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PREZIDENTO EISENHOW~ERIO veide nėra šypsnio, kai jis sako 
spaudai jog nei patvirtina nei paneigia savo karui įdavimu

Nusodintas Lietuvoje Gedvilas
JIS NEPAJĖGĖ LIKVIDUOTI Tl KĖJIMO, PATRIOTIZMO IR DU OTI DUOKLIŲ MASKVAI

ŠUMAUSKAS KALTINA, SNIEČKUS ATGAILOJA
ARNE DĖL TO BUS ĖUMAUSKAS IŠKILĘS Į GEDVILO VIETĄ?

Lietuvoje gruodžio 20 įvyko 
kolchozų suvažiavimas. Kalbė
jo partijos sekretorius šumaus
kas, dabartinis min. pirminin
kas. pakeitęs Gedvilą.

Jis kaltino, kad Lietuvos 
kolchozai neišpildo Maskvai 
piene, mėsos, orūdy ir kitų 
žemės ūkio produktu.

Puolė kolchozu pirmininkus, 
kad jie nedirba “nirmūniškai”, 
neišnaudoja “priskirto žemės 
ploto”, nesirūpina gyvulinin
kyste.

1955 planas buvęs neįvykdy
tas, ir negalima esą pasiteisinti 
"nepalankiom oro sąlygom".
Žemės plotai esą neišnaudoti. 

Kalti esą kolchozų pirminin
kai, nors daugumas jų buvo 
specialiai iš miestų' pasiųsti 
kompartijos nariai.

Ragino taupyti pašarus ir 
saugoti galvijus nuo iškritimo. 
Taunvti šiaudus kaip atsarginį 
pašarą.

Esą iš viršaus įsakvta, ir 
“mes turime per artimiausius 
vienerius—dvejus metus Įveik
ti atsilikimą”.

Tame suvažiavime prof. 
Krikščiūnas nusiskundė, kad

• Vyskupas Sheen, pereita 
ketvirtadieni per televiziją kal
bėdamas apie komunizmą, pa
reiškė, kad Jungi Tautos turi 
reikalauti, kad Sovietų Sąjun
ga grąžintų laisvę Lietuvai. Al
banijai ir kt. pavergtiem kraš
tam.

• Prez. Eisenhovveris pareiš
kė neskaitęs nei Dulles straips
nio nei atsiliepimų apie jį. Ta
čiau jis pareiškė Dulles savo 
visišką pasitikėjimą.

• Streikas Westinghouse 
Electric Corp. eina jau 15 sa
vaičių. Nedirba 55.000 darbi
ninkų 40 fabrikų.

• Vokietijos vyriausybė pa
prašė, kad Vokietijos sujungi
mo klausimą vėl svarstytų 
dviejų konferencija — Edeno 
ir Eisenhowerio.

• Europoje audros aprimsta. 
Penkias dienas trukusios buvo 
sustabdžiusios laivų judėjimą. 
Žuvo 9.

• Anglių jr aliejaus trans
porto šoferių streikas New 
Yorke baigtas. Jo vaisių pajus 
ir vartotojai, nes anglių tona 
pabranginama puse — vienu 
doleriu.

• Alžire kautynėse tarp suki- 
lėlių ir svetimšalių legiono žu
vo vėl 40 ir sužeisti 9.

valstybė prastai vykdo melio
racija ir “toli gražu neužtenka 
jos teikiamų mineralinių trą
šų”. Viena per menko derlin
gumo priežasčių yra dirvonų 
nualinimas.

Toks Apyvala reikalavo vis
ką daryti, kad

vienkiemiai būtų greičiau iš
draskyti ir žmonės suvaryti j 
kolūkines gyvenvietes.

Min. pirm, pavaduotojas nu
siskundė, kad 400.000 ha Lie
tuvoje yra nenaudojami. Val
džia nuo jų nereikalauja ir py
liavų. Bet su jais reiktų kas 
nors daryti.

Sniečkus procentais išskai
čiavo, kad tarp kolchozų pir
mininkų esą 31% baigusių 
gimnazijas, 37% prityrusių 
ūkininkų. Paskui Sniečkus mu-

Lektuvas užtūpė 
ant lėktuvo

Austrijos žemėje sausio 21 
sunidūrė du sovietiniai kovos 
lėktuvai, atskridę iš Vengrijos. 
Abudu nukrito ir sudegė. Vie
nas lakūnas žuvo, antras iššo
ko su parašiutu ir pasidavė au
stram.

Austrijos pareigūnai nusta
tė, kad vienas lėktuvas bėgo iš 
Vengrijos, kitas ji vijosi. Nega
lėdamas bėglio grąžinti, antra
sis lėktuvas trenkė Į pirmąjį, 
ir lakūnas iššoko su parašiu
tu. Su lėktuvais sudegė ir visi 
popieriai. Tačiau keista, kad 
pirmojo lėktuvo lakūno nebu
vo surastas lavonas.

Austruos valdžia rengia pro
testą prieš sienos pažeidima.

PREZIDENTAS DAR 
NEPASISAKO

Prezidentas Eisenhoweris sa
vo draugų raginamas ansi- 
sprendima, ar jis sutiks būti 
renkamas, dar atidėti. Politikai 
spėja, kad tokis atidėliojimas 
galįs būti viceprezidento Nixo- 
no naudai.

Leidžiama ir kita galimybė: 
prezidentas sutiksiąs, būsiąs 
išrinktas, paskui no kiek laiko 
a t s i s akysiąs vizeprezidento 
naudai.

Tarp resnublikonu kalbama 
taip pat apie būsimai) prezi
dentą Nixona ir viceprezidentą 
Miltona Eisenhovveri. kuris da
bar turįs daug įtakos prezi
dentui.

• Gubernatorius Harrimanas 
į prezidentus siūlysis.

Reuterio agentūra pranešė, 
kad Maskvos pastatytas Lietu
vai vyriausybės pirmininkas 
Mečislovas Gedvilas sausio 16 
paskelbtas atleistas. Jo vietoj 
ministeriu pirmininku paskir
tas Motiejus šumauskas, bu
vęs paskutiniu laiku Lietuvos 
kom. partijos centro komiteto 
sekretorius.

Priežasties, kodėl Gedvilas 
nuimtas, nepaskelbta.

Nepaskelbta nė, kokias pa
reigas dabar duos Gedvilui.

Reuterio agentūra spėja, kad 
tai padaryta ryšium su partijos 
rengiamu Maskvoje suvažiavi
mu vasario 14. Panašiai prieš 
mėnesi nuimtas ir Uzbekistano 
(vidurinėje Azijoje) vyriausy- 

šėsi i krūtinę:
“Lietuvos KP centro komi

tetas ir respublikos ministru 
taryba yra dėl to aiškiai kalta 
ir tikrai pasioaisys".

Kvietė ruoštis pavasario sė
jai, o ypač išplėsti kukuruzų 
pasėlius .

BUSIMAJAM KARALIUI 
IEŠKO ŽMONOS DABAR
Anglijos spauda mini, kad 

karalienės Elzbietos sūnui 
Charles suėjo 7 metai. Susirū
pino jam surasti jau dabar bu
simąją žmoną. Girdi, reikia, 
kad vestu princesę. O jų dabar 
tiek maža. Menkas pasirinki
mas. Mini tik dvi, kurios jo 
amžiui tiktų — Olandijos Ma
rija—Kristina ir Danijos Oną- 
Marija. Bet abi jau truputi vy
resnės už Anglijos princą.

ŠITA “LIAUDIES MILICIJA” rytinėje Vokietijoje bus įjungta i 
“liatlHics nriniia”. kuria dabar rengiu.

Paskiria Darbininke
Darbininko dramos konkur

sas sukėlė gvva susidomėjimą. 
Paskutines savaites tiek redak
cija. tiek pač>a iurv komisija 
nuolat klausinėio. kada bus po
sėdis. o eal dabar numatomas 
veikalas, kuriam nask’rs prpmi. 
ja. Dramos konkursai vn <mna 
reti, tad nenuostabu, kad buvo 
toks s>>s»dnrnėiimas. O be tn. 
šiame konkurse dal”vavn 22 
dramos veikalai! Tai tikrai 
gražus skaičius, ir šia nrasme 
reik’a laikyti konkursą pasise
kusiu.

Tik paskutinę savaite jury
komisija baigė skaityti visus 
veikalus ir sausio 20, penkta- 

bės pirmininkas. Tai buvo pa
daryta tuojau po to, kai ten at
silankė min. pirm. Bulganinas 
ir partijos sekretorius Chruš
čiovas. Prie Reuterio aiškini
mo tenka pridėti, kad Chruš
čiovas buvo atsilankęs ir Rygo
je. pasiekęs iki Šiaulių ir pa
reiškęs didelį nepasitenkinimą 
Lietuvos ūkio nepajėgumu.

Atleidimo priežas
tis aiškina plačiau

Atleidimo priežastis plačiau 
aiškina H. Schwartzas (NYTjr. 
Tai esąs —

Maskvos nepasitenkinimas.
Maskva buvo nepatenkinta 

I ietuvos ūkine ir politine pa
dėtimi, — rašo Schwartzas. — 
Pereitu metu Lietuvos derlius 
buvo nepatenkinamas. Iš da
lies dėl blogo oro. Javų gamy
ba, kuria taip skelbė Chruščio
vas visoje Sovietu Sąjungoje, 
Lietuvoie nenasisekė, nors Ja
vam skirta žemė buvo labai iš
plėsta.

■patekusi i Maskvos kontrolę 
1940. o naskui vėl antrojo pa
saulinio karo pabaigoje,

Lietuva nėra pakankamai 
susovietinta Maskvos akimis.

Nuo 1945 rusai gausiai gabe
nami i Lietuvą^-, o lietuviai de
portuojami.

Dėl T ietuvos politinės padė
ties. kiek ii paskutiniais mėne- 
snis atsispindi sovietinėje spau
doje. galima teigti:

• Ten tebėra stiprus “bur
žuazinis nacionalizmas", t. y. 
siekimas Lietuvai neoriklauso- 
mvbės ir pasipriešinimas sovie
tiniam režimui.

• Kolektyviniai ūkiai Lietu
voie veikia labai skurdžiai. 
Ūkininkai suvaryti Į kolchozus

» dramos prosui ja 
d:enio vakare, redakcijos pa
talpose įvyko jury komisijos 
sprendžiamasis posėdis.

Jury komisija sudarė: pir
mininkas Pranas Naniokaitis. 
sekretorius Jonas Aistis. —abu 
Liet. Rašytoju Draugijos a*sfn- 
vai; kiti komisijos nariai - - T. 
Leonardas Andriekiis. dr P>a. 
nas Bagdonavičius ir Henrikas 
Kačinskas

Jau turtas mestas!
Komisija pirmiausia t-u ”pni 

pasisakė dėl visu veikalu į»- iš 
jų atrinko 6 geresnius veika
lus: Emilijos — Vėjas Ghios- 
niuose. Svajotojo — Svajonių 

(Nukelta į 8 psl.)

tik prieš keleris metus ir, kaip 
sovietinė spauda vadina, rodo 
“mažai darbo drausmingumo”.

• Katalikų bažnyčia tebetu
ri didelę įtaką Lietuvos žmo
nėm, neišskiriant jaunimo. Ka
talikų bažnyčią sovietinė val
džia laiko vienu iš pikčiausių 
sovietinio režimo priešu, dėl 
to deda didelių pastangų su
naikinti jos Įtakai šiame tradi
ciniame katalikiškame krašte.

• Tebetrunkančios nepri
klausomos dvasios ženklas Lie
tuvoje buvo dabar Vilniaus 
universiteto studentų grupės 
tarpe pasirodęs ranka rašytas 
laikraštis “Fygos lapas”, kuria
me jie paskelbė “vulgarias de
kadentiškas” eiles. Tokios ne
priklausomos pastangos yra 
sunkiai Įmanomos kur kitur 
Sovietų Sąjungoje.

Esą Gedvilo pašalinimas iš 
ministeriu pirmininkų turi 
reikšti, kad jis nebus išrinktas 
į kom. partijos centrini komi
tetą vasario suvažiavime (ten 
jis buvo tik kandidatas, kuris 
neturi balso).

Tokie pertvarkymai turį 
reikšti partijos apsivalymą.

® Argentln-oįe susekti ir lik
viduoti du nauji sąmokslai, 
rengti buv. diktatoriaus Pero
no šalininkų.

Vilnins šaukiasi i partizanus
Vilniaus radijas sausio 20 

staiga pertraukė savo progra
ma ir perskaitė reikalavima. 
kad

"piliečiai nuo 1945 mėty te- 
besislapstą nuo Sovietu val
džios, pasiduotu ir prisipažin
tu savo kaltę".

Ši žinia pasiekė Londoną ir 
AVashingtona. ir šeštadieni ja 
paskelbė didžioji spauda, pava
dindama “sensacija".

NUO NAUJU METU PASISAMDĖ NAUJ.| BERNĄ
Kongreso komisijos šiandien 

tiria, kuriose srityse Amerikos 
komunistai labiausiai vra įsi
metę su savo pogrindiniu veiki
mu. Aliarmuota dėl iii isūvir- 
tinimo mokyklose, televizijoje, 
teatre, kine ir net spaudoje.

Yra čia panašumo su tuo. 
kas Lietuvoje dėjosi prieš 20— 
30 metu. Ten sau simnatiku ko
munistai ieškojo pirmiausia 
universitete, tarp rašytoju, me
nininku. teatralų. I ietuvoie tai 
buvo vadinama “kulturholše- 
vizmu”. prieš kuri aštria kova 
paskelbė "Nauiosios Romu
vos" žurnalas. Kita sritis, ku
rioje labiausiai brovėsi, buvo 
profesinės sainneos. o tom nat 
jaunimo, vadinamo koiriojo 
jaunimo organizaciies. laisva
maniu ir pan. kuriose stengėsi 
turėti savo žmones ir laikyti 
bent "pirštą prie pulso”.

Žvilgsnis i du "dip’ms vei
dus" — i nusodintąjį iš bolše
vikinės valdžios M. Gedvilą ir 
in vieloj pasodintai! M. šumau- 
ska. iš naii’o parodo, kokius 
žmones bolševikai rinkosi > sa
vo agentus, i kokias or<»nqj7a- 
ciias jiem lienė brautis ir jo
mis maskuotis, negalint lega
liai komunistam re’kšt’s

M. GEDVILO PRAEITIS
Kai Maskva 1040 paskvrė M.

Gedvilą Lietuvai vidaus reika
lų ministeriu ir kai paskui agi-

JAUTRIAUSIOJE VIETOJE, Egipte, atsidūrė ir Jungi. Tautu Ren. 
sekretorius Dag Harnmarskjold (dešinėj) pas Egiptu pirmininką 
Nasseri (kai rė je).

Amerika atsakė
Valstybės departamentas at

siliepė dėl kom. Kinijos kalti
nimų, kad Amerika delsianti 
su derybom dėl atsisakymo 
nuo jėgos sprendžiant klausi
mus Tarp Amerikos ir Kinijos.

Valst. dep. pareigūnai pa
aiškino, kad Kinijos raudonieji 
nori trijų dalykų: kad Ameri
ka atitrauktų Įgulas iš Formo- 
zos, atsisakytų nuo teisės turė
ti savo bazes Formozoje, atsi
sakytų nuo apsigynimo sutar
ties tarp Amerikos ir nac. Ki
nijos. O Amerika pirmiausia 
reikalauja, kad prieš tuos ir 
visus kitus klausimus spren
džiant kom. Kinija sutiktų atsi
sakyti nuo jėgos vartojimo. To 
Kinai nedaro. Tad departamen-

ŽUVO 47, SUŽEISTA 120
Los Angeles, Caljf., sekma

dienio vakarą traukinys nuėjo 
nuo bėgių. Iš griuvėsių ištrauk
ta 47 lavonai, aoie 120 sužeistų.

