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je, j kurtį.btoto atvyk©* pats

Prof. Weinertas, svaigiau
sias propagatorius teorijos, kad 
žmogus yra tiesiai kilęs iš bež
džionės; įrodė, kad rastieji ilti
niai dantys puikiai tinka į

vo duotos instrukcijos viešojoj 
Amerikos opinijoje palaikyti 
mintį, jog vokiečiai visi yra 
naciai; rinkti žinias apie ame
rikiečių kariuomenės^ judėji-

apykantą .
Kai kurie iš atvykusių ko

munistų iš Amerikos virto Aet 
lektoriais amerikiečių kariuo-

’f'

*
fe

stata va, kad kai kurių moksli
ninkų veikaluose-buyo remia
masi falisifžkuotais duomeni
mis, tyrinėjant žmogaus 
mę. Tai laikoma

Kišate nosį;! kur nereikia
* , į. J ' -i* &' ■ , \ ‘ ~ ‘

Ponai New Yorke buvo iš-

^Crtme Without Puhlsh- 
ment”. Jos autorius yra Guen- 
ther Reihardt, kuris dar vaikas 
atvyko iš Vokietijos į Ameriką 
Ir ilgainiui įsijungę į Amerikos 
Tsaugumo skyrius — FBI, CIC,
Jjuvo siunčiojamas į Argentiną,. mą, kurstyti tose srityse, kur 
paskui į Vokietiją, paskui buvo stovi negrų daliniai, rasinę ne- 
apsąugos sekretoriaus patarė-

* Jis pasakoja ir apie savo pa-, 
tirtus dalykus Vokietijoje, kai 

x naciai buvo nuveikti ir Vokie- 
tija okupuota. Būtent, kaip so
vietų agentai pajėgė įsiterpti į 
Amerikos karines įstaigas ir 
okupacinę valdžią.

Reinhardt pasakoja,
' daugiausia sovietų agentų bu

vo įsibrovę į Pentagono psi
chologinio karo vienetus. So
vietų diriguojamas komunisti
nis aparatas turėjo pusę tuzi
no agentų strateginiuose pos
tuose. Jiem užsimaskuoti buvo 
patogu, kai nežinia kuriais su
metimais 
prezidentas Rooseveltas įsakė 

‘ kariuomenei jos saugumo bylo
se sunaikinti visus dokumentus, 
kurie lietė atskirų asmenų ry
šius su komunistais ir jų veik-

Pagaliau ir maskuotis nebu
vo prasmės, nes 1944 m. vasa
rio 5 generolas James A. Ulio, 
generalis adjutantas, davė ofi
cialų patvarkymą kariuomenei 
į kariuomenės komisijas skirti 
žinomus komunistų partijos 
narius.

Psichologinio karo vienetuo
se komunistai labiausiai su
stiprino savo branduolius Ita
lijos invazijos metu. Jie diriga
vo Amerikos propagandą ir

• Amerikos politiką išlaisv^ntuo- 
se kraštuose. Jiems buvo pri
einamos visos karo paslaptys 
karo zonose. Jie turėjo net 
daugiau įtakos nei pats Penta
gonas.

Išlaisvintoje Vokietijoje
- jiems talkino Vokietijos komu

nistai, kure buvo pabėgę į A- 
meriką ir sėdėjo New Yorke, 
bet nuo 1946 m. spalių mėn. 
pradėję grįžti į Vokietiją. Tai 
buvo Gerhart Eislerio rinkti
niai kovotojai. Tokie kovotojai 
jie turėjo dabar būti Vokieti
joje. Juos surasti Vokietijoje 
saugumui nebuvo lengva. Vals
tybės departamentas dėl neži
nia kurių priežasčių nepainfor
muodavo okupacinės kariuome
nės saugumo organų apie iš
leidžiamus į Vokietiją žmones. 
Saugumui buvo dar sunkiau at
likti savo darbą, nes jame bu
vo maža žmonių, geriau susipa
žinusių su komunistų darbu 
pačioje Amerikoje ir ypačiai, 

' kad neturėjo jų nuotraukų.
Autorius mini eil^ pavar

džių tų, kurie jam buvo Žinomi 
iš Amerikos atsidūrę Vokietijo
je. Tarp jų buvo ir Alfred 
Kantorowicz, kuris tuojau at
sidūrė Berlyne ir Karlšhorste

Kai aš įėjau į tokią audito
riją — pasakoja autorius, — 
vienas karininkas, kuris, buvo 
susidaręs reputaciją, kad jis e- 
sąs specialistas -komunizmo 
klausimais, įvedė kapitoną ju
goslavą ir jį pristatinėjo klau
sytojams. Kai pasakė jo vardą 

’ — kapitonas Mirko Markovič 
— aš prisiminiau, kad vardas 
man pažįstamas iš ankstesnio 
laiko, kad sekiau Sovietų a- 
gentus' Amerikoje. Markovi- 
čiaus byla dar net nebuvo pa
naikinta. Jis buvo vienas iš ko- 
minterno agentų. Jo vardas 
buvo įpintas į streikus, kurie 
Amerikos pramonei buvo suda- 
vę smūgį Hitlerio-Stalino pak
to metu. Jis buvo serbų ko
munistų laikraščio Pittsburghe 
redaktorius. Dabar jis, žinoma, 
buvo karininkas Jugoslavijos, - 
kuri dar nerodė jokių ženklų 
nutraukti ryšius su Stalinu. Jo 
visa dabartinė kalba Amerikos 
karininkams buvo pagal komu
nistinę liniją. Po kalbos daugu
mas karininkų nuėjo į klubą. 
Aš taip pat nuėjau, tikėdama
sis rasti, kam aš galėčiau pa
sakyti apie Markovičių. Radau 
brigados generolą Ch. K. Gai
ley, gen. Clay štabo viršinin
ką. Pasikvietęs į į šalį,t išdė
jau, kas mano buvo žinoma a- 
pie Markovičių. Generolas Gai
ley klausėsi ir netarė žodžio. 
Rytojaus dieną pranešiau apie

Markovičių savo šefui 
W. Wflsdn. Jis map p 
“Gen. GaOey pasakojo man, 
kad jūs kišate/nosj į reikalus, 
kurie jūsų neliečiau Jei jūs no
rite dirbti su 'manim, užmirš
kite visą reikalą ir džiaukitės, 
kad gen. Gailey nepareikalavo 
jūsų skalpo.” Tikrai, Markovič 
nebuvo mano reikalas. Tai bu
vo reikalas Washįngtono žmo
nių, kurie jam buvo parūpinę 
tokią globą... Kai Titas nu
traukė santyikus su Stalinu, 
Markovič nuėjo į pogrindį ir 
organizavo stalininę opoziciją. 
1949 metų pradžioje Tito poli
cija jį suėmė, bet ir ten laiko
mas* kalėjimo vienutėj jis suge
bėjo pabėgti. Dabar jis dirba 
Rumunijoje kominformo štabe 
— skyriuje, kuris rūpinasi in
filtruoti agentus į Ameriką.

I-AOS PROVINCIJOJE, Indokinijoj, laukiam* vieno iš didžiausiu mū
šiu tarp Vietnamo komunistu ir prancūzų armijos.

VOKIEČIAM SUSUKO GALVA LIETUVIŠKAS PASAS
Der Spiegei, Vokietijoje lei

džiamas savaitinis žurnalas, 
gruodžio 16 iškelia istoriją, 
kuri parodo, kaip patiem vo
kiečiam šiandien sunku atskir
ti, kas yra Vokietijos pilietis ir 
kas ne. Tą istoriją padarė lie
tuviškas pasas.

Achim mieste gyveno sau 
ramiai Ottto Gebel, kuris pre-. 
kiavo tekstile. Tame pat name 
krautuvę turėjo ir George Ta- 
szis (kartais jis savo pavardę 
parašydavo ir Taschies). Abu
du sugalvojo išeiti į politiką ir 
išstatė 1952 sAvo kandidatūras 
savivaldybių rinkimuose. Juo
du konkuravo. Nurungė Tas
chies ir tapo garbingu tarybos 
nariu. Tada Gebel - ^pradėjo 
knistis po TaschS^o^pagrin- 
dais ir iškasė, kad jis gimęs 
Klaipėdoje 1914; kad dar prieš 
Vokietijos pinigų reformą jis 
kreipėsi į vieną, užsienietį, 
prašydama* liudyti, jos jis ne-

Spauda

sąs vokietis; kad tokiu būdu jis 
įsigijęs per lietuvių komitetą 
Detmolde Lietuvos pasą. Gebel 
surado ir savo konkurento bu
vusią žmoną, kuri paliudijo 
tiek: “Kai mes turėjom skyry
bų^ bylą, reikalavau, kad iš jo 
būtų atimtas užsieniečio pasas, 
nes jis galėjo dingti į užsienį, 
nebaigus bylos. Kreipiausi į 
Detmoldąj. Ištyrus paaiškėjo, 
tad ponas ■'Sfcį^įgbies teisėtai tą 
dokumentą tųįi, n€f jis įrodė 
esąs ne vokie^ o užsienietis”. 

 

Tada Gebel apskundė rinkimus 
pačiai nurodydamas

tokį 
mirtfetefrfi*;’

pasą ar net Lietuvos pilietybę, 
čia neleimia. “Iš' to, kad Tas- 
chies po 1945 metų iš Lietuvių 
Komiteto įsigijo užsieniečio 
pasą negalima daryti išvados, 
kad jis pareiškė valią, jpg 1939 
jo įvykęs įsipilietinimas jojo 
daugiau nebesaisto.”

Po tokio sprendimo laikraš
tis daro išvadą: po karo buvo 
naudinga būti vokiečiu ir nau
dotis užsieniečio pasu; dabar, 
kai naudinga kitaip, tas pats 
žmogus jau vokietis ir net lai
komas pabėgėliu, kurie turi 
net privilegijų prieš kitus 
kiečius.

vo-

SOVIETINfi MEILE PAGAL PLANĄ
Amerikos aukštasis ,komisa

ras Vokietijoje paskelbė komi
sijos pranešimą, kuriame apra
šo, kaip rytų Vokietijos rašyto
jai stengiasi prisitaikyti prie 
vyriaousybės reikalavimų savo 
raštuose. Tarp kitų reikalavi
mų nurodoma, pavyzdžiui, kad 
aprašant meilę, “bučkiai turį 
didinti savanoriškos produkci
jos normas”; “jausmo išreiški
mas turi skatinti įsimylėjusius 
į patriotinius žygius”.

Komunistinė spauda pati pa
sišaipo iš rašytojų, kuriem ne
pasiseka sujungti meilės temų 
su produkcijos normomis.

Vienas Veimaro laikraštis 
duoda tokių pavyzdžių: “Jo 
ak£s jam žėrėjo kaip du jo ma
šinos nitai”; Sieglinde pažvel
gė į jį. tarytum ji būtų norė
jus patikrinti tepalo aukštį

variklyje”; “Siegfried, sakė ji, 
sudarysime darbo planą”. “Jis 
stebėjo jos ružavus veidus ir 
jautėsi jų mylįs beveik tiek pat 
kaip savo mašiną”; “Nors aš 
paprastai esu labai patikimas 
agitatorius, bet aš tau negaliu 
surasti tinkamo žodžio.”

Rygoje įvyko Baltijos meni
ninkų konferencija ir jų dar
bų paroda. Iš Lietuvos dalyva
vo Žmuidzinavičius, J. Šileika, 
P. Aleksandravičius, E. Ra- 
dauskaitė, A. Savickas, L. Zuk- 
lis, M. Rozentalis, O. Lipeikai- 
tė ir kt.

ijes' vid. reik.
• ' Išleistą 

1952 bir 1^4; “Asmens, ku
rie 1939 sutartimi tarp Lietu
vos ir Vokietijos tapo Vokieti
jos piliečiais, tokiais ir toliau 
laikomi, jei jfea&ėra. įsakmiai 
pareiškę sav® kitokios -valios”. 
Gebel manė, kad Taschies kaip 
tik “kitokią .valią” pareiškė, iš
siimdamas Lietuvos pasą.

Taryba sprendė, ii' balsavo. 
Prieš nepakilo nė viena ranka 
iš 17 tarybos narių. Už taip pat 
nė viena. Susilaikė ir pats ta
rybos pirmininkas. Pagal rin
kimų įstatymą buvo laikoma, 
kad skundas atmestas.

Gebel nenusileido. Skunde 
Oldenburgo krašto teismui. 
Teismas nusprendė: Pagal ž. 
Saksonijos savivaldybių rinki
mų įstatymą gali būti renka
mas, kas yra vokietis, konsti
tucijos dvasia. O pagal konsti
tuciją vokietis yra, kas turi 
Vokietijos pilietybę arba yra 
pabėgėlis ar tremtinas vokiečių 
tautybės iš Vokietijos reicho 
srities po 1937 gruodžio 31. 
Kad Taschies gavo lietuvišką

Kas dar ■ galima, daryti
T. Žiburiuose sausio 7 Almus 

sako, kad laisvinimo srityje 
Amerikos bare vargiai daugiau 
galima būtų padaryti kaip 
Kongreso žygis skiriant Kers- 
teno komisiją. Kas kita Euro
pos srityje: “Neužsileidžiant 
šiame bare, ar nebūtą gera 
daugiau susikoncentruoti į Eu
ropos vienijimo problemas? Ne 
tik VLIK,'LLK, bet ir ALT 
čia gali dar nepaprastai daug 
prisidėti, kad ir imdami inicia
tyvos atgaivinti 15 milijonų 
Rytų ir Centro Europos kil
mės amerikiečių uniją, kuri ga
lėtų atitinkamai veikti dabar
tinę JAV užsienių politiką.”

Milijonieriaus RockefeDerū) 
žmona Ieva Paulekiūtė, vadina
ma Bobo sutiko baigti bylas su 
savo vyru ir priimti iš jo pus
šešto milijono dol.

Milijonieriaus Patalo duktė 
Isabella jau ištekėjo už Jimmy 
Gcldsmith, 
priešinęsis.

SakoBrity ir Oxfordo nii-tas
\ v x s-

Britų Muziejaus geologijos gaus, žandikaulis nebuvo pana
šus į žmogaus, bet greičiau į 
šimpanzės ,o dantys atrodė vi
sai nežmogiški, bet beždžioniš
ki. Tuo tarpu kiaušas buvo tik
ro žmogaus. Todėl mokslinin
kai apsprendė,. kad čia turįs 
būti tarpinis narys tarp žmo
gaus ir beždžionės, kurio taip 
Ilgai buvo visur ieškota ir ligi 

koks tik kada nors yra buvęs tol niekur nerasta. » 
mokslo istorijoje susektas.

Reikalas ųina apie vad. PiM- 
down — žmogų iEoanthropus 
dawsoni), kurio liekanos buvo 
rastos tarp 1908 ir 1913 metų 
Sussexe (Anglijoj) ir gabaus 
falsifikatoriaus pristatytas 
mokslininkams kaip nesugriau
namas įrodymas apie tariamą 
žmogaus kilimą iš beždžionės.

'Kadangi šis “beždžionžmo- 
gis” laikomas pačiu ryškiausiu 
pavyzdžiu trūkstamajai gran
džiai (“missing link”) tarp 
homo sapiens ir tikrojo bež
džionžmogio nustatyti, todėl šis 
suklastojimo konstatavimas 
mokslui iš viso turi didelę 
reikšmę ir, kaip pastebi įžy
mus vokiečių protestantų sa
vaitraštis “Christ und Welt” 
N. 49, 1953, verčia įvykdyti vi
sos eilės mokslo veikalų ir mo
kyklinių vadovėlių reviziją.

Šio radinio istorija tokia: 
1908 m. Hastingse gyvenąs ad
vokatas Ch. Dawson gavo iš 
vieno darbininko liekaną žmo
gaus kiaušo, kurį jis sakėsi ra
dęs kasamoj duobėj. Dawso- 
nas, aistringas įvairių senienų 
rinkėjas, tuoj su jo nuskubėjo 
pas Britų Muziejaus 'gamtos 
mokslų skyriaus vedėją , Sir 
Arthur Woodward, kuris šoko
si drauge su Dawsonu ieškoti, 
ar nesuras ko nors toj pat 
duobėj daugiau. Ir kur neras— 
1912 m. rado apatinį žandikau
lį, o sekančiais metais— dar 
tris dantis. Ir taip iš tų duo
menų buvo sukurtas

“Piltdown — žmogus”,
kuris Dawsono garbei įam

žinti buvo pavadintas jo vardu: 
davvsoni.

Tačiau jau tada iškilo kai 
kurių sunkumų: žmogus tai 
žmogus, tik tas visas komplek
sas kažkaip nesiliejo į vieną 
krūvą — neatrodė, kad visa 
būtų vieno ir to paties žmo-

PREMIJA ADENAUERIUI

Aacheno miestas, Vokietijo
je, suteikia 5000 premiją tam, 
kas per metus daugiausia pa
sidarbuoja Europos vienybei. 
Šiemet ta premija įteikta 
kancleriui Adenaueriui jo T8 
metų sukaktyje.
• • Indakinijos karas, kuris 
trunka jau 7 metus, Prancūzi-

ir tėvas nustojo jai kasmet atsieina po 2000 ka- 
' . • • rių žuvusių ar dingusių.

