
Kinijos raudonieji grasina nesiderėti

VIDAUS ĮVYKIAI EINA RINKIMU ŽENKLE

jungoje.

Amerikos

Kelia aikštėn pirmiausia tai, 
kas gali būti naudinga rinki
mam

gyvenime 
žymi trim

parodyti geležinkelio stotyse 
ar kitose susisiekimo kontrolės

traukusiam S sovietinio valdy
mo srities gresia bauda apie 
trejus metus "pataisos lage
riuose". Tiek vokiečiam, tiek

VOKIETIJOS KABIUOMENtS karip Kropė atvyko i Ameriką, kur 
juos ruoš Amerikos specialistai. Čia dalis ju treniruojasi prie ra
dijo ir teletipo.

Gyventojų skaičius niekur 
nėra pasiekęs buvusio 1939 
skaičiaus. Karaliaučiuje dabar * siui.

Pijus apie bažnytinį 
giedojimą

Popežius Pijus XII encikli
ką, vardu “Musicae Sacrae Dis-

Popiežius Pijus XII dienos klausiniais
Popiežius ęijus XH Sausio 8 POPIEŽIAUS LAIŠKAS 

priėmė apie įbėf gmekologu LENKIJOS TIKINTIESIEM

▼ė pernai: birželio 23 Beringo 
jūroje. Tada Molotovas atsipra*

tiem reikalų su slaptom infor
macijom, važiuoti j sovietinio 
dioko Krasras.

■

mus. '" .?;•> ' •.
Riaušes pakabtojo dar sausio

• Rety ašigalio srityje So
vietų ekspedicija užėmė sritį, 

iė ir pažadėjo pusę išlaidų su- kuri buvo numatyta Belgijos 
opUti. Amerika tu tuo sutiko ekspedicijai. Sovietai be okupa- 
ir.febar pristatė sąskaitą. * w rijos negali gyventi...

"i

moKTatus Kuris atnešamas 
prieš rinkimus... O kad EMln- 
howeris norės būti renkamas, 
duodama vis aiškiau suprasti.

Jordanijos vyriausybės atsista
tydinimas, kai teismas išaiški-

Jungt. . 
iš Azi- 
komu- 
karinė

tų Arijoje ir viduriniuose ry
tuose, stiprinti Nato ir pana-

Ateina Pinay su 
reikalavimais

triukšmą kaip pereitais metais, 
jų pajudinimas mokyklose. O 
gynėjų .jie turi pakankamai 
Apklausinėjimą dabar baigė. 
Tiems, kurie kovoja su konm- 
nizmu, tas apklausinėjimas‘jo
dė. kad ir demokratas gali juos 
imti nagan.

howerį, kad duotų ginklų Izra
eliui.

• Londonas paneigė gandus, 
kad po kelių mėnesių Edenas 
pasitrauksiąs ir ministeriu pir
mininku būsiąs Butleris.

štabo viršininkas, grįžęs 
jos, sakėsi netikįs, kad 
nistai pultų Formozą;
padėtis Azijoje nesanti bloges
nė kaip prieš metus.
• Armija uždraudė savo ka

rininkam ir asmenim, turin-

do Rusai. Kita pusė yra valdo1 
ma Lenkų.

Šiauriniuose Rytprūsiuose 
gyvenantieji vokiečiai vadina
mi “be pilietybės”, “neišaiš
kintos pflietybės”, kai kada pa
vadinami sovietiniais piliečiais 
Esą tik 500—900 vokiečių, ku- 
t rie yra gavę sovietinius leidi
mus iš Karaliaučiaus, kad jie 
turi teisę čia gyventi, bet ir jie 
negali toliau pajudėti kaip per 
40 kilometrų nuo dabartinės 
gyvenamosios vietos. Ypatin- 
gaiš atvejais gaunami “specia-

riaušių, prieš mėnesį laiko, bu
vo paleistas ne pagal konstitu
ciją.r

Amerikos valstybės sekreto
rius pareiškė Jordanijos atsto
vui Washingtonę protestą, kad 
Jordanijos vyriausybė nesiėmė 
pakankamų saugumo priemo
nių. • '

pačią politiką. Vidaus gyveni
me žadėjo toliau kurti pažan
gaus gyvenimo sąlygas žemės 
ūkyje, sveikatos, statybos, 
švietimo, kelių statymo, mugra-

tui. Jis esąs be fantazijos ir iš
radingumo konstruktyviai poli
tikai. Visuomenę migdęs opti
mizmu. Tiesa, formaliai depar
tamentas vykdo» politiką. Bet 
žinia, kad šiai politikai liniją 
duoda Baltieji Rūmai, žinia 
taip pat, kad valstybės sekre
toriaus pažiūros daugeliu punk
tų buvo artesnės griežtesnėm 
adm. Radiordo pažiūrom negu 
prezidento žinia taip pat, kad 
užsienio politikos reikalais tu
rėjo daug įtakos Baltuosiuose 
Rūmuose šen. George, demo
kratas, užsienių politikos ko
misijos pirmininkas. Kai dabar 
kaltinamas departamentas, ne
tiesiogiai Dulles, tai atrodo, 
kad norima nukreipti atsako
mybę nuo Baltųjų Rūmų, nuo 
asmenų, kurie rengiasi į rinki
mų žygį.

Labiau už užsienių politiką 
išgarsėjo kitas įvykis — sena
to vidaus saugumo komisija, 
vadovaujama dem. J. O. East- 

• lando, *

IEŠKOJO KOMUNISTŲ 
SPAUDOJE

puolėsi ir senatorius Lehma- 
nas, (aiškindamas “Times” di
džiai patriotiniu laikraščiu, nors 
komisija jo ir nekaltino.) —

Taigi komunistų pajukti*

šininkai rinkimuose jr.n po rjnkbmi — Faure ir Mendes-Fnace.. --- -------------— :

VO TRžėje 43,000 (bu- rė Anglija. Be Anglijos, tame 
vo 59,000), Gumbinėje 15,000 \ pakte dalyvauja Turkija, Pr
ibuvo 25,0Q0). Mažesniuose 
miesteliuose ir kaimuose, kur 
yra. veik tik kolchozai ir sovcho-

dento Eisenhowerio kalba ket
virtadienį, kurioje jis skelbė:

PROGRAMĄ ARTIMIAUSIAI 
ATEIČIAI

Ji surašyta taip, kad nieko 
negąsdintų, o visiem sukeltų 
naujų vilčių — demokratam, 
respublikonam, masėm. Užsie
nio politikoje žadėjo duoti pa-

France. Ji yra pati didžioji tau
tinė grupė dabartiniame paria- ■ 
mente. Tad jai ir turi tekti pir
moji iniciatyva sudaryti vyriau
sybę. Pinay grupė rinkimuose 
ėjo Faure bloke.

ninku. Priėjo išvadą, kad ko
munistai darė pastangų įsibrau
ti į Amerikos vadovaujamąją 
spaudą. Jų dalis prisipažino, 
dalis užsigynė ir dangstėsi pir
muoju ar penktuoju“amend- 
mentu”, nenurodydami savo 
buvusių ar esamų bendradar
bių partijoje.

Pažymėtina, akys labai nu
krypo į “N. Y. Times” dienraš
tį. Lapkričio mėn. buvo išsiun
tinėti pakvietimai atvykti į ko
misijos apklausinėjimus 38 as
menim; iš jų 30 buvo esamieji 
ar buvusieji to dienraščio tar
nautojai. Tris dienas trukusia
me tardyme buvo apklausti 18 
asmenų, iš jų 14 buvo to dien- ’ 
raščio tarnautojai. Pats ”Ti- 
mes“ įžiūrėjo, kad ataka la- galbą atsilikusiem kraštam pie- 
biausiai nukreipta prieš jį. Aiš
kinosi, kad iš jo 4000 persona
lo gali pasitaikyti daugiau ko
munistų ar jiem pataikaujan
čių nei iš mažo laikraščio. Aiš
kino, kad patirtus komunistus 
laikraštis atleidęs ir toliau at- 
leisiąs. Komunistų įtakos laik
raštyje'nesą ir nebūsią. Tačiau cijos srityse. Lyg tai tolimas 
laikraštis griežtai kaitino se
nato komisiją, kad ji kėsinasi į 
spaudos laisvę. Tam karštai 
pritarė komunistinis “Daily 
Worker”. O New Yorko “civili
nių laisvių draugija” puolėsi 
įrodinėti, kad komisija neteisė
tai elgianŲs. Ji tegalinti pagal 
įstatymus imtis apklausinėjimo

nei šv. Raštui, jei tai pasiekia
ma natūraliu būdu, stiprinant 
motinos valią ir jausmus tam 

■ tikru motinos įkalbėjimu, pa
ruošimu prieš gimdant, be ap- 
marinimo. Tas metodas jau 
vartojamas Prancūzijoje, Ang
lijoje, Amerikoje, Sovietų Są-

25, skyrė muzikos ir giedojimo 
reikalam bažnyčioje. Popiežius 
pabrėžė muzikos reikšmę tikė
jimui stiprinti. 'Bet įspėjo nuo 
profaninio giedojimo ir muzi
kos, kuri braujasi į bažnyčias.

gilaus tikėjimo žmogus — sa
koma enciklikoje. Labiausiai 
iškėlė ir vertino gregorioninį 
giedojimą. Skatino gaivinti tau
tines liaudies giesmes. Iš muzi
kos instrumentų labiausiai ver
tino vargonus.

IR MASKVOS EKSPEDICIJA 
JAU RETŲ AŠIGALY

Maskvos radijas pranešė, kad 
Sovietų ekspedicija į pietų 
ašigalio sritis sausio 6 išsikėlė 
ir pradėjo tyrinėjimo darbps.

Amerikiečių ekspediciją, ku- 
- ri ten atsirado anksčiau, ištiko

šoferiu T. B. Williams, ii Rion, 
N. Y., įlūžo ir nuskendo. Tai 
pirmasis iš 1,800 vyrų, kurie 
ten dalyvauja.

REIKALAUJA PINIGŲ Iš 
MASKVOS

Amerika pareikalavo, kad 
Maskva sumokėtų 724,947 dol.

gyventojų skaičius yra maž
daug 40% to, kas buvo prieš 
karą.

Keliai yra atnaujinti. Prie 
jų iki 1951 dirbo daugiausia 
politiniai kaliniai, tarp jų dau
gumas vokiečiai Geležinkelių 
linijos taip pat atstatytos.

Prie Kuršių įlankos, Nidoje 
yra iškelti visi civiliniai gyven
tojai rusai. Išimtinai stovi tik 
kariuomenė. -

Maitinimo ir uždarbio lygis 
nukrito iki sovietinio. Nuo 1954 
kolchozuose ir sovchozuose bu
vo paskirti komisarai, kurių 
rūpestis — pakelti žemės ūkio 
gamybą. Karininkai ir valdžios 
tarnautojai bei partijos parei
gūnai gauna prie mėnesio už
darbio dar vadinamas premi
jas po 200—600 rublių mėne-

Popiežius Pijus 
laišką Lenkijos katalikam. Laiš
kas datuotas Nekalto Prasidėji
mo šventės diena. Jį paskelbė 
vakaruose J. Gawlina, vyskupas 
lenkam tremtyje.

Laiške Pijus XII pabrėžė per
sekiojimus, kiirie nesiliauja ir 
hemažtą; įspėjo nuo pastangų 
suklaidinti katalikus; ragino 
laikytis ramiai, su tikinčiojo 
žmogaus stiprybe ir nesusilpti 
dvasioje tarp persekiojimo au
drų; pabaigoje prisiminė su 
meile kardinolą Wyšzynskį, ku
ris tebekalinamas.

• Kard. Spollmanas jau lan
ko Amerikos karius Vokietijo
je-

• Princesės Margaritos nau
jas palydovas į pramogas yra 
lordas Plunket Jis yra paskir
tas į tą pačią vietą, kurioje bu
vo kap. Towsend — į karališ
kųjų arklidžių prievaizdus.

A Žemės drebėjimas prie 
Ramiojo vandenyno Meksikai 
priklausančiame kurorte Aia- 
pulco sugriovė didžiulį viešbu
tį ir eilę mažesnių namų. Su
žeista 107 žmonės.

• Anglijoje didžiulės miglos 
sukliudė judėjimą. Sekmadie
nio vakarą ir pirmadienio rytą 
apšalas sukliudė judėjimą ir 
New Yorke.
• Anglijos vyriausybė numa

to kviesti Ameriką, kad prisi
jungtų prie spaudimo Arabam 
ir Izraeliui baigti nesusiprati
mus per pusę metų.

sija, Irakas, Pakistands.
Paktas pratęsia Vakarų sau

gumo juostą nuo Sovietų ir at
kerta Sovietus nuo priėjimo 
prie Persų Įlankos ir Indijos 
vanderiyno. Anglija nori pri
traukti į paktą ir Jordaniją, 
kuriai ji yra paruošus Arabų 
legioną ir kasmet jam išlaikyti 
duoda pinigus. Kad' Jordanija 
prisidėtų prie pakto, pritaria. ' 
tam ir Amerika. Sovietai ir jų 
agentai komunistai stengiasi 
Anglijos irAmerikos planą su
griauti. Anglija tariasi su vy
riausybe, o Sovietai per komū-

Po Maskvos kaltinimų Ame
rikai išėjo su kaltinimais kom. 
Kinija. Jos radijas paskelbė 
sausio 6, kad Amerika vilki
nanti derybas Ženevoje ir kad 
kom. Kinija nesirengia toliau 
derėtis be galo.

Jau penki mėnesiai ten Ame
rikos atstovas Prahoje Johnso- 

nistus su'masėm, kurias kursto^ nas derasi su kom. Kinijos at- 
riaušėm. 7 stovu Varšuvoje Wang Ping-

Paliks sceną dėl 
kunigaikščio

Kino žvaigždė Grace Kely 
susižadėjo su Rainier, Monaco 
valstybės princu. Jai 26 metai, 
jam 6 daugiau. Ji turi kino 
žvaigždės vardą ir tėvą milijo
nierių. Jis turi tėvą, kuris pa
ves jam valstybę, tiesa, nedi
delę tik 320 akrų žemės ir tik 
su 2000 piliečių, nors viso gy
ventojų esą apie, 20,000 toje 
valstybėje. Bet ta valstybė yra 
vienintelė pasauly, kur nuo 
1869 piliečiai nemoka mokesč. 
Juos nuo to atleido kunigaikš
tis, nes kunigaikščio žinioje yra 
garsusis kazino, kuris sutrau
kia per metus pusę milijono 
laimės mėgintojų. Jie užtenka
mai palieka pinigų, kad pilie
čiai galėtų visai mokesčių ne
mokėti. Reikia manyti, kad 
Poujade Šioje monarchijoje pa
sisekimo neturės. Monaco pilie- 
siai nenorės Prancūzijos, o yra 
pavojus, kad gali jai pakliūti, . 
nes jeigu monarchas nepaliktų 
įpėdinių vaikų, tai visa valsty
bė pereitų Prancūzijai.

nan. Svarbiausias derybų klau
simas buvo repatriacija — ame
rikiečių iš Kinijos ir kinų iš 
Amerikos. Tačiau Kinijos ko
munistam tai buvo tik užsika
binimas į didesnius politinius 
klausimus - į derybas, -kad 
būtų atšauktas draudimas įvež
ti į Kiniją tam tikras prekes, į 
derybas, kad užs. reikalų mi- 
nisteriai susitiktų ir derėtųsi 
dėl kom. Kinijos pripažinimo ir 
įvedimo į J. Tautas.

Dabar komunistai reiškė ne
pasitenkinimą, kad Amerika 
nesiskubina į tas derybas, o ir 
dėl repatriacijos neduoda Ame
rikoje gyvenančių kinų sąrašų. 
AMERIKA BETGI PASIRYŽUSI 

TOLIAU DERĖTIS
Dėl raudonosios Kinijos gra

sinimo nutraukti derybas Že
nevoje valstybės departamen
tas paaiškino, kad jis ir toliau 
pasiryžęs ^derėtis. Jis noris iš
gauti .dar. likusius 13 ameri
kiečių. Komunistai grąžino tik 
28. Kol nebus grąžinti, -visi, 
amerikiečiai nusistatę nesileis- 

’ ti į derybas politiniais reika
lais. Ir tik tada būsią sutikta, 
kad valstybės sekretorius susi-

KOKS YRA TITO 
NEUTRALUMAS

Jugoslavijos Tito pasisakė 
griežtai prieš Bagdado paktą. 
Amerikos spauda su kartumu 

- primena, kad tai reiškia Jugo
slavijos “neutralumą”, nors ji 
maitinasi Amerikos pinigais. 
Dar labiau jaudina Amerikos 
spaudą tai, kad Titas savo žo
džius parinko kaip tik Jordani
jos riaušių metu.

POUJADE SĄJŪDIS 
UŽKREČIAMAS

Poujade pasisekimas Pran
cūzijoje. kur jis laimėjo 52 at
stovus, rado atgarsio ir Italijo
je. Milane tokį sąjūdį tarp 
smulkiųjų prekybininkų suor
ganizavo 40 metų žuvų pirklys 
Raffaele Garbini Jis taip pat 
skelbia kovą prieš mokesčius, 
reikalauja mokesčių reformos, 
nes jų našta užkrauta daugiau
sia smulkiesiem prekybinin
kam. Naują sąjūdį tuojau pa
rėmė iš Romos neofašistai.

VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
-- J. F. DULLES PRIĖMĖ 

pirmadienį Pavergtosios Euro
pos tautinių delegacijų pirmi
ninkus. x ,

Tai pirmas sykis, kada juos 
priima pats sekretorius.

IMIGRACIJOS PROGRAMA
'• BUS PRATĘSTA?

Tremtinių imigracijos prog
rama, pagal kurią turėjo būti 
įleista į Ameriką 214,000 trenktas valstybės departamen- 
tremtinių, iki šių metų galo 
nebus įvykdyta. Vizų tebus iš
duota daugių daigiausia 165,- 
000. Manoma, kad Kongresas 
terminą pratęs.

Amerikos vidaus 
pereita savaitė buvo 
įvykiaiš.

Pirmiausią kritika
užsienių politikai. Ji reiškėsi 
jau nuo seniau. Su metų pra
džia ji virto beveik aliarmu 
dėl Amerikos pralaimėjimų ir 
Sovietų ėjimo vis pirmyn. Spau
da ir kongresmanai ėmė ieško
ti nesėkmės kaltininkų.

ĖMĖ IEŠKOTI ATPIRKIMO 
OŽIO

Sunkiausias smūgis buvo

tiktų su kom. Kinijos užsienių 
reikalų ministeriu kalbėtis dėl 
Formozos ir laisvo prekių leidi
mo j Kiniją, kai Kinijos komu
nistai pasižadės Formozos klau
simui nesiimti jėgos.

