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KDWARD F. HOWRFY, FedemU- 
j^r*kybos KnmiKijn* pirminiu 

kaa, New Ynrke KD*u«i*i pareižkė, 
k*d komisija ėmė*i tyrinėti kavos 
pnbmnsrima. Manoma, kad tai yra 
spekuliantu darbas.

BERLYNO TURGUJE LINKSMINASI
“Raudonosios gurguolės” iš broliškų respublikų • Molotovas 

šneka už tris, o moka už vieną • Dulles geria zeiterj, o Mo
lotovas juokiasi • Ministeriam kalbos, o krautuvėm “kaput.”

Maskva spaudžia kitame fronte

Ar uždaryti komunistą partiją?

• Maskvos ratfjM pranešė, 
kad Sovietai keičia vėliavą: 
raudoname fone įdeda mėlyną 
vertikalinę juostą kairėje pu
sėje.
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gitas rytinės Vokietijos var
du balsas atšaldė vakariečių 
optimizmą. Jie dabar mano, 
kad Vokietijos ąujaagimą teks 
atidėti ilgai laikui. O iš tikrųjų 
tokia demonstracija ir rytinės 
Vokietijos vardu pareikšti rei
kalavimai priklauso prie Molo
tovo seniai pažįstamų triukų— 
daug užsiprašyti ir prigąsdinti, 
knd paskui ’gahjna būtų trupu
tį nusileisti, ir vakarų politikai 
galėtų džiaugeis, jog su Mas
kva susitarti esą vilčių.

Tokios taktikos Molotovas 
laikėsi pereitą savaitę. Nuo to 
pradeda ir šią savaitę, kurioje 
jis bus šeimininkas.

• Dulles su Molotovu turė
jo privatų pasikalbėjimą dėl 
atominės energijos. Kalbėsiąs! 
dar.

žiaurus savo kalboje kaip pra
džioje, o ir Dulles perėjęs į 
konsiiiantišką toną. Tikisi, kad 
bent antriniais dalykais sek
siąs! susitarti.

Dabar posėdžiai perkeliami 
į rytinę zoną.

Weimaro laikų išlikusias ke- > į 
pures, lig tol ramiausiai lai- 41
kytas sandėliuose ir drabužių ?
spintose. Kaip senais laikais 
net ir autobusai pradėjo važi
nėti po Berlyną. Tik nežinia, 
ar jie ir toliau važinės, ar čBbgs j 
su konferencijos pabaiga...

Kai bolševikai reikalavo, "į 
kad pusė visų posėdžių būtų 
rytiniame Berlyne, tai vaka
riečiai savo ruožtu pareikala
vo, kad bolševikai apmokėtų 
visą pusę konferencijos išlai
dų (o jds bus skaitomos mili
jonais). Tik čia bolševikai 
pakartojo savo įprastinį 
“niet”: išlaidas turi visi keturi 
atlyginti proporcingai.

Molotovas dabar vaidina ki- - į 
tą žmogų. Dingo jo rūstumas.
Net fotografijoje jisai juokiasi. . 5 
Santykiuose su miiiisteriais 
rodo didelį laisvumą ir drau- Ž ‘ J 
giškumą. Savo padėjėjam taip 
pat įsakė, kad būtų draugiški /, 
ir paslaugūs. O vaišinti Dėot£ 
sileidžia nė caro laikų vaišėm.
Pasikvietė ne tik Bidault, Ede- * įįį 
ną, apie porą šimtų žumahs- 
tų, bet ir Dilles. Ir pastarajam 
siūlė į valias vodkos ir karia- 
ro. Tik, deja, Dulles tegęria 
zelterį.

Kažin ar ir tos vaišės bus 3 
apmokamos visų keturių ly- ? 
gfom dalim? O išlaidėlių už J 
konferenciją numatoma ild 3 
milijonų doi.

Vakariečiai nesiduoda ap
lenkiami mandagumu. Pirma- * 
dienio posėdyje pirmininkauti 
eilė teko Edenui. Pastarasis 
savo eilės atsisakė, siūlydamas 
pirmininkauti Molotovui Mo
lotovas sakėsi, nenorįs, kad J 
jam būtų kepama speciali deš
ra, bet prašomas, ją priėmė. * •

Kai taip rūpestingai pasi
ruošta linksminti, ne visi gy- - 
ventojai džiaugiasi...- Dride- y 
šimt krautuvininkų parašė pe*. J 
tidją Berlyno ministerių kon- r 
ferendjai, kurioje sako, kad .J” 
ponų ministerių kalbos, jog 
jie susirinko gelbėti Vokieti- . ; 
jos, juos baigia subankrūttati, j

Bertyao koBferane$»je vakarą miahiirrM oasBelda Molo
tovui, satiHand fią savaitę svarstyti tošiną tamfereacijos, 
kurioje dalyvautą valstybės, da|yvaajaaBng feaedalyvanjaaBos 
Jnagttaėse Timtoa^ tąigi ir kom. Kiaija. TbMau aeamfleidtia 
dėl eurephdo saugomo beadraomenfe. .. ...................... . sdanfy-
ti Molotovas pažadais vfltoja Praacūziją ir Ąu«Bją Ir terorizno- 
ja dkdefiais reftalavimais ir mltiugav. Tuo paču meto savo už
nugarį Molotovas stiprina naujom prekybas derybom su vakarų 
valstybėm Maskvoje; Vakarų užnugarį silpnina vyriausybės 
krizė TtaMjoje- 1

Berlynas. — Ministerių kon
ferencijos savaitė buvo baigta
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Susitarti dėi Vokietijos maža vilties 
.‘Jei Molotovui nepavyks sulaikyti Vokietijos nuo Vakary .
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Ant FrankHn D. Boaserett kapo padedamas vainikas. Velionis dabar 
jan turėjęs 72 metas. Kairėje stovi jo žmona E. Roosevett.

, Maskva, nelaukdama Ber
lyno konferencijos dovinių, 
stengiasi prispausti Ameriką 
savo ūkinėm derybom su at
skirom vakarų valstybėm. Da
bar Maskvoje yra Anglijos, 
Prancūzijos, Egipto, Izraelio, 
Argentinos, Belgijos ekonomi
nės delegacijos.

Maskvos radijas, negailėda
mas komplimentų buv. prezi
dentui Rooseveltui, kartoja jo 
žodžius, kuriais jis pasisako už 
penkių didžiųjų vieningumą 
pasaulio reikalams tvarkyti. 
Tačiau Maskvos radijas nutyli, 
kad tas penktasis — Kinija— 
tada nebuvo Maskvos režimo 
pavergta ir sukomunistinta.

Iš kitos pusės Maskva grie
biasi ir gąsdinimo. “Izvestijo- 
se” buvo paskelbti straipsmai, 
kurie atsako į Dulles kalbą oėl

Pasitaiko ir tarp 
karininkę

Washiagtonas. — Šen. Mc- 
Carthy pranešė, kad apklausi
nėjamas komisijoje ,vienos ar
mijos majoras, kurio pavardės 
neskelbė, nesutiko atsakyti į 
tokius klausimus: ar kom. par
tijos susirinkimai buvo daromi 
jo.bute; ar jis mėgino sudary
ti komunistų grupę Fort Kh
mere; ar jis lankė komunistų 
mokyklą; ar jis buvo komunis
tinio sąmokslo narys?

Majoras, kuris buvo pašauk
tas į kariuomenę prieš metus, 
dabar ryšium *ąu tuo apklau
sinėjamu iš kariuomenės at
leistas.

WsshiRgt<mas. -— Atstovų 
rūmų komisija priešamerikinei 
veiklai tirti savo metiniame 
raporte siūlo rūmam papildyti 
vadinamą Smitho įstatymą ta 
prasme, kad dalyvavimas ko- 

Loag Islaad geležinkelių 
tanautojai grasino streiku, 
viso 1400 žmonių. Reikalavo 
vietoj 9 tik 8 valandų darbo 
dienos ir vietoj dažnai septy
nių dienų tik Šešių; taip pat 

' atlyginimą įtrinti. Sitais trau
kiniais kasdien pervaSubja a- 
pie 300,000 keleivių. Tai jud
riausias geležinkelis visoje A- 
merikoje.

Pačiu paskutiniu momento 
pasisekė susitarti už 6 dienų 
savaitę, savaitini atlyglriimą 
paliekant to patį.

naujo gynybos plano ir tvirti
na, jog dabar naujieji ginklai 
padarė visai naujas aplinky
bes, nes jų dėka Amerika nu
stojo buvus nesužeidžiama.

Valdžioje išsilaikė 

11 dieną
Roma. — Fanfani vyriausy

bė negavo Italijos parlamento 
pasitikėjimo. Balsavo už tik 
kr. demokratai ir respubliko
nai (viso 260 balsų); prieš ko
munistai, kairieji socialistai ir 
Saragato socialistai, monar- 
chistai .(viso 303 balsai); susi
laikė liberalai.

Fanfani įteikė, prezidentui 
atsistatydinimą, tepabuvęs vy
riausybėje 11 dienų. Kol bus 
sudarytas naujas kabinetas, jis 
sutiko liktis pareigose. Nauju 
min. pirmininku numatoma 
kviesti Piccioni, kuris Fanfani 
vyriausybėje buvo užsienių 
reikalų minitseris; < 1 kalbama 
taip pat apie Pella ir de Gaspe- 
ri. Per devynerius metus tai 
jau 12 vyriausybė.

Amerikiečių sluoksniuose 
žiūrima pesimistiškai nors 
valstybės departamentas atsi
sakė duoti komentarus.

• Parynije vienas laikraš
čių pardavėjas, loterijoje lai
mėjo Z5 mil. frankų (pussep- 
tinto tūkstančio dol). Laimė- 
jimes jam padarė tokį įspūdį, 

‘kad jis atsidūrė psichiatrinėj 
ligoninėj.

muatstų partijoje būtą laiko
mas sąmokslą prieš Ameriką. 
Tokiem sąmokslininkam Smi
tho įstatymas numato bausmę 
— 10 metų ir 10,000 dol. Tuo 
įstatymu buvo nuteisti 11 ko
munistų vadų. Tik lig šiol rei
kėjo įrodyti, kad jie rengia są
mokslą; 0 komisijos siūloma, 
kad pats dalyvavimas komu
nistų partijoje jau būtų tokio 
sąmokslo įrodymas.

Komisija nesiūlo kom. par
tijos uždaryti, bet tą klausimą 
siūlo pasvarstyti. Taip pat siū
lo laikyti nusikaltimo įrodymu 
žinias, nuklausytas iš pasikal
bėjimų telefonu. 

diskusijom dėl pirmo klausimo 
— kom. Kinijos kvietimo j 
konferenciją. Kai nepasisekė 
Molotovui pakviesdinti Kinijos 
komunistų į Berlyno konferen
ciją, tada jis siūlė penkių kon
ferenciją gegužės mėn. Kai ir 
tas pasiūlymas atkrito, tada 
siūlė dar Šiemet sušaukti tai
kos ir atominiam reikalam 
konferenciją iš valstybių, ku
rios įeina į Jungtines Tautas, 
ir valstybių, kurių ten nėra 
(kom. Kinijos). Molotovas su 
šiuo pasiūlymu laimėjo tiek, 
kad pažadėta kitą savaitę dėl 
jo kalbėtis. O tuo tarpu perei
ta prie antro darbų tvarkos 
punkto — Vokietijos sujungi
mo.
Molotovo tariamos 
nuolaidos dęl, Vo- 

kietijos
Dar penktadienį .Edenas iš

dėstė vakariečių nusistatymą.

KAVA SVARBIAU UŽ BERLYNU
i

Washingtonas. — Amerikos 
kasdieniniame gyvenime dau
giau susijaudinimo kelia kava 
negu Berlyno konferencija,' nes 
be konferencijos amerikietis 
gali apsieiti, o be kavos ne. 
Metam nedegintos kavos įveža 
į Ameriką už 1.4 bilijonus dol. 
Vienai galvai tenka per metus 
po 16,5 svarų kavos. Tuo tar
pu arbatos tik po tris ketvir
tadalius svaro galvai Prieš 10 
metų už kavos svarą šeiminin
kės mokėjo po 30 cn., dabar 
apie dolerį, o, sako, reiksią 
mokėti po 1,25.

Atveža kavą iš Brazilijos. 
Amerika suvartoja apie pusę 

'visos Brazilijos kavos ekspor
to. Kai 1930 Ameriką ištiko 
depresija, kavos vartojimas la
bai stanažėjo. Tą sumažėjimą 
dar labiau pajuto Brazilija.

Kainų pakilimą Brazilija

Jis reikalavo laisvų Vokietijos 
rinkimų, kurie duotų Vokieti
jai vyriausybę, paskui su ta 
vyriausybe jau bus galima pa
sirašyti taikos sutartį. Moloto
vas iš pradžių reikalavo, kad 
šituo klausitnu kalbant būtų 
pakviesti rytinės ir vakarinės 
Vokietijos atstovai Mat, jis 
nori kaip nors įteisinti kom. 
Vokietijos vyriausybę. Kai jo 
noras nebuvo patenkintas, vi
sus nustebino, kad daugiau dėl 
to neužsispyrė. Kiti jo reikala
vimai — atmesti europinio 
saugumo bendruomenę, nes ja 
Vokietija įjungiama ’ į vieną 
bloką ir tokiu būdu jai atima
ma laisvė pačiai pasirinkti, su 
kuo ji turi dėtis. Jis reikalavo 
Vokietiją padaryti “neutra
lią”, dėl bendros vyriausybės 
pavesti susitarti rytinei ir va
karinei ^vsaiitoybėm.

Klausimą tebesvarsto. Ta
čiau britai džiaugiasi, kad Mo
lotovas dabar buvęs ne tokis 

aiškina tuo, kad praėjusį lie
pos mėnesį, vadinas, žiemą, ka
va smarkiai iššalo. Tačiau 
Amerikos vyriausybės sluoks
niai aiškina, kad čia monopolis
tai daro sau biznį.

Bedarbi y gausėja
WashiBgtooas. — Bedarbių 

skaičius Amerikoje - sausio 
padidėjo 510,000. Sausio 
mėn. atleistas daugiau nei . bet 
kurį kitą iš paskutinių 35 mė
nesių. Dabar bedarbių skaičius 
jau siekia 2,360,000. Dirban
čių yra 61 milijonai, arba vienu 
milijonu mažiau nei gruodžio 
mėn. Per paskutinių metų eilę 
daugiausia bedarbių buvo 
1950 ;jie sudarė tada 7,6% 
visos darbo jėgos; dabar be
darbių yra 2,8%.

Rytine Vokietija 
vėl užsiprašo '

Dar prieš posėdžius rytinėje 
zonoje staiga, rytinės Voteeti- 
jos vyriausybė paskelbė sąly
gas Vokietijai sujimgti: suda
ryti bendrą vyriausybę iš ryti
nės ir vakarinės Vokietijos vy
riausybių, pasirašyti taikos su
tartį, paskui rinkti parlamen
tą, pripažinti dabartines sienas 
rytuose .

Vakariečiai stebėtojai su
pranta, kad tokis rytinės Vo
kietijos balsas buvo įsakytas 
Molotovo. Molotovo režisūra 
dar pramatė šį trečiadienį mi
tingą, kuris šauktų: šalin eu
ropinio saugumo bendruomenė. 
Numatydami, kad tai gali ne
pasisekti, iš anksto paskelbė, 
jog vakarinės jėgos' rengia 
Berlyne sabotažą.

Fr> ihlftii D. ĖbeaA«weri« pasi- 
raiJe pirmąjį meto Kongreso 
mmUm Hintyma. Irtatymne Kečia 
medvfinfe pramone. hta c*mi- 
nanta »Mruh*i Mortai -•

UŽ “TYLINČIOJ A BAŽ- 
NYČIA” , .

t y. už tikinčiuosius anapus 
geležinės uždangos, Pijaus XII 
paragintos, sausio 31 meldėsi 
viso pasaulio bažnyčios.

ATOMINIS LAIVAS
“Naptillus” ir kitas dabar 

statomas turės po vandeniu 
per 30 mylių, arba 26 mazgus, 
greičio — daugiau nei kiti lig
šioliniai povandeniniai laivai.

Europoje šalčiai
, Europoje tęsiasi ir stiprėja 
šalčiai. Anglijoje kai kur snie
go prikrėsta iki.10 pėdų gylio. 
Vokietijoje .temperatūra krito 
iki 2 laipsnių Fbhrenheito že
miau nuliaus.

Čekoslovakijoje dėl šalčio 
sustojo daugelis pramonės J- 
monių. Trūksta vandens, ir e- 
lektros jėgainės neveikia. O 
anglies taip pat trūksta. Siau
rės jūroje įšalo laivai, ir nu
trūko susisiekimas su sausu
ma. Kai kurias mažas salas 
maistu tenka aprūpinti iš Mk-

Berlynas šiom dienom yra 
langas, pro kurį vakarų žur
nalistai, politikai gauna pa
sidairyti po komunistiškai nu
dažytą pasaulį. Už tat komu-* 
nistai pasistengė dar konfe
rencijos išvakarėse parodyti 
Berlyną tokį, kokis jis nėra.

IŠ Sovietų Rusijos, kaip pra
nešė “Beriiner Zeitung”, į ry
tinę Vokietiją atvežė 15,000 
tonų javų, 58 vagonus alie
jaus, 54 vagonus žuvies kon
servų, 50 vagonų daržovių 
konservų, 5 vagonus šokolado 
dirbinių, 3 vagonus arbatos ir 
1 vagoną kavos. Tame pat laik
rašty pranešta, kad iš Lenkijos 
atsiųsti 53 vagonai kiaušinių, 
42 vagonai, paukščių ir 10 va
gonų žuvies konservų. Netgi 
Albanija žada atsiųsti 3 tonas 
riešutų b* 9 tonas laurų lapų.

Visi supranta šio dosnumo 
tikslą — papuošti sovietinį' 
langą, o gyventojam parodyti, 
kad jie būtų ramūs konferen
cijos meto, nekartotų birželio 
17 dienos sukflimo, nes štai 
kaip žada jais rūpintis “broliš
kos respublikos.”

