
B0ST3N P73LI
CHI3F 0F 2
COPLEY SQ
B0ST2S 16

AMERIKOS LOT® DARBININKU. .. ... . ....
Copyright, 1951, by the Soči et/ 

of the Franciscan Fathers
IIMKKRŠTIS F

PALIAUBŲ DERYBOSE JOKIOS 
PAŽANGOS

Tokio. — Sutarus dėl de
markacijos zonos, tolimesnėse 
Korėjos paliaubų derybose kol 
kas nepasiekta jokios pažan
gos. Sąjungininkai reikalauja, 
kad paliaubų metu nebūtų stip
rinamos nė vienos nusės kari
nės pajėgos ir būtu sudaryta 
už fronto bendra paliaubų vyk
dymo inspekcija. Taip pat są
jungininkai pasilaiko abipus 
pusiasalio jų rankose esančias 
salas. Komunistai turėtų taip 
pat sustabdyti Š. Korejoi aero
dromų statybą. Komunistą’ gi 
reikalauja, kad tuojau pat būtu 
atitrauktos iš Korėjos sveti
mos karinės pajėgos ir siūlo tik 
ribotą paliaubų vykdymo in
spekciją. Taip pat jie reikalau
ja minėtų salų, nes jos esančios 
į šiaurę nuo fronto linijos. Tas 
salas sąjungininkai esą pasiry
žę komunistam perleisti, bet 
tik tam tikromis sąlygomis. 
Sąjungininkų reikalavimą su
stabdyti aerodromų statybą ko
munistai 
kišimąsi 
reikalus.

Jungt.
siūlė, kad abi pusės įteiktų be
laisvių sąrašus ir nurodymus, 
kur jie laikomi. Bet komunis
tai, nors pasižadėjo tą klausi
mą apsvarstyti, ligi šiol jokių 
žinių nesuteikė.

Sąjungininkai neteko 4 spraus- 
minių naikintuvų. Manoma, kad 
šiuo metu priešas yra sutelkęs 
1200-1500 lėktuvų ir stato š. 
Korėjoj aerodromus, iš kur ga
lėtu pulti Pietų Korėja.

Sausumos pajėgų veiksmai 
buvo siauro masto, davmri’sia 
tik žvalgybinių daliniu st’s‘dū
riniai, ir visame fronte buvo 
gana ramu. Bet sus ta b ivti karo 
veiksmus, kol nepasirašytos 
paliaubų sąlygos, nenumatoma. 
Prez. Trumanas griežtai panei
gė. kad būtų buvęs duotas ka
rinėms pajėgoms toks įsaky
mas.

atmeta kaip tariamą 
j Š. Korėjos vidaus

Tautų delegacija pa-

Kovos fronte
Giedras oras paskutinėmis 

dienomis abiem kariaujančiom 
pusėm leido išvykstyti gyvą o- 
ro pajėgų veiklą. Jungt. Tautų 
oro pajėgos smarkiai puolė 
priešo užnugary karinius taiki
nius ir daug kartų kovėsi su 
stipriais priešo oro pajėgų jun
giniais. Buvo nutrauktos 107 
vietose priešo geležinkelių lini
jos ir trijų dienų būvy 19 jo 
lėktuvų numušta ir 6 sužaloti.

NORI SUTAIKINTI JUGO
SLAVIJĄ IR KOMINFORMĄ

Paryžius. — Jungt. Tautų po
litinis komitetas, apsvarstęs 
Jugoslavijos skundą prieš kom- 
informo kraštus, priėmė rezo
liuciją, kurioj abi pusės skati
namos visus nesutarimus iš
spręsti Jungt. Tautu chartos 
dvasioje, diplomatiniuose san
tykiuose laikytis tarptautinės 
praktikos ir pasienio nesusipra
timus išspręsti taikiai, sudarant 
mišrias komisijas. Bet kad san
tykiai daug pagerėtų maža vil
čių, nes po balsavimo paklaus
tas, ar Sovietai yra pasiryžę 
tuos klausimus pagal Jungt. 
Tautų chartą spręsti, jų atsto
vas visiškai neatsakė.
JAV gali išlaikyti etc

Siamas uždraus komunistu 
partiją

Bangkokas. — Siame įvy
ko karinis perversmas, ir val
džią į savo rankas perėmė iš 
devynių asmenų sudaryta laiki
nė vyriausybė. Naujoji vyriau
sybė laukia skubiai iš Šveicari
jos grįžtant karaliaus ir ruošia 
įstatymą, kuriuo numatoma už
drausti komunistų partiją.

TAUTVAJŠA PER 
TELEVIZIJĄ

Chicagcs šachmatu meiste
ris Tautvaiša pakviestas su'oš- 
ti “blitz” partiją ir pakalbėti 
apie šachmatus per Chicagos 
televiziją. Programos laikas 
gruodžio 7 d. 1:00—1:45 po 
pietų WGN-TV (Channel 9).

Korėjos karo nuostoliai
Washmgtonas. — Paskutiniai

siais duomenimis, komunistų 
nuostoliai Korėjoje ligi lapkri
čio 22 d. pasiekė 1.505.877 vy
rų, iš kuriu 169,564 yra patekę 
sąjungininkams j nelaisvę. Są
jungininkų nuostoliai lier: lan- 
kričio 1 d. yra pasiekę 313,711 
vyrų užmuštų, sužeistų ir pa
tekusių į nelaisvę arba .dingu
sių be žinios.

Recklinhausene

VOKIEČIAI PRADEDA SIN- ’ 
TETINKS GEMOS GAMYBA 

Bonna.
pradėjo vėl darbą pirmasis vo
kiečių sintetinės gumos fabri
kas. Po karo jos gamyba vokie
čiams buvo uždrausta, bet prieš 
keletą mėnesių Vakarų sąjun
gininkai 
1952 m.
gamyba 
mėnesį.

šį draudimą atšaukė, 
mėnesinė šio fabriko 

sieks po 2,000 tonų į

apgailestauja. Hitlerio 
likimą

Maskva. — Nors JAV sutei
kė Sovietams kare su Hitleriu 
11 miliardų dolerių paramos, 
dabar Sovietų istorikas Voro- 
nin paskelbė straipsnį, kuriame 
tvirtina, jog Hitleris žinojęs, 
kad Sovietų Sąjunga esanti ne
nugalima ir jos nebūtų puolęs, 
jei jo nebūtų kursčiusios JAV 
Hitleris ir esąs Amerikos kapi
talistų nusikaltėliškos politikos 
auka.

Sovietai

GRUODŽIO (DEC.) 4 D., 1951 M.ANIPADIENIS, (Tuesday),

šioje vietoje, prie Panmunjom, turėtu eiti paliaubų nustatinėjama Unija, bet dar tebeina kovos. Ne
toliese posėdžiauja ir abiejų šalių komisija.

Prasidėjo keturių didžiųjų
konferencija

10 CENTŲ

JAV GALI IŠLAIKYTI DIDZIAISIAS 
GINKLAVIMOSI LENKTA NES

YVashingtonas. — JAV lan
kantiems Europos pramonės 
atstovams ginklą v i- 
mosi šefas Ch. E. Wilson pa
reiškė, kad JAV reikale savo 
karinę pajėgą išlaikyti ir pa
kelti su tuo susijusius sunku
mus gali dešimtį, dvidešimt ir 
net šimtą metų. Šiuo metu JAV 
karinė gamyba siekia $2.000,- 
000,000 į mėnesį ir 1953 m. pa
sieks $4,000,000,000 gamybą. 
Po 1953 metų JAV numato pa-

laipsniui karinę gamybą ma
žinti, o dėmesį sutelkti į nau
jus išradimus bei patobulini
mus. Karinės pagalbos Europai 
direktorius gen. Olmstedt tiems 
pramonininkams taip pat nuro
dė, kad JAV ligi lapkričio 1 d. 
į Europą pasiuntė 69 7 tankas, 
10,679 patrankas, 27,691 trans
porto sunkvežimių. 8,228 radijo 
ir radaro aparatus, 1.185 lėk
tuvus, 643,369 rankin’ų ginklų 
bei kulkosvaidžių ir 219 laivų.

'KURIAMA EUROPOS ŽE
MĖS CKIO UNIJA

Strasburgas. — Europos Pa
tariamoji Taryba priėmė nuta
rimą pasiūlyti Užsienių Reikalų 
Ministerių komitetui greitu lai
ku sudaryti Europos žemės 
ūkio tarptautinį organą. Nau- 
sios organizacijos tikslas tvar
kyti rinkos santykius tarp tu
rinčių žemės ūkio gaminių per
teklių ir jų stokojančių kraštų, 
o taip pat stabilizuoti gamybą 
bei kainas, patikrinant gamin
tojams nuolatinę rinką ir gami
nių pardavimo galimybes. Prieš 
šį pasiūlymą, kaip ir kitais pa- 
našais atvejais, pasisakė ang
lai, vokiečių socialdemokratai ir 
kurie Skandinavijos bei Airijos 
atstovai.

Paryžius. — Sovietams suti
kus su Arabų-Azijos bloko pa
siūlymu, Paryžiuje prasidėjo 
JAV, Anglijos, Prancūzijos ir 
Sovietų slapta konferencija, 
kuri bandys surasti Vakarams 
ir Sovietams priimtiną nusigin
klavimo formulę. Formaliai 
tai yra iš keturių didžiųjų vals
tybių atstovai sudaryta Jungt. 
Tautų politinio komiteto pako
misė. kuriai pirmininkauja šios 
Jungt. Tautų visumos sesijos 
pirmininkas meksikietis L. P. 
Nervo.

Pirmasis posėdis praėjęs ga
na draugiškoj nuotaikoj, ir tai 
laikoma geru ženklu, bet aps
kritai delegacijų tarpe vyrauja 
gana 
kad ši

pesimistinė nuomonė, 
komisija galėtų pasiekti

PRANEŠIMAS LDS KUOPOMS
Lapkričio 23 d. So. Bostone įvyko LDS Centro Valdybos po

sėdis, dalyvaujant Valdybos nariam—pirm. prel. P. M. Jurui, Vin
cui J. Kudirkai, B. Jakučiui, A. Peldžiui, Bronei Ciunienei, Nelei. 
Meškūnienei ir Sąjungos Garbės nariui T. Justinui Vaškiui, OFM.

Posėdyje svarstyti įvairūs LDS reikalai ir padaryti šie nu
tarimai:

1. LDS seimo nutarimu LDS organu yra “Darbininkas”. 
LDS nariai raginami savo organą “Darbininką” skaityti, platinti 
ir remti.

2. LDS nariai, užsisakydami “Darbininką”, prenumeratos 
mokestį $4.00 siunčia savo kuopos raštininkui, kuris surinktas 
prenumeratas persiunčia "Darbininko” administracijai, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Nariai prenumeratą gali 
ir tiesiog “Darbininko” administracijai pasiųsti.

3. LDS nariai kasmet moka $1.00 nario mokestį. 50 centų lie 
ka kuopos kasoje ir 50 centų persiunčiama LDS Centrui.

4. Kuopa ar Centras neturtingiems nariams užsako sąjungos 
organą “Darbininką”. Kuopos už neturtingus narius Centrui mo
ka nario mokestį.

5. Kaip galima greičiau išleidžiamos Popiežių Enciklikos ir iš- 
dalinamos nariams nemokamai.

6. Pravedamas LDS narių vajus ir stiprinamas kuopų veiki
mas. Vajui pravesti ir kuopų veikimui sustiprinti pakviesti TT.
Pranciškonai.

7. Išleidžiamos LDS konstitucijos. Spaudai konstitucijas pa
ruošti pavesta pirm. prel. Pr. Jurui ir sekr. A. Kneižiui.

8. Po Kalėdų LDS Centro Valdyba susirenka posėdžio nu
statyti veikimo planui sekantiems metams.

Pirmininkas PREL. P. JURAS 
Sekretorius ANT. KNEIŽYS

žymesnių r^piltatų. Kol kas 
konferencija svarstė tik darbo
tvarkės ir procedūros klausi
mus. Bet kai bus prieita prie 
pačių nusiginklavimo klausimų, 
laukiama didelių nuomonių 
skirtumų, nes Vakarų ir Sovie
tų Jungt. Tautoms pasiūlyti nu
siginklavimo planai labai žy
miai skiriasi. Vakarų pasiūlytas 
planas numato nusiginklavimą 
palaipsniui, kol bus pasiekta ka
rinių jėgų pusiausvyra, veiks
mingą tarptautinę karinių jėgų 
bei ginklų kontrolę ir atominių 
ginklų uždraudimą bei atominės 
energijos kontrolę. Sovietai gi 
reikalauja tuojau pat uždrausti 
atominius ginklus, sumažinti 
JAV, Anglijos, Prancūzijos, 
Sovietų ir komunistinės Kini
jos karines pajėgas bei nusigin
klavimo kontrolę, apie kurios 
pobūdį tačiau ligi šiol Sovietai 
nepasisakė, nors Vakarų pasiū
lytą tarptautinę kontrolę laiko

jiems nepriimtina. Vakarų at
stovai yra aiškiai pažymėję, 
kad sumažinti savo ginklavimą
si ir sunaikinti turimus atomi
nius ginklus tol nesutiks, kol 
nebus susitarta dėl visiškai pa
tikimos nusiginklavimo kont
rolės.

NERIMSTA ČEKOSLOVAKI
JOS DARBININKAI

— Čekoslovakijoje 
nepasitenkinimas 

didėja.

NUTRŪKO PREKYBA TARP 
RYTŲ IR VAKARŲ VOKIE

TIJOS

Berlynas. — Dėl Sovietų va
karinių Berlyno sektorių pre
kybos su Vakarų Vokietija 
trukdymų tarp abiejų krašto 
dalių prekyba visiškai sustojo, 
nors tuo reikalu neseniai buvo 
sudaryta sutartis. Savaitinė 
šios prekybos apyvarta siekė 
$250,000. Vakaru Vokietijos 
pareigūnai mano, jog Sovietai, 
nežiūrėdami didelio sovietinėj 
Vokietijos zonos įvairių reik
menų trūkumo, pasiryžę imtis 
visų priemonių, kad tik suda
rytų naujų sunkumų stipriai 
atsigaunančiam Vakarų Vokie
tijos ūkiui.

Pabėgo atsakingas Sovietų
• karininkas

Berlynas. — Spaudos prane
šimu, iš Rytų Vokietijos į Va
karus pabėgo Sovietų pulkinin
kas N. Astachovas, kuris buvo 
visų sovietinių urano kasyklų 
Rytų Vokietijoje geologinis vir
šininkas.

Praga. 
darbininkų 
nuolatos didėja. Lapkričio 
mėn. įvyko didesni darbininkų 
streikai Pilsene, Klattau ir Os- 
travoje. Darbininkų demonstra
cijos škodos ginki, fabrikuose 
bolševikams buvo ypač nema
lonios. Ten buvo nuvykęs darbi
ninkų raminti ministerio pir
mininko pavaduotojas Rudolf 
Slansky. Jis kalbėjo į 2,200 
darbininkų, kurie buvo sukvies
ti į didelę salę ir ji užrakinta. 
Darbininkai šūkavo ir nenorė
jo klausyti. Po to Rudolf Slans
ky, ligi šiol padėjęs bolševi
kams Čekoslovakijos darbinin
kus smaugti, pats buvo suim
tas.

SIŪLO ĮVESTI MOKYKLOS 
MALDĄ

Albany. — Board of Regents, 
New Yorko valstybės mokyklų 
įstaiga, priėmė pasiūlymą, kad 
pamokos mokyklose būtų pra
dedamos ne tik vėliavos pager
bimu, bet ir malda į Visagalį 
Dievą. Nors JAV mokyklose ti
kyba nedėstoma, bet. Board of 
Regents nuomone, Amerikos 
moralinis ir dvasinis paveldėji
mas turi būti pabrėžiamas. Pa
siūlymas laikomas žingsniu 
prieš komunizmą ir materializ
mą.

PRANCŪZIJA GAUNA 600 
MILIJONŲ DOLERIŲ

Paryžius. — Prancūzų vy
riausybė paskelbė, kad JAV at
stovai pažadėję ligi ateinančių 
metų liepos 1 d. suteikti Pran
cūzijai 600 milijonų dolerių tie
sioginės ir ginklavimosi para
mos. * *n
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AUKOS “DARBININKU” 
BEI LIETI VLšKOS SPAU

DOS CENTRU BROOK- 
LYNE

Kun. Konst. Vasys, 
Worcester, Mass.

Msgr. J. Ambotas, 
Hartford. Conn.

St. Gabalianskas, 
Pittsburgh, Pa.

Kun. J. Skripktis, 
Pittsburgh, Pa.

Ant. Katilius, 
Pittsburgh, Pa.

M. Ausikaitč.
So. Bos ton. Mass.

A. Stankus, 
Brooklyn, N. Y.

Jonas Grėbliūnas, 
Homestead, Pa.

Kun. J. ValantiejHS, 
Waterbuiy. Conn.
Nuoširdžiai dėkoja 

Tėvai Pranciškonai

$1325.00

$150.00

$230.00

$200.00

$100.00

$100.00

si oo.oo

$50.00

$25.00

i

į

t

i i

I
I

♦Į
♦i į

i
t
I•
♦ «

NUVERTĖ PRORl SIŠKĄ SI
RIJOS VYRIAUSYBĘ

Damaskas. — Be kraujo pra
liejimo Sirijos kariuomenės 
štabo viršininkas šišeklv nu
vertė prieš keletą dienų suda
rytą Sovietams palankaus M. 
Davalibi ministerių kabinetą ir 
visus jo narius suėmė. Naują 
vyriausybę sudaryti prez. H. 
EI Attasi pavedė parlamento 
nariui H. Khoja. Nuverstasis 
min. pirm. Davalibi sukilėlių 
kaltinamas, kad norėjęs Siri
ją įtraukti į uniją su didesnėmis 
už ją Irako arba Jordanijos 
valstybėmis, tuo būdu sudary
damas grėsmę Sirijos nepri
klausomybei ir siekdama susilp
ninti Sirijos karines pajėgas.

SIICMVSTOS ŽINIOS
JAV turi naują sprausminį 

bombonešį

Washingtonas. — Beoning 
Airplane Company dirbtuvėse 
pagamintas pirmasis XB-52 ti
po sprausminis bombonešis. Vi
si jo techniniai patobulinimai 
laikomi griežtoje paslaptyje, 
bet jis laikomas pačiu moder
niausiu bombonešiu pasaulyje.

Mirė senatorius Wherry

Washingtonas. — Sulaukęs 
59 metų amžiaus, mirė resp. 
senatorius K. S. Wherry, iš 
Nebraskos. Miręs senatorius 
buvo vienas aktingiausių res
publikonų partijos veikėjų ir 
buvo manoma, kad, parenkant 
kandidatus naujiems prezidento 
rinkimams, galėjo iškilti ir jo 
kandidatūra.

• JAV, Anglija ir Prancūzija įteikė Jungt. Tautoms pasiūly
mą ištirti visoje Vokietijoje sąlygas, ar yra galimybių įvykinti 
laisvus visuotinius rinkimus.

• Lenkijos užs. reikalų ministeris įteikė JAV’ atstovui Varšu
voje notą, kurioj reikalauja atšaukti neseniai prezidento pasirašy
tą saugumo įstatymą, kuriuo numatoma $100.000,000 komunisti
nio persekiojimo aukoms remti. Komunistinė Lenkija tai laiko 
kišimusi į jos vidaus reikalus.

• Vengrų tautinė taryba tremtyje kreipėsi į Jungt. Tautas, 
kad jos imtųsi priemonių sustabdyti Vengrijoj komunistų vykdo
mas gyventojų deportacijas ir žudymus.

• Čiang-Kai-Šekas paskelbė, kad jo vyriausybė imasi ateinan
čiais metais visų jėgų bei išteklių mobilizacijos komunistams iš 
Kinijos pašalinti.

• Irano mahometonų vadas A. S. Abolghassem paskelbė, .jog 
organizuojamas ateinančiais metais viso pasaulio mahometonų 
kongresas. Jo tikslas suburti 200 milijonų mahometonų ir suda
ryti šalia. Vakarų bloko ir Sovietų trečią pasaulinę pajėgą.

• Budapešto radijas paskelbė, jog panaikinamas kai kurių 
produktų racionavimas. bet jų kainos pakeliamos nuo 70 ligi 
100%.

• Ligšiolinį Indokinijos komunistinių partizanų vadą Ho-Chi- 
Minh Maskva pakeitė jos paruoštu Truong Chinh. Ar Ho-Chi- 
Minh yra patekęs į Sovietų nemalonę, ar pakeistas dėt kitų prie
žasčių, kol kas nėra paaiškėję.

9



Darbininkas Gruodžio 4, 19512

Prieš dešimti metu, gruodžio 7 d., apie 100 japonu lėktuvu ir povan
deniniu laivu iš paaalu puolė ir apgriovė Pearl Harbor Havajų salose. 
P tuo pat metu Vašingtonan buvo atvykęs derėtis dėl taikos specialus 
Japonijos pasiuntinys Saburo Kurusu ir JAV ambasadorius Kichisabu- 
ro Nomura.

LIETUVOS PARTIZANAI IR 
ANGLIJOS CHURCHILLIS

DR. K. SRUOGA-VERŽIKAS

“Dirvos” puslapiuose nuolat 
skardenasi Vyt. Alantas. Nese
niai jis įrodinėjo, kad Lietuvai 
krikštas buvęs žalingas. Dabar 
tos pačios “Dirvos” 47 nr. savo 
“šimtaprocentinio lietuvio Jono 
Pakrančio ir jos, kaimyno Petro 
Kanapėno” lūpomis išeina į vie
šumą kaip demokratijos gynė
jas ir VLIKo “nedemokratinio” 
elgesio smerkėjas.

Iš tikrųjų nuostabus šis mūsų 
pasaulis. Kas galėjo tikėt s iš 
Vyt. Alanto, kad jis vieną dieną buvo užgniaužtos, 
išsišers į šimtaprocentinį de
mokratą. Juk tai buvęs “Lietu
vos Aido” vyriausias redakto
rius. To “Lietuvos Aido”, kur s 
tiek daug yra kalbėjęs apie “su
puvusią demokratiją.”

Labai, žinoma, džiugu, kad 
buvęs totalizmo skelbėjas ir šu
las dabar prisistato mūsų vi
suomenei kaip demokratas, ku
ris kalba net apie seimo rinki
mus. Bet mes prisimename, kad 
tuo laiku, kai Vyt. Alantas sė
dėjo “Lietuvos Aido” redakto
riaus kėdėj, jo remtas rėžimas, 
pasekdamas, tur būt, Musoli
nio ir Hitlerio pavyzdį, skelbėsi 
esąs taip pat “demokratinis”. 
Todėl ir šiandien Vyt. Alanto 
pasiskelbimas demokratu dar 
kelia mums nemažų neaišku
mų — kokią iš tikro demokrati
ją jis atstovauja: tą, kuri gy
vuoja JAV, Anglijoj ir kituose 
demokratiniuose kraštuose, ar 
tą, kurią jis atstovavo, būda
mas “Lietuvos Aido” redakto
rium?

