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KANAUNINKAS 
JUOZAS MEŠKAUSKAS 

MIRĖ

Kanauninkas Juozas Meš
kauskas, sulaukęs 69 mėty 
amžiaus, šeštadienį 6 vai. ry-

vių įstaigoje. Laidojamas an
tradienį 10 vai. ryto iš Ange
lę Karalienės parapijos bažny-

Saulės energija 
Amerikos mėnuly
Amerikos satelitas busiąs 

6.4 colių, skersmens ir tik 4 
svarų. Jis bus paleistas Van- 

„ guard raketa* kuri yra72 pė- 
du ilgio. Energijos racfijo sig
nalam sateličhdco baterija gaus 
iš saulės. Nuo atmosferos kar
ščio satelitą saugos esbestiniai 
du vožtuvai, kurie atsidarys ir 
nukris satelitui dar į viršų 
skrendant.

Amerikos satelitas turi būti 
paleistas šią savaitę. Jei bus 
palankus oras, gal jau antra- 
Rnį. Jei W _diįe!is_vėja& _ 
mėginimas bus atidėtas.

Afrikoje gaisras dar plečiamas
KAIP Jį GESINTI, BUS LABAI SUNKU SUSITARTI IR NATO KONFERENCIJOJE

Viršūnės susirinks 
skirtu laiku

rijos grasinimai ir jos kelia-• Politinės eigos, vaizdas — Nato konferencija. Būkš-
savaitės pradžioje, jei jį iš-- taujama, kad perdaug yra tarp mas nerimas nesibaigia. Padė- 
■reikšim-. tik--keliais -Sakiniais vakariečių skirtingų Jnteresų, tis labiausiai įtempta Jordane.

kuriė~ neleis ir 'konferencijoje 
imtis vieningų žygių prieš so
vietinę grėsmę. Labiausiai iš
siskiria Prancūzijos interesai 
Afrikoje nuo Anglijos ir Ame
rikos interesų.
• Viduriniuose rytuose Sy-

yra toks:
o Sovietai vis dar stengiasi 

nustebinti ir priblokšti Vaka
rus savo moksliniais išradimais 
ar atradimais, kurie didina jų 
persvarą prieš Vakarus.

o Vakaru pirmas rūpestis

AR SPUTNIKO RAKETA 
JAU NUKRITO?

Raketos, kurias buvo iškelia
vęs Sovietų sputnikas Nr. 1, 
likimas neaiškus. Sovietiniai 
šaltiniai praneša, kad šiom 
dienom ji turi-- nukristi, . bet 
dar sukasi apie žemę, tik jau 
žemės atmosferoje. Anglijos 
radijo teleskopo direktorius 
pranešė, kad raketos jau ne-' 
galima aptikti. Ji turinti būti 
jau sudegus ar nukritus.

Pats sputnikas Nr. 1 turįs 
kristi sausyje, Nr. 2 vasary.

Ar Inrukrito į Vokietiją?
Hamburgo policija pranešė,

PJUS XII kalba i tarptautinio anestezijos kongreso dalyvius Ro
moje Pažymėjo, kad jeigu žmogaus širdis jau nustojus plakti, 
gydytojas turi teisę visom priemonėm ją gaivinti, bet tam tik
rais atveijais mirusiojo Šiema* gali sustaijlyti, kad ardytojas ne
bedarytu pastangų. ' ‘

kad gruodžio 1 vakarą šviesus

Jos raminti išvyko JT gen.se- 
kretorius. O Amerika sustipri
no Jordaniją vėl milijonais. 
Arabai šiuo tarpu pasitikėjimo 
JT gen. sekretorium nerodo.

• Afrikos gaisras plečiasi 
riaujais ugnies židiniais. Po 
Vidurinių rytų, po Alžiro, Tu
niso — sprogo dar sukilimas 
Ispanijos valdomoje Ifti kolo
nijoje. Tai arabų pastangos iš
varyti palaipsniuieuropieeius 
iš Afrikos.

• Amerika rūpinasi nepra
rasti arabų palankumo (dery
bos su Egiptu, Maroko kara
liaus atsilankymas, ginklai 
Tunisui); namie — labiausiai 
susirūpinę raketų programos 
vykdymo paskubinimu, susirū
pinę Amerikos pasiūlymais 
Nato konferencijai, kurioje 
nori pasirodyti vyriausybė vie
ninga su opozicija. O prezi
dento staigus susirgimas iškė- 
lė visai naują rūpestį — ar 
Eisenhoweris turi pasitraukti 
ir perleisti prezidento pareigas 
Nixonui?

• Jordanija gavo iš Ameii-

Nato taryba vienu balsu 
lapkričio . 28 pasisakė už tai, 
kad politinių viršūnių^ konfe
rencija nebūty atidėta,., nors 
prezidentas.. - Eisctehoweris -ir 
negalėtų dalyvauti. Visi svei
kinę Nisoną, kuris turįs pava
duoti Eisenhowerį.

Paskutiniu momentu paskel
bia, kad prez. Eisenhoweris 
vis dėlto į Paryžių vyks.

e Vokietijos kancleris Ade- 
tnaueris influenzos taip pat 
paguldytas, bet jis tikisi galė- 
siąs keliauti į Nato politinių 
viršūnių konferenciją Pary
žiuje gruodžio 16.

'to, mirė, apsilpus širdžiai, ku
rios veikimą Jau seniai tepa
laikydavo vaistei*. ’ /

Pašarvotas Garšvom laidotu-

A. a Kanauninkas Juozas Meškauskas

EISENlIOWERIO SPUTNIKU
NRONAS NUSTOJA BUVĘS

Prezidentas Eis.\)howerts po savo staigios ligos greitai 
pasveiko. Tačiau spaudoje imta atvirai svarstyti, ar nebūty 

geriau, kad prezidentas atsisakytu ir pareigas perleistų vi
ceprezidentui Nixonui.

čios.
Velionis buvo gimęs 1883 

balandžio 16 Panevėžio prie
miesty. Mokėsi Mintaujos ir 
Panevėžio gimnazijose. Bar ė 
1909. Kauno kunigų semina
riją baigė 1913 ir kitais me
tais buvo Įšventintas Į kuni
gus. Nuo 1913 iki 1917 mokė
si Petrapilio dvasinėje akade
mijoje. Ją baigęs buvo paskir
ta- karo kapelionu rusų ka
riuomenėje. Caro režimui griu
vus. ėmė organizuotis lietuviai 
kariai ir kan. J. Meškauskas 
buvo išrinktas jų pirmPainku

Į Lietuvą grįžo 1918. Nuo 
tada — karo kapelionas, Ka*>- 
no kunigų seminarijos profe
sorius ir dvasios vadas, pankui 
universiteto docentas ir gan-. ■ 
s’ngų organizacijii aktyvus vei
kėjas.

Patriotas buvo nuo pat mo- 
dienų, kada daug sykų 
sėdėti karcery už kalbč- 
lietuviškai: kada organ:- 
lietuviam mokiniam Pa-

kinio 
teko 
j imą 
zavo
nevėžy lietuvišką knvgynėli ir 
paskui lietuvių kalbos priva
čias pamokas, kurias dėstė 
Jonas Jablonskis.

Patriotas. entuziastas, šir
dies žmogus, suprantantis jau
nimo idėjas — tokis kanaunin
kas atvyko ir i Ameriką. Ne
lengva jam buvo derintis prie 
gyvenimo, kuriame tos idėjos

kad 1943 Rooseveltas susirgo suprantamos ir pergyvenamos 
panašiu būdu, prieš vykdamas M,aip nei jo Dirtx, 
į Kairo ir Teherano konferen- Jurgio lietuvių parapijoj

buvo ištikę ir Rooseveltą ir 
Churchilij. bet niekas nereika
lavo, kad jie pasitrauktų.

Lavvrence nurodo taip pat,

daiktas nukrito prie Hambur
go į pelkes. Matė apie 10 žmo
nių. Kritimo vietoj rado kra
terį vieno metro skersmens. 
Pirmas įtarimas, kad gali būti 
sovietinio sputniko raketa. Bet 
gali būti ir meteoritas.

KAS YRA TAS PASLAPTIN
GAS SOVIETŲ RAKETOS

K U RAS?
Sovietų geologai surado 

naujus klodus, kuriuose esą 
■ gausu litijaus ir boro. Litijaus 

rado Kola pusiausaly. Dabar 
jo išteklius Sovietai turės tūk
stantį kartų didesnius hei 
anksčiau. Litijus vartojamas
vandenilio bombos jėgai su
stiprinti.

Kazachstane į šiaurę ifuo
Kaspijos jūros rado taip pat 
boro. Kiek jo anksčiau Sovie
tam trūko, matyt iš to, kad 
per karą įsivežė boro acto iš 
Amerikos 720,000 tonų.

Vakarų specialistai spėlioja, 
kad litijų ir borą Sovietai var
tojo kunti raketų, kuriom iš
siuntė saVo satelitus.

Ispanijos valdomoje Ifni, 
Afrikoje, lapkričio 28 laivynas 
ir aviacija bombardavo vietos 
sukilėlius, kuriuos parėmė per 
sieną iš Maroko atvykę vadi
nanti “išlaisvinimo armijos” 
kariai. Marokiečiai nurodo, 
kad nuo bombardavimo žuvo 
180. Ispanai tai paneigia.

Ifni yra ant pat Atlanto 
kranto 7000 kv. mylių plotelis 
su 35,000 gyventojų. Kitados 
šita teritorija priklausė Maro- 
kui. Bet nuo 1860 formaliai ją 
perėmė Ispanija, nors tik 
1934 buvo faktiškai perimta ir 
jau Ispanijos valdoma koloni-

TEBESMARKAUJA

Afrika kyla ir prieš Ispaniją
SYRIJA
Syrijos atstovas lapkričio 30

Jungt. Tautų politinėje komi
sijoje apkaltino Nato. Girdi, 
Nato pridengia Prancūzijos 
saugumą Europoje, ir Prancū
zija gali dėl to savivaliauti Af
rikoje. Reikalavo, kad Jitngt. 
Tautos nutartų paraginti 
Prancūziją tartis su sukilėliais
Alžire. Anglijos atstovas 
tarpu parėmė Prancūziją.

Kardinoly 
kolegijoje

Romoje lapkričio 30
ia- kardinolas Piazza, 73 metų.

Sukilėliai nori pašalinti Is- popiežiaus kurijos narys. Su 
panijos valdžią ir prisijungti jo mirtimi dabar trūksta kole- 
prie Maroko. Tai Maroko na- gijai 13 kardinolų iki Įprasti- 
cionalistų pastangos. Pats Ma- nio skaičiaus 70.
rokas gavo laisvę iš Prancūzi 
jos tik prieš porą metų.

Spauda pastebi, kad šiam 
popiežiui valdant kardinolų 
kolegijoje sumažėjo italų kar-

VAISTAS NUO “SENATVĖS"
Gydytojų susirinkime New 

Yorke lapkričio 29 dr. E. Set- 
tel pranešė apie naują vaistą, 
kuris senstantiem žmonėm su
mažina su senatve ateinančią
depresiją, pagerina nuotaiką, 
apetitą, svorį, santykius su ap
linka. Tai vadinamas “marsili- 
das”, kuris buvo mėgintas tai
kyti džiovos ligoniam. Tik pa
skiau pastebėtas jo veikimas 
ir nuo senatvės reiškinių. Jis 
būsiąs vartojamas ir nuo šizo
frenijos.

• Indonezijos prezidentas 
Sukamo išliko gyvas, kai lap- 
krič;ou3. mestos į jį 4 
granatos. Buvo užmušti kiti 10 
ir sužeisti taip pat 137.

St. Aisop (NYKT) svarsto 
visokius argumentus, ir iš jų 
skaitytojas susidaro išvadą — 
taip.

D. Lawrence (NYKT? prie
šinasi tiem, kurie reikalauja 
prezidento .-pasitraukimo. Jis 
nurodo, kad panašūs smūgiai ci^ ^ur dalijosi su Stalinu Brooįiyne; o paskui prie ita-

kos vėl 10 nUT. dol. paramos 
ūkio reikalam.

šiuo

raivė

atsakyti: “Gerasis Dieve, 
nekalbėjau apie tai su 

ir. manau, apie tai nie- 
nekalbėjo”. Bet korespon

dentas Įkyriai nenurimo: 
“Niekas nelaukė, kad jis eis i 
bažnyčią, o jis ėmė ir nuėjo".

pasaulį, bet niekas nekėlė to |U parapijos Xew Yorke. Buvo 
viešumon, ir tik pereitą savai- prisiglau<Jes kunigam ir vie 
tę apie tai pirmu kartu pa- nuoliam 
skelbta. Nekėlė to nė respub- House"
llkoniška opozicija, nors kai 
kurie jos lyderiai ir žinojo.

Negailestingi Elsenhovveriui 
yra korespondentai su tuo 
golfu. Su ironija sugretina: 
Chruščiovas paleido sputniką. 
Eisenhoweris golfo kamuolį. 
Ir po šios ligos koresponden
tai atakavo prezidento spau
dos šefą lapkričio 28: “Ar 
tamsta nesiteiravai preziden
to — ar jam daktarai leido 
golfą žaisti?” O Hagerty tega
lėjo 
ne; 
juo.

skirtam viešbuty

Kennanas prieš 
Dulles

Valst. sekr. Dulles numato 
pasiūlyti Nato nariam atėmi
mų bombų, kurios būtų per
duotos jų žiniai, kai tik kiltų 
karas. To labiausiai reikalavo 
sąjungininkai, norėdami, kad 
Amerika neturėtų savo ranko
se monopolio. Buvęs Amerikos 
atstovas Maskvoje G. Kennrįt 
pasisakė prieš. Jis ragino Na
to sąjungininkams nepriimti 
Dulles bombų, nes tuo būsian
ti provokuojama Maskva.

Sovietu bombos' din°ių skaičius, padidėjo kitų AMERIKAI TROKŠTA MOKYTOJŲ 
“ * tautų. Halų dabar yra 19, kitų

iš už 500 mylių
Senato komisijoje, kuri 

klausinėja liudininkus apie 
merikos raketų atsilikimą, 
senatoriai buvo sujaudinti C. 
I. A. pranešimu. Jis patvirti-

tautų 38.
ap-

KELIONĖS PER ATLANTĄ 
IR PIGS IR PABRANGS
Numatoma, kad nuo 1958 

sausio 1 lėktuvai per Atlantą

Tautinio auklėjimo draugija šia priežastis — mažas atlygi- 
lapkričio 28 paskelbė praneši- nimas. Dabar mokytojai, vedė- 
mą, kad kvalifikuotų ir nekva- jai, inspektoriai gauna viduti- 
lifikuotų mokytojų Amerikoje niškai 4,650. Tai yra lrr dau-
trūksta ir tas trūkumas vis 
didėja. Mokytojų dalis iš savo 
profesijos pasitraukia. Iš 1,-

giau nei prieš metus. Nuo 
1948—9 atlyginimas pakilo 
apie 38'- , arba 1.066 dol.

Prašneko atsargiai ir demo
kratai apie Eisenhovverio pa
vaduotoją Nixoną. “The De- 
mocratic Digest” parašė, kad 
viceprezidentas Nisonas apsi
sprendęs išeiti iš Eisenhowe- 
rio šešėlio, kada prezidento 
populiarumas susvyravo. Esą 
ligi šio pavasario, kol dar pre
zidento žvaigždė švietė. Nixo- 
nas laikėsi Eisenhovverio as
menybės ir ieškojo jo autori-

BITROKRATIJOS AUKA
Thomas Gerard Cetta, vyras 

jau 9 metų, bet nemoka nei 
skaityti nei rašyti, nes negalė
jo mokyklos lankyti. O mokyk
los negalėjo lankyti, nes jis 
neturėjo gimimo metrikų ir 
negalėjo įrodyti, kad jis yra 
gimęs. Be tokio Įrodymo ne 
priėmė Į mokyklą. O metrikų 
neturėjo, nes 5 metų berniuką 
motina paliko $as kaimynus ir 
daugiau nesirodė.

Iniciatyvos ėmėsi vienas N.
no,

kad Sovietai gali paleisti 
vandenilio bombą ii povande
ninio laivo per 500 mylią nuo 
Amerikos krafctų.

Tuo gyrėsi ir Sovietų apsau
gos min. Malinovskis jjfears- 
tul -

o Prancūzijos m n., pirmi
ninkas Gailiard atmetė Tuniso 
ir Maroko tarpininkavimą Al
žiro reikalu. Tai Prancūzijos 
vidaus reikalas ■-

įsitaisys dar ir “trečią klasę” 
— lig šiol buvo pirma ir tu
ristinės klasės. Trečia klasė 
bus truputį pigesnė už dabar
tinę turistinę. Kelionė tarp 
New Yorko ir Izmdono turis
tine klase kaštuoja 290 dol. į 
vieną galą, o pirma klasė 400. 
Dabar turistinė numatoma pa
branginti 25 dol., pirma klasė 
35, o įvedama trečia klasė — 
252 dol. į vieną galą ir 453 į 
abu galu. Projektą dar turi 
patvirtinti civilinės aeronauti
kos valdyba.

240,424 mokytojų pasitraukia 
116,000: trečdalis pasitraukia 
dėl vedybų ar kitų šeimos rei
kalų kitas trečdalis pereina'į 
kitas profesijas ar yra apskri
tai- mokytojo profesija nepa
tenkinti.

Trūksta dabar 227,000 kva
lifikuotų mokytojų. Atsarginių 
mokytojų skaičius iš 62,626. 
1952—3 metais padidėjo iki 
87,319 šiemet. Tačiau 60rr 
šitų a*snrg‘nių yra buvę kole
gijose mažiau nei 4 metus.

Mokytojų trūkumo didžiau-

N (įgalėtieji nugalėtojų 
kalėjimuose

Karą laimėję sąjungininkai 
Vokietijoje ir kitur tebelaiko 
66 vokiečius. vadinamus karo 
nusikaltėlius. Jų turi visi — 
olandai 20. prancūzai 11. ame
rikiečiai U, belgai 10. neu
tralieji šveicarai 5 o 3 yra 
bendrame kalėjime Spandau. 
Tokių karo nusikaltėlių japo
nų dar tebelaikoma kalėji
muose apie 50

teto paramos, rengdamasis Į 
1960 rinkimus. O nuo šio pa
vakario Nixonas “elgiasi kaip 
žmogus, pasiryžęs pamažu pa
likti skęstantį, laivą, bet tai 
daro tokiu būdu, kad susida
rytų isnūdį. jog jis sugeba 
plaukti.”

Kai N. Y. Times vedamaja
me pasigenda asmenybių, tai 
demokratų laikraštis jau pri
pažįsta, kad Nixonas esąs tarp 
tų kurie aliarmuota padėti, ja 
supranta, bet laikraštis abejo
ja. ar Nixonas galėsiąs būti

Y. H. Tribūne reporteris, pa
kėlė visus ant kojų ir surado 
vienoj Brooklyno parapijoj ir 
kunigą, kuris Tomą buvo 
krikštijęs. "Dabar aš galėsiu 
jau eiti į mokyklą”, džiaugėsi 
vaikas, kai susirado jo metri
kai.

tautinis vadas dabar.
SL Ahop betgi mano, kvd 

Niaonas "atrodo buvo vienin
telis iš vvTiairvbės žmonių, 
kuris suvokė teisingą saurw 
raportų prasm



arba- lietu-

Vilnonės Medžiagos Lietuvon

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
št uotas'

mui
šeimomis paliko tėvynę pra-

PREZ. O. E1SENHOWERIS tebeina savo pareigas ir pMirati 
nė ja rastus. Vieną it jų laiko spaudos sek r James V. Hagerty.

pirkti ir kitai šnipinėjimo ve: 
klai

Lietuviškai mokosi 8000 jaunimo

Arkivyskupas Mečislovas Rei nys mirė 1%3 Vladimiro, kalėjime. Apie jo būvimi ta
ms kalėjime mums liudija dabar vienas vokietis, kuris gyveno su arkivyskupu . toje 

pat celėje ir kum laimingai sugrįžo į savo tėvynę.7 Negalėdam i minėti jo vardo, duo
dame toliau jo paties žodžius.

trukus jo žmona nustojo ga
vus iš savo tėvų iš Rusijos 
laiškus.

menkinę mokyklų santvarką, 
kaip Maria High School Chica- 
goje, šv. Antano aukštes
nioji mokykla Kennebunkpor 
te, Tėvų marijonų aukštesnio
ji mokykla Marianapoly ir ei
lė pradžios mokyklų, vis dau
gėja. Mūsų noras, kad visos 
lietuviškųjų parapijų ir lietu
viškųjų institucijų laikomos 
mokyklos pasuktų šia linkme".

“Bet aukštosiose amerikie-

kai kur yra 
ir literatūros

Reinys buvo 
savo Viešpa- 
daug melsda- 
dienos metu.

jis nepasitikdavo 
Tik vienu atžvilgiu 
paslaugumo kitiem.
jis nepirko, nes

kurių ji reguliariai jam atsių
sdavo, arkivyskupas pirkdavo 
papildomai duonos ir cukraus 
visiem celės kaliniam. Pasnin
ko dienom 
sau nieko, 
jis nerodė 
Machorkos 
rūkymą laikė jis žalingu daik-

Kai vieną kartą Mandžiūri- 
jos šamanas jį apvogė, jis nie
ko nesakė, tik kitu kartu jam 
davė dvigubą dalį. Tada tas 
verkdamas išpažino jam savo 
kaltę ir prašė dovanojamas.

Arkivyskupas 
tikrai ištikimas 
ties tarnas. Jis 
vosi bet kuriuo 
Jrjnaktįną — kadangi celė bu
vo apšviesta, kad sargybinis 
galėtų pro “špioną” sekti ka
linius bet kuriuo metu — aš 
dažnai matydavau jį atvirom 
akim ir sudėtom 
lintį šalia manęs, 
jis kalbėjosi su 
dryžuotais kalinio 
būdavo išvedami

VOKIETIJOJE kaldinamt auk 
ainiai medaliai kanclero dr. 
Konrado Adenauero garbei.

