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ar Maskva laimėjo?
SAARO

SĮ

Su ofenzyva atvažiuoja Maskva

51 valsty-

nei

(Nukelta į 6 psl.)

E. WILSON, JAV gynjbas se
kretorius, atskridęs j Paryžių; 
toliau jis išvyko j Ženevos kon
ferencija.

Prancūzijoje būsią 
šiemet rinkiniai?

JOHN FOSTER DULLES, JAV valstybės sekretorius, audiencijoje 
pas popiežių Pijų XII.

SUEUROPINIMO PLANĄ. AR TAI NEPASUNKINS PADĖTIES ŽE 
NEVOS KONFERENCIJOJE?.

Kaip { tuos pačius klausimus 
pažiūri pavargtieji

• Argentinos vyskupas Tato 
ir gen. vikaro pavaduotojas 
Novoa, kuriuos buvęs diktato
rius Peronas buvo ištrėmęs, šį 
sekmadienį sugrįžo į Argenti
ną.-Juos sutiko 30.000 minia.

TEISMAS PO 12 METŲ
Prieš 12 metų Amerikos ka

rys Sikorsky pabėgo iŠ kariuo
menės, nes nebuvo, kas globo
ja jo suparaližuotą motiną. 
Paskui vedė, įšitaisė namiuką 
ir ramiausiai būtų gyvenęs, jei 
ne policija, kuri šiom dienom 
jį suėmė ir įkišo į kalėjimą... 
Jam gresia kalėjimas iki 20 
metų ar net mirties bausmė.

Tas 
kad

MIRĖ KUN. V. T. 
ABROMAITIS

Spalio 19 d. mirė kun. V. T. 
Abromaitis, 67 m. amžiaus, il
gametis Šv. Izidoriaus lietuvių 
parapijos, Braddock, Pa., kle
bonas. Kun. Vincentas Abro
maitis gimęs 1888 m. lapkričio 
28 d. Mokslus ėjo Šv. Vincento 
kun. seminarijoje, Pittsburgh, 
Pa. įšventintas kunigu 1914 m.

tų tautos naujausias balsas. 
Radikalai tikisi, jog dabartinis 
laikas, kada vyriausybė mano
si sutvarkyti pietų Afrikos rei
kalus, gali būti patogesnis 
jiem nei kitais metais. Buvęs 
min. pirm. Mendes-France jau 
varo rinkiminę agitaciją. Jo 
vardas, vėl populiarėja.

Stinklinėje dėžėje, nelygi
nant inkubatoriuje, posėdžiau
ja šiuo metu Jungtinės Tautos. 
Ten susirinkę dvejopi atstovai 
— laisvųjų valstybių ir valsty
bių grobikių. Tie dvejopi ko
voja tarp savęs, ar laisvieji 
atsilaikys, ar grobikai juos nu
galės.

Kitoj pusėj gatvės posė
džiauja taip pat Jungtinės Tau
tos, bet pavergtosios, to grobi
ko aukos. Jos svarsto tuos pa
čius klausimus, kurie iškyla 
Jungtinėse Tautose. Jų tartas 
žodis yra lyg tų pačių Jungti
nių Tautų medalio antroji pu
sė. Ji buvo atversta labiausiai 
spalio 18 tų JPT posėdžių kal
bose ir rezoliucijose, kurios 
esti siunčiamos ir Jungtinėm 
Tautom.

ramasi tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos. Prancūzijos vy
riausybė prieš balsavimus kal
bėjo, kad pasisakius už “ne” 
viskas liks kaip lig šiol. Dabar 
pareiškė kad turi laikytis tei
sėtoji tvarka ir tos įstaigos, 
kurios legaliai veikia.

Balsavimas reiškia Prancū
zijai naują smūgį po-Afrikos. 
Bet jis apsunkins keturių mi- 
nisterių konferencijoje Vokie
tijos sujungimo sprendimą, nes 
pasunkina santykius tarp Vo-

• Adenauerio sveikata pa
blogėjusi. Temperatūra laikosi. 
Šveicarų spauda' rašo, kad So
vietą! dėl Vokietijos sujungimo 
nori palaukti, iki Adenaueris 
mirs.

žvilgiu vakarų krikščiomRco- 
sios kultūras atsiuvai pasirodė 
ištižę, palyginti su išlaisvintum 
Azijos ir Afrikos tautom, ku
rios Bandungo konferencijoje 
aiškiai apkaltino Sovietų kolo
nializmą.

Baigdamas kreipėsi ir į Jung
tines Tautas, kad jų susidomė
jimas “koloninių ir savivaldos 
neturinčių tautu nepriklauso
mybe įmtų išplėstas ir centro 
bei rytų Europos valstybėm, 
juo labiau, kad šių valstybių 
tinkamumas savivaldai neabe
jotinas”. čia vietoje ir su dė
kingumu Amerikos atstovui 
priminė jo kalbos žodžius 
Jungt. Tautose: "Aš turiu pa
sakyti, jog JV delegacija yra 
sujaudinta fakto, jog

šimtų milijonų žmonių ne
priklausomybės netekimas 
šliaukia mažiau Jungtinių Tau
tų dėmesio kaip atsilikusių ke
toninių tautelių išsilaisvinimo

kietijos ir Prancūzijos. Tai 
naujas laimėjimas Maskvai 
prieš pat konferenciją, jeigu 
Europos vidury lieka neramu
mų židinėlis, nors ir nedidelis, 
nes Saaro krašte tėra vos 900,- 
000 gyventojų.

KAP. LEONABD LE RVE. antrojo DfcHtojo k*ro dalyvK Korėjo
je Ugelbėje* nuo komunHttj 14.0«0 bėgliu. įstojo i benediktinu 
vienuolynu Newton, N. J.

O dėl Korėjos invazijos šu- 
kliudymo, tai Jungt. Tautos 
padarė daugiau žalos nei nau
dos. Jei Jungt. Tautų nariai* 
nebūtų surišę Amerikos ka
riuomenės rankų savo protes
tais neleisdami jai kovoti už
puoliko žemėje, Mandžiūrijoje, 
tai Šiandien Korėja būtų lais
va.

I. KOLONIALIZMO 
KLAUSIMAS

dabar rado didžiausio atgar
sio Jungtinėse Tautose, pačią 
organizaciją sprogdindamas

(Prancūzijos pasitraukimas) 
Tuo klausimu kalbėdamas 
JPT, Lietuvos delegacijos pir
mininkas V. Sidzikauskas at
kreipė dėmesį, kad kolonializ
mas mūsų laikais yra gavęs 
naujas formas. Būtent, Sovie
tuose. Sovietinis kolonializmas 
nesitenkina pagrobtų kraštų 
koloninių išnaudojimu, bet 
tiesia nagus vis tolyn — į Va
karų pusrutulį ir į spalvotųjų 
kontinentą.

Sovietinis kolonializmas šia 
prasme yra agresyvus.

Jis bjauresnis už senovinę 
vergiją? nes siekia ne tik pa
vergtas tautas ekonomiškai iš
naudoti Rusijos naudai, bet 
dar ir pačias tautas sunaikinti 
ir atskirų asmenų sąžinę pa
vergti..

Kalbėtojas priminė, kad
•avietinio kolonializmo at-

Ir tautom išlaisvinti bei 
žmogaus teisėm apginti Jungt. 
Tautos nieko daugiau nedavė, 
kaip tik tuščius žodžius.

Kiek JT yra nepajėgi orga
nizacija, rodo ir tai, kad ji bi
josi svarstyti tokius klausimus 
kaip prievartinio darbo lagerių 
panaikinimas. Tarptautinė Dar
bo Organizacija surinko tuo

Tautom 
anot N. Y. 

žvakučių, 
kada San 
JT char-

IZRAELIO PASIENY ŠAUDOSI
Izraelio kariuomenė paskuti

niu metu nukovė 14 Syrijos 
karių, įsiveržus į Syrijos teri
toriją. Egiptas skelbia rinklia
vas ginklam pirkti. Tokias pat 
rinkliavas paskelbė ir Izraelio 
valdžia.

Maskvoje AP koresponden
tas paklausė Molotovą, ar jis 
pasitrauks iš ministerių. Molo
tovas, gerai nusiteikęs, atsakė, 
kad į tą klausimą jis atsakysiąs 
Ženevoje.

Molotovas dabar jau turi 65 
metus. Nuo revoliucijos pra
džios jis dalyvavo valdžioje, 
dėl to ir vadinamas "senu bol
ševiku”. Buvo “Pravdos” re
daktorius; 1930—41 buvo val
džios priešakyje; 1939—49 bu
vo užsienių reikalų ministeris. 
Po “savikritikos” 1949 jis tu
rėjo ministeriją perduoti Vi
šinskiu!. 1952 turėjo nemalo
numų, kai žmona buvo suimta. 
Tada ir jam reikėjo lįsti Į še
šėli. Po Stalino mirties jo žmo
na buvo paleista; ir jis pakilo 
vėl į užsienių reikalų ministe- 
rius. Dabar vėl buvo “savikri
tika”, dėl to ir klausiama, ar 
jis pasitrauks.

konų dvasininkai sako ir tt. 
Pradėjo ir nekantrauti, kad 
nieko nesulaukia. Darbiečių 
atstovas parlamente paklausė 
min. pirmininką, ką jis manąs 
daryti dėl princesės Margaret 
vedybų, ries tas klausimas jau 

šių kraštų įsiregistravo tik * užtenkamai prijaudinęs Angli- 
46,251. ją ir kenkiąs imperijos vardui.

Prancūzijos min. pirm. Faure 
paprašė parlamento, kad par
lamento rinkimai būtų dar 
šiais metais gruodžio mėn. 
Normaliai jie* tektų 1956. Vy
riausybės galva aiškino, kad 
prieš akis stovi svarbūs nuta
rimai ir reikia, kad juos spręs-

Tuo tarpu toje viešoje opini
joje iniciatyvą perima Sovie
tai Jų spauda jau pirmoji 
skelbia, kad “pasaulio masės 
neleis grįžti į šaltąjį karą”. Su
darinėja įspūdį, kad to šaltojo 
karo nori Vakarai 0 dėl Čeko
slovakijos ginklų pristatymo 
Egiptui, tai čia esanti paprasta 
prekybinė sutartis, ir kas nori 
ją sukliudyti, tas kišąsis į sve
timos valstybės vidaus reika
lus. Tuo'^Sovietai užbėga už 
akių Dulles pasiryžimui tą 
klausimą kelti Ženevoj.

- Tokioje atmosferoje ir Bal
tieji Rūmai nebekalba apie 
“nuoširdų išsikalbėjimą” su 
“nuoširdžiu draugu Žukovą”... 
“N. Y. Times” padėtį vadina 
“juoda”, bet mano, kad Vaka
rai šiuo tarpu esą labiau pasi
ruošę ir turį aiškią programą. 
Jų uždavinys Ženevoje įtikinti 
Sovietus, kad jie atsisakytų 
nuo savo programos neprileis
ti Vokietijos susijungimo ... 
(Gaila, laikraštis nepasako, ku
riais gi argumentais įtikinamas 
vilkas, kad jis aviną paleistų 
iš savo nasrų’...).

Saaro krašto, kuris yra 
tarp Prancūzijoš ir Vokietijos, 
spalio 23 buvo balsavimai 
Gyventojai tūrėjo pasisakyti 
“Taip” arba “ne”. Taip reiš
kė pritarimą, kad Saaro kraš
tas būtų sueuropintas ir valdo
mas šešių europinių valstybių 
parinkto komisaro, o ūkiškai 
priklausomas nūo Prancūzijos. 
“Ne” reiškė to sueuropinimo 
atmetimą. Dėl tokio sueuropi
nimo buvo susitaręs Vokieti
jos kancleris Adenaueris ir 
buv. Prancūzijos min. pirm. 
Mendes-France. Susitarimą tu
rėjo tvirtinti gyventojų balsa
vimas.

Balsavime dalyvavo 90%. Iš 
jų 67,7% pasisakė už “ne”.

pasisakymas “ne” reiškia, 
gyventojų du trečdaliai 
priešingi ne tik sueuropi- 

nimui, bet ir Prancūzijos da
bartiniam režimui, įvestam Sa
aro krašte.

Krašto valdžios galva Hof- 
mannas pasidarė jau išvadą— 
pareiškė, kad po balsavimų jis 
atsistatydina. Laimėjusieji da
ro išvadą, kad Saaro kraštas 
priartėjo prie Vokietijos.

Bonnoje socialdemokratai po 
balsavimo reikalauja, kad dėl 
Saaro likimo būtų iš naujo de-

Per 10 metų JT sakosi daug 
padariusios taikai — sukliu- 
džiusios Persijos okupavimą, 
padariusios paliaubas tarp Iz
raelio ir arabų valstybių, pasi
priešinusios Korėjos invazijai 
ir tt. Deja, tie visi nuopelnai 
daugiau priklauso Jungtinėm 
Valstybėm nei Jungtinėm Tau
tom. Ir pagalba tautom, asme
nim, ypačiai tremtiniam buvo 
daugiausia Amerikos nuopel
nas.

Valstybės departamento sau 
gumo šefas R. W. Scott.Mc- 
Leod pareiškė, kad iš 214000 
leistų pagal 1953 įstatymą įva
žiuoti į Ameriką vizų išduota 
tik 57,957. Apie 10,000 kandi
datų atmesta, daugiausia dėl 
nesveikatos. Italijai skirta pa- kaip jų veidai atrodo, ką angli- 
gal šią programą 60,000 kvota 
visa išdalyta, ir pagal ja visos 
vizos bus panaudotos. Taip pat 
panaudotos 17,000 vizų Graiki
jai. Nebus panaudotos Vokieti
jai ir Austrijai numatytos vi
zos — viso jų skirta 90,000. Iš

Keturių užsienių reikalų mi
nisterių konferencija prasideda 
Ženevoje ketvirtadienį. Angli
jos delegacija neslėpė savo 
pesimizmo. Užs. reik. min. 
Macmillanas įspėjo, kad Vokie
tijos sujungimo klausimu ne
reikia laukti Sovietų nuolaidų. 
Tik pel ilgą laiką Sovietai nu- 
sileisią ir čia kaip Austrijos 
klausimu.