- tuo tarpu kitas tos pat teorijos 
šulas, Rudolfas Grahmannas, 
dar užpernai išleistoj knygoj 
“Žmonijos preistore”, 'tuo rei
kalu pasisakė kiek atsargiau,

- bet ir jis buvo linkęs manyti, 
kad čia turima reikalo taip pat 
su yąd. “sapiens” forma.-

Tačiau neseniai britų moksli
ninkai su vad. fluoro testais 
nustatė, kad 
kiaušas, žandikaulis ir dantys 
j-ra visai ne tos pačios epochos

ir ne tos pačios būtybes. *
Kiaušas yra tikras ir, ap

skaičiuojama, esąs 50,000 me
tų senumo. Tačiau žandikaulis 
ir dantys visai neseni ir yra 
ne žmogaus, bet beždžionės, ir 
tai jaunos. Be to, paaiškėjo 
dar ir kitas dalykas, ligi tol 
veik negirdėtas mokslo istori
joje: būtent, buvo nustatyta, 
kad jie buvo dirbtiniu būdu, 
suklastojant tikrovę, preparuo
ti potaišaus bichromatu ir gele
žimi, kad tuo būdu pasidarytų 
kiek galint panašesni į kiaušą.

Fluoro testas savo esme yra 
toks — iš pogrindžio vandens 
gaunamu elementu fuoriu kau- 
lai patikrtoaffi^ ar jie yra gu
lėję "žemėje ir kiek laiko. Juo 
daugiau tokiuose radiniuose 
randama fluorio žymių, juo il
giau tas kūnas yra gulėjęs že
mėje. šiuo metodu nėra galima 
pasakyti su absoliučiu tikrumu, 
kiek laiko radinys yra gulėjęs, 
žemėje, tačiau jis absoliučiai 
tikrai padeda nustatyti,, ar at
skiri kaulai yra lygiai tiek pat 
gulėję žemėje. *

Kas minimąjį radinį buvo su
klastojęs, nėra lengva nusta- . 
tyti, nes Dawsonas yra jau 
1915 m. miręs. Tačiau, kaip 
pastebi “Christ und Welt”, visi 
duomenys rodo, kad tai grei
čiausiai bus jo darbas — tai pa
daręs garbės troškimo paska
tintas ir norėdamas užimti ne
mirtingą vietą paleontologi
niuose tyrinėjimuose.

Iš kitos pusės, tenka tik pa
sidžiaugti proto aštrumu tų 
mokslininkų, kurie niekaip' ne
norėjo sutikti, kad kiaušas ir 
žandikaulis būtų buvę tos pa-' 
čios būtybės. Vii.

Lietuvoje operos ir baleto 
vyriausias baletmeisteris yra 
Michailas Moisiejevas, kuriam 
dabar suteiktas nusipelniusio 
artisto vardas.

. 1954 m. Fordo 
naujienos

Tarp daugelio Fordo 1954 
automobffių pagerinimų bei 
naujanyhių, vertą paminėti du 
naujfeisius. motorus: tai Y- 
block ir V-8 ir I-block Mileage 
Maker Six. Jų gamyba ir ban
dymai jau buvo pradėti prieš 
šešeris metus.

Fordo fabrikų vadovybės 
nusistatymas nepakeičiamas — 
pirmauti gamyboje ir duoti ge
riausius gaminius. Taip buvo 
pagamintas V-8 motoras, ku
rio nė šiandien niekas nepra
lenkia.

1954 m. pasistengta duoti du 
minėtuosius motorus ir naują 
išores pavidalą, o ypatingai pa
kinkyta automatinė jėga, leng
vinanti šokinėjimą, stabdžių 
veikimą ir langų darinėjšmą. 
Išpuoštas naujomis kombinaci
jomis vidus ir pritaikyta, dide
lis įvairumas pasirinkimtri tiek 
vienos spalvos, tiek dviejų.
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“Time** žurnalas svarbiausiu
. metus

tiniu kuku Pažymėtina, kad

dabar kam perdaug riebalų. 
Teismas mėsininkų išteisino;

statyti dar kitus du mflijonus 
butų. Privatinė statyba finos

Vokietija dar niekad neturė
jo tiek daug motorizuotų' susi-

daug sviesto tepti. Girtfi, nega
li žmonėm įtūrtjctUbjau po ka-

Vokiečiams dešros per riebios

Domestie yearly 
Brooklyn, N. Y. 
Hali year 
Foredgn

PRENUMERATOS RAINA
$6.00
$6.50

Amerikoje metams ...
Brookiyn, N. Y...........

..... _• $SOQ 

... „ rojo
$3 JO Pusei metu .... —.......... .. . rojo
$6JO Užsienyje ................—...... . ro so

Reikalauja tvirtinti genocido 
konvenciją

Genocidu vadiname žudymą žmonių, kurie iš kitų išsiski
ria savo tautybe, rase, pasaulėžiūra ar religija. Ir žudomas ne 
atskiras žmogus kito asmens, pagauto keršto ar plėšikaujant, 
bet žudo valstybė, pasiremdama savo aukščiausia valdžia, są
moningai ir planingai, norėdama savo valdomoje teritorijoje 
likviduoti kitas tautas, rases, konfesijas, ar pasaulėžiūros. To 
siekiama arba tiesiai žmones masėmis žudant arba juos tre
miant iš gyvenamosios vietos į tokias gamtos sąlygas ir dar
bus, kad jie negalį ilgai išsilaikyti ir miršta. Kolonijose genoci
das siekia palaikyti žemą kultūrą ir sunkias gyvenimo sąlygas, 
kad kitos rasės nesišviestų, nesiektų laisvės ir duotų kuo dau
giau naudos valdantiem.

Kaip nėra leista atskilo nekalto žmogaus žudyti, ir įstaty
mai tai baudžia, taip turi būti baudžiama ir už visos grupės 
žmonių žudymą, žmogžudystė čia yra tokia pat, kaip ir paski
ro žmogaus, kurį žudyti draudžia dešimts Dievo įsakymų. Dar 
prieš 50 metų tai pabrėžė Adomas Jakštas-Dambrauskas, žy
mus lietuvių publicistas rašytojas, prikišdamas Rusijos caro 
valdžiai nusikalstamąjį siekimą lietuvių tautą išnaikinti.

— Genocidinio žmonių žudymo istorijoje buvo apštu ir se
nais laikais, bet naujieji laikai savo žiaurumu visus pralenkia, 
prisiminkime tiktai žudymą žydų ir kitų tautų hitlerinėje Vo
kietijoje arba dar didesnį siaubą Sovietų Rusijoje nuo pat bol
ševikų revoliucijos pradžios.. Ligi šiol ten milijonai žmonių iš
žudyta, milijonai kenčia ištremti iš savo gyvenamųjų vietų ir 
sugrūsti vergų stovyklose, milijonai yra pavergti ir visaip te
rorizuojami.

Kai praėjusis karas iškėlė šiuos žiaurumus, kurie jokiu 
būdu nesiderina su žmogiškumu ir visų skelbiamąja laisve tau
tom, rasėm ir konfesijom, Jungtinės Tautos surašė ir priėmė 
va/frnamąją genocido konvenciją, tarptautinį įstatymą, kuriuo 
genocidas pasmerkiamas. Bet tikru įstatymu jis tegali virsti 
tada, kai atskiri kraštai jį ratifikuos.

Ligi šiol tą konvenciją jau priėmė 43 valstybės, Jungtinių 
Tautų nariai ir nenaujai, bet nėra dar ratifikavusios tokios di
delės valstybės, kaip Sovietų Sąjunga su visais savo satelitais, 
Didžioji Britanija, Jungtinės t Amerikos Valstybės ir dar kai 
kurie kraštai. Tai buvo iškelta paskutiniame Jungtinių Tautų 
visumos susirinkime ir atkreiptas dėmesys, kad pats laikas ap
sispręsti. * .

Ryšium su tuo “New York Times” primeta, kad ir JAV 
Senatas nesiskubina genocido konvencijos ratifikuoti, nors yra 
susiųsta krūvą prašymų tai padaryti. Laikraštis dėl to pastebi: 
“Amerikiečių tauta taip pat turi pajusti, kad ji yra su tais viso 
pasaulio žmonėmis, kurie kovoja su barbarizmu. Sakyti, kad 
mes genocidu tik Sykštimės, yra per maža. Mes turime kon
venciją ratffikuoti.”
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ro ir tai nieko nebūtų pada
ręs. ,

— Tik to betrūksta, kad 
tamsta mane apkaltintum no
rėjus nusižudyti.

— Aš to nenoriu pasakyti, 
bet aš Ga visiškai nekaltas. •

— Na, būk tamsta protin
gas, — sunervintu balsu tarė 
buhalteris, — pagalvok, šaltai 
pagalvok! Aš kovojau su mir
timi, nežinojau, ar bepagysiu, 
o tamsta atėjęs pradėjai mane 
kankinti dėl to raštelio. Ir 
tamsta gėdos neturėjai! DG 
tamstos kaltės žmogus miršta, 
o tamsta—

Šoferis nuleido akis.
— Taip, aš žinau.. Kągi, 

e tamstos sveikatos ir gyvybės 
aš niekuo neįstengčiau atly
ginti... Nelaimė! Bet ir man— 
žmona, trys vaikai, jokio tur
to. Kas man daryti?...

— žinai, ką tamsta? — pa
kėlė balsą buhalteris, — aš su 
tamsta galėčiau nė vieno žo
džio nesikalbėti. Per teismą Iš
reikalauju gydymosi Išlaidas

3.
— Kalti jūs šoferiai, kalti. 

Jums žmogaus gyvybė niekis. 
Gyvulio, paprasto gyvulėlio aš, 
pavyzdžiui nedrįsčiau užmuš
ti. O jūs? Jūs leidžiate, kaip 
viesulas, nors gatvė . pilna 
ąmflnhf

Buhalterį staiga pagavo 
pyktis.

—- Jūs girt? važinėjate, su
pratai tamsta! Jus reikia nu
bausti, suprataj dabar!

Vėjo nugairintas veidas pa
raudo.

— Aš buvau blaivus. Be to.... 
be to, nelaimė įvyko ne ant 
skersgatvio... AŠ važiavau tuš
čia gatve, bet temsta kaip žai
bas meteis iš šąfigatvio.

— Jei aš skubėjau, tur būt, 
turėjau tam pagrindo... sakau, 
tur būt, turėjau tam reikalo.

— Tlūp tai taip... Bet tams
ta būtom perbėgęs, nes aš ma
šiną pasukau į šaligatvio pu
sę, Tik tamsta, davęs žingsnį 
pirmyn, vėl puOeidai atgal.
Angelas būtų sėdėjęs prie vai

būtų Vokietiją. Sugriauti aries*

vadinas, neturtingąją! klasei. 
Toks motorizuotų priemonių 
pagausėjimas apsunkina did
miesčių susisiekimą tvarkyti. 
Bavarijos sostinėje Miunchene, 
miesto galvos svarsto, kaip pra
vesti mieste požeminį susisie
kimą, kad išvengtų susikimši
mo.

Gyventojų skaičius miestuo
se labai pakilo, prašokdamas 
net prieškarinius laikus. Per 
karą žmonės iš didmiesčių bu
vo išbėgioję. Tokiame Miun
chene tebuvo likę apie 400,000, 
vadinas, tik pusė. O dabar 
Miunchene yra jau su viršum 
900,000, arba 100,000 daugiau 
nei prieškariniais laikais. Pa
našiai ir kitarose miestuose.

Tvirta markė ir perriebi 
dešra

Vokiečių markė dabar viena 
iš tvirčiausių valiutų Europo
je. Dėl to Vokietijoje baigia 
nykti juodoji rinka užsienio 
valiutai. Vokiečių markė už
galiuose kartais bertinama net 
daugiau kaip oficialus jos kur
sas.

Po valiutos reformos 1948 
/birželio mėn. netrukus 
panaikintos ir maisto kortelės. 
Kurį laiką buvo tik cukraus 
trūkumas ,o dabar jau visokių 
prekių perkimšta. Kartais dėl 
maisto pasitaiko net kuriozų. 
Vokiečių spaudoje buvo apra
šyta, kaip vienas pilietis krei
pėsi į teismą, skųsdamas mėsi
ninką, kad gaminąs per rie- 

buvo

čios permaža vandens ir per
daug riebalų, ypač vadinama 
tepamoji dešra. Mėsininkas 
prašėsi išteisinamas. Jis aiški
no®, kad riebią dešrą gaminąs 
pilkėjų naudai — kad pirk^-

ir atlyginimą už sumažėjusį 
mano darbingumą. Tamsta 
man skundies visom savo su
galvotam ,ar bloga valia užsi
trauktam nelaimėm ir aš klau
sau Bet reikia pagalvoti h* a- 
pie kitą. štai jau čia pat žie
ma, du butai neremontuoti, 
nuomininkų nebegalima gauti, 
apskaičiuok, kiek per žiemą su
sidarys nuostolių! Ir dar tams
ta drįsti kalbėti apie savo nuo
stolius. Bet aš esu žmogus tei
singas. Sumokėk man gydymo
si išlaidas ir daugiau nieko ne
reikalauju Taip rodo ir įsta
tymas.

Šoferis ilgai trynė delnu ša
bo nušiurpusį skruostą.

— Kiek jų susidarė?
— O tą nesunku apskaičiuo

ti.
Buhalterio veidas nušvito.. 

Jis greitai susieškojo rašomojo 
stalo stalGuje Uanknotą ir su
sirado sąrašą.

— Operacija trys šimtai, gy
dymosi ligoninėje keturi pen
kiasdešimt, kostiumas du Šim
tai aštuoniasdešimt ’ (žinok, 
kad tamsta sudraskei mano 
naujintėlį kostiumą), marški
niai penkiolika, parvažiavimas 
iš ligoninės penki. Be to, dar 
man reikės nueiti taktą kartų 
pas gydytoją—na, tą skaitysiu 
tik penkteMknL Viro labo 
tūkstantis štate Btų.

pdgaminti tokią dešrą, kokia 
jam patinka, kad tik būtų svei
ka; o pirkėjas gal pirktis to
kią, kokia jam patinka.
• Taip gyvena tik vakarų Vo
kietijoje.

Rytą Vokietijoje gyvenimas 
*6 kiek nepagerėjo.

Nors rytinė Vokietija yra 
daugiau žemės ūkio kraštas; 
bet žmonės gyvena pusbadžiu.

rytų atbėgusiu vokiečiu. Jis 
priminė: užtenka, sako, tik 
pažiūrėti į žmones ,ir atskirsi, 
katras yra iš rytų, katras iš 
vakarų Vokietijoj. Vakariečiai 
gerai apsitaisę, linksmi, svei
ki, nerūpestingi. Rytiečiai nu
skurdę, veidai išblyškę, akys į- 
dubusios, svarbiausia, susirūpi
nę ir visad pilni baimės..

Tačiau ir rytų Vokietijos gy
ventojams dar nėra taip bloga, 
nes jie turi šiokį tokį ryšį su 
Vakarais ir įvairiausiais bū-

rafienės eina princesė Piki, karafiaus Keroki duktė, apsirėdžiusi tautiž-

Šoferis atsistojo:
— Aš jokiu būdu negaliu 

tiek sumokėti.
—Kaip sau nori. Teisme 

sumokėsi daug daugiau Be 
to, dar ir teismo išlaidos... Aš 
pagal įstatymus.

Šoferis stovėjo kaip stulpas 
ir žiūrėjo į erdvę išplėstomis 
didelėmis akimis.

— Bylinėtis aš nenoriu, — 
ištarė prikimusiu balsu,.—ne
turiu pinigų advokatui... Bet ir 
sumokėti tamstai neturiu iš ko.

— Mūsų pasikalbėjimas 
baigtas, — pasakė Bunga ir 
nusisuko į langą.

Milžinas sunkiais žingsniais 
nuėjo Hd durų, atidarė, valan
dėlę pastovėjo, staiga apsisuko, 
sugrįžo prie buhalterio: ■

— Nuleisk tamsta... nors pu
sę, — jo akyse suspindėjo aša
ros.

— šimtą nuleidžiu
— Negaliu.. tūkstanGo ne

galiu.
— Aš jau sakiau: mūsų pa- 

s&al>ėjimas baigtas.
— Paimk tamsta mano ma

šiną. .
Bunga valandėlę galvojo..
— Senas frantas! Geriau 

vekselis.
Jis išėmė iš stalčiaus keletą 

vekselio blankų.
" — Prašau pasirašyti.

Soferiokaktą išmušė pra

Konradą Adenąūerj. Pereitais 
metais ar tik visa vokiečių 
tauta nebus pasirodžius gajes- 
nė už visas Europos tautas.