Kanapinės virvės demokratija

Kuo kvepia Churchillio 
partizanų planas 
Lietuviai ne už Britaniją, 
bet už Lietuvą
Vistiek ženklas geras

Cicero, Illinois. — Ateina ži
nios, kad naujas Britų imperi
jos ministeris pirmininkas la
bai susidomėjęs partizanais, 
kovojančiais prieš Sovietų oku
paciją ir už tautų laisvę. Ir 
dar daugiau. Pranešama, kad 
jis neužilgo atvyks Amerikon ir 
stengsis įkalbėti Ameriką pla
čiai organizuoti partizanines 
kovas už geležinės uždangos ir 
visais įmanomais būdais jas 
remti.

Visi žinome, kad Churchillis 
yra labai užsispyręs žmogus. 
Jis sugeba savo planus vykdyti. 
Jis labai sugeba ir kitus įkalbė
ti jo planams pritarti ir padėti. 
Taigi šitos žinios įdomios. Pasa
kyčiau — jaudinančios. Nes jei 
taip būtų, tai visokių pasekmių 
galima būtų laukti. Lietuvos 
partizanai iki šio laiko buvo 
priešakinėse eilėse už geležinės 
uždangos. Taigi šitas klausimas 
gyvai liečia Lietuvos partiza
nus, visus lietuvius ir Lietu-' 
vos laisvę.

žinoma, partizanai buvo, yra 
ir bus. Vis tiek, ar Churchillis 
jiems pritars ar nepritars. Nie
kas negalėtų tvirtinti, kad 
Churcillis ir anglų tauta iki šio 
laiko buvo partizanų šalininkai 
ar rėmėjai. Priešingą dalyką 
gal būt būtų galima tikrai leng
viau įrodyti. Tai iš kur tas 
Churchillio palankumas dabar 
ir ką jis reiškia? Sakoma, kad 
Churchillis ir tuo reikalu yra

* •

davęs kai kurių paaiškinimų. 
Mat, Churchillis nori žūt būt 
pasimatyti asmeniškai su Stali
nu. Viską išsiaiškinti ir susitar
ti. Kad tas susitarimas būtų 
“lengvesnis”, jis nori Stalinui 
pakišti “po nosimi” partizanus. 
“Jei susitarsime, nebus parti
zanų. Nesusitarsime — aš tau 
užkursiu partizanišką peklą ir 
tavo okupuotuose kraštuose ir 
net pačioje Sovietijoje.” Taip 
maždaug galima įsivaizduoti 
Churchillio pranešimą Stalinui 
partizanų klausimu.

Taigi Churchillio partizanų 
planas kvepia neskaniai. Parti
zanai kovoja Lietuvoje ir kituo
se bolševikų teroro apsėstuose 
kraštuose ne už Britų imperiją, 
ne už Churchillio konferenciją 
su Stalinu. Jie kovoja Už savo 
žmonių, už savo kraštų laisvę. 
Jų kovų Churchillis, kad ir la
bai gražiai su Stalinu susitaręs, 
negalėtų sustabdyti.

Bet gi Churchillio mintys a- 
pie partizanus labai įsidėmėti
nos. Ir tai dėl dviejų priežas
čių. Tai parodo, kokia didelė ir 
baisi jėga yra partizanai. Tai į- 
sidėmėtina ir visiems tiems lie
tuviams, kurie iki šio laiko apie 
partizanų kovas mėgdavo pasa
kyti: “Nieko iš to nebus. Prieš 
vėją nepapūsi.” Churchillis, 
mat, kitaip mano. Partizanai 
gali “papūsti”. Gali ir Staliną 
“nupūsti”. Tik reikia tinkamo 
momento ir tinkamos paramos.

Yra ir kita ir, gal būt, dar 
svarbesnė to klausimo pusė. I- 
ki šio laiko daug laisvųjų pa
saulio tautų pritarė partizanų 
kovoms. Bent moraliai. Ar kas 
nors partizanus rėmė kitokiais

būdais — yra toks klausimas, 
apie kurį niekas viešai nekalba. 
Manyti visaip galima. Vieną 
faktą bet gi reikia pabrėžti. Tai 
Amerikos radijo transliacijos į- 
vairiomis kalbomis į Sovietų 
okupuotus kraštus. Galima tas 
transliacijas ir labai girti ir la
bai peikti. Bet vieno fakto nie
kas negali ginčyti. Tai svaido
mas ugnies į sovietišką kalėji
mą, kuriame sugrūsti milijonai 
buvusių laisvų ir nepriklauso
mų tautų žmonių. Kada nors 
gaisras bus. Churchillio planas, 
jeigu jis bus vykdomas — ne
svarbu kokiais sumetimais —tą 
gaisrą daug greičiau užkurs.

Ne pro šalį gal bus pi įsimin
ti, kokią “demokratiją” Vyt. 
Alantas yra atstovavęs, . i-eda- 
guodamas “Lietuvos Aidą.”
“LIETUVOS AIDO” SKELB

TOJI DEMOKRATUA
Buvo tai vienos partijos “de

mokratija”. Visos kitos partijos 
" . Rinkimai

taip pat buvo vykdomi, bet su 
vienu sąrašu, į kurį valdančių
jų buvo surašyti tik rūpestin
gai parinkti jiems ištikimi ir 
paklusnūs asmenys. Buvo net 
ir generalinė linija, nuo kurios 
nukrypusieji buvo ne juokais 
niurkomi, kaip ir buvęs tos pa
čios partijos artimiausias tal
kininkas A. Voldemaras. Visi 
priešingi “tautinei krypčiai”, 
kaip tuomet savo valdymą tau
tininkai vadino, buvo gniuždo
mi. Tam buvo specialiai suor
ganizuoti “vilkai”, nekalbant 
jau apie labai išplėstą šnipų 
tinklą. Tuo laiku, kai “Lietu
vos Aide” Vyt. Alantas ir Ma
rius - V. Rastenis liejo visokias 
pamazgas ant visų, kas tik val
dančiųjų kėslams nepritarė, už 
jų pečių ir plunksnos stovėjo 
karo cenzorius, įpareigotas žiū
rėti, kad “Lietuvos Aido” linija 
nebūtų kritikuojama. Buvo dar 
siuntinėjami n e t au
ti n i n k ų spaudai pri
valomi įdėti prieš save pa
čius straipsniai, o cenzūrai ko
kį straipsnį iš laikraščio išbrau
kus, negalima buvo palikti net 
tuščios vietos, kad visuomenė 
nieko nesuprastų. Savo leidinius 
valdantieji platindavo per įvai
rius viršininkus ir kiekvienas 
rizikavo netekti vietos, jei atsi
sakytų juos pirkti: jis buvo lai
komas “tautinės krypties” prie
šu ir jam nebuvo vietos nei val- 
dinėj įstaigoj, nei mokytojo pa
reigose, nei kariuomenėj. Taip 
buvo platinamas ir paties Vyt. 
Alanto redaguotas “Lietuvos 
Aidas”. Pagaliau«tautininkų už
sienio reikalų njinisteris pir
miau tiž patį Staliną, paklausu
si Vakarų atstovus, “kiek turi 
popiežius divizijų, kad su juo

reikia skaitytis”, pareiškė, jog 
“Vatikanas armijos neturi”, tai 
ir su katalikais galima nesi
skaityti.

Štai, keli bruoželiai kitkart 
Vyt. Alanto atstovautos “de
mokratijos”. Ligi šiol neteko 
girdėti, kad Alantas, kaip ir jo 
straipsnius apie demokratiją 
spausdinanti “Dirva” su savo 
redaktorium V. Rasteniu, bū
tų pasakę, jog visa ta “demok
ratija” buvo negera, kad jie 
nuo jos visiems laikams yra 
atsisakę ir tokius dalykus smer
kia. 0 kol tokio paaiškinimo 
nėra, tenka pastebėti, kad bū
tų daug taktiškiau, jei Vyt. A- 
lantas ir V. Rastenis liautųsi 
mokę demokratijos lietuvių vi
suomenę. Ji norėtų pirmiau ži
noti, kokią demokratiją jie skel
bia.

Šis klausimas visai pagrįstas, 
turint prieš akis, kaip jie be 
atodairos stengiasi įpiršti “še
fą”, kuris vienas suimtų visus 
reikalus į savo rankas. Dar ir 
neprileistas prie tų reikalų, jau 
nuolat pabrėžia, kad “koks tai 
komitetas” neturįs nieko pasa
kyti jam, “valstybės suverenu
mo reiškėjui.”

xšsx XflBX IX IX

Menuli broleli, priartėk
Gražų rudens vakarą švie

čia pro medžius mėnulis dide
lis, kaip kibiro dugnas. Rodos, 
ištiesi ranką ir pasieksi. Bet 
jis taip toli, kad dar iki šiol 
nepasiekė jokia technikos ran
ka. Tiesa, po šio karo pirmą 
kartą mėnulį apčiuopė radaro 
aparatu. Tai ir viskas.

Tačiau mokslininkai suka 
galvas, kaip nukeliauti į mėnu
lį. Rašytojai pirmieji ten “nu
vyko” ir parašė savo įspū
džius. Tai fantastiniai roma
nai apie gyvenimą mėnulyje ir 
didelius “patogumus”.

Ir kas trukdo kelionę

le degtinėlės. Kalensi dantimis 
nuo šalčio, jei laimingai nu
tūpsi. Iki šiol dar neišgalvota, 
kaip nusileisti lėktuvu ant mė
nulio. Jis neturi atmosferos, 
didelis greitis gali sumušti lėk
tuvą. s

Kai mėnuly apsidairysi, jau 
negrįši, nes kelionės draugas- 
lėktuvas — bus sudilęs. Tad 
reikia kartu įsipakuoti ir kitą 
lėktuvą ar raketą, jei norėtum 
keliauti atgal ir papasakoti ne
būtus nuotykius. Parodys atei
tis, kap seksis nugalėti visas 
kliūtis ir mėnulį brolelį pasvei
kinti gyvu žodžiu.

KOKIOS JIE NORI DEMOK
RATUOS IŠ VLIKO?

Dėl šių priežasčių neįtikinan
ti yra ir Vyt. Alanto pradėti 

• VLIKo puolimai dėl tariamos 
jo laikysenoj demokratijos sto
kos. Neįtikinantis todėl, kad tik 
dabar jis tos demokratijos pa
sigedo. Ir juo labiau, kad jis 
pasigedo tada, kai demokrati
jai reikštis mūsų gyvenime yra 
visai kitos sąlygos, kaip nepri
klausomos valstybės gyvenime. 
Čia prisimena, ką pasakė ame
rikiečiai, kai po karo vokiečiai 
pradėjo kelti balsą, jog demok
ratų amerikiečių valdžioj jie ne
jaučia, kad būtų demokratiškai 
valdomi. Į tai amerikiečiai at
sakė, jog vokiečiai užmiršta, 
kad Vokietija ne Amerika, o o- 
kupuotas kraštas, kuris valdo
mas demokratų, bet karinės 
okupacijos tvarka. Lygiai nai
vus yra Alanto reikalavimas, 
kad VLIKas, okupuoto krašto 
rezistencijai vadovaujantis or
ganas, veiktų taip viešai, kaip 
Anglijos, Prancūzijos ar Ameri
kos parlamentai. Jei VLIKas 
taip pradėtų elgtis, tai tikriau
siai pati “Driva” pirmoji už tai 
jį pultų. Juk net būdami čia, 
Amerikoj, šiomis dienomis 
spaudai pareiškimą padarė iš 
anapus geležinės uždangos pa
bėgę ukrainiečiai kunigai, tik 
užsidėję kaukes, kad nebūtų at
pažinti. Ir “Dirva”, tur būt, ne
tvirtins, kad tie kunigai nežino, 
ką darą. Pagaliau tautininkai 
turi VLIKe savo atstovą, ir 
“Dirva” tikriausiai yra gerai 
painformuota, kas jame vyks
ta, bet viso to nesiima skelbti. 
Matyt, kad ir pati mato, jog

daug ką reikia neskelbti.
Šūkaujama, kad VLIKo dar

bas turi būti toks viešas, kaip 
Anglijos parlamento, tik dema
goginiais sumetimais. Norima 
visuomenei pasirodyti šimta
procentiniais demokratais, o ki
ti, kurie daug metų su tauti
ninkų diktatūra;;, kovojo, ap
šaukiami “diktatoriais”. Jei 
V. Alantas ir “Dirva” iš tikro 
nori apie VLIKą viešumai dau
giau paskelbti, gerai padarytų 
papasakoję apie tautininkų at
stovo neseną labai nešvankų 
pasielgimą ir jį pasmerktų. 
Tuomet daugiau būtų įtikimas 
ir apskritai jų susirūpinimas 
VLIKo reikalais.

Kad Vyt. Alantas taip atkak
liai reikalauja VLIKo veiklos 
viešumo, gal jis galėtų nurody
ti pavyzdį kokio nors panašaus 
kitos tautos rezistencinio orga
no, kuris yra išmintingesnis bei 
demokratiškesnis už VLIKą ir 
viską daro viešai, kaip JAV ar 
Anglijos parlamentas. Tai be 
abejo būtų dėmesio vertas pa
vyzdys. O jei negalėtų nurody
ti tokio pavyzdžio, gal pasaky
tų savo nuomonę, ar jis laiko 
t ų visų rezistencinių organų 
veikėjus neišmanėliais, o save 
ir “Dirvą” vieninteliais žinan
čiais, kaip tokiems organams 
reikia veikti.

ministeris, o ne kaip “šefas”. 
Ne jo aktu, kaip kai kas kalba 
ir net rašė, yra paskirtas ir Lie
tuvos konsulas Kanadoje. Visus 
tuos dalykus šie ponai prasima
no partinių kombinacijų sume
timais, o kai jos nepavyksta, 
rėkauja, kad katalikiškųjų gru
pių blokas vykdąs vadizmą.

APSAUGOJO NUO DIDELES 
NELAIMES

Jonas Valaitis, Balfo reika
lais lankydamas lietuvių kolo
nijas, lapkričio 24 d. 3:45 vai. 
po pietų važiavo iš Bostono į 
Worcester Greyhound Eks- 
preess autobusu. Ties Southbo- 
ro miesteliu jis pastebėjo, kad 
autobusas netenka pusiausvy
ros. Žvilgterėjęs pamatė su
kniubusį ant vairo šoferį. Jo
nas Valaitis tuojau sustabdė 
autobusą. Buvo iškviesta poli
cija ir gydytojas, kuris konsta
tavo, ‘ kad šoferį ištiko širdies 
smūgis. Jei J. Valaitis nebūtų 
greitai susigriebęs, autobusas 
būtų nuriedėjęs į pakalnę su 
visais keleiviais.

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS
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JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, i naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.t. — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

2066 Anthony avė., Nevv York 57, N. Y. 
TRANSPORTATION BURKAI

Mėnulis šiek tiek nutolęs nuo 
žemės. Jei keliautum trauki
niu, tai suspėtum t.B< po metų. 
Ir skristi reikėtų dideliu grei
čiu, kad išsimuštumei iš žemės 
patalų — atmosferos. Bet dide
lio greičio neatlaiko medžiagos. 
Iki šiol manyta, kad skridimas 
už atmosferos būtų vienas ma
lonumas. Dabar mokslininkai į- 
rodė. kad saulės spinduliai 
aukštai, yra tokie stiprūs, jog 
tirpina visas medžiagas. Saulu
tė — mūsų močiutė — tokia 
gera, tokia maloni, bet ten auk
štai ji yra tikra pamotė — vis
ką naikina. Jeigu pajėgtume 
staiga kokioje vietoje praskleis
ti atmosferą, tai saulės spindu
liai geriau nei atominės bom
bos išskerstų visą gyvybę. Tai
gi. kelionei į mėnulį reikia nu
sikalti nepaprasto metalo lėk
tuvą. kad jis atlaikytų.

Iškilus į erdvę, sumažėtų vi
sų daiktų svoris. Tada men
kiausias kojos judesys verstų 
žmogų pargriūti. Manoma, kad 
visa įgula sirgtų jūros liga pa
čia sunkiausia forma. O kas ta
da lėktuvą valdys, kai pilotas 
“ožius piaus.”

Kas bus mėnulyje? Niekas 
nepasitiks su pyragu ir bonke-

MATYT, NESKAITĖ
“Keleivis” rašo, jog “Biblija 

moko, kad pasaulio amžius esąs 
5,000 su biskučiu.” Gal teiktųsi 
“Keleivio” biblistai nurodyti tą 
vietą, kur taip mokoma0 Skai
tytojams to laikraščio būtų bis- 
kut įdomu žinoti, kiek jie Bib
liją yra skaitę.

Jūs jį grąžinote 
seimais

Apie 97 sužeisti kariai iš 
100, kurie pasiekia ligoninę, iš
gelbėjami nuo mirties. Ir tai 
padaro jūsų kraujas. Jis grąži
na ne vieną karį tėvams, žmo
nai ar vaikams, kaip čia mato
te atvaizde.

šiuo metu kariumenęi stinga 
apie 300.000 pint, kraujo plaz
mos. Jūsų kraujas, pa
aukotas šiandien, rytoj jau iš
gelbės ne vieną gyvybę.

KREIPKITĖS DAR ŠIAN
DIEN Į VIETOS RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ. JAV ARMIJA J13IS 
BUS DĖKING A.

“VADIZMAS” VLIKe
Neturėdami ko nusitverti ta

riamam VLIKo nedemokra- 
tiškuipui įrodyti, tautininkai, 
kurie savo jaunalietuvius siun
tinėjo į Italiją balilų stovyklo
se pasimokyti fašizmo, dabar 
šūkauja, kad jame dominuojąs 
katalikiškų grupių blokas ir 
vykdąs vadizmą. Jis ten atlie
kąs visokias kombinacijas. Dėl 
to tik galima paklausti, kaip 
gali tasai blokas kokį vadizmą 
vykdyti, kai jį sudaro tik pusė 
VLIKe dalyvaujančių grupių? 
Lygia teise tuomet galima pa
sakyti, kad vadizmą vykdo tiek 
pat grupių ir balsų turįs laicis
tinis blokas. Ar tai, kad laicistai 
negali įvykdyti visų savo už
mačių, jau yra vadizmas? Juk 
VLIKe viskas sprendžiama bal
sų dauguma, ir kuri grupė ar 
jų blokas VLIKe negali ki
tiems nepriimtinų “kombinaci
jų” primesti. Todėl visas tas 
“Dirvos” šauksmas yra ne kas 
kita, kaip demagogis burbulas.

O jei jau kalbėti apie kom
binacijas, tai jomis pasižymi 
susitelkę apie tariamą diploma
tijos šefą. Juk jie, klaidindami 
partiniais sumetimais mūsų vi
suomenę, iš piršto išlaužė “Ky
bartų aktus”; tariamai gautais 
iš krašto įgaliojimais remda
miesi. norėjo vietoj VLIKo pa
statyti VLAKą. o dabar skel
bia, kad tariamasis šefas esąs 
kitų kraštų pripažintas, nors 
net iš Lietuvos lėšų algą gauna 
tik kaip buvęs užsienių reikalų
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•

Kas norėtų upės paviršiuje nubrėžti pastovią liniją, būtų 
panašus j vaiką, gaudantį muilo burbuliukus. Jis bėgioja ir jau
dinasi, kad tie gražūs, vaivorykštės spalvomis dažyti sviedinukai, 
vos tik palietus, supliukšta ir rankose palieka tamsios, nešvarios 
dėmės.

Šiomis dienomis vienas toks gražus burbulas susprogo Korė
joje. Buvo jau plačiai pasklidusios kalbos, kad patrankų sviedi
niai ten daugiau nebesproginėja, kad yra pravesta ir linija, pro 
kuria sąjungininkai neina ir tikisi, kad komunistai taip pat nesi
verš. Pasirodė, kad tos šnekos dar buvo per ankstyvos. Kaž kas 
paleidęs muilo burbulą. Linija taip pat užbrėžta dar tekančiame 
vandenyje. Ar liks iš jos kokia žymė, dar nieko tikro pasakyti ne
galima.

Paliaubų derybos, kurios trunka Korėjoje jau penktas mė
nuo. yra nepaprastos, kaip ir visi pasitarimai ir susitarimai su 
komunistinėmis vyriausybėmis. Nei vienam iš jų nėra tikros pa
baigos nei tvirtesnės atramos: sutarti ar pasirašyti žodžiai nu
plaukia, kaip mesta j upę skiedra. Visas sutartis nuneša tekanti 
revoliucijos srovė. Bandyti ir tikėtis, kad ji bus galima sulaikyti 
naujomis derybomis ir sutarčių aktais, kaip ligi šiol buvo įprasta 
diplomatų pasitarimuose, yra tas pats, kaip gaudyti muilo pūsles. 
Po visų tokių pastangų lieka tiktai nešvanki drumzlių krūva.

Revoliucija negali netekėti — tai reikia vieną kartą gerai su
prasti. Jai neužbrėši jokios linijos, kurios ji nesistengtų nuplauti, 
palikdama toje vietoje, kur stabtelėjo, dumblo nuosėdų. Revoliu
cija nesustabdoma derybomis, o tiktai kova: arba ji nugali arba 
pati įveikiama, kai sunaikinimi tie židiniai, iš kurių ji prasideda. 
Veltui dėlto kai kas dar guodžiasi, kad su bolševikais, kokiu pavi
dalu jie besidangstytų, galimas yra taikus sutarimas. Laikinai 
kitus apmigdyti jie gali, bet patys niekada nesnaudžia.

Paskutinieji metai rodo, kad ir komunistų puolamieji vis 
mažiau migdosi taikos svajonėmis. Pradeda įsitikinti, kad pasau
liui artėja lemiamas sprendimas: pasiduodi revoliucijai arba ją 
įveikti. Praeiti viduriu, kaip žydai pro Raudonąją jūrą, tikisi tik 
tie, kurie vis dar lūkuriauja, kad viskas nuslugtų ramiai ir ne
skausmingai, arba galima būtų pravesti bent liniją — tekančia
me vandenyje.

Mūsų laikų nelaimė ir yra ta, — iš čia ir revoliucijos kyla,— 
kad,žmonės yra pasinešę plaukti, kaip upė, išėjusi iš vagos. Die
vo įstatymai jai krantų nesudaro. Bet jie yra ir žmonės bus į juos 
gražinti. Gaila tiktai, kad to nebus galima pasiekti be didesnės 
katastrofos. Kai pasibaigs žaismas muilo burbulėliais, ims sprogi
nėti ir atominės pūslės.

Tautos gyvenime kas nauja 
karta atsineša savo įžymiausius 
vyrus, savo vadus socialiniam, 
politiniam plote, savo intelektu
alines ar menines viršūnes. Ne
priklausomos Lietuvos dvide
šimtmečiu pati tauriausia inte
lektualinė viršūnė, stipriausia 
bei kūrybingiausia asmenybė 
buvo profesorius Stasys Šal
kauskis: didelis mokslininkas, 
kilnus vyras, tikriausia prasme 
krikščionis. Šitie bruožai prie 
jo lenkė ne tik bendraminčius, 
bet ir tuosius, kurie buvo idėji
nėj srity j jam priešingi. 1939 
m. iškilo jo kandidatūra į Kau
no universiteto rektorius, Už jį 
atidavė savo balsus visokių ide- 
clo: ir.iii pažiūrų profesoriai.

