
Plėšikas ar snii
Pereito šeštadienio vakarą 

Bostono peticija rado nužudy
tą radaro, inžinierių Robertą 
H. Himlerį, 31 metų. Jį ųįfe* 
dė automobilyje prie vairo įh 
bendrakeleivis, kuris nėraj5t«į 
imtas nei išaiškintas. Dviem 
šūviais inžinierius buvo nužu
dytas, išmestas iš automobilio

VLIKO PIRMININKAS

< Jonas Matulionis sausio 19 
lankėsi “Darbininke” redakci
joje. Netrukus žada išvykti į 
Europą.
: Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkė Alena Devęnienė išplau
kė | Europą sausio 19.

GALI SPROGTI TREČIAS 
KARAS '■ -

Anglijos n^n. pirm. -Edenas 
savo partijos susirinkime pra
nešė, kad kovoje tarp komu- 
hizmo ir vakarų per paskuti
nius mėnesius niekas nepage
rėjo. Visuotinis įtempimas ga- 
tis sprogti bet kurioje jautrio
je vietoje, pvz. artimuose ry
tuose.

< ORGANIZUOJA LIAUDIES 
ARMIJĄ RYTŲ VOKIETIJOJE

Rytų Vokietijos parlamentas 
sausio 18 nutarė organizuoti 
“liaudies armiją”. Ji būsianti 
“taikos sargyba”, nes Vakarai 
rengiąsi invazijai į rytus. Pir
miausia į kariuomenę perveda 
“liaudies miliciją”, kurios pa
ruoštos jau yra 120.000.

ŽUVO 25 SU TANKLAIVIU?
Louisianoje tanklaivis “Sa

lem Martime” sprogo. Iš 41 į- 
gulos žmogaus pasigendama 25. 
Greičiausia, jie bus žuvę. Ke
turių lavonų likuč>ai rasti. Tik 
6 mylios nuo sprogimo yra di
džiulės naftos valyklos. Prie
žastis tiriama

SYRIJA REIKALAUJA
Syrija reikalavo, kad Ameri

ka nutrauktų pagalbą Izraeliui. 
Jei Amerika duos ir toliau pi
nigus Izraeliui, po to, kai Izra
elis užpuolė Syrija. tai Syrija 
laikys Amerikos žygius ne
draugiškus Syrijai.

• H. Hooveris, buvęs prezi
dentas, dabar jau 81 metų, pa
siūlė dalį prezidento pareigų 
perkelti viceprezidentui. Piestu 
prieš tai stojo buvęs preziden-

• Indijos vyriausybė paskel
bė, kad Bombėjaus miestas pa
daromas valstybe. Darbininkai, 
vadovaujami komunistų, pa
skelbė streiką, mieste surengė 
barikadas ir gaisrus.

PRIĖJO PRIE ŠIRDIES

tektyvas Ch. S. Wadė. Jis vieną 
dieną sekė 16 metų nusikaltėlį, 
kuris jau keturis kartus buvo 
šovęs į policininkus. Nusikal
tėlis užbėgęs ant namo stogo 
su Šautuvu šaukė detektyvui: 
“Jei pasirodysi, sutrupinsiu 
galvą; nekenčiu policininkų”. 

' Wade nusijuosė diržą ir nume
tė revolverį, kad tai matytų ir 

. persekiojamasis. Paskui kalbė
jo: “Jeigu tu mane nušausi, 
mirsi elektros kėdėje; bet da
bar su tavim dar nėra taip blo* 
gai; leisk man su tavim pasi
kalbėti porą minučių”. Prisiar
tino prie nusikaltėlio, kuris te-, 
belaikė atkišęs Šautuvą. Tos 
pora minučių užtruko pusket
virtos valandos. Wade pagrin
dinė kalbos mintis buvo: kai tu 
savo bausme atliksi, aš duosiu 
tau darbo, ir tu vėl galėsi būti 
garbingas žmogus. Baigėsi tuo, 
kad nusikaltėlis atidavė šautu-

ma. sakydamas: “Tamsta esi 
pirmas žmogus, kuriuo aš pasi
tikiu, kad jis su maniui elgsis 
garbingai”.

Wade turi įsitaisęs dirbtu
vę, kurioje dirba daugiausia 
buvusieji nusikaltėliai, jo pa
iki MCMttęji Moka nuo 80

Kartoteką vagis 
Vokietijoje jau 

suimtas
Iš Vokietijos praneša, kad 

sausio viduryje vokiečių poli; 
cijai pavyko sugauti vieną iš 
bendruomenes kartotekos va
gių. Ta? esąs Peter Karpacky, 
32 metu, gimęs Rusijoje. Šiuo 
metu jis tardomas Miunchene.

Kartotekas vogė ne tik lietu
vių bendruom'enės. Taip pat 
latvių, ukrainiečių ir kt Buvo 
išvogti dokumentai iš nedega
mos spintos Bonnoje ir iš Vo
kiečių v>enos partijos. Tai pa
čiai grupei priklauso ir mėgi
nimas išgabenti iš Vl»ko patal
pų Reutlingene nedegamąją 
spintą.

KANADA PRIPAŽINS 
RAUDONĄJĄ KINIJĄ

-- Kanados parlamente užs. 
reik. min. Pearson pranešė, 
kad Kanados vyriausybė ren
giasi pripažinti raudonąją Kini
ją. Nutylėję, ar reikalaus įsi
leisti ją Į JT. Bet tai savaime 
aišku.

DU PREZIDENTAI, bures ir dabartinis, Hooveris ir tSseohosreris. tarfei, kaip palenįrvtatf pareigas

“Išlaisvinimo kovotojai” sumažinami
Amerikos armijos speciali 

dešimtoji grupė “išlaisvinimo 
kovotojai”, kuri yra pietų Vo
kietijoje; dviem trečdaliais su
mažinta. Paliktas tik trečdalis. 
Sumažinta ketvirtadaliu ir spe- 
cialf septintoji grupė, kuri yra 
Fort Brigg. Nuo. visiško panai
kinimo išgelbėjęs tik armijos 
štabo viršininkas gen. M. D. 
Taylor.

Tos grupės yra sudarytos

STREIKAS GREITAI 
BAIGSIS?

Mayoras Wagneris sausio 19 
pareiškė, kad anglies ir^ąlie- 
jaus transporto šoferių .strei
kas, kuris truko New Yorke 
jau keturias dienas, tuojau 
sėkmingai baigsis. Kompanijos 
dabar siūlo pakelti valandai at
lyginimą 27,5 cn; prieš streiką 
jos siūliusios tik 20 cn.

EDENAS įSPĖJO TAUTĄ
Anglijos min. pirm. Edenas 

sausio 17 Įspėjo tauta dėl ūki
niu sunkumų. Infliacija tebesi
tęsianti. “Jei dabar vartojamos
priemonės nepagelbės, tai w- 
riausybė griebsis kitu”, nepai
sydama, kad jos" gali būt’ nepo
puliarios ir net* atsieiti rinki
mus. Bet kokios tos priemonės, 
Edenas nepasakė.

į pietį Amerika
PO ŪKINĖS INVAZIJOS POLITIKĄ

KĄ MASKVOS NAUJĄS 
r ĮSIŪLYMAS REIŠKIA?

Jis reiškia trejopą norą: įsi
galėti pietų Amerikoje su ūki
ne įtaka; išstumti iš ten Jung
tines Valstybės; įsigalėti su 

galėtų priimti pietų Amerikos ideologine — politine įtaka ko
munizmo naudai.

Lig šiol Maskva veikė slap
tai per komunistus kiekvieno
je šalyje. Komunistai jau buvo 
įsibrovę į valdžios viršūnes 
Guatemaloje. Bet pernai suki
limas juos išmetė. Komunistų 
programa buvo vykdoma žymia 
dalim Argentinoje per komu-

Sovietų ministeris pirminin
kas Bulganinas pasiūlė užmeg- 
sti santykius tarp Sovietų Są
jungos ir pietų Amerikos vals
tybių. Minėjo pirmiausia ūki
nius santykius*. Sovietų Sąjungą 

valstybių žemės ūkio gyvuli
ninkystės gaminius, žaliavas, 
o jom duoti mašinų, techniki
nės pagalbos, ypačiai specialis
tų. Pageidavo taip pat diploma
tinių santykių.

Tą pareiškimą Bulganinas 
paskelbė pasikalbėjime su New 
Yorke leidžiamu laikraščiu 
“Vision”, skiriamu daugiausia 
pietų Amerikos valstybėm. / 

- Lig šiol Sovietų Sąjunga tu
ri diplomatinius santykius tik 
su trim pietų Amerikos valsty
bėm: Argentina, Urugvajum ir 
Meksika. Ligšiolinė prekyba su 
pietų Amerikos kraštais 1954. 
siekė 200 mil. dol. Tuo tarpu 
Jungtinių Valstybių prekyba 
su pietų Amerika siekia 7 mi
lijardų dol. at-

daugiausia iš pabėgėlių iš ana
pus geležinės uždangos. Tai 
savanoriai, kurie pasižada nusi
leisti anapus uždangos į sate
litinius kraštus, jeigu kiltų ka
ras. Jų paskirtis tada būtų ap
mokyti kovos .technikos ten 
esančius partizanus, vykdyti 
sabotažo aktus.

Susiaurinimo priežastis — 
esą iš viso kariuomenės maži
nimas ir biudžeto siaurinimas. 
Politiniu atžvilgiu tai aprami
nimas Chruščiovui ir Bulgani- 
nui.

Pernai buvo pranešta, kad fondas; kitus vyriausybė. Da- 
septintojoj grupėj Fort Brigg bar vyriausybė pensijom jau 
buvo 2000 kovotojų. išleidžia 7 miliardus.

Derybos .Ženevoj e nesiseka dėl Formozos
Nuo rugpjūčio 1 Amerikos 

atstovas Johnsonas derasi Že
nevoje su raudonosios Kinijos 
atstovu Wangii. Derasi pirmiau
sia dėl belaisvių paleidimo ir 
kinų repatriacijos iš Amerikos. 
Apie derybų eigą buvo mažai 
skelbiama. Pirmasis Kinijos

SOCIALINIAI PROJEKTAI
Ir Vokietijos socialistai ren

giasi iš anksto rinkimam, ku
rie įvyks 1957. Dabar nuo už
sienių politikos savo propagan
dos svorį perkelįa į vidaus gy
venimą. Paskelbtoje socialinė
je programoje reikalauja: vy
ram nuo 65 ir moterim nuo 60 
metų x pensiją; jos dydis 75% 
;gauto atlyginimo; darbą orga
nizuoti taip, kad visi jo turėtų 
ir kad Į darbą būtų įtraukti ir 
pabėgėliai nuo bolševiku. Tas 
pensijos planas pareikalautų 
11 Yniliardų markių. Jų 60% 
turi duoti socialinio draudimo

nistų agentus valdžios viršūnė- 
- se Argentinoje. Bet sulikvida- 

vus Peroną ir komunistų įtaka 
buvo parblokšta. '

Po to nepavykusio brovimosi 
sprogdinti iš vidaus Maskva 
siūlo oficialius santykius, ku
riais galima būtų pridengti ko
munistų veiklos globą.

čia yra ta nauja Sovietų 
taktika, apie kurią buvo įspė
jęs tautą valst. sekr. Dulles, 
pritariamas prez. Eisenhovve- 
rio. Ji tiesiama jau ne tik į 
Aziją, Į vidurinius rytus, bet 
ir į pietų Ameriką.

stovas dabar paskelbė, kad su
sitarti nevyksta. Kinija esą 
spalio 27 siutusi sutartį, kad 
visi tarp Amerikos ir Kenijos 
ginčijami klausimai būtų 

rikos atstovas prie to dar pri
dėjo, kad tokia sutartis apima 
ir Formozos reikalą. Kinija 
atmetė, nes Formoza ji laiko 
savo vidaus reikalu.

Tokia pataisa Johnsonas de
maskavo tikruosius komunistų 
norus — sudaryti sutarti ir už
migdyti budrumą, o tuo tarpu 
pasiimti'Fęcmoza ir aiškintis.

su Amerika, nes Formoza tai 
Kinijos vidaus reikalas. Rytoj 
bus vidaus reikalas Indokinija 
ir tt.

AMERIKA KALTINA
KINIJOS RAUDONUOSIUS
Amerikos atstovas Johnsonas 

apkaltino sausio 18 raudonąją 
Kiniją, kad ji nesilaiko ruesė- daugumas laisvojo oasaulio 
jo 10 sutarties dėl Amerikos 
belaisvių paleidimo. ,

AMERIKAI KOMUNIZMO 
PAVOJUS NESUMAŽĖJO

Atstovų Rūmų komisija 
priešamerikinei veiklai tirti 
metiniame pranešime paskel
bė ,kad komunizmo pavojus 
Amerikai nėra sumažėjęs.

EDENAS, SAKO (HIR
Čhurchillis, išvykdamas į 

Viduržemio pajūri pasilsėti, pa
sakė naują sąmojį: jis turis pa
silsėti, nes grįžęs turėsiąs pa
keisti Edeną, kuris jan sens- 
tąs ... ‘ ’

Edenas ne tik sensta, bet 
tikrai paseno ir sukėlė visuoti
nį anglų nepasitenkinimą. Jei
valdžios negeroves panrastai Užsienių politikoje konserva- 
kelia aikštėn opozicija, tai šiuo 
tarpu prašneko nepatenkinti ir 
konservatoriai.

Nepatenkinti savo nrrir Eterio 
pirmininko veikimu, tikriau 
nieko neveikimu ar vr'Vi«no 
atidėliojimu, delsimu, neryžtin
gumu.

Pereitu metu gegužnc 26 
konservatoriai džiūgavo. Rinki
mai jiem davė d’del** anie 60 
persvara. Jie galėjo dabar savo 
politika 
tikėjosi, 
lizuotas, 
pavojus 
kad bus vykdoma keliu tinklo 
statyba, geležinkeliu modernia- 
vimas. Tai padidins apyvartą 
ir visą gyvenimą padarvs jud
resnį.

Bot apsiriko. Niekas napa-

vvkdvti. Ir 
kad nimbas 
bet kokis 
pašalintas.

daugelis 
hnc cfnb’- 
inn’arijos

Robert H. Himmler 
nužudytas plėšiko ar šnipo.

Reikalauja, kad pa
sitraukt y Dulles
Valst. sekretorius J. F. Dul

les pasikalbėjime spaudai dėl 
viso triukšmo prieš jį sausio 17 
išryškino Amerikos politikos 
liniją. Amerikos politika — sa- ' 
kė Dulles — turi siekti garbin
gai išvengti karo; turi būti 
kantri, turi būti taikinga, bet 
kai paliečia gyvybinius reika
lus, turi iš anksto pasakyti, kad 
ji yra pasiryžusi kovoti su vi
som jėgom už principus. Esą 
karas galėtų būti išvengtas to
kiu būdu, kad galimasis už
puolikas negalėtų apskaitinėti, 
jog už ta*i liks nenubaustas.

A. Stevensonas reikalavo 
sausio 17 kalboje, kad prezi
dentas Eisenhoweris atleistų 
valst sekr. Dulles iš pareigų

Dulles siūlvto grasinimo karu 
taiką laimėti

TIK KETURIOSE VALSTY
BĖSE SPAUDA LAISVA

Tarptautinis spaudos institu
tas Šveicarijoje paskelbė tvri- 
nėjimą, kurio išvada tokia: 

valstybių vartoja spaudimą sa
vo spaudai. Dengiasi “valsty
bės saugumo” sumetimais. Lai
svės varžvmas itin sustiprėjęs 
po karo. Iš 40 laisvų netotalisti- 
nių valstybių tik 4 duodančios 
spaudai visą laisvę. Kurios — 
nesuminėjo. Bet suminėjo, kad 
spaudos žmonės buvę net su- 
iminėjimi Turkijoje ir kt.

Ūkinis ir politinis gyvenimas 
nelengvąją, o iš Edeno nesu

laukia veiklos

bus įvestas importo draudimas 
ar apribojimas. Keliu moder
nizavimo ir kiti projektai ati
dėti.

toriai neturi taip pat kuo pasi
girti. Toks menkas riešutas 
kaip Kipro salos istorija nepa
jėgiama išnarplioti; viduri
niuose rytuose delsimas ir ne
apsisprendimas. Santykiuose 
su Maskva — appeasmentas. 
kuris jau palietė ir anglu car- 
be po Bulganino ir Chruščiovo 
pliauškalu apie Anglija. Ang
lija sukursčiusi Hitlerį prieš 
Rusiją — skelbė Maskvos bo
sai, — Anglija niekinanti Azi
jos tautas ... Tai sakė tie 
“draugai”, kurie vra nakvoti 
ir i Londoną ir turi atvvkti ši 
pavasari. Konservatorių laik
raštis aiškiai parašė, kad

būtu neoedoru ignoruos 
tuo* įžeidinėjimus, kuriuos tie 
du “draugai" padarė Anglijai, 
ir priimti tuos | svočių*. Priim
ti j kraštą, kuri Įia niekina Ir 
jo neapkenčia. Pakvietimas da> 

automobiliu užpuolikas priva^y 
žiavo prie benzino stoties, app. 
plėšė ir netrukus patį autamo-’ 
bili pametė.

