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Rytprūsiuose vokiečiai be pilietybės

McCarthy meta

• nuo liepos 1. Lig šiol išduota 
tik 500 vizų italam. Atideda
ma ryšium su kreditų trūkumu 
pervežimui ir patikrinimu.

• Pijus X bus paskelbtas 
šventuoju gegužės 30.

tinių iš Europos imigracija, ku
ri buvo numatyta pradėti nuo 
kovo pabaigos, dabar vėd ati
dedama. Ji būsianti pradėta tik

RENK COTV, Pr*nHfadjmi nauja
sis Dr*zia*nt»s su - savo trimis duk
raitėmis.

• Katalikų filmų centras 
peržiūrėjo 486 filmas 1953 
metais ir rado, kad tik 18% 
jų tinka jaunimui; suaugusiam 
pripažinta'tinkamų 25%.

• Bota, vyriausias Bažny- 
flos tribimotas, ■ 1953 metais 
svaaąti 170 Jsngturtą bylas; 
pripthno, kad 94 Jų yra tikros,

MASKVOJE
spaudos pasisakymai 

ė. Rusai kovos prieš europinio 
-augumo bendruomenę, kurioje

KOMUNIZMAS IR SVIESTAS
Amerikos vyriausybė laikosi tvirtai prieš guldančius balsus
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PRADŽIOJE BUVO MOTERIS

jos Uniją, kad įžeidę* aukštųjų 
vadų moteris. Išmestas iš visų

£ SAUSIO—JANUARY 19 D., 1954 M.

Audra prieš 
Voice of America

WMhingtoim. — Šen. Mc
Carthy vadovaujama komisija 
sukėlė audrą prieš “Voice of 
America”. Aštriai puolė tech
nikini siųstuvo skyrių. Esą jis 
be jokio plano, beprotiškai eik
voja pinigus, o ir dar didesni 
dalykai ten esą ne išimtis, bet 
virtę taisykle. Pakviesti inži
nieriai ištirs dalykus ir liudi
ninkus apklausinės uždarom 
durim.

Del programos yra atskiras 
komisijos pranešimas. Jame 
kalbama apie komunistų ir kai
riųjų grupių skelbiamas per 
Voicą idėjas. McCarthy pažy
mėjo, kad dažnai tie Amerikos 
Voico pranešimai atrodą “Mas
kvos balsai.”

Korėjoje 
belaisvius paleis

Korejoję neutraliųjų komisi
jos pirmininkas indas gen. Thi
mayya sausio 14 pareiškė, kad 
jis savo atsakomybe grąžinąs 
belaisvius — vienus sąjungi
ninkam, kitus komunistam. 
Rašte dar pridėjo, kad jie to
liau turi būti kalbinami grįžti, 
ir jų paleidimas būtų priešin
gas paliaubų sutarčiai.

Gen. Hull, sąjuDgminkų va- 
das, -afirafcė, and $s atmeta 
Thimayya aiškinimus dėl pa
liaubų sutarties ir nusistatęs 
nieko nedelsdamas belaisvius 
paleisti.

Prez. Rhee pareiškė, kad nuo 
sausio 23 baigiasi sutartas ter
minas politinei konferencijai, 
ir jis pasilieka laisvas rankas 
Korėjai sujungti.

New Yorke sausio 18 nąk- 
tis buvo ligšiol šiais metais šal
čiausia: 9 laipsniai. Dieną pa
kilo iki 40. šalčiausia užregis
truota International Falls: 40 
žemiau nuliąus.

Berlynas jau rengiasi ketwHu konferencijai
Washingtone maža vilties, Londonas —maža 1 iiH}esim, Paryžius tarpininkaus

• • ' i

ar&os, Angpjos, rrffiiijoą atstovai Berlyne pagatian sau- kieti jos vyriapsybė Nusprendė

sisektą susitarti, netikima, tačiau ir viena ir antra pusė nori iš
mėginti savo jėgas ir patirti priešininko manevrus.

WASHINGTONE
maža kas tiki, kad Berlyno 

konfeemcijai pasisektų pasiekti 
tuos tikslus, kuriem ji šaukia
ma, t. y. sujungti Vokietiją ir 
pasirašyti . taikos sutartį su 
Austrija. Tesįtikima išsiaiškinti 
padėtį (lyg ji dar lig šiol ne
būtų aiški. Red.).

LONDONE
» Britanijos vyriausybės narys 
S. Lloyd pareiškė, kad Berlyno 
derybose Vakarai nepasakos 
europinio saugumo bendruo
menės. Privačiai kiti diploma
tai pažymėjo, kati jie nelau
kia, jog bent vienas konferen
cijos tikslų būtų pasiektas. Ta
čiau Edenas stengsis laimėti 
mažesnių dalykų, kurie atleistų 
įtampą tarp Rytų ir Vakarų. 
Tarp jų pirmiausia mėgins tar
tis dėl prekybos atnaujinimo 
tarp Rytų ir Vakarų, dėl ka
riuomenės atitraukimo iš Vo
kietijos. Britai laukia, kad so
vietai už tai reikalaus kom. Ki
nijos pripažinimo, Nato panai
kinimo ir kt

* PARYŽIUJE
nuotaikos nevienodos. Pran

cūzam nemalonu, kad Amerika 
remia Vokietiją, grasina Pran
cūzijai. Jie nepatenkinti taip 
pat, kad karas Indokinijoje ne
siseka. Iš kitos pusės jie žino, 
kad Maskva konferencijoje 
gundys prancūzus pažadais lai
mėti taiką Indokinijoje, bet už 
tai reikalaus nudelsti Vokieti
jos apginklavimą. Tai būtų 
prie širdies prancūzam. Tačiau

Bidault, užsienių reikalų mi- 
nisteris, kuris vadovaus Pran
cūzijos delegacijai, pasiryžęs 
pagundai nepasiduoti. T i k 
jis žino, kad už tai gali išlėkti 
iš ministerių ne tik jis, bet ir 
visa Laniel vyriausybė. Dėl to 
jis turės vaidinti konferencijo
je tarpininko vaidmenį —steng
sis įkalbėti Dulles, kad nebūtų 
užsispyręs prieš rusų reikalavi
mus. Prancūzijoje su palanku
mu buvo priimtas Maskvos rei
kalavimas sudaryti saugumo 
sutartis su atskirom vakarų 
valstybėm.

BONNOJE
ilgame posėdyje vakarų Vo

reikalaut pirmiausia bendrų vi
sos Vokietijos rinkimų, kurie 
duotų parlamentą konstitucijai 
parengti fr sudarytų bendrą 
vyriausybę. Vokietijos vyriau- 
sybėnclaukia, kad konferenci
jai pasisektų susitarti dėl Vo- 
kitijos sujungimo. Tačiau ma
no, kad europinio saugumo 
bendruomenę* į kurią turi įeiti 
ir Vokietija, gali sukliudyti, 
jei tik sovietam pasiseks įkal
bėti, kad ji būtų nudelsta. A- 
denaueris netiki, kad rusai bū
tų atsisakę nuo minties lai
mėti sau ir vakarų Vokietiją, 
dėl to jie nesutiks su tokiom 
sąlygom Vokietiją sujungti, ku
rios neperleistų visos Vokieti
jos į rusų įtaką. Tačiau mano, 
kad aiškus rusų ne, padės Va
karams greičiau apsispręsti už 
saugumo bendruomenę.

suprasti, kad rusai savo nusi
statymo dėl Vokietijos nepakei
tė; jie pasisakys prieš bendrus 
laisvus rinkimus Vokietijoje. 
Jie darys propagandą, kad 
Bonnos vyriausybė siekia kari
nio revanšo ir nori pagrobti ry-* 
tinę Vokietiją. Jie parems neva 
rytinės Vokietijos reikalavimą, 
kad svetimos jėgos nesikištų į 
Vokietijos rinkimus, o būtų 
leista rytinės ir vakarinės Vo
kietijos vyriausybėm susitarti 
dėl bendrosios vyriausybes su
darymo. Jie reikalaus, kad A-

- merika atsisakytų nuo bazių 
Europoje. Taip pat reikalaus ne 
garantijų, kokias buvo siūlęs 
Churchillis, bet susitarimo su 
atskirom Vakarų valstybėm 
Toliau reikalaus penkių konfe
rencijos su kom. Kinija.

Jei konferencija nepasisess. 
bus kalta dėl to Amerika.. Ta
čiau jei ir nepasiseks, ji vi? 
tiek duos laikinį atoslūgį, ku
ri Malenkovas panaudos civili
nio gyvenimo reikmenų gamy
bai pagerinti.

Atomai į Vokietiją
Boaną.— šiais metais į 

Vokietiją perkeliami du ame
rikiečių radaru vairuojamų 
lėktuvų junginiai. Tie lėktuvai 
skirti atominėm bombom ne
šioti.

Paryžius.— Prancūzijos pre
zidentas Coty sausio 16 perėmė 
pareigas. Nors pervažiavo at
viru aumobdiu per miestą pen
kis kartus,, bet entuziazmo ne
buvo.

Coty niekad neturėjo savo 
automobilio. Dabar jis galės pa
sinaudoti bet kuriuo iš 40. Po
nia Coty lig šiol bėgiodavo į 
rinką pati apsipirkti ir pati 
virdavo. Dabar ji galės siunti
nėti 22 tarnautojus, kurie yra 
jos žinioje.

patalpa Bertjr*o koatfeencĮjai. B kaire* j dejioe stovi: prancOkyJIE PAGALIAU

>• — raaj. ren. Ch. Coleman.

Partija pasmerkė Tito pavaduoto ją, kuris atskyrė 
5 Jugoslavija nuo Sovietą Sąjungos.

Jugoetavijoje šiom dienom i 
didelis triukšmas partijos vir- j 
šūnėse. Sausio 16 susiriąko 
kom. partijos bosai svarstyti 
vieno iš bosų nukrypimo nuo 

'partijos ideologijdkDikta torius 
Titas su savo pavaduotoju Kar
dei) k kiti bosai atvyko auto
mobiliais, ir greitosiom surink
ta minia, prie partijos rūmų 
sukėlė jiem ovacijas. Tito ki
tas pavaduotojas ir tariamai 
busimasis Tito įpėdinis Milovan 
Djilas su savo ištikimu draugu 
V. Dedijer, kuris yra Tito bio
grafiją parašęs, atžingsniavo 
pėsti. Kai jie ėjo gatve ir lipo 
partijos namų laiptais, aplinkui 
buvo dramatiška tyla.

Djilas turėjo gintis nuo par
tijos kaltinimų.. Jis buvo vie
nas iš populiariausių partijos 
vadų, pusiau poetas, galįs susi
žavėti kuria idėja ir ją ginti vi
sa širdimi. Jis galėjo ir kitus 
lengvai sužavėti, ypač jauni
mą. Ir Titas jautėsi jam sko
lingas už išpopuliarinimą. Da
bar jis buvo kaltinamas. Jis 
parašė eilę straipsnių partijos 
organe, kur aiškino, kad parti
joje susisuko lizdus bturokra- 

.. tai, išnaudotojai, garbėtroškos, 
virto prhritegfyuota karta, at
stūmė nuo savęs liaudį. Jis

suabejojo, ar neatėjo laikas 
paleisti komunistų organizaci
jas ir jų viętoj palikti ideolo
gines grupes, kuriose dalyvau
tų kas nori, o kas nenori — 
būtų tokis pas lygiateisis pilie

pareigų, bet dar paliktas par
tijoje eiliniu nariu.

Tai jau antras jam pasmerki
mas. Pirmąsyk jį pasmerkė 
kominformas už tai, kad jis 
daugiausia prisidėjo prie Jugo
slavijos santykių nutraukimo 
su Rusija.

Imigracija nu* 
delsiama

niekas jų nedraudžia pasakyti. 
Tad ir degamaisiais Kinijos bei 
prekybos su Rusija reikalais 
staiga iškyla pasiūlymų, kokių 
sunku bebūtų laukti.

Antai kažkas buvo suintere
suotas paskelbti, kad vicepre
zidentas Nixonas, po kelionės 
rytuose, mano, jog ręikia kom. 
Kiniją pripažinti. 'Nixonas 
tuojau tatai paneigė. Valstybės 
sekretorius ‘ Dūles pagrasino 
kom. Kinijai represijom, jei ji 
imsis naujos agresijos.. Už tat 
didelė staigmena, kai išgirsti iš 
Dulles artimo bendradarbio, 
kuris'buvo nusiųstas į Korėją 
su komunistais derėtis, pasiū
lymus pakeisti savo ligšiolines 
pažiūras į kom. Kiniją. Advo
katas Dean, jau grįžęs iš Ko
rėjos .paskelbė spaudoje (Pro-

niją, nes nesam burtininkai. O 
jei negalim, tai reikią jcitom a- 
kim pažiūrėti į kom. Kiniją. 
Girdi, esą galima, kad Kinijos 
komunistai labiausiai yra su
interesuoti savimi Kinijoje, o 
ne tarptautiniu komunizmu. Jei 
mes, amerikiečiai, tai galėtume 
panaudoti kaip metodą atskirti 
Kinijai nuo Rusijos, taf reiktų 
pamėginti. Netiesiogiai tariant, 
pripažinti kiniją ir patraukti 
savon pusėn.

Mintis žavinga, bet ne nau
ja. Ir advokatas Užmiršta, kad 
Kiniją valdo ne Kinijos komu
nistai, o Maskva. Tito istorijos 
nesikartoja.

Visa tai jis pradėjo dėl vie
nos moters. Gen. P. Dapcevič, 
štabo viršininkas, turėjo laimės 
vesti artistę, kuri savo jaunys
te ir grožiu nešė visas kitų 
partijos bonzų damas. Genero
lo žmona turėjo nelaimės jom 
nepatikti. Jos boikotavo naują 
gražuolę, aiškindamosi, kad ji 
esanti moteris be praeities, ne
dalyvavusi ir savo vyro ne- 
įkvėjusi rezistencijos kovoje ir 
tokiu būdu neįsšgijusi kovoto
jos garbės.

Patyręs tai Djilas, riteris ir 
poetas, ėmė pliekti spaudoje 
tas partines bonzas. Pavardėm 
neminėjo, bet kiekvienas supra
to apie ką kalbama.

Už tai jis teisiamas.
Kalbą prieš Djilas pasakė 

pats Tito (ir jo trečioji žmona 
gi buvo taip peft "rezistencijoj 
majoras”).. - Djilas buvo pa

Buvom davę- žinias iš vokie
čių laikraščio “General Anzei- 
ger”, kad sovietai rengiasi da
lį Rytprūsių prijungti prie Lie
tuvos, kitą dalį su Karaliau
čium prie Maskvos. Papildomai 
tenka patirti iš vokiečių, grįžu-

Bostonas. — Šen. McCarthy 
tardo “General Electric“ pa
reigūnus ryšium su priešvals
tybine veikla, pasireiškusią to
je įmonėje.. Sausio 16 buvo pa
kviesti 5 liudininkai. Keturi iš 
jų nesutiko pasakyti, ar jie 
priklausė kada komunistų par
tijai, Vienas iš jų pašoko net 
ir ėmė sakyti pamokslą pa
čiam McCarthy. Tas nutraukė

Kai eina kova Vakaruose 
dėl prekybos su kom. rytais, tai •- 
Maskva pati sugalvojo pagun
dyti ir Ameriką, ne tik Euro
pos kraštus. Ji per Minnesotos ■ 
pirklį ^sportininką D. And- 
reas pasisiūlė nupirkti iš Ame
rikos 3000 tonų sviesto, kurio 
ši turi savo sandėliuose 
perteklių. Maskva mokėtų po 
50 cn. už svarą. Jai tai apsimo
kėtų: nes uždirbtų visus 500%. 
Rusijoje parduodamas svaras 
sviesto po 15 rublių, arba po 
pusketvirto dol. Amer&os vy
riausybė farmeriam už tą 
sviestą sumokėjo po 65 čn.