Nėra iko nė minėii, kain ši
tuo vyru džiaugėsi ir žavėjosi 
tie, kurie buvo su juo vienos 
minties, arba kurie buvo jo iš
prusinti, intelektuališkai ir mo
rališkai pasauliui parengti. 
Vieni jų gėrėjosi juo kaip žmo
gum. kaip navvrdži’t, kuria 
reikia nusižiūrėti ir pasekti. 
Moksleiviu anketose tarp įvai
rių sau pasistatytinų navvz- 
džių būdavo įrašomas ir Stasio 
Šalkauskio vardas: jis iš tolo 
jiems švietė savo darbais, iš
mintimi. visu savo asmeniu. 
Kurie gi arčiau su juo susidū
rė ar studento suole ar pačiam 
gyvenime, be to žavėjimosi, 
jautė jam ir me lę. Buvo tai v- 
patinga meilė: ne kok’a lieps
nojanti. ne pulte puolanti, liet 
atoki, tyli ir žodžiu nepasakyta, 
— buvo tai pagarbos kupina 
autoritetą pripažįstanti ir jį 
gerbianti meilė, didelio žmo
gaus meilė.

Pagaliau pasilieka tie, ku
riems prof. St. Šalkauskis buvo 
grynosios minties aukšta viršū
nė - filosofas, mąstytojas. Da
lis jų buvo paties profesoriaus 
mokiniai, vieni išsisklaistę pa
prastam pedagoginiam darbui 
įvairiuose Lietuvos kamnuose, 
kiti gi atsidėję mokslo žygiui, 
patys panorę būti minties gyve
nimo atstovais. Ir profesorius 
St. ša’kauskis galėjo būti pa
tenkintas ne vienu paskutinių
jų: jų tarpe atsira
do plačiai galvojančių, 
intelektuališkai stiprių ir sava
rankiškai kūrybingų asmenų, 
šitoje vietoje atsiminkim ir 
tuos žmones, kurie, nebuvę nei 
jo mokiniais, net niekados <yv- 
vo nematę, vis dė’to buvo Šal
kauskį pasekėjai, jo šalinin
kai. Į šių tarną įeis kuris nors 
intelektualinėmis srovėmis, gi
lesniais pedagoginiais klausi
mai besidomis kaimo mokvtn- 
jas, koks nors provinci jos valdi
ninkas. kartais ir labai tolimam 
užkampy esančios parapijos vi
karas ar klebonas, arba net re-

Prof. Stasys Šalkauskis
MININT JO MIRTIES 10 MĖTĮ SI KAKTĮ

tas, bet apsitrynęs kaimietis vai
kinas, — yra tekę ir pastarųjų 
susitikti. Tų “šalkauskininkų” 
būta ir užu Lietuvos ribų, tarp 
mūsų žmonių, atsidūrusių toli
muose pasaulio kraštuose.

Iš kur tasai prof. St. Šalkaus
kio autoritetas? Gi dėl to, kad 
jisai buvo principo žmogus, — 
principo intelektualinėj ir mo
ralinėj srity.

Intelektualinėj srity jisai, 
kaip filosofas, iš pradžių L ėk 
prišlijęs prie platonizmo, vėliau 
stojo į aristotelizmo ir mode- 
ruoto tomizmo gretas, drauge 
įnešdamas daug nuosavų idėjų, 
bet patį pagrindą palikdamas 
tomistinį. Remdamasis tuo pa
grindu, jis kūrė savo sistemą. 
Kuriant savo sistemą, reikia 
permąstyti visus buiries re ški- 
nius, pradedant nuo pirmanra- 
dės priežasties ligi mažiausių 
gyvenimo dalykų: visiems jiems 
numatvti prasmę, tvarką, hie
rarchiją, priežastis ir paskirti. 
Tai yra tartum didžiulio ir 
puikaus rūmo statvmas. Šal
kauskis savo mintyje jau turė
jo šį rūmą sukūręs, v’sus bū
ties klausimus ir reiškinius su
vedęs į sistemą, šitas sistemos 
turėjimas, šitas tvirtų principų 
susikūrimas minties pasaulyje, 
ne taip sau švaistymasis aukš
tais žodžiais ir skambiomis, bet 
palaidomis idėjomis traukė ir 
žavėjo visus tuos, kurie trokšta 
iš esmės pasauli ir visata pa
žintį. Šį rikiuojantį principą ir 

visą apimančią sistemą jautė 
kiekvienas, kas pr'f. Šalį aiu- 
kio ar klausėsi studiių metu, ar 
skaitė jo knygas bei straips
nius, ar teiravosi kuriuo paski
ru klausimu. Kiekvienas supra
to, kad jo atsakymas n.'’> s 
koks atsitiktinis, kuris šiandien 
gali būti toks. o rytoj tau ki
toks, bet esminis ir išplauk us 
iš pagrindinio šaltinio, tiesos, 
gėrio ir grožio principų.

Kyla klausim 'k ar at
likti visi šie darbai? Ar jie su
rašyti ?

Vargiai...
Čia esama kelių priežasčių. 

Viena jų—pedagoginis darbas, 
reikalavęs rašyti eilę kursų.— 
kaip logika, mokslinio darbo 
metodika, — kurie nebūtimi 
buvo pakeliui paties Šalkauskio 
kuriamai sistemai. Ta proga pa
stebėtina. kad profesorius rank
raščiuose paliko eile ^-'ive-sit''- 
tinių kursų, kurių dalis visai 
jau parengtu snaudai. Antra, 
Šalkauskiui trukdė visuomeni
nės bei administrac'nės parei
gos. — įsitraukimas i ateitinin
kų sąjūdi ir to saiūdž:o ideolo
ginis formulavimas, paskui su- 
gaišimas žurnalistikoj (“Židi
nio” redaktorius) ir rūpesčiai, 
būnant universiteto rektorium. 
Svarbiausia priežastis b”vo 
menka sveikata ir tasai min
ties kristalizavimasis, kuris 
kartais filosofams diug laiko 
pareikalauja. Nuo 1918 m. li-

gos Šveicarijoj? Šalkauskis \isą 
.. . . girtis savo svei

kata. o kurį ?a:k<r ji buvo taip

s : *' nervų s 
temos t'rikima Ligos pcdsaKai 
įsirėžė ir išorėje: profesoriais 
koja taip ir ūko patinu ta. _,i> 
vaikščiot su lazdele .ir kiek 
šlubuodamas, bet vis tiek toks( 
tiesus savo išvaizda, šaunus., 
džentelmeniškas savo elgsenoj.

kai kurie art’-i 
kad šalknuski.’i, 

atsisakyti nuo; 
r nuo sunkaus I 
Tačiau ilgainiui, 
io. kad vėl ak- ’

savo dar

Dėl šitos l gc 
mesnieii mn” 
jau tada reil 
viešos veiklos ir 
prot nio dar-'o. 1 
jis tiek snst’nr 
tvviai isitrtu’-č j jam rūpimas. 
sritis. — universitete, sraudo e. J 
kalbos draugijoj2- studijose, kai, 
kurių veikalu ruoSame, fUosofi-’

■
riam i’s '““'ii1 buv ’ ats d 
paskutimais metais ir kuris,: 
nors ir ne ta:n gausus puslapių 
sk-ič'''r'!. atėmė tikrai daug; 
kruopštaus darbo.

Gi dėl pastarosios nrieža«t es, ■ 
* yr'—ęnsikristal'Žavimo 
pasakvtina. kad jau jis seniai 

rūmas prote iau buvo atbaig- 
_ re'kėio t'k nnlarikiu ap- 

linkvh u jam iškelti į konkre
čias forma. Tiems 
bams pirmus apmetus Šalkaus
kis bau turėjo prieš eilę metų. 
1929 m. jis yra išsitaręs; “Šūio- 
se darbuose trvs da.vkai yra 
laikom’ svarb ausi. Tai yra f>- 
locofi'os ivndas t-ri riejamas ir 
dėstomas integracijos metodu, 
t. y 5 ■, n- gališkų srovių derini
mu į vieną p Ina tiesa (scholas
tinis integralin’S sir~ etizmas)... 
Gyvenimo filosofija, suside- 

’dnnti :š pamfes filosofijos, kul
tūrom filosofijos ir religijos fi
losofijos. +nrėh’ suteik*! pilnuti
nio gyvenimo idealo sunratimą 
visame io turtingume. Pagaliau 
pedaum’-os sistema turėtu nu
rodyt kei’”s. !m;n šitas idealas 
tu’ū'Ti re°b'n’oiam',s 'gv- 

Hnr-'V] ’ t-
ve turėtu dar T-’s’dū*’ vef-a’as 
“Romuvos” .....Jame tu
tu. rasti konkretine išvaizdą
naujas gyvenimas. Jo nirmas 
tomas būtu įvardytas “Mokyk
la”, o antras “Gyvenimas”; 
juose • turėtu būti atvaizduota, 
tai. kas neįstengiama realizuo
ti dabartniafhe mūsų gvvęni- 
m.e, bet kas turi būti veikiama 
visos tautos pastangomis.”

šitiems planams įvykdyti 
prof. St. Šalkauskis tada buvo

BIOGRAFINES ŽINIOS
Prof. Stasys ša’liausk s gimė 

1886 m . gegužės 4 d. Air ga
lo jo, gydytojo šeimoje. Gim
naziją ėjo Šiauliuose, o paskui 
Maskvoje baigė teisių faku’tetą 
ir dirbo Turkestane. Samarks n- 
do mieste. Jausdamas pamėgi
mą filosofijai. 1915 m. išvažia
vo į Šveicariją ir nuo 1916 m. 
studi’avo filosofija Friburge j 
L*cti’vn ęrr’z'o 19z0 ^*1. 1922
m. ligi bolševikams užeinant 
Kauno universitete dėstė džiu
giausią pedagogiką, be to. dar 
logiką, filosofijos įvadą, kul-ū- 
ros filosofiją ir k. 1939 m. b"vo 
išrinktas Io universiteto rekto
rium. Iš šių parei m iš umv ~si- 
♦eto i: atleido bolševiku v 1- 
dž a, likviduodama TeNog'jos 
Filofosijos fakultetą.

Prof. St. Saikaus’1* m. 
buvo vedos J Pa'tam>’-’’*ę, 
vysk. K. Paltaroko eimma’tę. 
Skaudoje nra.Gė'o jis i!;ri’ti r.uo 
1911 m. Yra išbudęs dvi kny
gas prancūzų kalba, o k>tl jo 
vlai pasirodė lietuviškai — 
arba atskirais leidmia’s. arba 
žurnaluose. Aktyviai dalydavo 
ateitininkų organizaciioię. ’-’-ri 
laiką redagavo “žicfm”. Mirė 
1941 m. gruodžio 4 dieną.

numatęs reikėsiant 25 melų,— 
ligi žilos senatvės, ir tai nor
maliomis sąlygomis. Tad visai 
s-rprantama, kad 55 metu am
žiaus baigdamas savo dienas, 
jis jokiu būdu negalėjo spėti 
savo sistemos įkūnyti: liks iš 
io daug minčių, pamen u veika
lų, ’iks au stos asmenybės at
minimas, bet tasai pastatas, ku
ris yra k'ekvieno kuriančio as
mens y/ajone, kiekvieno filosofo 
ar poeto tikslas ir pasididžiavi
mas. nebus išvestas ligi pačių 
viršūnių. Taip ir stovės, poeto 
žodžiais tariant. “Dievo rūmai 
nebaigti.” Nežiūr nt to. jo pali
kimas yra tiek brandus, kad jis 
yra viena iš brangiausių verty
bių paskutiniame dvideš mtyje. 
Pagaliau minties Istorijoje ži
nome filosofu, kurie stovi pa
čiose viršūnėse, nors nėra pali
kę atbaigtos sistemos.

Prof. St. Šalkauskis buvo 
integraliai teisinga* ir tei-ms 
vyras. Jis nežinojo to. kad juo
da gali būti balta, o kad ne
teisybėje galima rasti šiek tiek 
ir tiesos, jei tau tai naudinga. 
Ir tos tiesios linijos jis laikėsi 
nuo mažiausio dalykėlio ligi 
pačių stambiųjų esminių klau
simų. Jis nebuvo tas žmogus, 
kuris gali turėti kokiu “politi
ku", gudrių, bet kreivų kom
binacijų, netaurių sprendimų, 
galinčių bent kiek nuklysti nuo 

nukelta į 4 pusi.

NELE MAZALAITŪ

LIEPOS
KETURIOLIKTOJI

Pradžia iš “Gabijos” leidžiamos knygos — “Mėnuo, vadinamas 
medaus.”

Ji pajuto, kad prade
da darytis pikta; kaip tiktai dėl 
to. kad negalėjo pasirodyti, jog 
pyksta, ir, kai pagaliau priėjo 
prie tėvo, buvo atėjęs laikas 
sesti prie stalo— ji tiek virė 
savy je, kad iš viso negalėjo 
kalbėti. Ir ji buvo išleidusi iš 
minties, kad jai dar prisieis su
sitikti ir vyrą, kažikaip ji manė, 

' jog tiktai užteks uždaryti du
ris paskui save ir virimas bus 
kaip nebuvę. Tačiau dabar ji 
regėjo; kad jie abu buvo drauge 
— jos tėvas ir jos vyras, jie 
kalbėjosi ir ji matė, kad jiems 
buvo įdomi šita kalba. Ir kai 
tėvas atsisiiko į .ją ir užmetė 
ranką ant jos pečių, ją apėmė 
išgąstis: ji regėjo jo akyse, kaip 
jis į .ją žiūrėjo, regėjo, kad jis 
mato ją, savo kūdikį, nuo pat 
to laiko, kai ji buvo laukiama, 
kai .jos dar nebuvo — pro lop
šį slinko jo žiūrėjimas, per vi
sus jos metus, iki atėjo šita die
na. kada atidavė ją jos pasi
rinktam vyrui. Atidavė gal su 
abejojimu ir nerimu, tačiau da
bar ji regėjo, kad jis buvo nu

siraminęs ir nebijojo ją palikti 
pas šitą vyrą. Ne tiek jau daug 
pažino jos tėvai jos mylimąjį, 
tiktai trejetą kartų Kaune, 
trumpam, jos tėvai buvo susiti
kę Bronių, tris kartus per tuos 
keturis mėnesius, kurie skyrė 
jos vestuvių dieną nuo pirmojo 
pasimatymo. Nedaug bet štai 
ji mato, kad kažkas yra patikę 
jos tėvui tame kitame žmogu
je, ir kaip tik to ji išsigando 
stovėdama prieš juos abu. — 
Kaip aš pasakysiu tėtei, — gal
vojo ji ir ūmai mato, kad šios 
dienos akimirka bažnyčioje, ko- 
?<ia ji bebuvo trumpa laiku, sa
vo svoriu yra amžina. Tiktai 
dabar ji buvo supratusi tai, ir 
ji negalėjo nieko pasakyti nei 
tada, kai tėvas tarė:

— Aš dėkingas Broniui, kad 
pirmąsias jūsų dienas jis pave
dė mūsų namams. Mama to 
niekuomet neužmirš, nors ji la
bai krimtosi, kad ne pas mus y- 
ra švenčiamos vestuvės — nė 
tada ji sakė ką nors, kai atsilie
pė jos vyras, su mažu priekaiš
tu jis pasakė:

— Bet aš galiu pasiskųsti tė
vui — ji jau sulaužė pirmą su
sitarimą.

Tiesą sakant, ji nebūtų galė
jusi iš viso išsižioti — pyktis 
staiga pašoko ir toksai iki pa
siutimo, ir ji užsimerkė, kad 
nematytų jų. O ji juto, kad tė
vas žiūri į ją. ir juto kaip pama
žu nuteka atgal kartumas, la
bai pamažu, ir ji nusišypsojo, ir 
kai Bronius taip tyliai, beveik 
intymiai tarė:

— Kodėl nepalaukei ma
nęs? —

Ji visai sugniužusi ir palenk
ta atsakė:

— Nežinau.
— Ach, tu mergaite, — švel

niai pasakė tėvas. — kaip dai
liai tu esi pasidariusi baiminga. 
Kartais, atsisuko jis į žentą, — 
kartais mes bijodavome, su jos 
motina, už šitą vaiką: ji yra to
kia išdidi ir tiek nedrąsi, jog 
kiekienas niekas daro jai gyve
nimą sunkų.

— Aš to nepastebėjau,— sa
ko Bronius, ir tėvas juokiasi:

— Vadinasi, meilė daro ste
buklus, kaip sako poetai. Beje, 
ar šiuose namuose ir valgoma, 
ar tiktai kalbama apie meilę”

Buvo valgoma ir geriama, 
kaip visose puotose, ir jaunie
ji sėdėjo drauge ir ji dažnai pa
žvelgdavo į savo jaunąjį, taip 
pat jis žiūrėjo į savo žmoną, bu
vo keliamos taurės ir kalbami 
linkėjimai, jie darėsi vis sma
gesni ir kartais perdaug atvi

ri, tačiau niekas to nelaikė blo
gu. Ji galvojo kažką, ko nega
lėjo susigaudyti, tarytum būtų 
nusigėrusi, ir tiktai kartais at
eidavo iš kažkur balsas, jai vie
nai girdimas, ir ji pasidarydavo 
blaiva, ir tuomet ji žiūrėjo į sa
vo vyrą ir norėjo atidaryti jo 
sielą ir praverti jo smegenis. 
Ne, ji norėjo tiktai išeiti, ta
čiau kur tai galėjo būti, kur 
buvo toks takas?

O kai jie gėrė kavą salione ir 
visi buvo jau taip linksmi, kad 
po to tiktai tenka eiti namo, nes 
argi žmogus gali ilgai palaikyti 
tokią nuotaiką — manė ji — ir 
nežino, ar tai bus gerai, kad 
tuojaus pradės skirstytis, ar 
reikia ką nors išgalvoti ir sulai
kyti juos visai nakčiai — tuo
met kažkuris išgirdo:

— Telefonas.
Argi turėjo kas kitas nueiti, 

ne namų šeimininkas? Jis ir nu
ėjo į savo kabinetą, o jo žmona 
dabar ypatingai rūpinosi sve
čiais — ji vaikštinėjo ir žiūri
nėjo, ar jie nepritrūko ko nors, 
ar jų taurės yra pilnos, bet 
ji .juto, kad jos rankos dreba 
taip, .jog laistosi kava, ir tuo
met ji tarė sau: — Aš .juk ne
galiu kalbėti garsiai, kad nebi
jočiau. bet vistiek, tu tik pa
mėgink, visai nesunku, pamė
gink ramiai pastatyti puoduką, 
pamėgink grakščiai laikas nuo 
laiko pakelti prie lūpų stiklą— 
būtų neblogai, kad ir išgertum 
šito stipraus krupniko. Žinoma, 

kad niekas nepastebėtų, jog tv- 
čia. — Ir ji darė taip, ir jai 
atrodė, kad vyksta visai gerai, 
nes kai kalbėjo sau ir kai darė 
ką — ji matė tėvą: — Kain 
nors išlaikyti šitą nakti, — tarė 
ji sau raminamai, — tiktai.

Bet jos širdis skambėjo tary
tum telefonas, ir pro aklą sie
ną ji regėjo: tenai sėdi Bronius 
Judrėnas ir klausosi, kas jam 
kalbama iš toli, ir ji girdi, ką 
jis atsakinėja, ji viena girdi. O, 
kad tiktai galėtų negirdėti! — 
Kad aš būčiau čia šiandieną tik 
svečias. — tarė ji sau. — Ar 
nepamėgintum tikr tikėti? štai, 
pasibaigs vaišės, tu sėsi į veži
mą ir išvažiuosi savais keliais 
ir tau niekuomet nerūpės, kaip 
gyvens čia pasilikę, pas kuriuos 
atsitiktinai puotavai, tarsi pra
važiuojantis nuotykių ieškoto
jas.

Tačiau ji girdėjo. Tr buvo 
sunku klausytis ten ir būti čia 
su tais, kurie aplinkui .juokavo 
ir vadino .ją, neįprastai, ponia, 
jie visi tarė, kad mato laimin
giausią nuotaką, buvo sunku— 
bet geriau tegu jie pasilieka iki 
išauštant ir .saulei patekėjus, 
tegu neišeina nė po pusiaudie
nio. O paskui? — Svečiai v's- 
tiek išeina. Ir šeimininkas vis
tiek grižta, — juokiasi ji sau.— 
Ji atsisėda taip, kad nematyti! 
durų, bet mato, ji pajunta jo 
įėjimą. Yra praėję pusė valan
dos arba, gal būt. penkios mi
nutės, kaip jis buvo pasitraukęs, 

gal būt. jis kalbėjo ten visą lai
ką, arba tiktai rymojo prie sa
vo stalo, tačiau jis nešoko pro 
langą, jis sugrįžo sau lėtai ir 
ramiai. Argi” Ji negali atkelti 
akių iki jo. Ne. negali. Ir kas 
bus, jeigu žiūrės? Jos akys ma
tys taip, kaip jos mintys. Ji no
ri prieiti prie tėvo ir pasakyti: 
— Ar neatrodo, kad Bronius y- 
ta labai išbalęs? — Arba: — 
Pasakyk, man ar dreba .jo ran
kos. ar jis pradėjo daugiau ger
ti. pasakyk, kaip jis rūko? — 
Tačiau ji nesako tėvui, ji ne
žiūri nei j J, nei į vyrą — ji 
labai susidomėjusi vienos po
nios nosinaite, užnerta už apy
rankės, ir akių neatitraukia. Ir 
pamažu, per minutes, širdis nu
stoja skambėti kaip telefonas, 
ir ausys jau pagauna kiekvieną 
svetimą žodį, ir alsavimas pasi
daro lygus, nereikia saugotis, 
kad kas nepastebėtų, jog ją 
smaugia. Bet štai pirmas sve
čias pradeda atsisveikinti, ir tai 
yra pradžia visiems. Kar
tu su jais išvyksta tėvas, jis 
važiuoja namo naktiniu trauki
niu.

— Aš gi turiu jus rytoj pasi
tikti prie slenksčio — sako jis, 
ir jai suskamba tylus graudu
mas jo balse ir, kai ji bučiuoja 
jį. abiem rankom apsikabinus 
kaklą, ji junta, kad io akys 
drėgsta: tai nėra išsiskyrimas 
keliolikai valandų, tai yra išėji
mas iš tėvų narni) amžių am
žiams.— O, jeigu tu žinotum,— 

šaukia ji savyje, — jeism žino
tum, kad aš rytoj grįžtu visam 
laikui. — Ir ji verkia įsikniau
busi į tėvo petį, šito .juk negali 
niekas užginčyti, šitai, gal būt, 
yra leista, gal būt, net priimta.

Ir daugiau ji nebestovi tarp
duryje, išleisdama paskutinius 
svečius, kai tėvas buvo išėjęs, ji 
galėjo pasitraukti — manė ji,
— ji paliko namų šeimininką 
lydėti juos per kiemą. Ji nuėjo 
aukštyn ir. kai buvo viena, ži
nojo, jog niekuomet nebuvo la
biau pavargusi, kaip šitą diena, 
šita naktį — ji galėjo gultis ant 
grindų ir tuojau užmigti. Bet 
jokioje lovoje šituose namuose
— ne. Ji net nepažvelgė, ar 
miegamajame lova yra paklota, 
žinoma, taip, jis gi turėjo moti
nos atsiųstą senyvą šeiminin
kę. Kaip ji taip yra viską už
miršusi, kad nepastebėjo, .jog 
tai senė ir tvarkė šiandieną vis
ką. Tikrai, ji tiktai dabar žino
jo. kad viskas buvo gerai, ir 
jai nerūpėjo vaišių stalų ruoši
mas — ji galėjo sau ramiai stu
dijuoti savo didelius jausmus.
— Julija susijuokė. — Žinoma, 
miegamasis yra paruoštas — 
vakar ji buvo mačiusi, kad tenai 
stovi puošni lova, tualetinis 
stalas, koketiškas ir brangus— 
skolon, tur būt.