Himleris turėjo su savim 
slaptus dokumentus apie Ame- 
rikos rytinio pakraščio apšaū- s 
gos radaro tinklą. Dar neskel- J 
biamS, ar iš tos bylos kas din-

BEMAUflfFRAUfUįN

PAŠTO ŽENKLAS Benjamino 
FranUind~250 metu sukakčiai 
priminti. -

BENJAMINAS FRANKLINAS 
GIMĖ PRIEŠ 250 MĖTŲ

Sausio 17 suėjo 250 metų 
nuo Benjamino Franklino gi
mimo. Rengiamos Amerikoje 
iškilmės, kurios truktų per vi
sus metus. Jose turėtu būti iš
kelta B. Franklino veikla ivai- - 
riose srityse — valstybininko, 
auklėtojo, laikraštininko.

Jo laikraštis “Pennsylvanta 
Gazette” buvo labiausiai išpli
tęs visoje Amerikoje. Kai jo 
brolis buvo įkištas i kalėjimą 
už anglų valdžios kritikavimą. 
tai jam teko perimti laikrašti 
ir skelbti laisvos spaudos idea
lus. Jis skelbė, kad laisvai pasi
dalydami nuomonėm, žmonės 
vienas kitą 
laisvė veda 
Jis stovėjo 
naikinimą.

tobulina', žodžio 
į ta>ką pasaulį, 

ir už vergijos pa-

. • Alžire riaušės tebeina. 
Prancūzu vyriausybė paskelbė, 
kad per porą dienų buvo už
mušta 100 sukilėlių.

LIS, JAU SENSTA
Bet vyriausybė užsispyrusi 

tylėjo ir rengėsi priimti Mąsk- ; 
vos bosus. Net ChurchiUis įsnė- r 
jo Edeną, kad surastų būdą ' 
priėmimui atšaukti... > , <

Vyriausybės pertvarkymas * 
susilaukė taip pat neigiamo, 
vertinimo. Esą daug žadantis 
ir drąsus užsienių reikalų mi
nisteris Macmillanas nugrūstas

padėti mokytis finansų politi
kos abc. O Butleris, ketverte 
metus laikytas valstvbes iždo 
genijum, perkeltas į parlamen
tą ir padarytas jo reikalų 
tvarkytoju...

-o-
Ar priekaištai teisingi ar ne. 

sunkiau pasakyti iš šalies. Bet 
jie rodo, kad visuomenėje yra 
pasėtas didelis nusivvlima”. 
Konservatyvūs “Daily Skeetch” 
tiesiog parašė: 

sitrsukti".
Gal dėl to ir buvo paleistas 

gandas, kad Edenas pasitrau
kia ir perleidžia Butleriui. 
Gandas paneigtas. Bet Chur- 
chillio sąmojis pasirodė teisin
gas: Edenas paseno.

Žėjo. Pirkliai nėra tikri, ar ne* sarę* pentaicMmas
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UKRAINIEČIAI SVARSTO AMERIKOS POLITIKU

'VlUtiM1$ LIETUVOS Ražo LINUS

KONGRESE

mokslo veikėjo

YOU(W

tik 4 patikimiem asmenim.

rusiškas 
leidimu.

Tre- 
šokiu

Amerikos ukrainiečiu kelias
Amerikos lietuvių vadovauja

mieji politikai Lietuvos laisvi
nimo reikalui stengiasi veikti 
Kongresą ir vyriausybės parei
gūnus VVashingtone. Kongreso 
plačiu mastu tyrinėjimas, kaip 
Sovietai užgrobė Baltijos vals-

PITTSBCKGHE šalčiai kliūtie gesinti gaisra. kurm padarė 2M.M9 
dol. nuostolio. .

l.'.eią
antru

kartu 
gruo-

rinės žvalgybos viršininkas 
Allen Dulles pasikalbėjimuose 
su spauda nerandąs reikalo iš
kelti Sovietų “achillo kulnies’' 
— ukrainiečių, kaukaziečiu ko
vos už išsilaisvinimą, kuri šiuo 
metu esanti tęsiama pasyviom 
priemonėm. Amerikiečiai, pa
siskelbę kovotojais už paverg
tų tautų, kaip Ukrainos, Gudi-

Vytė EmUija Grinevičiūtė iš 
Keamey, N. J. įteikė svečiui 
raudonų rožių puokštę, o J. Bo- 
ley — kelioninį lagaminą. Ofi
cialiąją dalį užbaigus Uetuvos 
himnu, vyčiai dar ilgai šneku
čiavosi su prel. M. Krupavičiu
mi prie kavos. ' jb.

AUSTRIJOJE olimpin. sporto 
žaidimuose amerikiečius išti
ko nesėkmė: ju geriausia kalnu 
slidininke Katy Rando! ph išsi
narino klubu.

Donelaič.? 
vertimas išėjo 
Vilniuje: 36.000 tiražas. Pir
mas leidimas buvo 1946 su tom 
pačiom V. K. Jonyno iliustraci
jom. Tik buvo išimtas viršelis 
ir pakeistas kita Jonyno ilius
tracija. nors pasirašė autorium 
k r/.koks rusas.. Iš Jonyno ilius- 
tr; jų buvo išskusti Jonyno 
in a’aį ir nepažymėta. Antro 
1c nio iliustratoriais pasirašę 
\. Ilostovcėv ir L. Rostovceva.

Vilniaus radijas pranešė, kad 
po ilgos ligos mirė dekanas 
Pranas Jodelė, sulaukės 84 me
tų. “Tiesa" sumini, kad jis bu
vo “buržuinės” Lietuvos uni
versiteto kūrėjas. 1945 jis gavb 
“nusipelniusio 
varda”.

- Man pačiam teko' ner?vve”- 
ti vienoje Gudijos geležinkelio 
stotyje vykstant i Maskva... 
Vėlu vakarą traukinys įriedėto 
i apšviesta stoti. Išlipė vakarie
čiai lankytojai pasijuto aosunti 
merginu. Suskambėjo muziko, 
ir prasidėjo šokiai tiesiog aikš
telėje. Aš. kuris vienintelis 
kalbėjau rusiškai, pasiiuto’i 

' . beturįs rankose jau keturias 
* gėlių puokštes, linksmai kla >-

? sinėjamas ir komplimentuoja-
mas. įspūdis buvo toks stiprus, 
kad norėdamas jo išvengti, li
pau atgal i vagona ir pro fnnro 
stebėjau. Krito i aki. kad bei
na mergaitė tarp tu šokančia 
nejučiom duodavo ženklus mu
zikantam ir šokikam, kada 
dainuoti, kada šokti, kur kam 
dingti. Man darės jau smalsu.

L ’ Prabangiame Maskvos vieš- 
C jautyje “Moskva” stebėjau, kaip
< vienas žurnalistas iš vakarų’
-• ’ Vokietijos su dideliu užsispv-
į rimu ieškojo savo kambaryje
I paslėpto mikrofono. Kai nera-
į ; ' do jokio ženklo ir kai nepaste

bėjo, kad jo lagaminai būtų 
išvartyti, su entuziazmu ir gar
siai ėmė reikšti savo jausmus: 

>r “Na matai, visai netiesa, ką 
apie Sovietų žiaurumus buvo 
pasakoję".

Norėjau’ jam atsakyti: “Mie
las pone, kai 1938 pirmąsyk 
buvau kaip užsienietis Berly- 
ne, mano lagaminai buvo taip 

f ' pat neiškratyti; savo kambary
je taip pat neradau mikrofono; 
paskui savęs nepastebėjau tain 
pat sekančio šešėlio. Tačiau..." 
Tačiau to jam nepasakiau. Ne
verta buvo ginčytis. O antra.

aš buvau Maskvoje, totalisti- 
nlame krašte, kur tam tikru 
klausimu nėriau neliesti.

■ '' "■ ■ ■ t ■ j •

7 Pabuvojęs antru kartu; So- 
'į , .rietu Sąjungoje, neradau jo- 
į kių ženklų tai nuomonei pa- 

įkeisti. Gal dėl to. kad jiem sunkiau 
prieiti prie valstybės departa
mento. kuris neturi oficialiai 
tokio skyriaus, kuris rūpintųsi 
seniau Rusijos pavergtom tau
tom. . Ukrainiečiai stengiasi 
daugiau veikti visuomenės opi
niją. Masėm jie teikia šeštadie
niais televizijos programą New 
Yorke, inteligentijai* nuolati
nius biuletenius ir trimėnesn 
nį žurnalą “The Ukrainian 
Queterly”. • 7

Redaguojamas Nicholas Chu- 
baty. šis Amerikos ukrainie
čių žurnalas yra Įtakingas. Pa
skutiniame 1955 numeryje ve
damajame svarsto amerikiečių 
politiką Sovietų Sąjungos at
žvilgiu ir nurodo, kad valsty
bės departamente tebeviešpa
taują “Russia Firstęrs", kurie 
stengiasi nutylėti rusų paverg
tų tautų nuo Ukrainos iki Tad
žikistano likimą. Esą net Cent-

1905 metus paminėjo, išleis
dami tusų kalba knygą “1905 
metai”. Lietuviam ten atsto
vauja J. Biliūnas su “Laimės 
Žiburiu". *

Tautinių šokių konkurse da
lyvavo 18 naujų kompozitorių. 
Pirmoji vieta teko artistui J. 
Gudavičiui už šoki “Rezginė-

SAKt IR GRAŽIAI PASAK!
Jei valstybė užsuka vandens 

kraną, kada vandeny atsiranda 
bakterijų, laikome tai budru
mu ir esame dėkingi. Bet jau 
ir mano septyniolikametis sū-

daugiau — anapus 
pamato siūlelius, 
žmonės traukomi 
užsieniečiu, kaip

lonėm atsi- 
sieną .. .

Po snaudos konferencijos 
“Metropol” viešbuty pare’škiau 
vienam iš sporto komiteto pa
reigūnų, kad norėčiau iš jo 
daugiau patirti apie sovietinį 
sportą, nes noriu parašyti 
straipsni. Jis labai pritarė tai 
minčiai. Bet kai ji pradėjau 
klausinėti, jis griežtai nukrei
pė mane į užsienių reikalu 
spaudos skyrių. Iš ten aš kau
siąs visas žinias. “Tai daug la’- 
ko atims” — aiškinau iam. 0 
jis pakartotinai pabrėžė: “Ki
taip negalima, sporto komite
tas turi gauti tam reikalui nu
rodymus ...

Reikalas man buvo aiškus. 
Tiesiogiai pasišnekėti, akis Į 
aki — nebus galima ...

Gal kai n tik ir tam, kad gy
ventojai būtu atitverti nuo už
sieniečių, Sovietų Sąjungoje 
neteko niekur pastebėti tele
fonų knygų nei miestų planų.

Užsienietis gauna adresus ir 
telefonus tų, kurie priklauso 
prie lankymosi programos ...1

Pakelia kartais uždangą prie 
sienos. Bet uždanga tarp žmo
nių pačioje Sovietų Sąjungoje 
palikta kaip buvusi.

Krinta Į akis rodomas rusa 
nuoširdumas vokiečiui. Esu 
pats pergyvenęs, kaip per šim
tą metru nuo Kremliaus sovie
tinis pilietis, pažines vokieti* ir 
ji užkalbinęs, nusivilko savo 
marškinius, prakaituotus, pa
geltusius kaip citrina, ir bru
ko i rankas yokięčįui kaip at
minimą iš Maskvos apie rusus.:. 
Kas nepažįsta šios valstybės 
gyvenimo sistemos ir nemoka 
kalbos, bus labai sujaudintas 
tokiu rodomu nuoširdumu.

Bet net gerai krašta pažįs
tančiam ne visada lengva at
skirti, kur tas nuoširdumas yra 
spontaniškas/ kur ris sureži
suotas.

špaėdoje — gana smulkus apsi- 
kūlimas. Apsikūlimas tarp tų, 
kurie nepatenkinti esama pa
dėtim, ir tų, kurie patenkinti.

Nepatenkintas buvo Almus.
Alto informacija

ir “Tėviškės Žiburiuose” pa
vadino ją “skandalinga”. Pa
tenkintas ta informacija pasi
rodė V. Sirvydas ir ja labai 
girdamas, “Drauge” atkirto, 
kad tie nepatenkintieji esą 
“rašeivos”, “lengvaplunksniai”, 
kurie ‘^veržiasi per atviras du
ris”. Taigi nelįsk daugiam O 
“Naujienos” pridūrė, kad Al
mus “šmeižia”. Tas “šmeižia” 
kitų žmonių kalboje reiškia: 
“man nepatinka”.

Bet nepatiko ir pačiam V. 
Sirvydui. *
Alto 2000. dolerių sienom tirti.

Girdi, kam sienom — geriau, 
jei tuos pinigus būtų skyręs 
Altas “Čiurlionio” ar “Pir
myn” choram, kad jie nuvyktu 
gastrolių į Sovietų Sąjungą, Į 
Kauną ir Vilnių ir sustiprinti! 
lietuviu dvasią... Taip jis 
rašė” “T. žiburiuose”. Bet 
jau neiškentė ir T. Žiburių 
dakcija ir paklausė: argi 
galima? Tai jau tikrai sumany
mas ne ant tvirtų kojų.

Nepatenkinti tautininkai ir

“D.”) tebeišeidinėja
“Tėvynė” dar vis negali liesti 
argentiniškų reikalu: laikraštis 
tefcesitenkina tik išspausdini
mu straipsnių ir žinių iš Lietu

je”. Antrą vietą gavo R. Tarnu- 
tis už šoki “Varkijietis” 
čioj vietoj J. Danys su 
“Usanyku”.

Vincą Krėvę pirmu 
minėjo Vilniaus radijas 
džio'6, skaitydamas jo raštų iš
traukas.

PASIVAIKŠČIOJIMAS ORU
Armija išmėgino aerociklą. 

kuris yra panašus Į helikopte
rį. Keleivis stovi jame ant 
platformos ir savo kūno jude
siais duoda aerociklui kryptį. 
Armija užsakė 12 aerociklų.

PUSKETVIRTOS DIENOS 
PO VANDENIU

Atomais varomas povandeni
nis laivas “Nautillus" susilau
kė jau metų. Per tą laiką jis 
nuplaukė 26,231 jūrų mylią be 
jokio papildymo. Daugiau kaip 
pusę to kelio atliko po vande
niu. Be sustojimo vienu tarpu 
plaukė 8 dienas ir 14 valandų. 
Kitu tarpu po vandeniu, neiš
kildamas į viršų, plaukė 3 die
nas ir 17 valandų. Po vandeniu 
vidutiniškas greitis buvo 16 jū
ros mazgų.

Jau baigtas statyti ir antras 
atominis povandeninis laivas. 
Užsakyta ir daugiau. X—

Išlipau iš vagono ir paklausiau: 
“Drauge, iš kur jūs žinot, 

kad męs pro čia pravažiuo
simi”

“O, visi apie tai šnekėjo. Ir 
mum taip pat sakė”.

Bet kas sakė, taip ir neišga
vau atsakymo, nors įvairiai 
mėginau klausti. Pasakiau jai 
visai atvirai ir laisvai, kad ji 
yra vietos komsorholo (komu
nistinio jaunimo) sekretorė. 
Nustebimas, paraudimas ir- ne
drąsus atsiprašinėjimas: “Taip, 
bet turi gi Kas nors visa tai or
ganizuoti".

Taip, tai buvo organizacija.
Vaizdas, kuris mes jaudino 

iki ašarų, vaizdas ių mažų vai
kų, kurie mums dovanas davė; 
vaizdas su liaudies šokiais ir 
dainom ir kitu kuo — buvo 
tik nerpus natūralus; kita jo 
pusė buvo užsakyta ir Įsakyta.

Mada keliauja Į Sovietų Są- 
* - jungą.. Vieni pamato daiktus ir 
:v_. žmones ir juos aprašinėja. Ki- 
Sfe ’.ti pamato 

tų žmonių 
Cj kuriais tie 

-akivaizdoje 
įšokančios lėlės.
’ ■ Skandinavas Boern -Niels- 
troem, pabuvojęs du kartu So
vietų Sąjungoje, pasakoja to- 

■kių smulkių vaizdų.

včfeds ir'dafcar jienr nėra paša- muša kaip | 
.lirifąą . . ; Važiavau taksi Mas
kvoje. Pasukom pro Dzeržins
kio aikštę. Atsidūrėm ;tįes- Lu- 
bianka, garsiąja GPU, paskui 
NKVD ir dar paskiau MVD 
“sostine”,‘ kurioje tiek daug 
žmonių yra nužudyta. Naiviai 
paklausiau šoferį, kas yra šia
me name. Užuot atsakęs, kaž
ką suniurnėjo. Tik vėliau, kai 
jau Įvažiavom Į Leningrad e 
gatve, santūriai paaiškino;

“Tai buvo MVD rūmai. Bet 
apie tai geriau nekalbėti”.

Vėl naiviai klausiau: “O ko
dėl gi ne?”

Buvo sausas ir tylus atsaky
mas: “Pas mus neprimta”.