Amerikos valst. sekr. Dulles 
pareiškė blankias viltis, kad 
viešoji opinija spaus Sovietų 
Sąjungą, kaip ji spaudė ją ir 

•dėl Austrijos.

PROPAGANDA UŽ 
IŠSTOJIMĄ IŠ BAŽNYČIOS 
Rytų Vokietijoje varoma 

propaganda, kad gyventojai 
rašytų pareiškimus apie savo 
išstojimą iš bažnyčios. Už vai
kus iki 14 metų tokius pareiš
kimus turi rašyti tėvai.

Molotovas atjak 
tik Ženevoje

Pirmadienį Jungt. 
reikalinga buvo, 
Times, uždegti 
Suėjo dešimt metų, 
Francisco pasirašyta 
ta pradėjo veikti.

Ją patvirtino tada 
bė. Pasižadėjo “išlaikyti tarp
tautinę taiką ir saugumą”, 
ginkluotas jėgas “pavartoti tik 
bendram reikalui”. Toliau 
daug kalbėjo apie asmens ir 
tautu teises.

ŽMOGUS 100 MYLIU 
AUKŠTYJE

Los Angeles statomas rake
tinis lėktuvas, kuriuo pilotas 
galės pasiekti 100 mylių aukš
tį. Lig šiol žmogus galėjo pa
siekti 90.000 pėdų aukštį. O 
raketa be žmogaus iki 158 my
lių. Naujo lėktuvo statybos dar
bas truks porą metų.

KAS YRA TAS 'TREČIASIS"?
Anglijoje atgijo pabėgusių i 

Sovietus šnipų Burgess ir Mac 
Lean klausimas. Du darbiečių 
atstovai parlamente reikalavo, 
kad viešai būtų paskelbtas tre
čiasis asmuo, kuris įspėjo šni
pus laiku pasprukti iš Angli
jos. Esą tas trečiasis asmuo 
visiem žinomas, bet reikia jį 
vardu pašaukti. Tada kaip tik 
ministerių pirmininku buvo 
darinėtis Attlee.

klausimu medžiagą ir atsiklau
sė, ar JT nariai pageidauja tą 
klausimą svarstyti JT. Už klau
simo atidėjimą pasisakė net 
Amerikos valstybės departa
mentas.

Graži mintis turėti Jungti
nes Tautas ir jose spręsti tai
kiu būdu visus klausimus yra 
iškreipta savo pačioje užuo
mazgoje, nes tarp jos steigėjų 
buvo Sovietai, kurie siekia vi
sai priešingų tikslų nei tie, 
kurie yra Įrašyti JT chartąįe.

Sovietai trukdo ir naujų na
rių priėmimą į Jungt. Tautas, 
trukdo ir laisvės grąžinimą 
žmonėm ir tautom. Bet su
prantamas noras JT išlaiky
ti, nes, anot NYT Jungt. Tau
tų sugriovimas galėtų vesti į 
trečiąjį karą.

VISA ANGLIJA SERGA 
MARGARET LIGA

Nė viena žinia anglų dabar 
taip nejaudina, kaip Margaret 
ir kapitono Townsend galimos 
vedybos, — kada jie pasimato.

• Prezidento Eisenhowerio 
gydytojai pareiškę, kad tik po 
2—3 mėnesių bus galutinai 
aišku, ar prezidentas visai pa
sveiko iš dabartinės ligos. Ir 
ligoninės galėsią jį išleisti po 
3 savaičių.
• Vasaros laikas baigiasi 

ateinantį sekmadienį. Iš spalio 
29 į 30 laikrodžius reikia at
sukti viena valanda atgal.

• Vienoje Sovietų majoro* 
žmona atsiskyrė nuo vyro ir 
vaikų ir pasiliko Austrijoje, 
prašydama azylio.
• Paryžiuje kalėjimo sargai 

šį antradienį streikuoja. Rei
kalauja pakelti atlyginimą iš 
86 doL mėnesiui iki 100 doL '

• Vokietijos vyriausybė su
tarė atlyginimą organizuojamai 
kariuomenei. Mažiausias eili
niam kareiviui atlyginimas 
mėnesiui 203,20 DM, leitenan
tui 414—513, generolui 2800 
DM.

• New Yorkas rinkimais ne
sidomi. Užsiregistravo rinkikų 
sąrašuose dar tik 1,690,648, 
arba beveik tik pusė to skai
čiaus, kuris buvo įsirašęs 1952 
prezidento rinkimuose.

• Paryžiuje sustreikavo ir 
tari šoferiai

• Pragyvenimo išlaidos New 
Yorke rugsėjo mėn. truputį 
pakilo. Pasiekė 1953 kainas. 
Daugiausia žymu pabrangus 
maisto produktus, tekstilę. 
Taip pat gydymosi išlaidos pa
kilo.

• Japonų dantų gydytojas 
išgalvojo dantim gręžti aparate 
įtaisą skausmui malšinti. To į- 
taiso pagrinde yra silpna elek
tros srovė.
• Tarp grąžintų iš Rusijos 

vokiečių randam ir lietuviškų 
pavardžių: Max Kupilas, J. Li
pus, A. Mankus, V. Tamas- 
chėit. Vienas vakietis pasirodė 
iš Kybartų, kitas iš Tilžės.

• Ir Sovietai pasiskelbė, 
kad nuo ateinančių metų jie 
paleisią į apyvartą keleivinius 
sprausminius lėktuvus, kuriuo
se tūpsią po 50—60 keleivių 
ir kurie darysią per valandą po 
500 mylių.
• Maskva parofflcė, kad ži

nios, jog ji rengiasi duoti gin
klus ir Izraeliui, esančios ne
teisingos.
• Traukinys iš New Yorko 

į Washingtoną spalio 23 nuėjo 
nuo bėgių. Iš 56 keleivių 24 
buvo sužeisti.

VALSTYBĖ KAIP IŠMIRUS
Turkijoje spalio 23 buvo su

rašinėjami gyventojai' Tą die
ną buvo uždrausta išeiti iš na
mų visiem gyventojam. Tik 
didžiulė surašinėtojų armija 
žygiavo iš vienų namų į kitus. 
Maisto turėjo gyventojai prisi
pirkti iš vakaro. Draudimas 
išeiti iš namų nedarė niekam 
išimčių, net ir diplomatam bei 
užsieniečiam.

Paskutiniu kartu Turkijoje 
gyventojai buvo surašyti 1950. 
Tada priskaičiuota 20,900.000.

ALŽIRE VIS NERAMU
Alžire prie Tuniso sienos 

prancūzų legionieriai susirėmė 
su sukilėliais ir nukovė jų 30. 
Prieš tai sukilėliai buvo nužu
dę keletą prancūzų.
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Start now to make your retirement

easy.. through U.S» Savings Bonds!

jo 
yra

0 jeigu žmogus nereikš An 
tikrisuu klusnumo ir nusiže-

KAN. C. T. KIRTLAND Lon
done griežtai pasisakė prieš 
princesės Margaritos linkinių 
tekėti už divorsuoto kap. 1*. 
Tounsend. .

SAID YOU
CANTSAVE

CLEAR SAIUNG NOW,
TOM, TMANKS TO U. S

SAVINGS' BONDS

MBMGNR RAS ANTIKRISTĄ T
■ - l ■— —~~ - —

Solovjovo pasakojime Anti- ta Dievo tiesioginiu vardu va- Jo vietoje pats atsistoti, 
'kristas iškyla poetiniu vaizdin- din£ Geriau jaūlaip nors iš

gamų; Maceinos aiškinime —. siversti be to žodžio, pavadi-
■ giliu prasmingumu... Bet " 

kaip turistas, keliaudamas per 
kraštą, taip ir skaitytojas, ke
liaudamas per knygą, pasilieka 
savo atmintyje tik kai kuriuos 
vaizdus, tik kai kurias mintis.

Tik Dievo jis nemyli. Nejau
čia noro būti arčiau Jo ir bent 
tam tikrom valandom į JĮ atsi
remti. Meiles Dievui Antikris
tas nepažįsta. Jo niekas Į Dievą 

Regi Antikristą jauną, gro- netraukia. Dievas jam tik visai 
žiu ir jėga spindintį. Išėjusį 
mokslus, net teologijos, ir už 
tai apdovanotą Tiubingeno 
universiteto garbės laipsniu. 
Pačiame amžiaus gražume, per 
30 metų išėjusį į viešąjį gyve
nimą ir jam puikiai pasiruošu-

Stebi jį — ir niekad nepasa
kysi, kad jis, tas Kristaus prie
šininkas, būtų ateistas, bedie
vis. Jis toks ir nėra. Jis pripa
žįsta Dievo buvimą. Jo protas 
aštrus, išmiklintas mokslais, 
negali Dievo nepripažinti, nes

juo protas aštresnis ir giles
nis, juo yra mažiau pagrindo 
netikėjimui, bedievybei.

Šėtonas tiki Dievą ir Ji savo 
protu pažįsta kartais aiškiau 
nei Jo garbintojai. Tik nemėgs-

jo veiklai priežastis —- ir 
' niekas daugiau. Jis traukiasi 

nuo tos Priežasties. Ir tas
"nebuvimas meilės Dievui ir 

Jo kūriniams yra būdingiausia 
šėtoniškos dvasios žymė".

Taip, nei gamtos nei žmonių 
Antikristas nemyli, nes juose 
yra Dievo kūrybos ženklas, 
Dievo paveikslas. Ištrinti tuos 
ženklus, sunaikinti gamtoje ir 
žmoguje bruožus, kurie prime
na Dievą ar į Dievą traukia, 
atsukti gamtą ir žmogų į sa
ve, Antikristą — tai jo troški
mas. Troškimas, kad ji pripa
žintų. skelbtų jo kūrybos ga
lią, reikštų jam nusižeminimą, 
o gal jau ir meilę — tai di
džiausias siekimas Antikristo, 
kuris nori išstumti Dievą ir

sunaikintas, nužudytas.
Antikristas nejaučia net jei

gu žmogus masiškai žudomas 
jokio pasigailėjimo, nes žmo- , 
gaus nemyli taip pat kaip ir 
Dievo. '

Temyli Antikristas tik save.
Tobulas egoizmas — tai šė

toniškoji žymė. Savęs meilė ne 
skatina, ne gaivina, ne kuria, 
bet * naikina. Naikina kitus, nai
kiną ir save patį. Ji duoda tik 
tiek pasitenkinimo kaip keršto 
įvykdymas.

Labiausiai nemyli Antikris
tas paties Kristaus. Bet Kris
taus taip pat neneigia. Nesako, 
kad Kristaus nėra buvę, kaip 
tai darė praeito šimtmečio nai
vus Kristaus priešininkas Re- 
nanas. Kristaus buvimo negali 
Antikristas nepripažinti, 
sutinka net su 
bia Kristaus 
mokslą. Randa 
grožio ir gero, 
kristas telaiko 
vus, bet nesant. Telaiko istori
niu asmeniu, kuris buvo prieš 
jį, Antikristą, darė daug gero, 
tet mirė ir buvo palaidotas 
kaip ir visi. Taip,

jam Kristus yra tik pirmata- 
kas, kelio ruošėjas jam, tikra
jam mesijui.

Jis, Antikristas, esąs tas 
lauktasis, kuris turi ateiti po 
visų pranašų ... Buvo žydiška 
kultūra, buvo graikiška, romė
niška. paskui krikščioniška. 
Bet ant visų jų išauga ir iškyla 
dabar nauja kultūra, kurios 
viršūnėje stovi Antikristas ...

Bet Antikristas netyli ir 
negali pakęsti tų, kuria sa

ko, kad miręs Kristus atsikėlė 
. iš mirusiu. į

O jei Kristus atsikėlė, tai Jis 
tada nėra tik praeities asmuo. 
Atsikėlęs iš mirusių reiškiasi 
dabarties gyvenime ir dabar
ties žmonijos istorijoje. Atsikė
lęs iš mirusių Kristus yra gy
vasis Dievas. Kartos ir kultū
ros praeina, o Kristus liekasi 
ir veikia žmonių dvasią.

šitokio Kristaus negali An
tikristas pripažinti, pakęsti.

Jis 
tais, kurie ger- 
asmenį ir Jo 

Kristuje daug 
Tačiau Anti- 

Kristų tik bu-

BARBI

Kaip lietuviai ėjo Berlyne atgimti atstovybės iš Sovietų
Lietuviu Dtenosa spalio mėn.

Rapolas Skipitis pasakoja, kaip 
1941 birželio 22 prasidėjus ka
rui Berlyne esantieji lietuviai 
entuziastingai ėjo atgauti iš 
Sovietų Lietuvos atstovybės.

Birželio 22 d. 5 vai. ryto te
lefono skambutis ... Pakėlęs 
ragelį išgirdau dr. Ancevičiaus 
balsą:

— Sveika?, pirmininke,
Pate miegi, o Lietuvoje jau * 

eina mūšiai...
Karas jau prasidėjo 2 vai. 

ryto. 7 vai. visi mes renka
mės draugijoj, o iš čia eisim iš 
bolševikų atsiimti Lietuvos pa
siuntinybės namų. Mudu su 
Vaitiekūnu kviečiame visus, 
kuriuos tik galime pasiekti.

7-tą valandą ryto jau buvau 
draugijoj. Čia jau radau kele-nes tada nebelieka vietos jam, 

Antikristui. Antikristas negali tremtinių. Karas visų ner- 
pakęsti nė tų žmonių, kurie ti
ki atsikėlusi Kristų. .Jis leidžia 
pripažinti ir skelbti ne visą 
Kristų, bet tik Jo dalį, kuri ne
sipriešina Antikristui ir 
minčiai, kad Antikristas 
tas, kuris turėjo ateiti...

Nuostabus yra tas Antikris
tas, kai jis pasirodo žmonėm. 
Jų akyse jis yra prisiėmęs dalį 
Kristaus, kuri jam patinka. 
Jis priiėmęs net Kristaus žo
džius ir jo veiksmų formas. 
Tačiau tuose žodžiuose ir for
mose jis paslepia naujas min
tis, priešingas Kristui. Anti
kristas iš vienos pusės Kristų 
pamėgdžioja, iš kitos pusės Jį 
klastoja, žodžiai tie patys, pa
tys gražiausi, bet juose yra pa
slėptas melas.