Tai tikrai sensacija, nes
j* reiškia Sovietu naują pri- 

sioažinimą, kad Lietuvoie tebe
veikia laisvės kovu sąjūdis ir 
partizanai.

• Mayoras VVagneris sausio 
22 paskelbė ukrainiečių diena. 
Taip buvo pagerbtas Ukrainos 
nepriklausomybės sukakties 
minėjimas .

Kokius agentus pasirenka 
sau Maskva Lietuvoje

tavo ii “rinkti" i “liaudies sei- 
m?". Elta ji tam nristatė:

"Mečvs Gedvilą . .. gimęs 
1901 metais lapkričio 19 d. 
PuNuose Šiaulių anskritvie . . . 
1918 Deckoje selo (Rusiioie. 
Red.) baieė gimnazija. Vėliau 
treius metus lankė Petrapilio 
tedinologiios instituto mecha
nikos skvriu. 1922 metais gri
žo i Lietuva. Ketverius metus 
mokvtoiavo Palangos vidurinė
je mokvkloje. 1927 m. po vadi
namojo Tauragės pučo buvo 
ištremtas i Varnių koncentra
cijos stovvkla. 1928 oradėio 
eiti “Žemaičio" redaktoriaus 
pareigas. Laikotarpyje nuo 

m. iki 1931 m. dešimt 
kartu buvo suimtas už politini 
veikimą ir redaktoriaus parei
gas. Nuo 1931 m. gruodžio 1 d. 
išrinktas Tekšiu anvgardos 
ligoniu kasos direktoriumi. Gv- 
vai dalvvavn visuomeniniame 
gyvenime, būdamas Jaunimo 
Sąjungos, (liaudininku jauni
mo Red.) centro valdvbos na
riu. Laisvamaniu Draugijos 
centro valdvbos nariu. Buvo 
išrinktas ir dirbo Telšių savi
valdybės nariu".

Dar tenka pridėti, kad slap- 
tal komunistų partijoje buvo 
nuo 1934.

raudoniem kinam
tas ir sako: "Komunistai tik 
tada sutinka atsisakvti nuo jė
gos vartojimo, jei iš anksti 
jiem bus pažadėta prin.ižmti 
tai. ka jie nori pasiimti jėga". 
To .Amerika nedarys.

KOKIA BEJĖGĖ KOMUNISTU 
AVIACIJA

Čekoslovakijos komunistų 
spauda paskelbė, kad Čekoslo
vakijos lėktuvas pereita tre
čiadieni nukrito Tatrų kalnuo
se. žuvo 23. Priežastis — lėk
tuvui sukliudė ... balionėliai, 
kuriuos Laisvoji Europa "lei
džia su propagandiniais lape
liais.

Iš Laisvosios Europos buvo 
atsakyta, kad tie balionėliai 
eina tokiame aukštyje, kuris 
yra anapus civilinio skraidymo 
ribų ir jokiam lėktuvui negali 
kenkti. O jeigu komunistai ma
no, kad kenkia, tai Laisvoji 
Europa juos sustabdys, jeigu 
tik komunistiniai režimai duos 
laisvą pasikeitimą nformacija.

PRANCŪZIJOJE PADĖTIS 
DAR NEPAAIŠKūJO

Vyriausybe sudarvti pasišo
vė socialistai su radikalais — 
Mollet ir Mendes-France. Jie 
tikisi komunistų paramos, nors 
ir nenumato ju įsileisti i val
džia. MRP pareiškė, kad ji pa
lauks ir pažiūrės, kaip Mendes- 
France ir Mollet lipdys vyriau
sybę. Tačiau taip pat pareiškė 
savo griežta nusistatymą prieš 
bendradarbiavimą su komunis
tais.

KAS TAS ŠUMAUSKAS 
GEDVILO VIETOJE

Kai Motiejus Šumauskas bu
vo skelbiamas i "liaudies sei
mą" Elta rašė, kad jis yra gi
męs 1905 Kaune, dirbo spaus
tuvėje. buvo suimtas už prieš
valstybine veikla. Paleistas 
1926 organizavo spaustuvių 
darbininkų profesines sąjun
gas. dalyvavo spaustuvės dar
bininku sporto sąjungoje. 1°29 
buvo ištremtas iš Kauno į Ma
žeikius. Iš ten pasišalinės visa 
laika dirbo nelegaliose organi
zacijose. kol 1931 buvo vėl su
imtas ir nuteistas 8 metam. Iš 
kalėjimo išėies dirbo dviem 
krvptim: nelegaliose organiza
cijose ir organizavo spaustu
vių darbininkus per Darbo Rū
mus. Po pusantrų metu vėl bu
vo suimtas ir nuteistas 1 me
tus.

Atėjus bolševikam iš kalėji
mo išėjės buvo paskirtas Darbo 
Rūmu pirmininku ir profesinių 
sajungu organizatorium.

.Apie jo išsilavinimą nieko 
nesakoma. Jis. kaip matvt iš 
biografijos, nedaug ka bendro 
turėjo su kultūra, mokslu: dva
siniai jo ryšiai su gyvenamąja 
Lietuva buvo svetimesni už
Gedvilo. Tad jis gali būti Mask
vai ištikimesnis įrankis.
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amerikie- melų rusu

tnrr»a’»;i n»i« 
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rčins ir P

frankai. Venecijos nuėstas, tur
kai Markas Antonijus ią buvo 
padovanojęs Kleopatrai; pas
kiausiai turkai paskolino ją 
Anglam, ir tie jau nebegrąži-

Makarios buvo kovotojas be 
kompromisų. Įprato pogrindyje 
kovoti vokiečių okupacijos me
tu. Kai britai pasiūlė kompro
misą — duoti Kiprui savivaldą. 
Makarios atmetė.

šiandien *>i: ’ ‘•'•'Ms.
Bet savo tarne. rfi»*’eĮ»*s iš

laikė, :rad’« n.»s Knr:-
ninka* prt i fo’iKni"* keliami

to- SenHn
*' '! turėjo n’n 
dabar Fko tik M

t. -.r.t-.T--' - "ųprikiųu- 
reikalauja, 

dėtis I Graikiją.

ermgracua
Pa ryžiu je miršta
“Baltu iu rusu" daugiausia 

buvo susispietė Prancūziioie. 
Viktcr Aleksandrov savo kny
goje “Les Apatrides” pažvmi. 
kad tarp pirmojo pasaulinio 
karo ir antrojo ten gyveno anie 
500.000 rusu. Dabar jų belikę 
apie 100.000.

Jie suskilę trim trupėm — 
monarch’stai de—»nkrataT jr 
raudonieji. Buvo kunigaikščiai, 
g»-afa» ir ki*a dvl”n—nė. gene
rolai. pulkininkai »»• k;*a karinė 
aukštuomenė — tb» daugumas

Ureenpoin
715 Leonard Street, I

’Ml torą K abiejų pusiu. 
Tarp graikų išaugo slapta tero- 
ristiaėflĮrganizacija, kuri sprog
dina anglųsandėlius ir pasta
tus, žudo/ karininkus ir karei- 
všus.Makarias tai organizaci
jai nėwa<iovaųja. Bet ryšį su ja 
turi-Mąkarios veikia propa
ganda. ' Jis važinėja į. Egiptą, 
Syriją, Libanoną, -Amerika, riet 
pačia Angliją ir judina Kipro 
klausima. Kad apie ji kalbėtu 
kiti, Ir kalba apie ji ir Jungti
nėse Tautose. Tai kas, kad jo 
svarstvmas atmetamas, bet jis 
vis tiek visus dilgina. ••

Tuo tarpu anglai paskelbė 
karo padėti. Uždraudė susirin
kimus, paleido mokyklas: kre
čia namus, vienuolynus, bažny
čias ieškodami ginklų, viešai 
plaka rykštėm vaikus, sugau
tus sabotaža vvkdant.

Padėtis kaitinama.

nuklauso mona^-Mctu grunei. 
Demokritai vri dni^mas in- 
telmentiia ir darbininkai. iun- 
dieii darbininkai — 'ra raudo
nieji. Pn ki-n iiem t>”vo nesiū
lyti sovietiniai našai. Vienas 
įritąs iu išvyko, ’-'ili V’-r> 
dirbi sovietą’". ę»j’’"‘-’s kokio
je demonstracijoje prancūzai 
nori denortuoti.

Pragyvenimo r'' 
vertė yi'”,s nakoicti 
Daoijancin «r 
rusiu wi 1
Parv/iM 
rr,-’i vis d

pu> Makarios susirūpinti ir ei
ti i tam tikrus kompromisus, 
apie kuriuos prasitarė šiom 
dienom spaudai. M.

Senis, kuriam kaklas išlysta
šis senis, vadinamas “Alber

tu.” yra taip pagamintas, kad 
mygtuką paspaudus jam išlys
ta kaklas. Tai pademonstravo 
Baltuose Rūmuose prezidento 
sekretorius James C. Hagerty, 
Atsinešė jis tą vaiku žaislą ir 
pasakė, kad taip turėjos išlysti 
kaklas demokratu kandidatui ; 
prezidentus Adlai Stevensonu;. 
kuris užsipuolęs valstybės se
kretorių John Foster Du lies už 
jo politini pareiškimą, atspaus
tą “Life" žurnale.

• Prezidrito Eiserihowerio 
paskelbtas biudžeto planas sie
kia 66 miliardų. Pajamos su
balansuotos su išlaidom. Mo
kesčiai nemažinami.

• Vokietijos CDU (Adenauc
rio partijai kreipėsi j vakari.?- — taip kaip anais laika:
čius, kad paleistų iš kalėjimų Tačiau metai eina, 
vokiečius vadinamus karo misi- sandrovas mano, k: 
kaltelius.

Svarbu, kad ten gyveną .da
bar 400,000 graikų, kurie nori 
priklausyti prie Graikijos, būti 
jos piliečiais. Tuo noru juos 
uždegė arkivyskupas Makarios 
UI. kai jis 1948 grižo iš Ameri

kos, kur Bostone dvejus metus 
studijavo teologiją ir istorija.

Grįžęs i Kiprą Makarios. vy
riausias graikų ortodoksų ga
nytojas, savo išmoktą istoriją 
pavertė ginklu prieš anglus. 
Melodirfgas ramus, bet stiprus 
43 metų tenoras per garsiakal
bius Kipro kaimų bažnyčiose 
skambėjo tokiais žodžiais:

"Anglijos istorija moko mus, 
kad Anglai laisvę duoda tik 
tiem, kurie pasiryžta patys ją 
pasiimti. Kiprieč’ai kovos už 
laisvę iki mirties".

(Klausimas iki keno mirties, 
su šypsniu atsakydavo: “Tai 
priklauso nuo aplinkybių”.)

"Kovos už tėvynę yra kovos 
už krikščionišką tikėjimą" —

Tokie žodžiai uždegė kiprie- 
čius ir subūrė, jų sąjūdį, vadi
namą Enosis. Kai 1950 buvo 
surengtas balsavimas. 95% pa-

Tačiau yra pavojaus, kad 
Makarios sukurtas sąjūdis gali 
išslvsti iš io ranku. Radikalusis 
sąjūdžio elementas juo nepa
tenkintas. kad jis dar nepakan
kamai griežtas; kad jis sutik
tų palikti Anglijos bazes Kip- 
ro saloje, jei tik sala būtu nu
skirta nrie Graikiios. Labiau
siai plakasi komunistai ir savo 
teroristine veikla nori pagrob
ti sąjūdi i savo rankas.

O iš 500.000 salos gyventoju 
bent trečdalis oriklauso komu
nistę vadovaujamam darbinin
kų sąjungom.

Iš trijų didžiųjų salos mies
tų. kuriuose yra uostai, du yra 
valdomi burmistrų komunistu. 

... Antikomunistinės darbininku 
sisakė už dėjimas! prie kreiki - ” sąjungos sUpnos.

Yra tad pagrindo arkivysku-
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<HOWERIO veide nėra šypsnio, kai jis sako 
rtina nei paneigia savo kandidavinia

Nusodintas Lietuvoje Gedvilas
JIS NEPAJĖGĖ LIKVIDUOTI Tl KĖJIMO, PATRIOTIZMO IR DU OTI DUOKLIŲ MASKVAI

Reuterio agentūra pranešė, 
kad Maskvos pastatytas Lietu
vai vyriausybės pirmininkas 
Mečislovas Gedvilas sausio 16 
paskelbtas atleistas. Jo vietoj 
ministeriu pirmininku paskir
tas Motiejus šumauskas, bu
vęs paskutiniu laiku 
kom. partijos centro 
sekretorius.

Priežasties, kodėl 
nuimtas, nepaskelbta.

Nepaskelbta nė, kokias pa
reigas dabar duos Gedvilui.

Reuterio agentūra spėja, kad 
tai padaryta ryšium su partijos 
rengiamu Maskvoje suvažiavi
mu vasario 14. Panašiai prieš 
mėnesi nuimtas ir Uzbekistano 
(vidurinėje Azijoje) vyriausy-

Lietuvos 
komiteto

Gedvilas

JSKAS KALTINA, SNIEČKUS ATGAILOJA
.R NE DĖL TO BUS ĖUMAUSKAS IŠKILĘS Į GEDVILO VIETĄ?

džio 20 Įvyko 
vimas. Kalbė- 
torius Šumaus- 
min. pirminin- 
dvilą.
kad Lietuvos 
ildo Maskvai 
arūdu ir kitų 
ūktų.
u pirmininkus, 
“pirmūniškai”, 
iriskirto žemės 
iną gyvulinin-

uvęs neivykdy- 
esą pasiteisinti 
ro salvqom“.
sa neišnaudoti, 
ozų pirminin- 
imas jų buvo 
liestų pasiųsti 
lai.
yti pašarus ir 

nuo iškritimo.
; kaip atsarginį

valstybė prastai vykdo melio
racija ir “toli gražu neužtenka 
jos teikiamų mineralinių trą
šų”. Viena per menko derlin
gumo priežasčių yra dirvonų 
nualinimas.

Toks Apyvala reikalavo vis
ką daryti, kad

vienkiemiai būtu greičiau iš
draskyti ir žmonės suvaryti j 
kolūkines gyvenvietes.

Min. pirm, pavaduotojas nu
siskundė, kad 400.000 ha Lie
tuvoje yra nenaudojami. Val
džia nuo jų nereikalauja ir py
liavų. Bet su jais reiktų kas 
nors daryti.

Sniečkus procentais išskai
čiavo, kad tarp kolchozų pir
mininkų esą 31% baigusių 
gimnazijas, 37% prityrusių 
ūkininkų. Paskui Sniečkus mu-

šėsi į krūtinę:
■“Lietuvos KP centro komi

tetas ir respublikos ministrų 
taryba yra dėl to aiškiai kalta 
ir tikrai pasioaisys".

Kvietė ruoštis pavasario sė
jai, o ypač išplėsti kukuruzų 
pasėlius

BUSIMAJAM KARALIUI 
IEŠKO ŽMONOS DABAR
Anglijos spauda mini, kad 

karalienės Elzbietos sūnui 
Charles suėjo 7 metai. Susirū
pino jam surasti jau dabar bu
simąją žmoną. Girdi, reikia, 
kad vestų princesę. O jų dabar 
tiek maža. Menkas pasirinki
mas. Mini tik dvi. kurios jo 
amžiui tiktų — Olandijos Ma
riją—Kristiną ir Danijos Oną- 
Mariją. Bet abi jau truputį vy
resnės už Anglijos princą

is įsakvta, ir 
r artimiausius 
us metus iveik-

Lektuvas užlupę 
ant lėktuvo

davime prof.
jsiskundė, kad

Sheen, pereita 
>r televiziją kal- 
komunizmą, pa- 
igt. Tautos turi 

Sovietų Sajun- 
>vę Lietuvai, Al- 
>avergtiem kraš-

nhoweris pareiš- 
:i Dulles straips- 
imų apie jį. Ta
ke Dulles savo 
jjimą.