Atrodo, apačioje durys užsi
darė? Ji instinktyviai užgesino 
šviesą ir tamsumoje pasuko 
raktą duryse. (b. d.)
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BENDRUOMENES KRIKŠTYNOSE
Lapkričio m. 18 d., sekma

dienis. Didelė “Statler” viešbu
čio salė. Iš 18to aukšto matyti 
per langus milijoninis Nevv Yor
ko miestas. Klausiu, kodėl to
kioj puošnioj salėj šis krikšty
nų aktas? Girdi, iš didelės ir 
garsios salės garsesnis ir bal
sas. Norima , kad išgirstų visa 
Amerika, jos valdžia ir visuo
menė. Teisingai, visi to nori
me. įspūdingai krikštijama 
Liet. Bendruomenė. Visų mūsų 
garbingieji, lietuvybei pasidar
bavę asmenys čia dalyvauja. 
Didžiulė salė pilna žmonių su 
džiaugsmingais veidais. Ir kaip 
gi nesigerėt, nesidžiaugt tokiu 
sutartinu darbu: aukšti dvasiš- 
škiai, įvairių srovių pasaulie
čiai — atstovai, ministeriai 
(konsulai ir kt. — visi pritaria 
vienai idėjai: pasaulio lietuvių 
apjungimui į vieną sąjungą.

Kelių chorų junginys iškil
mingai sugieda Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Meninę dalį 
išpildo operos solistė V. Jo
nuškaitė ir rėžis. St Pilka.

Nė vienam bendruomeni
niam lietuviškam darbe nema
čiau taip gausiai dalyvaujant

Aukšti, įtakingi ir populiarūs 
davsiškiai ir pasauliečiai imasi 
sunkaus organizacinio darbo ir 
šaukia visus lietuvius vienytis. 
Kiek daug gražių, įspūdingų ir 
vertingų kalbų buvo pasakyta. 
Kalbos buvo visos trumpos, su
glaustos, bet prasmingos.

Mūsų garbingasis ministeris 
P. Žadeikis, labai $usijaudi.:ę> 
pareiškė, kad jis pasitarimuose 
su Amerikos valdžios pareigū
nais įteisino šios bendruome
nės užgimimą Amerikoje. Gau
singi aplodismentai ir didžiau
sias entuziazmas pakilo salėje. 
Ilgai liks atmintyje J. E. vysk. 
V. Brizgio gyvenimiška ir pa
mokanti kalba. Kokia gi didelė 
galybė būtų sujungus visus lie
tuvius jau vien tik Amerikoje. 
Jei mes visi tik po vieną dolerį 
per metus sudėsime, tai bus 
lietuviškas kapitalas, kuris ga
lės kalbėti pasauliui. O vysk. 
V. Brizgys, neseniai atvykęs iš 
tremties ir prof. Končius čia 
pat prie akto pasirašymo pa
aukojo po 50 dolerių į kraitį 
naujai gimusiai bendruomenei.

J. Butkevičius

J. G.
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ŠKOTIJOS LIETUVIAI

Giuodzio i, 1951

LIETUVIAI PASAULYJE

PROF. ST. ŠALKAUSKIS
pradžia 3 pusi.

sąžinės ir proto kelių. Norė
tum sakyti, kad jame buvo kaž
kas riteriška, kažkas labai išsi
skiriančio šioje įvairaus plauko 
sukakčių, politikierių, tarptau
tinių ir individualinių galvažu
džių gadynėje. Ir šitą jo mora
linę jėgą kiekvienas, su juo su
sitikęs, tuojau pažino ir su ja 
skaitėsi. Net galvoj nešovė min
tis, kad galėtum tik taip sau at
likti kuri jo pavestą darbą, da
ryti vingių ir “politikų” jo tau 
patikėtam uždaviniui. Nebūtum 
to daręs žinodamas, kad jis iš 
tavęs nereikalaus negalimų, 
neleistinų dalykų, kad jis savo 
reikalavime nesirems kokiais 
Siauriais egoistiinais jausmais, 
neįneš į juos savo kaprizų, ku
rių dideli žmonės kartais net’ 
per daug turi, o vadovausis tei
singumo, sąžiningumo, plataus 
proto ir geros valios principais, 
ir lygia žinosi, kad jis tuos prin 
tipus taiko ne tik tau, bet juo 
labiau ir,pats sau. Kiekvienas 
žinojosi prieš save turįs be ga
lo teisingą, sąžiningą, savo įsi
tikinimuose nepalaužiamą vy
rą, stovintį ant gerai pergalvo
tų ir tikrų metafizinio ir mora
linio pasaulio pagrindų, — ir 
tuos pagrindus svarstantį ne 
vien teoretinėje plotmėje, bet 
drauge vykdantį kasdieninėj 
praktikoj.

Giliau pažvelgę pamatysim, 
kad v’sų šitų ypatybių susikau
pimas yra atsiradęs ne iš kur 
kitur, kaip iš kruopštaus ir be- 
kompromisirrio krikščioniškųjų 
nuostatų laikymosi visose pla
taus gyvenimo srityse. Tai ir 
sudaro {kertinį prof. Šalkauskio 
moralinės asmenybės principą, 
,o jį patį pažymi didžiai skais
čiu ir kilniu gyvojo tikėjimo ir 
pilnutinės asmenybės ženklu.

Tegul k'ti nupieš pilnesnį

prof. St Šalkauskio vaizdą. 
Man gi, kai dabar rašau, akyse 
stovi kitas reginys, — prie mė
lynos Nemuno juostos, tarp šilų 
ramus Kačerginės kaimelis, kur 
profesorius prale'sdavo vasaras, 
šiltą popietę žiogai čirpia ir vėl 
prityla. Upe prapūškuoja gar
laivis. Linksmas būrelis svečių 
su Šalkauskiu šeima įsikūręs 
pačiam aukščiausiam kalnely. 
Ir kai dabar iš tolo, iš anapus 
vandenynų >r nerime pasinėru
sių žemių, aš pažvelgiu į aną 
popietę ir aną kalnelį, visų ten 
buvusių veidai nyksta ir dyla,— 
ir viršum jų, už visus didesnis 
ir kilnesnis, kyla profesoriaus 
taurus ir giliai susimąstęs, su 
l'ūdesio atšešėliu žvilgsnyje pa
veikslas: vado, išminčiaus, tei
singo vyro paveikslas, ne vieno 
mūsų moralinė atrama.

Jis, tasai paveikslas, kyla 
auga ir pasilieka, nes tokiais 
vyrais yra matuojama atskirų 
epochų, tautų ir visos žmonijos 
vertė.

A Vaičiulaitis

"Darbtatako” bmdndvbb 
ttotijo>

Drėgna ir uolėta Škotija, niū
rus ir jos pramonės miestas 
Glasgowas. Rodos, vargu ten 
galėtų sustoti mūsų žemės vai
kai, augę prie upių, šienavę 
kvepiančiose pievose ir regėję 
beržus pavasario vėjuose. O jie 
atkeliavo dar anais sunkiais lai
kais, kada Lietuva kentė sun
kias okupacijas ir čia ieškojo 
savo laimės įvairiuose fabri
kuose. Išaugo ir jų vaikai, ne
matę Lietuvos, kai buvo savo 
laisvės žydėjime.

Toks yra ir J. Butkevičius, 
uolus mūsų laikraščio bendra
darbis, įstrigęs tarp šaltų Glas- 
gowo mūrų savo jautria lietu
viška siela. Jau keturios dešim
tys metų, kaip jis ten gyvena. 
Atvyko jaunas ir stiprus ir lie
jykloje paliko savo sveikatą. 
Tačiau ir nuolatos sirgdamas, 
jis nepalūžo, priešingai — jis 
surado savo: jis griebėsi žur
nalistikos. Daug rašė nepriklau
somos Lietuvos spaudoje ir kar
tu taip pat bendradarbiavo A- 
merikos lietuvių laikraščiuose. 
Pirmiausia jis yra lietuviškojo 
gyvenimo Glasgovve fiksuoto
jas. Iš korespondencijos nuėjo 
iki straipsnelių atskirais klau
simais ir iki vertimų. Gyvenda
mas iš kuklios pašalpos, jis 
visą laiką paaukojo lietuviškai 
spaudai, pats buvo “Išeivio 
Draugo” redaktoriumi ir net 
administratoriumi. Ir dabar, 
nežiūrėdamas savo amžiaus, jis 
nuolat juda, nuolat rašo, gai
vindamas ir pačią lietuvybę sa
vo aplinkumoje.

Trijų tautų koncertas 
Ghsgowe

Nors kiek pavėlintai, bet 
reikia prisiminti Pavergtųjų 
Europos Tautų Išlaisvinimo Są
jūdžio Lygos spalio 21 d., su
rengtą koncertą. Koncerto pro
gramą išpildė ukrainiečių, lat
vių ir lietuvių chorai ir solistai. 
Programą pradėjo vietos kleb. 
J. Gutauskas, angliškai supa
žindindamas su koncerto prog
rama ir jo tikslu Išpildžius uk
rainiečiams ir latviams savo 
programą, antroje koncerto 
dalyje pasirodė jungtinis Glas- 
gowo Blavybės Dr-jos choras, 
kurį sudaro daugiausia jau 
Škotijoje gimę lietuviai ir ku
riam vadovauja J. Sarafinaitė. 
Choras padainavo 3 dainas, 
tautinių šddų grupė pašoko 6 
šokius ir pati choro dirigentė— 
J. Sarafinaitė padainavo solo 
keletą dainų. Koncertas baig-

tas ukrainiečių, latvių, lietuvių 
ir D. Britanijos himnais. I 
koncertą buvo atsilankę ne tik 
šitų tautų žmonės, gyveną 
Glasogowe ,bet ir daugelis ško
tų, lenkų ir kit Didžiųjų laik
raščių atstovai koncertą foto
grafavo ir gražiai aprašė.

Fatimos statula

Šv. Luko parapijos klebonas, 
norėdamas sukelti dar didesnį 
pamaldumą Marijai, Fatimos 
statulą, lydimą Marijoslygos na
rių, paleido per visus parapijie
čius. Kiekvienuose namuose Fa
timos statula išbūna visą pa
tą, paskui lygos nariai ją išne
ša toliau. Namuose tuo metu 
susirenka ne tik visa šeima, bet 
ir kaimynai ir meldžiasi, 
dangi šv. Luko parapijos 
se gyvena ir lietuvių, tai 
mos statula jau aplankė
namus. <J. Butkevičius

Ka- 
ribo- 
Fati- 
ir jų

ARGENTINA PRANCŪZIJA

AUSTRUOS LIETUVIAI

Lietuvos vaizdų albumas
Vytauto Augustino Lietuvos 

vaizdų albumas TĖVYNĖ LIE
TUVA—OUR COUNTRY LI
THUANIA jau išėjo iš spaudos. 
Jame yra apie 100 įvairių me
niškų foto nuotraukų, pavaiz
duojančių istorinę ir nepriklau
somąją Lietuvą. Didelio forma
to, liuksusiniame popieryje at
spausdintas, 120 puslapių ap
imties, kietuose apdaruose su 
lietuviškos drobės imitacijos 
aplanku. Knyga daro patrauk
lų ir turtingą įspūdį. Ji papuoš 
ne tik kiekvieno lietuvio pat
rioto biblioteką, bet bus visiš
kai tinkama įvairiomis progo
mis padovanoti ir angliškai kal-

bantiems lietuvių bičiuliams. 
Knygos įvadas ir parašai po pa
veikslais atspausdinta lietuvių 
iri anglų kalboms. Lietuviškas 
įvadas A. Bendoriaus, angliškas 
— Dr. Br. Nemicko.

Išleido knygų leidykla “Va
ga”, spaudė “Darbininko” 
spaustuvė.

Atsiųsta paminėti

Balys Gaidžttnas — VIENE- 
RI METAI IR VIENA SAVAI
TE, išleido "Dirva” 1950 m., 
183 psl. Viršelis ir skyrių prad. 
raidės dail. P. Osmolskio. Kai
na $1.00.

MARIJA daug gali pas dievai
Jei spaudžia vargas,

graužia rūpestis, 
sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai

kreipkis j Mariją.

NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNE, PUTNAM, CONN.
laikoma Novena į

NEKALTAI PRADĖTĄJĮ MERGELĘ MARIJA
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir baigiasi gruodžio 8 dieną.
Norėdami įsijungti į šią Noveną, siųskime savo intencijas šiuo adresu:
(MMACULATE CONCEPTION CONVENT R. F. D. 2, Putnam, Conn.

• Prel. Pr. Penkausko mir
ties metinėse Kauno arkiv. J. 
Skvireckas gruodžio 1 d. atlai
kė gedulingas pamaldas. Prel. 
Pranciškus Penkauskas, bu
vęs Kauno universiteto istorijos 
profesorius ir Kauno metropo
lijos kunigų, seminarijos rekto
rius, pasitraukęs nuo bolševikų 
ir gyvenęs Austrijoje, mirė 
1950 m. gruodžio 2 d. Palaido
tas Sighartingeno kaimelio ka
pinėse. Msgr. K. Razmino rū
pesčiu kapas pažymėtas ak
mens paminklu, įrašu ir kuni
gystės simboliais.

• Lietuvių pabėgėlių Austri
joje, karui pasibaigus, buvo a- 
pie 5,000. Apie 3,000 iš jų tuo
jau persikėlė į Vokietiją, kur 
buvo lengvesnės gyvenimo sąly
gos; liko apie 2,000 iki 1947 m., 
kai emigracija ėmė ir tą skaičių 
mažinti. Dabar tėra likę apie 
260 — tai seneliai, ligonys ir 
dėl kitų priežasčių sukliudyti e- 
migruoti. Dauguma iš jų yra 
vokiečių repatrijuotieji. Tiki
masi, kad dabartiniai emgraci- 
jos nuostatai leis ir jiems išvyk
ti.

• Emigracinis judėjimas. Su 
Austrija atsisveikino išvykda
mas į Norvegijos TBC sanato
riją veiklus AULB mokyklos 
vedėjas ir knygyno tvarkytojas 
bei "Informacijų” bendradar
bis mokyt. Juozas Budrys. Ne
galėdamas dėl plaučių ligos nie
kur emigruoti, laimingai pate
ko ligonių transportan į Nor
vegiją ir dabar tikisi geresnėse 
sąlygose visai sutvarkyti savo 
pašlijusią sveikatą.

Paskutiniu laiku iš Austri jos 
dar išvyko Dzemenovičius, Ki- 
naičio šeima iš Salzburgo, mo
kyt. Delininkaitytė su seserim, 
Radionovienė iš Bregenzo, Be- 
rento šeima iš Kufšteino, Gri- 
dučio šeima iš Linzi ir Kurai- 
tienė su anūku Kikaičiu iš 
Braunau stovyklos. Tuomi pra
deda jau ir repatrijantai kiek 
gausiau emigruoti.

• Visuomeninis gyvenimas 
žymiai susilpnėjo, tačiau nepa
kriko. Lietuviai ir iki šiol yra 
vieni iš geriausiai organizuotų 
svetimšalių Austrijoje, kur y- 
patingai žymią rolę vaidina 
BALF skyrius. Austrijos Lietu
vių Bendrruomenės Valdyba ir 
kitos pagelbinės organizacijos. 
Lietuviai gyvena Austrijoje da
linai lageriuose, dalinai priva
čiai pasiskirstę atskiromis apy
linkėmis: Linze, Salzburge, 
Braunau, Kaemeten - Steier ir 
Tirol-Vorarlberge, palaikydami 
artimus santykius dalindamiesi 
gaunama spauda ir gaunamo
mis iš BALF gėrybėmis. Aus
trijos Lietuvių dabartinę Bend
ruomenės Valdybą sudaro Glio- 
nertas, Marčiukaitis ir Blau- 
džiūnaitė. Paskutinieji du jau 
rengiasi palikti Austriją. “Aus
trijos Lietuvių Informacijos.” 
nors ir neperiodiškai, painfor
muoja platesnį pasaulį apie lie-

kurių turime 47, ligoniams, ku
rių yra 35 ir vaikams—75. Jei 
ne BALF teikiama pagalba, tai 
tikrai Austrijos lietuviai atsi
durtų apgailėtiniausioje padė
ty.

• Tremties dienos Austrijoje 
paliko ir skaudų palikimą, čia, 
vargų ir nelaimių pakirsti pali
ko amžinai ilsėti nemažą žy
mių ir garbingų asmenų, kaip 
prof. Tumėnas, prel. Penkaus- 
kas, minist. Natkevičius, Su
valkų sutarties dalyvis pulk. 
Šumskis, karin. Pliuškaitis ir 
dar apie 20 kitų lietuvių. Jų 
atmintį žymi kuklūs paminklai, 
skelbdami lietuvių darbus ir 
kančias.

• lietuviai tremtiniai Aust
rijoje, gyveną Salzburge ir 
Braunau miestuose šiomis die
nomis atsiuntė Balfui padėkas 
už Amerikos lietuvių suteiktą 
jiems paramą. Savo padėkoje 
'sako: “Daug kartų kai vargas 
buvo didžiausias, Balfo parama 
mus išgelbėjo nuo didžiausio 
skurdo.”

• Spalio 21 d. ir spalio 27 d. 
veikli Moterų ir Mergaičių Dr- 
ja “Birutė” iškilmingomis pa
maldomis bei “Aušros Sūnu
mis” paminėjo savo veiklos 20- 
ties metų sukaktį. Dr-jai vado
vauja Uršulė šilaikienė.

• Sveikatos ministerija D* 
A. Laucį paskyrė Comallo 
miestelio ligoninės vedėju, o jo 
žmoną tos pat ligoninės gailes
tingųjų seserų vedėja. Parei
gas perėmė nuo lapkričio 3 d.

• Lapkričio 17-tai dienai gen. 
T. Daukantas pakviestas į 
Lenkų namus, Buenos Aires, 
skaityti paskaitą tema: “Lie
tuvio mintys apie santykius su 
lenkais”. Paskaita kelia susidė- 
mėjimą lenkų visuomenėje.

• Spalio 22 d. nuo vėžio mi
rė katalikų veikėja Marija VI- 
jūnaitė - Ališauskienė. Velionė 
buvo kilusi iš Rundžių km., Že
maitkiemio valse., Ukmergės 
apskr. Turėjo 55 metus am
žiaus.

• Argentinoje gimusiems lie
tuvių vaikams prie Berisso 
“Mindaugo” Dr-jos yra įsteigti 
Lietuvių Kultūros Kursai, ku
riuose mokomasi lietuvių kal
bos, istorijos ir geografijos. Va
dovauja tremtinys Alf. Petrai
tis. Susidomėjimas kursais di
delis.

• Berisse įsisteigė P. L. Ben
druomenės apylinkė, kuriai va
dovauja veiklus tremtinys A. 
Mišelis.

• Iš Urugvajaus sostinės 
Montevideo radio “Norton 
CX44” stoties pradėtos lietu
vių katalikų radio transliaci
jos, 
pat 
so.

Argentinoje lietuviai taip 
gerai girdi ir mielai klau-

• Lapkričio 10 d. Lietuvių 
bažnyčioje sukūrė šeimą inž. 
Vytautas Gogelis su Marija 
Rimšaitė, žymiojo Kauno siu
vėjo J. Rimšos dukra.

paremia šią Lietuvaičiu Kongregaciją.
gyveni 

mas dar labiau pasunkėjo pas
kutiniu metu ypač seneliams,

Dail. V. Kasiulis Paryžiuje 
gerai reiškiasi. Jis šiuomet pra
gyvena iš savo kūrybos. Daug 
paveikslų parduoda prancū
zams ir svečiams, kurie lanko
si Paryžiuje. Iki šiol jis Pary
žiuje surengė net 4 savo darbų 
parodas.

ANGLIJA

Londone liet, bažnyčia gra
žiai atremontuota. Dabar daro
mas šv. Kazmiei o altorius lie
tuviškame stiliuje.

KANADA

• Toronte lapkričio 25 d. su
vaidinta A. Rūko komedija 
“Bubulis ir Dundulis”.

• Toronte lapkričio 11 d. pa
minėta Karaliaus Mindaugo 
krikšto 700 metų sukaktis. Bu
vo iškilmingos pamaldos šv. 
Mykolo katedroje ir katedros 
salėje minėjimo aktas. Pamal
dose dalyvavo Toronto kardi
nolas J. C. McGui ir pamokslą 
sakė prel. J. Balkūnas. Minėji
mo paskaitą skaitė prof. A. Ša
poka. Koncertinę dalį išpildė 
parapijos choras ir lietuviai 
menininkai.

• Montrealy susiorganizavo 
lietuviai teisininkai.

• Hamiltone įsisteigė tnišrus 
choras. Repeticijos daromos 
vakarais “Dainavos’ ’salėje.

• Niagara Falls mieste kiek
vieno mėnesio paskutinį sekma
dienį St. Patricks koplyčioje į- 
vyksta lietuviškos pamaldos. 
Jas suorganizavo T. Petras Ba- 
niūnas, OFM.

• Winnepege mažėja darbai; 
vyrai vyksta medžių darbams į 
miškus.

• Dilhi, Ont. apylinkėje gy
vena apie 340 lietuvių, bet jie 
yra plačiai išsibarstę ir į lietu
viškas pamaldas tesilanko ne
daug, apie 70-80 žmonių.

BELGIJA
Liuvene pradėjo studijuoti 

trys lituviai: P. Povilaitis, bai
giąs prekybos inžineriją, K. 
Petraitis
tinius mokslus ir K. Dėdinas— 
pedagogiką ir socialogiją.

socialinius ir poli-
atvyksta

KKR

Nanji anglu karo

R

• BALF dovanos Austrijai, 
Be piniginės paramos Austrijai 
Balfas paskutiniu laiku atsiuntė 
kiek didesnę rūbų ir avalinės 
siuntą. Siunta 4.000 svarų atėjo 
iki Triesto, Italijoje, o iš ten 
transportas iki paskyrimo sto
vyklų labai brangiai atsėjo, pa
reikalaudamas virš 2000 šilin
gų, kas labai apsunkina para
mą, nors jokio muito mokėti ir 
nereikėjo. Austrijos lietuviai 
dėkoja BALF Centrui ir kan. 
dr. J. B. Končiui ir visiems ge
radariams Amerikos lietu
viams.

■Manchester, N. H.
Audžia, mezga, tabaką augina

Vykstant visoje Amerikoje 
BALF vajui, smarkiai sukrutė
jo ir Manchesteris. Amerikos 
Piliečių klubas, atsižvelgdamas 
į būtiną reikalą gelbėti trem
tinius, paaukojo BALFui $28.- 
50. Mikutavičienė paaukojo 
$10. P. Kruelskis $6. Po $5.50: 
K. Bastienė, G. Kaunas, J. Mi
kutavičius, E. Gavila, Blažys 
Po $5: K. Kezavičienė, J. Mo
tiejūnas, K. Būčys. P. Špakaus- 
kas, J. Veldžius, A. Kaunienė, 
Edv. Merkys. Po $3: M. Bui- 
kauskas, J. Kraugaitis. Po $2: 
O. Sadonienė ir A. Petronis ir 
po $1 — Br. Lemažis ir O. Le- 
mažienė. Taigi, vajui pradėti 
suaukojo jau $109. Dabar 
Liet. Pil. Klūbo pirmininkas 
Chas. Bačkus. Lietuvių choro 
pirm. J. Sadonis, M. Zorskiutė 
ir visų lietuv. reikalų sekretorė 
ir korespondentė A. Kaunienė, 
Jonas Veldžius ir kiti rūpinasi 
didesniu mastu pravesti BAL
Fui rinkliavą.