Užuot ėjęs su tiesa ir atviru
mu, kaip’ darė Kristus. Anti
kristas eina su melu, apgaule, 
klasta.

Užuot ėjęs į žmones su mei
le ir laisve, kurią davė Kristus, 
leisdamas jam išklausyti ir lais
vai pasirinkti. Antikristas eina 
su smurtu, prievarta, žudynėm, 
tada, kai jau klasta negelbsti.

Užuot vartojęs ^dvasines prie
mones, kuriom tenkinosi Kris
tus, Antikristas ateina su poli
tinėm prieijbnėm. kad laimė
tų žmonių pagarba ir meilę.

Pirmiausia tad jis ir griebia
si politikos, kurioje parodo 
nuostabių sugebėjimų ir lai
mėjimų. (b. d.l.

vus nepaprastai sujudino. Iš 
veidų matyti,' kad visų širdys 
džiaugiasi, bet, ir kažkokios 
baimės pilnos. Visiems rūpi 
Lietuvos žmonės, o labiausiai 
savo artimieji pasilikę Lietu
voj^. Kas jų liks gyvas ? ... 
Dr. Karvelis, Ancevičius ir ki
ti karštai įrodinėja, kad

mums reikia atsiimti mūsų 
pasiuntinybės namus ...

Niekas dėl to ginčų nekelia.
Jau 8 vai. ryto susirinko ke

liolika vyrų ir visi einame prie 
Lietuvos pasiuntinybės namų 
Kurfiursto gatvėj. Rytas skaid
rus ir maloniai šiltas ... Gy
ventojai daugiausia dar tebe
miega ar tik ima keltis. Tik 
vienas kitas žmogus matyti 
gatvėj. Pamatę būrį vyrų, ir 
dar nevokiškai kalbančių, vo
kiečiai smalsiai į mus žiūri, o ki

tas neiškenčia ir nepaklausęs, 
kas mes ir kur einame. Išgir
dę mūsų -atsakymą, vokiečiai 
šypsosi, štai ir mūsų pasiunti
nybės namai. Prie priešakinių 
durų nėra jokios iškabos, nei 
užrašo, o prie šoninių durų — 
sovietų konsulato iškaba ... 
Einame pro vartelius į prieša
kines duris. Jos užrakintos.

Antrame aukšte pro langą pa
sirodo žmogysta. Greičiausia, 
paliktas koks sovietų konsulato 
tarnautojas ar enkavedistas. 
Vienas mūsiškių ženklais rodo, 
kad mes jį pakarsim. žmogys
ta nuo lango pasitraukia. Du
rys stambios ir tvirtos. Mūsų 
vyrų- pečiams nesiduoda. Vie
nas jau taip buvo įsikarščia
vęs, kad norėjo mušti durų 
stiklą ir Įsiveržti į vidų. Man 
pasisekė smarkuolį nuo to žy
gio sulaikyti

— Turime čia prie savo pa
siuntinybės namų iškelti Lietu
vės vėliavą! ,— sušuko vienas.

— Teisingai pasakyta! Būti- 
_ nai1 turime tai padaryti, — 

choru pritarė kiti.
Kaliam Lietuvos trispalvę
Dr. P. Karvelis ir Jonas Vai

lokaitis skubiai nuvažiavo pas 
Lietuvos pasiuntinį K. Škirpą 
vėliavų atvežti. Už kokio pus
valandžio jau turėjome dvi 
Lietuvos trispalves. Bet jos bu
vo be stiebų..-. Kreipiamės į 
vokiečius, ar jie negalėtų mum 
duoti poros, kad ir neilgų stie
bų vėliavoms. Už kelių minu
čių vokietis atneša mums du 
stiebus. Pririšame vėliavas prie 
stiebų, o stiebus prie pasiunti
nybės geležinės tvoros varte
lių ... Tylioj šventryčio gatvėj 
“Lietuva tėvyne mūsų” skam
ba galingai Visų aplinkinių 
namų langai prasiveria ir pro 
juos kyšo mūsų himno sudo
mintos galvos ...

Surašiau visus, pareiškusius 
norą stovėti garbės sargybą 
prie vėliavų ir paskirsčiau ku
riems kuriomis valandomis 
teks stovėti. Stovėjo po du vy
ru. Kiekvienai porai teko sto
vėti po dvi valandas.

Puikios žinios iš Lietuvos
5 vai. vakaro sutarėme susi

rinkti vėliavų nuleidimui. O 
ligi to laiko dr. Ancevičius su 
dr. Karveliu turi nuvykti į už- 
sienių reikalų ministeriją gau-

ti mūsų pasiuntinybės namų 
raktus...

Nuvykus pas Lietuvos pa
siuntinį K. Škirpą. Džiaugsmin
gai* susijaudinęs pasakoja man, 
kad aktyvistų sukilimas eina 
puikiai, kad per radiją sukilė
lių Štabas yra paskelbę ir išsi
laisvinusios Lietuvos ministe- 
rių tarybą. Mūsų berlyniečiam 
skirti svarbiausi portfeliai: mi- 
nisterio pirmininko K. Škirpai, 
krašto apsaugos St. Raštikiui 
ir užsienių reikalų — R. Skipi
čiui ...

Negirk dienos be vakaro ...
5 vai. pavakary prie Lietu

vos pasiuntinybės namų susi
rinkome apie 30. Žiūrim, jau 
jau ir pora policininkų čia 
vaikštinėja, bet nieko nesako. 
Dr. Karvelis su dr. Ancevičium 
iš valdiškų įstaigų grįžo visai 
blogai nusiteikę. Jiedu neturė
jo ūpo nei smulkiai pasakoti, 
ką girdėjo iš atitinkamų valdi
ninkų pasiuntinybės grąžini
mo reikalu. Pasakė tik išvadą: 
“Žiūrėkime, kad į Aleksį nepa
tektume. Apie namų atgavimą 
negali būti nė kalbos”. Alek
siu buvo vadinamas žiaurus ka
lėjimas prie centrinės Berlyno 
policijos įstaigos Aleksandro 
aikštėje.

Nors Ancevičiaus ir Karve
lio pranešimas buvo skaudas 
smūgis, vis dėlto drausmingai 
sustoję skambiai pagiedojome 
Lietuvos himną... Tik du 
mūsų vyrai stovėjo kitoje gat
vės pusėje ir neatėjo giedoti 
prie mūsų himno' Tiedu vyrai 
buvo — vokiečių kacete vėliau 
miręs Germantas. tuomet 
Berlyne tarnavęs Gestapo įstai
goje, ir dr. K. Tik himną pa
giedojus. dr. K. pribėgęs mus 
nufotografavo.

Vėliavas nuėmėm daug liūd
nesne nuotaika, negu jas ryt
metį kabinom.

-o-
Pirmadienį visi lietuviai ir 

kiti pabaltiečiai buvo suimti ir 
internuoti.

SOVIETŲ AVIACIJA TAIKOMA VISOKIAM ORUI IR UŽDAVINIAM

, t

CARMIS CASTILMl AK.MOS. GiiMtrninlos prezidentą*. *n žmona 
atvyksta vizito į JAV. ....

h’• «o»y te tav« th» 
U. S. Savingt Borui woy

Join thr Payroll Savings Plan whcrt votį 
work. Jurt tdl your vompany payroll 
Department how įmirk you want to Mve 
ea«-h paidny. They'll <k» the ręst—saving 
oul ihat amount from your chevk before 
you hair a <hance lo aprnd it. If you’re 
ncILemployerl. inveM in Bonds regula rl y 
where vou bank.

-
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h’« sofa te save the 
U. S. Savings Bond way

There's no sense taking chanccs vhcn it 
comes to retirement. Be smart and Iv 
Mirė. Bonds are one of the safe*t. snrcA 
in vesi mente in the world loday.

lt poys to save the

F Hter JERRY

ENOUGH TO RETIRE?

Sovietai nesitenkina vakarie
čiams rodyti savo apipešiotą 
“taikos balandi“. Jie savo ka
rinę jėgą ėmė

smarkiai koncentruoti Į 
aviaciją.

Tai daryti pradėjo, nuo 1947 
rudenio, kai tuometinis oro lai
vyno komandantas Verščininas 
ir lt. gen. Chruniščeyas refor
mavo lėktuvų gamybą, labiau

naikintuvas. Po Korėjos prak
tikos, atrodo, kad rusai prade
da atsisakyti “visokiam reika
lui” pritaikyto bendro tipo nai
kintuvo. skirstydami juos į at
skirų uždavinių grupes: dienos 
veiksmams, nakties ir pan. Spė
jimą patvirtina iš MIG-15 atsi
radęs MIG-17, kuris pritaikytas 
ne visokiam reikalui, o tik 

"visokiam orui".
Taip pat Maskvos apylinkėse 

pastebėtas kitas MIG-15 pali
kuonis. kurio išvaizda panaši į 
padidintos galvos strėlę. Jo 
smulkesnės žymės nežinomos.

Kuris laikas Rusijos kari
niuose sluoksniuose didžiuoja
masi sprausmrriiu hidrovolanti- 
niu naikintuvu, pavadintu P. 
57. Trys tokie lėktuvai buvo- 
mėginami “Magadari 1” oro 
bazėje prie Išminuotojo van-

gamina tik svarbesnias dalis, 
30 — motorus, o likusieji ■— 
kitas išbaigiamąsias dalis. Dirb
tuvės, išmėtytos apie

Leningradą Rostovą, Gorkį, 
Kazaną ir Saratovą,

esančios visiškai moderniš
kos ir nė kiek ne prastesnės už 
vakariečių.

Aeronautikos tyrimų centrai 
priklauso karo gamybos minis- 

suderindamas riiotorų ir atskirti terijai. Tik centrahnis institu- 
dalių dirbtuvių centralizaciją. 
Buvo pastatydintos naujos 
sprausminių varyklių dirbtu
vės, kuriom iš pradžių talkino 
automobilių fabrikai.

Reformos vaisiais pasirodė 
naikintuvai MIG-15 ir bombo- karinių lėktuvų konstruktorių 

tūri savo
atskirus studijų ir bandymų 

centrus/
Patys garsiausieji konstruk-

to tat yra Sergijus A lliuščinas. denyno. Jis padirbtintas Jakov- 
Ar drius N. Ttipolevas, Simo- levo, bet žymiai skiriasi nuo jo

A. I>avotskinas. Aleksand- įprastinės formos. Esąs aprū- 
ras S. Jakovlevas, Artemijus’ pintas snapo pradžioj radaru.

tas, kuriame atliekami specia
lūs bandymai, priklauso gyny
bos ministerijai. Visų studijų 
padaliniai pavesti vienai centri
nei vadovybei Maskvoje,

Kiekvienas iš didžiųjų rusų

nėšiai Tu-12 ir H-28. Po dviejų
■ metų atsirado sunkusis 75 to

nų bombonešis TuG-75, pakei
tęs amerikinio B-29 rusiškąjį
tipą Tu-4.

Jis gali būti varomas 4 Die
sel motorų (kopija vokiško Ju- 
mo 224, arba 4 sprausminių. 
šių lėktuvų paleista rfėdaug. L. Mikojanas. Petlyjakovas. varomas kombinuotų sprausmi-

Bratuškinas. Ščerbakovas. Cc- nių motorų ir skrendąs grei- 
ranovskls ir Antonovas. Jų pa
vardžių pirmosiom dviem rai
dėm žymimi sukonstruktųoti 
lėktuvų tipai.

Garai saugojamos rusę pas*

Jie skiriami Įtolimieins bombar
davimams.

Rusu karinė aviacija
neišliek irsto i daugybę at

skirų tipų ir modeliu,
kas yra nutikę vakariečiams.

Gero tipo suradimas, jo išto-’ lapty* 
balinimas ir personalo šiam už
daviniui paruošimas, sutaupo 
daug bereikalingų išlakių' ir 
laiko. O karo atveju, tai daug 
reiškia.

Pagal turimus slaptus davi
nius, rusai turi per. 350 lėkiu- pažįstamas rusų lėktuvas yra džiai ir. regis nebuvo pradėta 
varns gaminti fabrikų. Iš jų 80 MIG-15. 'visokiam reikalui” gamyba serijomis.

ir silpnas vakariečių šnipų 
tinklas Rusijoje neleidžia da
ryti jokių apčiuopiamų išvadų 
apie tų lėktuvų kokybę ir 
smulkesnes savybes. Lig šiol 
vienintelis gerai vakariečiams

čiau nei 1000 km. per valandą.
Specializuoti karo belaisviai, 

dirbę aeronautikos dirbtuvėse, 
pasakoja apie kažkokį raketinį 
naikintuvą Yak-21, kurio užda
vinys yra ginti Rusijos terito
riją.

■ Iš pagautų vokiečių Junkers 
specialistų rusai išspaudė, su- 
konstruktuoti jiems EF-150. 
bet ligi 1951 metų tebuvo pa
gaminti tik bandomieji pavyz-

Atominio bombardavimo at
veju

Rusijai reikaligi tolimo skri
dimo bombonešiai. Dalinai juos 
demonstravo 1954 m. gegužės 
1 oro parade. Nato atstovai du 
pagrindinius tipus pavadino 
Tasso ir Bisonte: jie visais at
žvilgiais pamėgdžiojo ameri
kiečių Boeing B-47 ir Boeing 
B-52 tipus. Nemanoma, kad jų 
būtų prigaminę daug. To pa
siekti jiems galėjo padėti vaka
riečių žmonės. kurie dviem 
“šiftals” dirbdami daugiau už
dirbo ir pasitarnavo rusams.

Tolimųjų skridimu bombo
nešiai

Rusijoj tik dabar pradeda 
rimtai atsistoti at savų kojų, 
Mikuiinas ir Lulkovas sukūrė 
sprausminhis reaktorius, kurie, 
manoma, pralenkia vakariečius.