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 
LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 

UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!
Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas už vilnones atti k- 

Vilnones medžiagas ii ritin!

čių mokyklose 
lietuvių kalbos 
pamokų?”

“Lituanistikos
vių kalbos ir literatūros pa
mokų yra Anhursto kolegijo
je, kurioje mokosi nemaža 
lietuvaičių, gyvenančių pas 
Putnamo seseles. Už lituanis
tiką gaunami ir taškai (kredi
tai) kaip už privalomą mokslo 
dalyką. Skyriaus vedėjas dr. 
V. Cukuras. Columbijos un-te 
lituanistiką dėsto dr. A šeš- 
plaukis. Vasaros lituanistikos 
platus kursas buvo suorgani
zuotas Fordhamo universitete, 
vadovaujant prof. A Vasiui. 
Philadelphia u-te dėsto dr. A. 
Salys. Ten studentai galėjo 
imti net lituanistikos tezes, 
žodžiu, lituanistika gyva ne 
tik kasdienybėje, ji nebe nau
jiena net mokslo pasaulje”.

“Ką galėtumėte pasakyti 
apskritai apie lituanistini švie
timą?”

“Jis gyvas. Ir nemiršta, kaip

Sable istorija Įdomi dar doleriai virto jam nauja vir- 
kad rodo, kaip sovietai ve, kuri surišo ji su Maskva 
su tais, kurie nori iš- ir ėmė jo kaklą veržti... 
iš tarnybos tinklo

.. -į-. ,

i/:**--': y/*'-*“-;.
• •*'5.-. v-

tikimą tarnavimą nuo pat jau
nų dienų ir teprašė vieno — 
kad jam leistų išvykti i Mek
siką, o iš ten sugrįžti i Rusiją.

Ar tas laiškas Maskvą pa
siekė, nežinia. Bet Sable Mas
kvos nepasiekė. Jo laiškas pa
teko į FBI rankas, šiais me
tais sausio 24 Sable susilaukė 
nelauktų svečių. Pusiau sep
tintą valandą ryto paskambino 
prie durų. Kai jos buvo atida
rytos. stovėjo septyni FBI vy
rai. Vienas iš jų pasakė:

“Jack Sable, tamsta esi are-

000. Šiemet bedarbių pašalpas 
gavo 290.000.

Dvuria archangelo, kuris I 
SfnkaBprinj slibiną, nutrinė, 
turėtų apimti ne tik Rytą baž
nyčią; ji turėtų uždegti visus ] 
krikščionis, kurie Vakaruota 
iš Nežinojimo dažnai vykdo 
klaidingai. Dievo tarnybą — 
užuot kovoję su piktu, siūlo 
koegzistenciją kaip krildOuony- 
bės įsakymą ir taria.* “Taiki, 
taika” — ir betgi nėra jokios 
taikos. Tik dabartinėje Rusi
joje pats archangelas, kuris 
kovoja su velniu, negali gar
siai ištarti sprendimo, jis turi 
tylom perleisti teismą Dievui

(Bus daugiau?

Lietuvių Dienose š. m. lap
kričio mėn. nr. yra pasikalbė
jimas su Ignu Maksiu, Ameri
kos lietuvių bendruomenės 
centro valdybos nariu švieti
mo reikalam. . Klausiamas: ~ 
Kiek dabar Amerikoje yra 
šeštadiėninių mokyklų, ar 
mokyklų, kuriose lietuvių kal
ba yra dėstoma, jis paaiškino:

“Dabar lituanistika dėsto
ma pradžios mokyklų progra
ma — 27-se, aukštesniųjų mo
kyklų — 11-je (bent su tokiu 
skaičium susisiekia lietuvių 
bendruomenės centro valdybos 
narys švietimo reikalam.) A- 
pie pusė jų yra šeštadieninės, 
o kita pusė normalios mokyk
los su įvestom lituanistikos 
pamokom’1.

“Ar lituanistinės pamokos 
yra tik pradžios mokyklose?

“Lituanistinės pamokos aukš
tesnėse amerikinėse Mokyklo
se. kiek man žinoma, nedėsto
mos. Tokių mokyklų, kurios,

Jack 
ir tuo, 
elgiasi 
sinerti 
nors Sable buvo ištikimas ko
munistas nuo 17 metų am
žiaus, jis pamėgino vėl išsiner
ti iš tinklo nuo 1952.

rankom gu- 
Pašnabždom 
Dievu. Kai 

drabužiais 
į kalėjimo 

kiemą, kaip į kokią dėžę, ku
riame nebuvo jokio medelio, 
pusei valandos pasivaikščioti, 
jis žingsniuodavo vienas sau 
pirmyn ir atgal, sudėjęs ran
kas užpakaly ir kalbėdamas 
brevijorių mintinai.

Tačiau arkivyskupas buvo ir 
kovotojo prigimties, apvaldy
tas iki paskutinio nervo.

Atsimenu šv. Mykolo dieną. 
Rytų bažnyčioje šv. Mykolas 
laikomas archangelu, kuris va
dovauja angelų kariuomenei

bourge ir Liuvene, apie Romą, 
amžinąjį miestą, ir- apie dar
bus danų diasporoje. Pasakojo 
kaip jis paskui profesoriavo 
Kauno universitete, vadovavo 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisterijai: buvo paskirtas Vil
kaviškio vyskupu ir paskiau 
Titi. aikivyskųpų__ inpartibųs 
infidelium, Afrikoje, iki jis 
pagaliau 1945 pakeitė Vilniaus 
arkivyskupą, kurį vokiečių ka
riuomenė perkėlė į vakarus.

Tikrai labai įžymus, gar
bingas gyvenimas. Tačiau už 
tuos davinius man rodės daug 
Įspūdingesnis būdas, su kuriuo 
mano kaimynas pasakojo at
skiras to savo gyvenimo stotis.

Buvo pilnas nusižeminimo, 
kaip tikras savo bažnyčios

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC.
161 Orchard StroaL Now Tark 2. N. T.

Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
«wliolesaie) kainomis.

Tuo metu Sable gyveno Pa
ryžiuje. Jis buvo nukomand:- 
ruotas ten organizuoti tinklo. 
Ten buvo nusipirkęs ir fabri
kėli. kad užmaskuotų savo 
veiklą, šerių fabrikėlį. Jam

Ateity Sable turis palaikyti 
santykius su Moroz ir iš jo 
gauti visus nurodymus.

. Vadinas. Sable diskvalifi
kuotas ir dar prislėgtas pini
gų reikalavimu, nors tie pini
gai ir buvo duoti šnipinėji-

rr.IE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 1-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAI.. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nue ®-5O už pITną eilutę

šventasis; savo darbo vaisių 
jis priskyrė Dievo malonei, ku
rioje jis buvo laimingas.

Paskutinius sunkius savo 
vyskupavimo metus jis dažnai 
ir su meile* pavadindavo apaš
talo Pauliaus žodžiu — “bran
gusis veikalas”. Su didelių su- 
sirūpmimu ir su maldom ^is 
prisimindavo savo ganomuo
sius, su kuriais jis dalinosi 
kryžiaus kelius. Kai apie juos 
prabildavo, suspindėdavo jo 
akys — lygiai kaip tada, kada 
prisimindavo savo mylimą mo
tiną arba seserį, kuri buvo li
kusi gimtajame kaime. Laiš
kais ji informuodavo arkivys
kupą apie likimą jo didelės 
šeimos, iš kurios kai kurie bu
vo išvežtrf Sibirą: -Už rublius.

1952 metų vasarą baigėsi 
Sable pasas, ir valstybės de
partamentas atsisakė jį pra
tęsti. FBI žinojo, kokiais še
riais Sable Paryžiuje prekiavo. 
Visas žinias apie jį suteikė 
FBI Boris Moroz, kuris buvo 
Sable žinioje kaip kurjeris.

Ir su jais nutrūko bet kuris 
ryšys. Sabliai mėgino gelbėtis 
tokiu būdu, kaip pirmu kartu 
atvykę į Ameriką. Jie vėl iš
vyko į Kanadą ir pardavinėjo 
šerius.

Taip truko 1953—55 metai. 
Bet ir čia vieną dieną pasiro
dė Moroz. Pranešė, kad Ko- 
rotkovas ir kiti “senieji drau
gai” esą išvalyti. Jų vietoj 
nauji viešpačiai reikalauja, 
kad Sable ir Moroz atvyktų į 
Maskvą. Sable-j&isakė nevyk
siu, nes ten jį sušaudysią. 
Taip tuo tarpu reikalas nutrū
ko. Bet toliau Sable galvojo, 
kankinosi ir sugalvojo parašy
ti laišką. Laiške jis skundėsi 
savo visokiausiu nuovargiu, 
prašė, kad atsižvelgtų j jo iš-

šę, ir ima prieštarauti V sau. 
Pvz. rašo, kad Porintieji grįž
ti vengrai kišami į “New Jer- 
sey salą” (IX kitoj vietoj, kad 
“fašistai” net užmušinėja 
juos, o trečioj — kad norint

Kas rašoma Lietuvoje apie bėglius
deniai pasakoja apie Lajos 
Rajci, -žymaus vengrų artisto, 
likimą. Esą Kanadoje, kai tekę 
jam dirbti indų plovėjų, nusi
žudęs. Jis negalėjęs būti net 
palaidotas, nes šeima neturė
jusi pinigų.

Visas reportažas . dvelkia 
aliuzija, kad ir lietuviai trem
tiniai turėtų jaustis taip apsi

ėjusiais metais”. Raguot's su vylę kaip vengrai. Tačiau per 
Vismantu apklausinėję tuos ilga reportažo autoriai, patys 
pabėgėlius, kurie grįžo iš Aus- užmiršta, ką anksčiau btto ra- 
trijos. Jie pareiškę suklydę, 
bėgdami į vakarus. Tai buvu
si I^iisvosios Europos radijo 

vęs partijai ir Maskvai, kaip įr Amerikos Balso propagandos 
jis norįs su jais atsiteisti; te- išdava. Girdi, jų galvos buvu- 
gul tik jie turį kantrybės ir slos išūžtos kalbom apie “va- 
t.t. karų demokratiją”, ir apie grįžti niekas nekliudo, tik per-

Į Sable raštre* vietoj atsaky- “būsimą terorą”. Pabėgusių Ii- spėja, 
mo buvo visiška: tyla. TBc no- k imu i pavaizduoti.

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Jis gavo vietą prie šiauri
nės sienos priešais langą, ša
lia buvo mano geležinis guo
lis. icementuotas į grindis. 
Kai mes savo skurdžius daik
telius pasitvarkėme, pradėjom 
vienas su kitu susipažinti. 
Kaip visada, tokiais atvejais 
išdėstomos asmeninės žinios, 
suėmimo pagrindas. Arkivys
kupas ilgai meldėsi. Po to jis 
mari apsakė savo gyvenimo 
eigą. Paskiau jis man dar 
daug sykių apie tai kalbėjo. 
Kalbėjo apie savo jaunystę 
mylimuose, ūkininko namuo
se, kur jis buvo jauniausias 
gausioj žiemoj: apie savo var
gingą mokinio gyvenimą Ry
goje, dvasinėje akademijoje 
Petrapily, apie studijas Stras-

i pasiūtas sukTvM.-s
atletikas pn.-iorn pri. lnamiausiom kainom 

as siūlo 3 stambios krautuvės

SRFfKFMęTFIM Ine 118-125-130 ORCHARD ST^ • Ufc VIlLlU ■ LIU, cor. DeUncey, NYC. GR 5-1525
S. E.'ck-nst>'tno krautuvėse kaibartsa rusiškai. V nkiškai ir tiknumotiJkai 

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS ' 
ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6.30 VAKARO

Atsineškite skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

ir kuris švenčiamas kitą dieną sakvtum< dirba pagal a. 
nei vakaruose. Arkivyskupas 
man tyliai kalbėjo maždaug

Vladimiras yra 200 kilomet
rų į rytus nuo Maskvos. ,Nuo 
XII amžiaus galo ligi XIV am
žiaus pradžios Vladimiras buvo 
Maskvos didžiojo kunigaikščio 
ir metropolito sostinė. Mies
tas garsus savo šventuoju Die
vo Motinos paveikslu, savo 
Dangun Žengimo ir Dimitri- 
jaus katedrom ir Marijos Glo
bos Vienuolynu. Paskesniais 
laikais jis garsėjo kaip pirmas 
etapas tremtinių kelyje Į Si
birą. Garsėjo jis kaip “izolia
torius”, kuriame turėjo kentė
ti ir mirti nesuskaitoma dau
gybė politinių TcaHmų iš; visb- 
kių tautų, konfesijų, politinių 
srovių.

Vladimiro “izoliatoriuje“ 
1950 rugsėjo 1 aš susitikau su 
Vilniaus arkivyskupu Reiniu, 
su kuriuo paskui išgyvenau to
je pat celėje vienerius metus.

Jis buvo nuteistas 1947 už 
tariamą agitaciją prieš Sovie
tus. ir jam buvo skirta dešim
ties metir bausmė kaip ir man 
Vladimiro kalėjime. Labai gy
vai atsimenu mūsų pirmą su
sitikimą.

Atremontavus bloką IH, bu
vo sukomplektuota naujai ce
lės kalinių sudėtis — 12 žmo
nių. Beveik kiekvienas iš mū
sų kalbėjo kitokia kalba. Ša
lia Vilniaus arkivyskupo tarp 
kitų garbingų likimo dalinin
kų buvo Rusijos Dūmos atsto
vas ir vienas Įžymiausių emi
gracijos rašytojų Šulginas. 
Latvijos parlamento žydų gru
pės pirmininkas Dubinąs (išė
jęs i laisvę ir labai šiltai atsi
liepęs apie arkiv. Reinį Red.i. 
ir Japonijos ūkinių sferų at
stovas pietų Mandžurijoje Sa- 
batta — tai trys žymios asme
nybės.

Bet arkivyskupas Reinys 
pranoko visus. Ne* savo ūgiu— 
jis nebuvo aukštas, bet savo 
laikysena
ri rodė Įspūdingai jo sudva
sinto veido bruožai.

Bedarbių skaičius ) 
Vokietijoje sumažėjo 

Šiemet rugpiūty Vokietijoje 
bedarbių buvo 365,000, prieš

Linksmi nuotykiai
Pradėjo nuo savęs

Japonijos fabrikasjknris gami
no dgarėčių dėžutes su įrašu 
melodijos “Aš noriu visą pasau
lį padegti”, prieš kelias savai
tes pats sudegė. x

Kurpius vaikščioja basas
Apklausus 1000 Amerikos ka

ro laivyno jūrininkų, paaiškėjo, 
kad tik trečdalis jų gerai mokė
jo plaukti, mažiau kaip penkta
dalis irstydavosi laiveliais ir be
veik trisdešimt procentų į klau
simą, kur jie geriausiai jaučia
si, atsakė —sausumoj.

Nutikimai nekasdieniniai
Londone populiariausias mo

terų madų manekenas, pripažin
tas visame “high society”graž- 
iausias, prisisUtė pas savo me-^-1* 
nadžerį ir prisipažino:“Buvo ma
ža klaida: aš esu ne moteris, 
o vyras, ir vadinuosi Jimmy Ri- 
ce; buvau tik su draugais su
silažinęs...”
Portugalijoje Oporto mieste 
policijos valdininkai anksti ry
tą prisistatė pas teisėją, jį su
ėmė ir nugabeno į kalėjimą. 
Jo protestai nieko negelbėjo, 
iki išaiškėjo, kad per savo iš
siblaškymą į suėmimo orderį 
buvo įfaš& ne suimtino nusi
kaltėlio pavardę, bet savo paties.

Žmogus be priešę
“Aštuoniasdešimt metų su

silaukiau ir neturiu nė vieno 
priešo”.

“Kaip gi taip gražiai galėjai 
nugyventi? Juk visiem pasitai
ko priešų turėti?”.

“Matai, jau visi mano prie-f 
šai anksčiau išmirė”.

Matematika ir mano brolis
Mokytojas: “Tavo brolis pa

siskolino iš tavęs 1000 dol. ir 
pasižadėėo kasmet grąžinti po 
200 dol. Kiek dolerių jis bus 
tau skolingas po trejų metų?” 

Mokinys: “Tūkstanti, pone 
mokytojau”.

Mokytojas: “Bet, vaike, tu 
dar visai nepažįsti aritmetikos 
veiksmų”.

Mokinys: “Bet aš gerai pa
kas gal norėtų. Antai, A. Ru- žistu savo brolio veiksmus”. 
gytės vedamą šeštadieninę li
tuanistikos aukštesniąją mo
kyklą Chicagoje lanko per 260 
mokinių. O ten dar yra kita 
mokykla, kurią veda kun. P. 
Dambrauskas, ir trečia, kurią 
veda p. Vidmantas. Viso šiuo 
metu lituanistikos mokosi 
apie 8,000 lietuviško jaunimo.

Nežinia, ar Sable taip jau
dindavosi. kai j sovietų rankas 
būdavo Išduodami /nekalti 
žmonės, bet dabar jis jaudino
si nežmoniškai. Jis mėgiho ra
šyti savo bu vu sic m viršinin
kam, kaip jis ištikimai tarna-

Grįžęs į New Yorką, Sable 
neprisistatė, kaip šnipų tvar
ka reikalavo. Toliau jokios 
veiklos nesiėmė. Ką jis vei- 

buvo 30.000 dol. Tie <>■ J^voja. sovietam nega-
. *• Įėjo būti paslaptis... Vieną

dieną į duris pasibeldė senas 
■ pažįstamas ir buvęs kurjeris

Boris Moroz. J.s atnešė laiške- 
1 Ii nuo A. Korotkov iš Vokieti-

■ - jos. Tai buvo sovietų slapto
sios policijos viršininkas. Ko- 
rotkovas prdnešė. kad

Sable esąs Išbraukiamas iš 
agentų sąrašo, ir reikalavo 
grąžinti 30,000 dol.

Tiesos korespondentai Br. 
Raguotis ir M. Vismantas, va- 
žinėję po Vengriją, aprašinėja 
vengrų buvusių pabėgėlių pa
sakojimus. Korespondentai ne- 
užs'mena apie tuos vengro 
tūkstančius, kurie yra kalėji
muose. bet domisi tik “tais 
tūkstančiais.' kurie ištisomis
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Lapkričio 17 Washingtone į- Veiksni# pasitarimo 1957 m. 
vyko Lietuvos laisvinimo veik- lapkričio 17 cL, Washingtona, 
snių pratarimas, kuriame da- komitetas
lyvayo: L. šimutis, dr. P. Gri
gaitis ir M. Vaidila Alto Vyk
domojo Komiteto nariai; dr.

Lietuvą t enciklopedinio pobū
džio anglų kalba knygą, kuri 
akivaizdžiau kitus supažindin-

Advento socialinė doktrina
Socialiniai reikalai žmonių Rykite Jonui... beturčiam skel- 

gyvenime yra patys, aštriau- biama Evangelija. Palaimin
si. Su jais sijasi nelygybė, ne- tas, kuris manimi nepasipik-

ir H. Blazas Vliko prezidiumo 
nariai; V. Sidzikauskas ir J. 
Audėnas Lietuvos Laisvės Ko
miteto nariai; M. Kižytė, Alto 
Inform. Biuro direktorė ir K. 
Škirpa, Vliko grupių konsoli
dacijai siekti komisijos pirmi
ninkas. Be to, kai kuriuos 
klausimus svarstant į posėdį 
buvo atsilankęs stebėtoju J. 
Rajeckas, Lietuvos atstovas

gų per laisvųjų kraštų vyriau
sybes ir jų delegacijas prie 
Jvhgtinių, ’fautų, kad, Lietu
vos kaip ir kitų pavergtų kraš
tų klausimas būtų įrašytas į 
J. T. dienotvarkę, siekiant 
priimti rezoliuciją, reikalau
jančią išveąti iš pavergtų kraš
tų Sovietų Sąjungos kariuome
nę, policiją ir jų administraci
ją, ir atstatyti tų kraštų ne
priklausomybę.

Aktyviai dalyvauti Pavergtą

' vasario 16. Visuomenę plačiau I 
ir nuolat, apie Lietuvos laisvi
nimo darbus informuoti, pasi
tarimas sudarė informacijų ir 
spaudos komisiją, j kurią pa- ' 1 
kviesti: M. Kižytė iš Alto, H. 
Blazas iš Vliko ir M. Brakasiš 
Lietuvos Laisvės Komiteto.

Ypatingos svarbos teikiama 
radijo informacijai į pavergtą 
kraštą iš Europos per Vatika- j 
no, Romos ir Madrido radijo 
stotis, kurių išlaikymui ir dar
bo apimties išplėtimui bus de
damos visos pastangos.

Veiksnių pasitarimas kvie
čia ir skatina visuomenę ke- 
turesdešimtąją Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį kuo iš
kilmingiau ir prasmingiau vi
same pasaulyje minėti ir ta 
proga sukaupti, dvasines ir 1

gUL Turto nelygybė dalo žmo-' 
nes į sočiuosius ir alkanus. 
Neteisybė suskirsto į prievar
tautojus ir skriaudžiamus. 
Stoka meilės žmones daro 
priešais. Iš to kyla maištavi
mas karai ir revoliucijos. Ir 
bolševikų revoliucija savo at
ramą susirado socialinėse 
žmonių santykių aštrumose. 
Bet jeigu ligi šiol nieko nepa-

tinti? kad Kristus ėjo pas 
skurdeivas, beturčius, raup
suotus, pažemintus ir paverg
tus. Bet tokia Evangelija bus 
skelbiama iki amžių pabaigai, 
kai antrasis Kristaus Atėji
mas savo vėtykle sijos žmones 
ne kuriuo kitu, o artimo mei
lės pagrindu: alkano pasoti
nimu,nuogo pridengimu, ligo
nio ir kalinio aplankymu.

