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Pirmasis sniegas 
New Yorke

Sniego pūgos • siautė nuo . 
Naujosios Anglijos iki Virgini
jos. Prasidėjo antradienio va
karą nuo 10 vaL ir truko iki 
trečiadienio to paties laiko. 
Stiprus vėjas, iki 35 mylių, 
prikrėtę šlapio sniego pačiame 
New Yorke 7 colius, kitur ir 
per 12. Judėjimą keliuose su
kliudė tiek, kad tik Westches- 
ter apskrity pakeliui buvo pa
likta 1000 automobilių. Sulai
kytų keleivių buvo perpildyti 
pakeliui esą moteliai, kiti nak
vojo automobiliuose.

New Jersey ir Conneeticut

Paryžiaus konferencijai rengiasi nervingai
Nes skiriasi Vakarę interesai ir j ę misist atymas dėl santykių su Maskva

Nato konferencija prasidės 
Paryžiuje gruodžio 16. Susi- 
važiuos ir vakarų politinės vir
šūnės. Iš konferencijos didelių 
dalykų nelaukiama. Tačiau jai 
rengimąsi atsidėjus. Bent 
tam, kad padėtis po jos nepa- 
blogėtų, nes yra dvi* srovės: 
viena reikalauja prinųti So
vietų siūlomas Rytų ir Vakarų 
“bigų” derybas ir eiti į nuo
laidas, kad tik būtų galima 
laikinai susitarti, kita tam ap- 
peasmentui priešinga.

KANADA ADVOKATAUJA 
' DERYBOM

Pirmajai srovei dirvos pa
ruošti labiausiai ėmėsi prieš 
konferenciją Kanada. Jos už. 
reikalų miništeris ~ Sidney E. 
Smith gruodžio 3 pareiškė: 
Kanada ne visada sutinka su 
Amerikos politika. Kanados 
politika nesilaiko principo ; į 
visus Sovietų siūlymus sakyti 
“niet”. Su Sovietais reikia su-

siūlo Maskva ir tai reikia pri
imti. Jis stebisi Amerikos 
priešingu nusistatymu.

Jis nemato taip pat pras
mės tartis su Sovietais, kad iŠ 
abiejų pusių būtų sustabdytas 

ginklų pristatymas viduri
niam rytam.

DULLES VYKSTA f

su valst. sekr. Dulles. Dulles 
pareiškė nematąs prasmės 
naujom viršūnių derybom su 
Sovietais, nes

negalima susitarimais tikė
tis, kol negalima priversti So- 

sitikti ir kantriai derėtis. Tai vietų tuos susitarimus vykdyti.

DULLES DERYBOM NETIKI
Anglijos BBC radijas gruo- w . ,

džio3perdavė^ pasikalbėjimą— pĄryžIŲANKSČIAU " t "

Valst. sekr. Dulles išvyksta 
į Paryžių jau ateinančios sa
vaitės pradžioje, kad prieš 
konferenciją suspėtų išsiaiš
kinti su atskirais Europos už
sienių reikalų ministeriais.

Ad. Stevensonas atsisakė
JIE VISI BUVO PAS PREZIDENTĄ: Atstovu Rūmų pirminin- 
kas Sara Raybum, senato daugumos lyderis Lindon Johnson; 
apačioj viceprezidentas Nlvonas ir apsaugos sekretorius Neil H.

kai kurios mokyklos buvo už
darytos. New Yorke veikė. 
Tik sutrikęs autobusų judėji
mas privertė vėlintos mokinius, 
tarnautojus _į darbus. Lėktuvų 
judėjimaš iškrypo -’-g tvarka
raščio. Autobusų stoty laukė 
keleivių apie 30,000. t

AR UNIJOM PASISEKS 
APSIVALYTI?

Ketvirtadieni Atlantic City 
prasidėję Amerikos Darbo Fe
deracijos ir Pramonių Organi
zacijų Kongreso suvažiavimas. 
Vienas iš ten rūpimų klausi
mų yra apvalyti unijas nuo 
išnaudotojų ir nusikaltėlių. 
Bus pasiūlyta pašalinti trans
porto uniją, kurios žinioje yra 
apie 1,5 mil. darbininkų. Ji 
galėtų pasilikti, jeigu jos pre
zidentas Hoffa pirma pats pa
sitrauktų. To sunku betgi ti
kėtis, nes tai labai pelningas 
biznis.

JEI PREZIDENTAS NEGALI

PIRMAME SNIEGE jau įmintos pirmos pasliuA ninku pėdos.

vykti į Paryžių kaip Amerikos 
delegacijos narys. Nenori su- 
sivaržyti sau rankų.

VIDURINIUOSE, RYTUOSE 
JOKIOS PAŽANGOS 
Jungt. Tautų gen. sekre

torius lankėsi Jordanijoje, pa
skui tarėsi su Izraelio min. 
pirmininku. Dėl Izraelio ir 
Jordanijos sienų nuomonės iš
siskyrė.

AUSTRIJA SKUNDŽIA 
ITALIJĄ

Austrijos vyriausybė pa
skelbė, kad kreipsis i Jungt. 
Tautas dėl Tirolio gyventojų, 
kalbančių vokiškai. Jie reika
lauja sau autonomijos. Austri
jos min. pirm, kreipiasi Į 
Jungt. Tautų opiniją tik dėl

McElroy.

EISENHOWERIO VARDAS 
N AMIE IR KITUR

Prezidentas Eisenhoweris EUROPA NORINTI
sukvietė abiejų partijų lydė- EISENHOWERIO

C. L. Sulzberger (NYT» ra-7 
šo, kad būtų ne.aimė, jeigu į

rius tartis dėl padėties ir pa
pildomo biudžeto gynimo bei 
užsienio paramos reikalams. 
Demokratų lyderiai šaltai pri
ėmė vyriausybės kalbas. At
stovų Rūmų pirmininkas Ray- 
burn atsiliepė apie, vyriausy
bės žmonių pareiškimus: “Aš 
nežinau, ar jie (vyriausybės 
žmonės ( nujaučia reikalo sku
bumą, kuri jie turėtų nujaus
ti’. Demokratai aiškina, kad 
vyriausybė nesiima griežtų

EITI PAREIGŲ
Vyriausybė kreipėsi į Kon-

gresą, kad išaiškintų, kas da
ryti, jei prezidentas negali 
eiti pareigų. Pagal konstituci
ją, jei prezidentas negali e 
pareigų, tai jas eina viceprezi
dentas. Bet lieka neaišku, kas 
ir kada nustato, jog preziddi- 
tas pareigų negali eiti.

PRANCŪZIJA TAIP PAT 
GRASINA

Prancūzijos mm. pirminin
kas GaiOard parlamente Įspė
jo, Nato nariai turi būti visi 
lygūs, vienas kito reikalam 
•nekenkti, kitaip jie bus ver
giami laikytis neutralumo. 
Turėjo galvoje Amerikos ir 
Anglijos ginklus, pasiųstus 
Tunisui.

Tačiau tuo pačiu metu, kai 
min. pirmininkas narsiai kal
bėjo, iš jo vyriausybės grasino 
pasitraukti jau socialistai. Ta
da ir vėl būtų vyr. krizė.

• Sovietai jau skelbiasi, 
kad jie gali siųsti vandenilio 
bombą raketa iš povandeninio 
laivo ne per 500, bet per 750 
mylių.

e Lenkija ir Vokietija pra
tęsė prekybos sutartį Pagal 
ją Lenkija pristatys Vokietijai 
100 mil, tonų anglies panašia 
kaina, kuria Vokietija gauna 
anglį iš Amerikos — 16 dol. 
tonai. Tuo tarpu lenkai gauna 
iš Skandinavijos po 20 dol. už 
toną.
• Vokietijos kancleriui Ade

naueriui gydytojai patarė taip 
pat sumažinti savo darbo Ine- 

z KĮ. Bet į Paryžių jis vyksta; y
• Londone gruodžio 4 susi

dūrė miglose du vietinio susi
siekimo traukiniai. Žuvusių 
'priskaičiuota jau 62, sužeistų
100

MASKVA GRASINA ANGLIJAI DEL AMERIKOS BAZIŲ

to, "kad su Italijos valdžia ne
pasiseka tiesiogiai susitarti.

Tirolio pietinė dalis anks
čiau priklausė Austrijai,, tik 
po pirmojo karo ji buvo pri
skirta Italijai. .

priemonių, kurių iš jos buvo 
reikalaujama.

Pasitarimas nė kiek nesuar
tino vyriausybės ir Kongreso, 
kuris yra demokratų rankose.

Eisenhoweris

Paryžių nenuvažiuotų Eiseii- 
houeris. Ėuropieč.ai i ji z.e. i 
su pasitikėjimu kaip j tarpi
ninką ir reikalų derintoją. Tuo 
tarpu jiem Nixonas aar per 
mažai žinomas, o Dulles jau 
perdaug gerai žinomas. Suiz- 
berger daro išvadą, kad Nato 
pasisekimas gali priklausyti 
nuo Eisenhovverio asmeninio 
dalyvavimo.

PIKČIAUSIAI PUOLAMAS 
DULLES

Sovietų kariuomenės laik
raštis “Krasnaja Zvezda” gra
sina Anglijai karu jei Anglija 
nepašalins Amerikos karinių 
bazių iš Anglijos. Girdi, Ang
lijai bus “garantuota mirtis”, 
jei iš Anglijos pakilęs kokis 
“sukvailėjęs” Amerikos lakū
nas numestų bombą ant Rusi
jos. 0 tai gali atsitikti, nes 
Amerika esanti pilna tokių 
“lunatikų”. Laikraštis pridu
ria: “Yra žinomas faktas, kad 
Amerikoje keletas milijonų 
yra praradę dvasinę pusiaus
vyrą. Yra tokių kariuomenėje 
taip pat”. Toliau anglus įtiki
nėdamas laikraštis kalba:

“Anglų liaudis žino, kaip ’A- 
merikos lakūnai elgiasi žemė
jo. O kas bus. jei jie taip pat

elgsis ore. turėdami atomines 
bombas vietoj medžioklinių 
peilių”.

Europos politikai veidmainiauja
Ant. Nvtting (NYHT). buvęs nizmą. o tas jėg’S. kurios 

vo noru gali įsijungti, atstu
mia.

sa

e Anglai pakeitė Kipro sa- i • • a •»
los gubernatorių, vietoj Gar- pralaimi Amerikos 
dingo paskirtas naujas guber
natorius Hugh Foot pasisakė 
norįs bendradarbiauti su vie
tos gyventojais.

Kongresmąųas E. CeEer, 
Brooklyno demokratas, grįžęs 
iš Europos pasakojo, kad Eu
ropoje labiausiai nekenčiamas

A pietuose

Ar moteris priims į lordus?
Anglijos lordų rūmuose 

gruodžio 3 buvo svarstomas i- 
statymo projektas priimti į 
lordų rūmus ir moteris. Lor
das Earl Ferrers priešinosi, 
sakydamas: “Ar mes paskui 
nenusileisime iki to negražaus 
amerikiečių pavyzdžio, kad ir 
moterys skiriamos j Amerikos 
ambasadorius?”

• Turkijos - Syrijos pasie
nio sargybos šaudėsi pusant
ros valandos.

• Anglijos vyriausybė at
metė darbiečių siūlymą leisti 
arkivyskupui Makarijui grįžti į 
Kiprą..

• Amerikos satelitas turėjo 
būti paleistas antradienį. Bet 
esą dėl nepalankaus oro ir 
technikinių kliūčių atidėtas 
buvo į trečiadienį ir paskui 
neribotam laikui. Pasirodo, 
kad jo svoris sumažėjo jau tik 
iki 3,5 svarų, o pirmiau skel
bt'*, kad 6

Anglljos ministeris užsienių 
reikalam, rašo, kai Nato kon
ferencija turi priimti Ispaniją 
į Nato. Ispanija kelis kartus 
savo sutikimą tam yra davus 
suprasti. Tačiau Nato valsty
bės vis atbulos. Anglai ai Ski
nasi, kad Ispanija turi preten
zijų į Anglijos valdomą Gib
raltarą, Prancūzai kabinasi, 
kad Ispanija rėmė Hitlerį, 
Skandinavijos kraštai prikai
šioja, kad Ispanijoje yra dik
tatūra.

Autorius atmeta tuos argu
mentus, primindamas, kad li
to yra diktatorius didesnis, o 
Nato pasistengė įtraukti jį j 
Balkanų sąjungą kuri yra Na
to talkininkė. Nato sakosi no
ri stiprinti jėgas prieš komu-

• Amerikos karinė aviacija 
iš’eido 100 mil. doL. tindama, 
kaip panaikinti sprausminių 
lėktuvų triukšmą.

žmogus esąs Dulles. Esą
'‘visi Europoje — A/iglijo- 

įe, Prancūziėoje, Vokietijoje, 
Italijoje — serga alergija nuo

Little Rock istorija stipriai Dulles... Jis yra svarbiausiai
pakenkė Eisenhovverio ir res- architektas, kuris sugriovė Va- 
publikonų populiarumui pietį karu vienybę... Jo pamoksli- 
nėse valstybėse. Tokią išvadą ninkavimas ardo nervus mūsų

me, KRAFFT A. EHRIKE. voldeHe V-2 raketų sprrialiMas, pa- 
reHkė, kad Amerika po S metu tarės raketa, kortoje žmogus Ka
lės keliauti apie žeme. Raketa bm tarpplanetinė, atomu varoma.

paskelbė Gallupo institutas po ^„g^nkam Nato". 
savo tyrinėjimų. Nors pietinė
se valstybėse visada demokra-
tai turėjo milžinišką persvara, 
bet 1956 rinkimuose dalis de- 5 
mokratų pabalsavo už Eisen- į
howerį kaip asmenį. Dabar iš j
tų, kurie balsavo už, pasisakė 
30% pakeitę savo pažiūras į 
respublikonus per paskutinius 
metus. Suprantama, nusistatė 
prieš respublikonus dėl Little 
Rock įvykių. Esą paklaustieji 
davę tą patį atsakymą:

“Ei$*nhoweris sakė nevarto- ' 
siąs jėgos. Jis savo žodžio ne
laikė”.

Iš 13 pietinių valstybių Kon- ' 
grėsė demokratų yra 111 res- 1
publikonų tik 9. Kad Kongre
se demokratai turėtų daugu
mą, jie kitose valstybėse turi 1 
gauti tik 107 atstovus, o kad 
respublikonai daugumą kituo- ' 
se rinkimuose laimėtų, jie tu
ri gauti dar 209 atstovus.

Tokia isteriką rodo, kad 
Dulles laikomas didžiausiu 
priešu tų nuolaidų, kurias no
ri daryti Maskvai Europos kai
kurois vyriausybės ir kai ku
rie politikai Amerikoje.

Europos vyrai 
irgi nesusisneka

MinKteriai zuja
Italijos už. reikalų min. Pel-

la gruodžio 5 atvyko porai

Vokiečiai repatrijuoja iš 
Lenkijos

Repatriacijos sutartis tarp 
Lenkijos ir Vokietijos šiemet 
baigiasi. Per dvejus sutarties KALBOS APIE SATELITĄ IŠVIRTO UŽUOJAUTA PELEI
veikimą metus, jau repatriavo . . . ,
U.000 vokiečių Iki metų galo , Austin. Mmn.. mokiom kl». 
repatrijuosią dar 50,000. Gan- bas raketI' šeštadie'
šiaušia vokiečių 'gyvena Sile
zijos kasyklų srityje — apie 
25.000.

nį paleido savo darbo raketa 
su pirmuoju Įtekinu — pele. 
Raketa pakilo iki 1,642 pėdų 
200 mylių greitumu ir pas
kui, žinoma, nukrito. Žuvo ir 
pelė. Paklausti, kokį kurą var

• Paryžiuje Poujade pa
skelbė atsišaukimą nepriimti 
Eisenhowerio ar Nbcono, “ka- tojo, raketos leidėjai paslap- 
dangi” Amerika nori žiūręti j
Prancūziją kaip į antraeilę jė- sumetimais jie to negalį skelb-

tingai atsakė, kad “saugumo

dienų į VVashihgtoną pas valst. 
sekr. Dulles. Pellai paskutiniu 
laiku labiausiai rūpi vidurinių 
rytų reikalai ir juose stiprina 
Italijos įtaką.

Vokietijos užsienių reikalų 
min. Brentano iš Washingtono 
ir Romos dabar nuvyko į,Lon
doną. Vienas iš aštrių klausi
mų tarp Vokietijos ir Angli
jos yra Anglijos noras suma
žinti SmVo kariuomenę Vokieti-
joje ii* noras gauti iš Vokieti
jos pinigų likusiai Vokietijoje 
anglų kariuomenei išlaikyti, 

kaštavo jiems net pusketvirto tom. kurios neduos mokslinės IJk šiol susitarti nepasisekė, 
dol. vertės. Abeji klausimai svarbūs išs:-

_ . . . .. . . ., .. . _ aiškinti prieš Nato konferen-Taigi spauda, tiek garsinusi Taip išgarsėjo šuo, išgarse- 
apie Vanguard raketą, kuri jo ir užuojautos susilaukė pe- Cqa'
jau jau tuojau pakils su sate- lė. 
litu, turėjo pranešti tik tiek, 
kad pakilo vaikų raketa. Ta- 
čiaū vienas didžiosios spaudos 
laikraštis (NYHT) paskyrė ir

• Vokietijoj* žydų skaičius 
Apsidrauskite ir nuo satelito auga. Per paskutinius 12 mė- 

Massachusetts valstybės pilie- nešiu grįžo 2000 žydų, kurie
tis J. R. Feeley yra pirmas, kitados yra buvę Vokietijoje,
kuris apsidraudė ir savo na- Viso dabar priskaičiuojama

vedamąjį apginti vargšei pe- mus apdraudė “nuo satelito Vokietijoje 30,000 žydų, prie
ti. bet pasisakė, kad jų raketa lei. kam ją vartoja savo rakė- ir kitų daiktų iš erdvės” Hitlerio laikus buvo 500,000g4”.



DARBININKAS

Lietuvon

buvo mokytojas fifest^jos, bi
rią jis dėstė ankšSau Kauno uni
versitete ir kurio studentu aš da 
bar galėjau būti per du sėmės 
trus.be atostogų. Savo studen
tavimo metu jis buvo stiprią! 

L paveiktas Liuveno aukštojo 
filosofijas instituto su jo įžym
iom neoscholastikos katedrom, 
kurios derino šv. Tomo Akvi- 

; niedo “Summa theologica” so

įB &'
VLADIMIRO KALĖJIME KALINYS VMfFli KURIAM 
TEKO GYVENTI DRAUGE SU ARKIVYSKUPU M. REINIU 
TAME KALĖJIME IŠTISUS METUS, TOLIAU PASAKOJA . 
APIE ARKIVYSKUPĄ, KOKIS JIS PASIREIŠKĖ kalžji- 
me.

VLADIMIRO

ba Visa tai jis laikė savo išim
tine taše, nes jis su arkivysku
pu jau anksčiau buvo gyvenęs 
toje pačiome celėje,

Arkivyskupas laisvai kalbėjo

Pradtiufihirite. savo gimines ir artimuosius
TJETUVOjfc, tATVTJOJfc, ESTIJOJE, GUDIJOJE,

ną ir kopūstų sriubą) paskon- 
inti atsiminimais iš skerstuvių 
jo tėviškės kaime. Jis taip pat 
barstė laukiamą pagiodą, pras
mingai aiškindamas sapnus ir 
didžiosios politikos pranašavi
mus iš Nostradamus bei savo 
tėviškės šio laiko dvasregių.

