
412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y KAINA 10c

ir Apylinkė,
GANA TO DVASINIO ELGETAVIMO

Kalėdoms kad

Mask
dien, galima gauti

NAMAI PARDAVIMUI

Vokietijojeūkininkai

Saldainiai specialiai paruoštose dėžutėse, įvai

EVergreen 4-9293

PRANCŪZAI Už PAVERGTUOSIUS KRAŠTUS

KALĖDOMS!

i Korėją
Užsienio ir Amerikos gamybos

Pasirinkimas didelis

APLINK

MICIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
su tokiomis inter

GR. 7-8951

BANKETAS
GRUODŽIO 31 D

1245 BROADWAY

jungą

kūrinius praeitą savaitę Ap
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reikia kreiptis
darbininkijos eli

Astronomai, kurie kiekvieną 
matomą “dangaus kūną” sten-

parase 
šefas

Nuo gruodžio 15 d. lietuvių 
simfoninės muzikos plokštelės 
bus galima gauti Vienybėje.

Vytautas Beleckas 
kabareto savininkas

Švedai gailisi 
Lietuvos aukso
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resto-
New

moms namas, 
mame aukšte 
mas aukštas 
mas. Gražioj 
dekoruoti

sro 
tau

Įvairių, lietuvių dailininkų -pieštų, kalėdi

kiti.
kalbėtojai aiškiai nu- 

pavergtųjų kraštų pa- 
apeliuodami į laisvąjį

• Gruodžio 17 d. Jugošlavl- 
ja nutraukė diplomatinius sau 
tykius pu Vatikanu. Be to, mar
šalas Tito pareiškė, kad Popie
žiaus paskirtas kardinolu Ste- 
pinac niekados nebūsiąs Za
grebo arcivyskupu.

1952 M GRUODŽIO (DEC.) 19 D

pagrinde bus dės

Darbo pasisekimas 
nuo busimųjų klau-

Reikia tik prisiminti, kad 
musulmonų dvasiškiai ne kar
tą kvietė tikinčiuosius i “šven
tąjį karą” prieš Angliją, bet 
visas dalykas pasibaigdavo tik 
kvietimu.

Nepaprasta programa: Scenos ir vaizdai

DABAR LAIKAS
Užsirašykite į auto mecha 

nikų ir šoferių mokyklą

ražas, 
proga 
moms 
Kaina

Kastantas Gagas, brookly
nietis, šiomis dienomis grįžo 
iš Floridos, kur jis praleido sa-

“Ici repose Jonas Mickevi
čius, mort pour La France et 
pour sa Patrie Lithuanie”.

Tokiais žodžiais (čia ilsisi 
Jonas Mickevičius, miręs už 
Prancūziją ir už savo Tėvynę

• Sąjungininkų turimomis žiniomis Sovietų Rusijoje kotu 
centracijos stovyklose laikoma 10 milijonų žmonių,
250,000,Čekoslovakijoje 250,000, Vengrijoje 200,000, Rumunijoje 
100,000, Bulgarijoje 100,000 ir Albanijoje 10,000.

• Kinija, kuri Korėjoje turi didelius nuostolius, tikrumo
je nordtų baigti karą, bet Maskva daro spaudimą į Pekiną 
riausybę, kad karo veiksmai nebūtų nutraukti. .,

• Amerikos vyriausybė atsisakė duoti sovietų diplomatei 
Skvorcovui vizą grįžti į Ameriką, nes jis, dirbdamas prie Jungti
nių Tautų, užsiimdavo šnipinėjimu.

• Federalinis teisėjas Sylvester Ryan atsisakė atidėti 90-

Brooklyno Operetės Choro 
metinis koncertas bus 1953 ba
landžio 19 d. Lietuvių bendruo 
menė prašoma tą dieną paren
gimų nedaryti.

“linksmų 
laimingų 
aš noriu 
skaityto-

tarėjų ir draugų minios, susi
rinkusios 1952 m. gruodžio 2 d 
Wagramo salėje Paryžiuje, iš
klausiusios visų prancūzų 
vių gerbiamų kalbėtojų ir 
tinių emigrantų atstovų:

A. S. Trečiokas ir kiti ALTS 
centro valdybos nariai turėjo 
pasitarimą Philadelphijoje, 
kur ateinančiais metais kvie
čiamas tos organizacijos sei-

Beje, linkėdamas 
Kalėdų švenčių ir 
naujųjų 1953 metų” 
dar priminti mūsų 
jams, ypač gyvenantiems New 
Yorke ir apylinkėse, kad —

Ateinančių metų sausio mė
nesio 25 dieną (Webster Hall, 
New Yorke) įvyks tradicinis 
Vienybės koncertas, kurio pro
grama, kaip paprastai, bus ne

darosi kritiška. Jei 
dar tik nepritekliai, 

gresia badas. Ir kada 
mato, kaip kitoj de- 

broliai

' Gruodžio 14 d. 12:30 vai 
jĮįUtlIBrlmn par. patalpose į 
tyfcl skautų vyčių sueiga.

x Truįnanas, kuris savo laiku 
Korėjos karą pavadino “poli
cijos darbu”, matyt, tikrai ne
turi jokio plano jam baigti.

Lygiai nevykęs priekaištas 
dėl tos “rinkiminės demagogi- dentas Eisenhoweris ir gen. 

MacArthuras gruodžio 17 d. 
turėjo pasitarimą, kuris įvyko 
busimojo Valstybės sekreto
riaus Dulles bute New ‘Yorke.

tik įdomi, bet ir griežtai skir
tinga nuo buvusių mūsų laik
raščio koncertų programų.

Tiesą sakant, dar nebuvo 
Vienybės koncerto, kurio pro
grama būtų nusivylusi jame 
dalyvavusi pdffika.

Neveltui vienas mūsų skai
tytojas, laukdamas to koncer
to, rašo:

“Vienybės koncertai yra ge
riausi lietuviški koncertai A- 
merikoje**.

šią savaitę įvyko didelis dip
lomatų “kilnoj imąsis”. Keli 
šimtai diplomatų, ekonomistų 
ir patarėjų, anksčiau dalyvavę 
Jungtinių Tautų posėdžiuose, 
dabar suvažiavo į Paryžių da
lyvauti Atlanto Tarybos (NA
TO) konferencijoje.

Galima net pasakyti, kad 
staiga visa diplomatinė veikla 
iš Manhattan© persikėlė į Pa
ryžių, kur prie stalo susitiko 
net 14 užsienių reikalų minis-

Rimtos lietuvių dramos stu
dijas reikalas yra pribrendęs. 
Visuomenės susidomėjimas vai 
dinimais, visur išdygę mėgėjų 
būreliai liudija tebegyvą lietu
viuose linkimą į teatro meną.

Tačiau patyrę, bet negaus- 
sūs, išsklaidyti ir neįprastų 
darbų nuvarginti aktoriai, o 
juo labiau — veržlūs, bet men
kai tepasiruošę mėgėjai nega
li atsiliepti į visuomenės te
atro pasiilgimą. Tarp šių abie
jų kategorijų, aktorių ir mėgė
jų, užpildyti spragą galima, 
sukuriant pakankamai paruoš sidarė dar aštresni ir net rei

kalaujama nutraukti politi
nius, kultūrinius ir ekonomi
nius santykius.

Tačiau pats didžiausias “šū
vis” buvo paleistas praėjusi 
penktadieni per .pamaldas Al 
Azhar mečetėje, kada ima-nas 
Abdel Latif Chashai .pakvietė 
tikinčius 1 “šventąjį karą” 
prieš PranČūziją.

“Viso pasaulio musuhnonų 
pareiga, pareiškė jis, yra ginti 
savo brolius š. Afrikoje”.'

Mečetėje tuo metu buvo gen. 
Neguib ir atvykęs iŠ Sirijos

lidarumą, kuris jiems yra di
džiausia kliūtimi.

štai kodėl suvažiavę j Pary
žių diplomatai ir ekonomistai 
atsargiai svarsto kiekvieną 
klausimą, stengdamiesi .pasilik 
ti vieningais.

DEGTINĖ
KONIJAKAI

LIKERIAI
VYNAS IR
KRUPNIKAS

Winter Garden svetainė da
bar yra moderninama, ir šio 
mėnesio 26 ir 27 penktadienio 
ir šeštadienio vakarais, Vyt. 
Baleckas 'turės oficialų šešta
dienių šokių atidarymą. Be to, 
bus Naujųjų Metų sutikimas ir 
šokiai kiekvieną šeštadienį.

Anot Vyt. Belecko, įžanga į 
oficialų šokių atidarymą — 
Kalėdų antrąją ir trečiąją die 
ną — geras apetitas, nes jis 
ruošiasi visus atsilankiusius 
pavaišinti, šokiams gros Jono 
Navicko orkestras.

Ar teisingumo ranka paga
liau pričiups Lottimorę, ta: 
paaiškės tik teismo byloje.

Gana to, kad vadinamas li
beralizmas, kurį demokratai 
pradedant velioniu Rooseveltu 
praktikavo 20 metų, pasirodo 
buvo geradaris vanduo 
vos politikos malūnui.

Faktas, kad valdžios 
nėse galėjo atsirasti

Kodėl Rytų /Vokietijos vy
riausybės pirmininkas Grotte- 
woiil staiga paskelbė, kad jo 
kraštas pavojuje?

Ar šis pavojus gresia iš są
jungininkų pusės? Aišku, kad 
ne. Sąjungininkai prieš Rytų 
Vokietiją nerodo jokių karinių 
demonstracijų. Pavojus gresia 
iš vidaus.

Anot vokiečių komunistų or
gano Neues Deutschland, pa
vojus tame, kad valstiečiai 
Pomeranijoje, Brandenburge ir

. St. Rimka, vienos biznio į- 
monės agentas, buvo atvykęs 
iš Baltimore^ ir ta proga ap
lankė eilę asmenų Brooklyne.

J. Ginkus praneša, kad jo va 
dovaujamoje radijo valandoje 
šiemet būsianti itin -įdomi ka
lėdinė programa.

Ign. Pečinskas, J. Rekišis, 
Napoleonas Polis, G. Ragelis, 
broliai Ambrozai ir kiti vietos 
medžiotojai iš Catskill 'kalnų 
parsivežė net septynis nušau
tus briedžius.

švedų laikrašty Dagens Ny- 
herter tilpo įdomus straipsnis 
apie nesureguliuotą skolą tarp 
Švedijos ir Rusijos.

Ja-me .papasakojamas ir toks 
faktas, kad Lietuva buvo prieš 
karą pasidėjusi Švedijoje, 
2,548 svarus aukso, bet 1941 
metais, vos tik rusams okupa
vus Lietuvą, jis buvo išduotas 
Sovietų Sąjungai.

Laikraštis daro priekaištus 
tuometinei vyriausybei, kam ji 
pasiskubino padaryti, tuo la
biau, kad iki šiai dienai Švedi
ja dar nepripažįsta Lietuvos

1953, M. SAUSIO 25 D. 4 VAL. WEBSTER HALL, NEW YORK, N. Y 
Egle Žalčių Karaliene, Gražina, Radvila Perkūnas, I Lituani ir solistai.

Du orkestrai: Gothic Instrumental Ensamble — programos metu ir Adomo Jezavito — šokių metu.

Stojantieji — stojančios tu
ri atitikti šias sąlygas: turėti 
nemažiau 18 metų amžiaus, 
paruošti mintinai eilėraštį ir 
pasakėčią ir priėmimo dieną 
.pateikti raštišką curriculum 
vitae.

seniai mėgina įspėti vieną di
delę mįslę:

Kas buvo tas šviesus dan- 9
gaus žiburys—žvaigždė, plane
ta, ar kometa — kuris beveik 
prieš du tūkstančius metų ro
dė kelią Trims Karaliams joju
siems iš rytų į vakarus ir ieš- 
kojusiems Naujagimio?

Tie patys astronomai sako, 
kad kai kurios žvaigždės esan
čios taip toli, jog jų šviesa pa
siekianti mūsų akis tik po 
dviejų bilijonų metų...
, Tuo tarpu, štai, Betlejaus 
žvaigždė, paklaidinusi astro
nomus erdvėje, tebešviečia mi
lijonams krikščionių.

šimtai milijonų žmonių kas
met laukia Kalėdų.

Taigi, linksmų švenčių.

“TRIJŲ” KONFERENCIJA PARYŽIUJE
Achesonas turės ypatingai svarbius pasitarimu su Edenu ir Schumann

— NATO konferencijoje Europos kraštai Įrodinėja, kad be Amerikos 
pagalbos sunku sustiprinti apsiginklavimą

BADO ŠMĖKLA ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS
Sovietu okupuotiems kraštams gresia badas 

kelia maištą — Vengrijoje padėtis beviltiška

ben
puo

•Kas, jeigu ne prezidentas 
Trumanas, tuojau po rinkimų 
Eisenhoweriui siūlė savo lėktu
vą (Independence) 
skristi?

Ikė nuskrido ir 
dar spėjo išgirsti 
gulbės giesmę...'

nių atviručių su lietuviškais žodžiais. Taip pat 
—angliškų atviručių. (Tuzinas už vieną dolerį,)

žius tolimoje Indokinijoje.
• Be- Jono, kuris dar tik per
nai metais mums rašė, prašy
damas jam siuntinėti Vienybę, 
Indokinijoje, yra žuvusių ir 
daugiau lietuvių.

Tai vis raudonojo imperia
lizmo aukos. .

Bet, ar Prancūzija, už kurią 
(ne už Lietuvą!) žuvo Jonas ir 
kiti mūsų tautiečiai, žino, kad 
Ir jos imperializmas 
venęs savo dienas?

Paryžiuje Pavergtiesiems 
Kraštams Ginti Sąjunga, mi
nėdama savo veiklos 5 m. su
kaktį, suruošė didžiulį Aūešą 
mitingą, per kurį vjsa eilė 
prancūzų parlamento narių ir 
veikėjų, tremtinių politikų, 
drąsiai tarė savo balsą už pa
vergtuosius kraštus.

Baltų kraštų vardu kalbėjo 
E. Turauskas, lenkų 
brovskis, rumunų — 
no, bulgarų dr. Rindovas, veng 
rų — de Nemestothy, albanų— 
Begeja, čekoslovakų — Ernes
tas ir

Visi 
švietė 
dėtis, 
pasaulį, kad skubiau būtų at
eita bolševikų naikinamoms 
tautoms į pagalbą.

Po pirmininko kalbos buvo 
priimta svarbi pavergtųjų tau
tų reikalu rezoliucija. Joje sa
koma:

“Tūkstantinės Pavergtiems 
Kraštams Ginti Sąjungos pri-

šiais metais jai jau pavyko per vieną olandų -firmą nupirkti 
100,000 buteliukų, kurie buvo per Izraelį pasiųsti J 
ją, o U ten į Kiniją.

• Maroke atstatyta ramybė. Tam pasiekti pranoftsai 
vo sumobilizavę 45,000 kariuomenės ir policijos. Per riaota C«*

sias sausio m. tarp 11 ir 17 d. Sing Sing kalėjime.
• Sąjungininkai nutarė grąžinti Bonnos vyriausybei vtaBS 

nacių koncentracijų stovyklų archyvus ir Gestapo kartoteką.
• Anglijos atominei energijos tyrimo sričiai vadovauti pfc-

skirtas jaunas mokslininkas, 28 metų amžiaus, Brian Flowen* 
vietoj 1950 metais suimtojo Klaus Fuchs. - "-Ą’

• Windsor© kunigaikštis pareiškė, kad jis su žmona note* 
lyvausiąs Elzbietos karūnavimo iškilmėse.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Latvių t centrinio komiteto 
leidžiamas savaitraštis Latvija 
įsidėjo kelis straipsnius, su ku
riais verta susipažinti 
tuvių visuomenei.

Vedamajame, kurį 
Latvijos # Diplomatijos 
min. K. Zarins, išvedžiojama, 
kad Baltijos valstybių nepri
klausomybė yra būtina pusiau
svyrai išlaikyti Baltijos jūros 
pakraščiuose. Kai Baltijos val
stybės.'- yra laisvos, laisva yra 
ir Baltijos jūra, o kai Baltijos 
valstybės nustojo savo nepri
klausomybės, prasideda kova 
už viešpatavimą Baltijos jūro
je. Iš laisvos, visiems prieina
mos jūros pasidaro uždaras 
ežeras, kaip tai esą šiuo metu.

Straipsny apie Baltijos tau
tų solidarumą ir ateities užda
vinius, kurį parašė buvęs Lat
vijos ministeris Kaune R. Lie- 
pins, apžvelgus nepriklausomy
bės laikotarpį pastebima', kad 
Baltijos tautos buvo per daug 
prisirišusios prie suverenumo 
minties. Nenorėta daryti nuo
laidų suverenumo sąskaiton, 
todėl Baltijos valstybių bend
radarbiavimas buvęs paviršu
tiniškas, labiau formalinis.

Netekus nepriklausomybės, 
ir karščiausieji suverenumo ša 
lininkai pastebėję savo klaidas, 
ir tatai paskatinę ieškoti prie
monių pasiekti glaudesnės Pa
baltijo tautų santaros.

1944 m. žiemą pogrindžio 
veikėjų konferencijoje Rygoje 
buvęs priimtas nutarimas su
kurti Baltijos valstybių fede
raciją ir buvusi paskirta komi
sija paruošiamiesiems dar
bams parengti. Tačiau dėl ne-

HILL — Vienai 
devynių kamba- 

namas.

naja” Trumano vyriausybe ir 
“naująja” Eisenhowerio 
riausybę, prieita išvados, 
Amerikos užsienio politika 
ropos atžvilgiu mažai kuo 
sikeisianti. šiame susitikime 
Edenas ir Schumanns faktiš
kai per Achesoną kreipsis į 
Dulles ir Eisenhoweri.

Achesonui būk pavesta už
tikrinti Edeną ir Schumaną, 
kad .sren. Eisenhowerio planai 
dėl Korėjos nenumato konflik

Lietuvių tarpe netrūksta see 
nai gabių žmonių. Vienintelis 
tikras kelias tiems jauniems 
gabumams augti ir, juos su
jungus, sukurti vieningą gru
pę, yra studija: Tik studija ga
li paruošti rimtam teatriniam 
darbui, tik studija savo kūry
biško..bendradarbiavimo dva-

turtingi balsais. Deja, jų mo
kytojams trūksta kultūros. Pa
vyzdžiui, prieš keletą metų 
Vasario 16 minėjime vienas 
mūsų choras užtraukia savo 
mokytojo “sudėstytą” dainą, 
kuri, su mažais pakeitimais, 
tiek žodžiais, tiek gaida skam
ba kaip Latvijos himnas... Ar 
toks įvykis nerodo muzikalinės 
kultūros stokos? Ar tai ne sar
mata prieš latvius, kurie dėl 
to protestavo ir, žinoma, bu
vo priversti manyti, kad lietu
viai neturi lavintų muzikų?

Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą pati, šimto 
procentą vilnos ir pirmos rūsies darbo drabuiią 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

Vytautas Beleckas Winter 
Garden Tavern, Inc. savinin
kas gavo savo svetainei kaba
reto leidimą. Vyt. Beleckas y- 
ra gerai žinomas ne tik Brook
lyno apylinkėje, bet ir kitose 
lietuvių kolonijose. Jo svetai
nėje būna nemažai lietuviškų 
pramogų ir susirinkimų. Čia 
karts nuo karto laiko susirin
kimus “šviesa”, karininkų “Ra 
movė”, Lietuvių Gyd. Draugi
ja, Lietuvių Sporto Klubas ir

Tiek dėl p. Poderienės prie
kaištų. Negaliu nutylėti ir dėl 
kito asmens, kuris praeitos sa
vaitės Darbininke piktai puo
la Vienybę ir jos leidėją dėl 
mano rašinio apie Balfo kon
certą. Sąmoningai ignoruoda
mas korespondentą, jis mėgi
na Darbininko skaitytojus -įti
kinti, kad Vienybė esanti prieš 
Balfą, prieš p. Brazį ir prieš 
visą tai, kas ten, tame kon
certe buvo, žmonės, kurie Vie
nybės neskaito, gali pamany
ti, kad ji — baisi nedorėlė. Be 
to, jis sako, kad aš savo raši
nyje mėginęs p. Brazį “visuo
menės akyse padaryti įtarti
nu”. Mano rašinyje buvo pa
sakyta, kad p. Braziui neatvy
kus, jo vietą užėmęs kitas as
muo. Tai ir viskas. Kur čia 
dainininko neigimas? Bet as
muo, kuris tą raštpalaikį ga
mino, matyt, tėvų pranciško
nų organą laiko savo “spitū- 
nu”. ■ R.

Ta proga šalimais, “Trys Di
dieji” Achesonas, Edenas ir 
Schumanas turės ypatingai 
svarbią konferenciją.

Dėl šitos konferencijos buvo 
susitarta visai .paskutiniu mo
mentu, nes buvo abejota, ar 
dabar, kada liko tik kelios sa
vaitės iki Amerikos vyriausy
bės pasikeitimo, verta tartis su 
valstybės sekretoriumi, kuris 

'pasitrauks iš pareigų.

rios kišeninės plunksnos, dovanoms vaikams 
ir t. t.

mus 
kad 
no j e 
kaip 
daro, bandoma pasiteisinti tuo 
pasiaukojimu. Pasekmės būna 
tokios, kad scenos dalyviai ir 
nesistengia nieko geriau atlik
ti. Girdi, “mūšų žmonėms bus 
ir taip gerai”. Todėl aš kalti
nu mūsų chorų mokytojus, 
ypač vargonininkus. Jie turi 
laiko studijuoti, pasiklausyti, 
kaip dainuoja kiti chorai, ku
rių kaip žinoma, New Yorke 
yra labai daug ir gerų. Bet 
kadangi įprasta kalbėti apie 
“pasišventimą”, tai ir jie, pa
sivadinę “profesoriais”, net 
“kompozitoriais”, tiems “pasi
šventėliams” aiškina, kad jų 
chorai esą geriausi iš geriau
siųjų. Ir jeigu, nedievemylėk, 
kas drįsta parašyti kitaip, tai, 
gevalt, jau šmeižtas...

Gal ir toliau būtų galima 
žiūrėti pro pirštus į tą dvasinį 
elgetavimą, mėginant “pasi
šventimu” pateisinti mūsų cho 
rų muzikalinį skurdą, jeigu tie 
“profesoriai” būtų bent kiek 
kuklesni. Bet kada jie jau pra
deda rašyti “kompozicijas”, nė 
mažiausio supratimo apie tai 
neturėdami, tai, atleiskite, at
ėjo laikas tarti tiesos žodį, ne
žiūrint kaip ir kam jis būtų 
kartus.

Mūsų chorai, kuriuos čia ten 
ka girdėti, yra gausūs ir gana

FLORAL PARK (SOUTH) — 
Senas ' apleistas dviems gei- 

5 kambariai pir- 
4—antrame. Pir 
aliejum apšildo- 
vietoj, bet reikia 

Stogas tik dviejų 
metų senumo, namas apšinge- 
liuotas 
(Kreipkitės į 
raštinę).

RICHMOND 
šeimai gražus 
rių atskirai statytas 
Tarp Atlantic ir Liberty Avė. 
Garinė šildymo sistema. Visas 
namas bus tuščias. Tinkamas 
didelei šeimai. Savininkai turi 
užpirkę kitą namą, šį parduo
da tik už $9,990.

RICHMOND HILI. — Atski
rai statytas namas arti Leff
erts Boulevard ir 101 Avenue. 
Dviems šeimoms. Garinė šildy
mo sistema, aliejum kūrena
ma. Abu butai po keturis kam
barius ir abu jau tušti. Yra ga- 

Sklypas 35x100. Gera 
dviems giminingoms šei 
po vienu stogu gyventi, 
tiktai $12,750. Skubėki-

MOTERŲ VIENYBĖ
Gruodžio 16 d. 8 v. v. Dam- 

kuvienės namuose įvyksta Mo
terų Vienybės susirinkimas, 
kur bus svarstoma Naujų Metų 
sutikimo banketo reikalai ir 
vėliau — vaišės. Pobūvio metu 
pasirodys ir Kalėdų Senelis su 
dovanomis. Narės ir viešnios 
prašomos dalyvauti.

Gruodžio 27 d. 7:30 v. v. At 
lėtų Klubo patalpose 
Marcy Ave., Brooklyne, 
ALIS pirmojo skyriaus 
rinkimas. Darbotvarkėje 
dybos rinkimai ir kt. Pasauli 
nėe politikos klausimais kai

Praeitos savaitės Vienybėje 
p. A. Poderienė barasi dėl ma
no rašinio apie Balfo koncer
tą. Vietoj nurodžiusi, ką iš tik
rųjų aš ten blogo parašęs, ji 
piktai prikaišioja man gaidų 
nežinojimą, sėdėjimą minkšto
je kėdėje ir t. t. Ji kalba visai 
ne apie tai, ką aš rašiau. Pa
vyzdžiui, ji nurodo choristų 
pasiaukojimą, važinėjant į re
peticijas ir p. Visi žinome, kad 
tas pasiaukojimas yra labai 
geras, gražus ir girtinas, betgi 
čia visai ne tas dalykas. Jeigu 
mokytojas nesugeba, arba ne
nori išmokyti kaip reikiant dai 
nuoti, tai pasiaukojimas nei 
choristams, nei visuomenei 
naudos neatneš, žinoma, cho
ristų čia niekas ir nekaltina. 
Bet, jeigu choras dainuoja kon 
certe, už kurio pasiklausymą 
imama pinigas, tai reikia, kad 
■tas dainavimas būtų vertas 
bent keleto skatikų.

Nuo neatmenų laikų pas 
įprasta viską girti, nors 
ir kažin kaip blogai sce- 
būtų atliekama. Visada, 
dabar p. Poderienė, kad

Glenn praneša, kad jų 
rane, 219 Second Ave., 
York įvyks linksmas N. Metų 
sutikimas su įdomia progra
ma.

ORMAN & MICHELSON 
111-15 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, N. Y. 
Telefonai:

VI 7-4111 ar VI 9-0842

Betlejaus žvaigždė 
Lattimore į teismą 
Neturi jokio plano 
Vienybės koncertas

JUOZAS TYSLIAVA

NICHOLS INN SALĖJE
948-50 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y

(Vykstant BMT, išlipti Cypress Hill stotyje).
Pradžia 8:30 v. v. Vakarienė 10 v. v.

ŠOKIAMS GROS NAVICKIO ORKESTRAS 
Pelnas labdaros ir kultūros reikalams

Bilietų galima gauti .pas Moterų Vienybės nares.

Didysis Miiftir ir^ 'kvies tririr 
čiuosius j/.

vo ldukuose sūdegintas vlsas Jrieš Prancūziją, 
derlius, jog Rtide Pravo reika
lavo iškarti “'“kulakus”, kurie 
esą kalti dėl visų tų sabotažų.

Rumunija? .Šitame žemės ū- 
kio krašte, kuris anksčiau bu
vo tikru Dunojaus slėnio aruo
du, valstiečiai organizuoja 
streikus ir Moldavijos kalnuo
se veikia partizanai.

Lenkijoje?. Bijant visiško ba 
do, Bierut vyriausybė -dar la
biau sumažino maisto normas. 
Rimti neramumai' vyksta Bia- 
lystoko ir Liublino apylinkėse.

Bulgarijoje? . Ola kur bado 
niekad negalima buvo laukti, 
šiandien žmonėms nebeužten
ka juodos duonos. Visur įtemp
ta atmosfera. Prie Sliveno vei
kia partizanai, kuriems vado
vauja tautos kankinio Stam- 
bulski sūnus.

O kur dar Baltijos kraštai...
štai vaizdas, kas šiandien 

darosi už geležinės uždangos.

kitur atsisako dėtis^ -kolh<mis.
— Mes nenorime kolhožųl-— 

šaukia jie.
Kai kuriuose miesteliuose 

jau net įvyko susirėmimų su 
milicija.

Bet yra dar blogiau. Jauni
mas, kuris nelabai nori dirbti 
ginklų fabrikuose ir neturi nė 
mažiausio noro muštis už So
vietų Rusiją, bėga į vakarų zo
ną, gi ūkininkai sėja tik tiek, 
kad jiems užtektų ko valgyti.

Grottewohl pripažįsta, kad 
padėtis 
šiandien 
tai rytoj 
vokiečiai 
markacijos linijos 
viską turi, tas sukelia jiems no 
rą sukilti.

Jei būna lengva valstiečius 
kaimuose nuraminti, kiek sun
kiau yra su miestiečiais.

Ar tik vienoj Rytų Vokieti
joj tokia sunki padėtis?

Visi Maskvos satelitai be 
mažiausios išminties pergyve
na sunkią ekonominę krizę. Vi
sur dideli nepritekliai.

Vengrijoje? Čia eksportas į 
Rusiją vystomas tokiu ritmu, 
kad vengrams beveik nieko ne
paliekama .prasimaitinimui. 
Vyriausybės vicepirmininkas 
Geroe galvoja, kad padėti^ yra 
beviltiška.