Vokietija tokiu būdu dabar 
vienintelė Europoje, kuri po ka
ro tokiu tempu atstatė ne tik . 
ūkį, bet ir apsivalė nuo komu
nistų ir sudarė tvirtą dvasinę 
atramą prieš sovietinę propa
gandą vakaruose.

LENGVA PARTIJAI NUTARTI, SUNKU ĮVYKDYTI
Kas nutarta. Ryšium su 

Maskvos naujų viešpačių poli
tika — pakelti žemės ūkio ga
mybą — Lietuvoje iš miestų j 
kaimus turėjo būti išsiųsta 100 
inžinierių mechanikų dirbti 
MTS (mašinų traktorių stoty
se), 150 technikų mechanikų 
dirbti žemės ūkio mechanizaci
jos srityje ir 1400 agronomų 
bei zootechnikų dirbti kolekty
viniuose ūkiuose.

Taip buvo patvarkyta LKP 
centro komiteto.

Kiek įvykdyta. Partijos

kaitas. Jis giliai kvėpavo ir 
glamžė rankas.

— Kostiumas... argi tiek bū-
tų kaštavęs... Aš negaliu.. Aš 
visiškai pražuvęs...

Buhalteris laikėsi tvirtai.
— Žinai tamsta, kiek kos

tiumas kaštavo? Žinai?... Ge
rai,, eisime į teismą, — ir jis 
pasiėmė vekselio blankas.

— Dieve mano....*— suvai
tojo vėjo nugairintas veidas,— 
duokite, pasirašysiu.

Sukandęs dantis, drebančia 
ranka pasirašė į keletą blan
kų, nubraukė nuo kaktos pra
kaitą ir tarė:

— Dabar tamsta man iš
duok raštelį, kad "Jokių preten
zijų nebeturi? Ir prašau įra
šyti, kad aš daviau signalą. 
Man užvesta tyla, reflesdingas 
tamstos paliudijimas, kitaip 
man gręsia~..

— Davei signalą? Negirdė
jau, nieko negirdėjau

—• Argi tamsta neginė jai?
— Ne, ne!
— Juk tamsta ligoninėje sa

kei, kad girdėjai
— Gal kur kitoje gatvėje, 

kas ir triūbijo, o ligoninėje aš 
visomis jėgomis kovojau su 
mirtinu.

— Nejaugi tamsta nori ma
ne pražudyti. Kas tamstai te 
žodis parašyti Ai Iš tikrųjų gi 
daviau signalą 

centro komitetas kritikavo, 
kad nepakankamai žmonių į 
kaimus duodą Vilniaus miesto 
komitetas. Blogai specialistai 
parenkami Kaune. Ministerijoje 
ir žinyboje esą nemaža kvalifi
kuotų specialistų žemės ūkiui, 
bet jie dirba ne pagal savo spe
cialybę, b į kaimą nevyksta. 
Šaltai žiūrinti į specialistų at
rinkimą pramoninių prekių mi
nisterija. Vietinės ir kuro pra
monės ministerija tiesiog vilki
nanti darbą.

Kiek juos panaudoja. Tas 
pats centro komitetas konsta
tavo, kad daugelis iš miestų į 
kaimą nusiųstų specialistų dar 
nėra darbui įgudę. Partiniai ir 
tarybiniai organai nesirūpina 
ten jų darbu. Kupiškio ir Ska
piškio rajonuose tokių specia
listų atsiųsta 30, bet jie nepa
naudojami.

Pavyzdingiausias kolūkis 
Lietuvoje

“Aušros” kolūkis laikomas 
vienu iš pavyzdingiausių Lie
tuvoje. Tai vadinamas "kolūkis 
milionierius”, kurio apyvarta 
turi būti milijoninė. Jis yra 
Krakėse, dabar Dotnuvos rajo
ne. Jo administracijos centras 
yra buvusiame Krakių vienuo
lyne. Jis rodomas filmose, apie 
jį rašoma laikraščiuose.

Dabar pranešta, kad jame 
sparčiai statoma “bendroji gy
venvietė”. Pastatyti esą jau 35 
gyvenamieji namai. Į juos jau 
perkeltos kelios šeimos.

Pažymėtina, kad Lietuvoje 
daugumas kaimo gyventojų 
dar gyvena buvusiose sodybo
se, nors jos per tiek metų ir 
apgriuvo.- Bendri “kolchoziniai

Bunga nusišypsojo.
— Raštelį... Tokį raštelį pa

rašyti galėčiau, nors nieko ne- 
girdėjau Tą gerą tamstai ga
liu padaryti... aš niekam nieko' 
blogo nesu padaręs. Bet žmo- ’ 
nėš sako, kad ir arklys arklio 
dovana nekaso. Taigi aš pasi
rašysiu, kad tamstos signalą 
girdėjau, bet už tai, sakysim, ’ 
kada man reikės tąksi —tam
sta be atlyginimo duosi.

— Aš prašau paliudyti tei
sybę o tamsta už tai reikalau
ji atlyginimo.

— Tamstai teisybė, o man 
ne. Kaip sau nori. Man reikia ; 
eiti prie darbo, — ir jis, susi- ; 
rinkęs vekselius, norėjo išeiti;

šoferis smarkiai paraudo ir : 
užstojo jam kelią. ’

— Ar tamsta rašai ar ne!— : 
ir įsmeigė savo degantį žvilgs
nį į Bangos veidą.

Pabalusiom akim buhalteris 
pažiūrėjo į dvigubai už save 
didesnį vyrą.

— Ką tamsta ?. T Jums žmo
gaus gyvybė... Aš galiu para
šyti, galiu, tik tamsta prašau J 
ramdau J

— Tai taip ir sakyk. }
Parašęs raštelį buhalteris iš 

toli ištiesi šoferiui į
—• PrimoMtun nevažiuoGau 

su tamsta. Toidetn žmogaus 
gyvybėj Ir jb pajotoj kad šo-į 
ngvStešteaaiML (Gtes)t

namai” dar tik pavyzdinguose 
ūkiuose skubama statyti. Nau- -> 
ja Maskvos partijos sekreto- ' 
riaus Chruščiovo instrukcija 
reikalauja sutelkti dėmesį į že- 
Vės ūkio gamybą, nesiskubi
nant su kolchozinių gyvenvie
čių kūrimu. Ta instrukcija ga- - 
Ii sulėtinti ir Lietuvoje sodybų 
naikinimą ir kolchoziniiį nairtų 
statybą. Tačiau pavyzdingiau- * 
šiam "Aušros” kolūkiui, ma
tyt, daroma išimtis.

Kas kam vadovauja Lietuvoje
• švietimo ministeris jau 

nebe Knyva, o S. Pupeikis. Jo 
pavaduotojas yra Juozas Ba
naitis, anksčiau buvęs Kauno 
radiofono direktorius. Knyva 
atleistas spalio pradžioje po 
švietimo darbo kritikos parti
jos centro komitete.

• Sveikatos apsaugos minis
teris tebesąs gyd. Penkauskas. 
Gyd. Girdzijauskas yra ekspe
rimentinės medicinos instituto 
direktorius.

• Žemės ūkio ministerijos 
vyriausias agronomas yra An- 
tanąs Golubas.

• Lietuvių kalbos žodyno 
vyriausias redaktorius yra jau 
ne J. Balčikonis, bet Kostas 
Korsakas.

• Mokslo akademijos sekre
torius yra Kazys Bieliukas.

Prof. Jonas Kairiūkštis Lie
tuvoje esąs išradęs naują pre
paratą — ‘neo-benzolą”, ku
riuo sėkmingai esanti pagydo
ma odos, glimpinių liaukų ir 
kaulų sąnarių tuberkuliozė.

“P. Cvirka gyvenime ir kū
ryboje” — tokį albumą Lietu
voje išleido pereitų metų gruo
džio mėn. Paruošė Karolis Vai
ras -, Račkauskas ,redagavo K.
Korsaįcas, J. Šimkus ir A.
Venclova.

Apie tai 
rašo 
ktekvtename 
numeryje 
DARBININKAS. 
Tad 
atsikvleskite 
H 
į savo 
•namus!

* Per JJ 
sosirtiite 
SS Tiso 
pasaulio 
lietuviais.

Prenumeratos kaina metams ; 
JAV A00 doi„ uMenyje ir 
Prooklyne SJe, pusei metę iro ; 
M.

MMOUNKAS, 
iro tetettt Ava.
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“Jūs susirinkote ma tiesą pa
žinti, suprasti, ir ja gyventi. 
Tiesos ieškojimas —ieškojimas 
Dieve."

Visi ateitininkai dėkingi An
gelų-Karalienes parapijos kle
bonui kun. J. Aleksiūnui už 
sales ir atsilankymą į posė
džius, taip pat prel. J. Balko
nui už puikias vaišes ir gilius 
linkėjimus.

. temą “Lietuviškoji knyga, 
laisvę praradusi". Jis greitomis 
perbėgo lietuviško' raito pra
eiti, metė žvilgsni dabartin ir 
atkreipė dėmesį ateitim Knyg
nešių metais knyga gyveno sun
kius laikus. TUomet ji buvo 
branginama bei nebijoma \ū 
ją paaukoti savo gyvybe. Da
bar padėtis irgi labai MOdna, 
gal net liūdnesnė negu spaudos 
draudimo metais. Tada, norint 
knygą gauti ,tekdavo rizikuo
ti, ir todėl ji buvo visų ririelai 
laukiamas svefias. *n>metu

mokyt. J. Kavafiūnas
iškėlė religijos reikšmę lie

tuvybei išlaikyti. Jis pavyz
džiais parodė, kaip tie, ku
riems religija yra indiferentiš-

Po padėties įvertinimo buvo 
priimtas svarbus taurios, ide
alistinės asmenybės išlaikymo 
reikalas. Gyvos diskusijos se
kė ir šią paskaitą.

Po šaunių pietų
dr. J. Kazickas

kalbėjo tema: “Lietuvis stu
dentas dviejų* kultūrų kryžke
lėje.” Priteisiamas, kad daly
vavimas lietuviškoje veikloje 
yra conditio sine qua non, pre
legentas nurodė i reikalingu
mą gražiai reprezentuoti lietu- 
vius-funerikiečių tarpe. Anot, 
jo, sąmoningas tautybės išlai
kymas yra ne tiek gimimo vie
tos, kiek visų tautinių kultūri
nių vertybių pasisavinimo ir jų 
naudojimo reikalas. Diskusijas 
buvo gyvos ir aktualios.

Po šios paskaitos studijų die
nos buvo pficidliai uždarytos. 
Daugumas dalyvavusių studen
tų ir svečių atsilankė

viškorios kultūros. Gyvi gtečai 
po paskaitos parodė, kad yra 
nuomonių, kuriosr nevisiškai 
sutinka su “senių mokymu". 
Anot jų, reiktų vis dėlto dau
giau gerbti mūsų senesniuosius 
veikėjus ir jų nuomones.
- Toliau ilgą pranešimą “Išsi
laisvinimo viltys ir tarptautinė 
realybė" skaitė !

V. Vaitiekūnas.

savo paskaitoje “Studento 
vaidmuo lietuviškoje bendruo-

dijų dienose Chicagoje ir New 
Yorke.

Jonas šctiūhas ir D. Valan
čiūte sėkmingai vadovavo SAS 
studijų dienų Chicagoj rengė
jais. Menine programa rūpi-

Vasaros stovykla 
kalnuose

Kai pas mus šalta, P. Ame
rikoje, Argentinoje, jaunimas 
renkasi stovyklauti. Iki gruo
džio 10 d. buvo baigta regis
tracija, o su šiuo mėnesiu jau
nimas .. išvažiavo į Kordobos 
kalnus, kur yra jiems Kazimie
ro ir Marijos Stankūnų padova
nota graži vila. Laukiant ne
maža stovyklautojų, vietoje bu
vo pagaminti čiužiniai ir kiti 
reikmenys.

Kna. dr. A. Baltins
iškėlė dviejų kultūrų, Euro

pos ir Amerikos, nueitus ir te
beeinamus kelius. Lietuvis stu
dentas atsidūrė šių kultūrų 
kryžkelėje. Išplėštas iš gimto
sios žemės, jis tarsi tas pasa
kos juodasis ančiukas neranda 
vietos, geriau pasakius, nepri
sitaiko prie šio krašto kultūri
nio gyvenimo. Tiesa, jis galėtų

Dalia šantaraitė Argentinoje 
mokosi “Inmaculada Concep- 
don” kolegijoje. Ji buvo įra
šyta į septynių geriausiai bai
gusių šiuos mokslo metus mo
kinių sąrašą.

Petras Cemeška studijuoja nosi A. Rąuchaitė ir Vacį. Klei 
kunigų sęminarijoje Vilią De- 
voto> Buenos Aires, Argentino
je. Šiais metais jis bus įšven- 
.tintas į kunigus.*

Studentų šventę, baigdami 
mokslo metus Argentinoje, su
rengė Berisso lietuviai studen
tai. Programoje buvo solo dai
nos, muzika ir deklamacijos. - 
Šventė įvyko gruodžio 19 d.

Adlingcje, netoli Adelaidės,' 
Australijoje, sausio mėn. vyk
sta moksleivių ateitininkų sto
vykla.

Chicagos moksleiviai ateiti
ninkai sausio 1 d. surengė gra
žų pasirodymą šv. Jurgio para
pijos salėje.

Birute Micutytė, studijavusi 
šv. Jėzaus šridies Kolegijoje 
Newtone, laimėjo keturių aukš
tųjų mokyklų stipendijas: Wel- 
lesley Kolegijos, Brown, Ford- 
hamo ir Loyolos u-tų. Ten pat 
studijavusi R. Mantautaitė ga
vo stipendiją matematikos stu
dijoms Fordhamo ’un-te.

Urbanoje “Lituanicos” aka
deminio jaunimo sporto klubui 
vadovauja S. Zubkus, Vyt Ger
manas, R. Babickas.

Australijoje šieųiet studi
juoja apie 50 lietuvių. Adelai
dėje studijuoja 22/Melbourne* 
—13, Sydnėjuj — 11.

Toronto universitete moks
lus tęsia 38 lietuviai. Kitose 
Kanados aukštosiose mokyklo
se — apie 80.

Liet. Sąjungos metrašti re
daguoja Vyt. Vygantas ir A. 
Sabaliauskas, jiems talkinin
kauja K. Ostrauskas.

R. Kezys ir A. Kėžefis pir
mininkavo Liet. Stud. Sąjungos 
suvažiavime New Yorke.

Pas Chicagos kardinolą S. 
Stritch lankosi Moksleivių A- 
teitininkų Sąjungos delegacija: 
Sąjungos dvasios vadas kun.
dr. V.. Rimšelis, Centro Valdy
ba — A Viliušis, A. Kriščiū
naitė, A. Jasaitytė ir V. Kaz
lauskas.

Alg. Kėžefis, aktyviai besi
reiškiąs LSS JAV veikloj, bu
vo pakviestas Amerikos Lie
tuvių Kongreso Chicagoj dar
bo prezidiumam

Elena Marijošifite, studijuo
janti Putname, Conn., sureži
savo “Kalėdų dovaną”, scenos 
veikalą Nekalto Prasidėjimo 
seserų auklėtinių parengime.

Kęst. Kudžma* Stud. At-kų
Sąjungos CV pirm., organizaci
niais reikalais lankėsi Bostone. 
Jis taip pat dalyvavo SAS stu-

MHprikJLBriMrit — .
t Atrimutayina parapijos sa

lę, kurioje prelatas pavaišino 
visus studijų dienų dalyvius ir 
svečius puBda vakariene. Už 
tai jam buvo sukeltos figos o- 
vadjos. Vaišių metu sveikino 
prel J. Balkums, dr. V. Vilia
mas, L. Dambrūnas. Po vaka-' 
rienės įvyko

meno vakaras,
kurio programoje dalyvavo 

savos pajėgos; Putnamo stu
denčių aštuoneriukė giedojo, 
dainavo ir šoko, D. Nauragytė 
paskatiė 3 savo eilėraščius, A. 
Sabaliauskas — jumoristinius 
eilėraščius, D. Lapinskas pa
skambino pianinu savo kom
ponuotą poemą. Po to kun. J. 
Pakalniškis parodė filmą iš 
“Ateities” istorijos, Kenne- 
bunk Port vasaros stovyklos ir 
Brooklyno moksleivių iškylos. 
Po programos, kuriai vadovavo 
P. Jurkus, įvyko jaukus pasi
linksminimas.