• 1 1 1 Amerikos vyriausybė svars-linaininkUS lauk tė ir pagundą atmetė. Bet įdo
mu, kad atsargusis Times pa
sisakė už galimybę parduoti, 
tuo tarpu Daily Mirror para
šė, kad “visa, kas padeda 
Kremliui palaikyti vergiją, yra 
blogas biznis Jungtinėm Vals
tybėm.” O vienas to laikraščio 

tiesiog nustebo: 
"Kodėl gi nepasiūlyti sviesto . 
pertęklių Amerikos šeiminin
kėm už tą pačią kainą?... Ati
duokite Amerikos žmonėm ir 
leiskite jiem uždirbti, o ne raib- 
doniesiem”. Jeigu jau kombi
nacijos, tai iš šalies pasakoma: - 
rusam na parduokite, bet pa
dovanokite sviestą —• *MMa

šiu iš Rusijos nelaisvės, kad 
Rytprūsiuose pranešta, jog vo
kiečiai ten laikomi “staaten- 
los” — be pilietybės; jiem esą 
patarta išsikelti į kitas sovie
tines respublikas, bet nelei
džiama vykti į Vokietiją.

jį ir liepė sargam išmesti laukį 
Sargai pačiupo už apykaklės ir 
besipriešinantį liudininką iš
tempė. Kito liudininko advoka
tas norėjo paskaityti agitacinę 
kabą, kad ją paskui prijung
tų prie,protokolo. McCarthy ir. skaitytojas 
jį su jo klientu išmetė pro du
ris. Tik paskutinis penktasis 
liudininką  ̂jtgaakė bdvęs pus
antrų metų lifto. partijoje, pa
žinojęs vieną faąrtunistą, su 
kuriuo kartu dirbęs "GE”. Mc
Carthy pasakė suprantąs, kad 
liudininkui nesą matomi tokius
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retų būti pajėgus

kad

Sunku pasakyti, kaip būtų 
išsivystę Lietuvos santykiai su 
Sovietų Rusija tokąnėje ateity
je Jeigu Lietuva nebūtų turėju
si pat po šonu kito veržlaus 
kaimyno, lenkų, kurie po pir
mojo Lgdžtojo, tuo siekė at
statyti buvusią istorine Lenki
ją nuo marių iki mariu* Lenkai

vikais 1919 m. baląMglo 20 d.
užėmė Vilnių ir jame išsilaikė

GEN. JOHN WHmtLEY, 
praJjMfo kare aaeta HrH* vie-< 
■ame itabe *S pres. D. FHrnten 
werin, atvyksta parttarimaaM i / 
Waahtoct«na kaip pirmauta* 
brito karinė* mi*ijo* prie Nata.

Norėta paneigti, bet dar patvirtinta
Maskvos dūdon pučianti “Laisvė” sausio 14 d. numeryje įsi

dėjo straipsnį, pavadintą “Apie katalikų bažnyčią Lietuvos Ta
rybų socialistinėje respublikoje.” Nurodoma, jog “rašo Kazimie
ras Paltarokas, Panevėžio Vyskupas, Vilniaus arkivyskupijos 
kapitulos vikaras”, bet “Laisvės” redaktoriai nėra padėję jokios 
pastabos, iš kur tą raštą gavo. Kiek iki šiol žinoma, bolševikinė
je pavergtos Lietuvos spaudoje toks raštas dar nepasirodė. Ra
sit, “Laisvė” jį gavo greitesniu ir tik jai prieinamu keliu. Bet 
jei jis ir būtų atspaustas Lietuvoje, tai žmonės, į skaitydami, 
tuojau pastebėtų, kokie yra pasidarę skirtumai tarp to, kas bu
vo nepriklausomoje Lietuvoje ir kas yra dabar. Nemanome, kad 
bolševikam rūpėtų tai pabrėžti. Išvada siūlosi kita: raštas tėra 

'skiriamas užsieniui ir ypač tiem, kurie apskritai nedaug ką nu
simano, kaip Katalikų Bažnyčia tvarkosi ir kas anksčiau Lietu
voje buvo. Visiem gi katalikam, o ypač lietuviam, į kuriuos tuo 
raštu taikoma, jis ne tiktai nepaneigia “neteisingos numonėt 
apie katalikų padėtį Lietuvoje, bet dar sustiprina faktą, kad 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje sunkiai kenčia. Tą dabartį taria
mas “vyskupo laiškas” labai aiškiai ir, deja, bolševikam nepa
lankiai atidengia.

Minėtame rašte nurodoma, kad esančios visos 4 vyskupijos 
(Vilkaviškio, Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių) ir abi arkivysku
pijos (Kauno, Vilniaus), bet tik vienas vyskupais. Kur yra kiti 
vyskupai: arkivysk. M. Reinys, vysk. T. Matulionis, vysk. V. Bo- 
risevičius, vysk. Pr. Ramanauskas ? Taip pat nurodoma, kad da
bar “Lietuvoje yra 688 veikiančios bažnyčios, kūnas aptarnauja 
741 kunigas.” Yra gi žinoma, kad su Vilniaus sritimi Lietuvoje 
buvo žymiai daugiau bažnyčių ir bent du kartus daugiau 
kunigų. Kas atsitiko su kitomis bažnyčiomis ir kunigais? Kunigų 
tiek daug į vakarus nepasitraukė. Nurodoma taip pat, kad tėra 
viena kunigų seminarija su 75 klerikais.. Jų buvo anskčiau ketu
rios su daugiau kaip 500 klierikų. Jau 1946 metais bolševikų vie
šu potvarkiu klerikų skaičius buvo sumažintas iki 150, o dabar 
ir pusės to nėra. Sakys, kad dabar jaunuoliai neina į kunigų se
minarijas. Bet rašte tai nepažymėta. Vadinasi, yra kitos prie
žastys. Nieko taip pat neužsimenama, ar yra Lietuvoje bent 
vienas vienuolynas, o jų buvo nemažai ir gražų darbą dirbusių.

įdomus yra rašte pareiškimas apie pastoraciją. Nurodoma, 
kad “kunigai skaito katekizmo pamokymus,, gomilijas, o per 
šventes sako pamokslus.” Tai reiškia, kad bet kada pamokslų 
sakyti negali ir kad tie pamokslai—tai paparastas religinis skai- 
tymėlis. Vaikų katekizuoti kunigai taip pat negali, nes “vaikus 
pirmajam šventos kontnmijos priėmimui 'ruošia tėvai.” Vadinasi, 
religinio mokymo nei prie bažnyčių nei prie mokyklų nėra. Nu
rodoma, kad šveičiamos Velykos, Kalėdos, Sekminės... Taip, o 
iš bolševikinės spaudos aišku, kad per šias Kalėdas buvo dirba
ma ir mitinguojama.

Lietuva turėjo gerus santykius 
su Sovietų Sąjunga. Kaikada 
tie santykiai buvo apibūdinami 
net kaip “tradicinis dnaugišku-
mas”. Bet vakarų pasaulyje 
mažai buvo domimasi priežasti
mis, dėl kurių tas tariamas 
Sovietų draugiškumas Lietuvai 
buvo atsiradęs. Dėl to Mask
vos sukurtas mitas apie “lais-
vą Lietuvos prie Sovietų Są
jungos prisijungimą” pradžioje 
daug kam vakaruose galėjo bū
ti įpirštas. Maskaradas, kuri 
Maskva panaudojo Lietuvos 
karinei okupacijai pridengti, 
rodo, kad bolševikai kaip tik 
ir taikė į minėtą “tradicinio 
draugiškumo” gandą.

Tuo tarpu, kaip iš šios ap
žvalgos pamatysime, Maskvos 
tariamas draugiškumas Lietu
vai vįsur buvo paremtas bolše
vikų egoistiniais sumetimais. 
Geriausiu atveju tas draugiš-
kūmas buvo tuščia formulė, po 
kuria Kremlius siekė paslėpti 
savo politikos dviveidiškumą..

Šios apžvalgos pirmas skirs
nis apima laikotarpį nuo bol
ševikų įsikūrimo Rusijoje iki 
Lietuvos taikos sutarties su 
Rusija 1920 m. antras — nuo • 
tos pirmos sutarties iki nepuoli
mo pakto 1926 m., trečias — 
nuo nepuolimo pakto iki Lietu
vos užpuolimo pakto 1939 m. ir 
ketvirtas — paskutinis — nuo 
tos sutarties iki Lietuvos kari
nės okupacijos. *

L
Bolševikai skelbiasi laisvo. 

tautą apsisprendimo šalnrita- 
kais, bet- pagrobia Vilmą ir 
veržiasi į Lietuvos gilumą.

Kai kalbama apie Lietuvos 
santykius su Sovietų Rusija, 
nereikia pamiršti, kad pirmoji 
lietuvių pažintis su bolševikais 
Užsimezgė kovų laukuose, kai 
įsitvirtinę Rusijoje, raudonieji 
1918 m. rudėtų didelėmis gau-

jomis pradėjo veržtis į lietuvių 
gyvenamas žemes. Prieš tai 
Leninas ir jo artimiausi bend-
radarbiai buvo garsiai paskelbę 
visam pasauliui, kad bolševi
kai gerbia ir gerbs laisvo tau
tų apsisprendimo teisę ir nesi
priešins atsiskyrimui nuo Rusi
jos tų kraštų, kurie prievarta
prie Rusijos imperijos buvo pri
jungti.. Dėl tį> lietuviai galėjo 
tikėtis, kad i štrijų didelių Lie
tuvos kaimynų — Vokietijos 
Lenkijos ir Rusijos, — mažiau
sias bus pavojus iš pastarosios.

Tuo tarpu, kai tik vokiečiai 
pasirašė pirmojo pasaulinio ka
ro paliaubas ir vokiečių kariai 
pradėjo trauktis į vakarus iš 
Lietuvos rytų, paskui juos pra
dėjo veržtis bolševikai. Lie
tuviai priversti buvo paskubo
mis organizuoti nuo tų gaujų

apsigynfaną. Lapkričio 23 d. 
Mykolo Sleževičiaus išleistas 
pirmas Lietuvos kariuomenei
sudaryti įsakymas patriotinio 
lietuvių jaunimo tarpe buvo su
tiktas dideliu entuziazmu. Sa
vanorių į Lietuvos ginkluotas 
pajėgas netrūko. Greičiau pri
trūko ginklų. Bet ir su tais,
kartais labai prastais ginklais,, 
kuriuos savanoriam pavyko pa
sirūpinti, jie sugebėjo sulaikyti 
tolesnį raudonųjų gaujų ver
žimąsi į Lietuvos gilumą. Bet 
Lietuvos sostinė Vilnius nuo 
1919 m. sausio 5 d. paliko bol
ševikų rankose. Lietuvos vy
riausybė priversta buvo iš Vil
niaus pasitraukti.

Tokia pirmoji pažintis su 
bolševikais negalėjo palikti lie
tuviams gero įspūdžio. Iš jos 
lietuviai turėjo pasidaryti išva-

iki 1920 metų liepos 15 d., 
kuomet juos vėl išstūmė bolše
vikai Pastarieji pagal tuo lai
ku pasirašytą taikos sutartį su
Lietuva, užimtas Lietuvos že
mes netrukus evąkuRvo ir lie
tuvių kariuomenė 1920 m. 
rugpjūčio 28 d. įžengė į Vilnių.

Taip besikaitaliojant karo 
laimei, Lietuvai buvo reikalin-
gas didelis atsargumas ir labai 
išmintinga politika, kad to 
karo sūkuryje neatsirastų pa
vojuje ir pati neseniai atstaty
ta Lietuvos nepriklausomybė.

Lenkai žinoma, reikalavo, 
Ičhd Lietuva kariautų su bolše
vikais jų pusėje. Tuo pačiu 
vienas fronto sparnas lenkams 
būtų apsaugotas. Sykiu būtų 
atnaujintos ir isterinės lietuvių 
lenkų santykių tradicijoj Bet 
kaip tik iš tų tradicijų lietuviai 
turėjo labai blogus prisimini
mus. O antrą vertus, maža bu-

kija. Jie nesigailėjo lietuviams 
pažadų, kurie pirmoje eilėje 
turėjo patenkinti lietuvių tau
tos nepriklausomybės sieki
mus. Dėl to Lietuva pasirinko 
neutralumą Lenkijos - Sovietų 
Rusijos kare ir, dar tam karui 
neįpusėjus, pradėjo derybas su 
bolševikais dėl taikos sutarties. 
Buvo aišku, kad karą laimėję, 
bolševikai bus kietesni ir su 
jais bus sunkiau susikalbėti.

Ir tikrai atvykusi į Maskvą, 
Lietuvos delegacija derybose 
su bolševikais sunkumų kaip 
ir nesutiko. Bolševikai gana 
lengvai priėmė svarbiausius

ATĖNUOSE
AUGUST STUNDBERG

Aagast Striadberg savo pasakojfeae “Atėnuose” vafariueja 
sraartos GraBdjM ju^aiutą. Centrinis imi yra Sokratas, 
gęstate gndką flbsotas, gyvenęs 5GM99 pr. Kr. Aęie i 
spiečiasi ttisąsM* sseabrinka^ vsIntyMs vytai. Jie nnotat gta- 
ČUssi, ieškojiatai tiesos. Sokrato ir jo drangą pririsi yra so
fistai, kąsta taktais KvedžiojtaBais griaraa io įrodymus. So
kratas npkslttaąinss Atėnų teisme, kad jb tvirkinęs miesto 
jonkną, ir aateteiamas mirti.

Po karštos dienos saulė ėmė 
leistis; rinkoje buvo beveik 
tamsu. TRmsa, kildama aukš
tyn, uždengė Akropolį, ant ku
rio dar žibėjo miesto herbas— 
Paladės skydas. Ties marga ko
lonada matėsi grupė vyrų, susi
rinkusių aplink teką marmu
rinį Hemidklijono pusskrituMo 
suolą. Atrodė, jie kažko laukė, 
rengdamiesi stati. Jų tarpe bu
vo augalotų ir gražių vyrų, bet 
buvo taip pat vienas nuostabiai 
bjaurus, apie kw) kiti, matyt, 
spietėsi Jo veidas galėjo būti 
vergo ar satyro, ir todtp daž
nai kai kurie atinieSai jam pri
kaišiodavo imtą jo veide įkū
nytas vtaa ydas ir ninfirsTti-

mus. Pasakojama, negražusis 
žmogus į tai kartą atsakęs: “Su 
kuo tada kovotų Sokratas, jei 
jis būtų neydingas ir nenusi- 
kaltėUs.”

Tikrai tai buvo Sokratas, 
žinomas visai Atėnų visuomenei 
kaip keistuolis, filosofuojąs 
gatvėse ir aikštėse, smuklėse ir 
pasilinksminusių namuose. Jis 
nevengė jokois draugijos ir bu
vo gerai pažįstamas kaip su 
Perikliu, miesto galva, taip ir 
su ištvirkusiu Alkibijadžiu. Jis 
sėdėdavo prie snulkfaj preki
jų ir amatininkų stalo, gerda
vo su JOrMnkais Pintoje, o 
pats gyveno au savo šeima Ke- 
rameiko priemiesty. Kai klaus

davo, kodėl Sokratas amžinai 
keliauja, jo draugai atsakyda
vo: “Jam namie bloga”. O kai 
jo artkniauri draugai klausda
vo, kaip jis gali palaikyti pa- 
žfaitį su jūrininkais ir muitinės 
valdininkais, Sokratas atsaky
davo: “Tai tokie pat žmones!”

Šalia filosofo už jo kėdės 
nuolat stovėjo jaunuolis, krei
piąs į save dėmesį didele savo 
kakta. Tai buvo geriausias So
krato mokinys, vardu Ariftok- 
lis, dėl savo didelės kaktos pra
mintas Platonu, šalia stovėjo 
gražusis Alkibijatfis, tragikas 
Euripidas, skulptorius Fldijus.

Prie fontano sėdėjo žmo
gus, mojuodamas kojomis, nuo
lat krutindamas lūpas, lyg ga- 
Jąsdamas savo liežuvį ginčui; jo 
raukšlėta kakta nuo bengždaus 
minties darbo buvo suvytusi o 

akys, lyg gyvatės, laukė gro
bio. Tai buvo sofistas rezonie- 
rius Protagoras, kuris už kele
tą vynuogių ar obuolių galėjo 
juodą padalyti baltu. Jis buvo 
pakenčiamas toje rinktinėje 
visuomenėje, todėl kad duoda
vo paaiškinimus ir atsakymus; 
jj naudodavo norėdami pagy
vinti pasikalbėjimą, užstundy- 
dami jį ant Sokrato, kuris vi
suomet jį prispirdavo.

Pagaliau atėjo tas, kurio jie 
laukė. Tai buvo ateito galva, 
kuris galėtų būti karaliumi Jei 
Atėnuose karafiaui valMa ne*

būtų panaikinta. Jo išvaizda 
buvo kardiška, bet vaikščiojo 
jis be apsaugos, kaip paprastas 
pilietis. Jis valdė dėka tik savo 
asmeniškų privalumų: proto, 
valios ir susivaldymo.

Jie šiandie buvo susitikę, 
švęsdami nuo persų išsivadavi
mo sukaktuves. Tad pasisvei
kinę, tuoj susėdo ant marmu
rinio pusskritulio.

Kai visi ižmė savo įprastas 
vietas, užstojo tyla, neįprasta 
šiame ratelyje, kuris stengėsi 
saulei leidžiantis susirinkt dva
sios puotai, be stalų ir taurių, 
sielų vienybei

Alkilnjadis, išpaikintas ir ne
kantrus, pirmas pertraukė ty
lą:

— Mes atšventėme Salamino 
mūšio sukaktuves, dieną išsi
vadavimo nuo barbarų ir persų 
karaliaus ir, kaip matau, nu
vaikome.

— Ne tiek nuvargome, kad 
pamirštume mūsų draugo Eu- 
ripido gimimo dieną, — atsakė 
Periklis, —» nes jis, kaip Žino
me, išvydo dieną, kai saulė nu
švietė Salamino kovos lauką.