Čekoslovakijoje? Nuo šalčių 
bulvės Ir burokai smarkiai nu
kentėjo. Vasarą daug kur bu-

BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-224$

Dr. Bombard baigia 
perplaukti Atlantą
Kada dr. Bombard pasiryžo 

perplaukti Atlanto vandenyną 
su nedideliu guminiu laiveliu 
“L’Heretique”, maitindamasis 
tik žuvimis Ir gerdamas jūros 
vandenį, daug kas nusišypsojo, 
prilygino jį net savižudžiui.
■ Neseniai jo laivelis buvo pa
stebėtas tik per 1,300* km. nuo 
Antilų salų, tokiu būdu jis nu
plaukė jau 2,500 km.

E. R. Mitchell praeitą šešta
dienį, gruodžio 6 d., turėjo for
malų savo trečiosios vyriškų 
rūbų krautuvės atidarymą. 
Krautuvė įrengta 644 Franklin 
Ave., Garden City, t>. I.

T. Jagėla ir J. Vaškevičius 
prašo mus pranešti, kad, ry
šium su siuvėjų skyriaus val
dybos rinkimais, jų 
Laisvėje buvo paskelbti 
žinios ir sutikimo.

Padėsime jums egzaminuose išrū
pinti vairuotojų leidimu Mūsų mo 
kiniai išmokę gauna diplomus. Pa
dedame gauti darba. Pamokos dieno
mis. vakarais ir sekmadieniais. In
struktoriai patyrę savo srities žino
vai. Mokykla veikia nuo 1916 m 
L. TIKNEVICIUS, Direktorius

Metropolitan Auto School 
155 2nd AVENUE 

(Tarp 9-10 gatvių) 
New York Citv

Be reikalo Darbininko 
dradarbis (Brooklynietis) 
la Vienybę, kuri, dėdama 
rašinį apie Balfo koncertą, iš 
tikrųjų, neturėjo tikslo nie
kam kenkti: Nei Balfui, nei jo 
naudai surengto koncerto pro
gramos dalyviams. O kad to 
koncerto programoje, kaip p. 
R. rašė, neviskas buvo tobula, 
tai pripažįsta ir p. Brooklynie
tis, rašydamas: “vienas daly
kas geriau pavyko, kitas men
kiau”. Taigi, kam ta isterija? 
Nejaugi p. Brooklynietis ma
no, kad tuo būdu jam pavyks 
užčiaupti burnas mūsų bendra 
darbiams. Tuščias darbas. Jei
gu Balfo centre, ar Darbinin
ko redakcijoje sėdintiems as- 
nims nepatinka mūsų, arba 
mūsų bendradarbių nuomonės, 
that’s too bad, kaip sakoma, 
bet tai nereiškia, kad mes ne
privalome jų skelbti. —

VIENYBĖS RED.

Achesonas taip pat bandys 
nuraminti Edeną ir Schuma
ną, kad pagalba Europos kraš
tams bus sureguliuota 
galima greičiau.

■ Pagaliau, Achesonas 
Schumanu apsvarstys tą 
ną, kuriuo norima Indokinijos 
karą pripažinti įeinantį į At
lanto bendruomenės ribas. Pa
gal šį planą prancūzai prašo 
karinės paramos Indokinijoje. 
" Prieš atsidarant NATO kon
ferencijai, gen. Ridgway pa
reiškė, kad jis turįs užtenka
mai divizijų tik sulėtinti sovie 
tų invazijai Europoje, bet dar 
trūksta Iki to, kad pilnai galė
tų apginti Europą.

Lisabonos konferencijoje bu
vo numatyta, kad 1953 metais 
Atlanto armija turės būti pa
didinta nuo 50 iki 75 divizijų. 
Kad pastatytos 126 aviacijos 
bazės turės būti papildytos 35 
naujom.

. Tačiau Europos kraštai da
bar šioj ’konferencijoj įrodinė
ja, kad jiems sunku išpildyti 
programą, kad pilnai ją galė
tu išpildyti tik tokiu atveju, 
jei Amerika finansiniai’ parem 
tų. Jei to nebus, tai divizijų 
skaičių teks sumažinti.

Anderson, specialus Ameri
kos atstovas Europoje, nese
niai pareiškė:

Sovietai tiki, kad laikas 
naudai. Jie tiki, kad 

laikas sugriaus vakariečių so-

Kaina tiktai $5,200.
mūsų Bellerose

X. STRUMSKIS
BROOKLYN, N. Y 

Tel. EV 7-2089

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
BROOKLYNE

GRAND PARADISE SALĖJE
320 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Rengia
“ŠVIESOS” Sambūrio New Yorko Sk. ir “Aitvarų” Kvartetas

Pradžia 9:30 vaL
1953 NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖJ
Programoje: Operos solistė Vincė JONUŠKAITĖ ir 

“AITVARŲ” Kvartetas 
Konferuoja Alfonsas Petrutis

Gros J. THOMAS orkestras. ĮŽANGA: $3.00.
A. L. Studentų S-gos nariams $1.50

Bilietus galima iš anksto gauti pas rengėjus, “Gabijos” 
knygyne Brooklyne ir p. A. Trečioko įstaigoje- Newarke

x Stalus užsisakyti tel. GL 5-6262.

- Net ^prezidentas- Trumanas, 
kurio laikais, rodos, pradėta 
atsikvošėti, dažnai neįžiūrė
davo to uavojaus.

Tik atsiminkime “Red her
ring” — Trumano pajuokos 
skreplį Hisso bylai...

*♦*
Trumanas tvirtina, kad nei 

Eisenhoweris, nei MacArthu
ras neturį jokio plano Korėjos 
karui baigti.

O kai dėl Ike kelionės į Ko
rėją, tai, girdi, niekas daugiau, 
kaip tik rinkiminė demagogi-

IŠNUOMOJAMAS puikus sau
lėtas butas ir 2 atskiri kamba
riai su visais patogumais, ge
roje vietoje, gražiame name, 
prie parko, arti susisiekimo li
nijų. Kreiptis nuo 12 iki 8 vai. 
vak. 22 Irving Ave. butas 7, 
Brooklyn. Įėjimas iš Jefferson

Zigmas Nuobara, ilgametis 
Vienybės skaitytojas Brookly- 
ne, mirė sulaukęs 63 m. am
žiaus. Laidojo J. Garšva. ’

J. Audėnas praneša, kad 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų partijos įsikūrimo 50 me
tų sukakčiai paminėti, išlei
džiamas vienkartinis VARPO 
numeris.

LATVIAI APIE BALTIJOS FEDERACIJĄ
■ - ■ - 4 

palankių aplinkybių darbai su 
sitrūkdę, tad šią problemą to
liau nagrinėti tekę pasiimti 
jau tremtyje Baltų Tarybai.

Šiuo klausimu Latvių Tauti
nė Taryba priėmusi nutarimą, 
kad Latvija priklausanti Va
karų Europai ir kad ji glau
džioje regioninėje sąjungoje 
su Estija ir Lietuva norinti pa
silikti Vakarų valstybių sam
būryje.

GINKŲ SALDAINIŲ KRAUTUVĖ
495 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y

• atkreipia dėmesį į 
kad komunistinė tironija 
baisiausias pavojus, kuris 
šauliui kadaise grėsė,

• nurodo į biaurų Prahos 
“sprendimą”, iš naujo paro
dantį, kad bolševizmas yra 
žmonių giminės priešas,

• pareiškia šventai, kad ne
bus tikros taikos tol, kol ko
munistinio jungo prislėgtos 
tautos neatgaus laisvės,

• jos mano, kad nebereikia 
iš naujo kreiptis į aukštąsias 
tarptautines institucijas, nes 
mūsų sąjunga į jas jau kreipė
si 5 metus 
venci jomis.

šiandien 
Prancūzijos 
tą, kuriam tenka kilnus užda
vinys — apšviesti savo krašto 
tas dirbančias mases, kurios 
dar nenori tikėti, kad komu
nistinė propaganda yra be iš
imties pagrįsta sistemingu 
melu, šitos masės dar tiki, kad 
SSSR atstovauja darbininkiš
ko pasaulio viltis. Todėl fabri
kų ir kitų įmonių dar netikin
tiems darbininkams nuolat 
tenka aiškinti, kad bolševiz
mas yra jų baisiausias priešas. 
Pavergtiems Kraštams Ginti 
Sąjunga jiems padės šitą už
davinį vykdyti visa širdimi ir 
visomis savo jėgomis”.

New Yorke steigiama dramos studija
šia, studijine etika ir darbu pa 
gal vieningus meno principus 
ir metodus gali užaugti į orga
nišką vienetą — teatrą.

Tokios mintys privedė prie 
Lietuvių Dramos Studijos su
manymo, 
priklausys 
sytojų. 
; Studijos 
tomą: vaidybos sistema (J. 
Blekaitis), improvizacija (A. 
Škėma) ir sceninė kalba (H. 
Kačinskas), šalia šių pagrin
dinių aktoriaus parengimo da
lykų numatoma atskirais kur
sais ir paskaitom, kviečiant 
lektorius, dėstyti judesio pag
rindai, lietuvių kalba, supažin
dinti su teatro istorija, litera
tūros ir meno dalykus.

Tikime, kad lietuvių visuo
menėje tebegyva meilė teatrui 
ir kad ši pastanga ras joje gy
vą atgarsį.

Studijos steigėjai
Henrikas Kačinskas 
Antanas Škėma 

Jurgis Blekaitis
Į Lietuvių Dramos Studiją 

klausytojų priėmimas ir pa
tikrinimas įvyks gruodžio 21 
d., sekmadienį, 1:30 vai. p. p. 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje, Brooklyne, 213 S. 4th

ARABUS KVIEČIA
Egipto spauda reikalauja nutraukti santykius s 

Prancūzija — Diplomatiniuose sluogsniuose 
nežiūrima rimtai i ši grasinimą ■

J. T. Politinei Komisijai at
metus arabų valstybių skundą 
dėl Maroko, ir Tuniso, visa 
Egipto spauda pradėjo vesti 
smarkią kampaniją prieš “im
perialistus, kurie laiko’ paver
gę milijonus musuhnanų š. 
Afrikoje”.

Paskutiniom dienom tokie 
puolimai prieš Prancūziją pa-

322 UNION AVĖ.
f ’t'
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PHILADELPHIJOS NAUJIENOS
šiomis dienomis čia įkurta 

Philadelphijos Lietuvių Bend
ruomenės apygarda, kuri jau 
turi daugiau kaip 300 narių, su 
skirtingais politiniais įsitiki
nimais, bet nusiteikusiais ben
drai dirbti vienam tikslui ir vie 
nam siekiui, būtent, Lietuvos 
laisvinimui, lietuvybei, menui, 
kultūrai ir t. t. Valdybą suda
ro mišrus komitetas, prade
dant lietuviais dvasiškiais ir 
baigiant socialdemokratais, čia 
gimusiais ir — senaisiais.

Gruodžio 3 d. valdyba savo 
pasėdyje aptarė 1953 metams 
savo darbo veiklą: a) — su
rengti Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą drauge su Mu 
zikalio Namo bendrove, arba 
atskirai, b) — Susitarti su An
tanu Dziku, lietuvių valandos 

vfačQjo vedėju, gauti 10 min. 
laiko paskaitoms, ir c) — Įsi
gyti Lietuvių Kultūros namus.

'Gruodžio 7 d., Lietuvių Mu- 
zikalėj svetainėj, Lietuvių Tau 
tinęs Sąjungos 6 skyrius tarėsi 
dėl tos organizacijos seimo

1953 m. kovo 14-15 dienomis. 
Pranešimą susirinkusiems pa
darė S. A. Trečiokas, centro 
valdybos narys specialiai atvy
kęs iš Newark, N. J. Svečiui 
apleidus susirinkusius, buvo 
plačiai kalbėta ALTS seimo 
surengimo reikalu. Pagaliau 
darbą pasiėmė skyriaus valdy
ba ir tam tikslui parinkti trys 
nariai. Seimui rengti komite
tą sudaro astuoni asmenys. 
Jėgos stiprios ir, reikia tikėtis, 
ALTS seimas bus sėkmingas.

Ten pat įvyko SLA 135 kp. 
susirinkimas, kur patirta, kad 
finansų sekr. W. E. Norkus, iš
tarnavęs 20 metų, nutaręs tik
rai partraukti iš pareigų. Sau
sio susirinkime kuopai bus 
sunku rasti tolygų p. Norkui 
sekretorių. Rep.

Mirė bitininko 
Končiaus motina

AMSTERDAMO LIETUVIŲ ŽINIOS
NAUJA BALFO VALDYBA va pavykusi. Lauktina ir dau-

i 1

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, j
NEW BRITAIN, CONN. j

-----—~~~———^4

NO. ABINGTON, MASS. — 
Spalio 29 d. Rosindale General 
Hospital mirė Ieva Končienė 
(Devenytė), sulaukusi 63 me
tų amžiaus. Velionė buvo ki
lusi iš Vabalninko valsčiaus 
Porijų kaimo. Į Ameriką atvy
ko 1909 metais ir visą laiką 
gyveno No. Abingtone. Palai
dota lapkričio 3 dieną iš šv. 
Kazimiero bažnyčios Brock- 
tone į šv. Patriko kapus 
Abingtone. Liko nuliūdę vyras 
Jonas Končius, sūnus bitinin
kas Liudvikas, marti Ona ir du 
anūkai Margarita ir Algirdas. 
Sūnus Liudvikas turi didelį 
medaus ūkį No. Abingtone, 
netoli Bostono.

Nuliūdusi šeima, vyras Jo
nas, sūnus Liudvikas, marti ir 
anūkai, dėkoja giminėms ir 
draugams, už gėles, šv. mišias 
ir už dalyvavimą laidotuvėse.

K.

Amsterdamo Balfo skyriaus 
nauja valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. — A. Lukšys, 
vicepirm. G. Vaškelis, sekr. — 
J. Gyvas, kasininkė — A. Miš
kinytė, iždo globėjai — A. Be
leckas ir Bludnikas. Naujoji 
valdyba užsimojusi atlikti di- 
deinių darbų.
SĖKMINGAS DRABUŽIŲ 
VAJUS

Balfo paskelbtoji drabužių 
ir avalinės rinkliava nuo lap
kričio 24 d. iki gruodžio 2 d. 
pavyko labai gražiai. Dosnieji 
amsterdamiečiai, įvertindami 
šiuo metu susidariusią, sunkią 
savųjų būklę Europoj e ir norė
dami kuo gausingiau suauko
ti, sunešė naujų, vertingų daik 
tų. Suplyšusių, netinkamų var
tojimui visiškai nesimatė. Be 
drabužių, buvo suaukota ir pi
nigais apie 40 dolerių. Rinklia-

CHICAGOS LIETUVIAI BAIGIA
METUS PUOŠNIU KONCERTU

<

aeon -for breakfast

...Korea style

cooked on the top of a barracks 
DTZJįv stove» bacon smells and tastes like home 

to hungry American marines. But these 
men are a long, long way from home.

For they’re doing their part to keep the peace.
Most of us are not asked to wear our country’s uniform to 

, j help her keep the peace. But a great many of us are doing 
our part in our own way when we invest in United States 
Defense Bonds. For by Bonds and other forms of saving 
we’re building up our personal prosperity and security. 
And when we’re financially secure we’re building up 
America’s economic strength. And we must always 
remember—peace is only for the strong!

So join the Payroll Savings Plan today. Strengthen your 
. ■. own future and that of your country by saving your money 

t * *• through Defense Bonds.

• Kiekvienais metais Margutis 
suorganizuoja vieną koncertą, 
kurs tiek savo programa, tiek 
ir jėgomis toli praneša eilinius 
parengimus, kurių Chicagoj 
būna beveik kiekvieną savait
galį.

Margučio suruošti koncer
tai visados pasižymi savo puoš 
numu. Jie įvyksta geriausiuose 
muzikos rūmuose ir sutraukia 
sudžiules lietuvių mases.

šių metų toks Margučio 
koncertas įvyksta gruodžio 28 
d. Chicago Orchestra Hali, kur 
telpa arti 3,000 žiūrovų.

šio puikaus koncerto pro
gramai išpildyti specialiai at
kviečiamas iš Argentinos ,nia- 
nistas—virtuozas Andrius Kuo- 
revičiųs, kurį visi kritikai Va- 
karų Europoje, kur jis koncer- 
tavo, įvertino, kaip “poetą prie 
piano”; Be šio įdomaus ir ta
lentingo menininko—koncerto 
programoj dalyvaus solistai 
Anna Kaskas ir Algirdas Bra
zis. Juodu čia žinomi, kaip ge- 
riausieii dainos atstovai. Sim
foninius lietuvių komnozitnrių 
ir kitu kūrinius išpildys Chi- 
cavos simfonijos orkestras, ku
ri dirieruoc* muzikas Aleksand
ras Kučiūnus. Bus i^nildvti 
knmn. Vlado Jakuhėno ir Juo
zo Gruodžio veikalai.

šiamė- koncerte bus įteikta 
.premija $500.00 už premijuotą 
dainos kūrinį. Kam ši .premija 
paskirta, tuo tarpu dar neži

giau tokių gražių užsimojimų. 
Nors ir nedidelė Amsterdamo 
kolonija, bet savo aukomis 
pralenkia didesnes lietuvių ko
lonijas.

Globoja Diepholzo gimnazi
jos du mokinius. Suprasdami 
kokią didelę reikšmę sudaro 
mūsų priaugančioji karta, am
sterdamiečiai sudarė net du 
būrelius Diepholzo gimnazijos 
mokiniams išlaikyti. Kas pa
stebėtina, kad prie šios aukos 
mielu noru prisidėjo savo au
komis tiek gimęs čia jaunimas, 
tiek seniau ar dabar atvažia
vę.

Išvyko į kariuomenę Vytau
tai Targonskis, baigęs tik ką 
neseniai stažą Fort Dix, N. J. 
ir kartu sėkmingai išlaikęs 
mašinraščio kursus, paskirtas 
tarnybai į Tolimuosius Rytus. 
Jau iš Amsterdamo penki at
lieka karinę prievolę.

Vietos lietuvių komitetas ap 
tarė Vasario 16-tosios minėji
mo programą. Sudarytas ko
mitetas, numatoma pakviesti 
iš Brooklyno oktetą, kalbėtojų 
ir kitų paįvairinimui progra
mos. S. V.

_ • _ _ _ ______

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

NEKRITIKUOKITE DAINOS MĖGĖJŲ, 
NES JIE RENKA BALFUI PINIGUS.

noma.
Susidomėjimas šiuo Margu

čio koncertu Chicagoj labai di
delis. Bilietai į jį jau parduo
dami seniai ir girdėti, kad jau 
didelė jų dalis išparduota. B.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
So. Boston, Mass. — Ameri

kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros Bostono Skyrius gruodžio 
31 d. savo patalpose (484 4th 
St., So. Boston) ruošia Naujų 
Metų sutikimą. Pakvietimai 
kurių skaičius ribotas, gauna
mi S. Minkaus gėlių krautuvė
je, So. Boston, 502 E. Broad
way, V. Vakauzo krautuvėje, 
53 I Street ir pas ALTS narius.

J?" 1 ... 1 , 1

Liberty federal savings
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
NORTH BROAD STREET 

(Temporxxy Address)
Mew Roildint Under Constroctica 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER *1, 1M1

ASSETS
Ftrat Mcrtcace Loan*......................G8.S16.SS4
laprorement Loans........................... 25,543
Loan* on Sarlngi Account* .... 82,997
Federal Boom Loan Bank Stock. . 175,000
Cash on Hand and In Bank* .... 1,112,033 
Office Buildinc and Equipment . . 166,668
Parkin* Lot— 1415 Race Street 22,723 
Dakacrad Cbxrx** and Other Asset* 15,701

TOTAL---- 80,917,487
, LIABILITIES

^4mberr* Share Account*............ 88,428.478
Advance*—

Federal Horn* Loan Batik . . . 850,000
Loan* In Process.............................. 55,43'
Other Llibiiitle* .............................. 10,31

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an 
even better return than ever before . . . thanks to 
3 brand-new money-earning įealuru.

3 During the 10 year extension period, every unmatured 
Bond earns at the new, higher interest (average 3%).

Start now! Invest more savings in better-paying Series E 
Bonds—through the Payroll Savings Plan where you work.

Here's how E Bonds 
now earn more money for you!-

1 Now every Series E Bond you get earns 3%, com
pounded semiannually, when held to maturity.

2 Every Series E Bond you own can now go on 
earning interest for 10 more years .after it reaches the 
original maturity date.

REUMATIŠKI SKAUSMAI

Employees' Retirement Reserve . . 22,077
Other Specific Reserve*..................... 8,520
General Reserve* . . . 8295,500 
terpin* . . ..................... 252,278 547,778

TOTAL----$9.917,5$*'
CHARLES 8. CHELEDKN, PruldetU

Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 
daugelio skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai, ištarpins reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įsigyk DEKENS 
OINTMENT, arba rašykite j dirbtu
vę. Kaina 2 oz. S 1.00. 4 oz. $2.00. 
Ekstra didelė dėžė — 16 oz. $5.00.

DEKEN S PRODUCTS

WILLIAM VALAITIS ;
Visokeriopai automobilių ttuymtr 

! 730-2 E. Moyamensing Avė n 
! Philadelphia, Pa.

Tei. Howard 8-0596

P. O. Box 66 5. Newark 1, N. J

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.j DABAR LAIKAS
• Užsiraiykite į auto mecha

nikų ir šoferių mokyklą

Padėsime jums egzaminuose išrū
pinti vairuotojų leidimą. Mūsų mo 
kiniai išmokę gauna diplomus. Pa- !| 
dedame gauti darbą. Pamokos dieno- • 

' mis. vakarais ir sekmadieniais. In
struktoriai patyrę savo srities žino- ! 
vai. Mokykla veikia nuo 1916 m. 
L. TIKNEVICIUS, Direktorius

Metropolitan Auto School I 
155 2nd AVENUE

(Tarp 9-10 gatvių) 
New York City 

------------------------ j

A ^MIEŽIS 
ALUS, ' DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA. 

REgent 9-4156

Peace is for the strong!
For peace and prosperity save with 

U. S. Defense Bonds

Tkt U S Gotrrnmrnt dor» not pay for thit adtrrtxmnf. Tk»
Ttmthth ]>tpnrtrn^nt ttuink*. for Orvr ■paV'intxc . 

tkr Adterimrug Council and

VIENYBĖ

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies ria i st as 
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

Tai tik trupiniai...
DETROIT, MICH. — Lietu

vių Rezistencinės Santarvės 2 
skyrius, giliai su.prasdamas 
sunkią padėtį mokinių ir mo
kytojų, Vasario 16-as gimna
zijoj, pasiskubino su švenčių 
dovanomis. Amerikos lietuvai
tė Bronė Jakimavičiūtė, sky
riaus globotinei Irenai Janu
laitytei išsiuntė rūbų siuti
ni. gi skyrius maisto siuntinį. 
Gimnazijos direktoriui Gied
raičiui ir Irenos klabės auklė
tojui Petkūnui irgi pasiųsta po 
maisto siuntini. Kariu rimra- 
7mos direktoriui ir visiems mo
kytojams pasiustas sveikini
mas su linkėjimais pasilikti 
stipriais šiame sunkiame švie
timo darbe. V. T.

: J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229 

I______________________ __

: BACH’S CAFE į
Alus, vynas, likeris. s

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., i

Philadelphia 24, Pa. 
JE 5-9643

i—————-- -—--- -- -- --------------4

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 
and Spring Garden

Tel. LO 7-8662, LO 7-4967 
Res. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y.

WALLY’S 
RESTAURANT

i Geri žmonės, geri gėrimai,^ 
'[ geras maistas i;

865 BANK STREET 
WATERBURY, CONN.

, Tel. 3-9838 i;

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.

[~K ARLONAS
Funeral Home I

Lietuviams tarnauja dau- I 
giau, kaip 20 metų. f

280 CHESNUT STREET, j
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS 
gaunamos iki Naujų Mėty 

beveik už pusę kainos
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. 
Septynios novelės, bai
sesnės už Upton Sinc- 
lair’io Raistą; liustrų ei
tos; 316 psl.; Kaina $3

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
t lietuvių gyvenimo ro
si manas; pirmas apie 
f širdį; iliustruotas; 

i 450 
$ puslapių; 

f" kaina 4 
doleriai

ŠLIUPTARNIAI. .Pirma 
knyga, kurioje tiek daug 
pasakyta apie Amerikos 
lietuvių gyvenimo sunku
mus, vargus ir kovas dėl 
lietuvybės. 652 pusi., Jo
no šliupo, udėdės” šerno 
ir kun. Dembskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

Tokia jau tradicija pas mus 
įsigalėjo, jog apie koncertus 
ar šiaip parengimus galima 
atsiliepti, kaip apie mirusius, 

t tik gerai, arba visai nieko.
Kiek spaudoje teko skaityti at 
siliepimus apie koncertus, visi 
tik gyrė ir į padangęs kėlė 
programos išpildytoj us. Aš čia 
nemanau neigti, kad mes ne
turime tikrai stiprių meno jė
gų, kuriomis mes visi didžiuo
jamės ir kurios garsina lietu
vių vardą. Tačiau yra ir kita 
medalio pusė, kurią mūsų kri
tikai garbina lygiai kaip ir pir
mąją.

Visos 3 knygos tik už* 6 
dolerius! Bet šita be
protiškai numušta kai
na galios tik iki Naujy 
Mėty. Todėl nedelskite, 
bet kiškite i voką $6.00 
ir siyskite: DR. AL G. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted St., Chicago 8, 
III. Persiuntimo kaštus 
apmokame.

Bet štai kažkos nežinomas 
p. R., recenzuodamas paskuti
nį BALF’o koncertą, sulaužė 

• šią dogmą ir drįso atidengti 
antrąją medalio pusę. Momen
taliai kilo reakcija. Esą, kaip 
galima su žemėmis sulyginti 
dainos mėgėjus... kurių dėka 
tiek pinigų buvo surinkta.

Iš estetinės pusės žiūrint, p.

panaudojo,

tį jis galėjo išreikšti švelnesne 
forma. Tačiau esmėje jis pa-

STANIEY’SMEATMARKET
■; KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

; 808 North 2nd St, Philadelphia, Pa.
MArket 7-1685 

l——-—................ - -  ----------———>
f ____ _w

1 PHILADELPHIA, PA. ?

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALCHWNAS, SAV.

’ 113 SOUTH 34th STREET
Arti Pennsylvanijos Universiteto

1 PETER DAVIDONIS
VYNAI —* LIKERIAI - ALUS

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

RESTORANAS IR BARAS (
941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

Tel. PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA. 
TeL PO 5-9566

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
Tel. Virginia 7-9880

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LTCFNSFD pFNNA AND NEW JERSEY 

1601-3 So. 2-nd Street. TeL DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 ML Vernon Street Telefonas Poplar 4116
PHILADELPHIA. PA

Moderniška laidojimo įstaiga:, dideli graži koplyčia, erdvi oall M 
baru, pakelevingiems tuteik:ama nakvynė — viekas

Nelaimėt valandą kreipkite į mfieų ietaigą. dies* ar aakl( 
—- met vitadoe parireng, rutrikri genantį patafBavfang.

dainos mylėtojas ir tuo .pačiu 
dauguma publikos girdėjo. Jei
gu Darbininko Brooklynietis, 
dainuojant Dulkės vadovauja
mam chorui, negirdėjo, ,p. R. 
žodžiais tariant, rėkimo, o gir
dėjo švelnų sudainavimą ir 
puikų veikalų išpildymą, arba 
jei jis negirdėjo ponią Darlys 
viršijant balso stiprumu, per 
mikrofoną kitus solistus ir cho 
rą, tai jis arba kurčias yra, ar
ba jame įsikūnijęs tikras bro- 
oklyniečio tipas, kurio meno 
supratimo horizontai baigiasi 
ties East River. Jam Klasčiaus 
parke piknikan susirinkusių 
bobelių “dainavimas” yra jo 
muzikinio .pasaulio pagrindas, 
o kiek parengimas davė pelno, 
nusako išpildytoj ų meninį pa-

Pasiskaičius ponios Poderie-

das, jog ji visai nenusimano 
apie kritiką ir kritikus. Ponios 
Poderięnės supratimu, kriti
kas, nogėdamas. krit^motL- įu- 
ti būti ^ajžg^iis'toje meno ša 
koje už kritikuojamąjį. Saky-

sime, norint kritikuoti roma
ną, pačiam reikia turėti para
šius . geresnį, o jei kritikuoji 
soUstą, tai pats turi už jį ge
riau dainuoti Tai yra labai 
primityvus. kritikos suprati
mas. Meno kritikui pakanka 
turėti platų if gilų kritikuoja
mos meno šakos supratimą ir 
standartą pagal kurį ją vertin
ti. Tačiau kritikui nėra būtina 
tą meno šaką kultivuoti. Tai 
parodo, kad ponui R. visai nė
ra reikalo* mokytis gaidas. Kai 
tuo tarpu poniai Poderienei ir 
visam chorui pravestų geriau 
susipažinti su gaidomis ir ele
mentarine dainavimo techni
ka. Tai aiškiai pasirodė laike 
BALF’o koncerto. Pradedant 
giedoti Amerikos himną, po 
pianino įžangos dirigentas bu
vo besirengiąs duoti ženklą 
chorui pradėti giedoti, tačiau 
choras pats jau buvo pradėjęs 
ir dirigentui beliko tik prisi
taikyt! prie choro.