Jėponas Sabbata. budistas ir 
Anaksimanderis kuris visos bū- štoto^fc išlygino charakterio 
ties principu laikė begalybę”, žmog«s, visada mokėdavo išlai- 
ir kuri penkis šimtmečius prieš. 
Kristų Įžvelgė prieštaravimą 
tarp Šviesos ir Tamsęs ir už į- 
vykdytą laike neteisybę prama
tė bausmę.

Sokrato skelbtame “Daimon- 
ion”, vidiniame sąžinės balse, 
jis matė ne prieštaravimą, bet 
pagrindą tai objektyvinei mora
linei tvarkai, kurią nustatė re- 

—Hgija ir bendruomenė. Platono “ 
ir Aristotelio minčių svarstym
as. o taip pat Augustino ir Al
berto Didžiojo, Kanto ir Regel
io buvo, žinoma, gretinamas su 
aktualiausiais marksistinės —le- 
ninistinės “dialektikos” sampro
tavimais. Kalėjimo bibliotekoje 
radome seną ir dėl to tinkamą 
vartoti rusišką vadovėlį 
taip pat Regelio veikalą, verstą 
rusiškai Kūno Fischer. ir galė
jome drauge jį studijuoti.

Bet kokioje aplinkoje buvo 
tos paskaitos!

Ten mūsų bemokslis nuo A-

naujaisiais gamtos mokslais.
E jntikinių filosofų jis lab

iausiai Vertino Thales metelį

... .HAnzvi, iz. vokiškai, rusiškai, angliškai irkyti ą ą, ubo jo 0 pat puikiai mo
kėjo senąsias kalbas, jis galėjo 
taip pat susikalbėti prancūziš
kai, itališkai ir ispaniškai.

Su pasididižavimu betgi jis 
kalbėjo apie savo gimtąją lietu
vių kalbą, kuri yra pati artim
iausia sanskritui ir kurios skam
bias dainas jis su meile recitavo.
—(Ruy

“gydančioS rankos’ ir hipnoti- 
nių sugebėjimų ligoniai jaus
davo palengvėjimą. Įdūkti jis 
galėjo tik tada, jeigu kas mėgin
tų atimti iš jo skudurą ir lapinę 
šluotą, kai eilė būdavo arkivy
skupui valyti celę. Japonas taip 
pat metriškai adydavo savo

ar
PrįeS tai Smetus valdė nacio-

KĄ PASAKOJA KOMUNISTAI APIE 
SAVO VEIKLĄ LIETUVOJE 1926

Lietuvos komunistai studen-.. 
tai iš Maskvos "universiteto" 
buvo atšaukti slaptai į Lietuvę. 
Pogrindžio veikėjam buvo Įsa
kyta išeiti į viešę veikimą ir le
galizuotis. Turėjo perimti į sa-

NEŽINAI'. *r mane kvietė? — pareiškė Adlai Ė. Stevenson, iš
ėjės iš Baltoji} Rūmu po pasitarimo dėl Nato konferencijos Pa
ryžiuje.

vietų okupuotos, Lietuvos mais
to pramonės ministerio, prisimi
nimai iš revoliucinio pogrindžio. 
Tiesa, ir jis,ir eilė kitų sako, 
kad jie “dar” perversmo ne
ruošė, bet kažkam

vo rankas masės per profesines -visi vadinamo .Komunistinio 
sąjungas jr kitas organizacijas. Universiteto Maskvoje studentai 
Nukonkuruoti socialdemokratų 1956 metų vasarą Lietuvos ko~ 
įtaką jiem sekės. munistu partijos centro komi-

Kariuomenės šventėje New toto nutarimu buvo atšaukti j 
Yorke lapkričio 23 pranešimą Lietuvę.
darė gen. konsulas J. Budrys. Rašantis nebuvo centro komi- 
Palietęs Lietuvos vidaus padėtį tėtė narys, tad ir ne būtinai tu- 
laikotarpyje, kada liaudininkų rėjo žinoti tolimesnius aukstes- 
socialdemokratų ir mažumų ko
alicija paėmė valdžią, pateikė da 
bartinius ano meto' komunistų 
veikėjų pasakojimus — kaip jų 
toji padėtis yra vaizduojama.
Gen. konsulas kalbėjo:

nių vadų planus.
Kokia konspiracija egzista

vo kompartijoje, Įrodo jau fak
tas, kad kiekvienas “studentas” 
iš Maskvos į Lietuvą buvo siun 
čiami atskirai — vienas nežino-

Pasiuskit jfetn vftŽtŠfes atlaikas suknelėm, eilutML ^ataustam
Muitas ui vilnones atlaikas yra mažesnis negu už pastotas sukneles 

Vttnuaes medžiacas iŠ ritiniu ir atlaikas pačiom prieinandansioai kainom 
visam mieste Jums siūlo 3 stambios krautuvės

: RFTVFMSTHM Ine 118-125-130 orchard st„PkVIULnJILin, UH,r cor. Delaneey. NYC. GR 5-4525
S. Beckėnstetao krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai 

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKVRUS 
SEtTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams. moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

7 t svholesaie) kainomis.

K and K FABBICS _
1158 East Jersey Street EKzabeth. N. I.
PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2, N. Y.

TeleL GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

muro, garsiai pats sau karto
damas, mėgino pramokti rusiš
kai skaityti. Salimais genialus 
senasis šulginas. kurio buvo be
likę tik vieni kaulai, mėgino ra
šyti eilėraščius ant popierio. 
kurio jam parūpino arkivysku
pas. Tai buvo filosofiškai reli
ginis epas apie Kristaus gyveni
mą.

Salia Sulgino. priešais savo 
guolį stovėdamas, dr. Dubinąs 
garsiai raudojo nuo ryto iki va
karo hebrajines maldas — jis 
priklausė vienai iš griežčiausių 
žydų tikėjimo sektų.

Kelis kartus per dieną jam 
pritarė nors ir kitaip Dievą 
šlovindamas, garbingas kabar
dinas. kuris maldavo Allacho- 
laisvės ir amžinosios laimės.

Ukrainietis dailininkas, ku
riam buvo uždrausta daryti sa
vo draugų portretus, mėgindavo 
brėžti škicus iš padangės savo 
tėviškės, prie Juodųjų marių. 
Jo meno kūrinius per artimiau
sią patikrinimą jam atimdavo.

Estas mokytojas su puikia 
charakteringa galva, kurioj i- 
ilvasintos akys, deja, greitai a- 
pako. stengėsi mūsų skurdų 
vegetarišką maistą (sausa duo-

Gruodžio įvykiai su apmąstymais
Reikia kuo daugiausia jubi- 

lėjų, — sako išminties vyrai. — 
nes iš praeities įvykių galima 
pasisemti stiprybės. Stiprybės 
ant stalo daugiausia atsiranda, 
kai švenčiamos gyvos įžymybės 
jubilėjus. Bet su .gyvaisiais 
jubilėjais yra ir nepatogumų— 
reikia pirkti dovanų, ar 
lack. ar duonai laikyti 
Kad tų išlaidų nebūtų, 
dingiau minėti praeities
ius su dvasiniais apmąstymais. 
Tokių Įvykių gruodyje galimą 
aptikti nemažai.

cadil- 
dėžę.
nau- 

įvyk-

• Sovietai turi pasigaminę- 
15.000 balistinių raketų — 
skelbia NYKT aviacijos ir ka
ro specialistas A. E. Talbert.

• Prie Nemuno esą numa
tyta pastatyti penkias elekt
ros jėgaines — prie Birštono. 
Alytaus. Dmskininkų ir Sma
lininkų. Taip pranešė Vilniaus 
radijas lapkričio 11.

Gruodžio 6 laisvės mylėtojai 
gali pasidžiaugti prie baro, nes 
tą dieną buvo pristatyta į krau
tuves laisvę atgavusi degtinė 
po ilgamečio draudimo. To i 
vykio jau 24 metų jubilėjus.

Bet tą pat dieną politikai 
gali apmąstyti, kaip reikia su
prasti diplomatjnes kalbas. Tą 
dieną prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė Japonijos imperator
iui telegramą, kurioje reiškė 
"karštas viltis, kad jo didybė, 
kaip ir aš, imsis visų būdų su- 
sitvenkusiem debesim išblaš
kyti". Hirohito prezidento te
legramą suprato ir kitą dieną 
subombardavo Pearl Harbor. 
Tai buvo prieš 16 metų

ne-Gruodžio 14 visi, kurie 
ieško garbės ir reklamos, 
tokių yra labai nedaug — gali 
apmąstyti George \Vashingtono 
paskutinius žodžius daktaram:

Aš dėkoju jums už dėmėsi 
bet jūs daugiau manim nesirū
pinkite: geriau Įeikite man ra-’ 
miai pasitraukti". Tai buvo 
1799 gruodžio 14.

Grodžio 16 visiem rezistuoj 
antiem prieš koegzistenciją ar 
nuieidžiantiem rankas apdūm- 
otinas tos dienos didelis rezis
tencijos įvykis: apie 50 ameri
kiečių. persirengę indijonais. 
Bostono uoste suvertė į jūrą 
342 anglų atgabentos arbatos 
dėžes. Tai buvę 1773.

Bet užkulisiniai veikėjai prie 
visų valdžių ir veiksnių gali 
apgailėti savo pirmatako liki
mą — tą dieną Gregorijus 
Raspu tinas buvo užmuštas ir 
nuskandintas Petrogrado kana
le. Tai 41 metų jubilėjus. .

Gruodžio 17 visi, kurie yra 
valdžioje, turi apdūmoti vald
žios nepastovumą, nes tai per
versmo ir valdžios griuvimo 
diena be kraujo lašo Lietuvoje. 
Ir to įvykio jau 31 jubilėjus.

Gruodžib 21 visi ateiviai gali 
prisiminti savo pirmatakus — 
piligrimus iš Mayflovver laivo, 
kurie valtim pasiekė tą dieną 
Plymoutho uolas. O tai buvo 
tik prieš 337 metus.

Gruodžio 25 jau supirkto* 
visos kalėdinės dovanos sau ir 
saviesiem. Tą dieną galima 
skirti dovaną ir Gimusiam, su- 
giedant “Šile n t Nigh.t” 
kuii pirma kartą buvo giedota 
1818 Obeimdorfe, Vokietijoje.

Turbūt dauguma skaitėte 
DARBININKO perspausdintą re 
portažą iš 1926 m. birželio niėn- 
dienraščio “Lietuvos” apie vie
šą “kuopininkų” pasirodymą 
Kaune. Ten paduoti kuopininkų 
vardai daugumai žinomi komu
nistai. vienas gal nežinomas. Jot 
sėlis Kalenda. 1919—20 metais 
Raseinių rajkomo pirmininkas, 
vėliau centro komiteto narys.

Pažiūrėkime, ką apie tą laiko 
tarpį kalba pačių bolševikų 
spauda.

GRĄŽINAMI BOLŠEVIKU VA
DAI į LIETUVA, TARP JU IR 

SNIEČKUS
Bolševikų žurnale PERGA

LĖJ 1956 m. Nr. 10 ir Nr. 11, 
buvo jauno metais, bet seno ko
munistų veikėjo (ne liet, tauty
bės), Bilevičaus, kurio tikroji 
pavardė Elijas Sorinas, dabar So

• Sovietų apsaugos minis- 
teris Malinovskis pareiškė, 
kad Žukovas turįs tris mėne
sius atostogų, o paskui jam 
darbą paskirs vyriausybė.

jo apie kitą. Tuo laiku buvo su- 
iš centro komiteto sekretorių, 
grįžęs ir Sniečkus, tapęs vienu

KAIP BOLŠEVIKAI TURĖJO 
PASINAUDOTI LIAUDININKŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ REŽIMU

Bilevičius rašo, kad “1926 me
tais Lietuvoje buvo gausu poli- 
tinių-įvykių. Krikščionių demo
kratė vyriausybė turėjo pasi
traukti. Į valdžią atėjo liaudi
ninkai ir socialdemokratai. Susi
darė naujos aplinkybės, naujos 
galimybės komunistų partijos 
darbui. Ir nors komunistų par
tija ir toliau paliko pogrindyje, 
tačiau jos darbo užmojis ir įtaka 
žymiai sustiprėjo.

prasidėjo revoliucinio judė
jimo pakilimas"

Atvykęs į Kauną E. Bilevičius 
apsidžiaugė radęs vadovaujan-j 
rolėje Karoli Požėlą (centro ko
miteto pirmasis sekretorius), ku
rio vadovybėj pradėjo savo dar
bą Vilkaviškyje. 1921 metais. 
Iš Požėlos gavo instrukcyjas. 
Štai Požėlos žodžiai atvykusiam

(Nukelta i 4 pusi.)
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PRIĖMIMO PUNKTAS 
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GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS.
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Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nuo jų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai 
nueina per 7-19 dienų.

Siuntinių pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. Jūs gaunate per mūsą (steigą gavėjo pasirašytą kvitą.
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvy

kus į įstaigą, jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant
Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausio

je tvarkoje

NinVARK, N. J.
263 Markei St.

Tel. MArket 2-6$

CHICAGO. IU. 
3?4f W. 28Wi St.
Tel. CR 7-2126NFJIF. KATASTROFA. • Mn Irklavau, karto g* II pakHII Hretai 1 4AV armUm <far tort*fc»-
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DARBININKAS
THE WORKER (Tltle Copyright) By FRANCISCAN FATHERS 

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.
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tinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

REDAKCIJA: 910 Wiiloughby Avė.. Brooklyn 21, N. Y. Tel. GLenmore 5-7281

Komunistam ieško prosenelių
Naujienos nebe vienu jau 

atveju pašoksta įrodinėti, kad 
komunizmas nėra kilęs iš 
marksizmo. Tokiam pasisaky
mui vieną kartą davė progos 
Darbininkas. Gruodžio 3—4 
panašiu Įrodinėjimu atsikerta
ma Draugui. Esą ‘“komuniz
mas įvairiomis formomis buvo 
skelbiamas ir praktikuojamas 
šimtus metų anksčiau, negu 
gimė Marksas; tai kaipgi pas
tarasis galėtų būti komunizmo 
tėvas?” — klausiama ir čia 
pat atsakoma: “Nelogiška”.

Netiktai nelogiška, bet dar
gi absurdiška atrodo viena 
lietuvių liaudies mįslė: “Tėvas 
dar negimė, o sūnus karau 
išjojo”, žodžių žaismu joje 
pridengiama tiesa, kurią rei
kia surasti. Nesunkiai suran
dama, kad “tėvas” dar gruzda 
šlapiose malksnose ir nesirado 
ugnies liežuviais, o “sūnus” 
jau verčiasi tirštais dūmais. 
Niekam neateina galvon sa
kyti, kad dūmai yra pirmesni 
už ugnį. Tai būtų iš tikrųjų 
nelogiška.

Naujienos nenori būti nelo
giškos ir nelaiko sūnaus pir- 
mesnio už tėvą. Tačiau kai jos 
dabartinį komunizmą veda iš 
Įvairių formų praeity, o ne iš 
marksizmo, tai pasako ne tie
są, o užmena aha mislę. Ją 
tačiau nesunkiai gali įspėti 
“kiekvienas protaująs žmo
gus” — tariant pačių Naujie
nų labai mėgstamu ir dažnai 
vartojamu pasakymu.

-•-
Praeity galima rasti daigų 

visom žmogiškom idėjom ir 
įvairiem visuomeninės san
tvarkos bandymam, šia pras
me galima sakyti, kad ir ko
munizmas nėra visai naujas 
reiškinys. Kiek komunizme 
išreiškiamas žmonių siekimas 
didesnio teisių ir turto bend

Publlshed Seml-Weekly except holl- 
day week>, when Issued weekiy

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame  $6.00 
Brodkiyn, N. Y.  $6.50 
Pusei me'.ų ------------------------- $3.50
Užsienyje$6.50

rumo (commune), tai Naujie
nos dar per kukliai siekia tik 
šimtus metų į praeitį. Galima 
atgalios eiti tūkstančius metų 
ir istoriniais faktais paremti, 
kaip žmonės tai vienam, tai ki
tam krašte bandė tvarkytis 
“komunistiškai”. Bet ar tai 
komunizmas, kuri išgyvena
me?

Dabarties komunizmas, it 
juodi tiršti dūmai,’ pakilo iš 
Karolio Markso kalvės. Neįžiū
rėti komunizme marksistinių 
žiežirbų reikštų paneigti ne 
tiktai paties Markso ir Engel
so komunistų manifestą su šū
ksniu “visų šalių proletarai, 
vienykitės!”, bet ir atimti at
ramą tam komunistiniam judė
jimui, koki iš netolimos istori
jos pažįstame. Per artima dar 
praeitis ir per gausu faktų, 
kad galima būtų apeiti Mark
są ir ieškoti komunistam pro
senelio tolimos praeities mig
lose. Tas ieškojimas turi kitą 
pagrindą.

-•-
Sovietų Sąjungoje komuniz

mas yra tapęs pabaisa, kurios 
šleikštisi kiekvienas padorus 
žmogus, čia aiškiausiai pasi
tvirtina šveicaro Gonzague de 
Reynold pastebėjimas: jei 
pradžioje padaroma klaida, tai 

" pabaigoje išsiverčia katastro
fa. Jis taip išsitarė apie visuo
meninę santvarką. pagrįsta 
viena ar kita klaidinga idėja. 
Marksizmo idėjų katastrofą re
gime bolševikinėje santvarko
je. Tačiau nevisi tai nori pri
pažinti ir kaltę verčia tik 
“marksizmo falsifikuotajam”. 
Jei žmonės iš tikrųjų sugeba 
apversti viršum kojom net 
gerą idėją, tai klaidingos idė
jos verčia žmones iš kojų ir iš 
proto. Vis dėlto paties mark
sizmo neatsisakoma, tik ban
doma paneigti jam komuniz
mo gimdytojo teises.

Savo aukom ruošia galą palaipsniui
Vadinamojo tautinio komu

nizmo problema yra kilusi Va
karuose dėl to, kad pastarais 
laikais kai kuriose nerusiško 
komunizmo srovėse pasireiškė 
tam tikrų priešingumų Mask
vai. Tačiau reikia konstatuo
ti, kad tie priešingumai nėra 
naujas dalykas. Beveik nuo 
pat spalio revoliucijos Rusijo
je pradžios būta nuomonių 
skirtumų tiek Rusijos, tiek 
kitų kraštų komunistų partijo
se. Pakanka prisiminti tokius 
įvykius, kaip Trockio, Kame- 
nevo, Zinovievo bylos. Bet 
skirtumai, kurie buvo tų bylų 
pagrinde, nelietė tikrai esmi
nių klausimų. Jų objektas te
buvo taktikos ir komunizmo 
dėsnių vykdymo klausimai. 
Taip buvo dargi tais atsitiki
mais, kai nuomonių skirtumai 
privesdavo prie aštrių susirė
mimų ir net masinių žudynių. 
Todėl yra pagrindo manyti, 
jog ir dabar nesklandumai, 
kurie laiks nuo laiko kyla 
tarp Tito ir Gomulkos iš vie
nos pusės ir komunizmo vadu 
iš kitos yra tokios pat rūšies.