— Jis turi padaryti vyno 
auką, kai mes grįšime į pasto
gę prie stalo ir taurių,—van
giai atsakė Alkibfjadis. Sofis
tas prie fontano jau gavo me
džiagos ir galėjo pradėjo savo 
tinkfe
~ M kur jūs žinote, kad 'iš

■ vo vilties išeiti iš tokio karo su 
Rusija laimėtojais. Be to, koks 
buvo lietuviams pagrindas pul
ti bolševikus, kai Lietuvos ry
tus to karo metu buvo dau
giausiai okupavę lenkai?

Tuo tarpu, nežiūrint nelem
tos pirmos pažinties kovos 
lauką lietuviai jautė, kad su 
bolševikais šiaip ar taip teks 
kalbėtis ir dėl likvidavimo 
Lietuvos ryšių su senąja rusų 
imperija ir dėl karo sukeltų pa
sekmių. Tūkstančiai pabėgėlių 
iš Lietuvos buvo išsiblaškę po 
visą Rusiją, Lietuvos įstaigų 
archyvai ir visoks turtas taip 
pat buvo išvežti į Rusiją, Lie
tuva neturėjo nei garvežių nei 
vagonų paleisti geležinkeliam 
į dalbą, nei mašinų atnaujinti 
darbą fabrikuose. Viskas buvo 
išgabenta į Rusiją. To viso 
atgavimas daug parėjo nuo 
naujų Rusijos šeimininkų. Tie 
šeimininkai dabar buvo suinte
resuoti, kad Lietuva nekariau
tų prieš juos drauge su Len-

sivaduoti iš persų karaliaus y- 
ra laimė? Kodėl jūs žinote, kad 
Eladei laiminga Salamino mū
šio diena? Ar mūsų didysis

* Eschžlas neapraudojo Būttoosios 
persams dienos ir^nepareiticė 
jiems užuojautos^ ,

“Neapkenčiu aš>tavo vardo, 
Salamine!

Su širdgėla mąstau apie jus, 
Atėnai?’

— Gėdykis, sofiste, — per
traukė j| AJkfljijatSs.

Bet Protagoras ^galando 
savo patdcšSo snapą ir tęsė:

— Aš nesakau, kad neap
kenčiu Salamino vaido. Tti sa
ko EsdiūsCs, b aĄ ladp žtaote, 
nesu EBch&ta AŠ taį> pat ne-, 
tvirtinau, kad tarnauti persų 

, karaliui yra kdnk Aš'tik pa- ’ 
klausiau, o kas Mamfa ,tas nie
ko uetvirtkia. Ar netiesa. Su* 
kratei

Mokytojas potenkė pirš
tais savo ilgą bandą ir «tea> 
kė: A

— Yra tvirtinimų tfedognhl 
ir netiesioginhv; khutoMS g»- 
li būti netfestogtato tvfetirimtk

Ką mes su juo veiksime!
— įmeskime > į šulini — 

sušuko Alkibijadis.
— Aš noriu paaiškinti! — 

protestavo sofistas.
— Kreipkis į minią! Ten bū- 4 

si visuomet teisus! — atsakė 
Atitibijadis.

— Negalima niekinti mi
nios, jei tu esi demokratas, 
Alldbijadi! Ir negalima, Euri- 
pidui esant, cituoti EechBą. Kai 
tarp mūsų yra Fkfijus, geriau

1 Jo a y*
ba Attoę, kuriate besOekfiianti 
saidė auksiną šalmą.
» — Jei FkHjąąs Atenės sta
tula tari iš saidis skolinti auk
są, tai g-a44 būti įrodymas, 
kad nepapekę miesto duoto 
mdnvĮį kad jaufiainaa jo trū- 
kuatas; Ar netiesa, Scfcrate?

. F - B- . - ---- a -MGVgrVOJMb dRM|B nmegą

mė^ąą fr/jiMhi i
Itadrih fšriEto tahdytt kad 

-te-—s-- rMiJĮHK MKUHp VMM MKMV* 
tte ankro te aaąBi; bet 
gitaf-tei rcAria* tai tvfctitasnas

■ apte’tatoti trttMąą netari pą-
grindą. Ita, tat aptikto S ratdCs

lietuvių reikalavimus dėl Lie
tuvos nepriklausomybės pripa
žinimo ir dėl Lietuvos sienų 
rytuose. Per palyginti trumpą 
laiką buvo susitarta dėl viso 
painaus tarpvalstybinių santy
kių komplekso, ir 1920 m. lie
pos 12 d. taikos sutartis jau 
galėjo būti pasirašyta, (b. d.)

Eisenhoweris ir 
komunistai

Teisingumo sekretorius M. 
Brownell pareiškė, kad Eisen- 
hovverio vyriausybė jau nuta
šė 54 komunistų vadus, pa
traukė į teismą 12 komunistų 
grupių, deportavo 219, o nu
matyta dar jų 500 deportuoti.

BrowneD tatai pareiškė, at
sakydamas buv. prez. Truma- 
nui, kuris sakėsi negirdėjęs, 
ką Eisenhowerio vyriausybė 
padarė kovoje su komunizmu.

vaižrią! Bet iš kurio pavyzdžio?
— Iš savo vidujinio?
— Vadinas, nė pagal išvir

šinį? Ar esi matęs tu deivę sa
vo akimis?

— Nekūniškomis.
— Ar ji šalia tavęs, ar vidu

je?
— Jei mūsų niekas nesiklau

so, aš pasakysiu: jei jos nėra 
šalia manęs, tai vadinas, jos 
iš viso nėra.

PerikBs jį pertraukė:
— Valstybiniai dievai! Drau

gai saugokitės!
Bet Sokratas tęsė:
— Tu, Fktijau, padarei taip 

pat Olimpo Zeusą; vadinas, jis 
tavęs nesutvėrė!

— Valstybiniai dievai! Sau- 
' goldtės, draugai! — perspėjo 
'Periklis.

— Pagalbon, Protagore,. So
kratas mane prispaudė, — 
rinmdėri FMKjus.

— Mano nuomone, ne Žemas 
sutvėrė žmogų, — atsakė so
fistas, — tai padarė Prometė
jus. Bet Zeuaas apdovanojo 
žmogų dviem amžtoom dova
nom: ^drovumu ir tekybės pa
jutimu.
v — Tuo atveju ne Zeuns su- 
tvūrt Protągoete, tam 
drovumo ir tefataguBNu ■*
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Leonardo da Vmd mųafjto

dos paveiksle, bet ųė viena te
ta buvo knyga, liečianti emig-

namdį dangiškai išdažęs. Į-

zneOė sudūžta j vis dar savęs

Sėtuvių tautos dalis buvo su
radusi antras tėvynes plačia
jame pasauly dar prieš antrąjį 
pasaulinį karą. O dabar retas

' viešnia iš tolimos, vis dar

» permaža kiti 
nustato, kad

- iš tremties laikų ir iš įvairių 
kraštų. Gal mažiausiai pažįsta
ma mums buvo Pietų Amerikos 
lietuvio emigranto buitis

todėl Henriko Lukoševičiaus

ha Mausimą, kokia anų laikų 
tikro* gražuolė yra įamžinta 
drobėje. Tuo klausimu daug 
studijuota ir norėta įžiūrėti ke

Tie gi, kurie savosios bendruo
menės tarpę yra laikomi iškilu
siais į “nepalyginamą” aukš
tybe ir vadinami fabrikantais 
arba “ama de ilaves”, iš tik
rųjų yra tik eiliniai mažutės 
poros kambarėlių dirbtuvėlės 
šeimininkai, kurie patys ir są- 
vo laboratorijos produktus iš
pardavinėja, arba eilinės kam-

» ■''oųpSr’- - • * -'M? - ’4-. -z;-''

Reta viešnia iš Piety Amerikos 
riklausomoje Lietuvoje re- ANTANAS MUSTSDS Aęs»“kad jalu vist Moga darytų, 

kuriam “ponas Dievas buvo tik 
su ponais užimtas”, atrandą,

tinos.
Tačiau tremtinys nėra nerū

pestingas keliautojas ir Argen
tina nėra vien kurortas, —tegu 
sau Buenos Aires ir spindi 
kaip sparnus išskleidžianti bal
ta gulbė iš jūros tolių, — tad 
autorius maža joje randa egzo
tikos.

Nuolatinis kąsdieninės dumtos 
■. rūpestis ir amžinas prarastos 

tėvynės ilgesys
yra pagrindiniai lietuvių emi

grantų bei tremtinių dalykai, 
kurie vaizduojami “Likimo

Skaitytojui pirmiausia į akis 
krinta didelis autoriaus pasta
bumas, iškeliant tuos Argenti
nos kultūros bruožus, kurie 
skiriasi ir, nuo Europos ir nuo 
Š. Amerikos gyvenimo būdo. 
Milžiniški Argentinos žemės 
plotai pusiau kultivuoti, di
džiulės ganyklos, kur gali mis
ti nesuskaitomi būriai avių ar 
jaučių, kur keleivis gali nudur
ti sau svetimą gyvulį mėsai, 
palikdamas kailį savininkui, lei
dimo nesiklausęs, kur višta yra 
nepalyginamai brangesnė už 
jąutį, anot pasakorių, —pagau
na skaitytoją. Malonu yra už
sukti į lietuvio emigranto so
dybą (ąuinta), kuris pagal 
naujo krašto papročius kepina 
jautį indėnų būdu 
svečią pasakišku 
mate, traukiamu 
pavidalo kandiklį.

Arba — kas nesižavės natū
raliais ir tvarkingais Buenos 
Aires parkais, puošniais aristo
kratiško miesto sektoriaus 
kvartalais, didžiausia ar pla
čiausia pasaulyje gatve? Ta
čiau 
daugiau dėmesio autorius ski

ria vargingo ateivio buičiai 
pavaizduoti.

■ Kada, darbo beieškodami, 
tūkstančiai lietuvių klajoja po 
svetimą platųjį kraštą, kitų 
stumdomi ir valkatomis vadi
nami, svetimos ir ypač savo 
kilmės apgavikų išnaudojami, 
krisdami kaip musės kietuose

ir vaišina 
gėrimu — 

pro pypkės

Dr. H. Lukoševičius

barinės, tik tarnaujančios ne 
pas kokips ten turtingus žydpa- 
laikius”, kaip jos giriasi, bet 
gal pas “konsulo raštininką”.... 
Daugelis jų svajoja įsigyti že
mės sklypelį ir pajusti, kad 
neturi “ponų ant savęs”, ta
čiau
bendruomeninis jausmas nelei
džia *ems Bsiskaidyti po visą

kraštą,
kur kaimynas gyvena nuo 

kaimyno per 100 . kilometrų. 
Todėl jie buriasi didmiesty, 
nors ir nepavydėtinos.eilės sek
toriuj, kur jie lengviau gali 
bendrauti su savaisiais.

Daug kur autorius parodo 
ryškius pasakotojo gabumus. Y- 
ra vaizdų, kurie negreit išdyla 
iš skaitytojo atminties. Prie 
tokių tektų priskirti senojo 

"Normanto, garbingo ir gera
širdžio senosios kartos emig
ranto, pamišimo scena, kai jis 
klaikiai šaukia: “Mes neturime 
namų. Mes — crotto! Valka
tos’? Ir jis griebia bučiuot sa
vo draugo ranką, manydamas, 
kad jis atsiprašo savo išažadė-

- tos Stasės...
Įdomi yra ‘fabrikanto” Dū

dos cheminė laboratorija, kai 
jis, įleisdamas svečius, kojomis 
stumdo buteliukus ant grindų, 
kad padarytų taką lankyto
jams. Griaudi yra akimirka, 
kai Guba, kuris buvo pripra- 

Vytauto Normanto filosofiją 
ten, žavingame Tigrės kanale, 
dvnrkliame laively.
Prihntbuu autorius suvokia

svetimoje šalyje.
Jo pagrindinis veikėjas — 

tremtinys ir žūsta nuo tos pa
čios rankos ,nuo kurios jis bėgo 
iš okupuotos Lietuvos. Gal ta 
juodoji ranka yra ryškesne
Argentinoje, bet tremty jos - 
vaidmenį aplamai yra perėmu
si nutautimo bėda, kurią auto
rius tik paliečia, bet nenagri
nėja. Gyvenimą autorius mato 
tik iš savo kartos, kuri išaugo 
nepriklausomoje Lietuvoje, po
žiūrio. O muiiK būtų buvę gal 
nemažiau įdomu pasekti, kaip. 
Vytauto Normanto sūnus (ar 
kitų emigrantų sūnūs) sugebė
tų atsispirti didžiosios Argenti
nos tautos iliuzijai, patraukian
čiai į save emigrantų vaikus. Ir 
šitai, mūsų nuomone, būtų, bu
vę nemažiau svaru, kaip tiesos 
kova prieš komunistinės pro
pagandos melą, ką autorius 
vykusiai vaizduoja.

Gal griežtas literatūros kri
tikas galėtų prikišti autoriaus 

• romanui daugelį dalykų, kaip 
pvz.nepakankamai išryškin
tus Charakterius, perilgą veiks
mo, ekspoziciją, vyravimą dia
logų, kurie trukdo veiksmą, 
kompozicinį palaidumą ir nepa
kankamai paruoštą dramatiš
ką atomazgą .psichologinį ne
išbaigtumą, publicistinį vaizda
vimo būdą ir kt. Tačiau jauno
jo rašytojo knyga,yra neabe
jotinas įnašas į Pietų Ameri
kos lietuvių emigrantų kultu- . 
ros istoriją,

Henr&as Lukoševičius, LI- 
KDfMO ŽAISMAS, romanas, 
Lietuviškos Knygos Klubas, 
1953, Chicago, UI. Aplankas V. z 
Augustino, 230 psl. kaina $250.

kaip praneša valdyba savo 
biuletenyje, įvyks šiais metais 
vasarą toje vietoje, kur bus ko
respondentiniu būdu išrinkta 
busimoji valdyba: 
New Yorke ar kitur, 
pasisakymai, iš kur šįkart rink
tina valdyba, o paskui valdo
mųjų OTganų rinkimai bus vyk
domi slaptu balsavimu balan
džio - birželio mėn.

Bostone, 
Narių

Daffininkąs Vasari, kuris a- 
pįe tą paveikslą jau rašė 1568, 
vos keliom dešimtim metų pra
slinkus. Džiokondą laiko Mon-

* na Lizą, trečiąją Pranciškaus 
Bartolomėjo Zenota dėl Gio- 
condo žmoną. Kiti Džiokondo- 
je įžiūrėjo Izabelės (FEste, Gi- 
nevros dei Benci, florentietę Ju
lijaus de Mediči meilužę, gra
fienės kostancijos d’Ąvalos bei 
kitų moterų paveikslus.

Paskutiniu laiku paslaptį 
mėgino atidengti Carlo Pedre
ti. Jis atmeta visas lig šiol lai-

paties Leonardo gyvenimo da-

NAUJASIS DAKTARAS K. JURGELA
Sausio 5 d. Fordhamo uni

versitetas suteikė filosofijos 
daktaro laipsnį Kostui Jurgėlai 
už jo dizertaciją, kurioje nagri
nėja Amerikos ir Lietuvos 
santykius. Per baigiamuosius 
doktorato egzaminus profeso
riai plačiai klausinėjo apie Lie
tuvos praeitį.

Šiuo metu naujasis daktaras 
gyvena Jamaicoje, gražiąme ir 
medžiuose paskendusiame rajo
ne. Jis vadovauja “Amerikos 
Balso” lietuviškam skyriui, ku
ris kasdien bent, kelis kartus 
siunčia programą j Lietuvą.

Dr. K. Jurgelos gyvenimas 
platus įr šakotas.

Gimęs js Elizabethe, N. J. 
1904 m. birželio 22 d. 1914 m. 
grįžta su tėvais į Lietuvą ir 
apsigyvena Varėnoje. Toliau 
mokosi Vilniuje ir Kaune. Ta
čiau besikuriant Lietuvai, visu 
jaunatvišku entuziazmu metasi 
į darbą. 1922-23 m. anglų ra
dijo ir lenkų spaudos stebėto
jas ir apžvalgininkas, 1923 m. 
vienas iš dienraščio LHwa re- 
dakotrių Kaune ir ^Skauto žur
nalo redaktorius 1921-1922 m.

1924 m. vėl grįžta į Ameriką 
ir čia šalia mokyklų aktyviai 
jungiasi į visuomeninę veiklą, į 
spaudą. 1927-28 m. lanko Co- 
lumbia universitetą, baigia 
Brooklyn Law School of St 
Lawrence University L.LJB. 
laipsniu 1931 m. ir L.LM laip
sniu 1934 m. Nuo tų pačių me
tų vertėsi advokatūra.