Westinghouse 
eina jau 15 sa- 

i 55.000 darbi- 
kų.
; vyriausybė pa- 
kietijos sujungi-

vėl svarstytų 
jncija — Edeno 
o.
audros aprimsta. 

5 trukusios buvo 
laivų judėjimą.

Austrijos žemėje sausio 21 
sunidūrė du sovietiniai kovos 
lėktuvai, atskridę iš Vengrijos. 
Abudu nukrito ir sudegė. Vie
nas lakūnas žuvo, antras iššo
ko su parašiutu ir pasidavė au
stram.

Austrijos pareigūnai nusta
tė, kad vienas lėktuvas bėgo iš 
Vengrijos, kitas ji vijosi. Nega
lėdamas bėglio gražinti, antra
sis lėktuvas trenkė į pirmąjį, 
ir lakūnas iššoko su parašiu
tu. Su lėktuvais sudegė ir visi 
popieriai. Tačiau keista, kad 
pirmojo lėktuvo lakūno nebu
vo surastas lavonas.

Austriios valdžia rengia pro
testą prieš sienos pažeidimą.

PREZIDENTAS DAR 
NEPASISAKO

■ aliejaus trans- 
, streikas New 

. Jo vaisių pajus 
nes anglių tona 

puse — vienu

lynėse tarp suki-

Prezidentas Eisenhoweris sa
vo draugų raginamas ansi- 
sprendimą, ar jis sutiks būti 
renkamas, dar atidėti. Politikai 
spėja, kad tokis atidėliojimas 
galįs būti viceprezidento Nixo- 
no naudai.

Le’džiama ir kita galimybė: 
prezidentas sutiksiąs, būsiąs 
išrinktas, paskui r>n kiek laiko 
a t s i s akysiąs vizeprezidento 
naudai.

Tarų resnublikonu kalbama 
taip pat apie būsimai) nrezi- 
dentą Nixona ir vicenrezidentą 
Miltona Eisenhoweri. kuris da
bar turįs daug Įtakos prezi
dentui.

įšaliu legiono žu- 
užeisti 9.

• Gubernatorius Harrimanas 
į prezidentus siūlysis.

bės pirmininkas. Tai buvo pa
daryta tuojau po to, kai ten at
silankė min. pirm. Bulganinas 
ir partijos sekretorius Chruš
čiovas. Prie Reuterio aiškini
mo tenka pridėti, kad Chruš
čiovas buvo atsilankęs ir Rygo
je. nasiekes iki Šiaulių ir pa
reiškęs dideli nepasitenkinimą 
Lietuvos ūkio nepajėgumu.

Atleidimo priežas
tis aiškina plačiau

Atleidimo priežastis plačiau 
aiškina H. Schvvartzas (NYT). 
Tai esąs —

Maskvos nepasitenkinimas.
Maskva buvo nepatenkinta 

I ietuvos ūkine ir politine pa
dėtimi, — rašo Schwartzas. — 
Pereitu metu Lietuvos derlius 
buvo nenatenkinamas. Iš da
lies dėl blogo oro. Javų gamy
ba, kuria taip skelbė Chruščio
vas visoje Sovietu Sąjungoje, 
L’etuvoie nenasisekė, 
vam skirta žemė buvo 
plėsta.

Patekusi i Maskvos
1940. o paskui vėl antrojo pa
saulinio karo pabaigoje,

Lietuva nėra pakankamai 
susnvietinta Maskvos akimis.

Nuo 1945 rusai gausiai gabe
nami i Lietuyą?.o lietuviai de
portuojami.

Dėl T ietuvos politinės padė
tas. kiek ii paskutiniais mėne- 
snis atsispindi sovietinėje spau
doje. galima teigti:

• Ten 
žuazinis 
siekimas 
mvbės ir
tin’am režimui.

e Kolektyviniai ūkiai Lietu
voje veikia labai skurdžiai. 
Ūkininkai suvaryti į kolchozus

nors ia- 
labai iš-

kontrolę

tik prieš keleris metus ir, kaip 
sovietinė spauda vadina, rodo 
“mažai darbo drausmingumo”.

• Katalikų bažnyčia tebetu
ri didelę Įtaką Lietuvos žmo
nėm, neišskiriant jaunimo. Ka
talikų bažnyčią sovietinė val
džia laiko vienu iš pikčiausių 
sovietinio režimo priešu, dėl 
to deda didelių pastangų su
naikinti jos Įtakai šiame tradi
ciniame katalikiškame krašte.

• Tebetrunkančios nepri
klausomos dvasios ženklas Lie
tuvoje buvo dabar Vilniaus 
universiteto studentų grupės 
tarpe pasirodęs ranka rašytas 
laikraštis “Fygos lapas”, kuria
me jie paskelbė “vulgarias de
kadentiškas” eiles. Tokios ne
priklausomos pastangos yra 
sunkiai Įmanomos kur kitur 
Sovietų Sąjungoje.

Esą Gedvilo pašalinimas iš 
ministeriu pirmininku turi 
reikšti, kad jis nebus išrinktas 
į kom. partijos centrinį 
tetą vasario suvažiavime 
jis buvo tik kandidatas, 
neturi balso).

Tokie pertvarkymai
reikšti partijos apsivalymą.

JAl’TRIAL’SIOJE VIETOJE, Egipte, atsidūrė ir Jungt. Tautu gen. 
sekretorius Dag Hammarskjold (dešinėj) pas Egipto pirmininku 
Nasseri (kai rėje).

Amerika atsake raudoniem kmm

komi- 
(ten 

kuris

tebėra stiprus “bur- 
nacionalizmas”. t. y. 
Lietuvai neuriklauso- 
nasioriešinimas sovie-

SITA “IJAinnCS MILICIJA” rytinėje Vokietijoje bus i jungta j 
“liaudies nriniia”, kuria dabar rengia.

Paskirta Darbininko dramos prei
Darbininko dramos konkur

sas sukėlė gvva susidomėjimą. 
Paskutines savaites tiek redak
cija. tink pač'a iurv komisija 
nuolat klausinėm. kada bus po
sėdis. o Pal dabar numatomas 
veikalas, kuriam nask'rs nrpmj. 
ja. Dramos konkursai vra mana 
reti, tad nenuostabu, kad buvo 
toks «"sif1omėiimas, O bo to. 
šiame konkurso dab’vavo 22 
dramos veikalai! Tai tikrai 
gražus skaičius, ir šia prasme 
reikia laikvti konkursą pasise
kusiu.

Tik paskutinę savaite jury

d:enio vakare, redakcijos pa
talpose Įvyko jury komisijos 
sprendžiamasis posėdis.

Jury komisija sudarė 
mininkas Pranas Naujokaitis, 
sekretorius Jonas Aistis, --abu 
Liet. Ra.švtoju Drauguos atsto
vai; kiti komisijos nariai - - T. 
Leonardas /Nudriekus, dr Pra
nas Bagdanavičius ir Henrikas 
Kačinskas

Jau burtas mestas!
Komisija pirmiausia trumpai 

pasisakė dėl visu veikalu i>- j$ 
jų atrinko 6 geresnius veika
lus: Emilijos — Vėjas Gilios-

turi

® Argentinoje susekti ir lik
viduoti du nauji sąmokslai, 
rengti buv. diktatoriaus Pero
no šalininkų.

komisija baigė skaityti visus 
veikalus ir sausio 20, penkta-

niuose, Svajotojo — Svajonių 
(Nukelta į 8 psl.)

Valstybės departamentas at
siliepė dėl kom. Kinijos kalti
nimų, kad Amerika delsianti 
su derybom dėl atsisakymo 
nuo jėgos sprendžiant klausi
mus Tarp Amerikos ir Kinijos.

Valst. dep. pareigūnai pa
aiškino. kad Kinijos raudonieji 
nori trijų dalykų: kad Ameri
ka atitrauktų Įgulas iš Formo- 
zos, atsisakytų nuo teisės turė
ti savo bazes Formozoje, atsi
sakytų nuo apsigynimo sutar
ties tarp Amerikos ir nac. Ki
nijos. O Amerika pirmiausia 
reikalauja, kad prieš tuos ir 
visus kitus klausimus spren
džiant kom. Kinija sutiktų atsi
sakyti nuo jėgos vartojimo. To 
Kinai nedaro. Tad departamen-

tas ir sako: “Komunistai tik 
tada sutinka atsisakvti nuo jė
gos vartojimo, jei iš anksto 
jiem bus pažadėta prinažinti 
tai, ka jie nori pasiimti jėga”. 
To Amerika nedarvs.

ŽUVO 47, SUŽEISTA 120
Los Angeles, Calif., sekma

dienio vakarą traukinys nuėjo 
nuo bėgių. Iš griuvėsiu ištrauk
ta 47 lavonai, aoie 120 sužeistu.

KOKIA BEJĖGĖ KOMUNISTŲ 
AVIACIJA

Čekoslovakijos komunistų 
spauda paskelbė, kad Čekoslo
vakijos lėktuvas pereita tre
čiadieni nukrito Tatrų kalnuo
se. žuvo 23. Priežastis — lėk
tuvui sukliudė ... balionėliai, 
kuriuos Laisvoji Europa lei
džia su propagandiniais lape
liais.

Iš Laisvosios Europos buvo 
atsakyta, kad tie balionėliai 
eina tokiame aukštyje, kuris 
yra anapus civilinio skraidymo 
ribų ir jokiam lėktuvui negali 
kenkti. O jeigu komunistai ma
no, kad kenkia, tai Laisvoji 
Europa juos sustabdys, jeigu 
tik komunistiniai režimai duos 
laisvą pasikeitimą nformacija.

Vilnius šaukiasi į partizanus
Vilniaus radijas sausio 20 

staiga pertraukė savo progra
ma ir perskaitė reikalavimą, 
kad

"piliečiai nuo 1945 metu te- 
besislapstą nuo Sovietu val
džios, pasiduotu ir prisipažin
tu savo kaltę".

Ši žinia pasiekė Londoną ir 
NVashingtona. ir šeštadieni ja 
paskelbė didžioji spauda, pava
dindama “sensacija”.

Tai tikrai sensacija, nes
ji reiškia Sovietu naują pri

sipažinimą, kad Lietuvoje tebe
veikia laisvės kovu sąjūdis ir 
partizanai.

• Mayoras Wagneris sausio 
22 paskelbė ukrainiečių diena. 
Taip buvo pagerbtas Ukrainos 
n e priklausomybės sukakties 
minėjimas .

PRANCŪZIJOJE PADĖTIS 
DAR NEPAAIŠKūJO

Vyriausybe sudarvti pasišo
vė socialistai su radikalais — 
Mollet ir Mendes-France. Jie 
tikisi komunistų paramos, nors 
ir nenumato ju įsileisti i val
džia. MRP pareiškė, kad ji pa
lauks ir pažiūrės, kaip Mendes- 
France ir Mollet lipdys vyriau
sybę. Tačiau taip pat pareiškė 
savo griežtą nusistatymą prieš 
bendradarbiavimą su komunis
tais.

M 0 NAUJŲ METŲ PASISAMDĖ N AUJ Ą DURN Ą
Kongreso komisijos šiandien 

tiria, kuriose srityse Amerikos 
komunistai labiausiai vra įsi
metę su savo pogrindiniu veiki
mu. Aliarmuota dėl ju įsitvir
tinimo mokyklose, televizijoje, 
teatre, kine ir net spaudoje.

Yra čia panašumo su tuo, 
kas Lietuvoje dėjosi prieš 20— 
30 metu. Ten sau simnatiku ko
munistai ieškojo pirmiausia 
universitete, tarn rašytoju. me
nininku, teatralų. I ietuvoie tai 
buvo vadinama “kulturbolše- 
vizmu”, prieš kuri aštria kova 
paskelbė “Naujosios Romu
vos” žurnalas. Kita sritis, ku- 
rioie labiausiai brovėsi, 
profesinės saiunvos. o 
jaunimo, vadinamo 
jaunimo organizaciios. 
maniu ir pan. kuriose
turėti savo žmones ir laikyti 
bent “piršta prie pulso”.

Žvilgsnis i du “dienos vei
dus” — i nusodintai) iš bolše
vikinės valdžios M. Gedvilą ir 
io vieloj pasodintai) M. šumau- 
ska. iš naiim narodn. kokius 
žmones bolševikai rinkosi i sa
vo agentus, i kokias nrrr.nniza- 
ciias jiem lienė brautis ir jo
mis maskuotis, negalint lega
liai komunistam ro’kšt;s

M. GEDVILO PRAEITIS
Kai Maskva 1940 paskvrė M.

Kokius agentus pasirenka 
sau Maskva Lietuvoje

lankė Petrapilio 
instituto mecha- 
1922 metais gri- 
Ketverius metus

buvo 
to;n nat 
kairiojo 

laisva-

Gedvilą Lietuvai vidaus reika
lų ministeriu ir kai paskui agi-

tavo ii “rinkti” i “liaudies sei
mą”. Elta ji tam pristatė:

“Mečvs Gedvilą ... ginies 
1901 metais lapkričio 19 d. 
Dubiuose Šiaulių apskrityje .. . 
1918 Deekoie selo (Rusiioie. 
Red.) baigė gimnazija. Vėliau 
treius metus 
technologijos 
nikos skvriu. 
žo i Lietuva.
mokvtoiavo Palangos vidurinė
je mokvkloje. 1927 m. no vadi
namojo Tauragės pučo buvo 
ištremtas i Varnių koncentra
cijos stovvkla. 1928 nradėio 
eiti “Žemaičio” redaktoriaus 
pareigas. Laikotarpyje nuo 
1Q28 m. iki 19.31 m. dešimt 
kartu buvo suimtas už politini 
veikimą ir redaktoriaus parei
gas. Nuo 1931 m. gruodžio 1 d. 
išrinktas Telšių anvgardos 
ligoniu kasos direktoriumi. Gv- 
vai dalyvavo visuomeniniame 
gyvenime, būdamas Jaunimo 
Sąjungos (liaudininku jauni
mo. Red.) centro valdvbos na
riu. Laisvamaniu
centro valdvbos nariu.
išrinktas ir dirbo Telšių 
valdybės nariu”.

Dar tenka pridėti, kad

KAS TAS ŠUMAUSKAS 
GEDVILO VIETOJE

Kai Motiejus šumauskas bu
vo skalbiamas i “liaudies sei
mą’’ Elta rašė, kad jis yra gi
męs 1905 Kaune, dirbo spaus
tuvėje. buvo suimtas už prieš
valstybine veiklą. Paleistas 
1926 organizavo spaustuvių 
darbininku profesines saiun- 
gas. dalyvavo spaustuvės dar
bininku sporto sąjungoje. 1O9.9 
buvo ištremtas iš Kauno i Ma
žeikius. Iš ten pasišalinės visa 
laika dirbo nelegaliose organi
zacijose. kol 1931 buvo vėl su
imtas ir 
kalėjimo 
krvptim: 
cijose ir
viu darbininkus per Darbo Rū
mus. Po pusantrų metu vėl bu
vo suimtas ir nuteistas 
tus.

nuteistas 8 metam. Iš 
išėies dirbo dviem 
nelegaliose oreanra- 
organizavo soaustu-

1 mo

tai komunistų 
nuo 1934.

Draugijos 
Buvo 
savi-

slap-
partijoje buvo

Atėjus bolševikam iš 
nio išėjės buvo paskirtas 
Rūmu pirmininku ir profesinių 
sąjungų organizatorium.