Paskutiniu laiku eina gandai 
apie rusų-Ienkų inžinierių kom
binaciją sukurti naikintuvą.

galintį statmenai pakilti 
ir apie bombonešį, pažymėtą 

480 numeriu. Tai būsią labai 
ilgo spindulio lėktuvai, dau
giau kaip 50 metrų ilgio spar
nais. po kuriais motorų kabi
nos. Jais galėsiu “pavaišinti” 
kiekvieną pasaulio vietą ir su
grįžti be nutūpimo.

Gali būti daug tiesos, bet 
gali būti ir daug pasigyrimo, 
kaip paprastai komunistam 
priimta. Jei ilgiau gyvensim, 
teks vieną dieną pamatyti im
tynes su rusais, ir galėsim pa
lys įsitikinti.

JT’S not hard to figure ont what you’d 
likę to do 10 or 20 years from now 
when it’s time to retire—if you have the 

money. A tripto Tahiti—a home allyour 
own with a garden for pultering. Sueit 
drearns cente true easity. if you start 
invesling now in United States Series F 
Savings Bonds.

T hen held (o maturity eaeh Series E 
Bond pays an average of per ycar.

■ cotnpounded .«emiannually, \ow w ilh 
the antomatic cvlension privilcge ii " iii 
go on paying ihat satne tinę intcrc.-t for 
10 more yrars,

If you H-tmt your intemt currrnf in^ 
your banker about Sfr-^rfre-

H RonJs ihat pa y infcresl urmiantuially 
. by Treasttry cheek.

Itr t kr ir atfraaftr ikmatuto. tht Mvrrt>«iw* C'ouneU tini
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jaučiama, nors ir nebėra domi
nuojanti. X

Šiais pokario motais Pary
žiaus pasaulyje vėl įsigali rea
lizmas, tik šį kartą gerokai na
tūralizmu nuspalvintas.

.MOTINA, (iš anksty besnė* kūrybos) — dali. V. Kasiulis.

Vytauto Kasiulio, [menas
Paryžius, didžių bulvarų bei - 

gražių pastatų miestas, naujų 
madų ir įmantriausių sąjūdžių 
gimtinė, yra ir aukštos meno 
kultūros mokykla. Tiesa, meni
ninkai, palygint, neseni Pary
žiaus gyventojai. Jie jaunesni 
ir už Montmartre dainuškinin- 
kus ir už lotynų kvartalo stu
dentus. Tačiau savo skaičiumi 
pralenkia vienus ir kitus. Šian
dien jų priskaitoma per 30.000.

Neperseniausios čia ir meno 
tradicijos. Plačidi išgarsėjusios 
meno pasaulyje Paryžiaus mo
kyklos užuomazgą randame 
neoklasicizmo laikotarpyje. Ji 
išaugo ir vardą įsigijo impre
sionizmui įsiviešpatavus. Ta
čiau nei viena, nei kita meno 
srovė neužtikrino jai nemir
tingumo. Tik kubizmas ją įkė
lė į Montarpnaso viršūnes. 
Braąue, Picasso ir spalvos eg
zaltuotojo Matisse asmenyse ji 
pasiekė kulminacinį tašką. Jie 
ir yra šios mokyklos garbė ir 
pasididžiavimas, šių trijų di- 
didžiųjų įtaka dar ir šiandien

ryboje ieškojo savęs.
Tačiau Kasiulio kūrybos rai

doje įvyksta lemtingas posūkis, 
kai jis apsigyvena Paryžiuje, 
čia jis nusisuko nuo anksčiau 
pamėgtųjų mokytojų ir savo 
kūrybinę mintį ryžtasi apipa
vidalinti nauja ir sava forma. 
Ir tai stengiasi pasiekti sąmo
ningos meninės kultūros pagal
ba. Tikrovei pavaizduoti pasi
renka naujas išraiškos priemo
nes, dar labiau sutelkia dėme
sį Į linijas, grynina spalvas, 
apskritai, tobulina' ir origina- 
lina visą piešimo kompoziciją.

Šitas lūžis Kasiuliui yra pa
laimingas. Naujai surasti ele
mentai suteikė jo darbams vi
siškai savitą charakterį, žiūro
vas, žvelgdamas į jo paveiks
lus, nebemato nei Daumier, nei 
Degas, o tik Kasiulį. Be to, jo 
piešinys pasidarė lengvesnis ir 
nuotaikingesnis.

Lankant mūsų dailininko ta
pybos bei litografijos parodas,

bet kartu ir realistinio žvilgs
nio pagalba. Pasilikti realinime 
daiktų pasaulyje ir vengti ab
strakcijos bei surrealizmo — 
yra Kasiulio pasirinktasis ke
lias. Todėl niekada jis nepasi
tenkina savo idėjos bei nuotai
kos perdavimu, bet visada 
stengiasi sukurti ir tikrovei 
atitinkantį vaizdą, su daiktų 
precizuotumos formomis, šiuo 
atžvilgiu Kasiulis yra vienas iš 
tų moderniojo meno atstovų, 
kurie piešiniai yra lengvai vi
siems suvokiami Jo paveikslai 
nesukelia mįslės įspūdžio.

Įdomus yra Kasiulis ir spal
vinėmis kombinacijomis.
' Kad tamsos ir šviesos išdės
tymas neliktų sustingęs, ieško 
jis spalvų pagalba išgauti kuo 
didesnį kontrastą ir įtampą. 
Mūsų laikais kai kurių taip 
mėgstamos spalvinės simfoni
jos yra jam svetimas dalykas. 
Nemėgsta jis žaisti ir šaltų 
spalvų niuansais. Beveik išim
tinai naudoja grynas ir šiltas 
spalvas. Todėl jo paletė yra gy
va ir pastebimai išsiskiria iš 
prancūzų menininkų rafinuotų 
spalvų derinių.

Kalbant apie Kasiulio kūry
bą, negalima pamiršti ir jos 
siužeto.

Pastarasis galbūt geriausiai 
išduoda dailininko etninę kil
mę. Visi jo kūriniai alsuoja 
žmogiškosios ir gamtiškosios 
buities pamėgimu ir meile, 
žinonės, kuriuos sutinkame 
Kasiulio darbuose, yra pilko
sios kasdienybės atstovai. Jų 
didžiąją dalį sudaro kalviai, ar
tojai, piemenys, žvejai ir tt. 
Jie nėra per daug išryškinti, 
bet daugiau reljefiškai sukur
tos figūros. Kaip buvo jau mi
nėta, tai yra Kasiulio charakte
ringasis bruožas. E^et nežiūrint, 
kad žmonės yra vaizduojami 
tik bendromis linijomis, jie 
nėra nei grubūs, nei sustingę. 
Priešingai, juose jauti fizinio 
lengvumo elegancijos ir neme
luotos širdies.

Gamtą vaizduojančiuose pie
šimuose lengvu vėjeliu padvel
kia savotiškas lirizmas. Bet šis 
elementas nėra ryškus.

Labiausiai Kasiuliu! būdin
gas bruožas — tai humoras.

Jis šelmiškai šypsosi, gali
ma sakyti, visur, bet ypač tai 
gyvoj formoj persiduoda jo 
natūrmortuose. Sitai pastebi ir 
prancūzų kritikai ir. teigiamai 
tai įvertina.

Apskritai, žvelgiant į Kasiu
lio sukurtąjį pasaulį, negalima 
pastebėti skausmo ir vargo 
pėdsakų.

Kaip daiktai, taip ir žmonės 
atrodo patenkinti savo likimu. 
Net ir elgetos, Kasiulio taip 
pat mėgstami personažai, ga
biau mums primena Paryžiaus 
kliošarus, su komiška išvaizda 
bei sarkastišku žvilgsniu, negu 
šio gyvenimo nuskriaustuosius. 
Teisus yra tad G. Pillement, 
kritikas ir meno žurnalo “Vi- 
sage du Monde” redaktorius, 
kai apie mūsų dailininką sako:

"Kasiulis yra nuoširdus ar
tistas, sapnuotojas ir poętas, 
kuris mus nuveda į pasaulį, 
kur kuklieji pasirodo drąsūs, 
kur nelaimingieji turi visas 
galimybes, kur įsimylėjusieji 
yrą tikri savo pasisekimais, 
pasaulį, kurio* jis 
daugiau apleisti".

Baigiant šias kelias pastabas 
apie Kasiulio kūrybą, kai iš
vadoje — galime drąsiai tvir
tinti kad šis lietuvių dailinin
kas paskutiniųjų metų bėgyje 
išvystė impuonuojantį ir pir
mos eilės talentą. Ir tai nėra 
jokis pagyrimas, šiandien Ka
siulio genijus yra visuotinai 
pripažintas,. Jo paveikslus turi 
įsigijusios žymiausios pasaulio šia vežė privačias kolekcijas; 
galerijos, o jo parodos rengia
mos toli už Prancūzijos ribų.

Paskutiniu metu mus pasie
kė nauja žinia. “La Gildė In
ternationale pour la Gravure” 
pakvietė Kasiulį būti savo na
riu. Tai yra vienas reikšmin
giausių mūsų dailininko įver
tinimų. Juk šiai grafikų orga
nizacijai tepriklauso vos treje
tas dešimčių geriausių pasaulio 
grafikų. Iš lietuvių Kasiulis 
pirmasis turi laimės patekti į 
šių menininkų eiles, o iš baltų, 
jei neklystu, prieš jį ten buvo 
priimtas tik Viiraltas. 
Paryžius, 1955. IX. 20.

Tie patys paveikslų originalai Washin
Kas yra lankęs Washingtone gį” ir už jį sumokėjo 747.000 

Nacionalinę Galeriją ir buvo* doL Vėliau*jis savo rinkinį, 
vertės 19 milionų dol., padova
nojo Nacionalinei Galerijai 
Washingtone. Taigi, Rafaelio 
“Madonna Alba” ar tik nebus 
brangiausias paveikslas.

Atrodė viskas tvarkoje, bet 
po karo Sovietai pasiskelbė, 
kad tų paveikslų originalai ka
bo Leningrade. Dėl to kiįo su
sijaudinimas, ypač didelis 
triukšmas buvo 1950 m. rude
nį. Sukviesti ekspertai, kurie 
paliudijo, kad originalai vis 
dėl to esą Washingtone.

1948 m. Vokietijos Sovietų

Mellono kolekcijoje, be abejo, 
rado Rafaelio “Madonna Alba” 
ir “Šv. Jurgį”. Puikūs tai rene
sanso kūriniai, miela pasigro
žėtu Bet žiūrovas tikrai būtų 
priblokštas, jei kas jį tuo pa
čiu laiku perkeltų į Leningra
dą, Sov. Sąjungą, ir nuvestų į 
“Ennitage” galeriją. Ten jis 
rastų tuos pačius Rafaelio pa
veikslus.

Tiek Washingtone, tiek Le
ningrade jie pakabinti kaip 
originalai. Bet taip negali bū
ti! Kurie iš jų yra originalai?! 
Klausimas yra gana painus.

Šv. Jurgį Rafaelis nupiešė. 
1505 m. ir už jį iš Urbino ku
nigaikščio gavo 100 dukatų 
(apie 2000 dol.), Madonna Al
ba piešta 1510 m., buvo ji pa
kabinta Neapolio vienam vie
nuolyne, altoriuje. Įsigalėjus 
ispanams, paveikslas pateko 
pas Albos kunigaikštį, iš čia ir 
gavo savo vardą’. Iš ten atsidū
rė Anglijoje, kur perėjo net 
kelis savininkus. Į Angliją per 
•privačias kolekcijas pateko ir 
“Šv. Jurgis”.

1772 m. Katarina’, Rusijos 
imperatorė, pirko 400 senų 
meistrų darbu ir už kiekvieną 
sumokėjo po 1000 lirų (1 lira— 
1 sid. svaras, senasis prancūzų 
pinigas), šiuos pirktus paveiks
lus ir sukėlė “Ermitage” gale
rijoje.

Apie 1930 m. Sovietai, ištik
ti ūkinės krizės ir neturėdami 
pinigų šnipam sumokėti, pra
dėjo pardavinėti paveikslus už

sieniuose už dolerius. Pirmiau-

pavyzdžiui, Šaliapinas, garsus 
rusų dainininkas, pasitraukęs 
iš Sov. Sąjungos, rado ir savo 
paveikslus Paryžiaus aukcio
nuose. Pardavinėjo slapta, per 
savo agentus. Kai privačių ko
lekcijų nebuvo gana, 
tuštinti ir muzėjus.

Vienas Amerikos
Mellon, supirkinėjęs 
lūs, buvo suvestas su Sovietų 
agentais, šie ir pasiūlė Rafae
lio paveikslus 1931 m.

jam pardavė "Madonna Al
ba" už pasakišką sumą, Melio
nas sumokėjo 1,666.400 dol.

1932 m. nupirko ir “šv. Jur-

zonoje, Leipzige išleistas spal
votas “Ermitage” albumas, kur 
Rafaelio šv. Jurgis “įdėtas 28 
lape, o “Madonna Alba” 30. 
Abu pristatomi” kaip origina
lai. Taip pat ir Amerikoje štai 
.“Masterpieces” I tom. įsidėjo 
VVashingtono paveikslų nuot
raukas, irgi kaip originalus.

Reikia manyti, kad perkant 
paveikslus už tokias dideles 
sumas, yra gerai apsižiūrima. 
Dalyvauja ekspertai. Tad grei
čiausiai originalus pardavė, o 
sau pasiliko tik kopijas, ku
riom dabar Sovietai kitiems 
dumia akis. A.

RAFAELIO JURGIS. Originalas Wašhingtono Nacionalinėje Gale
rijoje.

lengva pastebėti šitą, jo kūry
bos naujai originalų bruožą.

Bot kuomi pasireiškia šis 
originalumas?

Visų pirma —
Kasiulio surastas pasaulis 

skiriasi iš kitę savo reljefiniu 
charakteriu, tiksliau sakant, 
reljefišku matomosios tikrovės 
vaizdavimu.