Pasitarimas, apsvarstęs esa
mąsias Lietuvos laisvinimo są
lygas ir perspektyvas, kons
tatavo, kad paskutinieji įvy
kiai tarptautinėje politikoje 
pastatė laisvuosius Vakarus 
prieš naujas rimtas proble
mas, kurios skatina
člų santūrumą Sovietų Sąjun-

vakarie

iiinti, o nelygybę ir neteisy
bę keleriopai dar padidino, 
tai dėlto, kad paneigė meilę 
žmogui. Kur nėra meilės, pri
stinga ir lygybės su teisybe. 
Tik viena krikščionybė siekia 
gydyti socialinių santykių ne
geroves meilės Evangelija.

Adventas .šiandien išreiškia 
anuos laikus, kai buvo lau
kiama Kristaus Atėjimo. So
cialinių santykių1 aštrumai 
buvo labai dideli, nes piktas 
buvo giliai įsikerojęs žmo
gaus savanaudiškume ir jo 
širdies kietume. Kristaus Atė
jimo pranašas, šv. Jonas Kri

Krikščionim dažnai priki
šama, kad jiem stoka tos 
evangeliškos artimo meilės. 
Priekaištas turi pagrindą. 
Bet nenorint ir čia nusikalsti 
teisingumui, reikia skirti pa
čią krikščionybę ir krikščio
nis ir reikia pripažinti, ką 
krikščionybė ligi šiol yra' da- 

’ vusi gero socialiniam santy
kiam sušvelnink. Kai to ne
norima matyti, tai priekaiš
tas atsiduria ne tiek į pačius 
krikščionis, kurių pasitaiko 
nemažai prastų ir netobulų, 
kiek į patį krikščionių .Dievą, 
aukščausiąją Tobulybę. Pasi
daroma tokia klaidinga išva-

kurio 
negali 
taikos

veiks-

tų su Lietuva ir jos proble
momis. Į knygos paruošimo ir 
išleidimo komisiją pasitarime 
dalyvavusieji veiksniai paskirs 
po vieną atstovą.

Pasitarimas, numatydamas 
Lietuvos laisvinimo akciją lė- 
sti, sustojo ties lėšų klausimu 
ir pareiškė įsitikinimą, kad 
plačioji lietuvių visuomenė 
kuri visuomet buvo jautri Lie
tuvos laisvinimo reikalui, ir 
toliau savo parama ir aukomis 
rems Lietuvos laisvinimo dar
bą, ypač Lietuvos nepriklau- 
somybės 40- metų sukakties- _ __ ___ _
proga, kurią minėsime 1958 laisvinimo kovai tęsti iki visiš- Washmgtoh, D.

Dr. Antanas Trimakas, Vliko 
pirminikas

ko Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo.
1957 m. lapkričio 17 d.

se bendro išlaisvinimo tikslo 
siekiant, o taip pat kitose 
tarptautinėse organizacijose, 
kurios Lietuvos laisvinimo pa
stangoms gali padėti. .

Turint galvoje, kad arti
mesniųjų Lietuvos kaimynų— 
Vokietijos ir Lenkijos — poli
tinės problemos ir ateitis yra 
sosieti su Lietuovs nepriklau
somybės atstatymu,., mėgsti pusmetį-į partijos kandidatus — chozinlnkair tik-jų administra—ju storių—mechanizatorių ^tar--" 

pe esąs tik vienas komunistas 
iš 180 žmonių.

Šakiuose per pusę metų Į 
partijos narius priimta tik 10 
kandidatų, jų tarpe 4 'darbi
ninkai ir 2 kolchoz hinkai. B£t 
“iš jų kai kurie buvo nepa
kankamai paruošti stojimui į 
partiją”.

Į rajono partijos komitetą 
atėjusi žmona vieno iš priim
tųjų kandidatų į partijos na
rius ir pareiškusi, kad ji ne
leidžianti vyrui būti kandidatu 
į partijos narius.

Pagėgių rajone į partijos 
narius buvo priimtas “apylin
kės tarybos pirmininkas Kazys 
Kazlauskas, bet jau priėmus 
paaiškėjo, kad Kazlauskas nuo 
1921 dalyvavo “buržuazinės 
nacionalistinės organizacijos 
darbe”, ir teko jį iš partijos 
išmesti.

plėsti turimus ryšius su visų 
pavbergtūjų kraštų egziliniais 
veiksniais, siekiant Lietuvos 
laisvinimo reikalui didesnės 
paramos.

Sustiprinti Lietuvos laisvini
mo pastangas informacija sve
timomis kalbomis, pirmoje ei
lėje dar 1958 vasario 16 die
nai išleidžiant apie Lietuva 
trumpą informacinį leidinį 
anglu kalba ir siekiant Arti
mesnėje ateityje išleisti apie

Tačiau prezidento D. Esenho- 
verio. paskutiniai pareiškimai, 
kad JAV sieks teisingos tai
kos, o taip pat atsakingų JAV 
pareigūnų pareiškimai lietu
viškiems veiksniams, rodo, 
kad pavergtųjų išlaisvinimas 
pasilieta vakariečių tarptauti
nės politikos siekimu, 
teisingai neišsprendus 
būti visuotine teisingos 
ir saugumo.

Lietuvos laisvinimo
niai, įvertinę dabartines sąly
gas, kurios reikalauja iš jų 
Lietuvos lasvinimo pastangų 
padidinimo ir veiklos glaudes
nio koordinavimo, nusistato 
Lietuvos laisvinimo siekti ir 
toliau kiekvienam veksniui 
prieinamame sektoriuje viso
mis turimomis priemonėmis, 
atitinkamai veikiant laisvojo 

turi dvi jupas, tegul duoda stangomis tesiremti. pasaulio vyriausybes, parla-
neturinčiam, ir kas turi ko Rusų filosofas Vladimiras mentus ir viešąją op < uja (pir- 
valgyti, taip pat tedaro... Ne- Solovjovas šiuo reikalu teisin- moję eilėje
reikalaukite nieko daugiau, gai pastebi: “Religija siekia gilų susirūpinimą tarptautinės
kas jums priklauso... Niekam atnaujinti mūsų gyvenimą, jį politikos raida ir Sovitų Sa-
nedarykite prievartos, ne- pašvęsti ir sujungti su dieviš- jungos pavergtų kraštų liki-

prašant ir reikalaujant 
laikyti teisėtų tarptautinės po
litikos tikslu ir jo siekti kiek
viena proga, o taip pat. kai su 
Sovietų Sąjungą vedami bet 
kokie pasitarimai. derybos ar 
sudaromos sutartys.

kštytojas, dėl to tiesė Viešpa- da: jei Evangelija visuotinai 
žmonių nepakeičia, tai ji nė
ra dieviška, nėra nei Dievo, 
kuris galėtų žmones pakeisti. 
Lieka tiktai žmogiškomis pa-

čiui takus tokiais žodžiais: 
“Kiekvienas slėnis tebūnie
užpiltas, o kiekvienas'kalnas 
ir kalnelis sužemintas... Kas

skriauskite ir tenkinkitės sa- ku gyvenimu. Tai gali pada- muy 
vo alga”. Tais žodžiais žmo- ryti tiktai Dievas, bet tai ga-
nes buvo statomi prieš Kris- Ii įvykti tik mums prisidė
tų, kaip medžių šaknys prieš dant”. Kur to prisidėjimo nė- 
kirvį arba grūdai prieš vėtyk- ra, o yra dar prieštaravimas
lę. ir neigimas, ten negali pra- 

Kristus prisistatė Jonui siskleisti n£ evangeliškoji dva- 
Krikštytojui taip pat reikš- šia. Bet dėl to socialinė Evan- 
mingais socialiniam teisingu- gelijos doktrina nenustoja ša
mui žodžiais: “Eikite ir paša- vo reikšmės.

IŠ LIETUVOS RAŠO ALMUS

ŽMONA NELEIDŽIA VYRO Į PARTIJĄ
Lietuvos komunistų partijos kolchozų partinėse organizaci- 

žumalas “Komunistas” skel
bia, kad per 1957 metų pirmą

jose tesą po 3—7 komunistus. 
Ir tie patys dar ne tikri kol-

vieno asmens, o Šilalės orga
nizacija jau pusė metų nieko 
nėra priėmusi į partiją. Abie-

priimta apie 700 darbininkų ir 
500 kolchozininkų. Kaune iš 
196 partijos kandidatų darbi
ninkų yra tik 74. Daugiausia 
tarnautojų. Kolchozuose dide
lio pasisekimo partija taip pat 
neranda.”... iki šiol mūsų res
publikoje dar esama kolūkių, 
kuriuose nėra pirminių parti
nių organizacijų”. Esą kai kur 
“komunistai atitrūkę nuo kol
ūkio gyvenimo”.

Kretingos rajone trylikos

toriai. “Raudonosios vėliavos 
kolūkio partinės organizacijos 
įskaitoje tėra trys komunistai 
— kolūkio pirmininkas, lauki
ninkystės brigados brigadinin
kas ir apylinkės tarybos sek
retorius”. Šilalės rajone kol
chozuose dirba tik 28 komu
nistai, ir iš jų esą tik 9 tikri 
kochozininkai, kiti įvairūs pa
reigūnai. Šilalės ir Kvėdarnos 
partinė organizacija per visus 
metus nepriėmė į partiją nė

'JAMES' H. DOOLITTLE, aviacijos generolas, dabar jau atsargoje, kalbasis su šen. Lyndon John
son u ir dr. John P. Hagenu. Generolas mano, kad sovietai savo raketom turi "dvigubą dagtį", dėl 
to galį toliau nušauti. „

1956 suvažiavime.

Kiek komunistų partija yra 
maža Lietuvoje, buvo pažymė
jęs iš partijos sekretorius A 
Sniečkus 
Esą

partija 1957 sausio 1 turė
jusi 38,087 narius. Sovietų di
džiojoje enciklopedijoje rašo
ma, kad Lietuvos komuniste 
partija 1952 yra turėjusi 36.- 
693 narius, jų tarpe 9.224 
kandidatus. Teigi lyginant su 
Sniečkaus duotais skaičiais,

(Nukelta į 7 psl.)
Drauge su kitų pavergtų 

tautų veiksniais dėti pasian

G. K. CHESTERTON

DIEVO KŪJIS

nelyginant juoda, kruvina tų galėjęs smogti.
žvaigždė. Per menką kurato stuomenį

Wilfred Bohun metė tik perbėgo prietaringas šiurpu- 
vieną žvilgsnį ir nubėgo teki- lys.
nas laiptais į kiemą. Dakta- — Negaliu suprasti, — ta
ras, jų šeimos gydytojas, pa
sveikino jį, bet beveik nekrei-

rė jis.
— Pone Bohųnai, — tyliu

kurpius.
— Ne, jis nei vienoje nei 

antroje vietoje, — tarė be
spalviu balsu katalikų kunigas, 
— nes dabar štai ateina ke
liu.

Po trumpos tylos mažasis 
kunigas prabilo:

— Vargiai Gibbs buvo tei
sus, sakydamas, kad čia nėra 
jokios paslapties. Yra bent ta 
paslaptis, kaip toks didelis vy-

įrodyti. Jie dar neįrodė, kad 
tai pulkininkas Brohunas, — 
taip galva suaižyta!

— Tai vieni niekai, — pa
tylomis tarė gydytojas kuni-

2. .. jfc nieko nepadarė ir, bijau,
Ten pusę valandos vėliau 

surado jį bažnytkaimio kur
pius Gibbs, kurį buvo skubiai 
pas'untę jo atvesti. Jis tuoj 
pašoko ant kojų, nes žinojo, 
kad Gibbsą į tokią vietą atve-

Mažasis kunigas nebuvo įdo- ras tokį didelį smūgį smogė gydytojas ir aš geriau pažinau 
pė dėmesio į jį> Jis pajėgė tik balsu atsiliepė gydytojas. — mus pažiūrėti, buvo rudais 

Man tiesiog metaforų trūks-* plaukais ir apvaliu veidu. Bet 
ta. Nepakanka, pasakyti, kad 
kaušas buvo sutrupintas kaip 
kiaušinio lukštas. Kaulo trupi
nių buvo privaryta į kūną ir 
žemę aplinkui, kaip kulkų į 
molinę sieną. Tai būta milži- žiniškas prakaulis vyras, gilio- pats čia ateis.

su tokiu mažu kūjų. jo kūną už jį patį. Jo rankos 
buvo labai gražios, bet keis
tos. Antras ir trečias pirštas 
buvo vienodo ilgio. Negali 
būti jokio abejojimo, kad tai 
pulkininkas.

Jam žiūrint į lavoną, gele-

— Et, tai nesvarbu, — ta
rė Gibbs, lyg drugio krečia
mas. — Ką mes darysime su 
Simeonu Barnes?

— Paliksime ramybėje,— 
tyliai atsdkė - kunigas. — Jis 

Vyriškius su žinės nejudančios kalvio akys 
mis, tamsiomis, niūriomis aki- juo aš pažįstu. Tai labai geri nusekė paskui ir ten sustojo,

mis ir tamsia barzdele. Jis žmonės iš Greenfordo ir čia — Ar pulkininkas Bohunas
ėjo, nešdamasis kūjį ramiai ateina presbiterionų koplyčios negyvas? — ramiai paklausė
kalbėdamasis su dviem kitais reikalu,
vyriškiais.

— Dieve mano, — sušuko

pramiksėti:
— Mano brolis negyvas. Ką 

tai reiškia? Kokia čia baisi 
paslaptis?

Užstojo nejauki tyla. Kur
pius, stačiausias iš tų, kurie 
ten buvo, atsiliepė:

— Pakanka baisumo, ger
biamasis, bet jokios paslapties 
nėra.

— Ką tamsta nori pasaky
ti? — piMausė Wilfredas su

nieko nepadarys. Bus geriau, 
jei tamsta ateisi.

Karatas nusekė paskui kur
pių trumpais įvijais laiptais, 
kurie juos privedė prie angos 
kiek aukščiau gatvės. Metęs 

dė ne mankąs dalykas. Kur- žvilgsnį, Bohunas pamatė tra
pius buvo bedievis, ir jopasi- gėdiją. Kalvės kieme stovėjo
rodymas bažnyčioje buvo toks penki ar šeši vyrai, daugiausia
pat nepaprastas kaip ir bepro- juodai ąpsidarę, ir vienas poli- 
čio Juzės. , _. r______

Kas atsitiko? — lyg sustin- Jų tarpe buvo gydytojas, pres- pabalusiu veidu.
gęs paklausė Wilfred Bohun, 
bet ištiesė drebančią ranką į iš katalikų koplyčios, prie ku- atsiliepė Gibbs. — Keturiasde- mas. Jei tamstą, ar mane, ar jis, su kuriuo jis tą padarė.

jei ir būtų jis buvęs gražus, 
tą valandą vistiek niekas ne
būtų žiūrėjęs, nes visi apsisu
kę sužiuro į taką, kur žeihgė 
kalvis Simeonas. Tai buvo nui

rijos inspektoriaus uniforma.

biterionų pastorius ir kunigas

no rankos.
Jis valandėlę patylėjo, niū

riai ir rūsčiai žiūrėdamas pro 
savo akinius, paskui pridūrė:

— Yra vienas ■< geras daly
kas, kad iš karto nuo daugu-

— Tai užtektinai aišku, — mos žmonių nuimamas įtari- bedievis kurpius, — ana kū-

skrybėlę. rios priklausė kalvio žmona, šimties mylių apylinkėje yra kurį kitą normaliai sudėtą — Ne, — tarė inspektorius, 
— Tamsta turi man atleisti. Su ja, labai greitai pusbalsiu tik vienas žmogus, kuris galė- žmogų apkaltintų šia žmogių- protingas pažiūrėti vyras su
kimiai prašnibždėjo bedie- kalbėjo kunigas, o ji, puiki jo suduoti tokį smūgį, ir tai dyste, mus išteisintų, kaip kad gelsvais ūsais, pirmą kartą 
. ----- ------------1— „ ............................. .......... prabildama^.' — Kūjis, su ku

riuo jis tą padarė, ana prie 
bažnyčios sienos. Jį ir kūną 
palikome visiškai taip, kaip 
raitome. .į ’

Vfc, bet mes pamanėm, raudonais auksiniais plaukais buvo žmogus, 1___ _
kad bus neteisinga tamstai moteriškė, verkė pasikukčioda- tam daugiausia pagrindo, 
tuojau nepranešus. Baisus da- ~
lykas, bijau, atsitiko. Tamstos 
brolišy bijau....

Wilfredas sugniaužė ( savo 
trapias rankas.

— Kokios velniavos pr;da- stovėjo kuratas, galėjo pri- 
rė jis dabar? — sušuko jis j- siekti dėl kiekvienos apdaro ir 

išvaizdos smulkmenos iki Bo-

kalvis. — Tai jis prakeiktas.
— Nieko nesakyk, nieko ne

supyk!— sušuko bedievi*; kur
pius.

— Dera jums, netikėliams, 
rankos iškrito kūjis. Inspekto- slapstytis kaip lapėms, nes pa- 

. rius'tuoj priėjo prie jo. * * šaulio įstatymai jums palan-
— Noriu tamstą paklausti, kūs, — atsakė jam galvis. — 

— tarė jis, — ar tamsta iihai Bet Dievas saugo savuosius 
ką nors apie tą, kas čia atsitik 
ko. Tamsta neprivalai atsaky
ti. Aš tūrių vilties, kad tams
ta nieko nežinai ir kad galėsi *

Visi apžvalgė, o mažasis tą įrodyti. Bet aš formalumo
i karaliaus vardu 

tamstą suimti už pulkininko 
Normteio Bohuno nužudymą.

— Tamsta neprivalai nieko — Sušvelninkite šventojo 
Rašto kalbą, ir aš sušvelnin-

Jam dar kalbant, dručkis 
kalvis išlingavo iš užbažnyčios 
kertės ir įžingsniavo į savo 
kiemą. Paskui jis sustojo, ir iš

kuris turėjo išteisintų kūdikį, - apkaltintą 
pavogus Nelsono koloną.

— Iš anksto neprivalome — Ir aš tai sakau, — at- 
nieko teisti, — gana nervin- kakliai pakartojo kurpius. —

kūjų krūvos, gulėjo išsidrie- gai įsikišo gydytojas, juoda- Yra tik vienas žmogus, kuris
barelis vyriškis. — Bet aš ga- galėjo tą padaryti, ir tai žmo-
liu patvirtinti, ką Gibbs sakė gus, kuris būtų tą padaręs, kunigas nuėjo ir tyliai pasi- dėliai turiu
dėl smūgio. Jis buvo nežmo- Kur kalvis Simeonas Bames? žiūrėjo į kūjį, kur jis gulėjo, f
niškas. Gibbs- sako, kad tik ...— Jis Greenforde, — pra-
vienas žmogus visoje apylinkė- lemeno kuratas.
je galėjo jį smogti Aš būčiau — Panašiau, kad jis jau 

sakė kurptas atsikosėdamas,— kaušas buvo viena baisi dėmė, pasakęs, kad jp niekas nėbū- Prancūzijoje,

ma ant suolo. Tarp tų dviejų 
grupių, arčiau prie didžiosios

kęs kniūpsčias frakuotas vy
riškis. Iš aukštumos, kurioje

niršęs.
... — Jis Greenforde.

— Ne, • gerbiamasis, — at- hunų žiedų ant pirštų, bet

Tai buvo vienas iš mažiausių 
ir lengviausių kūjų. Ant jo 
krašto buvo kraujo ir geltonų sakyti, — perspėjo susijaudi- 

murmtelėjo plaukų.

savo užantyje, kaip kad pa
matysite šiandieną.

Paskui jis parodė-! pulki
ninką ir paklausė:

— Kada mirė tas šuo savo 
nuodėmėse?

— Sušvelnink savo kalbą.
— tarė gydytojas.

— Sušvelninkite

nęs kurpius. — Jie turi viską siu savo. Kada jis mirė? (Bd.)
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Prieš didžią sukaktį
Kitais metais švęsime šv. Kaz 

miero 50 metų gimimo sukak- * 
ti Tas lietuvių tautos šventasis 
gimė 1458 spalio 3.

Dažnai pabosta tos įvairios su- 
kaktyg. Draugijos, parapijos, as- 
mėnys mim savo jubiliejus. Ro-

P.Jurkus

mitetas net į savo darbų tvarką 
įtraukė išleisti šv. Kazimiero gy
venimo aprašymą. Tačiau tokią 
knygą jau turime. Ją parašė 
prof. Zenonas Ivinskis, pasinau
dodamas naujansiais Vatikano 
šaltiniais. Prieš porą metų ją iš
leido Darbininkas .Vargu ką 
naujo šia tema pasakys, tad ne
būtų ir prasmės išleisti dar kitą 
knygą. Reikia pasinaudoti ta 
pačia, nes ji puikiai nušviečia 
šventojo gyvenimą ir jo epochą.

Taigi pats laikas sukrusti, kad 
šv. Kazimiero sukaktis būtų tin
kamai atžymėta!