Analizuojant atidžiau Tito ir 
Gomulkos politiką,

tenka prieiti prie išvados, 
kad jie nenori komunizmo 
panaikinimo, bet, priešingai, 
siekia Įvykdyti ji kitoms prie
monėmis. Nėra sunku nustaty
ti, kuriuo būdu atsirado Vaka
ruose klaidingas tautiniai - ko
munistinės srovės Įvertinimas. 
Tos srovės atstovai suprato.' 
kad šiuo laiku jiems nėra 
-praktiška ir toliau kurti ko
munistinę santvarką ligšiol 
vartotais brutališkais meto
dais. Bet šis laikinis ir dalinis, 
taktikas nakeitimas nereiška. 
kad jie būtų nustoję buri 
munistais. Tito Jugoslavijote, 
Gomulka Lenkijoje (ir Imre 
Nagy Vengrijoje) buvo sav'i 
laiku nemažiau brutališki ir 
žiaurūs ka o Stalinas, Malen- 
kovas ar Chruščiovas Sovietu 
Sąjungoje. Kaip visiems žino
ma. jie yra ištikimi jėga pa
remtos komunistinės politikos 
atstovai, paėmė valdžią smur
tu. kuris sunaikino tūkstančių 
žpioniu gyvvbes. Jeigu jie da
bar savo taktika kai kuriais 
klausimais kiek švelnina, tai

Šveicarijos laikraštis “Basler N achrichten” yra paskelbęs šito
kį vedamąjį straipsnį, kurį min. S. Lozoraitis, redakcijos 
kviečiamas, parašė pavadinimu.* “Ar tautinis komunizmas 
nėra komunizmas?"

priežasties tam reikia ieškoti 
tik toje aplinkybėje, kad jie 
yra susidūrę su pasipriešini
mu, kurį jie stengiasi nugalė
ti ne tiesioginia frontaline ak
cija, bet elastiškenis ir sun
kesniais metodais. Ir kaip tik 
šitas taktikos pakeitimas daž
nai laikomas Vakaruose nusi
sukimas nuo komunizmo.

Geresniam pažinimui pavo
jaus, kurį kiekvieno atspalvio 
konnlnizmas sudaro Europai 
būtų naudinga turėti galvoje 
kad komunistiniai valdovai 
Maskvoje, Belgrade, Varšuvo
je, Budapešte ar kur kitur, 
tiek vidaus, tiek užsienio poli
tikos srity dažniausiai

ruošia galą savo aukoms pa
laipsniui.

Būtent, tokiu būdu, kad jų 
aukos pamato visą joms grę
siantį pavojų, kai jau yra per- 
vėlu. kai vaizdžiai kalbant, jų 
galva jau yra nukritusi. Ko
munistinė santvarka kiekvie
name krašte visados yra lygi 
politinei bei moralinei mir
čiai.

Niekas vadinamųjų tautinių 
komunistų nėra niekados pa
reiškęs atsisakąs nuo komu
nizmo. Nei vienas jų nėra nie
kada pasakęs, kad jis laiko 
tautini komunizmą pereinamą
ja stadija į normalų gyvenimą, 
į laisvą socialinę bei valstybi
nę santvarką. Tam tikra fu 
žmonių vykdoma taktikos li- 
beralizaciįa teliečia atsk:rus 
kasdieninio ffyveninio dalykus, 
bet ne pagrindinius klausi- 
Bolšev:kai turi sena šūki: tau
tinė forma ir socialistinis, Tai 
yra, komunistin’s turinys. Tai 
buvo vienas pirmųjų šūkiu, 
kuriais bolševikai stengėsi už- 
migdvti gvvenančhi carų Rusi
jos teritorijoje tautų budru
mą ir patraukti jas savo ou- 
s’n. Tikrumoje gi. šio šūkio 
reikšmė yra ta. kad tautin-ai 
jausmai yra toleruojami tiek 
ir tol.

kiek jie gali būti išnaudoti 

komunizmo viešpatavimui su
stiprinti ir kol jie ištirpsta ko
munizme arba yra jo išrauti..

Yra pažymėtina, kūd asmuo, 
kurį Leninas buvo parinkęs 
šiai apgaulingai politikai vyk
dyti ir kuris tuo pradėjo savo 
karjerą, buvo kaip tik Strėnas 
— —tautybių reikalų komisa
ras pirmose sovietų vyriausy
bėse.

Jeigu Gomulkos sugrįžimas 
į valdžią buvo sutiktas Lenki
joje su tam tikru atsikvėpėji- 
mu, iš to negalima daryti iš
vados, kad žmonės būtų žiū
rėję į tautinį komunizmą kaip 
į savo gyvenimo problemų ir 
laisvės siekių išsprendimą. 
Gomulkos paskelbta liberali- 
zacija buvo lenkų sutikta kaip 
kasdieninio gyvenimo paleng
vinimas belaukiant, kad

prives , prie , komunistinės 
santvarkos panaikinimo.

Ir kaip tik ši aplinkybė pa
rodo, visą tautinio komunizmo 
pavojingumą: ji sukelia iliuzi
jų bei nepagrįstų vilčių dėl 
naujų | geresnių laikų, kurios 
neišsipildo. Antra, Gomulkos 
sugrįžimas į valdžią sužadino 
viltį kad Lenkijos priklauso
mybės nuo Sovietų Sąjungos 
ateis galas. Tačiau ir tai buvo 
karti iliuzija, nes nuo to laiko 
jau dvylika mėnesių ir toji vil
tis taip pat neišsipildė.

Bet ir pats lenkų komunistų 
vadas pranešė neseniai savo 
partijos centro komiteto po. ė- 
dy, ką jis mano apie laisvę. 
Jis yra pareiškęs štai ką:

“Partija nesirengia uždaryti 
duris, kurios yra dcbar demo
kratinei laisvei ir kritikai at
daros. Tačiau partija yra nusi
stačiusi tas duris geriau sau
goti, r.egu ligšiol. Kritika bus 
galima reikšti, bet ta sąlyga, 
kad socialistinė generalinė li
nija būtų iš anksto ir visiškai 
pripažinta."

Kai kurie šio grasinančio 
Įspėjimo išsireiškimai yra rei
kalingi paaiškin mo, nes jie 
pavartoti įprastam pas komu

nistus dalykų užtemdymui ir 
gali būti Vakarų skaitytojams 
nesuprantami. Taigi “demo
kratinę laisvę” reikia suprasti 
kaip komunistinę “laisvę”, ku
ri su demokratija teturi tiek 
pat bendra, kiek, pavyzdžiui, 
Sovietų Sąjungos konstitucija, 
kuri, einant bolševikų termi
nologija, taip pat esanti demo
kratinė. Toliau “socialistinė 
generalinė linija” tereiškia ko
munistinę ideologiją ir politi
ką, kurių tikslas yra įkurti 
komunistinę socialinę ir vals
tybinę santvarką. Tokiu būdu 
anot Gomulkos yra uždrausta 
reikšti betkurią priešingą ko-' 
miinizmui nuomonę ir, žino
ma, vesti bet kurią politinę 
akciją prieš komunizmą. Lei
džiama tiktai “kritika”, kitaip 
sakafnt, diskusija dėl tobules
nių metodų. komunizmui įkur
ti, bet ir ji yra aprėžta komu
nistinės “laisvės” spygliuota 
viela.

Kas dėl tautinio komunizmo 
reikšmės tarptautinėje plotmė
je, tai čia jo padariniai yra 
dar mažesni, galima pasakyti, 
kad, praktiškai, jų čia visai 
bematyti. Praėjusiais metais

nei Tito, nei Gomulka ar 
Mao-Tse-Tungas nėra nieko 
padarę esančiam. įtempimui 
sumažinti.

Priešingai, jie ji greičiau 
paaštrino, kaip, pavyzdžiui pa
darė Tito pripažindamas Pan- 
kowo vyriausybę. Vadinamojo 
tautinio komunizmo rėžimai 
ištikimai laikėsi Maskvos už
sienio politikos linijos. Be to. 
galima prileisti, jog Maskva 
panaudoja tautiniai - komunis
tines tendencijas, siekdama 
atstatyti koegzistencijos atmo
sferą, kuri jai yra reikalinga 
naujiems žygiams tarptautinė
je srityje ruošti.

Galop yra dar du momen
tai, kurių priminimas gali pa
dėti įnešti daugiau aiškumo i 
dažnai miglotas pažiūras Į tau
tinį komunizmą. Pirma, tur 
būt, dar visi atsimena kitos 
totalitarinės sistemos atstovo 
— Kvislinko pavarde. Vargiai 
begalima abejoti, kad jis buvo 
“tautinis” nacionalsocialistas. 
Ir visdėlto niekas tuo faktu

Ministerls St. Lozoraitis

Nesiremia jo piktadarybėms 
pateisinti arba kad ir tik skelb
ti jį buvus ‘-geresniu” naciu. 
Antra, juk ir Sovietų Sąjun
gos vyriausybė dažnai panau
doja tautines ir net naciona
listines stygas. Tai parodo to
kie pasireiškimai, kaip Petro 
Didžiojo, Suvorovo, Kutuzovo 
garbinimas, rusų tautos vaid
mens paskutiniame kare iškė
limas arba rusifikacija sovietų 
okupuotose Baltijos valstybė
se. Visa tai vyksta ne nuo 
Stalino mirties, bet buvo da
roma dar jam esant gyvam ir 
jo paties. Ir vis dėlto niekas 
nemano, kad dėl tų naciona- 
komunistinių darbų galima 
Maskvos valdovus laikyti ma
žiau pavojingais.

Reziumuojant galima dar . 
kartą konstatuoti štai ką:

Nežiūrint visu pastarojo lai
ko įvykiu kraštuose už gele
žinės uždangos nėra Įvykę jo
kių pagrindinių pasikeitimu. 
Tu kraštu komunistiniai val
dovai vnėra nieko padarę, kad 
būtų atstatytas normalus lais
vas gyvenimas. Tautinis ko
munizmas nereiškia atsitolini
mo nuo komunizmo. Tautinis 
komunizmas veda tik i komu
nizmą ir tiktai Į jį gali vesti.

Komunistinė santvarka, ku
rios 40 metų egzistencija yra 
pažymėta tik smurtu, neteisy
be ir krauju, bus savo laiku- 
nuversta. Tačiau tai nebus tau
tinio komunizmo nuopelnas, 
bet natūralūs, sveiko žmonių 
pasibjaurėjimo komunzmo ne
žmoniškumu padarinys.

G. K. CHESTERTON
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— Mačiau jį gyvą šeštą va

landą šį rytą, — pramiksėjo 
VVilfred Bohun.

— Dievas geras! — tarė 
kalvis. — Pone inspektoriau, 
aš nesu priešingas, kad mane 
suimtų. Gal tik tamsta būsi 
priešingas. Vistiek išeisiu iš 
tamstos *be dėmės savo vardui. 
Gal tik tamstai bus nemalonu 
išeiti iš teismo padarius bjau
rią klaidą, kuri galės pakenk
ti tamstos karjerai.

Ramus inspektorius pirmą 
kartą gyviau pažiūrėjo j kal
vį. Sužiuro ir kiti, tik mažas 
kunigas dar rankose vartė kū
jelį. kuriuo buvo suduotas 
smūgis.

—Lauke prie krautuvės sto
vi du vyrai. — kalbėjo to
liau kalvis, — du geri pirkliai 
iš Greenfordo, kuriuos jūs vi
si pažįstate ir kurie prisieks, 
kad mane matė nuo vidurnak
čio iki aušros ir dar ilgai po 
to mūsų atgaivintos misijos 
komiteto susirinkime, kuris po
sėdžiauja visą naktį ,— taip 
greit mes gelbstime sielas. Pa

čiame Greenforde dvidešimt 
žmonių galėtų dėl viso to laiko 
prisiekti. Jei būčiau pagonis, 
inspektoriau, tamstos neper- 
spėčiau ir leisčiau tamstai iš
sišokti. Bet kaip krikščionis, 
turiu duoti tamstai pasirinkti 
ir paklausti, ar tamsta išklau
sysi mano alibi dabar ar teis
me.

Inspektorius pirma kartą 
atrodė sunerimęs ir tarė:

— Žinoma, džiaugčiaus, jei 
tamsta dabar galėtum pasitei
sinti.

Kalvis išėjo iš kiemo tuo 
pačiu ilgu, lengvu žingsniu ir 
sugrįžo su savo dviem pažįs
tamais iš Greenfordo, kurie, 
tiesa pasakius, buvo pažįstami 
ir visiems ten esatiems, Kiek
vienas iš jų pasakė kelis žo
džius. kuriais niekam net Į gal
vą neatėjo paabejoti. Kada jie 
buvo savo pasakę, kalvio ne
kaltumas buvo neabejotinas.

Užėjo viena iš tų keistų 
tylų, kurios yra keistesnės ir 
nepkenčiamesnės už bet kurią 
kalbą. Beprotiškai, bet tik kal
bai užmegzti, kuratas tarė ka

talikų kunigai.
—Tamsta, rodos, labai do- 

mies tuo kūju, tėve Brown.
—Taip, domiuos. — atsakė 

tėvas Brown. — Ko dėl toks 
mažas kūjis?

Gydytojas atsisuko į ji.
— šimts pypkių, tai tiesa, 

—sušuko jis. —Kas pavartotų* 
mažą kūjį, kada aplinkui guli 
dešimt didesnių kūjų?!

Paskui, prisiartinęs prie ku- 
rato, nuleido balsą, ir tarė:

— Tik toks žmogus, kuris 
negali pakelti didesnio kūjo. 
Tai nėra jėgos ar drąsos klau
simas tarp lyčių. Tai keliamos 
pečiuose jėgos klausimas. Drą
si moteriškė galėtų įvykdyti 
dešimt žmogžudysčių su lengvu 
kūjeliu ir nusispiauti. Su sun
kiu kūju ji negalėtų užmušti 
ir vabalo.

Wilfred Brohun žiūrėjo į jį 
akis išvertęs su kažkokiu pasi
baisėjimu, o tėvas Brovvn ati- 
didžiai klausėsi. Gydytojas 
traukė toliau dar labiau pa
brėždamas.

— Kodėl tie idiotai visados 
taria, kad žmonos meilužio ne
kenčia tik žmonos vyras? De 
vynis kartus iš dešimties la
biausiai nekenčia žmonos mei
lužio — žmona. Kas žino, ko
kio įžūlumo ar neištikimumo 
ji buvo iš jo susilaukusi? Pa
žiūrėkite ten!

Jis mostelėjo į rudaplaukę 
moteriškę ant suolo. Pagaliau 

ji buvo pakėlusi galvą, ir jos 
puikiame veide džiūvo ašaros. 
Wilfred Bohun mostelėjo, 
tartum norėdama visa ta byla 
nusikratyti, bet tėvas Brown, 
nudulkinęs nuo rankovės iš 
krosnies atpūstas dulkes, tarė 
su savo paprastu abejingumu.

—Tamsta esi kaip ir visi 
gydytojai — jūsų mintinis 
mokslas tikrai sugestyvus. Tik 
jūsų fizinis mokslas visiškai 
neįmanomas. Sutinku su tams
ta, kad moteriškė daug dau
giau trokšta užmušti meilužį 
kaip vyras, Ir aš sutinku, kad 
moteriškė pakels mažąjį kūjį 
vietoj didžiojo. Bet čia yra 
vienas sunkumas —jokia mo
teriškė negalėtų taip suaižyti 
žmogaus kaušo. —Paskui, va
landėlę lūktelrėjęs, jis pridėjo: 
—Šie žmonės dar nėra visko 

supratę. Pulkininkas buvo už
sidėjęs geležinį šalmą, o smūgis 
jį sutrupino kaip stiklą. Pa
žiūrėk į tą moteriškę. Pažiūrėk 
į jos rankas.

Visi vėl nutilo. Paskui kiek 
nepatenkintas prabilo gydyto
jas.

— Na, gal aš ir klystu, šį tą 
prieš viską galima surasti. Bet 
aš nuo savo neatsisakau: tik 
idiotas keltų mažą kūjį, galė
damas pavartoti didelį kūjį.

Tada Wilfred Bohun stvėrė 
savo liesomis ir virpančiomis 
rankomis už galvos ir įsikibo 
į savo retus geltonus plaukus.

Po valandėlės jis rankas nu
leido ir sušuko:

— To žodžio man trūko, 
tamsta pasakei žodį : “Tik i- 
diotas keltų mažą kūjelį, ga
lėdamas pavartoti didelį kūjį.“

— Taip, — sutiko gydytojas. 
— Na, tai kas ?

—Na, — tarė kuratas, — 
tik idiotas tai ir padarė. — Visų 
akys nukrypo į jį, o jis susi
jaudinęs traukė toliau. — Aš 
kunigas, — netvirtai sušuko 
jis. — o kunigas neturėtų lieti 
kraujo. Aš... aš noriu pasa
kyti, kad nieko neturėtų pa
siusti, į kartuves. Ir aš dėkoju 
Dievui, kad dabar aiškiai ma
tau nusikaltėlį ....todėl, kad tai 
nusikaltėlis, kurio negalima 
pasiųsti į kartuves.

— Tamsta nepasakysi, kas 
jis? — paklausė gydytojas.

Jo nepakartų, jei ir pa
sakyčiau, — atsakė Wilfredas 
su klaikia, bet keistai laiminga 
šypsena. — Kada atėjau į 
bažnyčią šį rytą, radau beprotį 
meldžiantis ten .... tą vargša 
Juzę, kuriam visą gyvenimą 
vieno šulo trūko. Dievas žino, 
ko jis meldės, bet būtų visai 
nenuostabu, lad tokių keistų, 
padarų maldos būtų kažkokios 
atbulinės. Visai galimas daly
kas, kad beprotis, prieš užmuš
damas imtų melstis. Kada pa
skutinį kartą pamačiau vargšą 
Juzę, jis buvo su mano bro
liu. Mano brolis šaipės iš jo.

—Šimts pypkių! — sušuko 
gydytojas, — pagaliau žmo
niškai kalbame. Bet kaip tam
sta išaiškini...
Kuratas Wilfredas virpėjo su
sijaudinęs.

— Ar tamsta nematai, ar 
tamsta nematai. — sušuko jis, 
lyg drugio krečiamas, — kad 
tai vienintelė teorija, kuri iš
aiškina abu keistus dalykus, 
kuri atsako į abi mįsles. Tos 
mįslės: mažas kūjelis ir didelis 
smūgis. Kalvis galėjo smogti 
didelį smūgį, bet nebūtų pasi
rinkęs mažo kūjelio. Jo žmona 
būtų pasirinkusi mažą kūjelį, 
bet nebūtų pajėgusi smogti di
delio smūgio. Bet beprotis ga
lėjo abeja padaryti. Kai dėl 
maž kūjelio.... na, jis —be
protis, ir galėjo bet ką pa
griebti. O kai dėl didelio smū
gio, ar tamsta nesi niekad gir
dėjęs, daktare, kad beprotis, 
paroksizmo pagautas turi de
šimties vyrų jėgą?

Gydytojas giliai atsikvėpė, 
o paskui tarė:

— Šimts pypkių, man rodos, 
kad tamsta atitikai tiesą.

Tėvas Brown atidžiai žiūrėjo 
į kalbėtoją. Kai visi nutilo, jis 
tarė su žymia pagarba:

— Pone Bohunai, tamstos 
teorija yra vienintelė, kuri iš 
iki šiolei pateiktų išlaiko kri
tiką kiekvienu atveju ir atrodo 
nesugriaunama. Todėl man ro
dos, kad tamsta esi nusipelnęs, 

kad pasakyčiau — pozityviai 
žinodamas, —kad ji nėra tik
roji. — Kunigas Brovvn nu
ėjo ir vėl pasižiūrėjo į kūjį.

— Tas tipas, rodos, daugiau 
žino, kaip turėtų —nepaten
kintai kuštelėjo gydytojas Wil- 
fredui. — Tie popiežininkų 
kunigai nežmoniškai' gudrūs.i

— Ne, ne, — tarė Bohunas 
su kažkokia, klaikiu nuova- 
giu. —Tą padarė beprotis! Tą 
padarė beprotis!