Gruodžio 31 d., po pamaldų 
ir “dainuojančių” pusryčiu • 

stud. A. Sužiedėlis 
gvildeno klausimą: “Lietuvio 

studento vaidmuo lietuviškoje 
bendruomenėje.” Jo nuomone, 
dabartinės studentijos uždavi
nys yra tartum derintojo rolė 
■tarp senesniųjų ir jaumų; pa
rodyti genesniesiems naujai 
pasisavintas vertybes, o jau
niams neleisti pamiršti lietu-

Išrinkime literatu 
ros laureatus

menėje” nagrinėjo studento ir 
bendruomenės santykius. Šiuo 
metu studentijos uždavinys y- 
ra daug sunkesnis negu Nepri
klausomoje Lietuvoje. Tenai 
studentus žinojo kaip organi
zuotą grupę. Čia to mes nepa
stebime. Studentijos kaip tokios 
nėra; yra tik studentai. Todėl 
jų 'pareiga išeiti bendruomenėn 
organizuotai ir į ją veikti, nes 
visais laikais studentija buvo 
ta laužiamoji jėga, 'ta ugnis, 
kuri skleisdavo naujų idėjų 
šviesą.

“Visuomenė turi jausti, jog 
yra studentija. Studento parei
ga išeiti prieš laiko dvasną į 
gyvenimą, įsijungti į užtvarą 
prieš nutautėjimo bangą bead- 
raomenSje, būti tautiniais švy
turiais bei fietaviškos minties

Studentas visuose skiepija 
vilties ir laisvos Lietuvos grei
to atgimimo dvasią. Būkit šauk
liais visu savo darbu, visa veik
la, skelbdami, kad Lietuvos 
reikalas yra laikinas”, — ragi
no prelegentas.

Tuo ir baigėsi pirmoji studi
jų diena. Vakare įvyko užda
ras pasilinksminimas.

Antrą dieną po pamaldų T. 
jėzuitų koplytėlėje, pirmąją 
paskaitą skaitė Lietuvių Rašy
tojų Draugijos pirmininkas

Arvydas Barzdukas, Cleve- 
lando studentų veikėjas, buvo 
vienas iš tolimiausiųjų svečių, 
Kalėdų atostogų metu dalyva
vusių. studentų susibūrimuose 
New Yorke.

Kęst Keblinskas, studijuo
jąs Northwestem U-te Bosto
ne, atostogų metu dalyvavo 
trijuose akademikų sąskry
džiuose — Mid-European Stu- 
dies Center stipendininkų -me
tiniame suvažiavime, SAS stu
dijų dienose ir LSS JAV vi
suotiniame suvažiavime.

Gruodžio 26-27 d-d. Chicago- 
je įvyko Stud. Ateitininkų Są
jungos rengtos studijų dienos, 
kurios sutelkė jaunimą iš Chi
cagos ir vidurinės Amerikos 
valstybių. Gražus būrelis stu
dentų bent porai dienų atsiplė
šė nuo migdančios kasdieny
bės, pasinerdamas į lietuviš
kuosius reikalus visa savo šir
dimi bei protu.

Kalėdų antros dienos rytą 
jie susirinko Tėvų Jėzuitų na
muose. Prabilo tėvas J. Bore- 
vičius, SJ., į tas jaunas šir-

“Ateities” žurnalas paskelbė 
j . B geriausios novelės ir geriausio 

I eilėraščio, spausdinto 1953 m.
B “Ateities” numeriuose, rinki-

į mus. J konkurso rėmus nejei-
; B na mūsų didžiųjų rašytojų kū- 
į ryba. Rinkimuose dalyvauja

■ visi “Ateities” skaitytojai, —
B nesvarbu, ar prenumeratoriai,
B ar ne. Balsavimo terminas pra»-
B ilginamas iš sausio 15 d. iki

Į sausio galo. Pažymint autorių
•" j B ir kūrini, balsus siųsti “Atei- 

B ties” redakcijai. Rinkimų re-
■ zultatai bus paskelbti vasario
B mėn. “Ateityje”.

Prašomi visi “Ateities” sĮcal- 
. . B tytojai dalyvauti rinkimuose..

| B Už geriausią novelę ir geriausi 
eUšrašų autoriams skiriama 
premijos — 50 doL kiekvienam.

Kai rieta artame šventam 
TfthUMfcmeiH'bftti. 
Tartam per sapną pajentu, 
Kaip svyra prie manęs tara galvutė.

Ir lyg gMėn tarpiu žiedu 
Prabėga skruostais mano lūpos, » 
O mūs štaitai bendra malda 
Nauju gyvenimo džiaugsmu mus supa.

Bę minėtų paskaitų ir pra
nešimų buvo pravesti dveji 
egzaminai: Lietuvos geografi
jos ir. Sėtuvių literatūros. Stu
dijų diegų nuotaika buvo paki
li,. rinitą, jaunatviška. Nuolat 
skambėjo damos, nuobodžių 
minčių nebuvo.

Stadijų dipuMns 
pinnintakavo

K. Keblinskas ir Jonas Dėdi
nas, sekretoriavo A, Barzdu- 
kaitė ir Skrupskelytė. šioms 
studijų dienoms surengti daug 
pasidarbavo Centro Valdyba ir 
New Yorico dratųjovė. Iš N. Y. 
draugovės valdybos: A. Bau- 
žinskaitė, A. Pupius, G. Boty- 
rius, Į. Banaitytė, N. Mekytė 
ir kiti; iš CV: R. Kontrimas, 
J. Mikulskytė, K- Kudžmą ir 
kiti. Daug plušėjo kun. V. Da- 
bušis.

ka, greičiau suklumpa bei pa
sitraukia iš tautiškumo. Reli
gija yra tas šaltinis, ta jėga, 
kuri mus stumia ir palaiko ko
voje už savo idealų šventumą 
bei jų nemirštamumą.

“Mūsų pareigą duoti Lietu
vai tai, ką partizanai neparie- 
kė, žuvę nelygioje kovoje,”

pabrėžė prelegentas. šicųe 
kovoje egoizmas yra stabdis. 
Jam pašalinti geriausias vais
tas — religija, nes ji iškelia 
altruizmą ir smerkia egoizmą. 
Auka tūri tapti mūsų gyveni
mo tikslu, visas gyvenimas tu
ri būti nenutraukiama aukos 
grandinė. Tik tuomet lietuviš
kumui nebegrės pavojus, tuo-- jMtamiris. 
met nebus visokių nesutarimų 
mūsų tarpe.

St Raudonas

TALKOS LEIDINIAI 
palieka pėdsakus lietuviu literatūroj
1. Igno J. Šeiniaus RAUDONASIS TVANAS, sukėlęs 
sensaciją danų, suomių ir švedų skaitan^oje visuomenėje, 
mums bus tol aktualus, kol mūsų tėvysė tat raudonojo 
tvano apsemta. 327 pusi. Su Stepo Zoba^sfco įvadu apie 
autorių^ Kaina $350.
2. Juoeo Paukštelio KAIMYNAI, preraUootaa romanas, 
vienas iš gražtaushį veikalų modemištaSe Betuviu litera
tūroje, vaizduojąs laisvos Uptuvoo jauanuota meilės dra
mą. 4 spalvų viršelis. 239 pusi. Kaina

Ata knygas užsakant pas MdlyMos įgaBotinj tik 45.
TALKOS Ipdtottafo adresas:

Mr Menkas* *41M Wou*BMĮi M. T.

per ilgesnį laiką įsijungti į šią 
kultūrą, bet tuo pačiu sužalo
tų, o gal ir visiškai sunaikintų 
savo lietuviškumą, tą pažymį, 
kuriuo jis gali didžiuotis prieš 
kitus. Suprantama, jdg išliki
mas nepaliestu tos kultūros da
bartinėje aplinkoje reikalauja 
ir reikalaus heroizmo, tačiau 
ar jo gali trūkti jaunimui?

Gyvas įsisąmoninimas į sa
vo kultūrą, jos paeiti bei tas 
savybes, kurios padaro ją tuo, 
kas ji yra — būtinas kiekvieno 
lietuvio reikalas.

Tam turime daug priemonių: 
spauda, knygos, organizaciniai 
suvažiavimai, studijų (Senos, 
stovyklos ir p. Jei mes nesu- 
khipsime, būsime atlikę patį 
didžiausią darbą savo tautai.

Antroje paskaitoje

smėvažiavo, Bronkįynan į stu
dijų ifimaa. Nebfirialtai studi
jų dienęs buvo pradėta? antr^ 
groodžio'29 d, Angelų Kara
lienės salėje, kur įvyko jaukus 
<a»cipa£Hnirrtr> vakaras.

Gruodžio 30 d., po šv. Mišių 
ir bendrų pusryčių, 9:30 v. į- 
vyko studijų diebų atidarymas. 
Po įvedamųjų reikalų 10 vaL 
buvo išklausyta

kun. J. Petrėno paskaita:
“Lietuvybė ir katalikybė 

^tudento ateitininko gyveni
me." aska ypač pabrėžė 
re&alą nesustingti tautinėse 
formose, o nuolat ieškoti nau
jų kelių, čia kun. J. Petnįnas 
pavartojo “tautėjimo” termi-* 
ną ,kaip antitezę “nutautėji
mui”. Diskusijose dalyvavo 
daug studentų ir studenčių iš 
įvairių JAV vietų.

Po bendrų pietų, prie kurių 
daug darbo įdėjo moksleivės 
ateitininkės,

prof.’ J. Brazaitis.
skaitė paskaitą: “Lietuviško

ji knyga laisvę praradus.” Pro
fesoriaus paskaita sužavėjo vi
sus savo nuoširdžiu ramumu, 
nuoseklumu, logiškumu, malo
niu naujumu. Minėti buvo trys 
laikotarpiai: pirmas rezistenci
nėje Lietuvoje, kada kilo lietu
viškosios knygos alkis; antras 
tremtyje — kolektyvinio lau
kimo laikotarpis, kada tas al
kis buvo sotinamas, ir trečias 
įsikūrimo laikotarpis, kai susi
domėjimas lietuviškąja knyga 
jau gerokai blėsta. Aptaręs 
tuos tris laikotarpiu, prof. J. 
Brazaitis nurodė “minimumą”, 
kurį, jo nuomone, turėtų būti 
perskaitęs kiekvienas lietuvis 
studentas. Po paskaitos kilo 
nepaprastai karštos diskusijos 
dėl studento ir lietuviškosios 
knygos. I iškeltus opius klau
simus, ypačiai dėl* lietuviško
sios knygos ateities, susuma
vęs nuomones ir išreikštas 
mintis, paeiliui atsakė prof. J. 
Brazaitis.

Po šios paskaitos buvo or
ganizaciniai pranešknaL Ypa
tingai prisimintini

kun. V. Dabušio
pranešimai apie “Ateities” 

žurnalo padėtį ir ateinančią 
vasarą Čikagoje įvykstantį ju
biliejinį Ateitininkų Federaci
jos kongresą. 1954 metai yra 
Marijos metai, o taip pat po
piežių Pijų X paskelbs šven
tuoju. Iš jo ateitininkai kaip 
tik yra pasiėmę savo šūkį.

Tuojau po to sekė atskiri 
pranešimai —

paskaitos vyrams ir 
mergaitėms.

Gera buvo vėl išgirsti pa
grindiniai mandagumo ir ele
gancijos dėsniai, kuriuos mes 
kartais pradedame Įrimiršti.
Vyrams kalbėjo Dr. V. garalkš-



susinervuoja arba, rūpintai

čia pat jį išgurguiiuas, nusi-

saliūnams degtinę pardavi
nėti iki 4 ryto, nes visi geria iš

pa miršta, kad naktis -skirta 
miegui ' *

žinodama žmonių papročius,kaip darydavo mums studen
tams medicinos istorijos profe
sorius. Tačiau aš ją papasako
siu kiek plačiau.

Aukso ir žmonos vergas

Eikite skersai ir išilgai pa
saulio, kur tik rasite vaistinę, 
visur gąudte Dovero miltelių. 
O šie milteliai ramina kosulį.

Kas šiuos vaistus t i&nato ir

daug Salos Ispanų armadai 
šių piratų tarpe buvo ir

toliau. Gi radęs vaistų bute
liuką, jo nekliudys; ką gali ži
noti, gal vaistai stiprūs, apsi
nuodysi

Amerikoje priešingai * Radęs 
degtinės butelį, žmogus pirma 
nusispiaus, paskui truktels 
gurkšnį vieną, antrą ir eis to
liau. Tiesa, jei jis nebus užim
tas “piecevvorku”, po pusvalan
džio jis grįš su buteliu sodės ir 
neskubėdamas, atmiešdamas 
pamažu ištuštins buteliuką.

Radęs vaistų, jis būtinai 
juos pasiims, manydamas, kad 
tai vaistai nervams raminti ar 

. miegui Amerikietis žino, kad 
gydytojas mėgsta savo ligo
niams šitokius vaistus prirašy
ti. Ir gydytojai turi pagrindo, 
nes žmonės beskubėdami daž-

Studijų dienos-'

(Atkelta iš 4 psl.) 
nereikia rftikuoti, bet, deja, ji 
nėra laukiama nei grobstoma. 
Atrodo, jog
kiekvienas doleris, išleistas na
mo ar mašinos pirkimui, mus 
vis labiau ir labiau atitraukia

. nuo spausdinto lietuviško 
žodžio.

Jis mums nebėra brangus, 
mes jo negerbiame. Ir profe
sionalai ir paprasti darbininkai 
darosi abejingi spaudai.
“Jei dabartinė padėtis nesikeis, 
po kelerių metą mes galime ne
beturėti knygos savo tarpe,” 
pranašavo B. Babrauskas.

Po šios paskaitos vyko litera
tūros bei Lietuvos geografijos 
žinojimo konkursas ar ankieta 
(ne egzaminai!). Kiek mes ži
nojome ar nežinojome, parodys 
ateitis.
' Pagaliau priartėjo ir pasku
tinės paskaitos:
O. KrikščiūnieBė skaitė mer
gaitėms, k> dr. Z. Danilevičius

senatvę borėjo praleisti ra
miai.

Jam ir jo bičiuliams karalie
nės Įias^ūlymas labai patiko, 

___________________ ______ tad ir metėsi r jūras ir puldinė- 
lėto. Pagal’ šiuos papročius ir jo ispanų laivus, kol galų gale 

PtiypcLH laivynas buvo sunai
kintas.
* Doveras prisipylė skrynias 
aukso ir kitų brangenybių. Jis 
nusipirko nusigyvenusio lordo 
didėti dvarą ir, rodos, galėjo 
ramiai gyventi. Be ne toks bu
vo Doveras.

vaistų pardavinėjimą suvaržė.' 
Stipresniep vaistai, prie kurių 
priklauso ir Doverio milteliai, 
gaunami tik pagal gydytojų 
receptus.

Lietuvoje valdžios. įsakymu 
10 vai. restoranus uždarydavo, 
nes iki tol visi svečiai būdavo 
ir sotūs ir linksmi; be to, buvo 
ir laikas poilsiui. Buvo įstaty
mas ir stipriems vaistams par
davinėti, bet Doverio miltelius 
leido be recepto pirkti, nes Lie
tuvos žmonės nemėgsta vaistų 
narkotikų. Degtinė pavaduoda
vo juos.

Kai pagal receptą nusipirk
sime Dovero miltelių, 
nukefiaukime į praeitį, į jų 

istoriją
Prieš keletą šimtų metų gy

veno karalius ir karalienė. Ka
ralius Pilypas H valdė Ispani
ją, Elzbieta — Angliją. Ispani
ja tuomet buvo didelė ir galin
ga. Anglija pasižymėjo garbė
troška karaliene.

Toks Elzbietos didžiavirfiasi 
nepatiko Pilypui II. Jis nutarė 
nenusileisti karalienei ir pradė
jo statyti didžiulį laivyną, ap- v apetitas. Jis užsidarė savo vais

tinės’ laboratorijoje ir dienom, 
naktim studijavo vaistų kny
gas, kol pagamino miltelius, 
kurie nuramino -jo žmonos ko
sulį.

Naujus vaistus naudojo ne 
tik paprasti žmonės, bet ir dl 
dikai. Pačiai karalienei jie pa-

įcuv^uvu, šalino atsiradusią gerklės, slo-
leido Anglijos jurų [Kratams ^-^4- 
užpuldinėti Ispanijos laivus.
Jūrose be karaliaus leidimo 

plėšikauti buvo draudžiama. 
Nusikaltėliai buvo kariami.

Angių piratų buvo nemaža. 
Jie savą judriais, gerai gink
luotais laivais pridarydavo

Pasisamdė geriausius profe
sorius ir tapo vaistų magistru. 
Sako, jog diplomo įteikime da
lyvavo net pati karalienė.

Jūrų piratas, dabar Sir Do
veras, vedė jauną gražią žmo
ną. Jo auksas suviliojo šią jau-

STUD. S-COS SUVAHSVBtAS N«r Yorite. Virtoje—wraft»vimo dalyviai; apačioje — baigiamasis iš- 
Irilmfara* peaėdi* su garbča prendunnu; apaktoje kairėje — paskaita skaito dr. I. Girnius.