Prieš porą mėnesių dar lai-

žyme” džazas dabar sugražin
tas į kavines. Iš visos ?— 
nes zonos. į rytų Berly r 
benti orkestrai. H vaka*ų Vo
kietijos pasamdyti operos so
listai Atvežtas iš Sovietų Są
jungos ir geriausias baletas., 
žodžiu, Berlynas pasiryžęs 
šokli, dainuoti ir vaidinti ge
rovės maskaradą konferencijos 
metui Be to, dar tiesa, ‘•Var
šuvos”, “Budapešto” kavinių.

bučio tarnautojai užangažuo- 
ti sekti svečių pasikatoė^mus.

Net liaudies milicijai davė 
nurodymus mandagiai elgtis 
su lankytojais. O kai du ame
rikiečiai fotokorespondentai 
buvo suimti už fotografavimą, 
tai netrukus jie buvo 
siais atsiprašymais 
Sargybiniam įsakyta 
lūs pasilikti sargybų
se, viešumon jų nerodyti. Tb- 
kis tas Berlynas yra taikingas. 
Parodyti, jog rytinis Berlynas
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£a spręsti ir iš to, kad 
Sovietų užėentų reikalų komi
saras Litvinovas ne vieną kar
tą buvo minimas kaipo kandi-
datas i Nobelio taftos laurea
tus. O kai vėliau Httierte pra
dėjo barškinti gtaktaft, Rran- 
cūzija ir D. Britanija rimtai 
žiūrėjo į Sovietų , Sąjungą, 
kaip į atramą prieš vis didė- 

■' jančią nacių ekspansiją. Bet 
kai tos šalys 1939 m. pavasarį 
panorėjo su Sdv. Sąjįfi^os pa
galba konkrečiomis priemonė
mis Hitlerį pažaboti ir vedė 

. Maskvoje tuo reikalu derybas, 
iškilo aikštėn visa bolševikų 
“taikingumo moralė”. Rem
damosi tariamo saugumo iš 
Vokietijos pusės sumetimais, 
Sov. Sąjunga pareikalavo va- 

, karų sienų “ištaisymo”. I tą 
•pataisą” turėjo ištisai įeiti 
Baltijos valstybės. Britai ir 
prancūzai su. Baltijos valsty
bių prarijimu negalėjo sutikti. 
Siūlė Sovietams įvairias kitas 
kombinacijas.

Susitarta du plėšikai
Derybos užtruko, kai apie 

jas suuodė Hitleris. Berlynui 
pasidarė žinomos tos “vakarų 
ir rytų” nesutarimo priežas
tys. Maskva gavo iš nacių pa
tiksimus, kad iš jų pusės bol
ševikai turės “geresnes sąly-

Stalinas ir Hitleris juo pradė
jo antrąjį pasaulinį karą.

IV.
Pasirašiusi su Hitleriu Lie

tuvos užpuolimo paktą, Mask
va ne iš karto nusiėmė tai
kingumo kaukę. Stalinas ma
tė, xaip smarkiai pasaulinė o- 
pinija reagavo prieš Hitlerį už" 
Lenkijos užpuolimą. Jis ryžo-

dėmesys tavo nekreiptas į ko-

' Kaip apytikriai

metais Kuusineno avantiūors

tų dviejų Baltijos valstybių li
kimas mažai kam rūpėjo. O 
pirmojo pasisekimo padrąsin-

knotas agresijas kebu. Susi
tarimas su Hitleriu buvo slap
tas. Bolševikai ir toliau galėjo 
kurį laiką vaidinti “taikų ir 
draugingą’ Lietuvos kaimyną, klupo. 
Tuo tarpu užkulisiuose ruošė 
planus Baltijos valstybių oku
pacijai.

įvėsti j Lietuvą Įgulas dėl to, 
kad jie iš pradžių tikėjos “su
sprogdinti" Lietuvą iš vidaus. 
Pagal jų pirmykštę pianą bol
ševikų penkto# kolona įgulų 
rajone turėjo inscenizuoti su
kilimą, paskelbti Sovietų rep- 
pubftką ir pasišaukti įgulas į 
pagalbą, jeigu būtų reikalas.Ta
čiau tokiuose savo apskaičiavi
muose Maskva skaudžiai su

pradėjo dar labiau skėstis ir 
šiandien jau sudaro pavojų vi
sam laisvajam pasauliui. Jeigu

būtų leidęs bolševikams už
grobti Baltijos valstybių, šian
dien ir jo pečio politiniai sun
kumai būtų daug mažesni

(Pabaiga)

Vilnių duoda, o Lietuvą 
grobta

Planai pradėjo netrukus aiš
kėti. 1939 m. spalių pirmesnis 
dienomis Sovietų vyriausybė 
pasiūlė ir spalių 10 d. priver
tė Lietuvą pasirašyti tariamą 
“draugingumo ir tarpusavio 
pagalbos sutartį”. Sutartis 
Lietuvai primetė Sovietų įgu
las tuo pretekstu, kad jos esą 
reikalingos pačios Lietuvos 
saugumui. Tačiau ultimatyvi- 
nis reikalavimas jas priimti 
nesiderino su Sovietų “susirū
pinimu” Lietuvos saugumu. 
Dėl to Lietuvos prezidentas A. 
Smetona jau tuomet pasidarė 
išvadą, kad bolševikai nori 
Lietuvos nepriklausomybę pa
likinti. Tiesa, tam savo bru-

Bent kiek stipresnės bolše
vikų penktosios kolonos, kaip 
jau anksčiau buvo minėta, 
Lietuvoje visai nebuyo. O 
sveikas ir atsparus Lietuvos

ŽMOGAUS RANKA KEIČIA ŽEMES VEIDĄ

Tik neseniai pakeitęs Litvino- 
vą Molotovas greitai sianetė, 
kad Sov. Sąjungai atėjo pato
gus laikas pasiplėšti. Iš Hitle- 

' rio Stalinas jau pareikalavo 
nei daugiau nei mažiai/ kaip

• Europos pasidalinimo. Kadan
gi abiem pusėm jokia moralė 
nerūpėjo, tai susitarti kaimynų -Aaliam norui prideryti boiševi- 
sąskaiton buvo nesunku. Rug
pjūčio 23 d. (tais pačais 1939 
m.> Ribbentropas nuvyko į 
Maskvą pasirašyti sutarties ir 
slaptų protokolų, kuriais Lie
tuva iš pradžių dalimi, o rug-

- sėjo 28 d. visa buvo pavesta
- bolševikam. Maskva ta sutar-

kai perdavė lietuviams atimtą 
iš parblokštos Lenkijos • Vil
nių. Bet ta “dovana” lietuvių 
jau negalėjo prigauti. Tai liu
dija kad ir susidariusi tuo me
tu Lietuvoje patarlė: Vilnius 
mūsų, o Lietuva rusų. Bet 
bolševikų propaganda dar

LIETUVIAI ANGOJE į AZIJĄ

Pora lietuvių, kuriem teko 
* patirti Uralo ir Sibiro priver
čiamųjų stovyklų gyvenimą, 
tegali tik patvirtinti, kad visos 
lig šiol laisvąjį pasaulį pasie
kusios žinios apie baisias gy
venimo sąlygas, dar neprilygs
ta tikrosios padėties.

* Lietuvių pėdsakus įvairiuo
se kalėjimuose ir darbo sto
vyklose' dažnai galima aptikti 
iš įrašų barakuose ar šiaip 
pastatuose. Jų pastebėjo ir 
Urale ir Sibire.

Daugumas transportų su 
tremtiniais I Sibirą eina pro 
Sverdtovską, kur įtaisytas vie
nas iš pagrindinių pereinamų
jų punktų. Ten yra riba tarp

- Europos, Rusijos ir Arijos. 
Pro ten daug lietuvių tranąpor- 
tų nuėjo į čeliabinską, Ka
zachstaną ir Karagandą prie 
Alkanosios stepės. Dalis taip 
pat* buvo pasiųsta į Naujosios 
žemės kasyklas.

žlanrios sąlygos yra Kras
nojarsko srityse, kur yra miš
kų kirtimo stovyklos. Centrinė 
Mų stovyklų yra pačiame 
Krasnojarsko mieste. Prie jos 
priklauso 28 srities stovyklos, 
kurios savo ruožtu apima vėl 
eilę "punktų su papunkčiais”. 
Tokių šioje srityje stovyklų y- 
ra apie 115, o jose laikomų 
vergų apie 340,000. Per pasta
ruosius kelerius metus jose žu
vo per 37,000. Kai kuriose iš 
jų cBrba naujų laikų vergai, 
surakinti geležiniais pančiais. 
Vienoj vienintelėj tokios sto
vyklos 26 žmonių darbo bri
gadoj buvo net 17 tautybių. 
Ttap jų ir lietuviai.

Suktumas vienoje stovyklų 
įvyko 1952 m. Nekaltai kanki- 
namiem draugam reikšdami 
solidarumą, kiti suimtieji su
degino barakus, nuginklavo 
sargybas. Kuo visa tai baigės, 
nereikia nė sakyti.

Atlyginamas nuo 1951 tose 
stovyklose buvo mokama 7 
rubliai per mėnesį, kai kaliniui 
atskaito už “maistą”, “patal
pas” .“drabužius”... Ką tie 7 
rubliai reiškia, galima supras
ti iš to, kad kontrabandos ke
liu įneštas degtines butelis 
stovykloje kaštuoja 40 rublių.

MedMntaė pagalbai čia bu
vo laikomas chirurginis sky
rius, kuriuo administracija di
džiavosi kaip geriausiu visame 
pasaulyje. Bet medicininės pa
galbos tegalėjo gauti tik tas, 
kuris turi temperatūros ne 
mažiau kaip 38,2. žinomi du 
lietuviai gydytojai, kurie buvo 
paskelbti kriminaliniais nusi
kaltėliais ir pasiųsti stipres- 
nėm bausmėm už tai, kad 
silptfeiems kaliniam išrašė 
žymėjimus, jog jie negali
likti jiem skirtos normos. Pa-, 
žymėtina taip pat, minėtoje 
stovykloje su “geriausiu pa
sauly chirurginiu skyrium” 
iš 1400 suimtųjų tevalia sirg
ti ne daugiau kaip 25. L. V.

nu- 
pa- 
at-

Lietuvi! Artinantis Vasario 
16-ta jai, pagalvok, kokio būdu 
gafi Hjungti į Betari? tautos 
kovą už laisvę. Piniginė suma 
— lengviausias Ir patogiausias 
būdas.

Europoje labiausiai susi-. 
kimše žmones prie Vidurže- 

Mdrtybfe organizme lengvai * niūros- Vargšai Statai tiesiog 
netun kur nosies iškišti. Vieni 
išminčiai nugalvoja, kad toje ' 
bėdoje reikia sumažinti žmo
nių augimą, apribojant gimimų 
skaičių. Kiti nugalvoja, kad 

‘sissks. Visokiu atveju tas ke- reikia padidiiiti žemės plotus 
lias pasirodė per ilgas. Mask
va tetutei ryšėsi griebtis jau 
atviros agresijos.

Te buvo laukta
Nutaikiusi patogų laiką, kai 

Hitleris triuškino vakarų Eu
ropą, Maskva prikibo prie Lie
tuvos vyriausybės su iš piršto 
išlaužtais kaltinimais, kad Lie
tuvos saugumo įstaigos gro
biančios Sovietų įgulų Lietuvo
je karius if kantanimais ver
čiančios tsdtortaėtt^S<titietų pa- 
shąrtis. Dtijbar jau negelbėjo 
jokie Lietuvos vyriausybės pa
siaiškinimai, kol naktį į bir
želio' 15 d. (1940 metais) 
Maskva ultimatyviai pareika
lavo pakeisti vyriausybę Lie
tuvoje, įsileisti į Lietuvą tiek 
Sovietų kariuomenes, kiek 
Maskvai pasirodys reikalinga, 
ir nubausti neva už “draugin
gumo” sutarties sabotažavimą 
vidaus reikalų ministrą Sku
čą ir Saugumo direktorių Po
vilaitį. Ultimatumas net neda
vė Lietuvos vyriausybei pa
kankamai laiko tuos bolševikų 
reikalavimus apsvarstyti. Pa
galiau ir svarstyti nebuvo rei
kalo, nes beveik vienu metu 
su ultimatumu Sovietų ka
riuomenė' visais keliais pradėjo 
brautis į Lietuvą. Per porą 
dienų, visa Lietuva buvo bol
ševikų okupuota.

Tai buvo atviras Maskvos

susidorojo ir su nelemta padė
timi, kini susidarė dėl sveti
mų įgulų “viešnagės” Lietu
voje. Maskva pajuto, kad tuo 
keliu paimti grobį vargiai pa-.

naujiem ateinantiem žmonėm.
Jau 1927 inž. H. Soergel su

kūrė drąsius planus, kaip pa
ruoši naujos erdvės dar 60 mi
lijonų žmonių prie Viduržemio 
jūras.*

Jis taip galvojo.

Viduržemio jūra išgarina per 
metus apie 4,300 mūiardų kub. 
metrų vandens. Juros lygmuo 
išlieka tas pąi 
teka naujo j 

. Atlanto
Mpolį. Gibraltaro kelias yra 14 
kilometrų pločio. Per. sekundę 
juo įteka i Viduržemio jūrą 
80-90,000 kub. metrų vandens. 
O kas būtų, jei Gibraltaro ke
lias būtų užtvertas užtvanka? 
Begaruodamas Viduržemio jū
ros paviršius nukristų per me
tus apie 1,65 metrus. Užtvanka 
dar būtų galima atskirti ryti
nę jūros dalį nuo vakarinės — 
nuo Italijos bato galo prb Sici
liją į šiaurės Afrikos Tunisą. - 
Vakarinės jūros paviršius 
reiktų nuleisti lOO metrų, ryti
nės 200. Prie Gibraltaro, prie 
Gallipoūo, Sicilijos, Suezo pa
statyti galingas elektros jėgai
nes, kurtos pagamintų 150 mi
lijonų PS.

Jūros lygmenį nuleidus, pa
sikeistų paviršiaus veidas. Ad
rijos jūra visai dingtų. Būtų 
laimėta 600,000 kvadratinių
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kiti 100 milijonų.

kilometrų žemės, arba apie 
ketvirtadalis viso dabartinio 
Viduržemio jūros paviršiaus. 
Toje erdvėje per širstą metų 
galėtų įsikurti apie 60 milijonų 
žmonių.

Laimėtą elektros jėgainių e- 
nergiją galima būtų įkinkyti 
Saharos dykumom drėkinti. 
Dykumų 3 mil. kv. kl. galima 
būtų paversti derlingom dir
vom, pristatant jom vandens iš 
upių, ežerų, iš žemės gelmių, 
kuriose 200-1200 metrų gylyje 
po Samaros plotais yra van-

1 dėl to, kad į- ■ dens. Saharoj galėtų sutilpti a- 
į jūrą iš

braHarą ir dal-
pie 100 mil. gyventojų.*

Planas praplečia dar pačios 
Afrikos yandenų išnaudojimą. 
Viduje yra Čado ir Kongo eže
rai su pelkėm.-Pravedąs jų te
kėjimą į jūras, įtaisius užtvan
kas ir pastačius elektros jė
gaines būtų laimėta apie 250 
mil. PS, o taip pat nusausintos 
dabartinės pelkės.

Technikiniai sunkumai pyli
mus, užtvankas statant šian
dien nugalimi. Tai rodo jau 
Amerikoje Boųlder užtvanka 
250 metrų aukščio, kuri padarė 
185 klm. ilgio ežerą.

'to

nuu

mą. Miškingas plotas drėgmės 
turi 300 kartų daugiau nei ste
pės, o juo ląbiau dykumos. 
Miškingas paviršius kaip kem
pinė vandens prisigėręs. Tad 
ieškant naujų plotų žmogui 
gyventi — ar ne geriau turi
mus plotus paversti vėl žydin
čiais, grąžinant jiems tai, kas 
iš jų buvo atimta. Nurodomas 
taip pat pavojus, kad nukritus 
Viduržemio jūros lygmeniui, 
bus atitrauktas vanduo ir ap
linkinėj sausumoj. Kris vanduo 
šaltiniuose, šuliniuose, upėse. 
Ar nebus pavojaus dabar žy
dinčius plotus paversti naujom 
dykumom, kurios pradėtų reik
štis ne dabar planą įvykdžius, 
bet gal po kokio šimto metų.

Didysis planas gąsdina, ver
čia ieškoti atsargumo, bet jis 
ir gundo. Kiti specialistai siūlo 
vykdyti bent to plano dalis ma
žesniu maštabu. Sustoja prie 
Saharos sudrėkinimo,’ prie Nilo 
upės vandenų . panaudojimo, 
prie Negyvos jūros vandenų ą- 
rabų plotam sudrėkinti, prie 
Kaspijos jūros sujungimo su 
Azovo jūra ir gauta elektros 
energija pumpuoti Volgos' ir 
Dono vandenis į Ukrainos plo
tus...

Didesniu ar mažesniu maš
tabu planai bus vykdomi ank
sčiau ar vėliau. Kiaianti žmo
gaus ranka negalės sustoti. 
Tačiau tuos planus vykdant ir 
šiandien negalima užmiršti tų 
visų gamtos dėsnių, dėl kurių 
įspėja lietuviška pasakėlė. Esą 
kitados Dievulis leidęs ūkinin
kui tvarkyti sėją, kaip jam pa
tinka. Toda žmogelis išarė, pa
sėjo, liepė lietui lyti, kiek 
jam rodės reikėjo, pastoti liepė

Tai grandiozinis planas, ku
riame žmogaus galinga techni
ka nori pakeisti gamtos veidą. 
Tačiau kad ir kaip technika y- 
ra galinga, šiandien jos atsto
vai prisimena, kad žmogaus 
tvarkanti ranka ten yra palai
minga, kur ji sutaria su gam
tos dėsniais. Kur ji eina prieš 
gamtą ir ją pagadina, ten ji _
pridaro žalos. Jie prfanena, saulė pašviesti pagal jo nusta- 
kad ta pati Sahara, ta pati ‘
Ispanija, Italija, Graikija su puikūs javai. Tik jis pastėro, 

'savo dabar pakais plotais kita
dos buvo derlingos žemės’ Bet 
negailestinga žmogaus ranka, v»U3 oavv įvyvoviuo 
iškirsdama miškus, nutraukė, užmiršęs pasakyti vėjui*, tad 
nuo žemės drėgmę, pakėtė kli- papūstų, ir tiko varpos . ąęap- 
matą ir sugadino visą gyveni- vaisintos. ‘v-®**

1954 sausio nr. įdėjo dviejų 
didelių puslapių straipsnį apie 
baltų tautas ir valstybes, pa
rašytą Edwin A.. Lahey.