Abudu dvasinininkai ir gy
dytojas buvo atsitraukę nuo 
būrelio, kur buvo inspektori 
ir jo suareštuotas žmogus. Kal
vis garsiai tarė:

— Turiu vilties, kad įtikinau 
tamstą, pone inspektoriau. Aš 
esu stiprus vyras, kaip kad 
tamsta sakai, bet aš juk ne
galėjau atmesti kūjo čia iš 
Greenfordo. Mano kūjis neturi 
pusę mylios- per gyvatvores ir 
laukus.

Inspektorius d raugiškai 
žvilgterėjo į jį ir tarė:

— Ne,man rodos, kad tamstą 
galima visai atleisti, nors tai 
vienas iš keisčiausių sutapimų, 
kokių man kada teko matyti. 
Aš tik galiu tamsta paprašyti 
padėti mums, kiek tik tamsta 
galėsi, surasti kitą tokį didelį 
ir stiprų vyrą kaip tamsta. 
Tamsta, turbūt, nenumanai 
tokio vyro?

(bus daugiau)
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patraukti kitataučių dėmesį 
programos turtingumu ir įspū
dinga lietuvių demonstracija. 
Kitataučių dėmesiui atkreipti 
Alto suvažiavimas siūlo: *

Svečiui pagerbti buvo su-

vedėjai ANTANO F. KNEHOU1 — Haur. SO CM-
ta«e St, Nenveed. Mam. Skyriai: Utkoaniaa Farnitare Ce. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Bęston, Mass.; Antanas Daukantas-Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOreood 7-1449; SOvth Doataa 8-4018 ar 
8-1949; KMdaad 7-8SS8.

Po savo
Fr. Skėrys

W1NTER GARDEN TAVERIN Ine

Profsąjungose veikė įvairios 
sekcijos, rateliai, buvo svarsto
mi einamieji politiniai klausi
mai, buvo organizuojami ir vyk
domi streikai, atkakliai buvo ko
vojama už įtaką masėse.

už masię atitraukimą nuo iš
davikiškos socialdemokratu po
litikos,
už išplėtimą laisvių, kurias liau
dis buvo išplėšusi iš krikdemų, 
už masių mobilizavimą kovai 
prieš gresiantį fašizmo pavojų, 
kovai prieš išdavystę, kuriai ruo
šėsi socialdemokratų ir liaudi
ninkų vyriausybė.
Ar čia ne aiškiai pasakyta, kad 

komunistai visu frontu skubėjo 
atlikti paruošiamąjį darbą už
valdyti profesines sąjungas ir 
paimti masių vadovavimą, ir tai 
jiems vietom sekėsi. Iš dienraš
čio LIETUVOS aprašymo maty
ti, kaip socialdemokratų sureng
tą mitingą vikriai perėmė į savo 
rankas komunistai, ir toliau jau 
ne socialdemokratai, o komunis
tai miniai vadovavo.

(Atkeltas iš 2 pus.l) 
—kalbėjo gerai išstudijavęs jo 
“tarnybinį lapą’: “Jūs turėjote 
politinę bylą, 1924 metais jus 
turėjo teisti, bet jūs neatvykote 
į teismą. Be to, jūs turite dar 
vieną bylą už nestojimą į ka
riuomenę. Dabar tokia padėtis, 
kad jums nėra prasmės gyven
ti nelegaliai Važiuokite į Vilka
viškį, legalizuokitės, pasinaudo
kite amnestija, kol dar nevėlu, 
opaskį pasižiūrėsime.” —

čia baigė kalbėti Ppžela ir vėl 
samprotauja Bilevičius: toliau 
“Išvažiuoti iš Kauno tiesą sakant 
nelabai norėjau. Tomis dieno
mis Kaune buvo nepaprastai gy
vas politinis gyvenimas. Kas
dien vyko darbininkų susirinki
mai įmonėse, klubuose, profesą- 
jungose. čia vienur, čia kitur 
įvykdavo audringi mitingai.
Visa partinė organizacija, nors 
ir neišėjusi iš pogrindžio, smar
kiai dirbo legaliose organizacijo-

kalbos mokytojas dėtį Lietuvoje ir emigracijoje, 
evangelikų jauni-

suorganizuoti.. menines jėgas, 
parūpinti reikalingos publika
cijai literatūros, Į iš anksto pa
kviesti žymesnius kalbėtojus 
iš veiklesnių politikę, valdžios 
žmonių ir Lietuvai draugingų 
kultūrininkų”.

Minėjimai turėtų įvykti vi-, 
sur, kur tik yra lietuvių; su
traukti kuo gausesnį lietuvių 
skaičių; atnaujinti ryžtą kovo-

PRANEŠIMAS Iš JACK 
SOBLE FABRIKĖLIO VILKA

VIŠKYJE

KNIGHTS OF LHHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

ratelio vardu • pasveikino mo- direktoriaus pareigas einąs 
kytojas Fr. Skėrys. Jis supa- mokytojas Gailius. Evangeli- 
žindino su gimnazijos padėti- kų kunigas Simukėnas sveiki
nu, su jaunimo auklėjimu va- no lietuvių evangelikų liute- 
karų krikškioniškoje kultūro- ronų vyriausios tarybos vardu, 
je. nušviesdamas evangelikų pa-

stipriai reprezentuojamos su
kaktuviniame kongrese, nes. 
jam dera dar stipriau įsijung
ti į Lietuvos laisvinimo dar
bus”.

3. laukią įsijungimo ir “lie
tuvių profesionalų bei preky
bininkų organizacijų atstovų, 
kurių turimi ryšiai yra nau
dingi Lietuvos . laisvinimo pa
stangoms”. i

(Santrauka prisiųstos Alto 
suvažiavimo ■ rezoliucijos ir 
kreipimosi į lietuvių visuome-

klausomo gyvenimo rytojų”. , 
Pagaliau, šaukiamo Bostone 

1958 birželio 27—28 Amerikos 
liątuvię kongreso reikalu Alto 
suvažiavimas:

1. “skatina Alto skyrius, vi
sas lietuvių organizacijas, jų 
skyrius bei kuopas, draugijas 
fr klubus' iš anksto ruoštis 
kongresui”; “kiekviena Ameri
kos lietuvių organizacija ir 
draugija šiame kongrese turi 
būti reprezentuojama”;

2. “pageidauja, kad mūsų 
jaunimo organizacijos būtų

Kaprūpinti redakcijas Mte- 
suvažiavimas, ir toliau.. glaudžiai ir darniai ' ratūrą apie rengiamas iškil- 

“ " ‘ • męs ir pavergtąją Lietuvą; -
2. surengti pasikalbėjimus 

su savo miesto spaudos atsto
vais;/ v

3. slysti rezoliucijas JAV 
prezidentui, valstybės sekre
toriui, savo valstybės senato
riam ir kongresmanam, JAV 
ambasadoriui Jungtinėse Tau
tose, Jungtinių Tautų genera
liniam sekretoriui;

4. raginti atskirus asmenis 
rašyti asmeniškus laiškus val
džios pareigūnam ir savo mie- ’ 
sto laikraščiam.

Alto suvažiavimas atkreipė', 
taip pat dėmesį, kad Lietuvos 
laisvinimo finansavimas vis 
sunkėja ir reikalauja didesnių 
lėšų. Tad ryšium su Lietuvos 
nepriklausomybės 40 metų 
sukaktimi skelbiamas sukaktu
vinis vajus, kurio metu

"kiekvienas lietuvis teįripa- 
reigoja aukoti Altui bent vie
nos dienos uždarbį, o skyriai 
bei komitetai tesudaro sąlygas 
vir.am atiduoti savo auką Lie
tuvai”.

ir kitomis progomis reikia - 
stengtis sutelkti “tiek lėšų, 
kad jomis galima būtų dar 
platesniu mastu dirbti ir ar
tinti Lietuvai laisvo ir nepri-

WORC, 1310 kitocykles 
Worcastar, Mass.

Sekmadieniais .
8 iki 8:30 vaL ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St 

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

Dr. Martynas NiemoeHeris 
pirmojo Didžiojo karo metu 
buvo vokiečių povandeninio 
laivo pagarsėjęs vadas —visos 
tautos apšauktas didvyriu. Ta
čiau karas jį ir sukrėtė. Išsto
jęs iš kariuomenės, tapo ev. 
liuteronų kunigu. Griežtai iš
ėjęs prieš Hitlerio naciškąjį 
žmonių slėgimą ir žudymą, 
buvo’ suimtas ir 7 metus išlai
kytas koncentracijos stovyk
loje. Iš jos išėjęs po antrojo 
Didžiojo karo, 1947 buvo iš
rinktas Hesseno ir Nassau sri
ties ev. liuteronų bažnyčios 
prezidentu. Skelbdamas meilę 
žmogaus žmogui, kiek per toli 
nuėjo savo pasisakymuose už 
sugyvenimą su sovietais ir dėl 
to pačių ev. liuteronų tarpe 
sukėlė nepasitenkinimo. Jei 
ne* tai, būtų buvęs išrinktas 
visos Vokietijos ev. liutero- 
nių bažnyčios prezidentu. Red.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
TnwltM> ii atiprim radijo stotie* W1X)A, 1SSO kytocydes

KIEKVIENA SEKMADIENĮ—NUO 130 IKI 230, VAL.,, 
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

Toliau Bilevičius rašo jau-iš 
paskyrimo vietos: “1923-26 me
tais komunistinės organizacijos 
buvo smarkiai apdaužytos fr ne
teko savo vadovų.” (Dabar su
prantama, kodėl centro komite
tas pasiuntė tenai ’diplomuotą” 
komunistą, Bilevičių, 1921 met. 
dirbusį Sobolevičiaus šerių fab
rike, padėčiai atitaisyti.) ~

"1926 m. judėjimas smarkiai 
išsiplėtė, sutvirtėjo ir komunis
tę organizacija vėl pradėjo ak
tyviai veikti.

Čia 1926 metais dirbo ir Pleč
kaitis, laikęs Vilkaviškį savo 
tvirtove, tačiau iš tikrųjų taip 
nebuvo, darbininkai, anot Bi- 
levičiaus, šalinosi nuo socialde
mokratų, o komunistų įtaka die
na iš dienos didėjo. Komunis
tai “dar’ - kartoju - nebuvo ga
lutinai pasiruošę, bet patriotai 
užbėgo už akių ir netrukus išti
ko įvykiai, kurie, anot Bilevi- 
čiaus, brangiai atsiėjo komunis
tų partijai -tai gruodžio 17 d. 
perversmas.

Bilevičius nebuvo vienintelis, 
tokių centro komiteto įgalioti
nių — išmokslintų Maskvoje 
1926 metais —buvo išmėtyta 
po visus apskrities miestus, pa
vyzdžiui, Šiauliuos rajkomui va
dovavo Karolis Didžiulis Gross- 
manas, vėliau pakeitęs Karolį 
Požėlą Kaune ir dabar aukščiau
sio teismo pirmininkas.

Komunistų partijos centras 
Kaune, sugebėjo per laisvės lai
kotarpį sustiprėti ir būti papil
dytas. Provincijoje buvo penki 
rajonai, apimą po kelias apskri
tis, iš 5-7 žmonių kiekvienoje, 
su stažu ir patyrimu* konspiraci
nėje veikloje, su daugybe para- 
jonių ir kuopų.

Anais laikais, deja, atmosfera 
krašte buvo prinokusi permai
nai vienon ar kiton pusėn.

Vasario 16 gimnazijos evan
gelikų jaunimo rateliui pa
kvietus, dr. M. NiemoeHeris 
gimnaziją aplankė lapkričio 
22 d.

kurioje pabrėžia, kad mitetu, au Liatuvos diplomati-
“dahirtinčū nedėti** akfratz- nhh atstovėto fr su Lietuviu 

tetari* mm kurios Laisvės Komiteta W Pa»rg- 
Itetvvi^j SsuėS' a^sisėky* tųję Europai Tautę Or0njza- 
Kvk daugiau teks pakaiti rija."
pafig Bstuvšg Rgaiėmh fr to- Alto suvažiavime buvo, taip 
dėl ji parešcalau* vis daugiau priimtas kreipimąsi* j 
rišę Bduvią dvasini? fr rt»e-' ihtuvių visuomenę ryšium su 

jėgų įtampai, - , Lietuvos nepriklausomybės pa- 
todėį minėtas Alto suvąžia- skelbimo 40 metų sukaktimi 

vimaą fr Aito šaukiamu kongresu
1. “kviečia- visus laisvajame Bostone.

pasaulyje gyvenančius lietu- Vasario šešioliktos minėji- 
vius laikytis solidarumo, nebe- mo reikalu prašoma: «

LAISVES VARPAS
NsnjosteB Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
W»U 1430 knocydes

ningą laisvės kovos vadovybę”;

2. "prašo visus Amerikos 
lietuvius' dar didesniu pasiry
žimu ir aukomis remti Alto 
darbą ir pastangas Lietuvos 
laisvinimo šventam žygyje”;

3. “rag^ia visus laisvinimo 
veiksnius dirbti sutartinai ir 
koordinuotai su kitų pavergtų
jų tautų egzilinėmis organiza- 
čijdmis, siekiant bendro tiks-)dėl Lietuvos laisvinimo 
lo — laisvės savo tautom, lai
svės fr taikos žmonijai.

fš savo pusės Alto suvažia
vimas minėtąja rezoliucija pa
reiškia, kad

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos fr kiti foto darbai atliekami greit, gerai fr 
pigiau nei kitur.

•v
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Svečią gimnazijos kieme su
tiko fr pasveikino vietos vokie
čių dekanas Trautmahas, e- 
vangelikų kun. Simukėnas, 14 
Huetteenfeldo evangelikų baž
nyčios tarybos narių, gimnazi
jos direktorius Gailius, PLB 
Vokietijos krašto valdybos at
stovas Stankaitis fr 
jai.

Dr. M. Niemoellerį 
svečius evangelikų

mokyto-

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Depart. WA 5-3456

mo ratelio 
nas dr. M. 
dekantui

Dctroit 10. Mfchignn 
TeL TAshmore 5-7560

ir kitus 
jaunimo

4102 Archer Avė.
Chicago 32, Illinois 

Tei. FReemont 6-6399

Room 10. Kilis Bldg.
409 W. Broadwny 

Bcrton 27. Masaachusetts
Tel. ANdrew 8-8764

Mes esame vienintelė tame biznyje firma, kuri pasiūlo parodyti kiekvienam mūsų klijentui patvirtintą 
apdraudos liudymo nuorašą.

716 Wabrat St

Ftiiladelphia 6. Pa.

Telefonai: 
Egzekutj-vinė ištaiga WA 2-0100 

Siuntinių “

1991 Broadw*y
New York 23, N. Y. 

Tel. LYceunt 5-0900

1165 E. 71st St
Clevetand 3, Ohto 
TeL UTah 1-0807

SIUNTINIŲ GAVIMAS PAŠTU PATVIRTINAMAS IR SĄSKAITA IŠSIUNČIAMA 
t » LAIKE DVIDEŠIMT KETURIŲ VALANDŲ

Jūsų apsaugai, siųskite siuntinius per

NERIZIKUOKITE

2 CONVENIKMT officeb

vardu įteikė dova- 
Niemoelleriui ir 

Trautmanui po 
gražią tautmę juostą ir po dvi
knygas —■ “Vilnius” ir “Li- 
thuanian Folk Art” angių kal
ba apie Lietuvą. Apdovanotie
ji labai džiaugėsi, nes jiems 
tai buvo didelė staigmena.

Be to dar sveikinimo kalbas 
pasakė LB Vokietijos krašto 
valdybos atstovas Stankaitis,

(3% regular plūs extra)

Save Kere — And Profit More — Riekt Now!

rengta ir maža programėlė. 
Pasirodė tautinių šokių gru
pės, vyresnieji ir mažiukai pa
šoko po keturius tautinius šo
kius, prie kurių parengimo 
prisidėjo mokinė Rūta Kiul- 
kaitytė. Svečias stebėjosi ir 
džiaugėsi pačiais šokiais ir tau
tiniais drabužiais.

Po oficialaus priėmimo sve
čiai apžiūrėjo bendrabutį, kla
ses ir virtuvę, kur .viri buvo 
kukliai pavaišinti. Dr. M. Nie- 
moelieris su svečiais gimnazi
joje prabuvo apie dvi valan
das. Fr. Sk.

Sveikinimam atsakydamas 
dr. M. Njemoelleris tarė padė
kos žodį:

“Labai dėkoju už tokį gar
bingą ir nuoširdų priėmimą, 
kurio aš nesu vertas, kurio 
neužsitarnavau. Juk turėjau 
žinoti, kad mano bažnytinėje 
srityje yra tokia globos reika
linga mokykla, juk tai mano 
pareiga ja pasirūpinti, globo
ti ir padėti čia susiburusiai 
evangelikų jaunuomekiei.

Džiaugiuos patyręs, kad jūs 
čia gražiai bendradarbiaujate 
su vokiečių jaunimu, kad

(Nukelta į 5 pus.)

SIŲSDAMI DOVANŲ SIUNTINIUS | LIETUVA AB KITAS SSSB DALIS
■ Siųskite savo siuntinius per patikimą firmą, kuri veikia pagal sutartį su Inturistu, Maskvoje.

Mr. Maurice Rifkin, prezidentas GLOBĖ TRAVEL SERVICE tik ką grįžo iŠ SSSR, kur vedė derybas dėl naujos su
tarties su Inturistu. Jis tyrinėjo dovanų siuntinių situaciją ir rado, kad tūkstančiai siuntinių grąžinami Į JAV-bes to
dėl, kad jie būna arba netinkamai supakuoti, nekorektiškai įkainuoti, arba netinkamai dokumentuoti. Todėl yra svar
bu, kad jūs veiktumėt su firma, kuri dvideiimt penkių metų patyrimu sukūrė puikiausią reputaciją.

Mūsų štabas padidintas, mūsų priemonės pagerintos, nauji skyriai atidaryti ir padaryta viskas, kad pagreitinus mums 
patikėtų siuntinių išsiuntimą.



O Lietuva motinėle!
Tave-naktį aš sapnuoju. 
Prie tau mano vis širdelė. 
Aš tau rašau ir dainuoju!

Kuo man širdį giliau duria 
Kalbos tavo priešų minios. 
Tuo didesnę širdy kuria 
Meilę šnekos prigimtinės.

Nėr tėvynės be liežuvio.
Kiekviens šitą gal suprasti.
Atimk kalbą nuo lietuvio.
Tai Lietuvos ir neesti

Nesuprantu tų lietuvių, 
Katrie lizdą tik gadina. 
Kitų ieško sau liežuvių.

- O saviškį kojoms mina!

DARBININKAS

PR. PAULIUKONIS.

•i

LYDOS pilies griuvėsiai.

Z

i

?

šiomis politipinis brošiūro-

JAUNIMO STOVYKLOS

A 
t

sų šonų naikinamos tėvynės 
reikalus per šiuos metus tiek 
sutvirtėjo, jog paskui gyve
nime, sugrįžę į Lietuvą, kiek
vienas savaip dirbo ir dirbęs Paveizėjus į tuos mūrus, 

Kaipgi liūdna širdžiai mano! 
Nėr jau stogo, nėr jau durų — 
žydai ožkas viduj gano. -

lęs iš lietuviškos aplinkos, sa
vo karštą patriotizmą ir tė
vynės medę per Įvairius sve
timus vėjus ir audras išlaikė

koš, kurios suglaustos ima 
liepsnoti; o kai gerai įsilieps
noja, tai skyrium nebegęsta. 
Trijulės supratimai apie gim
tosios kalbos reikšmę ir ver-

Kur liežuvis, Lyda, tavo?
Kur,tas būdas pirmutinis?
Jau pamiršai tėvus savo -
Sudie, kraštas prigimtinis!

Kad liežuvį jie turėtų. 
Kiek tai anys pasakytų? 
Kas yr pikta —- netylėtų. 
Vis tai pirštais iškaišytų!