Apie jo išsilavinimą nieko 
nesakoma. Jis. kaip matvt iš 
biografijos, nedaug ka bendro 
turėjo su kultūra, mokslu: dva
siniai jo ryšiai su gyvenamąja 
Lietuva buvo svetimesni už

kalėii- 
Darbo

Gedvilo. Tad jis gali būti Mask
vai ištikimesnis įrankis.

J
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— pastebi ne tiktai Retu

šavo galo ir labai dažnai iš tų 

laikinai reikalingas. Ta prasme 
apie revoliuciją sakoma, kad 
ji pati rijanti savo vaikus. Is
torija yra tai patvirtinusi ne 
vieną kartą. Tokia pat istorija 
šiomis dienomis pasikartojo 
Lietuvoje.

Mečys Gedvilas, Lietuvoš So
vietų Respublikos ministeris 
pirmininkas, kaip spauda jau 
skelbia, iš tų pareigų išsodin
tas. Jose jis išbuvo palyginti il
gai- nuo 1940 metų vidurio, 
kai raudonoji armija jėga užė
mė Lietuvą, o Dekanozovas su 
Zorinu, kuris dabar vakarų Vo
kietijai sovietiniu ambasado
rium paskirtas, pastatė Palec
kį ir Gedvilą bolševikinės vy
riausybės priekyje. Gedvilas iš 
tikrųjų daugiau reiškė negu 

. Paleckis, daugiau buvo ir Lie- 

kęsis. Dengtis jis mokėto labai 
gerai. * Kas jį pažino Telšiuose, 
nelabai galėjo įtarti, kad gra
žiai vilkįs ir mandagus ligonių 
kasų tarnautojas būtu kasesis 
po savo valstybės pagrindais ir 
turėjęs ryšių su mirtinu lietu
vių tautos priešu.

Bolševikam padarius Meri 
Gedvilą Lietuvos komisarų ta
rybos pirmininku, teko su juo 
susitikti jo paties kabinete: 
ant stalo keli slapti ir vieši te
lefonai, gretimuose kambariuo
se budrūs sargai ir sekretoriai.

ir atvirai bet

kad jisai čia tik automatas, tik
tai vykdytojas svetimųjų valios 
ir įsakymų. Vienu atveju ir 
pats prasitarė: “Aš čia nieko 

galėjo ir savo tautą išduoti ir 
klusniai vykdyti teroristinę 
Maskvos programą, jei išbuvo 
net penkiolika metų su nedi
dele vokiečių okupacijos per
trauka. Vadinasi, nė ta proga 
nepasinaudojo nes jo paties 
gyvybė jam buvo brangesnė 
už tūkstančius nužudytų, iš
tremtų ir nukankintų nekaltų 
žmonių. V. Krėvės liudijimu, 
jis kartą pasakęs: “Kelio man 
atgalios nėra”. Dėl to brido 
per kitų galvas ir kraują, iki 
pribrido iki savo paties galo, 
kaip ir jį iškėlęs Dekanozovas. 
Ar čia tebeatsiliepia Berijos 
šalininkų gaudymas?

Nereikia būti naiviam tuose 
reikaluose. Berija buvo toks 
pats žmonių kraujo siurbikas, 
kaip ir jį likvidavusieji. Toks 
pat yra ir Šumauskas, pakei
tęs Gedvilą. Jei šiandien Gedvi- 
les galva dar nenusirito, tai ry
toj gali nusiristi ir šumausko, 
nors jis būtų Chruščiovo įran
kis lietuvių tautai smaugti. I- 
rankiai vartojami tiktai ligi 
laiko, kaip ir indas vandenį 
neša, kol sudūžta ar vra su
daužomas. Revoliucija labiau
siai daužo savo indus, kuriais 
semiamas žmonių kraujas ir 
ašaros' Čia ateina atsiteisimo 
valanda, ir gerai, kai ji ateina 
iš tų pačių ranku, kurios tau
toje atidengia išdavikus. Vienu 
išdaviku mažiau, Gedvilai nu
sėdus žemyn. Jei dėl to lietu
vių tautai dar nebus lengviau, 
tai bent nevienas atsidus: ge
rai, kad taip nutiko.

M^fįkmkime, - kad ne 
kiekviename lietuves apskri- 

knygynas (I), 
kuris pardmaii lange, išsta
tytų bent j» vieną naujai iš
ėjusią daŠsos literatūros

turėjo apie dešimts tūkstančių 
gyventojų, keliolika mokytojų, 
kelius kunigus ir gydytojus, po
liciją, vaisėte, pašto, koope
ratyvo tarnautojus su šeimo
mis ir t. t. Jeigu būtų tikras 
knygynas, tai daugelis iš pami
nėtųjų neiškentėtu nenupirkę 
kartkartėmis knygų, ypač jei 
būtų buvusi galimybė pama
tyti ir pavartyti pačią knygą. 
Šias eilutes rašąs, gyvendamas 
toli provincijoj, bandydavo iš
sirašyti knygas tiesiog iš Kau
no, bet ir tai ne taip lengvai 
sekdavosi. Užsakymą pasiunti 
žinomam knygynui Kaune pav„ 
dėl trijų bygų. Po dviejų — 
trijų savaičių gauni vieną kny
gą ir prierašą: kitų knygų ne
platiname ir nežinome kur 
gauti. Jau pats knygos užsaky
mas labai apsunkindavo jos įsi
gijimą: parašyk atvirlaiški, ku
ris kainuoja keliolika centų 
(pinigų iš aaksto negalima sių
sti — nežm - kiek kainuoja 
knyga ir ar ją gausi), už kny- 

PREZIDENTAS D. Eisenhoweris po savo ligos tu rėjo pirmąją konferencija su spauda. Jis gjrnė Dal
ies politiku—

reikdavo už Įą brangiau mokė
ti ir sunkiai begaudavai?

Susitarusios kelios leidyklos 
Lietuvoje paskelbdavo papigin
tų knygų mėnesį. Tuomet ir 
provincija galėdavo atsigriebti. 
Ne dėl to, kad knygos piges
nės, bet kad būdavo išleidžia
mas knygų katalogas, kuriame 
nurodoma, kiek knyga kainuo
ja, kur ją gauti, kada išleista, 
koks turinys ir t. t.

Tremtyje tikrai istorija kar
tojasi ir reikia iš jos pasin^ky- 
ti. šiandien, be kelių miestu 
JAV, visi lietuviai gyvena 
“provincijoj” — visuose pen
kiuose žemės kontinentuose. 
Todėl lietuviškų knygų įsigiji
mas pasidaro daug sunkesnis, 
negu Lietuvoje, jau vien dėl 
valiutos suvaržymų, atsiskaity
mu, muitų ir t.t.

Prisimintina didysis mūsų 
vyskupas Valančius, kurs mo
kėjo ne tik suorganizuoti kny
gų leidimą, bet ir daur* sunkes
nį jų per siena peroab^-imą 
bei tarp žmonių išplatinimą 

pasiskolinti, bet sunkiausia iš
reklamuoti gaminius; tai yra 
fabriko egzistencinis pagrin
das: Ir dėl sekmingesnio knygų 
išplatinimo yra labai svarbu 
reklama.

išleista, koks turinys, kiek kai
nuoja, kur gauti ir t.t.

Jei naujai išleistas knygas 
pamini tik koks žurnalas, tai 
to dar permaža. Mūsų “čigoniš
kas” gyvenimas nevisada lei
džia tuos žurnalus skaityti ar 
pasilaikyti, žūsta žurnalas, ku
riame ta knyga paminėta, žūs
ta ir pati knyga, visuomenėje 
ar pas atskirus asmenis, dar 
nenupirkta. Norėtųsi knvgų 
leidyklų paklausti, kur galima 
gauti J. Balio šias knvgas: 
“Lietuviškos pasakos” ir “L— 
riniai padavimai”, kiek jos 
kainuoja, koks jų turinvs: mok
slinis ar dailioji literatūra? 
Parodžiau vienam vokiečių stu
dentui Jungferio veikalą apie 
Lietuvą. Patiko. Norėjo įsigyti. 

gadinti svetimybėmis savo kal
bą, ji' reikalinga priaugančiai 
kartai, ypač privačiai norin
tiems pasimokyti lietuvių kal-
bos; ji reikalinga ir svetim
taučiams . studentams, norin
tiems susipažinti su lietuvių 
kalba. Taip ir atsiranda klaus
tukai — kur gauti lietuvišką 
knygą?

Tokių “žuvusių” knygų per 
10 metų jau yra kelios dešim
tys, ir juo toliau, juo daugiau 
jų bus. Jei būtų kartą išleistas 
lietuviškų knygų katalogas, tai 
vėliatr jį papildyti labai leng
va; reikėtų kas pusmetis iš
leisti kelis lapus papildomai 
išleistų knygų ir įdėti į kultū
rinius žurnalus, iš kur kiekvie
nas "norintis prisijungti prie 
bendro lietuviškų knygų kata- 

iti 10g°-

ka turės kristi, nes dažnai ir 
norint negalima žinoti, kokios 

gauti.
Biznieriai dažnai leidžia var

dynus, nors jų maloniais patar
navimais tegali pasinaudoti tik 
mažos apylinkės tautiečiai. Lie
tuviška knyga, jei būtų bend
ras katalogas, lengviau galėtų 
pasiekti po visa pasauli išsi
sklaidžiusius lietuvius. Lietu
viška knyga, tai ne kumpis, 
kurs greitai genda, bet ilgai 
nežūstą dvasiniai vitaminai, 
kurie mums visiems šiuo metu 
labai reikalingi. Pats katalo
go išleidimas, visoms leidyk
loms susitarus, būtų nebran
gus, o naudos duotų labai daug 
visiems: ir leidėjams ir pirkė
jams. .

Antra, be bendro lietuvišku 
knygų katalogo, būtina, kad 

kiekvienas kraštas, kur bent 
kiek yra lietuvių, turėtu savo 
atstovybę — knygę platinimo 
ištaigą, kur bent po viena, Iri- 

kyti gaunamas lietuviškas kny-

Laisvame pasaulyje dau-

ti 12—16 markių, kur ir tu
rint, palyginti, gerai apmoka
mą darbą, reikia jau kelias 
dienas dirbti. Mūsą tautiečiai 
JAV, dažnai abi šeimos galvoj 
dirba fabrike, o vaikai visą
dieną praleidžia svetimoje mo
kykloje. Ir neturi laiko skaity
ti knygų nei patys tėvai, nei jų 
vaikai O gal savo moderniš
kuose namuose (jų moderniš
kais namais tikrai džiaugia. 
mėsį neturi nė vietos knygų 
spintai, nes išorinės sienos iš 
stiklo — knygų spinta trukdy
tų saulės spinduliams, o vidi
nėse sienose Įtaisytos automa
tinės lovos ir šaldytuvai. Tuo 
tarpu kituose kontinentuose 
tik vienas šeimos galva dirba, 
vaikai tik prieš piet yra mo
kykloje ir norėtų skaitvti lie
tuviškas knygas, bet už jas rei
kia mokėti, palyginus su už
darbiais, aukso valiuta.

Reikia ir čia ieškoti būdų, 
kad knygos būtu prieinamos 
pagal to krašto uždarbius.

Mano dėmesį atkreipė žur
nalo “- 
žurnalą

eidėjąi: jie už 
j” iš gyvenan

čių Vokietijoje prenumeratą 
ima perpus mažesnę, kaip JAV. 
Ar negalėtų ir kitos leidyklos 
savo knygas bei žurnalus at
piginti bent Vokietijoje gyve
nantiems lietuviams? Jei kal
bame, kad reikia išlikti lietu
viais, tai šiuo metu vienas iš 
sėkmingiausių ginklų kovoje 
prieš nulietuvėjimą — lietuviš
ka "knyga.

Tik gaila, kad kas gali įą įsi
gyti, jos neperka ir neskaito, 
neturi laiko ir gal noro; kas ga-

Užsienio leidyklos šiuo metu 
leidžia pigiųjų knygų serijas, 
mažo formato, blogesnio popie- 
rio ir tt. Galima pigia, prieina
ma kaina įsigyti net klasinių 
vekalu. Juo labiau mums rei
kėtų ieškoti būdu, kad lietu- 
viška knyga būtu prieinama ne 
tik “aukso krašte”, bet ir Eu
ropos griuvėsių valytojams. bei 
Pietų Amerikos tabokos lapų 
skabintojams.

Ar atsiras antras 
kuris suorganizuos 
pasaulyje knygy 
tarp Hetuvfy?...

D. K.

Valančius, 
laisvajame 
platinimą

(ELI)

z 
3

FRANZ GRILLPARZER

VIENUOLYNAS
PRIE SANDOMIRO

e-

— Staršenskis yra steigėjas, 
— papasakojo vienuolis, — 

visa ši apylinkė ir ta vieta, kur 
dabar vienuolynas stovi Anuo
met jo nebuvo. Čia žegrė žemę 
pureno. Pats grafas gyveno 
ten aukštai, kur mėnesienoje 
Šmėkši rūmų pastatai. Grafas 

je. Vienas dalykas žmonėm

Taip j*s įtraukęs vaikus į skur-
tikrųjų jis toks nebuvo. Priar-

Grafui visa tai buvo žinoma.
ritu pasakius, — vienuolis pa

siveji?

kos. Ts stovėjo dabar ant tam-
kokį lašų vyro? Prašyčiau man

ranka pririUetė jo delno.

vėjo prie lango nusisukusi 
nuo tėvo ir sujudinusi — j1

kampe ant sunfeigytų šiaudų

Kutnus, nors

Vienuolis nugėrė gurkšni 
vyno ir toliau pasakojo:

— Taip Staršenskis gyveno, 
taip jis manė ir mirsiąs. Tačiau 
ištiko jį kitokia lemtis. Grafas 
turėjo vykti ir dalyvauti Var
šuvos seime. Nepatenkintas, 
kad ten daugybė žmonių, užuot 

kiekvienas savo labo, jis vieną 
vakarą ėjo to miesto gatve.

debesimis, jie grėsė pratrūkti 
lietum. Laukė buvo aklinai 
tamsu.. Staiga už savo pečių 
jis išgirdo moteriška baisa, 
kukčtojantį ir maldaujanti: 

laimingojo” Atsigręžęs paste
bėjo mergaite, kuri tiesė i jį 
rankas. Nakties tamsa neleido 
gerai įsižiūrėti; bet jos rūbai 
atrodė vargingai, tamsoje bal
tavo kaklas ir rankos. Grafas 
nusekė mergaitę. Už kokios

— paklausė vienuolis savo sve- rovei. Mergaitė visa buvo gra- 
čių, nutraukęs pasakojimą. — ti- Tamsių plaukų sruogos vi-

to?
— Esu maltietis, — atsakė 

vienas iš jį
— Tamsia ta’p pat?. — pa

klausė vienuolis antrojo rite- bangavo grakščiom linijom, 
rio.

— Anaiptol-
— Turite žmonas ir vaikus?
— Nei sienas, nei kitas.
— O kiek jums metų?
— EMesinnts penkeri.
— Taiplaip, — palinkčiojo

vienuolis galva. Paskui jis to-

— Neonas ligitol jaus-

palietė toji Šilta ranka. Galimas

kuriam birasi suteikta dovana 
suprasti piuk§čių ir kitų gam- 

pavėsyje te Šaltiniu, jis buvo 
apimtas įstabaus jausmo,

mę, kai atečiau tegirdėjo ne- 
suprantamus garsus. Panašiai 
nutiko ir fralu1. Prieš jį atsi
vėrė nauja pasaulis. Jis drebė
damas sekė savo vadovę, kuri 
pravėrė dureles ir jiedu 

siliedamos su juosvais an
takiais, po jais spindėjo

Duobutės smakre ir skruostuo
se, kakta Jr nosis — visa lyg 
būtų dailininko kurta, nusižiū
rėjus į mūsų krašto merginų 
grožį. žavi jos galvutė gerai 
tiko laibam ir dailiam stuome
niui. Jos grožio varginga Undi
nė nestelbė, bet dar labiau pa
brėžė.

