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KODĖL AMERIKIEČIAI ŠLEPE
PRANEŠIMĄ APIE KATYNĄ Eisenhoweris lankosi pas Trumaną

Washiagtonas. — Kongreso 
komisija Katyno žudynėms tir
ti apklausinėjo buvusį kariuo
menės informacijos šefą Bisselj, 
ar JAV slėpė žinias apei Katy
no nusikaltimą.
Bissel pareiškė, kad pulk. Van 

Vlieto raštą apie Katyno žudy
nes jis gavo 1945 m. gegužės 
mėn. Raportą pažymėjo “labai 
slaptai" iir padėjo j Pentagono 
bylas.

Kodėl jo neskelbė ? — Bissel 
paaiškino, kad raporto paskel
bimas galėjo sukliudyti JAV 
derybas su Sovietais ir Sovietų 
dalyvavimą steigiant JTO. 
1945 m. vasario mėn. preziden
tas Rooseveltas ir min. pirmi
ninkas Churchillis Jaltos kon
ferencijoje su Stalinu —pasa
kojo Bissel — darė biznį; So
vietai pasižadėjo nutraukti sa
vo sutartį su Japonais ir juos

Kaip Rooseveltas 
žiūrėjo į Katynę

WashingtoMM. — Katyno žu
dynių komisijoje iškilo įdomių 
smulkmenų apie JAV aukštųjų 
žmonių laikymąsi tų žudynių 
atžvilgiu. Paaiškėjo, kad Len
kijos egz. vyriausybei papra
šius Katyno žudynes ištirti, jos 
prašymą Rooseveltas pavadino 
“nesusipratimu” ir reikalavo, 
kad lenkai elgtųsi daugiau žiū
rėdami ateities reikalų. Kai 
Stalinas pranešė Rooeeveltui 
nutrauksiąs santykius su Len
kijos vyriausybe Londone, Roo- 
seveftas prašė to nedaryti. Ta
čiau JAV atstovas Maskvoje 
liudija, kad Stalinas jau seniai 
buvo numatęs tuos santykius 
nutraukti ir ieškojo tik progos.

Buvęs gubernatorius Earle 
pasakojo, kad jis 1944 m. buvo 
įteikęs prezidentui Rooseveltui 
Bulgarijos ir Rumunijos Raud. 
Kryžių liudijimus su kaltini
mais sovietams dėl Katyno. Ta
čiau prezidentas jam atsakęs: 
“Negali būti — tuos žmones iš
žudė vokiečiai ir dabar verčia 
kaltę rusams." Porą savaičių 
prieš prezidento mirtį Earle pre
zidentui pasakęs norįs prabilti 
į amerikiečius apie sovietų 
grėsmę, bet “prezidentas man 
tiesiog uždraudė kalbėti. To 
negana, tur būt, kad manim 
nusikratytų, įsakė mane iškelti 
į Samoją ,toli nuo Rusijos.” Ten 
jis buvo stiprioje karo cenzo
riaus kontrolėje ir negalėjęs 
nieko kalbėti.

PRANCŪZAI I Ž ODERIO-
» X

Paryžius. — Daladier, radi
kalas, buvęs min. pirmininkas, 
ryšium su Amerikos prezidento 
rinkimais spaudoje paskelbė, 
kad susipratimas su Rusija dar 
būtų įmanomas, jeigu jiems bū
tų garantuotos dabartinės Ode
rio Neisses sienos. ‘Tai yra no
ras Prancūzijos daugumos, ir 
aš noriu, kad tai būtų Ameri
kos vyriausybės noras, kol dar 
nevėlu.’

PRIEVARTA IMA SAVANO
RIUS | LEGIONĄ

Vokietija.—Vokietijos Rhein- 
lando - Pfalzo provincijos vi
daus reikalų ministeris apkal
tino Prancūzijos okupacinę 
valdžią, kad ji 19 vokiečių jėga 
sugrūdusi į autobusą ir išsiga
benusi į svetimšalių legioną. 
Jau nebe pirmas kartas vokie
čiai tuo nusiskundžia. Prancū
zai dėl to tyli. 

pulti iš užpkalio, kad būtų su
trumpintas karas, nes ameri
kiečiai jau buvo išsisėmę. Van 
Vliet raportą norėjom laikyti 
slaptai, kad nepažeistume Jal
tos susitarimo dvasios. Jaltos 
surtartis parodė, kokią brangią 
kainą buvom prisiryžę sumo
kėti Sovietams už pagalbą. Bet 
aš netikiu, kad ten būtų kas 
nors įsivaizdavęs dabartinę Ru
sijos padėtį, — kalbėjo liudi
ninkas.

Komisija, kuri darbą pradė
jo 1951 m. spalių mėn., liudi
ninkus klausinėti jau baigė. 
Gruodžio 31 d. savo pranešimą 
jį įteiks kongresui.

Jungt. Tauty sesiją 
gali tekt pratęsti
New Y’orkas. — Dabartinė 

Jungt. Tautų visumos sesija tu
rėjo baigtis gruodžio 20 d. Ta
čiau darbai taip iš lėto eina, 
jog manoma, kad sesiją teks 
pratęsti dar ir po Naujų Metų.

Jau keturios savaitės, kai 
prasidėjo diskusijos Korėjos 
klausimu, tačiau dar nė trupu
čio nepriartėta prie to klausi
mo sprendimo. Jis tebestovi 
vietoj, nes komunistų atstovai 
nerodo jokio noro priimt vaka
riečių sąlygas karui baigti. Tuo 
tarpu dar laukia eilė kitų svar
bių klausimų. Turi būti ap
svarstyta Tuniso ir Maroko pa
dėtis. Nusiginklavimo komisi
ja turi pranešti apie jos nepa
sisekimą pasiekti atominio ir 
šiaip ginklavimosi sumažinimo. 
Taip pat darbų tvarkoj yra dar 
ir kitų klausimų. Jiems apsvar- 
syti reikės taip pat nemaža lai
ko. Bet jo jau nebelieka, jei se
sija nebus pratęsta.

GRAIKUOS RINKIMUOSE 
LAIMI DEŠINIEJI

Atėnai — Graikijoj įvyko 
parlamento rinkimai, kurių 
duomenys pilnai dar nežinomi. 
Tačiau iš suskaitytų jau balsų 
aiškėja, kad laimėjęs bus deši
niųjų partijos vadas maršalas 
A. Papagos, o pralaimėjęs ligi 
šiol valdžioj buvęs kairiųjų li
beralų blokas vadovaujamas 
gen. Plastiro.

Rinkimuose dalyvavo 36 par
tijos, tačiau tik keturios iš jų 
turi didesnės reikšmė?.

ŠV. TĖVAS PASVEIKINO 
EISENHOWERĮ

Vatikanas. — Pijus XII pas
veikino Eisenhowerį. linkėda
mas jam ir jo vyriausybei Die
vo palaimos. Eisenhoueris pas
kelbė sveikinimą ir savo pade
dą šv. Tėvui.

Mashingtonas. — Eisenho- 
ueris tuo tarpu atostogauja. 
Bet pas jį eina pasitarimai dėl 
naujos vyriausybės. Kalbėjosi 
dėl dalyvavimo vyriausybė je su 
gub. Deuey. Devvey atsisakė, 
laikydamas savo dabartines pa
reigas labai svarbias.

Eisenhovveris paskyrė savo 
stebėtoją J. W. Dodge, Detroito 
bankininką, prie biudžeto ko
misijos. Trumano vyriausybės 
biudžetas numatomas apie 80 
miliardų. Dodge pareiškė norą 
biudžetą mažinti, kiek tik įma
noma.

Savo ryšininku prie Baltųjų 
Rūmų Eisenhovveris paskyrė 
šen. H. C. Lodge. Jis pareiškė, 
kad savo uždaviniu laiko su
rinkti iš visų vyriausybės įstai
gų informaciją. Lapkričio 18 d. 
skirtas Eisenhovverio apsilan

SEKRETORIUS ATSISTATYDINO, 
PATARĖJAS NUSIŽUDĖ

Jungt. Tautos.—Po gen. sekr.
Lie atsistatydinimo naujausia 
sensacija Jungt. Tautose tarp 
tuščių kalbų apie Korėjos tai
ką — Abraomo H. Fellerio, 
JTO vyriausio teisės patarėjo ir 
Lie asmeninio advokato, nusi
žudymas.

Tai įvyko lapkr. 13 d. jo pa
ties Virte. Jis pasakė žmonai, 
kad nusižudys, ir Šoko pro lan 
gą iš 12 aukšto. Nusižudė, ma
noma, ryšium su senato komisi
jos veikla prieš komunistus

VOKIETIJOS ĮJUNGIMAS Į 
VAKARUS ATIDEDAMAS

Bonna. — Sutartis su sąjun
gininkais dėl Vokietijos įjungi
mo į Vakarų gynimą gali būti 
vėl atidėta. Vokietijos socialde
mokratai paskelbė, kad sutar
tis priešinasi konstitucijai. Tad 
prezidentas perdavė apsvarsty
ti teismui. Teismas paskelbė sa
vo posėdžius kaip tik tuo me
tu, kai parlamentas turėjo 
svarstyti patvirtinimo klausi
mą. Sutarties svarstymas par
lamente greičiausia bus paskir
tas jau tik ateinančių metų pra
džiai.

Prancūzijoje de Gaulle sąjū
dis paskelbė atsišaukima kovo
ti visomis jėgomis prieš šitą 
“kapituliacijos ir avantiūrų su
tartį”, kuria būsią likviduota 
Prancūzijos tautinė armija.
Stalino talkininkai išgalvos ir 

kitokių priemonių, kad tik 
klausimas būtų nustumtas. 

Vakariečių ir komanMv atstovai tiria neutra.u mo pažridimų Korėjos paliauba derybų . <»noje. ««-r 
ja vykatant amerikiečių tiekimo sunkvežimiui. Jrs buvo. greičiausia. komunistų. apšaudyta*. I žmustas 
viena* neginkluota* vakariečiu sanitaras.

kymas pas Trumaną. Iš Tru- 
mono pusės pasimatyme daly
vaus dar Achesonas. Lovetas ir 
kt.

Prekybos sekretorium Eisen- 
howerio vyriausybėje numa
tytas Walter VVilliams. Spaudai 
jis pareiškė, kad didžiausias rū
pestis JAV vyriausybei yra san
tykiai su Rusija. Prekybos de
partamento uždaviniai bus sus
tiprinti prekybinius ryšius su 
Pietų Amerika ir rytais, o taip 
pat pakelti viduje pramonę ir 
sustiprinti apyvartą vidaus rin
koje.

KAIP AMERIKOS I KATALI
KAI ŽIURI j E1SENHOWER(

New Yorfcas — Laikraštis 
‘Tablet” vedamajame kalba, 
kad Eisenhovveris nėra stebuk 
ladaris ir negalimų dalykų ne

JTO. Gen. sekretorius Lie jį 
buvo paskyręs ginti JTO tar
nautojus nuo senato komisijos 
nepagrįstų kaltinimų ir įtarinė
jimų. kaip Lie aiškino. Komisi
jos pirm. McCarran pareiškė, 
kad nutarimo ištardyti patį 
Fe Bėrį nebuvo.

Felleris 1944 m. buvo vyriau
sias teisės patarėjas UNRRoje, 
nuo 1346 nm*amerikiečių dele
gacijos JTO sesijoje Londone 
patarėjas. Nuo tų pat metų jau 
JTO sekretoriato teisių sky
riaus direktorius su 18.000 at
lyginimo. Jis parašydavęs svar
biausias kalbas gen. sekretoriui 
Lie. Fellerio bendradarbiai 
tvirtina, kad Felleris 
buvo artimas draugas Hisso, 
valstybės departamento valdi
ninko, kuris teismo nuteistas 
dabar sėdi kalėjime ui valsty
bės paslapčių išdavimą Sovie
tams.’

KAIP SPROGDINAMAS 
ADENAUERIS

Vokietija. — Dr. Heineman- 
nas, buvęs pirmoje Adenauerio 
vyriausybėje vidaus reikalų mi
nisteris, sugalvojo steigti nau
ją partiją, kuri kovotų prieš 
Vokietijos apginklavimą ir už 
Vokietijos sujungimą. Heincma- 
nnas yra sykiu ir Vokietijos e- 
vangelikų bažnyčios preziden
tas. Jį remia vienas iš Bavari
jos CDU atstovų park-mente, 
o taip pat Centro partijos pir
mininkė Wessel, kuri neseniai 
už Heinemmano ir ištekėjo. 

įvykdys. Tačiau laikraštis lau
kia, jog Korėjos karo reikalui 
Eisenhovveris stipriai pajau
siąs, kad ir kiti JTO nariai įsi
jungtų į kovą; jog kiniečių na
cionalistų izoliacija Formozoje 
bus baigta ir jie panaudoti Ko
rėjos karui; jog bus surasta 
naujų priemonių sumažinti a- 
merikiečių nuostoliams. O vi
duje, neabejoja laikraštis, bus 
sustiprintas Washingtono apsi
valymas nuo komunistų.

Maskvos partijos organas 
“Pravda” piirnąsyk įsidėjo afc- 
kinimus apie Eisenhovverio iš 
rinkimą. Esą rinkimuose tauta 
pasisakiusi ne tiek už Eisenho- 
vverį. kiek prieš Trumano poli
tiką, tiek užsienio, tiek ir vi
daus. Kadangi Trumanas su
galvojo Korėjos karą, tai tauta 
esą jo politiką pasmerkusi ir 
trokštanti taikos.

SENATORIAI PRIEŠ JTO 
KOMUNISTUS

Jungtinės Tautos. — Senato 
pakomisė, kuri tiria komunis
tus. įsibrovusius į Jungtines 
Tautas, paskutinėj sesijoj ap
klausinėjo 5 asmenis. Trys iš jų 
atsisakė papasakoti apie savo 
ryšius su komunistais: — Leon 
Elbeson. kuris tarnauja saugu
mo tarylxjs bibliotekoj, pasisa
kė e-ąs dabar nekomunistas, 
be* ar buvo anksčiau — nepa
sakė; Helen Kagen - Pozner, 
vertėja iš rusų kalbos, ir ponia 
A. Guest, kurios vyras yra do
kumentų kontrolės skyriuje re
daktorius.

Sensacingiausias buvo pasi
sakymas Olgos Mišką, kuri 
Jungtinėse Tautose dirba radio 
programos skyriuje kaip maši
ninkė. Ji nuo 1949 m. jau turi 
Sovietų pilietybę, nors tarnauja 
kaip Amerikos pilietė. Ka i ga
lėtų iškeliauti į Rusiją, ji per
siskyrė su vyru. Penktasis as
muo buvo panelė Joyce Camp- 
bell, Jungt. Tautose tarnautoja 
vaikų globos reikalams.

Po visų parodymų pakomi
sės pirm. McCarran pasakė: 
“Jeigu JTO .savo centrą laiko 
Jungt. Amerikos Valstybėse, 
tai turi išvalyti savo rūmus nuo 
komunistų ir jų subversyvinės 
veiklos.” O šen. W. Smith, pa
komisės narys, pridėjo: “Jeigu 
JTO negali bendradarbiauti su 
JAV apsivalant nuo šnipų ir 
sabotažininkų, ji neti ri savo 
buveines laikyti Amerikoje.”

New Yorko gub. Tk. Ikwtj aplankė Miami Beark naujai išrinkta 
v irę prezidentu Visoms. -Ii* čia sustojo pakeliui i* Augusta ,;ur tarusi 
su gen. Eisenhoueriu. Dewey nemanas Eisenbonerio kabinete imti I >- 
kias <nors pareigas, bet pasiryžęs visuomet, reikalui esant, Eisenho- 
weriui talkinti.

I I

PRANCŪZAI UŽTVARAS NUO 
ISPANIJOS ATKELIA

Paryžius— Maršalas Juinas, 
Prancūzijos kariuomenės gen. 
inspektorius ir europinės armi
jos sausumos kariuomenės va
das, ispanų savaitiniam laik
raščiui “Destino" davė pasikal
bėjimą dėl Prancūzijos Ispani
jos santykių, kuriuo susidomė
jo ne tik ispanai.

Maršalas, kuris yra buvęs 
Prancūzijos rezidentas Afriko
je, pasikalbėjime pageidavo 
Prancūzijos Ispanijos bendra
darbiavimo Maroke. Jis taip 
I>at pareiškė, kad Europos sau
gumas neįmanomas be Ispani
jos. “Mintis ginti Europą Pirė
nų kalnuose yra nesąmonė”, 
kalbėjo maršalas. “lemiamoji 
kova turi būti kitoj vietoj, ir vi
sos jėgos turi būti tenai su
telktos. Mes neturime duotis 
sunaikinami po vieną. Apskri
tai, negali būti tikros Europos 
be Ispanijos.”

Ar tai tik maršalo Juino as
meninė nuomonė? Jis pasisakė 
kalbės ir štabo vardu. Jau žie
mą gen. Guilleaume, dabartinis 
Prancūzijos rezidentas Maroke, 
lankėsi pas Ispanijos aukštąjį 
komisarą ir kalbėjo apie ispanų 
ir prancūzų ginklo broliškumą 
ir politinių santykių pagerini
mą. Lisabonos konferencijoje 
ir Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris Schumanas pasisakė, 
kad anksčiau ar vėliau ilspani- 
ja bus įtraukta j bendrą Euro
pos saugumo sistemą, bet Pran
cūzijos parlamentas tuo tarpu 
dar neigiamai esąs nusistatęs 
Ispanijos atžvilgiu.

Šitie pareiškimai su atsidėji
mu sekami Ispanijos. Iš jos da
roma išvada, kad Prancūzijos 
kariniai sluoksniai savo nusis
tatymą, nepalankų Ispanijai, 
jau yra atmetę; tačiau kairieji 
politikai vis dar užkietėję Is
panijos atžvilgiu, nors labai 
mielai broliaujasi su komunis
tu Tito.

Santykiai tarp Ispanijos ir 
Prancūzijos smarkes.niu tem
pu keisis dabar, kai su Ispani
ja jau beveik susitarė JAV. Su
tartis būsianti pasirašyta tarp

— Lapkričio 12-16 d.d. Mon- 
terrey mieste Meksikoje įvyko 
III tautinis Misijų Kongresas, 
kuriame dalyvavo beveik visi 
šio krašto Vyskupai ir Tikėji
mo Platinimo Kongregacijos 
atstovai.

Ispanijos ir Amerikos dar šį 
mėnesį. Ispanija gaus 175 mil. 
už bazes uostuose ir aerodro
mus, perleidžiamus JAV.

Nors atominės energijos komisija 
neskelbia, > ar iš tikro vandenilio 
bomba buvo susprogdinta, tačiau 
Colorados universiteto prof. E. A. 
Rohrnian sako, kad ji buvusi sus
progdinta jr pasirodžiusi apie šim
tą kartu galingesnė už “paprastu" 
atomine bomba.

BANDYMAI LIETE VANDE
NILIO BOMBOS GAMYBĄ

Washmgtonas. — Atomines 
energijos komisija paskelbė 
pranešimą, kad Eniwetok salo
je baigta nauja eilė atominių 
bandymų, tarp kurių ir bandy
mai susiję su vandenilio bom
bos gamyba. Tačiau pr-tnoši- 
me nenurodoma, ar jau paga
minta vandenilio bomba iš tik
ro buvo išbandyta. Komisijos 
pirmininkas G. Dean tik pažy
mėjo, kad bandymų duomeni
mis atominės energijos specia
listai yra patenkinti.

Yra pasklidusių žinių, kuras 
pranešė laiškuose namiškiams 
bandymuose dalyvavę kareiviai 
ir jaunesni karininkai ir iš ku
rių galima spėti, kad Eniweto- 
ke buvo jau susprogdinta van
denilio bomba. Tačiau komisi
jos pranešimas šios žinios tie
siogiai nepatvirtino. Dean tik 
pažymėjo, kad tų laiškų klausi
mas saugumo organų tiriamas, 
nes juose skleidžiami dalykai 
gali atskleisti priešui naudingų 
žinių.
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PASAI SDRUOMF.NftJ

LAISVOSIOS EUROPOS KOMITETAS 
BR AZILIJOJ K

Rio de J a ne iro įsikūrė Lais
vosios Europos Komitetas. Jis 
apjungė demokratinės linkmės 
veikėjus iš 9 Sov. Rusijos oku
puotų valstybių, esančių tarp 
Baltijos ir Juodosios jūros. Ko
mitetas stengiasi skleisti teisin
gą informaciją ir išsaugoti Va
karų kultūrą, kurią taip bru
taliai naikina sovietai. Į komi
teto vadovybę įeina visa eilė žy
mių Brazilijos politikų. Pirmi
ninku išrinktas H. A. Spitzman 
Jordan. o vicepirm. Jan Reis- 
ser, čekoslovakų ministeris. 
Lietuvą atstovauja dr. Frikas 
Meieris. kuris yra ir administ
racinės tarnybos narys.

Komiteto įsteigimas sukėlė 
gyvą susidomėjimą ne tik sos
tinėje. bet ir visoje Brazilijoje.

KOLUMBIJA

Nauja LKMD Valdyba
Prieš kiek laiko Medei line įsi

steigusi Liet. Katalikių Moterų 
Draugija pasireiškia gyva veik
la. Apsnūdusią koloniją mote
rų draugija vėl išjudino ir gy
vai reiškiasi kultūriniame ir re
liginiame gyvenime. Neseniai 
draugija Išsirinko naują valdy
bą, j kurią įeina: •pirmininkė— 
Salomėja Petrauskienė, vice
pirmininkė — Dr. Apolonija 
Pacevičienė. sekretorė — Dr. 
Petronėlė Totoraitienė. iždinin
kė — Genoveva Karnauskienė. 
kultūros vadovė — Birutė Čy- 
pienė.

“Estudios Romualdos"
Šituo vardu veikia odos meno 

dirbinių dailės studija. Susikūrė 
ji prieš keletą mėnesių ir dabar 
pradėoj reklamuotis. Tai buvo 
Medellino turtingesnei visuo
menei staigmena. Architektas 
dail. Romualdas Brazys pirmą 
dieną .viešai studiją atidarius, 
buvo apsuptas foto konespon 
dentų ir žurnalistų. Tą dieną 
didesnieji Medellino dienraščiai 
įdėjo plačius reportažus, iškel
dami lietuvių meninį lygį. Dar 
tą pačią dieną kolumbiečiai nu
pirko keletą brangių dirbinių ir 
keletas turtingesniųjų pakvietė 
Brazį suprojektuoti butų bei 
kambarių dekoravimą.