. Prancūzijos naujas parlamen
tas susirenka sausio 19. Ten at
sistatydins. dabartinis min. pir
mininkas Faure. Dėl naujos 
vyriausybės sudarymo dar ne
susitarta. Faure siūlė sudaryti 
abiejų blokų koaliciją. Paė
mėjo, kad tarp jų nebūtų ne
perkopiamų kliūčių susitarti 
esminiais klausimais. x Mendes- 
France tai nepriimtina. . Jis 
kreipėsi į socialistus, kad su 
jais sudarytų koaliciją. Pas
kiausiai ir netikėtai išėjo į 
priekį Pinay, dabartinis užsie- 
nų reikalų ministeris Faure vy
riausybėje. Jis pareiškė, kad jo 
grupė, nepriklausomųjų, yra 
vienintelė, kuri rinkimuose 
gavo tiek daug papildomų 
naujų balsų 750,000. Ji yra di
desnė už socialistų grupę, dvi
gubai didesnė už radikalus,



piety ašigalio sritis esąs na- 
tėratua piety Amerikos konti 
l*M*to .tęsinys ■■ '

tas nuo 1954 pavasario. vadi
nas, sutampa su streikų t ir suki
limų. su Stalino mirties faktu... 
O tie pakitimai esą tokie:

Dėl tovienas niais tikslais buvo lenktyniuo- 
pradėjo niau- jama dėl uranijaus. ' ‘

Juo toliau, juo labiau ėmė 
atsiliepti ir strateginiai sumeti
mai Kai sprausminiam lėktu
vam šiandien x atstumai nieko 
nereiškia, tai

saugumo reikalam prireikė 
piety ašigalio ploty.

sistemą ... Pakitimas pastebė- • Jungtinėse Tautose gruo
džio 20 buvo primtas susitari
mas, kad nenuolatiniu Saugu
mo Tarybos nariu -būtų Sovie
tų - kandidatas Jugoslavija.

sūnus kunigas Pauž Adenaueris. o Salia jo naujosios vokiečiu kariuomenės sargybinis.

Drenos veidai

SPAUDA

Now is the timeo

* TO SAVE SENSIBLY-
AND MAKE PROSPERITY

PAY OFF FOR YOU!

«rr šefe—your principai is never sub-

Žinia.kad karui kilus Suezo 
Kkanalas,zo taip pat Panamos 
kanalas atsidurtų labai didelia
me pavojuje ir kažin kiek ilgai 
jais galima būtų naudotis. Ta
da jūrų susisiekimas būtų pri- 

‘ verstas naudotis senaisiais ke
liais pro Gerosios Vilties išky
šuli. O tai būtų įmanoma tik 
tam, keno rankose bus pietų 
ašigalio padangė. Reikalinga 
tuose plotuose turėti savo ba
zes. VVashingtonas ir Londonas 
tai žino. Bet Maskva tai žino 
nemažiau, ir stengiasi pastoti 
kelius.

Lenktynėse laimėti bazes ir 
išnaudoti paskui ūkiškai kyla 
drąsiausios svajonės ir projek
tai Amerikiečiai jau šiaurės 
ašigalio srityse išmoko su-

amerikiečiai nieko ii to nau
jo kontinento sau nereikalavo.

Bet jie lygiai nepaisė anų 
valstybių pasidalinimo ir plo
tų supjaustymo: čia mano, čia 
tavo...
..Žinoma. tu gabalų ribos bu
vo visai neaiškios ir tiem, ku-

-pietų ašigaliui. O turtų trokš- 
tantieji suka galvas, kaip rei
kės prie jų prieiti, nes jie po 
žeme, o ta žemė dar po 300 iki 
2000 metrų ledu bei sniegu. 
Kaip jį nutarįnrtti? Svajonės 
jau pina projektus panaudoti 
tam reikalui net atominę ener
giją. O projektus dar labiau 
skatina kurti apskaitymai, kad 
tų žemės turtų esą bent trigu
bai daugiau kaip bet kurioje 
kitoje žemelės vietoje.

Dirba mokslininkai, kariai 
su dideliu pasiaukojimu, bet 
kas iš to pasinaudos? M.

• ; ' - . Bet amerikiečiai ne vienin- 
tefiai, kurie ėmėsi %š» sporto. 

-.Dar lapkričio viduryje buvo 
praneštą, kad ekspediciją siun
čia dvejiem metam Sovietų Są- 
•junga. taip pat ir Anglija, ir 
^Australija, N. Zelandija.

i ' Ko gi jie visi taip traukia Į 
tą ašigalį kaip Mahomedo mal
dininkai i Mekką ir Mediną?

3 -• Oficialiai jie visi rengiasi 
■ tąiptautinei geofizikų konfe
rencijai, kuri įvyksta 1957—8. 

visi nori apsiginkluoti nau- 
' jais atradimais. Neoficialiai ten 
;-ėina didesni dalykai — vyksta 
šalčiausias iš šaltųjų karų ...

For your prosperity} and America's, too 
— i nuvest in U, S. Savings Bonds!

Toks ten gyvenimas kolcho
ze.

Žmonię gyvena, tai pietų ašiga- -’ 
’ho tokioje pat platumoje žmo
nės negyvena.

Ilgą laiką pietų ašigalio sri-
.. ~4ys buvo laikomos nenaudingais

_ plotais. Nuo to laiko, kai ang-
? kas Bransfield (1820) ir rusas 

Bėllinghausen (1821) juos su- 
įg. rado ir anglų kapitonas Ross 

. .(1829) juos paėmė karalienės
Sjį ; Viktorijos globai, įigi 20 am- 

žiaus pradžios mažai apie juos
> - bebuvo ir kalbama. Tik tarp 
Ke- 1908 ir 1938 vienas po kito

'Anglija. Australija, Naujoji Ze-
> jandija, Norvegija. Prancūzija 

kad to kontinento 
tani tikros, dalys priklauso svajoti”, 
(uekvienam iš jų. Pažymėtina.

Visus vilioja tas plotas savo 
didumu. Juk

tai 13 mil. kv. kilometrų 
C?"'-' plotas. Europa visa tesudaro 

5 TO mil. kv. kilometrų.
“ Tai aukštumos iki 2 kilomet- 

; tų. Jose iškyla atskiri kalnai, 
kurių viršūnės išsišovę į vir- 

f šų iki 5 kilometrų. Jos viršū
nės plikos ir tamsios atsimuša 

* ■ kaip juodi taškai baltame dug 
ne, nes žemiau tik ledo ir snie
go nukloti plotai.

Bet plotai ir gąsdina. Gąsdi
na žiaurūs vėjai, kurie čia be
veik be pertraukos. Kartajs pa
siekia iki 400 kilometrų "‘‘per 
valandą. 6 temperatūra nu
krinta iki 56 laipsnių šalčio.
;Jei šiaurės ašigalio pusėje 

~ anapus 60 laipsnio platumos 
yra milžiniški miškai, visokių 

' gywK? «r žvėrių, per milijoną

jus, tradicijose ir veikime išau
ginęs, subrandinęs toje '‘Reino 
erdvėje", kuri yra giliai demo
kratiška, europiška, krikščio-

->• ir dėl to turįs pirmiausia 
tšiom dviem valstybėm pri
klausyti. Visą, ta plotą; kuris 
tariamai buvo" priklausomas 
Anglijai šios valstybės jau lai
kė sava nuosavybe. Pietų Afri
kos unija taip pat pareikalavo 
Sau dalies. O ir Sovietų Sąjun
ga pareiškė, kad rengiasi oku
puoti tam tikrą zoną vardan 
Bellinghauseno nuopelnų ...

1947 taip paaištrėjo ginčas, 
kad Chilė, Argentina ir Angli
ja pasiuntė į pietų ašigalio sri
tis net karo laivus su kariuo
menėm. Bet viskas baigėsi ge
ruoju, nors tik laikinai. Klausi
mas nebuvo baigtas visiem lai
kam.

Geologai, ypačiai po pagarsė
jusios admirolo Byrdo kelio
nių. apskaitė, kad

pietų ašigalio srityje turi 
būti milžiniški kiekiai anglies, 
o taip pat uranijaus,

šito dabar . taip gaudomo 
metalo. Nebuvo apie tai kalba
ma. bet didžiosiose valstybėse 
kilo uranijaus karštligė kaip 
kitados Amerikos karštligė dėl 
aukso. Pasislėpus po moksli-

• Keliavo lėktuvais Ameri
koje 1955 apie 42 mil. žmonių. 
19,1% daugiau nei 1954. Bet 
daugiau buvo ir nelaimių: 7 di
delės katastrofos vidaus susi
siekime, kur žuvo 156; be to, 
dar sabotažas lėktuve, nuo ku
rio žuvo 39; dvi katastrofos iš
tiko užsienines linijas.

NORS JAU AŠTUONIASDEŠIMS METŲ, BET NESIJAUDINKIT
Sausio 5 Bonnoje atšvęsta 

kanclerio Konrado Adenauerio 
80 metų sukaktis.

Pasijuokė iš perankstyvy 
sprendimų apie Adenaueri.

Ta sukaktis parodė, kaip gy
venimas kartais moka pasijuok
ti iš žmonių sprendimų...

Dar jaunam Adenaueriui gy
dytojai sakė, kad jo sveikata 
labai trapi ir jis turįs būti at
sargus, o pro šalį sakydavo, 
kad vargiai jis ilgai pagyven
siąs. Adenaueris betgi, artėda
mas Į aštuntą dešimtį, dar laip
tais užbėgdavo -lengviau už ne 
vieną jaunuoli- Stebėjosi Eisen- 
howeris, kai Adenaueris atvy
ko į Ameriką, iš kur Vokieti
jos kancleris turįs tiek gyvu
mo. Girdi, aš pusantros de-

šimties metų jaunesnis, o po 
poros valandų darbo jaučiuosi 
pavargęs. Į tai Adenaueris 
sakęs: taip ir jis jautęsis, 
buvęs Eisenhowerio metų, 
nuo septynių dešimčių iki

JEI SIŲSITE DOVANŲ, TAI K) NORS IŠ DRABUŽIŲ...

at- 
kai 
bet 
da

bar jis jaučiąsis geriausiai....
Pasijuokė gyvenimas ir iš 

išmintingų atsargių anglų poli
tikų. Po šio karo Adenaueris 
vėl ėmėsi burmistrauti Koelno 
mieste,’ kur jis buvo buvęs 
burmistras dar prieš nacius. 
Anglų okupacinė valdžia jį at
leido, nes jis netinkąs tokiam 
miestui valdyti. Adenaueris 
paskui įrodė, kad jis tinka ne 
tik miestui, bet ir valstybei; 
tinka geriaii už daugelį esamų
jų kitų valdovų. Tai vienas iš 
talentingiausių ir šviesiausių 
šiame amžiuje politikų valsty
bininkų.

Jei vaistytomis sugebėjimas
T. Žiburiai gruodžio 29 pa

skelbė vienos lietuvės, persiva
riusios per 20 metelių, laišką 
į Torontą savo broliui iš Sibi
ro. Iš laiško matyti, kad jau 
kėtveri metai ji yra išvežta.

Kaip ten gyvena, 
matyti iš tokių pasakymų: 
“Mes visi šį kartą sveiki,

sveikata tai visa čia laimė. Dir
bam visi kolūkyje. Taip ir 
slenka dienos po dienos ... 
Lietuvių čia kaime gyvenam 
nemažai — devynios šeimos... 
0 rajone visam labai daug lie
tuvių. ypatingai Krasnojarske... 

“Jaunimo yra ir čia daug. 
Kurie gyvena mieste ir seniai, 
tie prasigyvenę geriau ir apsi
rengę. o mes dar paltų žiemi
nių niekaip neįstengia m nė 
vienas nusipirkti, nei kaip čia 
kiti žmonės vaikšto, apsireng
ti — daug ir mūsų lietuvių, ku
rie gyvena mieste. — tai mūsų 
jėgos silpnos. Palieka tiktai pa-

G pergyvenimai?
Jie matyt iš šių žodžių:
‘•Ilgai stovėjau lauke. Svajo

jau apie praeiti ir tėviškėj pra
leistas dienas. Dar, rodos, taip 
neseniai buvau tėvynėje, sto
vėjau po beribiu žvaigždynų 
plotu džiaugsmo ir laimės kūpi-

na širdim, skrajojau kaip pauk
štis po atvirus tėviškės laukus 
ir jokio vargo ir skausmo nepa
žinau. O dabar stoviu po tomis 
pačiomis žvaigždėmis ir jų be
ribiu plotu, bet negailestingai 
žiauraus likimo išplėšta .;.

“Mielas broli, kaip visi mes 
esam pasiilgę jūsų. Kiekvieną 
jūsų laišką suvilgome ašaro
mis ... Jūsų laiškas suteikia 
mums daug jėgų ir palengvina 
liūdną mūsų gyvenimą. Rašy
kit kuo dažniau ... Laiškai čia 
ateina labai greitai. Per 10 die
nų oro paštu ...

“Jeigu jūs siūsit mums do
vanų, tai iš drabužių, nes su 
apsirengimu mes labai blogai 
stovim. Neturim nei palto nė 
vienas, nei kostiumo, nei pa
dorios suknelės, nes atvažia
vom kaip stovim. Siuntinių čia 
ateina gana daug lietuviam”.

Tokia didelė ten Sibire gyve
nama tragedija tuo metu, kai 
šiapus tarp mūšų eina didelis 
įsigyvenimas ir nemenkesni 
pasiginčijimai dėl tuščių nie
ku. tačiau' apeinant tylom 
klausimą, kaip ten esantiem pa
gelbėti platesnių organizuotu 
mastu, paliekant tai privačiu 
kiekvieno rūpesčiu.

lt KONLAGERIO f 
KOLCHOZUS?

Kaip dalis žmonių iš Sovie
tų koncentracijos lagerių pa
kliūva į kollhozus Sibire, i va
dinamas Chruščiovo “plėšini- 
nes žemes”, daugiau žinių mi
ni žurnalas | Laisvę N r. 8 (45). 
atpasakodamas anglų “Obser- 
ver” surinktus davinius. Esą 
profesorius Herber Passin ap
klausinė jęs japonus belaisvius, 
sugrąžintus iš Sovietų, juos pa
pildęs vokiečių gydytojo Schoi- 
merio daviniais ir priėjęs to
kias išvadas:

“Visi tie šaltiniai rodo, kad 
Sovietai per paskutinius dvejus ___
metus pakeitę baudžiamąją

tu buvo ne vyresni kaip 20 me- ir vieną ir antrą yra paveldė
tų; jiem leidžiama grįžti;

• paleidžiami, bet grįžti ne
valia tokiem kaliniam,, kurie 
atliko du trečdaliu bausmės;

• individualiai sutrumpina- - 
mos bausmės tiem, kurie iš
dirbo stovyklose nęmažiau 
kaip vienerius metus; tai atlie
ka “revizijos komisijos”, pa
skirtos teisingumo ministeri
jos;

• patvarkyti, kad kiekviena 
darbo diena, kurią kalinys at
liko normą visu 100%, būtų už
skaitoma už tris bausmės die
nas.

“Scholmerio tvirtinimu, iš 
Vorkutos, kurioje buvo 500,- 
000 kalinių, ligi 1955 birželio 
mėn., kada iš ten grįžo pasku
tiniai austrai, buvo paleista 
apie 60%. Esanti tendencija 
juos laikyti “laisvaisiais” dar
bininkais, kuriem neleidžiama 
grįžti, bet kurie gali apsigy
venti ne lageryje su “laisvais” _ 
atvykusiais darbininkais, arba 
būti išsiųsti į “plėšinių sritis, 
kad ten “įsikurtų” .

“Pakitimo priežastis pirmiau
sia ta, dėl kurios buvo pasmer
kti Berija ir Abakumoyas —jų 
sistemos pasiektas nepaprastai 
menkas produktyvumas. Esą 
paujos “reformos” produkty
vumą padidinę. Kita priežastis 
— kalinių streikai. Nors jie 
kruvinai buvo numalšinti, bet 
tuojau po jų kaip tik ir buvo 
įvesti minėtieji pagerinimai”.

Pažymėtina, kad su šitais iš
vedžiojimais sutinka ir šio 
laikraščio kitame puslapyje 
skelbiami vokiečių belaisvių 
tvirtinimai apie lietuvių vieno 
ar. kito pervedimą iš koncląge- 
rio i “laisvą" apsigyvenimą ar 
apsigyvenimą rajone prie konc- 
lagerio ar išgabenimą į kitus 
rajonus ir tft nedaugelio pa
leidimą namo.

niška, svetima kraštutinumam.
Tačiau konservatyviom tra

dicijom pažangios dvasios įlie
jo čia katalikų demokratinės 
sociologijos idėjos ir veikla. 
Tos dvasios didieji sėjėjai čia 
buvo vyskupas Ketteleris ir 
VVindhorstas. !

“Reino erdvės” augintinis 
Adenaueris mokėjo išsisaugoti 
politikoje nuo kraštutinumų, 
kiti mano, kad jie kiek perkon- 
servatyvus: buvo socialiniu at
žvilgiu. Tačiau veikime jis ne
paleido tiesaus kelio iš akių, 
neš

jis turėjo aiškius principus 
ir j u laikėsi.

Jei politika reikalauja kom
promisų, tai Adenauerio kom
promisai reiškėsi tuo. kad jis 
galėjo lėtesniu tempu vykdyti ’ 
principų reikalavimus?—eiti lė
tesniu žingsniu bet jis nesiims 
veikti prieš savo principus ir y 
juos laužyti, kaip daro tie poli
tikai, kurie tesivadovauja tik 
šio momento nauda. Dėl to jau 
1922. kaip Katalikų Dienos 
pirmininkas Miunchene, Ade
naueris drįso pasisakyti prieš

kai kurias garsiojo kardinolo 
Faulhaberio mintis, kurios jam 
rodės per konservatyvios ir ne
pakankamai demokratiškos. 0 
1933, kaip Prūsijos valstybės 
tarybos pirmininkas, Adenaue
ris drįso atmesti nacių reika
lavimą paleisti taryba, nors 
tam paleidimui jau buvo gau
tas ir prezidento Hindenburgo 
pritarimas. Adenaueris už tai 
nepabijojo užsitraukti Hitlerio 
ir Goeringo nemalonę.- / 

“Reino ardvėje” populiari 
yra vieningos Europos ar Jung
tinės Europos idėja. Ir Ade
naueris yra jos šalininkas. 
Ir kol jis yra Vokietijos prie
kyje, demokratija Vokietijoje 
užtikrinta su visiška laisve vi
siem tikėjimam ir asmenim. 
Nėra jokios baimės, kad Ade-

Sovietais, išduos Vakarus,
tikėdamas, kad taip., galės 

sujungti Vokietiją. Perdaug 
aiškią turi ideologiją Adenaue
ris. kad jis tokiom iliuzijom 
pasiduotų. Dėl to Vakarai juo 
taip ir pasitiki, jeigu tik patys 
Vakarai jo.. .neišduos kada. 
Kol yra Adenaueris, neišblė-

(Nukelta į 5 psl.)

ing high oa the greatest prosperity this 
country has ever knosrn. Totai natiooai 
incosne over $300,000,000,000.00!
•** vvondorfu* And it can continue 

•—if we handk this prosperity with com- 
nron sense. If each of ustsusm individtusl 
Citizen, manages his own financud sf- 
fairs with care.
One of the most impoi tant things to do 
is to šone sensihly—nov. Right noir, 
when your eaming poaver is at a peak, 
put something away for yourself etery 
payday—systematically. The best way 
is to sign up for V. S. Savings Bonds 
through the PayroR Savings Plan vhere 
you work. Another way is to buy Bonds 
ręgularly where you benk.
Hėrc are three reasons why lT. S. Sav
ings Bonds should be an important

snre—Bonds pay an average of 3% per 
▼ear, cocnpounded scmiannually when 
hdd to ma turi t y (9 years and 8 . 