Juk tai jisai ją pastatė. 
Ko tie mūrai nebežino?! 
Ko tie mūrai nebematė?!

kovos būdą su rusinimu, visi gerai sugyvenate. Mes tu- jūsų, mielas jaunime, pareiga

Lietuvos gyventojų likimai

demijoje PJ Kriaučiūno ir 
kun. K. Jauniaus draugys
tė dar labiau sutvirtino. Vaiž
ganto žodžiais, “Jauniaus — 
Kriaučiūųo — Gimžausko tri-

Dabar mūsų pareiga atitaisyti 
šias praeities klaidas ir žiūrė
ti, kad jos nebesikartotų. Ir

1$ VISUR

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
(Atkelta iš 4 psl.) 

evangelikų bažnyčios taryba 
jumis broliškai priėmė ir jūs

Ir nutilo jau čia ginklas.
Nėr čia šiandien gyvo kvapo. 
Stovi mūrai kaip paminklas 
Ant lydėnų šnekos kapo!

moterėlių.
Ir čia pradžią, padarė vys-

• Tremties leidykla Vokie
tijoje leidžia žurnalisto Simo 
Miglino knygą “Pavergtoji 
Lietuva", kurioje ‘svarstomi

Uetov^besgy nejasVjlmauskrašte
Kun. S. 60 mėty mirties sukakčiai priminti

Antroje XIX a. pusėje tau
tiškam lietuvių šusipratiinui 
nepaprastos reikšmės turėjo 
liaudies švietimas, kuriuo be
veik išimtinai rūpinosi kuni
gai-

V. Biržiška tvirtina, kad 
lietuvių kovą su rusų valdžia 
dėl lietuviškos spaudos lais
vės žymia dalimi nulėmė vysk. 
Motiejaus Valančiaus ?suor- 
ganizuotos parapinės mokyk
los, apėmusios beveik visus 
mokyklinio amžiaus vaikus. ____
Raštinga liaudis julė kunigų akademijoje bu-

be savų knygų verstis ir įvai- degančios pĮiaųs-
riomi&_ prieronemis - p a tį 
draudimą sugriovė”.

Rusų valdžiai uždarius pa
rapines mokyklas, vysk. M. 
Valančius nurodė, klebonams 
organizuoti kaimuose slaptas 
mokyklas ar įpareigoti tėvus 
namuose savo vaikus bent 
skaityti išmokyti. Valančiaus 
liaudies švietimo programa 
tapo tradicija; jos laikėsi ir 
vėlesnieji kunigai, kaip kun. 
Tatarė, kun. Sderavičius Ku
piškio dekanas kun. Kozmia- 
nas, kun. Sereika ir kiti. Jie 
organizavo slaptas mokyklas 
ar patys švietė žmones, ypa-

" tingai pasižymėjo Panemunė
lio klebonas kun. Katelė. 
Dauguma kunigų, rengdami 
vaikus prie pirmos komuni
jos, reikalavo, kad jie mokė
tų lietuviškai skaityti. Tad 
motinos rūpinasi savo sūnelį 
ar dukrelę išmokyti nors mal
daknygę paskaityti.

Ir draudžiamos lietuviškos 
spaudos gaminimu, jos gabe
nimu ir platinimu iki “Auš
ros” laikų rūpinosi veik vieni 
kunigai, talkinami pamaldžių

mas Valkininkų klebonu ir 
Merkinės dekanu. Eidamas 
dekanų pareigas, turėjo pro
gos susitikti ir paveikti bu- • 
vusį akademijoje savo profe
sorių, kilusį iš Salamiesčio pa
rapijos kaimietį, Vilniaus vys
kupą Antaną Audzijonį (Au- 
dzevičių). Lydėdamas savo 
dekanate vizituojantį parapi
jas vyskupą, kun. S. Gimžaus
kas nurodė blogybės, kylan
čias iš nesuprantamos žmo
nėms lenkų kalbos bažnyčio
je. Vyskupas A. Audzijbnis 
suprato apverktiną Vilniaus

tuviškose parapijose, ir pra
dėjo reikalauti iš kunigų, 
kad žmones katekizuotų ir 
pamokslus sakytų supranta
ma jiems lietuvių kalba. Kun. 
S. Gimžauską pakėlė į garbės 
kanauninkus. Įdūkę lenkai 
skundė kun. S. Gimžauską 
vyskupui, bet visi jų skundai 
nuėjo niekais. Vyskupas A.

* Audzijonis gerai pažinojo

NUO VIKARO IKI ALTA- 
RISTO

Silpna kun. S. Gimžausko 
sveikata neleido jam ilgiau 
studijuoti akademijoje.' Po 
metų išvyko ir pradėjo pasto
racijos darbą. Per šešerius 
metus apvažiavo keturias pa- ■■ S. Gimžauską. 1892 m. buvo 
rapijas: žaludko (Lydos ap- 
skr.), Žiežmarių, Vidiškių, 
ir Kietaviškių (klebonu). 
Nors tik po metus pabūna, 
— tik Vidiškiuose apsistojo 
kiek ilgiau (trejus metus) — 
visur paliko žymių savo lie
tuviškos veiklos. 1884 skiria-

ir juo visiškai pasitikėjo. Ta
da kun. S. Gimžausko prie
šai apskundė jį rusų valdžiai, 
kuri už lietuviškos spaudos 
platinimą ir tariamą provos- 
lavijos įžeidimą pareikalavo 
iš vyskupo pažeminti kun.

paskirtas Giedraičių vikaru. 
1893 m. rusų valdžiai nesuti
kus jo tvirtinti Širvintų kle
bonu, perkeltas į Bagaslaviš
kį altaristų . Čia susirgo inks
tų akmenimis ir išvyko gydi- 
tis į Varšuvą, kur 1897 rug
sėjo 27 d. ęiirė (B-d.)

“Aušra“ ir “Varpas” savo rime atsisakyti praeities klai- ugdytis žmoniškumą. Mes gy- 
spinduliais sieke daugiau in- dų ir neturime aukštinti ir 
teligentus, o liaudis buvo švie- auginti savo nacionalizmo, sa- 
fįmt2Lta?!2S».ftiprina‘ vo tauti3kumo taip, lyg šalia 

į laik- jo nebebūtų kitų tautų, ly- 
giaverčių mūsų tautai, kaip 
tai buvo praeity.

Pergyvenau du didžiuosius 
karus ir jaučiu, kad mes, se-

raščių — “šviesos”,
gos”, “Tėvynės Sargo”. Kaip 
istorikas P. Šležas nurodo, 
pasauliečiai inteligentai į ko
vą su rusinimu stipriau įsi-
jungė tik po Kražių skerdy- nesnioji karta, esame labai 
nių (1893). nusikaltę, nebepataisomai nu-

Vilniaus krašte, kur dalis sikaltę jaunajai kartai, žinau, 
nepaisydami kaip jaunatvėje mes. girdėda- 

Katalikų Bažnyčios nuosta- mi, kad viename mūšyje žuvo 
tų, varė lietuvių nutautini- 12.000 prancūzų, buvome pa
mo darbą, padėtis buvo sun
kesnė. Bet ir čia buvo lietu
vių kunigų, Kurie laikėsi 
vyskupo M. Valančiaus liau
dies švietimo programos. Pir
moji tokia lietuviška kregždė 
Vilniaus vyskupijoje buvo . . 
kun. Silvestras • Gimžauskas bro,ių 
(1844-1897). nuo kurio mir- k -
ties šiemet rugsėjo 27 suka- sunaikinta jų ir jų artimųjų 
ko 60 metų.

kunigų, visai

tenkinti, kad jiems buvo su
duotas geras smūgis, o visai 
užmiršdavome, kad tų žuvu- 
sių dvylikos tūkstančių pran
cūzų su viltimi laukia tiek pat 
tėvų, laukė dvylika tūkstančių 
' " " -, kad sunai
kinta 12.000 jaunų gyvybių.

ateitis.
Mes užmiršome Kristaus 

-žodžius ir galvojome, kad jė-
S. Gimžauskas buvo ūki- ir laimėsime nebe- 

ninku sūnus, gimęs 1844 Kir- aaprasdams. kad juo dang au 
deikių km. Linkmenų vai. Jėg“ pavartojame, juo blo- 
Mokslus ėjo Švenčionių ir giau. Ir štai dabar esame gi- 
Daugpilio gimnazijose. 1863 sugėdinti ir nužeminti, 
baigęs šešias klases, įstojo į 
Vilniaus seminariją, bet dėl 
lenkmečio kilusių neramumų 
iš seminarijos išstojo. Ku
riam laikui (1865-70) ir pati 
seminarija buvo uždaryta. 
Dešimtį metų dirbo vaisti
nėje ir įsigijo 
padėjėjo teises, 
sitikęs buvusį

SUNKIUOSE GYVENIMO 
VINGIUOSE. dieno? rei-

į

i

PRO LYDOS MŪRUS PRAVAŽIUOJANT
SILVESTRAS GIMŽAUSKAS

Kaipgi būčiau aš laimingas 
Visiem meilę tą įpilti! — 
Duok tai, Dieve maloningas. 
Duok! Išpildyk mano viltį!

• Hartfordo, Conn., LDS 
6-tos kuopos susirinkimas - 
be ūkiamas giuožio 5, 1 v. p.p. 
bus ienkama valdyba kitiems 
metams, taip pat bus gera 
pioga atnaujinti Darbininko 
p.jiiumeiatą, paaukoti už 
gumą gražų kalendorių.

c Kun. Vladas Budreckas 
iškeltas iš lietuvių šv. Kazi
miero parapijos Pittsburgh, 
.Pa.. į St. Magdalen’s parapi
ją Homestead, Pa.

• “Lux Christi” kalėdinis 
numeris jau parengtas spau
dai. Jame aprašomi Kunigų 
Vienybės seimo darbai, nau- _ \

„joji. Šiluvos šventovė Marqu- 
ette Paik, Chicagoje ir kit. 
Numeris'pasirodys prieš Ka
lėdų šventes.

• Lietuvišką baldų dirbtu
vę Sydnėjuje, Australijoje, 
įkūrė J. šimboras ir A. Ko- 
vačikas, nupirkdami veikusią 
baldų dirbtuvę netoli Regente 
parko geležinkelio stoties.

Prancūzijos LB.. krašto 
bėndruomehės tarybon kores
pondentiniu būdu išrinkti:*' 
kun. J. Petrošius, O. Bačkie- 
nė, R. Bačkis, Pr. Dulevičius, 
J. Lanskoronskis, Ed. Turaus
kas, P. Klimas jr., A. Liutkus, 
B. Venskuvienė ir M. Macke
vičiūtė. Į garbės teismą iš
rinkti: dr. St. Bačkis. prof. J. 
Baltrušaitis ir J. Gravelis.

• Pabaltijo draugija, vei
kianti Vokietijoje, gavo leidi
mą metuose surengti baltų 
tautų kultūros dienas, šie
met lapkričio mėn. Berlyne 
vyko baltų knygų paroda, su- 

-silaukusi ' nemaža dėmesio. 
Kitais metais numatyta cho
rai. tautiniai šokiai, muzika, 
meno parodos ir kita. Lietu
vių skyrių knygų parodoje 
tvarkė V. Banaitis.

Kaip Amerikoje, taip ir Vo- įvedę ir lietuvių kalbos pamo- sulaukiama iš užjūrio lietu- 
kietijoje tie patys motyvai kas tiems, kurie silpniau rho-- vių. iš JAV ir Kanados, 
skatina vaikus burtis į lietu- kėjo lietuviškai. Padeda ir šveicarai, ypač

1954-55 metais stovyklos Thomų ir Ehrensbergerių šei- 
buvo Holzhausene prie Augs- mos. šie šveicarai, vedę lietu- 
burgo. 1954 m. buvo 130 vai- raitės, lietuviškais reikalais 

Vokie- kų iš visos Vokietijos. Retas daugiau sielojasi kaip kurie 
iš dabartinės Vasario 16 gim- lietuviai. Jie ypač daug pa

viškas vasaros stovyklas, nes 
jos yra vienintelė priemonė 
stiprinti jaunimo lietuvišką 
susipratimą. - Tačiau 
tijoje surengti stovyklą yra
kur kas sunkiau. Tėvai netur- nazijos mokinių nėra buvęs deda stovyklaujant šveicari- 
tingi, visi išsiblaškę, maža 
talkininkų, vadų. Reikia di
delių pastangų ir pagalbos, 
kad jaunimas galėtų vasarą 
atostogauti.

Vienas tokių nuolatinių sto
vyklų rengėjų yra kun. An
tanas Bunga, PB Memingeno 
apylinkės pirmininkas, šiais 
metais jis suruošė jau penk-

mūsų stovykloje.
Per penkerius metus yra 

stovyklavę apie 600 vaiku.
Tiesa, dalis jų kartojosi, 

bet jie padėdavo stovyklai 
greičiau susigyventi ir pri- los vadų auklėjimu. Tai būtų 
prasti prie tvarkos. Mūsų sto- galima padaryti ir 
vykias gražiai aprašė ir vokie- metu. Darbo lietuvių stovyk- 
čių spauda. lose yra daug, o darbininkų

Stovyklos tvarka paprasta: maža. Tačiau jaunimas yra 
tą stovyklą. Dvi paskutinės spOrtas. mankštos, pamokos, vertas ir sunkiausios aukos. 
’ . ’’ * " ■ iškylos, pasirengimai . pasiro- nes jaure matome ateities

bolševikų okupacijos metais.
vykdyti trėmimai, jaunimo 
gabenimas į Sibiro taigas ir 
buitinės gyvenimo sąlygos 
Lietuvoje. Knyga išeis dar 
prieš Kalėdų šventes.

• Urbancje lietuviai stu-

joję. suranda bičiulių ir iš 
šveicarų tarpo.

žvelgiant į ateities planus, 
reikia pirmiausia rūpintis 
ne tik pinigais, bet ir stovyk-

dentai gruodžio 7 dalyvauja 
įvairių tautų parodoje.. Lietu
viai gavo
kur bus išstatyta, lietuviško
jo meno, tautodailės pavyz
džiai. Išleidžiamas ir atskiras

atskirą kambarį.

žiemos

leidinys. Paroda ir leidiniu 
rūpinasi Avižienis. Rūbas. 
Virbickaitė, Radvila. Šarūnas 
ir kiti studentai.

buvo Šveicarijoje. Ten sto- į
vyklauti yra kai kuriais at- dymams* kasdieną mišios. Lietuvą: 
žvilgiais patogiau ir pigiau; bendros maldos. Didelio įs- 
šiemet visą rugpjūčio mėnesį pūdžio padaro partizanų va- > 
stovyklavo apie 90 vaikučių karas su specialia programa 
iš visos Vokietijos. prįc kapo. Taip stovyklos vi-

Pirmoji stovykla po didžio- sada traukė vaikus, visada
sios emigracijos buvo suruoš- norinčių stovyklauti būdavo 
ta 1953 Sechachc, Odenwal- daugiau, nei galėdavo priim- 
-e. ti. Patenkinti ir tėvai, nes

Ten palapinėse stovyklavo vai^i pasilsėję,
apie 100 vaikučių iš Bavari- stiprėję, įsigiję naujų žinių, 
jos, Wuerttembergo ir Hesso. Stovyklom didelį 
Tėv. Alf. Bėrrtatonis. Liet, skyrė visi Vokietijoje 
Katalikų Sielovados tvarky- lietuviai kunigai.
tojas, buvo ne tik nuolatinis Paskutiniame kunigų šuva- jngas. kad aš jaučiuosi nevertas 
svečias, bet ir stovyklos fi- žiavime jas organizuoti pa- apie jį kalbėti. Tavo didvyriš- 
nansuotojas. o kiti kunigai vesta kun. A. Bungai. Jis vic- dvasia many sukelia nuo- 

nas nieko nebūtų padaręs, stabos ir pagarbos jausmus.

Mano broli partizane!
Niekad aš nebuvau Tavęs 

sutikęs, niekad su Tavimi ne
kalbėjau. bet Tu esi mano 
jaunoj širdy, kuri dega Tau 
begaline meile. Tu pamilai 
Tėvu žeme taip, kad nenorėjai 

dėmesį vcrgauti jos niekintojams. Tu 
atidavei savo gyvybę už ją. 
Tavo pasiaukojimas taip did-

• Knygų išpardavimas, ku
rį paskelbė Gabijos leidykla, 
bus iki gruodžio 31. Didelis 
pasirinkimas knygų su 25'< 
iki 90'< nuolaida. Prašykite 
katalogo adresu: Gabija. P. 
O B. 355. Wyandanch. N.Y.

KALĖDŲ SENELIO LAU
KIA VISU KRAŠTŲ LIETU
VIAI. PASIUSK JIEM DO

VANU PER BALFA!

vename praeities prisimini
mais, o jūsų yra ateitis ir toji 
ateitis turi būti pašvęsta žmo
niškumo ir broliškumo ugdy
mui.

Jūs čia susibūrę laukiate ir 
ruošiatės grįžti į laisvąją tė
vynę. Politinės gyvenimo sąly
gos yra sunkios, niūrios ir da
bar dar neteikiančios vilčių. 
Bet mūsų visų ateitis yra Die
vo rankose ir mes turime būti

. pasiruošę Jo valią priimti su 
dėkingumu ir nuolankumu, 
nors ji tuo tarpu ir atrodo 
mums nesuprantama. Galima 
tikėtis, kad laimės tikroji eu
ropietiška idėja, atstovaujanti 
atskirus kelius buvusių vals
tybių ir valstybėlių ir subu
rianti Europos tautas į vieną 
šeima, kurioje ir jūsų tauta 
dalyvaus laisvu gyvenimu. Tu
rime atsiduoti Dievo valiai, 
bet kartu gyventi ir šia diena, 
neužmirštant šios
kalavimų, kurie jums, gyve
nantiems dabar mūsų tarpo, 
yra bendras sugyvenimas, su- 
sipažinimas ir -žmoniškumo 
ugdymas.

Mes. evangelikai, negalime 
gyventi užsidarę savy. Mes tu
rime gyventi katalikų ir kitų 
tikybų tarpo ir neturime už
miršti, kad tai yra krikščickiys. 
mūsų broliai, mūsų artimieji, 
kuriems mes turime rodyti mašinomis suvežė beveik vi-
mūsų žmoniškąją meile, išug- sus vaikus. Stovyklos pagrin- jei nebūtų atskubėjusi pagal- aš niekad Tau ncprilygsiu. ne-
dytą iš tikro žmoniškumo ir de buvo jaunimo religinis ba iš visur. Daug jjadeda pa- bent tada, kai tėvynė pareikši-
krikščioniškumo pajutimo, tautinis auklėjimas. Buvome sauliečiai. aukoja net savo aus iš manės gyvybės. Ar aš
Kiekviename mūsų žingsny ne
užmirškime'. kad aplink mus 
yra mūsų broliai krikščionys.

Matydamas jus čia susibū
rusius. gražiai veikiančius, 
bet ir reikalingus j 
apgailestauju, kad šiandien 
tegaliu jus pasveikinti ir pa
linkėti geros kloties. Aš tik 
užvakar išsiaiškinau su bažny
čios vadovybe materialinės pa
galbos sąlygas, tik iš užvakar

su-

MĖTIS.