Žiūrėdamas į daiktą, jis ne 
kreipia daug dėmesio į smulk
menas. Nepastebėti lieka ir 
šešėliai. Paveiksle vaizduoja 
tik apšviestąsias dalis, o šešė
lių. vietoje palieka juodą dro
bę. Todėl jo dabartinius pieši
nius, formos išdėstymo atžvil
giu, galima dalinai palyginti 
su juodo pieštuko tušavimu 
ant popieriaus išgauta metali
nio pinigo kopija. Gal kai kas 
tokio vaizdavimo būdo gali ne
mėgti, bet negali paneigti jo 
originalumo ir vertės. Meno 
istorijoje tai užtinkame pirmą 
kartą, ir Kasiulis pirmutinis šį 
reljefinį principą pritaikė ta
pyboje.

Antrasis Kasiulio kūrybos 
imponuojantis bruožas — 
stiprus ir aiškus piešinys.

Jis sugeba lengvai ir 
prantamai išreikšti tai, ką 

Impresionistas — buvo jo mė- ri pasakyti. Aišku, tai jis pasie- 
gstamiausi tapytojai ir jų kū-

Buffet, Lorjon, Minaux, Cla- 
ve — kylančios žvaigždės — 
nesižavi nei abstrakcija, nei 
surrealizmu, bet pasisako už 
realistinį principą mene. Net ir 
senukas Picasso, kuris nors 
kalba apie kubizmą, kaip apie 
aukso amžių, save laiko dabar 
realistu. Paskutinieji jo darbai 
tai dalinai ir patvirtina. Juose 
labiau vyrauja realistiniai, ne
gu grynai stilistiniai elemen-

Vytautas Kasiulis, prie ku
rios meninės kūrybos norime 
čia sustoti, irgi priklauso Pa
ryžiaus mokyklos realistiniam 
sparnui.

Aišku, tuomi nepasakoma 
nieko naujo. Juk jis šią kryptį 

* yra pasirinkęs nuo pat savo 
meninės karjeros pradžios. 
Lietuvoje ir pirmiausiais trem
ties metais sukurtieji darbai 
yra aiškioje realizmo įtakoje, 
su stiproka impresionizmo prie
maiša. Daumier ir Gegas — 
vienas karikatūristas, o kitas

kia ne tik tobulos technikos.

Redakciją yra pasiekęs raš
tas (pro memoria) Lietuvos is
torijos studijų ir medžiagos 
rinkimo reikalu. Tokiam raštui 
atsirasti davė akstiną vysk. V. 
Brizgio laiškas, rašytas nese
niai Romon. Tame laiške buvo 
paskatinta pagalvoti apie Lietu
vos istorijos studijų planą ir 
paieškoti žmonių bei priemo
nių jam vykdyti, Tuo reikalu 
tarėsi Grigaliaus 
(Gregorianum)
kun. A. Liuima S. J. ir kun. T. 
Rabikauskas S. J., kun. E. Kra
sauskas, kun. St Matulis MIC 
ir dr. Z. Ivinskis. Pasitarimo 
išvados yra šios:

1. Būtina steigti Lietuvos is
torijos studiją centrą; tas* rei
kalas yra neatidėliotinas. Kai 
grįšime į tėvynę, bus tiek daug’ 
naujų uždavinių, jog mažai be
liks laiko raustis po archyvus. 
O jei tremtis užsitęstų, tai silp- 
nėtų lietuviškųjų reikalų ten
kinimas bei jais domėjimasis. 
Taigi, vėliau darysis vis sun
kiau vykdyti bet kuriuos kul
tūrinius užsimojimus, ypač su-
rijusius su lėšomis.

2. Lietuvos istorijos studijų 
centras tuojau turėtų būti į- 
kurtas prie IMivoi Katalikų 
Mokslų Akademijos,- kuri per
nai buvo atgaivinta; jis čia tu
rėtų sudalyti atskirą Lietuvos 
istorijos sekciją. Kitų manymu, 
tas centras galėtų būti ir visiš
kai savarankiškas.

3. Darbo planas apimtų tris 
tarpsnius.

a. Pirmiausia tektų rinkti

medžiagą iš archyvų ir padary
ti ją kitiem prieinamą ar bent 
lengviau surandama. Jei nega
lima būtų išleisti šaltinių rin
kinių, tai tektų paruošti bent 
jų' aprašus (registrus). Juos ga
lima būtų ir rotatorium atmuš
ti. Kitų kraštų lietuviai istori
kai pagal tuos aprašus galėtų 
užsisakyti dokumentų foto 
nuotraukas. Visada bus Romo-

universiteto je lietuvių, kurie čia galės pa- 
profesoriai talkinti. Tačiau galima*tikėtis, 

kad ir paruošti šaltinių tomai 
ras leidėjų. Antai, per keletą 
paskutiniųjų metų bazilijonai, 
vadovaujami T. A. G. Wolskyj 
OSBM., padedant ukrainiečiam 
(unitam) Amerikoje, yra jau 
išleidę kdetą tomų dokumentų 
iš Ukrainos ir gudų praeities 
(yra ten žinių ir apie Lietuvą). 
Iš lietuvių Romos archyvuose 
daug medžiagos yra pririnkęs 
dr. Z. Ivinskis. Tektų tiktai ją 
paruošti spaudai. Spausdinti 
geriausia būtų pačioj Romoje. 
Kai kuriem leidiniam, atrodo 
galima būtų gauti lėšų ir iš pa
ties Vatikano.

b. Reikėtų rūpintis išleisti 
išsamią Lietuvos Bažnyčios is
toriją. A. Aleknos išleistoji yra 
nepakankama ir jau apsenusi. 
Toliau eitų studijos atskirais 
klausimais: Lietuvos santykiai 
su Apaštalų Sostu, Lietuvos pa
stangos suvienyti Vakarų ir Ry
tų Bažnyčias, Protestantizmas 
Lietuvoje (J. Purickio tuo klau
simu rašyta disertacija reika
linga daugelio pataisų). Vie
nuolynų išsivystymas Lietuvo
je ir jų naikinimas. Lietuvos

vyskupų biografijos ir k. Čia 
yra tik pavyzdžiai, kurie rodo. ■ ros Institutas, 
kad Romos archyvuose daugiau 
medžiagos esam religiniam — 
kultūriniam klausimam iš Lie

tuvos praeities, o mažiau poli
tiniam.

c. Lietuvos istorijos studijos 
būtinai reikėtų pristatyti sveti
miesiems. Reikia pagaliau duo
ti jiems į rankas pačių mūsų 
rašytas studijas Lietuvos pra
eities klausimais.
4. Pagrindinis darbo laukas 

eilei metų būtų Roma, kur yra 
dar daug mūsų nežiūrėtų ar
chyvų bei bibliotekų; paskui 
tektų siekti dar Florenciją. 
Veneciją. Mantuą (įdomi me
džiaga iš Radvilų giminės ir 
k.). Po Romos pirmoj eilėj ei
tų Karaliaučiaus archyvas (da
bar Goettingene), Viena, 
Stockholmas ir kitos vietos.

5. Visam tam darbui Lietu- šj 
vos istorijos studijų centras C 
mokslinas jėgas turėtų teiktini 
ne tik pačioje Romoje ar Eu- ė 
ropoję, bet ir iŠ užjūrio, Ame- C 
rikos. Čia, rasi, lengviau būtų y 
pritraukti lietuvius kunigus is- | 
torikus ir kiek sunkiau pašau- į 
liečius, bet reikėtų ieškoti lė- I 
šų, kad tai būtų galima padary- | 
ti. Darbui reikalinga trejopų k 
jėgų: galinčių medžiagą rinkti. * 
galinčių ją paruošti spaudai ir g 
galinčių rašyti studijas. Reikia g 
daryti visa, kad mūsų istorikai c 
savo krašto reikalus pagaliau | 
galėtų dirbti Romoje, Goettin- g 
gene. Stockholmė. Reikalas di- c 
delis, svarbus ir skubus. L

• Darbininko dramos kon
kursas buvo paskelbtas vasa
rio 15 d. numeryje. Terminas 
baigiasi š. m. gruodžio 1 d. 
Iki šiol gautas dar tik vienas 
veikalas — “Žiedai ugnyje”, 
trijų veiksmų drama, pasirašy

ta Krivaičio slapyvardžiu.
• Eglutės redakcija nuo 

Naujų metų persitvarko. Da
bartinis redaktorius Pr. Naujo
kaitis pasitraukia ir jo vietoje 
“Eglutę” redaguos Stepas Zo- 
barskas. Eglutę leidžia Kultū- 

kuriam pirmi
ninku yra prel. P. Juras.
• Aid. Stempužienė ir Pra

nas Zaranka spalio 30 d. kon
certuoja Detroite .
• Varpo choras, kuriam va

dovauja muz. St. Gailevičius.

spalio 30 koncertuoja Chicago- — - 
je- ♦

• Čiurlionio ansamblis iš 
Clevelando lapkričio 12 kon
certuoja Bostone.

• Adomo Mickevičiaus 100 
metų mirties sukaktis sueina 
lapkričio 26 d. Ta proga Darbi
ninke spausdinsime Pr. Naujo
kaičio straipsnį.

• Jaunimo Teatras Chicagoį 
lapkričio 6 d. stato T. Guthkės 
“Kalvio sūnus”. Režisuoja akt. 
Alfas Brinką. Dekoracijas pie
šia dailės meno studentas Jur
gis Saikus.
• Mykolo Andriolio, gimusio ‘ 

1836 m. Vilniuje ir ten pat 
mirusio 1883 m.. A. Mickevi
čiaus “Pono Tado" iliustracijų 
paroda surengta Londone.

DARBININKO DRAMOS KONKURSAS $

Matydamas, kaip lietuvius suburia vaidinimas, kaip $ 
per vaidinimą juos prieina lietuviška mintis, bet ir kaip » 
lietuviškų scenos veikalų trūksta. Darbininkas, kaip žino
me. yra paskelbęs dramos veikalo konkursą, skirdamas 500 
dol. premiją. Kartojame

KONKURSO SĄLYGAS

1. Veikalas turi būti iš lietuviško gyvenimo, dabarties 
ar praeities, drama ar komedija; prieinamas šių dienų žiū
rovų daugumai ir. ntprasilenkdamas su krikščioniška bei 
tautine dvasia, veikti žiūrovą pozityviai; Įmanomas lietuviš
kai scenos technikai, pcvaidinimas per 2—3 valandų spek
taklį.

2. Veikalai siunčiami dramos konkursui, pasirašomi
slapyvardžiu, atskirame uždarame voke autorius turi pažy
mėti savo tikrąja pavardę, adresą, savo veikalo pavadinimą 
ir slapyvardį. .

3. Geriausią dramos veikalą atrinks Ncw Yorke suda
rytas jury komisija.

4. Paskutinė data dramos rankraščiui įteikti 1955 m.
gruodžio 1 d. •

5. Darbininkas įgyja pirmos laidos spausdinimo teisę 
ir teisę pačiam Darbimnkui neaprėžtą skaičių spektaklių 
vaidinti tą veikalą, visi kiti, norį tą veikalą vaidinti, tariasi 
su

$
$



tas buvusias iškilmes.

Traukiniui

Rašo: LINUS

ZENONO IVINSKIO

ŠVENTAS. KAZIMIERAS

Knygos kaina 3 dol. Užsakymus siųsti:

jau išleidžiamas į knygų rinką. Veikalas atsidėjus ir stropiai 
rengtas, baigtas spausdinti prieš vasarą ir dabar pateikiamas 
l etuviškai visuomenei.

atlaikė Jo E. vysk. A. Karosas.
Pamokslą pasakė J. E. vysk. J.

jis nesibaido jokio karo, 
laiko “šventu" komuniz- 
plėsti. Apie tai rašo nese- 
išleistoje knygoje Diek

chozninkai. o jų kolchoze esą 
168. nė vienas nepraleidęs nė 
vienos darbo dienos.

BET PREMIJŲ NAGAUNA, 
matvt, "Aleksoto" stiklo

premijos. Siena- žaliava. Tenka fabriką net su- 
16% 

atliko savo nor- 
premijas. kol-

Spalio 16 d. 7 vai. vak., So
pulingosios Dievo Motinos 
bažnyčioje pirmą kartą su
skambėjo naujieji vargonai. To 
sekmadienio vakaras, skirtas

gerai tech- 
valdydama, 
'“Toccata,” 

Dame” ir “Toc-
D Minor.” solis- 
solo z sugiedojo 
Kryžiaus” Panis 
parapijos mišrus

nupiauto stabdyti, kai jis neturi kuro. 
Sausai stiklo medžiagai sijoti 
nėra sieto ir tt.

su-
au-

»MKA»
SS*

knygų mėnesi nuo

ATVIROS
MARIOS

puslapiai Kaina $2.00

Izonardo Andrickaus 

rilių rinkinį

Willi;iin J. Drake*
Dragūnas

Įsigykite visų palankiai 
sutiktą

Užsisakykite šiuo 
adresu:

DARBININKAS
USA Bushuk'k Avr., 
Rrooklyn 21 N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS
TdrfoMM JAmaica 6-7272

Darbo fronteiš ar-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS LAIŠKAS
Vasalo 16 gimnazijos 118 rė 

mėjų’ būrelio talkininkus nese-

ARKIVYSK. J. MATTLAITIS.

f ‘ ... -a ♦

Negalėdami surinkti, negali 
ir gimnazijos paremti, o ji vėl 
atsidūrė sunkumuose. Kokia 
yra mūsų abejingumo priežas
tis, kad net savus pasižadėji
mus pamirštame?

Yra žmonių, kurie nenori 
suprasti šio didelio ir atsako- 
mingo darbo, yra tokių, kurie 
moja į visą, kas tik jiems ne
duoda materialinės naudos. At
siranda net ir tokių, kurie tei
sinasi neišgalį mokėti to dole
rio per mėnesi.

“Mokslas pinigą kaštuoja“— 
sako mūsų priežodis. Nepagai
lėkime jo varge ir sunkumuose 
besimokančiam mūsų jauni
mui, kad jis išaugtų Lietuvai.

Rėmėjas.