Taip pat teislnimasis, esą jie 
tik mėgėjai ir iš jų negalima 
reikalauti, -kaip iš profesiona
lų. Bet pažiūrėkime kas Vo
kietijoje sudarė garsiuosius lie 
tuvių chorus, ansamblius, kas 
koncertavo Carnegie Hall (tu
riu galvoje Čiurlionio ir Dai
navos ansamblius)? Visa tai 
yra nuveikta tik mėgėjų. Tie
sa, šiems Vienetams vadovau
ja profesionalai, tačiau ir p. 
Dulkė iš <to duoną valgo ir mu
ziku vadinasi (kartais dar pri
deda prie savo pavardės prof., 
tik neaišku, ar tai turi reikšti, 
kad jis yra muzikos profeso- 
rius, ar S laipsni turi kitoje . vynainio B. K.. Balučio asmens, 
kurioje srityje).

Lai nebūna suprasta, kad 
mano šio pasisakymo tikslas 
ginti p. R., kurio aš galbūt nei 
nepažįstu. Tai tik atsakymas 
Brooklyniečiui ir poniai Pode
rienei, kurie vis dar tiki, jog 
meninės programos išpildymo 
lygis visiškai nereikalingas ob
jektyvumo. Jei kuris užkopė 
ant scenos, tai jį reikia į pa
danges kelti, nors jis ir ožio 
balsu bliautų. Reikia tikėtis, 
jog ateityje mūsų spauda -pra
dės objektyviau vertinti mūsų

DRAMOS STUDIJA PRADEDA DARBĄ
Ką sako Studijos steigėjai H. Kačinskas, J. Blėkaitis ir A. Škėma

žinia, kad New Yorke stei
giama lietuvių dramos studija 
ir kad to darbo ėmėsi prityrę 
lietuvių aktoriai ir režisoriai, 
kaip Henrikas Kačinskas, Jur
gis Blėkaitis ir Antanas Škė
ma, lietuvių jaunimo tarpe su
kėlė didelį susidomėjimą.

pramos* studijos steigimas 
yra svarbus įvykis lietuvių 
kultūriniame gyvenime, tad 
Vienybės bendradarbis kreipė
si į steigėjus, norėdamas pla
čiau sužinoti apie studijos 
darbus.

Kaip kilo mintis steigti dra
mos studiją?

Studijos steigimo sumany
mas — senas ir atskirais atve
jais šen bei ten buvo bandytas, 
— paaiškino Henrikas Kačins
kas.. — Nuo tremties pradžios 
jau daug jaunimo įvairiais bū
dais jieškojo ir 
lio į sceną. Kai 
gesnieji, surado 
bėti ir paūgėti,
arba skursta, nerasdami sau 
vietos, arba per anksti įsitrau
kė į intensyvų darbą mėgėjų 
būreliuose, įgyja klaidingą po
žiūrį, ir menko lygio mėgėjiš-

tebejieško ke- 
kurie, laimin- 
progos padir
bėt daugumas

MUM
Gerbiamieji:

Sveikinu Jus už 
davėte Vienybėje 
Zivatui šmeižti garbingojo te

tai, kad ne
vietos F. J.

živatas, tarp kitų nesąmo
nių, bando primesti kaltę Ba
lučiui, kad jis išbraukė iš SLA 
apie 9,000 narių, kuomet, tik
renybėje, didžiausi kaltininkai 
buvo tų laikų socialistai, 
kurių eilėse buvo ir F. J. ži
vatas — živatkauskas ir jų or
ganas Keleivis. Tai jie kelda
mi revoliciją SLA ir agituoda
mi neklausyti Pil. Tarybos ir 
nemokėti mokesčių, tai pada
rė.

Tokia biauria agitacija tų 
laikų socialistams su Keleivio 
pągąlba ^pavyko suklaidinti

gėral arba nie(ko.
’ ’ . Algirdas G.

^Visienns Linksmų Kalėdų Švenčių
ir Laimingų Naujųjų 1953 žMetų

THAMES BAR « GRILL
Juozas Šapalas ir Jonas Vaiginis 

147 Thames St. ' Brooklyn, N.

su 
a-

taujančius SLA narius, kurie 
ir buvo išbraukti iš SLA

Panašiai atsitiko 1930 m. 
komunistais, kurie, kaip ir
nų laikų socialistai, bandė 
smurtu užkariauti SLA. Ištrau 
kę dalį narių iš ŠLA, o paskui, 
kaip ir živatas, kaltino jiems 
nepatinkamus asmenis.

Su pagarba,
P. P. Jaras,

SLA narys. 
Baltimore, Md.

PAVYDULINGOJI UOŠVĖ Balys Gražulis
— Apysaka iš netolimos praeities gyvenimo 

3
Kitą dieną, pirmadienio ry

tą, Ruginis išvyko į N. miestą 
susipažinti su byla. Iš stoties 
nuėjo tiesiai prokuratūrom 
Karinio teismo gynėjas priė
mė maloniai bet šaltokai. Pran 
cūzai savo zonoje jautėsi ma
žais dievukais ir tą stengėsi 
parodyti kiekviena proga. At
virumo Ruginis ir nelaukė, ži
nojo, kad prokuroras savo kor
tų heatidengs, kol byla dar ne 
teisme. Mulkis būtų. Jis pa
reiškė, kad tardytojas savo 
darbą jau užbaigė, bet kaltina
masis aktas dar neparašytas.

— Suprantu, — atsakė Ru
ginis, — kad aš neturiu teisės 
tamstą prašyti parodyti man 
liudininkų parodymus. To ir 
nenoriu.
» — Jokių liudininkų ir nėra. 
Yra daiktinis įrodymas. Jūsų 
reikalas liudininkus surasti. 
Mums gana to, ką turime.

— žinau, — kalbėjo Ruginis, 
— bet aš dat nesu kalbėjęsis 
su mano kUjentu ir prieš pasi
kalbant su juo, aš norėčiau 
nors apgraibomis žinoti fak
tus, kad galėčiau spręsti, ar jis 
jnan atviras ar ne. Jūs žinote, 
kaip tai svariau gynėjui.

v — Nenorėčiau padėti jums 
tiiformuotl gynimo taktiką, 
bet, kadangi byla tokia aiški, 
fiesugriaunama — nėra ko bi

joti. štai faktas, jei norite. Ne
daug kuo čia galėsite padėti,— 
šypsojosi prokuroras. — Man 
nemalonu, bet advokatui čia 
nebus ką veikti. Pamatysite.

Jis pasiūlė Ruginiu! cigare
tę ir pradėjo pasakoti

Birželio 17 d. naktį lijo Re
tus. Naktis buvo tamsi. Audra 
prasidėję temstant ir greitai 
praėjo, bet smulkus lietus te
sėsi iki ryto...Tokią naktį mūsų 
miestelyje tik didžiose gatvė
se Šviesu. Šalutinės gatvės ne
apšviestos ir jose tamsu, lyg 
rūsyje. Tą naktį,- galima saky
ti vakare, lietuvių tautybės 
tremtinė Jadvyga Marčiulienė 
išėjo savo sergančios pažįsta
mos aplankyti. Ji išėjo iš na
mų lygiai 930 vai. ir po kelio- 
liolikos minučių buvo Lauko 
gatvėje. Gatvėje ji jokių žmo
nių nesutiko, ūmai iš vieno 
kiemo per vartelius Išbėgo vy
ras, kirto jai kumščiu per gal
vą, ištraukė iš parankės ranki
nuką, ją pačią parvertė i grio
vį ir, pirmiau negu ji sušuko 
pagalbos, užpudKkas' nubėgo 
tamsia gatve. Išgirdę jos riks
mą išbėgo žmonės, įvedė į kam 
barį Ir telefonu Iššaukė polici
ją. Policija rado ją šlapią ir 
purviną, vienos rankos alkūnė 
buvo lengvai sumušta ir ran
kinis laikrodukas sudaužytas. 
Jis buvo sustojęs ir rodė 9.47

ką “techniką”, kuri jiems ne 
tik negelbės rimtai vaidinti, 
bet net ir gerokai kenks. 
Studija, sutvarkyta rim
tesniais pagrindais, turėtų ga
biems scenos meno aspiran
tams pagelbėti.

Kiek numatoma dirbti ir 
kaip atrinksite žmones?

Tektų dirbti tarp 2 ir 3 me
tų, tris kartus savaitėje po po
rą valandų, — tęsė H. Kačins
kas.—Priėmimas J dramos stu
diją stato nedidelius reikalavi
mus: turėti ne mažiau 18 me
tų amžiaus, fiziškai būti be 
ryškesnių defektų, turėti tam 
tikrą išsilavinimą, nebūtinai 
išeito mokslo prasme, štai ir 
viskas.

Gabumai ar negabumai pa
aiškės jau bedirbant. Tada, lai 
kui bėgant, įvyks natūralioji

. “atranka” ir gretos vis glau
dės...

Pradžiai būtų paranku su
rinkti apie 15-20 klausytojų, o 
pabaigai — būtų gerai, jei per 
visus užsiėmimus perbristų de
šimtis.

Koks viso to užsimojimo tiks 
las?

Tikslas — tolimas, bet vilio
jantis: jaunas teatras, bendro 
darbo, vienos mokyklos suly
dytas žmonių junginys, — pa
aiškino Jurgis Blėkaitis. — Tai 
— sunkiai pasiekiamas daly
kas, mes tokio šiandien nė ne
turim niekur. Bet apie jį ver
ta ne tik pasvajoti, o ir padir
bėti,
prie teatro neprikopsim, tai 
bent būsim šiek tiek nuodug
niau paruošę scenai tam tikrą 
skaičių naujų žmonių. Ir tas — 
verta darbo!

Ką ketinate klaifiįytojams • 
patiekti?

Ką gi kitą žmonėm^ Atiduo
si? Tai ką turi, ko patss.^mo- 
keisi, ką darbu patyrei, Patirte- -C.".

Jeigu tačiau nepavyks,

vai. Jai buvo atimtas rankinu
kas, kuriame buvo dokumen
tai, vienas penkiasdešimties 
markių banknotas ir moteriš
kos smulkmenos, kaip šukos, 
nosinė...

— Vėliau, 10.19 vai., polici
ja tikrindama įtartinus asme
nis geležinkelio stoties laukia
majame, užtiko traukinio lau
kiantį ne šio miesto gyvento- , 
ją. Patikrino jį ir jo portfelyje 
rado moterišką rankinuką. Jis 
aiškinosi rankinuką radęs prie 
gatvės patvoryje. Policija jį 
suėmė ir atvedė savo bustinėn. 
Ten dar buvo ir nukentėjusio
ji. Ji atpažino, kad tas ranki
ninkas jos. Visos smulkmenos 
rankinuke tebebuvo tik pini
gai ir dokumentai buvo dingę. 
Padarius kratą pas suimtąjį 
buvo atrasta penkiasdešit vie
na markė — du banknotai: 
penkiosdešimties markių ir vie 
nos markės,— bet dokumentų 
nebuvo. Be savo dokumentų 
pas ji dar buvo rastas geležin
kelio bilietas grįžti namo.

— Klausiamas jis aiškinosi, 
kad grįždamas iš vasarvietės 
prie Bodeno ežero, sustojo ap
lankyti savo draugo. Atvyko 
7.51 vai. Draugo neradęs na
mie pasivaikščiojo, išgėrė res
torane alaus ir grįždamas | 
stotį pamatė patvoryje ranki
nuką. Ir pasiėmė. Vėliau poli

kaitis. — Mūsų teatro pagrin
de’ tebėra vadinamas pergyVe-

širdunm, psichologine ' tiesa, 
laisvas nuo .dlrbatm-triitare-

maivymuisi ir “nudavimui”. 
Jei šalia tų stanislavskinių pa
grindų mūsų dėstyme pasi
reikš šiek tiek įtakos ir to, ką 
stebėjome už Lietuvos * ribų, 
pvz. didesnis dėmesys sceninei 
formai, tiek judesio, tiek žo
džio prasme, atrodo, “nukrypi
mas” nuo tradicijos bus tik 
naudingas.

Tryse ketinam pasidalinti 
pagrindines aktoriaus parengi
mo sritis: vaidybos sistemą, t. 
y. vaidinį aktoriaus pasiruoši-

cija išaiškino, kad draugo ap
lankyti jis nebuvo nuėjęs. Jau 
trys mėnesiai, kai draugas li
goninėje. žmonės, pas kuriuos 
gyveno tas draugas, suimtojo 
nematė. Pagaliau, jie gyvena 
kitoje gatvėje. Nurodytam re
storane jis nebuvo — parda
vėja jo neatsimena. Nebuvo jis 
ir vasarvietėje. Sugautas me
luojant tylėjo, štai ir visa by
la, ponas daktare.

— Jeigu jūs galėsite įrodyti, 
kad jis tikrai buvo ten, kur 
pasakojo, surasite liudininkus, 
kurie paliudytų, kad jis nusi
kaltimo metu kitoje vietoje, 
tada teismas jam gal ir pati
kės. Bet liudininkų nerasite. 
Mūsų žmonės nesnaudė.

Prokurorui pasakojant Ru
ginis įtemptai klausė. Tik jam 
pabaigus paklausė:

— Ar nukentėjusioji "užpuo
liką atpažino?

— Kaip ji galėtų? Buvo la
bai tamsu, užpuolikas iššoko 
iš kiemo, apiplėšė ir pabėgo. 
Ji tik spėjanti, kad tai būta 
nedidelio vyro. Taip jai atrodė. 
Kuo dar galėčiau jums pttdėti?

— Dėkui, — atsakė Ruginis, 
— jūs buvote ir taip labai ma
lonus. Eisiu pasikalbėti su sa
vo klijentu.

— Prašau, leidimą gausite 
raštinėje. Iki pasimatymo! Su
sitiksime teisme. .

Ruginis dar kartą padėko
jo, nusilenkė ir iščjo.

«**
Kalėjimo pasikalbėjimų kam

baryje Ruginis laukė Prano 
Duburo. Prokuroro pasakoji-

mą, Žodį visuos jo aspektuose: 
kalbos, dikcijos, balso pastaty
mo ir meninės išraiškos santy
ky su perteikiamuoju turiniu, 
išgyvenimu ar veiksmu, ir, pa
galiau, labiau technikinę akto
riaus meno pusę, apimančią jį 
visą psichinį ir fizinį konkre
čiam sceniniam uždaviny, ak
cijoj, judėsy.

Mes nebandysim varžyti 
viens kito individualiniu po
žiūriu, vienodindami priėjimą. 
Priešingai, mūsų esmėje — ne
dideli, skirtingumai ’galės bū
ti naudingi klausytojams.

Nuo ko priklauso šio darbo 
sėkmė? Ar tam rimtam užda
viniui tikitės paramos iš mū
sų visuomeninių veiksnių?

Pasisekimas priklauso nuo 
bendradarbiavimo, — paaiški
no Antanas Škėma. — Jei mū
sų nepasmąugs darbai, ir mes 
turėsime gana jėgų Studijai, 
ir, antra, jei ateis pakankamas 
skaičius 
žmonių.

Apie 
svajoti,
aktorių veikla niekur nėra ra
dusi vadin. veiksnių paspirties. 
Argi galima tikėti stebuklais? 
Kol kas pasitikėslm savo jėgo
mis ir didžiuoju nežinomuoju 
— ateisiančiais studijiečiais.

Primename, kad klausytojų 
priėmimas į dramos studiją į- 
vyks šį sekmad., gruodžio 17 
d., 1:30 vai. Angelų Karalienės 
parapijos salėje, Brooklyne, 
213 S. 4th St. D.

Vis neturim lietuvio kardinolo

pasiryžusių, tinkamų

paramą galima tik 
bet ikšiolinė lietuvių

Kai neseniai Popiežius Pijus 
XII paskyrė 24 naujus kardi
nolus ir tuo šv. Kardinolu Ko
legiją vėl papildė ligi 70, mes, 
lietuviai katalikai, įdėmiai 
skaitėme tuos pranešimus, jieš 
kodami, ar nerasime ten lietu
vio. Ne, Popiežius ir šį kartą 
nė vieno lietuvio augštojo 
dvasininko nerado vertu pa
skirti kardinolu.

Tai jau įprastas dalykas. 
Nei prieš Nepriklausomybę, 
nei Lietuvos Nepriklausomy
bės laikais, nei per dešimtmetį 
vėliau Lietuvio kardinolo ne
buvo. Iš Romos ateidavo mums 
pagyrimų, kad esame katali
kiškas kraštas, kad esame išti
kimi Romai, kad jau kelis kar
tus vyskupai paskyrė mūsų ša
lį šv. Panelės širdžiai, kad mū
sų tauta daug kenčia ir kad 
Popiežius ją labai myli, bet kai 
skiriami nauji kardinolai, tai 
lietuvio vardo ten veltui j ieš
kojai seniau, veltui j ieškotum 
ir dabar...

Lenkijos ir Jugoslavijos ar
kivyskupus Popiežius paaukš
tino į kardinolus, tuo pagerb
damas du kraštus už geležinės 
uždangos, bet ne Lietuvą. Mū
sų partizanai veltui siuntė į 
Romą mūsų katalikiško prisi
rišimo laiškus...

Mūsų spaudoje kiek anks
čiau buvo užsiminta, kad Po
piežius, esą, žiūrįs neigiamai į 
tuos vyskupus, kurie pasišali

Jau išėjo iš spaudos. Gaunama lei
dykloje ir pas spaudos platintijus.

M

Post Office Box 1291 
STAMFORD, CONN.

Kaina $2.25

mas sukėlė jame daugybę min 
čių ir dabar jis stengėsi suri
kiuoti. Iš to, ką jis girdėjo te
buvo viena misterija. Kodėl 
Duburas neišduoda merginos 
pas kurią buvo? O jei pas ją 
nebuvo, tai kur? Kad jis būtų 
moterį apiplėšęs, labai abejo
tina. Plėšikas rankinuko nesi- 
nešiotų. Gal tik koks gobšius, 
o Duburas nebuvo gobšus. Ne, 
jis ji gerai pažinojo. Jo įtemp
tą mintijimą nutraukė geleži
nių durų girgždėjimas. Atvedė 
Duburą. Tik įėjęs jis sušuko.

— Mano tiesa! Sakiau jums 
traukinyje, kad nežiūrėsite, ar 
turiu pinigų, ar ne. Tik nepa
galvojau, kad taip greitai rei
kės jūsų šauktis.

— Kad atėjau aplankyti, 
dar nereiškia, kad ginsiu, be 
šypsenos pareiškė Ruginis.
•— Ginsit, žinau jus, — pa

sitikėjo Duburas, — sąžinė jus 
papjautų, jei manęs neištrauk 
tumėt.

Nebuvo galima nesišypsoti, 
tokius žodžius girdint. Ruginis 
spustelėjo Duburo ranką ir 
mikščiodamas kalbėjo:

— Jeigu tiki, kad galėsi man 
tiesą papasakoti, tada tvarkoj, 
neapvilsiu. Bet jeigu pliaukši 
tą patį, ką tardytojui pripasa
kojai, žinok, kad nei piršto dėl 
tavęs nepajudinsiu. Na, drožk?

Duburas, vis dar pasitikin
čios šypsenos nepamesdamas, 
atsisėdo.

—- Kad nėra ko ir pasakoti, 
atrodo, kad jau žinot.

— Aš pats noriu viską girdė
ti. Pradėk.

na pavojaus metu M savo vys
kupijų, ir todėl lietirv&Hnj 
tremtyje vargu tektų svajoti 
apie paaukštinimus. Ii kitos 
pusės, katalikų spaudoje buvo 
su pasipiktinimu užginčyta, 
jog tai netiesa. Kaip yra ii 
rųjų, negalime žinoti, 
buvo tik privačios
Kat. Bažnyčios vyriausybė 
daliai, rodos, nebuvo 
kiust

Taigi, mūsų gerbiamas ir 
daug Katalikų Bažnyčiai nuo
pelnų turintis senelis arkivys
kupas j. Skverecfras buvo dar 
kartą pamirštas. Pamiršti ir 
kiti vyskupai tremtyje. Ktts 
dar liūdniau, pamirštas ir vys
kupas Paltarokas, kuris, kaip 
buvo spaudoje rašyta, dabar 
valdąs Kauno ir Vilniaus arki
vyskupijas (nieko nesigirdi to
liau apie tūlą dvasininką len
ką kuris netrukus po karo bu
vęs Popiežiaus paskirtas Vil
niaus vyskupijos valdytoju^.). 
Taigi, nei tremtyje, nei oku
puotoje Lietuvoje Popiežius ne
rado lietuvio vyskupo, tinka
mo paskirti kardinolu.

Pastebėtinas ta proga Ir ki
tas faktas. Viso pasaulio kata
likų spauda kėlė pagrįstą 
triukšmą, kai savo laiku buvo 
areštuoti ar teisiami Vengrijos 
kardinolas Minscenty, Kroati
jos arkivyskupas Stepinac, Če
kijos arkivyskupas Beranas, — 
bet kai bolševikų buvo Stdm-. 
tas Vilniaus arkivyskupas M. 
Reinys, kai “dingo be žinios” 
visi kiti Lietuvos vyskupai, iš
skyrus Paltaroką, tai ilgą laiką 
katalikiškame pasaulyje ne
buvo girdėtis nei garso, ir Ro
ma laikėsi ypač “santūriai”.

Visus tuos faktus turint gal-
voje, kartais atrodo gana keis
ti ir kažin ar pamatuoti tūlų 
mūsų karštųjų katalikišką pro 
pagandistų triukšmavimai, jog 
didžiausia lietuvių tautas iš- ?

eiti per Romos popiežiaus va-

tauta‘ ‘Romoje neturi 
nei <£felės tiek respekto, kiek

ti pietų Amerikos kraštai, ar 
pagaliau Lenkija ir 
Kroatija.

Nemalonu ir liūdna' apie to
kius dalykus kalbėti. Bet kar
dinolų skyrimo įvykis iškalbin 
giau pasako teisybę, negu tUŠ- 

1 čiavidurės romiškos žodinės

—- Atsimenat, kai tada išli
pau? Taigi, tik iš stoties išėjus 
užpuolė audra su lietum. Slėp
tis niekur nenorėjau, tai pasi
leidau bėgti pas savo draugą, 
Stepą Jurkevičių. Nuo stoties 
tik koks dešimt minučių kelio. 
Kol nubėgau — permerkė. O 
čia, kaip tyčia ir jo nėra na
mie. Pamačiau, kad nėra švie
sos, tai nei į vidų nėjau. Pa
stovėjau po stogu, kol pats pa
siutimas praėjo ir grįžau at
gal. Lietus lynoja, nėra kur 
dingti. Pavaikščiojau ir užėjau 
į restoraną “Zum šorfe ecke”. 
Išgėriau alaus porą bokalų ir 
žiūriu, kad jau laikas į stotį 
eiti. Tai ir išėjau. Eidamas -pa
klydau, o čia laiko nedaug, tai 
beveik risčia bėgau. Tik žiūriu, 
kažinkas juoduoja. Pasilenkiu, 
rankinukas. Aš jį I portfelį — 
ir bėgte. Tik aš į stotį, o poli
cija už kalnieriaus. Na, ir vis
kas.

Ruginis klausė, ir šypsojosi. 
Duburui pabaigus jis paklau
sė:

— šitą visą jau girdėjau, tai 
man turi teisybę pasakyti.

—Bet tai teisybė! — rikte
lėjo Duburas. — Tik ta pra
keikta padavėja sako, kad ma
nęs nematė. Nekenčia mūsų, 
tai ir meluoja.

— Nutilk, — sudraudė Rugi
nis, — jau policija tau įrodė, 
kad meluoji. Kodėl neužėjai 
pas Stepą Jurkevičių?

—Mačiau, kad nėra, šviesos 
nebuvo.

Tardytojas sakė, kad buvai 
užėjęs.

simpatijos mūsų kenčiančiai 
katalikiškai tautai.

Katalikas

— Sakiau, kad buvau, bet 
nesakiau, kad pas šeimininkus 
klausiam

— O kodėl neklausei?
— Vistiek nebūtų buvę laiko 

jo laukti.
— žinojai, kad Jurkevičius 

ligoninėj ?
— Iš kur aš žinosiu? Tik po- 

licija pasakė.
— Klausyk, Pranai, — švel

niai į akis Dubarui žiūrėdamas 
kalbėjo Ruginis, — tu gerai ži
nai, kad aš nesu bukaprotis, 
tai kam mane tokiu laikai? 
Aš galiu patikėti, kad tu ran
kinuką radai, bet niekada ne
patikėsiu tavo pasakai. Kur 
padėjai moters dokumentus?

— Jų nebuvo! Kas buvo, tas 
ir paliko. O tie rupūžės dar 
mano pinigus atėmė. Jokių pi
nigų ten nebuvo. Pinigus kei
čiant gavau šešiasdešimt mar
kių. Pusbačius pardaviau už 
trylika, tai viso buvo septynios 
dešimt trys markės. Dvidešimt 
dvi išleidau, o kiti liko. O ta 
velnias boba sako, kad jos.

— Gerai, gerai, — ramino 
Ruginis, — o iš kur gavai šitą 
kostiumą? Aną kartą kitu vil
kėjai.

šitas klausimas rėžė lyg bo
tagu per veidą. Duburas U kar
to sušilo Ir tik žiūrėjo iispro- 
guslomis akimis į Ruginį Ir ty
lėjo.

— Na, atsakyk! Matau* kad 
ne tas ir nėr didelis tau. Nebi
jok. tardyto!ui nepasakysiu.

(Bus daugiau)
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PHILADELPHIJOS NAUJIENOS
šiomis dienomis čia įkurta 

Philadelphijos Lietuvių Bend
ruomenės apygarda, kuri jau 
turi daugiau kaip 300 narių, su 
skirtingais politiniais įsitiki
nimais, bet nusiteikusiais ben
drai dirbti vienam tikslui ir vie 
nam siekiui, būtent, Lietuvos 
laisvinimui, lietuvybei, menui, 
kultūrai ir t. t. Valdybą suda
ro mišrus komitetas, prade
dant lietuviais dvasiškiais ir 
baigiant socialdemokratais, čia 
gimusiais ir — senaisiais.

Gruodžio 3 d. valdyba savo 
pasėdyje aptarė 1953 metams 
savo darbo veiklą: a) — su
rengti Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą drauge su Mu 
zikalio Namo bendrove, arba 
atskirai, b) — Susitarti su An
tanu Dziku, lietuvių valandos 

vfačQjo vedėju, gauti 10 min. 
laiko paskaitoms, ir c) — Įsi
gyti Lietuvių Kultūros namus.

'Gruodžio 7 d., Lietuvių Mu- 
zikalėj svetainėj, Lietuvių Tau 
tinęs Sąjungos 6 skyrius tarėsi 
dėl tos organizacijos seimo

1953 m. kovo 14-15 dienomis. 
Pranešimą susirinkusiems pa
darė S. A. Trečiokas, centro 
valdybos narys specialiai atvy
kęs iš Newark, N. J. Svečiui 
apleidus susirinkusius, buvo 
plačiai kalbėta ALTS seimo 
surengimo reikalu. Pagaliau 
darbą pasiėmė skyriaus valdy
ba ir tam tikslui parinkti trys 
nariai. Seimui rengti komite
tą sudaro astuoni asmenys. 
Jėgos stiprios ir, reikia tikėtis, 
ALTS seimas bus sėkmingas.

Ten pat įvyko SLA 135 kp. 
susirinkimas, kur patirta, kad 
finansų sekr. W. E. Norkus, iš
tarnavęs 20 metų, nutaręs tik
rai partraukti iš pareigų. Sau
sio susirinkime kuopai bus 
sunku rasti tolygų p. Norkui 
sekretorių. Rep.

Mirė bitininko 
Končiaus motina

AMSTERDAMO LIETUVIŲ ŽINIOS
NAUJA BALFO VALDYBA va pavykusi. Lauktina ir dau-

i 1

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, j
NEW BRITAIN, CONN. j

-----—~~~———^4

NO. ABINGTON, MASS. — 
Spalio 29 d. Rosindale General 
Hospital mirė Ieva Končienė 
(Devenytė), sulaukusi 63 me
tų amžiaus. Velionė buvo ki
lusi iš Vabalninko valsčiaus 
Porijų kaimo. Į Ameriką atvy
ko 1909 metais ir visą laiką 
gyveno No. Abingtone. Palai
dota lapkričio 3 dieną iš šv. 
Kazimiero bažnyčios Brock- 
tone į šv. Patriko kapus 
Abingtone. Liko nuliūdę vyras 
Jonas Končius, sūnus bitinin
kas Liudvikas, marti Ona ir du 
anūkai Margarita ir Algirdas. 
Sūnus Liudvikas turi didelį 
medaus ūkį No. Abingtone, 
netoli Bostono.