Straipsnio autorius nurodo, 
kad tos trys tautas yra kito
kios praeities n*i slavai, kito
kios kalbos, kitokios prigim
ties ir savo kultūra yra pasvi
rusios į vakarus. Straipsnis 
taip pat vaizduoja baltų pasi
priešinimą rusų okupacijai, 
klastotus rinkimus ir deporta
cijas, ties kuriom plačiausiai 
sustojama. , ‘

Baltų likimą straipsnis į- 
jungia į viso pasaulio politinę 

z eigą ir parodo, kaip baltiška
sis klausimas, buvęs beveik 
jau palaidotas, atgimsta iš 
naujo. Meistriškai valdyda
mas. plunksną, autorius ‘ taip 
pradeda visą straipsnį:..

“Prieš kiek metų kai kurie 
archeologai surado lotoso šak
nelę senovinio egiptiečių kapo 
tamsumoje, šaknelę atvežė j 
šį kraštą, pasodino Washing- 
tone botaniko priežiūroje. Per 
kelias savaites šitas mažutis 
dieviškojo surėdymo pavyzdys, 
kuris atrodė labiau kaip senas 
svogūnas, prasiskleidė visu 
grožiu. Du tūkstančius metų 
ar daugiau šita šaknele išta&ė 
nuostabią gyvybę savo menka
me lukšte.

“Istoriją"su ta šaknele buvo 
neišvengiama priminti kalbant 
apie Baltijos respublikas, ku
rios yra tarp tautų “įtingę as
mens”, nuo tada, kai jos bu
vo inkorporuotos 1940 į Sovie
tų Sąjungą^. Tft dabar Ame
rikos sąžinė pradėjo jausli 
ddį Mtt&altimą prieš Baltijos 
respublikas.”

Esą pernai su iškilmingomis 
mišiomis, kuriomis buvo pa
minėtas Lietuvos. karaliaus 
Mindaugo karūnavimas prieš 
700 metų, Baltijos valstybės 
\£1 buvo primintos laisvosiom 
tautom. Mėnuo po to preziden
tui Eisenhųvveriui pritariant 
Kongresas pavedė ištirti Bal
tijos respublikų okupaciją ir 
įjungimą į Sovietų Sąjungą.

Komisijos tikslas pažadinti 
Amerikos sąžinę ir sąmonę. 
Kitokį tikslą cinikas 
vadinti don kichotišku, ties 
“tik visiškas Sovietų Sąjungos

tavos, Latvijos, jos gyve
ntas*”. Kersteno komitetas, ra
šo laikraštis, atliks pirmąjį 
žingsnį — surinka davinius, 
kad galėtų būti padarytas ię 
antras žingsnis — žmonių/

tytą šilumos kiekį. Užaugo

kati varpos nelinko žemyn. Kai 
patikrino, jos buvo tuščios. Per 
visus savo rūpesčius jis buvo

Maskva nori 75.000 tonų sviesto

Kai nuskambs jo, kad Kask-. kitiem satelitam. Tik Rytų 
Vokietijai ji pažadėjo 1954 sie
tam 24,000.

DUOKLES'

’ Veisėjų kolūkiai pristatiF val
stybei 69,5% grūdų. Grfld  ̂pri
statymo pianas Varėnos, KšJ-

b
kių rajonuose atliktas 450%. 
Tuo tarpu Tauragės, Klaipė
dos, Salantų, Plungės, Pavie

Baltijos krtEtų pateiktas 
. Jungtinėms Tautoms, kur An

drėj Višinskis, kuris vadovavo 
Baltijos respublikom įjungt! 
j Sovietų Sąjungą, dabar at
stovauja Rusijai.

Straipsnis baigiamas P. 2a- 
deikio, Lietuvos ministerio 
(straipsny jis pavadintas gen. 
konsulu), pareikštu tikėjimu, 
kad nepriklausomybė bus at
gauta, nės “bet kurios tautos 
laisvė yra ir visų kitų, reika
las.”

Jie yra aprašomi
Pulk. J. Petluičio! 
LAISVĘ GINANT! 
I<s tomas 200 p. — $2.ool 
II-as tomas 310 p. — $3.00 į

Užsisakyti galima
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baus, kai ne vienas, -visų aki-

W. Wilsoii ir Lietuvos nepriklausomybė

tik čia mačiau gyvenimo pras-

FRANCISCAN FATHERS

atratp—iai saugomi Ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai BčMtinai išreiškia retMccijos nuomonę. Už skelbimų turi-

būtinai jas atlikti. Jos vyksta 
nuolat: vasaros metu — kas 
antra savaitė, — žiemą —kiek 
rečiau.

mums patiems rūpi savo tėvą 
krašto tikimas. Įrodykfane, kad 
Lietuvos laisvė tikrai yra mūsą 
sielvartas ir rūpestis.

vęfltimą savo sieloje. Tadą jų 
nusižeminimas, ftŪdHriškas 
džiaugsmas bei entuziazmas 
pinasi j vieną neatšaukiamą

Lietuvi! Neleisk mažiems
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nędaugietita yra 
cūzijoje, Tai mažytis 
netvarkingai išsidraikęs

ruoja tarp 100450. Kata am-

mo atžvilgiu, didžiausias 
romas: jauni ir seni, nevedę ir

Vasarlo 3 sueina 30 metų nuo prezidento Woodrow Wilson 
mirties. Jį čia prisimenam ne dėlto, kad jis buvo 28-tasis JAV 
prezidentas, bet kad buvo ne alinis.

Kai 1917 vokiečių povandeniinai laivai nuskandino 4 ame
rikiečių laivus, Wilsonas išvedė Ameriką iš izoliacijos ir, pa
skelbdamas karą Vokietijai nulėmė pirmojo pasaulinio karo li
kimą. Paskelbdamas savo garsiuosius “14 punktų” 1918 sausio 
8, WUsonas davė naujės taikos pagrindus ir pats prižiūrėjo, kad 
toji tąika būtų įvykdyta.

Nors po pirmojo karo Amerika vėl sugrįžo į izoliaciją (ji 
nesidėjo į Tautų Sąjungą), tačiau ir kiti ir pati Amerika jautė, 
kad nuo tada’JAV pradėjo naują role pasaulio istorijoje — va
dovaujamąją. X .

mu, kaip ir kiekviename pietų 
krašto kaimelyje.

Bet nepaisant, kad čia nėra 
nieko, kas galėtų turistus su
vilioti, pastaraisiais pokario 
metais ši vietovė daugelio yra 
mielai lankoma. Mat, tifia ran
dasi Woyer de Charite” cent
ras: Todėl kiekvienas, kuris 
priklauso, tam sąjūdžiui ar do
misi jo veikla, būtinai užsuka 
į kaimelį.

“Židinio” negalima laikyti 
nei organizacija, nei- kongre
gacija. Mūsų terminais kal
bant .tiksliausiai jį būtų pava

idinti brolija. Patys to sąjū
džio nariai jį vadina pasaukė- I 
čių bendruomene, suvienytą
dvasiniais ryšiais. “židinio”
viršininkas yra kunigas. Jis 
rūpinasi narių dvasiniais rei- . 
kalais ir atsako už sąjūdžio 
veiklą bei darbus vietos vys
kupui

Sąjūdžio nariu gali būti 
kiekvienas pasaulietis, vedęs ir 
nevedęs. įstojimo pagrindinė 
sąlyga: pasižadėjimas vykdyti 
“židinio” regulą ir pasiaukoji
mas Dievo Motinai pagal Šv. 
L., Grignion de Montfort nu
rodymus. O visa židinio bend
ruomenė yra pašvęsta šv. 
Mergelės Marijos motinystei.

“židinio” darbo baras: mo
kyklos ir rekolekcijos. Moko- 
masis personalas bei rekolek
cijų vedėjai priklauso, jei ne 
formaliai, tai bent moraliai 
sąjūdžiui.

Sąjūdžio dvasiniame gyveni
me centrinę vietą užima reko
lekcijos. Ir tik tuomet pilnai 
galima pažinti sąjūdį, kai bū
na atliekamos rekolekcijos. 
Todėl kiekvienas, kuris atvyk-

bių gyvenime — tęsę pačiom tautom laisvai apsispręsti savo 
valstybinį likimą. Tai idealistinis, teisingas, nes tikrai demokra
tinis principas. Jis buvo didelis moralmis pagrindas ir padrąsini
mas mažom ar pavergtom tautos, siekti sau valstybinės nepri
klausomybės. Tas prinicpas pačiai Amerikai ir yra 
pagrindas užsienių politikoje. Dėl jo Amerika kovoja ir dabar 
Berlyno konferencijoje.

Už tat pavergtosios tautos šiom dienom pamini prezidentą 
WHsoną su dėkingumu ir, kol Amerikos politika tebėra pagrįsta 
tuo pačiu principu, į savo ateitį jds žiūri su viltimi.’

Lietuviai prezidentą Wilsoną dar specialiai prisimena. Pir
mojo pasaiiiinio karo metu susidariusi tada Amerikos Lietuvių 
Taryba puldinėjo šen ir ten pagefeos nukeritėjusiem nuo karo 
Lietuvoje. Tadą 1916 m. rugp. 31 prezidentas Wilsonas paskelbė 
Lietimų Dieną: “...skiriu ir skelbiu trečiadienį, 1916 m, lapkričio 
1 d. kaipo dieną, kurioje Jungtinių Valstybių žmonės galės 
teikti pagalbą sulig savo išgalėmis nuo karo nukentėjusiem lie
tuviam.”

Buvo surinkta 130,000, o ilgainiui lietuvių reikalam į Ame
rikos Raudonąjį Kryžių suplaukė iki 350,000 dol. Jei “nė vienas 
centas neteko Lietuvai karo metu”, kaip liudija Dr. Bartuška, 
tai vis tiek toji 'diena buvo didelė moralinė atrama ir propagan
da Lietuvai.

Wilsono vardas buvo siejamas ir tiesiogiai su Lietuvos ne
priklausomybe.. Amerikos Lietuvių Tarybos buvo pranešta, kad 
prezidentas WUsonas 1917 jai atsakęs raštu, jog jis garantuojąs 
Lietuvai nepriklausomos valstybės sudarymą, net prijungiant 
prie Lietuvos žemes iki Karaliaučiaus ir duodant išėjimą į jūrą sta į Chateauneuf, stengiasi 
pro Klaipėdą ir Liepoją. .............

Jei to ir nebūtų’ prezidenths padaręs, tai vis tiek tokia 
žinia stiprino ano meto lietuvių kovingumą ir jų argumentus 
už Lietuvos nepriklausomybę.
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— Tyliau! Anitas eina! — 

perspėjo Sokratas.
—Kailiadirbis antras nu

meris. Keista, kad Atėnų liki
mą lemia kailiadirbiai.

— Atėnų lifcfrnas, kam jis
anomasr

— Aš Alkibijadis — Atėnų 
likimas!

— Bijok dievų!
— Po Kteono būsiu aš; Kle- 

ono nebėra, vadinas, dabar aš!
— Čia Anitas!
įėjo Anitas.
— M ieškau AUdbijadžio!
— AšSa!
— Ai turiu tave prirengti...
— Ne, aš Žinau...
— Prirengti garbei...
— Aš jos pakankamai lau-

'— štai kaip! Tu dar neži
nai.. Triumfadišką Kleono ei
seną iš uostom.

Alobijadis perbraukė ranka 
veidą, lyg norėdamas pakeisti 
kaukę, ką jis vieta akimirka 
ir padarė.

— Taip, žinoma, žinoma, ži
noma. Aš juk atėjau don pra
nešti apie jo nugalėjimą.

— Jis meluoja, — pratarė 
Ksantipa.

— Aš pajuokavau su jud
viem! Taigi, triumfas po Kle
ono pergalės. Kokia laimė!

— Sokrate, — kamantinėjo 
Anitas, — tu neskffiaugi?

— Aš (Slaugiuos, kad priešas 
sumuštas,

— Bet ne tuo, kad nugalėjo 
Kleonas?

— Eiti priešakyje...
— Aš tam gimęs...
— Paimti vadovavimą...
— Tat mano vieta.

— Tai beveik tas pats.
Ksantipa pasinaudoja proga 

ir įterpė:
— Jis neridžfaiigia, jis ne

tikėjo į Kteoną.
, — Aš štato jus, — baigė ps- 
rikaRjtfmą Anitas, — aš pą- 
š|riu jto, sofistui ir plepėto- 
jksaš, nm raugoidtts! Ek, Alki-

bijadi, sutik paniekintąjį Keti
ną, kuris išgelbėjo tėvynę!

Alkibijadis paspaudė Sokra
to ranką ir šnypštelėjo jam į 
ausį:

— Kas per prakeikta laimė! 
Tai dar ne dabar, bet sekantį 

. kartą!

Kurpius Kartafilas sėdėjo sa
vo dkbtuvėje prie Acharnono 
vartų ir taisė kaukes DŲonyzo 
teatrui, kims norėjo paskutinį 
kartą pamėginti pastatyti tra
gediją, kurią Aristofono farsai 
kuriam laikui buvo nustūmę į 
šalį. Romėnas Lasribjus klai
džiojo šatia lango, ir kadangi 
nuo Sokrato ir sofistų taikų 
fūosofija buvo įėjusi madon, 
kurpius ir bėglys decemviras 
filosofavo, kata išmanė.

— Tu esi romėnas, — tarė 
Kartafilas, — toks pat svetim
tautis kaip ir aš. Kį tu manai 

apie valstybę ir vakEHą?
— Ji nė per plauką nesutaria 

* nuo romėniškosios. Visą Ro
mos istoriją galima išskaityti 

- dviem žodžiais: patricijai ir 
plebėjai ’

— Visiškai taip, kaip čia!
— Su tuo skirtumu, tau! Ro

ma turi ateitį, o Eladė tik pra
eitį.

— Ką gaBma finoti apie Ro
mos ateitį?

— Sfeflt itanaritvo, kad 
Romą vtatataMB Rtamly.

Aišku, tai dar nieko naujo 
nepasako. Juk Kristaus links
mosios naujtenos vedamoji 
mintis yra ta pati. Ne ką kitą 
moko ir siekia ir Katalikų 
Bažnyčia. Bet nežiūrint to, 
kiekvienas,kuris turėjo laimės 
atlikti šias rekolekcijas, žino, 
kad jos slepia kažką ypatingo. 
Žmonėm daro įspūdį, kad visa, 
kas kalbama įir sakoma, alsuo
ja gyvenimu Dievas nelieka 
vien tik sąvoka, bet tikrove,

— Ką tu kalbi, Roma? Ne, 
tai padarys Izraelis. Izraeliui 
tai pažadėta.

— To aš nedrįstu neigti, bet 
Romai taip pat tai pažadėto:

— Gali būti tik vienas pa

žadas ir vienas Dievas!
— Galbūt, tai yra ir tas pats 

pažadas ir tas pats Dievas! 
GaBbūt, Izraelis nugalės - per 
Romą.

— Izraelis nugalės per ža
dėtąjį Mesiją.

— O kada ateis tavo Mesi
jas?

— Kai ateis laikas, tai Zeu- 
sas mirs.

— Kad mes galėtume to su
laukti! Aš laukiu, nes Zeusas
perėjo į Romą ir ten vacBnasi 
Kapitelio Jupiteriu. .

Aristofanas, kurį galima bu
vo pažinti iš jo geraės kaklo ir 
praviros burnos, priėjo prie 
langą

— Ar turi tu ‘pofrą žemų 
pusbafių, Kartaffle? Kaukių, 
kaip matau, pas tave yra pa
kankamai

— Labai, miela,- pone...
— Jie reikalingi teatrui su

pranti?... Ne, pažiūrėk tik, Uu- 
cifijau!... Jr dar iš neišdirbtos 
odos.

— O kas statoma teatre?
— Dabar Kleono eilė, jis tu

ri loMnltL Ir, pagalvokite, jei 
nMtas ndMris vaidinti štn^

iš tokių sugrįžta. Tai įvyksta 
paprastai tuomet, kai susitaikė 
su broliu, kurį anksčiau laikė 
savo priešu.

Apskritai Chateauneuf re
kolekcijų metu įvyksta ne
įprastų dalykų. Neperdėsim sa- 

. kydami, kad pasitaiko tikrų at
sivertimų. O dvasiniu praregė
jimu džiaugiasi kiekvienas.'

Apie visa tai galima suži
noti po rekolekcijų, kai daly
vavusieji pasidalina įspūdžiais 
bei pasipasakoja savo išgyveni
mus. Yra tikrai kažkas nuosta-

Štai keletas pavyzdžių, sa
vais žodžiais nusakytų.

Vienas parlamentaras labai 
nenoriai leidosi i Chateauneuf. 
Jam; buvo gaila atsižadėti sau
lėtų vasaros atostogų dienų. Iš 
viso, rekolekcijas laikė labai 
nuobodžiu dalyku. Tačiau iš
vyko, nes žmona buvo neat
kalbama. Dabar jis dėkingas 
jai. Rekolekcijų metu praregė
jo: “Vedėjo žodžiai ne tik ma
ne žavėjo, ’ bet vertė mane ir 
mąstyti. Aš pamačiau, kad ei
nu ne tuo keliu; dar blogiau, 
aš klydau. Tiesa, aš laikiau sa
ve krikščioniu ir gyniau vaka
rų civilizaciją. Tačiau tai da
riau ne iš vidinio įsitikinimo, 
bet aplinkybių verčiamas. Ko
vojau už ’Kristų, bet .nebuvau 
Kristaus!”