AUSTRALIJA

Kultūrinis filmas
Melburne buvo rodomas kul

tūrinis filmas iš muzikos srities 
ir lietuvio Žalkūno padaryti 
vaizdeliai iš misininkų darbo 
tarp senųjų Australijos gyven
tojų. Filmas buvo rodomas St. 
John bažnyčios salėje švietimo 
komisijos rūpesčiu.

Atidaryta lietuviška 
sekmadieninė mokykla

Melburno priemiestyje Cly- 
ton LKF skvr. pirm. Antanai
čio rūpesčiu lapkričio mėn. pra
džioje atidarvta lietuviška sek
madienio mokykla, iš eilės tre
čioji Melburne. Pirmoji, vado- 
vauiami mokytojo Makulio. 
veikia lietuviu oiiraui os salė:e. 
antroji — A. Ki aušo privačiuo
se namuose.

Anglai vare-būrj sucaiMfvtn Afrikoj. Mati-Mau trrori*tinė* orga- 
nizacijm nariu. Jau n.niaža* skaičių* laikoma* nž spygliuotu vielų 
atmyklosr arba kalėjime.

Ypač įspūdingai ilga kalba jį 
pasveikino atstovų rūmuose jų 
narys Pereira Diniz. pareikšda
mas visišką Brazilijos solidaru
mą pavergtųjų tautų vedamai 
laisvės kovai. Brazilijos dienra
ščiai tris kartus per savaite 
spausdina straipsnius ir kitą in
formacinę medžiagą, kur kal
bama apie Sovietų darbus oku
puotuose kraštuose.

ANGLIJA

Pagerbė Harrisoną
Didžiosios Britanijos Lietu

vių Sąjungos visuotinis skyrių 
atstovų suvažiavimas Londone, 
įvertindamas buv. britų konsu
lo Vilniuje ir Kaune. E. J. Har- 
risono. nuopelnus Lietuvai, vie
nu balsu nutarė suteikti jam 
Sąjungos garbės nario vardą. 
Kaip žinoma. Harrisonas yra 
knygos “Lithuania’s Fight for 
Freedom" autorius ir daugelio 
knygų vertėjas. Dabar gyvena 
Londone ir yra didelis lietuvių 
draugas.

ITALIJA
Pagerbė lietuvį

Vatikane Jo šventenybė Pi
jus XII apdovanojo pasižymėji
mo raštu ir medaliu ilgametį 
“L’Osservatore Romano” admi
nistratorių. lietuvį kun. S. Pet
raitį. salezietį, už jo nuopelnus 
administruojant Vatikano or
ganą.

Su persekiojamais 
katalikais

Spalio 26 d. “Angelicum” u- 
niversiteto didžiojo salėj Romo
je įvyko solidai-umo su perse
kiojamais katalikais Sovietų už
imtuose kraštuose mitingas. 
Kalbėjo pasekretoris užsienių 
reikalams J. E. Dominedo ir at
stovas Enrico Medi. Mitinge da
lyvavo visa eilė senatorių ir at
stovų. Romos burmistras, apaš
talinis vizitatorius Ukrainai 
vysk. Buscko. eilė diplomatų, 
prelatų. Italijos politikos ir vi
suomenės veikėjų. Lietuviams 
atstovavo kun. V. Mincevičius.

Atsilikta paminėti
Juozas švaistas — PETRAS 

ŠIRVOKAS. Nuotykių nuoty
kiai žemėje, pragare ir dangu
je. Trijų dalių senų ir seniau
sių laikų vaizdas, parašytas lie
tuvių pasakų motyvais. Išlei
do Chicagos Lietuvių Literatū
ros Draugija. Viršelį piešė Mi
kas Šileikis. 228 psl. Kaina 
2.75 dol.

Kun. Pranas Gavėnas, S.D.B. 
JAUNOJO GALIŪNO KELII. 
Pal. Dominiko Savio gyvenimo 
bruožai. Išleido Tėvai Salezie
čiai. Spausdintas Itali oje Cas
telnuovo Don Bosco. 1952 m.. 
157 psl. kaina 2 dol. Knyga iš
leista labai gražiai, keturiom 
s- aivom. gausiai iliustruota. 
Vinjetės dail. V. Aleksandravi
čiaus.

Tik jUkūraaia lietuviu Saiesi«*čiu Įstaiga Castelauovo Don Bosko (Ita
lijoj) miestelyjr aplanko Vyriausia* Saleziečiu rektorių*. 5-»i* iv. Jono Bo*co 
įpėdini*, kun. R. Ziggiotti (viduryje).

SALEZIEČIAI KURIA LIETUVIŠKĄ GIMNAZIJĄ
Am rikoje dabar svečiuojasi 

kuft. Juozas ZeHawkas, sale
zietis. atvykęs čia aplankyti sa
vo giminių, draugų, susipažinti 
su Amerikos lietuvių kultūriniu 
bei religiniu gyvenimu. Jis yra 
Castelnuovo Don Bosco lietuvių 
saleziečių įstaigos direktorius.

Užsukus jam su kun. dr. En- 
driūnu į "Darbininko” redak
ciją. prisiminė saleziečių veikla 
Lietuvoje. Jie buvo įsikūrę Gel
gaudiškio dvare prie Skirsne
munės. Dvarą dovanojo Ameri
kos lietuvis kunigas Petraitis. 
Saleziečiai įsitaisę pavadino jį 
Vytėnais. Taip pat Kaune turė
jo savo oratoriją, į kurią telkė 
vaikus, dažniausiai iš gatvės, ir 

juos auklėjo. I* Lietuvos 
taip pat nemaža buvo išvažiavę 
į Italiją, kur saleziečių centruo
se mokėsi.

Mielą svečią kun. Juozą Že
lia uską paklausiau:

—Kirk dabar turite saleziečių 
lietuvių tėvų ir broliukų ir kur 
jie gyvena?

— Lietuvių yra apie 35 ku
nigai ir keletas broliukų. Visi 
esame išsiblaškę po visą pasau
lį. Lietuvių saleziečių kunigų 
yra Amerikoje, Kolumbijoje, 
Venecueloje. Peru, Brazilijoje. 
Japonijoje. Buvo ir Kinijoje du 
tėvai, abu sėdėjo kalėjimuose, 
jų vienas kun. Urbaitis yra da
bar Italijoje, o kitas — kun. 
Perkumas Antanas neseniai at
vyko į Ameriką. Jis dar šių me
tų pradžioje išvažiavo iš Kini
jos.

Visuose kraštuose lietuviai 
saleziečiai yra įjungti į vietines 
saleziečių bendruomenes, tik 
Italijoje mes turime savo lie
tuvišką įstaigą, nes ten mūsų 
daugiausia susitelkę, esame 
7 kunigai ir keli broliukai.

Lietuviai į iv. Don Bosco 
tėviškę

Prisiminėm jų veiklą Italijo
je. Svečias pasakojo, kad jiem 
pasisekė sukurti autonominį 
vienetą. Saleziečių centras lie
tuviams leido įsikurti namus 
pačiam Don Bosco gimtiniame 
miestelyje — Castelnuovo Don 
Bosco.

įsikūrę ten. pradėjo organi
zuoti.

lietuviškąją gimnaziją,
į kurią priimami tik lietuvių 

vaikai, štai šiemet ši gimnazija 
pradėjo savo darbą. Veikia tik 
parengiamoji ir pirmoji klasė. 
Turi 15 berniukų, tai tremti- 
niai.. atvykę iš Anglijos. Mo
kykloje jie gauna visą išlaiky
mą. nes galima sakyti. jų tėvai 
ar globėjai nieko nemoka. Iš
laiko juos aukomis. Manoma 
Išplėsti iki 5 klasių, paskui bus 
leidžiami į liciejų ar amatų mo
kytis.

šiuo metu gimnazijoje mo
kytojauja 5 kunigai ir du bro
liukai. Lietuviškus dalykus 
lietuvių kalbą, geografiją, isto
riją. religiją dėsto lietuviškai, ir 
šių dalykų programa paimta iš 
tremtinių gimnazijų, veikusių 
Vokietijoje. Kiti dalykai pride
rinti prie Italijos švietimo pru- 
gramos ir dėstomi itališkai.

— Ar turite galimybės su
telkti daugiau jaunimo į savo 
mokyklą?

— Taip! Greit kun Urbaitis. 

buvęs Kinijoje 20 mc-tų, vyks 
į Vokietiją, kur mėgins verbuo
ti vaikus, kurie neturi galimy
bės mokytis, nes mūsų mokyk
loje gali sutilpti apie 100 mo
kinių. Būtų gera, kad atsirastų 
jaunimo ir iš Amerikos, kuris 
neturi galimybės čia 
mokytis. Ypatingą dėmesį 
mes skiriame amatams. 
Mūsų vienuolijos mokyklose 
galima išmokti visokiausių a- 
matų, vienas iš labiausiai pro
paguojamų yra spaustuvininko 
amatas, nes ir mūsų vienuolijos 
centre Torine yra didelė spaus
tuvė ir mes, lietuviai, turime 
taip pat savo spaustuve.

Čia mes nukrypome prie sa
leziečių spaudos.

— Kokius Jeęltaius dabar lei- 
džiate, — paklausiau mie’ą sve
čią.

— Anksčiau Lietuvą pasiek
davo “Saleziečių Žinios”, o da
bar jį esame pavadinę “Sale
ziečių Balsu”. Jis tarnauja 
mums daugiau kaip ryšys tarp 
visų mūsų vienuolių ir tarp n.ū-

Caroiine Fiek H Detroit. Mieli.. 
diiuinuMtama rodo adata, kurie siū
lą ji jvėrė. žiūrėdama dėžinė akim, 
kuria ji nematė 2S metu*. Tuomet 
Ji susižeidė akis, pargriuvusi ant 
apledėjusio iaJigatvio. Vėliau dalinį 
regėjimą kaire akimi ji buvo at
gavusi. Tačiau dėžinė buvo likusi 
visai akla. Dabar prie* kelias sa
vaites ji visai jau nelauktai prare
gėjo ir dešine akimi.

Pasitarimai Lietuvos reikalais Šveicarijoj
Spalio 26-27 dienomis Užsie

nio Reikalų Tarnybos valdyto
jas Dr. P. Karvelis ir Finan
sų Tarnybos valdytojas T. Ši
diškis lankėsi Šveicarijoje lais
vinimo talkos ir Tautos Fondo 
reikalais.

Ta proga Zueriche įvyko pa
sitarimas su Šveicarijos LB 
valdyba, kuriai atstovavo ir;'. 
Stankus, A. Paulaitis ir kiti. 
Pasitarime dalyvavo ir konsu
las - Garbačiauskas. Sutarta, 
kad yra atėjęs laikas imti steig
ti šveicarų lietuvių bičiulių 
draugiją ir kiek galint aktyviau 
reikštis spaudoje. Buvo aptar
ta. kas ir kaip turėtų būti da
roma šveicaru visuomenėje, kad 
mūsų laisvinimo bylai šio kra-, 
što viešoji opinija ir vyriausybė 
neliktų abejingos. Lietuviškoji 
Europinio Sąjūdžio sekcija taip 
pat bus organizuojama. Berne 
atsilankius pas Dr. A. Gerutį, 
kuris dabar Šveicarijoje atsto
vauja mūsų diplomatinei tarny
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Lietuvos nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris D. 
Britanijai B. K. Baiut s įteikė 
Britų užsienio reikalų ministe
rijai notą, protestuodamas, kad 
britų darbo partijos atstovas 
socialistų partijų Milano kon
ferencijoj, priešindamasi', pa
siūlymui priimti Balti os kraš
tų socialistus į socialistų inter
nacionalą. buvo pareiškęs, kad 
tų kraštų teritoriios esančios 
pripažintos Sov. Sąjungai. No
toje nurodoma, kad Vakarų 
valstybės šio smurto akto nėra 
pripa tinusios. Internacionalo 
biuras 11 bal^ų prieš 3 Baltijos 
kraštus priėmė nariais.

sų geradarių. Šiuo metu atva
žiuodamas pasiėmiau pačią 
naujausią knygą.

Čia kun. Želia viskas padėjo 
ant stalo puošnią, gražiais vir
šeliais “Jaunojo galiūno keliu.” 
Praskleidus sumirgėjo spalvos, 
gražus papuošimas. Tai bus be
ne vienintelė lietuviška knyga, 
skirta mūsų jaunimui, taip 
puošniai, net keturiom spal
vom išleista. Knygos papuoši
mus darė dail. Aleksandravi
čius, jų pačių vienuolijos na
rys.

— Kaip Jūs galite išleisti to
kią puošnią knygą?

— Čia yra dvi priežastys: pir
ma Italijoje daug pigesnis dar
bas. Vidutiniškai per dieną dar
bininkui mokama 1000 lyių, 
kas sudaro apie pusantro dole
rio. Popieriaus kainos yra be
veik panašios kaip ir Ameriko
je. Paskui, norėdami papuošti, 
mes pasinaudojame mūsų di
džiosios spaustuvės klišėmis, 
kurios yra pagamintos kitiems 
didelių tiražų leidiniams. Taip 
klišės pasidaro pigios.

— Ką manote išleist^ jei pas 

jus tokios geros spausdinimo 
sąlygos?

— Greitu laiku išleisime A. 
Sabaliausko “Siela už sielą”. 
Manome išleisti ir šv. Don Eos- 
co gyvenimą, kurio laida buvo 
pasirodžiusi Lietuvoje: žinoma, 
ją smarkiai sutrumpinsime. To
liau norime atspausdinti keletą 
būtiniausių religinių knygų, 
pirmoje vietoje — lietuvišką 
katekizmą, panaudodami pa
čias moderniausias spaudos 
priemones. Tuo reikalu jau kal
bėjau čia Amerikoje su kai ku
riais žmonėmis, tarsiuos ir su 
Kunigų Vienybe, nes čia reikia 
kuo geriausiai parengt tekstą. 
Taip pat galime atlikti ir kitų 
knygų spausdinimo darbus kur 
kas pigiau, nei kituose kraštuo
se.

Svečias išskubėjo toliau, pa
likdamas gerą nuotaiką: kad 
žmones dar nenuleidžia rankų, 
dirba ir kuria, puoselėja lietu
višką kultūrą visuose pasaulio 
kraštuose. P. J.

bai. buvo tariamasi, kas būtų 
galima daryti m ū- 
s ų laisvinimo r ei k a 1 a i s 
diplomatiniais ir jiems giminin
gais kanalais. Dr. A. Gerutis, 
nors ir priverstas užsidirbti sau 
pragyvenimą, pasižadėjo dau
giau laiko skirti lietuviškosios 
akcijos planui paruošti, taip pat 
plačiau informuoti šveicarų 
spaudą. Minčiai steigti šveica
rų lietuvių bičiulių draugiją vi
siškai pirtaria ir Dr. A. Geru
tis.

Daugumas Šveicarijoj liku
sių lietuvių dirba savo specialy
bėse. Lietuviškiesiems reika
lams visi yra labai jautrūs. At
silankiusieji Vykdomosios Ta
rybos nariai, taip pat Šveicari
jos lietuviai, kaip atrodo, at
naujintaisiais ar naujai už
megztaisiais asmeniniais kon
taktais yra patenkinti. Šveica
rijos lietuviai, tikimasi, prie 
mūsų lietuviškų reikalų galės 
prisidėti nemažu įnašu. AL TA

VOKIEČIŲ RADIJAS APIE LffiTUVĄ
*,• .4

Šiaurės Vokietijos radiofonas 
NWDR spalio 24 d. davė 20 
min. transliaciją apie Pabaltijo 
kraštus ir iš ten kilusius vokie
čius. Jo_e Pabaltijo kraštai 
prieš bolševikų užgrobimą buvo 
apibūdinti kaip “žydinti ir kles
tinti Europos kultūros dalis.”

Dar gražesnė transliacija a- 
pie Baltijos pavergtas valstybes 
buvo suruošta spalio 30 d. Pie
tų Vakarų Vokietijos radiofono 
SWRF Freiburge. Transliacija 
buvo pavadinta “Netektoji Tė
vynė", jos autorius — Rudolf 
Jakob. Transliacijoj buvo duoti 
daugiausia pasikalbėjimai su iš
trūkusiais iš tų kraštų žmonė
mis, slapta patekusiais į Vaka
rus. Stud. Jurgis Toleika klau
sytojus supažindino su studentų 
gyvenimu bolševikų priespau
doje, grįžusi iš Lietuvos vokie
tė — su kolchoziniu gyvenimu, 
kuris yra visai kitoks, negu 
skelbia išpūstais skaičiais ir ne
realiais duomenimis bolševikinė 
propaganda, šnekama apie ma
šinas ir nepaprastus laimėji

•■s-;.

Šveisavimui
šaukiate šveisuotoją• • •

SAVINGS BANK

Taupymui
.••naudokite Taupymo Bankę

Išmintinga yra pasikviesti specialistą specia
liam darbui. Lygiai taip pat išmintinga yra pa
sirinkti banką specialiam jūsų patarnavimui.

Massachusetts valstybėje yra 188 taupymo 
bankai—Savings Bank, įsteigi i specialiems tiks
lams padėti žmonėms, kaip jūs. Jie turi saugią 
vietą taupyti ir neramiais laikais, karo metu bei 
atėjus depresijai, šiandien, kaip ir visada, tau
pymo bankai patarnaus jums ten, kur jūs nori
te—jums patiems, jūsų šeimai ir jūsų namams.

Kiekvienas Massachusetts SAVINGS BAN'K 
yra tarpusavio pagalbos institucija. Tai reiškia, 
kad bankai neturi akcininkų..... jūs esate bend
rinis valdytojas ir bankas dirba indėlininkų nau
dai. Bankas grąžina visą pelną kaip dividendus 
indėlininkams, atskaičius išlaidas, atsargos ka
pitalą ir taksas.

Šiandieną Massachusetts gyventojai daugiau
sia naudojasi Taupymo Bankais nei kitomis 
bankų institucijomis. Jūs galite atidaryti sąs
kaitą net ir vienam doleriui ir kiekvienas doleris 
yra apdraustas visais Massachusetts valstybės 
įstatymais.

Norėdami arčiausiai jūsų susirasti Taupymo 
Banką žiūrėkite užrašo “SAVINGS BANK” 
arba “Institution for Saving.”

»

Visi indėliai j«lnai apdrausti Massach ūselis 
valstybės įstatymais

š
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mus, bet tikrovė yra visai ki
tokia: dirbo ji pati, duktė ir 
sūnus, o visi per dieną uždirb
davo tik 5 rublius, iii kuriuo.; 
galėdavo nusipirkti tik 2 kg 
duonos arba 150 gr cukraus. 
Ypač išsamiai buvo pavaizduo
ta partizaninio sąjūdžio veikla 
lietuviško, e aplinkoje realizuo
janti Robino Hoodo mitą. Tai, 
kaip pažymėjo pranešėjas, ko
votojai už tėvynės laisvę, ku
riems niekas neduoda jokių or
dinų, bet kurių veikla visą lai
ką išliko gyva. Tų laisvės ko
votojų 1945 m. skaičius sieke 
apie 100.000, dabar bėra likę 
apie 2.000-3.000. Jie dirba labai 
organizuotai ir susiklausyda
mi, pasiskirstę apygardomis, 
dėvi senąsias lietuviškas unifor
mas. Bolševikams niekad nėra 
pavykę susekti jų vyr. būsti
nės. Tačiau apie tos “vaiduok
lių armijos” žygius Išgirsta ir 
užsienis. Jų nuotaikos buvo pa
vaizduotos taip pat lietuviška 
daina “Kas bernelio sumisly- 
ta.”
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FRANOSCAN FATHERS

sako bolševikų laikraštis Lietuvoje

If—tina M aaeond eta matter at Brooklyn. N. Y. May 35, 1961. under the 
Act at Mareli 3, 1879, originali? entered aa aecond daaa matter at 

Boston, Mana., September 12. 1919.
SUB8CRIPTION RArtS PRENUMERATOS KAINA

Uomeatie yaariy .............  25.00 Amerikoje metama ______  25.00
Brooklyn, N. Y. __________ 2590 Brooklyn, N. Y._____________ 85.54
Hali year________________  83-00 Putei metų _____________  83-00
rareiga ---------------------------- 8590 Užsienyje--------------------------- 2590

Straipsnius Ir korespondencijai redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
•traipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini 
Ir kalbų redakcija neatsako.

LATVIJOS ŠVENTE
LAPKRIČIO 18 diena yra Latvijos nepriklausomybės šventė. 

Prisimindami su sveikinimais bendro kilimo, bendro likimo ir 
bendrų siekimų brolišką tautą, norime dairytis ne j praeitį, bet j 
dabartines latvių tautos pastangas ir susidarančias nuotaikas, ku
rios grindžia kelią ateičiai.

Latvių pastangos vieningai atstovauti ir reikšti Latvijos vals
tybės bei tautos valią užsieniuose nėra apvainikuotos laimėjimu 
kaip ir daugelio kitų tautų, kurių visuomenės dalis atsidūrė emig
racijoje. Tiesa, jie turi tvirtą ir aiškų ryšį su buvusia nepriklauso
mos Latvijos vyriausybe. 1940 metais vyriausybė pasirūpino duo
ti formalius įgaliojimus K. Zariniui, atstovui Londone. Dėl šių įga
liojimu ginčo nekyla. Tik kita bėda: toji vvriausybė buvo daugiau 
ar mažiau totalistinio pobūdžio, tad kai kurios demokratinės grupės 
jos nenori pripažinti. Joms vadovauja Stockholme sudarytas ko
mitetas su socialdemokratais prieky. J JAV yra atkelta ir Latvių 
Tautinė Taryba, kurioje atstovaujamos svarbiosios šeiminės gru
pės prieky su vysk. Rancenu, kuris buvo paskutinis Latvijos seimo 
vicepirmininkas, ir tokiu būdu jam tenka prezidento pareigos. Vo
kietijoje paliktas tos tarybos įgaliotinis ir užsienio reikalam šefas 
R. Liepinš, buvęs Latvijos atstovas Kaune. Pastangos latvių emig
racijai išrinkti organą, kuris kalbėtų latvių tautos vardu, nedavė 
vaisių. Ir jie suprato, kad tai būtų tik emigrantinis, o ne tautos 
organas. Didesnių vaisių yra davusios pastangos sustiprinti diplo
matinį Latvijos atstovavimą — Washingtone ir Paryžiuje pasise
kė įjungti po naują žmogų, nors ir nelygiom teisėm.