Amerikoje js yra ėjęs įvarias 
pareigas,

buvęs Lietuvos gen. konsula
to New Yorke sekretorius, ad
vokatas ir teismų vertėjas, 
Liet Informacinio Centro di
rektorius, Lithuanian BuDetin 
redaktorius ir akredituotas ko
respondentas prie JT 1949-1951 
m. . ,

Aktyviai dalyvauja įvairiose 
organizadjose, buvo Lietuvos 
Vyčių New Yorko ir New Jer- 
sey aps. pirm., Vytauto D. 500 
metų sukakties minėjimo N. 
Yorke pirm. Pasaulinės paro
dos New Yorke vyr. maršalas, 
Baltijos valstybių dienos pirm. 
Amerikos Liet Legiono vyr. 
adjutantas, įvairiose pareigose 
Dariaus Girėno poste, Baltic 
American Sotiety pirm., Liet 
Kultūros Instituto direktorių 
tarybos narys, N. Yorko Lietu
vių Tarybos pirm., Amęrikos 
lietuvių delegacijos Baltuose 
Rūmuose narys 1946 m.

Spaudoje parašė eilę straips
nių politinėm, kultūrinėm bei 
istorinėm temom lietuvių, ang
lų ir lenkų periodikoje.

History et tht Lithuanian 
Nation 1948, Uthuaztia in tbe 

tinat sesuo, ir tame dvare pa- 
veiktias buvo įrašytas į inven
toriaus knygas 1625, Savo, tei
gimams parauti duoda šiuos 
argumentus: Leonardo da Vin- 
d mirė tame dvare 1519. Juli
jus de Mediči buvo didžiausias 
Leonardo globėjas ir gerbėjas, 
FiRberta — tariamoji Džiokon- 
da .eidama 18 metus liko našlė 
ir persikėle gyvęnti pas savo 
Simaitį Pranciškų lir ten mi
rė? 1524, tebūdama 26 m.

Iš šių datų Pedreti ir spėja, 
kad paveikslas nėra pieštas 
1500 kaip daugelis mano, bet 
15 ar 16 m. vėliau, o tuo laiku 
kaip tik tame pačiame dvare 
gyveno Leonardo ir Filiberta, 
kurią dailininkas ir nupiešė, 
kad kvaršintų galvas meno is
torikams.

Twin Teutonic Clutch 1944 m., 
Genocide in Lithuania 1950, 
straipsniai Grolier enciklopedi
joje. Vertimai: Wm. T. Sclan- 
ton, Dieve, pasigailėk mūsų 
įkartu su broliu Petru) 1932 
m., Pilietybės vadovėlis (Iš 
anglų kalbos) 1938 m. Petro 
Klimo Chillebert de Lanoy in 
Mec&eval Lithuania (iš liet 
kai), ir Roosvelto geneologija 
1944 m* D.

Laureatas Algirdas

laimėjęs “Draugo” romanų 
konkursą. Jam 1000 dol. pre
mija buvo įteikta sausio 3 d. 
literatūros vakare, kurio pro
gramoje be laureato dalyvavo 
Bernardas Brazdžionis, Henri
kas Kačinskas ir Antanas Gus
taitis.

Apie laureatą Algirdą Land
sbergį parašė jr New Yorko a- 
merikoniška spauda: Columbi
jos universiteto laikraštis “Co-‘ ūoje apžvalga.

Stasys Tamuiaitis, vykdyda
mas savo pasižadėjirrtą. kasmet 
aukoti tam tikras sumas lietu
vių tautos reikalams, įnešė Liet. 
Rašytojų Draugijos Literatūros 
Fondan 20 dol.

Vydūno raštų ir paminklo 
Fondui aukų atsiuntė Liet. At
gimimo Sąjūdis Toronto ' 67 
dol., Liet. Atgimimo Sąjūdis 
Montrealio skyrius 19,75 dol. 
Atskirų aukotojų pavardės bus 
paskelbtos sausio mėn. Aukos 
siunčiamos Rašytojų Draugijos 
pirm. B. Babrausko vardu šiuo 
adresu: 1436 S. 50 Avė., Cice
ro, I1L

Liet Rašytojų Draugijoje, 
kaips kelbia Draugijos biulete
nis, šiuo metu yra 97 nariai.

Stasys Santvaras yra para
šęs keturių lyrinių paveikslų 
vaidinimą “Aušra ties Vil
nium”, kuris ištisai bus atspau
sdintas vasario mėn. iš spaudos 
išeinančiame “Gabijos” žurna
lo Nr. 5. Be kitų, šiame nume
ryje duodama naujausios Igno 
Šeiniaus ir "Draugo” romano 
premijos laimėtojo Algirdo 
Landšbergio novelės, poezijos

lumbia Daily Spectator”, su
minėdamas ne tik premijuotą 
romaną, bet ir kitą A. Lands- 
bergk) kūrybą, nupasakodamas 
trumpai autoriaus biografiją. 
Trumpai paminėjo New York 
HeraM Tribūne, Brooklyn Col- 
ge Kingsman įsidėjo nuotrau
ką ir trumpą aprašymą.. Pla
čiausiai aprašė Long Island

lę visos šeimos nuotrauką.

Columbtjos universiteto de
kanas Edgar Grim Milter lau
reatą pasveikino atskiru laiš
ku ir džiaugiasi, kad laureatas 
yra Columbijos narys.

juotą romaną greit išversti i 
angų kalbą.

btjoje Begotos valstybiniame u-

Kimi dėsto matematiką.

LIŪDESIŲ, TAKELIS

Liūdnoa mary mintys skrenda 
Po erdvei sausos, 
Bet gi laimės jos neranda

- Po plačias dausas.

Jau išmyniau daug takelių
Po laukus, rasas, s

■ Ir išlašėčiau sau akelių' 
Ašaras visas v..•
Mano meilę — tą saldumą 
Mylimos širdies — 
Tą krūtinės pamaldumą 
Kas supras, girdės?...

K1 r berastu širdžiai vaistų,
Meilę apgalėt,
Kaip bernelį tokį skaistų

' Nenorėt mylėt?.. .\

Ak sunku, vai kaip nemiela 
Liūdesių dugne, 
Kai kankina jauną sielą, 
Lyg kokia ugnia...

Nebemiela nei paukštelių
- Čiulbesiai miške,

Nei dainuoti, žaist prie kelio 
Su peteliške, i

Nebemiela pidvos, gėlės, 
Žydintys rugiai, 
Nei tos grakščios blezdingėlės, 
Nei margi drugiai.

Kur berastu širdžiai vaistų, 
Meilę apgalėt,
Kaip bernelį tokį skaistų 
Nenorėt mylėt?...

Muziką, parašė J. Žilevičius

KULTŪRINE KRONIKA
Literatūros Enciklopedija — pluoštas ir eilė straipsnių lite- 

Die Weltliterajur — leidžiama 
vokiečių ,ėina į galą. Iki sausio 
pabaigos prof. A. Maceina jai 
parašys paskutinius straipsnius 
apie Vaičiulaitį, Vaižgantą, 
Vydūną.

Europos tautų grožinės lite
ratūros rinkiniui PLB Vokieti
jos krašto valdyba jau paruošė 
vertimus apie Maironį, Aistį ir 
Brazdžionį. Rinkinį leidžia vo
kiečiai.

Teatro almanachas/ kuris 
numatomas išleisti, bus sudėti 
1948-1953 m. parašyti scenos 
Specialistų straipsniai ir lietu
viškųjų kolonijų JAV bei Kana-

ratūrinėmis temomis.
Natalija Jasiukynaite kartu 

su dešimtimi kitų amerikiečių 
dailininkų dalyvauja meno pa
rodoje, suruoštoje Lynn Kott- 
ler Gallery New Yorke nuo 
sauso 11 iki 23 d. Dailininkė 
išstatė šiuos kūrinius: Parkas, 
Laivai, Vaišiai ir gėlės ir Eže
ras.

Jonas Budrys, Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke, baigia 
rašyti atsiminimus iš savo 
veiklos Lietuvai besikuriant. 
Jis yra vadovavęs sukilėliams, 
kurie atvadavo Klaipėdos kraš- • 
tą.

Juozas Petrėnas (Petras Ta
rutis) baigia tvarkyti knygą a- 
pie į Sibirą ir kitas sovietų 
sritis ištremtus lietuvius, šiuo 
reikalu jis surinko nemaža 
medžiagos ne tik iš pačių lietu
vių, bet ir kitų tautybių trem
tinių, kuriems teko vargti so
vietų priverčiamo darbo sto
vyklose.. Knygą leidžia Gabijos 
leidykla. - 4

1953 m. literatūros premijos 
mecenatai

Lietuvių Auditorijos šeimi
ninkai Chicagoje — Jonas Ma- 
liorius, Stepas Juodvalkis ir 
Balys Pakštas paskyrė 500 dol. 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
metinei literatūros premijai. 
Premija bus įteikta specialioje 
literatūros šventėje sekmadie
nį, vasario 28 d. Sėtuvių audi
torijoje, kurG naujų šeiminin
kų valdoma, labai daug dėme
sio kreipia j kultūrinius paren
gimus.

Rašytojų Draugijoje jau 
vyksta parengiamieji darbai 
išrinkti premijuotai knygai, 
šiemet geriausios knygos išrin
kimas bus vykdomas ypatingu 
būdu. ‘

TALKOS LEIDINIAI 
palieka pėdsakus lietuviu literatūroj
1. Igno J. šeiniaus RAUDONASIS TVANAS, sukėlęs 
sensaciją danų, suomių ir švedų skaitančioje visuomenėje, 
mums bus tol aktualia, kol mūsų tėvynė bus raudonojo 
tvano apsemta. 327 pusi. Su Stepo Zobarsko įvadu apie 
autorių. Kaina $3.50.
2. Juooo Paukštelio KAIMYNAI, premijuotas romanas, 
vienas M gNrtfauaių veikalų modemiškoje lietuvių litera
tūroje, wM*jąs laisvos Lietuvos jaunuoly meilės dra
mą. 4 flpMuvMeiis. 239 puri. Kaina $250.

Abi knygas užsakant pas leidyklos įgaliotinį tik $1
TALKOS WWtnin ądr«u: « '

Mr IMt MM. WeiM*nn &



Jfcntta* « CSa«p« nitoris 
Central trau
kiniui pietus, pžpęros valandų 
jūs būsite Urtmrm f*hampn|Įn 
stotyje. Naujai ątvykęs niekada 
negalia pasakyti* kur baigiasi 
Champaign ir kur prasideda 
Urbana. šie miestai yra suau-

Čia ir yra Illinois valstybinis 
universitetas, kuris šiais me
tais yra šeštas savo didumu vi
soje Amerikoje.

Uadvenftetą lanko 21.164 stu
dentai, ją tarpe yra ir 

48 Betartai.
Sunku būtų pasakyti, nuo 

kada šį universitetą lanko lie
tuviai 1928 m. buvo įvesta 
garbės lenta, kurion patenka 
pasižymėję per paskutinius 2 
koleginius metus. Nuo tada jau 
randame ir lietuvių. Tais me
tais John Vytautas Kurtinaitis 
buvo įtrauktas į garbės sąra
šą. Praeitais metais, 1953, vėl 
randame du lietuvius: Dolores 
L. Lapaitis ir Raimundas V. 
Mieželis. Pastarasis yra pasižy
mėjęs Liet. Stud. S-gos centro 
valdybos narys.

Ir be jų yra eilė studentų, 
kurie pasižymi pažangumu. Ne 
vienas jų yra pakviestas į gar
bės korporacijas, štai neseniai 
A. Avienenis kurnėjo 1 vietą 

konkurse, kuris buvo praves
tas ryšium su inžinerijos stu
dentų priėmimu į garbės kor
poraciją.

Iš šių lietuvių ^keturi ruošiasi 
daktaro-laipsniui, šeši mokosi 
pokoleginese mokyklose (gra- 
duate school).

Jei pavartysime mokomojo 
personalo sąrašą, rasime bent 

tris lietuviškas pavardes.
Matematikos departamente 

pagrindinius kursus dėsto jud
rus ir sumanus Vytautas Gy
lys, kuris Northwestem uni
versitete įsigijo magistro laips
nį, atvyko į Urbaną tęsti savo 
studijų ir kartu pradėjo dėstyti 
matematiką. Fiziologijos de
partamente jauniesiems stu
dentams įvadinius kursus dėsto 
Leopoldas Trečiokas. Jis kartu 
ruošiasi ir daktaro laipsniui. 
Trečiokas yra vienas iš pir
mųjų tremtinių, pradėjusių 
studijas šiame universitete. 
Gyvulininkystės departamente 
rasime gabią Ireną Vadopalai- 
tę, kuri yra mokslinio tyrinė
jimo asistentė. Baigusi St. 
Francis kolegiją Joilete, kur ji 
pasižymėjo ypatingu pažangu
mu moksle, Vadopalaitė dabąr 
ruošiasi magistro laipsniui che
mijos srityje.

Populiariausiu lietuviu ameri
kiečių tarpe

reiktų laikyti Kazį Labanaus
ką. Jis vienintelis lietuvis, stu
dijuojąs agronomijos mokslus. 
Šiuo metu ruošiasi daktaro 
laipsniui. Jis buvo' apdovanotas 
pinigine premija už vykusį ma
gistro diplominį darbą ir gavo 
universiteto stipendiją. Be jo 
pokolegines studijas dar tęsia 
Julius Šmulkštys, studijuoda-

TREMTIESL1TERATCROS
METRAŠTIS

Gabijos leidykla rengiasi iš
leisti lietuvių rašytojų metraštį 
tremties dešimtmečiui ir spau
dos atgavimo penkiasdešimt 
metų sukakčiai atžymėti. Tai 
turėtų būti stambesnės apim
ties knyga, patrauklios išvaiz
dos, iliustruota. Leidykla, no
rėdama į tą metraštį sutelkti 
visus mūsų rašytojus, laimia 
LRK talkos. Liet Rašytojų 
Draugija palankiai vertina su
manymą leisti metraštį ir pra
šo kolegas iš anksto tam pasi
rengti Leidyklai tuo reikalu 
patiekta eilė pageidavimų bei 
sumanymų. Kai tik bus suma
nymas konkretizuotas, rašyto
jai gaus tikslesnių informaci
jų, eventualiai kvietimą ben
dradarbiauti. Metraštį redaguo
ti ^priėmė Stepas Zdberskas.

m. Tai 
tokiu b atverti

supažtndtadaml Jatfe su Lietu
vos problemomis.

Visų čia studijuojančių jau
nuolių neįmanoma išvardinti,

Daugiausia studijuoja inžine
riją — 21; architektūrą — 9, 
komerciją — 5, pre-<nedicines 
Studijas — 3, chemiją —3; hu
manitarinius mokslus, matema-. 
tiką, agronomiją, politinius 
mokslus, fiziologiją, bendrą iš
silavinimo kursą ir psichologi
ją— po vieną.

Kaip matome, inžinerijos 
studentai sudaro beveik 44 
proc. visų studijuojančių lietu
vių. Tas rodo; kad studijų ša
kų pasirinkimas mūsų bendruo
menėje dar nėra tinkamai iš
spręstas, nes jaunuoliai savo 
profesinio pasiruošftno kryptį 
nustato tik momento situacijos 
veikiami.

Liūdnas šis faktas dar ir tuo, 
kad, tokiu būdu pasirinktos ša
kos nuteiks proporcingai dides
nį lietuvių skaičių pasffikti šia
me krašte ir tuo atveju, kada 
išauš tėvynei laisvės rytas.

Nors lietuvių studentų čia 
tikrai nemaža, tačiau paramos 
iš lietuvių bendruomenės ma
žai kas susilaukė. Tiesa, Lais
vos Europos stipendijų forma 
remiami 3 studentai: V. Vepš- 
tas, A. Pabarčius ir A. Žemai
tis. Būtų gera, kad ir kiti šal
pos foridai atmintų čia esantį 
jaunimą, nes pragyvenimas čia 
tikrai nepigus.

Visi lietuviai studentai yra 
susibūrę į Liet Stud. Sąjun
gos Urbanos skyrių, kuris 
maždaug kas mėnesį sušaukia 
susirinkimus. Skyriui šiais me
tais vadovauja V. Germanas,

Ateitininkų visuotinas kong
resas įvyks.rugsėjo mėn. 4-5 
d.d. Chicagoje. Visi ateitinin
kai šiam kongresui jau dabar 
pradeda ruoštis, šių metų dar
bai: rajoniniai suvažiavimai, 
kursai, kongresėliai bei sto
vyklos Sąjungų Centro Valdy
bų bei atskirų vietovių vienetų 
privalo būti rikiuojami taip, 
kad nesusidurtų su kongreso 
data.

Suprantama, visi ateitinin
kai kongrese dalyvauti nega
lės ,todėl kitose vietose kong- 
resb dienomis turi vykti iškil
mingi susirinkimai, kur turė
tų būti svarstomos tos pačios 
ateitininkiškojo gyvenimo- pro
blemos, kurios bus nagrmėja- 

vakfybon įeina A. PabariSus ir 
D. Dirvianskytė.
Prie skyriams nuveikto darbą

YMCA globoje. Vakaras tik
rai buvo pasisekęs. Į talką pa
kviestas Dainavos ansamblio 
tautinių šokiui grupė visus ža
vėjo savo pasirodymu ir pa
ruošta parodėlė atkreipė ne 
vieno lankytojo dėmesį. Prie 
šios šventės pasisekimo be pa
ties skyriaus pirmininko prisi
dėjo R. Babickas ir A. Dun-

Savo laiku buvo nutarta 
kreiptis į pagrindinius lietuvių 
laikraščius, prašant siųsti po 
vieną ^egzemp. studentų skai
tyklai šis sumanymas dar nė
ra pakankamai įgyvendintas, 
bet džiugu, kad jaunimas rodo 
susidomėjimo lietuviška spau-

Veikia čia ir skautai bei at
eitininkai. Pirmųjų vadovu y- 
ra A. Dundzila, juniorų tė
vūnas šiais metais yra kol. La- 
patinskas. Ateitininkų studen
tų draugovei vadovauja* E. 
Vitkus (pirm.), L. Luinytė ir J. 
Jodelė. Abiejų organizacijų 
veikla daugiausia reiškiasi ide
ologinio auklėjimosi ir švieti
mosi formom.