UŽSIPRENUMERUOKI!
KULTŪROS ŽURNALĄ

PŪSL DIDELIO FORMA

^Nukelta i 6 nst)

atostogas. Daug padėjo Balfo neišsigąsiu? Ar aš ncsusvyruo-

TO ŽURNALAS. EINA 
JAU TRYLIKTUS

laidų. Daugiausiai paramos

AIDUS 
•AIDAI". MĖNESINIS 48

gyveną

SERVICEprovizoriaus 
Vilniuje su- 
seminarijos 

draugą, o dabar jau semina
rijos rektorių kun. M. Hara- 
simanavičių. buvo jo prikalbin
tas grįžti. 1876 spalio 11 bu
vo įšventintas kunigu. Kitų 
metų pavasarį, seminarijos 
vyriausybė kun. S. Gimžaus
ką išsiuntė j Petrapilio dva
sinę akademiją, kurioje susiti
ko ir susidraugavo su žino
mu veikėju Petru Kriaučiū
nu ir žymiu kalbiniku. kun. 
Kazimieru Jaunium.

. .... . . ... pirmininkas Kan. J. Kon- siu ir nepabėgsiu iškovosgauto tetuko as matau, koktus' čius kurls nuola, 8|Bilan)(y. b(1|io, ^ži„ ncs,„)k„ pa. 
galan, bes evangeliku bazny- davo stovykloje ir ją parotu- žadėti save Tau. Tėvyne. Bet
čia turi jus materialiai paremti davo. šiais metais. Baltui kai reiks s;no žodi ištesėti, bus
ir aš užtikrinu jus. kad jos • siunčiant siuntinius į Lietu- sunku Tik Tavo, broli parti-

paramos. bus panaudotos. Jūs nebūsite Vą. tos paramos nebesulauk- zane, pavyzdys begalinio pasi-
užmiršti Ir iš manęs dar iš- fa. Tikimasi, kad kitais me- aukojimo gali mane lemiamą
girsite tuo reikalu žodį. Da- tais Balfas vėl suras lėšų. valandą sustiprinti. Tada aš
bar linkiu jums viso geriausio Stovyklą pravesti atsieina regėsiu Tave, broli partizane, 
ir dėkoju už tokį mano neuž- graži suma; vien vaikų suve- granata susisprogdinantį, kad
tarnautą, gražų priėmimą. žinias sudaro ketvirtadalį iš- bolševikas neatpažintų Tavęs

GAIVINDAMI
IR UGDYDAMI 

MUSU KULTŪRINĮ 
GYVENIMĄ 

P r e n u m erai
VISUR 6 DOL.

METAMS

680 8USHWICK AVĖ. 
BROOKLYN 2k N. Y



DARBININKAS

BANGA TELEVISION

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

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

pirmadieniais nuo 9 yal. ryto iki 6 vai. vak.

StP

regėsiu

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS J LIETUVĄ

Ar aplinka daro Įtaką? Telef. AL 4-8319
Jonas Obelinis

NEW YORKO AUKA 
LIETUVIAM SIBIRE

tainės kavinėj įvyko gruodžio 
1. Visi atsilankiusieji buvo la
bai patenkinti gardžiais val
giais, susitiko savo pažįstamus 
ir tuo pačiu parėmė gražius 
moterų labdaros darbus, kur
iuos atlieka šelpdamos ligonius 
ir vargšus.

tų ordinu “Už nuopelnus”.
Lietuviai inžinieriai išsirinko 

naują valdybą: V. Civilišką — 
pirm., Alb. Sušinską ir Alb. 
Vaitaiti.

Šitie mūsų valstybės vyro ir 
visuomenininko susirūpinimo 
žodžiai savo tautos ateitimi ir 
likimu buvo išklausyti su dėme-

‘Broliams lietuviams užsie- kietijoje ir Sibire ištremtiems 
sušelpti.

palydėjo muz. A. Skridulio. E. 
Blandytė, davusi Tamulaičio 
“Sugrįžimą”, pasirodė esanti 
taip pat garą pasakotoja. Lin
kėtina. kad seserų Blandyčių 
trio susidomėtų ir kitos lietuvių 
kolonijos — pasikvietusios ne
sigailės. ’

Nesiseka šiemet LB apylinkei 
su valdybos primininkais: pasi
traukė dėl nesutarimų J. Vir
balis, neseniai atsistatydino vos 
pusantro mėn. papirmininkavęs 
ir P. Balčiūnas. Į valdybą įėjo 
kand. V. Braziulis.

Pirm, pareigas dabar eina K. 
S. Karpius.

Lit. vysk. Valančiaus mok-

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU 
ŠIO TECHNIKO. PRIPAŽINTO' RCA, NEW ¥ORKK_

( Atkeltas iš 5 pusi.) 
ir nekeršytų tėvams, broliams,

pirm. Z. Obelenis, vicepirm. dr. 
J. Stankaitis, ižd. E. Gedgaudas, 
sek E. Alšėnienė, narys paren
gimams — V. Civinskas.

Nauj. parapijos lit. mokyklos 
tėvų Icomitetan lapkr. 17 buvo 
išrinkti: pirm. Z. Pivoriūnas, na
riais Juodėnienė, Mačys ir Ra
manauskienė. Mokykla rengia 
Kalėdų eglutę su pačių mokinių 
atliekama programa.

buvo ir tebėra uolūs Balfo ir 
kenčiančių lietuvių rėmėjai. 
Nuo pat Balfo įsikūrimo kiek-

81 ’ * vienais metais stipriai rėmė dėl laisvės stiprins norą kovo-
lietuvių šalpos darbą. Detroi- ti dėl kitų, dėl tėvynės ir savo
to 76 skyrius yra vienas iš pa- laisvės. Aš norėčiau Tavo ka-
vyzdingiausių.

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

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

pasakė gerai ir išsitraukė pini
ginę. Gydytojas: “Apsimokėsi
te paskui, kai sąskaita atsių-

LVS Ramovės skyriaus ini
ciatyva gražiai ir prasmingai 
buvo paminėta Lietuvos 
karįuomens sukaktis. Per pa
maldas, specialiai laikytas už 
žuvusius už Lietuvos laisvę, 
lapkričio 24 d. šv. Jurgio bažny
čioj giedojo muz. Pr. Ambrazo 
vadovaujamas parapijos choras 
J. Žilevičiaus šv. Juozapo miš
ias, taip pat buvo duoti ir trys 
lietuviški dalykai paties Am
brazo “Galingas didis Dieve,’ 
Dambrausko “Malda už tėvyn- 
ę”, Strolios “Parveski, Vieš
patie.” Gražų patriotinį pamoks
lą pasakė kun. P. Diegoraitis.

Skautų vienetai pamaldose 
dalyvavo sų^vo yėliayomis. _

Pats kariuomenės minėjimas 
buvo surengtas lapkr. 23 liet
uvių salėje. Kalbėjo buvęs Lie
tuvos apsaugos ministeris 
pik. K. Žukas. Iškėlęs mūsų ka
riuomenės reikšmę praeity, 
metė žvilgsnį ir į ateitį. Busimo
ji Europa būsianti jungtinių 
tautų valstybė. Sienos būsian
čios, bet jų niekas nebesaugos 
kaip nesą sienų sargų Ameriką 
sudarančiose ’vaisty bė se. 
Kas norės — iš Lietuvos 
keliaus, bet lygiai būsianti at
vira visiems ir Lietuvos erdvė. 
Tad į Lietuvą ieškosiu kelio 

. svetimieji kapitalai, čia verš- 
/iąsi ir geresnio gyvenimo bei 
geresnės duonos ie
škotojai. Lietuvių tautinio išlik
imo pastangos pasunkėsiančios. 
Tada kareiviu ir tautos saugoto
ju teksią būti kiekvienam lie
tuviui. Apie tai jau dabar mes 
tini galvoti, jau dabar reikią 
tam ruoštis.

tėvynei laisvę atneš, o aš pats. Kazys ir Marija Kačauskai 
Mano broli partizane, Tavo« vienintelis lietuvis grabor- 
baisios kančios ir baisi mirtis ius Baltimorėj. lapkričio 26^ 

išvyko Į Camp Lejeune, N. C. 
savaitgaliui praleisti. Ten ap
lankė sūnų Karolių ir marčią 
Bettę. Grįžo namo gruodžio 1.

Siuvėjų unijos New Yorko 
54 skyriaus (lokalo) sekreto
rius Kipras Sakalauskas pra
neša, kad skyrius savo susirin
kime lapkričio 27 nutarė:

siu. Po jų L Stasaitė padeklama
vo porą eilėraščių, Čiurlionio
ansamblio vyrų choras, vadov- nYie gelbėti iš skyriaus iždo 
aujamas R. Babicko (ansamblio 
gyvenime tai naujiena), sudai
navo ketvertą karinių dainų. Linksmi nuotykiai

pus, mano broli, padaryti lais
voje Lietuvoje tautos šventove.

Gausi Detroito parama.*
Balfo 76 skyriaus pirminin- giminėms. Tada 

kas Petras Pagojus kukliu lai- Tave išmestą miestelio aikštėj, 
paskui pakastą gimtinės lauk

paskirti Bendrajam Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondui auką: 
vieną šimtą dolerių”.

Siuvėjų unijos delegatas K. 
Kundrotas pranešė Balfo va
jaus valdybai, kad skiria/savo 
auką S100.00 lietuviams Vo-

KalėdOjimas
Liko neaplanykti tik toliau už 
Baltimorės gyvenantieji. Kleb. 
prel. L. Mendelis laišku ir iš 
sakyklos visiems nuošidžiai 
padėtojo už malonų kunigų su
tikimą ir aukas mokyklos pa
laikymui.

Karių "Ramovė’
_ Baltimorėj 39 Lietuvos ka
riuomenės..sukaktį iškilmingai 
minėjo lapkričio . 30 lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj. Minė
jimą pradėjo malda buvęs 
marinas, legionierių 154 posto 
kapelionas ir šv. Alfonso parap
ijos vikaras kun. A. Dranginis 
Meninę programą išpildė skau
tų vyčių oktetas iš New Yorko, 
vad. Mykolo Liuberskio. Jų 
dainos žavėjo ne vieną ir iš
spaudė ašarą, kai priminė to
limą tėvynę, partizanų dainas. 
Okteto aidai ilgai pasiliks Bal
timorėj.

Amerikos legionierių
moterų padėjėjų suruošta už 

kandžių popietė Lietuvių sve-

Aleksas ir Antanina Čirkštai 
lapkričio 23 minėjo vedybin

io gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Ta proga šv. Petro bažnyčioj 
jų intencija padėkos mišias 

škeliu praneša: ' paskui pakastą gimtinės lauk auko3° kun. A- Dubinskas.kle-
“Siunčiami pinigai čekiu uos, be kapo, be kryželio. Tik bonas, kuris prieš 25 metus

juos sutuokė. Uršulė Burokie- 
nė savo užeigoj pagamino gar
džius pietus, po kurių giminės 
ir draugai Aleksui ir Antaninai

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meaahau Str„ Ridgewood, Brooklyn. N. Y 

Skambinti teL HYacint 7-4677

Katalikę vyskupų
drabužių vajus, pradėtas Pa

dėkos dieną; baigėsi lapkričio 
30. Lietuviai dosniai pasireiškė, 
atnešdami į kleboniją nemaža 
tinkamų vartoti drabužių. Jie 
jau sutvarkyti ir išsiųsti.

Mokyklos vaikai
kuo stropiausiai ruošiasi 

prieškalėdiniam teatrui, vado
vaujami mokytojų seserų ka- 
zimieriečių. Mokosi kalėdinių 
giesmių, įvairių šokių, trumpų 
vaidinimėlių. Vaidinimas vyks 
gruodžio 15 d. 3 vai. popiet šv. 
Alfonso mokykloj. Visi kvieč
iami atsilankyti ir pasidžiaugti 
gražia programa bei jaunimui 
duoti didesnio entuziazmo, o 
tuo pačiu nusiteikti kalėdine 
nuotaika.

LOT OWNERS
OWN A MILUOS' DOLLAB BONDED 

HOME FBOM HMM 

No Money Down 
25-Year 5% Mortcaces Available 

ta Approved Areaa
S-Bedrooms Ranehes wfth Full Baseinenta - 

' $1L5M Oa TOCR LOT
S-Bedrootns Bi-LeveR wlth Attached Garagp 

$16.560 ON TOTB LOT
A | homoB comoletely finished—readv to movė in 60 days after 
starting. Visit the model million dollar bonded home on Mediįvh 
dR. Drive out Route 19 (Irving Park), or Route 20 (Lake St.) 

1 Mil» West of Route 53 on Medina1' Rd.

Connėlly Constiuction Co-Ine.
LAtrrenctf 9-«€!S Medtaah, BĮ.

rijų ir paskirų asmenų. Namų 
klausimas Čiurlioniui buvo 
visados aktualus — buvo sun
kios sąlygos daryti repeticijas.

Lapkr. 30 jūrų skautų kvie
čiamas atvyksta gastrolių Mon- 
trealio liet dramos teatras su 
Baltaragio malūnu, rašyt. K. 
Borutos lietuviška legenda. Vai
dinimo pradžia 7:30 vai vak. lie
tuvių salėje.

* Gruodžio 7 d. 7 vai. ir gruod
žio 8 d. 5 vaL broliai Motinai 
lietuvių salėje rodo spalvotas 
Lietuvos filmas iš nepriklaus
omos Lietuvos gyvenimo. Sean
sas trunka apie 3 vai. Įėjimas 
suaug. 1 dol. vaikams — 25 
centai. . ■

Tu<duaskgruodao28 Nijolė 
Balčiūnaitė ir akt. Petras Maže^ 
lis, sausio 4 sportininkė Elvyra 
šikšniūtė ir Jurgis Vadopalas. 
- Gruodžio 6 karinės tarnybos 
atlikti išeina Arv. Barzdukąs.

Lapkr. 24 skautų Pilėnų tun- 
tininkas sktn. V. Kamantus per
davė pareigas naujam tuntinin- 
kui vyr. sktn. P. Karaliui. Skau
čių rėmėja ir talkininkė Moterų 
Sąjungos 36 kuopos pirm. O. 

Čiurlionio ansamblis perka Jokutoitienė-apdovanota skau- 
savus namus 10908 Magnolia 
Dr. prie Clevelando muzikos mo 
kyklos. Pagrindinius pinigus an
sambliui skolina SLA. trūkstam
us žada susiieškoti pačiame 
Clevelande — iš liet, organiza-

Kilmonytę. Jos pasirodymas su
traukė nemaža žmonių. Malonu 
pastebėti, kad Rūta sayo dvasia 
ir nuotaika yra lietuviška. Tai 
daugiausia jos tėvų nuopelnas.. 
Jos atvykimas galės turėti tei- r*u susiskaityti pinigus 
giamos tautinės Įtakos priaug
ančiam mūsų jaunimui, kurio 
koncerte buvo gausu ir kuris Jonas visada susimąstydavo

ietes HoHywoodo aktore Rūta ^narkoze, apmarinti. Pacientas ' as ir laužys iš skausmo rankas.
Detroito lietuviai risuomet an3U kad ne mano palinkėjo laimingiausių metų.

Pr. Židonis, programą pravedė Abipusis pasitikėjimas 
dail. V. Raulinaitis. Dantų gydytojas pasakė pa- - . . .. _ , ,.H 3 J . / E. sumoje $4,700.00 yra gautas slapta, nežinoma ranka pasod-

Ažuolų oktetas į savo metinį cientui, kad reikia traukti pelnas iš 76 skyriaus parengi- ins ten gėlę, tik vogčiomis-nak-
koncertą lapkr. 16 buvo pasikv- dantį ir reikia dėl to duoti jr viešosios rinkliavos.” čia ten motina ir sesė lies ašar-

uoliai medžiojo aktorės autogra- įr imdavo filosofuoti, kai tik 
fu. Deja, aktorė programoje te- 
sitenkino daugiau tik pranešėj
os vaidmenim!. Soliste J. Kriš- 
tolaitytė, viena ir su pačiu ok
tetu. atliko keletą savų ir svet
imų kūrinių. Okteto dainavim-

Vokietijos Krašto Tarytos 
Padėka

Vokietijos Krašto Taryba, 
susirinkusi spalio 19—20 savo 
metiniam posėdžiui, nutarė partizane, tautos Didvyri, šiam C 
Balfo valdybai ir rėmėjams— kely būsi mano ryžto gaivinto- J? 
aukotojams nuoširdžiai pade- man<> Įkvėpėju aukai. Gal g 
koti už teikiamą didele para- nesusvyruosiu, gal aš nepa- t 

ir būgsiu eiti Tavo pėdomis ir’ J? mą Vasario 16 gimnazijai ir * o
šalpos reikalingiems seneliams J JTn v į “

r ves, kaip kad Tu kovojai. &
ViMgate Dieve, padaryk, kad ! ,35 W Mth Su R Yor|[ j, N> y

ir ateityje savo pasiryžimą ištesėčiau. |į
tautiečių. 2

Argentinoje jau 31 metus. Or- kurie parems gimnaziją ir • Lietuviai studentai, stu-R 
tautiečius dijuoją Vokietijoje, spalio 31 | 

ir lapkričio 2 buvo suvažiavę £ 
prie Bonnos. Į centro valdybą 
išrinkti: K. Narsčius — pirmi- 8 
ninku. A. Kavaliauskaitė — 
sekr., K. Ašoklis — ižd., M. 
Hermanas ir J. Bylaitis —

daugiau nugerdavo. “Sakyk, 
drauguži, ar ir tu manai, kad 
žmogui daro įtakos aplinka, 
kurioje jis gyvena?”. Draugu
žis: “Ne visada, Jonai, ne vi-

kurioje lietuvis semtųsi drąsos k 

kovai su priešu. Bet visų pinna 
turėsiu kitiems ir sau 
kelią Į tėvynę. Tu, mano broli

" * " Didvyri, šiam U 
kely būsi mano ryžto gaivinto- "

ir ligoniams.

“Tikimės, kad

as rodė nuovargio ir skubotumo sada. Aš turėjau kaimyną, ku- 
žymių. Oktetui ir solistei akom- ris per dvylika metų išvežio- 
panavo R. Brazaitienė. davo po miestą pieną, o vis

Lapkr. 24 skautų tėvų kom- dėlto jis mirė nuo alkoholio . 
iteto pakviestas koncertavo sese 
ru Blandyčių trio iš Chicagos. _ . . . _ ____m • • j • i Ccntrds veikia at fFPraširclziuTno pasirodė muzikalus, sūri- aisira* gerasirtuių
dainavęs, daina mylis, tad pro
grama nuo pradžios iki pabaigos ganizacija paminėjo savo su- skurstančius mū-ų 
buvo įdomiai klausoma. Pianinu kakti vakarais ir vaidinimais.' Vokic joje.

Labai a5 !C.ai ėr. name Bal
fo vadovybės darbą, be kurios 
pasišventimo tokias šalpos ak- 

.leimano-
E. Sime ..litis, pirminin

kas. Balfas

pa^ibveni iniv lokiui

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas ci^ Pravest’

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- 
iimu» susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
apkantai

2 Pobūviams. š«>kiam>. vestuvėms ar šiaip šventėms 
MH.-’roia '17. prieinamą kainą.

mis
it r. gėrimai pigia usnimis kaino

1 t.ptuviški n>3t.«»o gaminiai

Vocations

IN HOSPITALS AND IN SOCIAL. SERVICE
Gfnemuš- souls who wish to devote their lives to the Service of

God are invited to write to:
; REVEREND MOTHEp ST. OLTVER 

Mtseriėordia Novltiatė. 288 South Avcnue, Beacon, N. Y.

išruošta šokių salė
DAVGRTfcRS OF ST. PAVL

NiKiniHvnno reikalu kreipkitės į manegrrj V. E. Ml-

K II VSK.> asmeniškai ar telefonu EV 4-9672
arba pas pavad K. Vaitaitį

< Press — Radio — Clnema)
Girto. who deslre to spread the word of God by writing. prlntlng. 

illustratlng and dlstributlng Cathollc Literatui* and «re
Interested In doing aortai work. Wrtte fnr further Information to

78 Fort Ptace, Statca ta«nd,N. Y.

įsų pirma & — -—- — ——  — — <
praskinti * / ___ ____ r

GENERAL PARCEL:
and Travel Co., Ine t

(LicensedbyUSSR)

TeL CHelsea 3-2583 i
MŪSŲ FIRMA GAVO IŠ “INTOURIST” MASKVOJE OFICIALŲ 

LEIDIMĄ TIESIOGINIAI SIŲSTI SIUNTINILTS f:

SSSR. LIETUVĄ, ESTIJĄ. LATVIJĄ, UKRAINĄ. ARMĖNIJĄ IR K.
' Galima siųsti tik NAUJUS daiktus

Siuntiniai pristatomi asmeniškai, paštu, arba kitais klijentui patogiais būdais. Siunti
niai sui ta kuo jam i ir išsiunčiami per 48 valandas. Siuntėjas tuojau gauna pranešimą.