Kovoje dėl valstybės atgaivinimo latvių emigracijoje stiprėja 
nusistatymas parodyti, kad Latvijos valstybė nebuvo tik 1918 m. 
padaras, trukęs 22 metus ir vėl dingęs kaip meteoras. Latvių lei
diniuose randam dabar pastangų iškelti Latvijos valstybę susida
rius tais pačiais laikais kaip ir Lietuvos. Tik jeigu lietuviai turėjo 
savus kunigaikščius, kurie kunigaikštystes sujungė į Mindaugo ka
ralystę, tai latviai pirmąja savo valstybės užuomazga iškelia Rv- 
gos arkivyskupo sudarytą Terra Mariana, “švenčiausios Panelės 
valstybę,” kuri yra baįaytinės valstybės pobūdžio. Tik ji turėjusi 
nusileisti kalavijuočių ordino sukurtai Livonijos valstybei, išsilai
kiusiai 350 metų. Tai buvusi savarankiška vakarietinio pobūdžio 
valstybė (1200-1550). Bet Livonijos ordinas neatsispyrė Rusijos 
invazijai, ir jo valdomos žemės buvo padalytos. Livonija pateko į 
Švedijos įtaką, Kurliandija teko Lenkijos suverenumui. Tačiau 
latvių istorikai pabrėžia, kad Kurliandija naudojosi savarankiškos 
valstybės teisėm, ir ją sieja su busimąja Latvijos valstybe po 1918 
m. Tai trūko 1561-1795 m. Tik nuo pastarosios datos buvusi Lat
vijos valstybė įjungta į Rusiją. _

Kiekvienas iš pavergtųjų kovoja, kuria savo nusistatymus, 
organizuojasi skyrium, bet kovoja ir drauge. Su latviais mums tne- 
ka bendrus kovos žygius daryti tiek diplomatinėje tiek visuomeni
nėje srtyje. Tai pradžia glaudesniam bendradarbiavimui, į kurį 
veda šviesesnė ateitis ir kuriam skaudi dabartis duoda laiko 
ruoštis.

Dviejų tikslų siekia bolševi
kai Lietuvosmeno gyvenime — 
nutildyti laisvąjį meną ir su
kurti sovietinį meną.

Laisvasis rašytojas, dailinin
kas pasirenka laisvai apie ką 
rašyti, kurti. Sovietinis meni
ninkas turi kurti tai ir taip, 
kaip įsako partija ir jos politru- 
kai.

Laisvuosius rašytojus bolše
vikam pasisekė nutildyti Lietu
voje. Bet sukurti bolševikinius 
ir dabar nesiseka. Net tie jau
nieji, kurie buvo pradėję mė
ginti savo jėgas taip, kaip bol
ševikai reikalauja, pritilo, nu
stojo rašę. Dėl to sovietinė val
džia draskosi, pyksta, grasina. 
Vietoj lietuvių bolševikai mė
gina įkinkyti į sovietinės lite
ratūros dirbimą Lietuvoje ruse
lius, kurie yra atkelti daugiau
sia į Vilnių. Jie turi virsti “lie
tuviškos” kultūros vadais. Taip 
bolševikai yra išmėginę su gru
zinais ir kitomis Kaukazo tau
tomis — nugabena savo rusą 
rašytoją, palaiko ten kelerius 
metus, kad išmoktų vietinę kal
bą ir pažintų papročius, o pas
kui jis turi rašyti neva tos tau
tos tautinę poemą ar romaną. 
Taip dabar mėginama daryti ir 
Lietuvoje — ruošiamas ruselių 
kadras, kurie turės kultūrai 
Lietuvoje vadovauti.

šitas literatūros likimas ir 
kova dėl literatūros stipriai at
sispindi iš Lietuvos bolševikų 
organo "Tiesos” ir kt. sovieti
nės spaudos.

“Tiesa” konstatavo, kad 
sovietinės Lietuvos kompozito
riai per sušauktą Rygoje Pa
baltijo kompozitorių pasitarimą 

buvo smarkiai kritikuojami, 
ir tą jų kritiką “Tiesa” vadina 
“teisinga”. Jiems buvo prikišta, 
kad masiniam vartojimui skir
tos naujai sukurtos lietuviškos 
sovietinės dainos nepasižymi 
nei meniniu ,nei profesiniu mei
striškumu. Jos esančios “sveti
mos mūsų liaudžiai", nes turin
čios “bažnvtinį, chorališką ats
palvį...” Kad ir kiek prikurta 
stalininių dainų, giesmių ar 
Stalino garbei skirtų kompozi
cijų, tačiau bolševikiniams va
deivoms jų vis dar per maža.

Ne geresni reikalai ir su sovieti
niais lietuvių rašytojais, ypač 

jų prieaugliu.

Lietuvos sovietinių rašytojų 
politinis valovas J. Baltušis jau 
ne pirmą kartą tiek per spaudą, 
tiek per įvairius mitingus di
džiu balsu šaukia: “Už tolesnį 
lietuvių tarybinės literatūros 
išvystymą!” Deja, ir jis pats 
pripažįsta:

“Rašytojų politinio lavinimo 
darbe partinė organizacija ne
užtikrino reikiamos kontrolės. 
Dėl to dalis rašytojų tarp jų 
net toks J. Avyžius, A. Pakal
nis, Grybas ir kiti, užleido 
mokslą, atirūko nuo jo... Ne
žiūrint kai kurio pagerėjimo 
dramaturgijos ir literatūros 
kritikos baruose, padėtis dar 
tebėra gana sunki.”

Padėties nepagerina nė 
sovietinių rašytojų pavyzdžiu 
praktikuojamos vad. “rašytojų 
kūrybinės komandiruotės”.

Šiemet buvo pasiųsti “į di
džiąsias komunizmo statybas” 
Stalino garbintojai T. Tilvytis, 
J. Dovydaitis ir kt. Tų koman
diruočių rezultatas — pasirodė 
nauji T. Tilvyčio eilėraščiai, 
garsinantieji “neišsemiamą bol
ševikų partijos vadovavimo jė
gą”. Pačioje Lietuvoje į įvai
rias pramonės įmones, kolcho
zus ar sovchozus žmonių vargo 
užtušuoti parausvintomis spal
vomis panašiu būdu buvo ko-
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mandiruota apie 20 rašytojų. 
Tačiau ir šių komandiruočių 
rezultatai toli gražu bolševi
kams neatrodo patenkinami.

Sovietinių rašytojų pirminin
kas J. Šimkus per Vilniaus mie
sto partinę konferenciją pripa
žino, kad Rašytojų Sąjungos 
darbe buvo rimtų trūkumų ir 
klaidų. “Nesą atkaklios kovos 
už aukštą kūrinių idėjinį meni
nį lygi- Ypač bloga padėtis yra 
su dramaturginiais kūriniais.” 
Įsidėmėtinį Šimkaus žodžiai ir 
jo, kaip
valdybos pirmininko, viešas 

plakimas savęs už klaidas.
Šimkus konferencijoj viešai 

pareiškė, kad su draugais lai
kęsis “svetimos nekonfliktinės 
teorijos, o tai nepaprastai nei
giamai atsiliepia į rašytojų kū
rybinį darbą...”

Būdinga, kad Šimkus savo 
klaidas pastebėjo ne iš karto, 
bet greičiausiai kokio nors su 
ilga nosimi “draugo” Kalvio ar 
kitu slaptavardžiu “pamoky
tas”. Šimkus pripažino, kad 
laikraščio “Literatūra ir Me
nas” ir žurnalo “Pergalė” re

dakcinės kolegijos nieko 
neveikia.

Kai už mirusi CIO pirmininką Ph. Murrsy Pittsburięho katedroj 
vyko gedulingos pamaldos, plieno įmonių darbininkai Hotnestead taip 
pat už velioni meldėsi savo darbovietėse.

Sovietinių rašytojų spaudoje 
daroma daug klaidų, spausdi
nami ydingi kūriniai, kuriuos a- 
pibūdino savo išpeiktais “Bar
sukais”. Juos peikė ne tik Šim
kaus priešai ir kritikai, bet — 
pagal bolševikinį įprotį, vadina
mą “savikritika” — viešai vi
sokiais žodžiais niekino ir pats 
Šimkus.

Norėdamas jaunuosius rašy
tojus kaip nors pateisinti, kad 
ant jų per daug nešauktų už 
neįsijungimą į bolševikinę pro
pagandą, M. Sluckis per “Sov. 
Litva” skiltis pradėjo įrodinėti, 
kad
"jauniesiems rašytojams reika
linga pagalba”, tik jos, deja, jie 

iš niekur nesulaukia.
Vietoj realios pagalbos jie tik 

plūstami, mokomi, barami. Su
minėjęs keletą paskiausiai pa
sirodžiusių jaunųjų rašytojų 
bolševikinių kūrinių, toliau M. 
Sluckis pripažino, kad “vis dėl
to
jaunąją rašytoją eilės neauga 
pakankamai greitai. Beveik vi
siškai negirdėti apie naujus 

prozaikus ir dramaturgus.
Paskutiniais laikais priimta 

kandidatais į Rašytojų Sąjungą 
10 jaunų rašytojų, bet beveik 
visi Iš Vilniaus miesto. Per sep
tynerius metus nebuvo paruoš
ta Sąjungai nei vienas poetas, 
rašytojas ar kritikas iš respub
likos provincijų.”

Dėlto Rašytojų Sąjungos val
dybai prikišta, kad nepadeda 
“pradedantiems poetams, kaip 
Jankauskas, Kalvaitis ir kt ,” 
kurie, neįtraukti į aktyvų kū
rybinį darbą, visai metė rašę. 
Ne vienas pradėjo kur kas blo
giau dirbti negu dirbo anksčiau. 
Daug rečiau spaudoj pasirodo 
A. Jonynas, net ir patiems bol
ševikams atrodo menkesni pas- 
skutiniai J. Avyžiaus apsaky
mai apie kolchozinius “laimėji
mus”. Visos tos nesėkmės svar
biausia priežastimi, kaip bolše
vikuose ir tėra galima, Sluckis 
laiko “jaunųjų rašytojų nepa
kankamą įsisavinimą marksiz
mo - leninizmo teorijos ”
Svarbiausia bolševikiniMns ra
šytojams statomi partijos rri- 

kalavtmai
yra šie: kurti pagal jos nuro

dymus, neturėti kitų interesų, 
tik bolševikinės valstybės inte
resus. Kur su tais reikalavimais

prasilenkiama, tokie kūriniai 
bolševikams yra netinkami, 
menkaverčiai, net žalingi. Taip 
reikia suprasti ir rusų pažadą 
per Maskvos dekadą išleisti ru
sų kalba apie 40 sovietinių lie
tuvių rašytojų veikalų. Tose 
pažadėtose išleisti P. Cvirkos. 
A. Gudaičio-Guzevičiaus, Ven
clovos, Tilvyčio. Vienuolio, Do
vydaičio. A. Pakalnio. K. Maru 
ko. J. Pinkaus; poezijos — Val- 
siūnienės, V. Mozūriūno, V. Rei- 
merio, A. Jonyno, V. Grybo, J. 
Macevičiaus knygose, taip pat
M. Sluckio, E. Korsakienės, E. 
Mieželaičio ir kitų leidiniuose 
vaikams
turi būti pavaizduota, kiek lie 
tuvių tauta yra pasekusi "Di
džiosios tėvjiėt pavyzdžiu”, ti
kriau pasakius — kirk yra su

rusinta ir subolšrvikinta.
Enkavedisto akis nepralei

džia nė vienoš kultūrinės veik
los srities; ir jaunieji dailinin
kai pagal sovietines direktyvas 
mokomi, kaip ir ką turi kurti, 
kiek ir kokio dydžio turi pada
ryti Stalino biustų ar paveiks
lų, kad jų kūryba nebūtų su
niekinta ir apšaukta “buržua 
ziškai nacionalistiška” ar “for
malistine, besidairančia į Va
karus”. Pvz. šiemet Vilniaus 
institutą baigė 46 jauni daili
ninkai. V. Norkus gavo nuta
pyti paveikslą “Svečiuose pas 
socialistinį darbo didvyrį Žme- 
jauską”, kur daug vietos turė
jo būti skirta pavaizduoti kol
chozams. Tokios pat rūšies pei
zažus sukūrė ir Sovirinas, Sur
gailis ir V. Karstajus, Soviri
nas taip pat sukūrė paveikslą 
pasidariusio bolševikiniu agita
torium “žymaus mokslininko 
prof. J. Matulio savo laborato
rijoj tarp mokinių ir bendra
darbių.” V. Karstajus atvaizda 
davo gen. Cemiakovskio “susi
tikimą su išlaisvinto Vilniaus 
gyventojais,” K. Morkūnas — 
“sukūrė žmonijos genijaus va
do ir visų mūsų darbų įkvepė
jo — Stalino portretą”, S. Ge 
rusas serija grafinių vaizdų iš
ryškino “Vilniaus išvadavimą”. 
Tarp kitų “jaunųjų dailininkų” 
sutinkame tokias lietuviškas 
pavardes, kaip N. Kuznecovas, 
V. Vasiljevas, A. Chreslovas, 
B. Borzinas ir kt

Kur nėra laisvės, negali bū

ti nė meno. A. V.
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KURTAS: Ar jis dar čia te
bėra?

SENIS: Kur tau, jį pasiėmė 
partizanai.

KURTAS: Ir ką su juo pa
darė?

SENIS: Na, gal kiek su virve 
paglostė, bet gali būti, kad ir 
sukapojo ar prigirdė, šituo 
atžvilgiu žalieji yra labai sąži
ningi, — jie nebaigto reikalo 
nepalieka.

FTPSAS ■ Ar ir daugiau dar 
kas šiame kaime gyvena

SENIS: Tik aš ir mano žmo
na. Ir laikas nuo laiko ateina 
dar čia apsižvalgyti vienas ža
liasis. Jo yra šis namas. Visa
da jis mums sako: pasilikite, 
nes kol jūs dar čia esate, turiu 
vilties sugrįžti. Bet kai visas 
kaimas tuščias — (Beldimas į 
duris). Nesibijokit, vaikučiai, 
mano žmona. Tyla).

KURTAS: Labas vakaras,
motin.

FTPSAS: Labas vakaras.
SENE: Kaip jūs čia atsirado

te, vaikučiai?

SENIS: Tik pagalvok, jie at
vyko tiesiog iš Karaliaučiaus.

SENE: To betrūko, iš Kara
liaučiaus! -

FIPSAS: O kaip gi, trauki
niu net iki Kauno atvažiavo
me .

KURTAS: O toliau garlaiviu.
SENIS: Radai ką nors?
SENE: Nič nieko. Tik porą 

mėlynių, kurių kaip tik tau už
teks.

SENIS1 Man nereikia, tu val
gyk. Duok truputį ir maželiui 
— tokias plonas jis turi kojas.

FIPSAS: O ne, mažasis neno
ri.

SENIS: Bet —
FIPSAS: Duok šen, vieną 

kartą reikia sočiai pavalgyti. 
Kraustyk kišenius, Kurteli. 
Pirmiausiai trauk lašinius lauk, 
o čia duona ir kiaušinis. —Turi 
gal peili, tėve?

SENIS: Turiu, turiu. Na, mo
tin, ką tu pasakysi?

FTPSAS: Duok šen. Jūs netu
rėtume gyventi taip, kaip miš
ko strazdai kad gyvena, šį va

karą atšvęsime!
Lietuvoje tai nebuvo vienin

telis apleistas kaimas. 
Žmonių vežimas ir šiandien dar 
ten nebaigtas. Per socializmo 
malamąją mašiną perleidžiami 
visi Lietuvos gyventojai. Žmo
nės išvežami į Sibirą tik dėi to, 
kad 30 hektarų ūkį turėjo.

Vis daugiau vokiečių keliavo 
į Lietuvą. Elgetaudami jie 
traukė iš namo į namą. Vieti
niai gyventojai jiems, kiek ga
lėdami, padėjo. Jei bekeliauda
mi užtikdavo kur tuščią namą, 
tuoj įsikurdavo. Kiti jais pasek
davo .Aplinkui kursavo kalbos. 
Tokiu būdu Lietuvoje daugely 
vietų susikūrė nedidelės vokiš
kos bendruomenės. Jos buvo 
nuolat kontroliuojamos, bet 
pakenčiamos. Kai kuriose vie
tose, esą, NKVD buvusi vokie
čiams ypatingai draugiška. Di
desniuose valsčiuose turgų die
nomis būdavo susitinkama, pa
sikeičiama naujienomis ir pata
rimais.

(Rytprūsiškas akcentas).
1 BALSAS: — Karoli!
2 BALSAS: Labą dieną, 

žmogau. Kaip einasi?
1 BALSAS: Kaip eisis. Kar

tais tiesiai, kartais apie kam
pą

2 BALSAS Ar išsiverti?
1 BALSAS: Šiaip taip. Maža 

batų dirbtuvėlę' atidariau — Iš 
jos ir išslaikau. O tu ką veiki?

2 BALSAS: Na ,aš padedu 
lauke.

1 BALSAS: Ar gerai duoda 
valgyti ?

2 BALSAS O, žmogau, gali 
už du suvalgyti.

1 KALSAS: Ar girdėjai?
2 BALSAS; Ką?
1 BALSAS: Bučeraitis numi

rė.
2 BALSAS: Bučeraitis?
1 BALSAS: Taip, tu gi žinai 

— tas senas stalius iš Rotušės 
aikštės.

2 BALSAS: Žinoma, kad ži
nau.

1 BALSAS: Pastorius Mag
nus taip pat pasimirė.

2 BALSAS: Ką tu sakai?
1 BALSAS: Taip. Jį žiemą 

tik šalčiai ir laikė: pirmą šiltą 
pavasario dieną kai atsigulė, 
taip ir numirė.

2 BALSAS: Ir ko neatsitin
ka. Pagaliau ir Lemkaičio sū
nus atsirado. Pašėlusių juokų 
jis iškrečia: praeitą mėnesį net 
iki Rygos buvo nusibastęs. Kas 
gali žinoti, kas iš jo išaugs.

1 BALSAS Mes to neprigy
vensime.

2 BALSAS: Ne, ne. Praeitą 
savaitę jie Fridriką paėmė.

1 BALSAS: Kas su juo, ar 
sirgo?

2 BALSAS: Kur tau. Kažką 
prieš rusus pasakė. O švedrai- 
tis, kurs tai girdėjo, nuėjo į 
komendantūrą ir pranešė.

1 BALSAS: Ką tu sakai —jis 
įskundė?

2 KALSAS: Įskundė. Paskui 
parėjo namo ir kai rusai Frid

riką vedė, jis dėjosi nieko ne
žinąs.

1 BALSAS: Va kaip.
2 BALSAS: Taigi.
1 BALSAS: Bet dabar žino

site, kas per vienas jis yra.
2 BALSAS Žinoti tai žinosi

me, bet Fridrikui tai nieko ne
padės.

1 BALSAS: Karoli, žiūrėk, 
ten tie avikinai. Man atrodo, 
kad aš tą mažesnį pažįstu —jis 
bus tikrai Iš Karaliaučias.

2 BALSAS: Kuris?
1 BALSAS: Abudu, ten, ant 

vežimo. (Tyla).
FIPSAS: Ką tu?
KURTAS: Ten tie du vyrai 

ant dėžės: jie stebi mus.
FTPSAS: Jie tau nieko neda 

ro. Niekuo dėti vaikinai.
KURTAS: O visgi.
FTPSAS: Parodyk jiems lie

žuvį.
KURTAS: Gal civiliais persi- 

rėdę milicininkai.
FIPSAS: Ne, tieji visai kitaip 

atrodo. Nori cigaretę ’
KURTAS: Ne, aš dar nerū

kau. Tu?
FIPSAS: Žinoma. Kai reikia 

naktimis taisyti, cigaretė labai 
gerai.

KURTAS: Kiek laiko tu ta- 
me dvare jau esi?

FIPSAS: Vienuoliką mėne
sių.

KURTAS: Kur buvai prieš 
tai?

FTPSAS: Prieš tai vienoje 
pieninėje dirbau.

KURTAS: Anie, va, tikrai a- 
pie mus kalbėjo.

FIPSAS: Ir kas apie mus ne
kalba, — jei kiekvieną kartą 
saugotumeis, tai ir miegoti ne
būtų kada.

KURTAS: Tikra tiesa.
FIPSAS: Na, matai. O tu ką 

veiki?
KURTAS: Vežu malkas. Pui

kūs laikai tai buvo, kol vieną 
dieną —

FIPSAS: Kas atsitiko?
KURTAS: Ach, mes buvome 

bekraują, ir staiga kažkur kad 
pradės šaudyti, — kulkos tik 
zvimbia pro mane į malkas. 
Paskui arklys buvo kliudytas: 
vargšas gyvulys drebėjo ir ste
nėjo. Ir taip tikrai stenėjo, Fip- 
sai, stojosi piestu ir vis stengė
si nuo diselio pasileisti. Bet šau
dymas tęsėsi, ir arklys parkri
to.

FIPSAS: O tu?
KURTAS: Aš—aš tuoj par 

kritau veidu į žemę. Visai taip 
kaip Laslas.

FIPSAS: Kas tas Laslas?
KURTAS: Laslas yra tas 

žmogus, kuriam aš padėjau 
vežti malkas.

FIPSAS: Nori dūmo?
KURTAS: Ne, aš nerūkau. 
FIPSAS: Gerai darai. Ir kas 

toliau?
KURTAS: Toliau atėjo jie. 
FIPSAS: Kas tokie?
KURTAS: Kareiviai. Jie mus 

palaikė už žaliuosius ir, nieko 
nelaukdami, pradėjo šaudyti. 