Šis universitetas dar “gar
sus” ir tuo, kad 
veikia vienintelis akademinio 

jaunimo sporto klubas

Jos krepšininkai yra tikrai uo
lūs sporto idealistai. Jie dažnai 
lankosi ir kitur, buvo net New 
Yorke per studentų suvažiavi
mą. Garsi ir klubo tinklinio ko
manda, kur turi daug vilčių 
laimėti universiteto meisterio 
vardą. Veikia ir kitos sekcijos. 
Šiuo metu klubo valdybą su
daro energingas S. Zubkus, 
pirm. — V. Germanas bei B. 
Babickas.

Studijų sąlygos čia itin pa
lankios, nes visi studentai at
skirti nuo didmiesčio. Kiekvie- 

mos pačiame kongrese. Jau iš 
anksto tam turi būti ruošiama
si, užimamos salės, planuoja
mos programos-irk.

Piniginis vajus 
rengiamas ryšium su. kon

gresu pratęsiamas iki vasario 
27 d. Federacijos Vyr. Valdyba 
deda visas pastangas, kad į šį 
vajų įsijungtų visi ateitininkai 
ir jų bičiuliai. Iki vasario 27 
d., tikimės, ęuskubs visi gavu
sieji laimėjimų knygutes grą
žinti. Į šį reikalą Fed. Vyr. Val
dyba žiūri labai rimtai ir pra
šo visus ateitininkus savo dalį į 
šį vajų įnešti. Tik visų sutelk
tinėm jėgom galėsime dides
nius darbus atlikti.

nata rūpi neatsilikti, ir pasiekti 
savo $kato> galia to yra ir 
pramogų, yra teatras, įvai
rūs koncertai, šokiai ir sporto 
varžybos. Tačiau reikia apgai
lėti, kadi rimtesnio pobūdžio.

veržia.'

Nors totai avMjdtoi tatira 
nesuto&Mnai mūsą MtairptŲi 
tangta ptoarata* MMcflrietią 

jai formuojame tatetigcąjo 
tftdaa tai geras durtas, žmo
na, namas, autamoMta ir kele
tas vaikų.

Dvasinio pasaulio ugdymas 
tai jau antrinis reiškinys, ku
riam ftk tuomet, skiriama lai
ko,. kai jo per daug atlieka. 
Nekaltinamas čia lietuvis stu
dentas, nes ps nemato kitokių 
pavyzdžių, todėl ir krypsta ton 
linkmėn. Tačiau būtų gera, kad 
lietuviškoji studentija pajustų 
norą ir reikalą save visapusiš
kai ugdyti.

Sunku būtų pavaizduoti čia 
esančių studentu nuotaikas, bet 
nesuklysiu pasakęs, kad 
kiekvienas turi labai daug dar
bo, ir mažai laiko bei pinigų.

Tai beveik visuotinas visų 
lietuvių studentų bruožas Ame- 
rikoje. Nuo jo neatsilieka ir 
Illinois universitetą lanką lietu
viai.

P. GANVYTAS

Kolumbijos sostinėje tarp i- Šis pastarasis laimėjimas 
migrantų lietuvių yra ir atidarė duris į prezidentų rū

tai. Adolfas Tytas, mų dūris
atvykęs į šį kraštą 1949 m.

Jis dabar pasidarė sostinės iš
garsėjęs sirchitektas.

Kaip inžinierius reiškėsi *ir 
Lietuvoje. Išplanavo ir įvykdė 
Panevėžio - Pajuostė aerodro
mo pastatus, laimėjo konkursą 
pastatyti Kaime užsienių at
stovybėms* rūmus, tik karas šį 
darbą sutrukdė.- Vėliau vadova
vo nuosavai statybos firmai 
Vilniuje.

Kolumbijoje pradžioje dirbo 
vienoje užsieniečių statybos 
firmoje, šalia dirbo ir priva
čiai Įsigijęs diplomo pripažini
mą, atidarė nuosavą statybos 
įstaigą. Darbai pradėjo plaukti 
Pastatė eilę vilų rezidencijų, 
pastatų 5-6 aukštų krautuvėms 
ir butams, gimnaziją ir bažny
čią Zapatokoje apie L500.000 
pezų vertės, vienuolyną ir baž
nyčią su pastatu gimnazijai 
Puęnte Nacional apie 2 mil. pe
zų vertės, laimėjo Instituto de 
Colonizacior\ konkursą pastaty
ti tinkamą namą karštoje kli
mato zonoje.

KNYGOS IR ŽURNALAI
Kazimieras Barimas—GIED

RA VISAD GR|2TA — nove
lės. Išleido Tremties leidykla 
Vokietijoje 1953 m. Įrišta į kie
tus viršelius, 215 psl., kaina 
nepažymėta.

J .Ambrazevičius, A. Skršps- 
kefienS, A. VaHfataitfe —NAU
JIEJI SKAITYMAI, IV patai
sytas leidimas, skiriamas 
tremties mokyklai. Išleido Bos
tono lietuviai mokytojai 1953 
m., 224 psl.,-kaina nepažymė-

8. Sužiedėlis — S V. PRAN
CIŠKAUS LIETUVIU PARA
PIJA, LAWRENCE, MAS8., 
416 psl. tekstas lietuvių ir 
angių kalba, 200 iliustracijų. 
Viršelio aplankas dail. V.,K. 
Jonyno. Kaįnd nepažymėta.

LUX CHRI8TI — nr.. 411 
— spalio - gruodžio mėn. Tri- 
mėnesinis kunigų biuletenis. 
Leidžia ALRK Kunigų Vieny
bė. Redaguoja kun. St. Yla.

n A ĮSRA T padidėjo dėl šalčių. Viršuje: Newark, N. J., sudegė didelė 
krautuvė; nuostoliu padaryta už du milijonus dol. Apačioje: Pitts- 
bdrghe gesinamas užsidegęs manufaktūros fabrikas. ''

Naujasis prezidentas yra 
pats inžinierius, tai pamatęs 
inž- A. Tyliaus projektą, susi- 

. domėjo tuo lietuviu. Pakvietė 
j ji į savo rūmus, išgyrė projektą 
. ir prašė suplanuoti jam vilą jo 
į ūkyje kastoje zonoje. Inž. Ty

lius apsiėmė šį darbą.
! Į prezidento ūkį reikėjo skri-
■ sti lėktuvu.
1 f Aerodrome inž. Tylius buvo 

pristatytas prezidento žmonai,
> krašto apsaugos ministeriui, 
5 kariuomenės vadui, kitiems mi- 

nisteriams ir kitiem prezidento
■ palydovam.

Monteria aerodrome inžinie
riui kartu su kitais prezidento 

’ svečiais teko priimti kariuome
nės dajinio pagerbimą. Iš ten 

.♦ į ūkį skrido helikopteriu.

Inž. Tyliaus pasisekimas yra 
drauge ir visųKolumbijos lie
tuvių pasisekimas. Esu tikras, 
kad ir kiti lietuviai inžinieriai 
Kolumbijoje pajus tuos prezi- 
dėnto ir dr. Tyliaus draugystės 
vaisius. Malonu matyti, kad 
auga lietuvių vardas Kolumbi
joje. A. G.

Tiek prezidentas tiek jo sve
čiai domėjosi Lietuva ir lietu
viais Kolumbijoje. Prezidentas 
prisiminė lietuvių delegaciją, 
kuri pas jį lankėsi Medei line, 
ypatingai jam patikusios mote
rys su tautiniais drabužiais.

Apie tai ' 
rašo v 
ihekviename 
numeryje 
DARBININKAS. 
Tad 
atsikvieskite

Stasys Džiugas — KIŠKU
ČIO VARDINES. Iliustravo 
•VI. Stančikaitė, išleido Lietu- 
visškos knygos klubas Chicago
je, 56 psl. kaina 1,50 dol.

TAUTA BUDI,,skautų kalen
dorius 1954 m. Išlėido LSB, re
dagavo V. Skrinskas ir Br. 
Stundžia. Spausdinta Toronte, 
Kanadoje, 185 psl.

Brazdžionis — DIDŽIOJI 
KRYŽKELE eilėraščiai. Išlei
do Terra 1953 m. Chicagoje. 
Viršelis dail. R. Viesulo, 111 
psl., kaina nepažymėta.

Guy de Maupassant — MO
TERS ŠIRDIS, romanas. Ver
tė StepasZobarskas, išleido Ga
bija, 1953 m. Brooklyne. Ap
lankas dail Pr. Lapės. 267 psl., 
kaina 2,60 dol.

Dr. Stepams Bfefi* — BU
KITE SVEIKI. Rinko “Vieny- 
bė”,. spaubdino ‘•Patria”.. 188 
psl. Kaina neptfžymėta.

je, Vasario 16 gimnazijai 
Dtephoizo peri llii'M.totailt 
naujas patalpas, iš trauktatod 
krito virtuvės tarnautojas 
metų dukrelė ir užsimušė.
• Vasario 16 gimnazijos f 

talpos yra labai ankštos. Moi

imta net salė. Krašto vadovyiSĘ 
mano greitu laiku pastatyti 
naujus barakus prie gimnati*

• Hanau, Vokietijoje, v«4^ 
kia vargo mokykla, kuriai 
dovauja mokytoja Br. Suryk7’ 
Menė. Kalėdų švenčių proga 
kykla surengė eglutę iryaidk^ 
nimus.

• Dail.. Vyt Kasiulis Pary-c; 
žiuje iškęlė bylą vienam daili-' 
ninku! ir žurnalui, kuriuos kal- i 
tina savo kūrinių pamėgdtiojk ; 
mu bei plegijavimu. Savo skuh-v 
de Vyt. Kasiulis reikalauja vie
no milijono frankų atlyginimo. 
Tuo klausimu pasisakys eskper-

• Dail. Antanas Mehdkas 
Detroito Tarptautinio Instituto 
patalpose atidarė savo darbų 
parodą. Laukiamas detroitiečių 
dėmesys savo menininkui. .

* Kun. Dr. Matulaitis, ilges
nį laiką buvęs Romoje, grįžo-i 
Londoną, kur yra lietuvių pa
rapijos klebonas.

• Min. B. K. Bakutis Londo- 
ne dar tebeguli lovoje ir tebe- 
sigydo. Sveikata palengva tai-'^ 
sosi. ,

• Dr. Albina Didžtattenė & 
Trenton, N. J., Lietuvoje buvu
si dantų gydytoja, 1952 m. bai
gė Philadelphijoje Pennsyfvani- 
jos universitete Odontologijos 
Institutą ir išlaikė dantų gydy
tojos valstybinius ■ egzaminui 
net dviejose valstybėse —Penn* 
sylvanijoje ir New Jersey ir 
gavo teisę verstis praktika.

• Skautų vyčių jsąskrjdto 
šaukiamas Hartforde vasario 
20-21 d. Dalyvauja Atlanto pa
kraščio vyčiai skautai. Kas no
ri dalyvauti, registruojasi savo 
vienetuose arba aps A. Benet- 
vičių, 257 E St., So. Boston, 
Mass.

Urugvajuje lietuvių bažny
čios, statomos tėvų jėzuitų, rū
pesčiu ,darbai eina visu tem
pu. šių metų pradžioje pradėjo 
jau kilti sienos ant pobažnyti* 
nės salės, kuriai sudėti langai 
durys ir grindys. Bažnyčiai sta
tyti aukos renkamos Ameri-: 
koje kun. J. Bružiko, misio
nieriaus, atvykusio iš Urugva- 
jaus. Jo adresas: 5541 So. Pau* 
liną St., Chicago 36, III.

į savo 
namus! 
Per H 
susieisite 
su viso 
pasaulio 
lietuviais.

Prenumeratos kaina metams 
JAV 6.00 ’ dal, užsienyje ir 
Brooklyne 6.50, pusei metų 350 
dol.

Rašykite:
DARBININKAS, 

689 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

Kristaus Karatams Ltarmu 
sausio 9 praneša, kad Marijoną, 
Misijų Kuopa renka "pašto tarkš 
totus ženklusi Per 20 metų 
esanti surinkusi, surūšiavusi in 
pardavusi jų už keletą tūkstan»| 
čių dolerių. Pirkėjai filatelistai 
iš kuopos užsisako po 5 
rus, kiti po 25 ir net 100 
rų ženklų. Per paskutmį mfr 
nesį kuopa surinko ir pantas^ 
už 100 dol. Dabar už tuo*, 
ženklus gaunami pinigai staibi 
čiairri į Argentiną, kur statoj į 
ma nauja Marijonų baftnyčfa.

NUO CARO RUBLIO iHIGB iki bolševikų 
červonco

rasi Jono K. Kario “NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI” knygoje 1915-1941 ta. Lietuvoj taaraviMto į 
nigų istoriją, numizmatiką ir natūralaus dydžio tantaNtit 
bei monetų fotografijas. , į t

Reto įdomumo knyga ir ptalgv albumas vfetaje vieta^
Anglų kalba santramta knygoje  ̂daro ją įskaita k įto 
mokantiems* lietuviškai. Ir visa "

Užsakydami nJ
' J. K. KARYS,
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KO? va dainai prisimenama
Gerbiamieji, atsiprašau, kad 

tiek ilgai tylėjau. Buvo tam. 
atominių priežasčių, šventės! 
Suprantate, mušiausi ant popu- 
lianano. Pirma pats parašiau 
veikėjų veikėjams 150 pasvei
kinimų. Bet jie nė šnipšt. Užtat 
mane pasveikino plačios ma
sės šaunūs skaitytojai, net 234. 
Aš jiems atpenč atklojau. Tai 
koks darbas — sveikinimus ra
šyti. Koks pinigas! Galima sa
kyti visai nusidolerinau. Be to, 
sveikinomės ir stikliukus pa
keldami. Po to — slogos, čiau
dėjimai, čiut ne apendicitas.

Antra priežastis — tai drau
gai. Sėdėjo jie susitraukę šal
dami, kol urmu pasikėlė j Flo
ridą. Negi jų neišlydėši? Juk 
reikia ten jiem pasirengti pa
grindinėm kalbom. Bet kilnios 
mintys apie tėvynės nelaimę a- 
teina tik po citrinos medžiu ar
ba kojas j jūrą įmerkus. Kol 
juos banketavodams išleidau, 
taip ir prasiblauškiau.

Dabar — kas kita. Dainuoju, 
švilpauju patriotinę dainelę:

Veikėm, veikdami veikimą, 
Iš veikimo juokas ima! 
Ir kodėl juokas?
Kaip žinote, esu pagarsėjęs 

tolerantas. Mano tolerancija 
plati kaip Brodvėjus. Kaip po
puliarus asmuo patekau į komi
tetą, kuris turi surengti šaunų 
Šešioliktą minėjimą. Sakau, 
šaunų, nes viską, ką mes daro
me, — šaunu: šaunius dešros, 
dainininkė šauniai dainavo, 
šaunus parengimas buvo, šau
niai Baltui klojom. Taip prasi
dėjo ir komiteto šaunūs posė
džiai. Būdami lietuviai, atviros 
širdies, turėjome išsikalbėti iki

* Neseniai Chfa^gos gatvėje 
susitikau vieną pažįstamą. Jis 
buyo užsisvajojęs ir nusiminęs.

— Na, brolau, kas pačiam 
nutiko? — paklausiau..

— Galvoju, — atsakė anas, * 
— ar nebūtų gera savo lavoną 
po mirties anatomikumui ati
duoti. Tereikia tik pasirašyti ir 
tuojau 600 dol. išmoka.

Gal daugumas šią mintį pa
laikys humoru, bet, kaip ten 
bebūtų, ir Amerikos pramonės 
širdyje, Chicagoje, su darbais 
(tuo pačiu ir pinigais) šiuo 
metu nėra gerai. Bedarbių 
skaičius kasdien auga ir, kai 
pavartai Chicagos didžiuosius 
dienraščius, darbo paklausos 
skelbimų beveik visai neberan
di. Būdavo anksčiau netik kad 
4 ar 4 puslapių skelbimams iš
guldyti reikėdavo, bet dar ir 
brooklyniškiam “Darbininke” 
Chicagos pramonininkai dar
bininkų ieškodavo...

Aišku, ir laikraštį tuo pa
remdavo ir mus, bent čikagiš- 
kius skaitytojus, labai linksmai 
nuteikdavo....