Nuotr. VT Matelio

LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS BROOKLYNE
' Sausio 2 ir 3 Brooklyne įvy- 

ną gražuolę, o ji Dovęriui pasi- Lietuvių Studentų Sąjungos 
darė brangesnė už auksą. Jei 
anksčiau Doveras buvo aukso 
vergas, tai dabar

pasidarė žmonos vergu.
Jūs žinote Anglijos rūkus Sr 

jos drėgną orą. Silpnų plaučių 
žmonėms jis yra nesveikas. Ir 
Dovero žmona pradėjo kosėti. 
Dovera^ kvietė daktarus ir 
profesorius; bet .niekas negel
bėjo — žinoki kosėjo.

Dovęriui prapuolė miegas,

visuotinis suvažiavimas, . ku
riame dalyvavo apie 200 atsto
vų. Suvažiavimą sausio 2 ati
darė stud. Petrikas, suvažiavi
mo rengimo komisijos pirmi- 
nirtkas. Suvažiavimui vadovau
ti buvo išrinkti pirmininkais 
A. Kėželis ir A. Kėžys, sekre

torėmis — M. Ingelevičiūtė ir 
D. Vieraitytė. Rezoliucijų ko
misiją sudarė A. Barzdukas, 
J. Bilėnas ir K. Kudžma.

Suvažiavimo pradžioje buvo

ROMAS KEZYS

vardu stud. Repečka,

ginklavo moderniais ginklais ir 
pavadino jį armada.

žinoma Jr Elzbieta nesnau
dė, ir ji ruošėsi karui. O kai 
buvo viskas surikiuota, užteko 
menkniekių, kad pradėtų dvie
jų laivynų grumtynes.

Elzbieta, norėdama pagelbėti 
karo laivynui,

Už tai karalienė Elzbieta į- 
sakė šiuos miltelius pavadinti 
išradėjo Dovero vardu.

Nuo to laiko Dovero milte
liai pasklido po visą pasaulį. 
Visi žmonės noriai juos perka, 
nes jie puikiai ramina kosulį.

PAS ŠKOTUOS LIETUVIUS

tema “Studento santykiai, 
problemos ir t.t, sąryšyje su 
kitais žmonėmis.” šiose pas
kaitose gerb. prelegentai pa
žvelgė į žmogų kaip socialų 
padarą, paryškino jo santykius 
su kitais aplink jį gyvenančiais 
žmonėmis, kaip tie santykiai 
plėtojasi ir kuria kryptimi' jie 
turėtų eiti..

Po tp įvyko bendri pietūs p. 
Trimakienės restorane. Vakare 
dalyviai ir svečiai susirinko 
Lietuvos Vyčių salen. čia įvy
ko iškilmingas uždarymo posė
dis, trumpa meninė programa 
ir pasilinksminimas. Posėdžio 
metu sveikinimo žodį tarė MAS 
vardu kun. dr. V. Rimšelis, 
MIC, Liet. Stud. S-gos vardu 
L. širmulytė, tėvas J. Borevi- 
čius, S.J., buvęs SAS CV pirm. 
V. žvirzdys ir dabartinis SAS 
CV pirm. Kęst Kudžma. šei
mininkų vardu visiems dėkojo 
Chicagos studentų at-kų drau
govės pirm. J. šoliūnas.

Praėjo tos dvi dienos, su
barusios mus bent trumpam 
laikui vienon broliškon šeimon. 
J mūsų širdis jor-metė naujų 
minčių kibirkštį, kuri turėtų į- 
sUiepsnoti didžiule ugnimi Vie
na aišku, per tas dienas stu
dentas ateitininkas stovėjo Be- 
tuvitieumo sai^yboje, ir lin
kėtina, kad toje sargyboje Jta 
tttikhnai budėtų ir toBau.

Gruodžio 13 Glasgovvo lietu
vius aplankė Dr. Antanas Ban- 
cevičius iš Strathaveno ir Blai
vybes D-jos salėje parodė pa
ties susuktas 2 filmas. Pirmo
ji vaizdavo Didžiojo šeštadienio 
liturgines apeigas Strathaveno 
bažnyčioje ,o antroji iš kelionės 
į Romą ir atgal, kurią pats 
daktaras atliko savo automobi
liu ir įamžino filmoje. žmonių 
susirinko labai daug ir džiau
gėsi ypač antrosios fiknos gra
žiais reginiais, šio džiugaus 
susibėgimo visas pelnas paskir
tas lietuvių kunigų išlaikymui 
Škotijoje. Vietos lietuviai dė
kingi daktarui už aplankymą 
ir parodymą tokių gražių fil
mų.

Dideli potvyniai
Dažnai Škotijoje pasitaiko 

lietingi paskutinieji mėnesiai, 
bet praėjęs gruodis buvo tikrai 
tvaningas. Nuo gruodžio 3 be 
jokio sustojimo pylė ištisas pa
ras. Škotijos upės patvino ir 
užpylė didelius žemės plotus. 
Paupių lygumos atrodė -kaip 
jūra ir daugybė namų ir kai
mų skendo vandenyje. Jau ne
daug tereikėjo, kad būtų bu
vusios apsemtos ir kaikurios 
Glasgowo miesto dalys. Bet 
pradėjus šalti sustojo liję ir 
vandenys atslūgo. Padaryta 
daug nuostolių dirvonams ir 
pastatams, bet žmonių aukų 
dar neteko nugirsti.

J. Ratkevičius

Liet. Stud. S-gos skyrių vai
dybų ir centro. Iš‘pranešimų 
pasirodė, kad visi skyriai yra 
veiklūs, tačiau pats gausiau
sias nariais ir pajėgiausias fi
nansiškai yra Chicagos sky
rius. Didesniu veiklumu išsi
skiria 
studentai. Centro valdyba su 
V. Kavolių jr R. Mieželiu taip 
pat gražiai veikusi.

•Po pirmojo posėdžio suva
žiavimo dalyviai nusileido į 
apatinę Angelų Karalienės pa
rapijos salę, kur jų laukė 

paruošti pietūs.
Vyriausias pietų, rengėjas 

buvo J. Bilėnas, o jam talki
ninkavo G. Mačiūnaitė, M. ir 
G. Ingelevičiūtės, T. Ivaškaitė, 
G. Fra’-'kaite, D. Vebeliūnaitė 
ir gausus būrys kitų studenčių. 
Pietų metu nuskambėjo daug 
lietuviškų dainų. . .

Po pietų Bostono skyrius, 
vadovaujant Alg. Banevičiui, 
pravedė

pavyzdinį skyriaus

. nutautimo problemą, kvietė 
studentus pasilikti sąmonin
gais lietuviais ir savo mokslinį 
įnašą paaukoti ne tik sveti
miems, bet ir savo gimtajam 
kraštui.

Į Garbės prezidiumą buvo pa
kviesti visų akademinių organi
zacijų atstovai, gen. kons. J. 
Budrys, V. Sidzikauskas, Dr. 
H. Lukoševičius, Dr. Noakas, 
V. Abraitis. Visi prezidiumo 
nariai trumpai sveikino suva
žiavimo dalyvius. “šviesos” 
sambūris prie savo sveikinimo 
pridėjo $200 aukų studentų 
šalpos fondui.

Suvažiavimas buvo gražiai 
ir tvarkingai paruoštas ir pra
vestas. Tai neabejotinas nuo
pelnas suvažiavimo rengimo, 
komisijos, ypač jos nenuilsta- 

. mo pirmininko A. Petriko. Ki
ti SRK nariai — J. Bilėnas, G. 
Mačiūnaitė, R. Kėžys ir R. 
Kontrimas. LSS New Yorko 
skyriaus valdyba taip pat savo 
darbu daug prisidėjo prie suva
žiavimo pasisekimo: pirm. V. 
Steponavičius, vicepirm. J. Ulė- 

■ nas ir sekretorius E. Kamins
kas.

• Paryžiaus urivei 
kreipėsi į parbininko a 

‘naciją, prašydamas ] 
1953 m. trūkstamus numerius: 
ir prašo laikraštį 1954 m. ta*' 
guiiarkū siuntinėti istoriniam, 
bibliotekos skyriui.

• Prel. Pr. Juras yra apdė-» 
męs savo lėšomis išleisti naują * 
laidą St. Šalkauskio “Atd^ 
ninku ideologija”, Lietuvoje iš- • 
leistą 1933 m. Ateitininkų Fe
deracijos Vyr. Valdyba yra iš
reiškusi prel. Pr. Jurui nųošir-

' džią padėką ir ėmėsi darbo, 
naują laidą paruošti.

• Chicagoje įvyksiančiam^, 
ateitininkų kongresui pasiruoš
ti darbai jau prądėti. Jiem va
dovauja Chicagos ‘sendraugių, 
pirmininkas Ig. Kazlauskas. 
Religinės kongreso dalies rei
kalus tvarko kun. J. Borevi- 
čius S. J. ir kun. V. Rimšelis^ 
MIC. Atskirom komisijom va
dovauja: registracijos ir butų 
— Em. Vilimaitė, meno —dr. 
P. Kisielius, kongreso leidinio 
A. Daugirdas, banketo ir vai
šių -r- dr. Z. Smilgevičius. Ki
tos komisijos sudarytos New 
Yorke.

• Du nauji kunigai, 
džio mėn. Argentinoje 
mokslus ir buvo įšventinti ku
nigais du lietuviai — Adolfas 
Klimanskis ir Leopoldas Zu- C 
bauckas. Kun. A. Klimanskis 
yra gimęs Stygarių km., LuO- 
kės valse. 1935 m. su tėvu at- 
vyko į Argentiną ir čia išėjo

mo 
“Šviesos” sambūrio — stud.
Gureckas ir ateitininkų —
stud. K. Kudžma. Po praneši
mų buvo nuoširdžios diskusi
jos, kurių metu pasisakyta, 
kad reikia nevengti progų su
sitikti įvairių ideologijų jauni
mui ir diskutuoti ideologiniais 
klausimais.

Šeštadienį vakare Grand Pa- 
radise salėje įvyko 

meno vakaras, 
kuris visiems paliko labai ma

lonų įspūdį. Vakaro programą 
išpildė p-le Stankūnaitė (solo 
dainos), akomponuojant jos 
tėveliui muz. J. Stankūnui; 
Hartfordo studenčių kvartetas, 
akomp. A. Grigaičiui; B. Rač-

taip pat Los Angeles kauskas (deklamacija), N. Ma- 
čiūnaitė (solo dainos), akomp. 
A. Kepalaitei; studenčių okte
tas iš Putnam, akomp. A. Su
žiedėliui (jos pašoko kele
tą tautinių šokių; A. Sužiedėlis 
(komiški eilėraščiai) ir A. Gai
galaitė (solo dainos). Visą 
programą gražiai pravedė K. 
Kudžma. f

Sekmadienį iš ryto buvo po
sėdžiai metraščio, informaci
jos ir šalpos komisijų. Nutarta 
išleisti studentų metraštį, ap- . tuviai buvo surengę 
imantį visą lietuviškos studen
tijos istoriją, pradedant nuo 
pereito šimtmečio.

Iškilmingo posėdžio metu, 
kuris vyko Apreiškimo parapi
jos salėje paskaitą skaitė 

prof. dr. J. Girnius, 
kuris labai jautriai palietė

DIDELĖ ŠVENTE
Urugvajuje Montevideolo ne

didelę 
šventę vienoje iš gražiausių 
miesto salių. Vakaras sutraukė 
daug žmonių ir davė daug pel
no bažnyčios statybai. Progra
mą užpildė lietuvių choras, vai
dinimas “Subatvakaris Lietu
vos kaime’,’ tautiniai šokiai, 
paskambino muziką.

. —---------- J
visus mokslus. Antrasis —kun.
L. Zubauckas yra jau gimęs i c * 
Argentinoje, kur jo tėvai at- J 
vyko 1908 m.

• T. Petras Gulbinas, kapu
cinas, gyvena Vokietijoje O- 
berhausen - Sterkrade vienuo
lyne. Jis aptarnauja Reino- 
Vestfalijos lietuvius ir dažnai 
įvairiomis progomis aplanko 
kitas šiaurės Vokietijos sto
vyklas. Prieš Kalėdas jis dau
gelyje lietuvių stovyklų prave
dė religines susikaupimo valan
das.

• Prof. Z. Ivinskis, rengda
mas studiją apie'Merkelį Gied
raitį, kartu parašė mažesnes 
studijas apie keturius vysku- 
pus, buvusius po M. Giedrai- 3® 
čio. Norėdamas dar papildyti ir 
patikslinti medžiagą, ateinan-
čių metų pavasariop vyksta vėl 
į Goettingeną, kur yra sukrau- ’ 'JĮ 
ti Karaliaučiaus archyvai

• Vladas Seikus, ilgą laiką 
buvęs Hamburgo lietuvių pir- ^l 
mininkas, atvyko į Ameriką.

Jis buvo gyvas ir įdomus. Jo 
metu ' stud. R. Mantautaite 
(Brockton) skaitė paskaitą ar 
pie matematiką kasdieniniame 
gyvenime Paskaita ’ visiems Pereitią metų gruodžio 19 d. 
labai patiko. Paskiri sekė aka- .Juozas Neverauskas; 68 
deininių m. tėvas kun. Juozo Neve-

VII NERS VILLE. PA.

atstovų pranešimai Skautų vikaro, Girardville, Pa. 
vardu kalbėjo Dr. H. Lukoše
vičius, socialdemokratų jauni-

SPAUDOS DIENA 
BROCKTONE

Hetaviškes ir fritaMrij 
spaudos reikšmę, aausU 17 
sekmadienį, savo bažayfil

reikalui geriau įsąmocdati lato*

Neverauskų šeima yra labai 
dėkinga kun. K. Klevinskui ir 
Alb. Neverauskui ir taip pat 
visiems kunigams už taip prie- 
telišką ir nuoširdų dalyvavimą 
laidotuvėse.

Šv. Pranciškaus par. kleb. 
kun. K. Klevinskas, prelatai ir 
kunigai reiškia gilią užuojautą 
kun. Juozui Neverauskui, jo 
broliams, seseriai ir giminėm.

J. C.

A- A. Neverauskas yra kilęs 
iš Skrąudžių par., Plutiškių 
km. Atvykęs Amerikon 1902 
m., išdirbo 'angliakasių darbą 
35 metus. Nepaisant sunkaus 
darbo, pasižymėjo, kaip nuo
širdus, religingas lietuvis.

Liūdesyje paliko sūnų kun. 
Juozą, dukterį Oną, Albiną, 
Jurgį ir Eduardą Nevera te
kus ir jų šeimas.
- Laidotuvės įvyko 23 d. gruo
džio, šv. Pranciškaus parapijoj. _ 
Iškilmingas šv. Mišias atlaikė 
sūnus kun. Juozas, asistuojant 
klasės draugams kun. Alf.

temomis 
Kennebunk Porto T. Gedfaataas 
Jočys, OFM. Tą dieną vW tarife 
progos atnaujinti prenumemife ^ 
ir užsisakyti naują taflanM*: 
Darbininką, Aidus, Varpelį

gučiui. šv. Mišiose dalyvavo 34 
kunigai, kurių tarpe 2 prelatai, 
Rt. Rev. Ign. Valančiūnas ir 
Rt. Rev. St Dobinis.

Taip pat šv. Mišias atlaikė 
kun. M. Daumantas iš Girard- 

a. ir kun. Ger.'Motįejik 
un.. Ant Mažukna, pd-

NUO CARO . RUBLIO 
IKI BOLŠEVIKU 
ČERVONCO

rasi Jobo K. Kario “NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINTGAl” knygoje 1915-1S41 m. Lietuvoj kursavusių pi
nigų istoriją,, nunizmatiką ir natūralaus dydžio banknotų 
bei monetų fotografijas.

. Reto įdomumo knyga k pinigų aflbmnas vienoje vietoje! 
Angių kalba san daro ją įskaitomą ir ne
mokantiems lieti



vie-
PASIRYŽO GRAŽIAI ATNAUJINTI LIETUVIŲ NAMUS

New Yorke buvo labai ' mažai 
paskaitų lietuviškais klausi
mais. Nors mūsų visuomenės 
susunteresavunas tais klausi
mais yra didelis, mūsų organi
zacijos nerodo tam didelių pa
stangų.

Ypatingai pasigendama vie
šų diskusijų aktualiom lietu
viškom problemom. Norėtųsi 
pasiūlyti mūsų organizacijom 
rengti tokias viešas diskusijas 
amerikoniška “panei discus- 
sions” forma. Kaip visiems ži
noma, tokiose diskusijose pa
prastai dalyvauja vienas mo
deratorius ir trys kalbėtojai. 
Kiekvienas kalbėtojų turi 20- 
30 mirfučiųsavo pagrindinėms 
mintims pareikšti, gi po to 
kiekvienas jų dar gauna papil
domai 5-10 minučių savo opo
nentų nuomonei pakritikuoti 
ar pipildyti. Pagrindiniams kal- 
bėtbjams pabaigus, klausytojai 
gali statyti savo klausimus.