- Ta žmogų visai gerai supran
tu. Ir aš pats, kai mano kolega 
vokietis žurnalistas norėjo ma
ne nufotografuoti kitoj vietoj 
prie MVD rūmų, atsisakiau. 
Kodėl? '

Daugiau iš ba'mės, negu iš 
pagarbos. Iš oatyrimo žinojau, 
kad geriau tai nedaryti, 

nors man buvo pareikšta so
vietinėse įstaigose, kad galiu 
artintis prie bet kurių pastatų 
ir juos fotografuoti.

jų grupės sudarė - savo ■ “Tal
ką”. Apie ją dauginusia ir ra
šo. UŽ tai nepatenkintas J. Liū- 
džius “Naujienose”, kad jie 
kenksią

laisvės rinkdavai.
Jis rankioja ištraukas ’iš “Dir
vos” ir kt. rodydamas, kad 
tautininkai agituoja prieš ni- 
nigų davimą Vlikui. Išvada tei
singa: jei sudarysi įspūdi ne
duoti vienam, gali atpratinti iš 
viso nuo aukojimo laisvės rei
kalui. O reikia, kad “kuo ma
žiau liktų tokių, kurie nėra 
padarę -Įnašo tėvynei”. Kas 
jaus, kad reikia pinigus duoti, 
žinos ir, kam juos įduoti.

St. Alšėnas — Golšansk;s 
*‘Drauge” sausio 3 buvo nepa
tenkintas, kad viename prane
šime rengėjai neleido diskusi
jų. Aiškino autorius, kad 
demokratijai dera laisvas žodis. 
Tame pat laikraštyje Vvt. Vai
tiekūnas jam atsako “Sėsk, 
tamsta” ir paaiškino, kad “de
mokratinės laisvės prasmė 
kaip tiktai yra ta, kad kiekvie
nas yra laisvas selbti savo 
tiesą... ir kiekvienas yra lais
vas to skelbimo klausyti arba 
neklausyti, bet neturi teisės su 
savo tiesa ar “tiesa” skelbėjui 
kliudyti”.

Ne visai patenkinta ir kom. 
“Laisvė”, informuodama

apie komunistinius lietu
viškus laikraščius.

Sako, kad “Laisvės” vajus 
buvęs “ne visai blogas ... ta
čiau galėjo būti ir geresnis... 
Kalbėsime vienaip ar antraip, 
mūsų laikraščio būklė yra sun
ki...' Argentiniečių lietuvių 
laikraštis “Tėvynė” (kom.

Tačiau

Valst. sekr. J. F. Dulles var
das tebekartojamas. Jo pareiš
kimus apie reikalą eiti iki “ka
ro ribos" dar, pasmerkė Atsto
vų Rūmų pirmininkas dcm. 
Rayburn. Esą Dulles pareiški
mas atbaidysiąs Amerikos 
draugus. O jų Amerika esanti 
reikalinga. Pasmerkė abudu 
didieji dienraščiai “Times" ir 
“Herald Tribūne”.
• Šen. Lenger, resp., jaudi

nasi. kad Dulles kitas slaptas 
pranešimas senato komisijoje 
išėjo į spaudą. Drew Pearson, 
paskelbė, kad Dulles tame pra
nešime pasaulinės padėties 
vaizdas buvęs labai nelinksmas 
— visai priešingai nei prezi
dento viešas pranešimas. Sena
torius piktinosi, kad senato ko
misijoje ątsiranda “šnipų", 
“išdavikų", kuriem reikia "lie
žuvius išrauti", iš senato iš
mesti Kad ateity slapti prane-

DulfeSį kuris savo pareiškimu 
pritraukė jos akią į save ir lei
do save kulti iš visų pusių.

Panaši savaitė ir lietuvių

asias metines, sutvirtėjo... 
Brazilijoje pažangioji lietuvių 
visuomenė — o ji ten yra di
delė — dar vis negali išleisti 
savo kalba laikraščio". Tikisi, 
kad prie Kubitscheko valdžios 
galės.

Tokis yra pranešimas apie 
komunistinius lietuvių kalba 
laikraščius .

__ .. į ... . vos spaudos .Kurdistano islaisvimma. TT .... „ .- Urugvajiečių “Darbas”, ku
ris neseniai atšventė savo 20-

Lietuvos Vyčiai pagerbė prel. Krupavičių
yienoje iš Statler viešbučio 

svetainių, pereito sekmad'enio 
(1. 15) popietę, susirinkęs ne
mažas būrys Lietuvos vyčių 
turėjo progą pasikalbėti ir iš
girsti prelatą M. Krupavičių. 
Jam netrukus išvykstant atgal 
į Europą, N. Y. ir N. J. Lietu
vos Vyčių apskr. surengė jam 
jauk'as išleistuves.

Pobūvio metu buvo pasaky
ta keletas sveikinimo odžių. 
kalbėjo J. Boley. šiam imbu
viui vadovavęs. Jokūbas Stu- 
kas. k u n. Karalevičius, inž. A. 
Mažeika. J. Baužys jr J. Mata- nūs energingai protestuoj? 
sinskas. Pats gerb. svečias sa- prieš cenzūra teleriziiai.
vo kalboje j vyčius atvirais ir Dieter Borsche. Rimu žvaig- ^i,na^ neiAeitM vi^UinoT’. 
nuoširdžiais žodžiais barė juos ždė. pranešti nevisai komisijai, bet
dažna* nebeišsaugojančius lic-
Uiyių kalbas savo tarpe ir lin- Mpterte bare viena — atrv- • San. Kn«wlandas pasisakė

tybes, buvo tos veiklos akivaiz
dus ženklas. Tačiau vyriausy
bės pareigūnų nuomonė nebu
vo palanki Kongreso komisijos 
nuomonei perduoti Baltijos 
valstybių pagrobimo bylą Jung
tinėm Tautom, ir visas reikalas 
Įstrigo.

Amerikos .ukrainiečiai, susi
būrę Į “Ukrainian' Congress 
of America” eina "kitu keliu.

efektingai atsakytų sovietinės 
politikos laimėjimui Bandunge 
ir pietų Azijoje. Į Sovietų ver
žimąsi pietų' kryptimi Amerika 
turėtų atsakyti viešu deklaravi
mu, kad ji siekia nerusiškų 
tautų išlaisvinimo iš Maskvos 
kolonialinio jungo. Užsienių 
politika, kuri globotų Rusijos 
imperiją, esanti pasmerkta žū-
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Didelis politikas ir didelis krikščionis
Vokietijos kancleriui Konra

dui Adenaueriui šiomis dieno
mis suėjo 80 metų. Ta proga 
plačiai rašo apie jį visa vokie
čių spauda. Usimena taip pat 
laisvojo pasaulio didieji laik
raščiai. Mat, pro tą didįjį po
karinių laikų politiką negirdo
mis praeiti negalima. Iš dau
gybės kitų jį iškelia opi Vokie
tijos padėtis ir politiniai jo sie

toje. Jo vadovaujama partija 
jungia katalikus ir evangeli
kus, kurie kitados aštriai tar
pusavy grūmėsi. Ir dabar kai 
kurie aštrumai dar pasirodo, 
bet yra pasiekta didelio suta
rimo. Kaip pastebi kai kurie 
vokiečių laikraščiai, čia yra pa
siektas realus' vienybės darbas. 
Kiti moka^tik pašūkauti, žvilg
čiodami dar į Maskvą ir vilda-

kimai, kuriuose atsispindi di-mies, kad tiktai su jos pagalba 
dėlė asmenybė. Vokietiją bus galima sujungti.

' * K. Adenaueris siekia pirmiau^
šia sujungti tas pozityvias jė
gas, kurios yra vakaruose, kad 
galėtų išvaduoti ir rytines vo
kiečių žemes. Tai yra didelis 
politikas ir kartu didelis krikš
čionis.

pasaulis sausio 
pralaimėjo di- 

laisvi demokra- 
gavo lemtingą

Vokietijos nenormali 'poka
rinė padėtis, užtrukęs jos su
skaldymas, iš K. Adenauerio 

... reikalauja didelės apdairos, 
kad nepasidarytų dar prasčiau. 
Čia tenka atlaikyti Sovietų Są
jungos nuolatinį spaudimą ir 
kabinėjimusi, ir atlaikyti taip, 
kad ne ji spaustų, o pati būtų 
spaudžiama iš užimtos Vokieti
jos dalies išeiti, čia reikia vėl 
su vakariečiais sąjungininkais 
tvarkytis taip, kad netaptum 
tiktai jų politikos vykdytoju.

K. Adenaueris yra didelis 
'savo krašto patriotas, bėt kar
tu ir didelis europietis, .augės 
ir brendęs stipriam vakarų Eu
ropos kultūros lopšyje — Rei
no pakrantėse. Jis gerai su
pranta, kad atskiru Europos 
kraštu neapykanta ir susiskal
dymas niekam gero neneštu. 
Europoje karas prasidėjo, čia 
jis ir vėl gali įsižiebti. Pakanka 
tiktai Vokietijoje pastatvti ne
apdairų politiką, ir Europos 
padėtis iš karto pasikeistų. De
ja, ne vakariečių naudai.

K. Adenaueris, atlaikęs Hit
lerio persekiojimą, bet nepalū-

žęs, savo tvirta ir kartu nuo
saikia politika ligi šiol tebelai
ko pusiausvyrą ir pačioje Eu
ropoje ir pačioje vokiečių tau-

K„ Adenaueris yra prasitaręs 
autoriui, parašiusiam apie jį 
knygą, kad “pašaukimas būti 
politiku yra krikščioniui nepa
lankus: čia esą taip, kaip su 
lazda, įmerkta į vandenį: ji 
atrodo netiesi, lūžusi” K. Ade- 
naueris tuot norėjęs pasakyti, 
kad politikas krikščionis kai 
kam atrodąs netiesus savo prin
cipuose. Bet taip atrodo tik iš 
viršaus. Politinė kova nereika
lauja grubumo. Juo reiškiasi 
tie, kam krikščioniškos meilės 
pristinga. Krikščioniui jos ne
turi stigti, nes jisai skiria žmo
gų ir patį reikalą. Kai kovoja
ma dėl bendrų reikalų, kalba
ma ne apie krikščioniškąja 
meilę, o apie patį reikalą ir 
kaip jis tvarkytinas, čia neiš
vengiamas kartais ir stiprus 
susirėmimas, bettae tarp asme
nų.

K. Adenauerio asmenybė yra 
giliai katalikiška, šilta ir trauk
li. Tuo jis patraukia vokiečių 
tautos dėmesį >r veda ją ryžtin- 

• gos kovos keliu į visos Vokieti
jos išlaisvinimą.

• ant stalo yra zpopierinįąi ką^ 
lendorial kasdien nuplėšiami. 
Kai šių metų sausio 3 prancū
zų valdininkai rinkosi iš ryto į 
darbą ir plėšė iš kalendoriaus 
sausio 2, jie jau žinojo, kad 
toji diena naujam parlamentui 
davė 51 “popierinį” atstovą. 
Už juos buvo atiduota 2 mili
jonai balsų, kuriuos visoje 
Praųcūzijoje surinko Pierre 
Poujade, popieriaus pirklys iš 
Saint-Cėrė (Lot). Surinko ir pa
sakė: “Tai 51 vielinis ašutas 
geležinėje šluotoje”. Ką keti
na ji nušluoti?

Nelauktas smūgis 
demokratijai

Kai paaiškėjo, kad pužadis- 
tai, kuriuos tejungia nenoras 
valstybei mokėti mokesčių, su
rinko tiek balsų, vienas švei
carų laikraštis (Wochen-Zei- 
tung), stebėjęs iš šalies, para
šė: “Laisvasis 
2 Prancūzijoje 
delį mūšį, nes 
tiniai rinkimai
smūgį”. Du frontai jį paruošė: 
komunistinis ir anas pužadisti- 
nis, nes ir komunistai pro rin
kimus praėjo su stipria jėga. 
Iš pirmo žvilgsnio abu tie anti
demokratiniai frontai, rodos, 
neturi nieko bendro. Bet jie 
laikosi toje pat dirvoje, kuri 
želdo diktatūrą. Anas šveicarų 
laikraštis savo Įžanginį taip ir 
pavadino: “Trąša diktatūrai”. 
Koks pagrindas taip Prancūzi
jos rinkimam apibūdinti?

Laisvė be ribų ir be 
atsakomvbės

Visam Prancūzijos parla
mente pužadistai nesudaro nė 
dvyliktos dalies. Atskira’ re" 
nieko negali sverti, bet susime
tę su komunistais sudarytu 
trečdali. Ir tai dar nėra d’de,Ą 
bėda, jei kitos oolitinės narti- 
jos sutartu. Deja, to s’i4ari~'A 
nėra nei pačiame narlarnen> 
nei tautoje. Kad ime 
pužadistų “geležinė šl”r‘t.{»”. 
yra jau reikšmingas dai-dc's. 
Jis rodo, kaip Praneū-;-’'-'''' *- 
me klasiškame laisvės krašte, 
pašlijo tikrosios laisvės supra
timas.

PaUeirnr't nno5-UvĮe komu
nistus, k”riu* tikslai ir metodai 
visiem aiškūs ir kurie priešta
rauja demokratijai, pužadistai 
atverčia kita dar medalio pu
sę: žmonės, kurie pametė su
pratimą, kas vra valstybėle 
tvarka ir kiek ji žmogų susais-

to. Kai pužadistai išėjo su šū
kiu nemokėti mokesčių ir už
sipuolė vaidybinę tvarką, jie 
pasirodė esą žmonės be ribų ir 
be atsakomybės.

Tuo tarpu bet kokia tvarka, 
o ypač demokratinė, reikalau
ja iš žmogaus mažesnio ar di
desnio išsižadėjimo savo egoiz
mo. Ne kur kitur, o Prancūzi 
joje kitados tai buvo gerai su
prasta. Dar prancūzų monar
chijos laikais, prieš Didžiąją 
revoliuciją/ Montesąuieu rašė: 
“politinė vertybė yra savęs at
sižadėjimas bendram labui”. 
Kitais žodžiais, kokia bebūtų 
tvarka, monarchinė ar demo
kratinė, visuomenės gerovei 
didele reikšmę turi žmogaus 
dorybės. Jomis remiasi teisė ir 
laisvė. Kai dorybes nustelbia 
aistros ir savanaudiški sieki
mai, tada ima griūti net ir kon
stitucijos ‘garantuojama tvar
ka. žmonės nė nepamato, kaip 
ji apkinta į diktatūrą.

Duokite kelią griovikams!
Kas dabar rodosi Prancūzi

joje, netolima praeitis jaū_ pa
rodė keliais paveikslais.

Rusijoje revoliucija atėjo ne 
darbininkų ir smulkių vals-iš

tiečių klasės, kaip bolševikų 
politgramatoje rašoma. Tai pa
stebėjo dar pats Leninas, išsi
taręs, kad bolševikų revoliuci
ją ant savo pečių “išnešė ma
žoji buržuazija, patekusi į 
sunkią padėtį”. Jai buvo pu
siau prasitrynę rusų inteligen- - 
tai ir valdininkėliai, viskuo ne- 

. patenkinti.
Italijoje fašizmas gimė ne iš 

alkanų ūkininkų ir apdriskusių 
darbininkų, o iš vidurinės mie
stiečių klasės, irgi daug kuo 
nepatenkintos.

Pagaliau, Hitleris irgi buvo 
pilkas miesčionis, mažai prasi
trynęs, pradėjęs šūkauti Miun
cheno alihėje. žmonės pradžio

je iš jo šaipėsi, o jo būsimas 
garsintuvas Goebbels 1926 lie
pos 16 rašė: “Tai gimęs per
versmininkas., Su tokiu žmo
gumi galima pasauli Įveikti. 
Tik duokite jam kelia*, ir jis 
supuvusią respubliką išvers iš 
pagrindų”. Kai Hitleris atėio Į 
valdžią, pasirėmęs nepatenkin
tais miestiečiais, kurie geriau 
gyveno už darbininkus. Jis Jau - 
tikrai vertė visa pasauli. Ar 
toks pavojus ateina ir iš Pran
cūzijos?

FRANZ GRILLPARZER

VIENUOLYNAS
PRIE SANDOMIRO

Besileidžiančios saulės auksi
nė žara tviskėjo atšlaitėse, ku
rios kilo iš žavaus Sandamiro 
vaivadijos slėnio. Rytiniame jo 
skardyje dunksojo trauklūs 
vienuolyno rūmai, glamonėja
mi saulės spindulių, it paskuti
nio pabučiavimo, smigusio į 
daugybę langų. Tuo metu vie
noje atkalnėje priešais vienuo
lyną šmėkštelėjo du raiteliai, 
lydimi keletas tarnų. Jie jojo 
siauru tarpukalnių. Išgirdę va
karinius varpus, valandėlei 
stabtelėjo susimąstydami, o 
paskui risčia pasileido slėniu Į 
vienuolyną

Vėlyvi svečiai iš apdaro at
rodė svetimi Žmonės. Jų skry
bėlės buvo su plačiom atbrai
lom ir plunksnom, dėvėjo jie 
iš elnio odos siūdintus švarkus 
su tamsiais šarvais, mūvėjo 

■ auliniais batais su aptemptom 
kelnėm. Neatrodė, kad jie būtu 
vietiniai lenkai Raiti žmonės 
buvo vokiečiai, imperatoriaus 
pasiuntiniai, skubėję į karaliaus 
Jono Sobieskio karinę stovyk-

vidalas, gerai nusektas ir dar
niai supintas. Namų įrangos 
reikmenys, nors ir negausūs, 
bet skoningi, sudėlioti pasie
niais, teikė jaukumo. Aukšti 
apvalūs langai vedė į tolumas 
Rytuose jau kilo mėnuo, vis 
aiškiau nerdamasis iš vakari
nių gaisų. Balzgana jo šviesa 
klojosi ant kalvų, žemumoje, 
slėnio raukšlėse ir miškuose, 
visai temo. Gulė naktis, apglob
dama savo tamsa ir ramybe vi
sa, kas buvo gyva ir negyva.