• George Meany, Amerikos 
prašy- . Darbo Federacijos (AFL) pir- 
auklė-

mokytoja ir V klasės auklėto
ja;?. Knopfnaileraitė sveikina, 
reikšdama padėką:

“Leiskite man tarti visiems 
būrelio rėmėjams nuoširdų 
ačiū už teikiamą mano klasės 
auklėtiniui Oksui Ginteriui glo
bą bei paramą? — rašo, ji laiš
ke. — “Jūsų globojamas Gin- 
teris geras, doras vaikinas, ra
maus atviro būdo. Jo gabumų 
sritis— technika. Pavasarį Gin- 
terio tėvas buvo priimtas dirb
ti į gimnaziją. Dabar Ginteris 
turi čia tėvelius ir šiuo atveju 
yra laimingesnis už kitus mū
sų mokinius. Visą vasarą jis 
dirbo su tėveliu pas ūkinin
kus. Tikiu, kad jūs visi pamil- 
tumėt mūsų Ginteri, jį 
čiau pažinę.

Iš savo pusės turiu 
mą. Mūsų visų mokinių 
jimo tikslui prašyčiau visų ma
no klases globėjų būrelių na
rių nuotraukų darbovietėje. Jei 
tai neprieštarauja jūsų pačių 
nusistatymams ir atsako Jūsų 
auklėjimo principam, būčiau 
jums už tokias nuotraukas la
bai dėkinga. Pravartu mūsų 
vaikams žinoti ir suprasti, kad 
visa, kas jiems duodama, auga 
iš jūsų dažnai sunkaus ir var
ginančio darbo. Ypač svarbu 
tai dabartiniu -metu, nes gim
nazija vėl išgyvena sunkius 
laikus. Mūsų visų dėkingumas 
ir pagarba priklauso jums vi
siems ...”

• "Darbininke" išspausdin- 
toje V. Cižiūno gražiai parašy- ■j| 
toje “Kregždutės” III dalies re-Jv/ 
cenzijoje - įsibrovė nemaloni ^- 
klaida dėl 'kainos. Leidėjai ^ 
“Kregždutės” III d. kaina yra O 
nustatę 3 dol., ten kalbama 
apie 4 dol. Brangiau kaip 3 
dol. toji knyga niekur negali 
būti parduodama. Leidejair . 
manydami, kad gerb. recenzen-
tą kas nors bus suklaidinęs, 
prašo paskelbti šį atitaisymą.

• Jonas Aleksa, buvęs ne- •;? 
priklausomos Lietuvos laikais 
žemės ūkio ministeriu, kovo 
mėn. mirė Vilniuje. Nacių lai
kais jis kartu su prel. M. Kru- *5- 
pavičium buvo išvežtas į Vokie
tiją. Rusai jį užklupo Berlyne
ir grąžino į Lietuvą, buvo iš- • 
trėmę į Sibirą, iš kur ligonį 
parvežė Į Vilnių.

• Aleksandra Šilinytė Goet- 
tingene, Vokietijoje, labai ge- | 
rai baigė .medicinos mokslus ir 
išlaikė valstybinius egzami
nus.

• Vokietijos L. Bendruome
nes Krašto Valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas Pr. 
Zunde, vicepirm. E. Simonaitis, 
sekret. kun. J. Aviža,’ ižd. J. 
Glemža ir narys L Apyrubis..

• "Lito* vardu bankelis vei- • 
kia Montrealyje. Spalio 30 į-,'- 
vyksta visuotinas narių susi
rinkimas. šiuo metu yra 148 
nariai, turi 14.000 indelių, pa- •< 
skolų išduota 12.000.

• Kanados L. B. Krašto Ta
rybos sesija šaukiama lapkri
čio 26—27 d.d. Toronte.

• "Nepriklausoma Lietuva", 
savaitraštis, leidžiamas Mont
realyje. lapkričio 26 d. švenčia 
15 metų sukaktį.
9 Lietuvių namai Toronte - 

praplečiami pristatomas dar 
vieno aukšto priestatas.

spalio 15 iki lapkričio 30 pa
skelbė Gabijos leidykla. Per S 
laikotarpi, knygas išrašant tie
siog iš leidyklos, gaunama nuo 
25% iki 80% nuolaidos. Atpi
gintų knygų sąrašą leidykla pa- ? 
siunčia, parašius jai šiuo adre
su: Gabija. Straight Path, 
VVyandach. B. L. N. Y.

• Onutė Miliauskaitė iš Lie
tuvos. ieško brolio Jono ir se
sers Zuzanos. Kas žino apie 
juos, prašom rašyti adresu: 
Virginia Case. 4 Rockdale St, 
Worcester. Mass.

• Mikalina (Mikasė) Nemke- 
vičiūtė ieško savo dėdės Prano 
Petrausko, kuris prieš 30 metų 
gyveno Worcesteryje. Ji pati 
iki 1938 m. gyveno Cakfer- 
bank. Lanarkshire. Scotland. 
Antrasis dėdė Mikasius gyveno 
Lietuvoje, jos mama — Juzė 
Petrauskaitė. Prašoma atsiliep
ti adresu: Miss Mikalina Nem- 
kevičiūtė. c o Mr. P. Klevas, .• 
No. 4 Dava St.. Govan Glas« 4 
gow. Scotland.
• Muz. Ambrazaitis, anksčiau 

veikęs Brazilijoje ir ten vado
vavęs chorui, dabar mano 
Montrealyje suorganizuoti re
prezentacini chorą.

Iš Kauno į Marijampolę
Prieš 21 matus ariuvysk. J. Manoma, kad pasitikimo iškil- 

Matulai&o > Matulevičiaus kū-- mėse dalyvavo apie .7000 žmo
nas iš Kauna EButmingat būva nių. Per naktį pasikeisdamos 
parvežtas į Marijampolę, spalių budėjo- organizacijos ir šiaip 
pabaigoje. Pasiskaitykime apie minios žmonių.'Rytą nuo 3 v.

iki .10 v. Prie penkių altorių 
be pertraukos laikomos šv. Mi

Spalių 24 d. pavakare ties 
Kauno Bazilika spaudėsi mi
nios žmonių: studentai, moks
leiviai, inteligentija, darbiniu- Staugaitis. Pamaldose dalyva- 
kai. Visi jie susirinko palydėti 
šventos atminties Vilniaus vys
kupo Jurgio Matulevičiaus pa
laikų, kurie Kauno Bazilikos 
kriptoje (skiepe) buvo palaido
ti jau 7 metai, į Marijampolę. 
Su aukštąja dvasiški jos vyres
nybe į palydėjimo iškilmes atsi

lankė valstybės prezidentas A. 
Smetona, vyriausybės nariai ir 
kariuomenės atstovai.

Geležinkelio stotyje karstas 
įdedamas į atskirą vagoną, iš
pintą žalumynais. Karstą lydi 
7 vyskupai, apie 30 šiaip dva
siškių ir keliasdešimt kaunie
čių. ’

Nors lijo smarkus lietus, 
Marijampolės šventoriuje jau 
nuo 5 vai. p. p. rinkosi daugy
bė žmonių. 6:30 mių. suskamba 
bažnyčios varpaL Ženklas, kad 
iš Kauno išėjo traukinys. Žmo
nių ima rinktis daugiau. Dau
gelio rankose žvakės. Niekas nė 
nepaiso lietaus. Sako, kad Ma
rijampolės apylinkės kaimai vi
sai ištuštėjo. Gražiai pasirodė 
ir Marijampolės moksleivija su 

. savo pedagogais.
Stotyje išsirikiuoja ginklūo- naujųjų vargonų šventinimui 

ta kareivių garbės kuopa su 
pulk. Svilu. Kariuomenės už
pakalyje sustojo 26 organizaci
nės vėliavos. Kitą stoties pusę 
užima dvasiškija. kurios susi
rinko net virš 60. Traukiniui 
pasiekus Marijampolės parapi
jos ribas, nakties tamsoje suži
ba gausingai iliuminuoti baž
nyčios bokštai. Laukiantieji už
sidega žvakes.

sustojus, prie 
karsto prieina Marijampolės 
apskrities viršininkas Pimpė, 
apygardos teismo prokuroras 
Mikaila, miesto burmistras 
Maurukas, ir jie iškelia iš va
gono arkiv. Jurgio karstą, šie 
aukštieji asmens tuo pareiškė, 
kad jie džiaugiasi sulaukę į 
savo miestą taip brangių palai
kų. Tuo tarpu karo orkestras 
groja gedulo maršą, kariuome
nė gerbia ginklu, o organizaci
jos ir vėliavos nusilenkia.

Vėl išsirikiuoja procesija. 
Jai vadovauja 5 vyskupai. Pro
cesiją apsupo 200 žibintų, ku
rių dauguma nešė moksleiviai.

vauja 8 vyskupai, 164 kunigai, 
daug klierikų, visi aukštieji * 
svečiai, visų Lietuvos vienuoli
jų atstovai jėzuitai pranciško
nai, domininkonai, saleziečiai, 
seserys kazimierietės, elzbiktie- 
tės, širdietės, vargdienių sese
rys.

Po pamaldų kunigai Marijo
nai paima savo garbingojo tė
vo karstą ant pečių ir nuneša į 
Jėzaus širdies koplyčioje pa
ruoštą sarkofagą. Prie sarkofa- , 
go susirinko visi vyskupai, mi- 
nisteriai, svečiai, dvasiškija.

Buvo keletas svečių ir iš Vil
niaus atvykę į savo buvusio 
Ganytojo kūno perkėlimo iš
kilmes. (“Ateitis” 1934. XII. 
Nr. 12). '

NAUJI VARGONAI LIETUVI V BAŽNYČIOJE KEARNY

ir koncertui, tikrai buvo reta 
proga parapiečiams nuošir
džiai pasimelsti, pasiklausyti 
vargonų muzikos, choro ir so
lo dalykų.

Vargonų šventinimo apeigas 
atliko parapijos kleb. kun. L. 
Voiciekauskas. Gražų ir turi
ningą pamokslą pasakė tėvas 
Modestas Stepaitis, OFM. iš 
Brooklyno. Jis džiaugėsi para
pijos nuveiktais dideliais dar
bais ir nušvietė vargonų atsira
dimo istoriją ir vargonų Įvedi- L,ETUVOS 
mą Į Katalikų Bažnyčią. Taip 
pat priminė, kad malda be ar
timo meilės ir gerų darbu ne
bus Dievo priimta, nors ir di
džiausieji ir gražiausieji vargo
nai ją lydėtų.

Po palaiminimo, kurį suteikė 
kun. D. Pocius, sekė koncer
tas.

Neryškinant čia visų koncer
to smulkmenų — teigiamumų 
ir neigiamumų. — bendrai pa
ėmus girdėjome bažnytinės 
muzikos grožį, skirtą Dievo 
garbei.

Marija šlekaitė, 
niškai vargonus 
vykusiai išpildė: 
“Priere Notre 
cata Fugue in 
tė G. Pocus 
“Skubėk prie 
Angelicus,” o
choras, muz. Alg. Kačanausko 
vedamas. “Prieš Tavo Altorių,” 
“Marija. Marija" ir “Apsaugok 
Aukščiausias tą mylimą šąli".

Ta proga negalima nutylėti 
nepaminėjus ir stambiuosius 
aukotojus, kurie dėl Dievo 
meilės ir noro turėti gražius 
didelius vargonus naujoje baž-

nyčioje, davė stambias aukas, 
būtent po: $1000. — kleb. 
kun. L. Voiciekauskas, T. Van
cevičius; po $500 A. Bubnis, po 
$300 F. Žilinskas; po $150 J. 
Bačenas; po $100 dr. P. Young 
(Jankauskas), J. Geležis. S. 
Gilčius. J. Šlekaitis, V. Kašėta. 
Matulaičiai, Veronika Kemežis, 
P. Gibbas ir Juozas Svirnelis, 
kiti po mažiau. Visų čia neįma
noma išvardinti. Tačiau, kaip 
iš aukų sąrašo matyti, noras 
naujoje bažnyčioje turėti nau
jus vargonus buvo didelis, ta
tai Įrodo gausios aukos ir pasi

šventimas Dievui. J. M.

mininkas, savo kalboje, pasaky
toje Amerikos Legiono suva
žiavime Įvykusiame Miami, 
Floridoje, pareiškė, kad “Žene- 
vos taikos dvasia” neturi Į ką 
atsiremti, nes Sovietai ir toliau 
varo pragaištingą neapykantos 
propagandą.

• Veteranai, dalyvavę praė
jusiame kare, kaip skelbia 
Darbo Departamento statisti
ka. kone visi dirba. Iš tų. ku
rie yra 25—44 metų, nedirba 
tiktai 1.8 proc. Veteranai in
validai taip pat paruošiami dar
bui. Per praėjusius metus iš 
jų pradėjo dirbti 60 proc. dau
giau negu anksčiau.

Iš kelių eilučių galime 
prasti, kaip rimtai ateičiai 
klėjamas mūsų jaunimas. Yra 
sunkus darbas mokyti ir mo
kytis nepritekliuje. Tačiau gė
da prisipažinti, kad daugumas 
mūsų būrelių sunkiai egzistuo
ja. neišgalėdami gauti iš narių 
kas mėnesi po 1 dol.

• Moterys vis daugiau įsi
jungia i darbus, kuriuos anks
čiau dirbo vyrai bankuose, mo
kesčių inspekcijose, bendrovių 
finansų skyriuose. Jos čia at
lieka sąskaitininkių pareigas. 
Per praėjusi dešimtmeti mote
rų sąskaitininkių (accounting 
profession). nuo 18.000 pakilo 
iki 55.000.