Nuliūdusi šeima, vyras Jo
nas, sūnus Liudvikas, marti ir 
anūkai, dėkoja giminėms ir 
draugams, už gėles, šv. mišias 
ir už dalyvavimą laidotuvėse.

K.

Amsterdamo Balfo skyriaus 
nauja valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. — A. Lukšys, 
vicepirm. G. Vaškelis, sekr. — 
J. Gyvas, kasininkė — A. Miš
kinytė, iždo globėjai — A. Be
leckas ir Bludnikas. Naujoji 
valdyba užsimojusi atlikti di- 
deinių darbų.
SĖKMINGAS DRABUŽIŲ 
VAJUS

Balfo paskelbtoji drabužių 
ir avalinės rinkliava nuo lap
kričio 24 d. iki gruodžio 2 d. 
pavyko labai gražiai. Dosnieji 
amsterdamiečiai, įvertindami 
šiuo metu susidariusią, sunkią 
savųjų būklę Europoj e ir norė
dami kuo gausingiau suauko
ti, sunešė naujų, vertingų daik 
tų. Suplyšusių, netinkamų var
tojimui visiškai nesimatė. Be 
drabužių, buvo suaukota ir pi
nigais apie 40 dolerių. Rinklia-

CHICAGOS LIETUVIAI BAIGIA
METUS PUOŠNIU KONCERTU

<

aeon -for breakfast

...Korea style

cooked on the top of a barracks 
DTZJįv stove» bacon smells and tastes like home 

to hungry American marines. But these 
men are a long, long way from home.

For they’re doing their part to keep the peace.
Most of us are not asked to wear our country’s uniform to 

, j help her keep the peace. But a great many of us are doing 
our part in our own way when we invest in United States 
Defense Bonds. For by Bonds and other forms of saving 
we’re building up our personal prosperity and security. 
And when we’re financially secure we’re building up 
America’s economic strength. And we must always 
remember—peace is only for the strong!

So join the Payroll Savings Plan today. Strengthen your 
. ■. own future and that of your country by saving your money 

t * *• through Defense Bonds.

• Kiekvienais metais Margutis 
suorganizuoja vieną koncertą, 
kurs tiek savo programa, tiek 
ir jėgomis toli praneša eilinius 
parengimus, kurių Chicagoj 
būna beveik kiekvieną savait
galį.

Margučio suruošti koncer
tai visados pasižymi savo puoš 
numu. Jie įvyksta geriausiuose 
muzikos rūmuose ir sutraukia 
sudžiules lietuvių mases.

šių metų toks Margučio 
koncertas įvyksta gruodžio 28 
d. Chicago Orchestra Hali, kur 
telpa arti 3,000 žiūrovų.

šio puikaus koncerto pro
gramai išpildyti specialiai at
kviečiamas iš Argentinos ,nia- 
nistas—virtuozas Andrius Kuo- 
revičiųs, kurį visi kritikai Va- 
karų Europoje, kur jis koncer- 
tavo, įvertino, kaip “poetą prie 
piano”; Be šio įdomaus ir ta
lentingo menininko—koncerto 
programoj dalyvaus solistai 
Anna Kaskas ir Algirdas Bra
zis. Juodu čia žinomi, kaip ge- 
riausieii dainos atstovai. Sim
foninius lietuvių komnozitnrių 
ir kitu kūrinius išpildys Chi- 
cavos simfonijos orkestras, ku
ri dirieruoc* muzikas Aleksand
ras Kučiūnus. Bus i^nildvti 
knmn. Vlado Jakuhėno ir Juo
zo Gruodžio veikalai.

šiamė- koncerte bus įteikta 
.premija $500.00 už premijuotą 
dainos kūrinį. Kam ši .premija 
paskirta, tuo tarpu dar neži

giau tokių gražių užsimojimų. 
Nors ir nedidelė Amsterdamo 
kolonija, bet savo aukomis 
pralenkia didesnes lietuvių ko
lonijas.

Globoja Diepholzo gimnazi
jos du mokinius. Suprasdami 
kokią didelę reikšmę sudaro 
mūsų priaugančioji karta, am
sterdamiečiai sudarė net du 
būrelius Diepholzo gimnazijos 
mokiniams išlaikyti. Kas pa
stebėtina, kad prie šios aukos 
mielu noru prisidėjo savo au
komis tiek gimęs čia jaunimas, 
tiek seniau ar dabar atvažia
vę.

Išvyko į kariuomenę Vytau
tai Targonskis, baigęs tik ką 
neseniai stažą Fort Dix, N. J. 
ir kartu sėkmingai išlaikęs 
mašinraščio kursus, paskirtas 
tarnybai į Tolimuosius Rytus. 
Jau iš Amsterdamo penki at
lieka karinę prievolę.

Vietos lietuvių komitetas ap 
tarė Vasario 16-tosios minėji
mo programą. Sudarytas ko
mitetas, numatoma pakviesti 
iš Brooklyno oktetą, kalbėtojų 
ir kitų paįvairinimui progra
mos. S. V.

_ • _ _ _ ______

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

NEKRITIKUOKITE DAINOS MĖGĖJŲ, 
NES JIE RENKA BALFUI PINIGUS.

noma.
Susidomėjimas šiuo Margu

čio koncertu Chicagoj labai di
delis. Bilietai į jį jau parduo
dami seniai ir girdėti, kad jau 
didelė jų dalis išparduota. B.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
So. Boston, Mass. — Ameri

kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros Bostono Skyrius gruodžio 
31 d. savo patalpose (484 4th 
St., So. Boston) ruošia Naujų 
Metų sutikimą. Pakvietimai 
kurių skaičius ribotas, gauna
mi S. Minkaus gėlių krautuvė
je, So. Boston, 502 E. Broad
way, V. Vakauzo krautuvėje, 
53 I Street ir pas ALTS narius.

J?" 1 ... 1 , 1

Liberty federal savings
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
NORTH BROAD STREET 

(Temporxxy Address)
Mew Roildint Under Constroctica 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER *1, 1M1

ASSETS
Ftrat Mcrtcace Loan*......................G8.S16.SS4
laprorement Loans........................... 25,543
Loan* on Sarlngi Account* .... 82,997
Federal Boom Loan Bank Stock. . 175,000
Cash on Hand and In Bank* .... 1,112,033 
Office Buildinc and Equipment . . 166,668
Parkin* Lot— 1415 Race Street 22,723 
Dakacrad Cbxrx** and Other Asset* 15,701

TOTAL---- 80,917,487
, LIABILITIES

^4mberr* Share Account*............ 88,428.478
Advance*—

Federal Horn* Loan Batik . . . 850,000
Loan* In Process.............................. 55,43'
Other Llibiiitle* .............................. 10,31

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an 
even better return than ever before . . . thanks to 
3 brand-new money-earning įealuru.

3 During the 10 year extension period, every unmatured 
Bond earns at the new, higher interest (average 3%).

Start now! Invest more savings in better-paying Series E 
Bonds—through the Payroll Savings Plan where you work.

Here's how E Bonds 
now earn more money for you!-

1 Now every Series E Bond you get earns 3%, com
pounded semiannually, when held to maturity.

2 Every Series E Bond you own can now go on 
earning interest for 10 more years .after it reaches the 
original maturity date.

REUMATIŠKI SKAUSMAI

Employees' Retirement Reserve . . 22,077
Other Specific Reserve*..................... 8,520
General Reserve* . . . 8295,500 
terpin* . . ..................... 252,278 547,778

TOTAL----$9.917,5$*'
CHARLES 8. CHELEDKN, PruldetU

Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 
daugelio skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai, ištarpins reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įsigyk DEKENS 
OINTMENT, arba rašykite j dirbtu
vę. Kaina 2 oz. S 1.00. 4 oz. $2.00. 
Ekstra didelė dėžė — 16 oz. $5.00.

DEKEN S PRODUCTS

WILLIAM VALAITIS ;
Visokeriopai automobilių ttuymtr 

! 730-2 E. Moyamensing Avė n 
! Philadelphia, Pa.

Tei. Howard 8-0596

P. O. Box 66 5. Newark 1, N. J

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.j DABAR LAIKAS
• Užsiraiykite į auto mecha

nikų ir šoferių mokyklą

Padėsime jums egzaminuose išrū
pinti vairuotojų leidimą. Mūsų mo 
kiniai išmokę gauna diplomus. Pa- !| 
dedame gauti darbą. Pamokos dieno- • 

' mis. vakarais ir sekmadieniais. In
struktoriai patyrę savo srities žino- ! 
vai. Mokykla veikia nuo 1916 m. 
L. TIKNEVICIUS, Direktorius

Metropolitan Auto School I 
155 2nd AVENUE

(Tarp 9-10 gatvių) 
New York City 

------------------------ j

A ^MIEŽIS 
ALUS, ' DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA. 

REgent 9-4156

Peace is for the strong!
For peace and prosperity save with 

U. S. Defense Bonds

Tkt U S Gotrrnmrnt dor» not pay for thit adtrrtxmnf. Tk»
Ttmthth ]>tpnrtrn^nt ttuink*. for Orvr ■paV'intxc . 

tkr Adterimrug Council and

VIENYBĖ

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies ria i st as 
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

Tai tik trupiniai...
DETROIT, MICH. — Lietu

vių Rezistencinės Santarvės 2 
skyrius, giliai su.prasdamas 
sunkią padėtį mokinių ir mo
kytojų, Vasario 16-as gimna
zijoj, pasiskubino su švenčių 
dovanomis. Amerikos lietuvai
tė Bronė Jakimavičiūtė, sky
riaus globotinei Irenai Janu
laitytei išsiuntė rūbų siuti
ni. gi skyrius maisto siuntinį. 
Gimnazijos direktoriui Gied
raičiui ir Irenos klabės auklė
tojui Petkūnui irgi pasiųsta po 
maisto siuntini. Kariu rimra- 
7mos direktoriui ir visiems mo
kytojams pasiustas sveikini
mas su linkėjimais pasilikti 
stipriais šiame sunkiame švie
timo darbe. V. T.

: J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229 

I______________________ __

: BACH’S CAFE į
Alus, vynas, likeris. s

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., i

Philadelphia 24, Pa. 
JE 5-9643

i—————-- -—--- -- -- --------------4

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 
and Spring Garden

Tel. LO 7-8662, LO 7-4967 
Res. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y.

WALLY’S 
RESTAURANT

i Geri žmonės, geri gėrimai,^ 
'[ geras maistas i;

865 BANK STREET 
WATERBURY, CONN.

, Tel. 3-9838 i;

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.

[~K ARLONAS
Funeral Home I

Lietuviams tarnauja dau- I 
giau, kaip 20 metų. f

280 CHESNUT STREET, j
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS 
gaunamos iki Naujų Mėty 

beveik už pusę kainos
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. 
Septynios novelės, bai
sesnės už Upton Sinc- 
lair’io Raistą; liustrų ei
tos; 316 psl.; Kaina $3

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
t lietuvių gyvenimo ro
si manas; pirmas apie 
f širdį; iliustruotas; 

i 450 
$ puslapių; 

f" kaina 4 
doleriai

ŠLIUPTARNIAI. .Pirma 
knyga, kurioje tiek daug 
pasakyta apie Amerikos 
lietuvių gyvenimo sunku
mus, vargus ir kovas dėl 
lietuvybės. 652 pusi., Jo
no šliupo, udėdės” šerno 
ir kun. Dembskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

Tokia jau tradicija pas mus 
įsigalėjo, jog apie koncertus 
ar šiaip parengimus galima 
atsiliepti, kaip apie mirusius, 

t tik gerai, arba visai nieko.
Kiek spaudoje teko skaityti at 
siliepimus apie koncertus, visi 
tik gyrė ir į padangęs kėlė 
programos išpildytoj us. Aš čia 
nemanau neigti, kad mes ne
turime tikrai stiprių meno jė
gų, kuriomis mes visi didžiuo
jamės ir kurios garsina lietu
vių vardą. Tačiau yra ir kita 
medalio pusė, kurią mūsų kri
tikai garbina lygiai kaip ir pir
mąją.

Visos 3 knygos tik už* 6 
dolerius! Bet šita be
protiškai numušta kai
na galios tik iki Naujy 
Mėty. Todėl nedelskite, 
bet kiškite i voką $6.00 
ir siyskite: DR. AL G. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted St., Chicago 8, 
III. Persiuntimo kaštus 
apmokame.

Bet štai kažkos nežinomas 
p. R., recenzuodamas paskuti
nį BALF’o koncertą, sulaužė 

• šią dogmą ir drįso atidengti 
antrąją medalio pusę. Momen
taliai kilo reakcija. Esą, kaip 
galima su žemėmis sulyginti 
dainos mėgėjus... kurių dėka 
tiek pinigų buvo surinkta.

Iš estetinės pusės žiūrint, p.

panaudojo,

tį jis galėjo išreikšti švelnesne 
forma. Tačiau esmėje jis pa-

STANIEY’SMEATMARKET
■; KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

; 808 North 2nd St, Philadelphia, Pa.
MArket 7-1685 

l——-—................ - -  ----------———>
f ____ _w

1 PHILADELPHIA, PA. ?

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALCHWNAS, SAV.

’ 113 SOUTH 34th STREET
Arti Pennsylvanijos Universiteto

1 PETER DAVIDONIS
VYNAI —* LIKERIAI - ALUS

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

RESTORANAS IR BARAS (
941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

Tel. PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA. 
TeL PO 5-9566

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
Tel. Virginia 7-9880

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LTCFNSFD pFNNA AND NEW JERSEY 

1601-3 So. 2-nd Street. TeL DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 ML Vernon Street Telefonas Poplar 4116
PHILADELPHIA. PA

Moderniška laidojimo įstaiga:, dideli graži koplyčia, erdvi oall M 
baru, pakelevingiems tuteik:ama nakvynė — viekas

Nelaimėt valandą kreipkite į mfieų ietaigą. dies* ar aakl( 
—- met vitadoe parireng, rutrikri genantį patafBavfang.

dainos mylėtojas ir tuo .pačiu 
dauguma publikos girdėjo. Jei
gu Darbininko Brooklynietis, 
dainuojant Dulkės vadovauja
mam chorui, negirdėjo, ,p. R. 
žodžiais tariant, rėkimo, o gir
dėjo švelnų sudainavimą ir 
puikų veikalų išpildymą, arba 
jei jis negirdėjo ponią Darlys 
viršijant balso stiprumu, per 
mikrofoną kitus solistus ir cho 
rą, tai jis arba kurčias yra, ar
ba jame įsikūnijęs tikras bro- 
oklyniečio tipas, kurio meno 
supratimo horizontai baigiasi 
ties East River. Jam Klasčiaus 
parke piknikan susirinkusių 
bobelių “dainavimas” yra jo 
muzikinio .pasaulio pagrindas, 
o kiek parengimas davė pelno, 
nusako išpildytoj ų meninį pa-

Pasiskaičius ponios Poderie-

das, jog ji visai nenusimano 
apie kritiką ir kritikus. Ponios 
Poderięnės supratimu, kriti
kas, nogėdamas. krit^motL- įu- 
ti būti ^ajžg^iis'toje meno ša 
koje už kritikuojamąjį. Saky-

sime, norint kritikuoti roma
ną, pačiam reikia turėti para
šius . geresnį, o jei kritikuoji 
soUstą, tai pats turi už jį ge
riau dainuoti Tai yra labai 
primityvus. kritikos suprati
mas. Meno kritikui pakanka 
turėti platų if gilų kritikuoja
mos meno šakos supratimą ir 
standartą pagal kurį ją vertin
ti. Tačiau kritikui nėra būtina 
tą meno šaką kultivuoti. Tai 
parodo, kad ponui R. visai nė
ra reikalo* mokytis gaidas. Kai 
tuo tarpu poniai Poderienei ir 
visam chorui pravestų geriau 
susipažinti su gaidomis ir ele
mentarine dainavimo techni
ka. Tai aiškiai pasirodė laike 
BALF’o koncerto. Pradedant 
giedoti Amerikos himną, po 
pianino įžangos dirigentas bu
vo besirengiąs duoti ženklą 
chorui pradėti giedoti, tačiau 
choras pats jau buvo pradėjęs 
ir dirigentui beliko tik prisi
taikyt! prie choro.

Taip pat teislnimasis, esą jie 
tik mėgėjai ir iš jų negalima 
reikalauti, -kaip iš profesiona
lų. Bet pažiūrėkime kas Vo
kietijoje sudarė garsiuosius lie 
tuvių chorus, ansamblius, kas 
koncertavo Carnegie Hall (tu
riu galvoje Čiurlionio ir Dai
navos ansamblius)? Visa tai 
yra nuveikta tik mėgėjų. Tie
sa, šiems Vienetams vadovau
ja profesionalai, tačiau ir p. 
Dulkė iš <to duoną valgo ir mu
ziku vadinasi (kartais dar pri
deda prie savo pavardės prof., 
tik neaišku, ar tai turi reikšti, 
kad jis yra muzikos profeso- 
rius, ar S laipsni turi kitoje . vynainio B. K.. Balučio asmens, 
kurioje srityje).

Lai nebūna suprasta, kad 
mano šio pasisakymo tikslas 
ginti p. R., kurio aš galbūt nei 
nepažįstu. Tai tik atsakymas 
Brooklyniečiui ir poniai Pode
rienei, kurie vis dar tiki, jog 
meninės programos išpildymo 
lygis visiškai nereikalingas ob
jektyvumo. Jei kuris užkopė 
ant scenos, tai jį reikia į pa
danges kelti, nors jis ir ožio 
balsu bliautų. Reikia tikėtis, 
jog ateityje mūsų spauda -pra
dės objektyviau vertinti mūsų

DRAMOS STUDIJA PRADEDA DARBĄ
Ką sako Studijos steigėjai H. Kačinskas, J. Blėkaitis ir A. Škėma

žinia, kad New Yorke stei
giama lietuvių dramos studija 
ir kad to darbo ėmėsi prityrę 
lietuvių aktoriai ir režisoriai, 
kaip Henrikas Kačinskas, Jur
gis Blėkaitis ir Antanas Škė
ma, lietuvių jaunimo tarpe su
kėlė didelį susidomėjimą.

pramos* studijos steigimas 
yra svarbus įvykis lietuvių 
kultūriniame gyvenime, tad 
Vienybės bendradarbis kreipė
si į steigėjus, norėdamas pla
čiau sužinoti apie studijos 
darbus.

Kaip kilo mintis steigti dra
mos studiją?

Studijos steigimo sumany
mas — senas ir atskirais atve
jais šen bei ten buvo bandytas, 
— paaiškino Henrikas Kačins
kas.. — Nuo tremties pradžios 
jau daug jaunimo įvairiais bū
dais jieškojo ir 
lio į sceną. Kai 
gesnieji, surado 
bėti ir paūgėti,
arba skursta, nerasdami sau 
vietos, arba per anksti įsitrau
kė į intensyvų darbą mėgėjų 
būreliuose, įgyja klaidingą po
žiūrį, ir menko lygio mėgėjiš-

tebejieško ke- 
kurie, laimin- 
progos padir
bėt daugumas

MUM
Gerbiamieji:

Sveikinu Jus už 
davėte Vienybėje 
Zivatui šmeižti garbingojo te

tai, kad ne
vietos F. J.

živatas, tarp kitų nesąmo
nių, bando primesti kaltę Ba
lučiui, kad jis išbraukė iš SLA 
apie 9,000 narių, kuomet, tik
renybėje, didžiausi kaltininkai 
buvo tų laikų socialistai, 
kurių eilėse buvo ir F. J. ži
vatas — živatkauskas ir jų or
ganas Keleivis. Tai jie kelda
mi revoliciją SLA ir agituoda
mi neklausyti Pil. Tarybos ir 
nemokėti mokesčių, tai pada
rė.

Tokia biauria agitacija tų 
laikų socialistams su Keleivio 
pągąlba ^pavyko suklaidinti

gėral arba nie(ko.
’ ’ . Algirdas G.

^Visienns Linksmų Kalėdų Švenčių
ir Laimingų Naujųjų 1953 žMetų

THAMES BAR « GRILL
Juozas Šapalas ir Jonas Vaiginis 

147 Thames St. ' Brooklyn, N.

su 
a-

taujančius SLA narius, kurie 
ir buvo išbraukti iš SLA

Panašiai atsitiko 1930 m. 
komunistais, kurie, kaip ir
nų laikų socialistai, bandė 
smurtu užkariauti SLA. Ištrau 
kę dalį narių iš ŠLA, o paskui, 
kaip ir živatas, kaltino jiems 
nepatinkamus asmenis.

Su pagarba,
P. P. Jaras,

SLA narys. 
Baltimore, Md.

PAVYDULINGOJI UOŠVĖ Balys Gražulis
— Apysaka iš netolimos praeities gyvenimo 

3
Kitą dieną, pirmadienio ry

tą, Ruginis išvyko į N. miestą 
susipažinti su byla. Iš stoties 
nuėjo tiesiai prokuratūrom 
Karinio teismo gynėjas priė
mė maloniai bet šaltokai. Pran 
cūzai savo zonoje jautėsi ma
žais dievukais ir tą stengėsi 
parodyti kiekviena proga. At
virumo Ruginis ir nelaukė, ži
nojo, kad prokuroras savo kor
tų heatidengs, kol byla dar ne 
teisme. Mulkis būtų. Jis pa
reiškė, kad tardytojas savo 
darbą jau užbaigė, bet kaltina
masis aktas dar neparašytas.

— Suprantu, — atsakė Ru
ginis, — kad aš neturiu teisės 
tamstą prašyti parodyti man 
liudininkų parodymus. To ir 
nenoriu.
» — Jokių liudininkų ir nėra. 
Yra daiktinis įrodymas. Jūsų 
reikalas liudininkus surasti. 
Mums gana to, ką turime.

— žinau, — kalbėjo Ruginis, 
— bet aš dat nesu kalbėjęsis 
su mano kUjentu ir prieš pasi
kalbant su juo, aš norėčiau 
nors apgraibomis žinoti fak
tus, kad galėčiau spręsti, ar jis 
jnan atviras ar ne. Jūs žinote, 
kaip tai svariau gynėjui.

v — Nenorėčiau padėti jums 
tiiformuotl gynimo taktiką, 
bet, kadangi byla tokia aiški, 
fiesugriaunama — nėra ko bi

joti. štai faktas, jei norite. Ne
daug kuo čia galėsite padėti,— 
šypsojosi prokuroras. — Man 
nemalonu, bet advokatui čia 
nebus ką veikti. Pamatysite.

Jis pasiūlė Ruginiu! cigare
tę ir pradėjo pasakoti

Birželio 17 d. naktį lijo Re
tus. Naktis buvo tamsi. Audra 
prasidėję temstant ir greitai 
praėjo, bet smulkus lietus te
sėsi iki ryto...Tokią naktį mūsų 
miestelyje tik didžiose gatvė
se Šviesu. Šalutinės gatvės ne
apšviestos ir jose tamsu, lyg 
rūsyje. Tą naktį,- galima saky
ti vakare, lietuvių tautybės 
tremtinė Jadvyga Marčiulienė 
išėjo savo sergančios pažįsta
mos aplankyti. Ji išėjo iš na
mų lygiai 930 vai. ir po kelio- 
liolikos minučių buvo Lauko 
gatvėje. Gatvėje ji jokių žmo
nių nesutiko, ūmai iš vieno 
kiemo per vartelius Išbėgo vy
ras, kirto jai kumščiu per gal
vą, ištraukė iš parankės ranki
nuką, ją pačią parvertė i grio
vį ir, pirmiau negu ji sušuko 
pagalbos, užpudKkas' nubėgo 
tamsia gatve. Išgirdę jos riks
mą išbėgo žmonės, įvedė į kam 
barį Ir telefonu Iššaukė polici
ją. Policija rado ją šlapią ir 
purviną, vienos rankos alkūnė 
buvo lengvai sumušta ir ran
kinis laikrodukas sudaužytas. 
Jis buvo sustojęs ir rodė 9.47

ką “techniką”, kuri jiems ne 
tik negelbės rimtai vaidinti, 
bet net ir gerokai kenks. 
Studija, sutvarkyta rim
tesniais pagrindais, turėtų ga
biems scenos meno aspiran
tams pagelbėti.

Kiek numatoma dirbti ir 
kaip atrinksite žmones?

Tektų dirbti tarp 2 ir 3 me
tų, tris kartus savaitėje po po
rą valandų, — tęsė H. Kačins
kas.—Priėmimas J dramos stu
diją stato nedidelius reikalavi
mus: turėti ne mažiau 18 me
tų amžiaus, fiziškai būti be 
ryškesnių defektų, turėti tam 
tikrą išsilavinimą, nebūtinai 
išeito mokslo prasme, štai ir 
viskas.

Gabumai ar negabumai pa
aiškės jau bedirbant. Tada, lai 
kui bėgant, įvyks natūralioji

. “atranka” ir gretos vis glau
dės...

Pradžiai būtų paranku su
rinkti apie 15-20 klausytojų, o 
pabaigai — būtų gerai, jei per 
visus užsiėmimus perbristų de
šimtis.

Koks viso to užsimojimo tiks 
las?

Tikslas — tolimas, bet vilio
jantis: jaunas teatras, bendro 
darbo, vienos mokyklos suly
dytas žmonių junginys, — pa
aiškino Jurgis Blėkaitis. — Tai 
— sunkiai pasiekiamas daly
kas, mes tokio šiandien nė ne
turim niekur. Bet apie jį ver
ta ne tik pasvajoti, o ir padir
bėti,
prie teatro neprikopsim, tai 
bent būsim šiek tiek nuodug
niau paruošę scenai tam tikrą 
skaičių naujų žmonių. Ir tas — 
verta darbo!

Ką ketinate klaifiįytojams • 
patiekti?

Ką gi kitą žmonėm^ Atiduo
si? Tai ką turi, ko patss.^mo- 
keisi, ką darbu patyrei, Patirte- -C.".

Jeigu tačiau nepavyks,

vai. Jai buvo atimtas rankinu
kas, kuriame buvo dokumen
tai, vienas penkiasdešimties 
markių banknotas ir moteriš
kos smulkmenos, kaip šukos, 
nosinė...

— Vėliau, 10.19 vai., polici
ja tikrindama įtartinus asme
nis geležinkelio stoties laukia
majame, užtiko traukinio lau
kiantį ne šio miesto gyvento- , 
ją. Patikrino jį ir jo portfelyje 
rado moterišką rankinuką. Jis 
aiškinosi rankinuką radęs prie 
gatvės patvoryje. Policija jį 
suėmė ir atvedė savo bustinėn. 
Ten dar buvo ir nukentėjusio
ji. Ji atpažino, kad tas ranki
ninkas jos. Visos smulkmenos 
rankinuke tebebuvo tik pini
gai ir dokumentai buvo dingę. 
Padarius kratą pas suimtąjį 
buvo atrasta penkiasdešit vie
na markė — du banknotai: 
penkiosdešimties markių ir vie 
nos markės,— bet dokumentų 
nebuvo. Be savo dokumentų 
pas ji dar buvo rastas geležin
kelio bilietas grįžti namo.

— Klausiamas jis aiškinosi, 
kad grįždamas iš vasarvietės 
prie Bodeno ežero, sustojo ap
lankyti savo draugo. Atvyko 
7.51 vai. Draugo neradęs na
mie pasivaikščiojo, išgėrė res
torane alaus ir grįždamas | 
stotį pamatė patvoryje ranki
nuką. Ir pasiėmė. Vėliau poli

kaitis. — Mūsų teatro pagrin
de’ tebėra vadinamas pergyVe-

širdunm, psichologine ' tiesa, 
laisvas nuo .dlrbatm-triitare-

maivymuisi ir “nudavimui”. 
Jei šalia tų stanislavskinių pa
grindų mūsų dėstyme pasi
reikš šiek tiek įtakos ir to, ką 
stebėjome už Lietuvos * ribų, 
pvz. didesnis dėmesys sceninei 
formai, tiek judesio, tiek žo
džio prasme, atrodo, “nukrypi
mas” nuo tradicijos bus tik 
naudingas.

Tryse ketinam pasidalinti 
pagrindines aktoriaus parengi
mo sritis: vaidybos sistemą, t. 
y. vaidinį aktoriaus pasiruoši-

cija išaiškino, kad draugo ap
lankyti jis nebuvo nuėjęs. Jau 
trys mėnesiai, kai draugas li
goninėje. žmonės, pas kuriuos 
gyveno tas draugas, suimtojo 
nematė. Pagaliau, jie gyvena 
kitoje gatvėje. Nurodytam re
storane jis nebuvo — parda
vėja jo neatsimena. Nebuvo jis 
ir vasarvietėje. Sugautas me
luojant tylėjo, štai ir visa by
la, ponas daktare.

— Jeigu jūs galėsite įrodyti, 
kad jis tikrai buvo ten, kur 
pasakojo, surasite liudininkus, 
kurie paliudytų, kad jis nusi
kaltimo metu kitoje vietoje, 
tada teismas jam gal ir pati
kės. Bet liudininkų nerasite. 
Mūsų žmonės nesnaudė.