Atsistoja jaima paryžietė. 
Pasisako esanti banko tarnau
toja ir tęsia: “Negalėjau pa
kęsti kryžiaus ir kunigų. Savo 
širdyje visad nešiojau jiems 
neapykantą. Taip pat abejojau 
ir Dievo buvimu. .Aš tikėjau 
tik į pinigų ir atominės bom
bos galybę. O dabar man net 

.. yra gėda apie tai ir pagalvoti.
Nes aš jau tikiu į Dievą, kuris 
yra Meilė. Dabar žinau, kad 
Jis už viską galingesnis!”

Kalba komunistas mifitan- 
tas: “Tėve, aš niekad nejau
čiau artimo meilės šilumos, ži
nojau tik, kad šioje žemėje tė
ra vienas dalykas realus —kla
sių kova. Iki šiandien pašven-

mę. Ir kaip buvau sukrėstas 
Šių rekolekcijų... Iš pradžių dar 
mėginau spirtis jūsų žodžių 
galiai, bet neįstengiau. »Aš pra 
laimėjau. Bet tas pralairiŽji- 
mas buvo kartu ir pergalė! 
Ak, kaip aš esu laimingas 
Dabar tikiu, kad yra Meilė. 
Apie Ją liudysiu ir savo drau
gams, kurie Jos yra taip labai 
išsiilgę...’

Būtų galima duoti ir dau
giau panašių pareiškimų. Bet 
jie yisi bylos tą patj: Taip. Die
vas yra Meilė!

Paprastai rekolekcijas veda 
tėvas Finet Jis šiuo metu yra 
“Foyer de Charite” sąjūdžio 
galva. Tai nepaprasto iškalbin
gumo žmogus.

Tačiau klystume, jei many
tume, kad rekolekcijų pasise
kimo paslaptis glpdi rekolek
cijų vedėjo iškalbingume. Jis 
yra kitur, čia reikia paminėti 
vieną asmenį; apgaubtą tylos 
šydu. Tas asmuo yra ir tikra
sis to ^sąjūdžio įsteigėjas. Tai 
Marth RoUin. Tai Teresės Nau- 
manų likimo draugė. Jau 26 
metai, kai turi stygmas. Nuo 
1930 metų nei geria, nei vdl- 
go, nei miega, ši šventa mote
ris yra ir “Foyer de Charite” 

"sąjūdžio siela. Be abejonės, jos 
kančios ir maldos dėka įvyksta 
ir atsivertimai.

stelbti didžiosios Tavo prievoKs 
— prievolės pavergtam Tėvą 
Kraštui Aukok jo lafetfnimo 
darbams paremti.

Iš sumų, kurias mes sudeda
me kovai dėl Lietuvos laisvės, ■

nukio kaffiadtabio, aš turėsiu 
daryti tai pats.

Aš vakfinsfa Kleoną!
■ - O kur dabm didysis kar
vedys? ’ }

Žy^nja prieš Brmddą. 
kai puBdmnflcas Demosteniš 

laimėjo mūšį prie Sfakterijos, 
Kfeonas parianviiio nugalėtojo 
garbę ir buvo triumfaūškai su
tiktas. Laaryttamas dabar save 
dUefiu karo vadu, jis išėjo į 
žygį prieš Brazidą. '

— Ten jam ir galvą nusuks!
— pasigjrdo netoliese kadSdeno 
holas ■,

Tai buvo AMNjacttK
— Papaia? Kleonas sumuš

tas! Kleonas pabėgo! Dabar
būsiu aš! I Pnflcsą!

Su tais žodtiais fiš nubėgo.
— Vadinas, į Pnficsą, ir aš 

turėsiu naują komediją “ABd- 
bijadis.”

— Galbūt, tu ir tetas, — 
atsakė Ltacffijus. — DH viso 
to neverta verieti, todėl geriau 
juokimės.

AMbijaiHs vėl stovėjo ka
tedroje Pnflcse. Jis fia jautėsi 
kiip namie, ir liaudis jo visuo
met noriai klausėsi, nes jte > 
nebuvo nuobodus. Vteų paita- 
namas, jis visiems nušvetodavo~ 
širdis savo nepaprastu drąsu
mu

Ties katedra tarp kttų buvo

protingas, turtingas ir kilmin
gas Nikija, kuris vis stengėsi 
būti tarpininku tarp Atėnų ir 
Spartos, bet savo atsargumu 
daugiau kenkdavo negu padė
davo. e

A&ftijacBs; pažindamas Ni- 
fcQą h* jo pofitiką fr bijodamas 
jo opozicijos, „ mnptandė iš
krėsti pokštą. Jis nenorėjo kal
bėti apie Atėnus ir Startą, kaip 
to ten laukė Nikija, jis norėjo 
kšRjėti visai apte ką kitą. 
Liaudis mėgsta vfaką naują, ir 
Maikfien ji turi gauti kažką y- 
patirigai nauja

— AtėnfeOai — pradėjo ^s. 
—Kleonas sumuštas, užmuštas 
ir aš sk&to savo neabejotinus 
gabumus valstybei. Jūs žinote

'mano mažus trūtaBDua, dabar 
jūs gaRte pRžtati mano dideles 
vertybes. Klatfcykite, atėnie- 
čfai! Kadaise BadB valdė Ma-

rytuoana. Penų karaBus atė
mė flto mūsų tas fcotorfijas vie
ną po kitos Ir dabar stovi Tra
kijoje. Kadugį mes nebegali
me to&an eiti i rytus* turime 
ettt | vakarus, ten, kur lei
džiasi sstdė. Jus paritindavo 
neaiškūs gandai apie Romos 
valstybę, kuri vis auga ir au
ga. MEta| broriri jau taniai už
ėmė dali JtaMoo Ttaeuto po- 
risnatito, tr tuo būdu gini ta- 
jrann srifum AuuiEim w 
nata Oątteurią sata, torttagte 
jl SMIta triįp ftt tnpo ■G-

sų... Bet romėnai palengva Zf. 
užgyveno mūsų kolonijas ir 
ima gręsti jų nepriklausomy- > O| 
bei Romėnai spaudžia mus, < .7^ 

bet jie veržiasi taip pat Gąli-. . - 
jon, Germanijon ir pietuose 
Afrikon. Persų karalius, kuris x .>*3 
anksčiau buvo mūsų priešas, •-! 
tapo beveik draugu, jr pevo- , 
jaus dabar-galima laukti ne iš 
persų, bet iš Romos! Todėl . 
mąstydsųpas*'apie ateiti, aš sa- .,.~m| 

kau jums, atėniečiai: leiskite .
mus į Italiją, teiskite finis į 
Siciliją! B Sicilijos mes ga»- J 
sėme kovoti su romėnais už 
Ispaniją ir Herkuleso stulpus. J

Sicilijoje mes*gaurime raktus į 
Egiptą. B Sicilijos mes apgin- 1
sime Tarentą. *

Pasatais platus, kam imsns 
sėdėti šiam užkampyje ir pelė
ti? Atenėčial leiskit mus J Si
ciliją!

Kabėtojo atverti nauji hori- 
eontai patiko liaudžiai kuriai 
nusibodo amžinai klausytis a- 
pie Spartą ir persų kandų. 
Baimės įkaitinti prieš kyian- 
6ą viHiės auklėtinę, Romi, ji
priėmė lengvabūdišką pasiūly
mą rankų pakėlimu ir prita
riančiu šapksmu.

Nikija prašė žodžio ir
DEC uKKBt JO

SAKU Nikija
negaB sumanymo
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Iki šiol Lietuvių Rašytojų 1MB m. LRD premijos Žiemos veidas
z yra Ckicagus Lietuvių Audi
torijos šeimininkai — J. Ma- 
liortos, St Juodvalkis ir B.

je pastogėje. Jo Sukurti vaid
menys taip giliai į mus įsispau
dė, kad nei Mikas jų ndšdDda

vavęs keliose dešimtyse lite
ratūros vakarų) išryškino lie
tuviškos literatūros groži. Tai

met švenčiąs 30 metų sceni
nio darbo sukaktį. Ta proga 
nukilau į jo butą. Rodos, ne- 

. derby) tokiais reikalais trukdy- ,-i 
ti paties jubiliato. Bet kur 
gausi medžiagos apie jį, kai 
viskas čia tremtyje išblaškyta.

Henrikas Kačinskas, visąda 
kuklus ir malonus, pasitiko 
mane su įprastu jam šypsniu 
ir giedrumu. Padėjo į šalį Cro
nino “Jupiteris juokiasi”, ir 
kartu pasinėrėm į praeitį.

Gimė jis 1903 m. sausio 23 
d. Viduklėje, vargonininkų šei
moje. Tėvai dažnai kilnojosi.

Jau 16-17 metų jts kaip mė
gėjas vaidino operetėje “Malū-

Vėlau, nuo 1920-21 ra. mo- 
. kytojavo Mažeikiuose ir taip 
pat vaidirfo su mėgėjais. Tuo 
metu komendantu buvo J, Šle
petys i (dabar gyvenąs Brook- 
lyne). Šlepetiene režisavo vai
dinimus. Pastatė “Kalinį”, kur 
H. Kačinskas vaidino Vytau
tą. I Mažeikius atvykęs J. 
Vaičkus, atkreipė dėmesį į 
•jaunuolį. Kvietė jį į Dramos 
Studiją, bet H. Kačinskas ta
da dar nedrįso žengti artisto 
profesionalo keliu. Tik’1922 
m. rudenį nuvažiavo į Kauną ir 
įstojo j Tautos Teatro studi
ją, kuriai vadovavo A. Sut-

A. Sutkus buvo geras peda
gogas, sugebėjo savo studen
tams duoti aiškų teatro esmės 
supratimą, 
išmokė mylėti ne save teat

re, bet patį teatrą.
Šalia Tautos Teatro veikė ir 

kitas teatras — “Vilkolakis”. 
Studentai reiškėsi ir vienam ir 
kitame pagrečiui. “Vilkolakis” 
buvo grynai satyrinis teatras, 
paremtas dienos aktualijom. 
Nuo 1923 metų jis davė regu
liarius spektaklius, stipriai 
pajuokdamas ano meto išvičkš- 
čius gyvenimo faktus. Tačiau 
už “Muškieterius” 1925 metais 
jį uždarė.
/ H. Kačinskui esant dar ant
rame semestre, A. Sutkus jį 
pakvietė į Tautos Teatrą. 1923 
m. lapkričio 9 d. H. Kačinskas ' 
pirmą kartą vaidino V. Bičiū
ną “Gedimino sapne.” Veika
las nepasisekė .salėje tebuvo 
tik 19 žiūrovų... Toliau šalia 
T. Teatro pagrečiui vaidino 
beveik visuose “Vilkolakio” pa
statymuose.

Uždarius “Vilkolakį”, kartu 
užsidarė ir T. Teatras. Kolek
tyvas gavo du kvietimus — 
vykti į Ameriką ar į Klaipė
dą, kur žadėjo valdžia įkurti 
pastovų teatrą. Jie pasirinko 
Klaipėdą, bet nuvykę ten te
atro nerado. Tarnaudami kur 
kam papuolė (H. Kačinskas 
dirbo uosto muitinėje), atlie- 

’ karnų nuo darbo laiku vaidi
no. 1926 m. grįžo vėl į Kauną 
ir čia išbuvo 10 metų.

Tai patys kūrybingiausi 
metai

H. Kačinskas Kaune pra- 
džioje dirbo sO režisierium 

' Dauguviečiu, čia vaidino “Dai- 
'• Hai pasiūtas frakas”, Ibseno 
• “Visuomenės šuluose” Hilme- 

rį, Vaičiūno ‘Patriotuose” Le-

Pats Jubiliatas, prisiminęs 
tuos taikus, tvirtina, kad

gali įtikėti ir pats aktorius 
žiūrovas. Kartu išryškėjo 
sceninė forma.

Tuo metu vaidino V. Krėvės 
“Šarūne” Rainį, žulavskib 
“Sabatai Cvi”, Dikenso ‘Var
puose” žmogų ant bačkos. 
Kartu dalyvavo ir A. Sutkaus 
režisuotam “V. Kudirke”, 
Dauguviečio'V. Krėvės “žen
te”.
Galutinai aktoriaus asmenybę 

suformavo Čechovas, 
sumaniai mokėjęs sukurti ' 

teatro atmosferą, išryškinti pa
sąmonės jėgas, auklėti akto
riaus pasaulėžvalgą. Kačinskas J 
dalyvavo visuose Čechovo pas- -j 
ta tymuose: Šekspyro “Hamle- j 
te” (I aktorius), “12 naktis” {d 
(Malvalijo), Gogolio “Revizo- 1 
riuje” (Chlestakovas). J

1936 m. H. Kačinskas vėl 
išvyko į Klaipėdos teatrą, kur 
režisavo ką tik grįžęs iš Mas- j 
kvos teatro A. Juknevičius. 
Klaipėdoje įsigijo daugiau pre- 
cizijos. Iš Klaipėdos teatro 
gražiausių pastatymų ^ra “Vil
tis”, kur Kučinskas vaidino 
žveją Kobių.

1938 m. grįžęs į Kauną, vai
dino A. Jakševičiaus režisuo
tuose “Marko milijonuose” 
(Kublajų), A. Juknevičiaus 
Prieš saulėleidį ir Topazą.

Nuo 1940 m. dirbo Vilniaus 
teatre, kur aukščiausia viršū
nė buvo Ibseno ‘Notos” su
kurtas Himeterio vaidmuo.

ir 
ir

burgo teatre,

A. J. CRONINAS - RAŠYTOJAS IR DRAMATURGAS

Vasario 6 ir 7 d.d^ akto
riaus H. Kačinsko 30 sceninio 
dafbo sukakčiai * atžymėti, 
Brooklyne, statoma A. J. Cro- 
nino 3 v. 5 pav. drama “Jupi
teris juokiasi.” Veikalo auto
rius A. J. Croninas lietuvių 
skaitytojams jau seniai pažįs
tamas — jo romanas “Cita
delė” buvo išverstas į lietuvių 
kalbą. Amerikoje gt sunku 
neaptikti Cronino pavardės, ir 
kūrybos, nes jo knygos yra 
nepaprastai plačiai skaitomos. 
Galų gale daugelis mūsų žino
me jį, pažįstame iš filmų, 
susuktų pagal Cronino roma
nus (The Keys of the King- 
dom, Thę Green YearsL ' ,

Arctobald Joseph Croninas 
gimė Cardrosse, Škotijoj, 1896 
m. liepos 19 d. 1914 metais 
pradėjo studijuoti metfidną 
Glasgo* universitete, bet ku
riam laikui turėjo Ją nutrauk-' 
ti dėl karinės prievolės. Bai
gė 1919 m. Kurį laiką tarnavo 
laivo gydytoju, vėliau <flrbo 
keltose ligoninėse Škotijoje.

ir Dundulis).

s ? misiją, kori trinkdavo vieše- 
rili metų geriami yorigtaili* 
nes kSrybos veikalą ir jam 
paskirdavo literatūros premi- 

teatre - M- Šiemet Rašytojų Draugijos
- Valdyba bando naują būdą,

mokykloje. I pinnaeffiua akto
rius iškilo tik savo talentu ir

beturi progos parodyti savo 
talentų, nes neturime ir teatro. 
Prisiminęs lietuviškojo teatro 
reikalą, jubiliatas mano, kad 
jj galės išlaikyti tik specialios 
teatro mėgėjų draugijos, ku
rios rems pastatymus. Šiaip be 
jų pagalbos joks teatras neiš
silaikys.

H. Kačinskas per 30 sceni
nio darbo metų praturtino 
mūsų teatro istoriją, o pats iš
kilo joje kaip vienas iš di
džiausių aktorjų. Ir nimai • 
trokštume, kad jis būtų tas 
čia mūsų teatro švyturys, apie 

Jei pirmuoju b^&avimu nebus 
pasiekta premijuotinai “knygai 
reikalingoji balsų dauguma 

. . « (daugiau kaip 50 proc. teisėtųkur, austomų kiti ir, kiek toh5ųb tej knygos 
sąlygą leidžia, palaikytų gy- ^aug^usia balsų, vasario 
vą mūsų teatrą. pa^įtos Draugijos

P. Jurkus nariams perbalsuoti.

ry Gibson, taip pat gydytoja,

Wales, kur pradėjo privačią 
praktiką, čia jis vis dar gilino
si medicinos moksluose, gavo 
2 aukštesnius laipsnius ir 1924 
m. buvo paskirtas kasyklų gy
dytoju - inspektorium. Po kiek 
laiko jis persikėle i Londoną, 
kur įgijo didelę privatinę 
praktiką.

1930 metais palūžo sveika- 

parašė .romaną “Hątter’s 
CastJe”, kuris Buvo 1931 m. 
išleistas ir išverstas |5 kaRns. 
Ši pirmo# knyga labai greitai 
sulaukė didelio pasisekimo, ir 
Croninas nusprendė savo laiką 
pašvęsti kūrybai, nors iki tol, 
šalia savo doktorato ir vieno 
grynai mokslinio - statistinio 
veikalo, nebuvo nieko pafa- 

eflę knygų, tačiau niekad pe- 
begalėjo atkurti to naujumo.

trattatų kuo daugiau žmonių 
ir labiau patenkintų pačią

knygą — ristas tirt lietuvių 
Rašytoją Draugijos nariai.