Nnooths). And they can go on eaming 
3% for another 10 years after that. 
They're Uquid—you can always cash 
them, if you have to, after you’ve held 
them fbr two months. *

(on J u ne 24,1955), “We bėlieve at this 
time of great prosperity that ai! of us 
—Government, business, and individ- 
uals alike— should esercise self-re- 
straint m the ūse of public or privarė 
credit and the accumulation of dėbt.” 
I-et’s apply his words to our privarė 
affairs—and preserve this prosperity 
for ourselves and our children! -
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Ar Dievą priims į Jungtines Tautas?
Nežymiai praėjo žinutė, kad 

Amerikos atstovas Henry Ca- 
bot Lodge, jr., išsiuntinėjo JT 
nariams siūlymą pradėti sesi
jas malda, kurią atkalbėtų ku
nigas.. Taip kaip Amerikos Kon
grese.

Kodėl Lodge atėjo su tokiu 
siūlymu, kiek jis gali turėti 
pasisekimo ir paskui reikšmės, 
aiškėja, iš JT atstovaujamų vy
riausybių nusistatymo dėl Die
vo vardo viešuose reikaluose... 
Vieni Dievą viešai skelbia ir jo 
dėsnius savo veikimu vykdo. 
Kiti viešai skelbia ir savo veiki
mą Jo vardu dengia, nors tie 
darbai gali būti ir toli nuo Die
vo nutolę. Treti Dievą meta iš 
viešumos ir iš savo veikimo. 
Pagaliau esama ir tokių, kurie 
karingai kovoja prieš Dievą ir 
Jo dėsnius gyvenime, bet jei 
jiem naudingiau, gali Dievo 
vardą net tarti žodžiais, o dar
bais vis tiek Jį neigti.

Jei pirmoje grupėje yra 
šventieji,tai Amerika artimes
nė antrai grupei, čia yra gyvos 
viešosios tikėjimo tradicijos; 
čia Dievo vardas minimas vie
šose kalbose ir aktuose; čia 
Dievo reikalavimai — teisingu
mas, laisvė, artimo meilė — 
parodomi kartais didelio mas
to prasiveržimais (neužmirš
tant, žinoma, ir savo naudos 
bei garbės). Už tat Amerikoje 
viešajame gyvenime ir gerbia
mas principingumas kaip nė 
viename kitame krašte.

Lodge norėjo, kad Amerikos 
pavyzdžiu Dievas būtų įsileis
tas į Jungtines Tautas, į tą 
įstaigą, kuri yra skirta vykdyti 
Dievo duotai gėrybei —- taikai. 
Dievo priėmimas į Jungtines 
Tautas turėtų pakelti vardą tos 
organizacijos, kuri be Dievo 
virto politine juodąja birža, 
spekuliuojančia gyvais žmo- 
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Tai Amerikos nusistatymas...
Neteks stebėtis, jei tam ne

pritars vyriausybės tų kraštų, 
kuriuose Dievas iš viešojo gy
venimo yra vejamas. Tokie yra 
karingo socializmo arba laiciz- 
mo kraštai Europoje. Jie pas
kutiniais metais ypač sustipri
no'Dievo vijimą, ypačiai norė
dami, kad jaunimo auklėjimas 
būtų be Dievo. Jie bus nuosek
lūs, jei ir čia kovos prieš Die
vo vardą? (Panaši dvasia gyva 
buvo ir lietuvių politinėse gru
pėse, kurios reikalavo neįsileis
ti Dievo vardo į Pasaulio lietu
vių bendruomenės chartą, te- 
sutikdamos su Antikristui pa
kenčiamu žodžiu: Visagalis...).

Sovietai su savo komunisti
niais draugais priklauso prie 
paskutinės grupės. Jie kovoja 
prieš Dievą visu savo veikimu. 
Tačiau, jei jiem naudinga kitu 
punktu, jie gali pamoti ranka į 
Dievo vardą, žiūrint, ką jie gaus 
už Dievo įsileidimą; jie gali net 
patys suminėti ir Dievo vardą 
(kaip kad Stalinui apsirgus bu
vo įsakę visiem melstis ...)

Nesunku jiem pakęsti Dievo 
vardo (bet tik vardo’) atneši
mą į sceną, kaip kad jie paken
tė teisingumo, laisvės, demo
kratijos principus chartoje ir 
kalbose (bet tik kalbose!). Kal
bose jie gali vartoti tuos pačius 
žodžius, nes juos visai kitaip 
supranta nei Vakarai.

Lodge susilaukė už savo ini 
ciatyvą daug sveikinimų. Gra 
žu būtų, jėigu jo siūloma tradi 
cija būtų priimta. Bet Dievo į 
sileidimas į Jungt. Tautas ne 
pakreips Jungtinių Tautų pa 
doresnių keliu, jei Dievas Jung 
tinėse Tautose bus tik ... “ne 
nuolatinis narys”, jeigu bus 
tik sesijos atidaryme, o nebus 
leista Jo dėsniam dalyvauti se
sijos darbuose...

Sibire sutiktų lietuvių pavardes
Grįžę iš Sibiro vokiečiai ar 

kitų tautybių žmonės pasakojo 
apie lietuvius, ten sutiktus. 
Štai kelios dešimtys pavardžių, 
kurias sugrįžusieji atsiminė.

Jarcovo stovykloje:
Vilkaitis.

Jelcino (Magadansko srityje): 
Antanaitis, Petras Bučiūnas, 
apie 29 metų, Stasys Didžiū
nas, apie 37 metų, jis susiraši- 
nėdavęs su namiškiais ir turė
tų būti paleistas; du Jankaus
kai; Kalinauskas, apie 30 me
tų; Paulauskas, apie 50 metų; 
Petrauskas, apie 30 metų; Sta
sys Kazys Prichodskas, gimęs 
1913; Vaitkevičius; Stasys Vaš- 
kys, gimęs 1917; Rimkūnas, 
apie 50 metų, jau miręs.
Antanas Duobys (ar Duobas),

Intoje:
buvęs brigadininkas,, jau pa
leistas; jis gerai nusimanė apie 
elektros reikalus; Jonušas, nu
baustas 10 metų, turėjęs anks
čiau 48 ha žemės; Petrauskas; 
Jonas Služinskas, gimęs 1924; 
Vilkauskas. •

K ingi re
Jonas čekauskas; Pranas Ja- 
sinskas, atvykęs 1939 į Lietuvą 
iš Amerikos, bet sovietų suim
tas ir ištremtas; Klinkauskas; 
Petras Linkevičius; Petras Rut
kauskas.

Kolymos apylinkėse:
Kazimieras Aleksandravičius, 
kaunietis studentas; Jonas Ju
revičius, buvęs karininkas; Ma
ciulevičius; Slavinskas; Mar- 
čiulynas.

Posiolok Cholodnyj:
Alfonsas Antanaitis, Petro sū
nus; Mykolas Kavaliauskas; 
Albinas-Jonas Parlavičius;

Spaske (Karagandos srityje): 
Mot. Dambrauskas, kunigas, 
apie 50 metų.

Malenpolės stovykloje 
(Staliningrado rajone):

Leonas Levickis.
Sverdlovske:

Gustavas Ramonaitis, apie 56 
■"metu, jau įpiręs pirmojoj sto

vykloj.-
Taišete:

Jane Baltušaitė. apie 30 metu; 
Jonas Kasiulis; Alfonsas Kevys, 
kaunietis;
toja.

šilbajorienė, moky-

Vorkutoje:
Adamonis. apie 40Antanas 

metų, nubaustas už plaukų nu- 
kirpimą partizanam, 1954 dar 
metais nubaustas už tariamą 
agitacija tarp kalinių; Jurgis 
Ališauskas, apie 30 metų; Al
fonsas Anskaitis, apgyvendin
tas Vorkutos apylinkėse kaip 
“laisvasis”; Augulėnas; Bace
vičius; Bakaniškis, pirmą kar-

TEN YRA. NUBAUSTŲ UŽ PARTIZANŲ PAVALGYDINl- 
MĄ, PARTIZANAMS PLAUKŲ NUKIRPIMĄ, GRĮŽUSIŲ IŠ 
VAKARŲ VOKIETIJOS IR TŪKSTANČIAI KITŲ...

tą nubaustas 25 metais, paskui 
dar 5; Pranas Bieliūnas, meni
ninkas, didelis gyvulių draugas, 
įpratinęs katę sugyventi su pe
le ir prisijaukinęs varnėną; 
bet kaip “pavojingas visuome
nės tvarkai” buvo atgabentas į 
Vorkutą; buvo ištremti ir dar 
du jo broliai, kurių vienas 
anksčiau buvo simpatizavęs 
raudoniesiem; Jonas Pranas 
Baginskas, gimęs 1924. atlikęs 
10 metų bausmę, išvyko Į 
Sverdlovską pas savo motiną; 
Braškauskas; Bušvakis, buvęs 
teologijos studentas; Česnaus
kas, gimęs apie 1913, jėzuitas; 
Antanas Dermeikis, Petro sū
nus; Daktariūnas, gimęs apie 
1918; Frenkelis, jaunas vyras, 
1954 amnestuotas, bet negavęs 
leidimo išvykti; Gaidys; Gavė
nas, evangelikų kunigas; Pet
ras Jankauškas, pirmą kartą 
baustas 25 metus, o vėliau dar 
5 metus; kitas Jankauskas, la
kūnas, nubaustas 25 metus; jo 
žmona esanti Londone; Petras 
Jodelis, vilnietis docentas, nu
baustas 10 metų; jo žmona su 
13 metų dukra nugrūsta taip 
pat Į Sibirą; Petras Jonaitis, 
nubaustas už partizanų paval- 
gvdinimą; Jonas Jonikas; Kai
rys. apie 30 metų, nuo nepap
rastai žiauraus administracijos 
elgesio su juo išėjės iš proto, 
29 šachtoje; kitas Kairys, ku
rio vardo taip pat neatsimena; 
Kasperavičius, 1954 apgyven

STEPIŲ RAITELIS — iliustracija prie Adomo M ickevičiaus baladės Karys. (Aidu klišė).

dintas Vorkutos apylinkėje; 
Vincas Klinauskas,-ten pat ir 
tais pačiais metais apgyvendin
tas; Juozas Kazlauskas, apie 
\50 metų, jau paleistas; Anta
nas Jonas Kutas, apie 50 metų, 
Vorkutos apylinkėje; Lietus, 
gydytojas, dįfbęs plytinėje, 
Lukšas, buvęs lakūnas, Juozas 
Macijauskas, nubaustas 11 me
tų; Mečys Mačiūnas, kurio tė
vas buvo girininkas; Leningra
do kalėjime su juo buvo ir jo

AR SOVIETŲ SĄJUNGOJE YRA MARKSIZMO?
Vienas geriausių vakarieti- 

nių veikalų apie dialektinę ma
terializmą yra parašytas vokie
čių kalba Tėvo jėzuito Wetter, 
pasirodęs spaudoje prieš gerą 
porą metų ir žinovų sluoks
niuose labai aukštai vertina
mas. šiemet pasirodė prancūzų 
kalba kito to paties mokslingo 
ordino Tėvo Chambre knyga 
apie marksizmą Sov. Sąjungo
je. Nėra abejonės, kad ir jis 
sulauks nemažesni© dėmesio, 
nors ji nelengvai parašyta ir 
reikalauja iš skaitytojų 
manyti marksistiniame žody
ne ir teorijoje.

Autorius iš eilės nagrinėja ir 
lygina Markso mintis su so
vietine ideologija ir įstatymais. 
Šiame palyginime nepasitenki
nama tik tuo,\as šiandien ofi- 

nusi-

brolis. Leonas, kurį ten nuo jo 
atskyrė; Juozas Malinauskas; 
kitasMalinauskas; Stasys Ma- 
razas, iš Marijampolės, 10 me
tų nubaustas; Stasys Mickus, 
Vladas Misevičius; Antanas 
Musteikis, apie 42 metų, Ožke- 
liūnas, mokytojas, apie 24—8 
metų; Marijonas Petkevičius, 
kunigas; jo ir tėvai buvo iš
tremti iš Lietuvos; Feliksas 
Petrauskas; Pranciškus Radžiū
nas, kunigas; Rasibauskas; 
Jurgis Remingas, dar jaunas 
vyras; Juozas Ridikas, apie 
50 metų; Ant. Sakalauskas, 
apie 38 metų; kitas Sakalaus
kas dirba 7 šachtoje; Sinkus, 
gydytojas, apgyvendintas Vor-

Laiškas iš Paryžiaus

cialiai skelbiama; 
peržvelgiama visa 
bolševikinės Rusijos istorija 
pagal jos atskirus revoliucijos 
NEPo (Naujosios ekonominės 
politikos), Stalino ir postalini- 
nio režimo laikotarpius. Auto
rius sąmoningai apsiribojo pa
čių sovietų oficialiais teigi
mais, neliesdamas faktinės pa
dėties. kuri dažnai nesutiko su 
skelbiama teorija. Faktinė pa
dėtis sovietų rūpestingai slepia
ma; apie ją turimus liudijimus 
dažnai sovietinio režimo gynė
jai paneigia. Jiem daug sun
kiau paneigti pačių sovietų 
oficijalius pareiškimus. Tačiau 
knygos pabaigoje Tėvas Cham- 
bre aiškiai įspėja, kad

kiaurai
ligšiolinė

kutos apylinkėje, kai atliko 8 
metų bausmę, jo žmona dantų ' 
gydytoja; Stravinskas; švelnys; - 
Jonas šapanis; Petras Vincas 
šulauskas; Svietelis; Švitra; y

Vaičiūnas, kuni- ~ K
Šulauskas; !
Truskauskės;
gas; Valiukas; Vanagas, kuris 
po karo grižo į Sovietų valdo
mą Lietuvą iš vakarų Vokieti
jos, 1952 buvo suimtas ir išga
bentas į Vorkutą, kur jį perei
tų metų pradžioje aplankė 
žmona; Edvardas Valteris; Žel- 
vikas, buvęs girininkas; žižiū- 
nas; Viktoras Kazimieras Wun- 
derlichas, kunigas, dirbęs 17 
šachtoje, jau yra miręs.

Zuzunoįe (prie aukšf.
Kolymos):

Algis Stankevičius, vilnietis, 
pedagogikos studentas; Šarki
nas, šiuškus, Žukauskas.

(Eltos Inf.).

"ideologijos studijavimo, pa
sirodo, nepakanka suprasti S. 
S-gai. Neužtenka atsigręžti į 
ideologiją, kad ir kaip svarbus 
bebūtų jos studijavimas; reikia 
nukreipti Į konkrečią tikrovę 
ir jos neišvengiamus reikalavi
mus".

Juk neužtenka įrašyti žmo
gaus teises į konstituciją, kad 
jos ištikrųjų gyvenime nebūtų 
sutryptos...

Iš autoriaus palyginimų aiš
kėja, jog

marksistinė ideologija S. Są
jungoje beveik visais atžvilgiais 
yra žymiai pakitusi.

Net pati ideologijos sąvoka 
pasikeitė. Marksui ir Engelsui 
šis žodis turėjo aiškiai neigia
mos reikšmės. Tuo tarpu Leni
nas jau nuo 1902 m. ima varto
ti socialistinės ideologijos ter
miną kaip priešybę buržuazinei 
ideologijai. 1933 m. didžioji 
sovietinė enciklopedija dar ra
šo apie proletarinę ideologiją, 
kuri “proletarijato diktatūros 
tarpsnyje privalo būti išimtinio 
pobūdžio”. Tačiau po 19 metų 
ta pati enciklopedija savo an
troje laidoje jau išaukština pa
ti marksizmą iki “socialistinės 
idealogijos pagrindo, 
viešpatauja sovietinėje visuo
menėje”. Marksizmas tampa 
visuotine pasaulėžiūra. >Su so
cializmo laimėjimu viename 
krašte, pastebi T. Chambre. 
marksizmas - leninizmas tapo 
daugiau negu tik revoliucine 
teorija, daugiau negu tik ūkine 
ir valstybine doktrina ... Jis 
tapo sistema, apimančia visą 
žmogišką sovietų piliečio veik
lą ... kurios paskirtis yra pa
teisinti politikas, vykdomas re
miantis visiškai skirtingais

(Nukelta į 5 pusi.)

kuris

ALB. BARANAUSKAS

VASAROS LIETUS
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Dėdė Mindaugas užšoko 
ant sostelio, atsiremdamas pirš
tų galais į žemę, gi dėdė Kas
tantas užsirangė ant išilginės 
lazdos. Dėdė Mindaugas, imda
mas vairą, turėjo apkabinti dė
dę Kastantą, tačiau šis nebuvo 
perstoras, nes krepšyje teturė
jo agurkų. Kad neužstotų vai
ruotojui kelio, dėdė Kastantas 
nusiėmė kepurę, tačiau dėdė 
Mindaugas vistiek turėjo kreip
ti galvą tai vienon, tai kiton 
pusėn, pagal tai, į kur suko 
vairą. Abudu buvo linksmi ir 
patenkinti. Išvažiuojant jau ki
lo vėsus pietų vėjas ir antrą 
kartą, daug garsiau, sugriau
dėjo perkūnija.