Ši diskusijų forma yra labai 
populiari Amerikoje, nes ji y- 
ra labai įdomi ir leidžia pasi
reikšti daugeliui įvairių nuo
monių rūpimais klausimais. 
Kadangi anglosaksų kraštai, 
kurie tas diskusijų formas į- 
vedė, yra pasiekę labai aukštos 
politinės kultūros, reikėtų ir 
mums pamėginti, ar tokia dis
kusijų forma būtų sėkminga 
mūsų visuomeniniame gyveni
me.

Kita priežastis tokias disku
sijas organizuoti yra noras su
teikti galimybę mūsų visuome
nei išgirsti eilę įvairių nuomo
nių ir taip pat pareikšti savo 
nuomonę mūsų lietuviškais 
klausimais. Didelė mūsų visuo
menės dalis, ypatingai gi jau
nimas ir studentija, kurie labai 
domisi lietuviškais reikalais, 
neturi progos plačiau pareikšti 
savo minčių tais klausimais. 
Taip yra dėl to, kad visą mū
sų politinį gyvenimą yra per
ėmę mūsų oficialiai pripažintos 
politinės partjos. Tos partijos 
tačiau neatstovauja visos mū
sų visuomenės, ypatingai jos 
neatstovauja jaunimo, kuris 
daugumoje nepriklauso prie 

. mūsų tradicinių politinių par
tijų. Reikėtų tad sudaryti są
lygas, kad tie visi mūsų tau
tiečiai. kurie domisi .lietuviškais 
reikalais, bet nepriklauso prie 
politinių partijų, turėtų progos 
pasirodyti ir pareikšti savo su
manymus ir pasiūlymus Lietu
vos bylos reikalais.

Norėtųsi pasiūlyti šias 
iias temas šioms viešoms 
kusi joms:

1. Lietuva ir Europos Fede- 
^racija,

2. Dviejų partijų sistemos 
galimybės mūsų visuomeninia
me gyvenime,

3. Ko mes galime pasimokyti 
Amerikoj ir kokias amerikoniš
ko gyvenimo formas mes galė
tumėm perkelti į Lietuvą?

Organizuojant viešas paskai
tas nereikėtų tai daryti srovi-

ke- 
dis-

Lietuvos Vvčiii Radijo Programa
Transliuoja H stiprios radijo stoties IVLOA, 1550 kyloc.velės

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai .Toj noritf 
šioje radijo programoje tkelbtis. I remkitės adresu:

KNIC.HTS OF I.ITUI ANIA W OA
RRADnOCK. PA

D R M E SI O 
VOKIŠKAS RADIO 

APARATAS 8 LEMPŲ 
su visomis bangomis kaštuoja 

tik $100, — 
Taip pat parduodami 

_ ir brangesni aparatai. 
ATSTOVAS STASYS GRABIJAI SKAS 

5 ThomM Fark So. Boston 27, Mass.
Cleveiando Astovas:

A. JOHNSON. 7816 Decker Avė.. ClevHand. Ohto

pacerbiatnas Angeles Brenkfest klubo.

MARUOS ŠVENTŲJŲ METŲ NUOTAIKOJE
Sausio 5 S. Bostone įvyko N. 

Anglijos Kunigų Vienybės susi
rinkimas. Dalyvavo prel. Pr. 
Juras ir kunigai: Alb. Janiū
nas, V. Paulauskas, Pr. Vir
mauskis, J. Zaromskis, J. Kli
mas, K. Mažutis, Alb. Kon- 
tautas, Pr. Juškaitis, Al. Kli
mas, J. Skajandis, J. Bernato
nis. Alb. Abračinskas, P. ša
kalys. M. Vembrė, K. Vasys, 
Aug. Petraitis, V. Martinkus, 
pranciškonai V. Gidžiūnas ir 
K. Butkevičius ir marijonas 
St. Saplys.

Susirinkimą atidarė prel. Pr. 
Juras ir^tącė^jądėkos žodį šei
mininkui kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskui. Toliau sekė susirinki
mo dienotvarkė, kurios svar
besnės dalys buvo kun. V. 
Martinkaus paskaita “Kaip 
elgtis su atšalusiais katalikais’’ 
ir prel. Pr. Juro pranešimas 
apie Marijos Metų minėjimams 
užsakytą Italijoje Dievo Moti
nos statulą, kuri dar prieš Va- 

niais pagrindais. Tai reiškia, 
kalbėtojais turėtų būti įvairių 
srovių ar besroviniai asmenys, 
kurie yra savo srities specia
listai. Taip pat organizatoriais 
neturėtų būti politinės partijos 
ar srovės, bet tokios organiza
cijos, kurios apima daugiau 
srovių. Svarbu taip pat, kad 
patalpos būtų atatinkamos ir 
kad diskusijų laikas būtų pas
kelbtas keletą savaičių iš anks
to. Iki šiol daug paskaitų nesu
traukdavo didelio klausytojų 
skaičiaus, nes organizatoriai 
paskelbdavo apie tai spaudoje 
tik viena diena anksčiau, kada 
žmonės jau būdavo sudarę pla
nus savaitgaliui, kiti gi tautie
čiai neturėdavo progos visai a- 
pie tai sužinoti.

Iki šiol mūsų organizacijų 
vadovybės kaltindavo visuome
nę dėl paskaitų nepopuliarumo. 
Tie kaltinimai atrodo nėra tei«- 
singi. Mūsų visuomenė domisi 
lietuviškomis problemomis ir 
lietuviškais parengimais, bet 
juos reikia taip organizuoti, 
kad tai sukeltų visuomenės su
si domėi j mą. J. Budzeika 

sario 16 turėtų pasiekti Bosto
ną, iš čia Chicagą, o vėliau 
pradėtų keliauti po visas lie
tuviškas kolonijas.

Nutarta pravesti šias religi
nes manifestacijas: vasario 22 
sušaukti Marijos' garbei N. 
Anglijos katalikų seimelį-kon- 
ferenciją Cambridge; kovo 7 
J. N. Seserų seimelis So. Bos
tone; gegužės 2 Vaikų diena 
Brocktone, gegužės 25 Lietuvių 
dainos diena Brocktone; rugsė
jo 5 Jaunimo diena Thomsone. 
Be to, pranciškonai surengs di
džiulį Marijos kongresą Kenne- 
bunk Porte.

Spaudos klausimu kalbėjo 
kun. Pr. Virmauskis ir prane
šė, kad jo parapijoje buvo tri
jų savaičių platinimo vajus ir 
praėjo sėkmingai. Pasiryžta ir 
kitose vietose panašūs vajai 
pravesti bei platinti laikraščius 
ir knygas.

Prel. Pr. ’Juro ir kleb. kun. . 
Pr. Virmauskio pasiūlymu, nu
tarta pareikšti užuojautą ir su- _ 
dėta $30 aukų sergančiam 
kun. St. Vembrei, kuris gydo
si St. Vincent Hospital Wor- 
cester, Mass.

ŽINIOS Iš NEWHAVEN, CONN
Balfo 32 skyrius gruodžio 

mėn. pravedė rūbų ir avalynės 
rinkliavą. Kleb. kun. A. E. 
Gradeckas ir jo asistentas 
kun. A. Zanavičius ragino au
koti iš sakyklos abiem kalbom, 
žmonės gyvai atjautė šį kilnų 
reikalą ir suaukojo tikrai gerų 
rūbų, kurie vietinio Balfo sky
riaus valdybos buvo paimti iš 
tų, kurie patys negalėjo prista
tyti į nurodytą vietą. Tie patys 
vyrai drabužius sudėjo į dė
žes ir pasiuntė į Balfo cent
ro sandėlius. Viso surinkta 
1000 svarų drabužių ir avaly
nės.

Skyriaus valdybos nariai 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams 
ir visiems prisėdėjusiems dar
bu ,o ypač kleb. kun. Gradec- 
kui ir kun. A. Zanavičiui už 
skatinimą aukoti ir Onai Kva- 
ratiejienei, kuri savo automo
biliu surankiojo didelę drabu
žių dalį.

Motery Sąjungos metinis 
susirinkimas

Gruodžio 16 įvyko 33-čios 
kuopos metinis susirinkimas, 
kuriame padaryti valdybos 
pranešimai, nustatytos ateities 
veiklai gairės ir atnaujintas 
nutarimas, kad išarei mirus, 
turi kuopos nares palydėti į 
kapus. Taip pat'nutarta ap
lankyti sergančias A. Petrulie
nę, O. girvinskienę. U. Dzikie- 
nę ir P. Zikienę. Ligonėms pa
linkėta greit pagyti ir įteikta 
gėlių, o A. Pilvelienei pareikšta 
užuojauta dėl jos sesers skau
džios nelaimės.

Pirm. M. Jokubaitė kalbėjo

apie naujų narių vajų ir ragi
no surąsti naujų narių. Tam 
tikslui paskelbtas naujų narių 
vajus nuo sausio 1 ligi liepos 
1. Po susirinkimo pasivaišinta 
arbatėle ir pirmininkė apdova
nojo valdybos nares mažomis 
dovanėlėmis. Ateinantis sausio 
susirinkimas užkviestas šaukti 
Juzės Dickienės namuose. 
Kvietimas priimtas su nuošir
džia padėka.

Mirė Juozas Lukša
Gruodižo 14 beeidamas į 

darbą staiga nuo širdies smū
gio krito Juozas Lukša. Velio
nis buvo geras katalikas, susi
pratęs lietuvis ir visad gausiai 
rėmęs aukomis kilnius lietuviš
kus darbus. Jis buvo ilgametis 
LDS 28 kp. raštininkas ir uo
lus veikėjas, rengiant parengi
mus bei kitoje veikloje. Buvo 
nevedęs ir atrodo artimų gi
minių čia neturėjo. Gedulingas 
pamaldas atlaikė šv. Kazimie
ro bažnyčioje kleb. kun. A.. 
Gradeckas. I kapus palydėjo 
didelis būrys draugų ir pažįs
tamų. Visi apgailauja netekę 
tauraus būdo lietuvio ir jam* 
linki Viešpaties ramybės visi jo 
draugai. M.

PAGALBA LIGONIAMS
HamHton, Out. — Katalikių 

Moterų Draugija, suprasdama < 
tremtinių sunkią padėt), Kalė
dų švenčių proga pasiuntė 100 
dol. Tėvui Bematoniui j Vokie
tiją; prašydama juos padalyti, 
ligoniams. Taip pat Draugija 
neužmiršo ir vietinių — 10 
dol. vėl sušelpė Orvidų šei
mą.

Draugijai šiuo metu vado
vauja p. Tumaitienė. Savo gra
žia ir sąžininga veikla ši drau
gija vis daugiau simpatijų įsi
gyja hamiltoniečių tarpe.

gelius skandinančios Kalėdų ir 
.Naujųjų Metų šventės jau pra
ėjo. Atsipūtę kimba visi į tuos 
pačius darbūs, -suka galvas dėl 
tų pačių rūpesčių, džiaugsi 
tais pačiais džiaugsmais. Ta
čiau šiais metais visų dęvelan- 
diečių laukia naujas darbas ir 
naujas džiaugsmas,

Lietuvių Bendruomenė Cle- 
velande dar senaisiais metais 
pasiryžo atnaujinti Lietuvių 
Namus. Daugelis bendruome
nės narių prie savo naujameti
nių pasiryžimų prijungė ir 
mums visiems bendrą pažadą— 
aktyviai prisidėti prie Lietuvių 
Namų atnaujinimo darbo. Tai 
didelis darbas, bet labai svar
bus. Tai Cleveiando lietuvių 
garbės reikalas. Turi saVo 
puošnius namus Pittsburghas, 
turi Detroitas, Čikaga, turime 
ir mes. Tačiau mūsieji jau tik
rai reikalingi atnaujinimo. Per 
dešimtis metų jie ištikimai lie
tuviams tarnavo. Laikas atėjo 
juos pagražinti, išpuošti, nau
jais, stipriais sienojais sutvir-

Rochester. N. Y.
— Budėk! Rochesterio lietu

vių skautai išleido laikraštėlį 
BUDĖK, 28 pslp., redagavo 

, Vyt. žmuidzinas, viršelį piešė 
R. Bliudnikas. šiame numeryje 
telpa dvi apysakos: M. Poli- 
nauskaitės “Ir vėl po metų” ir* 
E. Gerdauskaitė “Koks skautų 
įsakymas tinka pavadinimui” 
(nebaigta). Plati Rochesterio 
lietuvių skautų veiklos apžval
ga, P. Armono įžanginis žodis, 
St. Ilgūno fcrerpimasis į tė
vus ,be to, trumpi poezijos da
lykėliai: Nijolės AvižienytėS, 
Vyt. šlapelio, D. Podelytės, R. 
Viliūnaitės, Vyt. Žmuidzino ir 
kt. Laikraštėlis tvarkomas su
maniai-ir linkėtina Rocheste- 

, rio skautėms pradėtąjį darbą 
tęsti ir toliau.

Klb. kun. J. Bakšys paskyrė 
25 dolerius už geriausiai para
šytą lituanistiniu klausimu, ra
šinį. Konkurse gali dalyvauti 
visi šv. Jurgio liet, parapijos 
mokiniai. Rašinio įteikimo ter
minas — paskutinė mokslo me
tų diena. Konkursui pravesti į- 
galiojo Rochesterio ateitininkų 
valdybą, kuri sudarė komisiją iš 
rašytojo* Jurgio Jankaus, Vla
dos Sabaliauskienės ir Antano 
Ragelio, be to krięčiama ir šv. 
Jurgio liet parapijos mokyklos 
vedėja sės. Aurelija. Dr. V. 
Lelevičius, Rochesterio ateiti
ninkų valdybos pirm., pridėjo 
10 dol. II-jai premijai.

— Naują Mėty sutikimas į- 
vyko šv. Jurgio parapijos sa
lėje ir praėjo pakilioje dvasioje 
dalyvaujant beveik visiems Ro
chesterio lietuviams. Naujų 
Metų sutikimą rengė Roches
terio liet skautai. Daug matėsi 
svečių iš Cleveiando, Kanados 
ir kt <» J.

katht <MMxnotrK» • 
ryt* MriMc* Mm

CLEVELAND, GHIO

tinti. Tai iš ištikrųjų yra dide
lis darbas. Takiau jis bus per
pus lengvesnis, jei jį dirbs visi 
Cleveiando lietuviai sutartina. 
Nes ta salė ir namai reikalingi 
mums visiems: jaunukui ir se
nimui, teatralams ir daininin
kams, visuomenininkams ir 
studentams. Tad visai pagrįstai 
lietuviškoji bendruomenė lau
kia visų talkos.

Geriausia priemonė tam di
džiam reikalui padėti — tai 
tapti gražiųjų atnaujintų Lie
tuvių Namų akcininku — šė- 
rininku.

Mūsų kalbamasis reikalas

Mančhester, N. H.
— Kunigas Albertas Olkovi- 

kas, pernai baigęs pirmuoju 
Kanadoje Kunigų Seminariją, 
šiuo metu Manchesterio vys
kupo yra išsiųstas į Vašingto
no Katalikų Universitetą studi
juoti kanonų teises. Daktaratui 
gauti reikia studijuoti tris me
tus.

— Prieš Kalėdas Mancheste- 
ryje mirė senas kolonijos gy
ventojas Juozapas Svetikas. 
Velionis prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Lietuvoj yra mokytojavęs, 
gi atvykęs Amerikon visuomet 
labai aktyviai dalyvavo orga
nizacijų veikloje. Jo šeimos 
viena duktė šiuo metu dirba 
valdžios tarnyboj Japonijoj.

— Lietuvių klubas Manches- 
teryj* pastaruoju metu smar
kiai pagyvino savo veikimą? 
Vėlyvą rudenį suskatę prie se
nųjų patalpų pristatė salę ir a- 
pie 130 svečių Naujuosius Me
tus linksmai sutiko naujoj pa
talpoj. Klubo vadovybe pla
nuoja savaitgaliais samdyti or- 
kestrėlę ir tuo būdu pritraukti 
daugiau jaunimo šokiams ir 
padidinti narių skaičių. Naujos 
klubo patalpos kainuos apie 
12,000 dolerių. Pastatas mūri
nis. Koresp. 

( DIE CAST MAKFRS • TRIM DIE MAKERS 
STAMPTNG DIE MAKERS • PLATE LAY-OUT

CASTING INSPECTOR
BRIGHT CHROME PLATER

Mušt be abte to maintain Solutions,

PRODUCT ENGINEERING &
MANUFACTURING CORP.

BRIDGMAN. MICHIGAN
Located 80 miles from Chicago, 25 miles fro Michigan 
City. Only 12 miles from St. Joseph.

D i s

NEW STOCK OF 1954

RADIO & TELEVISION SETS '• "

Sales, Service—Repairs

Pick T’p.and DHivery

TIME TELEVISION
2626 N. MILWAUKEE Behnonts 5-1263

SENECA’S HOME FURNACE ODL 
N<vw New AddHh e 

GLO-SOI^-7

• more efficient fael
• Lea* rw*t InaMe tad oil atorace t**k
• Freetfam from docred and plu<ged i•ocilea

Phonr CAbimet .5-5122
Deliveries Anywhere in 

Cook and DuPage Counties | Ftall Serrtee.