— Ar ne tiesa, maltieti? 
Bet ką jūs apie ta* žinote? Taip, 
taip! Kartais ir senam vienuo
liui pasivaidena galvoje. Na, 

geras. O dabar...
Grafas, susižavėjęs mergai

te, valandėlei buvo pasimetęs 

balną ir skudurais prisiklojęs, 
gulėjo pagailos vertas žmogus. 
Jis tiesė ‘š skudurų ištraukęs 
kaulėtą ranką ir klausė:

senos kilmės didikas. Persekio
jimai čia jį atvedė...

Prisiklaupusi prie senio, 
merga>tė aptvarkė sujauktus 
skudurus, kad bent padoriau ir 
tvarkingiau atrodytų, 
priėjo arčiau, ir čia jis 
visą istoriją.

Grafas 
patyrė

Lašeko' Prieš grafą gulėjo 
starosta. Su dviem savo sūnu
mis jisai buvo įsipynęs į politi-, 
nes raizgynes, kurios tėvynei 
sudarė pavojų. Kai jų užmačios 
buvo atidengtos, abu sūnūs ir 
kai kurie neapdairūs bendri
ninkai, iš savo šalies buvo iš
tremti. Tėvas, netekęs viso 
turto, liko elgeta.

fas prisiminė, kas buvo krašte 

‘ starosta Čia ntoko nebuvo dė
tas. Jei savo sūnų ir nebūtų 
skatinęs sukilti, vistiek buvo 
kaltas, kad jaunystėje laisvai 

kui kaltė būtų dovanota ir 
tremtis atšaukta. Tuo metu jau 
buvo pagerėję su užsieniais 
krašto santykiai, . kurie anks
čiau sudarė didelę grėsmę ir 

buvo pavojingas. Maištininkam 
pagaliau atleista ir ištremtieji 
galėjo grįžti namo. Deja, kai 
kurie lengvai buvo pasižadėję 
svetimiem tarnauti. Tiktai 
dviejų Lašeko sūnų ir jų arti- 

kasdien laukiama sugrįžtant.
Rūpinimasis atgauti Lešeko 

nusavintas žemes pasirodė ma
žai beturėjo vertės. Kasdien 
atsirasdavo tai vienas tai kitas 
su sąskaitom. Staršenskis turė- 

dvarus, kol išmokėjęs visas sta- 
rostos skolas bei mokesčius, 
kad būtų laisvas bent sklypas 
žemės, iš kurios galima būtų

Staršensk<ui dabar parūpo 

vengti pabučiavimo, jai nu
griebus jo ranką, kai jis mielai 
būtų laukęs bučinio savo lū
pom. Vis dėlto jis gyveno grę
žtom viltimis.1 

aptemo ir atrodė giliai susimas
čiusi. Mėgusi dabintis, links
mintis ir žmonėse išsiblašky
ti, — tie jos polinkiai kartais 
atrodė perimą saiką, — ji pra
dėjo vis dažniau žmonių drau
gijos vengti. Galima buvo pa
stebėti, ka*p lygia jos kakta 
nusidriekdavo tamsių 
debesėliai; akys buvo

minčių 
liūdnos 
Kartas 
kitiemnet svečių draugijoje, 

linksmai bečiauškant, 
blakstienos imdavo *r apraso
davo. Staršenskis ėmė supras
ti, kaip dažnai tai supranta tė- - 

dirbtinis linksmumas, rodė ją . 
slėgusį nerimą.

Staršenskiui kartą įėjus į 
prieškambarį, jis išgirdo pik
tus ir aštrius starostos Žodžius: 
j’s tiesiai plūdosi. Grafas staiga 
pravėrė duris. Kambaryje ne
rado svetimo žmogaus: buvo



dakcija gavo, febai kruopšiStait-;^^ 
paruoštą informacinį straipsnį? 
apie Kearny - Harrison, 
lietuvių koloniją. Straipsnį pa-. 
ruošė Liet. Bendruomenės Kie-'. 
amy apylinkės speciali komisi- 
ja, kurios nariai yra: A. Kača- . Įį^ 
nauskas, J. Mėlynis, K. Barzdų-||P| 
kas. Jų gražių pavyzdžių tarę; 
tų pasekti ir kitos apylinkės, 
Netektų tada skųstis, kad kuri 
lietuvių kolonija neaprašomą, j

• “Kolumbijos Liotuvio^y^^^ 
naujas numeris jau pasiekė sa-?^||g 
vo skaitytojus Amerikoje. Nu^gj||| 
meris gausiai iliustruotas, 
šelyje spalvotas dail. E. Kul-.-. 
viečio paveikslas. Leidžia LieL’..':^ 
Kat. Komitetas Kolumbijoje, 
redaguoja kun. M. Tamošių- 
nas : • - '

• Adelaidėje Christian Bro- -J, f 
ther kolegijoje mokosi du lie- h “ 
tuviai — Eugenijus Kalibatas 
ir Jonas Morkūnas, abu jiedu 
savo klasėse yra pirmieji mo
kiniai.

• Liet. Stud. Sąjungos stu- <
dijų dienos Įvyks Chicasoje ir 
Ne\v Yorke tuo pačiu laiku — 
vasario 4—5 d.d. Stadijų te
ma — lietuviškosios vertybės 
ir studentijos santykiai su jo- , 
mis. —

• Dail. Antanas. . Petrikpnis ’ - 
Londone per spaudos balių, 
sausio 28. atidaro savo kūrinių ' , į. 
parodą, kuri tęsis dvi dienas. /
• Stud. Ateitininkų Sąjungos 

užsienio skyrius išleido naują > 
“Lithuanian Catolic Youth Bul- 
letin”. Numeryje Įdėta keletą 
straipsnelių, ateitininkiško ir 
kultūrinio gyvenimo kronika. 
Numeris išsiuntinėtas įvairiom < 
kitų tautų" katalikiškoms orga
nizacijoms.

• “Lietuva ir jos vokiečiai"
— (Litauen und seine
tehen) — tokiu vardu išleista 
knyga Vokietijoje. Parengė ją 
Goettingeno vienas būrelis, su
dėdamas įvairias paskaitas, 
skaitytas studijų dienose Lue- 
neburge praeitais metais vasa
rio 19—20 d.d. (Studijų dieno^^^ 
buvo skirtos Lietuvos vokie
čiams). Knyga išleista kaip 
priedas prie Karaliaučiaus uni
versiteto metraščio .

PADĖKITE EMIGRUOTI!
Lietuviai kartu su lenkų, uk

rainiečių. čekų, latvių ir estų 
buv. politiniais kaliniais pada
vė prašymą JAV Kongresui, 
kad būtų leista emigruoti į 
USA Vokietijoje esantiems bu
vusiems politiniams kaliniams, 
kurių emigravimas iki šiol bu
vo atmestas dėl TBC ligos.
Kongresmenas T. Marchowkz 

sutiko šį prašymą remti ir ar
timiausioje JAV Kongreso se
sijoje siūlyti, kad prašymas 
būtų patenkintas. ”

Kreipiuosi i visus amerikie
čius. kurių širdyse yra gyva 
artimo meilės ir žmoniškumo 
dvasia. Paremkite T. Machro- 
wicziaus (adresas House of Re- 
presentatives. Washington. D. 
C.) kilnųjį užsimojimą! Rašyki
te Kongresui, kad leistų įemi- 
gruoti į JAV TBC turinčius 
buv. politinius kalinius iš už 
geležinės uždangos!

Liet. b. polit. kelinių 
įgaliotinis Vokietijoje 

P. Narutis.

Ltetavos Molėtoju Profes 
Saiwhira, tgandama nriito 
sdcialdeinokratų ar net ka 
nžstų partijų organizacijos 
budį. Jei pradžioje toji S 
norėdama neprarasti popą 
rūmo, dažnai savo tikslus 
tylėdavo irtik atskirais at

Degalo pradėti mokslo dirbti, liuosą Ro^kyięfetur^o 128 
nes nesurado mokytojo. 1920. klausytojui(iš ją 63 moterys); 
I. 15 švietimo M-ja priskaitė Bet tai vis maža dąlis anų die- 
tik 1483 mokytojus, mokan- nų mokyklai. Pagal A. Vireliū- 
čius 71.648 vaikus; mokytojų ną tuo meta reikėjo lO moky- 

- tojų seminanjų, nes tokia sku- 
ba veikdami tik po 75 metų jais parodydavo, tai 1919 gal 
pasiruošime pr. mokyklai rei- jos nusistatymas darosi atvirę 
kalingų mokytojų; kai bus įves
tas jau privalomas pradinis 
mokslas.

DIDŽIOJI KOVA
Lietuvos mokyklai pirmosio

mis dienomis teko nugalėti ne 
tik medžiaginius sunkumus ir 
nepasiruošusių žmonių trūku
mą, bet jai teko nugalėti ir 
marksistines bei ateistines pa
stangas pasiimti savo globon 
besikuriančią Lietuvos mokyk
la ir visą švietimą; jai teko ko- . mokyklos vedėju paskyrė žino— 
voti ir su įvairiomis komuniz
mo atorūgomis, likusioms iš 
bolševikinių dienu Rvtų Lie- 
tuvoie ar parsigabentomis iš 
Rusijos.
Pradžioje Lietuvos mokvtojai 

buvo susispietė apie Lietuvių. 
Mokytojų Sąjungą, 
jau nuo 1905 m. Bet apie 1918 
metus ši visuotinė Lietuvos

780 buvo moterys ir 703 vyrai 
Lietuvių mokytojų buvo 683' 
moterys ir 597 vyrai Taigi iš 
pat pradžios Lietuvos mokyk
la buvo moteriška; vyrų moky
tojų persvara buvo tik vokie
čių ir žydų mokyklose, lenkų 
33.moterys ir 12 vyrų, o latvių 
visi 13 mokytojų buvo tik vie
nos moterys. Lietuvių mokyk
lose retai kur dirbo po 2 ar 
daugiau mokytojų, kai žydų 
visose mokyklose buvo po 2 
mokytojus ir turėjo po nedaug 
mokinių. Iš mokytojų pagal 
dokumentus buvo 1286 katali
kai, 101 žydai, 83 evangelikai 
12 stačiatikių ir kt., atseit, lie- 

. tuvių katalikų vaikus mokino 
dar 36 evangelikai ir 9 stačia
tikiai ir kt. Be to, 845 buvo 
tik oagelbiniai. bėdos mokyto
jai. Ir A. Vireliūnas, darydamas 
1919 pr. mokyklos apžvalgą 
(Šv. Darbo 1920 I Nr.), pažy
mi, kad 1919. X iš 1203 dirbu
sių mokytojų tik 552 buvo išė- *- 
ję tik 4—5 klases ir retai ku
ris . dar buvo įsigijęs speciali
ojo mokslo. O mokytojams 
skelbiant cenzo reikalą (švieti- T 
mo Darbas 1920, 3 Nr. 13 p.) 
nurodyta, kad “baigęs rusų mo
kytojų seminarijos 3 kursus, 
“Saulės” mokytojų seminarijos 
kursus, 5 vyrų ar 6 moterų 
gimnazijų klases ar tolygias 
mokyklas ir iki 1919 išmokyto- 
javę nors metus, nuo 1920. II 
2 buvo skaitomi jaunesniaisiais 
mokytojais ir visai nereikia 
jokių papildomų egzaminų. 
Tie, kure buvo baigę iki 1919 
augšt. rusų pradedamąsias 
mokyklas, du kursu mokytojų - 
seminarijų, du kursus “Saulės” 
kursuose, “Ryto” mokytojų 
kursus, 4 vyrų ar 5 moterų 
gimn. ar tolygų kursą bei že
mesniuosius 1919 mokytojų 
vasaros kursus, laiko tik dalį 
numatytų egzaminų. Tuo metu 
švietimo M-jos itin daug buvo 
dedama pastangų paruošti 
šiek tiek daugiau pradžios mo
kyklų mokytojų. Pvz., veikė 4 
mokytojų seminarijos, kurių 
seniausia buvo “Saulės” (Kau
ne). įst. 1918. X. 1, Panevėžio 
ir Marijampolės (Įst. 1919 II 
p.), o Šiaulių tik besisteigianti, 
visos drauge turėjo 172 besi
mokančiuosius, iš kurių 93 bu
vo “Saulės” mok. sem. (jų 69 
mergaitės). Buvo suskasta

ms, nes ji kalbanti daugiau? 
kaip 1000 Lietuvos mokytojui 
vardu! Štai, po 1919. XH 29 <L| 
bendro Liet. Mokyt Profesinės^ 
Š-gos suvažiavimo įvykusianfeg 
viduriniųjų mokyklų vedėjų^ 
pasitarime (1919. XII. 30) proįĮ 
gramoms svarstyti, kyla dide-- 
lės diskusijos, kodėl šv. M-ja| 
kai kurių vidurinių mokyklų 
vedėjais skiria kunigus, tikri 
riau, — kam Kalvarijos vid-

veikusią

Vaikai prisimins

• Wilkes-Barre, Pa., Švč. 
Trejybės parapijos vaikučiai, 
v a d o v aujami Nukryžiuotojo 
Jėzaus seselių, rengia progra
mą, kuria prisimins nepriklau
somą ir dabar pavergtą Lietu
vą. Prisidės V. Romanauskas 
ir choras ir išpildys keletą dai
nelių. Parengimas įvyks vasa
rio 12 d. 3 v. p. p. Švč. Trejy
bės bažnyčios svetainėje. Lig 
dabar prašome pirkti bilietus 
ir atsilankyti į šį parengimą.

mą visuomenininką ir švietėją 
kun. Juraitį (Šv. Darbas 1920,' 
1 Nr., 10 p.). Ir suvažiavimo 
rezoliucijoje jau skaitome: Su
važiavimas griežtai nusistatė 
prieš skyrimą vyriausybinių 
mokyklų vedėjais (bendrojo Į 
lavinimosi mokyklose) nemo- 
kytojų”, nes esą kunigas, nega
lįs būti pedagogas. Ir tas suva
žiavimas išsitaria, pagal slap
tus Profesinės S-gos Įpareigo
jimus, kad “tikybos nemokėji- 

-- mas negali daryti kliūčių eiti 
arba išeiti mokslą vidurinio j e 
mokykloje” (t.p.). Kituose nu
tarimuose vėl matyti ano meto 
socialdemokratų siekimai, pa
verčiant vidurinės mokyklos 
auklėjimą ir mokymą “laiškų 
ar prašymų rašymu”, federa
cijos reikalais ir pąn. Nepa
mirštama tada mokyklose ir 
ateitininkų 
esą reikia 
sokias kuopeles” vesti “objek- 

. tingai, be jokių partinių kryps
nių”. (Bus daugiau.)

JAI NIAIAS tautiškai pasipuošus. Nuotr. V. Augustino.

Vokiečiai sugavo kartotekų vagi

su aušrininkais, 
“organizuojant vi-

VAC. BIRŽIŠKOS LAIŠKAI
(Atkelta iš 4 psl.)

šcvkius Andrius jau 1935 m. 
Lietuve ;e mirė ir netarė-o nie
ko bendro su jokiais bolševi
kus. bet buvo, vienas iš LSD? 
steigėjų O tas šiais metais nn- 

.ręs bolševikų komisaras, tai 
vienas jo sūnų, kuris 
Vilmauš seimo laikais 
grmęs nebuvo”.