Laslui jie nieko nedarė, bet 
mane pasiėmė kartu, nes netu
rėjau jokių dokumentų.

FTPSAS: Ir po to vieną gra
žią dieną tave paleido...

KURTAS: Taigi, kad ne. Jie 
įkišo mane į traukinį, kuriame 
buvo jau daugiau žmonių. No
rėjo mus į stovyklą išvežti. Vie
nas vyras pasakojo, kad už U- 
rak>.

FIPSAS: Pakely tu, žinoma, 
perėjai j savarankišką gyveni
mą? (Vežimas važiuoja).

Ei, trrr! Stok, pasiutęs kui
nas!

KURTAS: Taip, aš paspru
kau*

FIPSAS: Ten, ateina jis.
Greičiau pranyk; nereik, kad 
jis tave matytų. Po keturių sa
vaičių aš vėl čia atvyksiu. O 
tu?

KURTAS1 Gerai. Penktadie
nį.

FIPSAS: Taip.
KURTAS: Iki, Fipsai.
FIPSAS: Iki, Kurteli.
Laikas, ką reiškia rytuose 

laikas? Po keturių savaičių 
penktadienį reiškia rytoj, o ry
toj reiškia šiandieną, o šian
dien yra visada. Visada laukti, 
visada be laukimo, tik atvyki
mas. Viskas ateina dabar, o jei 
ne dabar, tai rytoj. Tylėti 4r 
laukti. Kojų pirštų nagai auga, 
miršta senelis, ir suklumpa va
sara.

(tai daugiau)
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KŪRYBOS PRIEDAS
w

VYT. MAŽELIS — NAUJAS FOTO MEISTRAS
New Yorke, 32 gatvėje yra 

Willoughby’s foto reikmenų 
prekyba, kuri laikoma pati di
džiausia šios rūšies įmonė pa
saulyje. Toje krautuvėje prie 
pat centrinio įėjimo yra spe
cialiai įrengtos vitrinos nedide
lėms foto nuotraukų parodė
lėms. Šią vietą prekyt-os ad
ministracija leidžia nemokamai 
naudotis įvairių fotografijos 
šakų specialistams savo geriau
sius darbus parodyti. Čia gali
ma pamatyti pačių geriausių A- 
merikos bei kitų kraštų fotog
rafijos meisterių įvairiausių 
darbų. Todėl šią vietą gauti nė
ra jau taip lengva.

Vytautas Maželis yra pirma
sis lietuvis, gavęs leidimą pasi
naudoti šiomis vitrinomis, ir jo 
darbai buvo išstatyti nuo spa
lio 28 iki lapkričio 4 d. Tuo 
pačiu galima tai laikyti ir jo 
pirmuoju viešu pasirodymu šio
je meno šakoje.

Vyt. Maželis yra baigęs tei
sę, buvęs advokatas; dabar 
praktikuojasi savo mažoj foto 
dirbtuvėje, bet jo darbai yra 
daug didesni už jo kuklią stu
diją. V. Maželis savo fotografi
jos darbais visuomenei jau ži
nomas dar iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų kaip nuolatinis 
Foto Mėgėjų D-jos ruošiamų 
parodų dalyvis ir spaudos ben-

Nobelio premijos laureatas 
Francois Mauriac

Švedų Akademija šių metų 
Nobelio literatūros premiją pa
skyrė garsiajam prancūzų ra
šytojui Francois Mauriac.

Jis gimė Bordeaux 1885 m. 
spalio 11 d. Savo pradinį bei vi
durinį mokslą ir auklėjimą įsi
gijo katalikiškose mokyklose. 
Vėliau studijavo Bordeau* uni
versitete. 1906 jis atvyko Pary
žiun ir čia pradėjo savo litera
tūrinę karjerą. Po trejų metų 
pasirodė jo pirmoji knyga —ei
lėraščių rinkinys. Mauriaco 
romanisto nepaprastas pasise
kimas prasidėjo tuoj po 1-mojo 
Pasaulinio karo. Nuo 1920 m. 
jis išleido visą eilę knygų; jo 
produktyvinis vidurkis — ne 
mažiau kaip viena knyga kas
met. Iki šio laiko Mariac yra 
jau išleidęs per 65 atskirus lei
dinius.

Mauriaco romanai jr dramos 
yra nepaprastai tikslios psi
chologinės studijos žmonių, ku
rie yra žemiškų pagundų ir ais-
trų kankinami ir klaidinami. 
Mauriaco romanų veikėjai yra 
tiesiog demoniški savo neapy
kantos jūroj, savo galios troški
me ir žemiškų gėrybių sieki
me. Jo vyrai ir moterys, gerųjų 
Prancūzijos šeimų atstovai, y- 
ra beveik visuomet nusidėjėliai, 
kuriems Mauriacas neranda iš
ganymo. Dažnai jo veikaluose 
aptinkame ir kovos tarp gerųjų 
ir blogųjų žmogaus instinktų 
temą.

Mauriacas yra katalikiškas 
poetas ir romanistas. Kiekvie
nas jo veikalas, kiekviena eilu
tė, kiekvienas sakinys yra per
sisunkęs katalikybe, kuria au
torius gyvena. Jis kartu su Le- 
on Bloy, Francis Jammes, Paul 
Gaudei ir George Bernanos ir 
sudaro tą katalikiškąjį moder
niosios prancūzų literatūros 
penketuką.

Mauriaco beletristika atnešė 
jam Nobelio literatūros premi
ją ,kuri iš visų Nobelio premi
jų laikoma garbingiausia. Ta
čiau Mauriacas — žurnalistas, 
Mauriacas — essayfetas, taip 
pat yra radęs daug atgarsio 
kultūriniame pasaulyje. Jo po
kariniai vedamieji Paryžiaus 
laikraštyje "Le Figaro” savo 
audringumu ir aiškiai išreikštu

V. AUGUSTINAS

dradarbis. Man, gerai pažinu
siam jo ankstyvesnius darbus, 
ši kad ir maža parodėlė sudarė 
progą susipažinti su jo įgyta 
mokslo patirtimi ir padaryta 
pažanga .

Vyturta* Matelis
Nuotr. P. Labanausko

Pirmasis įspūdis, kuris pa
gauna žiūrovą, yra labai sva
ras* preciziškas laboratorinis 
darbas bei nuotraukų paruoši- 

antikomunizmu yra daug dėme
sio patraukę. Mauriaco gilus 
katalikiškas tikėjimas ir nusis
tatymas prieš komunizmą yra 
visuomet išreikštas nepapras
tai gražia kalba, kuri, nors yra 
elegantiška ir rafinuota, turi 
taip pat ir daug aštrumo. Taip 
Mauriacas yra tikslus prieši
ninkas komunistams rašyto
jams, kurie nuolat jį šaukia li- 
teratūrinėn dvikovėn.

Nobelio literatūros premija 
Mauriacui buvo paskirta šiais 
motyvais: “Už jo gilias žmo 
gaus sielos analizes ir žmogiš
kosios dramos meniškai inten
syvią interpretaciją.”

Mauriaco veikalai buvo iš
versti į daugelį kalbų. Lietu
viams jis pažįstamas savo “Jė
zaus Gyvenimu”, “Gyvačių Liz
du” ir "Gimdytoja.”

Aušra Bendoriūtė 

Žiū—kunigaikštis Kęstutis ten kelias. 
Šeštą metų šimtą kape išgulėjęs, 
Šventaragio gojuj po pilka velėna. 
Kelias ant širmio ir joja į Krėvą, 
Prie gudų sienos — į Algirdo dalį. 
Šuoliais Jogailos kankinimų bokštan 
Kerta įjojęs kardu savo kilpą. 
Išveja budelius, šaukia rudens vėjuos: 
“Ar vakarai mano jau sustiprėjo. 
Gaujas kryžiuočių ar švaisto žemaičiai, 
Ar sudaužytas jau Marijenburgas ?” — 
Iš vakarų neatsako nė aidas.

Kopia galiūnas Kęstutis į valtį. 
Leidžias Beržūna jis vėlinių naktį, 
Ysločia juoda — į Nemuno srovę. 
Supasi Nemunu būrė be vėjo, 
šliejas Kęstutis į lieknąjį stiebų. 
Nuo Alytaus žvalgos dešinėn pusėn, 
Ar pamatys toli Trakų pilį puikią. 
Kur viešpatavo būriams vokiečių jis. 
Bailiems Europos pulkams samdininkų. 
Sminga į tamsumą akys atvertos. 
Slenka vis laivas. Nė aido nuo kranto. 
Svyra galiūno galva ant krūtinės. 
Stingsta stovyla stieban atsirėmus: 
Rieda rasos lašai į žilą barzdą.
Vis pamaziau bealsuoja krūtinė, 
Vis pamažiau skrodžia Nemuną valtis. 
Pūkšteli vėjas staiga nuo pakrantės 
Jaujkurio ankstojo įkūrų dūmus. 
Purios Kęstutis, akis aukštyn kelia, 
Žiemiuose žemę pažinęs žemaičių. 
Mėnuo užblėso jau, žvaigždės nemirga — 
Per kalną, klonį šešėlis jo auga,

mas parodai. V. Maželis iki 
šiol daugiau buvo žinoma kaip 
gamtos vaizduotojas. Baigęs 
portretavimo mokyklą, vis tik 
negalėjo taip lengvai atsisakyti 
gamtos grožio ir parodoje šalia 
portretų išstatė keletą gamtos 
vaizdų.

Iš gamtos vaizdų visu ryšku
mu išsiskiria ežero vaizdas. 
Gamtovaizdis visai paprastas, 
dažnai kur matomas, be jokių 
ypatingų saulės ir vandens 
šviesos refleksų, fotografuotas 
pačiu neįdomiausiu laiku — vi
dudienį. Tačiau gerai kompozi
ciniai paimtas ir visai tobulai 
laboratorijoje atliktas šis pa
veikslas pasidarė tikras fotog
rafijos meno kūrinys. Tai pa
vyzdys laboratorinio darbo, kur 
tenka iš neįdomaus padaryti į- 
domų, gyvą paveikslą. Antras 
įdomesnis paveikslas — ledo 
varvekliai, tik, siekiant šalto to
no, perdaug mėlynai nudažy
tas. Vaizdas kalnuose labai įdo
mus savo turima kalnų poezi
ja. bet nelengvai besileidžiąs 
laboratorijoje apvaldyti, iiko 
kiek pilkokas, negyvas.

Pažvelgus į portretus tuo- 
jaus matosi rimtas skonis, įvai
rumas, geras šviesų pažinimas. 
Atrodo, kad mokykloje rimtai 
padirbėta ir suderinta sava tu
rėta patirtis su įgytomis žinio
mis. Čia taip pat Vyt. Maželį 
galima laikyti pirmuoju tokios 
aukštos kokybės specialistu.

V. Maželis nesustojo prie ku
rios nors vienos šabloninės 
technikos, kaip pav. K. Baulas 
(Kaune). Vieni portretai gry
nai eilinės publikos skoniui pa
tenkint, kiti aiškiai siekia stu
dijinių problemų ir daugiau 
skirti artistų reikalavimams bei 
jo paties laisvai kūrybai paten
kinti.

Jeigu moterų portretai pada-

35.000 doleri ų rašytojams
1950 m. Berlyne įvyko rašy

tojų ir menininkų kongresas, 
kur pasisakė už kultūrinę lais
vę. Tada keletas rašytojų: 
Graham Greene, Aldous Hnx- 
ley, Arthur Koestler, John Dos 
Passos. Stephan Spender paža
dėjo lO-lo'V iš savo pajamų j- 
nešti į specialų fondą, iš kurio 
bus šelpiami pabėgę nuo komu
nistinio režimo rašytojai bei 
leidyklos, kad galėtų jų veika
lus leisti gimtojoje kalboj*'. 
Dabar tas fondas sudarė 35JKU) 

ryti visai gerai, tai vyrų portre
tuose kai kur labai ryškus po
zavimas. Mano turimomis ži
niomis V. Maželis yra užsimo
jęs padaryti galimai daugiau 
intelektualų bei kultūrininkų 
portretų. Jie viena ar kita pro-
ga pateks į spaudą. Spaudos 
tikslas akmenį parodyti tokį,
koks jis yra. Geras fotografas 
veide išryškina asmeniui bū
dingus bruožus bei charakterį. 
Be abejo pozos išvengti veik 
negalima, bet galimai daugiau 
išvengti visuomet yra galimy
bių, sudarant natūralius pozuo
tojo būdui judesius. Geriausios 
iki šio! žinomas tos rūšies meis
teris yra kanadietis Yousuf 
Karch. Žinoma, iki jo technikos 
yra labai tolimas ir nepaprastai 
brangus kelias. Iš V. Maželio 
parodytų darbų kaip pavyz
džius galima paimti senelio ir 
V. Žukausko portretus. Senelio 
portrete pozavimus visai už 
maskuotas labai gražiame ju
desy e su maloniu šviesos pri
slopintu veidu ir atrodo, kad jis 
ims ir pajudės. Toks jis yra gy
vas, natūralus. V. Žukausko— 
visai priešingas charakteris. 
Čia pozavimas v i - 
s a i užvaldytas. Bet Žukaus
kas yra artistas, tad visai gali
ma sutikti, kad pozuotojas kaip 
tik norėjo ką nors pavaizduoti 
arba savo veido bruožus pastu
dijuoti. bet jokiu būdu ne pats 
save. Tik iš šito taško 'žiūrint, 
portretas yra įdomus savo cha
rakteriu ir labai sunkia veido 
apšvietimo kombinacija. Tad 
fotografuojant asmenis, visais 
galimais būdais reikėtų vengti 
ryškių pozų.

Kai kuriuose portretuose dar 
ryšku ne visai tobula tam dar
bui optika, bet tai jau piniginiai 
reikalai. Iš to, kas jau pada
ryta, mes galime tik pasi
džiaugti, turėdami savo tarpe 
tos rūšies labai gerą meisterį. 
Tai bus pirmasis lietuvis, giliau 
pastudijavęs šioje šakoje, ir, 
grižus Lietuvon, užpildys šią 
tuščią spragą. Baigiant tenka 
dar pastebėti, kad nors V. Ma
želis baigė amerikonišką mo
kyklą, bet jo darbuose labai 
daug atsispindi europėjiškumo.

dol. Jis norimas pervesti PEN 
— tarptautiniam rašytojui klu
bui, kur prieglobstį rado ir ne
maža komunistų. Ir čia kilo di
deli ginčai, kaip pasidalinti pi
nigus. Prieita net prie tokių 
juokingų dalykų: Rytų Vokieti
jos PEN klubo pirmininkas 
Tralovv balsavo už tai, kad an
tikomunistinei veiklai skirtus 
pinigus PEN klubas turi paim
ti ir juos padalinti, o V. Vo
kietijos PEN klubo pirm. Erich 
Kaestner — prieš.

SARGAS PRIE NEMUNO
JONAS M EDENUS

Per šimtus mylių rūstus ir toks didis,
Per kaimą, miestą ir bokštą bažnyčios.

“U, tu. Žemaiti, kelk iš sunkaus miego! 
Žadina, šaukia tave kunigaikštis, 
Ilgus metus tau kovoj vadovavęs!” 
Balsas galiūno nuaidi krantuose. 
Sudreba kaimai žemaičių šalyje — 
Nuo Tauragės ligi pat Biržų kalnų. 
Lig Panevėžio nuo Nidos pakrančių. 
Skrieja žilgalviai, vaikai ir kareiviai, 
Dangūs pamato šviesoj purpurinėj, 
Toje valdovų šviesoj, kur nuo seno 
Sekė legendose: vaizdą liepsningą. 
Veidą išblyškusį, ilgą žilą barzdą.

Merkias žmoneliai iš baimės didžiausios, 
Prie namų slenksčių išėję, sustoję.
Mato kareiviai kaip jųjų senoliai: 
Dreba kaktoj jo iššokusios gyslos, 
Treška jo pirštai ant rankenos kardo. 
Dešine štai pasigrįžta Kęstutis, 
Kairiąją remiasi prieš prūsų tamsą, 
Vėlinių miglą lyg uždangą praskirta.
Auga aukštyn ir kardu pasirėmęs 
Veizi į Jsrutį. Pilkalnį, Lecą, 
J pilką gventkalnį užežerėje. 
Veizi į Marburgą ligi pat Dansko.

Latvių rašytojas

“Aš tave perėjau, ai dyka 'žeme, 
Viso pasaulio tu atmatų gūžta, —
Ar suskaitei? — keturiasdešimt du kartus! 
Liepsna ugnies aš tave apkabinęs,
Karo kirviu aš tave vis kapojau!
Galvos tau augo vėl kaip nelabajam: 
Vieną kirtau, trys užaugo jos vietoj,
Tris nukirtau — vėl tau dvylika augo! 
Spėkos aš vandenį gėriau šaltiny!
Tu gėrei kraują, ištroškęs pabaisa; 
Tukdamas perplyšai, vėlei tuoj kėleis. 
Velniškais burtais stodamas priešais!”

Kelia jis kardą augštyn virš galvos sau, 
Lyg užsimodamas kirčiui mirtingam;
Šoka galiūnas lyg milžino šuoliu
Ir horizonte sustingęs sustoja.
Pilkalnė, šventkalnė, Danskas pamato 
Krintant nuo Nemuno Pagėgių pusėn 
Per visą Prūsiją vaizdą liepsningą.
Puola žmoneliai prie žemės veido. 
Iš tamsumos girdi dundesį dūsių.
Kartos galiūnų staiga ten sujurfda. 
Žvengia žirgai ir kovos kardai (žvanga. 
Kapo velėną pulkai požemio kelia!

Ryto dangus švinta. Ir žemė motė 
šaukia. Nurimę pulkai jau veliuonių.

Tad po akimirkos galvas pakėlę 
Nuo žemės grumstų prūsai pamato, 
Mato žemaičiai nuo namų slenksčių. 
Mato aukštaičiai pro tamsius langus: 
Tirpsta miglose Kęstučio šešėlis, 
Blykšta užgesusios ugnys padangėj: 
Tik akys reginčios smeigia lig širdžiai, 
O akyse artuma amžinybės, 
Kraupaus likimo neregimas aidas 
Ir ateities lyg grasinanti liepsna.

Ir slenka Nemunu burė be vėjo.
Slenka pro Juodkrantę mariomis Kuršių, 
Slenka per Klaipėdą į jūros vilnį.
Kai Palangoj karo žirgas sužvengia, — 
Smėlio krante sustoja laivas tarp putų. 
Sėda Kęstutis į širmojo balną. 
Raško pageltusį lapą kuklios liepos, 
Gelsvąjį dar raško ąžuolo lapą.
Lyg šlamesys žiedų liečia .jo veidą, — 
Girdi Birutės savos tolų balsą 
Ir sūnaus Vytauto žingsnius galingus.

Ir pasileidžia keliais karo žirgu, 
Šventaragio gojun Kęstutis įjoja; 
Vėl po velėna, po angliais vėl eina. 
Po pelenų dulkėm savo didybės, — 
Sėda už stalo dievų su veliuoniais. 
Ak, žaliuos lapuos vėl kelsis Kęstutis, 
Tylų vidudienį, pavakaryje, 
Eis žilagalvis per kiemą, per kaimą. 
Lankys šventadienį Trakų pilį puikią, 
Vilija leisis į tuščiąją Krėvą. 
Plauks atgal Nemunu dyviną naktį. 
Amžinu žvilgniu liepsningai žvalgysis.

Vytauto Matelio nuotraukų paroda WillouKhby's foto reikmenų krautuvėje New Yorke.

FILMAS IR LITERATŪRA
JUOZAS LINGIS, Stockholmas

Nobelio literatūrinė premija 
jau paskirta. Ji atiteko prancū
zų rašytojui Francois Mauria
cui. Tarp kandidatų buvo sumi
nėtas ir Čaplinas. Jo kandida
tūrą iškėlė švedų literatūros 
daktaras — Olf Lagercrantz. 
Straipsnis dideliu triukšmu nu
skambėjo ne tik švedų spaudo
je, bet ir kituose kraštuose. Su
judo visas parnasas: ar galima 
duoti literatūrai skirtą premi
ją Čaplinui, keleto filmų auto
riui, ar galima iš viso filmą ver
tinti kaip literatūrą. Čia ir iš
kilo filmo ir literatūros klausi
mas plačia apimtimi.

Kaipgi dabar į tai žiūri dai
liosios literatūros aristokratai? 
“Kas literatūros srityje sukurs 
puikiausią veikalą ideologine 
kryptimi, tam bus skiriama No
belio premija” sako literatūri
nės premijos suteikimo statu
tas. O švedų Akademijos nuo
latinis sekretorius, Nobelio Ko
miteto pirmininkas, vienas iš 

akademijos 18 nemirtingųjų, 
lyrikas Anders Osterling ta 
proga štai ką pabylojo: “Fil
mas yra savo rūšies meno vei
kalas, kuriame yra daug kom
ponentų, tarp kurių pirmoje ei
lėje stovi vaidybos menas ir 
vaizdas, literatūrinis turinys 
turi pasitraukti į šalį. Filmas 
gali būti geras ir neturėdamas 
literatūrinės vertės. Man atro
do, kad filmui visai negalima 
panaudoti literatūrinio sprendi
mo pagrindų. Mes visi būtume 
dėkingi, jei už filmo meną būtų 
skiriama premija, panaši į No
belio, bet tik ne literatūrinė 
Nobelio”.

Kitas švedų Akademijos tū
zas Harry Martinson taip pat 
mielai norėtų matyti premiją 
už vaizdinį meną, bet jokiu bū
du jis nenori įjungti filmos į li
teratūrą. “Graikai kalbėjo apie 
devynias mūzas, jos atstovavo 
įvairias meno sritis. Kultūra 
gyvena, jeigu ji išsklaidoma.” 