Šios kolonijos lietuviai dir-

mina rašomąsias mašinėles, au
gina tabaką... ir paremia lietu
vius tremtinius. 1

t 1r .*
« **

Zs *
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prieš metus atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse, sparčiai 
plinta visame laisvajame pasaulyje. Glaudžiais tradiciniais ryšiais

KABYS jungia visus lietuvius, visus mūsų karius lemiamai ko
vai dėl tėvų žemės laisvės. Žurnale bendradarbiauja gausus būrys žy
mių autorių, o taip pat jame rašo daugybė mūsų karių iš JAV ir 
kitų kraštų armijų.

Prieš pusmeti pagrindiniai reformuotas,

KABYS išeina gražaus formato, gausiai iliustruotas, spalvotu 
viršeliu, 32 psl. apimties. Netrukus išeina gausiai paveiksluotas

KABIO nr.
ar kitaip remia

K A B I — tas 
karta susipažino su 
KARIU.

KABYJE viskas ir visiems įdomu.
Gruotto mėnuo—aukščiausias taikau išsirašyti KABI 195i met!

Prenumerata: metams — $4.00. pusmečiui—$2.50. Atskiras nr.-

14 už gruodžio m?n. Kas prenumeruoja, platina

labai daug padeda visiems mūsų kariams. Kas 
šiuo žurnalu, tas jau niekad nebesiskyrė su

Tuojau rašykite:
REDAKCIJAI — 156 Stcamboat Rd, Great Neck, L. t, M 14. 

‘ ADMNTSTRACUA — 680 Bushuick Avė.. Brooklyn. 21, N. Y.
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SPINDULIAI IR ŠEŠĖLIAI
S. NEVEŽK

įvyko mokytojų konferenci
ja. Taigi ir gaila, kad tiktai 
mokytojų. O konferencijos or
ganizatoriai kvietė pilnateisiais 
dalyviais visus, kas su mokyk
la ir švietimu čia turi tiesiogi
nio sąryšio. O susirinko tik su 
mažom išimtim vieni mokyto
jai, kurie nepriklaus. Lietuvos 
kultūrai atidavė gausią ducĄklę, 
tėviškai vedė mūsų mažuosius 
per tremties stovyklų klaiku
mas, o čia vėl pasiryžo savo 
jėgas pašvęsti mūsų jaunimo 
širdyse lietuvybės ugnelei kur
styti. Jie kantriai klausė gražių 
ir ilgų sveikinimų, tačiau dar 
mieliau jie būtų klausę konkre
čių pasiūlymų mūsų mokyklų 
atlietuvinimo reikalu iš tų, ku
rių žodis tam reikale daugiau 
reiškia, nei stambus sveikini
mas ar graudi užuojauta.

Konferencijos dalyviai išgir
do, kad Elizabethas, N. J., turi 
vienintelę rytinėse valstybėse 
mokyklą, kurioje lituanistika 
yra, pilnateisė. Kokiu būdu ta 
kitų kolonijų mokytojų tik gra
ži svajonė čia tapo įgyvendin
ta? Be abejonės, to pasiekta vi
sų tuo reikalu suinteresuotų — 
parap. vadovybės, naujųjų bei

VLIKo pirmininko laiškas
mokytojams

Mano Broliai,

Daug svarbių ir tautai reikš
mingų suvažiavimų ir konfe
rencijų buvo. Kiekvienas jų su
dėjo ant tautos aukuro didesnę 
ar mažesnę auką. Tačiau Jūsų 
konferenc'ja turėtų būti reikš
mingiausia ir savo pasėkomis 
Lietuvai turtingiausia. Kiekvie
ną tautą už rankos veda moky
tojas. Jei jis nevirsta papras
tu valdininku ir nenutolsta nuo 
savo kilnaus pašaukimo, jis 
tautą nuveda į šviesą, garbę ir 
laimę. Lietuvis mokytojas visa
da savo pašaukimui ištikimas 
tuo keliu ėjo. Iš to kelio neiš- 
klydo net vargo mokytojai kaip 
mot’na, kuri tik iš maldakny
gės paskaitydavo, arba “atsar
gos kerdžius,” kuris savo mo
kyklą jkurdavo prie šilto dūmi
nės pirkios pečiaus. Mokytojo 
vertę žino ne tik mūsų tauta, 
bet ir jos priešai. Juodasis ca
ras, okupavęs Lietuvą, lietuvio 
mokytojo neprileisdavo prie lie
tuviuko sielos. Jos vadovavimą 
jis pavedė rusui mokytojui. Pie
tų Lietuvoj lietuviui mokytojui 
leisdavo mokytojauti tik tada, 
kai jo idealizmą atšaldydavo 
Lenkijoj ar k'tame svetimame 
krašte. Raudonas caras, bijoda
mas mokytojo įtakos, užsimojo 
jį sunaikinti. Mokytojų išvežtų 
į Rusiją palyginus su kitomis 
profesijomis >r luomais buvo di
džiausias nuošimtis. Mokytojas 
buvo savo idealui ištikimo tar
navimo auka. Garbė jam. L‘e- 

Sgt. William I. Roten įkliuvo į medį, šokdamas iš audros pagauto 
lėktų vos B-36 (Fort VVorth, Tex.)

senųjų ateivių ir mokyklos va
dovybės geros valios ir ryžtin
gumo dėka. Tiek maža, rodos, 
reikia ir tiek daug pasiekta. Juk 
pasiekta visko, ko reikia mo
kyklos atlietuvinimui. Garbė 
klebonui kun. Simonaičiui, ku
rio parapijoj taip ryžtingai at
verstas naujas mūsų mokyklos 
istorijos lapas. Tebūnie tai švie
sus pavyzdis kitoms lietuvių ko
lonijoms

Konferencija žiauriai pa
smerkė Chicagos tėvus, kurie 
savo vaikus jau nurašė iš mūsų 
tautos aktyvo. Tai liūdna iš
imtis iš giedro Chicagos kultū
ros gyvenimo. Taip ir kyla 
klausimas, ar nereikėjo kokios 
rezoliucijos priimti, kad paju
dinus tautinę sąžinę visų tų, 
kurių dabartinis pasyvumas 
graso tikrai žiauria tautine 
mirtimi visam jų atžalynui.

Konferencijoj kalbėta trum
pai ir konkrečiai, niekam ne
grasinta, niekas nekaltinta. Vi
sų žodžiai buvo nukreipti į vie
ną tašką: lietuvybės išlaikymą. 
Tegul tie žodžiai visų bendrom 
pastangom tampa realybe: lie
tuviška mokykla.

tuvis mokytojas, tvirtai paėmęs 
tautą už rankos, vedė ją tikru 
ir tvirtu keliu į pažangą, laimė
jimą ir garbę bei gerovę. Jei 
Lietuva savo nepriklausomybės 
metu padarė tokį šuolį į šviesą 
’r gerovę, kuo visi stebėjosi, tai 
ir čia mokytojo daug nusipelny
ta.

Atsidūrėm sunkioj ir pavo
jingoj tremty. Ji pasikėsino pa
daryti su lietuvių sielomis ir 
tautine sąmone tai, ko siekia 
bolševikai mūsų tėvų šalelėj. 
Tenai naikinama tauta ir lietu
vybė trėmimais, žudymais, 
kankinimais ir kitais žvėriškais 
būdais. Čia tai atlieka tremties 
‘klimatas”, kuriam padeda ir 
mūsų pačių ar neapdairumas, 
ar neatsparumas, ar vienas ir 
kitas kartu. Savo gyvenamam 
krašte turit apie milijoną lietu
vių. Nedidelis nuošimtis pasili
ko ištikimi savo tautai ir tėvy
nei. Didelė didžiuma ar visai 
nusiseko nuo lietuviškojo gyve
nimo, ar baigia nuo jo nusisuk
ti Kapinynu dvelkia. Prieš Jū
sų akis stovi nepaprastai sun
kus, bet kartu ir kilnus uždavi
nys — nutaustančią lietuvišką
ją visuomenę grąžinti Lietuvai, 
mirštantį va‘ką atgaivint ir a- 
tiduoti jį jos motinai — Lietu
vai. Seku atsidėjęs jūsų darbą. 
Stebiuosi ir didžiuojuosi juo. 
Mokytojas grįžta iš fabr’ko nu
kamuota siela ir kūnu ir eina 
į mokyklą gelbėti lietuviuko iš 
nutautimo pavojaus, arba tau-

Mrs. Virginia Thornton aiškina savo 
mažam sūnui, kad jo tėvas I-tn. John 
W. Thornton yra patekės raudonie
siems i nelaisve, bet dar gyvs. Apie 
ji lig šiol nebuvo jokios žinios nuo 
pavasario, kai jo helicopteris sudužo 
už priešo linijų (Philadelphia, Pa.)

tai mirštančio gaivinti. Mokyto
jas ir šiose žiauraus gyvenimo 
apliiikybėse savęs neprarado ir 
nenuėjo klystkeliais. Jis taip 
d'rbo gyvoj tautoj, jis lygiai 
taip dirba ir mirštančioj visuo
menėj, kur ir sąmoningam lie
tuviui mirtis šiurpiai ir akyplė- 
šiškai žvelgia į akis.

Broliai mokytojai, sveikinu 
Jus susirinkusius čia išrikiuoti 
savo jėgas ir jas sudrausminti, 
sudaryt1 planus, patikrinti savo 
darbo galimybes ir metodus ir 
sustiprinti savo pasiryžimą eiti 
Lietuvos keliu. Linkiu geriau
sios sėkmės. Stipriai stverkit 
Antrosios Lietuvos tautiečius 
už rankos ir veskit juos lau
kiančiai tėvynei. Tai bus jai 
gražiausios ir brangiausios 
lauktuvės. Dirbkit, krutėkit. 
Tepadeda Jums Dievas.

Jūsų
M. Krupavičius,

VLIKo ir VT pirmininkas ir 
Lietuvybės Išlaikymo

Tarnybos Valdytojas

P. MAŽELIO TEATRINIO 
DARBO DEŠIMTMETIS

Petras Maželis lapkričio 25 
d. paminėjo savo teatrinio dar
bo dešimtmetį. Baigęs Utenos 
gimnaziją, jubiliatas dainavimo 
mokėsi pas prof. Vitingą Kau
no konservatorijoje, pas Kauno 
operos režisierių P. Oleką ir o- 
peros solistą A. Kutkų. Kartu 
jis lankė ir dramos studiją. Kla
sikinio baleto mokėsi pas Ole- 
kienę ir moderniojo — Nasvy
tytės studijoje. Įsisteigus Kau
ne operetės teatrui, Maželis vai
dino solisto roles Linksmojoj 
našlėj, Lengvojoj kavalerijoj ir 
kitose operetėse. Vokietijoj dir
bo Laisvės Teatre (tai buvo 
baleto teatras), veikusiam 
Kasselio - Mattenbergo stovyk
loje. 1949 m. jau kaip čiurlio- 
nietis atsidūrė Amerikoj, Cle- 
velande, kur suorganizavo jau
nimo Rūtos teatrą.-^

Dešimtmečio sukakties proga 
lietuvių salėje buvo surengtas 
koncertas, kurio programoje, 
be paties jubiliato dalyvavo dar 
jo bendradarbė Kauno operetės 
solistė S. Kudokienė ir Čiurlio
nio ansamblis, vadovaujamas 
muz. A. Mikulskio. Pianinu pa
lydėjo R. Brazaitienė. Pagrin
dinis vaidmuo atiteko Maželiui. 
Be liaudies dainų solo, be ari
jų iš operų Martos ir Aidos, 
kartu su Rudokiene jis suvaidi
no porą ištraukų iš Grovo 
Liuksemburgo ir Linksmosios 
našlės operečių.

šis koncertas savo programos 
naujumu bei. originalumu buvo 
maloni naujiena Clevelando 
lietuvių visuomenei. Linkėdama 
jubiliatui naujų laimėjimų bei 
sėkmės, ji tačiau drįsta pagei
dauti, kad jis nesiimtų tokių 
dalykų, kuriuos atlikti nėra len
gva ir prityrusiems operų so
listams.

Po koncerto jubiliatas buvo 
pasveikintas draugijų atstovų 
bei atskirų asmenų ir gausiai 
apdovanotas gėlėmis.

Komitetą koncertui rengti 
sudarė: O. Karpienė. J. Salasc^ 
vičienė, P. Balčiūnas,TK. Ga:žrw 
tis, K. Karpius, E. Kamėnas. J. 
Salase\'ičius. St. B.

Sūnaus laiškas tėvui
o aš tave — visuomet, nes kas-Mylimas tėveli,

Jau praėjo dešimt metų, kai 
tu su mumis atsisveikinai, sa
kydamas: “Neverkit, aš tuojau 
grįšiu, aš nieko nekaltas”. Tai 
buvo Vilniuje; tada tave arešta
vo bolševikai. O mes tavęs lau
kėm ir laukiam iki šiai dienai.

Atsimenu, tu buvai jaunas, 
toks gražus lietuviškoj kario u- 
niformoje. Man tada buvo tik 6 
metai, bet jau norėjau būti to
kiu^ kariu, kaip tu, tėveli.

Tėveli, aš tau rašau šitą laiš
ką per laikraštį, gal tu jį kur 
nors rasi ir paskaitysi. Gerai 
žinau, kad mes dabar esame 
labai toli vienas nuo kito. Sun
ku ir graudu man, tėveli, tau 
viską išpasakoti. Dabar aš gy
venu Amerikoj su mama ir se
sute Viktutė. Visų mūsų myli
moji sesutė Marytė mirė dar 
Vokietijoje per pačias Kalėdas. 
Mes ją įdėję į tokią medinę dė
želę patys užkasėm kapinėse. 
Buvo labai šalta, mama baisiai 
verkė, o aplinkui miestą krito 
bombos. Paskui iš kapinių, mus 
paėmė vokiečių kareiviai ir nu
vežė į stotį. Ilgai mes važiavo
me traukiniu ir išlipome prie 
Šveicarijos sienos viename kai
melyje. Kai baigėsi karas, daug 
ką vežė į Ameriką, paėmė ir 
mus.

Tėveli, dabar aš jau šešiolikos 
metų, bet noras —būti kariu— 
nepranyko. Aš labai norėčiau 
būti lakūnu, kad galėčiau su 
naujausiais lėktuvais išskristi 
aplink pasaulį tavęs ieškoti. Tu 
manęs nepažintum, aš užaugau.

Britanijos prioras Bonnie Char
les sulaukė jau trejų metų. Jis yra 
sūnus sosto įpėdinės Elzbietos ir 
princo Pilypo, kurie neseniai lankė 
Kanada ir JAV.

Kai ėdy Senis
pirmą kartą pasinaudos Ame

rikos paštu ir mūsų vaikučiams 
pristatys Vytės Nemunėlio
MEŠKIUKU RUDNOSIUKĄ
Tai mėgstamiausia mūsų 

jaunimo knyga, kuri pasirodys 
dar prieš gruodžio 15 d. Jos 
iliustracijas piešė žinoma vaikų 
knygų dailininkė Stanči- 
kaitė. Knygoje yra 12 di
delių keturiom spalvom at
spausdintų paveikslų. Šalia lie
tuviško teksto bus atskirai įdė
tas ir angliškas vertimas, tar 
knyga galės pasinaudoti ir lie
tuviškai nemoką vaikai.

Norintieji apdovanoti savo 
vaikus ar draugus, — per Ka
lėdų Senį pasiųsti paštu “Meš
kiuką rudnosiuką”, — prašomi 
tuojau pasiųsti 2 dol. knygos 
leidėjui ir nurodyti tikslų ad
resą. Dėl knygos brangumo 
spausdinama nedidelis tiražas, 
todėl jau dabar prašomi visi 
knygų platintojai pranešti, kiek 
egz. reikės jfems rezervuoti.

Užsakymus siųsti šiuo adre
su: J. Kapočius, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y. 

dien ilgai žiūriu į tavo karišką 
nuotrauką, kurią mama atsive
žė savo rankinukvje, kaip vie
nintelį turtą iš mūsų namų.

Tėveli, aš taip tavęs pasiil
gau, aš taip daug ką turiu tau 
pasakyti, ko negaliu nei mamai, 
nei niekam kitam pasakyti, o 
tiktai tau. Man labai skaudu 
žiūrėti, kai mano draugas Algis 
barasi su savo tėveliu, rodos, 
aš to niekad nedaryčiau. Šiais 
metais baigsiu mokyklą ir sto
siu į lakūnų akademiją.

Tėveli, čia aš tau sudėjau sa
vo svajones į šitas eilutes, skai
tyk ir žinok, kad rašo tavo sū
nus. Drąsius

VOKIEČIŲ JAUNIMAS KAL
BA TIK LIETUVIŠKAI

Sovietams okupavus Rytprū
sius, visame krašte prasidėjo 
suirutė ir badas. Vokiečiai gy
nėsi visokiomis priemonėmis 
nuo mirties. Daug jų pėsti, ar
ba slaptai įlindę į prekinius 
traukinius, keliavo Lietuvon, 
kur kaimuose elgetavo. Tokiu 
būdu į Lietuvą parteko nemaž 
vokiško jaunimo iš Karaliau
čiaus srities. Jie daugumoje bu
vo našlaičiai, tėvai buvo žuvę 
per bombardavimus ar mirę 
badu.

Šis jaunimas Lietuvoje įsi
jungė į darbus pas ūkininkus, 
vėliau pateko net į kolchozus ‘r, 
žinoma, gerai išmoko lietuviš
kai, o vdkiškai net visai užmir
šo.

Šių metų pavasarį visi Lietu
voje gyvenę vokiečiai ir jų jau
nimas buvo surinkti į mokyk
las ir iš ten atskirais vagonais 
išgabenti į Vakarus. Atvežę į 
Vokietiją, rusai juos paleido, ir 
jie atkeliavo net į Vakarų Vo- 
kitiją, kur ir dabar ieško savo 
giminių bei tėvų. J>e kalba visi 
gerai lietuviškai ir rusiškai, bet 
labai sunkiai vokiškai. Vis’ems 
jie pasakoja apie tuos kraštus, 
sunkų jų likimą ir nuolatinius 
išvežimus į Sibirą ir ašarom a- 
kyse prisimena Lietuvą, kaip 
jų vienintelę gelbėtoją” — pa
žymi vokiečių spauda.

80,000 JAUNIMO GATVĖSE

Kaip praneša statistika, V. 
Vokietijoj 80,000 jaunimo netu
ri pastogės. Be tėvų, be jokios 
ateities, kaip karo aukos, jie 
vaikšto gatvėm ir mėgina “už
sikabinti”, mėgina sukurti savo 
egzistenciją, ieškodami darbo.

VAIKŲ KNYGOS PARODA
Nevv Yorko Historical Socie- 

ty savo muziejuje, 170 Centrai 
Park West, 77 St. surengė isto
rinę vaikų knygų parodą. Mu
ziejus yra kasdien, be pirma
dienių, atidarytas nuo 1 iki 5 
vai., sekmadieniais nuo 10 vai.

JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ 
FONDAS

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Jungtinių Tautų Vaikų Fondas 
per pastaruosius 4 metus išleido 
162 milijonus dolerių ir dabar 
beturi tik 30,000 dol. Tikima
si, kad susirinkęs Amerikos 
Kongresas tuoj paskirs Fondui 
12 milijonų. Apskaičiuojama, 
kad Vaikų Fondas įvairiems 
šalpos reikalams kas metai iš
leidžia apie 30 milijonų dolerių.

Nauju Fondo pirmininku iš
rinkta vėl moteris D. B. Sinc- 
lair iš Kanados, šiuo metu jai 
reikalinga 10 milijonų dolerių. 
Iš šios sumos 524,000 dol. bus 
paskirta arabų pabėgėliams 
vaikams ir jų motinoms, 715,- 
000 Korėjos vaikams ir likutis 
kitoms 24 valstybėms.

DAUGIAU KRIKŠČIONIŲ 
POLITIKAI’

Vokietijoje darbo ministeris 
per Kolplingo jaunimo kongre
są pasakė kalbą, kurioje kviečia 
kuo daugiau krikščioniškojo 
jaunimo įsilieti į politiką, kad 
krikščioniška dvasia labiau pa
sireikštų profesinėse sąjungose 
ir padėtų sėkmingiau išspręsti 
ūkinius- klausimus.

KUR SIUSIME KALF.DŲ
SENI?

Jau greit Kalėdos atskambės 
lengvais varpeliais. Gal bus bal
tai pasnigę, ir jūs girdėsite pa
sakojimus apie saulėje žėrin
čius laukus, kurie paliko tėvy
nėje, baltais kailinėliais apsivil
kusias egles. Ir bus jum gera, 
nepaprastai šviesu, kad štai 
Kalėdos ir dovanos ant stalo.

V>enam bus knyga, kitam 
koks meškiukas, ar kiti žaislai. 
Neužmirš jūsų nei tėvai, nei gi
minės. nei draugai. Bet kur tu 
siųsi Kalėdų senuką, ką jam į- 
dėsi nunešti? Tikrai, jau tu se
nai galvoji, ką padovanosi tėve
liams, tu jau ir sutaupei. Žinia, 
tavo dovanėlė bus labai kukli, 
kaip parastai, bet ji padarys 
visiems dž'augsmo.

Kai tu būsi linksmas ir lai
mingas, išsiuntęs senelį, ar pa
galvosi, kad štai tavo ar tėve
lio pažįstamas žmogus gyvena 
vienišas. Prie jo nesustos Ka
lėdų senel‘s ir nieko neatneš. 
Gal jo namuose bus šalta, vie
niša ir nejauku. O kaip džiaug
tųsi šis užmirštas žmogus, kad 
jį kas nors prisimintų. Gal ne 
dovanos reikia jam, bet šito pri
siminimo, o gal net ir duonos.

Štai, siųsdamas savo Kalėdų 
senelį, prisimink kokį nors 
vargšą mūsų brolį, visų užmirš
tą ir vienišą, ir padaryk jam 
džiaugsmą. Gal tavo dovanėlė 
bus kukli, bet ji reikš džiaugs
mą ir krikščionišką meilę. Ta
da, mielas jaunime, tavo Kalė
dos bus dar gražesnės ir links
mesnės! Mokytojas

Z

ATEITININKAI
• Chicagoje per įvykusį lap

kričio 11 d. 40 metų minėjimą 
10 narių davė pasižadėjimą. Li
teratūros būrelis, globojamas 
A. Barono, gražiai veikia. Daž
nai rengia susisirinkimus, Sū
riuose skaito savo kūrybą, o 
būrelio globėjas supažindina su 
rašytojo uždaviniais ir lietuviš
kąja literatūra. Būrelis numato 
surengti lirtksmavakarį su lite
ratūrine programa.

• Hartforde, Conn. taip pat 
surengė 40 metų ate*tininkijos 
minėjimą. Kalbėjo Pr. Naujo
kaitis, meninę programą atliko 
vietos ateitininkai. Lapkričio 
4 d. kuopos surengė koncertą.