Laišku atsakyta, kad 
taisyta per neapsižiūrėjimą 
tekusi pastaba, nes pačiam 
Darbininko redaktoriui Doma
ševičių šeima buvo gerai žino
ma iš Vilniaus laikų, tačiau ir

berods 
nėdar

bt pa
pa

kitiem žinoma, kad dr. An- 
rius Domaševičius turėjęs ryšį 
su bolševikais 1918—1919 ir 
vėlesniais metais.

Gruodžio 15 (paskutiniame 
laiške) rašoma: “Siusdamas 
nuoširdžiausius Kalėdų ir ar
timųjų Naujųjų Metų sveikini
mus ir geriausius 
kartu pridedu 6 
Darbininką 1956 
už atsiųstą gražų 
Kalendorius 
gražiai, tiek tiktai, kad jame 
daugelio vardų trūksta, o kiti 
nurodyti neteisingai. Na. dėl 
tų trūkumų tai didelės bėdos 
nebus, nes kaip jau Kaune bu
vau išaiškinęs a. a. mano ge
riausiam prieteliui prof. Bla- 
žiejui Česniui, tuos visus trū
kumus atstoja lapkričio 1 — 
Visų šventųjų šventė, kuri 
apima visus šventuosius, ku
riuos šiaip kalendoriai neapi
ma” ...

Na. tiek to. Viso geriausio 
Jūsų Vac. Biržiška”.

Tai buvo ir paskutinis laiš
kas. Skubų atsakymą velionis, 
rodos, turėjo dar gauti. Jam 
buvo gražinti pinigai ir palin
kėta linksmų Kalėdų švenčių, 
kiek jos begali būti linksmos 
tremtyje ir jo padėtyje, nesiti
kint, kad jos Vac. Biržiškai bus 
paskutinės .

Būdamas kartais šiurkštaus 
žodžio kitiem, jis nevengė jo 
taikyti ir sau. Viename laiške 
pasirašo: “Jūsų toks čia Ame
rikoje vištų profesorius, o be
rods ir paties mokytojas Vil
niuje 1919—1920 m." Taip, ten 
pažintis užsimezgė, bet kas ga
lėjo manyti, kad nesavoj že
mėj ji pasibaigs ir Biržiškų šei
mai bus dar viena katastrofa, 
o lietuviškajai visuomenei nuo
stoliu. netekus tymaus biblio
grafo. S. Svž.

Praeitais metais teko skaity- 
tautininkų spaudoje (Dirva 

Nr. 33) piktas aliuzijas, kad 
Vokietijos LB kartoteką galė
jęs išvogti neva vienas žymus 
lietuvių rezistencinis sąjūdis. 
Nors tuo laiku parodyti tikrąjį 
kartotekų vagį būtų buvę ne
lengva ar-.net neįmanoma, ta
čiau visiems. buvo aišku, kad 
ta vagystė — tai sovietų agen
tų darbas (neabejotina, kad 
taip ištikrųjų bus manęs ir 
pats minėtų sugestijų autorius 
V. Rastenis). Neužilgo po tos 
vagystės pradėjo plūsti dide
liais pluoštais komunistinė pro
paganda ir kvietimai “grįžti 
namo” visiem LB Vokietijoje 
nariam. Ta propaganda, beveik 
išimtinai specialaus laikraštpa- 
laikio forma, nenutrūksta ir 
šiandien. Ją siuntinėja rytų 
Berlyne Sov. Sąjungos įkurtas 
“Repatriacinis komitetas”, va
dovaujamas ruso gen. Michai- 
lovo. Nors tais

"kvietimais grįžti" sovietai 
nesuvilioja, ta

čiau atrodo, kad šalia viliojimo 
tremti-
propa-

ti

linkėjimus, 
žaliukus už 
m. ir vieną
kalendorių..

paruoštas gan beveik nieko

sugrįžti į “tėvynę'' ta 
niam ramybė drumsti 
ganda dar nori.

Kartotekas išvogė ne tik lie
tuviam. Latvių kartotekas iš
vogė dar anksčiau kaip lietu
viu. Išvogė ukrainiečių ir dau
gelio kitų tautybių tremtinių. 
Norėjo išvogti ir Vliko doku
mentus drauge su nedegamąja 
spinta. Tik nepavyko: buvo 
užklupti ir pabėgo. Panašiu 
būdu išvogė iš nedegamos 
spintos dokumentus ir vokie
čių liberalų partijos iš ju cent
rinės būstinės Bonnoje. Vokie
čių spauda aprašo, kad karto
tekų vagys sėkmingai pasireiš
kė Muenchene, Ncu — Ulme. 
Rosenheime ir kitur, ir kad tai 
esąs

vienas iš i u visiem žinomas 
bolševikų “sniego operacijos“ 
veiksmų.

Bet pagaliau, sausio mėn. 
vidury.

vokiečių policijai pavyko su-' 
gauti vieną iš kartotekų vagiu.

Tai tūlas Peter Kan>ackv. 32 
m. amžiaus, ginies Rusijoje. 
Šiuo laiku Muenchene vyksta 
jo tardymas, o vėliau bus jo 
teismas. Tuomet, galbūt, bus 
galima ir daugiau aoie tas poli
tines vagystes patirti.

Kiek ta sovietų propaganda 
ir raginimai sugrįžti bei “am
nestijos” yra nesėkmingi, rodo 
šis pavyzdys. Neseniai Mietai- 
lovo “repatriacinis komitetas”

pristatė vokiečių vyriausybei 
trisdešimties asmenų sąrašą, 
neva norinčių grįžti į Sov. Są
jungą. Vokiečių valdininkam 
tų “grįžtančiųjų” asmenų atsi
klausus paaiškėjo, kad

tik du iš įų tikrai norėtų 
grįžti, bet ir tiedu sėdi už gro
tų — nubausti ilgiem metam 
kalėjimo už sunkius kriminali
nius nusikaltimus:

vienas už plėšikavimą, kitas 
kaip banditų gaujos vadas’ 
Kitu atveju sovietai pristatė 
15 asmenų sąrašą, sėdinčių 
vokiečių kalėjimuose už krimi
nalinius nusikaltimus ir norin
čių grįžti i "tėvynę”. Ir šių as
menų trečdalis

apsisprendė qeriau likti — 
sėdėti vokiečių kalėjime, kaip 
sugrįžti pas kvietėjus —

Daugumas Vokietijoje gyve
nančių tremtinių sovietų- siun
čiamą propaganda grąžina at
gal jos nei neatidarę. Dėl to 
komunistiniai ruskiai labai pyk
sta. koliojasi ir kaltina įvai
rius tremtinių komitetus ir net 
pačius vokiečius, kad, girdi, 
jie sovietų siuntų neprileidžia 
adresatam. Tas

ruskių pyktis parodo, kad 
asmenys, kurie sovietiškus 
laiškus iš Berlvno grąžina at
gal nei neatidarę, elgiasi tiks
liausiai;

— patartina ir visiems taip pa
sielgti.

Mečys Musteikis (EEB.

rie ten buvo, jis nelietė. Bet 
pasiėmė Į kuprinę kartoteką 
apie 1200 užsieniečių, kurie ten 
gyvena, daugiausia iš rytų ki
lusių.

Iš spaudoje paskelbtų jo pri
sipažinimų dar nieko nematyti 
apie bendruomenės kartotekos 
išvogimą.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Deu

Anie suimtą Vokietijoje kar— 
♦otekų vagi papildomai iš Vo
kietijos oranešarr.a tiek:

Peter Karpatzkv yra be pi
lietybės. šoferis. Buvo suimtas 
jau lapkričio mėn. "et tik da
bar nolicija naskelbė /imu aoie 
ji. Jis prsioažino dirbęs jau 
eile metų “vienai rytų valsty
bei“ kaip ?os žvalgvbos agen
tas.

Jos pavestas prisilažino į- 
vykdęs tokius įsilaužimus:

1955 kovo 25 isi’aužcs i vie
nos amerikiečiu šalnos organi
zacijos biurą. Iš jo išnešęs 300 
markiu ir kelis šimtus kartote
kos kortelių. Po mėnesio res
torane jis pavogęs viena rusų 
emigranto portfeli su svarbiais 
dokumentais. Ulme iš savival
dybės pavogęs užsieniečiu kar
toteką. Pora dienų po atentato 
prieš slovakų egzilini veikėją 
Matus Cernak. Karpatzkv įsi
laužė Rosenheimc i užsieniečių 
koloniją. Nei pinigų dėželės 
nef kitų brangesnių daiktų, ktt-

Tautų mugė (Folks Fair), ku
rioje 16 tautų parodys savo 
dainą, šoki, tautodailę ir cha
rakteringus valgius. įvyks kovo 
3 ir 4 d.d. šei šventei ruošiasi 
ir lietuviai. Patirta, kad pasiro
dyme dalyvaus L. .Ansamblis, 
vadovaujamas L. Kaulinio, ir 
studentų tautįnių šokių grupė, 
vadovaujama Irenos Karalie
nės. Tautodailės skyrium rū
pinasi dail. A. Smailiūtė. 
skulpt. Petras Vaškys ir arch. 
Jonas Stelmokas. Valgių gami
nimu susirūpinę beveik visos 
šeimininkės. Tuo reikalu sausio 
20 d. 8 vai. vak. renkamasi pa
sitarti Į Lietuvių Banką. Pasi
rodymas vyks mergaičių aukš- 
t e s n i ojoje mokykloje prie 
Spring Garden ir 17-tos gatvių.

Klebonas kun. J. Čepukaitis 
pakvietė savo parapijiečius 
padėti išlaikyti šv. Kazimiero 
kolegiją — kunigų seminariją 
Romoje. Rinkliava Įvyks šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčio
je. sausio 22 d. Kun. J. čepu- 
kaitis kolegijos darbą labai 
vertina ir pats yra nuoširdus 
rėmėjas .

Dr. Vincas ir Genovaitė Ma
ciūnai sausio 12 d. 
antrojo sūnaus.

Skautės ir skautai 
d,, šv. Andriejaus

susilaukė

numaio pastatyti Vy-

vašario 5 
parapijos 

salėje ruošia pasilinksminimą. 
’ Kviečia jaunimą ir tėvus.

L. Ansamblio dramos būre
lis, vadovaujamas Antano Bal
čiūno, šv. Kazimiero parapijos 
salėje, savaitgalyje prieš užga
vėnes.
tauto Alanto komedija “Buhal
terijos klaida”. Režisuoja An
tanas Gedvilą.

Tradicinį blynų balių vasa
rio 12 d. rengia šv. Andriejaus 
parapija. Veiks bufetas, šo
kiams grieš geras orkestras. 
Blynų baliaus pradžia 5 vai., 
šokių — 7 vai vakaro.

Matijoša-tienė Barbora, 62 
metų, mirė sausio 12 d. Gyve
no 221 Grcemvhh St. Phila., 
Pa. Paliko vyrą, du sūnus ir 
tris dukras. K. C.
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Secretary

Branch Office of

CHICAGO, ILL

CLEVELAND, ORIO
S. Ramovės

HELP W. MALĖ

HELP W. MALĖ

Switchboard

Clerical
on small items

Branch Office of Hours 8 to 4:30 P. M.
DODGE BROS. CORP. Good starting rate.

Plūs Bonus, free Insurance

Call before 11 A. M

Paid Health and Accident and Life Insurance.

Apply. write or wire Joseph Torok

Beautifully Illustrated, Full Color SOUTH BEND, IND.

DISPLAY

CATHOLIC CALENDARS

For your FREE Calendar

LEO F. KEARNS

St. Anthony Savings 
and Loan Association

RAndolph 6-2920 
Mr. Baillie.

GENERAL HOUSEKEEPER 
Own Room Stay 2 Childr 

en other cleaning help 
Good Salary, Beautiful 

Suburbau Home. 
Call FOrest 9*9395

PUNCH PRESS 
POLISH & BUFF

NUMATOMA PASTATYTI 
NAUJA ŠVENTOVĖ

phone MIchigan 1-1300

žinau kad

f '.■H'-’e. ts of Qneens County only

Experienced men to oper 
ate small Phnch Presses 
Experienced cut Buffers

or ivrite 115-10 Rockavvay Blvd.. Ozone Park. N. Y

T0P WAGES — STEADY JOBS

a 307.50 dol. Aukos 
Balfo Centrui. Hart- 
iaus valdyba visiems 
i nOMtratun ueKoja*

Norėdamas pabrėžti lietu
viškumą, jis ir savo krautuvę 
pavadino “Lituanicos” vardu.

Šiam susipratusiam lietuviui 
ir geram prekybininkui reikia 
palinkėti tik geros sėkmės — 
kuo plačiau išplėsti savo bizni, 
gerai prekiauti ir kartu neuž
miršti mūsų svarbių tautos 
reikalų. A. P.

L. S. Ramovė 
skyrius sausio 14 
svetainėje surengė 
kuri buvo ] ' * 
Yorko Lietuvos gen.’ konsulas 
J. Budrys padaryti pranešimo 
apie tarptautinę politinę padė-

mašinėlių, gintaro išdirbinių, 
patefonų, įvairiausių vietinių 
bei užsieninių papuošalų bei 
kasdienos reikmenų — lygin
tuvų, skėčių ir kit.

Kazys Bagdonas buvo Wa- 
terburio lituanistinės mokyk
los vedėju, Liet Bendruome
nės vietos pirmininku, Ben
druomenės apygardos sekreto
rius. Dabar yra apygardos švie
timo reikalų vedėjas. Ir toliau 
žada, kiek galės, dirbti lietuvy
bei Potvyniui nusiaubus, ke
lias lietuvių šeimas sušelpė

St. Barzdukas pasveikino 
Lietuvos gen. konsulą J. Budri 
kaip atstovą Nepriklausomos 
Lietuvos, atvykus; į Clevelan- 
do lietuviu koloniją. Savo svei
kinime priminė, kad Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys, nors 
yra perkrautas darbu, surado 
laiko atsilankyti ir i tolimesnes 
lietuvių kolonijas. St. Barzdu
kas priminė, kad Lietuviu Ben
druomenės reikalais yra taręsis 
su Liet. gen. konsulu ir radęs

Immediate openings for 
STENOGRAPHER 

(With Catcvlator experience) 
Permanent 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

Salėje prie apdėtų Įvairiais 
valgiais stalų susėdo per 150 
asmenų (vyrų ir moterų). L.S. 
Ramovės valdybos pirmin. K. 
Budrys pranešė, kad politinės 
aplinkybės verčia visus budėti 
ir būti apdairiems. Todėl L. S. 
Ramovės valdybos kviečiamas, 
Lietuvos gen. konsulas J. Bud
rys maloniai sutiko atvvkti iš 
New Yorko ir padarvti tarp
tautinę palitinės padėties an- 
žvalgą. Toliau pobūviui vado
vavo B. Auginis, kuris pakvie
tė Lietuvių Bendruomenės pir
mininką p. Stasį Barzduką tar
ti žodi.

TELEPHONE:
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

pilną pritarimą ir gavęs pasiža
dėjimą remti.

Clevelando skautų ir skau-. 
čių vardu Lietuvos gen. kon
sului Įteikta gyvų gėlių puokš
tė, o pobūvio vedėjas B. Augū- 
nas pasveikino nepriklausomy
bės kovų dalyvio, savanorio ir 
dabar invalido Ant. Mackevi
čiaus vardu.

Lietuvos gen. konsulas J. 
Budrys pirmiausiai pasveikino 
Clevelando Ramovėmis, visus 
pobūvio dalyvius ir Clevelan
do lietuvių visuomenę Naujų
jų Metų proga, palinkėdamas 
geros sėkmės, pasidžiaugė, kad 
jam labai malonu atsilankvti Į 
lietuvių kolonijas, pabendrau
ti ir pasidalinti mintimis. l ie
tuvių Bendruomenės pirm. St. 
Barzdukui linkėjo, kad jam 
pasisektų visus lietuvius, kaip 
senesniu taip ir paskutiniųjų 
kartų, įjungti į Lietuvių Ben
druomenę, kurios uždaviniai 
mums yra gerai žinomi.