O kaip su Čaplinu, ar jis po
etas? “Ne, jis nėra joks poetas. 
Ir čia reikalinga sklaida. Poe- 
etas kreipiasi į tyliai sėdintį 
žmogų, į tą, kurs išsiunčia sie
los paslelius darnumo ieškoti. 
Čaplinas yra visai kas kita, 
Čaplinas yra kūrėjas, o poetas 
tokiu gali ir nebūti. Čaplinas 
netik sukūrė Čaplino tipą, bet 
jam pasisekė ir dar ligi šiol pa
siseka iš jo kuo daugiausia iš
gauti. Aš norėčiau spėti, kad 
po daugelio metų Čaplino tipas 
pasidarys figūra, panaši į vi
duramžių commedia dėl arte 
figūras. Jį galima palyginti su 
harlekinu, pierrot, colombine, 
su tais nuolat gyvais tipais. 
Čaplino figūra išliks, kaip savo 
rūšies šachmatų figūra. Čapli
nas mums davė naują žaidimo 
figūrą”, baigia savo mintis Ha
rry Martison, tas švedų litera
tūros “Wunderkind.”

Ir didžiajam šių dienų švedų 
(nukelta į 5 pusi.)
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JUBILCJINIS V. JONUŠKAITES
KONCERTAS

Vincė Jonui kaitė, buvusi 
Kauno valstybinės operos so
listė, savo dainos 25 metų jubi
lėjų tegalėjo kukliai atšvęsti 
svetur. Jos jubilėjinis koncertas 
įvyko spalio 26 d. Mažajame 
Teatre (Little Theatre) Cleve- 
lande. Jonuškaitė yra žinoma 
kaip talentinga tautinės lietu
vių dainos interpretatorė. tad 
ir jos repertuare vyravo lietu
viška daina. Koncerto pradžioj 
ji davė Tallat-Kelpšos, Gruo
džio, Banaičio, Žilevičiaus, Ja
kubėno, Strolios harmonizuo
tas liaudies dainas. J jos reper
tuarą įeina ir moderniųjų mū
sų kompozitorių kūriniai, tad ir 
šiuo atveju ji padainavo Šim
kaus Lopšinę, Kačanausko Vai 
gražu, Račiūno Ar atminsi, Ba
naičio Obelų žiedus ir Jakubėno 
Žemę kryžių ir smūtkelių bei 
Mėlynus varpelius (Jakubėno 
naujieji kūriniai ypačiai stiprūs 
ir gražūs). Svetima jai dainai 
atstovavo Bizet (solistė padai
navo jos mėgstamąją “Car- 
men” ariją Habanerą), Bruch, 
Čaikovskis, Donizetti, Hahn, 
Franz, La Forge, Saint-Saens ir 
kt.

V. Jonuškaitė pasirodė tebe
santi “ta pati”, tad apie jos 
dainavimą plačiau kalbėti ne
tenka — pats už save kalba jos 
vardas. Juo labiau, kad ji dai
navo būdama geros formos.

Pianinu palydėjo Vladas Ja- 
kubėnas. Jis taip pat solo pas
kambino tris scenas iš savo ba
leto “Vaivos Juostos”.

Koncerto programos dalį at
liko ir Čiurlionio ansamblio 
mišrus choras, vadovaujamas 
muz. Alf. Mikulskio ir pritaria
mas kanklių orkestro. Padaina
vo 5 dainas, tarp jų vieną nau
ją (Vaidilučių malda), dvi su 
soliste V. Jonuškaitė. į ansamb
lį dabar įstojo daug jaunimo,

tad jis pasirodė atnaujintu pa
vidalu. įspūdis gražus. Publikos 
džiaugsmą sukėlė jau pačiu sa
vo pasirodymu. Dainavo taip 
pat gepai ir susilaukė šilto klau
sytojų pritarimo.

Po koncerto jubiliatę V. Jo- 
nuškaitę scenoj rengėjų vardu 
(koncertą rengė kelios lietuvių 
organizacijos) pasveikino adv. 
J. Smetona’ ir įteikė adresą. 
Taip pat į sceną buvo prinešta 
daug gėlių. Solistė V. Jonuškai
tė padėkojo susijaudinusi: gal 
tai jau buvusi ir jos gulbės 
giesmė, bet priėmimas buvęs 
puikus...

Klausytojų teatsilankė apie 
400.

Tačiau koncertas turėjo ir 
kaikurių šešėlių. Visų pirma 
buvo gerokai pavėluota pradė
ti. šia liga jau pradeda sirgti 
bemaž visi lietuvių parengimai, 
ji labai nemaloni tiems, kurie 
mėgsta punktualiai ateiti, tad 
reikėtų jieškoti nuo jos vaistų. 
Toliau buvo perkrauta progra
ma. Kaip gali persivalgyti ir 
geriausių valgių, taip lygiai pa
sidaro sunkus ir perilgas grc :ė- 
jimasi. Apie tai reikėtų pagal
voti visiems parengimų rengė
jams, nes mūsų programos aps
kritai ištęsiamos, ir atsiminti, 
jog į koncertus ateina ir papra
stų žmonių, kurie apie dainavi
mo subtilumus neperdaug nu
simano. Jiems perilgos progra
mos nusibosta. Pagaliau sceno
je reikėtų išvengti ir pergausių 
pabučiavimų, ypač programos 
atlikimo metu — viena, Ame
rikoje jie nėra madingi (visais 
atžvilgiais sveikintinas papro
tys!), antra, dažnai kartojami, 
užuot teikę laukiamo įspūdžio, 
ilgainiui pradeda erzinti.

St. Barzdukas

Omaha, Nebr.
įsikūrė vaidintoją Įdubas
Prieš keletą savaičių pas mus 

įsikūrė iš Paryžiaus atvykęs 
jaunas, energingas ir gabus vai
dinti V. Dagilis. Ilgai nelaukda
mas, jis čia įkūrė vaidintojų 
klubą, kuris parapijos salėje 
jau daro repeticijas. Jam į pa
galbą eina Agurkis, V. Macke
vičius, Pratkelienė, Šarkaitė ir 
k. Lapkričio 26 d. jau įvyks pir
masis vaidinimas.

Bažnyčioje visi gieda
Mūsų vargonininkė Edna Gu- 

toski atspausdino daug sekma
dieniais bažnyčioje giedamų 
giesmių. Ji nori, kad visa baž
nyčia giedotų. Dėl to sekmadie
niais choristai išdalina bažny
čioje lapelius, iš kurių visi pa
maldų dalyviai kartu gieda. 
Pirmą kartą taip giedama buvo 
lapkričio 9 d. ir gana gerai pa
vyko.

Jaunimas mokosi lietuvių 
kalbos

Mūsų kolonijos jaunimas at
sidėjęs mokosi lietuvių kalbos. 
Pamokos būna parapijos mo
kykloje sekmadieniais nuo 9 i- 
ki 11 vai. rytais. Mokinių skai
čius vis didėja.

įsigijo ūkį
Metus išgyvenęs Omahoje, A. 

Aidukas netoli nuo lietuvių baž
nyčios įsigijo ūkelį. Jis pats ir 
toliau numato dirbti dirbtuvė
je, o žmona tvarkys tą nedidelį 
ūkelį ir augins vaikučius. Taip 
pat gražų namą įsigijo J. Cicė
nas, o P. Totilas pats laisvu lai
ku statosi mūrinį namą. Jam 
padeda mokyt. F. Pabilionis.

DETROIT, MICH.
ra. Pastarasis su džiaugsmo a-Koncerto atgarsiai

Lietuvos Vyčių 102 kuopos 
ir Lietuviškų Melodijų radijo 
programos ruoštas IX. 1. kon
certas praėjo puikiai. Puošnioje 
salėje apie 500 detroitiškių 
džiaugėsi Algirdo Brazio ir B. 
Budriūno kvarteto dainavimu 
bet Patricio6 Ann Kurtz skam
binimu. Neužmirštamas ir so
listo akompaniatorius Aleksan
dras Kučiūnas, išraiškingai ly
dėjęs kiekvieną dainą.

įdomus buvo susitikimas A. 
Brazio su buv. jo pirmuoju mu
zikos mokytoju Antanu Kveda-

Bridgeport, Conn.
šeštadienį, XI-8, operetės 

“Adomas ir Ieva” vaidinimas 
pavyko gražiai. Vaidino Water- 
burio parapijos choro artistų 
grupė, taip pat jie sudainavo 
kelias gražias liaudies dainas. 
Viskam vadovavo komp. A. 
Aleksis. Žmonių susirinko pil
nut ė parapijos svetainė. Daug 
pasidarbavo parapijos choras ir 
jo vedėjas A. Stanišauskas. į 
vaidinimą atsilankė kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas, ir vikaras 
kun. P. Pronckus. Taipgi buvo 
ir solistė S. Stulginskaitė, kuri 
padainavo St. Šimkaus “Kur 
bakūžė samanota”, akompana
vo A. Aleksis.

Dabar parapijos choras ir 
grupė naujakurių artistų mėgė
jų ruošiasi pastatyti veikalą 
“Pražydo nuvytusios gėlės”, 
P. Vaičiūno. Veikalas yra labai 
gražus ir tinkamas mūsų pub
likai.

Liet. Bendr. LOK perdavė pareiga*
CLEVELAND, OHIO

FILMAS IR LITERATCRA
(atkelta iš 4 psl.) 

dramos aktoriui Lars Hansso- 
nui yra svetima mintis skirti 
Čaplinui Nobelio premiją. “Kaip 
gi jis gali gauti literatūros 
premiją?” klausia šis švedų 
Hamletas. “Žinoma, galima 
kalbėti apie literatūrą vaizduo
se, bet kur nueisime, jei litera
tūrinius sprendimo pagrindus 
imsime taikyti ir kitoms meno 
rūšims? Yra juk literatūrinių 
tapytojų, net literatūrinių ak
torių. Filmas turi reikalo su 
vaizdais ir situacijomis, o ne su 
literatūra.”

Visai kitokie vėjai padvelkia 
parnaso atžalyne, kuris yra fil
mo bimbalo kaip reikiant įgel
tas. Novelistas, romanistas ir 
filmų autorius Sjoeman šiaip ū- 
taroja: “Daugumą XX amžiaus 
rašytoju, sutinkame— bent taip 
atrodo greitomis akj užme
tus — prozos ir poezijos srity
se. Artėjant prie teatro, jų skai
čius tuojau ima mažėti. Mūsų 
dienų dramaturgus galima ant 
pirštų suskaityti—Shaw, Piran- 
dello. O’Neill. Jie jau yra gavę 
premijas, Lorca nesuspėjo, te
lieka tik Berthold Brendt. Skir
tumas tarp kitko priklauso ir 
nuo gamybos sąlygų. Lyrikai ir 
prozaikai turi galimumų išleis
ti savo veikalus, kad ir kokie jie 
bebūtų, dramaturgas tuo tarpu 
turi daug sunkumų nugalėti, 
kol jo veikalas patenka į sce
ną — prisiminkime tik O’Neill 
sunkumus, kol .jo pjesės ėmė ro
dytis komerciniame Amerikos 
teatre.

Filme dar didesnės lemian
čios reikšmės turi reprodukci
nis aparatas, priklausomumas 
nuo publikos, bet vis tiek fiimo 
kaipo meno šakos didžiausia 
problemą yra trūkumas rašyto
ji, ir tų, kurie sugebėtų paga
minti filmą tikrai rašytojiškos 
kokybės. Čaplinas gi yra vienas 
iš nedaugelio filmos dainių, 
žiūrint filmos požvilgiu, premi
jos suteikimas jam nereikštų 
nusileidimo tam. kas iiteratū-

riška” — ši rizika yra labai 
maža — o būtų tik kuriančios 
meninės individualybės pager
bimas. Žiūrint Nobelio komite
to akimis, klausimas tegalėtų 
būti, ar Čaplinas yra dainius, ar 
ne. Jeigu taip — ypač turint 
galvoje Akademijos paskutinių
jų metų tendenciją nusilinkti 
nuo to, kas ideologiška prie to. 
kas meniška — tai ar jis pa
kankamai savarankus, origina
lus ir sukuriąs ką nors nauja ? 
Jeigu ir į šį klausimą teigiamai 
atsakyti, tai išraiškos forma 
čia nėra lemiančios svarbos. Ir 
iš Shaw juk nereikalavo išti
sos virtinės romanų, i iš Mar- 
tin du Gard lyriko žygdarbių.” 

Filmų istorikė ir kritikė Gerd 
Osten nenori žengti taip toli, 
kaip prie literatūrinės Nobelio 
premijos Čaplinui. Anot .jos, 
svarbiausia, kad j filmą būtų 
žiūrima kaip į savarankišką 
meno šaką. Literatūrinės pre
mijos paskyrimas gal ir atito
lintų filmą nuo to tikslo. “Es
mingiausia yra tai, kad filmo 
išraiškos priemonė yra ne žo
dis, o vaizdas”, deklaruoja fil
mų kritikė.

Rašytojas ir publicistas Lars 
Forsell principe sutinka su 
Osten, bet tik ne Čaplino atve
ju. Čaplinas, anot jo. yra ge
nialus tvėrėjas, už savo meną 
pripažintas beveik visų pasau
lio rašytojų, taip kad jo ažvil- 
giu galima padaryti išimtį ir a- 
tidaryti jam literatūros sieną. 
Forssellj prie tokių išvadų pri
vedę jo studijos. Mat, už kokio 
mėnesio knygynų vitrinose pa
sirodys .jo knyga apie Čapliną. 
Pagaliau Forssellis nori lyg ir 
kompromiso — jeigu jau neiš
eina skirti Čaplinui literatūrinio 
Nobelio aukso, galima pagerbti 
jį taikos premija. Bet ir čia jis 
neatranda Amerikos — prieš 
kelis metus kai kurie prancūzų 
rašytojai jį tai premijai buvo 
siūlę. Tik šiemet kiek blogiau 
su taikos premija — ji šiais me
tais neskiriama.

Lapkr. 7 d. lietuvių klubo 
patalpose Liet. Bendruomenės 
Laik. Organ. Komitetas perda
vė pareigas spalio 26 d. naujai 
išrinktai apylinkės valdybai. Be 
komiteto ir valdybos narių, į 
bendrą posėdį taip pat atvyko 
ir susirinkimo prezidiumo pirm. 
Ig. Malinauskas. Posėdžiui pir
mininkavo komiteto vicepirm. 
inž. Br. Snarskis. Rinkimų ko
misijos pirm. inž. A. Gargasas 
perskaitė rinkimų protokolą. 
Ig. Malinauskas prezidiumo 
vardu konstatavo, kad skundų 
dėl rinkimų nėra ir todėl nau
joji valdyba pagal rinkimų tai
sykles įsiteisėja. Laik. Organ. 
Komiteto pirm. St. Barzdukas 
pasveikino naujai išrinktą val
dybą ir palinkėjo jai sėkmingo 
bei vaisingo darbo. Br. Snarskis 
plačiau pasisakė dėl Bendruo
menės tikslų — ji turinti susi
daryti konkrečią darbo progra
mą, savo veikla teikti lietu
viams moralinio pasitenkinimo 
bei materialinės naudos, remti 
Tautos Fondą, kelti lietuvių 
kultūrą bei švietimą. Išlaikyti 
savo tautai jaunimą, rūpintis 
tautine propaganda, organizuo
ti lietuviškas poilsio vietas, 
skleisti profesinį švietimą ir kt.
Liet. Bendruomenės apylinkės 
valdyba pasiskirstė pareigomis

Po bendro posėdžio atskirai 
dar posėdžiavo naujai išrinkta 
Liet. Bendruomenės Clevelando 
apylinkės valdyba. Laikinai 
pirmininkavo amžium vyriau
sias jos narys Flor. Saukevi- 
čius. Kandidatais į valdybos 
pirmininkus buvo pasiūlyti K. 
S. Karpius, St. Barzdukas, dr. 
St. Tamošaitis ir Pr. Karalius. 
Savo kandidatūros neatsiėmė 
tik vienas Barzdukas, jis ir bu
vo išrinktas valdybos pirminin
ku.

Naujam pirmininkui užėmus 
vietą, toliau pareigomis buvo 
pasiskirstyta šiaip: j vicepirm. 
buvo Išrinktas dr. St. Tamošai
tis, II vicepirm. Pr. Karalius, I 
sekretorium K. S. Karpius, II 
sekretorium V. Braziulis (jam 
taip pat buvo pavesta ir in
formacija), iždininku Flor. 
Saukevičius, nariais pasiliko J. 
Baltrušaitis, J. čiuberkis ir J. 
Nasvytis.

Valdyba bendrais bruožais 
aptarė ir savo veiklos sritis. 
Numatyta, kad atskiri nariai y- 
pačiai domėsis jiems pavesto
mis sritimis. Artimiausias val
dybos Uždavinys — parengti sa
vo darbo programą.
Naująją Liet. Bendruomenės 

apyl. valdybą
sudaro 9 nariai, iš kurių 4 

yra senosios emigracijos lietu
viai: J. Baltrušaitis (jis Ame
rikoje ir gimęs ir gerai kalbąs 
abiem kalbom — lietuvių bei 
anglų), K. S. Karpius, Flor. 
Saukevičius ir dr. St. Tamošai- 

•tis, kiti 5 yra tremtiniai: St. 
Barzdukas, V. Braziulis, J. čiu
berkis, Pr. Karalius ir J. Nas
vytis.

Jaunimo vakaras
Lapkr. 9 d. lietuvių salėje 

Lietuvių Kultrūros Fondo sky
riaus valdyba, surengė jau ant
rą vad. jaunimo vakarą. šis 
vakaras taip vadinamas dėl to, 
kad jo programą atlieka muzi
kos ir kitų meno šakų moki
niai. šių metų vakare daugiau
sia pasirodė pianistų: A. Sme
tona, V. Graužinis (juodu buvo 
stipriausi), A. Alkaitytė, A. 
Alkaitis, J. Gailiušytė, N. Ka
raliūtė, J. Kavaliauskaitė, A. 
Masiūlionytė, L. Obelenytė (jų 
mokytojai — B. Smetonienė, 
Pr. Ambrazas. J. Kazėnas). A- 
kordeonu pagrojo A. Modesta- 
vičius (jo mokytojas — Moeho- 
lig). Padainavo St. Bružaitė (J. 
Kazėno mokinė). Putino “Val
dovo” IV scenos ištrauką su
vaidino Rūtos teatro jaunieji 
aktoriai L. Janulevičiūtė, J. 
Vyšniauskas ir Eg. Žilionis (P. 
Maželio mokiniai). Smuiku pa
grojo S. Alkaitis (mokytojas 
M. Brown).

Šitokie vakarai be meninės 
turi taip pat didelės ir auklė
jamosios reikšmės-’ skatina jau
nimą dirbti ir augščiau siekti. 
Jų iniciatorė yra valdybos pir
mininkė A. Augustinavičienė. ji 
taip pat pasiima ir jų surengi
mo didžiausią naštos dalį.

Klausytojų teatsilankė vos 
per pusantro šimto. Po progra
mos buvo šokiai su bufetu.

St. P.

šaromis sušuko: "Tai dabar aš 
tave išgirdau, Algirdai!” O Al
gis tik šyptelėjo ir pabučiavęs 
savo “tėvą” nusijuokė: “O pa
meni. kai aš dar be jokios dai
navimo mokyklos ir dar su pa 
kimusiu balsu kažkur solo trau
kiau? Tu tada man pasakei: 
“Sūnau, tu dainavai, o aš pa
vargau...”

Auga gražus Atžalynas
XI. 8. detroitiškiai buvo ma

loniai nustebinti Dėt mito Lie
tuvių Organizacijų Centro su 
ruošto ' vakaro. 33 įvairių or
ganizacijų nariai, surežisuoti Z. 
Arlauskaitės - Mikšienės, suvai
dino K. Binkio Atžalyną, pa
gerbdami prieš 10 metų mirusį 
autorių ir vakaro pelnu parem
dami Lietuvos išlaisvinimą. 
Vaidintojus vertinant kaip mė
gėjus. galima tik pasigėrėti. Šis 
pastatymas taip pat parodė, 
kad lietuviškame kultūros dar
be gali gražiai bendradarbiauti 
visų srovių lietuviai. Vaidintojų 
tarpe matėsi du senosios kartos 
lietuvių veikėjai: Petras Medo- 
nls ir Justas Pilka.

Jaunieji vaidintojai skautai 
ir ateitininkai, vaidinę gimna
zistus kiekvieno žiūrovo minty
se kėlė Žiogo ir Tijūno nuotai
kas: “Auga, gražus atžalynas 
auga...” Tik, kad tas atžalynas 
nenuvystų per anksti, kad jo 
lietuviško žalumo neapsėstų sve
timo miesto dulkės, reikia daž
nai jį gaivinti, laistyti. O pana
šūs vaidinimai ir parengimai ar 
nebus tik geriausia priemonė 
lietuviškumui Išlaikyti.

— Petras Medonis, žymus 
katalikų veikėjas ir dabartinis 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro Pirmininkas gruodžio 
mėn. pradžioj švenčia 60-ties 
metų sukaktį.
—XI. 5. po sunkios ir ilgos li

gos mirė jaunas (28 metų) 
skautų veikėjas Vytautas Tar- 
vainis. Sveikatą palaužė bolše
vikų kalėjimas (jo brolį bolše
vikai nužudė) ir tremtis. Gi
liam skausme paliko motina ir 
sesuo. Jo gedi ir visi draugai, 
nes velionis pasižymėjo būdo 
skaidrumu. P. Natas

Long Island žinios
Long Island lietuvių žiniai

120 BALFo skyrius Stony 
Brook, L. I., nuo šių metų lap
kričio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
skelbia drabužių ir pinigų rin
kimo vajų.

Visi L. I. lietuviai prašomi 
dar kartą pertikrinti savo 
spintas ir visus atliekamus dra
bužius bei patalines paaukoti 
Balfui, kuris juos persiųs varg
stantiems mūsų broliams Eu
ropoje.

Rinkėjai važinės po šias vie
tas:

Trukienė ir Stella Augunie- 
nė — Bayshore, Islip, Patcho- 
gue ir Blue Point.

W. Balvočius ir B. Čeponis 
Huntington, Northport, Kings 
Park, St. James ir Lake Ron- 
konkoma.

Pr. Lapienė ir Stefanija Ku- 
sienė Port Jefferson, Setauket 
ir Stony Brook.