Neseniai okupuotoje Lietu
voje išleista didžiojo mūsų 
rašytojo Kristijono Donelai
čio “Metai”. Juos kadaise, dar 
nepriklausomoje Lietuvoje,

kiečių okupacijos metu; fak- panašesnis, knygos išdėsty- 
similinė laidą išleista ir trem- mas — architektūra.
tyje. V. K. JonynAs, kurdamas

Pro tokią puošnią, gerai . “Metus”, turėjo visišką kūry- 
paręngtą Įmygą negalėjo pra- bįnę laisvę, todėl jis plačiau 

spaudai parengė ‘J. Ąmbraze- .eiti nei okupantai, kurie sten-

nėjimų ženkle. Taip kartais ne- 
sinori nei girdėti,kad ir vėl griū- 
va- jubiliejus, kad vėl reikės 
grįžti į praeitį, gaišti laiką, kai Aijf 
tuo tarpu gyvenimas siūlo tiek y jR
naujų aktualijų. jMR ehHK

Tačiau artėjanti šv. Kazimie- , 
ro sukaktis nėra eilinė. w| I 9

Juk. tai mūsų tautos švent- WIT
sis, glaudžiai suaugęs šu mūsų ’ ~ —
praeitimi, su Vilniumi, turėjęs 
labai daug įtakos tiek senojo- R
je, tiek naujojoje Lietuvoje. Jo 
vardu pavadinta daug parapijų, $v. Kazimieras, R. Viesulo pie- 
vienuolijų. Jis gyvas ir dabar, šinys.
kai Lietuva okupuota, kai jo pat
ies palaikai išgabenti iš jo var
do koplyčios. Vilniaus katedros, 
ir laikinai padėti šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje Vilniuje. (Ka
tedra su jo koplyčia uždaryta ir 
paversta muziejumi).

Žinoma, šio grynai tautinio 
šventojo sukaktis Lietuvoje ne
bus paminėta. Juk dar neseni 
laikai, kai rusai okupantai jo 
vardą buvo išbraukę iš litanijų 
ir bažnytinių maldų. Belieka 
tik laisvojo pasaulio lietuviams 
šv. Kazimierą prisiminti ir jo 
sukaktį įprasminti.

Nors sukaktis čia pat, bet dar 
maža girdim apie pasiruošims.

pačia iškilme ir nepaliks jokio 
" ženklo ateičiai

čia ir peršasi keletas suma
nymų, kas galima būfę padaryti. ”

Galima paskelbti šv. Kazimie- _ _ 1
ro giesmės konkursą. Giesmių Muziko Vialo 

.. niekada mum nebuvo per daug, 
ypač trūksta šv. Kazimiero gar
bei Būtų labai gera, kad kas 
parašytų kantantą ar kitą muz-

dynėlį. Iliustravo dail V. K. mo”, o visur naudojosi J. 
Jonynas.

Ta pirmoji “Metų” laida 
buvo viena iš puošniausių 
knygų, turėjusį didelį pasise-

ir vieningiau juos išvystė. Jo
nynas tekstui padarė 32 ilius
tracijas, priedo — labai gra
žų titulinį lapą. Gi Jurkūnas 
apsieina tik su 20 iliustraci
jų ir su visai menku tituliniu

Tik viena Chicaga išsijudino, 
sudarė komitetus, suplanavo iš
kilmes. O kur kitos lietuvių kol
onijos ?Nejaugi jos atsiliks? Kur 
lietuviškos draugijos, vienuoli
jos, parapijos, pavadintos jo var
du? Ar jos neatžymės kuo nors 
ypatingiau?

Kyla baimė, kad mes, įpratę 
švęsti visokias sukaktis, pro šią 
praeisime tylomis. O jei ir susi- 
bursime, tai minėjimas gali nie
kuo nesiskirti nuo kitų eilinių 
minėjimų.

Tačiau dar neužtenka iškil
mingų susirinkimų, pamaldų, 
koncertų. Visa tai pasibaigs su

Laukia šv. Kazimieras ir mūsų 
rašytojų. Turime A. Landsberg
io dramą “Vėjas gluosniuose”, 
dar vieno kito rašytojų novelių 
pluoštą eilių.Tai ir visa. Bet dar 
yra platūs horizontai, kuriuose 
rašytojai galėtų pasireikšti, pri- 
nešdami šventąjį mūsų laikams.

Didžiausio darbo laukiame iš 
musę menininkę — tapytojų, 
skulptorių, grafikę.

Ilgai lietuviai menininkai, ne
susidomėdami istorinėmis te
momis praėjo ir pro šv. Kazimie
rą. Tik vokiečių okupacijos me
tais kun. St Ylos pastangomis 
buvo sukeltas dailininkuose ju
dėjimas, buvo sukurta keletas 
paveikslų. Panašus sąjūdis vėl 
galėtų kilti ir dabar, juoba, 
kad ir mecenatų atsirastų. Ne
jaugi šv. Kazimiero vardo para
pijos, vienuolijos nenorės įsigy
ti paveikslo šios sukakties pro
gą? Turint daugiau paveikslų, 
būtų galima surengti jų parodą, 
prijungiant dar kitų religinio 
meno kūrinių.

Kai kas pasigenda ir stambes-

Solistas Vladas Baltrušaitis,— 
kurio dainavimu ir vaidyba Chi- 
cagos lietuviai praeitą pavas
arį gėrėjosi “Rigoletto” operos 
spektaklyje, šiais metais mini 
savo muzikinės veiklos 25 metų 
sukaktį.

V. Baltrušaitis yra kilęs iš 
Jurbarko. Kurį laiką dirbo gim
nazijose, dėstydamas muzikos 

-dalykus. Dainavimo ir chorved
ybos klases baigė Katino kon
servatorijoje. Vėliau buvo Kau
no ir Vilniaus operų solistas. 
Vokietioje dalyvavo Detmoldė 
Sevilijos Kirpėjo operos pasta
tymuose, kurių iš viso buvo net 
12. Kaip solistas, sukūrė žymes
nius šiuos vaidmenis: Rigoletto, 
Figaro, Germonto Traviatoje, 
Valentino Fauste, EskamŪio 
Carmen operoje ir kt.

Lietuvoje ir išeivijoje vedė 
visą eilę chorų ir garsėjo gilia 
muzikine kultūra

Atvažiavęs Amerikon, iš pra
džių vadovavo Šimkaus vardo 
chorui Los Angeles mieste, kol 
persikėlė Chicagon. čia pasinė
rė į kūrybinį darbą ir į lietuv
išką veiklą.

Chicagoje jau kelinti metai 
vargoninkauja šv. Jurgio para-

Ambrazevičiaus parengtais 
tekstai (Net dalį rankraščių 
įdėjo į atskirą K. Donelaičio lapu, aplanku. Jonynas žiū- 
rankraščių laidą). —1

Juokingiausia, kad pra
džioje neapsiėjo ir be V. K. 
Jonyno iliustracijų. Prieš ke
letą metų Donelaičio “Me^ai”' 
buvo išleisti rusiškai su V. K. 
Jonyno iliustracijomis, žino-

Vladas Baltrušaitis

rėjo į knygos plastiškumą, į 
jos iliustracinį išbalansavi
mą, pasirinko scenas, vurios 
skleistų būrų buities įvairius 
momentus. To nėra V. Jur
kūno kūryboje. Pradžioje iliu
stracijų yra tirščiau, vėliau 
jos praskysta. Vaizduojamose 
scenuose iškelia aštrius socia
linius momentus, ko reika
laują dabartinis režimas.

V. K. Jonynas, susikūręs 
savita štilių toks ir išliko 
per visą knygą.

Jurkūnas yra padalytas į 
dvi dalis. Vienos iliustracijos 
yra stiprioje rusiškos grafi
kos įtakoje, senoviškame re
alizme. šioj įtakoje sukurtos

POETĖ E ISTORIJOS IŠVEDA KARALIUS IR ŠVENTUOSIUS
kasi, kai paliečia artimesnius 
laikus, čia jos mąstymas da
rosi lėkštokas. Silpni yra 
eilėraščiai, skirti Vydūnui, 
Lipniūnui; silpna ir “Joni
nių nakties” baladė. Pasigenda 
daine individualaus jausmi
nio priėjimo, kuris padarytų 
kūrinį gyvą.

Vis dėlto autorė praturti
no mūsų poeziją, iškeldama 
ypač moterų pavidalus, juos 
savitai įrėmindama. . Reikia 
jai linkėti daugiau drąsos ir 
daugiau platumos, o taip pat 
— praeiti pro visas progines 
pagundas.

Knygą iliustravo Ada Kor
sakaitė. Aplankas patrauk
lus ir savo nuotaika atliepia 
knygai. Skyrių vinjetės kiek 
per didelės ir per sunkios.

Knyga išleista labai gra
žiai, puošniai ir skoningai. 
Išleido “Lietuvių Dienos” Los 
Angeles, Calif., 80 psl, kaina 
2,50 dol. A. Džiuginąs

Poezijos derlius šį rudenį giškosios būties problemas, 
namažas. Pasirodė net kele- Bet Lietuvos praeitis ir 
tas rinkimų. Jų tarpe ir Ele- Ė. Tumienei pasilieka stipry- 
nos Tumienės “Karaliai ir 
šventieji”. Tai jos debiutas. 
Kiekvieną naujai pasirodantį 
priimame su atvira širdimi, 
atlaidumu ir su įdomumu: 
kur veda naujoji poezija, ko
kiais jausmais ir kokiais vaiz
dais mus pripildo?

lių ir šventųjų” eilėraščiu, 
kuriuo autorė tartum nusa
ko savo rinkinio idėjinę link
mę, kad didesni už karalius 
yra šventieji, o “nuostabiau
sia, iš tiesų, tai sąjunga ka
ralių ir šventųjų”. Pasirėmu
si tuo eilėraščiu, poetė toliau 
per visą knygą ieško karžy- 
giškumo ir šventumo.

Tų karališkų, pakilių val
dovų bruožų randa praeityje.

Pradedant Maironio poezi
ja, ne vienas poetas keliavo į 
Lietuvos istoriją, iškėlė valdo
vus, anų laikų romantiką. 
Sėmėsi stiprybės iš praeities. 
E. Tumienė jau pro- kitus 
vartus nueina į senovę. Ji nu
pučia dulkes nuo užmirštų 
moterų, kurios įsiamžino sa
vo karališkumu bei drąsa. 
Tai karalienė Morta, karalie
nė Barbora Radvilaitė, Biru
tė, Aldona, Pilėnų moterys 
karžygės. Keliaudama per is
torijos lapus, poetė siekia ir 
grafaitę Pliaterytę, net Šat
rijos Raganą, Salomėją Nerį. 
Tai visas pirmasis skyrius, 
pavadintas “Mano sesių” var
du.

Prieidama su moterišku 
jautrumu prie anų asmeny
bių, autorė jau negaudžia iš
kilmingais trimitais. Jų didy- > 
bes ieško jų karžygiškoje dva
sioje, kurią nori kuo giliau 
atskleisti. Dažnai net kalba 
jų vardu, kad būtų įspūdin
giau. Taip sukuria berniškai 
tragiškus istorinių moterų 
paveikslus. Per jas paliečia 
anų laikų ir apskritai . žmo-

bes šaltinis. Iš jos pati mo
kosi, ir kitus moko — kentė
ti, nepalūžti, nesuglebti prieš 
kasdienybę. Tos pavaizduo
tos moterys daugiausiai su
rištos su tėvynės meile. Jos 
karžygės, drąsios, pasiryžu- 
sios žūti už savo kraštą (Pi
lėnų moterys), jos kartu praš
neką ir dabarčiai.

Antrasis skyrius “Aureo
lės”, skirtas dvasios tauru
mui nušviesti, čia prisimėna- 
ma Prakseda, aureolės sude
damos Vydūnui Lipniūnui, 
visai plejadai Mažosios Lietu
vos veikėjų (“Joninių naktį” 
baladėje), prisimenama Šilu
va.

Pirmajame skyriuje, vaiz
duodama karališkąsis mote
ris, autorė surado įvairių 
bruožų, juos plačiau Išplėto
jo ir turėjo daugiau ko pa
sakyti. Antrame skyriuje at
rodo lyg išsikvėpusi, čia jau 
nebėra problerųos. čia tik 
garbinamas tikrasis žmoniš
kumas ir šventumas.

Trečiajame skyriuje “Ne
ono šviesos” autorė vėl išsi
tiesia, vėl drąsiau, pakiliau 
įžvelgia į gyvenimą, mąsto, 
sustato dabartį su idealiu pa
sauliu, liūdi ir skatina ne
pasiklysti neonų šviesoje, iš
saugoti ištikimybę Lietuvai.

-Per visą knygą išskleistas 
taurus pasaulis, pilnas kilnių 
idėjų. Tai inteletualus auto
rės mąstymas, kur tiesioginės 
emocijos kartais paverčiamos 
net sąvokiniais žodžiais, ne

Elena Tumienė

Modemizmas autorę įstū
mė ir į tam tikrą manierą. Ji 
su pamėgimu vartoja skliaus
telius, nors didesnei daliai 
sakinių ar žodžių jų visai 
reikia.

Autorė geriau pagavo 
nąją istoriją ir geriau ją 
tvarkė. Kiek blogiau jai

ne-

se- 
su- 
se-

Savo eilėdara poetė glau
džiai sijas! su moderniąja po
ezija, ieško naujų formų. Ta
čiau tai turi ir savo silpnu
mų — ištęsimą, apkrovimą. 
Taip ištęsta “Joninių naktį” 
baladė. Sunkios ir apkrautos 
yra beveik visos eilės, ypač- 
moterų istorinis skyrius.
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TAI buvo Lietuvos laukuos 
(Žiedai aplinkui snigo balto klevo), 
Kada tava širdis, 
Kada mana širdis 
Pavasariu alsavo.

k 
k 
k 
k 

■ k 
k 
k 
k 
k 
k

k r

k - 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k

k 
k

Tai buvo Lietuvos laukuos
(Gimtojoj žemėj brinko grūdas balto javo), 
Kai mėlynos neužmirštuolės
Ir su tavim,
Ir su manim
Žaismingai koketavo;
Kada žibuoklės žydraakės (pavyduolės!) 
Basas mūs kojas pievoj išbučiavo...
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Nors išmintingos jaunos jievos 
(Sužydusios alėjoj į konklavą), 
Linguodamos anksti pražilusiom galvelėm savo. 
Mums vasarą ateinančią jau nubalsavo,— 
Mūs širdys tik pavasarį, '. ■ y
Žaliuojantį pavasarį 
Tebedainavo

Liettroos laukuos...
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(Iš eilėraščių rinkinio “Karaliai ir šventieji”) 
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lai buvo iškirsti iš raižinių.
Leisdami dabar šią naują 

laidą, irgi negalėjo apsieiti 
be nepriklausomos Lietuvos 
laidos. Panaudotas tas pats 
J. Ambrazevičiaus parengtas 
tekstas, įvedant tik kai kurių 
mažų pataisų, pvz., įdėta į 
tekstą kiek necenzūriškos vie- 
tos7 kurios seniau buvo iškeL^uręūnoL_itiųstracįjos yranuo- 
tos į galą, žodynėlis plates
nis, bet nėra palydimojo žo
džio, kuris nušviestų ir patį 
autorių ir “Metus”.

Savo išore ši nauja- laida 
yra tartum senosios kopija: 

Jas pats formatas, ta pati 
knygos architektūra.

Senajai laidai buvo užsa
kyti nauji šriftai — grakštūs, 
elegantiški. Dabar pasirink
tas tas pats šriftas dydis, bet 
jų charakteris nebe tas — 
senoviškas.

Knygos iliustracijose ran
dame didelius V. K. Jonyno 
pėdsakus. Tiesiog reikia ste
bėtis, kaip dail. V. Jurkūnas, 
iliustravęs šią knygą, nepa
jėgė išbristi iš V. K. Jonyno 
sukurtojo pasaulio. Rasi daug 
panašaus interpretavimo, fi
gūrų pastatymo, pastebėsi 
net panašios technikos. Dar

pijoje pas prel. B. Urbą ir dirba 
su Chicagos lietuvių vyrų choru. 
Tik jo sumanumu ir darbštumu 
buvo prieta prie operos pasta
tymo.

Kaip choro dirigentas yra 
visa širdimi atsidavęs tam dar
but Savo choristams perdavė 
aukštą muzikinį supratimą, mo
ka juos patraukti ir repeticijas 
padaro tiek įdomias, kad kiek
vienas mielai jas lanko ir vis 
laukia naujos. Savo dirigentą 
choristai yra pamilę ir prie jo 
prisirišę.

Visuose Baltrušaičio darbuose 
ištikimiausia talkininkė yra rū
pestingoji žmona Elena Daum- 
antaitė. kuri puikiai supranta 
kultūrinio darbo sunkumus ir jo tieji ta proga pasveikinti, gale 
reikalingumą. * - -----

Solistas Vladas Baltrušaitis Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, 
gruodžio 8, 3 v, p.p. Marijos 7224 So. Rockwell St. Chicago 
salėje dainuos titulinę partiją

“Rigoletto” operos spektaklyje. 
Po spektaklio banketas. Norin-

sveikinimus siųsti šiuo adresu:

29 Illinois.

bodžios, perkrautos^ apsun
kintos. Kita gi dalis, kur dai
lininkas atsiplėšia nuo rusiš
kos įtakos ir mėgina laisviau 
kurti, padvelkia nuoširdesne 
kūryba. Tos iliustracijos ge
resnės ir naujesnės. AK.

LIETUVIŠKA MUZIKA
Bremene spalio 11-14 buvo 

baltų dienos. Liaudies muzi
kos koncerte dr. Dahmen, 
Stuttgardo radiofono diri
gentas, išpildė lietuviškų liau
dies dainų bei šokių aranži- 
rimentą. Bremeno .simfoninis 
orkestras išpildė Amilcare 
Ponchieli operos 
ani” (Lietuviai)

“I Litu- 
overtiūrą. 

Koncerto svarbiausiu momen
tu buvo “Daina Suite” prem
jera, kurią 1956 vasarą para
šė suomių-čekų kilmės kom
pozitorius Vaclav Helhybei. 
Nors kompozitorius niekada 
nėra buvęs Lietuvoje, nors 
neslepia savito stiliaus, bet 
visos veikalo keturios dalys 
buvo paremtos lietuvių liau
dies dainų tematika. Suita 
praskambėjo su nepaprastu 
įspūdingumu.

New Yorko Lietuvių Dailiniąkų Sąjunga rengia parodą
Gruodžio 7 Brooklyne, lietu

vių pitiečių klubo salėje atida
roma dailės paroda, kurią ren
gia New Yorko Lietuvių Daili
ninkų Sąjunga.

Sąjungos pirmininkas, dailin. 
Pr. Lapė, paklaustas kas paska
tino rengti šią parodą, atsakė 
Šitaip:

Sąjunga savo įstatuose įsira
šė “ugdyti skleisti bei remti 
lietuvių dailę, per dailę ugdyti 
ir palaikyti lietuvybę bei remti 
Lietuvos išlaisvinimo pastangas; 
organizuotai dalyvauti Ameri
kos lietuvių visuomeniniame 
gyvenime”, ši paroda kaip tik 
ir rengiama tam tikslui.

Jaučia ir pati organizacija, 
kad tokia paroda dabar reika
linga. Dabar gautos patogesnės 
patalpos, ir paroda galės tęs
tis visą savaitę. Jei bus dides
nis visuomenės susidomėjimas, 
gali virsti tradicija, kad kiekvie
ną rudenį sąjunga surengs sa
vo parodas.

Paroda lietuvių piliečių klu
bo patalpose bus lengvai pasie
kiama. Ją galės aplankyti ir tie, 
kurie paprastai nenueina į vie
no dailininko rengiamas paro
das Manhattene.

Si paroda bus trečioji sureng
ta sąjungos. Pirmoji įvyko 
1953 gruodžio 13. Praeitais me
tais gruodžio 3 irgi buvo sureng
ta paroda, kurios tikslas buvo 
paremti dailininko Petro Kiau- 
lėno pomirtinę parodą Paryžiu-

N.Y.Lietuvių Dailininkų Są
junga dabar turi 17 narių. 
Prof. A. Galdikas paskutiniame

susirinkime išrinktas sąjungos studijas ar jas lanko. Jiems 
garbės nariu. Sąjunga yra gry- būtų puiki proga parodos pro- 
nai profesinė ir tose ribose vei- ga įstoti į sąjungą kurlneturė- 
kia. Ji labai norėtų į savo eiles dama adresų, negali, jų pakvies- 
įtraukti jauniausius lietuvių ti į savo susirinkimus.
dailininkus, kurie čia yra baigę (Nukelta į 8 psl.)

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Baltų Institutas Vokie

tijoje, vokiečių valdžios re
miamas, išleidžia naują dvi
gubą savo metraščio “Com- 
mentationes Balticae” tomą, 
kuriame bus nemaža ir lie
tuviškos medžiagos.

• Dr. Marijos Gimbutienės 
knygai “Senoji simbolika lie
tuvių liaudies mene” išleisti 
anglų kalba jau surinkta 560 
prenumeratorių. Tai nebetoli 
reikalingųjų 600. Leidėjas 
yra American Folklore Socie- 
ty (Indianos universitete). 
Knyga jau surinkta, korek
tūros atliktos, tad greitu lai
ku bus atspausdinta ir iš
siuntinėta prenumeratoriams.

• Lietuvių, latvių ir estų 
knygų paroda, kuri neseniai 
buvo surengta Frankfurte. 
Knygos mūgės metu, perkel
ta į Berlyną, kur lapkričio 
8*24 buvo tarptautinės kny
gos paroda.

• Prof. V. Biržiškos paruoš
tas “Aleksandrynas” jau 
spausdinamas. Pirmasis to
mas pasirodys sausio mėn. 
Aleksandryne sudėta senųjų 
rašytojų biografijos ir duota 
jų bibliografija.

• St. Džiugas parašė eiliuo
tą pasaką “Neklaužadą”. I- 
liustravo dail. V. Stančikai- 
tė. Leidžią lietuvių salezie
čių > gūhnazijos spaustuvė, 
esanti Italijoje. Iliustracijoms 
paramą skyrė Kultūros Fon
das.

• Liet.

konkursą.

Mokytojų Sąjunga 
skelbia jaunimo 

Jau gauti du kū
riniai. Terminas baigiasi sau
sio 1.
‘ • Balio Sruogos 10 metų 
mirties sukakties minėjimas 
rengiamas Chicagoje gruodžio 
15 Jaunimo namuose.

• Trys Sydnejaus lietuviai 
menininkai — Henrikas Sal 
kauskas. Algirdas Šimkūną, 
ir Jurgis Miškevičius — da 
lyvavo Australijos dabartini* 
meno parodoje.