Pasigirdus pirmajam dūžiui, 
dėdė Jeronimas buvo įėjęs klė- 
telėn padėti kastuvo. Pradžio
je jam atrodė, kad tai tik ratų 
dardesys per tiltą. Jis išėjo pro 
genamuosius vartus ant šlaito, 
kur už tankios drebulaičių sie

nos debesis jau siekė saulės. 
Bestovint ir bežiūrint, viskas 
staiga aptemo, papūtė stiprus 
vėjas, sklaidydamas tvankuma, 
o debesio viduryje, lyg trūkus 
ugniakurą dengiančiam užtiesa
lui, švysterėjo raudonas plyšys, 
tą patį akimirksnį užgesdamas. 
Dėdė Jeronimas, laukdamas 
trenksmo, pradėjo mintyje 
skaičiuoti, kažkur girdėjęs, kad 
taip galima sužinoti tikslų at
stumą kilometrais nuo įtrenki
me vietos. Iki sudundant, jis 
suskaitė septyniolika, tačiau 
lietus jaa atrodė čia pat. Vėjas 
darėsi kaskart gaivališkesnis 
iš už drebulaičių, kur ėjo ke
lias, pakilo sūkurys dulkių, 
šviesiai geltonų, kaip pelenai, 
juodo debesio dugne. Atsigrę
žęs kiton pusėn, kur dar mėly
navo dangus, dėdė Jeronimas 
matė, kaip dėdė Pilypas, par
bėgęs namo ir sugavęs ark
lius, vedėsi juos, vis dar įkin
kytus į vežimo pirmagalį, atgal 

prie išversto, vėjo taršomo ir 
draikomo šieno. Įkandin pro 
vartus pasipylė visa šeimyna 
pagalbon — penki ar šeši įvai
raus didumo abiejų lyčių asme
nys. Dėdei Jeronimui ant no
sies užkrito stambus lašas, ir 
jis, užgniaužęs delnu pypkelę, 
pasuko trobon, tačiau lašai kol- 
kas nesikartojo, nes ties galvo
mis tebuvo pats debesio pakraš
tys, drumzlinas ir verdąs, tarsi 
nuo kaskart arčiau ir dažniau 
poškančios perkūnijos, kuri 
galiausiai ėmė kartotis beveik 
be perstojimo visose pusėse. 
Kieme vėjas šiūsterėjo dėdei 
Jeronimui į veidą smėliu, kita 
ranka nuo galvos nuvogdamas 
skrybėlę. Akimirką sukosi toks 
verpetas, kad viskas rūko, net 
nebuvo matyti stogų per tirštas 
dulkes. Paskui jos pakilo stul
pu pro medžių viršūnes, ir dė
dė Jeronimas, stovėdamas ant 
slenksčio, savo skrybėlę išvydo 
sklandančią aukštai rudame 
debesyje. Gluosniai ties sto
gais, sulinkę pavėjui, atrodė ne 
žali, o balti, nes lapai buvo at- 
virtę savo pūkuotomis pusėmis, 
dar labiau ryškinami juodos 
padangės. Dėdė Jeronimas gal 
būtų priemenioje išstovėjęs il
gesnį laiką, džiaugdamasis vė
suma ir žiūrėdamas į savo pasi-. 
keitusią, nerimastaujančią so

dybą, tačiau jam staiga melsvai 
švysterėjo akyse ir tuo pačiu 
metu ausis apkurtino pasibaisė
tinas trenksmas, suvirpinęs 
trobos sienas ir privertęs su- 
čerškėti langų stiklus. Dėdė 
Jeronimas skubiai užtrenkė du
ris ir šoko virtuvėn, kur jį pa
sitiko iš išgąsčio išplėstos na
miškių akys. Dėdė Jeronimas 
patikrino, ar užšautas dūm
traukis, ar uždaryti langai ir ar 
nėra kur nors traukimo, galin
čio primasinti žaibą. Viskas bu
vo tvarkoje. Nurimęs jis priė
jo prie lango ir pamatė kiemo 
dulkėse tamsias lašų dėmeles. 
Jie dar buvo reti ir be šnarėji
mo, tik ties stogu gaudė me
džiai ir aukštai žvangėjo pa
dangių kalvė. Dėdė Jeronimas 
pažiūrėjo į seną sieninį laikro
dį, tačiau šis-buvo sustojęs nuo 
trenksmo ir rodė septynias iki 
dešimtos. Dėdė Jeronimo nuo
mone dabar jau galėjo būti ly-_ 
giai dešimt.

Dėdei Mindaugui su dėde 
Kastantu lekiant per miestelį, 
valsčiaus raštinėje už stalo sė
dėjo dėdė Pranciškus ir dėdė 
Jokimas, abudu atkišę dėdei 
Antanui savo tabakines. Jiems 
laukiant ištiestomis rankomis, 
dėdė Antanas neskubėdamas 
atsiplėšė rūkomo popierio, su
lenkė jį tarp kairiosios rankos 

pirštų ir pasilenkęs pauostė 
pirma vieną, paskum antrą 
maišelį. “Mano stipresnė”, ta
rė jam dėdė Pranciškus. “Dė
dės Jokimo, turbūt, šiemetė, 
kad tokia žalia”. Dėdė Jokimas 
nervingai kilsterėjo antakius'ir 
nusijuokė: “šitas tabakas guli 
maiše ant aukšto jau penki me
tai!” Dėdė Pranciškus mirkte
lėjo dėdei Antanui ir pakratė 
savo kapšiuką. Jie visi’ buvo 
taip įsitempę ir susijaudinę, 
kad neatkreipė dėmesio nė į 
užvirusią perkūniją, nė į kas
kart tirštėjančią tamsą žemoje, 
su mažais langeliais raštinėje. 
Dėdė Antanas atkišo tris deši
niosios rankos pirštus, tebelai
kydamas kairiojoje išskleistą 
rūkomąjį popierį, ir pasisėmė 
žiupsnį smulkiai piaustyto, gel
tono dėdės Pranciškaus tabako. 
“Jo visai, kaip samanos”, tarė 
dėdė Jokimas, piktai raukda
mas kaktą. “Cha, cha, cha...”, 
pergalingai nusijuokė dėdė 
Pranciškus, tačiau staiga iškai
to, nes dėdė Antanas leido jo 
tabakui išbirti pro pirštus ir 
nukreipė ranką prie dėdės Jo
kimo krepšiuko. Dėdė Pranciš
kus atsiduso ir tarė virpančiu 
balsu: “Dėdė Jokimas nieko 
neišmano, užtai sako, kad sa
manos”. Dėdė Antanas mirkte
lėjo pradedančiam rausti ir 

temptis dėdei Jokimui, kuris 
išsižiojo kažką sakyti, tačiau tą 
patį akimirksnį langus sudrebi- 
n6 toks trenksmas, kad net 
pasišokėjo ant spintos sukrau
tos lėkštės, usilikusios čia nuo 
apskrities viršininko lankymo
si. Dėdė Antanas ir dėdė Joki
mas šoko prie lango, tačiau 
dėdė Pranciškus liko sėdėti, 
tęsdamas pradėtą kalbą: “Kaip 
gali dėdė Jokimas nusimanyt 
apie tabaką, jeigu rūko tik iš 
svetimo krepšio, kiekvieno ki
tokią? Jo — suelgėtautas. už
tai toks mišinys!” Dėdė Joki
mas lėtai atkreipė į jį savo pa
sikeitusį veidą su nemalonia 
šypsena ant trūkčiojančių lūpų 
ir parodė į langą: “Ar nematot, 
kad jau lyja? Ką dabar pasaky
site? Žinot, ką daro gaidžiui, 
kai tas ima giedot ne rytą, o 
vakare?” Dėdė Pranciškus pa
šoko. kaip įgeltas, atplėšė lan
gą, vos jo neiškuldamas, ir iš
tiesė virpantį delną, ant kurio 
tuoj ištiško du sunkūs lašai. 
“Dėdė Jokimas", tarė jis dėdei 
Antanui, šypsodamasis išblyš
kusiomis lūpomis, “naudojasi 
netik lankytojų tabaku ... Ži
nome, ko jie tenais eina su ry
šuliais pas ponią viršaitienę!" 
Dėdė Jokimas sudrebėjo visu 
kūnu ir nusijuokė: “Dėdė Pran
ciškus žioplesnis už tilžiškį ka- 

lendorėlį!" Dėdė Pranciškus 
atšovė, taip pat juokdamasis: 
“Iškrito trys lašai, tai dėdė Jo
kimas sako, kad lyja! Siųsim 
jus į Kalvariją, dėde Jokimai, 
o rudenį išsirinksim protinges
nį viršaitį...” Jie ėmė ploti 
vienas kitam per petį, vis gar
siau kvatodamiesi, paskum su
skubo ieškoti kišenėse degtu
kų. nes dėdė Antanas, susisu
kęs papirosą, jau laukė ugnies.

Dėdė Pilypas su namiškių 
pagalba buvo spėjęs sustatyti 
pairusį vežimą, kai jam ant 
kaklo nukrito lašas. Debesis 
juodavo virš galvų ir slinko 
šiaurėn, o vėjas taip draikė 
šieną, kad pagalbininkai jį tu
rėjo vaikytis po laukus. Sute
mo, ir laikas nuo laiko debesį^ 
perskrosdavo žaibas. Nepaisant, 
šalto vėjo, dėdė Pilypas supy
ko ir suprakaitavo, kaip pelė 
Galų gale šiaip taip suvertus 
šieną, jie pajudėjo namo, eida
mi visu būriu paskui vežimą, 
prilaikydami jį iš visų pusių 
šakėmis ir grėbliais. Netoli riji
mų žybterėjo ir taip trinktelė
jo. kad arkliai pritūpė ir šoko 
atatupsti. Dėdė Pilypas apsidai
rė. be nepamatys pas dėdę Je
ronimą kylančio dūmų stulpo, 
tačiau tą patį akimirksnį pabi
ro Šalti, skaudūs lašai. • '

(Bus daugiau)
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PARSIKVIESKTĮ'E ŽURNALĄ į SAVO NAMUS.

RAŠYKITE:

pasėliai, romanas, išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Chi- 
cagoje, aplankas dali. Bro
niaus Murino, 310 psl.. kaina 
3 dol. ■-

J slaptąsias daiaktorių makyk- 
^ ,.xas> kur senukas ar parapijos 

davatkėlė mokė lietuviško žo- 
džio, ūž jį ėjo į kalėjimą ar 

įg'; net iki Sibiro... Spaudą atga- 
vua, katalikų pastangomis bu- 

’j ' to sukurtos “Saulės”, “Žibu- 
/ rio” ir “Ryto” draugijos, ku-

1955 m. “Aidų” paskutinis ’spalvį ano meto Lietuvos ba 
numėris savo turiniu ryškiai* Jori jos gyvenimą, davęs ne
išsiskiria iš kitų. Jis visas, ne
skaitant apžvalginės dalies, 
pašvęstas Adomui Mickevi
čiui, niro kurio mirties suėjo 
100 metų. Tas jubilėjus, daug 
kur svetimšalių pagerbtas pa
minėjimais, buvo prisimintas 
ir ne vienoje lietuvių apgy
ventoje vietovėje. “Aidų”- kul
tūros žurnalas šio didžio lie-

ninkų suvažiavimai. Institu
tas taip pat organizuoja ir 
biblioteką, rinkdamas tiek se
nuosius, tiek tremtyje išleis
tus leidinius. Biblioteka turi, 
apie 1,000 temų, taip pat pa
ėmė apsaugon buvusią Pabal
tijo universiteto biblioteką, 
kuri turi apie 10,000 tomų.

REDAGUOJA ANTANAS VAIČIULAITIS, LEIDŽIA TĖ
VAI PRANCIŠKONAI. PER METUS IŠEINA 10 NUME
RIŲ, VIENAS NUMERIS TURI 48 DIDELIO FORMATO 
PUSLAPIUS. GAUSIAI ILIUSTRUOTAS.

kelias, gautas iš varosi visos kitos mūsų gim-
bdševikų nusiaubtos dalies, nazijos (ir progimnazijos) nė- 
kurios ten buvo dar karo me
tu įsteigtos ir pilnai išlaiko
mos “Saulės” dr-jos. 1919 m. 
gale, vietos komitetams ir sa
vivaldybėms padedant, šv. ra
ja įsteigė bef išlaikė jau 16 vi
durinių mokyklų. O apie ano- 
meto programas, tegu kalba 
pats A. Vireliūnas: “Lig šiol, 
matyt, visose Lietuvos mo
kyklose ir okupacijos laiką ir 
pereitaisiais, metais mokslas 
buvo einamas labai įvairiai. 
Tiesa, aukštesniųjų mokyklų 
kursui suvienodinti buvo pa
skelbtos (“Lietuvos Mokyklo
je” ir “Lietuvos Aide”) “Ry
to” ir “Saulės” dr-jų gimna
zijoms (ir progimnazijoms) 
programos, bet ar jomis Vado-

rimuotas vaidinimas vaikams, 
čia pasakojama, kaip ateina 
žąsys prie upės, kur snaudžia 
gėlės. Nori jos taikiai ir ra
miai gyventi, bet netoliese yra 
miškas, kur spiečiasi plėšrieji 
žvėrys. Ten karaliauja vilkas 
ir įsako savo puotai parnešti 
žąsienos. Kas kitas, jei ne la
pė atliks tokį žygį. Jai pasise
ka pavogti iš būrio vieną žąsį 
ir atgabenti į žvėrių stovyk
lą. Paskutiniu momentu at
eina už vilką dar didesnis val
dovas — liūtas; — jis nubau
džia plėšikus ir uždraudžia 
gaudyti žąsis.

Veikalėlis su aiškia didak
tine mintimi, parašytas gana 
gyvai ir vaizdžiai. Nors dialo
guose kalba kai kur per daug 
kapota, bet ji turi savo ritmą 
ir nuotaiką. Sutelkta čia itin 
daug veikėjų — žąsų, gėlių, 
žvėrių, paukščių. Jie gyvena 
kaip ir žmonės, džiaugiasi ir 
kenčia, šbka ir dainuoja. No
rėdama išvystyti šį žaisminį 
momentą, kai kur autorė per 
daug ištęsė, susilpnino pačią 
intrygą. Vaikų vaidinimams, 
jei Įveiks gana sunkų pasta
tymą, veikalėlis pilnai tinka. 
Tinka jis ir šiaip pasiskaityti. 
Atrodo, tiek autorė, tiek lei
dėjai tam ir taikė, nes kny
gelę iliustravo, kas šiaip pa
prastuose vaidinimuose neda
roma. A.D.

vė Italijoje, 287 psl., mažo for
mato, atspausta ploname po
pieriuje.

Commentationes Balticae, 
II tomas, Baltų Instituto Vo
kietijoje metraštis, leidžiamas 
vokiškai; iš lietuvių jame ra
šo A. Maceina ir P. Rėklaitis.

ra žinios. O pradedamųjų mo
kyklų mokytojai, matyt, bus 
naudojęsi, senu įpratimu, 
maždaug, arba rudšknmis 
programomis arba kiekvienas' 
savo susistatyta, arba “kaip 
pakliuvę” (šv. Darbas 1920, 
1 Nr. 2 p.; m. p.), šiems jo 
žodžiams pastabų nebereikia, 
jie parodo, kad tuo metu švie
timo m-ja, “centralizavusi” 
visas mokyklas* dar nežinojo 
nė kas mokyklose „einama. 
Vadovėliams leisti buvo suda
ryta Knygų leidimo komisi
ja 1919 m. rugpiūčio 17, lei
dusi po 15,000 egz. elemen
torių ir po 3000 egz. viduri
nei mokyklai. (b. d.)

Seniai skelbė “Bendrijos” 
leidykla (Vokietijoje), kad iš
leidžia Alės Rūtos
“Nunešk, upeli, žąsų vargus”.

Maždaug po metų knyga 
pasirodė. Išleista gražiai, įriš
ta į kietus viršelius, atspėda
mas vaiko psichologiją, gra
žiai iliustravo P. Osmolskis.

šiuo keistu vardu — “Nu
nešk, upeli, žąsų vargus” — 
pavadintas astuonių vaizdelių

Kaip šiame “Aidų” nume
ryje Vincas Maciūnas rašo, 
Adomas Mickevičius, “Vilniu
je ir Kaune brandinęs savo 
kūrybines jėgas, “Gražinoje” 
ir “Konrade Valenrode” ro
mantiškai išaukštinęs didžią 

•Vėlinių” 
antroje dalyje poetiškai pa
vaizdavęs liaudies papročių 

dėta tt naujo kurtis Kaune, kertelę ir parodęs klaikų ne
susilaukiant vieno kito, dap- tūtos baudžiauninkų vargą’, 
tai perbėgusio tarnautojo iš “Pone Tade" su didžiule ta-

AIDUOSE BENDRADARBIAUJA GERIAUSIOS MŪSŲ ME
NO IR MOKSLO PAJĖGOS.

Jonas)' ir T. Žilinskas. * 
’ Anuo metu visos m-jos cen
trines įstaigos, įimant ir val
stybes archeologijos komisiją 
bei kt., su visais raštininkais 
ir sargais biuro 37 žmones. ,
Persitvarkiusi Švietimo m-ja, 

susirūpino mokyklų centrali
zacija, programomis, , vadovė
liais.

Tačiau ši visą “centraliza
cija” 1919 m. gale atrodė la
bai paprastai: daugelį pra
džios mokyklų pilnai išlaikė 
įvairios dr-jos, vietos komite
tai ir savivaldybės, t.y. švieti
mo m-ja težinojo, kad tokios 
mokyklos yrą, veikia, o kitų 
mokyklų mokytojams prie 
savivaldybių mokamos algos 
primokėdavo priedą po 400— 
600 auksinų mėnesiui, kuris 
tuo metu buvo suprantamas 
daugiau brangumo priedu 
kaip alga. Iš aukštesniųjų 
mokyklų šv. m-ja nuo 1919 
m. liepos mėn. teišlaikė vos

• Laisvosios Europos ra
diofono Europoje vengrų cho
ras ruošiasi vasario 16 d. pro
ga atlikti Jeronimo Kačins
ko “Mišias” ir per viešą kon
certą yra numatęs duoti dar 
to paties kompozitoriaus “Ve
lykų misteriją”.

• Darbininko dramos kon
kursu jaučiamas gyvas susi
domėjimas. Visuomenė ne 
kartą kreipėsi į redakciją, 
klausdama apie konkurso ei
gą., patys jury komisijos na
riai atsidėję skaito, pasižymi 
pastabas, susiėję padiskutuo
ja. Jui-y komisijos posėdis į- 
vyks sausio 29 d., penktadie
nį, Darbininko redakcijos pa
talpose. Tada bus išrinktas 
geriausias veikalas. Jo auto
rius bus paskelbtas tik per 
Darbininko vakarą, kuris į- 
vyks sausio 29 d. Kartu jis 
bus ir pristatytas publikai ir 
Įteikta jam 500 dol. premija.

Jurgis Gliaudą — Raidžių Gaila, kad “Eltos Informaci
jos” iki šiol dar nežino, kas 
konkursą skelbia; š. m. sau
sio 1 d. numeryje vadina tai 
“Brooklyno dramos konkur-

Pasitraukianti vokiečių ka
riuomenė dažnai pasmildavo 
ir mokyklos turtą, o neretai 
jį vietoje sunaikindavo.

Tuometinis švietimo m-ris 
J. Yčas skubiai paskyrė ap
skričių įgaliotinius, kurie tu
rėjo perimti krašte esamas 
pradžios mokyklas. Jų pavar
dės pavyko išspausdinti “Lie
tuvos Aide”, kartu su instruk
cija, kur buvo nurodyta, jog 
įgaliotiniai “koncentruoja mo
kyklų darbą ir rūpinasi jų rei
kalais”. Tačiau praktiškai šie 
apskričių švietimo įgaliotiniai 
tuo metu maža reikšmės tu
rėjo, 
mokyklas ir jų turtą sėkmin
giau periminejo ir gynė Šlu
bomis suorganizuoti parapijų 
ir vietos komitetai, atseit pir
mosios mūsų sarivaldybės.