Kam patogu, galite drabu
žius pristatyti į šiuos punktus: 

Stella Augimas, 86 Bedford 
Avė., Bayshore, L. I.,

W. Balvočius, 109 4th Avė., 
East Northport, L. I.,

B. Čeponis, c o W. Višniaus- 
kas. St. James Tavern, St. Ja
mes, L. I.

Pr. Lapienė. Stony Brook.
Sekantis 120 Balfo skyriaus 

susirinkimas įvyks šių metų 
lapkričio (Nov.) 14 d., penkta
dienį, 8 vai. vakare Vinco Viš- 
niausko svetainėje North Coun- 
try Road, St. James. L. I. Visi 
nariai bei norintieji įstoti į sky
rių kviečiami susirinkti ne vė
liau 8 vai. vakaro. Bus aptaria
mi tremtinių Europoj .šelpimo 
pravedimo, vajaus ir kiti svar
iais reikalai.

B. Čeponis

CHICAGOJE IR
Lietuvių laimėjimas

CHIC AGO, U____ Šio mies
to lietuvių laimėjimas per pra
eitus balsavimus yra nemažas. 
Svarbiausias lietuvių kandida
tas adv. Antanas Olis laimėjo. 
O laimėjo ne bet kaip1 adv. A. 
Olis perrinktas šeše- 
rių metų terminui į Chicago 
Sanitary District tiustistus. 
prisišlavė daugiau balsų, negu 
gen. D. Eisenhoweris. Balsų 
daugumu adv. Olis gen. Eisen- 
hotverį viršijo ir pačioje* Chica 
goję ir Cook apskrityje*. Pa
čiame mieste, kur per eilę metų 
viešpatauja demokratai, adv. 
Olis, eidamas respublikonų są
rašu. gavo 872.653 balsus, o 
gen. D. Eisenhoweris tegavo 
8.’J6.899. Gub. A. Stevenson, de
mokratų kandidatas j prezi
dentus, Chicagos mieste* gavo 
995.360 balsų.

Demokratų sąraše buvęs kan 
didatas į teisėjus lietuvis adv. 
Alphonse VVells taipgi laimėjo. 
Jisai gavo 788.087 balsus.

Adv. Antanas Lapinskas, 
kandidatas į teisėjus respubli
konų sąraše, neišrinktas. Jisai 
tegavo 663.165 balsus.

Nors ivspublikonai Chicagoj 
paveržė daug demokratų laiky
tų pozicijų, bet į teisėjus nepa
teko nė vienas respublikonu 
kandidatas. Ir respublikonai ir

Dykai išbandymas 
REUMAT1AKV SKAUSMŲ 

ARTHRITIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis, tai kodėl juos ne
bandyti liandien mūsų klaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

•to 1*1 kraičio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 24 
taMetos dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusią dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nč vieno cento. NESTUS- 
KIT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavarde ir adresą

ROSSE PRODUCTS CO., 
2708 Farwell Are. Chicago 45, DL

Dept. X-3

APYLINKĖSE
demokratai turėjo po 13 kan
didatų į teisėjus. Dabar Chica. 
gos lietuviai turi du saviškius 
teisėjus: dabar išrinktą adv. 
VVells ir seniau išrinktą John 
T. Zuris.

Komitetas, kurs buvo susida
ręs adv. Oliui ir adv Lapinskiui 
remti, ketvirtadienį, lapkričio 
6 d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj suruošė banketą. Buvo 
kviesti tie. kurie pinigais ir 
darbu prisidėjo prie laimėjimo. 
Svečių tarpe buvo prel. B. Ur
ba. šv. Jurgio parapijos klebo
nas, kun. P. Cinikas. MIC.. 
“Draugo” administratorius ir 
konsulas Dr. P. Daužvardis su 
žmona. F. G.

1‘risimrna užmirštąsias Vargo
Mokyklas Vokietijoje — 

Kalėdoms dovana
Chicagos Lietuvių Moterų 

Klutx) auka Balfui —Kalėdinė 
šiais metais pirmoji dovana 
skirta tremties vargo mokyk
loms — [įasiekę Balfo Centrą 
lapkričio pradžioj, laiku, kad 
prieš Kalėdų šventes būtų ga
lima laisvai aukas Vargo Mo
kyklose Europoje gaut. $100.- 
00 čekį prisiuntė p. Juzė Dauž- 
vardienė.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas yra gausiai aukojęs Bal
fui ir tremtiniams-

Help Wanted
W0RK NEAR HOME

CLERK
TYP1ST

FOR TRAFF1C W()RK
PERMANENT IOSITION 

Pleasant Working Conditions 
40 hour—5 day week 

Many Employee Benefits 
Paid vacations and holidays 

APPLY 
DELTA

P0WER TOOL 
(Div. of Rockwell Mfg. Co.) 

3930 S. WINCHESTER AVĖ. 
LAfayette 3—41678

Tetaptame: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS. 

Ask For Ad Taker

Help Wanted-—Malė and Female

CITIZENS STATĖ BANK
OF DOWNERS GROVE

WF. ARE INVITING YOU TO VISIT 
OUR NEW HOME

GENERAL BANKING
Hours: 9 A. M. to .3 P. M.
Ctosed All Day Wednmday

HOME LOAN*. AITOMO4HLE, 
REAL ESTATE * F. H. A.

VVe are members of F. D. I. C.
EOWARD A VOLBERDING, president. R. C. BROGMUS, Executive

Vice Pres.. R. P. MAKEI.A, Cashier.
5110 MAIN DOWNERS GROVE 198

YOUNC MEN
24—30

Before you decide—select security for tomorrmv 
VVe will train you to learn mechanical operation 

Ne expericncc necessary. Permanent with opportunity for 
overtime. — Pleasant surroundings and people 

Company cafeteria. Insurance. Many other benefits.
Mr. Drevvs

De Luxe Check Printers. Ine.
3456 NO. KEDZIE

IX)OK IN YOUR OWN NEIGHBORHOOD — 
NORK NEAR HOME 

YOUNC, MEN Age24-30 
VVe will train you to leam mechanical operation. 

No experience necessary. 
Permanent with opportunity Tor overtime. 

Pleasant surrounding and people.—Company cateferia 
manv other benefits.— Mr. DREVVS

DE LUXE CHECK PRINTERS, INC
3456 N. Krdzle

f



DARBININKAS 1952 m. lapkričio 18 d., nt. 84

HARTFORD, CONN
įsikūrė Lietuvių Bradraorneafo 

Skyrių*
Vietos liet, draugijų atstovai 

ir visuomenės veikėjai spalio 23 
d. įkurdino JAV Lietuvių Bend
ruomenės skyrių. Mūsų koloni
jos veikėjai, organizacijų ir pa
rapijos vadai pasisakė už ben
druomenę. Susirinkimą sukvie
tė LOKo narys W. M. Chase, 
talkininkaujant ALTo ir BAL- 
Fo vadovui J. Mončiūnui, Šen. 
Frank Monchun, adv. J. L. Gie
draičiui ir kitiems, taipgi, ini
ciatyvą remiančiam gert). Pre
latui >nui Ambotui, kurį susi
rinkimas išrinko garbės pirmi
ninku.

LOKo valdybos narys W. M. 
Chase pasakė įžanginę kalbą, 
susirinkusiems paaiškindamas

dabarties lietuvių tautos krizę 
ir viso pasaulio lietuvių sąjūdį, 
iškeltą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės kūrėjų.

Gerb. prel. Jonas Ambotas, 
veteranas veikėjas, vietos lie
tuvių dvasios vadas, savo turi
ninga kalba papildė W. M. 
Chase pareiškimus, pabrėžda
mas lietuviškos bendruomenės 
idėjos ir tiksiu svarbą bei ne- 
ginčinamą faktą, kad bendruo
menė yra kelias mūsų išeivi
jai į laimingesnę ateitį.

Pasisakė ir kiti vietos liet, 
organizacijų vadai ir veikėjai: 
skautų vardu V. Nenortas, Al
to skyr. pirm. J. Mončiūnas, 
šv. Elzbietos draugijos pirm. 
Patrikienė, Moterų S-gos veikė
ja Kaunietienė, tremtinių drau-

gijos vardu adv. J. L. Giedrai
tis, TMD skyr. vardu Z. Straz
das, šv. Jono dr-jos vardu pirm. 
A Stanevičius, L. Leonaitis, 
Grafulienė, A. Stankevičienė ir 
kt., reikšdami pasiryžimą eiti 
bendruomenės nurodytu keliu į 
vienybę ir sutartinę veiklą.

Po kalbų, vienu balsų nutar
ta įkurti bendruomenės skyrių 
ir išrinktas laikinasis komite
tas: garbės pirm. prel. J. Am
botas, W. M. Chase—pirm., p. 
Augustinavičius — vicepirm., 
Jadvyga Gražulienė — sekre
torė, adv. J. L. Giedraitis ir inž. 
J. Guntulis — kontrolieriai ir 
kartotekos vedėjai.

Sausio 20 d. sekmadienį, nu
matyta masinis susirinkimas ir 
oficialios lietuvių bendruome
nės skriaus “krikštas” su me
nine programa. VMK.

WORCESTER, MASS. Help wanted— Malė and Female

PITTSBURGH, PA.

LIETUVIŲ 
TARPE
• Kimu A. Kardauakas, prieš 

kurį laiką atvykęs iš Čilės, 
Grand Rapids vyskupo perkel
tas į kitą vietą ir jo naujas ad
resas yra: St. Marys Chureh, 
Sheboygan, Mich.

•J. Kapočius, Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas, enciklope
dijos reikalais lankėsi Chicago- 
je, kur tarėsi su laHcrašč’ti re
dakcijomis ir platintojais.

• Al Lueas, Chicagos lietu
vis, pakeltas į aviacijos pu’ki-

ninkus. Dirba Kalifornijoj prie 
naujų lėktuvų gamybos.

• Lietuvaitės amerikiečių 
spaudoje. Aldona Urbanavičiū
tė ir Aldona Kisoliovienė, abi 
iš Detroito, paminėtos ameri
kiečių “Free Press” laikraščio. 
Laikraštis paminėjo žinią iš 
Michigan Bell bendrovės laik- 
raščia, leidžiamo bendrovės 
tarnautojams, ir įsidėjo abiejų 
lietuvaičių nuotraukas.

• Liudas Visirantas Detroite 
žada suintensyvinti lietuviškų 
knygų leidimą.

įdomus Balfo susirinkimas
Pittsburghiečiai nėra šalti 

Balfo šalpos darbui. Per savo 
Balfo skyrių jie daro, ką gali. 
O Pittsburgho Balfo skyrius 
laikosi gerai. Lapkričio 9 d. šis 
skyrius turėjo savo metinį susi
rinkimą Piliečių Klube.

Skyriaus kasininkas Adolfas 
Paleckis pranešė, kad nuo 1951 
metų sausio 1 dienos Balfo cen
trui išsiųsta 1728 doleriai. Da
bar kasoj yra 153 doleriai. Sky
riaus pirm. Juozas Taoras, di
džiai atsidavęs Balfo reikalams, 
pranešė, ką valdyba yra nuvei
kusi ■ — pravedė gatvės rinklia
vą, išsiuntė didelę siuntą su
rinktų rūbų, išlaiko 1 mokinę 
Vasario 16 gimnazijoj Vokieti
joj ir t.t. Susirinkimas J. Tao- 
rui ir visai valdybai išreikė gi
lią padėką.

Valdyba norėjo asistatydin- 
ti. bet susirinkimas prašė pasi
likti ir tik papildyti vietoj išvy
kusių valdybos narių. Dabar į 
valdybą įeina : V. Količienė, A. 
Krapavičius, A. Paleckis, J. Po- 
džiukas, A. Sutkaityte ir J. Ta
oras. Jie tarp savęs pasiskir
stys pareigomis.

na-
gy-

WHITE PLAINS, N. Y.
NEWARK,N. J.

Susirinkime kalbėjo kun. A. 
Sušinskas, V. Kiličienė, Pivaro- 
nas, Krapavičius, Grėbliūnas ir 
kiti.

Susirinkimas praėjo gyvai ir 
įdomiai. Pirmininkavo J. Tao
ras, sekretoriavo A. Krapavi
čius.

Kapinių namas jau 
baigtas

Šv. Kazimiero kapinėse 
mas sargui ir duobkasiui
venti jau baigtas. Atrodo gra
žus ir patogus. Namas atsiėjo 
per 20.000 dolerių. Jame apsi
gyvens naujasis kapinių sargas 
ir duobkasys Povilas Kvederis 
iš South Side.

Toks kapinių namas yra ka
mpinių puošmena ir labai nau
dingas geresnei kapinių prie
žiūrai.

Padovanojo veidrodį
Mr. irMrs. Frank Venslovas, 

graborius^v. Kazimiero moky
klos mergaičių kambariui nu
pirko gražų, didelį tualetinį vei
drodį, kad mergaitės galėtų la
biau savo veidelius prižiūrėti.

N»oja Motinų Klubo valdyba
Lapkr. 3 d. šv. Kazimiero 

mokyklos motinų klubas turėjo 
savo metinį susirinkimą, kuria
me išrinkta nauja klubo valdy
ba: prezidentė —
Wassel, viceprezidentė — He- 
len Anthony, sekretorė — Ca- 
thrine Sikolski ir iždininkė — 
Lillian Gailys.parapijos 

vakaras 
lapkričio

Ruošiamas Bnksmas šokių 
vakaras

Newarko lietuvių 
priešadventinis šokių 
įvyks sekmadienį
November 23 d. parapijos sa
lėje. Vakaro pradžia 6 vai. 
Gros puiki muzika. Vakaro 
metu bus traukiami laimėjimai 
bazaro knygučių. Ligi to laiko 
prašome visus mielus parapijie
čius sugrąžinti bazaro knygu
čių šakneles, kad galėtumėte 
dalyvauti laimėjimuose.. Veiks 
turtingas bufetas, šeimininkės 
ir vėl keps skanius bulvinius 
blynus. Prie laimės rato bus 
galima laimėti skanaus vyno. 
Tat kviečiame visus Nevarko 
parapijiečius ir svečius daly
vauti ir smagiai pasilinksminti 
prieš adventus. Laukiame Jūsų 
atvykstant.

Parapijos kunigai Ir 
Komitetas

Gražiai veikia LB apyfinkė
Jau įvyko keletas mūsų apy

linkės LB susirinkimų, kuriuos 
lietuviai gausiai lanko ir kurie 
praėjo darbingoj nuotaikoj. 
Taip pat surengėme dar vieną 
šaunų šeimyninio pobūdžio po
būvį, kuris davė progos visiems 
apylinkės lietuviams arčiau su
sipažinti ir geriau įsitraukti 
į darbą. Visuomenė dėkinga 
rengimo komisijai už įdėtą dar
bą. šį pobūvį rengiant.

Rengiamas šokių vakaras
Lapkričio 29 d. 8 vai. vaka

ro numatoma suruošti viešą šo
kių vakarą. Jis įvyks šv. Anta
no bažnyčios salėje. Columbus 
Avė., Silver Lake. Vakarui jau 
viskas pasiruošta. Gros 6-8 as
menų orkestras, veiks bufetas 
ir manoma, jog bus net laimė
jimai. Tad kviečiami dalyvauti 
ne tik vietiniai letuviai, bet ir 
iš tolimesnių apylinkių. įėjimas 
tik $1.

Fra neės

Yeuark, N. J

LINKSMAS VAIDINIMAS!
Pirmą kartą ši rudeni New Jersey valstybė j* •! 

JUOKU IKI AŠARŲ!
LINDENO VAIDINTOJŲ TRUPfi 

1952 m. lapkričio 22 dieną, 
šeštadieni, Elizabethe, 2ad St. Lietuvių Laisvės Salėp* 

stato 3 veiksmų linksmą komediją-premjerą

^TETA Iš AMERIKOS”
Vaidina geriausios New Jersey jaunosios pa ėgos! 

Veikalą režisuoja ALFA PETRITLS. 
Dekoracijas priteikė—Vyt. KVEDARAS

Vaidinimo pradžia 6 vai. 30 min. vak. šokių—9 vai. vak.
Bilietų kaina įskaitant mokesčius — SI.25. 

GROJA ALG KACANAUSKO ŠOKIU KAPELA 
Maloniai visus kviečia atsilankyti Lindeno Vaidintojai.

BALF seimui Bostone sau
sio 9-10 d. padėt Worcester, 
Mass., kolonijos lietuviai išsi
rinko organizacinę komisiją, 
kuri sušauks visuomenės orga
nizacijų susirinkimą. Komisijos 
pirmininku yra Jonas Dvarec- kad Vokietijoje ir Austrijoj dar 
kas, sekretorium Jonas Vizba
ras. Nariai: Juozas Glaviekas, 
Juozas Kriaučialis, Antanas 
Vegelis, Lionginas Leknickas, 
Juozas Matulevičius, Vytautas 
Mačys, Kleofas Žiurlys, Pranas 
Aukštuolis, Juozas galaviejus, 
Pranas Pauliukonis.

Lietuvių Tremtinių Rateik) 
pramogoj Jonas Valaitis, BAL- 
Fo Centro atstovas, besilinks
minantiems tremtiniams ir jų 
draugams ir palaikytojams se- 
nesniesiems lietuviams nurodė,

daug vargstančių lietuvių lau
kia mūsų pagalbos, tuoj sumetė 
dar $106.30.

BALF Rudens Vajaus pra
džiai Worcesterio lietuviai jau 
suakojo $306.30.

MenoLietuvių Tremtinių
Ratelis buvo surengęs pramo
gą, kurios pelną $200.00 pasky
rė Balfui lietuviams ligoniams 
Vokietijoj šelpti.

Klubui priklauso apie 60 mo
tinų.

Baigia išmokėti parapijos 
skolą

Kai prieš keletą metų Bridge- 
villėje šv. Antano parapiją per
ėmė tėvai pranciškonai, jie ka
soj rado per 10.000 skolos. Da
bar ši skola jau visai baigiama 
mokėti ir kitais metais jos jau 
nebeliks. Tai vaisius didelio uo
lumo jos buvusio klebono Tė
vo Pranciškaus Gedgaudo, ir 
ypač dabartinio klebono Tėvo 
Aleksandro Žiubrio, kuris pasi
žymi dideliu judrumu.

Ona Albusaitienė
iš Clevelando lankėsi Pitts- 

burghe ir visą savaitę svečiavo
si pas savo seserį Abraitienę, 
gyvenančią 1311 Grove Rd., 
Castle Shannon.

Rūkymo ir spaghetti 
valgymo vakaras.

Šv. Kazimiero parap. Jėzaus 
Vardo draugija su Atletų Klu
bo suruošė rūkymo ir spaghetti 
valgymo vakarą lapkr. 10 d.

Buvo ir graži meninė progra
ma, kurią parūpino kun. V. Ka- 
raveckas, pakviesdamas iš St. 
Patrick’s parapijos chorą ir so
listę.

Vakare dalyvavo apie 100 
vyrų. Gauta šiek tiek ir pelno. 
Visas vakaras gražiai praėjo.

Reporteris

DYKAI! DYKAI!

BUILDING MATER1AL 
FOR SALE

N AILS
ALL TYPES BUY RIGHT

BUY from TAPCO 
163-02 Northern blvd, Flushing, N. Y.

FLUSHING 8-4487

Fer Fiuest Mest Produeta 
BURGMAIER PORK STORE 

00-84 Myrtle Avė., 
Ridgewood, N. Y.
Call HE 3-1667 

For Quick Service

DANIELSEN’S
F1SHING TACKLE

482—72nd St. Bklyn 
Right off 5th Avė. Open Sun. TE. 4-4582 

ROD — REELS 
Full line of eųuipment 
Live and bottled bait 

MODEL AIRPLANES

Dolls! Ali makes and skęs!
Shop early! Ūse our Lay-A-Way plan 

EXPERT DOLL REPAIRS 
Doll Clothin, Shoes Wigs, etc.

FLATBI'SH DOLL SHOP 
and HOSPITAL 

2247 Chureh Av. ar. Flat. Av.
BU 4-1320

Ask for Mr. Leo

J

BRANGENYBES 
Sintetiniai akmens (rhinestones) 
Reikalingi rinkėjai ir brangakmenių 

įstatytojai. Dienos ar nakties pamai
nose, pilnam ar daliniam laikui. 
TRES-JOLIE COSTUME JEWELRY 

2028 McDonald Avė. Bklyn, 
NI 5-6246

REIKALINGI OVEISAVIMO 
DARBININKAI

Reikalingi šveisavimo darbininkai 
“Are", “wiring assemblers”, "pipe fi- 
tters” įrankiu fabrikui, pastovus dar
bas, labai geras valandinis atlygini
mas, įvairūs firmos palengvinimai.

TOPPER EOUIPMENT CO. 120 
Centrai Ave„ Clark Tonnship, Rab- 
way, N. J.

TOOLMAKERS 
INTERNAL * EXTERNAL 

GRINDERS
5 days — 471/, hours week 
Paid Vacations A Holidays 

STERUNG TOOL A DIE CO.
251 New Jersey Railroad Avė. 

MItchell 2-0384 Newark, N. J.

REIKALINGAS VYRU

Reikalingi mechanikai ir 
padėjėjai

•Sheet Metai" fabrikui. Firma teikia 
lengvatų darbininkams. 

Geros darbo sąlygos.
FAL8TROM CO.

PUMfc, N. J. 
TeL PRMCtot 7-9014

<1SM)

REIKALINGI ĮRANKIU IR FORMŲ 
MECHANIKAI (Tool A Dtemakers) 
graviravimui ir kalimui (deep draw- 

ing and progressive dies). Reikalingas 
dalinis patyrimas. Geros sąlygos prak
tikai. Siek tiek antvalandžių. Nuola
tinis darbas. Puikios sąlygos progre- 
suojančioj kompanijoj New Rochelle. 
Apmokamos šventės, atostogos, ligo
ninė, patogus susisiekimas.

New RoeheUe 0 3800
f

REIKALINGA LEMPU FABRIKUI 
DARBININKE, sustatymo, pergamen
tu papuošimo bei stiklo pritaikomo 
specialistė. Geras atlyginimas, pato
gios sąlygos. Town and County studio, 
964 2nd Avė., PL 9-7606.