• Prof. P. Galaunė daba 
gyvena Kaune' ir ruošia 
knygas apie lietuvių liaudk 
mehą. Pirmoji, skirta liai 
dies drožiniams, jau išėjo. S 
skulptorių Juozu Mikėnu ru 
Šia veikalą apie lietuvių lia 
dies skulptūrą, veikalo b 
du tomai. Vienas tomas d 
bus skirtas liaudies rai 
niams.



Lietuva atgaus savo neprikhasomybę
“Lietuva ir visi kiti pavergtie
ji kraštai atgaus laisvę ir nė tad, jo žmona k Hti aukšti paooigūnai dalyvavo pavargtų tau

. C. Luk- 

. Untulis 
ir LVa-

land pavergtų tautų masinia
me susirinkime, kuris įvyko 
lapkričio 23, šeštadienį, Pa- 
triotic salėje, šį masinį susi
rinkimą organizavo ir prave
dė naujai suorganizuotas devy
nių tautybių komitetas, vadi
namas — American National

tad praleido apie 4 valandas su pavargtųjų tautę atstovais.

ma greičiau atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę. Senatorius 
pasidžiaugė puikiu devynių 
tautybių bendradarbiavimu ir 
gražia veikla. Tame susirinki
me dalyvavo ir senatoriaus 
žmona Keleto Knowland, vie-

strom ir kiti. ' Senatorius, jo 
žmona ir visi jo palydovai iš
buvo per visą susirinkimą — 
oficialiąją dali ir, meninę dalį. 
Susirinkimas prasidėjo į vai. 
ir baigėsi apie 10 vai. 30 min.

Senatorius Knowland
of Fmlaved Nations.

_ Dūrinta tąutybės dirba nas is jo sekretorių PauLMą- klausė^ Budriūno okteto 
vieningai

į naują organizaciją iki šiol 
yra įsijungę suomiai^ estai, 
latviai, lietuviai, lenkai, če
kai, ukrainiečiai, rumunai ir 
vengrai Lietuviams šiame 
naujame vienete atstovauja 
Los Angeles Alto skyrius, šiais 
metais atstovauja lietuviams

nolis (graiku kilmės), respub
likonų partijos centro komite
to narys Edward Shattuck su 
žmona, respublikonų apygardos 
Los Angeles pirm. Carl Lind-

Sen. W. Knovvland

tas), L. 
Jarmila 
ninkas 
Masinis
nas iš pirmųjų išėjimų viešu
mon.

ninkauja vengras Barna Toe- 
kes, vicepirmininkai — S. Ma
rica (vengras), W. Niilus (ės-

Valiukas; sekretorė — 
Kracik (čekė) ir kasi; 
B. Nurmsen (estas), 
susirinkimas buvo vie-

Svarbesni Knowlando 
kalbos punktai

Senatorius William F. Knd\v- 
land vėl akcentavo, kad joks 
sugyvenimas su komunistine 
Rusija ir kitais komunistiniais 
kraštais neįmanomas. Komu
nistų siekiai buvo ir lieka — 
viso pasaulio pavergimas. Jis 
dėsiąs visas pastangas, kad 
Lietuva ir visi kiti komunistų 
pavergtieji kraštai kaip gali-

G. Rudelis, P. Jasiu 
Medriukaitė, M. Stark 
sis, L. Zaikienė, M 
(svečias iš Chicagos),
liukas. Pietų metu visi dalyviai 
buvo pristatyti senatoriui 
Knowlandui. Lietuvių vardu 
žodi tarė L Valiukas ir pri
statė senatoriui visus Setu- . 
vius, trumpai užsimindamas 2 
apie kiekvieno veiklą Los An
geles lietuvių bendruomenėje.

Organizacijos uždaviniai 
ir rezoliucija

Naujoji organizacija Liko 
savo uždaviniui kovoti su kb- 
munizmu ir padėti pavergtom 
tautom siekti savo laisvės; in
formuoti Amerikos visuomenę 
apie komunistų siekimus ir jų 
vartojamus metodus bei pa
vergtųjų tautų gyvenimo sąly
gas sovietinėje vergijoje; nu-

- J. Damb- šviesti Amerikos’ visuomenei 
pavergtų tautų praeitį ir jų

DARNOS choras dainoja Šveicarijoje.

ą Min. EdL Turausko at
vaizdą įsidėjo Italijos katali
kų akcijos laikraštis “Inizia- 
tiva”. plačiai aprašydamas 
pasauliečių katalikų kongre
są, Įvykusį Romoje.

• Kun. Juozas Janilionis 
Brazilijoje. Rio de Janeiro 
mieste, suredagavo ir išleido 
metraštį, kur įdėta kalendo- 
rinė dalis ir daug skaitymų. 
Dalis medžiagos atspausdin
ta. portugalų kalba.

DARNOS CHORUI KETVERI METAI - Lietuvą. Šovęs , baldų/prekyl 
bininkas Pranas Dargužis 
nusprendė iš Argentinos grįž
ti į Lietuvą, kartu su žmona, 
kuri turėjo moterų rūbų siu
vyklą. Likvidavę savo stam
besnį turtą, prisipirko dar ge
lumbės. aukso ir svetimos va
liutos. Supakavę savo pusės 
milijono pezų vertės turtą į 
dėžes, ruošėsi išvykti iš Bu
enos Aires uosto spalio 4. 
Kelionės, dieną Dargužis iš
vyko į banką, o žmona tuo 
tarpu apsigalvojo ir savo daik
tus išsipakavusi dingo mies
te. Vyras spalio 4 išplaukė 
vienas.

• Dr. J. Gailius pabaltie-

kccveiis įnešus iuem- taip pat nuolat giraimos "Dar
nos giesmes bei uainos Lie
tuvoje iš "Amerikos Baiso" 
radijo stoties Europoje įieai- 
viškųjų programų meru.

Šių metų lapkričiu mėnesį 
“Darna“ minė|o savo ketvertų 
metų sukaktį,

surengdama chorinį koncer- 
. tą Memmingene, pabaitieėių 
kolonijos kultūros namų salė
je. Muziko M. Budriūho vado
vaujamas choras pasirodė vėl 
patobulėjęs, pakopęs aukštyn 
meno, laiptais^ jo skambesys 
dabai’ dar gražesnis', rFitmiius . 
ir dinaminis lankstumas dides
nis. nuotaikingumas ir išreiš- 
kingumas dar ryškesni. Ypač 
koncerto antrosios dalies su- 
dėtingesnioslos dainos buvo i- 
spūdingos, kaip antai: "Užmi
go žemė” — Sasnausko. "Apy
nėlis” — Šimkaus. "Karvelė
li” — Sasnausko. "Ko žilas 
ožys bliovė" 

. Koncerto 
dvi dalys.

Pirmoje
(lytos šios dainos: 
dūdelė” — J. 2___ , ___
rios žaliuoja" — J. Gudavi- Aparatas užpatentuotas Ar
čiaus. "Viena linelius pašė- girtinos patenm rūmuose,
jau" — lietuvių liaudies. dai- • Ernestas Galvanauskas 
na. ‘Tumša nakte" — latvių lapkričio 20 atšventė 75 me- 

iav vvnoiiovhAi n> naianbii " *- - liaudies daina — E. Meingai- sukaki- Yra buvęs Lie-
JAV vyriausybei tu palanku- gyvenimo metais salia pasiro- „o. pasaj.vjij • _  tuvoje ministeriu pirmininku

_ j Ka ir Prekybos instituto direk- 
... ... . . toriumi Klaipėdoje. Dabarroso. Antrąją dali sudarė; J J«v vena Madagaskare.Sėdžiu po langeliu liet.

Po susirinkimooficiahosios 
dalies buvo meilinė programa. 
Meninę programą pradėjo lie
tuviai Pasirodė vyrų oktetas, 
vadovaujamas kompozitoriaus 
Broniaus Budriūno. Oktetas 
padainavo porą dainų: “vežė 
mane iš namų1
rausko ir “Ant marių” — Br. 
Budriūno. Susirinkimo daly- kultūrinius laimėjimus; palai- 
viai buvo sužavėti puikiomis kyti tarpusavio glaudžius ry- 
lietuvių dainomis ir-geruišpil-—šius. ir„ vieniem kitus geriau 
dymu. Po to sekė lelakų šo- pažinti. Viso to siektiiraU su- 
kiai, ukrainiečių šokiai, pasi
rodė čekų pianistas, estų so
listė. rumunų dainininkai ir 
tautiniai šokiai. Meninę prog
ramą užbaigė vengrai su savo 
dainomis ir šokiais.

Lietuviai pietavo su 
senatorium Knowlandu ■

Tą.pačią dieną 6 vai. vaka
re Statler viešbutyje (St. Lou- 
is ir Foy kambariuose) Įvyko 
bendri pietūs su senatoriumi 
Knovvlandu, jo žmona, Mr. and 
Mrs. Edward Shattuck ir ki
tais. Iš kiekvienos tautybės 
buvo po kelioliką asmenų. Iš 
lietuvių pietuose dalyvavo: A. 
Skirius su žmona. K. Liaudan- 
skas, V. Kazlauskas su žmona.

JIE TURI IDEALIZMO IR AUKOS DVASIOS

utiKu uoiiieiKS piiiiiiii.aia.us Ku
nigas .-i. ouAiga parsiKviete 1 
AieiiTiiungeuą muziką įuouejų 
HUuriUiią, ir tuojau ouvo im
tasi oigaiiizuoa cnolci- is aiik-

. sciau puvusių daaunuiKU ue- 
veiK nieko nebuvo likę, raiy- 
ginu mažoje bt-auruouieneje, 
priskaitaiicioje is \ įso ap.e 
pusketvirto šimto sieių, sun
ku buvo reikalingą skaičių 
dainininkų sutelkti. -Moterą

tariant su JAV konstitucija ir ciar pusefinai susirado, bet-vy-- 
Įstatymais.

Masiniame susirinkime taip rasta, o ir dalis tų 
pat priimta rezoliucija, kuria 
kreipiamasi i JAV vyriausybę 
ir prašoma: kelti Jungtinėse 
Tautose bylą Sovietų Sąjun
gai ir ją pasmerkti dėl agresi
jos ir genocido; siekti, kad 
Sovietų Sąjunga iš Jungtinių 
Tautų būtų išvyta, nes ji ne
atitinka tos tarptautinės orga
nizacijos uždaviniam; intensy
viai skleisti tiesą apie Sovietų 
Sąjungą už geležinės sienos ir 
laisvam pasaulyje, pasinaudo
jant visomis propagandos prie
monėmis; remti ir toliau pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo išpopuliarėjęs choras “Dar- 
judėjima lėšomis, kurios tam na« 
yra Kongreso skirtos. Rezoliu- Greit plėtojo "Darna" ir sa- 
cija taip pat išreiškia padėką vo veiklą. Jau pirmaisiais savo

>ų kandidatų maža tebuvo su- 
pačių. ne
paiso. nei 
Bet niuzi- 

nenorėjo 
uždavinio 
nemuzika-

turėjo nei Įmanomo 
muzikinės klausos, 
kas M. Budriūnas 
nuo kartą pasiauto 
atsisakyti. Jis ėmė
liuosius grupėmis ir pavieniui 
lavinti, ir tas darbas neliko be 
sėkmės: tie. kurie nė vieno to
no negalėjo pataikyti ir nė 
vienos dainelės negebėjo pa
dainuoti, palaipsniui išsimikli
no ir pasidarė įmanomi cho
ristai. Tolydžio gerėjo ir viso 
choro skambesys.

Taip gimė ir brendo dabar

— Jakubčno.
programą sudarė

daiyje buvo išpil- 
Dul —du! 

J. Gaubo. "Kur gi-

revoiiucijos minėjime Romo^ 
je spalio 27.

i Sao Paulo mieste 10 me- 
ėjo savaitinis, vėliau vir- 

dvisavaitiniu laikraščiu 
•žinios". Dabar jis susto- 
Vietoj jo lapkričio mėn.

tų 
tęs

jo, 
pasirodė naujas iliustruotas 
žurnalas — “Gintaras“.

e Pranas Jurevičius, gyve
nąs Argentinoje, padarė iš
radimą — sukonstruktavo a- 
paratą. kuriuo mūrininkas 
gaii pagreitinti savo darbą.

Padėkos dieną, lapkričio Iš studentu ateititininkų džių ir kavos pynėsi kalbos ir mą, parodytą pavergtom tau- jymo Memmingene pradėjo jcaus ••stikliukėlls St. Šim-

28, Brooklyne, Angelų Kara
lienės parapijos salėje gra
žiai praėjo ateitininkų stu-

suvažiavimo pažintys, nuaidėdavo vienas tom Ugi šiol. L. išvvkti i apylinkės vietoves ir
kitas dainos posmas. Bet lai- į tolimiausius miestus. Tuo

• būdu jis yra aplankęs eilę 
miestų Vokietijoje ir du kar
tus dainavęs bei giedojęs Švei
carijoje. Dažnai gieda vietos 
bažnyčiose pamaldų metu, o’

ko buvo maža, nes laikrodžio 
rodyklės stropiai paisęs pre
zidiumas, didžiu balsu vėl

dentų ir studenčių suvažiavi- reikalais (F. Palubinskas, Chi- 
mas. Jisai buvo skirtas tik- caga), santykiais su užsieni- 
tai draugovių valdybos na- nėm katalikų studentų orga- šaukė į aukštutinę salę ant- 
riam, tačiau iš keturiolikos nizacijom (Ig. Budrys, Chi- ra j am. posėdžiui, skirtam ap- 
draugovių, išsklaidytų tarp caga), spauda ir informacija 
Los Angeles ir New Yorko, 
suvažiavo per 80 jaunųjų va
dovų: dalyvavo visa' Studen
tų Ateitininkų Sąjungos cent
ro valdyba ir beveik visi drau
govių valdybų nariai. Reikia

tarti
draugovių valdybų veiklai, 

kurią nagrinėjo ir patarimus 
davinėjo “apvalusis stalas”, 
už kurio sėdėjo moderatorius

(D. Staniškis, Clevelandas), 
narių kandidatų egzaminais 
(A. Barzdukas. Clevelandas) 
ir socialiniais reikalais bei 
veikla Lietuvių Bendruomenė- K. Skrupskelis (New Yorkas) 
je (A Liulevičius, Chicaga).

pasidžiaugti tokiu katalikiš- Ateitininkų Federacijos gen. 
kos lietuvių studentijos rūpės- sekretorius kun. V. Dabušis nu- 
tingumu ir uolumu, turint švietė “Ateities“ redakcinius ir 
galvoje, kad studentai yra finansinius rūpesčius, pabrėžęs
stipriai apkrauti darbo kole- kiekvienam , ateitininkui pareigą
gijose, vieni nuo kitų toli ^y- “Ateitį” prenumeruoti ir skaity- 
vena ir kelionei reikia išlaidų, ti.
kurių jie atliekamų neturi.

PARODYK, KAD IR SOTUS 
ALKANĄ ATJAUČIA. 

AUKOK BALFO VAJUI!

PAŽADĖTOJI ŽEME HARTFORD!
Lapkričio 16 Hartforde liet

uvių vaidintojų būrelis, režisuo
jant Ipolitui Tvirbutui, vaidino 
Nobelio premijos laureato Som- 
erset Maugham dramą “Pažad
ėtoji žemė.” Trijų aktų drama 
vaizduoja anglų emigrantu gy
venimą Kanadoje su .visomis 
naujakurių problemomis ir in
trigomis, labai panašioms kiek-

P. Simonauskas. E. Mineikiene. 
VI. Plečkaitis. Vyt. Radikas. St. 
Mineika. Kęst. Simonauskas. 
Bronė Jucienė. Jurg. Plečkaitis 
Izabelė Simonauskienė. Jadvyga 
Navasaitienė. Alg. Giedraitis, 
ir Pranas Dapkus, šviesos ir de
koracijos Navasaičio. Maslausko 
Liaukos ir inž. V Miniuko.

ir referentai — V. Litvinas 
L. Petrauskaitė (Philadel- 
phia), V. Matusaitytė (Wor- 
cesteris). N. Bogutaitė (Balti- 
mOrė), T. Ivaškaitė (Putnu
mas) ir S. Leimonas Bosto
nas). Ieškota būdų ir priemo-

Antpji posėdžio dalis bu- Stv^rkytT^^tagta^i VW sav0‘ ™d"’enisK

Ateitininkų Federacijos vadas vo skirta diskusijom, kurias gyviau pravesti susirinkimus į -______  .-—i. daugiau ai mažiau toouiai
S. Sužiedėlis, sveikindamas pravedė sudaryti ėtrys būre- su paskaitom, menine prog- 
suvažiavusius, pasidžiaugė ju liais. Spaudos reikalus disku- rama. viešu reiškimuos! sa- 
idcalistiniu nusiteikimu ir au- tavo D, Staniškis, A. Barzdų- vo vietos lietuvių visuomenė- 
kos supratimu. kas ir A. žemaitaitis (Hart- je, naujų narių telkimu ir k.

“Kas mūsų sąlygom imasi lordas),' pirmininkaujant D. Iškelta visa eilė naudingų ir 
kurių nors vadovaujamųjų Staniškiui. Buvo pasisakyta konkrečių siūlymų. Diskusi- 
paragų, imasi netengvo dar- “Ateities”. “Gaudeamus” ir jos buvo gyvos, nestigo jom 
bo ir rodo savo dvasios kilnu- “Draugo” ateitininkų skyriaus nė sąmojaus, kurį sumaniai fordiečiai išvydo, 
mą” — jis pabrėžė. reikalais. Antrasis būrelis su sukeldavo savo klausinėjimu

Suvažiavimu rūpinosi Nevy pirm. V. Valaičiu (Athones, ir pastabom moderatorius K
Yorko -draugovė. Jį pradėjo Ohio) ir nariais — A. Giedrai- Skrupskelis. Jos baigtos SAS 
šios draugovės pirmininkas čiu, D. Kuodyte (Bostonas) pirmininko Arūno Liulevi- 
stud. A. Dzikas, maldą atkal- ir V. Litvinu (Chicaga) na- čiaus padėkos žodžiu suvažia- 
bėjo dr-vės dv. vadas kun. V. - ■ ■—
Pikturna, prezidiumą sudarė visuomenė".
S. Laimonas (Bostonas), 'A. 
Giedraitis (Hartfordas), D. 
Papievytė (Hartfordas) ir T. nant visuomenines studijas, mą rengiant. 
Masionytė (Patersonas). Bu- ugdantis visuomeninei veik- Darbinga diena baigta 
vo perskaitytas Stud. At-kų lai reikalingų nusiteikimų ir linksmavakariu
S-gos dvasios vado kun. J. stiprėjant savo pasaulėžiūro- jaukiai išpuoštuoje salėje A. tininkų Federacijos dvasios U-t ( s Arrangc Your Earthly 
Kidykio. S. J., sveikinamasis je. Trečiam būreliui su pirm. Korsakaitė: ir G. Gaubylės 
laiškas, raginęs gilinti kata- X Soliūnu (Detroitas) ir na- rūpesčiu. .
likų tikėjimo pažinimą, daž- riais — L. Keturakyte (Brock- Reikia didžiai pasidžiaugti.
ninti religinę praktiką ir siek- tonas), A. Orentaite' (Cleve- kad tiek gražaus jaunimo su- 
ti visų narių mėnesinės ko- landas) ir S. Užgiriu (Urba- sirinko, gyvai domėjosi savo 
munijos. na) teko pabrėžti reikalą rū- organizacijos, katalikiškgs

Pirmajame posėdyje, kuris pintis ir guboti moksleivius pasaulėžiūros ir Uetuvišku-
truko apie 4 valandas, drau- ateitininkus. mo išlaikymo klausimais. Su-

iems nuo savo žemės. reikia atsiminti, kad nėra prof-
Žmonės vaidintojų pastangas esionalai artistai. Būtų tikrai 

šiltai vertino gausiai aplankyda
mi ir nepagailėdami paploti. 
Žmonių susirinko per 500.palik- 
danri pelno apie 1000 dol. 

Kad “Pažadėtąją žemę” hart- 
didžiausias 

nuopelnas tenka rež. Ip. Tvir
butui. veikalą režisavusiam ir 
Eleonorai Miniukienei, daugiau
sia pasidarbavusiai, kad drama 
galėtų būti iscenizuota Dramos ratelio pastangas

grinėjo temą “Draugovė ir vustem, dalyvavusierų diskusi- Vaidino: Marija Plėčkaitytė. reikia tik pagirti ir palinkėti 
Pasisakyta už jose, vakarienės rengėjam ir ■ — .. * - sėkmės ateities užsimojimams.

aktyvesnį reiškimąsi visuome- New Yorko draugovei už pri- VMK
nėję, kartu draugovėje gili- siimtus rūpesčius suvažiavi- asmeninių pastangų, jų tė- ---------------- ------------------ ■.---------

vų rūpesčių ir lituanistinės 
mokyklos. MARRIAGES ARE MADE

Suvažiavimą aplankė Atei-

gera, kad šią dramą galėtų pa
matyti visos lietuvių kolonijos. 
Tai būtų lyg atsilyginimas ar
tistam. kurie su tikra meile vai
dybai nesigailėjo nei laiko, nei 
triūso tinkamai pasiruošti. Kiek

liaudies daina — St. Šimkaus. • Dr Ramūnas mokslo 
• Užmigo žemė - - C. Samus- tikslate keliauja po Europa, 
ko. -Apynėlis - - liaudies dai- Piestas skartyti pas- 
na — St. Šimkaus. "Karvelė
li” -r- C. Sasnausko. "Aviškų 
gėlė” — Stfeney - Paulausko. 
"Ko žilas .ožys bliovė" — V.
Jakubčno.

Kaip "Darnos" choras su 
savo dirigentu M. Budriūnu 
yra pasidaręs populiarūs, bu
vo* matyti ir iš daugybės 

sveikinimu žodžiu ir raštu 
ir gausiai dovanotu gėlių.