Ir šios pirmosios vietos sa
vivaldybės, labai dažnai vado
vaujamos vietos kunigo ar ki
to kokio šviesuolio, sugebėda
vo iš vokiečio žandaro ar iš
keliaujančio karių būrelio už 
lašinių ar sviesto svarą iš
pirkti ne tik mokyklų turtą, 
bet kartais dar ir kariškus 
priedus. Taip pat pirmosioms 
vietos savi valdybėms atiteko 
ir tolimesnis pačios mokyk
los bei mokytojo aprūpinimas, 
nes tuometinė švietimo m-ja 
dėl susidariusių aplinkybių 
buvo nepasiekiama ir be lėšų, 
nors 1918 m. lapkričio 27 jau tuvto P«to atminimui pasky

rė visą numerį, tuo iškelda
mas ne tik jo lietuvišką kil
mę, meilę* Lietuvai, taip aiš
kiai išreikštą jo poezijoje, bet 
ir visą kūrybinį palikimą.

• Baltų Institutas Vokieti
joje vis plečia savo veiklą. 
Prof. Z. Ivinskis sutiko pa
ruošti platesnę studiją — 
“Lietuva Į6-jame šimtmetyj”, 
o A. Maceina — “Lietuviško
sios kultūros pobūdis”. Ben
drai lietuviai instituto nariai 
ruošia “Lietuvių kultūros is
toriją”. Rūpindamasis prie
augliu, Institutas kiekvienai 
tautybei duoda po stipendiją. 
Jas gavę, turi parašyti stam
besnį darbą ii* jo ištrauką ar 
santrauką paskelbti instituto 
metraštyje. Iš lietuvių tokias 
stipendijas yra gavę Dr. V. Li- 
terskis, kuris parašė darbą — 
“Baltijos uostai”; Dr. P. Rėk
laitis, parašęs “Gotika Lietu
voje”, ir kuri. K. Senkus, ku
ris studijuoja Lietuvių liau
dies melodijas. Pabaltiečiams 
studentams remti Institutas 
kasmet skiria apie 8,000 DM, 
kurios lygiomis padalinamos 
trims pabaltiečių tautoms. 
Kas iš kurios tautybės tokią 
stipendiją gauna, nuspren
džia pačių studentų atstovy
bės. Pabaltiečių studentų su
važiavimai ruošiami kasmet 
vasarą. Kas tieji metai turė
tų įvykti pabaltiečių moksli-

perima Vilniuje “Ryto” gim- 
. naziją, steigia Vilniaus mer- 

t gaičių ir Švenčionių glmna- 
rijas,

' Pirmoji švietimo m-ja Vil- 
niuje buvo sudaryta iš 4 sky- 

% r; < rių: pradedamųjų, aukites- 
niųjų bei aukštųjų mokyklų 
ir dailės ir meno skyriaus.

lįk Bet Vilniuje švietimo m-ja
* - darbo kaip ir nepradėjo. Te- 

£ . ; ! galvatrūkčiais persikelti j 
IT,' ; Kauną, paliekant Vilniuje ir Lietuvos praeitį, 

: į tarnautojus.
'*. * ■ 1919 m, sausio mėn. pra-

• Šv. Rašto lietuviškasis 
vertimo I tomas išleistas Ro
moje. Išvertė ir komentarus 
parašė arkiv. J. Skvireckas, iš
leido kan. J. Končius, tiražas 
1,500 egz. Pirmasis tomas 
apima visas isterines knygas 
ir turi 1045 puslapius.

AIDAI
MĖNESINIS KULTŪROS ŽURNALAS. EINĄS JAU 11 ME
TUS, JUM PATEIKS GERIAUSIOS MEDŽIAGOS VISAIS 
MŪSŲ KULTŪROS IR MOKSLO KLAUSIMAIS; UGDYS 
JŪSŲ IŠSILAVINIMĄ, PALAIKYS LIETUVIŠKĄ DVASIĄ.

tuose. Maišto gi plačiai esama 
nevien Mickevičiaus kūryboje 
— “Vėlinėse”, “Odėje jaunys
tei”, “Konrade Valenrode”, 
poemoje “Farys” — bet ir pa
čioje poeto prigimtyje. Maiš
to netrūksta ir jo politiniuose 
vingiuose. Prof. V. Maciūnas 
paliečia temą “Adomas Mic
kevičius lietuvių literatūroje”. 
Tai ilgas ir labai kruopštus 
nagrinėjimas, duodąs pilną 
vaizdą apie Mickevičiaus vaid
menį mūsų raštuose. Nema
žai vietos skirta ir šio poeto 
kūrybos būdingesnėms ištrau
koms. Visas numeris iliust
ruotas su Adomo Mickevičiaus 
asmenim bei gyvenimu susi
jusiais paveikslais.

Apžvalginėje “Aidų” 10 nr. 
dalyje yra literatūros, moks
lo, meno ir visuomeninio gy
venimo skyriai, kuriuose ra
šo: Z. Ivinskis, V. Trumpa, L. 
Ąndriekuš, P. Rėklaitis ir S. 
Narkėliūnaitė. Viršelis, pa
puoštas didžiule Fra Angellco 
freska iš Kristaus gimimo,cik
lo, visam numeriui suteikia

J.K.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Mekas — Semeniškių 

Idilės, išleido “Aidų” žurna
las, 62 psl.

Gustave Flaubert — Ponia 
Bovery, II tomas. Iš prancū
zų kalbos išvertė Alė Rūta, iš
leido Nidos Knygų Klubas 
Londone, 213 sp., kaina nepa
žymėta.

Kun. Juczas Jusevičius — 
Geras parapietis, išleido pats 
autorius, spausdino saleziečių 
spaustuvė Italijoje, 91 psl.

Viešpaties Angelas, maldų 
knygelė visiems; paruošė kun. 
A. Sabaliauskas, išleido Ed
vardas Vilutis iŠ Chicagos, 
spausdino saleziečių spaustu-

pradžios ir aukštesnes mokyk
las. Ir tos visos mokyklos bu
vo perdėm lietuviškos sa
vos; jas pavyko išlaikyti ar 
atgaivinti ir karo metu, sun
kios vokiečių okupacijos die
nomis. “Saulės” (Kauno), “ži
burio” (Užnemunėje) ir “Ry
to” (Vilniaus — Gardino sri
tyje) įvairios mokyklos ir su
darei, pirmaisiais nepriklauso
mybes metais tą pirmąją sa
vą mokyklą, į kurią buvo at
siremta visos Lietuvos švieti
mą organizuojant. Ir apie tas 
<1918 — 1920 m. savosios mo
kyklos organizacines ir kt. 
pastangas, kurios , - vaizdžiai 
byloja iš “švietimo Darbo” ar 
kt. ano meto spaudos, čia ir 
bus kalbama.

ŠVIETIMO VADOVYBE
Švietimo ministerija buvo 

įkurta kartu su pirmosiomis 
Lietuvos valstybės ministeri
jomis. 1918 m. lapkričio 11 
pirmuoju švietimo ministeriu 
buvo patvirtintas Jonas Yčas. 
Tuo metu iš Lietuvos buvo 
pradėjusi trauktis vokiečių 
kariuomenė; ji {raukėsi, dar 
kartą apgrobdama žmones, iš
siveždama galimą paimti tur-.

ęa mokykla -į buvo vie- 
£ didžiųjų lietuvių tau- 
stekimų, davęs mums # panaikinta dailės ir meno sky- 

rJuiį įkrito ir aukštųjųmo- 
kyklų skyrius, o jų vietoje bu
vo sudarytas bendrųjų reika
lų skyrius, pavadintas jau de
partamento vardu.

1919 m. balandžio 14 pasi
keičia ir švietimo ministeris 
J. Yčas užleidžia vadovybę J. 

uos savo vyskupijose steigė TiihHmi luomet—-švietimo
m-jai, be ministerio J. Tūbe
lio, vadovauja dar Pr. Mašio
tas, viceminišterio pareigose, 
Bęrn. Kuodaitis, bendrųjų . 
reikalų departamento direk
torius, J. Vokietaitis, prade
damųjų mokyklų departa
mento direktorius, A. Vireliū
nas, šio skyriaus viršininkas. 
Aukštesniųjų mokyklų depar
tamentas dar ir 1919. m. ge
gužės mėn. neturėjo direk
toriaus. Ypatingaisiais švieti
mo m-jos patarėjais tuo metu 
buvo J. Jablonskis (Rygiškių

pamirštamo grožio gimtosios 
šalies gamtos vaizdų, Lietuvą 
savo tėvyne vadinęs ir išreiš
kęs nemeluotai didelį netektos 
tėvynės ilgesį — tasai Micke
vičius visada buvo mūsų vi
suomenės labai mėgiamas, 
plačiai skaitomas, o tautinio 
atgimimo gadynėje savo vei
kalai kaitino ne vieno lietu
vio patriotinius jausmus”.

“Aidų” 10 nr. Adomui Mic
kevičiui pažinti duodami 3 
išsamūs straipsniai. Pirmąjį, 
įžanginio pobūdžio, specialiai 
žurnalui parašė dr. M. Kridl, 
buvęs Vilniaus, Varšuvos ir 
Briuselio universitetų profe
sorius, dabar dėstąs Kolum
bijos universitete New Yorke. 
Jis laikomas geriausiu šio po
eto tyrinėtoju, išleidęs studi
jų apie jį lenkų, prancūzų ir 
anglų kalbomis, šio profeso
riaus žvilgsnis tiek į Adomo 
Mickevičiaus gyvenimą, tiek į 
jo kūrybą yra įdomus. Prof. 
A. Maceina šį poetą panagri
nėja psichologiškai, . iškelda
mas maištavimo pradą jo raš- kalėdįnės nuotaikos.



Ar Sovietų Sąjungoje yra Marksizmo?

Dail. V. K. Jonyno darbo kambary j.

Atsikelia lietuviai iš P. Amerikos

Vietinis

DARBININKO TRADICINIS VAKARAS

Visi, ypač Jaunimas, yra kviečiami dalyvauti šiame parengime

Vokietijoje, baigią studiją apie 
sovietinę literatūra Lietuvoje.

PREZIDENTAS ETSENHOIVE- 
RIS MMisio 5 skaito mvo prog- 
ramu artimiesiem metam.

• Dr. J. Grinius, gyvenąs

savo nuo- 
Pabilionis. 
Lietuvoje, 
yra visai

Remdamasis šiom prielai
dom, marksizmas pasiekė val
džios, bet norėdamas ja išlai
kyti, turi taikytis prie tikrovės. 
0 visų ideologijų jau toks liki
mas, kad jos neišvengiamai kei
čiasi, palietusios tikrovę. Ne-

Luchniov pripažino, kad 
“lietuvių liaudis seniai ruošės 
užtvanką statyti”, šiuo metu 
Nemunas tebetekąs savo se
nąja vaga, bet užtvankos pa
kraščiuose jau verdąs darbas

RR.A711 .TJOS PREZIDENTAS Juscelino Knbitschek atvyko pas 
prez. E3senbowerj; vidury gen. A. Gruenther, Nato kariuomenės 
vadas Europoje.

lietuvių geologų, hidrologų, 
topografų didėlį “indėli”, bet, 
girdi, visą projektą paruošė 
toks Maskvos institutas. Sta
tytojų tarpe buvę rusai, gudai 
ir estai. Daugelis jiį turį dide
lį prityrimą kaip tai vyr. inž. 
Serafinas Levšin, dirbęs prie 
Narvos HES, taip pat Onufri
jus Numajev* Pavel ętarcev, 
Grigor Meizler ir ten pat spe
cializavęsis Petras Janulevi- 
čius... Iš Suomijos Karelijos 
statybai esą gauta 2,000 kub. 
metrų miško medžiagos. Iš 
Narvos, Estijos, atsiunčiama 
armatūrinė geležis, iš kitur 
metalo apdirbimo staklės. 
Prie užtvankos dirbs 25 bokš
tiniai kranai ir t.t... Norėjo 
rusas parodyti, kad čia visų 
tautybių bendradarbiaujama, 
o pirmiausia ir vyriausia vie
ta tenka rusam.

Čaikovskio operetė "Jolanta" 
buvo pastatyta Kauno Muziki
nio Teatro lapkričio pabaigoje 
dirigavo J. Indra, režisavo — 
R. Senkutė, dekoravo — D. 
Lirlytė, chorą vedė K. Lin
kevičius.

Omahos lietuviai mielai 
skaito kun. Juozo Jusevičiaus 
knygelę ir reiškia 
mones. Feliksas 
buvęs mokytojas 
sako, kad knygelė 
patraukli; pradėjus skaityti, 
noris tuoj visą pabaigti. An
drius Aukštuolis, buvęs gele
žinkelietis, taip pat pasidžiau
gė knygele.

• Valstybinio teatro 35 me
tų sukaktį rengiasi minėti 
New Yorko L. Bendruomenės 
Kultūros Taryba. Minėjimas 
įvyks sausio 21 d., dalyvaus 
New Yorke gyveną Liet. ope
ros solistai ir dramos aktoriai.

nuostabu, jog keičiasi ir mark
sizmas. Deja, jo pasikeitimas 
nėra nei guodžiantis, nei tei
kiantis vilčių žmonijos laisvei. 
Kokia yra žmogaus vertė šioje 
perspektyvoje, autorius nuro
do knygos išvadoje:

"Politika tampa aukščiausiu 
naujojo žmogaus matavimu. 
Žmogus yra brangiausias ko
munistinės statybos kapitalas 
(vadinasi, daiktas ir daugiau 
niekoj. Tik šia prasme jis ga
lioja sovietinei pasaulėžiūrai. 
Nuo to priklauso visa žmogaus 
likimo problema".

Be dovanų iš Lietuvos toli 
nenuvažiuosi. “Tiesa” prisipa- 
pažista, kad 'kiekvieną savaitę 
iš 'Lietuvos net vyriausybės 
globojamiems “Plėšininkams” 
Sibire iššiunčiama daugybė 
pakietų su dovanom.

Lietuvis skaitytojas neabe
jotinai supranta, kas šiom 
sąlygom yra “tironai”, kas 
yra “šuneš” ir kas yra “gran
dinės”.

ftaterfery, Cenn. 
gijos mėtinis susiri

SAUSIO 29 d., SEKMADIENĮ, SV. ANTANO PARAPIJOS SALEJE, 
715 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y. (ten, kur praeitais metais įvyko Darbininko vakaras) įvyks

įvyko mūšio 1 d.šv. Juocapo. 
parapijos pataTp«w> ttHnbta 
valdyba naujiems metams; ptr- 
mininkė Marvelė Digirnipifė, ~ 
vi ce pirm. Veronika žukauskle- . f. y 
nė, fili. rašt. Phyllis
jos pageli). Mary Kazlauskienė, ;^J|| 
prot. rašt. Uršulė Laudinskle-
bė, iždin. Julė JuozapavieSė, 'T/ / 
patį." Elena Vaitkienė, ligoiūų . 
lankytoja Ona Girdzijauskas, ’ 
Valdyba padarė pranešimą iš 
buvusių pietų veiklos. Nutarė 
vasario 12 surengti pobūvį šv. - 
Juozapo par. salėje. .jįSOipž

• St. Ramanauskas, gyvenąs 
Lindene, N. J., Darbininkui 
atsiuntė šitokio turinio laišką: ' 
“Jūsų leidžiamas laikraštis yra 
be galo puikus. Tikram lietu
viui katalikui yra nepamaino- -/ 
mas. Aš jo laukiu kaip di- 
džiausio svečio, o sulaukės vi- « < 
są nuodugniai perskaitau, ne- '/// 
praleisdamas nei vienos eilu-
tės. Tokios ryškios tautinės ir /Į 
dvasinės minties laikraštis 
kaip Darbininkas turėtų būti ; 
skaitomas kiekvieno tremtinio 
lietuvio šeimoje^ Tada mūsų ■. ; 
brolių lietuvių tarpe pasireikš- 
tų didesnė vienybė ir stiprės- 
nė kova už mūsų Tėvynę... ”

• Muencheno lietuviai, Vo- . f 
kieti joje, suruošė bendras kū-
čias. per kurias Balfo pirmi- /
ninkui kan. J. Končiui už jo 
rūpinimąsi mūsų tautiečiais bu
vo įteiktas albumas.
• Prancūzijoje Į LB krašto 

tarybą išrinkti O. Bačkienė, - i 
kun. J. Petrošius. E. Turaus
kas, B. Venckuvienė, A. Švir- 
mickas. pulk. J. Lanskarons-
kis. P. Klimas jr., Dr. E. Alek
sandravičienė. E. Vaičekaus
kas, E. Turauskienė ir O. Ge
čaitė — Peruche. Į garbės 
teismą — Dr. £ Bačkis. P. Du- 
levičius, A. Michelevičius. Stu
dentų sekcijos naujon valdy- 
bon — Z; Mikšys. R. Bačkis, P. 
Klimas.

• Lietuvių studentų Paryžiu
je šiais'metais yra 17, be to- 
— yra dar 
Strasbourge 
studentai.

(Atkelta iš 3 psl.) 
samprotavimais”.

Galų gale sovietinė ideologi
ja atsiskleidžia kaip “viena ly
čių, kurios siekia palaikyti re
žimą. Ji tarnauja režimui".

Dar lengviau pasekami pasi
keitimai dorinėje srityje. 1917 
m. S. S-ga triukšmingai pašali
no visus “senus prietarus”/Po 
to pamažu iš naujo atsirado 
pagarba šeimai, tėvynei ir net 
nuosavybei. Į teisę ir ekonomi
ją pradžioje buvo žiūrima kaip 
Į buržuazinį ir kapitalistinį 
antstatą, turintį išnykti kartu 
su ta visuomene, kurios išraiš
ka ir pateisinimas jis buvo. 
Nūn susidarė atskira sovietų 
teisė ir ekonomija. Galop apie 
pačią valstybę buvo revoliuci
jos metu skelbiama, jog žen
giant į komunizmą, ji veikiai 
žlugs. Tuo tarpu sovietinė val
stybė nuolat stiprinama ir stip
rėja, nors režimo teoretikai 
šiandien nemano, jog nuo to 
komunizmas nukentėtu.

Akivaizdoje tokių stambių 
pasikeitimų peršasi klausimas,

ar kas dar liko S. S-goje iš 
marksizmo, iš to marksizmo, 
kuris gali pretenduoti Į Karo
lio Markso mintis ir vardą?