Riteriai susėdo į aukštus 
krėslus už sunkaus, grubaus 
stalo, pastatyto lango įduboje. 
Jų tarnai įnešė vyno ir užkan
džio. Blankios mėnesienos ap
šviesti, jie girkšnojo ir užkan
džiavo, stiprindamiesi anksty
vai rytojaus kelionei Taip ga
lėjo praeiti kokia valanda. Nak-

politinis, ir tie reikalai jam gri- amenre «* nemaudita.
■ ■' ' • - - - ■ 2. Ponia V. iŠ Avignon taip ..

- pat turi nedidelę kavinę ir ne-
“N^ulitintor poIHikai ; turi vaikų. Karinė pragyven^ 

-Negaama būtį sakyti, kad mą užtikrina. Bet kam valstybę< 
Prancūzijoje jau rodosi Pouja- turinti iš jos kišenės politikie- ; 
de diktatūra, bet negalima to riams mokėti? Jis ir jo žmoną 
reiškinio ir niekais versti. Pier- nepolitikal o turi dirbti moke^ į 
re Poujade, smulkus popie- čiams. Gerai, kad tas Poujade i 

atsirado. Padorus vyras. “Pasj| 
mus jis jau tvarką padarė”— į 
pastebėjo nusijuokdama žmona. ' 
Kokią tvarka? \Vyras žvilgterk- Ji 
jo ir ji nutilo. Pasirodo, jiedu > 
neteko poros gerų lankytoju, 7 
susiginčijus dėl tos “geležinės 
šluotos”. . x 7

3. Ponas B. dirba biržoie. 
Jam ir politika atrodo kain b5”- 
ža. “Visi ten valdžioje sukčiai 
visus į bendrą puodą ir lau- : 
kan?” Ar ir Poujade? “Ne, tas Ji 
žino ko siekia ir pasieks: an- 
valys Prancūziją nuo puvėsių”.

4. Žurnalistas J., jau 60 me
tų perkopęs, apkartęs visu D'»- 
kariniu gyvenimu. “Prieš, 1911 
metus tai buvo bent gyveni
mas”. Reikėtų Prancūzijai 
grįžti į Guizot laikus, kūne 
buvo vadinami reakciia. bet , 
kaip žmonės turėjo? Tai ne 
dabar, toje supuvusioje demo
kratijoje. Mums reikia tokių, 
kaip Poujade.

5. Ponia L. yra pensininkė, 
karininko žmona, anksčiau 
balsavusi už de Gaulle. Bet ką 
jis davė? Pagaliau, jai nepatin
ka tas žmonių sudemokratėji- 
mas, kai kitam pagarbos nero
doma. Ji ne iš prasčiokų, kad 
su~ gatvės mergom maišytųsi. 
Ana, su tarnaite jau susikalbė
ti negalima. “Paimsiu aš jau 
geležinę šluotą!” Poujade yra 
tinkamas vyras žmones su
tvarkyti.

6. Metzo gyventojas F. laiko
skandalingu dalyku, kad vals
tybė kiša savo nosį į jo kišenę. 
O kas jai rūpi, kiek aš pinigo 
uždirbu? ,

Toliau savo nosies nemato 
' Visa ta pužadistų grupė ne

turi jokių didesniu problemų: 
nekalba apie šalta ji kara. ame 
ginčą su vokiečiais dėl Saaro, 
apie bėdas Maroke, anie vals
tybės eksporto krize bei finan
sinius sunkumus. Ji tekalba 
apie savo smulkius rūpesčius, 
savo namu bėdas, savo jaus
mus ir savanaudiškuma. Ant to 
kablio Poujade juos pagavo.

Taip visada pagaunami žmo
nės. kurie praranda platesni 
bendrų interesų akiratį. Juos 
suveria ant vieno siūlo “autori
tetas”, kurį vadiname diktatū
ra'. Ar Prancūzija prieis to 
liepto galą, dar anksti spėlioti.

riaus. prekiautojas, visu savo 
rinkikų laikomas “autoritetu1', 
nes' jis ketinąs Prancūziją į 
tvarką atvesti. Bet apie kokią 
“tvarką” galvojama, parodo jo 
rinkikų mąstysena ir dedamos 
į jį viltys.

Daugumas jo rinkikų yra 
žmonės vadinamieji “nepoliti
niai”, praėjusiuose rinkimuose 
visai nebalsavę arba metęsi iš 
vienos partijos į kitą: nuo* pa
čios dešinės (konservatorių) 
iki kraštutinės kairės (komu
nistu). Tokių susidarė net du 
milijonai nepatenkintu dabar
tine Prancūzijos tvarka. Dau
guma jų yra miestiečiai: smul
kių įmonių savininkai versli
ninkai tarnautojai, pensininkai 
arba... iš gyvenimo jau iš
stumti žmonės, dėl ko nors ap
kartę, besijaučią prislėgti štai 
keli konkretūs pavyzdžiai

1. Ponas A., gyvenas Auverg- 
ne. turi gerai lankoma kavine, 
važinėja Cadillacu, žmona ir 
duktė dabinasi pagal paskuti
nę madą. Rodos, jam nieko ne
trūktų prie jo dar socialistinių 
nusiteikimų, bet... “tie pra- 
keikti mokesčiai”. Poujade tu
rįs čia tvarką padaryti. O'iš ko 
valstybė versis be mokesčiu? 
Jam tai nesvarbu, jis esąs ne-

EZRA TAFT BF.NSON, Žemės Ckio departamento aekretortas. Dos Angeles mieste melžia karve. Jis 
dalyvavo vajuje polio aukoms paremti.

yienuolį.su ryšuliu malkų po 
pažastim. Jis vilkėjo nudėvėtą 
ir sulopytą habitą, pro kurį 
spraudėsi grubus vyriškas sto
muo, amžiaus jau sulenktas, 
bet dar išnašus, daugiau negu 
vidutinio ūgio. Plaukai jo ir 
barzda, matyt, anksčiau buvę 
juodi it anglis, dabar žilsterė- 
ję ir ilgi, tebesigarbanojo ir 
sruogomis vijosi apie jo kak
tą, pablyškusius skruostus ir 
smakrą. Nuleistas jo žvilgsnis, z 
vienuoliškai nuolankus, retai 
atsiplėšdavo nuo žemės, bet 
kai žvilgjerdavo tiesiai, per
skrosdavo it žaibas, ir jautei 
palengvėjimą, kai ilgos blaks
tienos pridengdavo tamsias jo 
akis. Visoje jo išvaizdoje ir 
laikysenoje pastabi buvo jėga 
ir ryžtumas, dėl ko galėjai ji 
palaikyti, kuo nori, tiktai ne 

tis visai apglėbė vienuolyną, taikiu bažnyčios sūnumi. Toks 
jis įėjo į kanjbarį, užklausęs, 
ar nereikėtų kartais ugnies 
įkurti?

Riteriai sužiuro vienas į ant
rą, nustebinti jiem pasirodžiu
sio nepaprasto Žmogaus. Tuo 
tarpu vienuolis priklupo prie 
židinio tr ėmėsi ugnį kurti, ne- 
sileidęs atkalbamas, kad savęs 
nevargintų, nes patalpa nesan
ti Šalta. Jis tepastebėjęs, kad 
šituo laiku naktys būva vėsios. 
Kai ugnis židinyje linksmai jau 
spraksėjo, pašokdama aukštom 
liepsnom, vienuolis, lukterėjęs

prašytis jame naktigultai

Vienuolyno vartai jau buvo 
užsklęsti. Pakeleiviam pasiro
džius, durininkas vartus atkė
lė ir užklydėlius nusivedė į 
erdvų svečių kambarį, nurodęs, 
kur jie po kelionės galės atsi
gaivinti ir pramiegoti. Duri
ninkas atsiprašė, kad vienuo
lyno abatas ir konventualai, su
ėję vakarinėm maldom, deja, 
negalės svečių atlankyti ir pa
sveikinti Jis žvilgčiojo į pepa- 
žįstamus padilbomis, tarsi jais 
nepasitikėdamas, bet jo atsi
prašymą patvirtino duslūs vie
nodi garsai, čia giesmės, čia 
balsaus kalbėjimo: jie sklido iš 
kažin kokios gilumos ir aidėjo 
vienuolyno skliautuose, tai 
stiprėdami, tai vėl silpdami. 
Buvo numanu, kad vienuoliai 
visi yra susitelkę priešnaktinei 
maldai

Abu svetimšaliai nuėjo į nu
rodytą jiems nakvynei patalpą. 
Pastatas buvo naujas, kaip ir 
visas vienuolynas, matyti, dar 

pti ir .išvydę visai neseniai statytas, bet 
, jie 'autorė akta krito senų vienuolynų pa- Riteriai prieš save išvydo dar valąndėlę ir pasišildęs jam vienuolis.

nutilo varpai ir giesmės. Išei
dami tarnai įžiebė kabantį ži
bintuvą, bet riteriai vis dar ne
sikėlė nuo stalo. Jie buvo įkai
tinti gyvos kalbos, matyti, apie 
svarbius savo reikalus arba to- 
limesniąją kelionę.'

Nelauktai kaž kas stipriai 
pabeldė į duris. Nespėjus rite
riam nė atsiliepti, nutraukus 
savo kalbą, ir paprašyti įeiti, 
duryse pasirodė nuostabi žmo
gysta, paklaususi: ar jie neno
rėtų židinio pakurti?

rankas, pasuko durų linkui. 
Jis jau buvo duris beveriąs, 
kai vienas iš riterių jį sulaikė 
kreipdamasis: x

— Norėčiau kai ko paklaus
ti, tėve...

— Broli! — nutraukė jį vie
nuolis, įrėmęs kaktą į duris.
— Broli,—pasitaisė riteris,— 

jei pas mus jau užėjai, ar ne
galima būtų sužinoti, kas mum 
labai knieti?

— Sakyki! — pratarė tyliai 
vienuolis, atsigręždamas nuo 
durų staktos.

— Norėčiau pasakyti, —kal
bėjo svetys, — kad esame su
žavėti puikiu vienuolyno pas
tatu ir jam parinkta dailia vie
ta; bet kas mus labiausiai ste
bina, kad išrodo visai naujas, 
lyg būtų tik neseniai statytas.

Vienuolio tamsios akys gi
liai įsmigo į kalbėjusį riterį. Ta
čiau šis tęsė toliau:

— Anie laikai, man rodos, 
jau praėjo, kai žmonių pamal
dumas reiškėsi tokiais nuosta
biais darbais. Kaip seniai vie
nuolynas čia stovi?

— Ar tai jau žinote? — pa
klausė vienuolis, nuleidęs akis.
— Ar to dar nežinote?

— Žinodamas negi klausinė- 
čiau, — pastebėjo riteris..

Pasitaiko kartais ir dabar, 
kas buvo anksčiau, — atsakė 

- Jau treji me-

tai, kaip vienuolynas čia stovi. 
Trisdešimt metų! — pasitaisė 
pakeldamas akis.

— O kas jį statė? — teira
vosi vėl svečias. — Kas buvo 
tąsai dievobaimingas žmogus?

Vienuolis pratrūko klaikiu 
juoku. Kėdės atloša, į kurią 
buvo atsirėmęs, susmuko jo 
rankoje. Riteriam pasirodė, 
kad išplėstos jo akys sužaravo 
tartum pragaru. Vienuolis žvit
riai apsisuko ir bėgte išbėgo.

Dar nespėjus riteriam atsi- j°kiU vienuolių, nei manęs. 
Kadangi jūs ne iš ten vyksta
te, tai reikia manyti, esate pa
dorūs žmonės, ir aš jums visa 
papasakosiu. Prašau tiktai ma
nęs netrukdyti ir kur pritilsiu, 
nieko neklausti. Pagaliau man 
pačiam bus malonu dar karta 
tai prisiminti. — Tik mėnuo 
šiandien toks apniukęs.. -~

Paskutinius žodžius vienuo
lis ištarė vos girdimai ir nutilo. F-' 
Jis kurį laiką sėdėjo galvą "nu
leidęs ir rankas sunėręs į pla
čias habito rankoves. Svečiai 
ėmė gailėtis savo 
Jau buvo bekylą pasišalinti 
kai vienuolis giliai atsiduso, t 
išsitempė, gaubte nuo galvos 
nukrito ant pečių, žshlgsniai 
jo buvo atsileidę, suspindi 
švelniu liūdesiu. Ranka pasinė- =3 
męs garbanotą galvą, nušvies- ' ™ 
tą mėnesienos, jis ėmė pasako
ti ?

(Bus daugiau.)

kvošėti iš nuostabos, durys vėl 
prasivėrė ir įėjo tas pats vie
nuolis. Lyg nieko nebūtų bu
vę, jis priėjo prie židinio, žars
tekliu pataisė nuodėgulius, į- 
metė naujų skalinių. Liepsnos 
vėl šokterėjo. Vienuolis atsisu
ko į riterius aiškindamasis: '

— Šiuose namuose iš visų 
tarnų esu pats mažiausias. Man 
tenka atlikinėti paprasčiausi 
darbai. Svetimšaliam gi turiu 
būti nuolankus ir jų klausinė
jamas atsakinėti. Jūs, rodos, 
taip pat kaž ko klausėte? -

— Mes norėjome žinoti, kas 
yra šio vienuolyno steigėjas,— 
atsiliepė vyresnysis iš svečių, 
— bet jūsų nenoras...

— Taip, taip, — pertraukė 
svečio žodžius vienuolis, — jūs 
esate Čia svetimi, gerai nepa
žįstate nei šios vietos nei žmo
nių. Man labai norėtųsi nepa
tenkinti jūsų smalsumo, bet

tai gali pasiekti abato ausis ir 
aš gausiu barti, -kaip aną kar
tą, kai Polocko vaivadą nu
griebiau už gerklės, kam jis 
pasityčiojo iš mano tėvo. Ar 
jūs čia atvykote iš Varšuvos?

me.
—

— Tai nedoras miestas, — 
pastebėjo vienuolis sėsdamas.
— Jei vienuolyno steigėjas ne
būtų keliavęs Varšuvon, nebū- 
tų tų namų statęs, čia nebūtą

smalsumo.

yienuol%25c4%25af.su
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TAUTA KURIA SAVO MOKYK LA (4) J. DIRŽYS

- KAS MOKYKLAS IŠLAIKĖ
Žvelgiant į šių mokyklų duo

menis, labai aiškiai matyti ko
kią naštą buvo pasiėmusios į- 
vairios dr-jos ir kiek jos liko 
Šv. M-jai. Pvz.

I. “Saulės” dr-jos:
a. Kauno gimn. įsteigta 1915. 

XI.; 1919 I pusm. 277 mokin., 
II pusm. 413 mok. 1920 suval
stybinta.

b. Jurbarko, Ramygalos, Še
duvos ir Žagarės progimnazi
jose, kurios buvo įsteigtos 
1918. X—XI 1919 I pusm. 334, 
o II pusm. — 442 mokiniai.

II. "Žiburio" dr-jos:
Prienų (įst. 1918. IV), Šakių 

(1918. V.)/Seinų (1918. I), Vil
kaviškio (1918. XI), Kybartų 
"(1919. I) ir Naumiesčio (1919. 
I) progimnazijose 1919 I pusm. 
338 ir II pusm.— 894 mokiniai.

III. Draugijų ir k-tų:
a. Kauno komercijos mokyk

la (1919) I pusm. 339, II pusm.
— 417 mok.

b. Marijampolės realinė gim
nazija (1918. XI.) 7 kl. ir 3 ru
sų kalba, 1919. I pusm. 247, II 
p. — 311 mokiniai.

c. Raseinių gimn. (1919. I), 
1919 I pusm. 76, n. — 173 mo
kiniai.

d. Panevėžio parai, klasės 
rusų kalba — 1919 n pusm. 
310 mok.

e. Kražių (1919. VI), Linku
vos (1918. VHI), Plungės (1919. 
IX), Radviliškio (1919. I), Rieta
vo (1918. XI) ir Švėkšnos 
(1919. VIII) 1919 I pusm. 461 
ir H pusm. — 793 mokiniai.

IV. Tautinių mažumų:
a. Kauno žydų realinė gim

nazija, Marijampolės žydų gim
nazija ir Vilkaviškio žydų rea
linė mokykla (įst. 1915—1919 
I) 1919 I pusm. 833 ir II p.— 
1179 mokiniai, dar Skuodo ir 
Virbaliaus žydų progimnazijos 
tik pradedančios veikti.

b. Kauno ir Panevėžio lenkų 
gimnazijos (1919. I) turi 1919
I pusm. 110, H p. — 416 moki
nių.