REIKALINGOS MERGAITES
patyrusios prie sintetinių akmenų 

(rhinestones A nailheads) ; geras at
lyginimas, pastovus darbas.

CH 4-1037

REIKALINGA SIUVYKLAI DARBI
NINKE. Patyrusi berniukams kelnes 
siūti. Pastovus darbas — geras atly
ginimas. Puikiausios darbo sąlygos. 
Kreiptis: M AN SPORTVVEAR, 280 
E. 138 St., Bronx, N. Y. arba skambin
ti: LU 5-5915

REIKALINGA DRAPERIJŲ IR UŽ
UOLAIDŲ OnUMMAS. Būtinas paty
rimas, taip pat žodžiu ir raštu anglu 
kalbos mokėjimas. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas, puikiausios darbo 
sąlygos.

Skambinti TR 0-3103

YOUNG MEN
FOR LOUD SPEAKER FACTORY 

90c an hour to start; advancement. 
ATLAS SOUND CORP. 
1449 39th St., Brooklyn

YOUNG MAN
with some toolroom experience wanted. Man with some 
experience on drill jigs, milling fixtures and form tools 
preferred. Good opportunity for rfeht party. Apply to

ERICS8ON SCREW MACHINE PRODUCTS CO., INC.
25 Lafayette Street, Brooklyii, N. Y.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės reikalai

Lapkričio 9 d. A. S. Trečioko 
įstaigoje buvo susirinkęs posė
džio naujasis N. Jersey valsty
bės Laikinasis Organizacinis 
Komitetas pasitarti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kių organizavimo reikalais.

Tame pat posėdy komiteto 
nariai pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — Jokūbas Što
kas. jaun., vicepirm. — Vytau
tas Kavolis ir J. Liudvinaitis, 
sekretorius — A. S. Trečiokas, 
iždininkas — Dilis ir nariai: 
spaudai informuoti — J. Pra
puolenis ir K. Jankūnas, švie
timo ir kultūros reikalams — 
St. Jakštas ir Puronas ir eko
nominiams reikalams — Avi
žienis ir K. Trečiokas.

Posėdyje dalyvavę visi dides
nių šios valstijos lietuvių ko
lonijų (išskyrus Paterson ir 
Bavone) atstovai nutarė steng
tis. kad artimiausiu metu susi
tarus su lietuviškųjų paranrų 
klebonais ir vietinių organiza- 
ciiu vadovvbėmis, kiekvienoje 
kolonijoje būtų suorganizuota 
Bendruomenės anvlinkė arba 
bent jos branduolys.

Šio posėdžio metu taiD pat 
buvo nriimta ir nasiusta i cent- 
rinį LOKą pasiūlymas dėl soli
darumo mokesčio paskirstymo 
tarp apylinkių, apygardos bei 
centro ir St. Jakšto paruoštas 
lietuviškumui Amerikoje išlai
kyti projektas.

K. Jankūnas

A B R A M S
228 Broadway. Brooklyn, N. Y., (kam
pas Roebling St.). pirmiau buvo 391 
Grand St., Brooklyn, N. Y., kuris jums 
maloniai patarnavo per 30 metų, 

skelbia
PRIEŠŠVENTINI ISPARDAVIMA 

pilnai aptarnaujanti vyrus ir moteris. 
Geriausios vilnos paltai ir kostiumai, 
naujausio šilko suknelės ir kt. Dydis 
12—20: 36—50. Ateikite su šiuo skel
bimu ir gausite 10% nuolaidos. Mes 
kalbame lietuviškai. Tel. EV 8-0050

Licensed Nurses 
Home

18h Licensed Nursing Home 
CALHOUN NURSING HOME

Announcing opening of new, modem 
nursing home; beautiful, homelike 
surroundings. Reasonable rates.

24-hour nursing service
725 St Mark’s Avė. SU 9-4299

Help wanted FemaleIšmėginimas, kurie kenčiate REU- 
MATISKUS SKAUSMUS: RANKU. 
KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR TINIMĄ: 
NEURALGIJĄ. NUOVARGI, DIEG
LIUS. f . .

Jeigu Tamsta įvertini savo sveika- Reikalingas patyrimas. Pastovus dar- 
tą ir ją brangini, tai tuojau para- t>as. geras atlyginimas, puikios darbo 
be jokio mokesčio. Pavartojęs sa- sąlygos. Kreiptis: 1846 Westchester 
Syk savo vardą, pavardę ir adresą ir Avė.. Bronx, N. Y., arba skambinti: 
siųsk šį skelbimą dėl naujai pagerin- j l'N 3-2228
tos Deksnio Galingos Mosties. Gausite 
vaitę laiko ir jeigu nesijaustum svei
kesnis ir stipresnis, jeigu negelbėtų 

jums, tada gražink mums likusią ir 
jums daugiau niekas nekainuos. Mes 
žinom, kad tūkstančiams pagelbėjo, 
pagelbės ir tamstai. Užtikrinam pašė.
kas.
Šio laikraščio skaitytojams vaistai 

siunčiami dykai.
Yra senas ir teisingas priežodis: Kas 

tepa tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai tepk ir vėl tepk DEKS
NIO GALINGA MOSCIA.

Siųsk tuojau. Atsimink, kad atidė
liojimas. tai yra didžiausias pasaulio 
skriaudėjas. 4

Real Estate
LAKEVIEW — LONG LSLAND

(Hemsteed vic.) well - bilt frame Co- 
lonial 11 rooms. Both up A down 
stairs - 2 enclosed porches - 2 car 
garage, hot water, coal heat, screens, 
venitians, other extras, 5 lots. Nicely 
landseaped. 100x100. Near schools, 
shopping A transit. A buy at only 
$21,500. Roslyn 3-0084.

DEKEN’S PRODUCTS,
P. O. Box 666, Newark, N. J.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris 
Valstija 

Miestas

šeimininkių Dėmesiui:— Lietuviš
koje Klebonijoje reikalinga šeimi- 
ninkė. Dėl sąlygų prašom rašyti šiuo 
adresu: St. Casimir's Rectory, 119 
Temple St.. Nashua, N. H.

UŽSISAKYKITE

“ŠV. PR. VARPEIJ”

IDEAL FOR RETIRED COUPLE
GROCERY STORE A APT. 

THRONWOOD, N. Y. VVonderful op
portunity for right party — small 
business—small town. Only 30 miles 
from N.Y.C. 50 ft. front on Main Road 
—running to rear street. — Seen on 
Sundays. Asldng $14,700 or your best 
offer. Call PLeasantville 2-0473 or 
GARDEN CITY 7-3933, or write — 
Box 135, Sharnwood, N. Y.

CUNTON CORNER8 
DUTCHER8 COUNTY

3 bedroom Ranch House. breezeway 
and garage, fu 11 basement. over aere 
ground, secluded lot, isolate, parfect 
for children. Model home open for in- 

spection. Owner on premises.
WH $-5434

SEAFORD AT MASSAPEQUA 
Beautiful new home with 2 bedrooms. 
all modern improvements on corner 
plot 60x100. Ideal for G.I. Mušt sac- 
rifice. Unusual bargain. Write or call 

FOR BETTER BUYS”
MASON ENTERPRISES

Cowt SL — Brooklyn, N. Y.
ULster 5-5877 — NEwins 8-2587
44

FOR NICER UVING 
4JUEENS VILLAGE — $35,009

Surrey Ėst a tęs—large 5 bedrooms, 2 
baths, 1 family house. finished base- 
ment. Many extras include—dishua- 
sher, eleetrie ironer, storms, screens. 
etc. Near schools, stovės, transit, ow- 
ner moving Šou t h—will accept any 
offer. Principais only call HO 5-8017

Business opportun
GREENE ST. — 0 STT. 40x100

For sale, with drive-in, newly remo- 
deled, sprinklered. oil heat: ground 
floor, basement and office; immediate 
possession (rentai basi s if desired for 
ground floor). Also B’KLYN (Battery 
tunnel vic.) 26,000 ft„ 2 drivevvays, 
Remodeled; ground floor A bsmt, ren- 
table. sprinklers, oil heat.

SP. 7-8470
or write: Box 670. Rm. 10.

11 W. 42nd St.. N. Y. C.

FK - TT - SHOP 
Locksmith, taww mowrr 

and appHaaces 
FULLY EQUIPPED 

Qneens Vii 
HO 4-1965

Buvęs Rygos moterą kailiniu siuvėjas pasiūlo aukštos kokybės 

MOTERŲ KAILINIUS
Medžiaga poruotos savo dirbtuvėje ir pasiuva modernHkai. 

Moterims kailiniai urmo kainomis.
PATAISOMI, PERSIUVAMI 18 SENŲ J NAUJUS MODELIUS 

Patarnavimas sąžiningas. Visos dėkingos.
ALEXDIMANDS

240 W. 29th St, New York 1, N. Y.
Patogumo dėliai pra*om prieš ateinant skambinti LA 4-8308

Darbo valandos nuo 8—10 iš ryto ir nuo 3—6 vai. p.p. Šeši. 8—3 p.p.

LUNCHEONETTE - MIDTOWN
Wonderful opportunity to make ex- 
cellent income. Ideal for couple. Mo
dom — clean fully eųuipped. Owner 
selling for personai reasons.

Call RE 4-9735

Investuokite J MUTUAL FINUS. It 
formacijų reikalu kreipkitės j atsto 
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Irt. 
Kaupt A Co. 111 Broadway, room 515, 
New York 6. N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel WO 4-600.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”
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Visas Bostonas tik ir kalba apie 
Balfo seimą ir banketą

Visas Bostonas, Worcester, 
Brockton, Norwood ir kitos 
Nauj. Anglijos kolonijos suju
dusios ruoštis Balfo seimui, į- 
vyksiančiam Hotel Statler, Bos- 
to e sausio 9 ir 10 drenomis.

Seimui rengti Komisija, Ban
ketui rengti Komisija, Spaudos 
Komisija, Programinei Knyge
lei paruošti žmonės dirba, po
sėdžiauja.

Draugijos, organizacijos po
sėdžiauja, kaip daugiausia bū
tų galima BALF seimui pagel
bėti. Skiria aukas, nariai imasi 
aukų lapus. Bostonas ir Nauj. 
Anglija stengiasi Balfo seimų 
padaryti įdomų. Kiekvienas 
lietuvis privalo pagelbėti. Čia 
yra visų pareiga, visų bendras 
reikalas.

Neseniai čia lankėsi iš Centro 
Jonas Valaitis, kviesdamas 
draugijas ir veikėjus pagelbėti. 
Lapkričio 13 d. Bostone, o lap
kričio 14 d. Worcester, Mass., 
lankysis tik iš Europos grįžęs 
Centro Pirmininkas kan. dr.
J. B. Končius. Būtų gera, kad 
jo paklausyt susirinktų ko di
džiausias skaičius veikėjų, šal
pos darbui gelbstinčių lietuvių.

MAIRONIO ATVIRUKAI
Bostono Lietuvių Rašytojų 

Klubas lapkričio 2 d. paminėjo 
20 metų Maironio mirties su
kaktį. Ta proga Klubas išleido 
vienos spalvos atvirukus. Vie
noje pusėje yra Maironio nuo
trauka, kitoje pusėje — įrašas: 
Didysis Lietuvos atgimimo dai
nius Maironis 1862—1932 m. 
Kartu per minėjimą prie šio at
viruko buvo prijungta ir minė
jimo programa, kur vienoje 
pusėje buvo Maironio kapo nuo
trauka, o antroje — minėjimo 
programa.

“ATŽALYNAS” 
BOSTONE

Bostone gruodžio 14 d. bus
K. Binkio “Atžalyno” premje
ra. Daug kur nūnai mėgėjų te
atrai stato Atžalyną, bet čia 
reikia paminėti kitą faktą. Vei
kalą režisuoja Gustaitienė, ku
ri kadaise ir Ravensburge 
(Vokietijoje) buvo pastačiusi 
tą patį Atžalyną ir pasiekusi 
gana gražių rezultatų. Ji pir
miausia nusižiūri, kad šis ar 
tas žmogus tiktų vaidinti mo
kytojo ar siuvėjo vaidmenį, ir 
taip pasitelkia jį į savo trupę. 
Jos sukurtieji spektakliai turi 
labai išbaigtus charakterius, 
pasižymi didesniu vientisumu. 
Dabar Bostone į vaidintojų tru
pę ji yra pasitelkusi įvairiausių 
žmonių, jaunimo ir daug mūsų 
žymių asmenų.

Kan. M. Vaitkus “Atžalyno” 
repeticijoj

Praėjusį šeštadienį, viešėda
mas Bostone, poetas kanaunin
kas Vaitkus aplankė “Atžaly
no” repeticiją ir pasidžiaugė, 
kad jo vaidintojų tarpe darniai 
dalyvauja vyresnysis ir jaunes
nysis lietuviškasis kultūros “at
žalynas.’ Ta proga kanauninkas 
pakalbėjo apie lietuviškojo te
atro pradžią nuo pirmųjų ”A- 
merikos pirtyje” vaidinimų, 
prisimindamas žymi uosius 
Kauno Teatro kūrėjus-aktorius 
ir režisierius Vaičkų, Sutkų, 
Glinskį, Oleką-Žilinską.

“Atžalyno” rengimas eina 
prie galo: veikalas bus stato
mas gruodžio 14 d., So. Bosto
no High School salėje. Visuo
menėje veikalo pastatymu jau
čiama labai didelis susidomėji
mas. Ir ne be pagrindo: vaidin
tojų tarpe dalyvauja ne tik 
gausus būrys jaunimo, bet ir 
daugelis mūsų žymių vyresnių
jų asmenų: jame pasireiškia 
naujieji ir senieji ateiviai.

BĄLFo pirmininkas prof. 
kan. Končius

lapkričio 13 d. buvo atvykęs 
į Bostoną ir turėjo pasitarimus 
su vietos veikėjais rengiamo 
BALF seimo reikalu. Tos die
nos vakare parapijos salėje 
Balfo pirm, padarė viešą pra
nešimą. Tame pačiame susirin
kime vertingų minčių dar pasa
kė vysk. V. Brizgys, kons. adv. 
Šalna, M. Michelsonas. Apie 
garbingų svečių atvykimą per 
vėlai sužinota, todėl susirinki
mas nebuvo gausus.

Liet. Piliečių 'Draugijos susirin
kimas įvyksta 20 d., ketvirta

dienį. Tame susirinkime bus 
nominuojami kandidatai į atei
nančių metų vadovybę. Girdėti, 

.‘ kad adv. K. Kalinauskas sutiks 
būti kandidatu į pirmininkus ir 

kitiems metams. Kitose vietose 
žada būti pakeitimų.

Bootoniškiai ALT nariai
savaitės pabaigoje vyksta J 

ALT posėdžius New Yorke. To
kiais nariais yra: adv. J. Gri
galius, M. Michelsonas, J. Kas- 
mauskas, J. Arlauskas.

Baleto aktorė J. Babuškinaitė
sėkmingai dirbaa. Bostone su 

savo baleto studija ir rengiasi 
didesniam pastatymui. Ta pati 
aktorė pakviesta vesti baleto 
studiją Worcester, kur tuo rū
pinasi p. Matulevičienė.

T. Babuškinaitė gavo darbui 
kvietimą iš Plymouth Art Cen- 
ter.

Edvardas Kanda
baigęs Marine korpuso apmo
kymą, buvo atvykęs pas tėvus 
atostogų.

ŠAUKIAMAS LDS NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Darb. Sąjungos Nauj. Anglijos apskrit. metinis suvažiavimas 
įvyks šių metų lapkričio 30 d. Nashtia. N. H., Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje Temple str., 1 vai. po pietų. Visos kuopos malonėkite 
atsiųsti savo delegatus, nes suvažiavimas yra labai svarbus. Jame bus 
delegatų iŠ praeito seimo raportas, o taip pat ir ateinantiems me
tams valdybos rinkimai.

LDS Naujosios Anglijos apskr. Valdyba 
Dvasios Vadas Kun. J. Bernatonis 
Phmin. Vladas Paulauskas 
Sckrt. Tomas Versiackas

NORVOOD, MASS.
Iškilminga sukaktuvių 

vakarienė
Lapkričio 9 d. įvyko šios pa

rapijos jubilėjinių mc-tų užbai
gimas.

9 vai. ryto už parapiją šv. 
mišias atlaikė kun. P. šakalys, 
o progai pritaikytą pamokslą 
pasakė kleb. F. Norbutas. Savo 
pamoksle pasidžiaugė parapijos 
veikla ir pasiektais laimėji
mais, o už mirusius šios para
pijos kunigus ir parapijiečius 
sukalbėjo maldą. Be to, dar 
kvietė parapijiečius, prašyda
mas pritarimo naujam suma
nymui, ryžtasi prašyti vyskupą, 
kad jis nuolatiniai apgyvendin
tų seseles Norvvoode. Iki šiol 
parapijos vaikučius auklėti se
selės padėdavo tik tarpais at- 
vyl'damos, tačiau tų pamokų 
permaža. Kadangi į šias pamo
kas atsilanko vaikučių dau
giau kaip 180, tai kleb. F. Nor
butas ryžtasi išlaikyti seseles, 
kurios tiems vaikučiams teiktų 
nuolatinį religinį ir tautinį auk
lėjimą

Vakare 6 vai. prasidėjo iškil
minga vakarienė. Vadovaujant 
kleb. F. Ncrbutui ir kun. P. 
Šakaliui, garbės prezidiuman 
buvo pakviesti svečiai ir para
pijos veteranai — įkūrėjai: 
mensignoras J. Minihan-Dean, 
kun. J. Švagždys, kun. A. Abra- 
činskas. kun. A .Klimas, kun. 
K. Jenkus, kun. A. Janiūnas, 
kun. J. Naudžiūnas, kun. J. 
Petrauskas, John B. Kennedy 
— Town Manageer, Clebent A. 
Riley—Chairman of the Boa r d 
of Selectmen, Mr. Harry B. 
Butters, Vincas Kudirka, P. 
Kuras, P. Kudirka, I. Grudins- 
kas ir S. Verseckas.

Po nuotaikingų vaišių, pra
sidėjo kalbos. Pirmas žodį tarė 
vienas parapijos kūrėjų Vincas 
Kudirka; jautriai prisiminda
mas pirmąsias parapijos kūri
mosi dienas, sunkumus ir nepri
teklius.

Iškeldami parapijos nuveik

CAMBRIDGE, MASS.
Įvyko BALFo susirinkimas

Spalių 26 d. įvyko Balfo 60 
skyriaus veikėjų susirinkimas. 
Jame dalyvavęs centro atstovas 
J. Valaitis susirinkusius pain
formavo apie tremtinių padėtį 
Europoje. Po susirinkimo daly
viai sumetė $24 aukų (K. Pet
relis iš Somerville $8, M. Nar
butas $5, kiti po mažiau).

Ligi BALFo seimo ateinan
čių metų sausio 9-10 d. nutarta 
dar sušaukti platesnį visų lie
tuviškų organizacijų valdybų 
bei veikėjų susirinkimą šalpos 
reikalams aptarti.

' Atšventė sidabrinį 
jubilėjų

Spalio 26 d. Lietuvių Katali
kų Klubo auditorijoje įvyko 
Petrui ir Onai Rudaičiams pa
gerbti banketas, minint jų ve
dybinio gyvenimo 25 metų su
kaktį. Pabroliu buvo A. Dau
kantas, o pamerge Teberienė. 
Svečių buvo pilnutėlė salė. Jie 
sukaktuvininkams pareiškė nuo
širdžių linkėjimų ir įteikė ne
maža vertingų dovanų.

Programą vedė V. Sabas Iš 
Medford, Mass. Muzikinę dalį 
tvarkė varg. M. Karbauskas, 
kuris akomponavo dainininkam 
V. Jankauskaitei ir K. Samo- 
liui. Pabaigoj keletą dainų dar 
padainavo ir Pavydienč iš Dor- 
chesterio.

Po vaišių buvo smagūs .šo
kiai, grojant sukaktuvininkų 
žento A. Pastelio parūpintam 
orkestrui.

Banketą ruošti sumanė ir jo 
ruošą tvarkė sukaktuvininkų 
bičiuliai Skyriai. Valgius gami
nant, vyriausia šeimininkė bu
vo Smilgienė, o jai padėjo Sky- 
rienč, Šimkienė, Remeikienė, 
Mačiukirnė ir Survilienė.

Pagerbė nuotaką
Lapkričio 8 d. H. A. Plekavi-

tus darbus, dabartinę veiklą, 
ateities siekimus ir perduodami 
linkėjimus dar kalbėjo msgr. J. 
Minihan — Dean, kun. A. Ja
niūnas, H. B. Butters, Cl. A. 
Riley, J. B. Kenr.edy, G. K. 
Griffin, V. Kasauskas, kun. P. 
Šakalys, K. Šimėnas ir paskuti
nis kalbą pasakė buvęs šios 
parapijos kleb. kun. J. švagž
dys.

Reiškiant padėką ir pagarbą 
kleb. F. Norbutui vietos nauja
kurių vardu K. Šimėno buvo 
įteikta specialiai apdirbtais vir
šeliais su inkruostutu karo mu
ziejaus vaizdeliu A. Šapokos 
“Lietuvos Istoriją”, šeštadieni
nės mokyklos vardu mokinės 
Duobaitė, Ridikaitės ir Tumai- 
tė įteikė Trakų pilies paveikslą. 
Apibūdindama paveikslo pras
mę, A. Tumaitė padeklamavo 
eilėraštį “Trakų pilis.”

Muz. V. Kamantauskui a- 
komponuojant, A. Kontrimas 
solo padainavo “Oi kas” — S. 
Šimkaus ir “Sing me to sleep” 
— Edwin Greene, o ilgamete 
parapijos choristė ir solistė No- 
vikienė solo padainavo “Esu 
ant šio svieto” — Žemaičio ir 
“Kur bakūžė samanota” — S. 
Šimkaus.

Parapijos choras, muz. V. 
Kamantausko vadovaujamas, 
sudainavo tris dainas: “Po 
aukštus kalnus,” “Vėjas lapą 
nukrėtė” ir “Gaideliai gieda 
ryliuoja” — Banaičio.