Ir vis dėlto taip. Atidžiai 
žvelgiant, ir nūdienė S. S-gos 
ideologija savo pagrinduos te
bėra marksistinė. Nepasikeitė 
ūkinis pagrindas: kaip anks
čiau; taip ir dabar neigiama 
privati nuosavybė. Nepasikeitė 
nė filosofinis pagrindas: vis 
dar tikima i neaprėžtos pažan
gos. galimybę, kaip lygiai, kad 
mokslas gali jo eigą paskubin-

pildys) St. Louis lietuvių sta
tomai bažnyčiai, čia dedami 
visi spalvoti langai. Apačioje 
dideli, viršuje maži, taip viso 
susidaro 53 vitražai. Juose bus 
pavaizduotos stebuklingos 
Lietuvos Marijos šventovės, 
žymieji mūsų tautos ir Baž
nyčios asmenys, įvairūs sim
bolių ženklai.

šią vasarą vieną jo grafi
kos darbą įsigijo Metropoli
tan muzėjus New Yorke. Mu- 
zėjus surengė ir savo įsigytos 
grafikos parodą, kurioje iš
statė tik amerikiečių dailinin
kų kūrinius, jų tarpe ir V. K. 
Jonyno. Vėliau Audubori — 
Amerikcs dailininkų draugi
ja — jį pakvietė nariu į sa
vo draugiją.

Gruodžio mėnesį jis baigę 
A. Vaičiulaičio pasakų rinkti
nės “Auksinės kurpelės” iliu
stracijas. Knygoje bus 20 pa
sakų. V. K. Jonynas padarė 
kiekvienai pasakai pradinį 
piešinį ir ilgesnėms pasakoms 
po piešinį tekste; taip susida
rė 39 piešiniai ir trijų spalvų 
viršelis. (Knygą leidžia Ven
tos leidykla Vokietijoje).

Prieš pat šventes The Book 
of the Mcnth Club išleido jo 
pieštą spalvotą kalėdinį atvi
ruką. K.

KEISTAI PAMINĖTAS 
ADOMAS MICKEVIČIUS
“Tiesoje” V. Sirijos Gira 

stengėsi įrodyti, kad A. Mic
kevičius niekad nebuvęs rusų 
priešas. V. Dausa rašo specia-

Omaha. Nebr. — čia atsi
kėlė iš P. Amerikos naujų lie
tuvių. Iš Venecuelos atvyko 
Guzalaičių šeima. Guzalaitis 
Venecueloje buvo stalius ir 
pasistatė sau namus. Vienas 
sūnus dirbo prie elektros, o ki
tas dar lankė mckyklą. Nors 
šeima buvo gerai įsikūrusi, 
bet dėl kenksmingo P. Ame
rikos klimato turėjo išvažiuo
ti. čia Omahoje Guzalaitienė 
turi dvi seseris — Drazdienę. 
kuri neseniai atvyko, ir Ak.ro- 
mienę, kuri čia gyvena apie 
40 metų. Be abejonės Omaho
je savųjų tarpe gyventi bus 
maloniau.

Iš Kolumbijos atvyko dide
lė Misiūnų šeima. Jiems ten 
buve gana sunku gyventi. 
Maistas, drabužis ir butas yra 
brangesni už uždarbį. Oma
hoje Misiūnienė pradėjo dirb
ti jau antrą dieną vos atvy
kus. Jau dirba visi šeimos na
riai. Tuo tarpu Misiūnų šeima 
yra sustojusi pas Praną Odi- 
ną.

Iš Vokietijos atvyko Juzas 
Gricius. Jam sutartį padarė 
ir sumokėjo kelionės išlaidas 
ir savo namuose priglaudė

Prisimenat mane? Kada aš pagalvoju, 
Kaip požemiuose miršta broliai engianti, 
Regiu jus tartum gyvus nuo galvos lig kojų, 
Rūsčių dienų draugai, vienminčiai tolimi! 
Težūva tie, kas žudo pranašus tautos! .. 
Kur jūs dabar? ..
Gal būt, kiti iš jūsų šliaužoja prieš carą, 
Nuleidę išgąstingai galvas nuolankias, 
Gal būt, už ordinus ir už tarnybą gerą 
Jam savo laisvą sielą pardavė kai kas. 
Gal kitas veidmainingai liaupsina jo vardą 
Ir džiaugias negandais bičiulių artimų, 
Paplūdusią kraujuose tėvynę spardo. 
Tironui girdamasis žiaurumu.
Jei ši niūri daina į šiaurę bekraštinę 
Lyg aidas tolimas ūmai atlėks pas jus, — 
Tegu ji atneša vilties ir laisvės žinią, 
Kaip gervės atneša pavasarius giedrius! 
Pažinsit mano balsą! Aš dantis sukandęs, 
Despotą keikdamas, vyniojuos kaip žaltys; 
Tik su jumis buvau aš tyras kaip balandis, 
Tik jums atvėriau tai, ką sakė man širdis. 
Tėvynės ašaros ir mano brolių kančios 
Pripildė mano taurę degančios tulžies: 
Lai graužia ji ne jus, o jūsų pančius, 
Jei jų baisiu nuodų bent lašas nulašės. 
Tenedejuoja tie, kas vargo išsigando;. 
Gailus kaukimas jų nesugraudins manęs: 
Tik šuo pamilti gali savo grandines
Ir kanda ranką tam, kuris nuplėšt jas bando.

Nors jaudini..
(Atkei|a iš 2 psl.) 

sęs yra Vokietijoje ir vienin
gos Europos'idealas.

Tačiau iš trijų didžiųjų eu
ropiečių nebėra de Gaspėrio; 
šviesusis Robert' Schuman iš 
Prancūzijos gyvenimo priekio 
išstumtas.. Ūko -Adenauėris—,

'■ '"V • • I ' ' ' ' * '

Vieningos Europos prie&M ir 
laukia to paskutinio, Adenaue
rio, galo. Laukia io gajo ir de
mokratinės Vokietijos prieisi.

Šiom dienom Adenauerio 
sostinėje nusileido šešėlis. Tai 
Maskvos atstovas Zorinas. Jis 
yra lyg simbolinis juodas var
nas, kuris atvyko iš arti galąsti 
snapo ir nagų...

Bet ir šiuo kartu gal tinka 
pakartoti žodžius, kuriuos Ade- 
naueris taria, kai kiti jo ben
dradarbiai-yra galvas pametę: 
tik nesijaudinkite... M.

Programoje:
Darbininko dramos konkurso premijos įteikimas * V. Karklinio 3 veiksmų 
komedija RAUDONASIS VYNAS. Vaidina Bostono lietuvių dramos sambū
ris, dalyvaujant dramos aktoriui HENRIKUI KAČINSKUI., Režisuoja dramos 
aktorė A. GUSTAITIENĖ,dekoracijos, dail. V. VIZGIRDOS • Šokiai grojant 
JOE THOMAS orkestrui • Užkandžiai ir gėrimai.

• Lietuviai krepšininkai da
lyvavo pabaltiečių krepšinio 
turnyre Sidnėjuje. Australijo
je. ir laimėjo pirmą vietą: tuo 
būdu jau antrą kartą pasidarė 
Sidnėjaus pabaltiečių meistru.

• K. Mikus, boksininkas, 
gražiai užsirekomendavęs Aus
tralijoje ir pasidaręs vid. svo
rio Čempionas, naujose rungty
nėse pralaimėjo australų boksi- x 
ninkui B. McDonaldui.

PAIEŠKOMA
Karolis žemaitis ir Juozas 

Pakalnis, gimęs 1918 m., Do
vydų kaime, Kazio sūnus. Jiem 
yra žinių iš Lietuvos. Kreiptis 
| Darbininko redakciją.

Jonas Adamonis.
Prieš Kalėdas mūsų mo

kyklos vaikai, seselių4 rūpes
tingai parengti, surengė vai
dinimą, į kini buvo atsilankę 
ne tik lietuvių, bet ir lenkų, 
vokiečiu ir kt.

Jamaieoje, L.I., N. Y., V. K. 
Jonynas vienoje meno mokyk
loje dėsto įvairius dalykus. 
Ten jis ir gyvena ir įsirengė 
savo darbo kambarį — atelje. 
Kai pasibaigia pamokos mo
kykloje, u^pjęs pas dailininką, 
rasi jį įsikniaubusį darban ir 
beskubantį.

Paskutiniu laiku jis daug 
dirbo prie Marųuet Parko sta
tomos lietuvių bažnyčios vi
daus dekoravimo. Bažnyčios 
vidui, langams, durims jis pa
gamino įvairius ornamentus, 
rozetes, išpildydamas jas gip
se natūralaus dydžio. Iš mo
delio jau kitos dirbtuvės jas 
iškals akmenyje. Tai pačiai 
bažnyčiai jis daro ir vitražų 
.projektus ir taip pat juos iš
pildys. Vitražuose vaizduoja
mos Marijos šventovės Lietu
voje. čia ir Aušros Vartai, ir 
Pažaislis, ir Šiluva, ir žemai
čių Kalvarija. Centre išryš- 

. kindamas pagrindinę figūrą, 
aplink sustato miesto charak
teringus pastatus ar vaizdus. 
Taip Aušros Vartų vitraže 
prasiskleidžia visa Vilniaus 
panorama su bokštų bokštais, 
Pažaislio vitraže — vienuoly
nas, Ž. Kalvarijos — Kalnų 
koplytėlės.

šį rudenį pradėjo vitražų 
projektus (juos taip pat ir iš-

Pasišovęs išlaisvinti žmogų 
iš tikros ar tariamos socialinės, 
politinės, religinės “vergijos”, 
sovietinis marksizmas padarė 
žmogų šimtą kartų baisesnės 
vergijos auka.

Knygos gale autorius pažy
mi, kad krikščioniškos ir mark
sistinės viltys yra iš esmės ne
suderinamos.

J. Vidzgiris (ELI)

tija” patvirti- liai* aplankęs Krymą, kad su- 
Modželiauskd prastų “Krimo sonetus”. į Jis 

" . /- Jvicius
“Kryme daug mąstė apie gim
tinę, apie Lietuvą* apie liau
dį”. Ogi E. Narvydaitė neat- 
laidžiai tvirtina, kad A. Mic
kevičius tai esąs nacionalinis 
lenkų poetas. Churginas gi iš
vertė A. Mickevičiaus eilėraš
tį, skirtą “Draugam Rusam”, 

įdomus tas eilėraštis:

du kandidatai, 
studijuoja tik 3

** i Gruodžto 1 
Nemano uftvMką ties Kau- ausi arch. 
nu ir renglHi»d statyti hidro- “Kauno HES” gyvenvietės įrodinėja, kad A Micke 
eMk^inę ktotį. ^^Tiesoje” bu- planą, kuri sudarys PetrašiŪ- 
vo sudalytos |spūcfiįs, kad už- nų tęsinį ir bus ant “Kauno 
tvanką statą patys lietuviai.' jūros kranto”.
•Bet gruodžio 4 N. Luchniov, 
Kauno HŠ8 viršininkas, “at-



Visada gyVa draugija 
. --a,. ‘ \ •* - *.’.5 : • *'<•'/ ' •• • •■■ . ■

Kat Bendruomenės Centru, \

draugijos ve ► baras. Vie-

meto draugijos nariai, pilni

idealų, skverbėsi į gyvenimą,

Jei nuo pirmutinio draugi-

ir cirku. ateina i ji Londone.

CHICAGO, ILL.

Religious Vocations

HELP W. FEMALE

Žinios iš Philadelphijos

uippn'r^^
Em. Skrabulytė, I. Urbšaitis.

FROM

WARREN
Nauja Lietuviu

WRIGHT

STATE
TREASURER

ILLINOIS

e

KARALIENĖ ELZBIETA U 
lydfana eirko direktoriaus.

sakęs, — seMs savo pirmta- * 
kūno pramintus kelius ir ne
apvils tų, kurie jam patikėjo 
šias pareigas. J.M.

dinti, tai sektų tokia jų eilė:
Mamertas Kauklys, Stasys 

Baurušaitiš, Mykolas Augus-

metus.
Lietuvių Šv. Vardo dr-ja, iš 

kurios išaugo Liet Kat Ben
druomenės Centras, bene pir-

noje Sopulingosios Dievo Mo
tinos iietuviią parapijoje.

GI ir PAVĖLUOTI PAŠAUKIMAI 
KVIEČIAMI I OBLATUS 

PROGRAMA PAVĖLAVUSIEMS 
PASAUKIMAI — 

Turėdami daug metų patirties 
duoda geriausia trumpiausiu 
laiku. Tuojau rašykite šiuo 

reikalu 
Rev. O. L. Munie, O. M. I. 

Voeation Director 
Oblate Fathers 

Belleville, Illinois;

RYKŠTĖ ATSIDŪRĖ TEISME 
į \ Vokietijos teisme buvę pri- 
| statyta rykštelė, karia jos sa-

tinavičius, Kazys Jaruševičius, 
Kazys Nekrožius, Jurgis Vai
tekūnas, Juozas Kasperas, 
Vincas Grinevičius ir 1956 m.

. PRANCCaJOS PARLAMEN
TO ATSTOVAS, bet dar moki
nys — dienos' “didvyrio” Pan- 
jade, kurte ii irfpakaHo moko 
naująjį parlamentarą.

K MAŽŲJŲ IŠRADIMO PASAULIO
vininkas patiria “žemės spin
dulius”. Jis buvo teismui ap
kaltintas, kad pardavinėjęs 
aparatus, kurie gali nuo tų 
“žemės spindulių” žalingo vei
kimo apsaugoti. Vadinas, iš
naudojąs žmonių prietaringu
mą pasipinigavimo tikslu.

Teismas turėjo pasakyti žo
dį. Miuncheno kriminalinės 
policijos specialistas psicho- 
chemikas liudijo, kad objekty
viai negalima įrodyti jokių 
“žemės spindulių” buvimo. Bet 
visi nustebo, kai jam griežtai 
pasipriešino Bayreutho vaikų 
klinikos vedėjas gydytojas Be- 
ckas. Jis pateikė davinius, kaip 
jis tyrinėjęs 8 metų vaiką. Esą 
vaiko širdis veikusi nenonria- 
liai, kai tik jis patekdavęs į 
“žemės spindulių” sritį, ir im
davusi vėl normaliai veikti, kai 
tik buvęs pavartotas aparatas 
tiem spinduliam nukreipti. Jis 
pažymėjo, kad tie spinduliai 
veikią liguistus ir jautrius as
menis. .

Jo davinius parėmė teismo

LAIKRODIS TŪKSTANČIUI 
METŲ

Danijoje padarytas ir prieš 
naujus metus sostinėje paleis
tas eiti laikrodis, kuris be nau
jo užsukimo ar elektros jėgos 
eis tūkstantį metų arba dau
giau. Laikrodis varomas su
spaustu oru, kuris eina į laik
rodį iš baliono. Rodys ne tik 
valandas, minutes ir sekundes, 
bet dienas, savaites, mėnesius, 
metus, o taip pat saulės nusi
leidimo ir patekėjimo laiką, 
mėnulio ir kitų planetų judė
jimą. Viso 10 “ciferblatų”.

Laikrodžio projektą padarė 
neturtingas laikrodininkas ir 
astronomas mėgėjas Jens 01- 
sen. Dirbo prie jo 30 metų. Ir 
mirė nematęs savo darbo galu
tinai baigto. Bet projektą pa
rėmė eilė organizacijų, kurios 
surinko 107.000 dol., reikalin
gų laikrodžio statybai. Mano
ma, kad tik trečią tūkstanti 
metų baigus laikrodi reikės 
atidaryti, išvalyti ir naujo oro 
prispausti. .

Laikrodžio atidarymo iškil
mėm ženklą davė pats karalius, 
paspaudęs mygtuką.

PAGALBA TIEM, KURIE 
NETURI RANKŲ

Vokietijoje Heidelberge uni
versiteto klinikose ( buvo de
monstruojamas naujas išradi
mas. svarbus berankiam. Tie, 
kurie visai rankų neturi, tuo 
išradimu, nauju protezu pasi
naudodami. galės valgant nau
dotis šaukštu ir šakute, ar net 
ir nusiskusti. Truksią po dvi 
savaites, iki berankiai išmoksią 
ir apsiprasią tuo aparatu nau
dotis.

KOVA PRIEŠ DULKES
Danijos gydytojas dr. Claus 

Jessen tyrinėjo orą mokyklose, 
ligoninėse, kareivinėse, biuruo
se, žiūrėdamas, kiek ore yra 
bakterijų. Jo tyrinėjimas paro- 

~ dė, kad visose patalpose, kur 
nieko nedaroma orui vai vi i. 
oras yra daug blogesnis, nei 
tas, kokio reikalauja sveikata 
pagal Anglijoje priimtas tai
sykles. Bakterijų pilna tiek 
senuose namuose, tiek naujuo
se. kuriuose yra mažiau erdvės 
ir žmonės labiau sukimšti. 
Daugiausia bakterijų išmetanti 
i orą burna. Po nusičiaadėiimo 
pasklinda 20—40.000 daleliu, 
po nusikosėjimo 20—200, pa
prastas garsas išmeta į orą iki 
200 dalelių. Taip pat bakterijos 
eina susijuokus ar net stipriau 
kvėpuojant. Išmestos į orą 

.bakterijos sugula ant baldų, 
grindų, paskui vėl pakvia nuo 
suiudimo.

Kas daryti? Patarė įtaisyti 
ventiliatorius patalpose, patiem 
laikytis švaros, baldus, grindis 
tepti aliejum. peršviesti patat- 
pas ultravioletiniais spindu-

Alieks; Įdubo vedėjas J.Case, 
tvarkdarys And. Leonard; tei-

rytų tvirtesni ir pajėgesni.
1917 m., dar vos pradedanti 

eiti pirmuosius žingsnius, So
pulingosios Dievo Motinos pa
rapija (parapija įsikūrė 1915 
m.) jau turi organizuotą vy
rų būrį, kuris sudarė tvirtą 
užtvanką besiskverbiančiai

- bedievybei ir dėjo tvirtus 
krikščioniškus pagrindus atei
čiai.

Nebus apsirikta pasakius, 
kad per eilę metų^šavo gau- 

B siomis ir vieningomis greto
mis ši draugija turėjo didelės 
įtakos į šios kolonijos vienin
gumą, kuriuo šiandien daug 
kas stebisi.

Pavarčius draugijos veiklos 
puslapius, matome daug nu
veiktų gražių ir kilnių darbų. 
Visų smulkiai čia nesuminėsi- 
me, bet pro didžiuosius dar
bus negalima praeiti tylomis: 
nupirko žemę, ant kurios 
šiandien stovi naujoji bažny
čia, įkūrė dabartinį Lietuvių 
Kat. Bendruomenės Centrą, 
įgijo nejudinamąjį turtą, įstei-

mannas. Jis tvirtino, kad spin
dulius galima net išmatuoti. 
Teisme atsidūrusią rykštelę jis 
paėmė ir patikrino, ar tiem 
spinduliam esąs jautrus kalti
namasis. Išbadą gavo teigiamą. 
Paskui tikrino teisėją, kuris 
pasirodė vidutiniškai jautrus. 
Bet kaltintojas pasirodė visai 
nejautrus.