Jau dabar visiems draugijos 
nariam išsiuntinėjo aplinkraš
ti, kuriame sakoma: “turint 
galvoje, kad kiekvienas rašy
tojas, būdamas, pajėgus para- 

vertę.” Išsiuntinėtame knygų 
sąraše reikia pažymėti tik vie
ną knygą. Balsai iki vasario 9 
dl grąžinami Rašytojų Drau
gijai. Balsams skaityti komisi
ja (J., švaistas, J. A. Vaičiū
nienė, B. Babrauskas) vasario 
10 d. atžymėjus balsuotojus, at
plėšia vokus ir išima,, mažes
nius vokus, kuriuose yra bal- 

jaukė labai gražaus įvertini
mo (The Stars Look Down, 

' The Citadel, The Keys <rf the 
Kingdom, The Green Years), 
kitos gi buvo vėsiau priimtos 
(Three Loves, Grand Cana- 
ry).

Šiuo metu su savo žmona ir 
dviem sūnum jis, gyvena Ame
rikoje. JPrieš porą metų išėjęs 
jo romanas “Shanon’s Way” ir 
neseniai pasirodęs “Beyond 
This Ptace” buvo aukštai už
kopę i "best seHer” eiles,

Gyvsis susidomėjimas teat
ru paskatino Cropiną parašyti 
dramą "Jupiteris juokias". Tai 

/ veikalas apie jo paties profe
sijos žmones -'r- daktarus,

rat žinomas medianines ir i- 

pastatytas Londone ir Škoti
joj ir ,1940 m. New Yorke. Da
bar , ši drama pasirodys betu
riu ptstatyme, aktoriui. H«ri- 

kahd 500 doL Premijos įteiki
mas Įvyks vasario 28 d. Lie
tuvių auditorijoje Chkagoje.

Mterrttres premiją, 
kurią nuspręs sudarytoji ra

šytojų ir pedagogų jury komi
sija.

Lietuvių auditorijas šeimi
ninkai pažadėjo premiją teikti 
ir ateityje.

Praėjusiais metais gražinės 
literatūros derlius buvo mažo
kas.
Liet. Rašytojų Draugija į bal- 

savimo korteles įrall Šas 
knygas:

V. Ališas — Cascata Crista- 
lina — eil., K. Baronas —Gied
ra visad grįžta — novelės, A. 
Baronas — Užgesęs sniegas, 
Berti. Brazdžionis — Didžioji 
Kryžkelė, eil., Č. Grincevi- 
čiaus — Vidurnakčio vargonai, 
V. Kazokas— Sapnų pėdomis, 
eil., P. Kesiūnas — Taip žals
vų palapinių, S. Laucius — 
Raudonoji meklonija — dra
mos veikalai, H. Lukaševičius 
— Likimo žaismas, A. Nyka 
Nihūnas —‘ Orfėjaus medis, 
eil., B. Pūkelevičiūtė — Metū
gės, eil., J. švaistas — Eldo
rado.

Iš 1952 m. įtraukta B. Pūke- 
levičiutės Metūgės’ nes pasi
rodė su praėjusių metų data po 
premijos paskyrimo. Taip ir 
šiemet, knygos pasirodžiusios 
su 1953 m. po premijos. pas
kyrimo, bus pateiktos ir kitais 
metais literatūros premijai.

TERROS LEIDYKLOS DARBAI
“Draugo” literatūros vaka

rui, sausio 3 d., Terros leidyk
la padarė staigmeną, išleisda
ma Bem. Brazdžionio “Didžią
ją Kryžkelę”, kurios per 100 
egz. tą patį vakarą išpirko. 
Atspausdinta ir rišyklon ati
duota Vinco Krėvės “Rytų pa
sakos”, knyga 220 psl. Visos 
pasakos iš indų ir persų gy
venimo, stipriai paremtos mi
tologija ir folkloru.

“Didžiąja Kryžkele” ir “Ry
tų pasakomis” Terra pradėjo 
organizuoti Terros knygos 
klubą. Nariai, sumokėję 10 
doL, visus busimuosius parink
tus Terros leidinius gauna su 
trečdaliu nuolaidos, o pintie
ji 200 narių gaus visas kny
gas kietai įrištas.
* Toliau Terra- išleidžia šias 
knygas:

Vinco Krėvės — “Dangaus 
ir žemės sūnūs” veikalas išeis 
dviem knygom: I ir n dalys 
pirmojoje ir m ir IV dalys 
antrojoje.

Balto Sruogas — “Milžino 
Paunksnėje” — istorinis vei
kalas iš Vytautas Didžiojo 
viešpatavimo pabaigos.

Jono Aisčio “Apie laiką ir 
žmones” — atšūntaimai ir 
apytiraižos apie neseniai praė
jusias (Senas ir sutiktus žmo
nes. Jau pradėta rinkti, pasi
rodys prieš Velykas.

Vydūno “Prabočių šešėliai”

M. Lietuvos veikėjo Vydūno 
veikalas. #

Jurgio Savickio — "2femė

knyga S H (Mssyffinto karo 
gaisrų, apie 600 psl. dviem da
lim.

Liudo Dovydėno “Naktys

Antano Škėmos “čelesta”— 
nuotaikinga knyga apie dyian-

Vidofatesį pievose gęsta lapą laužai.
Krankia varnai išbadėję viri stingstančių kūdrų

Vakare per Pąukičią Taką atpučia sniegą šiaurys 
Lengvos plaštakos glosto nedrąsiai brastą.
šalę, šnarančius stogus, eglynus — pernoki

niūniuodamos supa ir vysto į vėsų audeklą..
Baltą sapnuojantį lopšį užraizgo šerkšno gijom- 
Pirkioj traškėdama baigia liepsnoti skala.

(Iš “Literatūros Lankų” 3 nr. »

NAUJI “LITERATŪROS LANKAI”
Prieš Kalėdas Argentinoje 

atspausdintas “Literatūros 
Lankų” 3 numeris mus pasie
kė tik dabar.

Poeziją jame atstovauja: 
Henrikas Nagys, Antanas Jas- 
mantas, Aušra • Bendoriūtė, 
Anna Achmatova, T. S. Eliot 
ir latvių lyrikai.

Daifiąją prozą — Jurgis Ja
navičius — “Paskutinis ru
duo”, Antanas Škėma — “Pa
budimo” 3-čias veiksmas ir 
William Faulkner — “Rožės 
Emilijai.”

Straipsniai rųeno ir litera
tūros temomis ir essayS Al
girdas Landsbergis — “Avan
gardinės apraiškos amerikie
čių teatre”, Klaus Mann —“A- 
pie Jeaną Cocteau”, T. S. E- 
liot — “Tradicija ir indivįdu- 

lyrikos knyga, apimanti visą 
Jono Aisčio kūrybą.

N. Gogolio “Mirusios sielos” 
— vienas žymiausių veikalų 
senojoje rusų literatūroje.

Sally Salminen “Kotryna”— 
išgarsėjęs romanas iš gyveni
mo Alandų salose.

John Steinback “Perlas” — 
romanas, šiurpaus žvejų gy
venimo išplėšą, perlas naujo
je amerikiečių literatūroje.

Kiekvieną mėnesį leidykla 
numato duoti mažiausiai po 
vieną knygą. Knygų pasirody
mo tvarka gali būti įvairi. '

VYTAUTO MAČERNIO 
SUKAKTIS

Prieš dešimtį metų — 1944 
m. spalio mėn. Lietuvoje žuvo 
jaunas poetas Vytautas Ma
černis, parašęs Vizijas ir Metų 
sonetus. Išleista tik Vizijos, 
Metų sonetai beveik visi liko 
Lietuvoje, šią- dešimties metų 
sukaktį rengiasi atžymėti Li
teratūros Lankai ketvirtame 
numeryje ir Aidai gegužės 
mėn. numeryje.

• Ptagis Andriulis rašo 
naują lyrinį romaną iš kahno 
gyvenimo— “Ant puišalėlio”. 
Jo humoristinis romanas "Ti
pelis” greit pasirodys spaudo
je. Leidžia Gabija.•• NUO CARO RUBLIO 

IKI BOLŠEVIKŲ 
ČERVONCO

bei' monetų fotografijas. 

Anglų kalba santrauka knygoje daro ją įskaitomą ir ne
mokantiems beturiškal Ir riša tai — tik M 5 M.

alinis talentas”, literatūrinės 
pastabos apie Miškinį ir tt.

Kritikos skyriuje: “Septyni 
prieš tebus”, kur atsakoma J 
Aisčiui ir k. vyresniosios kar
tos rašytojams, puolusiems 
“Literatūros Lankus.”

Recenzuojama Mariaus Ka
tiliškio “Užuovėja”, Antano 
Škėmos “šventoji Inga”, B. 
Pūkelevičiutės — “Metūgės”. 
V. Kazoko “S'ipnų pėdomis” ir 
Liudo Dovydėno “Per Klausu
čių ulytėlę”.

Pabaigoje duodamos ap
žvalgos ir truputis žinių apie 
spausdinamus autorius

Iliustruota K. Janulio, R 
Viesulo, Ž. Mikšio, H. šalaus- 
ko, Gauguin, Cabrera Moreno 
ir Paredes darbais.

“Literatūros Lankus reda
guoja kolektyvas: K. Bradū- 
nas, J. Girnius, J. Kėkštas, H. 
Nagys, A. N. Niliūnas.' Visais 
laikraščio reikalais rašyti: K. 
Bradūnas, 1127 Bayard St. 
Baltimore 23, Md.

Kultūrinė kronika
• Prof. Jurgis Baltrušaitis, 

gyvenantis Paryžiuje, skaitė 
paskaitą iš meno istorijos 
Koelno universitete Vokietijo
je.

• Pianistas Audrius Kupre
vičius’iš Argentinos greit iš
vyksta į JAV. Apsigyvens 
Clevelande, kur yra . pasirašęs 
sutartį su viena muzikos mo
kykla.

• Argentinos Lfetuvių Bai
sas netrukus išleidžia tūkstan
tinį numerį.

• DaiL A. Valeika. Sioux 
City, Iowa, lietuvių šv. Kazi
miero parapijos bažnyčiai pa
darė 25 vitražus. Parapijoje 
klebonauja kim. S. Markūnas.

• John tfeigud, lietuvių 
kilmės britų aktorius, vaidinęs 
Kasijų Šekspyro Julius Ceza
ris, parašė “Boston Globė” 
straipsnį apie Šekspyro kūry-

• Laarence Harvey, žymus 
HoIIywoodo aktorius, vaidinąs 
statomame Triismane, žurna
listams pareiškė, kad jis ne 
anglas. Jis. gimęs Lietuvoje ir 
4 metų buvo išvežtas i Pietų 
Afriką.

avurių pi- 
banknotų



ir prie

BROCKTON, MASS.

'DARBININKAS 
680 Buriprick Ari. 
Brookfrn P, N. Y.

GYVENO RELIGINIO SKILIMO LAIKAIS, 
. O STIPRINO RELIGINI VIENYBE
Protestantizmas, kaip žinome, reiškė Va

karų Bažnyčios skilimą, viduriniams amžiams 
pereinant į naujuosius. Šv. Kazimieras kaip tik 
gyveno tų dviejų amžių sąvartoje. Jis ano me-

yra prieinama prie se- 
tetoksiinės kritikos pa
šantis ątetatgti auten-

•v. tiirtraaiiŲ, • **«&<*>«• 
Md U»W-MM). tavtanli «ri- 
SfaMlM kube Ufflri taM» Fte-

IEŠKAU Algirdo ir Alfonso 
Balandžių. Prašau atsiliepti 
adresu: Mrs. Kotryna Gehd- 
nauskienė, 10506 S. Michigan 
Avė., Chicago 28, III.

“Daitotnin- 
laikraščiu. 
geriausiosPopiežius Pijus XII, paves

damas šluos’1954 metus Švč. 
Marijos gartei, kartu parefi* 
kė Jcad šie metai yra labai 
svarbūs pasaulio taikai., Mari
ja, Taikos Karalienė, gali Die
vą išprašyti tos taip labai 
trokštamos pasauliui taikos,

ALRK Federacija kartu su 
“The Mariau” žurnalu štafc 
metais paskelbė ypatingą, 
Marijos garbei skirtą rašmių' 
konkursą, kurio tema: “Kt-

Kaina tik 10 c.
Imant 100 egz. ir daugiau 

— 7’u c.
Užsakymus siųsti:

to humanistines tendencijas pirmiausia pažino 
Krokuvoje, nes ir jo mokytojai buvo huma
nistai Kai vakarų Europoje daugelis humanis
tų vienu ar kitu atžvilgiu savo jėgas skyr^ 
Bažnyčiai silpninti, humanistų mokinys šv. Ka
zimieras Lietuvoje ir Lenkijoje tapo Bažnyčios 
garbė ir skilimo metu jos atrama. Lietuvoje jo 
kultas prisidėjo prie religinės vienybės. Čia 
yra gana reikšminga, kad šv. Kazimiero kano
nizacijos byla buvo pradėta, tais metais, kai 
Martynas Liuteris išėjo su savo tezėmis (1517).į 
gi šv. Kazimiero kultas plačiai išplito Lietuvo
je katalikų ir protestantų kovos metu, šven
tasis savo garbe prisidėjo prie katalikybės ga
lutinės persvaros. Jd vardas plačiai nuaidėjo 
per Lietpvą ir svetimus kraštus. Bet čia už- 
kliudome dar vieną ir paskutinį kontrastą.

ne tik aP- 
taranąbęt ir rūpėstin- 

jo^fa^’ smžių bėgyje, * duotų 
itttių apie ’Ž^ątojo relikvijas ir 

Vitaliuje. Paskelbti^ Vilniaus kapitu- 
tarMrtte'tam reikatoiMųodagana gėręs me- 
dŽbbet^J dar niekeno nenaudota. ? >

Ar ĮenuOstabu pagahau, kad tomūsj tauta, 
kuri prieto vienintelio..savo šventojo yra taip

O tačiau šv. Kazimieras turėjo nemaža 
reikšmės Lietuvos politikai, ypač jos santykiam 
su provodaviška Maskva. Reikšmingi buvo ne 
jo paties politiniai žingsniai,-atlikti dar jau
nuose metuose, bet jo šventas asmuo ir stebuk
lų garsas, apipintas dar gausiomis legendomis 
ryšium su Maskva. šv. Kazimiero lietuviai 
šaukdavosi, kada užgriūdavo nelaimės iš rytų._ 
Po žiaurios 1655 metų rusų okupacijos, kai’ 
laimingai buvo pasibaigęs maskolių jungas Vil
niui, Kaunui ir Gardmui, žmonės dar pustrečio 
šimto metų giedojo: “Kazimieras šventas iš 
dangaus atėjo, kurį Žalnieriai ant oro regėjo”. 
Šią giesmę'rusai devynioliktojo amžiaus vidu
ryje uždraudė giedoti. K “kantičkų” ji turėjo 
būti išimta.

Nuo šešioliktojp amžiaus pradžios (1518) šv. 
Kazimieras pagarsi Lietuvoj kaip antųnasko- 
liškos kovos simbolis. Pasakojimai iš jo gyve
nimo ir stebuklų stiprindavo Lietuvos žmones. 
Dėl to rusai šv. Kazimiero kultą laikė jiem pa
vojingu, o patį šventąjį skelbė savo priešu. An
tai, Maskvos archeriejus (stačiatikių vysku
pas) , vos tiktai rusų kariuomenė įžengė j Po
locką 1655 m., šv. Kazimierą pagal Rytų Baž
nyčios apeigas “ekskomunikavo”. Prie Polocko 
šv. Kazimieras buvo pasirodęs pirmą kartą lie
tuvių kariuomenei 1518 m.

Lietuvą rusams galutinai užėmus, po trečio
jo padalinimo (1795), puošni šv. Kazimiero 
bažnyčia Vilniuje buvo paversta cerkve. Be 
to, kada katalikai kitas savo šventes galėjo 
dar ramiai švęsti, tai šv. Kazimiero šventė 
kovo 4 <d- buvo varžoma. Jei tą dieną, katalikai 
mokiniai nepasirodydavo pamokose, jie būdavo 
baudžiami. Taigi Kazimiero šventės ramiai at
švęsti jau nebuvo galima.

Štai, ir^tekne plačiai garbinamąjį įimtąjį Bjg
gražioje Nemuno šalyje, prie kurios rytiriiųVfe- 
nų baigiasi katalikybės plotai. Jo Šventės metu 
kasmet priseina minėti beveik tie patys faktai, I | 
nes visa eilė jo gyvenimo Vykių yra praeities 
užkloto ir ^rikiai atsekamų. Kai kas atidžiau - 
dar nėra ir tyrinėta. Nei žioge trumpoje apy- 
braižoje nesiekiama plačiau atvaizduoti šv. Ka-
ZĖnierO gyvenimo, Suminint visa, kas jau yra 17 a. ttafijeje Kleistos knygos apie šv. Kazimiera 
paskelbta. titanui. poslapis.

taota kfafo Iranote fecnėte. •
ww Aribri uirik^ti girta H -
tote. ; MįSO'
taranam teutota yra teR i H ' 
katalikų tikėjbną įvedant arba Jį jĮWgįW 
KosMriu fodtyo J| Lietuvoje W '
naujinti atenątfas meto. Mtete" taįj 
nat atinrino tetarai-talija jos sto
do metais KMt daug karių lietovispteštastii* 
metų yra šatenais V9ntaw
Kiek daug karių jis yra kalbėjęs tveototo li
taniją arta giedoję* iš “tamtiatųT ja wtaei 
sudėtas penate! Kiek deug Wrtwoje 
ir išeivijoje yra pastatyta tam uMtijnfo te: 
Mergelės garbintojui balnyčių bei aMbrių! Kiek 
daug tetariu hetoviškųjų įtaigų ir organizacijų 
pasaulyje yra pramintai te, Kazimiero vardu! 
Pririminkknr tik para pavyadtių.

Geroms knygoms Įrišti Kaune 1906 metais 
buvo Įstrigta pagarsėjusi ftv. Kazimiero Drau
gija, kurios gyvoji siela tojai buvo prel. A. 
Dambrauskas - Jakštas. Bet dar spaudog drau- 
dinio metu devynioliktojo amžiaus gale Kaune 
kunigų seminarijoje buto te. Kazmšero .vardo 
draugija, kurios tikslas buvo rūpintis slapta 
spausdinti,geras Retoriškas. knygas ir platinti 
jas žmonėse. Viešai pradėjusi veikti gv. Ka
zimiero Draugija ne tiktai tą šventąjį Lietuvos 
karalaitį pasirinko sivo Globėjų, bet rūpinosi 
ir jo kultą žmonėse pataikyti ir plėsti. Popie
žius Pijus X, šiemet taip pat skelbiamas šven
tuoju, draugijos nariams buvo suteikęs įvairių 
atlaidų per kitas šventes ir visuotinius šv. Ka
zimiero dienoje (kovo 4).