Prokurorui pasakojant Ru
ginis įtemptai klausė. Tik jam 
pabaigus paklausė:

— Ar nukentėjusioji "užpuo
liką atpažino?

— Kaip ji galėtų? Buvo la
bai tamsu, užpuolikas iššoko 
iš kiemo, apiplėšė ir pabėgo. 
Ji tik spėjanti, kad tai būta 
nedidelio vyro. Taip jai atrodė. 
Kuo dar galėčiau jums pttdėti?

— Dėkui, — atsakė Ruginis, 
— jūs buvote ir taip labai ma
lonus. Eisiu pasikalbėti su sa
vo klijentu.

— Prašau, leidimą gausite 
raštinėje. Iki pasimatymo! Su
sitiksime teisme. .

Ruginis dar kartą padėko
jo, nusilenkė ir iščjo.

«**
Kalėjimo pasikalbėjimų kam

baryje Ruginis laukė Prano 
Duburo. Prokuroro pasakoji-

mą, Žodį visuos jo aspektuose: 
kalbos, dikcijos, balso pastaty
mo ir meninės išraiškos santy
ky su perteikiamuoju turiniu, 
išgyvenimu ar veiksmu, ir, pa
galiau, labiau technikinę akto
riaus meno pusę, apimančią jį 
visą psichinį ir fizinį konkre
čiam sceniniam uždaviny, ak
cijoj, judėsy.

Mes nebandysim varžyti 
viens kito individualiniu po
žiūriu, vienodindami priėjimą. 
Priešingai, mūsų esmėje — ne
dideli, skirtingumai ’galės bū
ti naudingi klausytojams.

Nuo ko priklauso šio darbo 
sėkmė? Ar tam rimtam užda
viniui tikitės paramos iš mū
sų visuomeninių veiksnių?

Pasisekimas priklauso nuo 
bendradarbiavimo, — paaiški
no Antanas Škėma. — Jei mū
sų nepasmąugs darbai, ir mes 
turėsime gana jėgų Studijai, 
ir, antra, jei ateis pakankamas 
skaičius 
žmonių.

Apie 
svajoti,
aktorių veikla niekur nėra ra
dusi vadin. veiksnių paspirties. 
Argi galima tikėti stebuklais? 
Kol kas pasitikėslm savo jėgo
mis ir didžiuoju nežinomuoju 
— ateisiančiais studijiečiais.

Primename, kad klausytojų 
priėmimas į dramos studiją į- 
vyks šį sekmad., gruodžio 17 
d., 1:30 vai. Angelų Karalienės 
parapijos salėje, Brooklyne, 
213 S. 4th St. D.

Vis neturim lietuvio kardinolo

pasiryžusių, tinkamų

paramą galima tik 
bet ikšiolinė lietuvių

Kai neseniai Popiežius Pijus 
XII paskyrė 24 naujus kardi
nolus ir tuo šv. Kardinolu Ko
legiją vėl papildė ligi 70, mes, 
lietuviai katalikai, įdėmiai 
skaitėme tuos pranešimus, jieš 
kodami, ar nerasime ten lietu
vio. Ne, Popiežius ir šį kartą 
nė vieno lietuvio augštojo 
dvasininko nerado vertu pa
skirti kardinolu.

Tai jau įprastas dalykas. 
Nei prieš Nepriklausomybę, 
nei Lietuvos Nepriklausomy
bės laikais, nei per dešimtmetį 
vėliau Lietuvio kardinolo ne
buvo. Iš Romos ateidavo mums 
pagyrimų, kad esame katali
kiškas kraštas, kad esame išti
kimi Romai, kad jau kelis kar
tus vyskupai paskyrė mūsų ša
lį šv. Panelės širdžiai, kad mū
sų tauta daug kenčia ir kad 
Popiežius ją labai myli, bet kai 
skiriami nauji kardinolai, tai 
lietuvio vardo ten veltui j ieš
kojai seniau, veltui j ieškotum 
ir dabar...

Lenkijos ir Jugoslavijos ar
kivyskupus Popiežius paaukš
tino į kardinolus, tuo pagerb
damas du kraštus už geležinės 
uždangos, bet ne Lietuvą. Mū
sų partizanai veltui siuntė į 
Romą mūsų katalikiško prisi
rišimo laiškus...

Mūsų spaudoje kiek anks
čiau buvo užsiminta, kad Po
piežius, esą, žiūrįs neigiamai į 
tuos vyskupus, kurie pasišali

Jau išėjo iš spaudos. Gaunama lei
dykloje ir pas spaudos platintijus.

M
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mas sukėlė jame daugybę min 
čių ir dabar jis stengėsi suri
kiuoti. Iš to, ką jis girdėjo te
buvo viena misterija. Kodėl 
Duburas neišduoda merginos 
pas kurią buvo? O jei pas ją 
nebuvo, tai kur? Kad jis būtų 
moterį apiplėšęs, labai abejo
tina. Plėšikas rankinuko nesi- 
nešiotų. Gal tik koks gobšius, 
o Duburas nebuvo gobšus. Ne, 
jis ji gerai pažinojo. Jo įtemp
tą mintijimą nutraukė geleži
nių durų girgždėjimas. Atvedė 
Duburą. Tik įėjęs jis sušuko.

— Mano tiesa! Sakiau jums 
traukinyje, kad nežiūrėsite, ar 
turiu pinigų, ar ne. Tik nepa
galvojau, kad taip greitai rei
kės jūsų šauktis.

— Kad atėjau aplankyti, 
dar nereiškia, kad ginsiu, be 
šypsenos pareiškė Ruginis.
•— Ginsit, žinau jus, — pa

sitikėjo Duburas, — sąžinė jus 
papjautų, jei manęs neištrauk 
tumėt.

Nebuvo galima nesišypsoti, 
tokius žodžius girdint. Ruginis 
spustelėjo Duburo ranką ir 
mikščiodamas kalbėjo:

— Jeigu tiki, kad galėsi man 
tiesą papasakoti, tada tvarkoj, 
neapvilsiu. Bet jeigu pliaukši 
tą patį, ką tardytojui pripasa
kojai, žinok, kad nei piršto dėl 
tavęs nepajudinsiu. Na, drožk?

Duburas, vis dar pasitikin
čios šypsenos nepamesdamas, 
atsisėdo.

—- Kad nėra ko ir pasakoti, 
atrodo, kad jau žinot.

— Aš pats noriu viską girdė
ti. Pradėk.

na pavojaus metu M savo vys
kupijų, ir todėl lietirv&Hnj 
tremtyje vargu tektų svajoti 
apie paaukštinimus. Ii kitos 
pusės, katalikų spaudoje buvo 
su pasipiktinimu užginčyta, 
jog tai netiesa. Kaip yra ii 
rųjų, negalime žinoti, 
buvo tik privačios
Kat. Bažnyčios vyriausybė 
daliai, rodos, nebuvo 
kiust

Taigi, mūsų gerbiamas ir 
daug Katalikų Bažnyčiai nuo
pelnų turintis senelis arkivys
kupas j. Skverecfras buvo dar 
kartą pamirštas. Pamiršti ir 
kiti vyskupai tremtyje. Ktts 
dar liūdniau, pamirštas ir vys
kupas Paltarokas, kuris, kaip 
buvo spaudoje rašyta, dabar 
valdąs Kauno ir Vilniaus arki
vyskupijas (nieko nesigirdi to
liau apie tūlą dvasininką len
ką kuris netrukus po karo bu
vęs Popiežiaus paskirtas Vil
niaus vyskupijos valdytoju^.). 
Taigi, nei tremtyje, nei oku
puotoje Lietuvoje Popiežius ne
rado lietuvio vyskupo, tinka
mo paskirti kardinolu.

Pastebėtinas ta proga Ir ki
tas faktas. Viso pasaulio kata
likų spauda kėlė pagrįstą 
triukšmą, kai savo laiku buvo 
areštuoti ar teisiami Vengrijos 
kardinolas Minscenty, Kroati
jos arkivyskupas Stepinac, Če
kijos arkivyskupas Beranas, — 
bet kai bolševikų buvo Stdm-. 
tas Vilniaus arkivyskupas M. 
Reinys, kai “dingo be žinios” 
visi kiti Lietuvos vyskupai, iš
skyrus Paltaroką, tai ilgą laiką 
katalikiškame pasaulyje ne
buvo girdėtis nei garso, ir Ro
ma laikėsi ypač “santūriai”.

Visus tuos faktus turint gal-
voje, kartais atrodo gana keis
ti ir kažin ar pamatuoti tūlų 
mūsų karštųjų katalikišką pro 
pagandistų triukšmavimai, jog 
didžiausia lietuvių tautas iš- ?

eiti per Romos popiežiaus va-

tauta‘ ‘Romoje neturi 
nei <£felės tiek respekto, kiek

ti pietų Amerikos kraštai, ar 
pagaliau Lenkija ir 
Kroatija.

Nemalonu ir liūdna' apie to
kius dalykus kalbėti. Bet kar
dinolų skyrimo įvykis iškalbin 
giau pasako teisybę, negu tUŠ- 

1 čiavidurės romiškos žodinės

—- Atsimenat, kai tada išli
pau? Taigi, tik iš stoties išėjus 
užpuolė audra su lietum. Slėp
tis niekur nenorėjau, tai pasi
leidau bėgti pas savo draugą, 
Stepą Jurkevičių. Nuo stoties 
tik koks dešimt minučių kelio. 
Kol nubėgau — permerkė. O 
čia, kaip tyčia ir jo nėra na
mie. Pamačiau, kad nėra švie
sos, tai nei į vidų nėjau. Pa
stovėjau po stogu, kol pats pa
siutimas praėjo ir grįžau at
gal. Lietus lynoja, nėra kur 
dingti. Pavaikščiojau ir užėjau 
į restoraną “Zum šorfe ecke”. 
Išgėriau alaus porą bokalų ir 
žiūriu, kad jau laikas į stotį 
eiti. Tai ir išėjau. Eidamas -pa
klydau, o čia laiko nedaug, tai 
beveik risčia bėgau. Tik žiūriu, 
kažinkas juoduoja. Pasilenkiu, 
rankinukas. Aš jį I portfelį — 
ir bėgte. Tik aš į stotį, o poli
cija už kalnieriaus. Na, ir vis
kas.

Ruginis klausė, ir šypsojosi. 
Duburui pabaigus jis paklau
sė:

— šitą visą jau girdėjau, tai 
man turi teisybę pasakyti.

—Bet tai teisybė! — rikte
lėjo Duburas. — Tik ta pra
keikta padavėja sako, kad ma
nęs nematė. Nekenčia mūsų, 
tai ir meluoja.

— Nutilk, — sudraudė Rugi
nis, — jau policija tau įrodė, 
kad meluoji. Kodėl neužėjai 
pas Stepą Jurkevičių?

—Mačiau, kad nėra, šviesos 
nebuvo.

Tardytojas sakė, kad buvai 
užėjęs.

simpatijos mūsų kenčiančiai 
katalikiškai tautai.

Katalikas

— Sakiau, kad buvau, bet 
nesakiau, kad pas šeimininkus 
klausiam

— O kodėl neklausei?
— Vistiek nebūtų buvę laiko 

jo laukti.
— žinojai, kad Jurkevičius 

ligoninėj ?
— Iš kur aš žinosiu? Tik po- 

licija pasakė.
— Klausyk, Pranai, — švel

niai į akis Dubarui žiūrėdamas 
kalbėjo Ruginis, — tu gerai ži
nai, kad aš nesu bukaprotis, 
tai kam mane tokiu laikai? 
Aš galiu patikėti, kad tu ran
kinuką radai, bet niekada ne
patikėsiu tavo pasakai. Kur 
padėjai moters dokumentus?

— Jų nebuvo! Kas buvo, tas 
ir paliko. O tie rupūžės dar 
mano pinigus atėmė. Jokių pi
nigų ten nebuvo. Pinigus kei
čiant gavau šešiasdešimt mar
kių. Pusbačius pardaviau už 
trylika, tai viso buvo septynios 
dešimt trys markės. Dvidešimt 
dvi išleidau, o kiti liko. O ta 
velnias boba sako, kad jos.

— Gerai, gerai, — ramino 
Ruginis, — o iš kur gavai šitą 
kostiumą? Aną kartą kitu vil
kėjai.

šitas klausimas rėžė lyg bo
tagu per veidą. Duburas U kar
to sušilo Ir tik žiūrėjo iispro- 
guslomis akimis į Ruginį Ir ty
lėjo.

— Na, atsakyk! Matau* kad 
ne tas ir nėr didelis tau. Nebi
jok. tardyto!ui nepasakysiu.

(Bus daugiau)
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lauktų 60,000 atstovų, teatvy-

būti “milžiniškas taikos kon-

pagaliau suprato, kad Krem
liaus agentų siūloma "taika” 
tik dekoracija, slepianti tikrą
jį sovietų imperializmo tikslą.

Aišku, i kongresą atvyko to
kie Kremliaus propagandos a- 
gentai, kaip Uja Erenburgas, 
Jpliot Curie, John Duncan, 
Ernest Fischer...

Tai joks taikos kongresas.
TąiKremliaus agentų suruoš-

kos kongrese Varšuvoje 1949 
metais, arba pirmieji pasirašę 

šį

Jie turėjo paruošti kongre
są, nes buvo laukiama atstovų 
iš 100 tautų — iš visų konti
nentų — nuo Kanados iki Aus- 

* tralijos, Nuo Pietų Amerikos 
iki Mongolijos. Turėjo atvykti 
net eskimai ij šiaurės ašigalio, 
ir su elniais dalyvauti kongre
są atidarymo iškilmėse...

^raudoniejl dvasiškiai”, kaip 
prancūzų kunigas Boulier, vo
kiečių pastorius NiemoHer ir 

- ‘garsusis Cantorbery dekanas.
Buvo laukiama vadinamų 

neutralistų, pasaulio vienyto-
> jų, egzistencialistų ir kitų.

gas tų viešbučių, kuriuose yra 
apsistoję kongreso atstovai.

liaus -diktatoriui būtų leng
viau sudoroti laisvąjį pasaulį, 
įperšant jam sovietišką taiką 
** su koncentracijos stovyklo
mis Ir kartuvėmis Prahos pa-

Bet jei Jean Paul Sartre at- 
.vyko su "raudonuoju dekanu” 
ir Maskvos metropolitu, tai ki
ti šimpa tikai, kaip Jean Coc
teau ir Matisse, susilaikė nuo 
kelionės. Bė to, kongrese ne
dalyvavo joks atstovas iš Ame
rikos.

Didžiausią kongreso atstovų 
gJ^jSkaičių, aišku, davė Kremliaus 

"liaudies demokratijos”.
Pirmąją dieną buvo priimta 

rezoliucija, kad atstovų "as
menybė” nebūtų tikrinama. 
Kodėl? Todėl, kad statistikos 
daviniais pasiremiant nebūtų 
galima tvirtinti, jog kongrese 
dalyvavo 90 nuošimčių komu
nistų.

Sovietiškojo sekretoriaus po

Bet šalia šitų tradicinių ma- 
rijonečių, į kuriuos niekas ne
kreipia rimto dėmesio, pirmą

karinių kraštų pramoninkai.
Argi Kremliaus propaganda 

būtų juos taip paveikusi? Pa
sveikti nebuvo ko. Tie asme- 
s nys toliau savo nosies nemato.

Bukapročiai vykdami į kon- 
' gresą, tikėjosi atnaujinti pre

kybinius santykius su rytais. 
‘ Jiems pirmoj eilėj rūpi biznis 

ir dėl to jie pasiruošę ir meš
kai pulti į glėbį.

Bet visiems jau gerai žino
ma, kuo baigiasi ta Stalino 

, garbei giedama giesmė, šio 
kongreso tikslas — susilpninti 
vakariečių atsparumą, ginkla-

PADĖTIS LIKO NEPASIKEITUSI

Pasitarimuose tarp Vliko ir Diplomatijos Šefo susitarta tik tartis, 
bet data kitam pasitarimui dar nenustatyta

Lietuvos Diplomatijos Šefas 
min. S. Lozoraitis lapkričio 24 
d. buvo atvykęs į Reutlingeną 
dalyvauti pasitarimuose su V- 
LIKo pirm. M. Krupavičiumi.

Pasitarimai užsitęsė iki lap
kričio 29 d.

Visa pasitarimų 
susidėjo iš dviejų 
lietė 
Vliko 
buvo 
nių”

Vienybės korespondentas 
Vokietijoje

U

LIBERALIZMAS FANATIKŲ DŪMUOSE

programa 
punktų ir 
Misijos ir 

bei
Diplomatinės 
bendradarbiavimą, 

tartasi “lietuviškų veiks- 
konferencijos sušaukimo

reikalu.
Prieš atvykdamas į Reutlin

geną, S. Lozoraitis turėjo pro
gos patirti Bonnoje, kad savo 
laiku prof. Z. Ivinskis Vliko 
vardu Vokietijos užsienių rei
kalų ministerijoje padarė pa
reiškimų, paneigiančių Lietu
vos Diplomatijos šefo buvimo 
teisėtumą. Aišku, tokie pareiš
kimai nedavė jokių praktiškų 
rezultatų, išskyrus gal tą, kad 
Vokietijos centrinės įstaigos 
buvo suklaidintos dėl Lietuvos 
teisinės padėties tarptautinėje 
plotmėje.

Iš pasikalbėjimo su min. Lo
zoraičiu, o taip pat ir iš kitais 
keliais patirtų kitų Diploma
tinės Misijos narių nuomonių, 
susidaro įspūdis, kad pagrin
dinė sąlyga darniam bendra
darbiavimui tarp Lietuvos Dip 
tematinės Misijos ir visų lietu
vių visuomeninių institucijų 
bei organizacijų yra pageida
vimas, kad lietuviškas santy
kiavimas su mums palankių 
valstybių pagrindinėmis įstai
gomis (pav. užsienių reikalų 
ministerijomis) eitų .per ati
tinkamą Lietuvos diplomatinį 
atstovą ar, bent, su jo žinia.

Lietuvos diplomatiniai atsto 
vai ne tik moraline 
bet ir iš tarnybinės 
savo užimamai vietai, 
pintis, kad akcija/
Lietuvos ateitį valstybine pras
me ir Lietuvos, kaip valstybės, 
teisinės padėties evoliucija 
tarptautinėje plotmėje, eitų
per tuos postus, kurie mums * bių laikinam suskaldymui, 
palankių valstybių vyriausy-

ės ir diplomatinės veiklos 
usimuf^. liečiančius Lietu

vos demokratinės valstybės at
kūrimą.

Kalbamuose pasitarimuose 
pasiektas bendras Vilko Pirmi
ninko ir Diplomatijos Šefo nu
sistatymas bus perduotas Lie
tuvos diplomatinėms ir konsu- 
liarinėms atstovybėms per Dip 
lomatijos Šefą. Negalint kur 
veikti diplomatinias kanalais 
ar per diplomatus, kalbamas 
nusistatymas bus perduoda
mas Vliko tarnyboms ar kitu 
sutartu būdu.

Tiek Vliko Pirmininkas, tiek 
Diplomatijos šefas galės nau
dotis teise kviesti į bendrus 
pasitarimus Diplomatinės Tar
nybos narius, o taip pat ir as
menis, kuriuos Vilkas ar Dip
lomatijos šefas laikys kompe- 
tingus ir naudingus, svarstant 
atitinkamus pasitarimų klau
simus.

Jei dėl Diplomatijos šefo ir 
Vliko Pirmininko 
bendro nusistatymo 
diplomatai ar Vilkas 
tokios nuomonės, tai
mas diplomatas ar Vlikas pa
reikš savo motyvuotą nuomo
nę, kad Vliko Pirmininkas ir 
Diplomatijos Šefas galėtų dar 
kartą klausimą apsvarstyti.

Jei Vliko Pirmininkas bend
ro nusistatymo su Diplomati
jos šefu svarstomu klausimu 
nepasiektų, tuo atveju abi skir 
tingos nuomonės bus praneš
tos Vlikui ir per Diplomatijos 
šefą — diplomatams. Toks 
klausimas bus vėl apsvarstytas 
punkto 1-jo procedūra”.

Diplbiųatinės Misijos šefas 
šį procedūrinį susitarimą savo

prasme, 
pareigos 
turi rū- 
liečianti

Praeities ir dabartinėje Vli
ko veikloje šio pilnai supran
tamo Dipl. Misijos pageidavi
mo respektavimo buvo labai 
pasigendama (dr. Karvelio lan 
kymasis Prancūzijos užs. rei
kalų ministerijoje, nepainfor- 
muojant Lietuvos dipl. atstovą 
Prancūzijoje dr. Bačkį, prof. 
Ivinskio neatsakingi pareiški
mai Bonnoje ir t. t.).

Neatrodo, kad ir šiandien 
Vlikas jau būtų savo laikyseną 
ir galvoseną pakeitęs. Nors "vy 
riausybiškumo” ir "šelmišku
mo” sąvokos Vlike šiandien 
oficialiai jau nėra populiarios 
(išskyrus dr. Karvelį), tačiau 
Vliko pasąmonėje minėtos są
vokos dar egzistuoja. Vlike vis 
dar neįstengiama suprasti, 
kad Vlikas yra tik dalies lietu
viškų politinių organizacijų 
institucija ir tai jau tų orga
nizacijų, kurių centrai šian
dien jau yra JAV-se Mūsų vi
suomenei turėtų būti jau aiš
ku, kad dar už 2-3-jų metų 
Vlikas, šalia ALTo, bus dar vie 
na lietuvių tautybės JAV pilie
čių institucija., ši aplinkybė, 
savaime aišku, nemažina Vli
ko vertės, tačiau ji labai aiš
kiai nusako, kokios rūšies ir 
mąsto gali būti santykiavimas 
ir bendradarbiavimas tarp Lie 
tuvos Diplom. Misijos ir Vliko.

Jei Vlikas prieis prie realaus 
savo padėties ir esmės supra
timo, tai tarp Lietuvos Dipl. 
Misijos ir Vliko atsiras tai, kas 
jau seniai galėjo būti, būtent 
labai geras bendradarbiavi
mas. Senosios Vliko pastangos 
vesti separatinę akciją Lietu-* vardu priėmė, palikdamas sau 
vos valstybiniuose reikaluose 
ir noras kištis į Lietuvos Dipl. 
Misijos personalinę sudėtį or
ganizacine prasme buvo dr yra 
pastangos be pozityvių per
spektyvų, tinkančios, gal būt, 
tik mums palankių vyriausy-

tu vos, kaip valstybes, juridinės 
egzistencijos konkrečia .išraiš-

šis Diplomatinės Misijos pa
geidavimas nereiškia absoliu
čiai jokios pretenzijos į lietu
vių visuomeninių institucijų 
bei organizacijų dalyvavimą 
tarptautinėse visuomeninėse, 
kultūrinėse ir tt. institucijose 
bei organizacijose ir be to, jis 
palieka visišką laisvę lietuvių 
visuomeninėm institucijom bei 
organizacijom santykiauti su 
mums palankių valstybių įstai
gomis tuose reikaluose, kuriuo
se dalyvauti diplomatiniams 
atstovams dėl eilės priežasčių 
gali būti netikslinga, tačiau 
Diplomatinė Misija turi pilnai 
pamatuotą teisę ir, net, parei
gą pageidauti, 

. atsiklausiama 
se, kurie yra 
ex officio jos 
niu objektu.

kad jos būtų 
tuose reikaluo- 

pirmoje eilėje ir 
veiklos pagrindi-

Vliko Eltos komunikatas lap
kričio mėn. 25-28 <U pasitari
mų neatvaizduoja, čf kai kurie 
labai bendri išsireiškimai su
kelia, net, klaidingą įspūdį. 
"Nusistatytoji darbų tvarka 
buvo išsvarstyta , iki galo, 
ir prieita prie vieningo klausi
mų išsprendimo” — skamba 
gražiai, tačiau, išvertus į kas
dienišką kalbą, tai reiškia, kad 
susitarta tartis ir kad viskas, 
kas nesusitarta, atidėta toli
mesniems pasitarimams, kurių 
data dar nenumatyta.

Konkrečiai buvo susitarta 
tik dėl būsimų pasitarimų pro
cedūros.

šiam susitarimui tekstas su 
mažais pakeitimais imtas iš 
Vliko atmesto 1951 m. rugsėjo 
mėn. 13 d. Reutlingeno susita
rimo.

Kalbamas procedūros susi
tarimas skamba sekančiai:

"Lietuvos Diplomatijos še
fas ir Vliko Pirmininkas rink
sis ir bendrai svarstys visus po

Įvykiai ir žmonės

pasiekto 
atskiri 

būtų ki- 
atitinka-

Būnant dar mokyklos suole, 
vienas mano mokytojų mėgda
vo sakyti, jog "rašto” skaity
mas vedąs žmogų į šviesą ir 
tiesą. Tikėjau, jam tada, bet 
šiandien — anaiptol. "Rašto” 
skaitymas, pasirodo, lygiai ge
rai gali žmogų vesti ir į tam
są bei melą.

Ryškus to pavyzdys yra kad 
ir prof. dr. A. Ramūno straips
nis Tėvynės Sargo 2 (9) nume
ryje. Tik pasekime jį.

žvelgdamas iš prideramų 
aukštybių į žemės kamuolį, p. 
A. R. mato, jog Europa jau ke
lis amžius sėdi ant trijų di
džiulių vulkanų. Iš jų veržia
si "kunkuliuojanti lava”, kurL 
"pasiekusi visus kitus konti
nentus, nūn vėl grįžta prieš 
Europą pačią ir taip pamažu 
kas kart labiau ir labiau' naiki
na jos savitą, tikrąjį veidą...”

Kas gi yra toji "kunkuliuo
janti lava”? Tai visdkių rūšių 
liberalizmas!— atšauna visais 
vamzdžiais p. A. R.

O kas yra tasai liberaliz
mas? To, deja, skaitytojui jis 
nepasako. Bet užtai labai ener 
gingal operuoja propagandiniu 
šūkiu esą liberalizmas —. tai 
"biaurūs dvasios nuodai”, per 
įvairius savo raidos etapus ve
dą į "žmogaus pavergimą, iš
prievartavimą, nužmoginimą 
ir žūtį”.

Mažiausiai sakant, gana sa
votiška yra p. A. R. logika. Nes 
kaip galima teisti nusikaltėlį 
— šiuo atveju liberalizmą, — 
nepasakant kas jis yra iš es
mės?

Tokiai 
tytojui 
kaip tik
riuo nors būdu išlukštenti kaip 
p. A. R. supranta liberalizmą 
ir tik po to jau žiūrėti ar jis 
ištikrųjų yra “dvasios nuodai”.

Tam reikalui labai .pravar
tus yra p. A. R. dosnumas iš
vardinant visokias ten, sakysi
me "nuodingas gyvates”; ku-

J. J CRAG IS

išvadų, tvirtino, jis, kad 
kad 
kad

eitų 
žemė sukasi aplink saulę, 
žemė nėra visatos centras, 
saulės sistema nėra visatoj vie
nintėlė, - kad nėra nei absoliu
taus laiko, nei absoliučios erd
vės, kad visi judėjimai yra re-

• liatyvūs, ir t. t. Alų pastarųjų 
tvirtinimų teisingumą, rašo J. 
Jeans — žinomas anglų moks
lininkas — mūsų amžiuje ga
lutinai yra įrodęs A. Einštein. 
Atseit, yra tai paskutinis moks 
lo žodis. Bet Giordano Bruno 
buvo pirmas žmogus, kuris 
šias mintis iškėlė.

Atsitiko vienok taip, kad vi
sos jo išvados, prieštaravo Ka.t. 
Bažnyčios vadovybės ir Aristo
telio pažiūroms, kuris tais lai
kais Bažnyčios buvo pripažįs
tamas kaip aukščiausias, ir ne
ginčijamas mokslo autoritetas, 
nelyginant Stalinas mūsų lai
kais Sovietų Sąjungoje. ’

O tai už tuos prieštaravimus 
Giordano Bruno liko inkvizici
jos suimtas, kankintas, septy
nis metus išlaikytas kalėjime 
ir pagaliau — neišsižadėjus 
jam savo mokslo — 1600 me
tais sudegintas antlaužo.

iš arčiau į visus tuos , žmones, 
kuriuos p. A. R. kvalifikuoja

tojus, rasime, jog visiems
jiems bendra žymė yra vienoks

padėčiai esant, skai- 
nieko kito nelieka, 
bandyti pačiam ku-

teisę atsiklausti kitų savo ko
legų pritarimo.

Kiti-. pasitarimų metu ben
dradarbiavimo problemos rė
muose' iškilę praktiški reikalai 
prieĖptlno susitarimo neprive
dė Jie atidėti tolimesniam stu- 
dijavimu^ ir ateities pasitark. 
mamšP^Aple tuos paliestus rei
kalus mūšį visuomeninėj šian-

kų rėmų esančius objektus;
Del eventualios "lietuviškų 

veiksnių" 'konferencijos prieita 
bendros Išvados, kad ji turėtų 
būti rengiama Europoje.