Sveikino lietuvių Įstaigos ir 
pavieniai asmenys iš Vokieti
jos. Šveicarijos. Italijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

.o taip pat keletas latvių organi- • Sporto laikraštis pasiro- 
zacijų. Vysk. V. Padolskis sa- dys Chicagoje. Jį redaguoja 
vo rašytame iš Romos sveiki- Edv. ’ šulaitis. Leidžia fiz. 
nime bus tiksliai keliais 
iriais Įvertinęs "Darnos" 
rą:

"Ntkartą teko gėrėtis

Apvnelis" — liaudies dai- , . , , . ,kaitų į Londoną ir«Oxfordą.
• Vasario 16 gimnaziją šie

met lanko 116- mokinių. Jų 
tarpe yra 65 katalikai ir 58 
evangelikai. Gimnazijos direk
toriaus pareigas eina moky
tojas T. Gailius. Prieš metus 
gimnazijos skolos siekė arti 
46.000 markių, dabar suma
žintos iki 17.000 markių.

• Vakarų Vokietijoje pra
eitais motais veikė 20 lietuvių 
vargo mokyklų. Jų išlaiky
mui bendruomenė gavo aukų 
ir subsidijų 11.317 markių, 
pati dar pridėjo 2500 markių.

saki-
cho-

auklėjimo ir sporto komite
tas. Tai bus pirmasis lietu
vių sporto laikraštis išeivijo
je.

žinoma, regis, su "Pažadėtąja 
žeme” hartfordiečiai keliaus i 
Bostoną. Waterbu¥i. \Vorcesteri 
ir Brooklyną.

jūsų 
giesmėmis ir dainomis. Jūsų 
Įnašas religiniam ir kulfūri- re‘*{- Kodėl nepadovanoti ge
niam mūsų tautiečių gyveni- , kriygą, perkant ją pigiai 
mui Vokietijoje yra tikrai ver Pasinaudokite Gabijos leidyk- 
tingas ir didelis. Jūsų darbo -los knygų išpardavimm nes 
ir pasiaukojimo dėka ir sve- knygos atpigintos nuo.25 > iki
timtaučiai turi progos išgirs- 90'-. Prašykite katalogo šiuo
ti gražias, lietuviškas melodi- adresu: Gabija. P O B. 355. 
jas ir pasigėrėti aukšta lietu- Uyand.ineh. X.
viii kultūra.

• Kalėdos artėja — dovanu

Pernai nutilus keletą metų r 
gražiai veikusiam lietuviškų » Siuntiniams i Lietuva, Lat- 
darix> kuopų vyrų chorui ir 
dvigubam vyrų kvartetui, kai 
jų vadovas, jaunas muzikas 
Faustas Strolia. nusikėlė j A- 
nierika. dabar tik tas vienas 
“Darnos" choras ir beliko pa
jėgus lietuvių muzikinis kolek
tyvas laisvajame Europos kou- 
tinente. Linkėkime jam iš
tvermei ir sėkmingos tolimes
nės veiklos ir tarkime vysk. V. 
Padolskio žodžiais: "telaimina J 

HOTEL MARTIN1OUE Dievas šio ehnro organizato- » 
at-kės dauguma Jų yra jau tremty- kų. kurie ankščiau gyvai reiš- 32od S*, and B'w«y, N. Y. C. dus. jo vadovo ir visus ehons- »

užkan- je,augę ir mokęsi Tai vaisius kėši SAS veikloje. r.- FE 6-3800, Ext. 117 jus". (Eli) ‘ »

IN PARADISE

vadas T. Viktoras Gidžiūnas. 
O.F.M., Federacijos vadas S. 
Sužiedėlis. g?n. sekretorius PEH PERSON 
kun. V. Dabušis. New Yorko 
sendraugių pirmininkas St. 
Dzikas. New Yorko draugovės 
dvasios vadas kun. V. Piktur
na, Federacijos valdybos na- 

govių valdybos buvo supažin- Pertrauka skirta bendrai darė malonų įspūdį visų pra- rys ŠAS reikalam dr. Vyt. 
dintop su busimom Kalėdų katakutinri vakarienei. nešėjų ir kalbėjusių taisyklių- Vygantas ir dar keletas stu- 
švenčių metų studijinėm sto- kurios paruošimu rūpinosi ga ir gera lietuvių kalba, nors Gijas jau baigusių ateitinin- 
vyklom (informavo R. Kilau- New Y< 
člūnas. Chicaga), SAS iždo ir *n

Reception
< ’omplete \Vedding

Š7.IM)!!
Inchides: Coktail

Full Coursc-Chirken Dinncr.
Wedding Cake.

Bot tie for every 10 porsons
Gratuitics and Sales

Tax Inclusivc

* viją, Estiją. Ukrainą ir Ru 
» s’la
» VILNONES. SILKINES,
t REYONINtS IR KIT.
J MEDŽIAGOS
» didelis pasirinkimą*, spe-

ck.liai žema kaina 
Užeikit i.-

ALE A Fabri<
* III Orduird Si..

Atdara iki 7 v ai. popiet
GR 3-0270PE 6-3800, Ext. H7
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Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

AUTO DEALERS

CHRYSLER A PLYMOUTHS

Kan. J. Končius 
Balfo pirmininkas

Adelaidėje. Australijoje, 1951 
kovo mėn. Įsisteigė dramos stu
dija, pasivadinusi Lietuviu Te
atru — Studija. Jai nuo pat 
pradžios vadovauja buvęs Kau
no radijofono režisierius Juozas 
Gučius.

Pnna?ė Toks, - romantiškai nu
siteikęs, rymojo ant langelio ir 
žiūrėjo į gatvę, kurioje šmiži
nėjo būriai reikalingu ir nerei
kalingu būtybių. Pamatęs tipą 
su lietsargiu, sau tarė:

—Aha, provokatorius! Nori 
ir gausi. Aš nesileisiu, kad. po 
mano langu tokie dalykai dėtų-

PobūVftųą*' šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
irinamą kainą.

_ Aušrininkas dr. Jonas sliū- 
pas v^euio-uevUkiaius yra ge
rai zmuiuas oe oe*. Kaų» uu«ęs 
Hbtuvių veikėjas, bei ir kaip 
diaeiis
raišiais kovojęs plies Kalantų 
tikėjimą, K mugąs 
tikinčiuosius, net nesivaržyda
mas su Įzeiožranciais išsure^s- 
kimais Kmiamas maeliS pran
cūzų laisvamanio Voiaae gar
bintojas, nevengdavo kartais 
savo paskaitose ir kartoti de
magoginius Voiuure žodžius, 
nukreiptus prieš Katalikų Baž
nyčią: "Sutriuškinti tą niek-

čiupo puodą vandens ir išlie
jo tam tipui tiesai ant galvos.

—Kad tavo nuopelnų, spauda 
neįvertintų! —rėkė šlapią galvą 
užvertęs

—Leiskit paaiškinti, — pap
rašė ponas Toks. —Jei gerai į- 
žiūriu. .tai tamsta nešiesi liet
sargį. Kodėl, neišskleidi?

—Ką bendro turi lietsargis! 
Gal tau užkliūva? —galvą šluos- 
tydamais šaukė praeivis. Kam 
išskleistu vaikščioti, jei nelyja?
—Tai kam nešiojies, jei gied

ra? —akino ji ponas Toks.
—Mano reikalas, —spyrėsi 

žmogus. —Dėl atsargos.
—Kokios? —nustebo ponas 

Toks.
—Dėl vandens, lietaus, —dės

tė iš peties šlapiasis žmogus.
—Nejuokink bent žmonių! 

.—kvatojosi visais plaučiais po
nas Toks. Aš pats mačiau, kaip 
tamsta nė kiek nesistengei nuo 
vandens lietsargiu gintis. Net 
jo neišskleidei, kai aš pyliau.

—Iš kur aš galėjau žinoti, kad 
tu pilsi! Juk nepasakei iš anks
to. Tik čiurkšt, ir aš jau šla
pias. —teisinosi tipas.

—O kai lyja, ar tau kas į ausi 
pašnabžda. — paklausė. — Tie
sa. kartais radias skelbia, bet 
kas tos tarškynės klauso.

—Bet prieš lyjant niauksto
si. kyla debesys, žmogus gali 
apsidairyti ir suspėji apsisaugo-

svėrės, kūlės, rūdys mūsų lau
kuose”... ‘tegul kunigai prie- 

laisvaumms, umiuu u* tarus moko tiktai bažnyčio
se”... vyskupas Cyrihus" užsi- 

pacius pelnė tapti šventu,, idant pa
vargėliai garbintų begėdį niek
šą... Popiežius Inocentas IV

Baigusieji gali sąmoningai 
dirbti teatre, jiems tik reikia 
praktikos ir patyrimo. Studiją 
baigė A. Gutis. S. Kanienė, Z. 
Kučinskas, G. Matulevičienė, A. 
Petrikas, B. Rainys. V. Ratkevi
čius. A. Trinka ir A. URnevi aidėję ruošiasi išleisti skaity- 
čiūtė mo knygą mokyklinio amžiaus

kusiais lietuviais, tai jie nebū
tų gavę tiek šių gėrybių. Mū
sų šventa pareiga ir toliau 
rūpintis vakarų Vokietijoje 
likusiais lietuviais ir juos šel-

vaikams. Skaitymuose tilps Įvai
rūs lietuvių autorių kūriniai ar
ba jų ištraukos. Knygą reda
guoja A. Krausas.

Atostogauja po darbo 
tropikuose

Dr. Vladas Ivinskis jau keli 
metai dirba tropinėje Naujosios 
Gvinėjos saloje kaip apskrities 
gydytojas. Šiuo metu jis grižo 
ilgesnėm atostogom ĮSydnėjų. 
kur gyvena jo šeima. Atostogų 
metu dr. V. Ivinskis lankys 
snecialu kursą prie Svdheiaus 
universiteto veikiančiame trop
inių ligij institute.

- Tarp daugelio savo laisva
maniškų ii prieš katalikų tikė
jimą nukreiptų raštų, Ctucago- 
je ar. J. Šliūpas 1UO7 metais 
išleido panuietinę knygelę 
“Tikri ir netikri šventieji”. 
Knygelė buvo išplatinta. Au
torius 1929 metais pakartojo 
antrą laidą. Ji buvo atspausta 
Lietuvoje, Šiauliuose Titnago 
spaustuvėje. Atspausta 2500 
egz. Išplatinus 225 egz., Lietu
vos teisingumo organai atkrei
pė dėmesį ir 1930 m. pradžio
je Šiaulių Apygardos valstybės 
gynėjas Bražinskas įsakė tą 
knygelę konfiskuoti, o jos au
torių dr. J. Šliūpą pagal -Bau
džiamųjų įstatymų 73 pa
traukė teiman.

dimą patvirtino.
Kas yra būdinga, kad tenka 

prisiminti dr. J. Šliūpo išleis
tos antikrikščioniškos knyge
lės, pajuokiančios šventuosius 
ir niekinančios katalikų Baž- 
nykią, pirmosios laidos 50 
motų sukaktį? Ogi tai, kad 
nepriklausomos Lietuvos tau
tininkų vyriausybės, kuri su 
Lietuvos katalikų Bažnyea vi
są laiką buvo Įtemptuose san
tykiuose, ką ir pats knygelės 
autorius apeliacijos skunde 
nurodo, teisingumo organai 
pripažino dr. J. Šliūpą kaltu. 
Vyriausiame Tribunole valsty
bės gynėjas Jonas Valtys pa
reiškė, kad 'galima visus žmo
nes. tad ir kunigus kritikuoti, 
bet rašto forma privalanti bū
ti kultūringa, mandagi, neįžei
džianti, kad nereiktų —patekti 
po Baudžiamojo Statuto para
grafais. O to mandagumo ir 
neižeidžiamumo, ypač katali
kybės atžvilgiu. _ gerbiamam 
aušrininkui ; kaip tik ir trūk
davo. Pr. Pauliukonis

sėme ne iš 
pirmų šaltinių... Apygardos 
Teismas pripažino patiektu 
teisiamajam Jonui Šliūpui ap
kaltinimu iš Baud. Stat. 1 d.

Meninio drožinėjimo kursai
Adelaidėje, Australijoje, ne

trukus pradės veikti meninio 
drožinėjimo kursai, kuriem va
dovaus dail. S.Neliubšys. Patal
pas kursams nemokamai per
leido p.p. Straukai. Jau atga
bentos ten staklės ir kitos ma
šinos. Kursus organizuoją .Kul
tūros Fondas.
Lituanistika Melbourno 

universete
Australijos Lietuvių Studentų 

Sąjungos Melbourno skyrius 
Melbourno universiteto centri
nei bibliotekai Įteikė eilę litua
nistinių knygų. Jų įsigyjimą pa
rėmė vietinis Kultūros Fondas 
ir bendruomenės valdyba. 
Iš JAV laukiamos dar kelios 
knygos, kurios universit. bus 
Įteiktos vėliau. Anksčiau šio 
universiteto bibliotekoje jokių 
lietuviškų knygų nebuvo.

25 metu sukaktis
Dainininkė A. Binkevičiūtė- 

Gučiuvienė šias metais švenčia 
25 metų darbo sukaktį. Prieš 
ketvirti šimtmečio ji Paryžiuje 
gavo garsiosios Rachmanovo ir 
Glazūnovo konservatorijos dip
lomą ir pradėjo profesinį daini
ninkės kelia. Reiškėsi ir kaip 
dainininkė ir kaip rimta kritikė, 
pasirašinėdama A. Bi tė. Ji yra 
sumani dainavimo mokytoja. 
Savo darbo sukakJtį atšvęs gruo
džio 1 Adelaidėje rengiamame 
koncerte. Be sukaktuvininkės 
koncerte dalyvaus ir jos mok
inė A. Uknevičiūtė, smuikin
inkas Pr. Mątiukas ir pianistė 
Dorothy Oldham.

LMuviikl skaitymai
Liet. Kultūros Fondas Adei-

CĖCtLtJA-blONIM^ąntrdS iš kanadiško penketuko ištekėjo 
prieš savaitę, © jos viena sesuo prieš^mėnesi- Vreria mirė. Dar^tvį 
yra netekėjusos.

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- 
mihp susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 
ni'ikatiiai

Kas nežino, kad iš pašalpos 
gyventi nemalonu. Kiekvienas, 
’norėtų būti savistovas ir savo 
pragyvenimui pats užsidirbti. 
Tuo tarpu Vokietijoje likusie
ji lietuviai pabėgėliai, ypač tie. 
kurie jau 13 metų gyvena sto
vyklose, jaučiasi moraliai pa
lūžę. Mat, stovyklinis gyveni
mas. ir dar aplūžusiuose bara
kuose, be darbo, kad ir gerą 
maistą gaunant, yra labai sun
kus. Todėl stovyklų gyvento
jai maldauja mus padėti jiems 
šiaip taip Įsikurti, kad patys 
galėtų savistoviai gyventi. Bal- 
fas tokių asmenų įkurdinimo 
darbą jau pradėjo. Memminge- 
ho lietuviams nupirko nėrimo 
mašiną, kitoj stovykloj penkių 
asmenų džiovininkų šeima pir
ko netoli stovyklos mažą viš
tų ūkelį.

Būdamas Vokietijoje pra
šiau Balfo skyriaus Miunchene 
sudaryti įkurdinimui tinkančių 
lietuvių sąrašą ir parengti i- 
kurdisiimo planus. Svarbu, kad 
dabar šelpiamieji patys galė
tų sau pragyvenimą pelnyti' 
ir nebegyventų vien iš pašal
pos. Noriu pastebėti, kad lie
tuvių Įkurdinimo reikalais 
man teko kalbėti su Vokieti
jos ministeriu pabėgėlių reika
lams ir Jungtinių Tautu aukš
tuoju komisaru pabėgėlių rei
kalams dr. Lind. Lietuvių i- 
kurdinimo sumanymui jie pri
tarė ir pažadėjo bendradar
biauti tais reikalais.

Negalime vien kitų pagalba 
tikėti, bet mes patys, vienin
gai ir duosniai turime padėti 
varge atsidūrusiems mūsų 
broliams ir sesėms.

affidavitams gauti, prašytojai 
turės pasirašyti pasižadėjimą, 
kad sutinka atvykusioms pa
rūpinti pragyvenimo šaltini, 
butą ir užtikrinti, jog atvykęs 
asmuo nebus visuomenei naš
ta. Prašymų formas šiam rei
kalui galima gauti Balfo cent
ro raštinėje.

— Kas dabar Europoje pri
žiūri Balfo emigracijos ir šal
pos reikalus?

Emigracijos reikalus, mais
to ir kitų gerybių išdalinimą 
prižiūri ir administruoja JAV 
pilietė Gražina Grinienė, pulk. 
Kazio Griniaus žmona. Man 
paprašius, ponia maloniai suti
ko ir dirba ši darbą be jokio 
atlyginimo, už ka mes esame 
jai labai dėkingi. Techninį 
emigracijos darba atlieka pa
tyręs advokatas Izidorius Ru
gienius ir emigracijos skyriaus 
vedėja Bencvičienė, kuri per
eito Įstatymo vykdymo metu 
vedė mūsų emigracijos skyrių 
Hamburge.

K. Obuolėnas

2 p. 73 str. Įrodytą”.
“Atsižvelgiant Į tai, jok 

teisiamasis Jonas Šliūpas yra 
medicinos daktaras, bet ne is
torijos ir teologijos mokslų 
žinovas ir todėl, raąydamas 
apie dalykus nieko bendro ne
turinčius su jo specialybe, ga
lėjo ir nesąmoningai paklysti. 
Apygardos Teismas rado gali
mybės, pripažinus jį pasigailė
jimo. vertu, suteikti jam pa
lengvinimą einant Baudž. Stat. 
53 str.. ir nubaudė jį vienu 
mėnesiu arešto”...

Dr. J. Šliūpas nuo bausmės 
buvo atleistas lygtinai, duo
dant jam bandomojo laiko 
vienerius metus. Kaltės irodo-

pripažino dabar esant šven
tu... kažin ar gražu būtų pa
sekti pavyzdį tokio šventojo”... 
kad paminėti posakiai, anot 
eksperto profesoriaus kun. 
Česnio, pašiepia, pajuokia, iš
niekina ir Įžeidžia katalikų 
Bažnyčią ir jos šventuosius; 
kad ekspertas prof. kun. Toto
raitis *kdHstatavo^, jog šliūpas jnieji daiktaį — sulaikyti _kny- 

neprisilaikė istoriško me- gėlės “Tikri ir netikri šventie- 
todo, nes žinias sėmė ne iš ji” egzemplioriai teismo nu- 

šaltinių... Apygardos* spręsta sunaikinti.
Nuteistasis apeliavo Į Vy

riausiąjį Tribunolą, kuris Šiau
lių Apyganios Teismo spren-

konsulai galės duoti vizas lie
tuviams laisvojo pasaulio kraš
tuose. įteikiant prašymą šiems

A «ubstantial sflrction nf 
body tvpes and colors. Priced 
to sėli. VVith -csceptional good 
trades-in aloivancc.

—Teisingai pastebėta, —pri 
leido ponas Toks. —Bet tam
sta negali iš manęs reikalauti, 
kas man veik neįmanoma arba 
būtų labai sudėtingas darbas. 
Vadinasi, tamsta norėtum, kad 
aš būčiau pradėjęs raukytis, vi
saip niaukstytis, dirbti debesis 
ir juos pro langą leidinėti. Kam 
visa tai? Kad tu galėtum, iš 
anksto* matyNi? No. sir! Dėl 
vieno kito lašo vandens aš tiek 
neprakaituosiu, drūtai suriko.

—Aš nereikalauju tavo pra
kaito, bet nesileisiu, kad mane 
kas šlapintų.

—-Valdykis kalboj! — paspau
dė ponas Toks. Dėl savo žiop
lumo jis mane ims kaltinti! Jei 
lietsargi būtum laiku . išsiskie- 
tęs, nebūtm sušlapęs.

—Nebūčiau sušlapęs, jei ne
būtum Jiejęs. — rėkė iš apačios.
— Pilsiu dar sykį, jei nesiliau

si po mano langu šūkavęs.
žmogus spruko džiovintis. o 

ponas Toks pasiliko lange ir 
ėmė niaukstyti, tartum debe
sis leisti, kad gavės pilnos žmo
nių? kurie dėl atsargos daug ką 
su savim nešasi, bet stai
giam reikale nespėja savo at
sarga kaip reikįant pasinaudo
ti. Kuo jis dėtas kad išpylė van
dens ant galvos, o ne ant liet
sargio ?

Gruodžio 14 studija stato 
Moljero “Mokykla žmonoms". 
Šiuo, pastatymu atžymima stu
dijinio darbo pabaiga.

Nors studija veikė per šešer
ius metus, bet joje buvo iš
eitas Įprastinis keturių metų 
kursas. Mokslą užtęsė nepalan
kios sąlygos, nes pats vadovas 
ir daugumas studijos narių dir
ba nelengvą fizini darbą. Stud
ijoje buvo išeitas lietuviu teatro 
istorijos kursas, kruopščiai susi
pažinta su įvairiomis teat
rinėmis mokyklomis, pradedant 
antikine ir baigiant konstruk
tyvizmu. Taip pat buvo pra
vedami grimo, kvėpavimo, 
balso pastatymo pratimai. Svar
biausias dėmesys, žinoma buvo 
kreiniama i valdvbos sutema, 
kurios pagrindo n buvo paimtos 
F. F. Komisarževskio ir A. Dul
kaus (buvusio Juozo Gučiaus) 
mokytojo) mokyklos.

Studija per savo gyvenimą pa
statė per 12 veikalu, talkinin
kavo įvairių lietuviškų minė
jimų programoms. Vieną pasta- 
tyma davė ir anglų kalba.

Su tokiu klausimu kreipiausi nę apsimokėti galės gauti pa- 
nuolat „ besKubanu Balto skolas?