Premijos vaisingesnės už soclenk tynęs. bet premijų negauna
Darbingumui skatinti Bulga- 

nino - Chruščiovo valdžia įve
dė asmenines premijas pini
gais vietoj išgarsintųjų soc- 
lenktynių. Algirdas Malinaus
kas iš Šeduvos kolchozo “Drau
go” rašo, kad ten įvedus pre
mijas už.atliktas normas, tiek 
vyrai, tiek moterys puolėsi į 
arimo talką. Gaudami po 5 
rublius premijos už žemės plo
to 20 arų apdirbimą, su dide-

Mergaitė pagyja prie šv. Kazimiere karsto. Freska iš šv. Kazimiero koply
čios VHniuJe. Iliustracija paimta iš ką tik išėjusios Z. Ivinskio knygos "Šv. 
Kazimieras'’.

lių uolumu ravėjo kukurūzus, 
kiaulių augintojam duota kaip 
premija 20 paršelių. Gavusios 
premijas, kiaulininkės tapu
sios beveik geriausios visoje
Sovietų Sąjungoje. Rugiapiū- fabrikas, nes jo brigadininkas 
tęs ir kūlimo metu darbiniu- A. Gacevičius skundžiasi, kad 
kam buvo duota po 1 kg dup- fabrikūT labai blogai teikiama 
minių grūdų 
pjūviam teko 
šieno, kai jie 
mą. Gaudami

šio veikalo dalį esame spausdinę Darbininke. Antroji 
dalis dar niekur neskelbta. Prof. Zenonas Ivinskis, pasinau
dodamas Vatikano archyvais, ilgiau sustoja ties šv. Kazimiero 
kanonizacijos klausimu, plačiai apžvelgia šventojo gyvenimą, 
jo kultą Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat duoda išsamų lite- 
ratūi*cs sąrašą. Tai pirmoji lietuviška knyga tokios didelė* 
apimties apie mūsų šventąjį.

Pirmą kartą į vieną veikalą sutelkta tiek daug iliustra
cijų iš šventojo gyvenimo, ano laiko, kulto. Iliustracijos su 
rinktos iš įvairių archyvų, bibliotekų ir privačių kolekcijų.

šv. Kazimieras — knyga, be kurios negalės apsieiti nė 
vienas lietuvis.

Darbininkas. 680 Bushwick Avė.. Brooklyn 21, N. Y.

• Bedarbių rugsėjo mėnesy
je tebuvo 2.1 milijono: kiek 
mažiau bedarbių buvo tiktai 
1953 metų rudenį. Nuo to lai
ko nedarbas^ buvo pradėjęs 
didėti. Dabar darbai vėl kyla.

• Savaitinis atlyginimas rug
sėjo mėnesyje pakilo 1.57 dol.: 
vidutiniškai darbininkas už
dirba Į savaitę 77.90 dol.
• Dešimtys tūkstančių darbi

ninkų gaus darbo JAV ir Ka
nados pasienyje, kai ant šv. 
Lauryno upės bus pastatyta 
galinga hydroelektrinė stotis. 
Ji paskatins sukurti visą eilę 
naujų įmonių.

• Valandinis darbo atlygi
nimas, kurio minimumas nu
statytas J dol.. pradės veikti 
nuo ateinančių Inetų kovo 1 
d. Juo pasinaudos 24 milijo
nai darbininkų, tačiau 20 mi
lijonų liks nepaliesti dėl Įvairių 
išimčių. Apie tai parašysime 
plačiau kitą kartą.

• Kinijos raudonasis dikta
torius Mao-Tse-tung pareiškęs, 
kad 
kuri 
mui 
niai 
Deverall. kuris Amerikos Dar
bo Federociją atstovauja Azi
joje.

• Tarptautinė profesinių or
ganizacijų sąjunga, vadovauja
ma komunistų, dabar pradėjo * 
ieškoti bendradarbiavimo su $ 
antikomunistinių panašių orga- $ 
nizacijų sąjunga. Komunistinė / 
buvo sudaryta 1945, bet nepri- 
klaus oinosios organizacijos 
1949 nuo jos atsitraukė ir vei
kia savarankiškai. Matyt, ko-

‘ munistai gavo įsakomą “šypso-



NAUJA FILMŲ GAMYBA “TODD-AO’
Ne vienas dabar jau žino FILMAS/

apie Cineramą, Vistavisioų Ci-- .1 
nemaskopą, Superskopą ir ki- kio pločio filmos negatyvui, 
tokias “—ramus” ar “—sko
pus”. Į šią eilę dabar rikiuoja
si ir TODD - AO, vienas iš nau
jausių filmų gaminimo būdų 
kuriam idėją davė Michael 
Todd, tas pats, kuris jau kelin
ti metai New Yorko Jonės plia
že . stato milžiniškus lauko vai
dinimus “Naktis Venecijoje” 
ir “Arabų naktys”. Jo idėja 
išvystė ir į pasaulį galutinai ij£ 
leido American Optical Co., 
kurios piavadinimo pirmosios 
dvi raidės, pridėtos prie 
“Todd”, ir duoda, tą keistą 
naujojo proceso vardą—“Todd- 
AO”. .

Kas tai yra Todd - AO? Pir
mutinis skirtumas nuo kitų 
filmų gaminimo yra tas, kad 
vietoj 35 mm filmos čia varto
jama 70. mm pločio filmą (65 
mm — pati filmą ir dar 5 mm, 
skiriami garso kanalams). To-

aišku, reikia naujų filmavimo 
aparatų ir naujo prožektoriaus. 
Jame įtaisytas naujas lęšis, 

- kuris spindulius ir vaizdą per
duoda 128° pločiu. Cinerama 
apima 145° plotį, bet ji naudo
ja 3 prožektorius, tuo tarpu 
čia apsieinama su vienu. Todėl 
ir vaizdas gaunamas vientisas, 
o ne sudurtas iš trijų dalių. 
Todd - AO turi tuo tarpu pa
čią tobuliausią (High-Fidelity) 
garso sistemą, sudarytą iš 6 
tnagnetinių garso kanalų ir 96 
garso taškų. Praktiškai, garsas 
sklinda bemaž iš kiekvienos 
ekrano vietos.

Įspūdis panašus, kaip Cine- 
ramoje. Judančiose lauko sce
nose milžiniškame ekrane žiū
rovui rodosi, lyg ir jis pats 
ten būtų. Vidaus scenose gau
nasi tikros teatro scenos vaiz
das. Aiškesnės negu Cineramo-

IR “OKLAHOMA”
je yra spalvos (Eastman Col- 
or) ir vaizdo ryškumas* dar ge
resnė garsų sistema. Susidaro'

VIS IŠRADIMAI
DISPLAY

Margam pasaulyje
Laimėjo ir pralaimėjo

- Austrijoje vienas vaikinas 
pasigyrė galįs praryti kelis gy
vus peliukus. Už tam tikrą at
lyginimą jis pasisiūlė čia pat 
pademonstruoti. Buvo rasti ne 
vienas, bet keli jau apžėlę, 
paaugliai peliukai. Jis juos vie
ną po kito prarijo ir dar kaip 
katinas gardžiai apsilaižė. Lai
mėjo, bet tuoj sekė ir pralai
mėjimas. Policija prisikabino. 
Mat, Austrijoje veikia įstaty
mas, draudžiąs “civilizuotame

- krašte ryti gyvus daiktus”. 
Šuns galas ir kas po to? 
Šveicarų pora, įsisodinusi 

“mylimą” šunytį, išvyko pasi
važinėti po Italiją. Visi leidi
mai buvo tvarkoj. Likipiaš lė
mė, kad pakely sustojus šuny
tis palindo po sunkvežimiu ir 
buvo sutriuškintas. Tai atsitiko 
toli nuo Šveicarijos, kitam Ita-

margai ir nutinka
H-jo pasaulinio karo pabaigos. 
Gal būtų ir toliau gyvenusi, 
bet atsitiktinai užklydo vienas 
anglų karininkas, kuris išvy
dęs “deivę” pasisiūlė ją vesti 
ir grįžti į Londoną. Kad ir 
“deivė”, bet šiai žemės vaikų 
pagundai neatsilaikė. Ji ište
kėjo ir dabar vadinasi Mrs. 
Ursula Graham Bowen.

jungtas iš ekrano, ir atskiri . 
instrumentai girdisi iš įvairių 
vietų.

Pirmuoju filmu šiuo Todd - 
AO procesu ’ buvo parinkta 
viena iš labiausiai mėgstamų 
Rodgers ir Hammersteino ope
rečių “OKLAHOMA”. Tai ga
na melodinga ir spalvinga ope
retė iš Amerikos kaimo gyve
nimo Oklahomoje, ėjusi Brod
vėjaus teatro scenoje be per
traukos net 5 metus. Filme 
daug muzikos, dainų, šokių, 
bpleto, humoro ir truputis fa
bulos su gana įdomiu Jud 
Fry charakteriu.

“Oklahomos” pastatymui iš
leista bemaž 7 milijonai dole
rių. Filmavimas tęsėsi 4 mė
nesius (deja, ne pačioj Oklaho- 
moj, bet Arizonos valstybėje), 
tačiau jam buvo rengiamasi 
jau iš anksčiau. Buvo specia
liai pastatyti visi trobesiai, ge
ležinkelio stotis ir kt. pasta
tai iki pačių smulkmenų, net 
ir tie kukuruzų laukai buvo

Pagaliau sukilo
Stambi ir augalota Cristina 

Fuveri iš Torino, Italijoj, turi 
vyrą vardu Giuseppe, labai 
menkutį, ir šešis kiek dides
nius sūnus. Per 20 metų Cris
tina šeimoje visus valdė, davi
nėjo įsakymus ir nei vienas 
bent kiek nusikaltęs, tiek gau
davo. kad negalėdavo prisėsti. 
Kas skaudžiausia, kad Giusep
pe turėdavo atlikinėti visus 
namų ruošos moteriškus dar
bus, o lyg tyčia, jo geri kai
mynai sumetė po kelias lyras 
ir nupirko jo ūgiui tinkamus 
moteriškus rūbus sakydami: 
“Še tau, visvien tu nesi bo
sas”. Giuseppe to negalėjo 
pernešti. Su savo vaikais susi
tarė ir taip žmonelę sutašė, 
kad ta atsidūrė ligoninėj, o 
sugrįžusi pasirodė tokia gera, 
kad Giuseppe gailisi, kodėl jis * 
tai nepadaręs anksčiau. Dabar r 
ir kaimynų akyse jo svoris ki- J 
toks. t.

lijos “bato” gale, šunyčio mir
ties sukrėsti, jie riedėjo na
mo, bet koks buvo nustebimas, 
kai savieji muitininkai atsisa
kė juos įsileisti... nes jie eks
portavo be leidimo šunį. Vel
tui buvo aiškinimai ir net po
nios ašaros dėl šunyčio nugai- 
šimo. Turėjo grįžti atgal ir pa
sirūpinti iš vietinės italų val
džios oficialų šuns “mirties 
metriką”. Dar neviskas. Italu 
pareigūnai įsižeidę atsakė, kad 
jie ligi šiol šunų mirčių nere
gistruoja. Reikalas baigėsi tuo. 
kad po kelių savaičių, dviejų 
valstybių konsulai susitarė ir 
“Italijos respublikos vardu” 
buvo išduotas šveicaro šuns 
“mirties liudijimas”.

Iš deivės vėl moteris
Londone laikraščiai paskel

bė pasididžiuodami, kad jų 
mieste “moterim prisidengusi 
gyvenanti deivė’\ ir aprašė jos 
trumpą istoriją. Maždaug prieš biasi “e”, tas esąs lėtas ir tin- 
20 metų iš Oxfordo universi
teto išėjo jauna graži studentė. 
Antropologijos tyrinėjimas ji 
išvyko į Indiją ir atsidūrė pu
siau laukinėj Žemi Naga tau
telėj. Jos grožio pritrenkti te
nykščiai ją palaikė už savo gi
minės deivę Gaidilu ir prašė 
likti pas juos. Mylima ir šlovi
nama. sudeivinta anglė moks
lininkė ten išgyveno ligi pat

JUOKIS, BET ŽINOK
Žinok, kad iš juoko galima 

pasakyti, koks tu esi. Taip 
bent galvoja vienas prancūzų 
psichologas, kuris sako, kad 
žmonės juokiasi penkiais bū
dais. Kiekvieną iš jų jis pava
dino atitinkamom balsėm: a. 
e, i, o ir u. Kas juokiasi garsu 

i “a”, esąs nuoširdus ir geras 
žmogus. Kam pro juoką skver-

gus. Kas kykena “i”, esąs ne
mokša ir negabus. Kam juo
kiantis sprūsta “o”, tai stor
žievis ir riebių anekdotų mė
gėjas. Pagaliau, kas juokiasi 
garsu “u”, esąs užsidaręs žmo
gus, bet gailestingas.

Pabandykime pasijuokti ir 
pasitikrinti. Jei tie i 
neatitiks, pasijuokime 
prancūzo psichologo.

spėjimai * 
• iš ano \

Aplankyk Gražųjį GRAYMOOR
1955 KELIONIŲ SEZONAS 
Sekmadieniais ligi spalio 30

Consolidated Bus Terminai 41st St. A 7th Are., NYC. - 9 a. m. 
Te!.: WAdsworth 3-7000—-New Jerscy skambink MArkct 2-7000

DIALOGINĖS MISIOŠ 11, 12, 12:45 
IŠPAŽINTYS NUO 10 AM. LIGI 5 P.M.

Antano novena. Pamokslas. Palaiminimas — 3 p. m. 
Avė. Sakramento įstatymas po 12:45 Mišh| lipi 6 p. m.

GRAYMOOR yra 5 mylios j šiaurę nuo Peeksklll, N. Y. ant Routc 
9. anapus Bear Mountain Bridge nuo West Polnt. Sekmadieniais 

užkandinė atidaryta. Mašinom pastatyti yra vietos.
Mišios paprastom dienom 11 a. m. 

Kitom informacijom rašyk:
Fr. Guardian, S. A^ Graymoor. Garrison 5, N. Y. 

Telefonas; GArrisoN 4-3971

gavės Nobefio premija už atra-

specialiai apsėti ir prižiūrimi. 
Tik baleto sceųos buvo filmuo
jamos studijose. Pastatymą pri
žiūrėjo Arthur Hornblow, reži
savo Fred Zimmerman (High 
Noon, From Here to Etemity). 
Svarbiausiose rolėse — Gor- 
don MacRae, Gloria Graham,

(nukelta į 8 psl.)