Sutarta jos organizacinio 
projekto paruošimą pavesti ko 
misijai iš Diplomatinės Misijos 
šefo ir Vliko Pirmininko atsto
vo. Atstovai dar nebuvo pa
skirti.

Praktiško bendradarbiavimo 
reikaluose, šiandien dar nega
lima plačiau kalbėti, susitari
mo neprieita, nes Vliko dele
gacija laikėsi pozicijos, išei
nančios už Vliko, kaip visuo
meninės -institucijos, ribų ir 
esančios dar senų, nerealių 
Vliko pretenzijų rėmuose.

Baigiant, tenka priminti, 
kad vienoje Vienybės kores
pondencijoje porą savaičių 
prieš pasitarimų pradžią buvo

TAIP PRAEINA PASAULIO GARBĖ..
Apleistas draugu ir žmonos, Andre Marty sėdi užsidaręs kambary bi 

jodamas pasibarškinimo Į duris —Tdlon dar paliktas ramybėje...

Per paskutiniuosius metus 
komunistų partija pergyveno 
didelius sukrėtimus. Patys žy
miausi nariai buvo pasodinti į 
kaltinamųjų suolą, apkaltinti 
nacionalizmu, išdavyste, ar ne
silaikymu tos linijos, kurią nu
stato Kremliuje sėdįs Stalinas.

Kada Prancūzijoje buvo nu
šalinti tokie "neliečiamieji”, 
kaip Andre Marty ir Charles 
Tillon, daug kas iš komunistų 
ir nekomunistų buvo nuste
binti.

Už ką jiems pritaikintos 
sankcijos? Ar dėl to, kad 
Marty norėjo užimti Thorezo 
vietą? Ar kad jie statė pirmoj 
eilėj Prancūzijos reikalus? Ne
bandykime suprasti, nes Krem 
liaus keliai pasilieka visad pa
slaptingi... Prancūzijos partija 
tik stengiasi klusniai parai
džiui išpildyti gautą "ukazą”.

Bažnyčios pažiūroms. Tokioms 
aplinkybėms tariamės turį pa
kankamą pagrindą sekančiu 
būdu suformuliuoti p. A. R. li
beralizmo supratimą: kiekvie
na pažiūra, -kuri duotu mo
mentu- prieštarauja katalikų

ralizmas. Kaip tuojau mato
me,. liberalizmas ir opozicija

šiek, tiek susipažinęs su daly
ku, pastebėsi kad šitokis p. A. 
R., liberalizmo .supratimas vi
siškai- nesutinka su .tuo libe
ralizmo , supratimu, kuris so
cialinių .. mokslų, 'yra ^bendrai 
priimtas 4r. juose, nusistovėjęs.

Kaip istorija liudija, gyveno .Technikos aplinkybės, deja, 
Sis jįnoįus. 1548-1600 metais ir {«btousiao SUntt Senelei- 
parodė dideli gabumą ~ gamtos 
mokslų srityje. Tarp kitų pri-

Na, bet dabar j aū turime pa
grindą svarstymui klausimo ar 
liberalizmas—net ir toks, kaip 
p. A R. jį supranta—yra “dva
sios nuodai”, ar ne.

Kas ištikrųjų, Giordano Bru
no atveju^yra buvę dvasios 
nuodais: ar žinojimas kad že
mė sukasi aplink saulę, ar jojo 
sudeginimas ant laužo už tai, 
kad šią tiesą jis atidengė žmo
nijai? Arba, jei grįžti į mūsų 
laikus, kas ištikrųjų yra persi
sunkęs dvasias nuodais: ar tas 
ne-liberalas, kuris 352 metai 
po įvykio užuot metęs "akme
nį” į budelį, meta jį į nekaltą 
auką, ar tas liberalas, kuris 
apgailestauja šią nekaltą au
ką? Trumpiau sakant, kas gi 
yra tikrieji dvasios nuodai: 
fanatizmas ir neapykanta ar 
tolerancija ir meilė? Tatai pa
klausti reiškia tuo pačiu ir at
sakyti.

Jeigu tik p. A. R. būtų galė
jęs objektyviai susipažinti\su 
liberalizmo esme ir jo isto
rija, jam būtų bematant pa
aiškėję, kad tolerancija ir 
smurto paneigimas yra du pa
tys pagrindiniai jo principai. 
Jis būtų taip pat radęs, kad tai 
liberalizmas yra- buvęs tomis 
šaknimis, iš kurių gimė Vaka
rų Europos ir pirmoj eilėj 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
demokratija. Gi "nuodais” bū
tų tada ne liberalų sekėjas 
Gladstone, kuris sakė, jog 
Anglijos negalima valdyti be 
laisvų visuotinų rinkimų ir 
todėl įvedė juos, bet, galimas 
daiktas, kardinolas Richlieu, 
kuris sakė, jog Prancūzijos ne
galima valdyti be nuožiūrinių 
areštų bei trėmimų ir todėl 
praktikavo juos. Pagal kurio 
"receptą” valdo dabar Stali
nas?

Visai kitaip atrodytų tada ir 
klausimas apie nacionalsocia- 
lizmo bei bolševizmo "gimdy
mus” iš liberalizmo. Totaliz- 
mai, tiranijos ir vergijos gims-

P. DANTAS

Pasitarimai tarp Vliko ir Lo
zoraičio nedavė lauktų rezul
tatų.

Pasikalbėta ir išsiskirta, su
sitariant kitą kartą susitikti....

Bet ar galima buvo tikėtis, 
kad bus kitaip?

Dar prieš min. Lozoraičiui 
atvykstant j pasitarimus, VT 
narys dr.’ Karvelis Bonnoj, o 
vėliau ir Paryžiuje, darė žy
gius,. kad tik labiau susilpni
nus Lietuvos diplomatų statu
są. Panašius "demaršus” yra 
daręs Bonnoj anksčiau kitas 
Vliko narys prof. Z. Ivinskis.

Vietoj visais būdais -stipri
nę ir rėmę mūsų diplomatų 
veiklą, Vliko žmonės prie kiek
vienos progos stengiasi pakišti 
koją. Tas, tiesa, yra lengviau, 
negu užsiimti rimtu Lietuvos 
laisvinimo darbu ir kova prieš 
komunizmą.

Kai per pasitarimus iškilo 
klausimus kaip visus šiuos “žy
gius” atitaisyti, Vliko nariai, 
anot Eito komunikato, "buvo 
vieningi”, lyg* pasiėmę Į burną 
vandens tylėjo., nenorėdami 
prisipažinti kaltais.

Sniegas ir šypsena

*4

DVI iJįlLAUREATŲ KNYGOS
išėjo iš spaudos

LAUREATO ROMAI ROLLANDNOBELIO PĘ^įJOS

PETRAS IR LIUCIJA
Romanas, 112 psl., kaina $1.20

LIETUVOS VALSTYBINĖS PREMIJOS LAUREATO

LIUDO DOVYDĖNO

PER KLAUSUČIŲ ŪLYTĖU
Apysaka, 176 psl., kaina $2.20
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jie dar yra laisvame

Marty prancūzų ko- 
partijoje ilgą laiką

Marty-Tillon reikalas užsi
tęsė net trejetą mėnesių. Bet 
dabar viskas baigta ir pastaty
tas taškas. Jei Marty su Tillo- 
nu būtų gyvenę kurioj nors 
liaudies demokratijoje, jie jau 
seniai būtų pakarti, bet jų lai
mė, kad 
krašte.

Andre 
munistų
buvo trečiuoju numeriu, po 
Thorezo ir Duclos.

Tiek metų aplink save sklei
dęs terorą, šiandien jis pase
nęs sėdi vienišas kambary bi
jodamas kiekvieno pasibarški- 
nimo į duris, manydamas, kad 
jau atėjo jo likviduoti...

Apie jį partijoje buvo sukur
ta legenda, kuri dabar vienu 
smūgiu sugriauta.

Jei anksčiau partijoje jo bi
jojo ir gerbė, tai šiandien jau

nebijo rėkti: "Pakarti, Marty!”
Apie jį anksčiau buvo sako

ma, kad jis gimė tikru revoliu
cionierių. Jo tėvas buvo 1871 
metų revoliucionierius, o jis 
pats pagarsėjo Juodosios jūros 
"maište”.

Apie pirmojo karo pabaigą 
prancūzų karo laivas "Protee”, 
kuriame Marty tarnavo inži
nierių, buvo pasiųstas į Juodą
ją jūrą'prieš bolševikus. Jūri
ninkai,- ilgą laiką neturėję 
atostogų, panorėjo grįžti atgal 
į Prancūziją ir suruošė maištą. 
Prie maištininkų prisidėjo ir 
Marty. Bet jie greit buvo nu
malšinti ir pančiais apkalti iš 
sodinti Tulone, kur teismas už 
maišto kėlimą Marty ir kitus 
nuteisė po 29 metų kalėjimo.

Leninas ir Trockis tada 
Marty pasveikino kaip raudo
sios revoliucijos kankinį ir nuo

t. Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių
? ir Laimingų Sraujųjų- igįj SM
' STASYS ir TESE VOLSKIAI -
■ Brooklyn, N. Y. ", 7New Yorko šviesos skyriuje 

literatūros ir meno sekcijos 
steigimo proga, J. Mačiūnas 
skaitė paskaitą “Meno istori
jos sistematizacija”.

Anot J. Mačiūno, meno pul
savimas vyksta tarp dviejų po
lių — turinio ir formos, kurios 
sudaro elementarines meno fa
zes. Trečioji fazė yra suvokian
tis individas, arba jų visuma— 
mes.

šis pulsavimas tarp trijų fa
zių eina iš abstrakcijos į natū
ralizmą ir atvirkščiai.

Kai menininkas vaizduoja jį 
supančios aplinkos tikrovės da 
lykus ar reiškimus, siekdamas 
juos parodyti tokius, kokius 
mes matome ar girdime tikro
vėje, įprastai kalbant, — jis 
tada vaizduoja ar liūdną, 
raukšlėtą veidą, ar žygiuojantį 
žmonių būrį, ar pasvyrusį me
dį, ar ką nors kitą. Apibrendin 
tai sakant, menininkas mums 
tada parodo kūną ar reiškinį, 
per jo prigimtinį pavidalą, per

vertybės turi pulsacinę ypaty- 
bę.-

Antroj savo paskaitos daly 
J. Mačiūnas dėstė pulsavimo 
tarp natūralizmo ir obstrakci- 
jos pritaikymą meno istorijai 
ją sistematizuojant.

Palietęs archajiškąjį Graikų 
ir Romos natūralizmą—baro
ką ir impresionizmą, .perėjo į 
viduramžių abstraktaus ' meno

. ‘Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių. .. Į.:; 
ir Laimingų Sraujųjų' igįį SU
A. ANDRIUŠKEVIČIUS. ■

Deimantinių, auksinių, sidabrinių ir kitokių dovanų pasirth

485 Grand St., Brooklyn, b
J. Mačiūno teigimu mūsų 

. epochos abstraktų ‘ galvoj imą 
pradėj o ' Kristus ir j o pasekė- 
jas Petras.

Abstraktaus meno, , pavyz
džiu ’ jau galima. aptikti kata- ‘ 
kombose apie '250 Al D. 4-to 
amžiaus pabaigoj ir 5-to pra
džioj lygiagrečiai eina abstrak 
ei ja ir natūralizmas.

Apie 500 A. D. natūralizmas - 
dingsta. Prasideda Bizantijos . 
laikotarpis, šiuo mėtų klesti ? 
absoliutizmas, misticizmas, no- 
minalizmąs, platonizmas. Ver- 
žlaus, jiistringte tikėjtmb * krildk. / 

‘^Ėąūiąs šu visįta, su 'Dievu. / 
šįtp išraišką randainė to lai- 
kotarpio meno pavyzdžiuose.

Apie VU amžĮ prasideda na- j*

Komunistai stengiasi užtik
rinti, kad Lietuvoje nėra jokio 

• kunigų persekiojimo.
—Žiūrėkit, ką kan. J. Stan

kevičius pasakė Maskvoj apie 
sovietišką rėžimą! Kaip jis 
palankiai atsiliepė!

Šitas man primena vieną is
toriją.
- Viename pulke kareiviai bu
vo? blogai maitinami. Pulkinin
kas eikvojo kareivių maistui 
skirtus pinigus ir dėl tos prie
žasties kopūstai būdavo “lie- 
si^. Kareiviai murmėjo. Apie 
tad.sužino jo generolas, bet Jo 
rankos irgi buvo ilgOSu.
į Priėjęs prie virtuvės - išsiri- 
Idavurių kareivių, generolas 
paklausė:

’ Kaip šiandien sriuba? 
Gera, Tamsta generole!

Panašiai yra su kan. Stan
kevičiumi, vysk. Paltaroku ir 
kitais, pasilikusiais Lietuvoje. 
. —Kaip jums patinka dabar
tinis rėžimas, — klausia jų en
kavedistas, laikydamas ranką 
ant revolverio.

— Drauge, atsako kanaunin
kas nedvejodamas, — rėžimas 
puikus.

. — O gal norėtumėte padary
ti spaudai kokį pareiškimą, ku
ris jums, sakysim, atseitų de
šimt metų Kalymos kasyklo
se?...

— Ne, aišku, kad ne!
— Tikrai?
— Tikrai.
Štai kaip reiškiamos nuomo

nės dabartinėje Lietuvoje.

Lietuviški komunistėliai sa
vo laikraščiuose vis giria, kad 
Sovietų Rusijoje padaryta di-

i A.VIE1JVOLI5

. -fa ■n*Ortx'&tvs‘S
Talentiū^Sf parašytas patriotinis ro- 
manajsfišbVytauto laikų. 1936 m. lai
mėjęs Švietimo Ministerijos literatū
ros ;pifcpiį£ą. Skoningai ir meniškai 
Vs-bKs Jonyno iliustruotas. 404 psl. 

. JftUiigaHmą užsisakyti pas spaudos 
. • pląĮįįĄtofuspir leidykloje.

.. . paūm &
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ST. BRIEDIS j "
ADVOKATAS

37 Sheridan Ave.,

nei iš to šaltinio, iš kurio nori

>nintelė ■ Taisvė^^iĮtiąį*!^

123 Grand St.,

kad jis neprisipažįsta

automobilį ir

laikais parlamento at- 
į posėdžius rinkdavosi

buvo išlaisvintas. 1924 
jis išrenkamas į parla-

ka- 
bu-

Koestlerio knygoje 
ir begalybė” Gletkin 
Rubačiovui: "Jūs pa

parti jos kūne žaizdą.

MAISTO KRAUTUVĖ
Brooklyn, N.

me, atseit, * liberalizme glūdi

v

nusies tuos- biaurius liberaliz
mo "nuodus”. Tokių "gyvačių”

dano Bruno.
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Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių 
ir Laimingų

jau pareikšta abejonių dėl pa
sitarimų išvadų — jos didžiau
sia dalimi ir pašiteisino. Nei 
patys pasitarimai nei jų išda
vos nėra lietuviško gyvenimo 
sensacija. Tačiau nusiminimui 
irgi .pagrindo nėra. Kontaktas 
tarp Diplomatinės Misijos še
fo ir Vliko Pirmininko padary
tas, bendradarbiavimui rėmai 
yra. Koks bus jų turinys ir 
dvasia, parodys ateitis.

Norėtųsi tik likti prie nuo
monės, kad raktas geram ben
dradarbiavimui randasi Vliko 
kišeniuje. Tas raktas — realus 
padėties įvertinimas iš Vliko 
pusės. Ar tuo raktu Vilkas su
gebės pasinaudoti, priklauso 
tik nuo jo geros valios ir išmin 
ties.

to momento prasidėjo jo revo
liucinė karjera.

Sėdėdamas kalėjime, jis 
greit užmezgė kontaktą su ki
tais komunistais ir jo autori
tetas pradėjo augti. Kada 
prancūzų socialistų partija 
skilo, jis iš kalėjimo kvietė at
skalūnus organizuotis į UI-j į 
internacionalą.

•Dar sėdint kalėjime, jis bu
vo išrinktas Paryžiaus savival
dybės nariu ir partijai darant 
žygius, 
metais 
mentą.

Tais 
stovai
frakuose ar smokinguose, bet 
Marty į posėdį atėjo mėlynuo
se darbininko rūbuose. Kilus 
muštynėms, užsilipęs ant sta
lo, sukdamas diržą virš galvos, 
ragino draugus muštis...

Partijoje jis greit darė 
r j erą. Iš Centro Komiteto
vo išrinktas j politbiurą, o vė
liau į sekretoriatą.

Sovietų Rusijoje buvo pava
dinti Andre Marty vardu lai
vai, fabrikai ir kolhozai... Bet 
dabar teks nutrinti ir užtepti 
naujus vardus!

Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių 
ir i Laimingų Sraujųjų 1953 ^^ų 
JUOZAS GARŠVA 
JOSEPH GARŠVA, Jr. 
JOHN A. PAULEY

231 Bedford Aye. Brooklyn, N.
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ir ' Laimingų Sraujųjų 1953 žMetų 
ANTANAS VIKRIKAS

Bet menininko kūrybinis dė
mesys .gali būti nukreiptas ne 
į minėtus objektus ar reiški
nius, bet į liūdesį ar susiraukš- 
lėjimą veide, į judesį žygiuo
jančių žmonių būry, į. medžio 
pasvyrima, šiuo atveju meni
ninkui visai nesvarbu objekto 
prigimtinis pavidalas, bet tik 
jo forma. Čia pati forma virs
ta turiniu, ir mes turime ab
strakciją.

Remdamasis šiais teigimais 
J. Mačiūnas šiaip suformulavo 
savo paskaitos pagrindinę te
zę : meno reiškimu pasaulio

Stamford, Conn
ucrrJ* v

Tačiau Stalinas niekad ne
deda visų kiaušinių į vieną pin 
tinę. Prancūzų kom. partijoje 
jam reikėjo dviejų žmonių, 
kad davus didesnį lankstumą. 
Kairiajam sparnui atstovavo 
Marty, dešiniajam Thorezas.
..Kada Marty vedė antimili- 

-taristinę kampaniją, siekė kla
sių kovos, Thorezas. vedė "iš
tiestų rankų” politiką.

Vėliau Stalinas įsitikino, 
kad Thorezas jam gali būti 
naudingesnis ir jį išstūmė į 
priekį.

Dėl to kilo pavydas. Prasi
dėjo tarp Thorezo ir Marty ki- 
virčiat

Kada Thorezas buvo išvež
tas gydytis į Maskvą, Marty 
jau galvojo pašalinęs konku
rentą. Bet Maskva į Thorezo 
vietą paskyrė Duclos...

Prasidėjo intrigos. Duclos 
užaliarmavo Maskvą ir greit 
Marty su Tillonu buvo apkal
tinti frakcionizmu. Iš jų buvo 
pareikalauta "autokritikos”.

Marty dar galvojo esąs “ne
liečiamas”. Atsisakė muštis į 
krūtinę. Bet Maskva nuo jo 
nusigręžė.

Partija atšaukė nuo jo vilos 
sargybą, atėmė

davė žmonai įsakymą apleisti 
savo vyrą!•

šiandien Marty, likęs vienas, 
užsidarė savo namo langines, 
retkarčiais tik praVerdamas, 
kad spjovus ant žurnalistų, ku
rie nesitraukia nuo jo durų.

Komunistai negali jam do
vanoti, 
kaltu.

Kaip 
"Nulis 
aiškino 
darėte
Jūs turite padėti gydyti šią 
žaizdą. Tai paskutinis .patar
navimas kurio partija iš jūsų 
reikalauja”. Taip ir prancūzų 
kom. partija reikalauja tokio 
"patarnavimo”.

Bet jis užsipymsiai atsisako 
jį padaryti. ,

Kitas pasmerktasis • Tillon, 
dar neišbrauktas visai iš par
tijos narių tarpo.

Maskva matyt randa, kad 
Tillougalės jai būti kada nors 
na , nes jis nėra senas, 
kaio Marty.

Pasitraukęs į Alpių kalnų 
kaimelį, Tillon lauks ten kada 
jam bus duotas ženklas atgal 
sugrįžti.

dėlė pažanga, kad ten esąs tik
ras rojus.

Bet bulgarų komunistų laik
raštis Rabotničesko Delo spa
lio 30 d. rašo kitaip:

“Mlchailovgrad miestelis ne
turi daktaro chirurgo. Jei ten
ka ką operuoti kreipiamasi į 
Vraco miesto daktarą Bodonov, 
kuris dėl neturėjimo ‘patalpų, 
operuoja virtuvėje. Sveikatos 
departamėntas tai žino, bet 
nieko nedaro”.

Tai pažanga.
Nei kiek negeriau ir kitose 

srityse.
.Rumunijos >omunistų laik- 

raitys Universal spalio 13 nu
mery tilpo toks skelbimas: '

"Valstybinis teatras jieško 
pirkti 'šilkinių medžiagų, smo
kingą ir lakuotus batus.”

Kodėl valstybinio teatro di- * 
rektorius tų dalykų neperka 
krautuvėje? .

DA to, kad jos tuščios.
‘Arba. Štai kaip ten "rojuje” 

gerbiami seneliai.
Lenkijos komunistų laikraš

tyje Glos Pracy spalio 30 d. 
numery skaitome:

"Draugas Anton Daprowicz, 
71 metų amžiaus, nežiūrint

savo didelio amžiaus vis dir
bo Z. B. M. įmonėje ir tokiu 
būdu turėjo teisę j kamabarė- 
lį, kuriame jau seniai gyve
no. Dabar butų komisija išme
tė jį į gatvę, nes 
kambarėlį užleisti 
mai”.

Tai tik vienas iš 
pavyzdžių.

nutarė jo 
kitai šei-

tūkstančių

turalistinis galvojimas. .Pasiro
do scholastikai, pradžia racio
nalizmo , reliatyvumo santy
kiavimo. Apie vidupį vienuolik
to amžiaus natūralistinė ten
dencija prasideda mene.

Apie 1100 metus natūraliz
mas ir abstrakcija kovoja, šio 
laikotarpio pradžioj buvo at
rasti Aristotelio “raštai. Ateina 
gotiška (archaiška), renosan- 
sas, barokas, natūralizmas im
presionizmas, bet jau vėl pra
dedą kilti abstrakcija (1900), 
išnyksta Bergsono filosofija 
(tiesioginis santykiavimas, no- 
minalizmas).

Apie 2000 metus natūraliz
mas ir abstrakcija lygiai vy
raus, gi 2100 m. natūralizmas 
išnyks.

J. Mačiūno paskaita buvo į- 
domi.

’ :Vs t i ' ; ■ - ' J

ŠVENČIU STAIGMENA! !

Gale savaitės išeina iš spaudos 
’ X Grabau-Grabausko 

nauja knyga

423 Meropolitan Ave.,
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P. ATKOČAITIS ir Supus f ir.;
456 Johson Ave., Brooklyn, b

Kapai kalba (7) ,

TIK GEGUTĖ JO KAPA
Už kilometro nuo Kurtuvė

nų yra Dirvonų kaimelis, nuo 
seno viensėdžiais gyvenąs. Kai 
kurių ūkininkų ,pavardės nelie 
tuviškos, rusiškos, bet dabarti
niai tų pavardžių savininkai 
jau nebeprisimena savo senukų 
kilmės, žmonės pasakoja,- kad 
baudžiavos laikais trys šio kai
melio gyventojai baudžiaunin
kai buvo ponų išmainyti į Su
neš. Matyt, mainė Rusijoje.

dienas tokių išmainytų bu
vo Melnikas. Šykštus buvo žmo 
gelis ir savo vaikams gailėjosi 
kapeikos duoti. O vaikai, ži
noma, kaip jaunimas, ir pa
ūžti, pasilinksminti norėdavo. 
Negaudami iš tėvo pinigų, nu
žiūrėjo kur tėvas slepia pini
gus ir kartą ėmė ir pavogė.

Melnikas, neberadęs pinigų, 
labai susikrimto. Vieną sek
madienį visą savo šeimą išlei
do į bažnyčią, o pats pasiliko

namų saugoti. Po pamaldų šei
myna grįžusi namo nebeįeina 
į trobą. Užrakinta. Manydami, 
kad tėvas miega, ir beldėsi, ir 
trankėsi į duris, langus, bet iš 
vidaus niekas neatsakė. Nu
jautė, kad kas bloga atsitiko, 
išlaužė duris, bet viduje tėvo 
nerado. Pradėjo krėsti visus 
namus. Pagaliau surado kami
ne tarp lašinių pasikorusį. Pa
sikorė per pačią sumą.

Pakaruoklio Melniko nepri
ėmė į kapines laidoti, nors ir 
už griovio, nešventintoje vieto
je. Teko palaidoti toli nuo kapi 
nių. Parinko vietą miško pa
kraštyje, už kilometro nuo 
miestelio į vakarus, ir ten tarp 
pušų, kur tik gegutė užkukuo
ja, palaidojo. Tą mažutį miško 
kauburėlį, kalnelį, žmonės pra 
dėjo vadinti Panaso kalneliu 
arba Panaskalniu. Gal tyčia 
parinko tą vietų, kaip paka-

KELIAS Į PASISEKIMĄ
kaip elgtis namie, gatvėje, kelionėje, viešbučiuose, sve

tainėse (restoranuose, kavinėse, klubuose), teatre, svečiuo
se, iškilminguose pobūviuose, vestuvėse, krikštynose, lai
dotuvėse, kaip reikia stalus paruošti, kaip valgyti, kada ir 
kaip lankyti pažįstamus, kaip susipažinti ir supažindinti, 
kada kokius drabužius dėvėti, kaip laiškus bei raštus rašyti 
ir daug kitų gražaus ir mandagaus elegesio nuostatų bei 
taisyklių, kurios iškelia žmogų ir atveria duris į gražesnį 
gyvenimą, į pasisekimą.

Kaina $2.00. Kreiptis šiandien, rytoj, kasdien, net ir sek- 
madienais tiesiog arba laišku šiuo adresu:

' GRABAU-GRABAUSKAS
229 Bedfonį Ave., Brooklyn, N, Y.

(Vinco Daunoro lietuviškoji vaistinė).
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; A. MATULIS ir W. WAIGINIS Y
490 Johnson Ave., Brooklyn,;b
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ALLIANCE CLUB ; ’ -

Kazys ir Alvina Buividai
80 St. Marks Place New York, b

Stasys Butkus

APRAUDA
ruokliui, nes laukuose netoli 
Melniko kapo stūksojo Kartu
vių kalnas.

Pakaruoklio pavaldė Melni
kas, bet jo kapą Vadina Pana
so kalneliu. Domėjausi, kodėl 
toks pavadinimas*£duėftas ne 
pagal pavardę. Niekad ttan ne
galėjo atsakyti, tik zųąno teta, 
buvusi knygnešė, ftąįoj^aiškino. 
Girdi, Melnikas buYfi».V«sa.s ir 
turėjas vardą Afąnągjęvas. Ka 
dangi vietos žemaičiams buvo 

^sunkiau ištari rusišką$pyardas, 
tai jie ėmė ir sužęmMŪno. su
trumpino. Iš Afanaąįęyo pada
rė Panašu. e .r
GAIDŽIAKOJIS APLINK 
sv. joną stipinžja;;a

Kilometras nuo Kurtuvėnų 
miestelio ir dvaro tafca .mažu
tis Ringelės upelis ^Pakelyje 
prie upelio stovi švento Jono 
kryžius — koplytėlė. ^Dgą laiką 
žmonės plepėjo, kad paliai tą

vietą vaidenasi, vaikšto žmo
gus su gaidžio kojomis.

1863 metų sukilėlis senukas 
Kazys Nomeika pasakoja. Dar 
jam jaunam esant, kartą nakf- 
tį teko eiti pro tą vietą. Kuri* 
valanda buvo nežino, nes tuo
met laikrodžio neturėjo, o kai' 
mo gaidžiai dar negiedojo.

Priėjęs šv. Jono kryžių ir 
tiltą pastebėjo, kad kažkas iš
brido iš upelio ir eina pirmyn 
jo keliu. Iš pradžių, Nomeikė 
sako, lyg nusigandau, nes gir
dėjau, kad toje vietoje vaide
nasi, bet paskui nusiraminau. 
O gal gyvas žmogus, upelyje 
atsigėręs ar kojas nusiplovęs 
eina.

Tik toji einančiojo eisena 
kažkaip nelygi, keistoka, šlia- 
pu šliapt, vis šlepsi. Geriau įsi
žiūrėjęs pastebėjau lyg gai
džio, o ne žmogaus kojas. Su
lėtinau žingsnius, kad galėčiau 
toliau nuo jo pasilikti. Netoli 
buvo kryžkelis. Manau, gal jis 
pasuks eiti kitu keliu, ne tuo, 
kuriuo man reikia eiti.

Tačiau netoli jis ėjo. Pasu
ko į dešinę, į laukus, J aukštes

nes vietoves, ir skardžiai pra
gydęs gaidžiu prapuolė.

Vaidehimus žmonės išgalvo
davo tokiose vietovėse, kur at
sitikdavo kokia nelaiminga 
mirtimi palaidotas, bei kas pa
našaus atsitikę. Bet kas toje 
vietoje buvo atsitikę, žmonės 
nebeatminė. Net ir seniausieji. 
O tie vaidenimai, matyt, pa
grindą turėjo, tik jis buvo pa
mirštas.