Toliau sekė tarptautinės pa
dėties apžvalga. "

Po pranešimo žiūrys. Braziu
lis ir Žemaitis davė paklausi
mus, Į kuriuos ponas prelegen
tas ir atsakė.

Besivaišinant sekė ir linksmo
ji dalis. Septvni akordionistai 
-— V. Šlapelis, A. Beržinskas, 
V. Bernotaitis, J. Višniauskas, 
R. Zylė, Vaitekūnas ir Kestu-

(Nu kelta į 7 psl.)

— Pirmieji mano “kostiu- 
meriai” buvo senieji lietuviai 
Jie visą laiką mane daugiausia 
paremia. Tačiau negaliu skųs
tis ir naujaisiais ateiviais, — 
jų atvyksta net iš Waterbu- 
rio, Ansonios, Naugatucko, 
Bridgeporto, Stampfordo, Hart
fordo, net ir iŠ Bostono. Užei
na nemaža jaunimo užsisakyti 
vedybinių žiedų. Tačiau di
džiausią mano klijentų dalį su
daro svetimtaučiaL net žydai 
mane lanko.

Šiuo metu krautuvėje turiu 
ir vokiškų puikių radijo apara
tų. Ateityje manau krautuvę 
praplėsti: manau Įsigyti Įvairių 
rūšių foto aparatų, rašomųjų

• Vidutiniškai amerikietis 
suvartoja per metus 200 litrų 
pieno. Prieš dešimtį metu tik 
160.

• Amerikos karvės tiek duo
da pieno, kad per metus pri
melžtam pienui sutalpinti reik
tų 3000 mylių kanalo, kuris 
būtų 40 pėdų pločio ir 3 pėdų 
gylio. 7

• Vidutiniškai amerikonui 
farmeriui pienas duoda 10% 
jo pajamų.

• Pieno litras turi apie 675 
kolorijas.

• Sviesto suvartoja vienas 
žmogus vidutiniškai 20 svarų 
per metus.

• Iš visų Amerikos valstybių 
daugiausia pieno duoda Wis- 
consino valstybės karvės, net 
daugiau kaip 13% visos Ameri
kos produkcijos .

viškis). Giriamas daiktas nev»- 
sada geras (Merkinė). Gra
mas vaikas visuomet na’kac 
(Jėznas). Giriamas
tas. kurio norima nusikratyt’ 
(lakiai). Giriamo
peikiamo neišrirs (Eržv’”’—-

Labiausiai oritarčiau 
kiečiu nuomonei: nebijok būti 
peikiamas, iei esi tikrai girti
nas, bet venk būti giriamas, jei 
esi peiktinas, nes kas būna ne
vertai išgirtas, pasirodo tartum 
būtų girtas. z

Žv. BoPastogis.

Sibley Maciūne & Foundry Corp< 
? 206 E. TUTT ST.

nepastoges. Idant neru- 
^Mftumėte, katV užmiršau bi- 
lIlĮgjBĮte ir neiričiufius, — žmo7 

kupetomis skirstyti dar 
^^ię®B»kau, — tai čia prilasiau 

Raudiškos lietuvių išminties. 
RSttaii, dabar tokie laikai^ kad 
į viskas remiasi liaudimi, atseit 
- deuokratija (liaudies jėga), tai 

^pravers iš jos šio to pasimokyti. 
Pirmiausia, kas yra girtas; pas- 
kui, kas yra pagirtas.

JŪSŲ APDRAUDOS SANTAUPOS 
DABAR PELNO Yz% DAUGIAU 

ŠV. ANTANO TAUPAMOJ KASOJ
Pradėkite 1956 su santaupų sąskaita pas mus, kur pelnas 
yra aukštesnis ir apdraustas iki $10.000.00 FSLIC.
NEMOKAMAS važiavimas autobusu 50 mylių nuotolyje 
tiems, kurie.pradės pas mus santaupų sąskaitą $50.00!
DOVANAI TERMOMETRAS padedantiems $50.00 jau ati
darytoje ar naujai atidaromoje sąskaitoje minėta suma!

N. C. R. 3100 Operator 
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. Zettlemoyer

pobūvis

Clevelando 
d. lietuvių 

pobūvį, į 
pakviesta^ iš New

— Ir kuo patraukei žmones?

— Aš turiu laikrodžiams 
tikrinti ir jų kliūtims nustatyti 
mašinas .Jos yra pačios moder
niausios ne tik New Havene, 
bet gal ir visame Connecticute. 
Su aparatais labai greit nusta
tau, kiek sekundžių per parą 
laikrodis skubina ar vėlina.

Pag irtas
Giria durnius savo pūsle 

. (Liduokiai). Giria, kaip uba- 
i 1 gas tarbas (Kretinga). Giria.

, kaip čigonas duslų arklį (Bu- 
trimonys). Giriasi, kaip lanė 
savo uodega (Joniškis). Giria
si, kaip amerikontas kaliošais 
(Seredžius). Giriasi, kaip Kat
rė gudo vyžom (Nočia). Giria
si. kaip šunį aplojęs (Pasva- 
Ivs). Giriasi, kaip pelų maišas 
(Daugai). Giriasi raišas, kad 
aklas jo nepavijo (Aukštadva
ris). Giriasi šlubis, kad per 
spraga pralindo (Varėna). Gi- 

; riasi sotus, kad mažai suvalgo 
(Obeliai). Giriasi pietais. jų da’- 
neragavęs (Marijampolė). Gi- 
riasi kartu su ponu už stalo sė
dėjęs, o man rodos, kad tik už 
dunt pastovėjęs (Niedzingė). 
Giriasi farba prieš maiša. nors 
abu tušti (Alovė). Giriasi sveti- 

j mais darbais ir savo niekais
t (leinalingis). Giriesi »r girioti

Ivg žvdas šašais (Alvitas). Gi
ria gasnadine. kad riebiau vir
tu (Vilkaviškis). Girk murzina.

PADĖKA
Hartfordo Ratfo skvriaus pa

stangomis 1955 m. nrr»dtini« 
buvo pravestas prieškalėdinis 
atiku rinkimo valus. Aukos hn- 
to renkamos vargstantie’rs už
jūrio lietuviams na^emfi.
t I skyriaus valdybos atsišau- 
kfma naštų atsiliepė nemažas 
skaičius Hartfordo ir aprim
tos lietuviu, kurie savo atik*- 
fflis parėmė ši kilnu tikslą. Bu-

.. Girtas
Girta boba — velniui sesuo 

(Varėna). Girta merga, kaip 
velniui tarba (Dusetos). Girtas 
dainuosi — blaivas vaitosi (Ve
liuona). Girtas ir ant kiaulės 
joja (Ratnyčia). Girtas ir su 
gyvuliais barasi (Tauragė). Gir
tas rojum palaiko ir kiaulia
tvartį (šveiičionys). Girtas iš
plepėjo, ką blaivus slėpti turė
jo (Seirijai). Girtam kelias vi
sada kreivai nutiestas (Žei
miai). Girtam ir baloje sausa 
(Merkinė). Girtam ir saulė 
danguje atrodo girta (Lieplau
kė). Girtam pamokslų nesakyk 
— geriau lovon paguldyk (Du
bingiai). Girto rūpesnis iki lo
vos (Virbalis). Girtas — ne
pagirtas (Skaisgiris).

-Vadinasi, jei nori būti pa
girtas, nebūk girtas. Giriamas 
tasai, kas geria nepasigerda- 
mas, nes geria tai, kas žmogų 
daro girtą, bet nepagirtą.

Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
rys Brocktone, Mass., pasiryžo 
pasistatydinti koplyčią, kurios 
jos labai yra reikalingos. Tam 
tikslui jau suorganizuotas va
jaus komitetas, kurios garbės 
pirmininku maloniai sutiko bū
ti J. E. R. J. Cushing, Bostono 
arkivyskupas .

Sudarant vykdomąjį vajaus 
komitetą, jo pirmininku išrink
tas prel. Pranciškus Juras, vi
cepirmininkais — kun. Jonas 
Zuromskis ir Hipolitas Monke
vičius, sekretoriais — Julė Ja- 
kavonytė ir Balys Vitkus, iždi
ninke — vienuolyno viršininkė 
Motina Anunciata ir komiteto 
nariu vienuolyno kapelionas 
kun. Jonas švagždys.

Seserys ir komitetas tikisi, 
kad lietuviškoji visuomenė į- 
vertins seselių darba, mokant 
bei auklėjant lietuviškų para
pijų mokyklose vaikus ir glo
bojant jų išlaikomose prieglau
dose senelius, ir savo auka pa
rems koplyčios statybą. B.V.

• Amerikiečiai per metus 
tiek išgeria kavos, kad jeigu 
Niagaros kriklys neturėtų van
dens, tai ji atstoti; amerikiečiu 
per metus išgertoji kava išti
sas 67 minutes.

• Vienas asmuo Amerikoje 
suvartoja per metus 20 svarų 
kavos. Amerikiečiai nugalėjo 
jau norvegus, švedus, kurie 
anksčiau kavos daugiausia iš
gerdavo.

• Amerikos prezidento alga 
pirmąsyk buvo pakelta 1789— 
iki 25.000 dol. per metus: jau 
1873 buvo pakelta iki 50.000 
doL 1909 iki 75.000, o 1949 iki 
100.000.

DODGE BROS. CORP.

Moving February Ist 
Vieinity of 

Austin-Montrose

Call before 11 A. M.

RAndolph 6-2920. 
Mr. Baillie.

lt i: o r f n * it hope at thls festive, and thankfnl, 
Chr^tmas Sea.ion, that vrtth the New Year the 
hrotlierhood of mankind becomes a living tnith 
rnthcr t’mn ? mere symbol.

Our grectings for a merry Christmas and a 
happy New Year.

1447 South 49H» Covrt, Cfcoro 50, ILL. 
(Skersai gatvę prieš Sv. Antano bažnyčią) 

Telefonai: T0wnhaB 33131 ir 8132

Moving February Ist 
Vieinity of 

Austin-Montrose

stop tn at any of our conresicntly located establishments

• Gl-40 Wood!iaven Blvd., Rego Park, N. Y.
• 141-15 Rockatvay Blvd., So Ozone Park, N. Y.
• 103-10 I.rfferts BlvcL, Riehmond Hfll, N. Y.
• 115-18 Rockaway Blvd., Ozone Park, N. Y.

didele IrilrrnrHSniMekvba. Ma- laiferodžiams valyti automatiš- 
kmubtivo nas n užeiti ir naši maSinas Mane lankytojai

jame bSmyje. buiumu, todėl ir auga jų skai-

_ Mano pasisekimas pri
klauso tik nuo mano darbo, — 

Bagdonai -
PradŽioje man atnešdavo tai- P’Hfcioi prisdaikyti pno aphn- 

syti tik pačius pigiausius laik- 
rodžius. Buvau kantras ir stro- —Palikęs Lietuvą, pamačiau 
piai juos taisiau. Dabar jau kad gal neteks pragyventi iš 
žmonės atneša pačius bran- ’ uM^ytojavimo. Jau Vokietijoje 
giausius. stojau mokytis pas pačios ge

riausius tos rūšies specialistus. 
Atvykęs Amerikon, dirbau 
laikrodžių fabrike. Ten greit 
iškilau į vyriausią fabriko in
spektorių. Darbas buvo atsa
kingas ir įtemptas. Tada ir ki
lo mintis: jei taip sunkiai dirbi 
svetimiems, ar nebandyti dar
bą nukreipti savai “kompani
jai”. Taip pradėjau ir dabar 

Taip pat turiu moderniausiem gerai sekasi.

Liberal Employee Benefits 
Scholl MFG. Co. 
213 W. Schiller.

NEEDED IMMEDIATELY

PAID HOLIDAYS AND VACATION



AR TAMSTA ESI ROMANTIKAS?

?'

■-s'

suskaityti. Jei bus daugiau 
taip, tai bus ženklas, kad žmo
gus linkęs į romantika, jei ne, 
tai priešingai... štai tie klau-

savo nuomones, iš jų -dar buvo 
atrinkti trys: Emilijos — Vėjas 
Gluosniuose, Svajotojo — Sva
jonė šalis ir Kupiškiečio — 
Žvakidė. Anie juo? ilgiausiai

Čia viskas . matuojama klausi- savo skaitytojam' eilę klausimų 
xnu, kiek uždirbi ir kiek turi. Į juos turi patys atsakyti taip 
banke... Niekas neturi laiko 
pasvajoti, visi tik skuba kalti 
dolerį. Sakoma, kad čia esanti

' dingusi visai romantiška dva
sia, ir visi tik žiūri greitos nau
dos. x .

Tačiau ir tokiose sąlygose 
žmogus gali pasiilgti romantiš
kos nuotaikos, svajonių, ilge-

ant

kidė, Oželytės — Senis besme-
(E “Raudonojo vyno”)

Ra

sauso 18 d., luddle East Hou- 
IB|'< -se. Buvo pakviesti: New Yorko 

konsuliarinis korpusas, Jung-
7 tanių Jąuti| delegatai ir šiaip 

žymūs žmonės.
> A Jonynienės

rūpesčiu prof. M. Biržiškai 
buvo surinkta ir pasiųsta 65 
doL Prof. M. Biržiška laiške 
dėkoja J. Jonynienei ir visiem 

į aukavusiems: A. Elskiui, V. Jo- 
* nynui, S. Kontrimui, V. Kašu- 
' tai, kleb. kun. N. Pakalniui,

> kun. J. Pakalniškiui, kun. J. 
r Petrėnui, dr. A. Skėriui ir L.

špokui.
Baltų Studentų Konferencija
įvyksta sausio 28 d., Baltų 

Laisvės namuose, 131 East 
70th St, New Yorke. Pradžia 
10 v. Vakare Webster Hali Ma- 
nor, 119—25 East llth St. 
(prie 3 Avė.) New Yorke kon
certas ir šokiai. Konferencijo
je kalbės nac. Kinijos ambasa
doriui prie Jungtinių Tautų. 
Koncerte iš lietuvių dalyvauja 
— Audra Gaigalaitė, Aldona 
Kanaukaitė. Šokiams groja Ri
čardo Kontrimo orkestras.

Iš Balto centro
teko patirti, kad Didžiajame 

New Yorke 1955 metų vajus 
yra labai gerai pasisekęs —lie
tuviu visuomenė atsiliepė la
bai šiltai ir dosniai, taip su
rinkta daugiau nei 1953, nei 
1954 metais. 1955 metų vajus 
pasiekė lygiai 10.000 dol. Bal
to vajaus komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams, 
prisidėjusiems prie vajaus or
ganizavimo. Pati didžiausia pa
dėka bus tu. kurie bus tais pi
nigais sušelpta. Smulkesnė 
aovskaita bus paskelbta vėliau. 
Vajaus komiteto vaidvba su
darė: pirmininkas kun. A. Rač
kauskas, vicepirm. Antanas 
Reventas, sekretorius Jani
na Janevičienė. iždininkas inž. 
Pranas Kunigėlis; nariai —An
tanas Sodaitis, dr. Antanas 
Skėrys, Jonas Avižienis.

New Yorko-Newarko vyčiai
sausio 29, sekmadienį. 6 v. 

v. Robert Freat (50 Park PI.) 
viešbutyje, Nevvark, N. J., ruo
šia pagerbimo banketą Juozui 
Boley-Bolevičiui už jo didelius 
nuopelnus vyčiam ir nepails
tantį rūpinimąsi jų reikalais.