AMERIKOS KATALIKAI 
MOKYTOJAI KREIPIASI
Pittsburghe, Pa. įvyko Ame

rikos katalikų mokytojų kon
ferencija. Jos išleistose rezoliu
cijose nušviečiama Amerikos 
jaunimo tragiška padėtis ir 
kreipiamasi į visus rašytojus, 
žurnalistus, advokatus, gydyto
jus, vaistininkus, slaugytojus, 
mokytojus, artistus ir visus ki
tus, kad jie jaunimą auklėtų 
sveikais etikos principais, ska
tintų krikščionišką moralę ir 
užkirstų kelią visiems narkoti
kams, kurie dabar žalodami 
patenka į jaunimą. “Visagalis 
Dievas ir Jo įsakymai turi vėl 
viešpatauti namuose ir mokyk
lose, kad būtų nugalėta ši tra
giška mūsų krašto jaunimo pa
dėtis” — šiais žodžiais baigia
ma rezoliucija.

TAUTINE KNYGA—TAUTOS JftGA!
VENTOS (J. Rimeikio, Vokietijoje) leidiniai : — naujau

sia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika
laukite šiuo adresu: V. JONIKAS, 307 Water St., Brooklyn 1,

Programą išpildė du chorai iš 
Providence, R. I.

• Putnam, Conn. N. Pr. Se
serų bendrabutyje gyvenančios 
mergaitės suorganizavo atei
tininkų kuopelė. Lapkričio 4 d. 
ji paminėjo ateitininkijos 40 m. 
sukaktį atskira programa ir 
koncertu.

• Thompson, Conn. Marijo
nų kolegijoje gražiai veikia at
eitininkų kuopelė, kuriai pri
klauso beveik visi lietuviai stu
dentai. Veikia meno ir sporto 
sekcijos.

• Bostone, Mass., įsteigta 
studentų ateitininkų draugovė. 
Pirmame susirinkime kalbėjo 
dr. J. Girnius, plačiau palies
damas dabart‘nio mūsų veiki
mo reikšmę.

• Toronto, Kanada, ateitinin
kų kuopa dažnai rengia paskai
tas, ekskursijas į žymesnes Ka
nados vietoves ir reikšminges
nių švenčių paminėjimus.

SKAUTAI

• “Baltijos” vietininkijos vy
resnės skautės Bostone susiren
ka dažnai pašnekesiams įvai
riais klausimais. Lapkričio 16 
d. agr. EI. Gimbutienė kalbėjo, 
kaip išlaikyti 1‘etuviškojo namų 
židinio tradicijas ir šventes.

• “Upelio pasaka”, radijo 
montažas vaikų paklusnumui 
skatinti. Bostono skaučių buvo 
paruoštas ir atliktas per Minkų 
radiją lapkričio 18 d. Mažieji 
klausytojai buvo labai paten
kinti.

• “Skautų Aidas”, atgaivin
tas Toronte, Kanadoje, jau ant
ruosius metus. Kaina me
tams 3 dol. Dabar vykdomas jo 
platinimo vajus. Adresas: 
“Skautų Aidas”, Box 1003, Sta_ 
tion C, Toronto, Ont., Canada.

• Vyr. sktn. V. šenbergas iš
vyksta su šeima iš Vokietijos. 
Jo pareigas — skautų vadeivos 
Vokietijoje — perėmė sktn. Ad. 
Venclauskas.

• Rudens iškylą gamtoje 
Bostono skautai buvo surengę 
lapkričio 22-24 d. į Tewsbury, 
Mass. šile prabūta 3 dienas. 
Stovyklautojus aplankė dvasios 
vadas kun. J. Klimas, vyr. 
sktn. V. Čepas, sktn. M. Jurk- 
šas, dktn. G. Juškėnas ir Bos
tono amerikiečių 2-jo tunto rei
kalų vedėjas Mr. Lee Belliveau. 
Skautai dėkingi Mrs. Mary 
Knapkus, Brighton, Mass.. ku
ri leido pasinaudoti iškylai jos 
vila.

• “Lapinų” būrelis Bostone 
lapkričio 25 d. per Minkų radi
ją gražia1 paminėjo Lietuvos 
kariuomenės šventę.

• Kanados skautai kitais me
tais gegužės mėn. rengia di
delę Kanados skautų stovyklą 
Vokietijoje. Jau dabar ten nu
vyko vadovaujantieji asmenys 
ir išrinko stovyklai v'etą prie 
Walchen ežero Bavarijoje. Bus 
pastatyta 31 didelė palapinė.

• Kišeninis kalendorėlis “Bu
dėk” skautams ir kitiems jau
nuoliams ruošiamas spaudai 
sktn. Vlado Paužos, Detroit, 
Mich. ’
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• Mirė gen. Pr. Tamašaus
kas. Lapkričio 22 d. širdies li
ga mirė Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas gen. Pranas Tamašaus
kas. Velionis prieš pusmetį at
vyko i š tremties ir apsigyveno 
šv. Onos prieglaudoje Los An
geles. Calif. Palaidotas lapkri
čio 28 d. Los Angeles Kalvari
jos

O .
jos

ŠV.

kapinėse.
Tėv. Raimundas Kmita, 
P. lapkričio 19 d. iš Itali- 
atvyko į šį kraštą. Gimė

1920 m. Pas domininkonus į- 
stojo Raseiniuose 1939 m., Ita
lijoje mokslus baigė ir kunigu 
įšventintas 1945 m. Dirbo lie
tuvių pabėgėlių ir kitų tauty
bių pastoracijoje. Popiežiaus 
apdovanotas specialia dovana. 
Apsigyveno pas domininkonus 
Čikagoje: 1909 So. Ashland 
Avė., Chicago 8, UI.

• Prof. V. Manelis, lapkričio 
18 d. agronomų S-gos susirinki
me, Chicagoj, skaitė paskaitą 
apie Amerikos žemės ūkį. Buvo 
aptarta Lietuvos žemės ūkio 
atstatymo planas. Sudaryta 
Lietuv. žem. ūkio atstatymo ko
misija. į kurią įėjo: prof. V. 
Manelis, prof. Paltarokas ir 
agr. K. Ječius.

• Albina Katiliūtė, buvusi 
Vilniaus dramos aktorė, debiu
tuoja Hartforde, Conn., ameri
kiečių dramos teatre. Gruodžio 
4 d. įvyksta premjera ir spek
takliai bus pakartoti 5, 6, 7. 8 
ir 9 dienomis. Vaidina svarbią 
rolę Noel Coward dramoje 
“Present Laughter”. Ta proga 
vietos laikraščiai jau supažin
dino su aktore ir vietinis radi
jas padarė pasikalbėjimą.

• Ipolitas Nauragis, Lietuvos 
operos solistas, gruodžio 16 d. 
dalyvaus “Lietuovs operų pri
siminimų” koncerte, Chicagoje, 
kur išpildys įvairių operų iš
traukas.

• Bal. Brazdžionis persikėlė 
iš Vvorcesterio į Chicagą. Gy
vendamas VVorcester. Mass. 
talkino “Amerikos Lietuvio” 
redakcijoj, bendradarbiavo ki
toje spaudoje ir turėjo suorga
nizavęs spaudos platinimo kios
ką.

• Bern. Brazdžionis, H. Ka
činskas ir A. Gustaitis iš Bos
tono, Mass., sausio 6 d. daly
vaus “Draugo” bendradarbių 
klubo ruošiamam literatūros 
vakare, Chicagoje.

• Jack J. Juozaitis (Jatis), 
buvęs L. Vyčių Centro Valdy
bos pirm., išrinktas Indiana ap
skrities pirmininku.

Va-

so-
Ka-

Mindaugo krikšto 700 metų 
sukaktis buvo paminėta lap
kričio 25 d. pamaldomis 
Jono katedroje ir iškilminga a-
kademija šv. Jono kolegijos sa
lėje. Minėjimą atidarė rengimo 
komiteto pirm. B. Brizgys. I 
garbės prezidiumą buvo pakvie
sti minėjimą rengusių organi
zacijų atstovai — ateitininkų, 
skautų, tautinių organizacijų 
sambūrio, tautininkų, Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Kultūros 
Fondo, Lietuvos Vyčių, Rymo 
Katalikų Susivienijimo ir kt. 
Latviams atstovavo rašytojas 
E. Skujeniekas, kuris tarė ir 
sveikinimo žodį.

Dr. A. Kučas, svečias, Scran- 
tono universiteto profesorius, 
savo paskaitoj apibūdino su
kakties įvykį ir iškėlė šio isto
rinio posūkio į Vakarus ir 
karų kultūrą reikšmę.

Meninę programą atliko 
listai J. Krištolaitytė ir J.
zėnas. Mūsų poetų B. Brazdžio
nio ir J. Aisčio atitinkamos 
nuotaikos kūrinius skaitė J. Ga- 
tautis ir J. Stempužis. Solis
tams akompanavo amerikietė 
pianistė Ed. Reed. Katedroje 
per pamaldas giedojo Čiurlionio 
ansamblio vyrų choras, vado
vaujamas muz. Alf. Mikulskio.

Buvo priimtos atitinkamos 
rezoliucijos šventajam Tėvui, 
Amerikos Prezidentui, vietos 
arkivyskupui ir Ohio guberna
toriui. Pabaigoj visų buvo su
giedotas Tautos Himnas.

Minėjimą reikia laikyti pasi
sekusiu — paskaitininkas gau
sius istorinius duomenis patei
kė tikrai gyva, vaizdžia, vi
siems prieinama forma, meni
ninkai davė minėjimo rimčiai 
pritakvtą programą, atsilankė 
nemaža žmonių. Tačiau buvo 
jaučiama, kad esame ne “na
mie”. Tai ypačiai krito į akį 

■ pažvelgus kad ir į sceną, kur 
nebuvo ne tik tautinio, bet ir 
apskritai jokio simbolio, prime
nančio šventę. Neišvengta ir or
ganizacinių trūkumų, pvz. nesu
sitarta dėl vargonų panaudoji
mo, tad nukentėjo pamaldų iš
kilmingumas ir kt.

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyko lapkričio 22 d. lietu
vių salėje. Atitinkama kalba jį 
atidarė lietuvių karių organiza
cijos JAV Ramovės pirm. K. 
Tallat - Kelpša. Mirusieji bei 

i žuvusieji kariai, savanoriai, 
partizanai buvo pagerbti tradi
cinės kariuomenės giesmės 
“Marija, Marija” posmu, visų 
sugiedotu. Atskirai buvo prisi
minti nuopelnai į minėjimą at-

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius 
šeštadieniais z val. popiet. —s— wwrl i6oo kc

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangonis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai, ir tt. Vestuvės., puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

J. P. GINKI S 
Direkutnua

V. UBAREVICiT’S 
Franeiimu Dir.

JACK J. STEKAS, Dir.

1264 White St., nillside, N. J.

" Tel. VVAverlv 6-3325

t 
Jau 11-ti metai kai visi klauso— '

"Lietuvos Atsiminimu” A
RADIJO V ATKANDU S 

_ • - . ž
šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p

Stotis WEVD (New York) — į

1330 kil., 107.5 meg.

silankiusio sanitarijos skyriaus 
viršininko gen. VI. Nagiaus.

Paskaitą skaitė ats. gen. šta
bo maj. A. Jonaitis. Jo paskai
ta buvo parašyta pagal tradi
cinį planą — į mūsų kariuome
nę jis pažiūrėjo idealizuojamuo
ju požiūriu: ji apgynė paskelbtą 
Lietuvos laisvę, atliko auklėja
mąjį uždavinį, palaikė krašte 
tvarką ir ramybę ir t.t. Visa 
tai teisinga, šitos mintys rei
kalingos auklėti ir mūsų jau
nimui, kurio gausiai į minėjimą 
atsilankė. Tačiau nereikėtų 
ginti tų dalykų, dėl kurių ka
riuomenei mūsų visuomenė da
ro pamatuotų priekaištų. Jie 
neapginami, ir tyla čia būtų ge
riausia byla.

Meninėj programoj pasirodė 
B. Auginąs su savo kūryba (ei
lėraščiais), J. Kazėno oktetas 
su karinėmis dainomis ir kt. Y- 
pačiai šiltai buo sutiktąs okte
tas. Minėjimas, sutraukęs pil
ną salę žmonių, buvo baigtas 
Tautos himnu.

Lapkričio 24 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje už karius buvo at
laikytos gedulingos pamaldos. 
Radijo valanda savo lapkričio 
23 d. transliaciją paskyrė taip 
pat kariuomenei paminėti.

Dainos choras, diriguojamas 
muz. J. Pesio, savo koncertą 
surengė lapkričio 25 d. naujo
sios parapijos salėje. Be cho
ro dainų, programoj su duetu 
pasirodė E. Galdikienė ir J. A- 
lekna, E. čepkevičius pagrojo 
akordeonu, mokinės M. Rauli- 
naitytė ir N. Titaitė padekla
mavo, J. Stempužis paskaitė 
feljetoną apie piršlybas (jis taip 
pat buvo jr pranešėju).

Reikia pastebėti,, kad Dai
nos choras yra suorganizuotas 
senųjų amerikiečių ir Clevelan- 
do lietuvių kultūriniam gyve
nimui turi nemažų nuopelnų. 
Dabar jau jis pasirodo rečiau 
ir tesilaiko choro veteranų pa
stangomis. Jo gaivintoja buvo 
ir tebėra E. Galdikienė.

Koncerto rengimo komisiją 
sudarė E. Garmienė, K. Magi- 
lienė, J. Čepienė ir M. Drosutis. 
Žmonių teatsilankė nedaugiau- 
sia. Pelno gauta apie 100 dol., 
ir iis paskirtas parapijos baž
nyčios statybos fondui.

M. Ambrazienė .išgulėjusi 5 
savaites miesto ligoninėje, pa
ilsėjusi kelias savaites pas duk- 

. terį, pasveikusi sugrįžo namo.
Radijo valandėlė rengia eilę 

specialių transliacijų vaikams. 
Jos turės kelti ir gaivinti jų lie
tuvišką dvasią. Pirmąją valan
dėlę duos, aktorius dainininkas 
P. Maželis gruodžio 7 d. Lietu
vių visuomenė, ypačiai tėvai, 
turėtų rasti būdų šioms trans
liacijoms paremti.

BALFo 55 skyriaus valdyba, 
vadovaujama V. Amšiejaus, 
nuoširdžiai dėkoja visiems sa
vo darbu prisidėjusiems prie 
jos lapkričio 18 d. surengto 
koncerto. Visų pirma progra
mos dalyviams, veltui dainavu
siems solistams N. Aukštuolie- 
nei, V. Bakūnui, W. Jurgeliui, 
akompaniatorei R. Brazaitie- 
nei. deklamatorei I. Stasaitei ir 
programos organizatorei S. 
Kudokienei. Toliau talkinu
sioms ponioms Amšiejienei. Ki- 
zevičienei, Makarskienei, Mik
šienei, Stasienei ir ponams Ba
ranauskui. A. Barzdukui. St. 
Barzdukui, Balbotui. Degučiui. 
Kizevičiui. Marcinkevičiui, Na-

PITTSBURGH, PA’.
Šiomis dienomis prie seselių 

vadovaujamos pradžios mo
kyklos San Paulyje valdžia 
pradeda statyti gimnaziją, ku
ri kainuos apie 100,000 dol. 
Gimnazijos rūmuose bus įreng
ta moderniška salė ir sporto ha
lė.

Lapkričio 22-ji per radiją. 
Lepkr. 25 d. Lietuvių Katalikų 
radijo programa buvo skirta 
paminėti Lietuvos kariuomenės 
šventei. Ta proga buvo skaity
ta atitinkama kalba,- grojama 
pritainkinta muzika ir kt. Toje 
pačioje programoje buvo trans
liuotos iškilmės, kurios įvvko 
įvyko lapkričio 18 d. New Yor
ko Amerikos Lietuvių Bendruo
menės įsteigimo proga. Radijo 
klausytojai turėjo retą progą 
išklausyti mūsų didžiųjų vyrų 
minčių: J. E. Vysk. V. Brizgio, 
VLIKo nario prof. Kaminsko, 
prel. Balkūno. Vacį. Sidzikaus
ko, min. Žadeikio.

Ateinančiose programose nu
matoma transliuoti prel. Jono 
Balkūno kalbų ciklą ir specialų 
Mindaugo krikšto minėjimą.

Gražus pavyzdys. Pittsburgho 
BALFo vestai rūbų rinkliavai 
sėkmingai užsibaigus buvo susi
durta su jų pergabenimo prob
lema. Tačiau ji išsisprendė pasi
gėrėtinu būdu. Supratus BAL- 
Fo kilnius tikslus Shreiber 
Trucking Company maloniai 
sutiko visus rūbus nuvežti i 
New Yorką dovanai. Tai tikrai 
jaudinantis tų amerikiečių, vi
siškai su lietuviais nieko bendra 
neturinčių, supratimas, ir 
vargšų atjautimas, bei šalpos 
darbo įvertinimas. Tai gražus 
pavyzdys kai kuriems lietu
viams, kurie džiaugiasi tik savo 
stora pinigine ir akmenine šir
dim. J. Virpša

Iš seselių pranciškiečių veik
los. Sesuo Liliana Kašėtaitė 
šiomis dienomis motinos gene- 
ralės tapo paskirta mokytojau
ti San Paulo, Brazilijoj. Sesuo 
M. Lilliana j savo paskyrimo 
vietą išskrenda lėktuvu iš Mia- 
mi gruodžio 5 d. San Paulo 
mieste seserys pranclškietės 
veda tris mokyklas. Vieha iš 
jų yra įsteigta JAV piliečių 
(ten dirbančių) vaikams mo
kyti.

Tuo pačiu laiku iš Brazilijos 
grįžta sesuo Irena M. Pečiuko- 
rris, dirbusi tenai mokvklose 5 
metus. Su ja kartu grižta ir se
suo Izabelė, gimusi Brazilijoj, 
kuri kviečiama į Pittsburgho 
centrą, padėti seserims vienuo
lyno siuvykloje.

Amsterdam, N Y.
Manifestacija prieš komuniz

mą pereitą sekmadienį sutrau
kė daugiau kaip 500 žmonių, 
kurie pareikalavo, kad genoci
do konvencija būtų kuo grei
čiau ratifikuota. Kongreso na
rys Byrne užtikrino, kad JAV 
visada stovės visų tautų laisvės 
sargyboje. Demonstraciją su
rengė viet. lietuivai, vadovau
jami M. Kerbelio ir A. Štokuos, 
kartu su ukrainiečiais. Iš Letu
vių pusės kalbas pasakė dr. 
Vyt. Majauskas ir kun. Kęst. 
Balčys.

BALFo rūbų, avalinės ir pi
niginių aukų vajus, užtrukęs 
dvi savaites, pasibaigė su di
džiausiu pasisekimu. Suaukota 
arti 4000 svarų rūbų. Daugu
ma rūbų buvo labai gerame sto
vyje. Tenka nuoširdžiai padė
koti visiems rūbus rinkusiems 
ir aukojusiems.

Kun. dr. M. Gyvas, ligi šiol 
buvęs San Diego, Cal., vyskupo 
sekretoriumi, persikėlė į Alba- 
ny vyskupiją ir.laikinai apsisto
jo vyskupo rezidencijoje. Bū
damas geras bažnytinės teisės 
žinovas, tikisi gauti paskyrimą 
savoje srityje. Malonu, kad ran
da progos užsiūti į Amsterda
mą, kur jo brolis Juozas yra 
žymus visuomenės veikėjas ir 
vadovauja ateitininkų spaudos 
kioskui.

Vyčių kuopa rengia kortų 
vakarą ateinantį. sekmadienį, 3 
vai. klubo salėje..Nors Amster
damo vyčiai nėra gausūs, ta
čiau pasižymi savo veiklumu.

šeštadienio lietuviškąją mo
kyklą lanko be tremtinių ir 6 
trečiosios JAV lietuvių kartos 
vaikai. Parapijos mokyklos mo
kiniai yra mokomi kasdien lie
tuviškai po 30 min.. o tremtinių 
vaikai dar turi pamokų metu, 
1,5 vai. savaitėje, lietuvių lite
ratūros bei krašto pažinimo 
pamokų. K. B.

vickui. Staškūnui. Žukauskui. 
Didelė padėka priklauso ir mū
sų visuomenei, savo atsilanky
mu parėmusiai Balfo siekimus 
bei uždavinius. Gryno pelno 
koncertas davė du šimtus dole
rių.

BALFo 38 skyriaus koncer
tas surengtas taip pat lapkričio 
18 d. šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, rengėjams pelno teda
vė apie šimtą dolerių.

Vyčių 25 kuopos šokių vaka
ras, surengtas lapkričio 22 d. 
letuvių salėje, gryno pelno da
vė 813165.

Mirė Elena Garuckienė, pri
klausiusi naujajai parapijai, se
nosios emigracijos lietuvė. Liko 
vyras Brunonas, sūnus Ričar
das ir brolis Pr. Mačėnas. A. B.
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PRIEŠ KALĖDAS

AP L A N k Y K I T R 

CINKŲ K R A U T UV Ę
195 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 4-9293

ČIA DIDELIS PASIRINKIMAS:
ĮVAIRIU SPALVOTI’ LIETI’VISKI’ ATVIRUKU su B. Braz

džionio, J. Kramino. St. Zobarsko. J. Petrčno. J. Steponaičio ir R. 
Kisieliaus rinktiniais eilėraščiais. Taip pat čia sausu ir anglišku svei
kinimo atviruku. Atsiuntusiem $1.25 išsiunčiame visų komplektą —17 
įvairių spalvotu atviruku. Krautuvėms parduodama urmo kaina.

GERIAUSIOS Kf SULS SALDAINIU.
GERU “PARKER” PLUNKSNl’IR KITI’ VISOKIU GRAŽU’ 

IR VERTINGU DOVANU.

CINKŲ KRAUTUVĖJE telkiasi viso New Yorko lietuviai, kurie 
čia lankosi ne tik ko r.ors nusipirkti, bet ir pasimatyti vienas su kitu. O 
pats JUOZAS GINKUS jau 31 metai šiai krautuvei vadovauta: kartu 
jis uoliai dalyvauja vietos lietuviškoje veikloje. Jau 21 metai, kai jis 
kalba per savo liet, radijo valanda, yra ilgametis SLA 38 kuopos na
rys, šiuo metu kandidatuojąs j SLA iždininkus.

Taip pat nerime priminti, kad CINKŲ KRAUTUVĖJE yra di
džiausias pasirinkimas kalėdinių eglaitėms papuošalų, kurie yra im
portuoti iš Vokietijos. Tėvai, kurie norite suteikti savo vaikučiams 
Kalėdoms džiaugsmo, būtinai apsilankykite Cinku krautuvėje, o vai
kučiai. jeigu norite gražiai papuošti savo kalėdinę eglaitę, savo tėve
lius atveskite i 495 GRAND ST.. BROOKLYN 11, N. Y.

WORCESTER, MASS.
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Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

J

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITUI’ANIA W L O A 

BRADDOCK, PA. t
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Homestead. Pa.
Jubiliejinės Iškilmės. Homes- 

teado lietuvių kolonija laokri- 
čio 25 d. išgyveno reta šven
tę. Parapija tą dieną minėjo 50 
metų jubiliejų. Naujai išdeko- 
ruota ir gražiai išpuošta bažny
čia buvo pilnutėlė tikinčiųjų. Iš
kilmingas padėkos parfialdas 
atlaikė kun. E. Vasiliauskas. 
Pamokslus pasakė vysk. V. 
Brizgys ir kun. E. Balevičius.