V. Savivaldybės išlaiko:
Kretingos prog. įst. 1919. X., 

turinčią 2 kl. ir 56 mokinius;
VI. "Saulės", perėjusios

1 savivaldybei
1. Telšių gimn. (1918 “Sau

lės” dr-jos, nuo 1919. IX apskr. 
savivaldybės) 6 kl. 1919 I p. 
173, II p. — 203 mok.

2. Rokiškio progimn.f (įst. 
J.918. I “Saulės” dr-jos, 1919 I
pusm. bolševikinio k-to, nuo 
1919 II pusm. — savivaldybės 
išlaikoma) 1919 I pusm. 180,
II p. — 211 mokinių.

VII. "Žiburio", "Saulės" 
ir kt. perėjusios Šv. M-jai

1. Marijampolės vyrų ir mo
terų gimn. (vėliau — Rygiškiu 
Jono) 1918. I. įst. “Žiburio” 
dr-jos, nuo 1919. VII išlaiko
ma valst. lėšomis; 1919 I pusm. 
483, II p. — 536 mokiniai.

2. Panevėžio vyrų ir moterų 
gimn. a. 1915 įst. “Saulės” dr- 
jos, 1919 I pusm. bolševikų 
suardyta, 1919 II pusm. pradė
ta išlaikyti Šv. M-jos; 1919 II 
pusm. 399 mokiniai.

3. Biržų (ist. 1917 XI “Sau
lės” dr-jos, 1919 I p. vietos bol
ševikiniu organizacijų. nuo 
1919 VII Šv. M-jos,. EV-rėnu 
(įst. 1918 VIII “Saulės” dr-ios. 
1919 I p. bolševikų iša-dvta 
nuo 1919 X Šv. M-jos) ir Kupiš
kio (įst. 1916 “Saulės" dr-jos, 
1919 I p. bolševiku organizaci
jų, 1919 II p. Švietimo M-jos) 
progimnazijose 1919 I p. buvo 
198, II p. — 472 mokiniai.
'4. Šiaulių gimn. (1918 IV “.Jė

gos” dr-jos, nuo 1919 VII šv. 
M-jos) 1919 I p. 280. II p. 408 
mokiniai.

5. Ukmergės gimn. (1918 
vietos k-to), 1919 VII šv. M- 
jos) 1919 I pusm. 130 ir II p.
— 193 mokiniai. Išviso aukšt. 
mokyklose 1919 I pusm. mo
kėsi 5144 mokiniai, II pusm.
— 8276. “Žiburio” mokyklose 
I pusm. buvo 1024 mok.. II 
pusm. — 894 (Marijampolės 
su 536 jau šv. M-jos), “Saulės”

kiniais ir II p. — 742 mok. 
(Telšių gimn. savivaldybės ži
nioje su 203 mok.) savivaldy
bės išlaikomose II pusm. 414 
mok. ir švietimo M-jos II pusm. 
1372 mokiniai, kas rodo, kad 
1919 dar II pusm. katalikiškose 
“Žiburio” ir “Saulės” tebesi
moko 1636 mokiniai, - atseit 
daugiau ne to meto, valstybi
nėse, kas sudaro 1/5 visų Lie
tuvos aukštesn. mokyklų moki
nių arba daugiau ne 1/4 visų 
lietuvių gimn. auklėtinių. 1919 
II pusm. vienas Švietimo M-jos 
išlaikomose gimnazijose moki
nys valstybei atsėjo po 361 auk
siną, nors daugelis dar tų gim
nazijų iki 1919. XII buvo kt. 
išlaikytos, arba po 645 auksi
nus (imant Marijampolės gim
naziją) ir po 165 auksinus pro
gimnazijoje, nors ir šios daž
nai tik 1919 gale pradėjo gy
venti iš Šv. M-jos sąmatos. 
Tuomet “Saulės” gimn. 1 mo
kinys Šy. M-jai atsėjo po 254 
auks. ir tik po 66 auks. pro
gimnazijoje, “Žiburio” mokyk
lose 1 mokinys atsėjo po 96,5 
auksino, o žydų aukšt. mokyk
lų po 97 auks., kai lenkų gimn. 
auklėtiniai gyveno iš nežinomų 
šaltinių.

Šie paprasti duomenys yra 
geriausi liudininkai 1919 m. 
mūsų švietimo nuopelnams su
prasti, ypač kai 1919 pati švie
timo M-ja šiems reikalams bu
vo vos 1.216.741 auks. skyrusi.

(Bus daugiau)

ROCHESTER, N. Y.

Metinis susirinkimas
Šv. Petro ir Povilo D-jos me

tinis susirinkimas įvyko sausio 
10 d., kurį atidarė malda pirm. 
J. Lieviskas. Buvo išduota me
tinė apyskaita, iš kurios paaiš
kėjo, kad draugija finansiniai 
gerai stovi. Revizijos komisija 
davė gerą raportą, rasdama 
viską tvarkoje. Pirmininkas 
pranešė, kad finansų raštinin
kas J. Bartmonas, ištarnavęs 
31 metus, atsisakė. Į jo vietą 
perstatė V. Wissmantą, kuris 
buvo vienbalsiai priimtas. Da
bar valdybą sudaro: pirm. J. 
Lieviskas, vice pirm. P. Kraja- 
zas, sekr. M. Vintias, finansų 
rašt. V. Wissmantas, ižd. J. 
Bartašius, maršalka K. Zlot- 
kus.

Yra kviečiami naujai atvy
kusieji stoti į šią draugiją ir 
jai vadovauti, pavaduojant se
nuosius. P. Norkeliūnas įnešė 
sumanymą, kad reikėtų dvi 
draugijas. Šv. Petro ir Povilo 
ir Šv. Jurgio, sujungti i viena. 
Tada būtu viena valdyba ir 
daug mažiau darbo. Susirinki
mas tam pritarė. Išrinkta šešių 
asmenų komisija tam sumany
mui įvykdyti.

Metinis balius
Šv. Petro ir Povilo D-jos me

tinis parengimas Įvyks vasario 
5 d.. 1 vai. 30 min. popiet, šv. 
Jurgio parapijos salėje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Neat- 
vykusieji turės sumokėti pa
baudą. nusiperkant Įvykusio 
banketo bilietą. C. Z.

DARBININKO TRADICINIS 
VAKARAS

sausio - January 29 dieną, sekmadieni, 
ST. ANTONY’S AUDITORIUM, 

Greenpoint,
715 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.,

Bostono vaidintojų sambūry s
vaidina V. KARKLINIO

3 veiksmų komedijų
ALEKSANDRA GUSTAITIENE

RAUDONASIS
VYNAS

SVARBIAUSIAM VAIDMENY

HENRIKAS KAČINSKAS

LIETUVIŠKOS PATARLĖS
Eik po gudo ratais su vog

tais čebatais (Švenčionys).
Eina, kaip i Gardina gudų 

pažiūrėti (Druskininkai).
Eina džiūgaudamas. kaip 

latvi apgavęs (Kiburiai).
Eng'a, kaip latvis leisi (Ma

žeikiai).
Esi brolis mano, bet valgyk 

duona savo (Bartininkai).
Eina pas rusa tiesos ieškoti 

—vai, teks dar jam daug parau
dėti (Surviliškis).

Esame savi, kai abiem se
kas, svetimi — kai tik vienam 
(Renavas).

Esu du kartus malūne bu
vęs. tris — bažnyčioj, viena 
kartą — kalvėj, o tu man dar 
niekus tauziji, kad aš nieko, ne-

HENRIKAS KAČINSKAS

REŽISUOJA

ALEKSANDRA GUSTAITIENE
t

DEKORACIJOS

VIKTORO VIZGIRDOS

Prieš vaidinimą įteikiama 
dramos konkurso premija

PO VAIDINIMO

ŠOKIAI, grojant Joe THOMAS 

orkestrui, užkandžiai, gėrimai

PRADŽIA 4 V. P. P.

AUKA: £1.50 IR #2.00



Jūsų redaguojamo laikraščio 7
90 nr. (gruodžių 20 d.) buvo nio amžfc 
įdėtas Vinco. Leveckio straips- klebonai 
nis apie mano dėdės kun. Jo- Plokščiuose, prie Nemunu 
no Kudirkos veiklą Plokščiuo- mudu su Afelšahdru praleis 
se. Rašytojas (kurį aš asmeniš
kai pažinojau Naumiestyje) kal
ba apie velionį labai šiltai ir 
teisingai, bet vienoje vietoje 
prasilenkia su tiesa. Aš noriu

jau buvo

ta ir.apylinkės nepaprastai gra
žios, bet parapija^, neturtinga. 
Klebonas Jankauskas, rodos, 
malonaus būdo žmogus, buvo 
daugiau suinteresuotas savo 
ūkiu, negu dvasiniais ar ko
kiais kitais reikalais. Dėdė Ku
dirka nenorėdavo su juo nė su-

gą). įo parapi- 
rokažkurne- 
Jau būdamas 
tu jolaišką, ku- 
“Tavo dėdė -- 

JenasKū&rko”. Jisai taip ra
šydavo savo pavardę. iMudu 
su Aleksandru iš to juokdavo- 
mės, bet buv. Lietuvos pasiun- 
tinys’Milošas surado, kad Ku
dirkai ki|ę iš prancūzų (Cou- 
derųues).

Tai tokia mano dėdės kun. 
Jono Kudirkos istorija. Nesu
prantu, kodėl jį taip skriaudė 
Seųių diocezijos vyriausybė 
Jisai buvo labai šviesaus proto 
žmogus. Parapijonai ji mylė
davo 
d iVO

toH

• Dr. Juozas Sidagis, ilgą 
laiką lydėjęs tremtinių trans*
porto t laivus iš Europos į įvaįį^g 

- rius pasaulio kraštus, atvyko
su žmona 'Amerikon ir apsigy-\g 
veno Detroite.

O Muenchene, Vokietijoje,!^ 
LB apylinkės rūpesčiu įsteigta ;|l| 
lietuviška biblioteka. Tuo rej^^g 
kalu jie kreipėsi į gyvenusius 
Muenchene lietuvius ir išeini- / 
gravusius į kitus kraštus, kad 
sudėtų aukų. Daugiausia pasi- 
darbavo J. Medušauskas, apy- įv® 
lipkės pirmininkas. Biblioteka , | 
jau veikia ir aptarnauja vietos 
lietuvius. e

O Paryžiuje meną studijuo- ‘g 
ja trys torontiečiai: Viktoras jį 
Bričkus. Elena Gaputytė ir 
Kęstutis Račkus.

O Nauja lietuvių bendrovė 
įsikūrė Toronte ir pasivadino 
Amilit Bilders Supplies Ltd. ji 
Valdybon išrinkta — St. Gaba- 
liauskas, A. Norkeliūnas, J. 
Kšivickas, A. Pabedinskas ir 
VI. Germanavičius. Bendrovė 
yra nupirkusi Pembrooke lent- 
piuvę. eilę sklypų, tinkamų sta- / . * 
tybai Hamiltone ir kitur.

O Tautų festivalis įvyko To
ronte per Tris karalius, kuri 
pavadinta Imigrantų diena. 
Lietuvių grupė pašoko tris tau
tinius šokius.

• Dail. J. Paubienius vasario < 
mėn. 18 d. atidarė savo kūri
nių parodą Chicagoje.

O Lietuvių Dienų sausio nu
meris jau išleistas. Jame daug 
vietos skirta Vliko posėdžiams

tur būt, manė, kad ir ta para- 
pija jam “per gera”. Parvažia
vęs vasarą (1904 m.) iš Peters- 
burgo, išgirdau, kad dėdė yra 
perkeltas į “Balaškavą” — taip 
ištardavo motina. Tai buvo Ba- 
kalaužavas — sunykęs Mozūri- 
jos užkampis. Gavęs kvieti
mą, tenai nuvažiavau (brolis 
Aleksandras negalėjo) ir radau 
dėdę labai pasibaigusį ir pasiil
gusį savo giminių. Praleidau 
pas jį kelias savaites. Ėjo rusų 
—japonų karas; dėdė atidžiai 
sekdavo karo žinias (iš lenkiš-

tą jo klaidą atitaisyti ir, iš da
lies, jo atsiminimus papildyti 

Man ne tai svarbu, kad ati
taisymas būtų išspausdintas, 
nes Leveckio rašinyje nieko, ____ ______  _______
mano dėdę užgaunančio, nėra;. melyje, laikė tarnaitę, kini pa- 

L- - .. ....... gamįjjįavo jam valgrir -iššluo
davo kambarius. Dėdė neleis
davo mum nė nueiti į kleboni- kos spaudos) ir dalindavosi su 
ją. Kun. f Jankauskas kvietė 
Aleksandrą ir mane atostogų 
metu valgyti pas jį pietus; siū
lė ir miegoti klebonijoje, kur 
kambarių ir lovų netrūko. Bet 
dėdė būtų mudu išvijęs, jei 
būtuva sutikę.

Buvau jau persikėlęs į Min
taujos .. (dabartinės Jelgavos) 
gimnaziją, kai patyriau, kad 
kun. J. Kudirka yra perkeltas 
į Filipavą. Tenai mudu su bro
liu jį aplankėva. Mozūrija. 
Ūkiai menki, laukuose grikiai 
geltonuoja. Dėdė čia buvo kle
bonas, — vienas, be vikaro. 
Jisai skundėsi, kad senatvėje 
turis mokytis lenkiškai su pa

bet gali atsirasti ir daugiau 
norinčių apie jį parašyti, ir bus 
geriau, jei Jūs turėsite tiksles
nę informaciją. Kartą jau turė
jau “Naujienose" polemizuoti 
šu vienu autorium, kuris savo 
atsiminimuose pripasakojo' vi
sokių šmeižiančių, niekų apie 

' kun. Kudirkos gyvenimo, jne- 
tus Plokščiuose (Dr. K. Gri
niaus atsiminimų I tomas). Le- 

-£-• veckio straipsnis visai kitokios 
rūšies.

Jisai sako tiesą, kad kun. 
Jonas Kudirka stengdavosi ne 
tik šviesti žmones, bet ir ‘duo
davo jiems patarimų sveikatos 
klausimais; labai apgailestavo 
neturėjęs progos studijuoti me
dicinos, Dėdė, kaip teisingai 
rašo Leveckis, semdavosi žinių 
apie mediciną iš “lenkiškos 
knygos”, kurioje buvo aiškina
ma, kaip gydyti vandeniu. Jos 
autorius buvo kun. Kneip (ar 
Kneipp). bene austrijokas.

Kun. J. Kudirka, vyriausias 
mano motinos brolis, iš Žąsinų 
kaimo. Griškabūdžio parapijos, 
padėdavo mano tėvui leisti į 
mokslą Aleksandrą ir mane; 
padėdavo nedaug, nes pats ne
buvo turtingas. Mano mokslui 
jisai davė po šimtą rublių per 
trejus gal metus, kai buvo že
mesnėse gimnazijos klasėse. 
Mano broliui Aleksandrui teko, 
tur būt, daugiau paramos, nes 
kun. J. Kudirka tada buvo tur
tingesnis .

Čia susiduriama su Leveckio 
klaida. Kun. J. Kudirka nebu
vo “paaukštintas”; atvirkščiai, 
jis buvo nuolatos žeminamas. 
Man iki šiol neaišku, kodėl. 
Girdėjau, kad jisai turėjo prie
šų Seinų diocezijos kapituloje.

Kun. Jonas Kudirka pradžio
je buvo vikaras Naumiesčio 
parapijoje. Tai buvo bene di
džiausia parapija diecezijoje. 
Nepriklausomybės laikais dalį 
jos atskėlė ir sudarė žvirgždai 
čių parapiją, kurion pateko ir 
mano tėviškės kaimas Gudai
čiai.

Vikaraudamas Naumiestyje, 
kun. J. "Kudirka turėjo gerų 
pajamų; dažnai atvykdavo pas 
mus į svečius, atveždavo dova
nų mano motinai. Bet po kele- 

’ rių metų jį iškėtė į ^Prienus, 
prastesnę parapiją; paskui — 
Plokščius, dar prastesnę. Ir vis 
vikaru, nors daugelis jaunes-

manim mintimis apie karo ei
gą Buvo labai malonuj siūly
davo visokių .gėrimų, kurių 
pats negerdavo, ir vaišindavo 
kaip geriausiai išmanydavo; 
bet mačiau, kad savo pajamas 
sKaitė kapeikomis.

Kai sugrįžau į Peterburgą, 
Aleksandras, tada studijavęs 
D\ asinėje Akademijoje, pasa
kė man, kad dėdė prašo pagal
bos, ar negalėtų jisai išsikelti 
iš Seinų diocezijos, kurioje ji
sai esąs persekiojamas. Alek- 

• Sandras turėjo pažinčių, ir 
kun. J. Kudirka gavo leidimą 
apsigyventi Mogilevo diecezijo
je (kuri tais laikais, rodos, apė-

ir verkdavo, kai jisai bū- 
iškeliamas Į kitą pavapi

pagarba
P. Grigaitis

Chicago, 1955 m. gruodžio 24.