Amerikoje 1907 metais įsisteigė Šv. Ka- 
■< zimiero Seserų Kongregacija, pasirinkusi savo 

pagrindiniu uždaviniu Betovišfcąjį jaunimą 
šviesti, pasiėmė pavyzdžiu ir savo Globėju tą 
mūsų Šventąjį, kad jauniesiems įkvėptų jo 
idealus — didžio maldingumo, skaistybės ir 
karštos Dievo meilės.

Vasario mėn. 21 d. 3 vai. po 
pietų Winthrop mokyklos salo
je, 478 No. Malin St, mmėrinte 
36 metų Lietuvos neprtidate 
somybės atgavimo, sukaktį.

Bus įdomi paskaita ir puB^ 
meninė dalis.

, Visi vietos ir apylinkės tti- 
tuviai kviečiami kuo gsintati 
šiai dalyvauti. PaminBtfme 
vo didžiąją tautinę žrantę. di
dingai Ir tfkfimtaigai. įėjimas 
nemokamas.

> MMtfmo ruošimo komtaja 
prato vietos organtedrijų tą 
dieną neduyti jokių suėjimų, 
bei pjugraimi.

TtaytNL

brioteiiątai (jėnritrih kurie nuo 
>^unžMtoS' Mktido daugybe šven-

CAeta ^knctivum), Jau geras 
BririrSjjfflįijį»ii t šventųjų bio-

• JKuu »r. L .Ttotariter 4 
“Draugo” redaktorius,
tė Ateities žurnalui 50 ‘ddi., 
kurie bus paskirti literatūros 
konkurso prenijai.

• ■Romoje nutarta leisti be 
tuvišką retorinį žurnalą. Re- 
daktoriun^ bus kun. V. Bal&ū- 
nasAŽurnalas išris bent keturis 
kartus per metus, pirmas nu
meris pasirodys apie liepos 
mėnesį. Žurnalas stengsis duo
ti religinius straipsnius, auto
ritetingą Bažnyčios žodį kiek
vienu klausimu.

• Kunigų Vienybės Centro 
Valdyba 1942 m. sausio 6 d. 
Mt. Carinei, Pa., šv. Krykus 
parapijos klebonijoje įvydcu- 
siame posėdyje Lietuvos pa
siuntinybei prie Vatikano iš 
laikyti suaukojo 1,390 dol. Tų 
pačių metų liepos mėn. 22 d. 
Wilkes-Barre Kunigų Vieny
bės seimo dalyviai tam pačiam 
tikslui suaukojo 3,955 dol. Nuo 
1942 m. I. 6. iki 1943. I. 6 
Liet, pasiuntinybei prie Vati
kano pasiųsta 5,000 dol.

• Ateitininkų Federacijos 
pinigins vajus pratęstas iki 
vasario 27 d. J jį įsijungia 
visi ateitininkai ir jų bičiuliai. 
Vyr. Federacijos Valdyba pra
šo visus ateitininkus savo dalį
1 šį vajų įnešti, nes tik sutelk
tinėm jėgom tegalėsime’atlik
ti didelius darbus. Tie. kurie 
dar negrąžinote laimėjimų 
šaknelių, prašomi paskubėti. 
Laimėjimų paskirstymas įvyks 
vasario 27'd. Brooklyne.

• Andrius W. Dėdinas, se
nas “Darbininko’ skaitytojas 
ir korespondentas. gyvenąs 
Greenfield, Mass.. rašo redak
cijai, kad laikraštį jam malonu 
paimti-į rankas, nes jis tobu- 
lėjąs.

■j • Prof. Niedermannas, sau
sio mėn. miręs Šveicarijoje, 
drauge su A. Saliu, A. Sennu 
redagavo Lietuviškai - Vokiš
ką žodyną, kurį leidžia viena' 
Heidelbergo leidykla. Jau išėjo
2 tomai, greit pasirodys ir 3. 
žodyną galima gauįi Gabijos 
leidykloje Brooklyne.

• Barbora Bacevičė, se- 
nesnėsės kartos lietuvė, gy
venanti Clev^lande, džiat^iasi 
1954 metų dailiu 
ko” kalendorium ir 
Ji rašo: “Linkiu 
sėkmės ir Dievo 
dirbti katalikiškos ir lietuviš
kos spaudos darbą.”

• Kaip dažnai sakote: “No
rėjau išsiųsti sveikinimo atvi
rutę — ir jau pervėlu”... Ir tai 
visados atsitinka dėl to, kad 
neturite po ranka sveikinimo 
atvirukų: gimimo ar vardo 
dienos proga. Gabija yra išlei
dusi lietuviškų sveikinimo at
virukų, kuriuos piešė lietuviai 
dailininkai. Šešiolikos atvindog 
komplektas, kartu su vokriA 
kainuoja tik vienas doleris. 
Užsakymą siųskite šiuo adre
su: Gabija, 335 Union Ave^ 
Brooklyn 11, N. Y.Koakone globėjas yra AL

RK Federacija Amerikoje.
Trina: “Kodėl aš pamilau 

rožančių?” (Why I love to say 
thė Rosary’).

Rašinys negali būti daugiau 
750 žodžių, bet nėra pastirtas 
joks'žodžių minimumas. 
Konkurso dalyviai: Konkurse 
gati dalyvauti visi lietuvių kil
mės katalikai: pradžios mo
kykite mokiniai, aukštesnių 
mokyklų (high school) stu
dentai Ir visi nestudčntai, turį' 
virt 18 metų amžiaus, bet nė
ra pvofestonahu rašytojai.

» - tinakraščtai: 1. .Visi raši
niai turi būti parašyti anglų ar 
Hdlurių k. (Yra numatytos 
dovanos už geriausius rašinius 
kiekviena kalba). 2. Rašiniai 
gali būti maitose ar ranka 
ptftšyti. Rašoma tik ant vie- 

’noe tapo pusės, paliekant di- 
destdus tarpu* 3.’ Visi rankraš- 

? ČfeL tUri Mt| pasiųsti žemiau 
BgįlMMi Otetou jte-’vėHtai Irtop

itoją, — ir dol kurio Lietuva teisingai dar gali 
būti vadinama te. Kazimiero žeme, — iki šios 
dienos viešumai tedavė tiktai dvi knygeles: vie
ną Antano Aleknos (1927), kuris apie šventą
jį davė patikimų faktų, ir kitą Simo Sužiedė
lio <1947), kuris Lietuvos karalaitį įstatė į jo 
laiko ramus. Tačiau abi knygelės neviršija 32 
puslapių. Savaime aišku, kad lietuvių tautai, iš 
kurios šv. Kazimieras dangišku žiedu išaugo 
ir paskui savo altoriaus garbe taip giliai vėl į 
ją įaugo, yra per mžža.

(bus daugiau)

RAMIAI PRAGYVENĘS, O PO MIRTIES 
BE RAMYBES

Nei šv. Kazimiero kūnas po mirties, neturė
jo ramybės. Tai yra dar viena priešybė, prisi
minus jo išgyventas ramias dienas. Visą savo 
gyvenimą, išskyrus 13 metų berniuko žygį i 
Vengriją, šv. Kazimieras ramiai gyveno tai 
Lietuvoje, tai Lenkijoje. Tačiau jam mirus, 
Šventojo palaikai ramybės -neteko, štai, Vil
niaus vyskupas Jurgis Tiškevičius jau 1654 m. 
rugpiūčio 13 d. susirūpinęs klausė popiežiaus 
nuncijaus patarimo, kur paslėpti šv. Kazimie
ro t relikvijas, kad “nepatektų į priešo rankas, 
kai jis užims Vilnių.” šv. Kazimiero altoriaus 
brangūs papuošalai ir sidabras buvo sunaudoti 
ginantis nuo įsibrovėlių, o jo kūnas išvežtas iš 
miesto ir paslėptas. Antrą kartą šv. Kazimiero 
relikvijas teko slėpti Atuonioliktajam am
žiuje, kai Lietuvą užkliudė didysis šiaurės ka
ras, q jos žemę trypė svetimieji, net skirtingų 
konfesijų žmonės: stačiatikiai ir protestantai.

4. Rankraščiai nebus grąžinti. 
Visi jie tampa ALRK Federa
cijos nuosavybe. 5. Prie kiek
vieno rankraščio turi būti pa
žymėta: rašytojo vardas ir pa
vardė, adresas, tėvo vardas ir 
pavardė, motinos vardas ir 
mergautinė pavardė. Nestu- 
čkntai turi nurodyti dar ir sa
vo parapiją.

Tebėjai: 1. Konkursą pra
ves “Thę Marian”. tėvų mari
jonų leidžiamo žurnalo redak
toriai.-2. Katalikiškų mokyk
lų studentai rašinius įteikia 
savo mokytojoms. Mokyklų ve
dėjai 3 geriausius rašinius pa
siunčia konkurso vedėjui. 3. 
Nekatalikiškų mokyklų stu
dentai ir visi, kiti dalyviai sa
vo rašinius pasiųs tiesiai kon
kurso vedėjui. 4. Teisėjų var
dai bus paskelbti Vėliau. Į tei
sėjų sąstatą įeis vi«na seselė 
mokytoja, vienas parapijos ku
nigas, vienas katalikiško uni
versiteto profesorius, vienas 
žymus pasaulietis ir konkurso 
vedėjas.

Premijos. Visos skiriamos 
premijos bus JAV Taupymo 
Bonais, kurių vertė sieks 
$900.00. Bus šešios grupės ly
gios vertės dovanų: 3 kiekvie
nam rašiniui lietuvių k. ir 3 
anglų k.

1 dovana $100.00 U. S. Sa- 
vings Bond, 2 — $25.00, 3— 
$25.(XX

Koakanb roittaė: Visus ra* 
šinius Ir laiškus susti:

Rrv.'Peter F. Ctaikas, MIC. 
Dir. Lith. Cath. Federatton 
Cathotic Aetiorv Essay Contest, 
23M So. Ototiey Ave^ CMeęgo

VISUR GARSUS, O ŽINIŲ APIE SAVE 
NEPALIKĘS

Argi nėra keista, kad šventojo vardas nu
skambėjo toli į svetimas šalis, pasiekė iki Vi- 
duržemių jūros pakraščių, bet ir savoje ir sve
čioje šalyje mažai kas bepaliko apie šv. Kazi
mierą žinoma, galima sakyti, tik nuotrupos. 
Labai maža žinių aptinkame iš jo gyventojo lai
ko, jo asmeniškai pamaldaus gyvenimo. Nebe
galima dėl to išsiaiškinti gana svarbių klausi
mų. Jeigu paprastai šventųjų gyvenimą pavei
kia kokia nors viena stipri ir pagrindinė idėja, 
jeigu atsiranda kuri nauja ir nelaukta inspira
cija, koks staigus nepaprastas posūkis, kuris 
nuveda šventu keliu, tai šv. Kazimiero gyve
nime apie tai labai nedaug ką žinome. Kas gi 
nulėmė, kad tas Lietuvos karalaitis palindo į 
asketinį šventą gyvenimą? Faktų aiškių netu
rime, galime tik spėti. Gal priežastimi buvo 
nepavykęs karo žygis į Vengriją? Gal jį labiau 
į Dievo prieglobstį pastūmėjo nepagydoma 
džiovos liga?

Tiksliai nebeišaiškinamę ir kitų dalykų. 
Yra, sakysime, nemaža mįslė, kai reikia pa
remti aiškiais faktais, kada šv. Kazimieras 
buvo įrašytas į šventųjų skaičių: 1521 ar 1602 
metais? Dažniausia kalbama apie popiežiaus 
Leono X kanonizacijos bulę iš 1521 metų. Bet 
jos likimas iki šiol nežinomas, ir dėl to čia pa- 
siremiama tiktai netieaęginias argiEnentaisr 
Tik ar jie pakankami? Kie rodo surastos 
versmių nuotrupos, reikia abejoti, ar 1517 me
tais pradėta kanonizacijos byla, buvo užbaigta 
dar prieš poptežiaus Leono X mirtį (1521). 
Reikia laikyti tikru daiktu, kad to popiežiaus 
laikais dar nėra buvę tokių kanonizacijos apei
gų, kokios atliekamos dabar, skeRtant Katali
kų Bažnyčios pripažintąjį šventąjį. Tai gali pa
aiškinti, dėl ko šv. Kazimiero kultas Bažnyčio
je buvo tiksliai nustatytas tiktai sėptyniolikto- 

vtlniaus katedra, kur viešoje ko^čfoje (deS- jo amžiaus pradžioje, šiemet sueina kaip tik 
nėję) yr» šv. Kmfanierv kantas. - 350 metų sukaktis, kai šv. Kazimiero garbini-

J$to rašiniai, kad ir nelai- 
Btefr tavteioa, jJatiems bus la- 

jstbdngL Jte savo mintyse 
įr pAtimfesite kiekvie
ną rataričiaus pastai ir P3- 
zvtertpalte ką ji reiškia. Visa 
tai' stoeto* Jtons dvasinio ma- 
tonųmfc a^driris/gBesų rožan
čiau* mate*! aupratimą. Sura
šydami tavo mintis, dėl ko 
kalbate rtešDčių, aktyviai da
lyvausite ir Marijos metų pa
gedime. Todėl neatsisakykite 

'parašyti rašinio: “Kodėl aš 
Kiekvienas mūsų gafi štate rožančių?’ 

klaurimu pareikšti daug gra
žių minčių. Kodėl jomis nepa
sidalyti su kitais? VcMOte/ 
mums tai būtų naudinga.

Toliau rašte rašinių kon
kurso nuostatus. Perskaitykite 
juos, gerai pagalyokite'ir Pa
rašykite nurodyta tema.

Vasario 16 proga, 

paskleisk 
T. NARBUTO 

KNYGELĘ 
apie Lietuvos kankinius 

vyskupus

4 MARTYRED 
BISHOPS

RAMIAI PRAGYSKie?

BE RAMYBES
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D1SPLAY

A. Smetonos minėjimas Vaterbury

Help Wanted Malė

nozzles

PENKIOLIKOS ŠEŠTADIENIŲ
PAMALDOS

POMPEJAUS DIEVO MOTINOS

SAUSIO 30
Organizuoja

ŠV. KAROLIAUS BAROOMEO RELIGINE DRAUGIJA

PAMALDOS

OUR LADY OF POMPEII CHURCH
Tefėphone HAymarkeį 1-37571224 West Lexington Street (700 South)

MABY KRKKK. JI*.UteSįk
teta** *U«M»
- _ . - ** - - *' m— y -»peuoiju nrrowjwtwiwc ZjmejHMV

laboratorijoje WmMuc«»m, Du C. 
Vajlybaar visoje.Amerikoje ji ka
re išrinkta pirmoji tt hta^Nfcl 
S mergsBhi ir 32 bi 1 Olot.e Mm

• Gives cleaner, more efficient fuel
• Les* rust inside fuel oi! storame tank
• Freedom from clog-ged and plugged :

MBS R. ALLEND0BF su trMa akte CUetojfc > to
patino 3127JM attygtnimo U Kaatem Railrsad bendrovių, burna tor-. 
be jos vyrui. Atlyginimas yra pate dĮdiiausiae, koka kada baro HM- 
no»» valstybės istorijoje.

.nuėji 
mano

dirbęs nemažiau kaip 3 metus kelių pravedimo maši
nerijos skyriuje, SKUBIAI REIKALINGAS. Gabiam 
vyrui geras atlyginimas. Rašyti:

IDLE HOUR
91 lt Waukegan Road 

just north of Dempster 
Phone. ORchard 3-9535 

Morton Griovė, IH.

' musbskarčios*
Džiaugiuosi gavės Ir aš laiš

ką, nors‘ir nepasirašytą, arba 
V ięaip gudrūs žmonės sako, a- 

noniminį, vadinasi nežinomą. 
Bet kad gerbiamiem skaityto
jam būtų žinomą,'kas^.nežino
mo man rašoma, čia laišką nu
rašiau pažodžiui:

“Pastaba dėl straipsnio til
pusi© Darbininko laidoje da
tuotoje Antradienis Sausio 
mėn. 26 d. Columnoje “O ko

Phone CAJnmet 5-5122
Deliveries Anywhere i n 

Cook and DuPage Countie:

RŪTOS” RADIJO DRAUGIJA
MALONIAI KVIEČIA J SAVO METINI

N0W AVAILABLE
W£stern Avenue

Bali Room

kiekvienai 
gytotlietuvio štod^aL Kad 
išeivijoje dar daug tokių* šir
džių plaka, rodo, didelis skai-

SENECA PETROLEUM CO
DOMBSTIC AND INDUSTRIAL FUEL 

439 WEST 33rd STREET

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, KURIE 
SKELBIASI “DARBININKE”.

SENECA’S HOME FURNACE OIL 
Now with New Additive 

GLO-SOlJ-7

HELP WANTED ADS. 
Ask FOR AD TAKER

-tvirtos.^it- »ehreHfaye 
Mindas gmmarijt* ateičiai. kifl^toRkoje jta&ąje trem 

' Hp y kante afišų jaunimą JUe-
Htų Meninių ąak>- totoa naudaL to žnumių gero- 

patiisr Vteto Mgfcn- ‘ *■
nM5joa «umA «ra vien mu- - Vkaarie l6 gtotoarijoa užda
ru P*SSl «nta»; ji gyvuos toL vtoyfelabai didelfc ir svarbus, o 
kol laisvojo pasaulio lietuviai tafepet artimas 
jos noris. J ’

THsybė, tesame dar oauja- 
kurįai. Reikia Įdariau k ben- 
drabuflams baidų, baltinių, in
dų to kitų daiktų. Dar daug 
lėšų reikia namams galutinai 
išpirkti. O tolimi, mokinių 
dkakSm augant, gali tekti dar 
plėstis. Darbas tik {piritas, o 
juk labai sunkiomis sąlygomis 
jis buvo ir pradėtas. Bendruo
menės vaidyba pasiryžusi su 
užjūrių tautiečių parama sėk
mingai tą darbą ir baigti.