SENECA PETROLEUM CO.
DOMESne AND INDU9TRIAL FTJEL

yra iš tikrųjų lietuvybės išlai
kymo ir joę puoselėjimo reika
las. Todėl jis visiems lietuviams 
bendras: ir tiems lietuvybės 
pionieriams, kurie namus statė, 
ir tiems, kurie jais naudojasi, 
įr apskritai visiems, kuriems 
lietuvybė yra daugiau negu 
priedas prie kasdieninės duo
nos.

Lietuvių Namų atnaujinimo 
darbe sekime savo vadovus: 
Barzduką, Kersnauską, Adre- 
soną Jdzelevičių, Saukevičių, 
Tallat-Kelpšą, Kamėną ir kt., 
kurie skiria daug laiko ir dar
bo, kad tik mūsieji namai pa
didėtų, pagražėtų, sujaukėtų.

Tad, kai būsime paprašyti, 
nė vienas nelikime šalia savo 
didžiojo bendruomeninio užda
vinio. Nebūkime savo namuose 
kampininkais — būkime šėri- 
ninkais! —a. e.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2 0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Help Malp

OWN YOITR BUSINESS
Thrilling opportunity in the ad- 
vertising profession! Prospects, 
customers and earnings unlimited.

U'p wtll fumi«h ynu 
ARSOLUTELY UTTHOI T 

COST
with complete and extensive 
vvorking tools. Beautiful, full co-

• lor Sales Catalogs, plūs exclusive 
industry built calendars, special- 
ties, business gifts, direct mail 
booklets.

Commissions paid wee'kly: li- 
beral bonus. *

Open account selling.'
, Repeat orders year after year.
Survey proves men with us 10 

years average $21,000 a year.
No Capital invėstment, and real 

security with rapid promotion.
Double your earnings in 6 

:'months! A prestige occupation!
Write:

Louis F. Dow Co.
Mtt Nn. Miehig«n 
ęhiragn 11,

*t NO 
ENTRA fHABGK



ŽINIOS, KURIOS NIEKAM NEKENKIA
kam be reikalo energiją eikvo- Tel. VIrgtaia 1-4499

WTNTER GARDFN TIVFRN Inr

VYT BELECKAS savininke

i veidą. Pasirodė, tai buvo di
delė bulvė, kurios jis nesisau- 
gojęs, nes trijų matavimų fil
me buvo pripratęs, kad daiktai 
artėja ir nepasiekę veido susto-

MAJ. SAMMY LEE, it SMLFnoteteee, apdovanotas **dames E. Sullivan 
Memenai Trophy“ m Malin af pasižymėjimą sporte kaip mėgėjas atle
tas. Apdovanotas sveikina P. Korėjos prez. S. Bhee (<L).

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Trijų matavimų auka
Kopenhagos Igoninėje buvo 

aptvarstyta trijų matavimų 
filmo auka. Ligonis pasakojosi 
laukęs savo draugo. Iš nuobo
dumo pro langą dairęsis į ap
linkinius namus ir j gatvę< 
Staiga pamatė, kad iš priešais 
esančio namo skrenda kažkoks 
keistas daiktas ir nuolat prieš 
jo akis didėja. Buvo nustebin
tas, kad tas daiktas trenkė jam

Apply to: 
Shipbuilding Trades Office 

NEW YORK STATE 
EMPLOYMENT SERVICE 

165 JORALEMON ST. 
BROOKLYN, NEW YORK

iienBredes h j

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Kili, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, N«w Yorke.

Darbo valandos: kasdien nuo 1 vaL p.p. iki 7 vaL vak. Ir 
šeštadieniais nuo 9 vai ryto iki 6 vaL vak.

Help wanled—Malė

parirOprasim patys. Neturėda
ma pakartotinai prašomų duo
menų, L. E. redakcija negalės 
enciklopedijoj atžymėti tų Bet. 
organizacijų ir asmenų, kurie 
nesiteiks žinių apie save atsiųs
ti. Tačiau L. E. redakcija nuo
širdžiai tilo, kad geros valios 
tautiečiai jos darbo nesunkins 
ir visu rimtumu į kviečiamą 
talką įsijungs. Medžiagą (ne 
tik straipsnius, bet ir fotografi
jas) prašome siųsti adresu: 
Lietuvių Enciklopedija, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

SCHOLES BAKING I"-
V. Lukas — Vedėjas 

53t Grand St, BraoUya, N. Y
Tel. EVergreen 4-880Ž

Lietuviška duona — geriame 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal vist) 
skonį. Tortai, ypatingai nvrar»: 
vestuvėms, krikštynoms n 
tokioms iškilmingoms progoms 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Ižvežiojame i krautuve* it 
privačius namus. x

Kas bibliotekos — bibliotekai
Paryžiaus vienas studentas 

universiteto bibliotekai grąžino 
knygą, kurią jis rado savo se
nelio pasiskolintą iš universite
to dar 1776, taigi dar prieš re
voliuciją ,ir negrąžintą.

• Prof. J. Balčikonis Lietu
voje redaguoja Lietuvių Kal
bos žodyną. Komunistai kelis 
lankus, kur buvo Dievas apra
šytas kaip tikrinis žodis, išėmė 
ir sudegino.

• Dr. Julius Kaupas, rašyto
jas ir gydytojas, Michigano 
valstybėje išlaikė medicinos 
valstybinius egzaminus ir. gavo 
teisę verstis praktika. Dr. 
Kaupas su šeima gyvena Eloi- 
se, Mich., ‘prie Detroito.

• Prailginamas jaunimo 
dramos konkursas. Patirta, kad 
į Liet. Sės. Instituto ruošiamą 
dramos konkursą kūrinius ga
lima siųsti iki vasario mėn. pa
baigos. Kūrinius siųsti šiuo ad
resu: J. Bachunas Tabor Farm, 
Sodus, Mich.

• Waterburio ateitininkai iš
sirinko naują valdybą, kuriai 
pirmininkauja J. Kazlauskas, 
viceprm. V. Gdumbauskiene, 
sekret. I. Bajalytė, ižd. E. Nar- 
keliūnaitė, ąvietimo bei sporto 
reikalams — V. Petruškevi
čius.

J. B. SHAIJNS 
ŠALIŠKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-OTJAMAICA AVĖ.

< prie-Forest Parkway Stalion)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.( 
Koplyčios nemokamai visos*, 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

Kas yra artimo meilė
Perth Amboy, N. J., laikraš

čius gatvėje pardavinėjo ištisas 
tris savaites pasikeisdami ban
ko direktoriui, advokatas ir 
gydytojas. Jie tai darė, kad 
pavaduotų aklą laikraščių par
davėją, kuriam būtinai buvo 
reikalingas poilsis.

for Referral to
THE

INGALLS SHIPBUILDING 
CORPORATION 
PASCAGOULA, 
MISSISSIPPI

Muša ir mirusį
San Giovanni mieste prie 

Neapolio, pralošusi futbolo ko
manda pamatė, kad atvažiuoja 
laidotuvės. Manydami, kad 
juokiasi iš jų, perpyko ir visus 
sumiriė. O būta tikrų laidotu-

Vokiečio receptas \ 
jaunystei

Neseniai buvo Vokietijos gy
dytojų kongresas. Jame buvo 
pagerbtas Hamburgo profeso
rius Max Nonne, susilaukęs 90 
metų. Kalbėtojai stebėjosi jo 
jaunystės išlaikymo paslaptimi. 
Atsakydamas jis pasakė visam 
kongrese trumpiausią kalbą: 
‘Optimizmas, mano ponai, op
timizmas išlaiko jaunystę; gy
dytojai nustatė, kad kaįctar su
raukti reikia 30 energijos' vie
netų, nusijuokti tik 13; tad

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytoja1
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 3ol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-' 

Mokslus baigės Euiopujr

128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
Virt Lexington Avė. požeminio traukinio stoties, lengva pih»z.>ir' 

M visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams !r moterims

Kaltas Eisenhoweris ar 
moterys?

■Prezidentas Eisenhoweris 
paskutiniu metu surengė apie 
septynis priėmimus, kuriuos 
nebuvo visai moterų. < Viena 
žurnalistė paklausė prezidentą, 
ar tik jis nesąs moterų prie
šas. “Moterų priešas? — atsa
kė prezidentas. — Jokiu būdu 
ne. Norėjau jau surengti tris 
priėmimus moterim. Bet kai tik 
teiravausi dėl to .savo patarėjų, 
moterų, jos niekaip negalėjo 
susitarti, kas mūsų šalyje yra 
žymiausios moterys. Taip pri
ėmimai ir neįvyko.”

KAS YRA DIEVAS*
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIE TURI BOTI ŽMOGAUS
SANTYKIAI* SU DIEVU?

šiuos klausinius rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe
sorių: prel. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikale
DIEVAS IR ŽMOGUS

Didžiulio formato 517 p.
kaina: neįrišta — 36.00, ktetate viriHteh — $&50

Užsakymus siųsti: ____ -

TeL EVergreen 7-4335'
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)
Giaberius - Balsamuotojas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tinkamas išaiškinimas
Kai mokykloje mokinys pa

klausė, kas yra pseudoklasiciz- 
mas, tai mokytojas paaiškino 
tos dienos pavyzdžiu iš vieno 
Long Island laikraščio, kuria
me buvo rašoma: “Mrs. Helen 
K. buvo užprašius svečių. Bet 
užėjusi audra nutraukė elekt
ros laidus ir šeimininkė liko be 
šviesos, be šaldytuvo. Tada ji 
vieniems svečiam pavedė par
nešti žvakių, kitus pristatė 
praskaldyti malkų; buvo1 su
kurta krosny ugnis, vietoj 
karštų valgių apsiėjo su šal
tais buterbrodais, bet nuotaika 
buvo tokia linksma, ir taip visi 
buvo patenkinti, kad šeiminin
kės draugės taip pat žadėjo ki
tu kartu tyčiomis elektrą iš
jungti ir vaišes improvizuoti.” 
Mokytojas prie to laikraščio 
žinios pridėjo: tos šeimininkės 
draugės bus pseudoklasikės, 
nes pamėgdžios pirmąją..

Wanted 
Immediately 

100 
Pipefitters

EVergreen 84870' .

Joseph Garszva
G R ABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

Kairo 19 c. 
Imant po 100 egz. ir 

daugiau — 7,5 c.
Užsakymus siųsti:
* DARBININKAS 

680 Bush*wiek Are., 
Brooklyn 21, N. Y.

ADVOKATAS

37 Sheridan Ave„ 
Brooklyn 8, N. Y. 
Tel. APpIegate 7-70&-

TeL EVergreen 6-5181

KARLEHMER
Geros rūšies įvairios mėsos, paakštama, dešros, kumpiai . 

ir kiti maisto- produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding BIvc 
Fresh Meadovs, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y. .
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.

69-38 Myrtle Avė. 
Glendale, N. Y- 

136-59-Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y. 

60-04 Woodside Avenue 
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
* White‘Plains, N. Y.

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

A M U N £ S
Mes gavome didelį 

i siuntini šviežių ra- 
; munių žiedų iš Ven
grijos ir dabar yra 
visiems proga ramu
nių gauti pas mus. 
Vengrijos ramunės 
geros kaip irLietu-

Sovietinis atjauninimo 
metodas

Galina Ulanova yra garsi 
Maskvos Didžiojo Teatro bale
rina. Laikraštis “Sovietskaja 
kultūra” apie ją rašo: “Drau
gė Ulanova, Stalino laureatė, 
negali niekad pasenti, nes ji 
kasdien lanko filosofijos pas
kaitas universitete, klauso ūki- 
dės politikos praneštų ir stu
dijuoja Markso etiką. Paga
liau ji prenumeruoja dar ir 
mėnesinius pranešimus apie 
mūsų garbingos partijos veik-

Vaikaias EgMe suruošė lie
tuvių šeštadieninės mokyklos 
tėvų komitetas (J. LT (Kairai
tis, SL Petrauskas, T. jantfce- 
viHus, Kuprevičius ir Janu
šauskas). Patys vaikai suvai- \ 
dino mokytojų Jucevičienės ir 
Nenortienes paruoštą montažą 
“Kalėdų sapnas”, kuris labai 
patiko netik vaikams, bet ir su- 
augusiems. italėidų seneūs visus 
vaikus iki 12 metų — jų buvo 
aĮMe 110 — apdovanojo < pa-. 
vaišino šuniukais ir ledais. Ka
lėdų senelis pažaidė ir su visais 
vaikais lietuviškus žaidimus. 
Malonu konstatuoti, kad paren
gimas davė virš $100 gryno 
pelno. Tai dėka pasišventusių 
mokytojų ir jiems talkininkų: 
Ragavičiai ir jų duktė, šerkš- 
nienė, Strazdienė, Žilienė, Nor- 
kūnienė, Mockevičienė, Kupre- 
vičienė, Kripienė, Pilvelis ir kt.

Maistu ir stambesnėmis pini
ginėmis aukomis prisidėjo: Ke- 
džiai, broliai Paviloniai, A. Ma- 
zalas, J. Grinius, T. Janukevi- 
čius, A. Mockevičius, J. Bulo
vas, J. Gramas, A. Stumbras, 
M. Petrauskas ir kt

Lituanistinė mokykla veikia 
sėkmingai: pirmadieniais nor
malių pamokų metu 4 grupėse 
dirba Dr. Šerkšnas su viso apie 
110 vaikų, kurių 70% čia gi
mę, o šeštadieniais dirbama 
trijose grupėse su apie 60 vai
kų, kurių 90% atvykę iš trem
ties. Čia nenuilstamai dirba mo
kytojos Br. Jucevičienė su 
mažaisiais, K. Nenortienė su vi
dutiniais ir A. Skrupskelienė su 
gimnazijos kurso vaikais. Tad 
bendrai lituanistikos Hartfor
de mokosi apie 140 vaikų. Gra
žus skaičius, tik reikia kad ir iš 
visuomenės būtų paramos. 
Prel. J. Ambotas mielai kursus 
globoja ,o sesutės pranciškietės 
ir pačios dar pamoko kiek lei
džia laikas. - . Gi jus

taip pat
vos ir taip pat medum kvepia, 
turi malonų skonį, sveika ir 
gardu gerti. Ramunės geros 
dėl skilvio ir dėl inkstų (kid- 
neys). Jeigu esi nuvargęs, su
šalęs, gerk ramunių arbatą. 
Kada esi piktas, nusiminęs, ir
gi gerk ramunes. Prisiųsk 
mum $2.50, o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. I 
Kanadą — $2.75.

VLEX ANDERE C<>
414 BROADWAY 

South Boston *27, Mm*.

C ir C (raidei B nuo Boh ab$- 
celės tortą fid Bž) . Tačiau 
jau date’prakrtte siųsti enci- 
Idope^nę medžiagą abėcSės 
tvarte ir visoms kitoms rai
dynas. Rykams užsfcnesguš, ra

viu Encžklopedįjo* redakcija 
kreipėsi į mįteų visuomenę ir 
kvietė ją j tvilką tom žiniom 
rinkti. Sįpnivta kreipimąsi pa
kartotinai atepansdincį. Be to, 
lituanistinės medžiagom, rinki
mo re&ain tiwo parašyti ats
kiri raštai * tacfismizaicijoms, vi
siems lietuvĮRį'moksio, meno ir 
visyinmenės omenims, kurių 
pavardės prasideda raidėmis A 
ir B ir kurią adresai L. E. 
redakcijai tavo priemamt Li- 
tuanistinės mądžiagos rinkimo 
talkon savo/vietovėse įsijungė 
ir daugumas L E. platintojų. 
Aktualioj lituanistinės medžia
gos atsiuntė ir L E. skyrių 
redaktoriai, neminint čia jų 
specialybės darbų- Vadinasi, 
L. E. redakcija lituanistinei 
medžiagai rinkti yra išbandžiu
si ne vieną kelią.

Tačiau šiandien, kai L. E. 
pirmasis tomas jau yra at
spausdintas ir prenumerato
riams baigiamas siuntinėti, 
tenka viešai skelbti tokius 
faktus: buvo organizacijų, ku
rios rūpestingai paruoštas ži
nias atsiuntė laiku, buvo ir or
ganizacijų. kurios gerai para
šytą straipsnį atsiuntė tada, kai 
tomas buvo jau išspausdintas; 
buvo? tokitį kurklį jokius I 
kvietimus neatsiliepė; buvo 
asmenų, kurie anketas tuoj už
pildė ir L. E. redakcijai grąži
no; buvo asmenų, kuriuos teko 
keletą kartų raginti; yra to
kių, kurie ir iki šios dienos 
į mūsų laiškus nieko neatsako. 
L. E. redakcija lituanistinės 
medžiagos jau turi nemažai su
telkusi ,bet jos rinkimo sunku
mai dar nesibaigė. Išvada aiš
ki: šiame darbe labai pagei
daujama tieįc organizuotosios 
lietuvių visuomenės tiek ir at
skirų tautiečių talka.