Prieš akis guli iškarpų krū
va iš amerikoniškos spaudos, 
Rankiojau tas iškarpas pr. me
tų gruodžio mėn. viduryje, ka
da visa didžioji Chicagos spau
da taip daug rašė apie Lietuvą 
ir jos dvi seseris. Štai pirmas 
puslapis čikagiškio “Sun 
Time” .turinčio 650,000 egz. ti
ražą. Ten dvi didelės kan. A. 
Petraičio J viena kalinio, kita 
kunigo rūbose) fotografijos ir 
prierašas: “Baltic Torture” — 
At congressional hearing hcre, 
a refugee Roman Catholic 
priest telis of brutality by 
Russians on a 90-rrrile Baltic

Ift CBHCAGOS

“death raareb”. Vėl keletas iš- 
karpuiJ“Oucago American” 
(600,000 tiražas), kur, ačiū 
ten detenfiam mūsų tautiečiui. 
Piežai, Lietuva dažnai prisime
nama. Kangr. £ersteno komi
tetui Ctogojfc lludininkus ap- 
klausipėjant, “Chicago Ameri
can” reportažus iš posėdžių sa
lės talpino pirmam puslapyje ir 
nešykštėjo fotografijų dėti 
Taip pat ąuo aukščiau suminė
tų dienraščių neatsiliko “Chica- 
go Tribūne" ir •‘Daily News.”

Kodėl gi taip tiėnuC metu a- 
pie Pabaltijį Udvo prabilusi di
džioji Chicagos spauda? Todėl, 
kad Kersteno komisijai buvo 
pateikti nepaprastai, -svarūs ir 
šiurpūs liudijimai, kad jie viso
je nuogybėje masėms atvėrė 
bolševikų smurtą iri terorą, pa
naudotą užgrobiant ir valdant 
tris Pabaltijo valstybes. Buvu
sieji posėdžių salėje pasakojo, 
kad kalbant kan. Petraičiui, 
gen. Raštikiui ar J. Sniečkui, 
klausytojam (kurių tarpe be
veik išimtinai buvo amerikie
čiai žurnalistai ir kiek pabal- 
tiečių) buvo tiesiog žadas už
gniaužtas ir salėje viešpatavo 
mirtina tyla. Tokie baisūs ir 
šiurpūs buvo jų Rūdijimai. Pa
našiai, sako, ir Detroite buvo, 
ypač kai liudijo kauke prisiden
gusi eilinė Lietuvos moteris, 
komitetui rodydama Rainiuose 
nukankintų lietuvių fotografi
ją, kurioje matėsi ir jos nu
kankintas sūnus.

Mūsų žmonės nebenori klau
syti visokių oficialių kalbų, 
bet ,kai prašneko vargo Lietu

vos pillriąji kankiniai (nors ir 
ankstomis laikotarpio), jie ufc 
gniaužė kvapą visokių nuoty
kių užtektinai jau pnsūdauau- 
siems amerikiečiams žurnalis
tams ir kongresmanams. Tad, 
kąip ne vienas gyvajam, pil
kajam šmegaje (apie tokius ir 
“Žinomųjų lietuvių vardynas” 
neužsimena) ghktt mūsų tautos , 
galia ir garbė... '

Pabaigai štai pora šviesesnių 
Reiškinių iš mūsų jaunimo pa
saulio. Pereitų metų lapkričio 
15 d. Chicagos ateitinmkija iš
kilmingai paminėjo ateitninkų * 
obalsio “Visa atnaujinti Kris
tuje” 50 m. sukaktį. Nors 
šventės organizatoriai buvo
moksleiviai ateitininkai, bet joj 
dalyvavo taip pat nemažai stu
dentų ir sendraugių. Ir, žinot, 
nustebo Ateit. Federacijos 
Vyr. Vadas S. Sužiedėlis, 
šventėn specialiai atvykęs iš 
New Yorko, ir kiti, kai ateiti
ninko priesaikos duoti išsirikia
vo netoli šimto jaunų veidu. O 
kita tiek jų čia pat salėje ste
bėjo, kaip jų pėdomis pasižada 
sekti jaunieji. Kad toks gražus 
skaičius Chicagoje randasi 
moksleivių ateitininkų, tai tarp 
kitų didžiausioji padėka pri
klauso mokyt. AL Šatui. Jis, 
dažnai užmiršęs net šeimą, as
meninius malonumus ir kitką, 
visas jėgas skiria jauniesiems, 
moka prie jų prieiti ir juos už
degti. Tai pavyzdys, kaip •pa
vienio žmogaus ryžtas ir vilią 
gali daug padaryti. «

Aįba šiemetinė “Draugo” 
vui Alg. Landsbergiui. Teko 
romano premija atiteko jau
niausios rašytojų kartos atsto.

pačiam stebėti, su kokiu šiltu- 
'mu ir entuziazmu visuomenė 
sut&o žinią apie naująjį laure
atą. Kur gi ne, nes tai akivaiz
dus faktas,., kad mūsų tautos 
genijus dar nemirė, kad jau
kumas (nors toli gražu ne toks 
skaičius, kokio pageidautume) 
dar tebegyvena lietuviška dva
sia ir lietuviškos kultūros tra
dicijomis, svetimas modernias 
įtakas įveikdamas teigiamai 
suvirškinti ir per tai tik gero 
mūsų kultūrai duoti, kas ligi 
šiol niekur taip ryškiai neat
spindėjo, kaip ,mano manymu, 
kai kurių lietuvių grafikų dar
buose (Jonynas, Augius, Va
lius, Petravičius, Ratas).

Atitaisymas: Pereitam re
portaže (Darb. Nr. 2) pakliu
vo nereikalingas “ne” sakinyje: 
“Žinios nebūtų buvusios liūd
nos žmonėms tos tautos...” Tu
rėjo būti: “žinios būtų buvii- 
sios liūdnos...” (Red.).

VLADAS RAMOJUS

MBS MABIE DAWIDSON ii Half Day, m., pati moko sūnų. kuris buvo 
mokykloje pažemintas ii S skyriaus i 7. Jie dabar kartu ateina i mo
kykla ir mokosi protesto ženklan.

ŽVAIGŽDĖSE RADIJO STOTYS?

pamatų. Taip posėdžiavome iki
nugriuvimo. Ką kviesti su spy- 
čium, kiek tas spyčius tęsis, ar 
25 valandas, ar tik 1. Galų ga-

PAMALDOS UŽ PREZIDENTU ANTANU SMETONĄ

Naujasis Mount Palomar, 
Kalifornijoje, teleskopas, kurio 
padidinamojo stiklo išilginis 
piūvis yra 5 mt. ilgio, leidžia 
pažvelgti į visatos vieno mili
jardo šviesos metų tolį. Pasa
kiškas tolis, jei prisimenama, 
kad šviesos greitis yra 300,000 
km. per sekundę. Bet visvien 
dar nedaug pasikasta pirmyn.. 
Jei tikėti Einšteino apskaičia
vimais, tai ir dabar 99% visa
tos lieka mums dar nepasiekia
ma paslaptis.

Paslaptingąją padangių 
skraistę mokslininkai mėgina 
pralaužti. Jų daviniai labai 
nuostabūs. Astronomam pavyko 
pagauti iš tolimiausių žvaigždy
nų panašias radijo bangas, 
kias pagauna paprastieji radijo 
aparatai. Tos bangos pagauna-

dinozaurus, nes radijo bangų 
greitis yra lygus šviesos grei
čiui. Ligi šiol dar nepavyko 
užtikti to atskiro šviesulio, iš 
kurio bangos ateina.

Astronomai nėra linkę su
tikti su skrajojančių lėkščių 
stebėtojais, kurie tvirtina jas 
atlekiančias iš tolimų planetų, 
vadinasi nenori prileisti, kad 
tolimose žvaigždėse gyventų 
protingos būtybės ir interesuo
tus! mūsų “ašarų pakalne.”. 
Mokslininkų .aiškinimu, turėtų 
būti erdvėje “tamsios žvaigž

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2 0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD T.AKER

Displav

des”, tai yra nei pačios nespin
duliuojančios nei patenkančios 
į kitų šviesulių orbitą, bet esan
čios perkrautos radijo elektrine 
jėga. Tokių žvaigždžių, mano
ma ,yra apstu Paukščių tako 
zopoje.. Jos, greičiausiai, ir bus

GEORGE EISELE
PHARMACIST 

for
Hjghest Ouality

and
Lowest Prices on Presrriptions,

Vitamins and Drugs
We understaond German.
176 W. Adams Street

Pilone FRanklin 2-8835
We unedrstand German

le nuomones sumušėm į krū
vą .dalinome pagal matemati
ką ir gavome tokį tolerantingą 
skaičių — spyčiui leidžiame 1 
vai. 32 minutes ir 13 sekun
džių.

Vos išsikapanojom iš šio 
klausimo, kaip kritome į kitą 
duobę: su šokiais ar be šokių?! 
Visi pripažino, kad “Lenciūgė
lį” išmušti galima, tas nesiskai
to į šokius, bet ką daryti su 
pakratančiom muzikom?

Šitame taške šaunus minėji
mas pasikabino ant voratink
lio. Skaičiavome vienaip ir ki
taip, bet niekas negelbėjo — 
skilo šaunus komitetas pusių 
pusiau. Tada padėtį išgelbėjo 
mano tolerancija, tiesiog šau
ni! Pasiūliau didžiajam' New 
Yorkui užimti dvi sales —Web- 
ster ir Irving.

Su dideliu triukšmu buvo 
pasiūlymas vieno žmogaus I 
priimtas. Taip ir buvo padary
ta: pasamdytos dvi salės. Vie
noje komitetas pasamdė šaunų 
orkestrą, šauniai jam pamokės, 
kad galėtų kelioliką porų šau
niai pasišokti. Kitoje salėje ne
bus šokių.

Dėl mano garsios tolerancijos 
garbės prezidiumas bus pada- { 
lytas pusiau: dalis sėdės salėje 
su muzika, dalis be muzikos. 
Kalbėtojas, kuris sudės pagrin
dinį spyčių, įpareigojamas štai 
kaip pasielgti. Lygiai per pusę 
pagal sutartą laiką, jis turi sa
vo kalbą nutraukti, užsivilkti 
kailinius ir vykti’į kitą salę ir 
ten tęsti toliau. Taip pat ir su j 

. dainininkais. Atidainuos pusę 
dainos vienoj salėj ir marš į

. kitų.
Tad, gerbiamieji, kiekvienas 

pagal savo šukuoseną pasirin
kite vieną ar kitą pusę..

2v. BePastogis į

Sausio 10 d. naujosiom para- ponuotais kupletais Popieriais. 
Vienais dalykais kvartetas di-‘ 

neatkreipė 
(Clevelando publika jau yra 
gerokai išlepinta), tačiau kitais 
susilaukė didelio pasisekimo ir 
ovacijų.

Koncerto programoj rodėsi 
ir patys studentai — N. Vede- 
gytė padeklamavo porą eilėraš
čių, J. Vyšniauskas paskaitė 
svečio Bražėno ‘feljetoną “Ve
ža” (iš tremties stovykline

pi jos bažnyčioj šeimos iniciaty
va buvo atlaikytos pamaldos dėsnio dėmesio 
už vėlę buvusio Lietuvos pre
zidento A. Smetonos, tragiškai 
žuvusio prieš 10 m. įspūdingai 
giedojo muz. Alf. Mikulskio < 
vadovaujamas Čiurlionio an
samblis. Klebonas kun. J. An
gelaitis sa\įo pamoksle iškėlė 
velionies bažnyčios vertinimą. < 
Pamaldose skautai dalyvavo su 
savo vėliavomis.

Po pamaldų kelios dešimtys 
mašinų nuvyko į mauzolejų, 
kur prie velionies karšto buvo 
padėti karininkų, Tautinės Są
jungos skyriaus, skautų ir kt. 
vainikai. Trumpas kalbas čia 
pasakė "Dirvos” red. B. Gai- 
džiūnas ir inž. P. J. Žiūrys. Ma
žųjų lietuvių vardu kalbėjo 
Pautienytė , gyd. K. Pautienio 
dukrelė. Čiurlionio ansamblis 
sugiedojo giesmę “Kapais nusi
klojo nuliūdus tėvynė”. Iškil
mės buvo baigtos Tautos him- - 
nu. Joms vadovavo Taut. Są
jungos skyriaus pirm. K. S. 
Karpius.

Minėjimui vėliau surengti 
sudarytas specialus komitetas.

Kun. dr. širvaitis
kukliai ir tyrai pasitraukė iš 

Clevelando lietuvių tarpo —ne
sutiko, kad jam būsų sureng
tos betkokios- išleistuvės. Bet 
gal anie jam viešai nepasakyti 
žodžiai dar labiau pagilins tuos 
atsiminimus, kuriuos jis savo 
buvimu ir darbu čia paliko. 
Clevelando ateitininkai ir litua
nistinė mokykla bendro darbo 
ir rūpesčių dienoms minėti jam 
įteikė dovanų.

mos ir užrašomos specialiais a- 
paratais —- radijp tekssk^pais.

Aktyviausiai reiškiasi dar 
neįskaitomais radijo praneši
mais Paukščių tako žvaigždy
nai, kurie yra nuo mūsų už 10 
tūkstančių šviesos metų. Ki
tais žodžiais tariant, tos radijo 
bangos, kurias šiandien moks
lininkai išgirsta, yra pradėju
sios erdvėje virpėti prieš dau
gelį tūkstančių metų, kai pir
mykščiai žmonės tebemedžiojo

tos erdvių radijo stotys, kvar
šinančios astronomų protus.

I. S.
I

Help Wanti*d

New Yorko Aitvarų kvartetas 
sausio 10 d. dainavo lietuvių 

salėj studentų sąjungos sky
riaus surengtame koncerte, ša
lia tokių dalykų kaip Karoso 
Tylus vakaras, Žilevičiaus Per 
naktelę šokau, Banaičio Rytoj 
šventa — išmiegosim ir Žygis 
j Vilnių., švedo Balnok, tėveli, 
ir kt., klausytojai išgirdo ir 
Perezo serenadą Ay, Ay, Ay, 
Schreierio — Bottero Rožių 
tango, lietuviškų vakaruškų 
polką ir kt. Simpatinga forma 
į gyvenimo aktualijas buvo at
siliepta pagal V. Bražėno žo
džius Alg. Kačanausko sukom-

| Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
■ Tranelfaaja H stiprio* radijo stetiea WIX)A, 15M kylecyclea
■ KIEKVIENA SEKMAD&NJ — nuo 1:30 iki 2:1*0 vai. Jei norite
į tinle radijo programoj? skelbtis. I retnkil**
F KNHiHTS of IJTUFANrA rt n*
A RRAriDOCK. FA.

st

F6to L. Briedžio

gyvenimo laikų). Atidaromąjį 
ir uždaromąjį žodį pasakė sky
riaus pirm. Pr. Joga.

Kan. J. Končius
pereitų metų lapkričio 

nesį lankydamasis Clevelande 
Balto reikalais, turėjo progos 
ir pasisvečiuoti, šiame atvaiz
de jį matome Balfo 55 skyriaus 
iždininko L. Staškūno dukters 
krikštynose su kitais dviem žy
miaisiais svečiais—nauj. para
pijos klebonu kun. J. Angelai
čiu (kairėj) ir The New York 
Central System geležinkelio 
kompanijos vyr. bosu F. J. 
Fieru (dešinėj). Abu jie daug 
gero padarė tremtiniams lie
tuviams: klebonas juo® reko
mendavo, o bosds priėmė į 
darbą. Tuo būdu kelios dešim
tys tremtinių pasidarė “gdfe- 
iinkeHečiais”,

me

Lietuvių Radijo Klubo
lietuviškos programos dabar 

reikia klausytis penktacBeniais 
nuo 7:30 iki 8:15 vai. vak. per 
WDOK stotį banga 1260. Klau
sytojai patenkinti jos vedėjų B. 
Augino, J. Stempužio ir kt. pa
stangomis nuolat ją gerinti — 
dabar girdime naujų plokštelių 
su įdainavimais ,muzika ir t.t

Kalėdinės rmkHavos 
lietuvių bažnyčiose , davė:.

nauj. parapijoj 5 ir šv. Jurgio 
parapijoj 3 tūkstančius dol. su 
kaupeliais.

Liet. Bendruomenės
apylinkės valdybos ir kontro

lės komisijos rinkimai įvyks 
metiniame susirinkime, kuris 
šaukiamas sausio 24 d. 11 vai. 
lietuvių salėje. Kandidatai siū
lomi raštu, kuriame paliudija
mas ir kandidatuojančio suti
kimas, ir tai reikia iki sausio 17 
d. 12 vai. įteikti Rinkimų Ko
misijos pirm. A. Gargasui 1485 
E. 71 St arba narei Em. Skra- 
bulytei 1382 Giddings Rd. Lie
tuvių visuomenei negali nerū
pėti, kad bendruomenei vado
vautų pajėgūs žmonės, todėl vi
si dalyvaukime jos rinkimuose, 
statykime kandidatus, sutikime 
kandidatuoti. StP

• Clevelande ALB apylinkės 
rengiamas didžiulis lietuviškas 
balius — šiupinys įvyks sausio 

. 30 d. 7 v.v. lietuvių salėje. Bus 
šauni humoristinė programa, 
skanūs užkandžiai ir gėrimai. 
Šokiams gros puikus orkestras, 
įėjimas laisvas. Jo pelnas ski
riamas lietuvių namus atnau
jinti.