Red. prierašas. Iš viso apra
šymo aišku, kad kun. J. Kudir
ka buvo sąmoningas lietuvis, 
nepatikęs lenkiškosios dvasios 
Seinų vyskupijos vyriausybei. 
Ir ne jis vienas dėl savo lietu
viškumo turėdavo nukentėti. 
Dėl tos pat priežasties visa ei
lė Seinų vyskupijos klierikų ir 
kunigų atsidūrė Amerikoje. 
Be to, sąmoningiem lietuviam 
kunigam ir počioje Lietuvoje 
buvo sunkiau sugyventi su len
kuojančiais, kaip kun. J. Ku
dirkai su Plokščių klebonu 
kun. Jankowski.

KALĖDŲ-NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS MEMM1NGENE
Memmingeno lietuviams ir 

šiemet klebonas kun. Ant. 
Bunga suruošė bendras Kūčias. 
Prie bendro stalo susirinko 
beveik visi Memmingeno lietu
viai. Kun. Ant. Bunga Kūčias 
pradėjo malda, toliau sekė 
plotkelių laužymas ir linkėji
mai. Nevienam,veidu nuriedė
jo ilgesio ašara, kad vėl Kūčios, 
o mes dar ne namuose. Vieni 
kitiems linkėjo sveikatos, iš
tvermės tremtyje ir greit grįžti 
į gimtus namus. Kūčias dar pa
įvairino vaikučių eilėraščiai 
prie gražiai papuoštos Kalėdų 
eglutės. Giedota bendrai Tylią
ją naktį, Piemenėliams, varg
dienėliams, Sveikas Jėzau gi- 
musis ir kitos kalėdinės gies
mės. Vasario 16 gimnazijos mo- . 
kinys čepulevičius paskaitė 
Bernelių mišių evangelija ir 
lietuviškus Kūčių papročius. 
Kun. Ant. Bunga pabaigai pa
sakė trumpą žodelį ir perskai
tė vieną iš daugelio gautų 
sveikinimų ir laiškų. Visi siun
čia po auką, kad prie bendro 
Kūčių stalo užmirštų kasdieni
nius vargus, prisimintų tėvynė
je likusius, nes it jie per Kū
čias prisimins savo brolius ir bą: 
seses. Kūčios baigiamos malda, 
kurioje prisimenami visi gera
dariai.

Į Kūčias buvo atvykęs švei
carų lietuvių šalpos komiteto 
pirmininkas Thomas su žmona 
Ponai Thomai, surinkę iš švei

carų, , atsiuntė dvi gausias 
siuntas drabužių Memmingeno 
lietuviams paremti.

Kalėdų pirmą dieną šv. Mi
šios buvo laikomos už visus 
geradarius. Pamaldų metu gie
dojo Memmingeno lietuvių 
choras “Darna”, vadovaujamas 
muz. M. Budriūno. """

Pietų

kun.

Kun. Ant. Bunga pirmą Ko- 
lėdų dieną suruošė bendrus 
pietus viengungiams.
metu dalyvavo ir gerb. ponai 
Thomai. Tokius pietus
A. Bunga ruošia kasmet, pada
rydamas viengungiams gražų 
kalėdinį * džiaugsmą, nes yra 
viengungių, kurių šeimos liku
sios Lietuvoje, kitų išemigra-

Motina Aloyza, pranciškietė, 
praėjusią vasarą lankėsi pieti
nėje Amerikoje. Grįžus jai į 
Pittsburghą, ją pasiekė Jono 
Kaseliūno čia spausdinamas 
laiškas. Prie šio laiško M. Alo
yza yra pridėjusi tokią pasta-

PAVfcLAVftS Kalėdų senis St. Atbans JArintnini ligoninėje, L. I.
N. Y. Suvėlavo dėl rimtu priežasčių iš ligoninės pusės.

vusios, o jie dėl sveikatos ne
gali išvykti.

Klebono nebuvo užmiršti ir 
Memmingeno seneliai. Jiems 
dar prieš Kalėdas įteikė dova
nas, nupirkdamas kiekvienam

Naujų Metų išvakarėse buvo 
atlaikytos pamaldos. Pamaldas 
laikė Vasario 16 gimnazijos ka
pelionas kun. dr. J. Petraitis, 
jam asistavo lietuvių darbo 
kuopų kapelionas kun. Br. Liu- 
binas ir kun. Ant. Bunga. Trum
pą pamokslėlį pasakė kun. Br. 
Liubinas. Pamaldų metu giedo
jo “Darnos” choras. Per pa
maldas Memmingeno lietuviai 
turėjo progos padėkoti Dievui

LAIŠKAS

“Jbnas Kaseliūnas yra nusi
pelnęs dėmesio ir paramos 
Brazilijos lietuviukų katalikiš- 

- kame ir tautiškame auklėjime. 
1 Jis vadovauja Vila Belos vaikų 
1 popiečių programai, dirba be 

atlyginimo. Norintieji jo pra
šomus daiktus aukoti, gali tai 
siusti Į Pittsburghą. iš kur dvi 
seserys pranciškietės kovo mė
nesį važiuoja i Brazilija, ir pi
giau bei saugiau nuveš. Mūsų 
adresas: Mother M. Aloyza, 
St. Francis Convent. Grove 
and Roberts Rd. Pittsburgh 34,.
Pa".

Prašome dabar skaityti 
laiška.

pati

BALTIMORĖS ŽINIOS
A. A. Matas, Frankas

Vienos iš. gražiausių laidotu
vių įvyko antradienį, sausio 17 
d., laidojant ilgametį šv. Al
fonso parapietį a. a. Matą Fran
ką, gyvenusį 1917 W. Baltimo- 
re St. Ne dažnai atsitinka, kad 
net du prelatai vienose laido
tuvėse aukojo' šv. Mišias. Tai bu- ’ kitiems patarnauti, 
vo pereitą antradienį. Mūsų 
klebonas prel-. L. Mendelis 
laikė Mišias su asista prie, di
džiojo altoriaus, o šv. Juozapo 
parapijos Scrantone klebonas 
prel. Juozas Miliauskas ir kun. 
Juozas Antoszewski aukojo mi
šias prie šoninių altorių. Baž
nytinio choro pirmininkas Jur
gis Galkauskas giedojo Mišių 
metu.

Šiuo iškilmingu 
parodyta 
katalikui 
tuviui a. 
pareikšta 
žmonai Veronikai ir dukrai — 
sesučių kazimieriečių vienuolei 
Čelestai. Kadangi a. a. Matas 

.Frankas bu4b švč. Vardo vyrų 
dr-jos narys nuo pat dr-jos pra
džios, tai vyrai susirinko. pir
madieni vakare atkalbėti dalį

rožančiaus. Kaip senam balti- 
katalikui 

aukų
monečiui ir geram 
prie jo karsto sunešta 
mišiom — arti 100.

Velionis buvo labai 
naus būdo žmogus. Jis 
mylimas ir gerbiamas, 
gyvenime niekad

būdu buvo 
pagarba ištikimam 

ir susipratusiam lie- 
a. Matui Frankui ir 

užuojauta velionio

už visas suteiktas malones se
nuose metuose ir paprašyti, 
kad neapleistų ir naujuose me
tuose.

Po pamaldų lietuviai rinkosi 
į Naujų 'Metų sutikimą, kurį 
ruošė “Darnos’’ choras. Rinko
si ne tik Memmingeno lietu
viai, bet atvyko net iš Kaisers- 

(Nukelta į 6 psl.)

turi. Tik visa bėda, kad tos 
filmos savininkas nenori sko
linti į tolimą kraštą. Be abejo, 
tai yra pateisinama, nes kiek
viena retenybė branginama. 
Tačiau, jei paskiras, žinomas, 
asmuo asmeniškai pasižadėtų 
tokią filmą vėl gražinti savi
ninkui po sugrįžimo iš P. Ame
rikos. galimas daiktas, kad rei
kalas išdegtų.

2. Lietuviškų plokštelių rei
kalas taip pat mums . sunki 
problema. Jei kas jų atvežtų iš 
Amerikos,, tai nei vienos nelik
tų — visas čia išparduotų.

3. Jei svečias iš Amerikos 
atvežtų lietuviškos vaikų lite
ratūros. neišskiriant nei Eglu
tės nei Tėviškėlės, tai užsitar
nautų visų dėkingume. Lietu
viškai spaudai pas mus sunkios 
dienos dėl to, kad dėl aukšto 
dolerio kurso neįmanoma jos 
įsigyti.

prastoms nuotraukoms rodyti 
bei paskaitininkams tinkamų 
ar panašiai, tai mielai susitar- 
tumėm, nes vietoje įsigijimas 
neįmanomas dėlei aukščiau su
minėtų priežasčių. Tas pats ir 
su fonografais, kurie vaikams 
būtų pravartu turėti. Tuo rei
kalu galima man if parašyti: 
Jonas Kaseliūnas, Av. Casper 
Libero 88. Radio “Gazeta”. Sao 
Paulo — Brasil.

Jonas Kaseliūnas.
Vaikų popiečių, vedėjas 

Sao Paulo, Brazil. .

malo- 
buvo 
Savo 

neatsisakė
Nevieną 

jaunesnios kartos lietuvį ar lie
tuvę jis atnešė prie šv. krikšto. 
Visa parapija reiškia užuo
jautą velionio žmonai Veroni
kai Frankienei. tretininkių dr- 
jos pirmininkei ir jos dukrelei 
sesutei Čelestai. Palaidotas Ho- 
ly Redeemer kapinėse.

Klebono dvilypė iškilmė
Prel. L. Mendeliui, mūsų 

parapijos klebonui, sausio 15 
d. suėjo 28 metai kaip įšven
tintas kunigu. Parapijos mo
kyklos vaikučiai ta proga už
prašė dvejas šv. Mišias — sau
sio 15 ir 16 d.d. Abi dienas 
vaikučiai priėmė šv. Komuni
ją savo klebono ir geradario 
intencija. Pirmadienį po šv. Mi
šių įvyko sukaktuvių bendrieji 
pusryčiai, kuriuose dalyvavo 
kun. Kazimieras PugeVičius, 
prelato sesutė Felicija ir visi 
vaikučiai. Pusryčių metu vaiku
čiai palinksmino Jubiliatą me
niška programėle. Prel. L. Men- 
delis trumpoje kalboje dėkojo 
sesutėms už jų rūpesnį ir ug
ningais žodžiais kreipėsi į vai
kučius. kad daugiau melstųsi 
patys ir vyresnieji, prašydami. 
Dievą pašaukimų į dvasinį luo
mą. nes. pašaukimų begalo 
maža, o jų be galo rėikalinga 
patiem lietuviams ir Katalikų 
Bažnyčiai.

Prel. L. Mendelis buvo į- 
šventintas kunigu 1928 m. sau
sio 15. sekmadienį. Romoje. 
Užbaigęs ketvirtus metus teo
logijos ir išlaikęs daktaro egza
minus jis grįžo į Ameriką. 
1928 m. r&gsėjo 1 d. Baltimo- 
rės ark. Curley buvo paskirtas 
padėjėju kun. Juozui Lietuv
ninkui ir nuo to laiko tebesi
darbuoja- mūsų parapijoj. Sek
madienį prel. L. Mendelis savo 
pamoksle dėkodamas Dievui 
už praeitį dėkojo ir Baltimorės 
žmonėms už jų pagelbą. Prašė 
visų melstis, kad ištesėtų savo 
šventame pašaukime iki galui.

New Yorke. toliau rašoma 
apie lietuvius jūrininkus. R. 
Skipitis tęsia prisiminimus apie 
lietuvius Berlyne ikaro metu, 
plačiai supažindinama su 
skulptorium Vytautu Kašuba, 

' prisimenama Klaipėdos kraštas 
ir jos prijungimas prie Lietu
vos. daug aktualių nuotraukų.

• Jaunimo vasaros atostogos 
jau prasidėjo Argentinoje. 
Stankūnų padovanotoje viloje . 
jau keletą metų atosiugavo 
lietuviškasis jaunimas. Nuo 
sausio 3 iki 31 atostogauja 
berniukai, nuo vasario 21 iki 
28 — mergaitės. Berniukų sto
vyklai vadovauja marijonai, 
mergaičių — seserys kazimie- 
rietės.

• Danutė Gilvydienė Argen
tinoje turi modisčių institutą 
kurį pavadino “Danutės” var
du. Institutas turi nemaža pa
sisekimo ir daug mokinių.

PAIEŠKOMA
Karolis žemaitis ir Juozas 

Pakalnis, gimęs 1918 m.. Do
vydų kaime. Kazio sūnus. Jiem 
yra žinių iš Lietuvos. Kreiptis 
į Darbininko redakciją.

Paieškoma Norgelienė Mag
dė. prieš 15 metų gyvenusi 
New Yorke.
Prašau atsiliepti į “Darbinin
ko” redakciją.

Ieško jos sesuo.

AIDAI
MĖNESINIS KULTŪROS ŽURNALAS. EINĄS JAU 11 ME
TUS. JUM PATEIKS GERIAUSIOS MEDŽIAGOS VISAIS 
MŪSŲ KULTŪROS IR MOKSLO KLAUSIMAIS. UGDYS 
JŪSŲ IŠSILAVINIMĄ. PALAIKYS LIETUVIŠKĄ DVASIĄ.

Didžiai Geroiamajai
Motinai Aloyzai,

Aš prašau Tamsta, bevažiuo
jančia po platųjį pasauli, ynač 
po turtingąją plačiąją J. A. Val
stybę. neatsisakyti paraginti 
tuos asmenis, kurie kokiais 
nors reikalais ar svečiavimosi 
tikslu atvažiuotų į Pietų Ame- paveikslų. Ste priemonės galė- 
riką (Braziliją), kad nepamirš- tų pilnai atlikti uždavinį judo- 
tų mūsų merdinčiam lietuviš- moste liet, kino filmas, jei ne- 
kąjam jaunimui kai ką su sa- pavyktų tokte gauti.
vim atsivežti, pav.: 5. Jei kas.galėtų su savim

L Mes tiesiog nežinome, atsivežti poetų realiausių priė- 
kaip gauti lietuviškų filmų, monių mūsų vaikams, pav. gar- 
Mes težinome, kad Amerikoje sinėms filmoms rodyti apara-

4. Mūsų vaikučiai būtų labai 
laimingi, jei atvažiuojantieji at
sivežtų su savim daug lietuviš
kojo gyvenimo nuotraukų ir 
parodytų jas susirinkimuose, 
pobūviuose bei paaiškintų, jų 
turiniui. Kdi kas gal galėtų 
atsivežti ir. filmų nejudomųjų

AIDUOSE BENDRADARBIAUJA GERIAUSIOS MOŠŲ ME
NO IR MOKŠLO PAJĖGOS.

REDAGUOJA ANTANAS VAIČIULAITIS. LEIDŽIA TĖ
VAI PRANCIŠKONAI PER METUS IŠEINA 10 NUME
RIŲ. VIENAS NUMERIS TURI 48 DIDELIO FORMATO 
PUSLAPIUS. GAUSIAI ILIUSTRUOTAS..

PARSIKVIESKITE ŽURNALĄ Į SAVO NAMUS

RAŠYKITE;

AIDAI, 680 Rl.SHHK’K AVĖ., BROOKLYN tl. N. Y.
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V; ♦ bendroji AFL-CIO unija 
įTttumto dar šiais” metais vesti 

gfžiiybas su tom unijom, kurios 
3lėra į ją dar įsijungusios.

♦ Padidės uždarbiai 1956 
/metais 2.700.000 darbininkų, 
J- kuriu 'didesnę puse sudaro dir- 
-t bąntieji automobiliu pramonė- 
(je. Tai numatyta pereitais me
stais sudalytom sutartim; va- 

landinis atlyginimas padidės

2M Maple Arena*,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai {ruoštose patalpose.

TALARSKI
FUNERAL HOME 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvos Vyčiii Radiio Programa 
M •ttprion HMhja ntatiea WLOA, 155* kykieyelea

KIEKVIENA SEKMADIENI—NITO 1:30*1X1 ?:«• VAI.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KN1GHTS OF LITHUAN1A WLOA < 
BRADDOCK, PA.

gaunamas pas platintojus, ir pas autorių:

P. O. Bok 592, 
Metuchen, N. J.

Knygai Įvadą parašė prof. Dr. A. Maceina
* Kaina 2.75 dol.

4426 S,Rockwell St. 
Chteage 32, III.

Tolu YArda 74337 
.... .... , :-\r ,i.

prieinama kaina.
TeL

BiiiNiir j Tjtti ■

CHICAGO, ILL.

HELP W. PEMALE

H. W. FEMALEBRENDAME iš potvynio, kuris vėl buvo užliejęs šiaurine Kalifornija (MU1 Valey.)

DETROIT, MICH.

HELP W. MALĖ

Experienced cut BuffersBranch Office of
on small itemsDODGE BROS. CORP.

Hours 8 to 4:30 P. M.

Good starting rate.