Nuo pat Vasario 16 gimna
zijos įsteigimo jos vadovybė su 
mokytojais ir kitais bendra
darbiais atsidėję dirbo švietimo

•to auklėjimo darbą, nuošir
džiai talkininkavo Kraštą Val
dybai jos pastangose gįmnasti-

“Visi mes žinomi”
Skaitytojui XX nebuvo aiš

ku ar čia jumoras ar satyra. 
Taigi straipsnis “nežinomas” 
yyt neaiškus pakankamai. At
rodo, kad gerto. žv. BePastogės 
žinomas noras (intention) yra 
apšmeižti ką nors žinomą, ar
ba nežinomą asmenį (per- 
son). Kuris noras negali būti 
toleruojamas išviso, o to labiau 
rimtame laikraštyje koks yra 
Darbininkas. Ponui Žvirb
liui) be Pastogės būtų geriau 
neatidarinėti bumą, kad ne
pagautų kartais karčių mūšių. 
O vietoj to (instead of that) 
parašyti ką nors kas galėtų 
suteikti malonumą skaitant.

Su pagarba Redakcijai
Sk. XX.”

LAISVA VIETA 
PRITYRUSIAM

LIKERIŲ 
PARDAVĖJUI

Home of 
Fine Foods & Drinks

Complete selection of tasty Noon 
Lunches, served from 11 to 2 p.m. 
Full Course Evening Dinners 

served irom 5 to 9 p.m. daily. 
Our deticmus m«ls »re pre- .

p*red hy The Roy Weber
Your favorite Cocktail is always 
available. Join us—any . time.

Western Avenue
Bali Room 

' 3504 S. Mf'estem Avenue
Chicngo D!. C19 LA. 3-1212

Waterburio lietuviai pami
nėti buvusio Lietuvos prezi
dento A. Smetonos tragiškai 
mirčiai paskyrė* dvi dienas — 
sausio 9 ir 10. Minėjimas bu
vo pradėtas gedulingomis mi
niomis sausio 9 šv. Juozapo 
bažnyčioje. Mišias atnašavo 
klebonas kun. J. Valantiejus, 
dalyvaujant dideliam lietuvių 
būriui. Vakare per lietuvių 
radijo programą buvo nušvies
ta buvusio pirmojo Lietuvos 
prezidento asmenybė to dar-

Va, ir visas laiškas. Jis čia 
nurašytas tam, kad būtų su
teiktas malonumas skaityti. 
Kas neaišku -lietuviškai, paaiš
kinta angliškai; vadinasi, yra 
pakankamai aišku. Gaila, ne
galiu už jį padėkoti asmeniš
kai, nes rašėjas norėjo likti ne
žinomas. Aš jo norą (inten
tion) suprantu. Buvo rašyta 
tik apie žinomuosius, o jis yra 
nežinomas. Vadinasi, aš jo ir 
apšmeižti negalėjau. Kita jau 
būtų kalba su žinomu asme
niu. Bet nei vieno tokio neatsi
rado ,nes tikrai ir geraį žino- 

jokio pikto “įntenšeno” 
juokavimuose neįžiūrė-

DANCE8—WEDDINGS 
Modern BaH Room — Clean 

Ughted Best Roorns and Lounges 
New EHieient

Check Room Eąuipment 
Modern RCA Sound System 
ALL DATES NOW OPĖN

Nęw York o kalba, kurioje jis 
iškėlė a.a. A. StoetonoB nuo
pelnus kaip patrioto ir pirmo
jo bei paskutinio laisvos Lie
tuvos prezidentu . ‘ •

Rimčiai' pritaikytą progra
mą išpildė skautai to skautės, 
VI. Varneckas paskaitė ištrau
kų iš. A. Smetonos raštų, **Aye 
Maria^ pagiedojo S. Stulgios- 
kaitė to “Kaip skausmas tau 
šinĄ suspaus”—K. Seliokas.

Minėjimui vadovavo dr. M. 
Colney ir% programos dalyvius 
pristatė visuomenei M. Gurec- 
kas. Be to, religinės muzikom 
davė Danutė MalakauskaitS, 
VI.: Vameckis, I. Jankauskas, 
Mrs. R. Snyder, Waterburio 
majttoo žmopa.

Minėjimui ruošti komitetą 
sudarė: br.* Colney, M. - 
•rėčkas,- V. Liaukus, j. V<ti- 

. kauskas, *Ed. Krasauskas, J. 
Antanaitis, VĮ. Varneckas;-^

Sausio 10 d. buvo atliktas 
didesnis minėjimas Elton salė
je. Atsilankė daug žmonių. Mi
nėjimą pradėjo malda kleb. 
kun. J. Valantiejus, o po to 
sekė pagrindinė Lietuvos vice
konsulo Aniceto Simučio iŠ

C A L L

GEORGE ElSELE 
J>HARMACIST

Highest QualifĄ 
and

L»west Prtees on PreseripMam,
Vitaminą and Drugs

We understaond German.
176 W. Adams Street

Phone FRankHn 2-M35
We unedrstand Germąn

Ar tai buvo jumoras ar sa
tyra? Gali būti geras ar piktas 
ir jumoras ir satyra. Bet kas 
gi pikto mano patašyta? Ar ta 
mintis, -kad mes žodžius “žino
mas” ir “žinoma’ dedame jau 
prie kiekvienos pavardės ir 
kiekviename žingsnyje. Ko čia 
pykti, jei tada visi pasidarome 
žinomi, arba geriau pasakius, 
nežinomi, nes nuvalkiotas žo
dis nebetenka savo reikšmės. 
Pagalvokime ir apie kitą tokį 
žodį — “šaunus.’* Koks tik 
parengime lis. sutaisomas, būti
nai turi būti “šaunus”. Taigi, 
visi mes esame žinomi- ir visi 
viską šauniai darome. Tai jau 
ne šmeižtas, o pagyrimas. Gal 
laikraštis tai pastebėjo nerim
tai? Na, jei Sk XX nori turė-

čius gimnazijos rėmėjų ir
pttsisircntixRCi <r 

aukodiis štai jau Įęetvtoti me- 
: vietoje tai Vasario 16 ^imnarija išlai^ 
^reyiil • koma, Šiuo metu ginmarijos 
jpfttin- Jkūrdinimas nuosavose patal- 

pori rekatingas dar (fideknft, 
7- ’to0- kad to Vienkartinės talkos. Kė

lias į tą lietuviško darbo. taL 
ką, kaip iki šiol, taip ir ‘to
liau, phtus to tiesus, čia nėraj 
kas mus skirtų, viskas mus 
tam. tikslui tik jungia. Kiekvie
nas lietuvis, kiekviena lietu
viška organizacija nuoširdžiai 
j tą “talką kviečianti.

Pr. Zunde, 
PLB Vokietijos Krašto V-bos 

Pirmininkas
A. Giedraitis, 

Vasario 16 gimnazijos 
Direktorius

ti malonumą, prašome pritinti- 
rimtai (serious).

Bet karčių musių tai aš dar 
neužtikau. Žvirbliui kaip pauk
ščiui visos musės yra sal
džios, jei tik DDT milteliais 
neapibarstytos. Tie pragariški 
milteliai taip išnaikino -muses, 
kad net neliko progos savo 
prieteliui pasitarnauti ir pasa
kyti: “žiūrėk, ant tavo nosies 
musės tupėta”. Tiesa, vienas 
už tai padėkavodavo, kitas už
sigaudavo: “tu nori mane ap
šmeižti, suniekinti?” Kas to 
nori? Visi norime tik to, kad 
būtų šviesiau mūšų garbioje 
visuomenėje ,ir kas yra žino
mas — toks tepalieka, o kas 
nežinomas — iš to žinomo ne
padarysi

DEARBORN

TOPLACE

MECHANIKOS INŽINIERIUS
• IR PROJEKTUOTOJAS

Take advantege at NO 
EXTRA CJHARGE of 
nur Automatic Keep 
Full Service.

nes mirė vienas vyresnis 
mūsų pardavėjas, kuris šioj 
apylinkėj išdirbo 17 metų.

Union Liquor Co.
1025 W. North Avė.

MOhawk 4-4500

THE DARBININKAS, e/o MR. WALAWITZ 

79 W. Monro*. Chicago 3, Dl.

Lietuvos Vvčiu Radijo Programa
TnmsBuoja R stiprio* radijo stoties WLOA, 15M kylorycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
šioje radijo pmcraninje skelbtis, I:reir>kitčs adr»>su:

KNIGIfTS OF IJTHUANfA IV OA 
RRADnOCK, FA.

MR ČAST MAEKRS • TRIM DIE MAKERS
StAMPING DIE MAKERS • BLATE LAY-OUT

CA8TTNG INSPECTOR
' BKI&irr CHRIRIE PLATER

Mušt be able to mamtąin Solutions.

PRODUCT ENGINEERING &
MANUFACTURING CORP.

' BKHmMAN, MĮCmr.AN
Located 80 miles from Chicago, 25 miles fro Michigan
City. Only 12 m8es from St Joseph.

kuris įvyks

vasario-—February 7 d.
$v. Jurgio. Draugijos saleje,

18d New York Avė. < New>ric,N.J.
PROGRAMOJE dalyvauja Operetės Choras, vad. prof. Stankūno, ' “Rūtos” ansamblis, 

vad. to paties muziko; lietuvių, latvių ir estų tautinių šokių ansambliai.
Po programos, kuri prasidės 4 vai. 30 min. popiet, bus linksmi šokiai, grojant Mel-Chors 

orkestrui; bus bufetas su skaniais valgiais to gėrimais. ĮĖJIMAS $1.25



IMMACUUTA LEIDIhfrS

ŽINIOS IR ŠIOKIOS IR TOKIOS

g y Uit ai m u
20 centų

lietuviškų laikraščių 
skyrių redaktoriai

The Payroll Savings* Ptar 
helped me save over $6,000!

says Frank A. Squires, 
of Napcrville, Illinois

visų 
sporto

K_Urt STĄSYS YLA

The inswer is the one ttac worfced for 
hi®. lavestag m Ssving* Botas chcougū 
the jpfltatac Plytai, Ssviog* Pha!

185-24 Horace Harding Blvč 
Fresh Meadovs, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Vaiky Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Brome, N. Y.

Britai* Verias 
669 Gnad Street 
Brooldya,N. Y.

NOTARY PUBLIC

Apskaičiuota, kad šių kraštų 
žmonšų^er metus vienam tai
ka suvalgyti tiek kilogramų 
duonosu švedui 93, anglui 104, 
belgui 110, vakarų vokiečiui 
123, prancūzui 125, o italas yra 
pats-didžiausias duonėdys—157

Skaitykite ir platinkite “Šv.
Kultūros žurnalą “Aidai”

BPLLT TALBBRT, kaltam* UV teniso komandos, tari AosteaMjo- 
dH įtart* tauria, bet pralaimėjo, grifo i New Tarka. Cta 

į matome su dviem, jo s&numis.

Užsisakykite
Darbininką 1954 m.

Skaityk ir platink 
Pranciškaus VarpeĘ”!

Trūko tik to
Tarp daugybės visokių kny

gų ir enciklopedijų dar trūko 
tokios, kuri išmokytų gerai 
keiktis viso pasaulio keiksmais.

krutintais. Dtahąį Seteris 
sperthrinkas V jo pastangos 
nepekatamnri fvErtinamos.

Trėkithms labtai pagyvinti lietuvių sportinę veiklą, 
/‘Ateities” redakcija peske&ė.

S6HOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

SS2 Graad SU, Braoklyn. N. »
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi , kogeriau- 
siat Išvežtajame i krautuves ir 
privačius namus.

Tolimesnėj dienotvarkėj bu
vo svarstyta Motinos Dienos 
minėjimą rengti su gera prog
rama ir sudaryta komisija iš 
M. Jokūbaites, S. TamuBenie- 
nės ir O. Norięūnaitos. Kuopos 
vardu pirmininkė pareiškė 
sveikinimus ir linkėjimus fin. 
raštininkei M. Ramanauskie
nei ir jos vyrui Karoliui, kurie 
sausio 21 šventė gimtadienius.- 
J. šfflūenėi, išvykus atostogau
ti Floridon, palinkėta laimin
ga^ sukeliauti* ir pasilsėti.

Vykstant šiuo metu naujų 
narių vajui, pasiryžta kreiptis 
į moteris ir merginas, kad sto
tų į sąjungą, i Informacijomis 
aprūpinti paskirtos M. Rama
nauskienė ir M. Jokūbaitė.

Ęo susirmkimo namų šeimi
ninkė visas dalyves gardžiai 
pavaišino. Užkandžio metu bu
vo pasikalbėta bei pasidalinta 
praeities darbų prisiminimais. 
Ateinantį suarinkimą užkvie
tė savo naųartbgpl M. Janušie
nė. Jos pasiūlymas pūdai vi
sų priimtas. M.

.LZETtTVO^.
‘atsiminimai

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Ltadotavii Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ.

k (prie Forest Parkway Station) 
Woodtaven,N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
KoptySoe nemokamai visos, 
miesto dalyse: veikia ventillaci-

tklSJOvaC^SMto

JACKJfTUKM
01 REKTORIUS

WH!TE Jt
HILLJJOE.Ml

Gaunama:
“DARBININKO” 

administracijoj

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Grabortus - Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Neseniai pašalintas ir tas trū-. 
kūmas. Italijoj išleista “Keiks
mų ir užgauliojimų” enciklope
dija. Joje surinkti žodžiai, sa
kiniai, prasmės, kuriomis gali
ma gerai užvožti savo artimui.

Popieriaus naikintojai
Didieji pasaulio laikraščiai 

turi subūrę gausų personalą, 
siekiantį net šimtus ir tūkstan
čius žmonių. Tačiau savo re
daktorių ir apmokamų bendra
darbių skaičiumi visus nuneša 
rusų “Pravda”, 4 puslapių, bet 
tik pustrečio milijono tiražo 
dienraštis. “Pravdos” persona
lą sudaro 3500 žmonių. Iš to 
skaičiaus yra 1500 korespon
dentei, 350 redaktoriai, 300 
redaktorių padėjėjai, vienas vy
riausias redaktorius ir 15 at
skirų skyrių redaktoriai. Likęs 
skaičius tenka užsienio kores
pondentams. Laikraštis siunčia
mas į visą pasaulį, bet eiliniam 
žmogui nėra lengva jį rasti pa
čioje Rusijoje. Užtat anie re
daktoriai ir korespondentai 
daug ką randą kituose kraštuo
se, kas laikraštyje nerašoma, 
bet perduodaiha “šnipinėjimų 
skyriui.”

Naujoji karta
Šių dienų kūdikiai yra kito

kį, daug greitesni ir geriau o- 
rientuojasi atommiame amžiu
je. Penkių metų mergaitė Mar- 
sha iš Chicagos pareiškė mo
tinai, kad į vaikų darželį dau
giau neis, nes ten temoką tik 
triračiu važinėti ir kitus vai
kiškus darbus, o visai nekreipiu 
dėmesio į asmenybės auklėji
mą ,kaip tai mašinėle rašyti, 
svetimų kalbų mokytis ir val
gius gaminti. Tęstis

E Stvings Botas, iu ytatatak, tta 
Boods are cuned tverto yvu.

Savita <tay |3J$ • wwk coo 
briof yvv

If you sign up4o j«yeta4y^.75a week, 
1a 5 yna yoa*l tave
ytsrs 8 motahsyouTB tave. &Į37.3A 
Ata m 19 yeąbŠ motata 913*5-7? LAB 
h Boods ttat go ta etatagtata Jum 
aa esaaiple of bta *tag> frie «p—od

trwfu. wokk 
F0P.Y0U.700!

Bfcuiche £uny> 
409 W. Brcadvay, 
8o. Boston 27, Mase.

BevbijM KaaaMja
Knn Jtaaa Berąattaii

Patogi lovutė
Sparčiai žengiama patogumų 

keliu Paskutiniu laiku Ameri
koje pagaminta sųperiova, kuri 
aprūpinta specialiu kas 3 minu
tės keičiančiu orą aparatu, au
tomatišku šilumos reguliato
rium, telefonu .radijo ir tele
vizijos aparatais, užkandžio ir 
gėrimo staliukais su maža vir
tuvėle ir automatais kavai bei 
kepsniams gaminti, elektriniai 
skustuvai ir automatiniai dan
tų šepetukai. Izoliuojąs garsą 
apdangas ir pagalvutės, niū
niuojančios lopšinę, leidžia ge
rai nusnausti, o budmtuvas 
praneša ir lauko atmosferą, 
nuo kurios priklauso — keltis 
ar verstis ant kito šono. Už 
tokį malonumą ir kaina maloni 
— 3500 dol.

Drąsuoliai'
Springfield, Iii:, susikūrė 

draugija kovai su prietarais. 
Valdybą sudaro 13 viceprezi
dentų ir 13 garbės viceprezi
dentų. Susirenka kiekvieno 
mėnesio 13 d. ir ant stalo bar
sto druską bei kambaryje turi 
po išskėstą lietsargi. Tai esąs 
griovimas prietaringų įsitikini
mų.

Katinas “laureatas”
New Yorko kačių globėjų 

draugija “Batuotasis katinas” 
apdovanojo medaliu Milano sto
ties, Italijoje, katiną Momį už 
.“visuomeninius nuopelnus”. 
Tas katinas savanoriškai pasi
ryžo sutvarkyti stoties žiurkes 
ir peles, kurios drįsdavo ap
griauk elektros laidų izolia
cijos prietaisus, kad ne kartą 
vos išvengta traukinių kati- 
strofos.

ir kiti Mariuto produktai Bose krtatavSse: 
69-38 Myrtie Avė.