Mielus Juliją, Vladą, Aušrelę, Dainą fr Jonuką
S k i r m untus, 

jų brangiai Mamytei, Uošvei ir Senelei

MARIJAI MORKŪNIENEI
mirus okupuotoje Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Dykai išbandymas
REUMATISKU SKAUSMU 

ARTHRITIS
Jei dar niekad, nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmu tan
kiai susijusių su reumatizmu, arthri- 
tis ir neuritis. tai kodėl juos nebandy
ti ŠIANDIEN mūsų išlaidomis Juos 
tūkstančiai vartoja jau virš 30 metų.

ftio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame • jus juos išbandyti 
E iskite atsiųsti jums siuntini 24 
TABLETES dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, grą
žinkite likusia dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos nė vieno cento. NESIŲSKITE 
PINIGŲ. Tik tuojau atsitikite savo 
vardą, pavarde ir adresą

ROSSE PRODUCTS CO ,
Faraell Avė.. Chicago 45. III

Dept. X-3 -

OWN YOUR BUSINESS
Thrilling opportunity in the ad- 
vertising profession! Prospects, 
customers and eamings unlinuted.

wHl furniah yng 
ARSOUJTELY WITH0CT 

GOST
with complete and extensive 
working tools. Beautiful, full co- 
lor Sales Catalogs, plūs exclusive 
industry built calendars, special- 
ties, business gifts, direct mail 
booklets.

Commtssions paid weekly; li- 
beral bonus.

Open account selling.
Repeat orders year after year.
Šurvey proves men with us 10 

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

security with rapid promotion.
Double your eamings in 6 

months! A prestige occupation!
Write:

Louis F. Dow Co.
M# N". MicMgaa 
Chieagn l t, JJHnoIs

DIE UAST MAKERS • TRIM DIE MAKEES 
STAMPING DIE MAKERS • PLATE LAY-OUT 

CASTING INkSPECTOR 
BRIGHT CHROME PLATER

Mušt be abte to maintain Solutions.
I’RODUCT ENGINEERING & 

MANUFACTURING CORP. 
BKIDGMAN, M1UHIGAN

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

D i s p 1 a y

• Ghre« rieaner. more forl
• Ees* ro<*t <mMe fuet oil «tora<e tank
• Freedom fram and ploned

Phoo^ CAimnH 5-5122

Deliypries Anyvvhere in 
Cook and įJuPage Cpunties

SENEUA’S HOME FURNACE OIL 
N«w wfth New AddHive 

GLO-SOI^7

Tak* advantag* *t NO 
ENTRA CHARGE 
<*ar A vtamatir Kerp i

1 FuM Serriea.
I_________ ____________

SENECA PETROLEUM CO.
DOMESme AND INDUSTRIAL FUEL 

. 4» WK*r SM RTRKET



kuri nenori būti fotografuojama.

Tel VIrginia 7-4499

• HELP WANTED FEMALE

DISPLAY

R E S T A U B AITS
f

FFIATUUING: Lnarbeo** frem 75e—tt-3

gpyHakė. RekomendaetJoš būtinos.
Rašyti: Box J. 14, Room 835

Prie draugijos iškilmių 
prisirašė J. čerkovas, J. 
bauskas ir T. Paul.

Šv. Vardo Draugija

VIDUTINIO AMŽIAUS MOTERIS 
reikalinga saugoti berniukui. Puikus 
miegamam kambarys. Turi būti ka
talikė. mokėti vairuoti. (Nei ruoJos 
nei kito darbo nereikės). Geras atly-

LAMB’S
BUSINESS TRAINING SCHOOL

KNYGA KIEKVIENAI f

DA¥ and EVENING SESSION 
REGISTER NOW

375 Ntath SA eor.’ Sixth Avenae
Broeklyn 15, N. Y. ROrth 5-4235

Blanche Cttnys 
409 W. Brcadwąy, 
So. Boston 27, Mašs.

Revisijoš KMnHja
Kun. Jonas Bernatonis ■ 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

Uotu far away areyour 
baby ’s college

Tfi«y *tt bg tere btforeyou. 
know iii r And rijght 
,now ia Sfime to moice

ĄNDBEW HARRISON, 4 metu

ELIZABETH, N. J.
Komp. J. žiletfčiaus parašy

tos “Šv. Juozapo” mišios buvo 
giedotos per Kalėdas, pačiam 
autoriui vargonais palydint.

Bažnyčioje įdėtos natųos ą- 
žuolinės durys, kurių spalva 
puikiai derinasi su frontu.

Parapijos bazaras buvo gau
siai žmonių lankomas ir davė 
per 5.000 dol. pelno.

Nekalto Prasidėjimo novena 
praėjo sėkmingai. Gruodžio 8 
atsilankė apie 1000 maldininkų. 
Marijos garbės pamaldos įves
tos pirmadieniais tris kartus: 
4:45 ir 7 vai. v. angliškai, o 
7:45 vai. lietuviškai.

Nauji arnotai įsigyti ir pa- 
šventyti. Vieną nupirko pats 
klebonas, kitą padovanojo Ona 
Milukienė, b'trecias arnotas ir 
kapa nupirkti S. Kifvilevičienės 
auka 500 dol. ir Domicėlės ir 
Jono Bikšų 100 dol. Už aukas 
kleb. kun. M. Kemėižs nuošir
džiai dėkoja.

Vasario 16 minėpmas - pas 
mus bus vasario 14. Prasidės 
10:30 prie kryžiais pagerbimu 
žuvusių už Lietuvos laisvę ir 
šv. Mišios su atitinkamu pa
mokslu bažnyčioje.

Parapijos organizacijos ruo
šia balių. Pelnas skiriamas baž
nyčios ir mokyklos šildymo iš- 

. laidoms padengti. Svečiai gali 
ateiti ir “semi-formal” drabu
žiuose. Jeinant aukojama 2.50 
dol. asmeniui.

Savaitiniu par. biuleteniu
žmonės labai patenkinti, nes 

jame randa visos savaitės pa
maldų tvarką ir skelbimus.

Rp.

Bay ridge 
Hofbrau

pagSjrtanją

‘ Valstybės Departamentas iš
leido taisykles ir garantijų 
formas, kurias Amerikos pffie- 
čiai tūri užpildyti, norėdami 
atsikviesti į Ameriką tremti
nius. Garantijųsfbrmos yra 
dviĄų kategorijų:

Pirmosios taikomos konkre
čiai numatytiems tremtiniams; 
antrąsias vartoja tie garantijų 
sudarytojai, kurie neturi kon
kretaus kandidato, bet paveda 
tarpininkams Europoje parink
ti jięms tremtinius. Mūsų vi
suomenė daugiausia suintere
suota pirmąja garantijų kate
gorija. Jos taip pat yra dviejų 
rūšių.

I. Forma DSR-1 (Assurance 
by an individual sponsor for 
named alien) naudotina, kai 
vienas ir tas pats- asmuo ga
rantuoja ir darbą ir butą bei 
ima atsakomybę už kviečiamą 
asmenį Jcad jis netaps visuo
menės našta.

H. Forma DSR-2 (Assu
rance by more than one spon
sor for named alien) naudoti-

- na, kai vienas asmuo garantuo
ja darbą, kitas butą ,o trečias 
ima atsakon^bę už kviečiamą 
asmenį.

Garantijų nereikia patvirtin
ti pas notarą, tačiau prie kiek
vienos garantijos būtinai reikia 
pridėti sekančius dokumentus:

1) vietos darbo įstaigos (Lo- 
cal Office of the State Employ- 
ment Service) pažymėjimą, 
dviejuose egzemplioriuose, ku
riame darbo įstaiga pateikia 
tyrimo davinius ir savo reko
mendacijas dėl nurodyto darbo 
autentiškumo ir tikrumo;

2) pažymėjimą '(1 egzemp
liorių) iš valstybčs ar vietos 
viešos agentūros (State or lo-

j, kuri
gauti tačų, rai

Joseph Garszva
GRABORIUS

parū
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N.Y.

3) jeigu garantijos davėjas

liorių) iš darbdavio (pageidau
jama autoįmones blanko), ku
riame būtų nurodyta: nuo ka
da dirba, darbo pobūdis, moka
mas atlyginimas, ir ar darbas 
neriboto, pastovaus ar laikino 
pobūdžio. Jei garantijos davė
jas yra pats darbdavys, tai 
jis turi pridėti vieną egzemplio
rių paskutinės mokesčių mokė
jimo formos (income tax re- 
tum) arba komercinio vertini
mo raportą;

4) pažymėjimą (1 egzemp
liorių) iš banko ar kitos finan
sinės institucijos, kuriame ga
rantijos davėjas laiko savo 
santaupas, nurodantį, kada 
sąskaita buvo atidaryta, kiek 
įnešta paskutiniais metais pini
gų ir dabartini balansą.

Garantijos davėjas, naudo
damasis .forma DS4-I, pats 
vienas parūpina ir pristato vi
sus aukščiau išvardintus pažy
mėjimus.

Norwood, Mass.
§v. Vprdo Draugija mūsų pa

rapijoje minėjo 20 metų sukak
tį. Sausio 10 d. 8 vai. buvo iš
kilmingos šk. Mišios, kurias at
našavę draugijos dv. vadas 
kun. P. šakalys. Gražų pamok
slą pasakė svečias kun. A. 
feružas, MS, iš Ipswieh, Mass. 
Apie 100 draugijos narių ben
drai ėję prie šv. Komunijas. Po 
pamaldų parapijos salėje buvo 
bendri pusryčiai, paskaita ir 
prakalbos. Paskaitą laikė kun. 
Dr. A. Bružas, vienuolis lasa- 
lietis, papasakojęs apie Marijos 
Nekalto Prasidėjimo dogmos 
sukaktį ir kvietęs daugiau mel
stis į Dievo Motiną, kad per Jos 
užtarimą greičiau sulauktume 
pasaulyje tikros taikos ir Lie
tuvos išlaisvinimo. Tohau kal
bėjo klebonas kun. F. E. Nor- 
butas, dv. vadas kun. P. šaka
lys, įteikęs buvusiems draugi
jos pirmininkam gražius meda- 
Hkėfius, V. J. Kudirka, A. 
Kneižys, A. Jausenas, V. Gla
veckas, A. Mickūnas, A. Tu
mas, V. Grincevičius ir Janavi
čius. Susirinkimui Vadovavo 
adv. B. Sykes. Draugijos pir
mininkais ligi šiol buvo V. J. 
Kudirka, J. Aidukonis, J. Paz- 
niokas, B. K. Kudirka. Dabar
tiniu pirmininku yra V. Babila.

metu
Gle-

2)butoi
J. Kudirka

Praarn Kanadauskat

vo darbovietės ir banko..

ti iš: Visa Office of tbe De
partment cf State,. Washing- 
ton 25,D.C., arba District* Of-

Naturafizatiott Service, arba iš 
pripažintų organizacijų, kurios 
rūpinasi svetimšalių imigraci
ja, jkurdinimu ir šalpa.

Kiekviena garantija sudaro-

kurių eHgtaaias ir da pasfrašy- 
ti nuorašai siunčiami tiesiog 
į Washingtoną sekančiu ad
resu: Director, Visa Office, 
Department ot State, Washing- 
ton 25, D. C. Ketvirtą garanti
jos nuorašą davėjas' pasilaiko 
savo žiniai. * Batfo Centrą*

Vladas Paulauskas 
575 Lawrenee Bt, Loveh, Man
Brocktoo itaisa. v

Sekreterina
• Antanas P: Knelžys 

50 Cottage Street, 
Nenšood, Man
A' .. .... , . .__

turi xdtionų skon^ sveika ir 
gargta Ramunės gobs 
dėl skaido ir dėl inkstų (kid- 
nęys). Jeigu esi nuvargęs, su
šalęs, gerk ramunių arbatą. 
£ada esi piktas, nusiminęs, ir
si gerk ramunes. Prisiųsk 
mum $2.50# o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. Į

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

ALB. RALTRONAS-BALTON
Re&aiu VedftjM 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

414 BBOADWAY
Antanas PeH ■ 
32 WHder Street,

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS).

Graborius - Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
, Brooklyn, N. Y.>

J. B. SHAUNS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway StaUon), 
Woodhaven, N. Y.

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

5

šaulį — dvasinis ir fizinis
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ReKginis vaiko auklėjimas 
ryšium su jo ftvastae raida

Kun. Dr, Jono Gutausko 
Vaiko bievas

n dalis/ vaiko kelias į re-5 
tffišo w^lžrvav%lgs l"v»wa»"»/44Tva«^r«»

religinis vaiko > 
šeimoje ir mo-į

Pastaba

NORI GfeROS KNYGOS, 

•įsigyk

D. PILDOS

; r........................................... '
f ligiją —religinis brendimas;
f m dalis: 
j: auklėjimas 
j; kykioje;

J IV Balis: ypatingieji religi- 
ynio anklėjiino uždaviniaL 
4 Knyga tėvams, mokytojams 
3 kiiriA vaflrn

VoJR dreams for your child—a better lite, an education— 
can you guaraiitee they trill ever become ;?ŠėS? Y<m ęan, 
if you start saring today! is the tune td boūd tar Bis 
futare, with the Payroll Savings Plan.

HereWhow it works: Tell your company’s pay .office how 
much you want to save—from.a couple of a payday 
to $375 a month. This sum is invested in D. S. Senes E Sav- 
ings Bonds, which are turned over to yoa and ctafn interest 
for you. ■

Hcre's why it vrvrks: Once you join, your ttring b auto- 
matically donc for you. Just think—if yoa sĮjp up to save 
S3.75 a week, m 5 years you’U have $142^95. Ja 9 years 
8 months, $2,137.30. And in 19 years have
$5,153.72! And when that baby of today fe hesdf to enroD, 
youTl have the money to see him throu^fe.1 ■

JOHN DERUHA, M. D.
lakštų, pūsKs, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigės Europoje

128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva pi i važiuot' 

U visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ‘r moterims

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Pachmond 
HiU ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame, kambariu.' 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurancp) rpikalunc-
— greitai ir gerai

J. P„ MACHULIS
' REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tii Street. Woodhaven 21, N. Y.

Tel. VIrginia 7-1896

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N G A

344) RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

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

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto

kuri “nėra autoriaus vaizduo
tės kūrinys, bet Jš jetfaus gy
venimo patartas įvykių atpasa-

304 p. ' Kaina$2J0

Užsakymus dusti:

DARBININKAS

Šv. Vardo Draugija mūsų 
parapijoje buvo įkurta a. a., 
kleb. jcun. St Kneižio. Ji visų 
laiką gražiai veikia, turi ir ge
rą būrį jaunulio. Draugijos 
veikimu dabar daug rūpinasi 
dv. vadas kun. P. šakalys.

žvalgn*

M7NDAY imiKCB <»*■ «
Our newly Decprated Mirror Room
AvaUabte for W«kUng RecepUom, 

henouste Prtvute Pirtia,

Whatever your objectivc, it's yours tchtn yoi syitemat- 
ically. Join the Payroll Savings Plan—or, ifoeŠtempkyed, 
join the Bond-A-Month Plan where you kibk.

How y 
on the s
•

ou can re 
yetematic 

w

achyour 
Payrcū 1 

wa«tė|l

įtė

Eoch w»«k for 
5 yaon, savo $3.75 $1*7$
Eoch wook for 
9 yaan and 
8 month», tavo $1.85 $8K9
Eoch wo«k for 
19 yoan and

Thbchori Aow» 
how io raach Ohm 
TJiKTVE

$075 
r£rov<h P 
vrfefc.from 

tariant tM

$3^4
ZjmnsSi 
acovpioafd

ItATB 

Bebrai 
br.TOatM 

to 5375

n* nwHi_

tBjMM

KARL EHHER-PORK STORES 
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti mabto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Blvc 
Fresli Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queen& ViIlage,.N/Y.
176 Rockaway Avėnue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Pląins Road 

Bronx, N. Y.

69-38 Myltte Ate. 
Gientiale; N. Y.

• 136-59 Roosevelt Avenue 
Flushing^ N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, 'N. Y.

60-04 Woodskie Avenue 
Woodside, N. Y.