Prieš pat Pirmąjį pasaulinį 
karą, ųiaždaug apie 1912 me
tus, toje vietovėje buvo ieško
ma kalkakmenių. Prie Ringe
lės upelio ir netoli kelio kairėj 
buvo iškasti ’žmogaus griau
čiai. Neatsirado, atmenančių, 
kad kas nors toje vietoje būtų 
palaidotas. Kapinės negalėjo 
būti, nes vieta labai žema. Be 
to, netolimais, tik vieno kilo
metro atstumuose, buvo kele
tas kapinių: Kurtuvėnų, Soda- 
lės Ir Gumbučių kaimų. Mano 
tėvukas pasakoja, kad jo atmi
nimą netoli tos vietos, tik ke
lio dešinėje ir jau aukštesnėse 
vietose buvo išartos trys žmo

nių kaukuolės. Matyt, st 
j e toje vietoje kas nors y 
vę. Karų ar sukilimų koi 
kas panašaus. Bet mūsų 
dis žuvusius karius ar i 
liūs gerbdavo ir vaide 
prie jų kapų nemėgdavt 
manyti.

♦ ♦ *
Kapų kalba, mano ap 

per keletą Vienybės nw 
kalbėjo lūpomis mano t 
Jono ir Stasės Butkų, t 
Onos Butkaitės . (bu 
knygnešės), 1863 m. su 
Kazio Nomeikos, buvusia 
džiauninkės Marės Dainį 
kienės ir Mortelės Ban 
kaitės.

Jie visi jau kapuose. ] 
jų pasakojimus attfft 
kiek pavyko atsiminti. I 
jau seniai visa tai gir 
dar vaikystės dienomis, 
riau atminti padėjo dft 
kad kai ką buvau uM 
nors tie užrašai Ir Žuv 
karus.
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lauktų 60,000 atstovų, teatvy-

būti “milžiniškas taikos kon-

pagaliau suprato, kad Krem
liaus agentų siūloma "taika” 
tik dekoracija, slepianti tikrą
jį sovietų imperializmo tikslą.

Aišku, i kongresą atvyko to
kie Kremliaus propagandos a- 
gentai, kaip Uja Erenburgas, 
Jpliot Curie, John Duncan, 
Ernest Fischer...

Tai joks taikos kongresas.
TąiKremliaus agentų suruoš-

kos kongrese Varšuvoje 1949 
metais, arba pirmieji pasirašę 

šį

Jie turėjo paruošti kongre
są, nes buvo laukiama atstovų 
iš 100 tautų — iš visų konti
nentų — nuo Kanados iki Aus- 

* tralijos, Nuo Pietų Amerikos 
iki Mongolijos. Turėjo atvykti 
net eskimai ij šiaurės ašigalio, 
ir su elniais dalyvauti kongre
są atidarymo iškilmėse...

^raudoniejl dvasiškiai”, kaip 
prancūzų kunigas Boulier, vo
kiečių pastorius NiemoHer ir 

- ‘garsusis Cantorbery dekanas.
Buvo laukiama vadinamų 

neutralistų, pasaulio vienyto-
> jų, egzistencialistų ir kitų.

gas tų viešbučių, kuriuose yra 
apsistoję kongreso atstovai.

liaus -diktatoriui būtų leng
viau sudoroti laisvąjį pasaulį, 
įperšant jam sovietišką taiką 
** su koncentracijos stovyklo
mis Ir kartuvėmis Prahos pa-

Bet jei Jean Paul Sartre at- 
.vyko su "raudonuoju dekanu” 
ir Maskvos metropolitu, tai ki
ti šimpa tikai, kaip Jean Coc
teau ir Matisse, susilaikė nuo 
kelionės. Bė to, kongrese ne
dalyvavo joks atstovas iš Ame
rikos.

Didžiausią kongreso atstovų 
gJ^jSkaičių, aišku, davė Kremliaus 

"liaudies demokratijos”.
Pirmąją dieną buvo priimta 

rezoliucija, kad atstovų "as
menybė” nebūtų tikrinama. 
Kodėl? Todėl, kad statistikos 
daviniais pasiremiant nebūtų 
galima tvirtinti, jog kongrese 
dalyvavo 90 nuošimčių komu
nistų.

Sovietiškojo sekretoriaus po

Bet šalia šitų tradicinių ma- 
rijonečių, į kuriuos niekas ne
kreipia rimto dėmesio, pirmą

karinių kraštų pramoninkai.
Argi Kremliaus propaganda 

būtų juos taip paveikusi? Pa
sveikti nebuvo ko. Tie asme- 
s nys toliau savo nosies nemato.

Bukapročiai vykdami į kon- 
' gresą, tikėjosi atnaujinti pre

kybinius santykius su rytais. 
‘ Jiems pirmoj eilėj rūpi biznis 

ir dėl to jie pasiruošę ir meš
kai pulti į glėbį.

Bet visiems jau gerai žino
ma, kuo baigiasi ta Stalino 

, garbei giedama giesmė, šio 
kongreso tikslas — susilpninti 
vakariečių atsparumą, ginkla-

PADĖTIS LIKO NEPASIKEITUSI

Pasitarimuose tarp Vliko ir Diplomatijos Šefo susitarta tik tartis, 
bet data kitam pasitarimui dar nenustatyta

Lietuvos Diplomatijos Šefas 
min. S. Lozoraitis lapkričio 24 
d. buvo atvykęs į Reutlingeną 
dalyvauti pasitarimuose su V- 
LIKo pirm. M. Krupavičiumi.

Pasitarimai užsitęsė iki lap
kričio 29 d.

Visa pasitarimų 
susidėjo iš dviejų 
lietė 
Vliko 
buvo 
nių”

Vienybės korespondentas 
Vokietijoje

U

LIBERALIZMAS FANATIKŲ DŪMUOSE

programa 
punktų ir 
Misijos ir 

bei
Diplomatinės 
bendradarbiavimą, 

tartasi “lietuviškų veiks- 
konferencijos sušaukimo

reikalu.
Prieš atvykdamas į Reutlin

geną, S. Lozoraitis turėjo pro
gos patirti Bonnoje, kad savo 
laiku prof. Z. Ivinskis Vliko 
vardu Vokietijos užsienių rei
kalų ministerijoje padarė pa
reiškimų, paneigiančių Lietu
vos Diplomatijos šefo buvimo 
teisėtumą. Aišku, tokie pareiš
kimai nedavė jokių praktiškų 
rezultatų, išskyrus gal tą, kad 
Vokietijos centrinės įstaigos 
buvo suklaidintos dėl Lietuvos 
teisinės padėties tarptautinėje 
plotmėje.

Iš pasikalbėjimo su min. Lo
zoraičiu, o taip pat ir iš kitais 
keliais patirtų kitų Diploma
tinės Misijos narių nuomonių, 
susidaro įspūdis, kad pagrin
dinė sąlyga darniam bendra
darbiavimui tarp Lietuvos Dip 
tematinės Misijos ir visų lietu
vių visuomeninių institucijų 
bei organizacijų yra pageida
vimas, kad lietuviškas santy
kiavimas su mums palankių 
valstybių pagrindinėmis įstai
gomis (pav. užsienių reikalų 
ministerijomis) eitų .per ati
tinkamą Lietuvos diplomatinį 
atstovą ar, bent, su jo žinia.

Lietuvos diplomatiniai atsto 
vai ne tik moraline 
bet ir iš tarnybinės 
savo užimamai vietai, 
pintis, kad akcija/
Lietuvos ateitį valstybine pras
me ir Lietuvos, kaip valstybės, 
teisinės padėties evoliucija 
tarptautinėje plotmėje, eitų
per tuos postus, kurie mums * bių laikinam suskaldymui, 
palankių valstybių vyriausy-

ės ir diplomatinės veiklos 
usimuf^. liečiančius Lietu

vos demokratinės valstybės at
kūrimą.

Kalbamuose pasitarimuose 
pasiektas bendras Vilko Pirmi
ninko ir Diplomatijos Šefo nu
sistatymas bus perduotas Lie
tuvos diplomatinėms ir konsu- 
liarinėms atstovybėms per Dip 
lomatijos Šefą. Negalint kur 
veikti diplomatinias kanalais 
ar per diplomatus, kalbamas 
nusistatymas bus perduoda
mas Vliko tarnyboms ar kitu 
sutartu būdu.

Tiek Vliko Pirmininkas, tiek 
Diplomatijos šefas galės nau
dotis teise kviesti į bendrus 
pasitarimus Diplomatinės Tar
nybos narius, o taip pat ir as
menis, kuriuos Vilkas ar Dip
lomatijos šefas laikys kompe- 
tingus ir naudingus, svarstant 
atitinkamus pasitarimų klau
simus.

Jei dėl Diplomatijos šefo ir 
Vliko Pirmininko 
bendro nusistatymo 
diplomatai ar Vilkas 
tokios nuomonės, tai
mas diplomatas ar Vlikas pa
reikš savo motyvuotą nuomo
nę, kad Vliko Pirmininkas ir 
Diplomatijos Šefas galėtų dar 
kartą klausimą apsvarstyti.

Jei Vliko Pirmininkas bend
ro nusistatymo su Diplomati
jos šefu svarstomu klausimu 
nepasiektų, tuo atveju abi skir 
tingos nuomonės bus praneš
tos Vlikui ir per Diplomatijos 
šefą — diplomatams. Toks 
klausimas bus vėl apsvarstytas 
punkto 1-jo procedūra”.

Diplbiųatinės Misijos šefas 
šį procedūrinį susitarimą savo

prasme, 
pareigos 
turi rū- 
liečianti

Praeities ir dabartinėje Vli
ko veikloje šio pilnai supran
tamo Dipl. Misijos pageidavi
mo respektavimo buvo labai 
pasigendama (dr. Karvelio lan 
kymasis Prancūzijos užs. rei
kalų ministerijoje, nepainfor- 
muojant Lietuvos dipl. atstovą 
Prancūzijoje dr. Bačkį, prof. 
Ivinskio neatsakingi pareiški
mai Bonnoje ir t. t.).

Neatrodo, kad ir šiandien 
Vlikas jau būtų savo laikyseną 
ir galvoseną pakeitęs. Nors "vy 
riausybiškumo” ir "šelmišku
mo” sąvokos Vlike šiandien 
oficialiai jau nėra populiarios 
(išskyrus dr. Karvelį), tačiau 
Vliko pasąmonėje minėtos są
vokos dar egzistuoja. Vlike vis 
dar neįstengiama suprasti, 
kad Vlikas yra tik dalies lietu
viškų politinių organizacijų 
institucija ir tai jau tų orga
nizacijų, kurių centrai šian
dien jau yra JAV-se Mūsų vi
suomenei turėtų būti jau aiš
ku, kad dar už 2-3-jų metų 
Vlikas, šalia ALTo, bus dar vie 
na lietuvių tautybės JAV pilie
čių institucija., ši aplinkybė, 
savaime aišku, nemažina Vli
ko vertės, tačiau ji labai aiš
kiai nusako, kokios rūšies ir 
mąsto gali būti santykiavimas 
ir bendradarbiavimas tarp Lie 
tuvos Diplom. Misijos ir Vliko.

Jei Vlikas prieis prie realaus 
savo padėties ir esmės supra
timo, tai tarp Lietuvos Dipl. 
Misijos ir Vliko atsiras tai, kas 
jau seniai galėjo būti, būtent 
labai geras bendradarbiavi
mas. Senosios Vliko pastangos 
vesti separatinę akciją Lietu-* vardu priėmė, palikdamas sau 
vos valstybiniuose reikaluose 
ir noras kištis į Lietuvos Dipl. 
Misijos personalinę sudėtį or
ganizacine prasme buvo dr yra 
pastangos be pozityvių per
spektyvų, tinkančios, gal būt, 
tik mums palankių vyriausy-

tu vos, kaip valstybes, juridinės 
egzistencijos konkrečia .išraiš-

šis Diplomatinės Misijos pa
geidavimas nereiškia absoliu
čiai jokios pretenzijos į lietu
vių visuomeninių institucijų 
bei organizacijų dalyvavimą 
tarptautinėse visuomeninėse, 
kultūrinėse ir tt. institucijose 
bei organizacijose ir be to, jis 
palieka visišką laisvę lietuvių 
visuomeninėm institucijom bei 
organizacijom santykiauti su 
mums palankių valstybių įstai
gomis tuose reikaluose, kuriuo
se dalyvauti diplomatiniams 
atstovams dėl eilės priežasčių 
gali būti netikslinga, tačiau 
Diplomatinė Misija turi pilnai 
pamatuotą teisę ir, net, parei
gą pageidauti, 

. atsiklausiama 
se, kurie yra 
ex officio jos 
niu objektu.

kad jos būtų 
tuose reikaluo- 

pirmoje eilėje ir 
veiklos pagrindi-

Vliko Eltos komunikatas lap
kričio mėn. 25-28 <U pasitari
mų neatvaizduoja, čf kai kurie 
labai bendri išsireiškimai su
kelia, net, klaidingą įspūdį. 
"Nusistatytoji darbų tvarka 
buvo išsvarstyta , iki galo, 
ir prieita prie vieningo klausi
mų išsprendimo” — skamba 
gražiai, tačiau, išvertus į kas
dienišką kalbą, tai reiškia, kad 
susitarta tartis ir kad viskas, 
kas nesusitarta, atidėta toli
mesniems pasitarimams, kurių 
data dar nenumatyta.

Konkrečiai buvo susitarta 
tik dėl būsimų pasitarimų pro
cedūros.

šiam susitarimui tekstas su 
mažais pakeitimais imtas iš 
Vliko atmesto 1951 m. rugsėjo 
mėn. 13 d. Reutlingeno susita
rimo.

Kalbamas procedūros susi
tarimas skamba sekančiai:

"Lietuvos Diplomatijos še
fas ir Vliko Pirmininkas rink
sis ir bendrai svarstys visus po

Įvykiai ir žmonės

pasiekto 
atskiri 

būtų ki- 
atitinka-

Būnant dar mokyklos suole, 
vienas mano mokytojų mėgda
vo sakyti, jog "rašto” skaity
mas vedąs žmogų į šviesą ir 
tiesą. Tikėjau, jam tada, bet 
šiandien — anaiptol. "Rašto” 
skaitymas, pasirodo, lygiai ge
rai gali žmogų vesti ir į tam
są bei melą.

Ryškus to pavyzdys yra kad 
ir prof. dr. A. Ramūno straips
nis Tėvynės Sargo 2 (9) nume
ryje. Tik pasekime jį.

žvelgdamas iš prideramų 
aukštybių į žemės kamuolį, p. 
A. R. mato, jog Europa jau ke
lis amžius sėdi ant trijų di
džiulių vulkanų. Iš jų veržia
si "kunkuliuojanti lava”, kurL 
"pasiekusi visus kitus konti
nentus, nūn vėl grįžta prieš 
Europą pačią ir taip pamažu 
kas kart labiau ir labiau' naiki
na jos savitą, tikrąjį veidą...”

Kas gi yra toji "kunkuliuo
janti lava”? Tai visdkių rūšių 
liberalizmas!— atšauna visais 
vamzdžiais p. A. R.

O kas yra tasai liberaliz
mas? To, deja, skaitytojui jis 
nepasako. Bet užtai labai ener 
gingal operuoja propagandiniu 
šūkiu esą liberalizmas —. tai 
"biaurūs dvasios nuodai”, per 
įvairius savo raidos etapus ve
dą į "žmogaus pavergimą, iš
prievartavimą, nužmoginimą 
ir žūtį”.

Mažiausiai sakant, gana sa
votiška yra p. A. R. logika. Nes 
kaip galima teisti nusikaltėlį 
— šiuo atveju liberalizmą, — 
nepasakant kas jis yra iš es
mės?

Tokiai 
tytojui 
kaip tik
riuo nors būdu išlukštenti kaip 
p. A. R. supranta liberalizmą 
ir tik po to jau žiūrėti ar jis 
ištikrųjų yra “dvasios nuodai”.

Tam reikalui labai .pravar
tus yra p. A. R. dosnumas iš
vardinant visokias ten, sakysi
me "nuodingas gyvates”; ku-

J. J CRAG IS

išvadų, tvirtino, jis, kad 
kad 
kad

eitų 
žemė sukasi aplink saulę, 
žemė nėra visatos centras, 
saulės sistema nėra visatoj vie
nintėlė, - kad nėra nei absoliu
taus laiko, nei absoliučios erd
vės, kad visi judėjimai yra re-

• liatyvūs, ir t. t. Alų pastarųjų 
tvirtinimų teisingumą, rašo J. 
Jeans — žinomas anglų moks
lininkas — mūsų amžiuje ga
lutinai yra įrodęs A. Einštein. 
Atseit, yra tai paskutinis moks 
lo žodis. Bet Giordano Bruno 
buvo pirmas žmogus, kuris 
šias mintis iškėlė.

Atsitiko vienok taip, kad vi
sos jo išvados, prieštaravo Ka.t. 
Bažnyčios vadovybės ir Aristo
telio pažiūroms, kuris tais lai
kais Bažnyčios buvo pripažįs
tamas kaip aukščiausias, ir ne
ginčijamas mokslo autoritetas, 
nelyginant Stalinas mūsų lai
kais Sovietų Sąjungoje. ’

O tai už tuos prieštaravimus 
Giordano Bruno liko inkvizici
jos suimtas, kankintas, septy
nis metus išlaikytas kalėjime 
ir pagaliau — neišsižadėjus 
jam savo mokslo — 1600 me
tais sudegintas antlaužo.

iš arčiau į visus tuos , žmones, 
kuriuos p. A. R. kvalifikuoja

tojus, rasime, jog visiems
jiems bendra žymė yra vienoks

padėčiai esant, skai- 
nieko kito nelieka, 
bandyti pačiam ku-

teisę atsiklausti kitų savo ko
legų pritarimo.

Kiti-. pasitarimų metu ben
dradarbiavimo problemos rė
muose' iškilę praktiški reikalai 
prieĖptlno susitarimo neprive
dė Jie atidėti tolimesniam stu- 
dijavimu^ ir ateities pasitark. 
mamšP^Aple tuos paliestus rei
kalus mūšį visuomeninėj šian-

kų rėmų esančius objektus;
Del eventualios "lietuviškų 

veiksnių" 'konferencijos prieita 
bendros Išvados, kad ji turėtų 
būti rengiama Europoje.

Sutarta jos organizacinio 
projekto paruošimą pavesti ko 
misijai iš Diplomatinės Misijos 
šefo ir Vliko Pirmininko atsto
vo. Atstovai dar nebuvo pa
skirti.

Praktiško bendradarbiavimo 
reikaluose, šiandien dar nega
lima plačiau kalbėti, susitari
mo neprieita, nes Vliko dele
gacija laikėsi pozicijos, išei
nančios už Vliko, kaip visuo
meninės -institucijos, ribų ir 
esančios dar senų, nerealių 
Vliko pretenzijų rėmuose.

Baigiant, tenka priminti, 
kad vienoje Vienybės kores
pondencijoje porą savaičių 
prieš pasitarimų pradžią buvo

TAIP PRAEINA PASAULIO GARBĖ..
Apleistas draugu ir žmonos, Andre Marty sėdi užsidaręs kambary bi 

jodamas pasibarškinimo Į duris —Tdlon dar paliktas ramybėje...

Per paskutiniuosius metus 
komunistų partija pergyveno 
didelius sukrėtimus. Patys žy
miausi nariai buvo pasodinti į 
kaltinamųjų suolą, apkaltinti 
nacionalizmu, išdavyste, ar ne
silaikymu tos linijos, kurią nu
stato Kremliuje sėdįs Stalinas.

Kada Prancūzijoje buvo nu
šalinti tokie "neliečiamieji”, 
kaip Andre Marty ir Charles 
Tillon, daug kas iš komunistų 
ir nekomunistų buvo nuste
binti.

Už ką jiems pritaikintos 
sankcijos? Ar dėl to, kad 
Marty norėjo užimti Thorezo 
vietą? Ar kad jie statė pirmoj 
eilėj Prancūzijos reikalus? Ne
bandykime suprasti, nes Krem 
liaus keliai pasilieka visad pa
slaptingi... Prancūzijos partija 
tik stengiasi klusniai parai
džiui išpildyti gautą "ukazą”.

Bažnyčios pažiūroms. Tokioms 
aplinkybėms tariamės turį pa
kankamą pagrindą sekančiu 
būdu suformuliuoti p. A. R. li
beralizmo supratimą: kiekvie
na pažiūra, -kuri duotu mo
mentu- prieštarauja katalikų

ralizmas. Kaip tuojau mato
me,. liberalizmas ir opozicija

šiek, tiek susipažinęs su daly
ku, pastebėsi kad šitokis p. A. 
R., liberalizmo .supratimas vi
siškai- nesutinka su .tuo libe
ralizmo , supratimu, kuris so
cialinių .. mokslų, 'yra ^bendrai 
priimtas 4r. juose, nusistovėjęs.

Kaip istorija liudija, gyveno .Technikos aplinkybės, deja, 
Sis jįnoįus. 1548-1600 metais ir {«btousiao SUntt Senelei- 
parodė dideli gabumą ~ gamtos 
mokslų srityje. Tarp kitų pri-

Na, bet dabar j aū turime pa
grindą svarstymui klausimo ar 
liberalizmas—net ir toks, kaip 
p. A R. jį supranta—yra “dva
sios nuodai”, ar ne.

Kas ištikrųjų, Giordano Bru
no atveju^yra buvę dvasios 
nuodais: ar žinojimas kad že
mė sukasi aplink saulę, ar jojo 
sudeginimas ant laužo už tai, 
kad šią tiesą jis atidengė žmo
nijai? Arba, jei grįžti į mūsų 
laikus, kas ištikrųjų yra persi
sunkęs dvasias nuodais: ar tas 
ne-liberalas, kuris 352 metai 
po įvykio užuot metęs "akme
nį” į budelį, meta jį į nekaltą 
auką, ar tas liberalas, kuris 
apgailestauja šią nekaltą au
ką? Trumpiau sakant, kas gi 
yra tikrieji dvasios nuodai: 
fanatizmas ir neapykanta ar 
tolerancija ir meilė? Tatai pa
klausti reiškia tuo pačiu ir at
sakyti.

Jeigu tik p. A. R. būtų galė
jęs objektyviai susipažinti\su 
liberalizmo esme ir jo isto
rija, jam būtų bematant pa
aiškėję, kad tolerancija ir 
smurto paneigimas yra du pa
tys pagrindiniai jo principai. 
Jis būtų taip pat radęs, kad tai 
liberalizmas yra- buvęs tomis 
šaknimis, iš kurių gimė Vaka
rų Europos ir pirmoj eilėj 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
demokratija. Gi "nuodais” bū
tų tada ne liberalų sekėjas 
Gladstone, kuris sakė, jog 
Anglijos negalima valdyti be 
laisvų visuotinų rinkimų ir 
todėl įvedė juos, bet, galimas 
daiktas, kardinolas Richlieu, 
kuris sakė, jog Prancūzijos ne
galima valdyti be nuožiūrinių 
areštų bei trėmimų ir todėl 
praktikavo juos. Pagal kurio 
"receptą” valdo dabar Stali
nas?

Visai kitaip atrodytų tada ir 
klausimas apie nacionalsocia- 
lizmo bei bolševizmo "gimdy
mus” iš liberalizmo. Totaliz- 
mai, tiranijos ir vergijos gims-

P. DANTAS

Pasitarimai tarp Vliko ir Lo
zoraičio nedavė lauktų rezul
tatų.

Pasikalbėta ir išsiskirta, su
sitariant kitą kartą susitikti....

Bet ar galima buvo tikėtis, 
kad bus kitaip?

Dar prieš min. Lozoraičiui 
atvykstant j pasitarimus, VT 
narys dr.’ Karvelis Bonnoj, o 
vėliau ir Paryžiuje, darė žy
gius,. kad tik labiau susilpni
nus Lietuvos diplomatų statu
są. Panašius "demaršus” yra 
daręs Bonnoj anksčiau kitas 
Vliko narys prof. Z. Ivinskis.

Vietoj visais būdais -stipri
nę ir rėmę mūsų diplomatų 
veiklą, Vliko žmonės prie kiek
vienos progos stengiasi pakišti 
koją. Tas, tiesa, yra lengviau, 
negu užsiimti rimtu Lietuvos 
laisvinimo darbu ir kova prieš 
komunizmą.

Kai per pasitarimus iškilo 
klausimus kaip visus šiuos “žy
gius” atitaisyti, Vliko nariai, 
anot Eito komunikato, "buvo 
vieningi”, lyg* pasiėmę Į burną 
vandens tylėjo., nenorėdami 
prisipažinti kaltais.

Sniegas ir šypsena
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DVI iJįlLAUREATŲ KNYGOS
išėjo iš spaudos

LAUREATO ROMAI ROLLANDNOBELIO PĘ^įJOS

PETRAS IR LIUCIJA
Romanas, 112 psl., kaina $1.20

LIETUVOS VALSTYBINĖS PREMIJOS LAUREATO

LIUDO DOVYDĖNO

PER KLAUSUČIŲ ŪLYTĖU
Apysaka, 176 psl., kaina $2.20

Užsakymus siųskite leidyklai:

GABIJA
335 UNION AVENUE, BROOKLYN 11, N. Y.

Geriausia švenčiu dovana

MENO ISTORIJOS SISTEMATIZACIJA
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ANTHONY COLUCCI 

KIRPYKLA • ? -
i 170 Grand St Brooklyn, N

jie dar yra laisvame

Marty prancūzų ko- 
partijoje ilgą laiką

Marty-Tillon reikalas užsi
tęsė net trejetą mėnesių. Bet 
dabar viskas baigta ir pastaty
tas taškas. Jei Marty su Tillo- 
nu būtų gyvenę kurioj nors 
liaudies demokratijoje, jie jau 
seniai būtų pakarti, bet jų lai
mė, kad 
krašte.

Andre 
munistų
buvo trečiuoju numeriu, po 
Thorezo ir Duclos.

Tiek metų aplink save sklei
dęs terorą, šiandien jis pase
nęs sėdi vienišas kambary bi
jodamas kiekvieno pasibarški- 
nimo į duris, manydamas, kad 
jau atėjo jo likviduoti...

Apie jį partijoje buvo sukur
ta legenda, kuri dabar vienu 
smūgiu sugriauta.

Jei anksčiau partijoje jo bi
jojo ir gerbė, tai šiandien jau

nebijo rėkti: "Pakarti, Marty!”
Apie jį anksčiau buvo sako

ma, kad jis gimė tikru revoliu
cionierių. Jo tėvas buvo 1871 
metų revoliucionierius, o jis 
pats pagarsėjo Juodosios jūros 
"maište”.

Apie pirmojo karo pabaigą 
prancūzų karo laivas "Protee”, 
kuriame Marty tarnavo inži
nierių, buvo pasiųstas į Juodą
ją jūrą'prieš bolševikus. Jūri
ninkai,- ilgą laiką neturėję 
atostogų, panorėjo grįžti atgal 
į Prancūziją ir suruošė maištą. 
Prie maištininkų prisidėjo ir 
Marty. Bet jie greit buvo nu
malšinti ir pančiais apkalti iš 
sodinti Tulone, kur teismas už 
maišto kėlimą Marty ir kitus 
nuteisė po 29 metų kalėjimo.

Leninas ir Trockis tada 
Marty pasveikino kaip raudo
sios revoliucijos kankinį ir nuo

t. Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių
? ir Laimingų Sraujųjų- igįj SM
' STASYS ir TESE VOLSKIAI -
■ Brooklyn, N. Y. ", 7New Yorko šviesos skyriuje 

literatūros ir meno sekcijos 
steigimo proga, J. Mačiūnas 
skaitė paskaitą “Meno istori
jos sistematizacija”.

Anot J. Mačiūno, meno pul
savimas vyksta tarp dviejų po
lių — turinio ir formos, kurios 
sudaro elementarines meno fa
zes. Trečioji fazė yra suvokian
tis individas, arba jų visuma— 
mes.

šis pulsavimas tarp trijų fa
zių eina iš abstrakcijos į natū
ralizmą ir atvirkščiai.

Kai menininkas vaizduoja jį 
supančios aplinkos tikrovės da 
lykus ar reiškimus, siekdamas 
juos parodyti tokius, kokius 
mes matome ar girdime tikro
vėje, įprastai kalbant, — jis 
tada vaizduoja ar liūdną, 
raukšlėtą veidą, ar žygiuojantį 
žmonių būrį, ar pasvyrusį me
dį, ar ką nors kitą. Apibrendin 
tai sakant, menininkas mums 
tada parodo kūną ar reiškinį, 
per jo prigimtinį pavidalą, per

vertybės turi pulsacinę ypaty- 
bę.-

Antroj savo paskaitos daly 
J. Mačiūnas dėstė pulsavimo 
tarp natūralizmo ir obstrakci- 
jos pritaikymą meno istorijai 
ją sistematizuojant.