Teismas rykštelę ir jos savi
ninką ištęisino.

Andr. Salvest; dvasios vadas

Keletą žodžių reiktų tarti ir 
apie naujai išrinktą pirmi
ninką P. Velevą.

draugijos^gerbūvį, jau yra iš
keliavę amžinybėn, kiti jau 
žilagalviafl, pavargęir perda
vę savo pareigas, jaunesnie
siems. Per tą laikotarpį vieni 
daugiau, kiti mažiam arė šį 
lietuviškąjį dirvoną. Visiems 
jiems priklauso didelė pagar-

V kU?. <«e”, Sos toloki
veikloje vadovaujamuose pos- 

, tuose. Jis ir naujosios bažny- x 
čios statymo fondo pirminin
kas nuo 1952 m., ilgametis 
Lietuvių Taupymo ir Skolini-' 
mo įstaigos (Schuyler Savings 

' and Loan Association of Kear- 
ny, N. J.) reikalų vedėjas, ki
tų įvairių draugijų bei klubų 
narys, didelis dainos mylėto
jas ir lietuviškųjų reikhlų gy
nėjas.

Naujasis šv. Vardo draugi- - 
jos ir Lietuvių Kat. Bendruo
menės Centro pirmininkas P. 1 
Velevas, kaip jis pats savo kal
boje per įvykusį metinį susi- ’ 
rinkimą gruodžio 12 yra pa

laikais draugija, galima saky
ti, labiausiai žydėjo ir dau
giausiai vaisių davė. Draugija 
įvertina jo pasišventimą ir 
kartu apgailestauja jo netek
dama vadovybės eilėse.

Ta proga tenka paminėti, 
kas sudaro 1956 m. Šios drau
gijos, o kartu ir Liet. ' Kat. 
Bendr. Centro valdybą: pirm. 
P. Velevas, vicepirm. J. Bel- 
za, protokolų sekretorius J. 
Mėlynis, finansų sekretorius 
Ch. Alieks, iždininkas Ed. Sta- 
dolskis, reikalų vedėjas J.

JAV Ik KANADOS LIET. DAINŲ ŠVENTĖS vykdomasis komitetas. Iš kairės i 'dešine: vicepirm. Albinas 
Dzirvonas, patarėja Juzė Daužvardienė, pirmininkė Aliee Stephens, vicepirm. Justas Kudirka, šen. sekr. Juo
zas Kreivėnas, sekr. Agnė Jasaitytė, vicepirm. Vytautas Radžiu*, sekr. Elena Blandytė ir Spaudos bei Propa
gandos komisijos pirm. Vladas Būtėnas. Dainai šventė įvyksta 1956 m. liepos mėn. 1 d. Uhicago Coliseum pa
talpose. Joje dalyvauja visi Kanados ir JAV lietuvių choras.
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Metinis Bendruomenės apy
linkės susirinkimas įvyksta 
sausio 22 d. 11 vaL lietuvių sa
lėje tokia darbų tvarka: 1) su
sirinkimo atidarymas ir miru
siųjų apylinkės lietuvių pager
bimas, 2) prezidiumo rinkimai, 
3) apyskaitiniai pranešimai 
I valdybos narių, komisijos var
go mokykloms Vokietijoje rem
ti ir kt.>, 4) kontrolės komisi
jos aktas, 57 rinkimų komisijos 
pranešimas dėl kandidatų, 6) 
paklausimai ir diskusijos dėl 
pranešimų, 7) apylinkės valdy
bos ir kontrolės komisijos rin
kimai, 8) einamieji reikalai, ir 
sumanymai, 9) susirinkimo už
darymas. 1

Apylinkės veiklai labai svar
bu, kad jai vadovautų pajėgi 
ir energinga valdyba. Tokią val
dybą bus galima išrinkti, jei 
bus pasiūlyta pakankamai kan
didatu. Siūlyti gali kiekvienas 
apylinkės lietuvis. Tad pas:- , 
naudokime šia teise! Jei kas

negali kandidatuoti pats — 
tesuranda vietoj savęs kitą. 
Tuo parodysime, kad Bendruo
menės darbas mums iš tikrųjų 
rūpi.

Kandidatus rinkimų komisi
jai galima pasiūlyti ir iš anks
to. Tad kalbinkime juos ir gau
kime jų sutikimą. Į rinkimų 
komisiją yra kviečiami: inž. A.

POSĖDŽIAVO APYLINKĖS 
VALDYBA

Bendruomenės apylinkės 
valdyba sausio 2 d. posėdy 
svarstė su metiniu susirinkimu 
susijusius klausimus, taip pat

druomenės Valdybos aplink
raščiais .bei darbais. Su dideliu 
dėmesiu buv^ s ir*" torai tauti
nio solidrniro ir ų, apygar
dų reikal’r.giimo. Taute s Fondo’ 
pasų ir ženklelių platinimo bei 
kiti reikalai. LB inf.

Vinco Krėvės antkapiniam 
paminklui statyti jau surinkta 
aukų $1700.00. Paminklui sta
tyti komitetas, kuriam pirmi
ninkauja dr. Vincas Maciūnas, 
dėkoja aukojusiems ir prašo 
aukų siuntimą tęsti Norima 
surinkti dar $500.00. Pinigus 
siųsti inž. Alfonsui Jurskiui, 
1313 W. Jarome St. Philadel- 
phia 40, Pa.

Vasaros išvažiavimams vie
tos įsigijimo reikalas buvo 
svarstomas gruodžio 28 d. Įvy
kusiame pasitarime, kurį su
kvietė Adolfas Bachas. Phila- 
delphiečiai šiuo metu tokios 
vietos neturi ir' išvažiavimus— 
piknikus ruošiant tenka prašy
ti svetimųjų malonės. Atsisaky
ta minties įsigyti vietovę, kuri 
būtų naudojama tik išvažiavi
mams — piknikams. Pritarta 
‘Country Club’ pobūdžio vasar
vietės įsigijimui. Sutarta su
rinkti daugiau žinių apie tin
kamas šiam reikalui vietas, kai
ną ir panaudojimo galimumus. 
Pasitarime dalyvavo: A. Ba
chas, R. BaČkauskas, C. Chele- 
denas, K. čikotas, A. Dilba, P. 
Dovidonis, M. Dumša, A. Ka- 
niušis. S. Mankas, S. Vasiko- 
nis. K. č.

vieton išrinkta O. Roznikienė.
Buvo taip pat nutarta rinkti 

medžiagą Philadelphijos lietu
vių Metraščiui, Į kurio redak
cinę komisiją išrinkti prpf. 
Puzinas, B. Raugas ir Br. Dir- 
mėnaš. Jeigu bus galima, vė
liau bus stengiamasi išleisti ir 
visos Pennsylvanijos lietuvių 
istoriją.

Kultūros Tarybos posėdis
Kultūrinės paskaitos nutarta 

rengti kas antrąjį kiekvieno 
mėnesio sekmadieni. Jau da
bar yra numatytas sekančios 
paskaitos: adv.-J. Stiklorus: Ma
žosios Lietuvos temomis, Kos
tas Ostrauskas: dabartinė lietu
vių literatūra. Ši pastaroji bus 
pailiustruota poeto Kazio Bra-

dūno, kuris paskaitys savo nau
jausių eilėraščių.

Pažymėtina, kad pirmoje šio 
posėdžio dalyje dalyvavo 7 
seselės kazimierietės, šv. Kazi
miero parapijos pradžios mo
kyklos mokytojos. Kartu su jo
mis buvo aptarti lituanistinių 
dalykų dėstymas ir knygų rei
kalingumas. Seselės pageidavo 
daugiau knygų anglų kalba 
apie Lietuvą. Kultūros Taryba 
pasirūpins joms tokių knygų 
padovanoti.

N. C. R. 3100 Operafor
Some experience necessary. 
Near West Side Co. Offering 

steady position. 5 day wk. 
40 hrs. Pleasant working 

conditions.
Morgan Sach & Door Co. 

2287 Blue island Avė.
Vlrginia 7-6600 

Mr. Zettlemoyėr

Immediate openings for 
STENOGRAPHER 

(With Cakulator experience) 
Pennanent position in 

Merchandise Mart with 
GENERAL MOTORS 

Starting salary $270 to $290 
per month 5 day week 

Call Mr. Williams for ap- 
pointment SUperior 7-9212

Praėjusių metų gruodžio 
menT pradžioje įvyko visuotinis 
L. Bendr. Philadelphijos apy^ 

• linkės susirinkimas, kuriame 
buvo išrinkta nauja Bendr. VaL 
įdyba: M. Bigenis — pirm., kun. 

^ydr. V. Martusevičius ir K. Ci- 
kota — vicepirmininkai, A. Im- 
pulevičius — sekr., L. Bagdo
navičius, J. Adomonis — iždi
ninkai, Z. Romanauskas — na
rys. Naujai valdybai linkime 
daug ištvermės ir sėkmės.

Prieškalėdiniame Kultūros 
Tarybos posėdyje padaryta 
daug svarbių nutarimų. Pir- 

- miausia, pasitraukus iš Tarybos 
vicepirm. kun. dr. B. Šimkui, 
vicepirmininkais išrinkti dr. K. 
Gudinąs ir B, Raugas. Tame

STOUGHTON, MASS.
Paskutinio susirašinėjimo 

javiniais Stoughtone yra 13.757 
asmenys; iš jų 76^4. pasiskirs
tę į 1502 šeimas, priklauso Im- 
maculate Conception katalikų 
parapijai. Be to. dar yra 7 ki
tų religijų parapijos.

Kalėdų senelis aplankė lie
tuvių šeštadieninę mokyklą ir 
kiekvienam lankytojui padova
nojo po šokoladini paveikslą.

Lietuvių Namai per Kalėdas 
surengė lietuvių kilmės vaikam 
ir jų svečiam Kalėdų eglutę. 
Visi vaikai buvo apdovanoti.

Mk.

naštos pasitraukus augštesnio- 
sfos lituanistinės mokyklos di-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didele anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd.. Londone, siunčia Į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su —vilnonėmis me
džiagomis. maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garant. — 
pilnas draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun
tėjas. gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos tad labai 
greitas priitatymaa.

Prašykite mus i LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sarašu:

OVERSEAS CARGO ČO.
4426 L Rockw«ll SK

Tolu T Arda 7-4337
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Darbininko administracijoj

Kodėl?-

LOS CENTRO VALDYBA

2.00
1.00
0.50

1.00 
0.75 
0.70 
1.00
T50 
2.00

1.50 
1.00 
0.50 
1.25 
1.00 
3.00 
1.00 
2.00

5.00
2.00
2.00
3.00
1.80

$5.00
2.00
2.00

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

prie trijg gjrdytajv 
j» gebėti efetaide dar kiti trys
H CaKftndjes.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak.. šeštadieniais iki e 

vai. vak.

2.00
3.00
5.00
6.00

3.50
0.10
0.10

0.60 
1.1C 
1.80 
1.00 
1J5

kirminams išvaryti.
kių lapų pusė svaro
Trejanka tinka pašalinti įvai
rimi vidurių piktybėm. Tre

stas Dry Ifcriur Rd. 
MHtite VBlaee L. L, N. Y.

TW 4-aUC

an Sųuare (7 Avė. A W. 4 St| 
Bes. OR 5-9437. dosed 
Eves. IneL 'Sun. 8:40. Mats. ;..
and Sun. 2:40. '7^

Lithuania Through The Ages, A. Šapoka
(Gaišiai iliustruota) ...........

4 Martyred Bfehops, T. Narbutas...............
Soviete ftiU God in Lithuania, T. Narbutas

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway

South Boston 27" Mass.

Richard J. Cushing, D. D 
Dvasios Vadas

Kui). Pr. A. Virmauskas 
' 50 Flaherty Way 
So. Boston 27, Mass.

kaip tik mes su vyra pradeda
me bartis, aš tuoj vaikus išsiun
čiu laukan pažaisti. *

— Ach, taidėl to jūsų Vai

metuose ten iškrintančio lie
taus vandenį. Su kokiu džiaugs
mu gyventojai sutiko šį val
džios projektą, tamsta suprasi 
tik iš šio vieno pavyzdėlio: vos

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, L. Pelėda ..........
tepta paauk*, v. Pietaris ...............

Pranešimas trumpai išdėsto 
konvencijos nustatytas politi
nių pabėgėlių pagrindines tei
ses. Atsižvelgiant į Europoje 
esančių pabėgėlių nerimą, kad 
dėl sovietų nuolatinio spaudi
mo gali boti pavartota prievar
ta tremtiniams grąžinti, PJT 
pranešimąs cituoja konvencijos 
33 str., kuris tatai įsakmiai 
draudžia. Konvencijos 33 str. 
sako: Nė viena susitariančiųjų 
valstybių jokiu pavidalu no
trėms ir negrąžins per sieną 
pabėgėlio į tokias teritorijas, 
kuriose dėl jo rasės, religijos, 
tautybės, socialinės priklauso
mybės ar politinių Įsitikinimu 
būtų grasoma jo gyvybei ar 
laisvei

— Aš negaliu įsivaizduoti,— 
piktinasi muzikos mėgėjas, — 
kaip galima snausti Wagnerio 
muzikos beklausant?

— Ir aš negaliu suprasti. Ko
kių reikia nervų, kad tokiame 
trukšme galėtum apie miegą 
galvoti, 
vedėjas.

puse svaro
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir

Pupalaiš-
- $1.25.

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St. 
Nmrood, Mass.

Juozas Andriušis
238 Leenard Street Brooklyn 11, N. 1

- EVergreen 7-8247.

— Kodėl gi? /
— Mes labai patenkinti, kad 

tamsta čįp atvažiavai, pone pro
fesoriau.

— Malonu girdėti, bet įdo
mu, kodėl aš geresnis?

— Tamsta visai kitoks, kaip 
pirmiau čia buvę gydytojai. 
Tamsta tikras saviškis tarp 
musu.

TALARSKI
FUNERAL HOME

Atvirai vaikiškai
Aukštas valdininkas, beieško

damas savo šoferio, randa tik 
jo mažąją dukrelę žaidžiančią 
su lėlėmis. •-——

V

— Sakyk man, kur yra tavo 
klausia jis išdidžiai, 
ežinau, — atsako ma

žoji ir toliau sau žaidžia.
— Atrodo, kad tffr nė neži

nai, kas aš esu, kad taip nė 
akių nepakeli

— O taip! Aš gerai žinau, 
kad esi tas vyras, kurs be ma
no tėvelio niekur negali nuva
žiuoti.

Ramunes
Ramunių arbatą vi- 

lĮęi sada yra gera gerti.
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.

k \ Liepos žiedų arba-
W ta geriama prakai

tavimui sukelti, 
pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 

$1.25.

iisctis ramyix|o
Du draugai airiai dalyvavo 

bičiulio laidotuvėse. Grįždami 
namo, jie kalbasi, kur katras 
norėtų miręs būti palaidotas. 
Vienas sako norėtų būti par
vežtas i Airiją ir palaidotas sa
vo parapijos kapinėse.

— Oaš norėčiau, kad mane 
palaidotą čia žydų kapinėse.

klausia draugas.
— Matai, mano galva, žydų 

kapinėse bus paskutinė vieta, 
kur velnias ieškos airio...

Visaiš draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JUOZ4 ANDRIUŠĮ
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobilini, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kariu apmokant ir ligoninės

William J. Drake 
Dragūnas

Neseniai atvykęs psichiatri
nės ligoninės direktorius mėg
davo pakalbinti savo pacientus, 
ypač pasiteirauti apie jų reika
lus bei norus.

— Mes dabar nieko'nebeno
rime, 
sveikstantis.

Stephen B rėdės Jr<
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

TeL APplegate 7-7083

jimo laisvė tegali būti suvaržy
ta *iki jo padėtis naujajame 
krašte bus sutvarkyta arba iki 
jis gaus kito krašto leidimą 
apsigyventi .

Konvencija (1 str 2 . p.) ap
taria, tas laikytinas pabėgė
liu, būtent: (1) kas “dėl buvusių 
prieš 1551. 1. 1. įvykių ir dėl 
pagrįstos persekiojimo baimės 
dėl savo rasės, religijos, tauty
bės, socialinės priklausomybės 
ar dėl savo politinių pažiūrų 
yra palikęs savo pilietybės 
kraštą ir negali ar dėl minėtos 
baimės nenori savo pilietybės 
krašto globa naudotis; arba (2) 
kas yra be pilietybės ir dėl 
augšČiai minėtų įvykių yra pa
likęs savo ankstesnio gyvenimo 
kraštą ir negali ar dėl baimės 
nenori ten grįžti”.

Konvencija pabėgėliais laiko 
visus, imuos tokiais laiko IRO 
konstitucija. Dar daugiau. Kon
vencija pabėgėliais laiko ir 
tuos, kitiems IRO konstitucija 
buvo pabėgėlio globą atsakiusi, 
jei tik jie atitinka konvencijos 
nuostatus.

PJT pranešimas sykiu per
spėja tremtinius, kad konven-

♦ RELIGIJA IR FILOSOFU A
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.....................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. — 
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. .. 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

III p. ...... .____------------ ----------------------
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaiiė, 99 p.'-----_.
Džiatdos gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prauskis, 139 p:.....
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.--------------------------
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. . . ... 
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa.....

įrišta......

POEZIJA
Šventieji akmenys. F. Kirša, 112 p.
Sesuo buitis, J. Aistis, 45 p 
Be tėvynės brangios, J. Ate 
Kelionė, A- Tyruolis, .126 p. 
Vai lėkite dainos i200 dainų I

Hospitaite, Schools, Day Nurseries 
and the care oi orphans and 
derprivileged children. Young ladies 
are invited to "find this way”. •,

Wrfte to: Vocation Directress 
Sisters of St. Francis

Immaculate Conception Mother- 
house, Hasting on Hudson 6, N. Y.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
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.
Laisvę ginant I t., Pulk
Laisvę ginant II t., Pulk. J. Petraitis ...
Kaip jie mus sušaudė. Pulk. J. Petraitis

i



KARDINOLAS IR TARDYTOJAS

Stasė Norkutė,

EVergreen 8-9770

Sausio 28 d., šeštadienį Matthew P. Baliai

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
VI *-2164

po. 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną

PAIEŠKOJIMAS

KAUKIŲ 
BALIUS

Ieškau Petronės Bieliūnienės 
ir Onos Balionienės (Aleknavi
čiūtės), Raišupio kaimo, .Sasna
vos valsčiaus. Ieško sesuo Ma-

Talkininkaus kovai su polio
Massachusetts valstybės ve

teranų draugija sausio 13—14 
d. d. Bostone rengia aukų rin
kimo vajų kovai su polio. Legi- 
jonierių vadovybė pakvietė 
šv. Petro parapijos CYO orga-

Steud. ateitininkų studijų dienos

Klausykite
— ^IJFTUVOSAISIMINIMU<

Vietas užsisakyti iš anksto telefonais 
EV 7-0463 ir DE 5-1695

Vasario 16 minėjimas, 
rengiamas New Yorko Liet.