Plūs Bonus, free Insurance

Kalėdos ir

MOLDERS

D1SPLAY

PUNCH PRESS 
POLISH & BUFF

juo rūpintis ir domėtis. Labai 
svarbu, kad į nauja valdybą 
ateitų naujų žmonių su gyva

ko-
pa-

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Branch office of

DODGE BROS. CORP.

Moving February lst 
Vicinity of 

Austin-Monfrose

Call before 11-A.M.^

RAndolph 6-2920. 
Mr. Baillie.

DALYVAUKIME SUSIRINKIME
CLEVELAND, OHIO 

•/J £"> SŽ' J

darbininkam pašalpas, savo lė- 
1 šas išsems ir darbininkai bus 
A priversti į darbą grįžti.

• Walter*P. Reuthor, auto- 
.»mobiliu pramonės darbininku 
.-unijos pirmininkas, aštriai puo- 
. lė Michigano Mėlvnaiį Krvžin 
'(Blue Cross). kad jis nepatei-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Lietuviu bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO.. atstovau
janti didelę anglu firma HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia i 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis. maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100*7 garant. — 
pilnas draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka'-siun- 
tėjas. gavėjui mokėti nieko .ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš j 
Izmdono, Anglijos tad labai 
greita* pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrvbiu sarašu:

OVERSEAS CARGO CO.

Paid Health and Accident and Life Insurance.

Apply. write or wire Joseph Torok

- ■ • •  ----- ----- --- * ---- ----
įįi- kariuose yra - Westinghouse
' * - dirbtuvės, ir laiko be darbo

' 55.000 darbininkų. JAV val-
' džios. senatorių, gubernatorių 

' • - . ir miestu majoru tarpininkavi-
- - ' "mailigi šiol nieko nenasiekė.

Westinghouse, laikėsi labai kie- 
tai ir laukia, kol unijos, mo-

•. kančios streiko metu nedideles .

Sibley Machine & Foundry Corp.
206 E. TUTT ST. SOUTH BEND, IND.

St. Anthony Savings 
and Loan Assoctalion

1447 South 49th Court, Cicaro 50Ą ILL. 
(Skersai gatvę prieš Sv. Antano bažnyčia) 

Telefonai: TOvnhall 3-8131 ir 8132

Liberal Employee Benefits 
Scholl MFG. Co. 
213 W. Schiller.

iniciatyva, su ryžtu ir užsimoji
mais. Tokia valdyba galės bū
ti išrinkta, kai bus pasiūlyta 
pakankamai kandidatų. Kas ųe- 
gali pats kandidatuoti, -į savo 
vietą gali surasti kitą. Parody
kime tad, kad mokame ne tik 
apie Bendruomenę šnekėti, bet 
ir jos reikalu, darbu bei kilimu 
konkrečiai rūpintis. Kandida
tus galima siūlyti rinkimų ko
misijai iš naksto arba ir 
čiame susirinkime.

St. Barzdukas
Apylinkės vald. pirm.

ąpie 6 c. Kitą giupę sudaro 
J transporto darbininkai; jiems 

. * bus mokama daugiau nuo 8 iki 
||||te< 211 centu Į valandą.

I • Dirbančiųjų praėjusiais 
^^^.^'metais- gruodžio mėn. buvo 

764,2 milijonai, arba 2.5 m.* dau- 
* g»u, negu 1954 metais tuo pa- 

Sglp''-:; čiu laiku. Nedarbas nepadidė- _ 
; Jt? tačiau bedarbių yra 2,4 mi- 
' KjonaL

gggy* ; • Nedarbo pašalpom praėju-
< sįais metais išmokėta 34 pro- 

|g|||£ . centais, nes mažiau buvo be-
. darbių. Pašalpom 1955 metais 

išmokėta net 2 bilijonais dole- 
18^7 rių mažiau negu 1954 m.

• Apdraudė nedarbo metu 
Įitę išplėsta dar 1.700.000 darbi- 
aEgh'-" ninku. Viso dabar ji apims

40.400.000 darbininkų. Vadina-
. si, dar apie 20 milijonų darbi- 
. ninku pašalpa nedarbo metu 

; negali pasinaudoti.
-r• Streikų praėjusiais metais 

buvo daugiau negu 1954 ir 
1951, bet mažiau negu kitais 
metais po praėjusio karo. Per- 
nai viso sugaišta streikam 28 
milijonai dienu, i streikus bu- 
vo Įvesta 2.750.000 darbininkų.

• Westinghouse dirbtuvėse
< streikas vyksta jau ketvirtas 

mėnuo. Jis apima 16 miestu.

kas, nesurištas su jokiomis 
pašalinėmis atrakcijomis ir 
kur vis dėl to Įstengiama pri
traukti didžiuli klausytojų bū- 
rį”j Taip rašo VI Jakūbėnas 
Dainavos ansamblio sukaktuvi
niame leidiny. . Tokį koncertą 
surengė Lietuvių Bendruome
nės Detroito Apylinkė sausio 
14 d. Western High School au
ditorijoje. Be šokių, be kopūs
tu, be kugelio, o publikos arti 
tūkstančio sutraukė. Nesaky
čiau, kad toks gražus skaičius 
“Bendruomenę remti” panūdo, 
ne, juos garsus Dainavos var
das patraukė, o ir programa 
žadėjo būti Įvairi. Ir “Vestuvės 
be piršlybų”, ir “Vytauto Di
džiojo kantata”.

Kai puiki scenos uždanga 
prasiskleidė; išvydom lietuviš
ką kiemą, dail. Jono Tričio su
kurtą. (Ir kaip smagu buvo, 
kad tos puikios dekoracijos 
nebuvo kokioj ispanų scenikėj 
suspaustos, bet erdviai čia iš
dėstytos)’. Tame kieme mergai
tės bernioku laukia, tie atidai- 
nuoja, na, ir verda jaunimo 
būrys, daina dainą veja, šokis 
šoki seka. ^Beveik visos dainos 
gyvos, trankios. Didžio meno 
čia nesinori laukti. Juk ir, ma
tai — kaimo jaunimas dainuo
ja ... Taip jau būna, kad vai
dinant muzikinė pusė truputi 

T-- -2: gina savo paskirties ir tarnau- nukenčia. Sunku subtyliau už- 
ja tik tam, kad ligoninėm telk
tu pinigus. Reutheris užsinuo-

2 :■ lė dėl to. kad priklausantiem
2 tam Krvžiui tenka daug nri- 

£ mokėti iš savo kišenės už ligo- 
.šninę ir operacijas.

NEEDED IMMEDIATELY

PAID HOLIDAYS AND VACATION 

TOP WAGES — STEADY JOBS

Experienced men to oper 
ate small Punch Presses

J01N:k MARSH SJFDlMfS]

DAINAVA, VESTUVES BE PIRŠLYBŲ IR VYTAUTAS
esti, jei 

koncertu, i
“Dvigubai malonu 

tenka susidurti su 
kurio tikslas yra grynai meniš- lybos pasisekdavo, taip kaip ir 
i šiame vaizdelyje, mat jaunikis

tikras mėmė, o čia merginą 
nuo vaikystės dailus bernužėlis 
myli. Tad ir baigiasi viskas 
dundant klumpėms... Jei vi
soms dainoms ar šokiams šia
me vaizdelyje duota šioks toks 
pateisinąs ivadėlis, tai “kepuri
nės” šokis buvo labai netikė
tas. Mergaitės pasisakė, kad 
tik daina jas paguodžia, ir čia 
jau laukėm mergaitės buitį iš
randančios dainos, o išvydom 
skrybėles...

Pagrindinių veikėju tipai pa
rinkti gan vykusiai, ypač pui
kūs: tėvas (A. Stočkus) ir pirš
lys (V. Petrauskas). Gera moti
na (E. Krasauskienė), Marytė 
(Irena Pietuškaitė) ir Onytė 
(E. Kiaurakytė) truputį dekla- 
matoriškos. Jonas (V. Radys) 
šiam vaidmeniui gal per impo
zantiškas. Pramuštgalviškas ir 
lojus Petras (A. Grigas). Tie
siog klasiškas senbernis —jau
nikis (J. Narukynas). Geri 
abudu muzikantai. Lankstus 
lenciūgėlio šokėjas.

Režisieriui Alfai Brinkai sun
kiau sekėsi sutvarkyti masines 
scenas, akiai visada mieliau bu
vo regėti scena su mažiau vei
kėju, o tie veikėjai buvo tikri 
ir lietuviški, net neigiami ti
pai savotiškai geri, nuoširdūs. 
Taip kaip nuoširdžios dainavie- 
čių pastangos atskleisti ir pa
laikyti svetimam krašte mūsų 
liaudies dvasinius lobius.

Jei pirmoj daly regėjom ir 
girdėjom lietuvišką Dainą, tai 
po pertraukos ją pajutom kaip 
besiveržiančią į sunkesnių, su
dėtingesnių veikalų atlikimą.

Didinga, praeities gerbimu 
I ir jos didybės ilgesiu dvelkian- 
f ti J. Žilevičiaus sukurtoji Vy- 
f tauto Didžiojo kantata. Griau- 
J džia pianinu VI. Jakūbėnas. 
I skamba solistas A. Brazis, pi- 
♦ naši dvigubas kvartetas su

baigti daina.
Vaizdelio autorius A. Merke

lis norėjo pateikti nedideli lie
tuviškos buities vafzdelį iš tu 
laikų, kada dar ūsoti piršliai 
važinėjo. Ne visada jiems pirš-

Sausio 22 d. 11 vaL lietuvių 
salėje šaukiamas metinis Ben
druomenės apylinkės susirinki
mas. Jo darbų tvarkoje — mi
rusiųjų apylinkės lietuvių pa- 
gerbimas, valdybos ir komisi
jos vargo mokykloms Vokieti
joje remti pranešimai, kontro
lės komisijos aktas, naujos apy
linkės valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai ir kiti .apy
linkės reikalai Kviečiami daly
vauti visi lietuviai

Metinis susirinkimas — tai 
visų metų darbo vaizdas, ro
dąs, kas buvo padaryta ir kas 
netesėta. Apylinkė turės kuo 
pasidžiaugti ir pasigėrėti Apy
linkės valdyba pvz. per metus 
yra paskyrusi 387 doi lituanis
tinei vysk. Valančiaus mokyk
lai 165 dol. šalpai, 115 dol. jau
nimo organizacijoms, 100 dol. 
Čiurlionio ansambliui, 96 dol. 
sporto veiklai, 35 dol. Vaidilos 
teatrui, yra išmokėjusi 144 dol. 
Lietuvos nepriklausymybės ko
vai remti, 137 doL Lietuvių 
Radijo Klubui, 133 dol. Ben
druomenės centrui (Lokui), 60 
dol. Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje, yra surinkusi ir iš
siuntusi 126 dol. kun. V. šarkai 
Vokietijoje ligos metu parem
ti, 88 dol. rašytojo V. Krėvės 
paminklui statyti ir t. t. Tai 
vis buvo reikalai, kurie lietu
vybės atžvilgiu būva svarbūs 
ir kurie Apylinkės valdybai at
rodė remtini bei palaikytini. 
Valdyba galėjo juos tenkinti, 
nes turėjo daugelio lietuvių 
pritarimą ir susilaukė para
mos. šituo Clevelando lietuvių 
atsiliepimu ji pagristai didžiuo
jasi.

Tiesa, neviskas buvo padary 
ta. kas buvo norėta. Tam buvo 
Įvairių ir priežasčių. Bet darba 
toliau varys naujai išrinkta 
apylinkės > valdybą^ Lietuviškas 
Bendruomenės darbas negali

choru, valdo visus dirigentas 
St. Sodeika. Daug darbo čia į1 
dėta, daug valandų paaukota, 
nesakyčiau vienok, kad pasiek
tos meno viršūnės. Ak, kad 
taip visi dainininkai lengvai, 
skambiai dainuotu ir taip aiš
kiai lietuviškai žodžius tartu, 
kaip A. Brazis šioj kantatoj. Ir 
čia vėl norėtųsi cituoti VI. Ja- 
kūbėną: “Chorvedžio uždąvi- 
nys žymiai palengvėtų, iei ko
ne Visi choristai būtu iš mažu 
dienų apmokyti skambinti for
tepijonu, ar vartotu koki kita 
muzikos instrumentą, jei jie 
gerai skaitytų gaidas, turėtų 
išlavinta klausa ir ritmo pojū
ti. “Norėtųsi dar pridėti, kad 
visi bent no pora metu būtų 
lavinę individualiai savo bal«a. 
(Mūsų visuomenėj kažin kodėl 
dar vyrauja pašaioi dvasia sustoti. Todėl visi kviečiami 
balsu lavinimo atžvilgiu. Atro
do, kad tik solistams mokyklos 
reikalingos ir tai nebile ko
kiems ...)

Gal kelionės išvarginti, ar 
“piršlybų”, dusloki buvo teno
rai, nepakankamai sodrūs al
tai. Gana sultingas sonranas 
kvartete, geri bosai. Dekla- 
muotoias šiai kantatai netinka
mas. Jo balsas kimus ir trunū- 
ti traškus. Daug geriau tiktų 
sodrus baritonas .

šiomis pastabėlėmis nenorė
čiau numušti ūoo dainavie- 
čiams. Garbė jiems, kad ir di
desnius lietuviškus kūrinius i 
sceną iš lentynų išneša. Ta 
garbė vienok ioareigoia kie
tam darbui, ir Dieve duok jiem 
jėgų ir ryžto fabriko ūžimo 
kurtinamiems ir gatvių rekla
mų akinantiems eiti per gyve
nimą su dieviškosios kūrybos 
aidu ir atspindžiu — menu 
širdy!

O tikiu, dainavječiai. kad 
kai vėl po metų, ar kitu De
troitą aplankysit. jūsų lauks ir 
jus su meile priims detroitie- 

-čiai. ’ P. Natas.

(Atkelta iš 5 psl.) 
lauterno lietuvių .darbo kuo
pos, muz. Fausto Strolios vado
vaujamas, vyru kvartetas ir 
dar keliolika vyrų. Pobūvio 
metu gabaus jauno muziko F. 
Strolio kvartetas susirinku
siems labai gražiai padainavo 
keletą lietuviškų dainų. “Dar
nos” choras irgi neatsiliko.

Artinantis dvyliktai valandai 
kun. Ant. Bunga padėkojo 
chorvedžiui muz. M. Budriū- 
nui ir visam chorhl už nenuils
tamą lietuviškos dainos garsi
nimą svetimtaučių tarpe, nes 
choras yra dainavęs kelis kar
tus vokiečiams ir sykį šveica^ 
rijoje. —

Naujų Metų dieną šv. Mišias 
laikė kun. dr. J. Petraitis. Pa
maldų metu F. Strolios kvar
tetui sugiedojus “ ... težydi 
vėlei Lietuva, kaip,Tavo slėnių 
lelija, tebūna vėl namuos ra
mu ...”. Nevienam dar ilgai 
ausyse skambėjo giesmės žo
džiai ir maldavo Dievą, kad vėl 
žydėtų Lietuva ir būtų namuos 
ramu. V. Raižys.

Secretary 
to 

Manager

N. C. R. 3100 Operator 
Some experience necessary. 
Near West Side Co. Offering 

steady position. 5 day wk. 
40 hrs. Pleasant vvorking 

conditions.
Morgan Sach & Door Co. 

2287-Blue Island Avė.
Vlrginia 7-6600 

Mr. Zettlemoyer

Immediate openings for 
STENOGRAPHER 

(Witfi Calculator experience) 
Permanent position in 

Merchandise Mart with 
GENERAL MOTORS 

Starting salary $270 to $290 
per month 5 day week 

Call Mr. Williams for ap- 
pointment SUperior 7-9212

Switchboard 
and 

Clerical

Moving February lst 
Vicinity of 

Ausfin-Montrose

Call before 11 A. M.
RAndolph 6-2920 

Mr. Baillie.

JOSV APDRAUDOS SANTAUPOS 
DABAR PELNO Y2% DAUGLAU 

ŠV. ANTANO TAUPAMOJ KASOJ I 
Pradėkite 1956 su santaupų sąskaita pas mus. kur pelnas į 
yra aukštesnis if apdraustas iki $10.000.00 FSLIC.
NEMOKAMAS važiavimas autobusu 50 mylių nuotolyje 
tiems, kurie pradės pas mus santaupų sąskaitą $50.00! . j
DOVANAI TERMOMETRAS padedantiems $50.00 jau *ati- I 
darytoje ar naujai atidaromoje sąskaitoje minėta suma!



ŽINIOS

PAKRIKŠTYTA

PADĖKA

Sausio 28 d., šeštadienį,

maloniai kviečia į ruošiamą

Šurum-Burum”- Juokų, Dainų ir ŠokiųVakarą

Vincas J. Kudirka, pirm. 
Antanas F. Kneižys, sekr.

Apreiškimo parapijos
tretininkų vizitacija įvyksta 

sausio 22 d., vizituoja T. Mo
destas Stepaitis, 5 v. v. — va
karienė parapijos salėje.

Yasario 19 4v. p. p. Wehster 
iiall New Yorke. Meninę prog
ramą atliks Operetės choras, 
solistas St Liepas ir dramos 
aktorė Toska Daubaraitė.