19 West Post Road 
White Plains, N. Y.

i MAIN STORE
6262-19 MYBTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

VUTTER CARDEN TAVERN. Ine.
.Kabaretas

VYT. BELECKAS, savininkas
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Spaudos savaitėje platintina knyga

klebonijoje įvyko New Yorico- 
New Jersey apylinkė; Kunigų

.. kuriame dalyvavo daugina 
kunigų. Susirinkimui pirminin
kavo kun. V. Dftbušh. Buvo 
iškelti ir svarstyti aktualūs šių 
dienų pastoracijos - klausimai. 
Ateinančio susirinkano vieta 
parinkta šv. Petro ir Povilo kle-

V»»«|^><aA« k _ Hen-
StufagauHrtfni^J.Bfendo- rft«š Ką&todifeir Liet pra
ris^F < 'W m&riBK ii BarforiMė, E.
mefth, K Gbterife J. Lapur- <5tariy&, i* A
ki lfc vartotam; w Ki»drot£te, A Mufekytė- 
PUfiMl kitame numeryje. 23KŪtenė, T. AHnskas, J. La- 

X-V1^.T L*90* VL Zaree- VL Zaree-

Vasario mėų. Amerikoje vie
na savaitė skiriama katalikiš
kos spaudos platinimui. Be
veik visi vyskupai taštu ragi
na kunigus parapijose sureng
ti . specialią spaudos savaitę. 
Bostono kunigų provincija nu
tarė Šiais mėtis parapijose va- . 
sarto mėn. surengti ypatingą 
spaudos savaitę ir visu uolumu 

. platinti lietuviškas knygas ir 
laikraščius.

Biblistai ir Jehovos liudi
ninkai nenuilstamai platina sa
vo klaidingojo mokslo lietuviš
kus raštus. Net dovanai siunti
nėja ir bruka žmonėms savas

didysis choras visą pelną 
$179.53, gautą iš parengimo 
sutinkant N. Metus, paskyrė 
bažnyčias reicalams. Kleb. 
kun. N. Pakalnis chorui nuo
širdžiai dėkoja.

ta ir padaryta naujų nutarimų.

Kadąngi salė netalpi — apie 
300 vietų — spddakfis bus 
vaidinamas du kartu: vasario 
6-7 d-d.' savaitgaly. -Pakvieti-

Kėarny, N. J
pas Liet. Dramos studijos na
rius.

Moterų S-gos 29 lq».
sausio 24 d. 4 vai. p.p. Ap

reiškimo mokyklos salėje ruo
šia laimėjimų vakarą. Visus 
kviečia atsilankyti, linksmai 
IH^leisti vakarą ir išmėginti^sa- 
vo laimę.

Maspethe šv. Vardo d-jos
metinis balius — ‘‘Beer Par- 

ty” įvyks šeštadienį, sausio 23 
§v. Vardo d-jos vyrai kviečia 
višus atsilankyti į linksmą po
būvį.

Kan. Mykolas Vaitkus,
gyvenantis Peace Dale, R. I., 

atvykęs į Darbininko rengiamą 
vaidinimą, ta pačia proga ap
lankė pranciškonų vienuolyną 
ir kitus savo prietelius.

New Yorko Bet aneakriidcai 
ruošiasi dalyvauti Operos

listės Juzės Augaitytės kon
certe vasario 6 Philadelphijoj. 
Koncertas ruošiamas paminėti 
sol. J. Augaitytės 20 metų dai
navimo sukaktį.

Lietuvių kalbos paskaitos
Prie Columbijos universiteto, 

kuris šiemet švenčia 200 metų 
sukaktį, yra lietuvių kalbos 
kursai, kuriem vadovauja Dr. 
Alfonsas gešplaukis - TyruoĮis. 
Pavasario semestrui registraci
jos laikas yra nuo sausio 29 iki 
vasario 2. Registruotis gali ir

Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos bažnytinis choras š. 
m. sausio mėn. 30 d. 7:30 vai. 
vak. UeĮtuvių kiūto sčlėje, 134 
Schuyler Avė., Keamy, N. J. 
rengia koncertą-vakarą.

Programoje: solistės G. Ma- 
zur ir F. Shillin, moterų soda- 
liečių įr parapijos chorai ir 
kultūros būrelis.

Po koncerto šokiai: Įėjimas 
$125. Pelnas skiriamas naujai 
bažnyčiai statyti.

. dalyvauja MetropoBtan mu
ziejaus surengtoje dviejų šimt
mečių (1754-1954) apžvalginė
je parodoje. Jos vienas portre
tas yra išstatytas 20 amž. sky
riuje. Paroda apima kelias di
džiules sales.

Dafl. A KašaHmės
glažūrines tapybos kūrinį 

Angelą niurko Šracuzo, N. Y. 
muziejaus vicecfirektorius W. 
HūU. ; ‘

Nauja choro valdyba
Parapijos bažnytinis choras 

savo metiniame narių susirinki
me 1954 m. išsirinko naują val
dybą. Pirmininku išrinktas 
Malin (Malinauskas), vicepirm. 
ę— V. Kemežytė, sekret D. 
Mėlynaitė, finansų sekr.-— St 
Engtas ,ižd. —-A. Yūkneiytė, 
tvariBdariti — Andr. Lednard, 
gaidų seniūnu — K. Barzdukšs.

—lietuvėj latvės ir estės — 
sausio 30 ruošia bendrą susirin
kimą Baltic Freedom House, 
New Yorke. Paskatią skaitys iš 
Waterburio atvykusi A. M. 
Saidaitiėnė. Pakviestos atsilan
kyti ir viešnios amerikietės. 
Susirinkimą ruošia Pabaltijo 
Moterų Tarybos Lietuvių At
stovybės Nejv Yprko skyriust

/; ’duĮ’&h \ ligbnibėje ir prieš 
dyfejlii^netug BŽąS^usi vaistu 
bhiit^egoinnR^s, ^seniai ati-

consin univeisitęfefThe Ųrii- pėthe, Pi

Išvyką' su MKp aaąmyte ir 
i- ir'atostogavo

pąrtanjejrtę'

tį dėstytoją Dr. A šęšplaukį, 
galima rasti kiekvieną penkta
dienį nuo 6:35 iki 8:15, Room 
413, Hamilton.

NAMŲ SAVININKAMS
Breoidys and Queens Home 

*Owners, Inc^ narių metinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
sausio (Jan.) 29 d. 8 vai. va
kare, Logan Inn (Mikalauskie
nės) salėje, Atlantic Avė. ir 
Logan St, Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime bus val
dybos ir direktortato rinkimai, 
įdomų pranešimai ir svarbūs 
pasitarįiriai namų savininkų 
reikalais. Visi lietuviai namų 
savininkai yra kviečiami atsi
lankyt į minėtą susirinkimą.

J. P. Machufis, pirm.

groja smuikų. ,</.
Tėvai Vincas ir Anelė Pieta-

viškoje veikloje: dalyvauja vi-, 
sose vietinėse organizaeija>e? - 
choruose, remia liotavišką 
spaudą.

tais, išmokshho' sūnų ir išau
gino jį giliai susipratusiu Be
turiu. J. M.

ą da^ė monsg. Star-

kufc'■. ; ...

.Č Jonas ; Pečiukaitis, / gyv. 65
Tėn Ęyck St. Brooklyn, N. Yn

atsįsedo^ant kėdės: -.ir. čia pat

DIDELIO PATYRIMO DA
ŽYTOJAS pentorius atlieka

The Kings County Savings
banko prez. Charles D. Beh- 

rens praneša trijų ilgamečių 
banko tarnautojų paaukštini
mus. Pakelti j aukštesnes pa
reigas: Charles F. Brau, nuo 
1945 ėjęs kontrolieriaus parei
gas, į viceprezidentus ir palik
tas kontrolierium; James B. 
Grane, morgičių ir real estate 
vedėjas nuo 1945 .išrinktas vi
ceprezidentu ir morgičių vedė
ju ir Levris Fuhr, ėjęs vicepre
zidento ir trustisto pareigas, 
išrinktas viceprezidentu ir pas
kirtas vadovauti bankui, esan
čiam 135 Broadway, Brookly- 
ne.’jo padėjėjas yra Walter C. 
Gamgee.♦

Coney Island
pašto įstiga, buvusi 1630 Surf 
Avė., nuo sausio 18 perkelia
ma į naujas patalpas Surf ir 
W. 22 gatvės kampe. Zonos nu- 
meriis 24 palideamas tas pats.

Mirė
Simonas Naikus ir Leonas 

Karizna. Palaidoti iš Angelų

ŽINIOS___

laidojamas trečiadienį iš Ange
lų K. bažnyčios.

padaryta operacija.

j.

Kardinolas- aplankė 
ariavyskupą

Arkivyskupas Richard 
Cushing, kuriam šv, Elzbietos
ligoninėje buvo padarytos dvi 
sunkios operacijos, dabar yra 
jau sveikas ir grįžęs į savo 
namus. Grįžusį arkivyskupą, 
sausio mėn. 13 d. apįankė New 
Yorko arkivyskupas kardinolas 
Spellman.

Neseniai kardinolas sugrįžo 
iš Korėjos, kur amerikiečių ka
rių tarpe praleido trečias Ka
lėdas. Kardinolą Bostono eare- 
drome pasitiko jo brolis Dr. 
Martin Spellman, kuris gyvena 
Chestnut Hill, Dorchester, ir 
abu nuvyko pas arkivyskupą 
Cushing į Brighton. Svečius 

! savo namų duryse pasitiko pats 
! arkivyskupas.

Šia proga kardinolas Spell- 
man Bostone pasiliko porą die
nų ir aplankė saver seserį Mrs.

> Arthur PegnEn ir 97 metų 
senelį tėvą William Spellman.

Resgiasi kovo 17.
Kiekvienais metais So Bos

tone švenčiama vadinamoji e- 
vakuacijos diena kovo mėn. 17. 
Šventę suruošti yra sudarytas 
komitetas, kuriam pirminin
kauja senatorius Powers. Sau
sio mėn. 4 d. komitetas buvo 
susirinkęs posėdžio, kuriame 
pirmininkas senatorius John E. 
Powers supažindino komitetą 
su svarbiausiais komiteto užda
viniais. Savo kalboje pirtninin- 
kas įnešė pageidavimą, kad 
komitetas metinį banketą 
South Boston Citizen’š Asšo 
suruoštų pono Blinstrubo nak
tinio klubo patalpose, kuris y- 
ra didžiausias tos rūšies klubas 
visoje Amerikoje ir kuriame y- 
ra 1800 sėdimų vietų. Toliau 
pirmininkas išreiškė pageidavi
mą ,kad šventėje kalbėtoju bū
tų, pakviestas visoje Amerikoj 
žinomas žmogus. Jis mano, kad 
tinkamiausias kandidatas yra 
senatorius Joseph McCarthy. 
Pats pirmininkas pažadėjo 
vykti WashingtoAan ir asme
niškai pakviesti senatorių Jo
seph McCarthy.

CAMBRIDGE,
Spaudos vajų,

įvykusį sausio 10 d., prave
dė misionierius Tėvas Gedimi
nas OFM, pasakydamas per 
visas gv- Mišias pamokslus a- 
pie spaudą ir 2 vai. po pietų 
prakalbas parapijos salėje. Va
jus praėjo sėkmingai ir tąja 
pačia proga “Darbininkas” ga
vo gražų skaičių naujų skaity
tojų ir prenumeratorių.

Mergaičių sodaficijos
suvažiavime Norwood, sau

sio 10 d. Cambridge mergaites 
sodalietes atstovavo ir praėju
sių metų veiklos pranešimą pa
darė Valerija Jankauskaitė.

Brooklyn, N.Y. Td. GL 3-3080. z PakrUyta
M. Razfcaitis. sausio 10 d. Nekalto Marijos

knygas. Jų klaidingojo mokslo 
atspyrimui geriausia yfa dabar 
naujai išleista pilno katalikų 
tikėjimo mokslo knyga “Die
vas ir žmogus.” štai kaip apie 
t a knygą atsiliepia pasauliečiai 
katalikai laiškais:

Vienas iš Australijos rašo: į
“Tikrai džiugu, kad šitokie lei
diniai išvysta dienos šviesą?’ 
Kitas iš Vokietijos rašo: “Ne
maniau, kad toji knyga bus ' 
taip vertinga. Ją turėtų įsigyti 
kiekvienas lietuvis.” Viena mo
teris iš Brooklyno rašo: “Tokia 
moksliška knyga yra verta di
desnio pinigo.” Iš Brocktono 
rašo: ‘Mano supratimu, ji yra 
viena iš geriausių ir reikalin
giausių. knygų, turėti kiekvie- . 
nai šeimai ar pavieniui asme
niui. Ji yra geriausia katalikų 
tikėjimo enciklopedija. Kokį tik 
nori klausimą, joje rast Para
šyta labai populiaria kalba ir 
visiems prieinama ir supranta
ma.” ’ *

Tie ir daugelis kitų atsiliepi
mų apie knygą “Dievas ir 
žmogus” liudija ko toji knyga 
yra verta, reikalinga kiekvie
nam įsigyti, o ypač platinti 
spaudos savaitėje. Knygą gali
ma gauti “Darbininko” admi
nistracijoje.

* Kun. K. A. Vasys

MELSKIS .............................
SU BAŽNYČIA

Visų sekmadienių ir didės- ■ 
niųjų šveičiu mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal-' ■ 
dų bei giesmių rasi malda- ; 
knygė je '

Būk mums 
malonus
Parengė

PREL. F. BARTKUS 
413 pusi. . Kaina $2.00 ;

Užsakymus siųsti

DARBININKAS 
680 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21, N.Y.

BARASEVICIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

Prasidėjimo parapijos bažny
čioje vardu Mane - Elaine Pil- 
konis. Tėvai Walter Pilkoms ir 
Eleine Da Maris, 656 Green 
St., Cambridge, Mass.

N. Anglijos ALRK ‘ 
suvšžiavimas

įvyko sausio 10 d. lietuvių Ne
kalto Marijos Prasidėjimo pa
rapijos svetainėje. Dalyvavo 
dvasios vadas kleb. Vaitiekų-, 
nas jš’Providence; pirm. \. 
Kudirica iš Nonvood; rašt. B. 
Jakutis, vietos kleb. F. Juškai- 
tis; kleb. P. Virmauskis iš So. 
Boston, Tėv. Gediminas, OFM, 
A Vasiliauskas ir daug sve
čių. Buvo, tarp kitų klausimų, 
nutarta vasario' 22 d. Cambrid
ge, Mas£, sušaukti lietuvių ka
talikų seime^, Marijos garbei. 
Paskaitas apsiėmė skaityti: Tė
vas Gediminas, OFM, ir A. Va
siliauskas. Vietos kleb. kun. P. 
Juškaitis ragino, kad seimelio 
dieną dalyviai priimtų šv. Ko
muniją in corpore, nes galės 
gauti visuotinius atlaidus. Taip
gi seimelyje dalyvaus ir Jo 
Ekscelencija vyskupas V. Briz-

Aagust G. Means,
respublikonas, Essex apylin

kės atstovas Mass. Etate Hou
se, yra išstatęs savo kandidatū
rą į Mass. valstybės iždininkus 
(State Treasurer). Praėjusio 
karo metu tarnavo gen. G. Pa- 
ttono tankų divizijoje. Mokėsi 
karo akademijoje ir Mass. bei 

y ‘ Coroell un-tuose.

Mirė
Sausio mėn. 15 d. iš šv. Pet

ro težnyčios palaidota Kazimie
ra Bardauskaitė - Steckienė, 80 
metų amžiaus. Velionė paliko 
vyrą, du sūnus ir keturias duk
teris. Palaidota šv. Benedikto 
kapinėse.

Minką radijo valandėlės
20 metų sukakčiai paminėti 

kovo 7 d. 3 vai. p.p. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių klubo salė
je rengiamas talentų popietis ir 
‘šurum-burum”. Kitos organi
zacijos prašomos tuo metu pa
rengimų nedaryti ir visi kvie- 
ičami atsilankyti j minėtą' va-

WAITKUS S 
FUNERAL H O M e| 

Ijftf Webster Avenue | 

Cambridge, Mass.
PRANAS WATTKUS

Laidotuvių direktorius ir 
. balsamuotojas

• NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas diena ir Rakti 

Nauja modemiška koplyčia Scr-■
jnenims dykai. Aptarnauji Cam
bridge- ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

| pačios ir i kitus miestus.
I Reikale laukite: Tet. T*" S-MM

Užsakymus siųsti: .
DARBININKAS

SO MOS
INSURED and BONDED 

Lomi and Long Dlstance Mover 

SO. BOSTON, MASS,

Didžiulio formato 517 p.

Jau IZmetiĄ.' kai wm ktcauo 
Of\ "LIETUVOS 
įįįLfit^uncninuC 
^įU%f RAMO VAĮAHOU

l33Ok-IQ7.5-< 
Q«R£ K TORIUS KAS YRA DIEVAS?

KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIETURI BŪTI ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU DIEVU?

šiuos klausimus rasilšsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos prote- .
aortų: prel. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikale . .

ZALETSKAS 1
FUNERAL HOME

564 EAST taOADVAY
South Boston, Mass.

D. A. ZaMteta*. F. E. Zaletakaa 
<ii ■Inu tai ir BaHamuotajsi 

Patarnavimas diena ir naktį 
KaptyAa it rniea inn dykai.

NOTARY PUBLIC 
IX. 80 »-M1S 

SOatb Bestas S-tSSS

Lithuanian 
Fumiture Co.