; Galės gauti paskolas dviem 
trečdaliam savo kelionės iš
laidų padengti, o trečdali tu
rės patys ar jų globėjai sumo
kėti. Paskola duodama ilgalai
kė ir be procentų. Kelionės 
išlaidoms dengti paskolas pa
rūpins Balfo skyrius Europoje. 
Jo adresas: United Lithūanian 
Relief Fund of America, Ine., 
Augustenstra_sse 46, Munich 
2. Germany.

— Ar atvykstantiems bus 
reikalingos buto ir darbo ga
rantijos

Bus reikalingos garantuos 
ir Affidavits of Support. To
kias garantijas galės duoti tik 
Amerikos piliečiai, turi nekil
nojamą turtą ar pinigų ban
kuose. Balfas išsirūpino iš 
JAV valdžios leidimą išdavi
nėti Corporate Affidavits. ku
riais pasiremdami Amerikos

p.rnimmką kan. J. Končių.
— Neseniai Amerikos kong

resas priėmė naują imigraci
jos įstatymą, kuris yra labai 
s varnus lietuviams. Visų pir
ma, jis atstatė seniau skirią 
lietuviams kvotą, nes pokario 
metais pusė jos buvo tremti
niam sunauao<.a nei iki 2099 
metų. Be to. naujas įstatymas 
suteikė daug svarbių paleng
vinimų emigrantams Ameri
kos konsulai galės teikti vizas 
ir ne tautinės kvotos rėmuose 
Lems asmenims, kurie pabėgo 
nuo komunistinės grėsmės ir 
atitinka kvalifikacijas emig
ruoti i JAV. Tokių atvejų Į- 
vairių tautybių asmenims įsta
tymas numato per keturiolika 
tūkstančių. Specialiais Attor- 
ney General leidimais dar ga
lės į Ameriką atvykti Įvairūs 
specialistai, kurie bus reika
lingi pramonei bei prekybai. 
Pagal atstatytą kvotą kasmet 

tad Lietu- į JAV galės atvykti 384 lietu- 
ir godonės 
yra mums 
lyg usnys.

RAUDO VAIANDA J AIlZ^IUS ME
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEIDYORKO 
N.J. IRCONN. APYLINKĖJE KU- 
RIS .IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVIŠKAMEŽODYJE R DAINOJE.

viai.
— Ar emigracijos tvarka ir 

formalumai bus tie patys, kaip 
iki iiol?

Įstatymas numatė papras
tesnę tvarką. Ją vykdys kon
sulai, bet ne speciali valdinė 
organizacija, kaip prieš tai. 
Iki šiol prašymo lakštuose tu
rėdavo atsakyti i 68 klausi
mus. o dabar — tik i dvide
šimtį. Dėl to— žymiai pagrei
tės emigracija. Galimas daly
kas, kad per <lu — tris mėne
sius jau galės atvykti i JAV.

— Ar yra kurie palengvini
mai riažlaičiams?

Įsūnijimo ar Įdukrinimo 
tvarka JAV piliečiai galės at
sikviesti iš Europos našlaičių, 
kurių amžius nustatytas iki 
14 metų, bet skaičius ir laikas 
atsikviesti neaprėžtas.

— Ką turėtu daryti lietuvis, 
noris i Amerika atvykti?

Turėtų tu<’au r’ įregistruo
ti Amerik ? ’ or ii uose.

— Ar 'Balfas f ?iks pagalba 
norintiems i Ameriką atvykti?

Balfas ir tolia” stengsis, 
kad daugiau • atvyktu 
j JAV. Balfo skvrius Miunche
ne padeda sutvarkvfi emigruo
jančiu lie'uvi” reikalus.

— Ar negalintieji už kelio-

Bylą svarstė Šiaulių Apy- 
kardos teismas, susidedąs iš 
pirmin.nkaujančio J. Einorio. 
narių —- V. Bartkevičiaus ir 
J. Stanevičiaus, valstybės gy
nėjo pavad. Nutauto ir sekre
toriaus ųiris. vertėjo V. Do
meikos. Teismo ekspertais bu
vo pakviesti Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesoriai: dog
matinės teologijos prof. kun. 
Blažiejus Česnys ir istorijos 
prof. kun. Jonas Totoraitis.

*
Teismas, išnagrinėjęs bylą, 

pripažino, kad knygutės “Tik
ri ir netikri šventieji” Įžango
je ir kai kuriuose straipsniuo
se “yra išsireiškimai, kurie 
liečia Bažnyčią, Dievo šven
tuosius ir, abelnai. katalikų 
tikybą: “Bažnyčia 
voje ne pagarbos 
užsipelnusi yra, ji 
svetimas gaivalas.

Po antrojo pasaulinio karo 
i vakarų Europos kraštus iš 
Lietuvos pasitraukė apie še
šiasdešimt penki tūkstančiai 
lietuvių. Jau 90 procentų pa
sitraukusių lietuvių išemigra
vo į laisvojo pasaulio šalis. Va
karų Europoje liko apie 10 
procentų, arba apie 7000 lie
tuvių. Daugiausia jų yra vaka
rų Vokietijoje. Ten pasilikę 
lietuviai yra daugiausia ligo- 
nys — džiovininkai, invalidai 
— be rankos, be kojos, sene
liai ir našlės su mažais vai
kais. Iš likusių apie 3500 rei- 
kaipgi mūsų pagalbos.

Vakarų Vokietijoje likę lie
tuviai nors ir gauna vokiečių 
valdžios pašalpa, bet ii yra la
bai maža — apie 25 centus 
dienai. Aišku, iš tokios pašal
pos negalėtų jie pragyventi. 
Jei ne Balfo pagalba, nemaža 
ju dalis dėl menko maisto ir 
kitu oriežaskiu iau būtu išmi
rę. Tačiau ir Balfas iš koklių 
savo ištekliu nebūtų naiė^es 
vienas iu sušelpti. Ač’u Die
vui, Balfui pasisekė gauti iš 
Amerikos valdžios (surplus 
commodit’es) maisto nroduktu. 
kuriuos Vokietijos lietuviams 
ir dalina. Tarp duodamu pro
duktu yra sūris, pienas ir kt.

Jei ųe Balfo pastangos ir io 
rūpestis vakarų Europoie ii-

1 y
R'įm iikNt 1 ii z į ■.

i

ELEKTROS energijos paslep
ia ps i s moksfinikų dar neati
dengta. Dr. Volney C. Wilso- 
nui (Schenectady N. Y.) Gene
ral Electric Idbratorijoje pavy
ko *Humg paversti tiesiai elekt
ros energija, kas laikoma “daug 
žadančiu atradimu“.

....

'ė

J. C. OBERWAGER
1205 Rotbvsh Avė. 

. Brooklyn, N. Y.
BU 4-4500



DARBININKAS

“BALTARAGIO MALONAS” BOSTONE
i ’ . . ■ t ‘ ■

“Baltaragio Malūno” -spek- 
taklis, kuų Montrealio dramos 
teatras stato Bostone gruodžio 
8, y ra jau Hebe pirmas šio 
vieneto žingsnis Amerikos 
lietuvių tarpe. Jis jau “suko
si” Čikagoje, Detroite, Ročes- 
teryje, Clevelande. Visur buvo 
mielai sutiktas, gražiai išlydė
tas. Visur paliko pėdsakus, 
ženklus žmonių sielose, nes 
suradęs ryšį tarp scenos ir 
žiūrovo, “Baltaragio malūno” 
spektaklis sugebėjo sukurti 
legendos išgyvenimą, sutinka
mą tik liaudies dainose.
—Spaudoje daug buvo prikal- 
Jbėta apie šio pastatymo naują

kartas — visiems pavėsį, šilu
mą, pastogę nuo lietaus ir 
duoną tiekęs. Todėl ir Balta- 
ragis, kaip mūsų paprastas so
dietis, didžiausios nevilties ir 
skausmo metais liko ištikimas 
savo malūnui ir nusprendė 
jame pasilikti, jame gyventi 
ir mirti.

Pats velnias Pinčukas yra 
nutapytas lietuvių liaudies 
spalvomis, o tragiška Baltara
gio duktė Jurga, kuri “Savo 
skambiu juoku ne vieną jau
nikį buvo išvedusi iš proto ir 
dar ne vieną žadėjo išvesti” 
irgi savyje slepia lietuvės mer
ginos, siekiančios besąlygiš
kus meilės. Jurga, vienas gra
žiausių mūšų literatūroje per 
sonažų, lietuvei moterei gra
žino kraują ir gyvybę.

Arkliavagis Raupys, kuris 
net savo pavarde mums pri
mena rusus, savo asmenyje 
yra sukaupęs istorines lietu
vių tautos nelaimių priežastis. 
Tie rauplėti burliokų veidai 
metų metais mus engė, kanki
no ir haudyjevirtoženklu vi
so, kas pikta ir bloga pasauly. 
Karčiamninkas Šešelga, ant
ras atėjūnas ir nenaudėlis,- pa
našus į Raupį.

Antrasis alegorinis vaizdas 
atsiskleidžia įvykiuose, situa-

torių meilę veikalui ir šventiš
ką, pakeltą teatralumą, kurį 
stebint pailsi akis ir užsidega 
širdis. Dar ir dabar mūsų pe
riodikoje tebegyvas “Baltara
gio Malūno” sparnų užimąs ir 
todėl čia paliesime tik jo sim
boliką, pro kurią daugelis ne
jučiomis praėjo, nors ja re
miasi visa istorija, vykusi 
anuomet Paudruvės krašte.

’ - Girdvainio, to išdidaus jau
nikio rūpinimasis savo eržilais 
yra aiškiai susijęs su mūsų 
liaudies dainų ir pasakojimų 
žirgu, o jų praradimo simbo
lika peršasi sutapdama su mū
sų valstybės ir jos laisvės sim- - ei jose ir pačiame Paudruvės 
bolio Vyties netekimu. Juk 
visi praradę gimtąją žemę ir 
laisvę pasijutom, anot Gird
vainio, “kaip po gaisro, nei 
ką veikti, nei ką pradėti”.

Baltaragio prisirišimas prie 
savo malūno, be abejonės, yra 
lietuvio ūkininko meilės ir iš
tikimybės gimtajam namui 
simbolis. Jo malūnas, ar tik 
nebus Lietuva, mūsų sodžius 
ar vienkiemis, auginęs kartų

(iš k. į <L>: Rep. John Saylor (iš Pennsylvanijoo), adm. George" 
Dufek ir kun. Dantei Linshan (Boston College).

Iš Lietuvos
(Atkelta iš 3 psl.)

krašto gyvenime. “Baltaragio 
malūnas” praauga vietos ir 
laiko ribas. Todėl ir Baltara
gio žodžiai: “man tik vienas 
malūnas iš galvos neišėjo” 
praranda tiesioginę spalvą ir 
tampa lietuviškos širdies bal
su, ypač dabar,-kada ir Lietu
va, kaip minėjau, pamažu vir
sta pasaka ir nuostabia legen
da. Pr. Valiulis

Paieškoma

matyt, kad per ketvertą metę g^čio. 
skaičius padidėjo tik keliais 
tūkstančiais.

Kiek komunistų partija ne
turi priėjimo prie kolchozinin- 
kų, matyt iš Komrinisto 1957 
Nr. 6 davinių: jei kolchozuose 
dirba apie 1,5 mil. žmonių, tai 
komunistų partijoje kolchozi- 
ninkų esą tik 7,000.

Partija papildoma daugiau
sia iš komjaunimo. Bet ir kom
jaunimo organizacija 1957 
sausio 1 teturėjusi tik 14,000 
narių. (Elta)

• Telšiuose “Masčio” triko
tažo fabrikas esąs didžiausias 
tos rūšies fabrikas Pabaltijy, 
— skelbia Vilniaus radijas.

• Noreikiškiuose prie Kau
no, esąs statomas žemės ūkio 
akademijai miestelis. Būsią 4 
bendrabučiai, valgykla, sporto 
aikštė gyvenamieji kvartalai 
dėstytojam ir kitiem bendra-, 
darbiam, parkas su tvenkiniu. 
Tam paskirta 50 mil. rublių. 
Statybą baigs per 3 metus.

Kaip Lietuva pralekia 
Ameriką

Kaune uždaryta Žemės ūkio 
paroda. Ją aplankę 100,000 
žmonių. Žemės ūkio min. Va- 
zalinskas kalbėjo, kad Lietuvą 
šiais metais pralenkusi Ameri
ką sviesto gamyba. Esą per 10 
mėnesių buvę pagaminta vie
nam gyventojui po 6.3 kg svie
sto, tuo tarpu Amerika 1956
pagaminusi tik po 3.8 kg.
(Tenka čia priminti, kad

nepriklausomoje Lietuvoje 
1939 pieninėse buvo peg ų

ato vienam gyventojui,
neskaitant to, kurį pasiga

mindavo ūkininkai namie; ten
ka taip pat priminti dar vie- 
*ną skirtumą tarp Lietuvos ir 
Amerikos — tai, kad Ameri
kos gamintojas ir vartotojas 
sviesto vartoja, kiek nori, o
Lietuvos dabar gaminamo
sviesto didžiąją dalį pagrobia
“broliškos respublikos, ir Lie
tuvos gyventojui belieka tik

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Mišrūs Conn. — A. Daltu- Ravaitis, Herrin, Miss M. Mo- 

genytė, E. St Louis, B. Pra-# 
puolenis, Orland Park, V. Ži
lėnas, Berwyn. P. Pažeriūnas, 
Melrose Park, dr. D. Surantas.

_ Rockford.
Mišrūs Michigan — Mrs. A. 

Wąlaitis, Br. Gladkauskas, De
troit, V. Norvilas, Monroe, K.

va, E. Hartford, B. Vilčinskas, 
New Britain, A. M. Stanwyck, 
Hartford, Mrs; M. Litvinienė, 
Arisonia, Wm. Wasilauskas, 
Watertown, Mrs. W. Skeliė, 
Bethlehem, Nek. Prasid. Sese
rys, Putnam, Miss K. Kamins- 
kiutė, Simbury.

Mišrūs Mass. — K. Sutke- 
vičius, B. Tatariūnas, Lawren- 
ce, J. Avižinis, Br. Kriaučiū
nas, Nonvood, A. Mantautas, 
Brockton, Mrs„ M. Žilinskas, 
So. Boston, Mrs. J. Jukevičie- 
nė, Taunton, Mrs. A. PocįRiak, 
No. Chelmsford.

Chieago, III. — K. Sargant, 
V. Kleiža, Mrs. A. Scrobel. K.

Mišrūs Illinois — Mrs. J.

Lietuvos gen. konsulato New Yorke ieškomi asmenys
Spitienė, Petronėlė, duktė 

Jokūbo.
Vaičekūnaitė, 

duktė Rapolo.
- Žiūra, Stepas ir Vincas. . -

Prikė, Maria, gyvenusi Phi-
ladelphijoje. t

Reliuga, Vladas, iš Palangos 
vai.

Rinka, Charlis, išvykęs iš
Lietuvos 1940 metais, i Ha- 
verhill. Mass.

Rozelevičius, vyras ir žmo
na, buvo nusipirkę ūkį Skaud
vilės valsčiuje, Tauragės ap.

Sadauskienė, Opa,
Dzidoriaus.

Saulius, Robertas.
Savickas, Anupras.
Slamiškiutė, Katriutė,

nuolė, iš Avikilų k., Liudvina
vo v., Marijampolės ap.

- Šukys, Vytautas, sūn. Jono.
Šveistys, Juozas ir Vincas ir 

jų sesuo Verutė, iš Jurbarko 
vaL

Ząkis Zildermann, Albert. 
gimęs Lietuvoje. Ž.nanueji 

Konstancija, apie jo šeimą ir gimines prašo
mi atsiliepti.

Žilytė, Monika, duktė, Antč. 
no, iš Kretingos apskr. ■

Adutis, Mary.
Arminienė - Malinauskaitė, 

iš Marijampolės apskr.
Auglytė - Maskoliunienė, 

Veronika, sūnus Juozas ir 
vaikai, iš Papolos vienk., 
sikų vat, Ukmergės ap.

Barkas, Kazys, sūnus 
liaus.

Bartkus, Alfonsas, motina 
Bartkuvienė, Kazė, seserys E- 
lena Bartkutė ir Stefanija Šče- 
snienė, iš Papiškių k., Zapyš
kio vai.

Česnikas, Alfonsas, sūnus 
Vincento.

Daugėla, Juozas, gimęs 1903 
m. Antanavo k., Marijampolės 
ap., buvęs Vokietijoje.

Jankutė, Jadvyga, gyvenusi 
Šiauliuose.

Tomkevičienė, Jadvyga, gyve- - Kanišauskienė, Elena, ir sū
nus Aleksandras, iš Bražiškių

duktė

vie-

iIrestaoraiit
324 East 57th Street, N. Y.

Finect Swedhh

Smorgasbord
LUNCHEON 
C0CTAILS 

D I N N E R 
OPEN 

EVERY DAT

Ohio mišrūs — Mrs. P. Kun- 
drot, So. Euclid, Br. Šukys, E. 
Orwell, K. Tamašauskas, Ak- 
ron.

Mišrios Valstijos — V. Bliz
gintas, V. Kazlauskas, Los An
geles, Calif., B. Šečkus, J. Ro
kas. St. Petersburg, Fla., A. 
Petrutis, Wash ngton, D. C., 
St. Bakšys, Hamilton, Canada, 
VI. Mažeika, E. Chieago, Ind.. 
Šv. Kazimiero Seserys, Provi- 
dence, R. L, J.. Kuprionis, Ru- 
ston, La., J. J. Ardys. Lyjich- 
burg, Va., V. Vildžiūnaitė, To
ronto, Canada, dr. P. Kazlas, 
Marion, Ind., A. Žukauskas, 
Londonderry, N. H., P. Kiškū- 
nas, Lewiston, Me., Mrs. C. 
Gabrėnas^ E. Millinocket. '" \

Po$9.50
Mišrios Valstijos — A. Kaz

lauskas, A. Sharry, Brooklyn, 
N. Y., Mrs. B. Jakubauskas, 
Waterbury, Conh., Ign. Sut
kus. Somerville, Mass., A. Ra
kauskas, Dorchester, Mass., A. 
Ž:lėnas, Coniston, Ont., Cana
da.
Didžiai dėkingi Tėvai Pranciš

konai Darbininko Ljeidėjai

2 BANDS 2 BANDS

Club St. Stepben
A DANCE FOR TOUNG ADULT8

— MUSIC by —
MIKE DUNN & BILL VALE 

Continnous Dandėnų 
from » te HM

Savoy — Cha-Cha —-- BCambe
Ltady

zas, sūnūs Motiejaus.
MaiinausKaiie - /vrm.nienė, 

Aioma, is inarijampoies ąpSKr.
Maskoiiumene - Augiyte, Ve- 

_ romia, .sūnus Juozas ir kiti 
vaikai, iš Papolos vienk., Sie
sikų vai., 

Michel, 
ro, UI.

Morkevičius, Jonas, Juozas 
ir Mykolas, iš Vilkaloykos k., 
Panevėžio ap.

Noreika, Jonas, iš Varnių, 
sūnus Jono.

Paškevičienė - Petkevičiūtė, 
Juzė, duktė Nikodemo.

Petkevičiūtė - Paškevičienė, 
Juzė, duktė Nikodemo.

Petrulis, Ferdinandas, sū
nus Kazio.

Poškaitytė, Elena, iš Dievo- 
galos k., Zapyškio vai.

Ramanauskas, Petras, iš 
Naumiesčio vai., Tauragės ap.

Remeza, Algirdas,
Sčesnienė - Bartkutė, Stefa- 

4 nija, motina Bartkuvienė, Ka
zė, brolis Alfonsas Bartkus, 
sesuo Elena, iš Papiškių k., 
Zapyškio vai.

Karpavičius, Povilas ir Sta- šlapikas, Stasys ir šlapikai- 
tė, Ona.
Stanley - Vyšniauskaitė, Oria, 

ir duktė Liucija.
Stasiunaitis, Jonas, sūnus 

Kazio.
Toločko, Kazys ir Mlicislo- 

vas, sūnūs Tado, iš Žeimių
Treinavičius, Jonas, sūnus 

Kristupo.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Consulate General 
Of Lithnania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

Adm. *1.5# 414 E. 82nd SL 
betw lst and York Avė.

kiti
Sie-

Ju-

Urbanavičius, Valerijonas, Tomkevičius, Bronius ir 
sūn. Stanislovo, iš Anieliškės 
vienk., Šiaulių vai., Šiaulių ap- nę Panevėžyje.
---------». Viseckas, Mataušas, ir se- k., Krupių vaL, Šiaulių ap.

Vikteris, Antanas, iš Dy\i- šuo Karvelienė, Marytė Apolo- 
liškių k., Lazdijų par., gyve- nija, vk. Vinco.
nęs EUzabeth, N. J. Zajančauskas, Aleksandras,

Vyšniauskaitė - Stanley, sūn. Stanislovo, gyvenęs Bos- 
Ona, ir duktė Liucija. tone.

sys.
Klamauskas, Vladas.
Kurlenskas, Jonas.
Laukaitis, Adomas ir Juo-

***:

pointa np

(Jhildren’s tastes and sizes changfe so fast that it’s practically impossible 
for well-meaning Santa Clauses to keep track of them — particularly 
wbcn Santa lives thousands of miles away.

, If this is your Christmas proMem, bere’s a gift suggestion that wiU 
solve it for you. Send your favorite small-fry a Senes E U. S. Sotinęs 
Bond. It’s a gift that’s bound to be appropriate. It will inerease in 
valuc and reflect your leve and thoughtfulncss for many years to come. 
And will bė appredated by dūki and parents alike.

Or, if your niecea and nephews and grandchildren are too numer- 
ous to make this practical, how about giving U. S. Savings Štampe? 
They’re available^it 10#, 25# and up, at all post offices, along with 
free albumu to keep them in.