Katalikų seimelis 
šiemet šaukiamas vasario 26 

d. 2 v. p. p. Maspetho parapi
jos salėje. Visos kat draugijų 
bei organizacijų nariai ir pavie
niai katalikiškos akcijos veikė
jai prašomi seimelyje dalyvau-

REIKALINGA moteris dėl pri
žiūrėjimo sDpnoe sveikatos mo- 
terš. uw piaieroa nuonnaci*

B64 WHITE »fr. MU9DCJtX 
MW«^«-J32S

šoktam gros JOE THOMA8 orkestras 
su Juozo NakutaviČiaus dainomis.

Vietas užsisakyti iš anksto telefonais 
EV 7-0463 ir DE 5-1695

Paremkite šį "Rūtos” Ansamblio 1-jį parengimą, kurio tikslas — sukelti pinigų bent dalimi padengti Ansamblio 
narių išlaidoms vykstant į Chicagoje ruošiamą Dainų Šventę — Liepos (July) 1 d., 1956 m.

Parduodamas elektrinis Šaldy
tuvas tik dviejų metu senumo 
—ui pusę kainos. Gūros fir
mos ir švariai užlaikomas atro
do Hg naujas.
Kreiptis Tek .6X2-2410 nuo

Programoje dalyvauja baletmeisteris 
MODZELIAUSKAS ir šokėja I. KALINAUSKAITE

pas saro kuopos valdybą, kuri 
visus prašymus su savo pasta
bomis pasiųs komisijos pirmi
ninkui šiuų adresu:

Rev. Jonas Vaitekūnas, 350
dinim r lUVIOi••

Komisiją, peržiūrėjus prašy
mus, su savo pasiūlymais per
duos Centro Valdybai

Tokia pradžia ...
Kun. Pranciškus Jakimavi

čius - Jackmouh, jėzuitas, prieš 
Kalėdas buvo paskirtas vienos 
misijų stoties Grand Caymąn 
saloje klebonu. Misijonierius 
džiaugiasi kad Kalėdose į mi
šias susirinko 12 salos gyven
tojų ir bažnyčios statybos fon
dui suaukojo 70 centų.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vienam asmeniui su visais pa
togumais ir prieinama kaina. 
Kreiptis: Mrs. Eva Dome, 414 
So. 5th St., Brooklyn 11, N. Y.

Lankėsi prel. E. Stukelis
Sausio 14—15 dd. Bostone 

lankėsi preL E. Stukelis, kuris 
šv. Petro bažnyčioje klausė iš
pažinčių ir sekmadienį atlaikė 
sumą ir pasakė pamokslą lat
vių kalba. Svečiui atsidėkoda
mi latviai katalikai surengė 
pietus W. Roxbury, kur gyvena 
didesnis skaičius latvių. Svečias 
sausio 16 išvyko aplankyti sa
vo kuršo draugo, kun. Jono 
švągždžio, kuris dabar yra Jė
zaus Nukryžiuotojo seselių vie
nuolyno Brocktone kapelionas.

Salė kaip pasakoje — linksma meninė dalis —*• baletas 
kostiumų paradas ir premijavimas — gėlių šokiai — 

linksmos išdaigos.

SCENA lt RAUDONOJO 
; vyno • ..

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE
180 NEW YORK AVENUE NEWARK. N. J

Išdavė pažymėjimus
Sausio 17 klebonas kun. Pr. 

Virmauskis išdavė parapinės 
mokyklos mokiniams seselių 
mokytojų paruoštus pažymėji
mus, kuriuose tėvai galės pa
matyti savo vaiku mokslo pa
žangumą gruodžio mėnesyje.

Liet, namų savininkę
organizacijos susirinkimas į- 

vyks sausio 20, penktadienį. 8 
v. v. YMCA salėję, 570 Jamaica 
Avė., prie Highland Park, 
Brooklyne. Bus svarstoma: nau
ji nuomų kontrolės patvarky
mai, augantis protestas prieš 
nuolatinius taksų kėlimus, ren
kama valdyba ateinantiems me
tams ir kit. Visi organizasijos 
nariai kviečiami atsivesti ir 
naujų asmenų, kurie įsirašytų 
į mūsų organizaciją. Kviečia 
Valdyba ir Direktoriai.

Aneta: Aš kalbėjau apie po
nią ir —jį..;

Juozą?: Apie kokį jį?
Aneta: Tu dar klausi? Ar 

tikrai tu nieko nenujauti, .nie
ko nematai? ' ' '

4-3O-530

W 97.9 MEG ffM)

Šv. Petro parapijos bažny
čioje pakrikštyta:

Gruodžio 31 Mykolas Juo
zas, Mykolo Zaladkowski ir 
Alenos Navickaitės - Zaladkow- 
ski sūnus. Tėvai gyvena 9 Ra- 
ven St., Dorchester, Mass.

Gruodžio 31 d. Ruth Adelė, 
Mykolo Biknevičiaųs ir Linda 
Sudoris - Biknevičienės" dūkte. 
Tėvai gyvena 33 East St., Dor
chester, Mass.

Sausio 1 d. Ann Debora, Al
berto Plakikas ir Frances Ją- 
nausky - Platukas duktė. Tėvai 
gyvena 188 Bolton St., So. Bos
ton, Mass.

Sausio 1 d. John Anthonv. 
Edward Woluskv ir Joan Beat
riče - Wolusky sūnus.

Sausio 8 d. Greeorv Josenh. 
Gilbert Gailius ir TJD’an ko- 
mansky - Gailius sūnus. Tėvai 
gyvena 641 E. 7ih St., So. Bos
ton, Mass.

Sausio 15 d. Linda Marie, 
Alfonso Stakutis ir Veronika 
Kanusky - Stakutis duktė. Tė
vai gyvena 1 Calebrook St., *So. 
Boston. Mass.

Sausio 16 d. Veronica Anna, 
William Skudris ir Anna Ba
relis - Skudris duktė. Tėvai gy- 
vena 1762 Columbia Rd., So. 
Boston, Mass.

Nuoširdžiai dėkoju ponui 
Juozui Garšvai už rūpestingą 
paskutinį patarnavimą mano 
vyrui inž. Vladui Liatukui ir 
mielą bei nuoširdžią užuojau- . 
tą nelaimės valandoje. Tain 
pat dėkoju Micamold Radio 
Corporation tarnautojams, in
žinierių draugijai ir visiems 
artimiesiems, prisidėjusiems 
bei užjautusiems nelaimės va
landoje. Ypatingai nuoširdžiai 
dėkoju inž. P. Kunigėlių ir p. 
V. šventoraičių šeimoms, padė
jusioms man tokioje skaudžio
je valandoje. Nuliūdusi žmona.

Elona Liatukienė ir mamytė.KAUKIŲ 
BALIUS 

GRAND PARADISE SALfcTE 
820 Grand St, Brooklyn, N. Y.

"Rūtos" lietuviškojo 
radijo ansamblis

sausio 22 d. Newarke, šv. 
Jurgio draugijos salėje, 180 
New York Avė., rengia juoku, 
dainų ir šokių vakarą — “šu- 
rum-burum”. Programą atliks 
“Rūtos” ansamblis. Pradžia 5 
v. p. p. Vakaro tikslas—sukel
ti pinigų ir bent dalimi padeng
ti ansamblio kelionę Į Cliica- 
gos dainų šventę.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kSoeydes Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

Juozas: Nieko ypatingo.
Aneta: Na, tai tu asilas. Mū

sų namuose prasidėjo naujas 
ir įdomus gyvenimas, čia vyks
ta kažkas paslaptingo, roman
tiško ir nuotykingo.

Juozas: Ar tu vėl nebūsi 
perskaičiusi kokio netikusio 
romano.-

Aneta: Tai ne romanas. Tai 
yra tikrovė! Ar tu nesi paste
bėjęs, kaip dabar mūsų ponds 
jaučiasi?

Juozas: Ačiū Dievui, ne.
Aneta: Ar nematei, kaip jis 

elgiasi, kai pasilieka vienas? 
Ar jam paskutiniuoju metu ne
sumažėjo noras valgyti? Ar jis 
dažnai neatsidūsta? Ar miega 
naktimis?

Juozas: Aš neturiu tokios 
smulkios informacijos, nes ne
mėgstu klausytis už durų ...

niškns ir originalius kostiu- omuMeoso vummonyie nuin-S *■
ja, kurioje dalyvauja architek-
tas A. Vantas ir J. Štokas. Sa- Ant sofos susėdę tarnai kaL

' lės - pa-
nmėėdail Alb. Elskusir Ro
mas Viesulas. Programoje da-

’ tytoto baletui St Modzeliaus- 
kss to partnere Drena Kali
nauskaite, atlikdami egzotinius

•ir humoristinius šokius.

Revizijos Komisija 
Danielius Averka 
Benediktas Jakutis

Studijų dienas
ruošia Liet Studentų Sąjun

ga vasario 4—5 dd. Studijų te
ma — Lietuvos istorinė per
spektyva. Paskaitas skaitys dr. 
J. Puzinas, dr. D. Krivickas ir 
dr. J. Girnius. Be to, keturi 
studentai praves diskusijas 
tuviškų vertybių klausimais 
šeštadienio vakare įvyks vie- 

. šas meno ir literatūros vakaras.
Atvykstantieji studentai iš sve
tur nakvynių reikalu praneša 
kol. P. Novickiui — 630 Wesf- 
minster Rd., Brooklyn 30, N. 

£7 - Y., tel. UL 9-2314.

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas 

Vincas J. Kudirka
37 Franklin St. 
Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai 
Vladas Paulauskas
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street 

Norwood, Mass.
Finansų Sekretorius 

Nell Meškūnas
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadwąy 

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės ir Stipendijų 

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. L 

Pranas Razvadauskas 
Bronė Mičiūnienė

DaiL Romas Viesulas
savo grafikos kūrinių parodą 

rengia New Yorko miesto bib
liotekoje. Paroda atidaroma 
vasario 5 ir tęsis iki vasario 29, 
bus išstatyta apie 40—50 gra
fikos darbų ir piešinių.

Ada Korsakaitė,
*" daffininkė, Los Angeles, Ca- 
lifornia, baigusi meno mokyk
lą ir ten labai gražiai užsireko
mendavusi kaip dailininkė, da
lyvavusi įvairiose parodose, 
persikėlė gyventi į Nejv Yorką.

’aetuviij Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką. 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEI2IUI — Utiraanian Radio Hour. 59 Cot- 
ta<e St, Nonrood, Mass. Skyriai: Lithuanian Futrntture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė.. Uam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1946; Kirkiami 7-3533.

Konferuoja — Akt. ALF. PETRUTIS
Programos pradžia 5 vai. p. p.

LDS Centro Valdybos pranešimas
LDS seimai nutarė, kad kas- LDS narių vaikams, kreipkitės 

met visi1 nariai privalo užsimo
kėk mokesnius, būtent, 50 c. 
Cėhtrai ir 50 c. kuopai. Tik už- 
simokėję nariai laikomi, pilna
teisiais nagais. Tačiau minėtą 
nutarimą išpildė tik-mažas pro-< 
centas narių. Centro Valdyba 
pasiuntė kuopų raštininkams, 
kurių adresus turėjo, knygas 
“iridis darbininkui” ir LDS 
konstitucijas. Tą darbą atliko 
Centro pirmininkas Vincas J. 
Kudirka. Kai kurių kuopų raš
tininkai pranešė, kad knygas 
gavo ir išdalino nariams nemo
kamai. Dauguma visai nieko 
neatsakė ir nepranešė, ką pa
daromu knygomis.

Kuopų raštininkai prašomi 
prisiųsti visų narių, užsimokė
jusių ir neužsimokėjusių, var
dus ir adresus ir taip pat pra
nešti valdybų narių vardus ir 
adresus.

Narių mokesnius siųskite če
kiu ar pašto perlaida-— Money 
Order. Išrašykite LDS Centro 
iždininkės vardu Blanche Ka
pochy ir siųskite sekretoriui— 
A. F. Kneižys, 50 Cottage St., 
Norwood, Mass.

Tikimės, kad visi LDS nariai 
išpildys seimų nutarimus. Jei
gu norite gauti daugiau infor
macijų apie LDS organizaiiją, 
seimų nutarimus, tai rašykite 
Centrui sekretoriaus adresu.

Praeitas LDS seimas įsteigė 
Labdarybės ir Stipendijų sky
rių ir išrinko iš trijų narių ko
misiją, kuriai pavesta rūpintis 
LDS organizacijos nariais ir jų 
šeimomis ir buvusiais nariais ir 
šeimomis. Į komisiją išrinko 
kun. Joną Vaitekūną iš Provi
dence, R. L, pirmininku- na
rius — Praną Razvadauską iš 
So. Bostono ir Bronę Mičiūnie- 
nę iš New Britain, Conn. Tad 
kuriems reikalinga pašalpa ar 
stipendija mokslus einantiems

Ansambliui vadovauja — ALG. KAČANAUSKAS
Po programos — šokiai. įėjimas $1.25 \

Mirė
Antanas Luksen, 45 m., pa

laidotas sausio 11 iš Aoreiški- 
mo par. bažnyčios šv. Kazimie
ro kapinėse. Liko žmona Emi
lija, sūnus ir duktė.

Ambrazas Milutis mirė sau
sio 15, palaidotas sausio 19 iš 
Apreiškimo par. bažnyčios ve
teranų kapinėse. Liko žmona. 
Laidojo S. Aromiskis.

Pavergtųjų tautų draugų bei 
rėmėjų organizacija

Sausio 14 d. New Yorke -įvy
ko antras posėdis (pirmas bu
vo lapkričio 30) PJT atstovų 
su albanų, bulgaru, čekoslova- 
kų, estų, latvių, lenkų, lietu
vių, rumunų ir vengrų kilmės 
amerikiečių centrinių organi
zacijų atstovais. Amerikos lie
tuviams atstovavo prel. J. BaL 
kūnas ir LAIC direktorė M. Ki- 
žytė. PJT pirmininkas dr. V.
Masens painformavo apie PJT ' i tu. Ęytoa ir Eorocr, 
veiklą nuo lapkričio 30. Jį pa
pildė kiti PJT atstovai Toliau 
pasisakė pavergtųjų kraštų 
kilmės amerikiečiai. Ypač turi
ningai ir gražiai pasireiškė prel.
J. Balkūnas. Jis iškėlė, reikalą 
sudaryti Pavergtųjų Tautų 
Draugų bei Rėmėjų Organiza
ciją, kurios nariais tęitų 
pavergtųjų kraštų kilmės ame
rikiečių organizacijos ir šiaip 
įžymūs asmens. Sis sumanymas 
susilaukė visuotinio pritarimo 
ir tuoj pat buvo sutarta suda
ryti organizacinis komitetas. 
Komiteto pirmininku išrinktas 
preL J. Balkūnas. • Vt. VI.

: Algimantas MBcubius,
lietuvių Atletų Klubo krep- 

šinmkas, sausio 21, šį šeštadie
nį, Sopulingosios Dievo Moti
nos bažnyčioje, Kearny, N. J., 
susituplBa su Gražina Remei- 
kaite. Atletų Klubo sportinin
kai linki bičiuliui Algimantui 
nenutraukti ryšių su atletais— 
sportininkais ir šeimos židinį 
sukūrus.

Kalėdinė vaikų eglutė
Maironio šeštadieninė mo

kykla su Apreiškimo parapijos 
mokyklos lituanistine grupe 
sekmadienį, sausio 15 parapi- 

"jės salėje surengė vaikams ka
lėdų eglutę, į kurią sutraukė 
labai daug publikos ir vaikų.

Programą * pradėjo šeštad. 
mokyklos tėvų komiteto pirm. 
A. Reventas, padėkojęs klebo
nui kun. N. Pakalniui už glo
bą ir leidimą naudotis mokyk
los patalpomis. Toliau progra
mai vadovavo 8 kL mokinė Vi
da Lušytė.

Lituanistinės. ^grupės vaikai 
deklamavo, dainavo, vadovau
jami P. Sako; paruošė V. Jo
cienė.

Didesne programos dali su
darė “Kūčių naktis” — dviejų 
veiksmų fantastinis vaidinimė
lis, kurį paruošė, režisavo ir 
dekoracijas pritaikė Jane Ger- 
dvilienė. Vaidinimėlyje supin
tos tautinės patriotinės mintys. 
Dalyvavo įvairių klasių moki
niai Jie Šoko ir vaidino. Tau
tinius šokius parengė Saulius 
Jankus, baletą G. čegvolovaitė 
Kybartienė.

Trečioj dalyje buvo Kalėdų 
senis; jam pašoko Dalia Minkū- 
naitė, pasirodė pirmo skyriaus 
mokiniai — nykštukai ir dvi 
zuikytės (Ir. Šandanavičiūtė ir 
D. Galinytė), paruoštos G. Ky
bartienės. Kalėdų senis pasakė 
pasaką ir išdalijo dovanas. Sa
lėje dar visa Maironio šešt. mo
kykla pašoko tris tautinius Šo
kius. »

Po programos žemutinėje sa
lėje vaikai, prižiūrimi mokyto
jų,, žaidė ir dainavo, ėjo rate
lius; viršutinėje salėje buvo šo
kiai D. -■