* Užmiesčio klijentai gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę siuntinį, siunčiame tuoj 
valdybos nariai. Visi iš Bon- g pat paštu smulkų gautų daiktų pakvitavimą.
nos, Negalima j tą patį siuntinį dėti maisto su kitais dalykais.

SVARBI'! Visos siuntimo Išlaidos, įskaitant mnitą, sumokama čia. Jūsų giminės ir 
draugai gaus siuntinius nemokamai.

’ Mūsų klijentų patogumui, parduodame įvairias medžiagas, odos daiktus, batus ir pus- 
barius, laikrodžius ir laikrodėlius, vaikų drabužius, nosines, šalikus ir kitokius aukštos 

a kokybės daiktas prieinamomis kainomis. Turime pilną rinkinį vaistų. Siunčiame siu-
" varnas mašinas, rašomąsias mašinėles, mechaniškus ir techniškus instrumentus, taip
fį pat foto aparatus. Prašykite mūsų kainoraščio.

SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Mūsų motto: dėmesys ir greitas, mandagus patarnavimas.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 4 v^v.

Mėsę klijentų patogumui atidarytas Uos fir mos skyriai Clevelande ir Detroite.- 
900 LITERARY RD., CLEVELAND 13, OHIO; TEL. TOwer 1-1461



ĖSK puriai futboMnkri 
pradėjo ptraunybas

Mūsą trispalvės umfbrmo* 
mis apsirengę 15 jaunių fut
bolininką, vadovaujamų Jono

Mūsą

mėdami 
New 
(1:0).

Tvarkingose uniformose tei
sėjui prisistatė: Bronius Ne- 
mickas, Vytautas Svalbonas, 
Algirdas Rimas, Antanas Kru- 
sinskas, Otonas Stanaitis; E- 
vąldas Remėza; ■ Antanas Vai
nius, Theitz Reinhard, Riman
tas Klivečka, Klemas Budfec- ~ ' - 
kas, Vladas Kleiza. Atsargoje: pieno
Alfonsas Lileika, Kęstutis Ne- mte, v mėnesius, 
mickas, Stasys Margaitis.

Pirmą kėlinį žaisdami pavė- 
jui, kėlinio viduryje Stanaičio 
nelaikomu žemu smūgiu iš 25 
metrų mūsiškiai pradeda kop
ti į laimėjimą. Nežiūrint gra
žių kombinacijų ir neblogo žai
dimo, LSK puolikai taip ir 
baigia pirmąjį kėlinį. Antrame 

r kėlinyjej nežiūrint stipraus ir 
šalto vėjo, mūšų jauniai pasi
laiko iniciatyvą savo rankose 
ir gražiu Klivečkos smūgiu 
tvirtina galutiną rungtynių pa
sekmę 2:0..

Komandos žaidimo lygis, 
nore ir po vasaros atostogų, 
yra visai neblogas, tačiau jau-,,. 
čiamas puolikų neryžtingumas 
šaudyti į vartus.

Šios komandos eilėse žai
džia DAFB jaunių rinktinės 
zaidikas Klemas Budreckas, 
kuris Padėkos dieną, žaisda
mas DAFB lygos jaunių rink
tinėje, įmušė vieninteli perga
lės įvartį Philadelphijos mies
to jaunių rinktinei.

prieš nesilpną S. C. 
&rk vienuolikę 2:0

Vada K. Merkto

Lauktame žinią iš North 
Central p-bių, Milwaukee. 
Jose dalyvavo Illinois meis
teris P Tautvaiša, K. Jakš
tas, A. Zujus, V. Karpuška ir 
K. Jankauskas (visi iš Chi- 
cagos).
■Dr. A. Kapochy išrinktas So. 
Bostono L. P. D-jos šachmatų 
klubo pirmininku ŠK Valdy- 
bon be jo įėjo: K. Merkis, 
Alg. Ivaška, S. Kazlauskas 
ir P. Martinkus. Kandidatai: 
P. Kbhtautas ir A. Ketura-

Bostono tarpfclubinėse pir
mauja Cambridge su 3^ 
(iš 4), Quincy 3, Lithuanian 
2, Boylston (Bostono'nSeis-

Diagramoje padėtis po juodų 
17_ Zf6. Sekė graži žirgo 
auka.

Schėrwin

100,00 CHRISTMAS TREES
• LOOSE OR BUNDLES 

BALSAM 0R SPRUČE.

U. S. .GOVERNMENT CERTT- 
FICATE GIVEN CONTACT : 

15. ALBRECHT
60 FAIRWAY LANE

WATERBURY, CONK

Phone.* PLaza 3-3716 (Cton-J

4MKHMA! 
RESTUUIT

334 Esat 57th Street, N. Y. 
Flneet SuedM 

Smorgasbord 
LUNCHEON 
COCTAJLS 

DINNER 
OPEN 

EVERY DAT

NEW BRONXWOOD INN.
rivnpr CATERING TO WEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES

- __________ Ralph and Ludite Porco, Mgr. OL 4-2400
Pirmosios žinios iš Mihrau- , 

kee. Viso 94 dalyviai, jų tarpe 
D. Byrne, B. Fischer, Brasket, 
Weinberger, latvis Kaime, bu-, 
vęs Paryžiaus meisteris Popel 
ir kt. Tautvaiša pirmame rate 
įveikė Olins iš Milwaukee, 
Jakštas sudorojo Wehrley, Zu
jus — Kartingą ir Jankauskas 
įveikė Koliossar. Tik Karpuš
ka suklupo prieš Meifertą. 
Gaila, Škėma neatvyko. Pir
mosios žinios geros, toliau at-- 
rodo ėiš sunkiau, nes turnyro 
dalyvių sudėtis labai stipri.

Baltijos /Šachmatu įdubas 
New Yorke jau vykdo antrą
sias savo čempionate pirme
nybes. šiais metais pirmenybė
se dalyvauti įgijo teisę 8 lat
viai, 3 estai ir mūsiškių tik 
vienas Staknys. Pasiekęs per
gales pirmose dviejose parti
jose prieš estą Haavamae ir 
latvį Pagasts, po dviejų ratų 
Staknys pirmauja santykiu 2-0. 
Du tašku taip pat turi klubo 
čempionas Rankis. Po to seka 
Znotinš Allik 1-0, Di-
trichs 1-0, Jarais Pa- 
miljens ^-l^ž ir t. t.

New Yorke Baltijos klubas

teris) 1&, Harvardo ir Bran- 
deis universitetai po 1.
Toronto B lygoje “Aušros”
šahmatininkai su Polonia Wakefield Casino

4421 WMte PiateBd. Near 288 St, Bronx Tt, N. T. FA S-e222 
CATERING VVEDDINGS & BANQUETS T"

Fully air-conditioned, ultra modern, private banąuet rooaas; ampte 
parking facilities. Convenient to Transportation. Capadty 800.

"Let us pian your affair, the pleasure is yours, work oursT
RALPH PORCA, Prop. JACK FUSARO, Mgr.

Keturių valstybių kova Vilniuje
Vokietijoje laikraštis “Der 20 km ėjimo pirmą vietą pa- 

Leichtathlet” spalio 10 d. nr. 41 ėmė Antanas Mikėnas, nueida- 
patalpino straipsnį “Vier—Lan- mas 1:32:07, 4 vai.
derkąmpf in Vilnius”—lietuviš
kai ‘Keturių valstybių kova Vil- 
viuje”.

Rugpiučio 22 — 25 įvyko 
Vilniuje sporto šventė, kur da
lyvavo lengvaątletai iš Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Baltgudi- 
jos. Tų kraštų lengvaatletų su
sitikimą galima įvertinti kaipo 
keturių valstybių palyginimą 
lengvaatletikoje. Tų valstybių 
sportinikų laimėjimus laikraštis 
palygina su visos Sovietų Sąjun
gos sporūnikų laimėjimais ir 
konstatuoja, kad Pabaltijo kraš
tų sportininkai pažengę gerą 
žingsnį pirmyn.

Laisvojo pasaulio plačiajai 
lietuviškai visuomenei noriu 
mano mažu straipniu supažin
dinti su mūsų pavergtosios tė
vynės sportininkų laimėjimais 
ir perduoti atsiektus rezultatus 
per tą sporto šventę.

Šokime su kartimi pirmą vie
tą paėmė Jokūbas Mozūra, per- 

tvarkingumu ir gali šokdamas 4, 10 m.
Visos Sovietų Sąjungos mei

Ši jaunių komanda pasižy
mi savo
būti^pavySdžiu mūsų rezervi-

20 km. ėjime trečią vietą pa
ėmė Jonas Silis, nueidamas 1:36 
:10, 2 vai.

Rutulio stūmime pirmą vie
tą užėmė Adolfas Varanauskas, 
nustūmęs 16, 41 m.

Šuoly į aukštį pirma vietą a- 
titeko lietuviui Antanui Vaup- 
sui 1, 90 m .

Šuoly į tolį pirmą vietą pa
ėmė Danutė Nepaitė, • nušok
dama 5, 71 m.

Ieties metime antrą vietą už
ėmė lietuvaitė Birutė Žalogaity- 
tė, numesdama 51, 40 m.

Ieties metime ketvirtą vietą 
atiteko J. Pakeitei —46, 48 m.

1500 m. bėgime pirmą vietą 
užėmė visos Sovietų Sąjungos 
meisteris Jonas Pipynė nubėga
mas 3:53,6 min.

Moterų penkiakovoje antrą 
vietą paėmė Danutė Nepaitė, 
surinkusi 4025 taškus.

Nors tokių gražių rezultatų 
lietuviai sportininkai pasiekė, 
bet užėmė toj spartakiadoj pa
skutinę vietą. Pirma vieta at- 

steris disko metime Algis Bal- iteko gudam su 50 795 taškais,

baigė 3-3.
Lošė: V. Petrauskas 1, V. 
Genčiuš 1, P. Mačiulaitis, V. 
Rukšys, M. Vitalis ir M. Slap- 
šys 1.
Tarpt, turnyras, Dalias, Te- 
xas, prasidėjo lapkričio 30 d. 
Dalyvauja: S. Reshevsky (J 
AV), iš Kanados — D. Yano- 
fsky, Gligorič (Jugsl.), Lar- 
sen (Danija), Olafsson (Is
landija)*, L. Szabo (Vgr.), 
Najdorf (Arg.) ir Larry E- 
vans (JAV). Pastarasis įkel
tas vieton negavusio vizos 
įvažiuoti į Tekąs' dėl drau
džiamos zonos D. Brenšteino 
(Sov. S-ga).
Bobby Fischer, 44-metis JAV 
“Open”’ p-bių laimėtojas, ne
važiuos į kalėdinį Hastings 
turnyrą, Anglijoje, dėl dide
lių kelionės išlaidų, bet daly
vaus tuo metu vykstančiose 
JAV pirmenybėse.
Čia rasite gražų Fischerio 
laimėjimą iš N. J. pirmeny
bių, jo partijoje su meisteriu 
Sherwinu. Baltaisiais lošė 
Fischeris. Partija siciliška. 
I.e4 c5 2.Žf3 e6 3.d3 Žc6 4g3
Žf6 5.Rg2 Re7 6.0-0 0-0 7.Žb šalia dabar vykstančių pirme- 
d2 Bb8 8. Bei d6 9. c3 b6 10. nybių praves taip pat “paguo- "

ITS 10,000 MILĖS TO HONG KONG BŪT ONLY A FEW MILĖS TO

Seotoh Plains, N. J. FA 2-7728.

MyVnensuSHanfitSHtiitHSHSuBumtiStH

Catholiė Schools and Colleges
GEORGIAN COURT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Mer- 
cy, Mother Marie Anna, President. Sister Mary Giovanni Dean 
250 Students. A. B. B. S. Degre es. Day and Boarding, Tuition 
$550. Board and Room $800. A ddres Secretary or phone LA- 
kewood, (N. J.) 6-0940.

Linkėtina LSK jauniams ir 
toliau drausmingai tobulintis diską 52, 92 m. 
futbole ir, laikui atėjus, papil- Ieties metime pirmą vietą pa-
dyti retėjančias lietuvių fut- ėmė S. Graudulis, numesdamas 

70, 70m.
100 m. bėgime 2. vietą gavo 

A. Sidonis, nubėgdamas 10. 8 se.
Disko metime 3. vietą paėmė 

Anatolius Pocius, numesdamas 
51, 39 m.

bolininkų gretas LSK pirmoje

tušiukas paėmė per tą spartak- antra vieta — estams 39 679 
iadą pirmą vietą, numesdamas taškais, trečia vieta —latviams 

su 30 489 taškais ir 4. vieta 
lietuviams — su 29 680 taškais.

vienuolikėje. A. V.

Sekmadienį futbolas
Sekmadienį visas tris LSK 

futbolo ekipas matysime žai
džiant namie. Pirmoji koman
da pirmenybių rungtynėse 
priešininku turės pereitų me
tų meisterį NY Hungarians, 
prieš kuriuos pirmame rate žaidžia gruodžio 14 d. 
teko supasuoti 0:3. Mūsų pir
majai jau būtų pats laikas 
susiimti, atsidūrius net devin
toje vietoje. Priešžaismyje 
rezervinė temdys pasiekti pir
mąjį savo šio sezono laimėj i- ruotės.
mą žaisdama prieš NY Hun- LAK sporto sekcija ketvir- 
garians rezervinę. Pirmosios tadienio vakarais nuo 7 vai. 
komandos pradeda 2,30 vai, turi krepšinio ir tinklinio tre- 
o rezervinės 12,45 vai. Prieš 
tai 11,30 vai LSK jauniai tu
ri draugiškas rungtynes su 
HotiOken FC.

LAK : Ridgewood 43:52.
Pereitą šeštadienio vakarą 

LAK krepšinio vienetas paty
rė pirmąjį YMCA pirmenybių SKAITYK VARPELĮ. Įdomu* 
pralaimėjimą. Negalėdami su- naudingas, iliustruotas, mrito 
gaudyti pilno sąstato, atletai stoto rriiginfe žurnalas.

. turėjo griebtis veteranų Bag- tams tik $24». Rąžyk: 
dono ir Biručio I pagalbos. 
Būdami vos penkiese, mūsiš
kiai atrodė pasmerkti tikram .

i, MARRIAGES ARE MADEkėlinio gale vaizdas pasikeitė. 
LAK sumažino priešininko 18 
titškų persvarą net iki 6 ir, Arrange Your Earthly
atrodo, galėjo laimėti. Deja, 
čia. išlindo pakaito stoka Su
žeistas Kidžius turėjo žaisti 
iki galo. Nepasirodę kiti mū
šų žaidikai, šį LAK pralaimė
jimą turi prisiimti sau. Ge
riausias ir užsispyręs kovoto
jas buvo Kuryla. Maloniai 
nustel^no Ir Birutis su Bag
donu, po ilgos petraukos vi
sai padoriai išlaikę pilnas 
rungtynes. Taškus laimėjo: 32nd St. and B'way, N. Y. C, 
Kuryla — 16; Birutis ir Dauk- PE 6-3800, Ext. 117

ša po 10; Bagdonas — 6; Ki- 
džius — 1.

Ateinantį kartą mūsišk

val. vak. su — pemykš 
meisterį Killeen's Tavem, 
Gruodžio 21 7,45 vai. vak. 
priešininku yra latvių ekipa

Krepšinio ir tiklinio treni-

niruotes Franklin K. Lane 
mokyklos salėje prie Elderts 
Lane stoties. Visi suintere
suotieji tesikreipia į LAK 
sporto vadovą A. Bagdžiūną 
MIdway 7-0935.

Franctocan Fathers

M PARADISE

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 
388 Maple Avenue, Hartford. Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose nate1--^“
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

turnyrą, kuris prasidės f/ ~~~
EVergreen S-97SM

d4 Vę7 11. e5 Žd5 12. e:d6 dos” 1
R:d6 13. Že4 c4 14.ž:R V:2 gruodžio 13 d. 8 v. v. į šį tur- 
15.Žg5 Zce7 16.Vc2 Žg6 17.h4 nyrą priimami taip pat nauji 
Žf6 18.ž:h7! Ž:Ž 19.h5 2h4 dalyviai nelošę ankstesnėse var- 
2O.Rf4 Vd8 21.g:Ž Bb7 22.h6 žybose. Turnyras vyks klubo 
V.h4 23.h.g7 K.g7 24.Be4 Vh5 patalpose Free Baltic House, 

131 
(kampas Lesington Avė.)’.

DISPLAY

E. 70 St New Yorke
F R. SK.

Atletas

LITUANUS
laukia talkos — surask jam 
už 1 dol. naują skait. toją 
916 Willoughby Av^, Brook- 
lyn 21, N. Y. ’■

iiila.ikstvtų .Hitoniohihi, danų išl lesmuna.-

K \ M» STREFTI

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Fonntain, Michigan

Reception
Complete Wedding

PER PERSON
Includcs: Coktail. 

FulI Couree Chirken Dinner, 
Wedding Cake.

.. $7,00!!!

Bottle for uvury 10 paraom 
Gratuitics and Sales 

Tax Inclusive
KOTE L MARTINIOUE

PIANO
FACTORY SALE 

25%—40% DISCOUNT 
225 NEW AND USED 
SPINETS & GRANDS

MANY FAMOUS NAMES. 
STEINWAY, KNABES, 

WESERS, HARDMAN, ETC. 
RECONDITIONED PIANOS

TERMS PRACTICE 
PIANO FROM $75 

WESER PIANO FACTORY 
524 W. 43rd St. LO 44960

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite

Jono ir Angelines Andriulių ir ją šeimos, Fountain, Afich.

(the United Štate, ooe k tfane couH eČB beueflt ftom neer'

Xvery amaD wfeh.Būt a wry bto job k* fittte tm ŪMt de.

GIRLS — 18 TO 35
Likę Dancing & Good 

Companionship?

Enjoy yourself while ou 
earn up to $100 per week
($50 Guaranteed} as dance 
Instructresses and part
nere at one of N. J.’s larg- 
est ballrooms. No esper-

Jeigu abejojate, paprašykite pamšginlmuL Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs imtys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek Išpopuliarinot Mfchigan Farm Sūr|, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti ttt 
patį geriausią sūrį.

IS NOT ENOVGHf

enings from 8 PM to 2 AM ; į 
6 nights a week (closėd ! i 
Moh.) Part time Friday, a 
Saturday and Sunday. Ap- 
ply between 6 and 8 PM

to MISS GONNELLI
838 BROAD STREET, |
Newark, New Jersey x

35 Mln. from N. Y. City S

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRT, INC.
Vieninteliai ito sūrio ramintojai FOUNTAIN, MICH. -

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome krriptk:

PETEB LISAUSKAS
CŠ-15 SSrd Arenue, Maspeth, N. Y. TH. TW 4-tM7

S51 Park Street, New Britais, Caan. TeL BA S-1MI

JONAS JAKUBAUSKAS

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

GBOKGE GALONAS 
IMS Canift, DetrvH, Mfch. T«L T. O. S-7M1

STANLĖT METRICK 
TM. Yatotol-Sm1N< W. «th 8L, Chieave, DL

leatu, D. T* GruveMD A-TTtt

ALLAN STEWART
ASM Ne. BreM SL, Phibu, Pa.

s<ottooooooooeoAoeoooooooo£



DARBI KINKAS

Krėvės Aidai
Vinco Krėvės 75 metų gi

mimo sukakčiai atžymėti Ai
dų kultūros žurnalas išleido 
specialų numerį, kuriame su
telkta daug įdomios medžia
gos.' Kostas Ostrauskas rašo

BOSTON. M8SS.