Jubiliejinis bankietas įvyko 
Dūke Restaurant svetainėje 5 
vai. vak., dalyvaujant apie 500 
parapijiečių ir svečių, kurių 
dauguma šioje šalyje gimę ir 
augę lietuviai. Iškilmėse daly
vavo vysk. V. Brizgys, prof. K. 
Pakštas. J. Balevičius-Boley, 
Voice or America atstovas, 
daug apylinkės kunigų ir pa- 
sauliškių.

Pirmas kalbėjo J. Balevičius- 
Boley, gimęs ir pradžios moks
lus ėjęs Homesteade. Gražia, 
taisyklinga lietuvių kalba jis 
ragino savo bendraamžius ir 
visus lietuvius laikytis savos lie
tuviškos parapijos, kaip savo 
brangaus tėvų palikimo, lygiai 
branginti savo kalbą ir gražius 
lietuviškus papročius. Linkėjo 
klebonui, kad tam lietuviškam 
darbui širdingai vadovautų.

Prof. K. Pakštas ragino jau
nimą siekti mokslo ir nepamirš
ti savo tėvų krašto ir kalbos. 
Dievas sutvarkė pasaulį ir lei
do kalbų įvairumą. Kas leidžia
si suvirinamas amerikoniškam 
katile, tas nusikalsta Dievo va
liai.

J. E. Vysk. V. Brizgys primi
nė liūdną dabartinę padėti Tė
vynėje. Žiaurūs persekiojimai, 
sunaikins bažnyčias, kunigus ir 
vienuolijas. Tam reikia ruošti 
žmones čia. Amerikos lietuviai 
turės padėti atstatyti savo tė
vų kraštą žmonėnrs ir auko
mis. Reikės Lietuvai ir kunigų 
ir vienuolių ir pasauliečių. To
dėl reikia dabar visiems prie 
to ruoštis.

Klebonas kun. E. Vasiliaus
kas padėkojo visiems dalyviams 
ir šventės organizatoriams už 
taip gražiai pavykusią šventę.

Jul. Andmlionis padainavo 
keletą solo dainų, o parapijos 
choras vad. K. Bario ir visos 
publikos padedamas išdainavo 
visas lietuviškas liaudies dai
nas. A. N.

Apsilankė garbingas svečias.
Lapkričio 19 d. Aušros Vartų 
par. kleboną kun. K. Vasį ap
lankė J. E. vysk. V. Brizgvs, 
kan. J. Končiaus lydimas. Pa
sidalyta įspūdžias ir pasikalbė
ta svarbiais viešaisiais reikalais. 
Ta pačia proga, garbingąjį sve
tį. kleb. kun. K. Vasiui tarpi
ninkaujant. priėmė vietos vys- 
kunas J. Wright. Priėmimas į- 
vyko Katalikų Šalpos centrinė
je įstaigoje, .kur be vietos vys
kupo dalyvavo ir didelis būrys 
žymių kataliku veikėjų. Vysk. 
J. Wright mūsų svetį pristatė 
visiems susirinkusiems. Vysk. 
J. \Vright nuoširdžiais ir jaut
riais žodžiais priminė susirinku
siems nežmoniškus persekioji
mus, kuriuos iškentėjo ir tebe- 
kenčia Lietuvos žmonės, ir nu
rodė. kad pats vysk. V. Briz
gys yra tų persekiojimų auka.

Jauki vakarienė. Lapkričio 
2 5d. Aušros Vartų parapijos 
salėje Moterų Socialinis Klu
bas buvo suruošęs metinę va
karienę. Pasistiprinę svečiai pa
siklausė keleto dainų, kurias

padainavo Šimkienė (iš Wor- 
cester), ir akordeono melodijų, 
kurias išpildė Čiunys. Dainoms 
fortepijonu pritarė muz. V. 
Burdv.lis. Kleb. kun. K. Vasvs 
pasidžiaugė gražiu klubo veiki
mu. Kun. J. Jutkevičius kvietė 
moteris kuo rūpestingiausiai 
auklėti jaunimą katalikiškoje ir 
lietuviškoje dvasioje, nes be su- 
sipratusio jaunimo nėra atei
tas. Viešnia iš Bostono, žymi 
veikėja Šimkienė, nuoširdžiais 
ir gražiais žodžiais ragino mo
teris nepailsti gražiame drau
gijos darbe.

Vakarienėje dalyvavo apie 
154 žmonių. Visam pokyliui la
bai sumaniai vadovavo klubo 
pirmininkė V. Kielienė.

Pagerbėme tautos kankinius. 
Tremtiniu Draugijos rūnesčiu 
25 lapkričio Aušros Vartų baž
nyčioje buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos už visus, ku
rie žuvo dėl Lietuvos laisvės. 
Šv. Mišias aukojo parapijos 
kleb. kun. K. Vasys. Atėjusių į 
pamaldas buvo daug. Pasaky
ta iškilmei 'pritaikintas pamo’rs- 
las. J. M.

. ROCHESTER, N.Y.
Lietuvos kariuomenės minėji
mas įvyko lapkričio 25 d. 11 
vai. šv. Jurgio par. bažnyčioje 
buvo atlaikytos šv. mišios už 
žuvusius kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, Sibiro kankinius ir 
partizanus, šv. mišias atnašavo 
kun. D. Mockevičius. Per mi
šias giedojo Lietuvių Bendruo
menės Rochesterio skyriaus 
choras, vadovaujamas P. Ar- 
mono. Visos giesmės buvo pri
taikintos tos dienos rimčiai.

18 vai. parapijos salėje įvyko 
iškilmingas aktas, kuriame 
Andr. Cieminis perskaitė gen. 
St. Raštikio kalbą. Meninėje 
dalyje pasirodė Armono vado
vaujamas vyrų sekstetas, kuris 
pakilioj nuotaikoj padainavo 
keletą dainų. Deklamavo S. 
Jankus, R. Viliūnaitė ir Br. Vel- 
minskas. Varg. Jankus pagrojo 
akordeonu.

Susirinkime gausiai dalyvavo

Rochesterio ir apylinkės lietu
viai. Minėjimą suruošė karių 
Ramovės S-gos skyrius. Lietu
viams karo invalidams suauko
ta 130 dol.

Lituanistinius kursas orga
nizuoja Lietuvių Bendruome- 
ns skyrius. Bus einama gim
nazijos kurso programa, kuri 
pirmoj vietoj skiriama lankan
tiems vietos aukštesniąsias mo
kyklas. Šiems kursams vado
vauja rašytojas Jurgis Jankus. 
Pasižadėjo bendradarbiauti: A. 
Jančys, Sadauskaitė, D. Sala- 
džiūtė, VI. Sabaliauskienė, L. 
Vilimas. A. Dargis, Šlapelienė, 
A. Naujokas ir kt. Lietuvių pa
rapijos klb. kun. J. Bakšys mie
lai sutiko leisti naudotis pra
džios mokyklos patalpomis. Ti
kimasi, kad šiais kursais pasi
naudos netik aukštesniųjų mo
kyklų moksleiviai, bet ir suau
gusieji. Sb.—

INDIANA HARBOR.
• Prieš mėnesį laiko buvo šv. 

Pranciškaus lietuvių parapijos 
tradicinė vakarienė, apie kurią 
dar iki šioliai gražiai prisime
nama.

Seselių kazimieriečių veda
mos parapijos mokyklos vai
kučių išpildyta programa liko 
visų atminty. Vakarienės daly
viai buvo be galo nustebinti, 
kai programos metu vaikučiai, 
kurių veidai liudijo, kad jų tė
vai yra pietų kraštų kilmės, 
traukia su lietuviukais lietuviš
kas dainas. Iš to matyti, kad 
seselės mokytojos čia yra daug 
įdėjusios meilės, darbo ir šir
dies. kol naruose tok'ą įdomią 
ir nuoširdaaia lietuvišką prog
ramą.

• Neperseniai buvo vietos 
Tremtinių Draugijos visuotinis 
susirinkimas, kuriame pirm. P. 
Indreika padarė veikimo prane
šimą ir išreiškė nuoširdžią pa-

IND.
dėką kleb. kun. K. Bičkaus
kui, kad jo pritarimu ir pastan
gomis parapijos mokykloje į- 
vesta lituanistikos pamokos. 
Tame pačiame susirinkime nu
tarta iš Dr-jos kasos skirti 8100 
mokykloms ir 8100 negalin
tiems išemigruoti iš Vokietijos 
seneliams ir ligoniams.

J. Ervydis

• Prof. J. Žilevičius, šiemet 
sulaukęs 60 metų amž., bus 
atitinkamai pagerbtas per New 
Jersey chorų ruošiamą dainų 
šventę, kuri įvyks ateinančių 
metų sausio 20. Joje dalyvaus 
6 chorai.

• Los Angeles, Calif., lietu
vių kolonija, minėdama Lietu
vos karius, žuvusius tėvynėj už 
laisvę, priėmė atsišaukimą, ku
riame ragina visus lietuvius 
aktyviai įsijungti į Lietuvos 
laisvinimo darbą.
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Waterbury, Conn.
Visiems Conn. valstijos Bet. 

parap. chorams
Sekmadienį, gruodžio 9 d., 

Connecticut valstijos lietuviško
sios parapijos ruošia Hartfor
do katedroje karaliaus Mindau
go ir Lietuvos krikšto 700 metų 
sukakties minėjimą. Minėjimo 
meninę dalį išpildys Ansonijos, 
Bridgeporto, Hartfordo, Nevv 
Britain, New Haven ir Water- 
burio lietuvių parap. chorai. 
Chorų bendra repeticija įvyks 
gruodžio 9 d. 2 vai. p.p. Hart
fordo šv. Juozapo katedroje, 
prie vargonų.

Visi chorų vedėjai bei cho
ristai maloniai prašomi laiku 
atvykti į repeticiją. Kadangi iš
kilmių programa prasidės 3,30 
vai., todėl laiko yra nedaug, 
prašome nesivėluoti.

Jūsų A. J. Aleksift.

Torrington, Conn.
Ten, kur gamina adatas
Kasdien žiūrėti į adatos ga

liuką, tikrinti jos smailumą, nė
ra taip jau lengva, gana moto- 
toniška. Bet uždarbiai labai ge
ri. Gryname šiaurės Conn. ore, 
aukštumoj toj adatų pramonėj 
sau duoną pelnosi ne vienas lie
tuvis. Senieji Lietuvos emigran
tai su čiagimiais turi savo 
Beechwood CIub, prie Beech- 
vvood Avė. Salė graži, didoka. 
Arti jos apsigyveno ir naujai 
atvykusieji. Jiems rūpi, tačiau, 
dar likusieji Europoje ir nori

juos sušelpti. Tam tikslui Gep- 
neriai, Rimai, Flora Zapkus ir 
kiti rūpinasi pravesti BALF 
rinkliavą.

Į čia vėliausiu laiku pradeda 
vis daugiau ir daugiau atvykti 
latvių. Jiems gelbsti tarptauti
nės organizacijos.

HUDSON. MASS.
Nėra komunistų

Hudson yra gal būt vieninte
lis miestelis, kur nėra komuni
stų. Prieš paskutinį pasaulinį 
karą dar ateidavo bent septyni, 
penki lietuviai ir du portugalai, 
į susirinkimą, kai čia atvykdavo 
jų agitatoriai iš New Yorko. 
Bet dabar jau nebeliko nė vie
no: vieni mirė, kiti kitur išsi
kėlė.

Mirė Andrius Saslavičfas.
Lapkričio 14 d. mirė A. Sas- 

lavičius, 61 m., gyv. 8 Horence 
St, Hudson, Mass. Amerikoje 
išgyveno 42 metus. Buvo uolus 
katalikas ir didelis veikėjas pa
rapijos draugijose. Palaidotas 
lapkričio 16 d. iš Kristaus Ka
raliaus bažnyčios šv. Mykolo 
kapinėse. Paliko žmoną, dukte
rį ir du sūnų. Liūdesio valan
doje šeimai reiškiama užuo
jauta. M. P.

IEŠKOMI
Asipauskas, Antanas, iš Mos- 

kabūdžių ar Galioriškės km., 
Vilkaviškio ap.

Fresdorfas, Gustavas, iš Sin
tautų, Šakių ap.

Jablonskienė - Prialgauskai- 
tė, Stanislava.

Kaletkaitė, Aleksandra, iš 
Pirkškių km., Raudondvario 
vL, Kauno ap.

Lensbergas, Jonas, iš Šiau
lių ap.

Matusevičius, Julius, iš Kup
rių k., gyvenęs Vabalninke.

Meškevičhis, Petras, iš Kido- 
liškių k., Marijampolės ap.

Norvaiša, Antanas, iš Rū
daičių k., Laukuvos v., Rasei
nių ap.

Raichertas, Georgas, iš Sin
tautų, šakių ap.

Špederis, Frances, iš Pavasi- 
jų k., šakių ap.

Trakymas, Ignasius.
Vaičiulionytč, sesuo Pranciš

kos Veloniškienės, gyvenusi a- 
pie Mahanoy City, Pa., kilusi 
gal iš Kalvarijos, Marijampo
lės ap .

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į: Consulate General of 
Lithuaaia, 41 West 82nd St, 
Nevv York 24, N. Y.

NAUJAI ATVYKO

SPORTAS
Lietuviai pinmoja

Lygos (DAFB) futbolo pirmenybių 
lentelėje lietuviai tebesilaiko pirmo
je vietoje. Ligi lapkričio 25 d. jau 
pasiekė šių rezultatų: T, T, 0, 0; 39:6; 
14:0. Antroje vietoje eina Magyar 
S. V. — 9, 6, 2, 1; 22:15; 14:4. Trečią 
vietų užima Schwaben & C. — 7, 4, 
2, 1; 26:10; 10:4. Labiausiai atsilikę 
Schlessier S. C. — 8, 0, 0, 8; 9:39; 
0:16.

Lietuviams (LSK) įvarčius pelnė: 
Adomavičius — 12, Kalasinskas — 
10, Gražys — 9, Jokūbaitis — 4, Kli
gys, V., Sabaliauskas, Jėgeris ir J. 
Simonavičius po 1. Jei ir toliau LSK 
tokiu tempu skins pergales, tai apie 
kovo mėn. pabaiga galima bus pa
sveikinti mūsų futbolininkus su 100- 
uoju įvarčiu šiose pirmenybėse.

Lapkričio 25 d. Troggs Neik sta
dione prieš daugiau kaip 500 žiūrovų 
LSK futbolininkai parklupdė stip
riausia DAFB lygos pirmenybių var
žovų Schvraben S. C. įvarčių santy
kiu 4:1 (4:0), tuo garantualami sau 
pirmąją vieta šiose pirmenybėse. 
Stebėjusiųjų šias rungtynes nuomo
ne, tai buvo gražiausios šį sezonų 
rungtynės. Tai patvirtino vokiečių 
spauda, pranešdama apie šių pasi
gėrėjimo verta pergalę. LKS atste- 
vavo: Kligys; Mileris, Simonavičius 
Ch. Modzeliauskas •; Jėgeris, Saldai- 
tis, Steponavičius; Sabaliauskas, Jo
kūbaitis. Adomavičius, Kalašinskas, 
Gražys. įvarčius pelnė: Kalašinskas 
— 2, Adomavičius ir Gražys —po 1.

TENISININKAI 1-JO BATO 
NUGALĖTOJAI

New Yorko lietuviai, stalo tenisi
ninkai, vos tik spėję “apšilti” Ame
rikos stalo teniso sferose, jau spėjo 
išsikovoti DAFB pirmenybėse (I ra
te) nugalėtojo titulų. Spaudoje jau 
buvo skelbta apie stalo tenisininkų 
2 pergales prieš Pfaeher 5:4 ir Blau 
Weis 9:0. Si karta musę stalo teni
sininkai per vienų vakarų laimėjo 
2-jas pirmenybių rungtynes: prieš 
S. C. New York — 7:2 ir Schwaben 
S. C. 5:4. Žaidė vienetais — Garunkš

tis, Daukša, Volskis, Bagdžiūnas, 
Ruzgas, L. Vakselis, ir dvejetais — 
Garunkštis, Daukša; Volskis, Vakse
lis L.; Bagdžiūnas, Ruzgas.

Linkėtina mūsų “pradedantiems" 
pig-pong mėgėjams ir II rate dar 
stipresniu santykiu supliekti prieši
ninkus ir pasipuošti DAFB stalo te
niso lygos meisterio titulu.

A. Vakselis

SPORTAS PASAULYJE
• Lapkričio 25 d. 33,000 žiūrovų 

turėjo progos pamatyti aukšto lygio 
futbolo rungtynes tarp Šveicarijos 
ir Italijos rinktinių. Rezultatas 1:1. 
Šių pasekmę reikia skaityti netikėtu
mu, nes Italijos komanda šiuo metu 
skaitoma viena iš stipriausių rinkti
nių Europoje, tuo tarpu šveicarų pa
sirodymai paskutiniu laiku nebuvo 
labai geri. Prieš kelias savaites jie 
pralaimėjo prieš Prancūzijos rinkti
nę 1:2.

• Austrijos rinktinė tarpvalstybi
nėse rungtynėse nugalėjo belgų fut
bolo rinktinę 8:1.

• Vokietijos ir Šveicarijos B rink
tinės susitiko Berlyne. Vokiečiai 
rungtynes laimėjo 2:0.
• Iš Japonijos sugrįžo amerikie

čių beisbolininkų grupė, kuri Japoni
joje sužaidė eile parodomųjų rungty
nių prieš įvairius japonų klubus. A- 
merikiečiai laimėjo 13 susitikimų, 
pralaimėjo vieną kartą ir 2 kartu 
sužaidė lygiomis.

• Prancūzijos rungby rinktinė lai
mėjo tarpvalstybines rungtynes prieš 
Angliją rezultatu 42:13.

• Berlyne vyrų ir moterų rinkti
nės žaidė krepšinio rungtynes prieš 
Hamburgo atstovus. Abu susitikimus 
laimėjo berlyniečiai. Vyrų rezultatas 
41:26, gi moterys laimėjo 29:10.

• Pan American automobilių lenk
tynes laimėjo italas Piero Taruffi. Jis 
3113 km. (1933 mylių) distanciją nu
važiavo per 21 vai. 57 min. ir 52 se
kundes.

• Anglijos futbolo pirmenybėse I 
divizijoje šiuo metu pirmą vietą 
lentelėje užima Portsmouth su 27 L, 
antroje vietoje yra Arsenai su 26 .

P. V.

AITVARO KVARTETAS
Gruodžio-December 31 d.

GRAND PARADISE SALESE

320 Grand Street Brooklyn, N. Y.

RUOŠIA LINKSMĄ

NAUJŲJŲ METU
SUTIKIMĄ

Su koncertine programa ir šokiais

AITVARAI JUMS ŽADA PUIKIĄ

NUOTAIKĄ IR LINKSMUMĄ

Kvietimai gaunami ir staliukai iš anksto užsakomi 
“Gabijos” knygyne, 340 Unkm Avė., Brooklyn 11, 
N. Y, Tel. EV. 8-6163.

WEST ROXBURY, MASS. 
TeL PA. 7-0402-M

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate A Insurance 

4M W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Res. SI Oriole Street

CASPER
FUNERAL HOME

187 DOBCHESTEB STBEET

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dyka)
TeL 80 8-1437

P. J. BAGDANAVIČIUS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 CUnton Avenue 

Brooklyn 5, N. Y.
TsL MAIN

Priėmimo valandos:
Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p.
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 

Namų tel. GLenmore 3-4445

Bostone ir apylinkėse

i 4*
•> T

TeL STagg 2-5043

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
‘'Darbininke!”

4-

DON ŠULAMS 
600 Willoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

Marie. 
Anna. 
Edith.

Lapkričio 16 d. laivu “Ge
neral Blatchford” į New Yorko 
uostą:

Balkus, Juozas.
Baranowski, Bronislava, Jo

hann, Helena, Roland, Alma,
Daukšas, Franz. 1
Engelmann, Martha, Emmy, 

Ella B.
Giacus,
Grigat,
Heiser,
Holzweg, Richard.
Holzweg, Herman.
Horn, Emil, Martha, Walter 

Irma.
Hubar, Dimitri, Angelinį

* Anatoli, Dieter.
• Kunstmanas, Richardas.

Kybartas, Jonas, Aldona
Lans, Arvids, Ingeborg.

Lendrat, Walter( Hedwig, Re
da, Irene, Christine.

Mansaitė, Adele.
Markwald, Albine.
Miuzies, Georg.
Petronis, Česlovas, Genovai

tė.
Poehl, Johann.
Rammonat, Georg, Marta. 
Romeiko, August.
Sermontytė, Ona.
Stanek, Anna L.
Statkevvitsch, Klara J.
Lapkričio 24 d. laivu “Ge

neral Hersey” į New Yorko 
uostą atvyksta šie lietuviai:

Antinis, Ema, Robert.
Bakūnas, Vytautas, Albina, 

Vytautas.
Bakūnas, Ida-Il.
Behrendt, Walter - J., Hde- 

garda, Maria.
Berwig, Robert, Maria.
Betat, Kurt, Johanna.
Bražinskas, Vladas, 

VVithold, Viktor.
Buntin,

Siegrid.
Dainis,
Jankus,

gina, Irena.
Kalvaitis, Richardas, Urte, 

Verneris, Einis, Erika M., Hu- 
go O., Guenter K.

Kleinat, Johann, Helene. 
Kopp, Robert.
Kozeniauskienė, Eugenija. 
Mickeliūnas, Jonas.
Padveiskis, Antanas.
Paschakamis, August, Meta, 

Lillian, Eugenia.
Schneider, Johann, Maria, 

Irene, Erika.
Siskin, Richard, Herta, Inge

borg, Hans.
Smailus, Hugo, Hilde, Paul,. 

Hildegard, Friedrich. į
Tiedmann, Gustav, Olga, Ire-i 

ne, Erike, Helga, Erich.
Vilicka, Jonas, LilU.
Walter, Edith, Sigrit 
Butkus, Pranas, Hildegard, 

Reinhold, Pezold, Roland.

Guenther,

Greta,

Emma,

Bronius.
Kazys, Herta, Re-

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BOotk

ALA VIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už- 
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku- 

maisto arba jautiesi pra- 
apsunkintas. Paimk

šio 
rūgęs, 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje L? 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDEK’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 37, Mass.

Matthev P. Railas

Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

Tel. Vlrginia 7-1896

gVĘSDAMI
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

Philadelphia. Pa.

Dykai išbandymas
REUMATTŠKŲ SKAUSMŲ 

ARTHRITIS

«HIIW

DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai....

Kreipkitės tuojau pas šių reikme, 
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
78 W. 104 SU, N.Y.C. 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New

Yorko baldų gamybos, šaudytuvų
■ (refrigirator), dulkių siurblių, te- 
fevizijos įmones.

Pirkdami per jį gaunate didesnę 
nuolaida negu kitur Ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.