Skautų "Tauro" tunto
ribose nuo sausio iki birže- ________________  ____

lio paskelbta skautiško pažan- togumais ir prieinama kaina, 
gurno bei lituanistikos konkur-

pirmu slaptu balsavimu vi
sais balsais premiiuotinu vei
kalu išrinktas Kupiškiečio sla
pyvardžiu pasirašytas veikalas 
— Žvakidė, kuris pasižymi savo 
idėHnavmu ir stipria dramati
ne Įtampa.

Komisija rado išskirtinais 
dar šiuos dramos veikalus — 
Emilijos ;— Vėjas Gluosniuose. 
Svajotojo — Svajonių šalis ir 
Žiburinio — Stulpai ant dan
gaus. šie veikalai su mažomis 
pataisomis gali būti tuoj vaidi
nami. E kitu likusiu veikalų 
dar yra nemaža, tokiu, kurie 
taip pat po didesniu pataisų ga
li būti lengvai vaidinami.

Darbininkas, skelbdamas 
konkursą ir atžymėdamas savo 
40 metu sukaktį, norėjo kaip 
tik paskatinti ir praturtinti lie
tuviškąją dramaturgija, kad iš - 
šio konkurso atsirastų bent 
keli veikalai, kurie pereitų 
mūsų teatru scenas. Pati ivrv 
komisija ir Darbininkas laiko 
šį konkursą pasisekusiu, nes 
išrinktasis premijuoti veika
las vra stiprus: prie jo reikia 
nridėti komisijos rekomenduo- 

_ jamus veikalus.
Kas Žvakidės autorius?

Su išrinktu ir premijuoiamu 
yeikalu skaitytojus sunažindin- 
sim vėliau. Autorius bus pri
statytas publikai Darbininko 
tradiciniame vakare sausio 29 
d., sekmadieni, kada Bostono 
dramos sambūris ta proga su
vaidins Raudonąjį vvna. Prieš 
vaidinimą, dalyvaujant visai 
jury komisijai, bus pristatvtas 
laureatas ir jam bus įteikta 
500 dol. premija .

1. Ar tamstai patinka, jei sa
vo darbovietėje ant stalo randi 
gėlių? Ar tamsta pasirūpini, 
kad tamstos darbo kambary ant 
sienų kabotų skoningi paveiks
lai? — Taip ar ne?

2. Ar tamsta pagalvoji savo 
atostogų metu pagyventi tru
puti kitaip, negu tamsta esi 
įpratęs? Pakeliauti, gal net 
pagyventi krašte kaip indijo- 
nai, nuotykių paieškoti kaip 
Robinsonas Kruze?

3. Ar tamstai padaro malo
numo eilėraščius paskaityti — 
o gal tamsta ir pats mėgini ra
šyti?

4. Ar tamsta mėgsti žmo
nėms, kuriuos myli, daryti 
staigmenų— gėlių pasiųsti, 
kokią dovanėlę, pakviesti kur 
vakarą praleisti, nors nebūtų 
ir jokios progos?

5. Ar tamsta norėtum būti 
įžymus aktorius, kino žvaigž
dė, operos dainininkas ar dai- - \ 
nininkė, šokikas?

6. Ar tamsta susijaudini iki 
ašarų kine, skaitydamas kny
gą, teatre, ar klausydamas mu
zikos?

7. Ar tamsta gali susilaikyti 
nepirkusi drabužių, o tuos pi
nigus išleisti kokiai statulėlei, 
paveikslui ar brangesnei kny
gai?

8. Ar mėgsti pasivaikščioti 
mėnesienoje, stebėti žvaigž-

įsiklausyti į gamtos gar- 
paklajoti po miško tank-

Darbmmko tradiciniame vaka
re bus tikrai įdomių dalyku? 
— Pirmiausia prieš vaidinima j 
bus įteikta dramos konkurso 
premija — 500 doL ir pristaty
tas pats laureatas.

Po trumpo įteikimo akto pa
kils uždanga ir scenoje nradės 
lietis “Raudonasis vvnas” —3 
veiksmų linkma komedija.

Jos autorius yra latvių rašy
tojas V. Karklinis. Rašė snecia- 

• liai taikydamas tarntautinei 
scenai, išjungdamas snėcifinins 
latviškus bruožus. Veiksmas 
vyksta Londone. Pats vaidini- - 
mas gali būti statomas įvairiau
sių tautų scenose, ir visur jį 
taip pat supras.

Kai pakils uždanga, šita sce
nos “vyną” pilstys turtingas 
ponas, buvęs artistas, ir io jau
na žmona. O kiek tas ponas tu
ri rūpesčių! I jo šeima atsilan
ko vienas džentelmenas. Ko 
jis ten sukiojasi, kodėl jis pa
kelia raudonojo vyno taure — 
tai pamatysime atėję į vaidini
mą.

Ponas tūri du tarnus -^-Juo
zą ir Anetą. Tai ne eiliniai tar
nai; tai vaikščiojančios enci
klopedijos .didžiųjų sąmoju 
mėgėjai, tikri išminčiai. Ir kur 
jie nežinos visko, jei tarnaitė 
vis slapta pasiklauso nrie du
ra. ko ponas dūsauia. Iš to su
sidaro labai patrauklios situa
cijos, sąmojingas žodis .

Pirmą kartą lietuviams ši 
veikalą suvaidino Bostone gruo
džio mėn. Publikos prigužėjo, 
kad net didžiulės salės sienos 
prakaitavo. Priėmė tain šiKai, 
kad vaidinimo metu net keletą 
kartų plojo.

Ir kas Įucs sutraukė?
Bostono dramos sambūris 

turi savo gera varda. Jis k^s 
kartą tobulėja. Jiems tinka šū
kis — “Šalin mėgėjiškumas — 
artyn prie tikrojo teatro me
no!” Taip iš mėgėjų tarpo iš
augo gražios scenos paiėgos, 
kurias ir matysime šitame 
“Raudonojo vyno” pastatyme.

Juos visus vainikuoja, subu
ria ir spektaklį ant savo pečių 
neša Henrikas Kačinskas. Apie 
jo puikią vaidvba nėra ko ir 
kalbėti .reikia būtinai pamatyti, 
kaip jis “pilstys” savo vaidme
nį “Raudonajame vyne”.

Veikalą režisavo Aleksandra 
Gustaitienė. Ji visada parenka 
puikius charakteringus žmones 
savo pastatymams ir moka juos 
įtraukti į darbą. O darbo ypač

IŠNUOMOJAMAS kambarvs 
vienam asmeniui su visais na-

Kreiptis: Mrs. Eva Dome, 414 
So. 5th St., Brooklyn 11. N. Y.

N. Y.

ŽINIOS

Pagal Balto
darbo ir buto garantijas sau

sio 9 d. laivu “General Lang- 
fitt” atplaukė pirmosios šei
mos. Su jų atvykimu prasidės 
gausesnė lietuvių imigracija iš 
Europos Balfui tarpininkau
jant. Garantijų vis dar trūksta; 
Balfas prašo sudaryti visų, kas 
tik gali. .

SCENA iš komedijos “Raudonasis vynas*

Alena Devenienė,
Vykdomosios Tarybos pirmi

ninkė, sausio 19, ketvirtadie
ni, iš Nevy Yorko laivu “Ame
rica” išplaukė į Europą. Uos
tau atvyko tiesiai iš Waterbu- 
ry, Conn., atlydėta savo vyro 
dr. M. Devenio, dukters Bobe- 
lienės ir sūnų. Laivan palinkė
ti laimingos kelionės ir sėkmės 
darbe buvo atvykę Vlika suda
rančių grupių atstovai. Matėsi 
Vliko pirm. J.‘Matulionis, prel. 
M. Krupavičius, prel. J. Balkū- 
nas, K. Bielinis, J. Audėnas, 
St. Lušvs. M. Brakas. J. Trečio
kas, R. Sidzikauskienė. Pr. Vai
nauskas, H. Blazas, S. Narke- 
liūnaitė ir kt. Darbininko linkė
jimus sėkmingo kelio ir darbo 
perdavė nuvykęs redaktorius 
S.'Sužiedėlis. Palinkėjo pasiek
ti to, kad galima būtu susitikti 
Vilniuje, kur jiedu mokėsi to
je pat gimnazijoje.

iii

daug padėta prie šito pasta
tymo, kad tik veikalas gražiau 
ir geriau praskambėtų.

Bostono dramos sambūris 
turi ir savo dekoratorių daili
ninką V. Vizgirda. Ir šiam pa
statymui jis nupiešė turtingo 
pono gražų scenovaizdį.

Vaidinimas vyksta šv. Anta
no (715 Leonard St) gražioje 
salėje, kuri turi didelę ir gerą 
sceną. Po vaidinimo po gražio
jo “Raudonojo vyno” scenoje 
pasirodys Jo* Thomas, o tai 
reiškia, kad bus puiki šokių 
muzika, kad * prasidės .kitos 
linksmybės .

Tad visų laukiame šitoje re
toje progoje — dramos premi
jos įteikime ir puikiame varidi-

Jonas ir Elzbieta Gilvydžiai
sausio 12 d. šventė 27 metų 

vedybinio gyvenimo sukaktu
ves. Jų intencija mišios šv. 
Petro bažnyčioje bus sausio 25.

Sutvirtinimo sakramentą
balandžio 2 d. 4 vai. p. p. 

suteiks vysk. Jeremiah Mini- 
han šv. Petro bažnyčioje. Pasi
ruošimo pamokos prasidės sau
sio 29 d. 10 vai. ryto mokyk
loje prie bažnyčios.

Parėmė misijas
Sausio 8 d. šv. Petro bažny

čioje misijom paremti surink
ta 497 doL

Kun. F. Kireilis
sausio 16—21 dd. Bostone 

lankė savo gimines ir pažysta
mus. Jis jau 5 metai eina vika
ro pareigas angliškoje parapi
joje Albany vyskupijoje.

Pasigenda lietuvių
Kun. Pr. Virmauskiui atsius

tame laiške arkivysk. Richard 
J. Cushing primena, kad Bos
tono kunigų seminarijoje yra 
tik vienas klierikas lietuvis An
tanas Benzevičius. Arkivysku
pas pageidauja, kad atsirastų 
daugiau jaunuolių į kunigus.

Inž. Vytenis Vaitas
su žmona Irena iš Bostono 

išsikėlė dirbti į Pittsburghą, 
kur gavo darbo savo specialy
bėje — prie statybos darbų.

Vyrų choras
rengia šokiu vakarą vasario 

4, šeštadienį, 7 vai. vak. tauti
ninkų namuose, šokioms gros 
“studentų” orkestras.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos

visuotinis susirinkimas bus 
vasario 10, penktadienį. Pilie
čių, Klubo patalpose, 280 Union 
Avė. Susirinkimas prasidės 7 
vai. vak. Kviečiami susirinki
me dalyvauti visi lietuviai ,ku
rie sielojasi Lietuvos laisve. 
Tie, kurie nėra Bičiulių Drau
gijos nariai, čia pat susirinki
me gali draugijon įstoti. Meti
nis nario mokestis 1 dol. Kvie
čiami ir svečiai.

Dalyvaudami M. L. B. D-jos 
susirinkime stiprinsime lietu
vių pastangas, išvaduoti tėvy
nę Lietuvą su jai teisėtai pri
klausančiais kraštais iš žiaurio
sios Sovietų vergijos.

Valdyba.

ItNUOMOJAMAS kambarys 
vienam asmeniui — vyrui ar 
moterei — su visais patogu
mais ir prieinama kaina. Kreip
tis Tel. ST 2-9137 nuo 9—12 
v. r. arba rašyti: Mrs. R. Jacy- 
na, 105 S. 3rd St., Brooklyn 11

Paremkime lietu
viu Romos kolegiją 

Mieli lietuviai katalikai,

Kaip žydų tauta, Babilonijos 
nelaisvėje būdama, kasdiena 
karčiomis ašaromis apverkda
vo sugriautą Jeruzalės miestą 
ir gimtosios žemės likimą, taip 
jokis lietuvis, kur jis bebūtų, 
negali užmiršti pavergtosios 
Lietuvos nelaimių ir kančių.

Mes, kurie tikime Dievo Ap
vaizdą, stipresnę už kitus, pri
valome turėti viltį, kad Teisin
gasis ir Galingasis Viešpats, 
atėjus laikui, sutrumpins tiro
no—prievartą ir, gal netrukus, 
vienus mūsų pašauks sugriau
tų Lietuvos sodvbų atstatvti. 
kitus apleistų Lietuvos Bažny
čios dirvonų plėšti ir dvasinę 
Tėvynės dirvą purenti.

Bus tada didelė piūtis, o 
darbininkų labai maža. Dabar 
tad prašykime piūties Viešpa
tį, kad daugiau naujų jėgų pa
siųstų į savo vynuogyną.

Busimiesiems Lietuvos Baž
nyčios darbininkams paruošti 
mes turime tik vieną įstaigą— 
šventojo Kazimiero Kolegiją 
Ryme. Kol Lietuva tirono jun
gą tempia, ši įstaiga be mūsų 
paramos išsilaikyti nebegali. 
Tad ją paremti yra šventa 
kiekvieno mūsų pareiga.

Kunigų Vienybės Centro
Valdyba rastu prašė Gerbia- bulvės ir žuvis? Ar tamsta 
mųjų Klebonu, kad ši sausio 
mėnesi suteiktu šv. Kazimiero
Kolegijai pagalba tokiu būdu ^a<. ar tamsta labiau brangini, 
ir tokiomis priemonėmis, ko
kios jų nuožiūra ir aplinkybė
mis šiam reikalui būtų pato
giausios.

O dabar prašome Jus. Mieli 
Lietuviai Katalikai, paklausy
kite jūsų Klebonu, kai jie kvies 
Šventojo Kazimiero Kolegiją 
paremti ir atverkite šiai įstai
gai savo duosnias lietuviškas 
širdis.

Linkėdami visiems gausių 
Aukščiausiojo malonių šiais 
Naujais 1956 Metais, pasilieka
me Jūsų Kristuje.
KUM. J. ČEPUKAITIS — Ku
nigų Vienybės Pirmininkas.
KUN. M. RAŽAITIS — Sekre
torius.
Philadelphia, Pa. 1956 m., sau
sio mėn. 17 d.

Jei tamsta esi šeimininkė.

des,
sus, 
mę?

9.
ar tamsta mėgsti stalą gražiai 
užtiesti, nors ant jo būtų tik

mėgsti pastatyti ant stalo gė
lių? Jei tamsta esi šeiminin-

kad stalas gražiai atrodytų, ar 
kad ant jo būtų gerų ir pa
kankamai valgių?

10. Ar gali tamsta dar šian
dien su savo vaikais pažaisti 
indėnus, ar gali tamsta klausy
tis savo dukters pasakojimų 
apie jos romantinius sapnus, 
kada ji pasakoja, apie savo pir
mą balių? O gal tamstai tai at
rodo labai vaikiška?

Taigi suskaičiuokit taip ir 
nematysite, ar jau visai roman
tiškumas išblėsęs.

Šeštadienį, sausio 28

Baltų Studentų Federacija rengia
tradicinį

KONCERTĄ 
su 

ŠOKIAIS
WEBSTER HALL MANOR 

119-25 E. 11 SL. prie 3 Ave„ New York

PROGRAMOJE:
A. Gaigalaitė, sopr., A. Kanaukaitė, piano 
solo. Tiiu Parli, baleto Šokėja, latvių studentų 
tautinių šokių trupė, Janis Klavsons, tenoras. 
Albert Vaart. bosas.

Pradžia 7:30 vai. vak

Šokiams gros Rič. Kontrimo orkestras