ŽINIOS.

šv. Petro parapijos choras

Tėv. V. Gicfiiūnas, OFM
gruOdžro 7 išvyko į Provi- 

dtbce, R. I., kur šv. Kazimie
ro parapijoj sakys 40 valandų 
atlaidų pamokslus. Atlaidai 
prasideda sekmadienį ir baig- 

• sis antradienio vakare.
Aušros Vartų

bašnykioj New Yorke per 
Nekalto Prasidėjimo šventę, 
gruodžio 8, pamokslus sakys 
tėv. Benvenutas Ramanauskas, 
O. F. M.

Srimioių ir Architektų 
susirinkimas įvyksta gruo

džio 14 d. 7:30 vaL vak. Lie
tuvių Atletų klubo salėje, 
1332 Halsey St Brooklyn, 
N. Y. Inž. J. Valaitis skaitys 
paskaitą “Kabantieji stogai”.

Ateities žurnalo
9 numeris — lapkričio mėn., 
kiek dėl techniškų kliūčių su-

p.p. Liet. Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Avė. Brook
lyne. Parodą rengia N. Y. 
Lietuvių Dailininkų Sąjunga. 
Bus išstatyti kuriniai Galdi
ko, Jonyno, Elskio, Bielopet- 
ravičiaus, Viesulo, Ingelevi- 
čienės, Merker-Vitkauskaitės, 
Lapės, Paškevičiaus, Paškevi- 
čienės, Kašubos, Kašubienės, 
Balkuvienės — viso apie 50 
kūrinių. Atidarą darbo die
nomis nuo 5 iki 8 v.v., šešta
dieniais nuo. 10 iki 8 v.v. Įėji-

apie Krėvės kūrybinį veržlu
mą, apžvelgdamas ją temati
kos, žanro ir formos atžvil
giais. Stasys Pilka prisimena 
Krėves veikalus, ' pastatytus 
lietuviškoje scenoje; K. Žukas 
skelbia savo atsiminimus; į. 
Grinius plačiai nagrinėja Krė
vės istorines dramas. Atsimi
nimų fragmentus skelbia ir . 
Vyt. Mykolaitis. Be to, spaus
dinamos dar niekur nepas
kelbtos “Dangaus ir žemės 
sūnų” veikalo ištraukos iš 
antrosios dalies: Juozapo na
muose ir Kaimo vyresniojo j

uždaroma gruodžio 15. ”~
. BALFO VAJUS 

Nekartą Balfas yra klabenęs 
mūsų širdis, prašydamas išties
ti pagalbos ranką vargstan- 
tiem tautiečiam. Ir šiemet 
New Yorko lietuvių kolonijoje 
vykdoma rinkliava. Vajaus ko
mitetas yra išsiuntmėjęs la
pelius, prašydamas juos gra
žinti su auka. Tikiuos, kad 
gailestingumo jausmas ir pa
triotinė pareiga paskatins į- 

sivėlinęs, šią savaitę atspaus- teikti vajaus komitetui auką
vargo naštos slegiauSiem bro- gv Vardo ■ draugijos metinis 
liam paremti. Šiuo savo raštu - —
tenorėjau priminti, kad būtų 
gera dar prieš Kalėdų šventes 
atlikti labdaros pareigos ir su
daryti Balfui galimybę pasiųst 
pagalbą labiausiai jos reikalin
giem. Mūsų pagalbos' laukia 
Vakarų Europos lietuviai ir 
tūkstančiai brolių ir seserų 
tolimas šiaurės Sibire. Gelbė
ti Sibire ar kitur tremtinio 
dalią nešančius lietuvius yra 
kiekvieno mūsų laisvėje gyve
nančio aukščiausia pareiga. 
Siūlau kiekvienai šeimai, kiek
vienam viengungiui sumažinti 
savo išlaidas, numatytas Kalė
dų šventėm, o padidinti auką 
Sibiro tremtiniam. Tegul ne
bus toks gausus ir turtingas

3v. p.p. Municipal Building 
salėje, Broadway, rengia dain
os ir literatūros vakarą. Daly
vaus parapijos choras, vado
vaujamas muz. J. Kačinsko, , 
solistė Juzė Augaitytė iš Phila 
delphijos ir aktorius Henrikas 
Kačinskas, kuris paskaitys kel
etą veikalų iš lietuviškos pro
zos ir poezijos. Taigi, vakaras 
bus įvairus ir patrauklus savo 
programa. Tai gal pirmas 
šiame sezone tokoi pobūdžio 
parengimas Bostone, todėl tik
imasi sutraukti nemažai klau- - 
syiojų.

254 W. Broadway 
South Boston. Mase

Laidotuvių Direktorius 
TaL ANdrew 8-2590

197 Webster Avenoe 
PRANAS WAITKUb 

Laidotuvių Direktorius

Cambridge, Mase. 
NOTARY PUBLIC

ma apžvalga, kaip dabar Krė
vės kūrybd vertinama oku
puotoje Lietuvoje. Numeris 
gausiai iliustruotas rašytojo 
gyvenimo vaizdais, jo dienos dan Hali salėje, girdėjome 
tremtyje ir laidotuvių nuot
raukomis.

Lapkričio 29, Bostono Jor-

dintas ir išsiuntinėtas skaity
tojams.

Ip. Tvirbutas, 
režisierius, neseniai pastatęs 
“Pažadėtąją žemę” Hartfor- 
hijos, buvo sustojęs New Yor- 
de, keliaudamas iš Philadelp- 
ke ir lankėsi Darbininko re- 
daksijoje.

Dr. J. Kazickas ir 
dr. K. Valiūnas.

Neries bendrovės direkto 
riai, apsiėmė išlaikyti Fordha- 
mo un-te lituanistikos institu
to vasaros semestrą. Praeitą 
vasarą buvo pirmas semestras, 
o ateinančią vasarą bus ant- 

’ras. Dėl finansinių sunkumų 
šių metų mokslo pradžioje bu
vo iškilęs instituto uždarymo 
klausimas. Visur buvo ieškota 
pagalbos. Pagaliau dr. J. Ka
zickas ir dr. K. Valiūnas suti
ko globoti ir išlaikyti institu
tą dvejus metus. Tuo būdu 
studentai už mokslą nieko ne
mokės. Visas mokslo išlaidas 
sutiko padengti minėti globė
jai. Pragyvenimu turės pasi- 
-rūpinti patys studentai.

Tie patys geradariai perei
tais metais buvo davę šiam 
institutui 500 dol.

Kun. Magnus Kazėnas,
Sv. Kazimiero parapijos kle

bonas Pittsburghe, po 40 valan
dų atlaidų savo parapijoj, kartu 
su tėv. Justinu Vaškiu, O. F. M., 
kuris ten dalyvavo atlaiduose, 
trumpam vizitui buvo atvykę 
pas pranciškonus į Brooklyną.

IEŠKO Rupšytės Basės, Juo
zo dukters, anksčiau gyvenu
sios Brooklyne. Ieško Eugeni
ja Pupsytė - Paulauskienė, 
gyv. Lietuvoje, Klaipėda, Rum- 
piškės gt. 21, bt. 5.

linUomojama trys kamba
riai su šildymu nuo gruodžio 
15, 670 Belmont Avė., Brook- 
lyn 7, tel. TA 7-8293.

Nauja moderaižka koplyčia Ser-' 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- 
bridga Ir Bostono kolonija* Ae- — 
mtanstomls kainomis. Kainos tosda koncertų seruos rengia

mos dėl pačių koncertų.
Tikroji muzikos kultūra j 

prasideda tada, kada ji tam- < 
pa grynu dvasiniu penu, be 
jokio pašalinio tikslo. Yra ge
ra ruošti koncertus labdaros 
tikslams, politinei demonstra- į 
cijai, patriotiniais tikslais ir j 
panašiai. Bet tuo atveju tik 
pasinaudojame kultūrinėmis 
priemonėmis, bet jų nekelia- j 
me.

Mums svarbu išeivijoje ug- i 
dyti kultūrines vertybes, au-

be gilesnės filosofijos. Įdo
mioje šviesoje ji parodė sa
vuosius estų veikalus — tech
niškąjį Eduard Tubin cap- 
riccio ir švelnią, savitą Hein 
Eller lopšinę. Klausytojų pa
prašyta dar pagrojo tris vir
tuozinius veikalėlius.

Visumoje paliko malonaus 
įspūdžio bei pasigrožėjimo.

Gražu yra, kad visų trijų 
Pabaltijo tautų žmonės susi
renka tris kartus per metus

antrąjį šių metų baltų kon
certą. Smuiku grojo estė Evi 
Liivak, palydima pianisto Ri- 

. chard Anschuetz.
Smuinkininkės turtingą 

prog^mą sudarė Haendelio 
Sonata D dur, Schumano So
nata D moli, Bacho Sonata 
G moli vienam smuikui be 
akompaniamento, du smul
kūs dalykėliai estu kompozitorių - Tubin^prfcclb^ 

Ellerio Lopšinė; pabaigai 
Szymanowskio Noktumas ir 3 
Tarantella. . '

Evi Liivak, gimusi 1924 me- ( 
tais Estijoje, buvo “stebuklin
gu vaiku”, pradėjusi koncer
tuoti šešerių metų amžiaus. 
Vienuolikos metų jau grojo 
Mendelssohno koncertą su 
Helsinkio simfoniniu orkest
ru. Dvylikos metų grojo Čai
kovskio koncertą, Talino sim- 
fininio orkestro palydima. 

. Yra išvąžinėjųsi daugelį Eu
ropos kraštų, Kanadą bei 
Jungtines Amerikos Valsty
bes.

Tokio ankstyvo muzikos ga
bumų pasireiškimo nedažnai 
sutinkama. Nenuostabu, kad 
Estijos valdžia ja nuoširdžiai 
susidomėjo ir paskyrė stipen
diją mokytis. Ji studijavo Ta
line, Beriine, Budapešte ir 
Paryžiuje. *

Evi Liivak įdomi menin 
asmenybė, su rimtu techni
niu paruošimu, savitu muzi
kiniu veidu.

Klausydami penktadienio 
koncertą, susidarėme nuomo
nę, kad Evi Liivak grojimas 
yra daugiau virtuozinės pa
kraipos. Ji iškelia labiau te- 

' chniškąsias vietas, mėgsta 
daugiau greitus tempus, kur 
stiliaus savumai leistų ir7 lė
tesnius, kaip pavyzdžiui Ha
endelio ar Bacho Allegrose. 
Skaidriai švarus kryštoUnis 
jos tonas, o taip pat ir jos ge
ro Guamerijaus smuiko to- 

Pamaldose dalyvavo prel. J. nas, buvo kupinas savito su- 
Balkūnas, prel. Ig. Kelmelis, silaikymo, grynumo. Be abe- 
prel. Malonelli ir 35 kiitiigai, jonės, prie to prisidėjo ir jos 2 

apvaldytas vibrato. Ypatin- 3 
gu savumu reikia laikyti jos 2 
mtrfcėjimą išgauti puikų į 
skambų pianissimo, kurį ji j 
dažnai panaudoja savo fra- j 
zuotei. Taip pat martelė štri- į 
chas arba kirčiuotos gaidos | 
buvo šioje programoje plačiai

Angelų Karalienės parapijos 
šv. Vardo draugijos nariai 
gruodžio 8 turi savo pamal
das. Po aštuntos valandos 
.mišių bus bendri pusryčiai.

Apreiškimo parapijos

susirinkimas įvyksta gruodžio 
8, Mišios ir komunija bus 8 
v. ryto, paskui pusryčiai, su
sirinkimas, kuriame bus ren
kamą nauja valdyba.

švenčių stalas, bet greičiau 
suteikta didesnė pagalba bro
liam lietuviam Sibire. NEW YORKE buvo surengta* 

banketas indėnų studentam pa
remti.

savųjų menininkų. Pereitų ■ 
metų serijoje girdėjome, mū
sų jaunąjį baritoną Vaclovą 
Verikaitį, ’ estų smuikininkę 
Carmen Prii, latvių violonče
listą Olavs Naruns. šių metų 
seriją atidarė mūsų pianistas 
Andrius Kuprevičius. Dabar 
štai gėrėjomės este smuikinin
ke ir dar girdėsime latvių ba
ritoną Teodors Brilts. Tokio 
muzikinio Pabaltijo tautų 
bendradarbiavimo, galima bu
vo laukti tik ramiais neprik
lausomybės laikais.

Tai bene pirmas atvejis

NEW YORKAS

| TeL EVergreen 7-4335

I
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsanraotejas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
| 423 Metropolitan Avė.

Br< oklyn, N. Y.

Juozas Ginkus

Palaidotas kan. Juozas Meškauskas
Lapkričio 30 miręs kan. J. 

Meškauskas buvo pašarvotas 
J. Garšvos laidojimo įstaigoje. 
Velioniės kūnas buvo visą lai
ką gausiai lankomas. Sekma
dienio vakare per specialias 
atsisveikinimo pamaldas, ku
riose dalyvavo labai gausus 
žmonių būrys, atsisveikinimo 
kalbas pasakė Liet. Gen. kon
sulas J. Budrys, LB vardu — 
J. Šlepetys, ramovėnų ir vete
ranų vardu V. Alksninis.

Pirmadienio vakare, 8 va
landą, kūnas buvo atlydėtas į 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčią. Atydėjo ir gedulin
gus mišparus atlaikė kleb. ku
nigas J. Aleksiūnas.

Antradieni, 10- vai., atgiedo
tos egzekvijos, iškilmingas ge
dulingas mišias aukavo vysk.

V.' Brizgys; be to, prie šoninių 
altorių mišias aukojo kun. V. 
Paulauskas, kun. R. Krasaus
kas. prel. M. Krupavičius ir 
prof. dr. M. Ražaitis. Giedojo 
vargonininkų choras: P. Sakas, 
A Kačanauskas, K. Bagdoana- 
vičius. Rajeckas, M. Liubers^ 
kis. Pamokslą pasakė kun. J. 
Petrėnas. Atsisveikinimo žodi 
tarė vysk. V. Brizgys. NEGRĖS GALVCTfc, Hrtatyt* 

parodoje New Toiico Morfada-

tai galima be profesinių kon
certų? Menininkas ugdomas 
tik profesiniu koneertavimu. 
Tik tada turi progos parody
ti savo meninį pajėgumą, po
lėkį, ištvermę. Taip pat ir vi
suomenė tik tokiais koncer
tais gali save lęultūriškai au
klėti.

Laimingu atsitikimu ar ap
dairiu numatymu pavyko 
šiuos koncertus suderinti su 
Bostono amerikinėmis kultū
rinėmis tradicijomis bei sudo
minti amerikinę spaudą. Tai 
svarbus meninis laimėjimas, 
mūsų menininkai juos atlie- 
Tuos koncertus ruošiame sau, 
ka, mūssų visuomenė jų klau
so, bet esame lyg scenoje — 
visų matomi ir stebimi prieš 
mūsų norą, šiuo atveju, ug
dydami savas menines verty
bes, parodome save iš pačios

į Tel STagg 2-5043

| Matthew P. BallasS
(BIELIAUSKAS) į

ALB. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalu Vedėjas ' 

660 Grand Street 
BrooHyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770 j
Joseph Garszva |

GRABORIUS j

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

gvrijos Šventojo miesto Ifa.

1957 m. gruodžio 7 (šeštadienį)
APBEUDMO PARAFUOS SAUJE

259 North 5th Street, BrooMyn, N. Y.

CLEVELANDO "VAIDILOS" TEATRAS

suvažiavę iš Albany, Putnamo, 
ir New YorkO apylinkių. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia.

Palaidotas šv. Jono kapinėse 
Brooklyne šaflia kun. A. Sida
ravičiaus ir kun. S. Remeikos. 
.. kapines palydėjo visi kuni
gai ir didelis žmonių būrys.

Po laidotuvių Angelų Kara
lienės par. salėje įvyko pie
tūs. Laidotuvėse dalyvavo ve- 
lionies brolis dr. Petras Meš
kauskas iš Chicagos. Laidoji- kiai derinasi su jos grojimu, 
mu rūpinosi velionies buvę Veikalų interpretacija estetiš- > siją 
mokiniai. ka, spalvinga, gyva ir įvairi, t 1

TAISAU -

Stogus, stogų vamzdžius 
(gutters - leaders) apšvieti

mus.
Palankios kainos.

buvo šioje programoje plačmi Trięf Vlrginia 98093 
panaudotas, ypač Bacho fugo- X (prašyk Jurgio), 
je, kur tą štrichą valdė įvai- » 
ria dinamika, šiek tiek ji tu- 
ri manieringumo, smičių nu
imant ar pradedant, bet jis f 
yra tiek nuosaikus, kad pui- »

■ <

Siuntiniams j Lietuvą, Let- J 
viją, Estiją, Ukrainą ir Ru- <

VILNONAS, SILKINES, <
REYONINSS IR KIT.

MEDŽIAGOS
vaidins L. FODORO Leoną XIII Fondo Valdybos Pirmininkui,

“BRANDOS ATESTATĄ”
3 veiksmų drama

Įėjimas: $2.00, studentams $1.50, moksleiviams $1.00

RENGIA L. B. KULTŪROS TARYBA NEW YORKE

ir 
Lietuvi? Krikščionių Demokratę Partijas Centro

■r * C ta V» • t _ ę_ _ę '

PROF. KAM, JUOZUI MEŠKAUSKUI
mirus, jo broliams ir giminėms reiškia nuoširdžią užuojautą

; didelis pasirlnkimcs, spe- ; 
cidiai žarna kaina

* <Užeikit j.- 

\ ALFA Fabrics 
; 144 Orchard Str

Atdara iki 7 vai. popiet

Todėl šį nepaprastai bran
gų, tiesiog istorinį mūsų mu
zikos pasireiškimą reikia kuo 
ilgiausiai palaikyti, kuo nuo
širdžiausiai remti, dėl mūsų 
pačių kultūrinio praturtėji
mo. Muzikos menas yra vie
nintelė galia, kuri, jungda
ma per nuoširdų grožėjimąsi 
trijų Pabaltijo tautų žmones, 
gali sujungti tyliame susikau
pime Ir mus visus lietuvius 

Iz. Vasyliūnas

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — «16

■ w v w v w w v w -

Wiliiam J. Drake-J

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

ŠALINSKAS
Laidotuvių Mrektonus 
84-62 JAMAICA AVĖ.

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbinga* laidotuves. I 
Koplyčios atmokamai visose <
miesto dalyse; reikta ventiliacija 1 

TeL VIrgHa 7-4499

Draudimo reikalais, taksy (Income | 
Tax) paruošimui, notarinių doku- į 
menty tvirtinimui

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

ČONSULTANT • NOTARY PUBLIC

Įvalrioee draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, i 
namai, baldai, bttntal ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu ’ 
rūžtą atsakomybė* bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo | 
nelaimingų atsitikimą bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės i

Gyvybe* apdraudimas — TBAVELEJtS INS. CO, Hartford.

Greitas tr sąžiningas patarnavimas.

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė.

VIrginfa 7-4477
Woodhaven. 2$,

6R 38270