DARBININKO administracijoj 
gaunamos sekančios knygos:

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė. A. Maceina, 454. p. .................'.....
Didyšis inkvizitorius. A. Maceina, 222 p...........
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca. 264 p. ... 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras,

111 p........ . ....... . ................ ......... •.............  ...
Mergaitės kelias. M. Pečkauskaitė. 99 p................
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p..........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian. 145 p. 
Prie vilties kryžiaus. Dr. J. Prunskis, 139 p..........
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius, 151 p....... .............
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius. 246 p......... ....... ........... . .................
Šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis, 22 p.

$5.00
2.00
2.00

1.00 
0.75' 
0.70 
1.00 
153 
2.00

2.03
3.00

MALDAKNYGES
« Ramybės šaltinis, Prel. Pr. Juras. 544 p. .... ... 

Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. . 
Sveika Marija. Kun. St. Yla. 357 p. . ..
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla.

133 p.  .......... 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos. P. Kirvelaitis. 159 p. ... 

geresniais viršeliais

3X10 
2.00 
2.50

1 50
2 50

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas ..... ....
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai). 436 p. 
Telšių kankiniai, 100 p. .............................................
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas, 200 p. ........
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. 100 p. 
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p............
Nepriklausomos Lietuvos pinigai,

J. Karys, 255 p........................................ ...... ....... .....
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p............
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petruitis ............... .
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petruitis ___
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petruitis .............

BELETRISTIKA
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 
Audra žemaičiuose. Andriukaitis, 
Medinis arklys. E. Williams. 192 p. 
Susitikimas. J. Gailius. 155 p........................
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p..........................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. 
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 p........
Valentina. A. Vaičiulaitis, 142 p.....................
Siela už sielą. D. Pilla. 304 p. 
Žirgeliai padebesiais, P. Tarulis 
Pabučiavimas. J. Grušas. 155 p.
Varpai skamba. St. Būdavas. 180 p. 
Algimantas, V. Pietaris, 267 p...............

99 p.

POEZIJA
Šventieji akmenys. F. Kirša, 112 p........ ........
Sesuo buitis, J. Aistis, 45 p. ...... ..................
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p. -----
Kelionė. A. Tyruolis, 126 p................................
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai). 220 p. 
Etapai (įrišta). J. Kėkštas. 141 p......................
Laukų liepsnos. A. Tyruolis, 44 p...................
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p.............

DRAMA
Kazimieras Sapiega, *B. Sruoga, 250 p...................
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas, 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p................. ......

MUZIKA
Missa iri honorcm Imm. Cordis . 
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas. 133 p.

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, J. žemaitė 
Lapės pasaka, V. Pietaris 
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius 
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys. 93 p........
Pasakos. Haufas. 93 p................................. .......
Velykų pasakos. N Butkienė. 32 p. ... 
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p.........................

5.00 
1.50 
0.25 
2.00 
1.00 
0.50

5.00
2.00
2.00
3.00
1.80

2.60 
2.20 
2.00 
1.50 
3.00 
1.80
1.50 
2.00 

. 2.00
1.50
1.50 
1.50 
2.00

1.50 
1.00 
0.50
1.25 
1.00 
3.00
100 
2.00

2.50
1.50
1,50

1.50
3.50

0.60
1.10
1.80
1.00
1.25
1.00
1.00

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas. 606 p.
Amerikos lietuvių vardynrii, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

4.50

Dirbtinis golfstromas
Maskvos radijas pranešė, 

kad Sovietų mokslų akademijos 
narys A. Markiu sugalvojęs, 
kaip galima atšildyti šiaurės 
ašigalio sritis. Esą reikalingas 
milžiniškas pylimas per Berin
go sąsiaurį. Paskui atominės 
energijos pagalba milžiniškom 
pumpom reikią vandenį pum
puoti iŠ Ramiojo vandenyno į 
šiaurės Lediniuotąjį vandeny
ną. Taip susidarysianti nauja 
šiltesnio vandens srovė, pana
ši į Golfstromą, ir visa šiaurės 
sritis atšilsianti.

'* Radijo siųstuvas varomas 
žmogaus balsu

Amerikos armijos laboratori
jose gimė idėja pagaminti ra
dijo siųstuvą, varomą žmogaus 
balso jėga. Esą žmogaus balsas 
sujudina oro daleles. Jos su
virpina mikrofoną. Mikrofono 
membranos, virpėjimas paver
čiamas į elektrą. Dalis tos 
elektros sunaudojama siųstu
vui radijo bangom sudalyti; 
kita dalis elektros, kuri kaita
liojasi su balso banga, bus per
duodama kaip kalbos ženklai.

Žmogaus balsas gali paga
minti tos elektros tiek maža, 
kad milijono žmonių vienu sy
kiu tarto balso reiktų,, kad nuo 
tos energijos įsižiebtų 100 va
tų lempa.

Pats aparatas būsiąs labai 
mažas — kaip degtukų dėžutė 
ir masiųėje gamyboje atsieisiąs 
po 20 dol.

Išradimas Airijai išlaisvinti
John Hanley Amerikos airis, 

milijonierius, sugalvojo pada
ryti gerą darbą savo buvusiai 
tėvynei Airijai — tą šiaurinę 
Airiją, kuri yra anglų valdžio
je, tiesiog nupirkti ir padova
noti Airijos vyriausybei. Tam 
reikalui jis išrašė čekį 24 mil. 
dolerių. Tik vargiai kas iš jo 
sumanymo išeis.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CALL LO 3-7291 
CANCEL OR CHANGE

DISPLAY

APPROVED X-RAY TEČHNICJAN 
Courses Start Mar. 19

12 month training in the Dept. of 
Roentgenology. and 1 year intern- 
ship. Applirants apply: St. Francis 
Hospital, 525 East 142nd St.. Bronx 
Phone CY 2-9000, Ext. 37.

26 Ycars of Fine Catering for 
WEDDINGS 4 BRIDAL SHO1VERS

In our Oak Room. Capacity to 159. 
Long Island Hofbrau. 80-69 Broad- 
way, Elmhurst. 1L. 8-1565

HWSEWlViES
Šolve J°u’’ Cbrtstmu.1 toy problema! 
H*ve a toy party in your home by 
Toy Counselon of America and get 
your chfldren’a toy* free thi* year. 
A huge aeleetion of the be*t toy* of 
195*—all educator aeleeted. Call 
LAurelton 7-6064 daya;
Pioneer 2-9700 and vreekend*.

new furniturt for old
W asket ■ <W«r

faraKsr*.

COLLEGEWHSrr
Bilo eovem, eornlcM and drapM

I.ATIN ORCHESTRAS
Conductcd by Arscnyo Rodre- 

qucs. Available for weddings — 
Bali Rooms — and . all sočiai 
funetions. For* Information phone 
Narclso H. Saavedrya 163 E. 116 
St., N.Y.C. TR 6-4037. _

VENETIAN BLfNDS

Bltnds Washed Free wtth Re-tap- 
tng and Re-cording. Phone now:

BE 2-0420. Ask For Tony.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE,

skambink telefonu:
GLcnmore 5-7068

NOW AVAILABLE

SOCIAL FUNCTION 

CITY ČENTER 
' Ballroom 
135 W«$t 55th Street 

(Bet. 6tn & 7th Avė.) 
Call: Cl 7-1233 

Mr. Dean Bookmg Mgr.

QUIET MAY 

O* Heating System 

Save 25% on Fuel Costs 
36 Months to Pąy 

Nothing Down 

O*BRIEN BROS. 
136-89 Roosevelt Avė. 

FL. 9-0021

Play. Piano Classies 
IVithout Lessons 

Yoa Can—It’s Fun with 
“MUSIC LDKE MAGIC” 

Send for it now!
Six charming melodies, $1 
K. IRHTN, 1029 E. 29th St 

Dept “2” 
Brooklyn 10, N. Y.

PRIVATE TEACHING LESSONS 
INDIVIDUAL instructions. Eng- 
lish (Remedial reading, G ram
inai and Composition), Math 
(Arithmetic - Algebra). Elemen- 
tary through Junior High. Rea
sonable Cost. INgersoll 2-8305.

Don’t shop Around Toun, Call 
KOLND TOVVN ROOFERS 

VVater-Proofing—Exterier Painting

. KEPAIRS OCR SPECIALI;
Leaders, Gutters, Shingling. Siding 

Easy Time Payments 
No Down Payment 

GEdney 8-6158 
Ask for “Bob”

St. Joseph’s Guest Home 
Greene St., New Haven, Conn 

Phone UN 5-9951 
Rate* Reasonable

The Sisters of the Hoiy Ghoast offer 
board and room to business vvonien, 
studente and vacation mieste. Cent- 
rally loeated. Daily Mass. Escellent 
table. Home comforts.

Information Given on Request

311

Write for Booklet

BUS. OPPORTUNITY

RĘST. & LUNCHEONETTE 
71 St. Amsterdam Avė. 

Good Business, new fixtures, 
very reasonable, long lease, 
good location, selling only 
because of illness. 355 Amster
dam Avė. TR 4-9296.

BROOKLYN, CYPRESS HILLS 
Section Delicatessen and Groc- 
ery $1100 wkly. rent $92 in- 
cludes living ųuarters. Sacri- 
fice $9.500. HE 3-2800.

MACHINE shop for sale, 
private owner. 

Dealers welcome. 
Unusual Bargain. 

HI 6-3154

BAR—RESTAFRANT 
PROPERTY 

Ėst. 1932 — Low Rent 
Lease $1009 Weekly

and

— Grtod 
Ineome. 

Will Sėli as Parcel *r Business on
ly — Asking Price for Business — 
$14.090. — Reasonably Price for 
Entire Propcrty. Comprishig 4* Fn- 
milics and Two Stores. Chance of 
a Lifetime. — ST. 8-9423/

BEER — GROCERY — BVTCHEK 
Loeated near s«bway. Ėst. 50 yrs. 
Moderate Rent. Good Lease. Six 
Days. $2990 weekly Income. Good 
type Costomers. A Stcal for $8.990 
Lock. Stock, and Barrel. Chance of 
a Lifcthne. 112 8th Are, N. Y. C. 
(Near 16th St)

IIARDWARE * VARIETY STORE.

bosine** asking $29,500. For bniMtng 
and busines* anking 388.000.

RE 8-2715.

HARDWARE —. Lynbrook, L. I. 
Weii cstablished — Moderate Rent
— Good lease — 6 day* — $6300
— Wonderfal opportunity for Hvr 
Wlre — To Increase preaent in- 
come of $17.099 Yearlv — Call now. 
LY 3-8595.

REALE8TATE

all brick—«ptit level ooraer JtMMM

many extra* inetade stonu*-aemem 
—refrg.—wa*hen—Venetiana. Eat- 

abUsked eommnnity, exeeL ahooptag
—shooh, transp. Near cathoHe In
stitutions. $21JS99. Arrange own

WE 1-7488.

LARCHMONT. New split level, 7 
rooms, 2 baths, pine TV rm. bath- 
ing privileges; mtge $16^00—25 yra. 
Builder asking $23,900. Near pa- 
rochial school and catholie ehureh. 
TE 4-1558, 5070.

SCARSDALE. Redueed for dearanee 
6—room ranch. $22.500. Near ca- 
tholic schopls and churches.

141 Lyons Boad 
Scandale, N. Y.
SCarsdale 3-9899.

HE^fPSTEAD. Our Lady of Loret- 
to and St Laudtelans parishes. Va- 
cant $10,666, 150x60 corner pkX
metai fence, residential soetion, gar- • 
age, full basement steam oil heat, 
sunporch, living room, full dtaing 
room. bedroom, ^dtehen, pantry, 
bathroom on first floor, 2nd fioor— <- ; .įa 
one bedroom, 2 small rooms. Walk- . ’ 
to station. A. 22minski, 153 Comefl • 
St IVanhoe 3-8622.

HOLUS. L. L, N. Y. $15900. ST. 
PASCAL’S PARISH. Detached, 4 
bed-rooms, modern kitehen, dinet- 
te, extra lavatory. brick tire place, 
Green House, 2 blocks to parodai 
school and subway and bus. Pa
rodai High School onder construct- 
ion. Call Hollis 4-3137 after 6 pun. 
all day weekends.

PLEASANTVILLE. 3 - yr - old 
Calif. type. 7 rms. 2 baths, 2 
car gar. ^2 acre. Ideal locafion. 
See & believe! $27.900. Near 
catholie institutions. Bldr. PL 
2-2836.

IEVTTTO’V'1

’<?Cxl2'> ccr~~r
srerator, TV, va.-li: r ' ; ;
hlinds, near Catholie Schools 4
churches — SEL509. WELLS 1-1538

S29,eesFREEPORT 
10 rms, mc 
cjose to schools, shopping. Plot 
125x240. Inunediate occupancy. 
Near Catholie Institutions. Wa&- 
ing distance to LIRR and Bus. 
Phone FR 9-7631.

ST. VINCENT FERRER'S PAR
ISH. One-family frame, 10 
rooms, oil heat. Immediate 
possession. Near catholie in
stitutions. Asking $17.500. No 
mortgage. Call 
GEdney 4-4049.

HELP VVANTED FEMALE

GREAT NECK, Lr I. Houm- 
worker. Fond of children. 
Light Laundry. Cooking Apo
lonai. Own Room, Bath. Gcmm! 
Salery. HU 2-9146.

RELIGIOUS VOCATIONS

DOMINICAN SISTERS OF THE . 
PERPETUAl, ROSARY

Cloistercd. Contcmplative CMnmmtty 
lorming a Guard of Honor for Mary., by 
recitatlon of tho Rosiary evrry hour 4*y 
and nirht. Sirtfr* also chant the Diytae 
Office. Are enengod in mnkin* Veatmcot* 
and other worka of art. Af>ply to: Rw. 
MOTHER PRIORESS. Hth and WWt St*., 
i r:., m iUnion City. N. J.

FUNERAL KOMES

1VILLIAM S. ANDERSON 
Fanerai Home 

RED BANK. N. J. 
39-32 Hudson Avė. 
Red Bank 6-2496.

VACATIONS

SMITITS ADARE MANOR 
Boa 52 Purlio* N. Y. 
TcL: Cairo 9-2467.

Hnt-NatanU *wimmln* pool. L*w« 
*p*rt*> Good American bome *tyle 
rneaK Innenprin* mattmae*. C*M

booklet "l".
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