Baigiant šią iškilmingą vaka
rienę, kleb. F. Norbutas ir kun. 
P. šakalys išreiškė viešą padė
ką visiems, kurie prisidėjo prie 
bažnyčios remonto darbu, au
komis ar kitokiu būdu parapijai 
pasitarnavo, ypač G. Pazniokui, 
F. Nevinskui, J. Verseckui, A. 
Navickui, adv. B. G. Sykes, H. 
Balučiui ir eilei kitų asmenų.

Negalima praeiti nepastebė
jus, kad šių iškilmių ruošos di
delę dalį ant savo pečių išnešė 
parap. vikaras kun. P. šaka
lys. r■’ P. J.

čių namuose įvyko “shower”, 
pagerbiant jų dukterį Pranciš
ką, kuri išteka už E. Adams. 
Svečiai sunešė gražių dovanų 
ir, skaniai pavąlšięti, linksmai 
praleido laiką.

Si* krtTFriu mrt* vjrraka*, Delf
ine yer H Lincoln, Neb., tikisi, kad 
jo matą bokserių vrhJės tanelį 
gen. EhenhowrrK priims j Raituo
sius Rūmus. Jis jau generolui te- 
lefonavo, pranokiamas, kad nori 
jam padovanoti šunelį, ir tikisi, 
kad jo dovana bus priimta.

Anglijos MMto įpėdinis princas Karolis savo ketvertų metų sukak
ties proga gautame dovanų vaikiškame automobilyje. Motina karalie

nė EtaMeta jam duoda nurodymų, kaip tuo automobiliu vaginėti.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

F. E.
Gtnbortai ir Balaamuotojai 

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL 80 S-M1S

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBKTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS HA1TKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas

NOTARY PUBI.IC
Patarnavimas dieną ir naktį

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

tos pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 4-9434

S. Barasevičius Ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVK H S 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590
Į-LTI _1. -■■g ruJKljjū ■

> r Lithuanian 

Furniture 

M O V E R s —
SO 8-4618

INSURED and BONDED | 
L*cal and Long Distance Movert'

f

A. J. NAMAKSY
Office TeL 80 S-OT4S

REAL ESTATE & INSURANCE
400 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Kaip Lietuvoje remontuojami 
traktoriai?

Krašte yra įkurtos mašinų ir 
traktorių stotys, kurios aptar
nauja apylinkę. Tačiau valdiško 
turto niekas nežiūri, traktoriai 
neveikia, kai reikia žemę arti. 
Sovietinė spauda užsijxjolė Vil
niaus ir Kauno mašinų trakto
rių stotis. Pvz. Lentvario stotis 
pagal planą atremontavo vos 9 
traktorius, bet ir tų pačių va
žiuoti tegalėjo tik 3. Panaši pa
dėtis esanti Panevėžio, Balbie
riškio, Vievio, Širvintų ir kito
se stotyse.

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja

1 Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu- 

uogų, šaknų, ir 
lapui ji yra varto 

\ \ J jama nuo visokių 
nerviškų ligų ii 

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — Ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y 
ra pastiprinimų. Vartojama ar 
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčia m i namus
ALEKANDER’S CO.

414 West Broadway, 
South Boston 27, Mass.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
plačiausiai Amerikoje skaitomą laikraštį 

"DARBININKĄ” 
IŠEINA DU KARTUS SAVAITĖJE 

astuoniuose dideliuose puslapiuose, gausiai iliustruotas 
paskutinių dienų politikos ir lietuvių visuomeninio 

gyvenimo paveikslais.
"DARBININKAS” gina darbininkų reikalus ir krikščio
niškoje dvasioje kovoja prieš komunizmą bei kitus dar
bininkų navergėjus.
“DARBININKAS” jungia visas Amerikos lietuvių kolo
nijas gausiomis korespondencijomis.
“DARBININKAS” turi visose lietuvių kolonijose pla
čiame pasaulyje savo ypatingus korespondentus. 
“DARBININKAS” turi įdomius kūrybos, moterų, jauni
mo, sporto ir kitus skyrius.
Jau nerasime lietuvių kolonijos visame pasaulyje, ku
rios nelankytų “DARBININKAS”.
Tenelieka nė vienos šeimos be lietuviškiausio ir pa
trauklaus laikraščio “DARBININKO”.

Didelis gyvullŲ tkūkumaa 
Lietuvoje

•t / ■> •• •
Antrasis pasaulinis karas la

bai smarkiai palietė Lietuvos 
gyvulių ūkį. Jau per pirmąją 
bolševikų okupaciją buvo išnai
kinti Lietuvos veisliniai gyvu
liai. dalis jų išgabenta į Rusi
ją. Nemaža gyvulių išsivežė ir 
vokiečiai. Taip bolševikai, ant
rą kartą okupavę Lietuvą, rado 
smarkiai sugriautą Lietuvos 
gyvulių ūkį. Visokiais būdais 
mėgino jį atstatyti, bet, įvedę 
kolchozui, dar labiau sugriovė. 
Pats M. Gedvilą šiemet puolė, 
kad neįvykdytas gyvulių augi
nimo planas. Praeitais metais 
Lietuvoje buvo pastatyta tvar
tų 27,000 raguočių 27,000 kiau
lidžių ir 50,000 paukščių, tačiau 
“gyvulininkystės augimo planui 
įvykdyti šiemet reikia jos skai
čių padidinti 46 proc.” (o kiau
lių net 65 proc.). Nespėja to į- 
vykdyti nei “Agro-zootechni- 
kos kursuosna įjungti 22,000 
kol. ūkininkų, per 1951 m. pa
ruošti 13,000 brigadininkų, fer-
mų vedėjų, kiaulių šėrėjų” ir 
tt.

Kun. Prof. St. Ylos maldaknygė
Prof. St. Yla baigia tvarkyti 

savo didelę maldaknygę. Ji jau 
surinkta. Tai bus viena iš ori
ginaliausių ir įdomiausių mal
daknygių. J ją sutelkta ne tik 
įvairiausių maldų, bet ir lietu
viškos religinės poezijos, pritai
kytos įvairioms šventėms ir 
kitoms progoms. Prof. St. Yla 
maldaknygę rengė keletą me
tų, ieškodamas kuo geresnės 
formos, ją stilizuodamas ir gra
žindamas. Taip ir maldos gavo 
ne tik savo individualumą, bet 
ir gražią formą. Joje bus pas
kelbtos ir įvairios pataisytos 
giesmės.

LDK CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Vincą* Kudirka 

37 Franklin St. Norwood, Mass.
Vlccpij mini akai — Vlada* Pau

lauskas, 573 Lawrence St., Lowell 
MaMt.ir •

Boston, ka «.
Sekretorius — Ant. Knettys, 50 

Cottage St., Norwood, Mass.
Finansų sekretorius — Ant. M 

dtiu*, 32 Wil<ier St.. Brockton. Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė — Bronė t'lnnienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Knu. J.

Jakuti*.
Visi laiškai LDS reikalais siunčia

mi sekr. A. KNEI2TO vardu, 5 
Cottage St.. Norwood, Mass., Tel 
NOrvvood 7-1449. Piniginės perlaidos 
Money Orderiai ar čekiai i»zatouil 
iMlninkės B. Cunys vardu.

RES. 37 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 7S4P2-M

Nedelsdamas atkirpk šią atkarpą ir pasiųsk “DARBININKUI”, 
680 Bushwtek Aven Brooklyn 21, N. Y. 

“DARBININKĄ” leidžia Tėvai Pranciškonai. 
Redaguoja redakcinė komisija.

Prenumeratos kaina metams:
J. A. V. — $5.00
Brooklyn, N. Y. — $5.50
Kanadoje — $5.50
Užsienyje — $5.50
Pusmečiui — $3.00Mes instaliuojame visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kek kainuos.

BROCKTON SERVICE
Oil Burner and Heatmg Service

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

Malonėkite man siuntinėti “DARBININKĄ”.
Vardas.........................................  Pavardė ...............................................
Adresai ............................................ ......... ................ .............. ... ...... ...........

(numeris) (Gatvė;

(MiestM) (Zona* (Va tetyk**

Siunčiu $ Skaitytojas: senas naujas
195... m...............................-........... mėn. -----------d.
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J. E. Vysk. V. Brizgj’s, 
lankydamasis New Yorke, 

Balfo vajaus proga Vokietijoje 
pasilikusiems seneliams ir ligo
niams paaukojo 100 dol.

Adv. Frank Alexis, 
žinomas vietos veikėjas, kurį 

laiką buvo išvykęs j Mass. val
stybę, kur sirgo jo tėvas. Pe
reitą savaitę, po operacijos, jo 
tėvas mirė, sulaukęs 87 metų 
amžiaus. Frank Aleksio brolis 
Stanley gyvena Long Island, o 
jo sesuo Uršulė Sinkevičienė 
gyvena Mass. valstybėje.

AL Brazis
dalyvavo Metropolitan Ope

ros premjeroje, dainuodamas 
savo partiją G. Verdi operoje 
“D forza dėl destino”. Iš Čika
gos buvo atvykusi jo žmona Al
dona, kuri tenai gyvena su 
dviem dukrelėm.

Dr. kun. St. Valiušaičio 
iniciatyva airių parapijoje K. 

Motuzas rodė lietuviškus fil
mus. Buvo prisirinkusi pilna 
salė. Kartu dr. kun. St. kValiu- 
šaitis susirinkusiems papasako
jo apie dabartinę sunkią Lietu
vos padėtj.

“Ateities” žurnalo 
administracija 

nuoširdžiai dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie sėkmingai 
pavykusio parengimo pereitą 
sekmadienį Apreiškimo parapi
jos salėje. Pirmiausiai padėka 
priklauso Waterburio lietuvių 
scenos mėgėjų teatrui, jo vado
vams ir vaidintojams gražiai 
suvaidinusiems V. Adomėno 3- 
jų veiksmų komedi ą “Sveti
mos plunksnos”. Ir šį kartą te
atras sutraukė pilnutėlę para
pijos salę publikos. Nuoširdi 
padėka priklauso parapijos kle
bonui kun. N. Pakalniui už vi
sokeriopą paramą ir gilų “Atei
ties” reikalų supratimą. Lygiai 
taip pat dėkojame salės prižiū
rėtojams bei vakaro patarnau
tojams, parodžiusiems daug pa
siaukojimo ir širdies. Esame 
dėkingi visiems uoliesiems at
eitininkams padėjusiems palai
kyti tvarką ir pagelbėjusiems 
svečiams. Padėka priklauso ir 
visiems vakaro dalyviams. 
Gausus žūrovų būrys gražiai 
įvertino idealistų vaidintoju pa
stangas ir savo auka parėmė 
“Ateities” žurnalą.

Ačiū visiems.
“Ateities” žnmaln 

administracija.

Kariuomenės Šventė,
rengiama Nevv Yorko liet, 

organizacijų, įvyksta lapkričio 
23 d. Pradedama 11 vai. pamal
domis už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Pamaldos bus atlaiky
tos Angelų Karalienės par. baž
nyčioje. Mišias laikys kun. J. 
Aleksiūnas, pamokslą sakys 
kun. V. Pikturna.
4 vai. popiet švabų salėje, 

474 Knickerbocker Avė., 
Brooklyne, įvyksta iškilmingas 
minėjimas ir koncertas. Vėlia
vų apeigoms vadovaus Ameri
kos Legiono vadas kap. P. Jur
gėla. Himnus giedos Al. Vasi
liauskas. Invokaciją tars prel. 
J. Balkūnas. Pagrindinę kalbą 
sakys Lietuvos kariuomenės 
generolas Povilas Plechavičius.

Meninę minėjimo dalį atliks 
Juliaus Kazėno vadovaujamas 
oktetas (dvigubas kvartetas) 
“Ąžuolas”.

Oktetas “Ąžuolas” yra iš 
Clevelando ir šį kartą pasiro
dys Nevv Yorke pirmą sykį. Po 
keletą kartų šis oktetas yra 
jau rodęsis Čikagoje, Pittsbur- 
ge ir kt. lietuvių kolonijose. Vi
sur jis yra susilaukęs labai pa
lankių atsiliepimų.

Savo programoje oktetas tu
rės visą eilę geriausių lietuviš
kų patriotiškų karinių dainų. 
Antrojoje dalyje bus lietuvių ir 
svetimų kompozitorių kūriniai, 
jų tarpe ir keletas ištraukų iš 
operų, kaip, pvz., kareivių mar
šas iš op. Faustas ir kt.

WiUiam A. Senkus,
Elizabetho vyčių vicepirmi

ninkas ir spaudos informuoto- 
jas, praneša, kad lapkričio 5 d. 
Elizabetho vyčiai surengė pa
gerbimo vakarienę Onai Mit
chell, kuri paskutiniame Vyčių 
Seime išrinkta sekretorės pa
reigoms. Kalbas pasakė Eliza
betho vyčių pirm. K. Oškutis ir 
kt. Apie O. Mitchell yra plačiai 
rašius Elizabetho amerikiečių 
spauda.

Reikalinga nauja patalpa 
Brooklyno pašto įstaigai

Pašto viršininkas Edvv. J. 
Quigley skelbia, kad Brooklyno 
pašto įstaigai greitu laiku rei
kalinga patalpa 12,500 kv. pė
dų pločio Pennsylvania ir Pit- 
kin gatvių rajone.

Apatinis aukštas 9,000 kv. 
pėdų, 2,300 kv. pėdų antram 
aukšte ir 1,200 kv. pėdų skie
pe.

Pageidaujama pakankamai 
vietos pakrovimo platformoms 
ir sunkvežimiams pastatyti.

Suinteresuoti prašome kreip
tis i Mr. J. A. Raplinger, Post 
Office Inspector, Brooklyn 1, 
N. Y.

Lietuvės moterys
iš New Yorko šiemet nedaly

vavo tarptautinėje moterų pa
rodoje, nors pereitą sykį “Dar
bininke” buvo rašyta, jog New 
York Times buvo pabaltietes 
minėjęs. Kaip žinia, tų parodų 
organizavimu čia visą laiką rū
pindavosi New Yorko Ameri
kos Liet Taryba, bet jau antri 
metai iš eilės New Yorko lietu
vės toje parodoje nedalyvavo. 
Įdomu, kodėl New Yorko Liet. 
Taryba tokius sprendimus pa
darė.

Aid. ir Vainutis Zikarai
lapkričio 1 7d. paminėjo sa

vo vedybinio gyvenimo pirmą
sias metines. Ta proga gauta 
daug sveikinimų iš bičiulių.

Liet. Kat. Darbininkų
Klubas šį penktadienį šaukia 

savo susirinkimą “Darbininko” 
redakcijos patalpose. Visi na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti.

Aleksas Mrozinskas
perpildytoje Carnegie salėje 

akompanavo solistams ir su or
kestru atliko keletą dalykų 
koncerte, kuriame Th. Katz 
grojo smuiku ir dirigavo orke
strą.

Menininkai telkiasi 
New Yorke

New Yorkas vis daugiau su
traukia lietuvių menininkų. 
Praeitą savaitę atsikėlė režisie
rius Jurgis Blekaitis ir daili
ninkas — grafikas Viesulas. 
Reikia tikėtis, kad atsikėlus J. 
B’ekaičiui, bus pajudintas lie
tuviškasis teatras, nes čia gyve
na tiek mūsų dramos aktorių, 
kad ji drąsiai galėtų pastaty
ti vieną kitą veikalą.

Balfo koncertas
Sekmadienį, lapkričio 16 d., 

įvykusiame Balfo koncerte, ku
ris sutraukė publikos mažiau, 
negu pernai, dalyvavo: Angelų 
Kar. parapijos, Apreiškimo pa
rapijos ir Operetės chorai su 
savo dirigentais. Buvo pasaky
ta gražių kalbų. J. Valaitis pra
vedė aukų vajų ir surinko apie 
1,200 dol.

Pinigais ir daiktais
Balfo centre per spalio mėn. 

gauta: pinigais $3,877,15, rūbų 
ir kitų daiktų — 5466 svarai.

Simonas Kontrimas
Didžiajame New Yorke jau 

yra surinkęs 130 prenumerato
rių Lietuvių Enciklopedijai.

P. ir V. Kiauteliai,
dailininkai iš Čikagos, porą 

savaičių paviešėję pas Pr. La
pienę Stony Brooke, atsikėlė į 
New Yorką.

Trys didieji,
kaip lietuviškoji visuomenė 

jau yra įpratusi vadinti Bernar
dą Brazdžionį, Antaną Gustai
tį ir Henriką Kačinską, daly
vaus “Gabijos” žurnalo litera
tūros vakare, kuris įvyks gruo
džio 7 d. Apreiškimo par. salė
je. Programoje bus visiškai 
nauji kūriniai.

Onos Kaskas ir A. Brazio
dainų koncertas, kuris įvyks 

sausio 18 d. Brooklyn Academy 
of Music, yra didelis susidomė
jimas. Bilietų kreipiasi lietu
viai iš New Haven, Hartford, 
Philadelphijos ir kt.

Net du orkestrai
u. e *. ..*• Y •

gros L. Vyčių 41 kuopos šo
kiuose, kurie Kalėdų vakarą 
ruošiami Apreiškimo par. salė
je.
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A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir toteomi 
laikrodžiai, žiedai, i 
ąuskarai ir kiti puošmenys *tei 

brangenybės. Kreipkitės:

SCHOLES BAKING. Ine.
V. Lukas — Vedėjas

532 Grand St., Brooklyn. N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Išvežiojame j krautuves ir

TH. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
SS Grand St., Brooklyn 11. N. Y.

Daug smagiau yra aukoti, 
negu tos aukos sau prašyti Bet 
Jūs prašysite aukos ne sau, o 
Vokietijoje pasilikusiems mūsų 
seneliams ir ligoniams. Kreip
kis į artimiausią Balfo rinklia
vos postą ir gavęs aukų lapą, 
prašyk savo kaimyną, pažįsta
mą ar svetimą aukos.

Lietuviška šeima ieško 
LIETUVES MOTERS NAMŲ 

RUOŠAI
Pilnas išlaikymas. Atskiras 
kambarys su vonia. Atlygini
mas pagal susitarimą. Adresas: 

120 Paine Avė.,
New RocheOe, N. Y.

Telef. NE 2-9664

ATSIMINIMAI
RADIO VALANDOS 
SFSTMMENIAIS 

I 5 >< >’

JAtKisiuiasOi n i k TOPUIS 
1264 WH!TE ST.
HILLSIOE.N.J
’ Tl L. •

VVAVLRLY
6 3525

231 Bedford Avenue, 
Bfrooklyn, N. Y.

Joseph Garszva 
Graborius - balsumuotojas

TeL SThgg 3-5043 

Matthew P. Railas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Baliai — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalų Vedėjas

060 G r a n d S t r e e t 
BROOKLYN. N. Y.

: NOTARY PUBLIC

Stephen B rėdės Jr,
ADVOKATAS

37 Sberidan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.
Tel. JAmaica 3-7722

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D
AKIU, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30. E. 60th St. New York City 

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore Laae, Bay Shore, I* L

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
šešt. nuo 4 iki 8 v. v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visa dieną ir šešt. 
tik ii ryto.
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PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
Ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS 
REAL ESTATE A WŠUftANCE 

MM Mtk Street, ffoodhaven 21, N. V
TeL VIrginia 7-1896 I

i

YINTER GARDEN TAVERN, Ine. i;
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELE: SALE SUSIRINKI. 
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

VM KVIEČIAMI ATSILANKYTI
1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.

(Prie Forest Avė. stoties) (RIDGEWOOD)
TeL EV. 2-9586

Gen. EISENHOWER išrinktas JAV presidentu Commodore vieš
butyje, Nevv Yorke, kalbasi <ra A. S. Trečioku, prisimindamas Lietuva 
ir lietu Hun, kariuos yra sutikės, būdamas Lietuvoje. A. S. Trečiokas H 
Nesvarfc, N. J. buvo pakviestas dalyvauti rinkimu diena Centralinio 
■nupbMBnnn Inhkiiinln Komiteto Mitinėje, Commodore viešbutyje. 
Nnw Ysetea, tat* Beturte paterūjaa.

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTE
LAPKRIČIO 23 D.

11 VAI* — Angelę Karalienės par. bažnyčioje pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Mišias laikys kun. J. 
Aleksiūnas, pamokslą sakys kun. V. Pikturna, giedos 
Pr. Dulkės ved. choras.

4 V AL. PO P1ET — Iškilmingas minėjimas ir koncertas 
SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avė., Brook
lyn, N. Y. Vėliavų įnešimas ir himnai. Invokacija — 
Prel. J. Balkūnas. Pagrindinė kalba — Gen. Plechavi
čius, dainuoja Clevelando vyrų oktetas “Ąžuolas”, vad. 
J. Kazėno, akomp. A. Mrozinsko.

Minėjimą rengia ir visus dalyvauti kviečia: Amerikos 
Lietuvių Legijonas — American Legion—Lithuanian Me- 
morial Post — Amerikos Liet. Karių Sąj. “Ramovė”, Ame
rikos Liet. Taut. Sąj. 1-sis Skyrius,

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šefanom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

J

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWKL 1600 kc—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami jvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

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

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

J. P. CINKUS AD. JEZAVTTAS J. VALAKAS
Direktorius Muzikos Dr. Pranešimų Dir.

Parduodami 
NAMAI 

P1GCS, GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEWOOD—6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai; VVOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai* tušti pirkėjui; 
EAST NEWYORK — kampinis 
namas su saliūnu. restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai. 
Gera proga, kas nori įsigyti na
mą ir bizni, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTCNAS 
REALTY and INSURANCE 

108-07 Liberty Avė.
Richmond Hill 19,L.L, N.Y. 

Tei. VIrginia 8-2238

Dr. S. Chernoff
<23 — ?nd Atou N. Y. C

<Cor 14th St.)
Telef. GRamerey Y-74M7

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu, oda. hormo 
na i. Kraujo ir šlapumo tyrimai.

Ofiso valandos: kasdien 10-6:4? •
Sekmadieniais—nuo 11 vai. 

iki 1 vai. p.p.

J. Drake
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
M-M WAREHAM PU 

JAMAICA, N. Y.
Tel. Jamaica 3-7722