T.

f

LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ 
ir įvairių kitų kasdien vartojamų dalykų, o taip pat 
įvairių dovanų KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
prieinamomis kainomis galima įsigyti pas lietuvį

LAIKRODININKĄ

A. Andriuškevičių
485 Grand SU šalia J. Ginkaus, Brooklyn 11, N. Y.,

1

L

PARAMOUNT BAR & GRILL p
; STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS < 

; [ SAVININKAI ;
Lietuviška Užeiga, kur visi myB užeiti.

•; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;; 
; ; boLšiaal - TritaMJi - )

N m GRAND «r.

bkp4*dstt - TetosMiu •?

ŲMm Al* BROOKLYN, N. Y. 1 >

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis, tai kodėl juos ne
bandyti šiandien mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

Šio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai. -

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntinį 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, grą
žinkite likusią dalį ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cento. NESIŲS- 
KTT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavardę ir adresą.

ROSSE PRODUCTS CO.,
Dept. X-3

2708 FarweII Avė., Chicago 45, DL

JUODĄ RUGINĘ DUOKĄ

kepa iš grynų ruginių miltų
K. Neimante ir
K. Dannenbergs

x
Pabaltiečių ruginės duonos ke

pykloje, 1101 N. Marlborough St., 
Philadelphia 25, Pa.

Pirkėjai duoną gali gauti paštu. 
2'/. lbs. kepalas kaštuoja tik 50 
centų. Už pašto išlaidas bus gali
ma atsiskaityti vėliau.

Atsilyginti galima grynais pini
gais ar pinigų orderį prisiunčiant 
pašfti.

Kadangi kepyklos savininkai ir 
kepėjai yra latviai imigrantai, tai 
mes manome, kad mūsų kepama 
duona atitiks ir mūsų brolių lietu
vių skonį.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vemon SL 
Philadelphia, Pa.

MHi!rulRm tetdojbno ĮrtuMa
Didelė, graži koplyčia, erdvi 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

■

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus) 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU. KOJŲ SKAUDE JI-1 
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos. 
Ar i kuprą susimetęs.

Reumatizmą sirgti pratęs, 
Deksnio Mostim tepk gerai, — 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

UMtfeVŠ PRODUCTŠ '
P. O. Box 666

Newark 1, N. i.
(66)

Kreipkitės dieną ir naktį
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NAUJIENOS. ' Č.-
Fel. Pupėnaitė, Vilniaus ope

ros soliste, gruodžio 8 d. dai
nuoja per J. Stuko radiją ir 
gruodžio 9 d. per Tėvai Pran
ciškoną vienuolyno atidarymo 
iškilmes.

Ateitininką sendraugių ir 
studentu

bendras susirinkimas šaukia
mas šeštadieni, gruodžio S d., 7 
v. vak. Angelų Karai, parap. sa
lėje, Ateitininku Ramovėje. I- 
domu pranešimą padarys Vyt. 
Vaitiekūnas, bus s’mrstomi ir 
kiti aktualūs bėgamieji reika
lai. (4 ir 7)

Vincės Jonuškaitės, 25 m. 
meno darbo sukakčiai atžymė
ti Brooklyno Moterų Vienybė 
rengia koncertą, gruodžio 7 d., 
penktadienį, 8:30 vaL vakare. 
Carnegie Recital Hali, prie 57 
St. ir 7th Avė.. Nevv York Ci- 
tv. Bilietus galima iš anksto 
įsigyti pas Moterį Vienybės 
nares. Ginkų, Gabikų. Strums- 
kį. Žukauską. Valaitį.

Prof. K. V. Banaitis, šiuo 
metu gyvenąs Brooklvne. K^u- 
ne buvęs konservatorijos direk
torius, skaitės paskaitą anie 
lietuviu muzikinės kultūros rai
dą ir apie prof. J. Žilevičių dai
nų šventėje sausio 20 d. Nevv 
Jersey.

Siuntinį saldainių Kalėdų 
švenčių proga Memmingeno 
pradžios mokyklai (Vokietijo
je) pasiuntė Brooklyno ALTS 
1 skyrius.

• Stasys Pilka davęs poezi jos 
rečitalį Brooklyne, Baltimorė- 
ie, išvyko j Hartford. Conn.. ir
Boston, Mass., kur taip pat 
rengia poezijos ir dainos vaka
rus. Prie progos gal aplankys 
ir VVorcesterį, Mass. Iš ten jau 
vvks į savo gyvenamąją vietą 
Chicagą.

Iš talkos Balfo
Pradžia “Darb.” Nr. 59

Juozo Ginkaus postas: Ona 
Baniulienė - Banning — 101.- 
70: T. Yagena — 34.32: J. Ja- 
cyna — 34.30: J. Kliučinskas— 
27.95: Rov M. Sidney — 21- 
86; A. Grybauskas — 21.48: 
J. Vilutis — 19.00: A. Milaše
vičius — 11.56: A. Šilbajoris— 
10 00: J. Ginkus — 8.70: J. ir 
A. Liogiai — 6.00; J. šaltis — 
5.55; V. Katelė — 3.00: B. 
Kulys — 1.50: A. Andriuške
vičius — 1.13.

J. Ginkaus poste viso surink-
ta $308.05.

Great Neck’o postas: Wil- 
liam Wolf — 30.00: O. šalno- 
kienė — 10.45. Great Necko’ 
postas viso surinko $40.45. Ve
dėju buvo William Wolf.

Park Florist postas: V. Cil- 
čius— $31.65: dr. V. Apanavi
čius — 7.70: G. Sirtisas — 7.43: 
M. Mažeika — 7.19.

Viso Park Florist postas su
rinko $53.97. Posto vedėju 
buvo M. Mažeika.

Tautininkų Klubo postas: V. 
Stasiūnas — 20.00: F. ir P. 
Liaugaudai — 10.00: Fr. Nar
vydas — 9.33; E. Leleiva —6.- 
77: J. ir A. Dailidžiai — 5.00.

Viso surinkta $51.10. Posto 
vedėju buvo D. Klinga.

Kearny - Barrison, N. J. 
Postas: BALF 7 skyriaus na
riai surinko prie parapijos baž-

IšNI OMOJAMA
Mėsinė ir kolonialinių prekių 
(grocemė) krautuvė, pilnai į- 
rengta su mašinomis ir trys 
šaldytuvai. Kreiptis j ALEX 
MATHEWS. 250 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Lituanistikos institutas gruo
džio 2 d., sekmadieni, pradėjo 
darbą. Atidaromąjį žodį tarė 
A. Bendorius. Pirmąją paskaitą 
skaitė prof. K. Pakštas. Pra
džioje prof. K. Pakštas kalbėjo 
apie reikalą išlaikyti lietuvišką 
kultūrą išblaškytų po platų pa
saulį lietuviu tarpe. Vėliau pro
fesorius perėjo prie Lietuvos 
sienų klausimo. J pirmąją pas
kaitą atsilankė didelis būrys 
klausyto ių. Ateityje paskaitos 
vyks kiekvieną sekmadienį to
se pae'ose Apreiškimo parapijos 
mokyklos patalpose.

šeštadieninėj Maironio mo
kykloj mokinių sobdnrumui ir 
ar‘imo meilės idėjai 
mokyklos ved. A. Ben'Jorians 
iniciatyva įsteigtai* “Jaunųjų 
Fondas”. Fondo tikslas padėti 
Vokietijoj? likusiems mokslei
viams. Šventėms “Jau
nųjų Fondo” nariai nėr 
BALFą siunčia dovanu ir laiš
kų savo draugams Vokietijoje.

J. Matulaitienės vadovauda
ma Brooklyno tautiniu šokiu 
grupė yra nakviesta dalvvanti 
tarotaut niame šokiu festivalv- 
ie. kuris nrieš Kalėdas įvyksta 
Nevv Yorke ir yra ruošiamas 
Cosmopolitan Folk Darine 
Group.

Juozas Bagdonas. buvęs 
Kauno Univers teto medicinos 
fakulteto profesorius, su žmona 
Ona pereitą penktadienį iš Vo
kietijos atplaukė į Nevv Yorką. 
Apsigyvens pas dukterį Cleve
lande, Ohio.
“Lietuvos Atsiminimų” radi

jo valandėlėje gruodžio 8 d.

Nuotaikingą Naujų Metų su
tikimą ruošia Nevv Yorko atei
tininkai Angelų Karalienės pa
rapijos salėse, Ateitininkų Ra
movėje. Eus linksma muzika, 
šokiai.

dainuos operos solistė Felicija 
Pupėnaitė - Vasiliauskienė, o 
gruodžio 1 5d. — operos solistė 
B. Darlis ir dainininkė M. Ki- 
žvtė.

Stepui Vykintui, lietuviu žur
nalistui ir meno kritikui, kuris 
šiuo metu dar tebėra Vokieti jo
je. ir tenai gydosi. ALTS 1 sk. 
iš Brooklyno pasiuntė 25 dol. 
auką.

vaįni
r.včios — $103.30: BALF 7 
skyrius aukų lapu surinko — 
18.00.

Komitetas ypatingai dėkin
gas Keamy-Harrison. N. J. lie
tuviams už jų talką Nevv Yor
ko vajui. Nors jie priklauso ki
tai apygardai, bet dirbo išvien 
su nevyorkiečiais.

Yonkers, N. Y. postas: Yon- 
kers BALF 133 skyriaus valdy
bos nariai surinkd aukų lapais 
— $41.90.

Postui vadovavo Aleksandras 
Kaminskas..

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO IR SPAUSTUVĖS
680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

PAŠVENTINIMO IŠKILMES
9

ĮVYKS

Gruodžio-Dec. 9 d., sekmadienį, 1951 m.
11 vai. — iškilmingos Mišios Apreiškimo parapijos bažnyčioje,

259 N. 5th St., Brooklyn, N. Y.
3 vai. p p. — vienuolyno ir spaustuvės pašventinimo iškilmės

680 Bushvvick Avė., Brooklyn, N. Y.
5 vai. p p. — bankietas su programa Apreiškimo parapijos salėje, 

North 5th & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Meninėje programoje: Operos solistės Felicija Pupėnaitė- 

Vasiliauslcienė ir Apreiškimo parapijos choras.

MALONIAI KVIEČIAMI VIS! DALYVAUTI PAŠVENTINIMO IŠKILMĖSE IR BANKIETE.
Bilietus galima gauti Pranciškonų vienuolyne ir “Darbininke”. 680 Bushvick Avė., visose Brooklyno, New Yorko ir Maspetho lietuvių 

parapijų klebonijose ir pas platintojus.

New Yorko ateitininku sendraugių 
naujos valdybos žodis

žinome, kad ateitininkija bu
vo, yra ir bus apaštalinio uolu
mo, veržlaus savųjų idėjų išpa
žinimo, kūrybinio užsidegimo, 
dinaminio darbo, kietos kovos 
ir nesvyruojančio pasiryžimo 
organizacija, kuri už savuosius 
idealus moka kovoti ir aukotis.

PRIMENAME:
Ateitininkas yra gyvas kata

likiškosios akcijos narys, vei

Jo Ekscelenci ja Arkivysk. TIIOMAS E. MOLLOY

Brooklyno Arkivysk. laiškas 
Tėvui Just. Vaškini, O.F.M.

Didžiai Gerbiamasis Tėve,

Lapkričio 17 d. Jūs teikėtės atkreipti mano dėmesį ir išreikš
ti pageidavimą, kad pašventinčiau tėvų pranciškonų vienuolyną 
Brooklyne. Jūs taip pat buvot malonus supažinti mane su ruo
šiamų iškilmių pobūdžiu ir programa, kuri pradedama iškilmin
gomis šv. Mišiomis Apreiškimo parapijos bažnyčioje, No. 5th ir 
Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. Po to bus šventinamas vienuoly
nas, 680 Bushwlck Avė.. Brooklyn, New York, 3 vai. po pietų ir
5 vai. bankietas Apreiškimo parapijos salėje.

Turėdamas kaip tik tą dieną, gruodžio 9, išvykti iš savo die
cezijos, norėčiau Jums pranešti, kad esu paprašęs Vyskupą Ray- 
mond A. Keamy tose iškilmėse mane pavaduoti.

Man labai gaila, kad būtinas reikalas išvykti sukliudo man 
pasinaudoti ta nepaprasta privilegija pabūti su Jumis ir tėvais 
pranciškonais tose šventose ir taip reikšmingose apeigose.

Aš jausiuos labai patenkintas, jei man bus suteikta kita kuri 
proga aplankyti vienuolyną, pasimatyti su geraisiais tėvais ir juos 
asmeniškai pasveikinti.

Melsdamasis ir tikėdamas, kad su Dievo palaima Jūsų nau
jas vienuolynas, o ypač tėvai pranciškonai ir broliukai čia, 
Brooklyne, bus Dievo malonės apšviesti, sustiprinti ir paremti vi
suose jų siekimuose ir darbuose,

Jums reiškiu pasitikėjimą
THOMAS E. MOLLOY

Brooklyno Vyskupas

kiąs savo šeimoje, parapijoje, 
organizacijose ir viešumoje, ir 
savo dvasios šviesa spinduliuo
jąs į visą aplinką. Pavyzdingas 
katalikiškas gyvenimas ir nuo
širdi religinė praktika yra 
kiekvieno tikro ateitininko pa
žymiai. Tarpusavio parama ir 
gražus sugyvenimas turi rišti 
visus ateitininkus į vieną dar
nią šeimą. Ateitininkas yra pa
reigingas ir savo organizacijai 
ir lietuviškai bei katalikiškai 
bendruomenei.

RYŽTAMĖS:

1. Rengti tradicinius ateiti
ninku gyvenime nusistovėjusius 
bažnytinius bei tautinius minė
jimus ir parengimus.

2. Surengti, kiek leis gyveni
mo aplinkybės, kultūriniu na- 
rengimu ir paskaitų tautiniais, 
tikybiniais, socialiniais ir visuo
meniniais klausimais.

3. Budėti, kad atetininkai 
sendraugiai kartu su kitų lietu
vių katalikišku organizacijų at
stovais aktyviai dalyvautu AL
To. BALFo darbuose ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės kū
rime.

4. Ragnti ateitininkus sen
draugius išloti ir aktvviau įsi
jungti į LRK Federaci ją ir ki
tas lietuviu kataliku draugijas 
bei organizacijas jų veikimui 
pagyvinti.

5. Rūpintis, kad mažamečiai 
lietuviu vaikučiai turėtų nro^os 
mokytis lietuviu kalbos, ir kitų 
lituanistinių dalykų.

6. Raginti ateitininkus sen
draugius aktyviai įsijungti į 
Kultūros Instituto veiklą.

7. Visomis išgalėmis skatinti 
katalikiškos spaudos rėmimo ir 
platinimo akciją. * Valdyba

Lietuviai siuvėjai tautos reika
lams visuomet buvo jautrūs. 
Pereitą savaitę savo įvykusia
me posėdyje Renatei Jonaitytei 
gydyti paskyrė 300 
dol. Jų unijos 54 lokalas 
spalio mėn. minėjo savo 
50 metų veiklos sukaktį. Per tą 
laiką jie pergyveno įvairių die
nų. bet šiuo metu lokalo vado
vybė yra tautiškai susipratusiu 
asmenų rankose. Būdinga, kad 
prieš šios aukos pasiūlymą ne
balsavo net komunistai.

• Susirinkimas numatė kan
didatus į naują valdyba —pirm. 
Jurgį Žerolj. sekret. P. Mont
vilą ir atstovus i bendr. tary
bą: Pr. Vaitukaitį, J. Danie- 
liauską, A. Ramanauską. J. Gu
dą ir J. Kivytą. Rinkimų data 
bus paskelbta vėliau. Jie vyks 
slaptu balsavimu. Visi siuvėjai 
kviečiami balsavime uoliai da
lyvauti ir balsuoti už šiuos kan
didatus.
• Lietuviškose Brooklyne siu

vyklose darbas gerokai suma
žėjo, jei nebūtų kariškų rūbų 
užsakymų, tai daugelis darbi
ninkų nustotų darbo.

M. Ausikaitč,
LDS narė, ilgametė “Darbi

ninko” skaitytoja ir duosni rė
mėja, laikraščiui “Darbininkas” 
paremti atsiuntė $100.00. TT. 
Pranciškonai nuoširdžiai dėkoja 
didžiai rėmėjai M. Ausikaitei 
už paramą.

Pamokslai vaikams lietuviš
kai. Jvedus parapijos mokyklo
je tikybom dėstymą lietuviškai, 
savaime kvla reikalas ir pa- 
moks'u= vaikams sekmadieniais 
sakvri Jie^n-šk0! Teko patir
ti, kad gre tų laiku tokie pa
mokslai jau bus sakomi.

Nairas chom®. Muz. T Gai
deliui vadova’riat. So. Bostone 
pradėjo ve:kti vyrų choras. 
Choro in:ciatori',i vra vietos 
sportminkai. Reikia laukti, kad 
chorrs darniai b^ndmdarb'aus 
su kitais čia veikiančiais cho
rais ir pagyvins kultūrinį gy
venimą.

Vasario 16 minėjimui su
ruošti Alto Bo.-tono skvrius su
darė komisiją, į kurią įeina inž. 
A. Čaplikas, J. Kasmauskas, 
adv. A. Juknevičius. J. Januš- 
kis. Nutarta tartis su vietos 
menininkais dėl programos pa
rengimo.
Kandidatai į L. Piliečių Dr-jos 

valdyba
Praeitame susirinkime įvyko 

valdybos narių kandidatų no
minacijos. Pirmininkui adv. J. 
Grigaliui atsisakius, žymiausiu 
kandidatu didele balsu dau<m- 
ma buvo išstatytas adv. K. Ka* 
linauskas. Į vicepirm. — A. J. 
Namaksy ir inž. A. Čaplikas, 
sekret. — V. Vakauzas ir adv. 
A. Jankauskas, i kasin. — Pr. 
Razvadauskas, Baltrašūnas, J. 
Arlauskas, finansų rašt. — 
White. Markelionis, marša’k.— 
Grendelis, i direktorių tarybą 
— adv. J. Grigalius, dr. Kapo-

NAUJŲJU MĖTĮ SUTIKIMO
kuri ruošia Aitvarų kvartetas 

gruodžio 31 d. Grand Paradise 
salėse, programa jau daug kas 
išanksto įdomaujasi. Teko pa
tirti. kad ji bus pagal kiekvieno 
svečio skonj: kas mėgsta trum
pą programą — bus trumpa, 
kas ilgą — ilga (tik neperil
gai), kas mėgsta svajingą—bus 
svajinga, kas linksmą — bus 
linksma. Tik dėl vieno dalvko 
Aitvarai iš anksto atsiprašo: 
prie geriausių norų jiems neiš
eis paruošti liūdną programa. 
Be to, būsimiems svečiams ga
lima pranešti, kad Grand Para
dise salėse yra taip erdvai, puoš- 
nuo ir patogu, jog tie. kurie bus 
labiau suinteresuoti kitokiais 
dalykais nei programa, galės 
jos nežiūrėti ir neklausyti, bet 
vistiek smagiai laiką praleisti. 
Kas dar neaišku, paaiškės N. 
Metų išvakarėse Grand Para
dise salėse, 320 Grand St., 
Brooklyne. 

čius, Lekys jr., St. Griganavi- 
čius, A. Neviera ir kiti.

Rinkimai vyks dar prieš 
Naujus Metus.

Ilgiau atidarytos krautuvės. 
Prieš šventes jau nuo šios sa
vaitės visos didžiosios krautu
vės, vadinamos department 
stores, atidarytos pirmadieniais 
ir trečiadieniais ligi 8 vai. 30 
min. vakarais.

Pareigingi L. K. rėmė jai
Per pastaruosius du mėne

sius šie Lietuvių Kultūros Rė
mėjai Bostone užsimokėjo visą 
nario mokesti už 1951 metus 
($12): K. Kriščiukaitis. St. Lū
šys, St. Mockus, P. Pilka. Mrs. 
T. K. Tattan. Už '0 mėnesių 
užsimokėjo: D. Brli;"?ė. O. Jo- 
mšauskienė. Br. Kubilienė. Pr. 
Lembcrtas. K. Šimėnas iš No>-- 
vvoodo. Br. Strika’fs. Pinigai 
perduoti šeštadieninei ’iti>*>n!s- 
tikos mokyklai, o rėmėjams 
my'širdus ačiū.

Per' snajio 27 d ivvkusi T iš
turiu Kultū’*np PėmC-iii ir T - 
tnanistikos Mokvk’ns mokinių 
tėvai susirinkimą šie asmenvs 
pažadėjo kas mėnuo mokėti 
bent no 1 dol. šeštadieninei 
mokvklai palaikyti: N. Adomai
tis. K. Baranauskas. M. Bikne- 
vičiiis, St. Jurgelevičius. Alb. 
Karosas. J. S+enonavič''is. J. 
Vaičhirgis. J. Valickas. Dauge
lis jų iš karto užsimokėjo už 
kelis mėneriu.

LRK Valdyba

PADftKA
Lapkričio 2 d. mirė mūsų 

mylimas tėvas ir uošvis Jonas 
Jaruševičius, gyvenęs 33 Brook 
St., Lavvrence. Mass. Nuošir
džiai dėkojame kun. A. J. Ja
niūnui atlaikiusiam gedulingas 
pamaldas už vėl. vėle, taip pat 
nuoširdi padėka priklauso prel.
P. Jurui globojusiam mūsų tė
velio laidotuves ir visiems ku
nigams dalyvavusiems ir atlai
kiusiems šv. mišias už velionies 
vėlę. Dėkojame visiems arti
miesiems ir prieteliams dalyva
vusiems laidotuvėse ir papuošu- 
siems velionies kapą gėlėmis. 
Mūsų padėka priklauso ir kar
sto nešėjams: N. Jodkai, Ant. 
Andriuškevičiui, J. Stanevičiui, 
F. Kranch, Al. Valinskui, J. Ta- 
parauskui ir visiems šv. Kazi
miero Dr-ios nariams, kuriai ir 
velionis ilgus metus ori klausė. 
Visiems mūsų nuoširdus ačiū.

Jonas ir Belle Jaruševičiai

Prašo garantijos:
Simutis, Maria — gim. 1906 

m. vas. 1 d. (Ethnic German) 
našlė: Ruth — gim. 1937 m. 
gruod. 10 d.: Annemarie—gim. 
1941 m. sausio 18 d.: Georg— 
gim. 1934 m. rūgs. 30 d.

Adresas: 24a Luebeck, Mar- 
listr. 101, Block 13.2.49, Bri- 
tish zone, Germany.

BUTELIS nemokamai išnuo- 
muojamas tam, kuris bus dalį 
ar visą popietinį laiką namie. 
Butelis yra su baldais, pečium 
ir dušu. (Telefonu ir vonia lei
džiama pasinaudoti atskirai). 
Dėl sąlygų teirautis nuo 5-7 v. 
vak. 592 E. 6th St., 3-čias aukš
tas. So. Boston 27, Mass. Tel. 
SO 8-2814. (62)

INŽ. BR. GARŠVA ieško 
pirkti arba paskolinti savo iš
leistų Lietuvoje elektrotechni
kos knygų:

1. Oro linijų statyba.
2. Pagrindiniai elektros

dėsniai.
3. Magnetizmas. Elektrosta-

tika.
4. Nuolatinės srovės maši

nos.
Prašome neatidėliojant siųsti 

žinias šiuo adresu: K. Tamo
šaitis, 592 E. 6th St., So. Bos
ton 27, Mass. Tel. SO 8-2814.

(62)

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Furniture Co.
M O V E R S — ,
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