Tarybos, įvyks vasario 26 High 
School salėje New Yorke: Pro
gramą išpildys Operetės cho
ras, solistas St. Liepas.

LIODNOS-RADYBOS. Los Angeles mieste Lorenzn Terpes rado 
savo sūnų, 17 metu, nušauta ant laiptu. Kaltininkas ieškomas.

Salė kaip pasakoje
kostiumu paradas ir premijavimas — gėlių šokiai 

zikinės staigmenos — linksmos išdaigos.

THE PRISONER. Fizinės 
kančios palaužia tik silpnuo
sius, gi dvasios*galiūnams pa
laužti reikia žinoti, kaip psi
chologiškai prieiti prie “Achi-

Pasitraukė iš biznio
Norumbega Park savininkas 

Thomas L. Gili, kuris yra vedęs 
So. Bostono'lietuvaitę Markevi
čiūtę, dėl ligos parką pardavė. 
Jis buvo geras lietuvių drau
gas ir keletą kartų pereitais 
metais parke šv. Petro parapi
jos CYO organizacijai leido 
rengti šokius ir už tai neėmė 
jokio atlyginimo. Parkas yra 
Newtone, Bostono priemiesty
je, ir per metus apyvarta siek
davo 1000.000 dol.

Dramatiškoje “teismo” sce
noje kardinolas prisipažįsta 
visais reikalaujamais nusikal
timais ir nuteisiamas mirti. 
Tačiau jo mirtis komunistams 
nereikalinga: jis daugiau bus 
panįekintas būdamas gyvas 
ir negalėdamas pažiūrėti tie
siai. į akis savo tautiečiams, 
kurie į jį buvo sudėję didžiau
sias viltis. Jau atrodo, kad

LEIDYKLA PAŠVAISTE 
išleido naujus religinės muzikos kūrinius 

ADORAMUS TE — mišriam chorui ir 
BENEDICTUS — moterų chorui. .

Parašė
JULIUS ŠTARKA

Abu kūriniai išleisti viename leidinyje. Kaina $1.50.
Gaunami knygyne LAIMA,.335 Union Avė., 

Brooklyn 11, N. Y.

dienų dalyviai išklausė, žodžiu 
per tas trumpas valandas pa
skaitose ir diskusijose buvo 
ieškoma priežasties, kam tą ar 
kitą veiksmą darome. Ir buųp 
prieita išvadų, kad, pyz., pa
triotizmas toli gražu nėra vien 
tik emocinis dalykas, bet jis 
yra racionalus, logiškas ir pil
nutinei asmenybei reikalingas.

Studijų dienose buvo suras
ta atsakymas, kam mes dirba
me, aukojamės ir tikime. Daug 
pareigų ir net savaime su
prantamų dalykų'buvo raciona
liai pagrįsta.

Be paskaitų dalyviai kas rytą 
lankė šv. mišias. Tarp paskai
tų nuskambėdavo daina, kuri 
primindavo, kad esame ne uni
versiteto auditorijose, bet vie
toje, kur susirenka draugai pa
diskutuoti ir vienas antro su
tikti.

Per šias Kalėdų atostogas 
studentai ateitininkai neleido 
veltui laiko. Amerikoje tuo 
laiku buvo suorganizuoti liet 
trys aplinkiniai suvažiavimai; 
tai Chicagoje, Kennebunke ir 
New- Yorke.

New Yorke visos ' paskaitos 
buvo grindžiamos inteligentiš
kumu — vienu iš penkių atei
tininkų principų, “Ar vien 
protu galima suvokti Absoliu
tas”, “Intelektualinio aspekto 
svarbumas tautinio susipratimo 
ugdyme”, “Intelektualinės ga
lios visuomeniniame darbe”, ir 
“Inteligentas Stirnoje” — tai 
vis paskaitos, kurias studijų

Gruodžio 30 d. vakare stu
dentai suruošė literatūrinį va
karą. Čia prie vaišių stalo buvo 
skaitomi literatūriniai dalykė
liai, pasakyta kalbų bei sveiki
nimų. šiame vakare dalyvavo 
ir idėjos bičiuliai: sendraugiai 
ir moksleiviai ateitininkai.

Studijų dienos buvo užbaig
tos gruodžio 31 dzper pietus,; 
kad dalyviai: svečiai ir new- 
yorkiškiai suspėtų pasirengti 
New Yorko Bendruomenės

išnuomojamas 5 kambarių 
butas su centraliniu šildymu. 
Butą apžiūrėti galima po 6 vai. 
vakaro.
8559 88th St Woodhaven, N.Y. 

Tel: VI 9-8623

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa 
NOTARY PVBUC

NEW YORKAS

WAITKUS 
FUNERALHOME 

197 Webster Avenue

J. B. SHALINS • ;
JALINSKAS i 

piidotuvių Direktorius ! 
84-02 JAMAICA AVĖ. ! 

(prie Foreet Parkw*y Statfon) < 
Woodhavcn, N, Y.

Suteikiam garbinga* laMotovca'

■ kadaise nušokusi nuo Sovie
tų laivo ir išplaukusi į Danijos 
krantą, sausio 5 atvyko į New 
Yorką. (Plačiau kitam numery-

Liet. Atsiminimų radijas 
balandžio 22 d. mini 15 me

tų sukaktį. Ta proga Webster 
Hali rengia didelį koncertą; 
programą išpildys menininkai 
iŠ Chicagos kartu su “Rūtos” 
meno ansambliu.

Pranešimas
New Yorko Liet. Filatelistų 

D-jos susirinkimas įvyks sek
madienį sausio 15 d. 4 vai. po
piet Lietuvių Atletų Klubo pa
talpose, 1332 Halsey St. Ridge- 
wood, N. Y. Nariai kviečiami 
dalyvauti. Priimami nauji na
riai.

ruoštam Naujųjų Metų sutiki
mui V. V.

kad jo dienos jau suskaitytos.
Alec Guinness savo vaidme- 

ny sukūrė tikrą ir įtikinantį 
kardinolą — orų Bažnyčios 
kunigaikštį, stiprios^ dvasios, 
nesugriaunamos logikos, ta
čiau žmogiškai jautrų savo 
silpnybėms. Tardytojo rolėje 
Jack, Hawkins savo vaidyba 
puikiai derinasi prie Guin
ness. Jis šaltas, mandagus, 
apskaičiuojantis ir išnaudo
jąs kiekvieną savo priešo silp
nybę, tačiau per daug galvo
jąs, kad galėtų išlikti geru 
komisaru iki galo. Kiti akto
riai — antraeilės reikšmės, 
nes beveik visos svarbiausios 
scenos yra politinė ir filoso
finė dvikova tarp kardinolo ir 
tardytojo. Todėl ir pats filmas 
yra intelektualiai sunkus, ir 
mažiau galvoti linkusiam žiū
rovui nebus 'lengvai įkanda
mas.

Reikia pastebėti, kad filmo 
vertinimai tiesiog juokingai 
ir neįtikimai svyruoja tarp 
kairės ir dešinės. Pereitų me
tų Cannes filmų festivalyje 
jis nebuvo leistas rodyti, ka
dangi sovietai užprotestavo 
dėl jo anti-komunistinių ten
dencijų. Tuo tarpu Airijoje jis 
uždraustas neva dėl anti-ka- 
talikiško nusistatymo. Skir
tingos nuomonės pastebimos 
ir šio krašto įvairioje spaudo-

Lietuviy Inžinierių Draugijos 
gruodžio mėn. susirinkime re
feratą škaitė naujas draugijos 
narys, / popieriaus ... pramonės 
inž. St. Malinauskas iš Ando- 
ver, Mass^ .apie popieriaus ga
mybą, pailiustruodamas pavyz
džiais. ___ ______ - ■

Susirinkimas . iš eilės įvyko 
inž. A. Chapliko namuose. 26 
dalyviai suaukojo šalpos reika
lams 84 dolerius. Sekantis su
sirinkimas numatomas vasario 
mėn. Inž. VI. Adomavičiaus na
muose.

S. Malinauskas yra daug me
tų dirbęs.. Petrašiūnų , popie
riaus" fabrike Lietuvoj; dabar 
eina atsakingas pareigas ameri
kiečių pramonėje

Blogis bus laimėjęs, tačiau, 
kai kardinolas atsisako vie
nintelio jo tardytojo pasigai
lėjimo mosto — pasiūlytos 
kulkos, — jis išeina į laisvę 
savo dvasioje stipresnis, negu 
pirma. Tardytojas, gi, palau
žęs savo kalinio valią, pats at
siduria prieš tokias proble
mas, kurių jo racionalus pro
tas jau nebepajėgia išspręsti. 
Filmo užbaiga leidžia spėti,

būdamas baleto > artistas, 
ir tiukreipėjĄvisą'. dėmesį.
dominavo * šokiai ir daL 

dažnai atsijusios nuo ve
damosios minties. Papročiai pa
tys nėra dėkinga scenos me
džiaga, jie stabdo dramatinį 
veiksmą. Iš čia nedidelę intry- 
gėlę (Mikitos ieškojimą žmo
nos) užstelbė dainos, šokiai, 
kurie nedaug turėjo bendro su 
pačia idėja. x 
’ Visa operetė labai ištęsta, 
ypač sapnas, kuris iškrito iš 
viso vaidinimo. Sapne (D veik
smas, pirmas paveikslas) visai 
užmiršta Mikitos ieškojimas 
žmonos ir pasileistą po tauto
saką, po istoriją. Parodė čia ir 
Jūratę su Kastyčiu, vaidilas, 
vaidilutes. Deklamavo jie grau
džias kalbas, pranašavo ne Mi
kitos, bet visos tautos likimą. 
Visa tai nereikalinga vedama
jam temai ir drąsiai galima pra
leisti. Tada pats vaidinimėlis 
bus kur kas vieningesnis ir 
labiau įtikins žiūrovą.

šiaip visam pastatymui įdė- 1° kulnies” ir išgauti reikalin- 
ta labai daug darbo, padaryti 
gražūs kostiumai ir visai vyku
sios dekoracijos (J. Juodžio). 
Dirigavo J. Stankūnas, akom- 
ponavo A. Mrozinskas. Dalyva
vo ir Brooklyne žinoma daini
ninkė Violeta Tamkiūtė-Pran- 
cienė. šokiams grojo Joe Tho
mas orkestras. K. '*

je, kur kai kurie žydų ir pro
testantų recenzentai šaukia jį 
esant perdėm katalikiška pro
paganda, tuo tarpu daugelis 
katalikų jame mato anti-ka- 
talikiškas tendencijas, šiaip 
ar taip “The Prisoner” yra 
vienas iš geriausiųjų 1955 me
tų filmų ir būtinai matytinas 
kiekvienam rimtam filmo mė
gėjui; Šiuo metu filmas New 
Yorke rodomas Plaza teatre, 
58 g. prie Madison Avė.

Mažesniuose kino teatruose 
galima matyti šiuos geresnius 
filmus. “Rebel without a 
Cause” — stiprus, spalvotas 
filmas apie jaunamečių nusi
kaltimus su James Dean. 
“Trial” — vienas iš pereitų 

.metų geresniųjų filmų, pra- 
skleidžiąs pogrindinį komu
nistų veikimą Amerikoje. Fil
mas nespalvotas, puiki Glenn 
Ford ir Arthur Kennedy vai
dyba. “Marty” — paprasta ir 
kasdieniška istorija apie pa
prastą Bronxo mėsininką, at- 
radusį laimę kuklioje Brook- 
lyno mergaitėje, šis filmas vi
sus metus bUvo rodomas tik 
viename teatre, žiūrovas ilgai 
nepamirš Emest Borgnine 
vaidybos. “The Tali Men” — j 
geras ir pasisekęs “kauboji- 
nis” filmas su Clark Gable ir 
Jane Russell. Vienas iš ne
daugelio tokios rūšies geru 
filmų. jb

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborfas-BalsMnRotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

4S3 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.linksma meninė dalis — baletas 

mu-

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-

nizacijos beną, kuris So. Bos
tone centre, Broadway’uje, 
gros keletą valandų, kad tuo 
pritrauktų daugiau žmonių pri
sidėti prie kovos su polio. Be
nas gros penktadienį, sausio 
13, nuo.1 iki 8 v. v. ir šešta- 
dienį, sausio 14, nuo 11 ryto 
iki1 v. p. p.

Ižvyife | kalnus
šv. Petro parapijos CYO or

ganizacija sausio 7 surengė iš
vyką į New Hampshire kalnus 
pasišliužinėtL Išvykoje dalyva
vo 65 organizacijos nariai, va
dovavo kun. A. Kneižys. J/ Z

Liet. K»t? Fodoracijos
Bostono skyriaus susirinki

mas įvyks sausio 13 d. 8 v. v. 
šv. Petro parapijos salėje po 
bažnyčia.

M para
B"*® viekfc, kalbėjo ir linkėjo Liet Hs
nįį)ūlA.iJ Gen. konsulas J. Budrys, preL ten j 

- J. Balkonas, adv. K. Kalinant- Taip 
kas, V. Sidzikauskas, J. Šlepe
tys, J. Matulionis. toga Tamo- 
šaitiene £eikė gėlių. Dėkoda
ma šVeikinimus bei linkėji
mus, Ė. Devenfenė žadėjo dirb
ti kiek jėgos leis. Sausio 11 ji 
išvyksta į Europą.
LieL Gen. konsulas J. Budrys 

sausio 14 skrenda į Cleve- 
landą, kur pakviestas 'Ramovės, 
skaitys paskaitą apie tarptauti
nę politinę padėtį.

DriL W. J. Witkus
dalyvauja Art League of 

Long Island, Ine., parodoje, ku
ri vyksta 44—21 Douglaston 
Parkway, Douglaston, L. L, 
N. Y.w Paroda tęsis nuo sausio 
8 ikį^31 d. Dalyvauja tik profe
sionalai, šios organizacijos na
riai. • r

gus prisipažinimus. Tokiais 
psichologiniais tardymais ko
munistiniai tardytojai yra nu
stebinę pasaulį jau ne vieną 
kartą. /

Britų gamybos filmas “The 
Prisoner”, vienas iš pereitų 
metų geriausių, įtikinamai at
skleidžia tą žiauru psicholo
ginį tardymą, žiūrovas vaiz
džiai nukeliamas kažkur už 
geležinės uždangos, kur nau
jai įvestasis jėgos režimas vi
sais būdais stengiasi sugriau
ti visa, -kas iki šiol buvo šven
ta. Suėmimai, teroras ir bai
mė siaučia krašte. Areštuoja
mas ir kardinolas — to kraš
to Katalikų Bažnyčios vyriau
sias atstovas ir stipriausias 
pasipriešinimo ramstis. Dar 
vokiečių okupacijos metais jis 
jau buvo rezistencijos eilėse. 
Kardinolo tardytoju paskiria
mas buvęs jo rezistencinis 
draugas. Tardymo metu nau
dojamos visos priemonės iš
gauti prisipažinimui, kuris 
suniekintų kardinolą visos 
tautos akyse. Jis turi būti pa
darytas išdaviku vokiečių o- 
kupacijos metu, bendravusiu 
su okupantų valdžia ir apgau
dinėjusiu savo artimiausius 
draugus. Tardytojas suranda 
silpną ir žmogišką kardinolo 
vietą — giliai įstrigusį ir nuo 
pat jaunystės tebekankinantį 
klausimą, ar kartais jis dau
giau dėl tuščios garbės, bet 
ne dėl meilės tapęs kunigu. 
Išnaudodamas > tą sąžinės 
skrupulą ir vykusiai pildamas 
į jį naujų žarijų, tardytojas 
prisipažinimą išgauna.

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1. Natūraliose' spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhaven 21, N. Y.

BARASEVKHJS ir SŪNUS-:
F U N ^R AL HOME;

254 W. Broadway J 
South Boston, Mass. .

JOSEPH BARACEVICIIJS
• Laidotuvių Direktorius

Tel. ANdrew 8-2590

PAIEIKOMAS zakristijonas ir 
prižiūrėtojas. Alga: $55—60 į 
mėnesį. Duodamas būtas, šili
ma, šviesa; gali būti su šeima; rė Buragienė. Prašau atsiliepti 
tini mokėti antiškai > šiuo adresu: Mrs. Adella Kal-

Kreiptis: MA 2-1394.

bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR S-«4M

Reikalu Vedčjas 
660 Grand Street 
BrooidyB, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Just. Vaičaitis, 
šeštadieninės mokyklos ve

dėjas, po Kalėdų vykdamas iš 
darbo peršalo ir sunkiai susir
go. Jam padaryta, operacija.

T. Babuškinaitės
baleto studija iš Liet Enci

klopedijos namų persikėlė į 
Boylstoh St., Boston.

Barbora Gailiūnienė
iš So. Bostono, Jeidžia atos

togas Baton Roūge, La., ir iš 
ten sveikina Darbininką ir sa
vo pažįstamus.

(BIELIAUSKAS) 
FUNEBAL HOMB

M. P. BALLAS—Direktorius.
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

mokykla kviečia vi- 
^Sūs į Kalėdų eglutės parengi- 
r^mą, kuris įvyks sausio 15 d., 

v. p. p., sekmadienį, Apreiš- 
: kimo parapijos salėje, 259 N. 
; 5th St, Brooklyne. Programoje 

vaidinimas, darnos, deklamaci
jos, tautiniai šokiai, Kalėdų se

nelis. Dalį programos atliks Ap- 
,-reiškimo par. mokyklos litua

nistikos klasių mokiniai.No- 
~ Tintieji gauti iš Kalėdų senelio 

dovanų, prie įėjimo užsimoka 
; .1 doį Po programos šokiai 
^Jauniausieji vakaro dalyviai 

globojami kelių mokytojų, žais 
?ir linksminsis atskiroje salėje/
- Užsieniečiy registracija 
į vyksta sausio mėn. New Yor

ko apskrityje jau užsiregistra
vo 50,000 nepiliečių. Primena 

: kitiems, kad nepamirštų ir už- 
.siregistruotų. Tėvai ar globėjai 
tą pareigą atlieka už vaikus iki 

; 14 metų arba sergančius ar ne
sugebančius tai atlikti. Regis
tracijos blankai gaunami pašte. 
Neužsiregistravę gali būti bau- 

/džiami pinigine bauda, kalėji- 
r mu ar deportavimu.

Dail. A. Galdiko paroda
atidaryta sausio 7 Feigl ga- 

_ lerijoje (601 Madison Avė., 
prie 57 gatvės, 5 auksas). Iška
binti daugiausia aliejinės tapy
bos kūrimai nedidelėje vienoje 
salėje. Atidarymo dieną atsi
lankė Liet. Gen. konsulas su 
žmona, LLK pirmininkas V. 
Sidzikauskas su žmonas ir dau
gelis lietuvių dailininkų bei 

1 kultūrininkų. Paroda atidaryta 
kasdien iki 5 v. v., sekmadie
niais uždaryta.