Savings Bonds are easy to give... ea^r to buy. Just stop in at 
your Bank and ask for a Bond in any denomination you choose. Your 
shopping will take only minutes. Your Bonds will come in spėriai gift 
cnvelopes. No need to tussle with fancy wrapping • aper or bows.
Attcntion all Santa Clauses: Solve your Christmas shopping problema 
the easy and practical way by buying U. S. Savings Bonds today.

Safc as America... U. S. Savings Bonds

Papolos vienk., Sie- 
Ukmergės ap.
Felix, gyvenęs Cice-

EVergreen 8-9794

WOODHAVEN NO. NR. 
FOREST PARK

3 Family detached sohd brick, 
excellent condition. 11 Rooms, 
3 Baths. lst tloor; 4 rooms 
tenanted; 2nd floor: 4 rooms 
vacant; 3rd floor: 3 rooms 
vacant, Oil Steam. Plot 34x100 
Private drive, 1 car garage. 
Ceiling rents $3,300 year. 
Price asking $26,000.

Woodh«v<0 North 2-Family 

Detached, two 6-room . apts. 
vacant. Asbestos shvigled. 
Rear bedrooms, Hardwood 
floors. Oil Hot water heaL 
Plot 40x100. Private drive 2- 
car garage. Asking $27,000. 
House in tip-top shape. Worth 
looking at

Richmond HiH
One block from Jamaicsr Ave- 
nue 2 Family detached Jėgai 
conversion, 7 rooms, enclosed 
porch, 2 baths. * CM1 steafn. 
Private drive 1 car garage. 
Posscssion. 2nd floor: 3 rooms 
and bath. Incomc from lst 
floor $900 year. ExcelkUt 
buy at $12,300.

Thomas P. Ohlert
8913 Jamaica Avcnue, Wood- 
havėn. VI 7-2062.

YOU ARE INVirKD

to join with the Sisters of Repai- - 
ation of the Congregation of Mary 
in making a monthly novena in 
Honor of the Miraculous Infant

Jesus of Prague. A Novena will be 
held in the Convent Chapel from 

the first to the nihth of every 
month. Send your intentions which 

will be placed at the Shrine of 
the Infant Jesus during the

Congregation of Mary
14S West 14th SL 

New York 11, N. T.
sent upon reęuest-

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 ORAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
389 Maple Avenue, Hartford, Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULI?
IR JŲ ŠEIMOS I

MICHIGAN FARM SŪRIS |
Fountain, Michigan

' ' ' ' ■ - ■ . • ■ i
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamai 
Jone ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain. MSch.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėglnimuL Jūsų skonis junu 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Nei 
esame labai dėkingi sūrio' mėgėjams ir geresnėms krautuvėm, 
kad Jūs tiek išpopullarinot Michigan Farm Sūrį, kuris palike 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausių sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRT, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
0-15 SSrd Avenue, Maspeth, N. T. TeL TW 4-NU

VICTOR ABECŪNA8
SS1 Park Street, Nevr Britaln, Coon. TeL HA S-Utt

JONAS JAKUBAUSKAS
CM N. Dentoon Street, Balttmere, Md. TeL Longvrood Ū-Mt 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
M Prospoct Street, Hyde Purk, Mase. TeL Hyde Park J-M5

GEORGE GALONAS
14N Caniff, Detrett, Mieh. TeL T. a t-l*

STANLEY METR1CK
104 W. 47th SL, Chieago, HL TeL Tardė 7-W

JOHN SHURNA
MIS So. Alhaay, CMeage, HL TeL GrueeME Ū-ffll

ALLAN STEWART
431* No. Bread SL, PMUl, Pa. TeL Glerrf one LUfl

The V. S. Cmernmeni does not pay for thh arlvertinef. The Trrrtnvry 
Drporunent th/mfai, for thrir pat rietis donatian, tkr Mirrti:tinf CotmriJ ar.Japsilaižyti!)



DARBININKAS

Dailės paroda BOSTON. M8SS.

I-ji New Yorko apylinkės val
dyba. Tuo reikalu kiekvienam

nurodyta, kiek susidarė sko- 
iš Clevelando atvyksta šį jog. Pinigus prašom siųsti apy-

reiškimo parapijos salėje vai
dina L. Fodoro 3 veiksmų dra
mą “Brandos atestatą”. ‘ Teat
rą pakvietė LB New Yorko 
apygardos Kultūros Taryba. 
Pradžia 8 v. v. Kviečiami kuo

čiui — 24^2 Ten - Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y. Tel. ST 
2-3523.

Dailės paroda,
kurią rengia N.Y. Liet Dai

lininkų Sąjunga Liet Piliečių 
Klube Brooklyne, atidaroma 
gruodžio 7. Jos lankymo va-

(Atkelta iš 4 P-L)

Parodoje dalyvaus: A. Gal-

šuba, A- Kašubienė, A. Elsk- 
is, P. Lapė, A. Bielopetravičius, 
E. Urbaitytė, M Paškevičius,

ra pilnas. Viso bus išstatyta apie 
40—50 kūrinių.

Parodoje bus mėginama iš-

Parodos lankytojai balsavimo ■ ----------
būdu galės pasisakyti, kuris pa- / . ..
veikslias jiems labiausiai patin-
ka Surinkęs daugiausia halsu REP W. STE1H.ING COLJE (New York, N. Y.) p*»khta» genera- 

0 liniu direktorium vadovauti tarptautinei atomines energijos agen-
paveikslas gaus popularumo titrai, kurios centras yra Vienoje,’ Austrijoje, ir kuriai priklauso 82 
ni-Amiio ' tautos. Cole atsisveikino prezidentą ir pasibraukia ii kongreso.O Jlw£Uxj et. '

ŽIMOS

Elizabethe, N. J., persikėlė į 
naują butą, dabar jo adresas 
1001 Madison Avė., Elizabeth, 
New Jersey.

LB seniūnų 
susirinkimas įvyks gruodžio

8, 5 v. v. Piliečių Klubo salė
je, 280 Unioh Avė., Brooklyn. 
Šaukia I-ji New Yorko apylin-

landos:
iki 8 v. v., sekmadienį nuo 12 
iki 8 v. v., darbo dienomis 
nuo 5 iki 8 v. v.

MokslĮiės paskaitos
Amerikos Legijono lietuvių 

postas gruodžio 5 d. 7:30 v.v. 
Liet. Piliečių Klube, 280 Unich 
Avė., Brooklyne ruošia paskai
tą apie naujuosius Amerikos 
mokslinius laimėjimus, paskai
toje bus paliesta —~ vairuo-

s:
f-'

-Bus aptarti sku
būs ir svarbūs reikalai. Seniū-

; jnai-prašomi dalyvauti Jei kas .....
į negalėtų atvykti, prašoma iš jamieji sviediniai, kūne su-

~ anksto pranešti Valdybos sek
retoriui B. švalbonui — tel.: 
MI 7-1857.

Literatūros popietė
Apylinkės valdyba, baigda

ma savo kadenciją, gruodžio 
22, 5 v. p. p. rengia literatū
ros popietę Apreiškimo par. 
salėje.

Grue ’žio 28, 6 v. v. apylin
kės narių bei svečių pobūvis 
Piliečių Klubo salėje.

randa patys lėktuvą^ trumpo-’ 
šios bangos, revoliucinė trasis- 
torio istorija. Paskaita bus tik
rai įdomi. Įžanga nemokama. ’

Vysk. V. Brizgys
iš Čhicagos atskrido į kan. 

J. Meškausko laidotuves, ku
rios vyksta šiandien, 10 vai. iš 
Angelų Karalienės bažnyčios.

Sausio 18, 6 v. v. vakaras

Antanas Skirtus
Lietuvių Dienų žurnalo lei

dėjas, iš Los Angeles, Calif., gos).

Lapkričio 29 ir gruodžio 1 
New Yorke įvyko septintasis 
Lietuvių Studentų Sąjungos • 
suvažiavimas. Dalyvavo apie 
240 atstovų; be to, dar apie 
200 turėjo savo draugų įga
liojimus. Daugiausia buvo at
stovaujamas New Yorkas 
(62), iš Čhicagos buvo 41, 
iš Philadelphijos 33, Bosto- 

__JTQl..21k Waterburio J6, Cleva:_ 
lando 14. Be to, buvo atsto
vų iš Washingtono, Baltinio- 
rėš, New Jersey valstybės uni- 
versitetų< Omahos, Ohio, (Mt. 
St. Joseph), Worcesterio ir 
kit.

Posėdžiai vyko Statlerio 
viešbutyje. Pradėjo R Kezys, 
suvažiavimui rengti komite
to pirmininkas. Prezidiumą 
sudarė pirmininkai Algis Avi
žienis (iš Urbanos), ir Vytau
tas Bruzgelevičius (iš Bosto
no) ir sekretorės — Birutė 
Danerytė (iš Bostono) ir Gra
žina Musteikytė (iš Chica-

Liet. Studentų Sąjungos 
suvažiavimas New Yorke

sulas J. Budrys, Vliko pirmi-

Šle-
• petys su žmona.

Banketas vedė inž. J. 
nas. Bankete sveikinimo 
bas pasakė dr. George N. 
Shuster ir pagrindinę — Lie
tuvos atstovas Washingtone 
J. Kajeckas, priminęs pareigą 
kovoti dels.Lietuvos.

Telegramomis sveikino se- 
William F. Know- 

baigus, apie Baltų Federaci- labd ir John Kennedy. Be to 
jos veiklą supažindino Vaido- bankete dar kalbėjo Liet, 
tas Jakas. Be to, dar praneši- stud- Sąjungos pirmininkas 

V. Kleiza, A. Gečiauskas, Li
tuanus žurnalo redaktorius 
dr. V. Vygantas ir Br. Vaške-

dimas). Po to sekę skyrių pra
nešimai tą dieną nebuvo baig
ti.

Vakare Liet. Piliečių Klu
be Brooklyne į^ko susipaži
nimo vakaras — šokiai.

Antroji suvažiavimo diena
Posėdžiai vyko Statier vieš

butyje. Pradžioje buvo tęsia-. 
nū skyrių pranešimai. Juos' - natoriai 
baigus, apie Baltų Federaci- T
jos veiklą supažindino Vaido- bankete dar kalbėjo Liet.

Ulė-

Apreiškimo par. salėje su įvai- gruodžio 2, 3 d.d. buvo atvy- Pirmoji diena, lapkričio 29, pranešimų paaiškėjo, kad ar-
kęs j New kur žurnalo buvo skirta pranešimams. triniausioje ateityje bus sus-
reikalais aplankė bendradar- Liet. Stud. Sąjungos pirmi- tiprinta žurnalo administra-
bius. Taip pat lankėsi Darbi- ninkas Vaclovas Kleiza supa- cija.

Išnuomojamas butas iš 6 nžnko redakcijoje ir pranęiško- žindino su bendrais Sąjungos Sigitas Bobelis padarė re- 
darbais. Atskirus pranešimus vizijos komisijos pranešimą, 

žiame East New York rajone. „ „ Kr^Svs “ Popietinianle P0*^6 Kos’
Skambinti: HY 8-8887. Tee. V. G.dz.ūn^, OFM.

ria programa. Šokiams gros R. 
Butrimo orkestras.

kambarių su apšildymu gra- nų vienuolyne.

______________ ;__________ sako pamokslus keturiasde-
Išnuomojama trys kamba- valandų atlaiduose.

riai su šildymu nuo gruodžio kurie vyksta gruodžio 1—3 d.
15, 670 Belmont Avė., Brook- d. Masphete. Iškilmingas už

baigimas antradienio vakare.lyn 7, tel. TA 7-8293.

Amerikos katalikiško jaunimo 
suvažiavimas Philadelphijoje

Lapkričio 20-24 į Philadelp- ralaus gyvenimo bedugnes, 
hiją suvažiavo 12,000 jaunų žuvo.
katalikų iš įvairių JAV dalių, 
šiame suvažiavime, kurio Šū
kis buvo “Besiauklėjantis jau
nimas — Amerikos stiprybė”.

Studentų Ateitininkų Są
jungą atstovavo Raimunda 
Binkytė, Algis Lukas ir kiti 
Philadelphijos draugovės na-
riat

Bostono arkivyskupas R. 
Cushing savo pamoksle per 
iškilmingas mišias, kuriose 
dalyvavo

virš šimto vyskupų ir ku
nigų ir apie 16,000 jaunimo, 
• puolė dabartinę amerikie
čių teisinę santvarką ir palin
kimus iškelti laisvę virš viso
kito. Amerikiečiai, — arki-

Suvažiavimo žymesnieji kai- yyskupas teigė, laiko vi-

mą padarė apie užsienio sky
riaus veiklą skyriaus vedėjas 
Alg. Gečiauskas.

Plačiau diskutuoti Lituanus - įteigęs Lituanus žuma- 
žurnalo reikalai, čia praneši- 
mus padarė Lituanus vajaus 
komiteto pirmininkas Vyt. 
šliupas, Kanados vajaus ko
miteto pirmininkas Bronius 
Vaškelis. Dr. Vytautas Vygan
tas kalbėjo apie bendrus Li
tuanus žurnalo reikalus. Iš

tą apie specialybių pasiruo- 
spaudos. (čia plačiau disku- šimą ir bendrą išsilavinimą, 
tuota “Studentų gairių” lei-

Banketas
Vakare to paties viešbučio 

goję, pabrėžė komunizmo šie- Georgian salėje įvyko banke- 
kimą užvaldyti pasaulį. Tam tas, kuriame dalyvavo apie 
pasipriešinti jis negalėjo pa- 410 žmonių.
siūlyti Amerikos jaunimui Banketą pagerbė savo atsi
jotuos kitos išeities kaip tik lankymu Hunter kolegijos 

s 1.^1 Brooklyne prezidentas dr.
George N. Shuster su žmona. 
Taip pat už garbės stalo bu
vo Lietuvos atstovas Washing- 
tone J Rajeckas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. Vac. 
Sidzikauskas, Liet. gen. kon-

“ekonominio pasiaukojimo, 
ištvermės, ir kantrumo šal
tajame kare neribotam lai
kui”.

Amerika siekia pasaulinės 
taikos, — Nixonas pastebėjo, 
— bet taika negali būti tik iš 
vienos pusės. Amerikai rei
kia saugotis, kad nereikėtų 
priimti tokios taikos, kokią 
turi pavergtosios tautos su j 
komunizmu. !

Apvalaus stalo diskusijose 
ir diskusijų būreliuose jau-

uvazmvunozym^nejįjm- - - svarbia katalikai, vyresniųjų pa-
bėtojaj buvo viceprezidentas dedami, gvildeno iie^s S-
Nixonas, kardinolas Spellma- 
nas, arkivyskupai Cushing 
ir Benz, vyskupas Sheen ir 
kiti vyskupai bei valstybės pa
reigūnai, kurie savo kalbose

dedami, gvildeno jiems rū-kad jai duoda laisvas vade
les žalą daryti dorybei. Kata- pimas problemas.
likai turi siekti suderinti Suvažiavimas praėjo sklan-
laisvę ir dorybę. džiai ir drausmingai, nors

Viceprezidentas R Nixonas, buvo pats pirmutinis tokio
Algis Lukasgvfideno religines, politinės, Ulbėjęs suvažiavimo užbai- pobūdžio, 

teisines ir kitas katalikam 
aktualias temas.

Pirmasis kalbėtojas, vysku
pas Fulton Sheen, kvietė jau
nimą stoti į moderniųjų apaš
talų eiles kovai prieš dabar
tines pagoniškas idėjas. Vys
kupas F. Sheen pabrėžė, kad 

nieko nėra pasiekiama be

BANGA TELEVISION
Tol.: APptoprt* 7-0349

pasiaukojimo.

Paemė pavyzdžiu katalikus 
rusus, priespaudoje besiauko
jančius už savo tikėjimą, ir 
jų pastangas įnešti žiburėlį 
šviesos į komunizmo besklei- 
džiamą tamsumą. Taip pat 
vyskupas įspėjo jaunimą prieš 
dabar įsigalėjusias nemorali
nes pažiūras ir tendencijas. 
Jis pastebėjo, kad visos tau-

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI, 
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITVERU
SIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA,- NEW YORKE

Darbo valandos; kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Arkivyskupas R. J. Cushing 
išsiuntinėjo laiškus visom pa

rapijom ragindamas, kad viso
se parapijose būtų įsteigtos 
specialios pamokos norintiems 
mokytis katalikų tikėjimo ir 
katalikams, kurie pageidautų 
savo tikėjimo žinojimą pagi
linti. šv. Petro parapijoje to
kios pamokos pradedamos 
gruodžio 4 d. 8 vai. vak. para
pijos salėje po bažnyčia.

Moterų ir merginų klubas 
gruodžio 5 d. 7:30 vai. šaukia 
savo narių susirinkimą parapi
jos salėje prie E. 7-tos gatvės.

Lituanistikos mokyklos 
mokinių tėvų" susirinkime iš-

r

sudaro Z. Gavelis, B. Baškys, 
B. Mickevičius, K. Simanavi
čius, L. Lendraitis, P. Mučin- 
skas ir B. Kubilienė.

Naujasis komitetas lapkri
čio 14 d. išleido aplinkraštį, 
kuriame painformuoja susirin
kime nedalyvavusius tėvus, 
kad mokestis už mokslą šiems 
mokslo . metams pakeliamas 
šeimai iš 20 dol. į 28. Komite- 
tasF atsižvelgdamas „L mokyk- 
los išlaikymo finansinius sun
kumus, nutarė ruošti viešus? 
vakarus, sutelkti lėšom mo
kyklai palaikyti. -

Kalėdų Eglutę vaikam mi
tarta surengti gruodžio 22 d.
5 vai. vak. šv. Petro parapijos 
pobažnytinėje salėje. Antras 
vakaras numatomas suruošti 
sausio 12 d. 5 vai. vak. liet.

BARASEVICIUS Ir SCNU1 
F U N E B A L NOM I

254 W. Broadvay 
South Boston. Mara.

JOSEPH BARACEVWIU>
Laidotuvių Direktorius
T«L ANdr«w 9-2S90

WAITKUS
F O N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUb 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mam.

NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer-

bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir 1 kitus miestus.

NEW YORKAS

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Grabbrius-Baftsamuotojas 
MODERNIŠKAKOPLYČIA 

42& Metropolitan Avė.
Bnoklyn, N. Y.

TeL STagg .2-5043 '

Matthew P. Baltas
lui 1000 dolerių surinktų Ka« 
nados lietuvių studentų, 
solistė Audronė Gaigalaitė, piliečių klubo salėje.

Meninę programą išpildė 
pianistė Diana Papievytė, 
smuikininkas Herkulas Stro- 
lia, akomponavo Vytautas 
Strolia ir D. Papievytė. A. že
maitis — deklamavo monolo
gą. Po banketo buvo šokiai.

Trečioji suvažiavimo diena
Gruodžio 1 baigėsi suvažia

vimas. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje 11 vai. buvo pa- tinę Lietuvos padėtį, dėkoja

ma visiems už Lituanus lei
dimą — redaktoriams, talki
ninkams, tėvams pranciško
nams, raginama _ studentus 
jungtis į Liet. Bendruomenės 
darbą; dėkojama šalpos Fon- ( 
dui už pinigų telkimą ir sti- ; 
pendijų skyrimą. 1

Nutarta pasveikinti lietu- ;
viškasis jaunimas okupuoto- ; 
je Lietuvoje. ;

Uždaromąjį žodi tarė Algis ' 
Gečiauskas. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Alfonsas Petrutis iš Ameri- ' 
kos Balso visą suvažiavimą i 
užrašė į juosteles ir perduos 
į Lietuvą.

Suvažiavimas, pirmą kar
tą išėjęs į viešumą, surengęs 

j banketą, užmezgė glaudes- 
] nius ryšius su vyresniąja kar- 
J ta Be to, sustiprintas Litu- 
< anus žurnalo leidimas, pagy- 
1 vintą ir visa Liet. Studentų 
4 Sąjungos veikla. - -sp.

maldos, mišias aukojo para
pijos klebonas kim. N. Pakal
nis, pamokslą pasakė Tėv. 
Modestas Stepaitis, O.F.M.

Po pamaldų Apreiškimo pa
rapijos salėje įvyko iškilmin
gas posėdis — suvažiavimo 
uždarymas. Raštu sveikino 
eilė lietuvių organizacijų bei 
atskirų asmenų.

Svarbiausiu sveikinimu bu
vo telegrama iš Baltųjų Rū
mų.

Telegramoje % sakoma, kad 
Amerikos vyriausybė nepripa
žįsta Lietuvos okupacijos ir 
kad visa daro jos ir kitų pa
vergtų kraštų išlaisvinimui.

FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5 x 6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir j 
pigiau nei kitur. > 1

• 15—27ttHiSt.

<BMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)
TeL: VI

po 6 vai vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

W1NTER G4RDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms.
parengimams, susirinki

mams, ete
1863 MADISON ST.

Paskaitą skaitė dr. A. Va- 
sys apie lituanistinės savi
auklos klausimus.irios Klausimus. į

Priimtos rezoliucijos, kurio- j
mis raginama lietuviškąjį 
jaunimą siekti aukštojo moks
lo ir gilinti lituanistikos ži
nias; per Lituanus žurnalą 
kreipti kitų dėmesį į dabar- j

ALB. BALTRŪNAS-BALTON j 
■ Reikalu Vedėjas 

666 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770 |

Joseph Garszva j
GRABORIUS j
BALSAMUOTOJAS J

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. Drake-
Dragimas

O

LIETUVIS ADVOKATAS ]

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statton) 
TOoodhavea, N. Y.

miesto dalyse; veflda ventiliacija J

Drandimo reikalais, taksy (Inconie 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

Jtiozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina-

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairią 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, bartu apmokant ir ligoninės

Gyvybė* apdraudimas — TRAVELERS IXS. CO, Hartford.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai vak.

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė. Woodhaven. 21, N. Y

Vlrginia 74477