L. K redakcija dar kartą 
kreipiasi per spaudą į visuome
nę ir prašo ją šios enciklopedi
nės medžiagos: liet kolonijų 
istorinių apžvalgų (kada kolo
nija įsisteigė, kiek anksčiau lie
tuvių ten gyveno ir kiek da
bar gyvena, kiek ten yra liet 
parapijų, mokyklų, kultūrinių 
ir visuomeninių įstaigų, ko
kios anksčiau buvo ir dabar te
begyvuoja liet, religinės, kul
tūrinės, politinės ir visuomeni
nės organizacijos), liet, organi
zacijų istorinių aptarimų, at
skirų liet, mokslo, meno, reli-* 
gijos, politikos, spaudos, sporto 
ir visuomenės veikėjų biografi
jos, įvairios lituanistinės me
džiagos, liečiančios Nepr. Lie
tuvos .išeivijos ir tremties liet 
kultūrinę, visuomeninę ir kt. 
veikią. Artimiausiu laiku L. E. 
redakcija laukia atsiliepimo tų 
liet, kolonijų, organizacijų ir 
asmenų, kurių pavadinimai ir 
pavardės prasideda raidėmis B,

Bara^SALfi vestuvėms, 
parengimams, susinu* 

kiniams, etc.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

(BIELIAUSKAS) 
FUNEBAL HOME 

M. P. RALLAS — Dinktorius 
AUB, BALTRCNAS-BALTON 

ReOnhi VedCjM 

660 Gntad Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Pipe Weldefs
Good Working Conditions 

Excellent Pay
Long Terms Contracts ■

EXCELLENT
HOUSING FACILTHES

Jau IZnetiĄ.' kai vesi ktcuuo 
dfeh "LIETUVOS 
3WL fLtsimiiunuf 

KAOIO VALANDU

ŠEŠTADIENIĄie 
ii Ntw 'iozko iMiti

l33Ok-IOTA» 
DIREKTORIUS

Al f. PETRUI J 
t269WmTEif.

f Al HILbSIDE ,Nt7

’ PARDUODAM NAMIS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame .cambariu, t 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluos-
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8656 85th Street. Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 7-1896

Tel, APpIegate 7-0349
TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS !

BANGA
340 R1DGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.



ną.

nams ir visiems . katalikams,

Broekiyao MMroafo
je, sausio 14 d. 5:30 p.p. CDU-

mos Lietuvos gimnazijos htua-

naltienė. Mokykloje nebedirba 
A. Benderius, kuris pats pasi
traukė ,ir Br. Kulys.

aukojo'Viešpačiui u^jo'sveika
tą. . '

Nori pagerbti didvyrį
Bostono majoras John Hynes

Knkščioraų Demokratų Uni
jos <CDUCE) generalinis sek-, 
retorius Konrad Sienievfcz, ,

ta Josefina Kalinauskaitė-Gri- 
galaitienė 64 m. amžiaus, gyv. 
34 Bay St, Dorchester. Ve
lionė dideliam nuliūdime pali
ko vyrą Kazimierą, dukteris

Aridvysk. Richard J* Cush- Beatričę ir Eleną ir sūnų Jo- 
ing sau^o mėn. 5 d. iš šv. Elz
bietos ligoninės sugrįžo į na- 
ęhuš pasveikęs po dyie$l sunkių 
operacijų. Arkivyskupas viešai

Prancūziją, Vokietiją, Belgiją, 
Australiją, Italiją ir kitas ša
lis. Taip pat dalyvavo Krikš
čionių Demokratų Internacio
nalo posėdžiuose Toure, Pran
cūzijoje, ir Europos Bendruo
menės visumos i---------------
Strasbourge. Matėsi taip pat su 
Žymiais Europos politikais. Įė
jimas visiems laisvas.

— - ■ ....._ -------------

Juozas V. Luęps-Lankaitis
mirė sausio 4 ir palaidotas iš 

‘ Apreiškimo bažnyčios sausio 
8 Veteranų kapinėse, Long Is- 
land. Velionis tebuvo 41 m. 
amžiaus ir gyveno 197 N. 6th 
St, Brooklyne.. Liko nuliūdęs 
brolis Bernardas ir kiti tolimes
ni giminės.

Gedulingos pamaldos
už a.a. Juozo Kundroto vėlę jo 
metinių mirties sukakčių pro
ga bus sausio 16 d. 8 ir 8,30 
vai Angelų Karalienės 
bažnyčioje.

uni-

DARBININKO

Sausio-January 17 dieną.

JUOKINGOS
PAMAIVOSDARBININKO VA&AĘAN

43BSn

<L, seknuMfieoį, 5 vai Sehwa>

Po

Oratoriai ir BaBaniiioteJri

KAZYS VASILIAUSKAS

Pranešimas LDS 1 Kuopos nariams

LIETUVOS DRAMOS STUDIJOS MOKINIAI

DEKORACIJOS — 0AIL PR. LAPES

liOTARY PUBLIC
M. 80 s-seis

KAZYS VASILIAUSKAS 
— dramos aktorius, kurio humo
ras verčia visus juoktis .iki ašarų

Schvraben HaU salėje, 474 Knickerbocker 
Avė. • (Knickerbocker ir Myrtle* kampas) 
Brooklyne

JURGIS BLEKAITIS — Lietu
voje, tremtyje ir Amerikoje pastatęs 
per 10 scenos veikalų, kurie susilaukė 
gražiausių įvertinimų.

TOSKA D AUB AR AITE — dra
mos aktorė, savo vaidmenims vSada 
suteikianti daug žavesio ir vidinės 
šilumos.

pagal Moljerą
linksmą komediją iš lietuvių kūrimosi Amerikoje

Aprriškhno parapijoje pra
dėta metinė kanoniška vizita
cija. FUNERA L HOME 

197 VVebster Avenue

šv. Petro Bet/parapijos salėje. Bus renkama nauja vaidy
ba ir atnaujinama Darbininko prenumerata. Visus kvie
čiame dalyvauti.

ZALETSKAS 1
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mara.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir i kitus miestus.

Vaidina 
geriausios mūsų teatro pajėgos:

HENRIKAS KAČINSKAS — 
įžymus dramos aktorius, sukūręs ne
užmirštamų vaidmenų, šiemet žven
giąs 30 metų scenos darbo sukaktį.

Skautų, tėvų susirinkimas 
šaukiamas penktadienį, sausio 
15, 8 vai. vak. parapijos salė-

par.

Juozas Zaraaka
profesoriaująs Bogotos 

versitete ir mergaičių kolegijo
je sausio 7 iš Kolumbijos ato
stogom atskrido į New Yorką. 
Aplankęs gimines ir -pažįsta
mus, išvažiavo į Detroitą pas 
savo brolį.

Henr&o Kačinsko
jubiliejinis spektaklis “Jupi

teris juokiasi” įvyks patogioj 
pasiekti, specialiai vadinimams 
skirtoj St. Felix St. Playhouse 
salėje, šalia Brooklyno Acade- 
my of Music, Lafayette Avė.

Kadangi salė netalpi — apie 
300 vietų, spektaklis bus vaidi
namas du kartu, vasario 6-7 
<Ld. savaitgalį. Pakvietimų iš

Liet. Dramos Studijos narius.
“Kario” koncertas 

rengiama vasario 7 d. Ap
reiškimo par. salėje.

dinama linksma komedija — 
“Juokingos pamaivos”, pagal 
Moljerą. Komedija vaizduoja 
lietuvių kūrimąsi Brooklyne. 
Vaidina geriausi mūsų dramos 
aktoriai: T. Daubaraitė, H. 
Kačinskas, K. Vasiliauskas, 
talkininkaujant Liet. Dramos 
studijai. Režisuoja J. Blekaitis.’ 
Daiininkas — Pr. Lapė. -

Uranas orkestrui. Įetaaat mo
kama 2 doL

Salė lengvai surandama. Va
žiuojant Myrtle Avė. linija, iš
lipti Knickerbocker Avė. sto
tyje, persėsti į Myrtle liniją ir 
išlipti Knickerbocker stotyje.

Gimė
Dr. Danutei ir Dr. Algiui Va

liniams sausio 3 gimė sūnus.

^NUOMOJAMAS atskiras

karitu vantthlu. Kreiptis nuo

Federacijos Vyr. Valdybos, Ap-

nė, R. Vatterytė, A. Petraus
kas, G. žemaitaitis, įC Dum
čius.

Vaidinimas praėjo gražiai, nistmių dalykų programa, 
linksma komedija suteikė sma- šals mokslo metais pradėjo 
gaus juoko. Waterburio teat- dirbti <h*. VL Viliamas, J. Gau- 
ras, kuris pačianje Waterbury re, AL Jankausakitė ir Iz. Ba- 
nuolat pastato veikalą po vei
kalo, Brooklyne lankėsi trečią 

_________ kartą, ir šis mūsų matytas 
Nusirinkime • pastatymas buvo bene geriau

sias.

Estų smuikininkė,
Evi Liivak, koncertavusi Pa

ryžiuje’, Kanadoje ir kitur, 
sausio 22 d. koncertdbja New 
Yorke — Town HalL Iš čia su 
savo koncertais ji keliaus po 
visą Ameriką. Jai akompa
nuos garsusis Arthur Balsam, 
ne kartą palydėjęs Jehudi Me- 
nuhin, Nathan Milsteiną ir ki
tus pa šautinio garso smuikinin
kus. Koncertą rengia New Yor- 
ko estai.

Julija Kunigėlienė
yra suorganizavusi būrelį 

Vasario 16 gimnazijai remti. 
Kaip gimnazijos vadovybė pra
neša, šis būrelis gavo 215 nu
merį.

VAKARAS

Liet Kat Darbininko Klubo 
metinis narių susirinkimas 

bus sausio 16 d. 8 vai. v. An
gelų Karalienės par. salėje. Vi
si nariai prašomi dalyvauti su- 
sirinkfihe. Bus aptariama, kaip 
paminėti kovo 14 d. klubo pen- 
kerių metų sukaktį. Taip pat 
bus renkama nauja valdyba.

A~A. Dr. KarveRenės
mirties metinėm paminėti 

gruodžio 27 d. Apreiškimo par. 
bažnyčioje kleb. kun. N. Pa
kalnis atlaikė gedulingas pa
maldas, kurias buvo užprašiusi 
dr. N. Bražėnaitė. Po pamaldų 
pas p. T. šlepetienę buvo pus
ryčiai, į kuriuos ji buvo pasi
kvietusi a.a. dr. Karvelienės 
pažįstamos ir prietedius, da
lyvavusius pamaldose.

ta«M* alaaMs Lanaie ir dukters Marijos. Imtgraejos įstaigos ilgai kiiu- 
4* Joms ivMfeati.

Simas Urbonas, Svečias kun. Fordon atei-
“Kario” vyriausias redakto- nantį sekmadienį ,sausio 17 d., 

rius, sausio mėnesio numeryje 
pradėjo spausdinti peržiūrėtus 
ir papildytus savo “Kariūno 
prisiminimus.” Lietuvoj jie bu
vo išleisti atskira knyga, kuri 
■turėjo gražų pasisekimą.

MASPETHO ŽINIOS
Susivienijimo 108 kuopos 

metinis susirinkimas įvyko 
pirmadienį, sausio 11 dieną, 
tuojau po novenos pamaldų pa
rapijos salėje. Nariai gausiai 
atsilankė.

ŽIBIOS

parapijos salėje kalbės tema 
“Tėvas ir kūdikis”. Paskaita ir 
pašnekesys bus tarp 2:30 ir 5 
vai. p.p. Paskaitą rengia Kanos 
sąjūdis, kuris rūpiansi darniu 
ir kilniu šeimų gyvenimu. Ypač 
kviečiami atsilankyti naujai 
šeimas sūkūrusieji arba besi
ruošiantieji moterystės sakra
mentui.

. davimą, kad So. Bostono pa
maryje prie L gatvės esantieji 
maudymosi namai ir kiti sau
lės vonių įrengimai būtų pa- 
vadinti Donald T. Toland var
du. šis vyras gyveno prie 
Brewster gatvės So. Bostone ir 
antro pasaulinio karo metu žu
vo, eidamas savo pareigas ir 
parodydamas didžiausį pasiau
kojimą.

Senelių pageidavimas
Senesni žmonės, kurie gyve

na miesto pastatuose (housing 
projects) prie Marine Park, 
pareiškė pageidavimą, kad au
tobusai, kurie kursuoja Aštun
ta gatve, savo maršrutą tru
putį pakeistų ir * pravažiuotų 
pro šį kvartalą. Tokiu būdu 
seniems žmonėms būtų didelis 
palengvinimas ir jiems nereikė
tų taip toli eiti ligi pirfnojo 
autobusų sustojimo.

Ilgai miegantiems
Visais gavėnios sekmadie

niais visam Ęouth Bostone vė
liausios šv. Mišios būna atna
šaujamos 12:10 vai pietų metu 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioje, prie West Broad- 
way. Privalomose bažnytinėse 
šventėse, kurių valstybė ne
švenčia, vėliausios šv. Mišios 
būna 12:10 vai. pietų metu.

Enciklopedijos
Fondas Lietuvai

įsteigtas prie Lietuvių Enci
klopedijos redakcijos. Fondo 
tikslas* yra įgyti 1000 L. E. 
kompdektų Lietuvai, kaipo lais
vojo pasaulio lietuvių dovaną . 
okupacijų išvargintai Lietuvai. 
Fondą sudaro rėmėjai ir Sūre
liai, kurie užprenumeruoja kal
bamam tikslui bent vieną L. 
E. komplektą. Rėmėjais gali 
būti pavieni asmenys ir orga
nizacijos arba jų padaliniai. 
Fondas turi vaidybą, tarybą ir 
revizijos komisiją. Enciklopedi
jos Fondo Lietuvai valdybą 
sudaro: prei. Pr. Juras, V. Če
pas, J-J. Grigalius, A. Čapli
kas, S. P. ShaHna, J. Vembrė, 
St Santvaras, W. V. Šimkus ir 
K. Mockus. Tarybą sudaro:

mauskas, J. Leimonas, Pr. 
Lembertas, J. Lola, A Matjoš- 
ka, S. Michelsonas, St Mockus, 
J. Sonda, K. Šidlauskas. Revi
zijos komisiją: St. Vaitkevi
čius, A. Juknevičius ir A. Ba
nevičius. Fondo taryba kasmet 
renka Fohdo Valdybą ir Rev. 
komisiją.

Mass. valstybėje automobi
listam įvesta penkių punktų 
sistema. Už eismo nusikaltimus 
bus skaitomi punktai, pav., 
girtam važiuojant 12. Kas dau
giau punktų “surinks”, tai mo
kės didesnį apdraudos mokės* 
tj*

Mirusieji
Sausio mėn. 9 d. iš šv. Pet-

Sausio mėn. 9 d. iš šv. Pet
ro parapijos bažnyčios palaido
ta Grubliauskienė 65 m. am
žiaus, gyv. 7 Knpvvlton St., So. 
Boston. Dideliame nuliūdime 
liko vyras Stanislovas, sūnūs 
Viktoras ir Aleksas ir duktė 
Aldona.

Gražinama Thomas Park
Thomas Park kalnelis yra 

ne tik South Bostono, bet kar
tu ir visos Amerikos istorinė 
vieta. Dabartinis Bostono ma
joras John Hynes yra susirūpi
nęs įmesto pagražinimu. Jis 
taip pat daug dėmesio kreipia 
ir į Bostono istorinę vietą — 
Thomas Park. Pereitais metais 
gražiai buvo pataisytas pyli
mas prie Telegraph ir Pacific 
gatvių ir pagražintas pats pa
minklas. šis darbas yra dar tik 
majoro plano pradžia. South 
Bostono gyventojai pageidauja, 
kad visas Thomas Park kalne
lis būtų aptvertas gražia tvore
le ,kuri pagražintų parką ir 
apsaugotų nuo vaikų. Taip pat 
gyventojai pageidauja, kad 
Thomas Park kalnelis būtų 
apšviestas, nes jau daug kartų 
ten yra įvykę nemalonių atsi
tikimų. Park Department šiam 
darbui yra jau paskyręs 5000 
dolerių.

Šviesos vietoj vaistų
L ir Penktosios gatvių sąn- 

kryža dėl didelio automobilių 
susikimšimo gyventojams pra
dėjo veikti į nervus. Didžiau
sias susikimšimas būna tarp 
4:30 ir 5:30 vai. po pietų. Visi 
vairuotojai čia pristabdo ma
šinas ir stabdžių cypimas gy
ventojams pasidarė jau nepa
kenčiamas. Visi laukia ir tiki
si , kad ir ant šio kampo kada 
nors bus pastatytos šviesos, 
kurios kontroliuos besigrūdan
čias mašinas ir palengvins gy
ventojams be pavojaus pereiti 
į kitą gatvės pusę.

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broačhvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590