GHendale, N. Yė 
136-59 Rdoaevelt Avenue

FluBhing, N. Y. 
68-38 Forest Avenue 
• Ridgewood, N. Y. 
60-04 Węodtide Avenue

Woodsdde, N. Y.
19 West Post Road

' White Plains, N. Y.

MAIN STORE
GLKNDALE 27, N. Y.

jp* riusdi
taip pat Baus '
vos ir pat ssedun^vepta, 
tusi matant dmei ssėtim Jrį 
gardą gertL Ramuatii tiaros 
dtt sktivta ir dH bristi Odd- 
neys) . Jeigu esi nuvargęs* su- 
šaigs, gerk ramunių arbatą. 
TCaite esi piktas, nusisdnęs, ir
gi gurt: rarsmes. Prisžųsk 
mum $150, o-mes pristontane 
jum ramunių viaą'bvarą. J 
Kanadą — $2.75.

ALEKANDEfCS C®.
414 B»OAI>WAY

South Btatoa Mase.

How often tave yoa tad, "Sme, Td fore 

to save. Bot on my pay, I caa’t.” 

Dm’tįnt nf! If Ftaak Squires could start 
oq a fuaūture hiker’s pay, and save up- 
vrards of $6,000—can, tat!

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

/ ' 87 S^eridan Ave^ 
Brooldyn 8, N. Y. 
TeL APptegate 7-7083

Labai gera, Mokanti gražiai 
gyventi knygelė, tinkanti 
visiem, ypač jaunimui, 

parašyta

‘‘DABBININKO” ADMDi.

080 Bartiwtrk Ave^
Bmklya 21, N. T.

Tel STegg 2-5043

Matthev P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

FVN11AL HOMI 
M. F. BALLA8 - IMrektortar 
ALB. BAIZBBCNA8-BALTON

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage SL, Norwood, Mas*

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Richard J 
Cushtogr D. D.

Dvasias Vatas
KuA. Pr. A. VTrmauskas 
50 W. Sixth bireet, . 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
3*7 Franklin Street. . 
Norvrood, Mass.

Vjce Pirmininkai
Pranas Razvadauskas
5 O Street, So. Boston 27, Mas* 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Loveli, Mass 
Brockton Mass.

Sekrėtariaa
Antanas F. Knelžys 
50 Cottage Street, 
Nonrood, Mass

Hnataą Sekretartaa
Antanas PeU 
32 Wiider Street,

Atominiam amžiuj
Viskas daroma greitai ato

miniame amžiuje. š$ai:

• Alabamoje peleniai buvo 
patvirtintas konstitucijos pi- 
keitimas, kuris suteikia mote
rim lygiaš balsavimo teises. Į- 

’statymas, buvo pakeistas prieš 
33 metus, bet tik dabar patvir
tintas.

• Southern Railway buhal
teriai, peržiūrinėdami algų 
knygas, rado, kad tarnautojas 
W. Dowdell, iš Alabamos, 
kuris pasitraukė iš tarnybos 
1895, nebuvo atsiėmęs pilno 
jam priklausančio atlyginimo. 
Tad sumokėjo jam dabar 
$16.20.

• Arthur Rice, iš Camb- 
ridge, Mass., turėjo stoti prieš 
teisėją: žmona pareikalavo 
skirtis, nes jis nei su ja nei su 
namiškiais per dešimt metų 
nieko nekalbėjęs. Ar taip ga
lima atominiame amžiuje? 
Kai teisėjas kaltinimą jam per
skaitė ir paklausė, ar tai tie
sa, jis ramiai atsakė:- “Gal 
būt.” Tada ir teisėjas nuste
bo:: “Tai kodėl gi?” Kaltina
masis atsakė: ‘Tai kad manęs 
niekas nieko neklausė.”

WINTER CARDEN TAVERN. Ine.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pdsffn, odos, kHmjo, vidurių ir kitų ligų gydytojas
ApfiūrCJbnM ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-P 

- Mokslus baigės Europoje

128 E. 8tith STBEET NEW TORK CITY
Virt Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva piivaziuot:
' ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmono Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame Kambariu.1 
ir patarnaujaune visokios apdraudos < insuranc? i reikaluos*
— greitai ir gerai

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tii Street, Woodtaven 21. N. V
- Tel VIrginia 7-1896

Tei. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

346 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma brievizija, kambariniai bei auto radio? 
stiprintuvai (ampHfiers), plokštelių automatai 

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

Darbas atliekame^ prityrutii* tecta&o, pripažinto 
BCA iMtitata, Ysrke.

Darbo valnadoK fanfiea bto LvaL Bd 3 vaL vak. ir
ieitariifuleia sro 9 vai ryto fld 6 vaL vak.



Brooklyn 21, N. Y.

savo laiku buvo laikuose

l

S

’ DE K A LB AVĖ

• AIDŲ per metas išeina 10

mBNEEI

Darbininko reikalais praėju
si savaitgalį buvo išvykęs į 
Providence, Putnžttn ir Thomp
son.

Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOoth Boston 8-2590

BARASEVIČIUS ir SCNU8 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Bestai, Mass.

Kaa. M. Vaitkau
lankydamasis New Yorke, 

per Amerikos Balsą tarė 
Lietuvą religinį žodį.
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Jau galima gauti

Ltet

landžio 10 d. New Yorke.

linkių ryšius, paskatinti apy
linkių bei apygardų susiorga- 
nizavimą, aptarti Įvairius bend
ruomenės” organizacinius rei
kalus ir plačiau pateikti infor
macijų apie bendruomenės vei-

iš bendruomenės ir jos organų 
veikimo. Konferencija apims 
Baltimorės, Bostono, Hartfor
do, New Yorko, PbUadelphijos 
ir Newarko apygardas.

I konferenciją kviečiami a- 
pygardų ir apylinkių valdybų 
bei kontrolės komisijų nariai ir 
seniūnai; taip pat kviečiami a- 
pylinkių ir seniūnijų atstovai 
(po 1 nuo 25 asm.).

Konferenciją organizuoti pa
deda New Yorko apygardos 
valdyba su dideliu bendradar
bių būriu.

2gą laiką redagavęs “Lietu
vos žinias” Pittsburghe, da
bar gyvenąs Chicagoje, sausio 
28 d. iš New Yorko išplaukė į 
Pietų Ameriką. Argentinoje 
dalyvaus vasario 16 minėjime

paskui vyks į Urugvajų, kur 
atostogauja jo žmona. Iš tai, 
aplankęs kitas P. Amerikos 
valstybes, drauge su žmona ko- 

mėn. viduryje išvyksta j 
Italiją, Vokietiją, Šveicariją, 
Prancūziją. Kelionėje užtruks 
4 mėn. ir i Ameriką grįš tik

kėsi Darbininko redakcijoje ir 
žadėjo savo įspūdžių parašyti 

* mūsų laikraščiui.

vado-

to, bų« Sėtuvių latvių ir- estų

4:30 v. p-p.

Papildomų žinių apie kon
certo klausykitės Liet Atsi
minimo radijo valandų —šeš
tadienį 4:45 iki 5:30 iš stoties 
WEVD, 1330 kfl., ’97 MEG. 
(FM).

Operetės choras 
intensyviai dirba su nauju di

rigentu, komp. J. Stankūnu 
Pirmas pasirodymas bus va
sario 14 d. Webster salėje, Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jime. Pavasarį, gegužės 2 d., 
choras stato St Šimkaus ope
retę. "Čigonai.”

Skautų vyta
sąskrydis įvyksta vasario 

20Z?l d. Hartforde, Conn. Da
lyvauja skautų vyčių vienetai 
iš Bostono, Worcesterio, Hart
fordo, New Yorko, Baltimorės 
ir Philadriphįjos. Paskaitų bei 
diskusijų forma bus aptarti 
skautiški reikalai Vasario 20 
d. Imis bendras laužas, šokiai; 
žaidimai ir kitokios pramogos.

Iš New Yorko į sąskrydį ža
da važiuoti apie 15 skautų. 
Kurie dar norėtų prisijungti, 
prašome atvykti į draugovės 
sueigą, kuri įvyks vasario 7 d. 
12 vai Apreiškimo par. patal-

Maspetho skyriaus susirin
kimas įvyks vasario 3 d. va
kare parapijos salėje.

kuriais siusimos aukos Vasa
rio 16 Gimnazijos Namų Fon
dui, kad mes čia jas gaištumėm- 
sperenarkių kursu. Kai kurie 
mūsų bičiuliai paskelbė taf ir 

spaudoje. Savo atsišaukime 
Krašto Valdyba nurodo, kad 
įgalima siųsti jai aukas ir če
kiais, nes buvo išaiškinta,' kad 
yra galimybė ir juos realizuo-

Kad nekiltų kam kokių ne
aiškumų, pranešame, kad 'vi
sais tais keliais, ty. tiek gim
nazijos namų.sąskaiton Švei
carijon, tiek čekiais Valdybai 
betarpiai ,siunčiamos aukos 
savo tikslą pasieks ir bus gau
tos špermarkių kursu. Auko
tojai tat gali siųsti pinigus to
kiu, keliu, kuris jiems patoges
nis ir priernamesnis. Siunčiant 
aukas čekiais Valdybai betar
piai, prašome čekiuose nenuro
dyti banko Vokietijoje.

Taip pat pranešame, kad au
kos, kurios mums siunčiamos 
pašto perlaida ar per kurį nors 
banką Vokietijoje, špermarkių 
kursu neišmokamos.

Knfo VSJdyha.

; kad Marijos Dangun Ėmimo 
šventėje jrųgpiūčio taėn. 15 
organizuoja būrlaivių procesiją 
Atlanto įlankoje prie City 
Point, So. Bostone. Daugiau 
kaip 100 įvairių vandens spor
to klubų (yacht dubs) arki
vyskupo sumanymui pritarė ir

NAUJIEJI
SKAITYMAI

Ketvirtoji pataisyta laida, 
224 p., kaitai 2,50 dol. -

1. Važiuojant iš Queens “F” 
ir "E”, traukiniais persėsti 
Queens Plaza stotyje | IND 
“GG” traukinį ir važiuoti iki 
Fulton stoties. Iš ten 2 blokai 

Lietuvos Laisvės Komiteto salės. r 
vicepirmininku Vidinio Euro- 2 VaJsh-iant -Omarsie” B- 
pos Krikščioniu Demokratu 
Unijos diskusijų klube, 339 E.' 
52 St, N. Y., vasario 4 d. 5*30 
v.v. skaito paskaitą apie že
mės ūkio rinkas sujungtojoje

- Europoje.

mer stotyje j IND ”G” trauki
ni ir važiuoti iki Fulton sto

sausio 27 d.. Antanas Binkis, 
86 m. amžiaus, gyveno 759 
Halsey St, Brooklyne. Palai- ’ 
dotas sausio 30 d. iš Apreiški-

3. Iš East New Yorko va
žiuoti IND 8 Avęnue Unijos 
traukiniu Bd Lafayette sto
ties, Nub tSa 2 blokai iki sa-

puošė. Ūko žmona, duktė Ele
na, žentas ir anūkai. Palaidotas 
£ Aromiskio koplyčios.

Važiuojant iŠ E. New Yor
ko BMT Unija persėsti Broad- 
way Jitaction stotyje į IND 
8 Aveaue traukinį.

Salės adresas? 126 St FeHx

36 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

1954 m. vasario men. 14 dieną,
4 vai po pietų,

PROGRAMOJE: žinomas Amerikos senatorių iš 
Washingtdh, D. C. Visų keturių Tarybų sudarančių 
srovių vardu kalbės prtrf. Kazys Paktas.

ras, vadovaujamas žinomo metrikom ir solisto p. 
Stankūno. Po minėjimo programos lokiai, kuriems

Pąbaltieeių ir amerikiečių dr-jos veikla

Sovietų Rusiją! jėga užėmus 
Pabaltijo kratais, 1941 m. lie
pos mėn. Faneuil salėje, Bosto
ne, . įvyko trijų Pabaltijo tautų 
viešas protesto susirinkimas. 
Susirinkime buvo nusistatyta 
įkurti visų trijų pavergtų tau
tų draugiją bendrai kovoti už 
Pabaltijo išvadavimą. Drau
gija įsteigus, jps pirmuoju pir
mininku buvo Lietuvos garbės 
konsulas adv. A. O. šalna. Nuo 
to laiko draugiją Bostone visą 
laiką' tebeveikiai
Šiais metas nusistatyta drau

gijos verkimas sustiprinti

vėliais toje procesijoje dalyvau
ti. Procesijos metu bus suteik
tas palaiminimas švč. Sakra
mentu nuo procesijoje daly
vaujančio didžiausio laivo į- 
lankoje prie Dorchester.

Šv. Mitas vakarais
Bostono arkivyskupas, rem

damasis popiežiaus Pijaus XII 
apaštališku raštu “Christus 
Dominus”, leidžia gavėnios 
metu vieną kartą savaitėje 
kiekvienoje parapijos bažny
čioje atnaušauti šv. Mišias va
kare.

- Kunigų suvažiavimas -
Marijos metams atžymėti, 

Bostone įvyks visos Bostono 
arkivyskupijos kunigų suvažia
vimas. Suvažiavimui pravesti 
ir darbotvarkei nustatyti arki
vyskupas paskyrė prel. Tho- . 
mas J. Riley.

Karofis ir Petronėlė

New Yorko Balto Vajaus 
Komitetas

šaukia posėdį penktadienį 
vasario 5 d. 7 vai vak. Povi- 
lanskienės svetainėje, 158 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Posėdžio metu Vajaus Ko
miteto pirmininkas kun. dr. 
Stasys Valiušaitis duos galuti
nę rinkliavos apyskaitą. Taip 
pat bus pasikeista nuomonėmis 
dėl totalesnės paramos telki
mo Bendrajam Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondui ir aptarta 
Balto dešimtmečio proga ruo
šiamo parengimo reikalai.

Sausio 24 d., įvykęs metinis 
susirinkimas išrinko naują 
valdybą: iš lietuvių pusės B. 
Mickevičius išrinktas vicepir
mininku, Bemice R Cleveland 
sekretore ir nariais — Ir. Mer- 
nomaitienė, Dr. Pr. Galinis ir. 
L. švdnis. Teisiniu patarėju 
išrinktas adv. A. O. Šalna. Iš ‘ 
latvių ir estų grupių buvo iš
rinkti į valdybą irgi po pen
kis asmenis. Latvių atstovas 
E. Spigulis išrinktas nauju 
pirmininku.

Adv. A. šalnai priminus, 
kad 1941 m. vietos gubernato
rius Saltonstall paskelbė pirmą 
pabaltiečių dieną, susirinkimas 
nusistatė prašyti, kad tokia 
diena būtų skelbiama šiais 
metais birželio 14 ir kad ta die
na visų trijų Pabaltijos tautų 
būtų minima bendrai. Susirin
kimo metu buvo pageidauta, 
kad draugija daugiau panau
dotų vietines stiprias baltiečių 
kultūrines jėgas, suruosdama 
amerikiečių publikai koncer
tus ir paskaitas. Kadangi ši 
draugija dirba labai naudingą 
darbą, pageidautina, kad dau- Petras Korzonas, 80 m. 
giau lietuvių prisidėtų prie jo
sios* veiklos. M-G.

FUNERAL H O M E 
197 Wetater Aveane j 

Cambridge, Mass.
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimu diena ir nakti 

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

pačios ir į kitus miestus.
Reikale Saukite: Tet. TR 6-S434

• AIDAI — mokslo, litera
tūras, meno ir visuomeninio 
gyvenimo mėnesinis ifiuostruo- 
tas žurnalas.

• AIDAI sau tiksiu pasirin
ko: kelti krikiČMHnaką kultūrą 
kovoje su komunizmo grėsme, 
gelbėti lietuvybę smarkaus 
nutautęjnno audrose, judinti

gas į darbą, kultūros ryžiais 
jungti Retoriškąją hrteiigenti-

pių. Jie prilygsta gražiai fie- 
tavfikai ksygai. .

• AIDAI metams kažtaoja 
t& 6 dol

• AIDUS redaguoja A. Vai- 
čariaitia Redakcijos nariai: T.

Nyka-NyKta*

Naujas numeris

A D R.E S A S:

vasario ‘ 2 atšventė 35 m. | 

savo vedybinio gyvenimo su- | 
kaktį. Sukaktuvininkų inten- Į 
cija šv. Petro parapijos baž- | 
nyčioje 9 vai. ryto buvo atna- j 
šaujamos šv. Mišios. Sukaktu- I 
vių proga ponai Vasiliauskai j 
parapijos bažnyčiai paaukojo 
tris naujas albas.

M I B £ j
Sausio 29 d. iš šv. Petro pa- |

rapijos bažnyčios palaidotas
am."

* Lithuanian
* Furniture Co.
* M O V ER S —
* SO 8-4618
$ INSURED and BONDED
* Local and Loną Dtetance Mover J

* SO. BOSTON, MASS.
* 326-328 W. BrtNMhray

žiaus. Velionis gyv^no722 E. j 
8th St, So. Boston. Palaidotas " 
Naujos Kalvarijos kapinėse. 
Dideliame nuliūdime ' paliko 
dukterį Grasildą Korzonaitę — 
Simon. •

Sausio 30 d iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios palaidota A- 
gota Darkentienė, 87 m. am
žiaus. Velionė gyveno 183 D 
St, So. Boston.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME j

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletakm, F. E. ZaletekMl 
Grabortai fa- Balaamnetajai 

Patarnavimai diena ir aaktj. 
Koplyčia šermeafam dykai.

NOTARY PUBLIC 
SO $-6815 

8Outh Beatos 8-MN

Š. m. vasario mėn. 6 7:30 v. v. ir
7 d. 3 v. ST. FEUX ST. PLAY- 
HOUSE, 126 St. Felix St., Brooklyne .

HENRIKO KAČINSKO

JUPITERIS JUOKIASI
Bato vaidina* A. Bendoriūtė, E. čturiytft, Ik KMtabaM

J. Lapurka, E. Uosys, VI Zarsckaa