Palietęs archajiškąjį Graikų 
ir Romos natūralizmą—baro
ką ir impresionizmą, .perėjo į 
viduramžių abstraktaus ' meno

. ‘Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių. .. Į.:; 
ir Laimingų Sraujųjų' igįį SU
A. ANDRIUŠKEVIČIUS. ■

Deimantinių, auksinių, sidabrinių ir kitokių dovanų pasirth

485 Grand St., Brooklyn, b
J. Mačiūno teigimu mūsų 

. epochos abstraktų ‘ galvoj imą 
pradėj o ' Kristus ir j o pasekė- 
jas Petras.

Abstraktaus meno, , pavyz
džiu ’ jau galima. aptikti kata- ‘ 
kombose apie '250 Al D. 4-to 
amžiaus pabaigoj ir 5-to pra
džioj lygiagrečiai eina abstrak 
ei ja ir natūralizmas.

Apie 500 A. D. natūralizmas - 
dingsta. Prasideda Bizantijos . 
laikotarpis, šiuo mėtų klesti ? 
absoliutizmas, misticizmas, no- 
minalizmąs, platonizmas. Ver- 
žlaus, jiistringte tikėjtmb * krildk. / 

‘^Ėąūiąs šu visįta, su 'Dievu. / 
šįtp išraišką randainė to lai- 
kotarpio meno pavyzdžiuose.

Apie VU amžĮ prasideda na- j*

Komunistai stengiasi užtik
rinti, kad Lietuvoje nėra jokio 

• kunigų persekiojimo.
—Žiūrėkit, ką kan. J. Stan

kevičius pasakė Maskvoj apie 
sovietišką rėžimą! Kaip jis 
palankiai atsiliepė!

Šitas man primena vieną is
toriją.
- Viename pulke kareiviai bu
vo? blogai maitinami. Pulkinin
kas eikvojo kareivių maistui 
skirtus pinigus ir dėl tos prie
žasties kopūstai būdavo “lie- 
si^. Kareiviai murmėjo. Apie 
tad.sužino jo generolas, bet Jo 
rankos irgi buvo ilgOSu.
į Priėjęs prie virtuvės - išsiri- 
Idavurių kareivių, generolas 
paklausė:

’ Kaip šiandien sriuba? 
Gera, Tamsta generole!

Panašiai yra su kan. Stan
kevičiumi, vysk. Paltaroku ir 
kitais, pasilikusiais Lietuvoje. 
. —Kaip jums patinka dabar
tinis rėžimas, — klausia jų en
kavedistas, laikydamas ranką 
ant revolverio.

— Drauge, atsako kanaunin
kas nedvejodamas, — rėžimas 
puikus.

. — O gal norėtumėte padary
ti spaudai kokį pareiškimą, ku
ris jums, sakysim, atseitų de
šimt metų Kalymos kasyklo
se?...

— Ne, aišku, kad ne!
— Tikrai?
— Tikrai.
Štai kaip reiškiamos nuomo

nės dabartinėje Lietuvoje.

Lietuviški komunistėliai sa
vo laikraščiuose vis giria, kad 
Sovietų Rusijoje padaryta di-

i A.VIE1JVOLI5

. -fa ■n*Ortx'&tvs‘S
Talentiū^Sf parašytas patriotinis ro- 
manajsfišbVytauto laikų. 1936 m. lai
mėjęs Švietimo Ministerijos literatū
ros ;pifcpiį£ą. Skoningai ir meniškai 
Vs-bKs Jonyno iliustruotas. 404 psl. 

. JftUiigaHmą užsisakyti pas spaudos 
. • pląĮįįĄtofuspir leidykloje.

.. . paūm &
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ST. BRIEDIS j "
ADVOKATAS

37 Sheridan Ave.,

nei iš to šaltinio, iš kurio nori

>nintelė ■ Taisvė^^iĮtiąį*!^

123 Grand St.,

kad jis neprisipažįsta

automobilį ir

laikais parlamento at- 
į posėdžius rinkdavosi

buvo išlaisvintas. 1924 
jis išrenkamas į parla-

ka- 
bu-

Koestlerio knygoje 
ir begalybė” Gletkin 
Rubačiovui: "Jūs pa

parti jos kūne žaizdą.

MAISTO KRAUTUVĖ
Brooklyn, N.

me, atseit, * liberalizme glūdi

v

nusies tuos- biaurius liberaliz
mo "nuodus”. Tokių "gyvačių”

dano Bruno.
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jau pareikšta abejonių dėl pa
sitarimų išvadų — jos didžiau
sia dalimi ir pašiteisino. Nei 
patys pasitarimai nei jų išda
vos nėra lietuviško gyvenimo 
sensacija. Tačiau nusiminimui 
irgi .pagrindo nėra. Kontaktas 
tarp Diplomatinės Misijos še
fo ir Vliko Pirmininko padary
tas, bendradarbiavimui rėmai 
yra. Koks bus jų turinys ir 
dvasia, parodys ateitis.

Norėtųsi tik likti prie nuo
monės, kad raktas geram ben
dradarbiavimui randasi Vliko 
kišeniuje. Tas raktas — realus 
padėties įvertinimas iš Vliko 
pusės. Ar tuo raktu Vilkas su
gebės pasinaudoti, priklauso 
tik nuo jo geros valios ir išmin 
ties.

to momento prasidėjo jo revo
liucinė karjera.

Sėdėdamas kalėjime, jis 
greit užmezgė kontaktą su ki
tais komunistais ir jo autori
tetas pradėjo augti. Kada 
prancūzų socialistų partija 
skilo, jis iš kalėjimo kvietė at
skalūnus organizuotis į UI-j į 
internacionalą.

•Dar sėdint kalėjime, jis bu
vo išrinktas Paryžiaus savival
dybės nariu ir partijai darant 
žygius, 
metais 
mentą.

Tais 
stovai
frakuose ar smokinguose, bet 
Marty į posėdį atėjo mėlynuo
se darbininko rūbuose. Kilus 
muštynėms, užsilipęs ant sta
lo, sukdamas diržą virš galvos, 
ragino draugus muštis...

Partijoje jis greit darė 
r j erą. Iš Centro Komiteto
vo išrinktas j politbiurą, o vė
liau į sekretoriatą.

Sovietų Rusijoje buvo pava
dinti Andre Marty vardu lai
vai, fabrikai ir kolhozai... Bet 
dabar teks nutrinti ir užtepti 
naujus vardus!

Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių 
ir i Laimingų Sraujųjų 1953 ^^ų 
JUOZAS GARŠVA 
JOSEPH GARŠVA, Jr. 
JOHN A. PAULEY

231 Bedford Aye. Brooklyn, N.
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ANTANAS VIKRIKAS

Bet menininko kūrybinis dė
mesys .gali būti nukreiptas ne 
į minėtus objektus ar reiški
nius, bet į liūdesį ar susiraukš- 
lėjimą veide, į judesį žygiuo
jančių žmonių būry, į. medžio 
pasvyrima, šiuo atveju meni
ninkui visai nesvarbu objekto 
prigimtinis pavidalas, bet tik 
jo forma. Čia pati forma virs
ta turiniu, ir mes turime ab
strakciją.

Remdamasis šiais teigimais 
J. Mačiūnas šiaip suformulavo 
savo paskaitos pagrindinę te
zę : meno reiškimu pasaulio

Stamford, Conn
ucrrJ* v

Tačiau Stalinas niekad ne
deda visų kiaušinių į vieną pin 
tinę. Prancūzų kom. partijoje 
jam reikėjo dviejų žmonių, 
kad davus didesnį lankstumą. 
Kairiajam sparnui atstovavo 
Marty, dešiniajam Thorezas.
..Kada Marty vedė antimili- 

-taristinę kampaniją, siekė kla
sių kovos, Thorezas. vedė "iš
tiestų rankų” politiką.

Vėliau Stalinas įsitikino, 
kad Thorezas jam gali būti 
naudingesnis ir jį išstūmė į 
priekį.

Dėl to kilo pavydas. Prasi
dėjo tarp Thorezo ir Marty ki- 
virčiat

Kada Thorezas buvo išvež
tas gydytis į Maskvą, Marty 
jau galvojo pašalinęs konku
rentą. Bet Maskva į Thorezo 
vietą paskyrė Duclos...

Prasidėjo intrigos. Duclos 
užaliarmavo Maskvą ir greit 
Marty su Tillonu buvo apkal
tinti frakcionizmu. Iš jų buvo 
pareikalauta "autokritikos”.

Marty dar galvojo esąs “ne
liečiamas”. Atsisakė muštis į 
krūtinę. Bet Maskva nuo jo 
nusigręžė.

Partija atšaukė nuo jo vilos 
sargybą, atėmė

davė žmonai įsakymą apleisti 
savo vyrą!•

šiandien Marty, likęs vienas, 
užsidarė savo namo langines, 
retkarčiais tik praVerdamas, 
kad spjovus ant žurnalistų, ku
rie nesitraukia nuo jo durų.

Komunistai negali jam do
vanoti, 
kaltu.

Kaip 
"Nulis 
aiškino 
darėte
Jūs turite padėti gydyti šią 
žaizdą. Tai paskutinis .patar
navimas kurio partija iš jūsų 
reikalauja”. Taip ir prancūzų 
kom. partija reikalauja tokio 
"patarnavimo”.

Bet jis užsipymsiai atsisako 
jį padaryti. ,

Kitas pasmerktasis • Tillon, 
dar neišbrauktas visai iš par
tijos narių tarpo.

Maskva matyt randa, kad 
Tillougalės jai būti kada nors 
na , nes jis nėra senas, 
kaio Marty.

Pasitraukęs į Alpių kalnų 
kaimelį, Tillon lauks ten kada 
jam bus duotas ženklas atgal 
sugrįžti.

dėlė pažanga, kad ten esąs tik
ras rojus.

Bet bulgarų komunistų laik
raštis Rabotničesko Delo spa
lio 30 d. rašo kitaip:

“Mlchailovgrad miestelis ne
turi daktaro chirurgo. Jei ten
ka ką operuoti kreipiamasi į 
Vraco miesto daktarą Bodonov, 
kuris dėl neturėjimo ‘patalpų, 
operuoja virtuvėje. Sveikatos 
departamėntas tai žino, bet 
nieko nedaro”.

Tai pažanga.
Nei kiek negeriau ir kitose 

srityse.
.Rumunijos >omunistų laik- 

raitys Universal spalio 13 nu
mery tilpo toks skelbimas: '

"Valstybinis teatras jieško 
pirkti 'šilkinių medžiagų, smo
kingą ir lakuotus batus.”

Kodėl valstybinio teatro di- * 
rektorius tų dalykų neperka 
krautuvėje? .

DA to, kad jos tuščios.
‘Arba. Štai kaip ten "rojuje” 

gerbiami seneliai.
Lenkijos komunistų laikraš

tyje Glos Pracy spalio 30 d. 
numery skaitome:

"Draugas Anton Daprowicz, 
71 metų amžiaus, nežiūrint

savo didelio amžiaus vis dir
bo Z. B. M. įmonėje ir tokiu 
būdu turėjo teisę j kamabarė- 
lį, kuriame jau seniai gyve
no. Dabar butų komisija išme
tė jį į gatvę, nes 
kambarėlį užleisti 
mai”.

Tai tik vienas iš 
pavyzdžių.

nutarė jo 
kitai šei-

tūkstančių

turalistinis galvojimas. .Pasiro
do scholastikai, pradžia racio
nalizmo , reliatyvumo santy
kiavimo. Apie vidupį vienuolik
to amžiaus natūralistinė ten
dencija prasideda mene.

Apie 1100 metus natūraliz
mas ir abstrakcija kovoja, šio 
laikotarpio pradžioj buvo at
rasti Aristotelio “raštai. Ateina 
gotiška (archaiška), renosan- 
sas, barokas, natūralizmas im
presionizmas, bet jau vėl pra
dedą kilti abstrakcija (1900), 
išnyksta Bergsono filosofija 
(tiesioginis santykiavimas, no- 
minalizmas).

Apie 2000 metus natūraliz
mas ir abstrakcija lygiai vy
raus, gi 2100 m. natūralizmas 
išnyks.

J. Mačiūno paskaita buvo į- 
domi.

’ :Vs t i ' ; ■ - ' J

ŠVENČIU STAIGMENA! !

Gale savaitės išeina iš spaudos 
’ X Grabau-Grabausko 

nauja knyga

423 Meropolitan Ave.,

‘Visiems Linksmų Kalėdų Švenčitį ■ 
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P. ATKOČAITIS ir Supus f ir.;
456 Johson Ave., Brooklyn, b

Kapai kalba (7) ,

TIK GEGUTĖ JO KAPA
Už kilometro nuo Kurtuvė

nų yra Dirvonų kaimelis, nuo 
seno viensėdžiais gyvenąs. Kai 
kurių ūkininkų ,pavardės nelie 
tuviškos, rusiškos, bet dabarti
niai tų pavardžių savininkai 
jau nebeprisimena savo senukų 
kilmės, žmonės pasakoja,- kad 
baudžiavos laikais trys šio kai
melio gyventojai baudžiaunin
kai buvo ponų išmainyti į Su
neš. Matyt, mainė Rusijoje.

dienas tokių išmainytų bu
vo Melnikas. Šykštus buvo žmo 
gelis ir savo vaikams gailėjosi 
kapeikos duoti. O vaikai, ži
noma, kaip jaunimas, ir pa
ūžti, pasilinksminti norėdavo. 
Negaudami iš tėvo pinigų, nu
žiūrėjo kur tėvas slepia pini
gus ir kartą ėmė ir pavogė.

Melnikas, neberadęs pinigų, 
labai susikrimto. Vieną sek
madienį visą savo šeimą išlei
do į bažnyčią, o pats pasiliko

namų saugoti. Po pamaldų šei
myna grįžusi namo nebeįeina 
į trobą. Užrakinta. Manydami, 
kad tėvas miega, ir beldėsi, ir 
trankėsi į duris, langus, bet iš 
vidaus niekas neatsakė. Nu
jautė, kad kas bloga atsitiko, 
išlaužė duris, bet viduje tėvo 
nerado. Pradėjo krėsti visus 
namus. Pagaliau surado kami
ne tarp lašinių pasikorusį. Pa
sikorė per pačią sumą.

Pakaruoklio Melniko nepri
ėmė į kapines laidoti, nors ir 
už griovio, nešventintoje vieto
je. Teko palaidoti toli nuo kapi 
nių. Parinko vietą miško pa
kraštyje, už kilometro nuo 
miestelio į vakarus, ir ten tarp 
pušų, kur tik gegutė užkukuo
ja, palaidojo. Tą mažutį miško 
kauburėlį, kalnelį, žmonės pra 
dėjo vadinti Panaso kalneliu 
arba Panaskalniu. Gal tyčia 
parinko tą vietų, kaip paka-

KELIAS Į PASISEKIMĄ
kaip elgtis namie, gatvėje, kelionėje, viešbučiuose, sve

tainėse (restoranuose, kavinėse, klubuose), teatre, svečiuo
se, iškilminguose pobūviuose, vestuvėse, krikštynose, lai
dotuvėse, kaip reikia stalus paruošti, kaip valgyti, kada ir 
kaip lankyti pažįstamus, kaip susipažinti ir supažindinti, 
kada kokius drabužius dėvėti, kaip laiškus bei raštus rašyti 
ir daug kitų gražaus ir mandagaus elegesio nuostatų bei 
taisyklių, kurios iškelia žmogų ir atveria duris į gražesnį 
gyvenimą, į pasisekimą.

Kaina $2.00. Kreiptis šiandien, rytoj, kasdien, net ir sek- 
madienais tiesiog arba laišku šiuo adresu:

' GRABAU-GRABAUSKAS
229 Bedfonį Ave., Brooklyn, N, Y.

(Vinco Daunoro lietuviškoji vaistinė).

Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių .
ir Laimingų Naujųjų 1933 cM

; A. MATULIS ir W. WAIGINIS Y
490 Johnson Ave., Brooklyn,;b

Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių
ir Laimingų Sraujųjų 1953 cM 

ALLIANCE CLUB ; ’ -

Kazys ir Alvina Buividai
80 St. Marks Place New York, b

Stasys Butkus

APRAUDA
ruokliui, nes laukuose netoli 
Melniko kapo stūksojo Kartu
vių kalnas.

Pakaruoklio pavaldė Melni
kas, bet jo kapą Vadina Pana
so kalneliu. Domėjausi, kodėl 
toks pavadinimas*£duėftas ne 
pagal pavardę. Niekad ttan ne
galėjo atsakyti, tik zųąno teta, 
buvusi knygnešė, ftąįoj^aiškino. 
Girdi, Melnikas buYfi».V«sa.s ir 
turėjas vardą Afąnągjęvas. Ka 
dangi vietos žemaičiams buvo 

^sunkiau ištari rusišką$pyardas, 
tai jie ėmė ir sužęmMŪno. su
trumpino. Iš Afanaąįęyo pada
rė Panašu. e .r
GAIDŽIAKOJIS APLINK 
sv. joną stipinžja;;a

Kilometras nuo Kurtuvėnų 
miestelio ir dvaro tafca .mažu
tis Ringelės upelis ^Pakelyje 
prie upelio stovi švento Jono 
kryžius — koplytėlė. ^Dgą laiką 
žmonės plepėjo, kad paliai tą

vietą vaidenasi, vaikšto žmo
gus su gaidžio kojomis.

1863 metų sukilėlis senukas 
Kazys Nomeika pasakoja. Dar 
jam jaunam esant, kartą nakf- 
tį teko eiti pro tą vietą. Kuri* 
valanda buvo nežino, nes tuo
met laikrodžio neturėjo, o kai' 
mo gaidžiai dar negiedojo.

Priėjęs šv. Jono kryžių ir 
tiltą pastebėjo, kad kažkas iš
brido iš upelio ir eina pirmyn 
jo keliu. Iš pradžių, Nomeikė 
sako, lyg nusigandau, nes gir
dėjau, kad toje vietoje vaide
nasi, bet paskui nusiraminau. 
O gal gyvas žmogus, upelyje 
atsigėręs ar kojas nusiplovęs 
eina.

Tik toji einančiojo eisena 
kažkaip nelygi, keistoka, šlia- 
pu šliapt, vis šlepsi. Geriau įsi
žiūrėjęs pastebėjau lyg gai
džio, o ne žmogaus kojas. Su
lėtinau žingsnius, kad galėčiau 
toliau nuo jo pasilikti. Netoli 
buvo kryžkelis. Manau, gal jis 
pasuks eiti kitu keliu, ne tuo, 
kuriuo man reikia eiti.

Tačiau netoli jis ėjo. Pasu
ko į dešinę, į laukus, J aukštes

nes vietoves, ir skardžiai pra
gydęs gaidžiu prapuolė.

Vaidehimus žmonės išgalvo
davo tokiose vietovėse, kur at
sitikdavo kokia nelaiminga 
mirtimi palaidotas, bei kas pa
našaus atsitikę. Bet kas toje 
vietoje buvo atsitikę, žmonės 
nebeatminė. Net ir seniausieji. 
O tie vaidenimai, matyt, pa
grindą turėjo, tik jis buvo pa
mirštas.

Prieš pat Pirmąjį pasaulinį 
karą, ųiaždaug apie 1912 me
tus, toje vietovėje buvo ieško
ma kalkakmenių. Prie Ringe
lės upelio ir netoli kelio kairėj 
buvo iškasti ’žmogaus griau
čiai. Neatsirado, atmenančių, 
kad kas nors toje vietoje būtų 
palaidotas. Kapinės negalėjo 
būti, nes vieta labai žema. Be 
to, netolimais, tik vieno kilo
metro atstumuose, buvo kele
tas kapinių: Kurtuvėnų, Soda- 
lės Ir Gumbučių kaimų. Mano 
tėvukas pasakoja, kad jo atmi
nimą netoli tos vietos, tik ke
lio dešinėje ir jau aukštesnėse 
vietose buvo išartos trys žmo

nių kaukuolės. Matyt, st 
j e toje vietoje kas nors y 
vę. Karų ar sukilimų koi 
kas panašaus. Bet mūsų 
dis žuvusius karius ar i 
liūs gerbdavo ir vaide 
prie jų kapų nemėgdavt 
manyti.

♦ ♦ *
Kapų kalba, mano ap 

per keletą Vienybės nw 
kalbėjo lūpomis mano t 
Jono ir Stasės Butkų, t 
Onos Butkaitės . (bu 
knygnešės), 1863 m. su 
Kazio Nomeikos, buvusia 
džiauninkės Marės Dainį 
kienės ir Mortelės Ban 
kaitės.

Jie visi jau kapuose. ] 
jų pasakojimus attfft 
kiek pavyko atsiminti. I 
jau seniai visa tai gir 
dar vaikystės dienomis, 
riau atminti padėjo dft 
kad kai ką buvau uM 
nors tie užrašai Ir Žuv 
karus.
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86-™ ST.
210 East 86th i

Nuo gruodžio 19 iki 25 d.
PIRMĄ KARTĄ .AMERIKOJE

“LIEBESPROBE”
Su Oskar Sima — Karl Skraup — Anton Lehmann — Urich Auer —

Johannes von Hamme — Hellv Servi
“ES WAR EINE RAUSCHENDE BALLNACHT”
Su Zarah Leander — Hans Stuve — Marika Rosk — 1 eo Slezak

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

*

"'Visiems Linksmų Kalėdų Vencių
ir Laimingų S^auiųjų 1953 SMetų 

BALLAS FUNERAL HOME 
M. P. Balas ir A\Baltrūnas

660 Grand St.
%

Brooklyn, N. 
_ j,_ jf___j_  c-'-

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8tb St. ir 1st Avenue) GRamercy . 7-9765

"'Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių
ir Laimingų &{auiųjų 1953 ZMetų

H. POVILANSKIENE
RESTORANAS, BARAS IR SALĖ

158 Grand St. Brooklyn, N. A

įsiems Linksmu Kalėdų Švenčiu
c c v

ir Laimingų žNaujuju 1953 čMetų
BRUNO MINĖT

BAR & GRILL

į S. 10th St. Brooklyn, N.
x__

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN Inn dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė 
šokiai ir įdomi programa grojant Continental Society or
kestrui. Programą atlieka radijo ir televizijos artistai.
Penktadieniais: Talentų Vakaras (duodami prizai), šešta
dieniais: Įdomios programos. Sekmadieniais: liaud.es šokiai 
rumba, tango, polka, mamba šokiai. Akordionlstas Nicholas 
Donzoff pagroja pageidaujamas melodijas.

GERI LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI VALGIAI
Kainos prieinamos “No Cover of Minimum” Užeikit įsitikint 

Vestuvėms bei susirinkimams salė — vakarienės
219 SECOND AVE. (tarp 13 ir 14 St.) NEW YORK CITY

Telefonas GR. 3-9865

Tįsiems Linksmu Kalėdų Švenčiu c c <-
ir Laimingų Sraująja 1953 žMetu 

' DE KALB TAVERN
A. Sinus ir W. Sinus

Onderdonk & DeKable Avės. Brooklyn, N. A

Automobilistu . 
dėmesiui

Džiugu stebėti, kad vis dau- ' 
giau'ir daugiau lietuvių važi
nėja nuosavais automobiliais, 
tik gaila, kad ne visi mūsų 
automobilistai pakankamai nu 
simano apie paties automobi
lio principus, dalis, jų gedi
mus, taisymus ir priežiūrą. 
Dėl teoretinių žinių stokos, 
mes dažnai veltui eikvojame 
pinigus auto taisymo dirbtu
vėse, kurių dauguma pasižymi 
neteisingu patarnavimu.

Kad užkirsti kelią jūsų iš
naudojimui, yra numatyta su
ruošti trumpus automobilistų 
teoretinius kursus, kuriuose 
bus pereita vairuotojui būtinos 
žinoti teoretinės žinios. Kursų 
programa jau paruošta, o jų 
pravedimas pareis nuo suinte
resuotų klausytojų skaičiaus. 
Kursų vieta ir laikas bus pra
nešta užsiregistravusiems.

Kviečiu suinteresuotus esa
mus ir būsimus automobilistus 
registruotis į šiuos kursus raš
tu. Rašyti:

Edward Juzumas. 278 
Cooper St. Ridgewood 27, N. Y.

E-—".............................  —

LEONA’S BAR & RESTAURANT

* LEONĄ IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.

KALĖDOMS!

DĖŽĖMIS PIGIAU

-4

DEGTINĖ
KONIJAKAl

LIKERIAI
VYNAS IR 
KRUPNIKAS

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV 7-2089

Užsienio ir Amerikos gamybos
Pasirinkimas didelis

X. STRUMSKIS
322 UNION AVĖ., 

Lie. L. 1299

NAMAI PARDAVIMUI

SČHENlJy-
RESEXVE ■<r ■

į 341 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
Evergreen 4-9414

- »*=• ..... -- ■ , ............... r .......,---------- . *|

^ NAUJAI ATIDARYTAS !

JULIUS’ RESTAURANT

U1

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ t

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYOKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. * ' Tel. HE 3-2613

Patogus privažiavimas: ♦
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

*• «. k* ** •

• JULIUS DAUGMAUDIS, 
Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

į EVergreen 4-9533.

ANNA’S BEAUTY SALON
ANNA SEEBERG, sav. estų tautietė 

Patarnavimas sąžiningas. f
Tarpe 51 ir 5 2 St.. ------- New York 22, N. Y.

CViš IRT Lexington Subway 51 St. Stoties)
Plaukų garbiniavipias $7.50 ir daugiau. Papuošimas antakių ir blakstienų.

581 Lexington Ave., New York City
Telefonas PL 3-5967

FLORAL PARK (SOUTH) — 
Senas apleistas dviems šei
moms namas. 5 kambariai pir
mame aukšte 4—antrame. Pir 
mas aukštas aliejum apšildo
mas. Gražioj vietoj, bet reikia 
dekoruoti. Stogas tik dviejų 
metų senumo, namas apšinge- 
liuotas. Kaina tiktai $5,200. 
(Kreipkitės į . mūsų Bellerose 
raštinę).

RICHMOND HILL — Vienai 
šeimai gražus devynių kamba
rių atskirai statytas namas. 
Tarp Atlantic ir Liberty Avė. 
Garinė šildymo sistema. Visas 
namas bus tuščias. Tinkamas 
didelei šeimai. Savininkai turi 
užpirkę kitą namą, šį parduo
da tik už $9,990.

RICHMOND HILL — Atski
rai statytas namas arti Leff
erts Boulevard ir 101 Avenue. 
Dviems šeimoms. Garinė šildy
mo sistema, aliejum kūrena
ma. Abu butai po keturis kam
barius ir abu jau tušti. Yra ga
ražas, 
proga 
moms 
Kaina 
te!

ORMAN & MICHELSON 
111-15 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, N. Y.
Telefonai:

VI 7-4111 ar VI 9-0842

Sklypas 35x100. Gera 
dviems giminingdms šei 
po vienu stogu gyventi, 
tiktai $12,750. Skubėki-

r

KVIEČIAMI APLANKYTI NAUJAI ATIDARYTĄ

PALANGOS RESTORANĄ
(Restaurant Corp. Palanga) 

ŠVIEŽIAS MAISTAS. LIETUVIŠKI PATIEKALAI.
337 UNION AVENUE, BROOKLYN 11, N. Y. į

Tel. UL 8-7821

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER - PORK STORES

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

244-08 Jamaica Avenue 
Bellerose, Long Island 
Telefonas: FL 4-2729

68-38 Myrtle Avenue 
Glendale, N. Y. '

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

«
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

e
Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

'502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

60-04 Woddside Aenue 
Woodside, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVE.

185-24 Horace Harding Bld. 
Fresh Meadows, Flushing 

219 Jamaica Avenue 
Queens Village, N. Y. 
176 Rockaway Avenue 
Valley Stream, N. Y.

4380 White Plains Road 
Bronx, N. Y.

19 West Post Road 
White Plains, N. Y.

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA, 
į kad galima mokėti bran- 
; giau, bet negalima suruošti 
geresnių laidotuvių

$250 
ąžuolinis
karstas 
problema, 
pasirinki-

Laidotuvių kaina nėra 
nes mes turime didelį 

mą karstų.
Audeklu dengtas 
Ąžuolinis 
Mahagoni med. 
Metaliniai

$95 
$250 
$495 
$385

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
.salė šeimyninėms pramogoms

158 GRAND STREET
TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y. 
Tel. HY 7-9758.

The DRIFTWOOD BAR AND GRILL
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų

New Yorke.
254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St.
New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.

r

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir * 

kitokiems pobūviams.
Didelis Ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.

89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L
TELEFONAI:

Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389
(Biznio) (Rez.)

/

JOSEPH SAMOSTIE, M. D.
Buvęs Berlyno universiteto klinikų prof, asistentas

— Vyrų ir moterų aštrios ir chroniškos ligos.
RENTGENAS — ELEKTROTERPIA.

Nuo 10 vai. ryto iki 6:30 v. p. p. Čia pat moterų ligų gydytoja
Priėmimo vai. ntr.. tree, ir penkt. nuo 10 vai. ryto iki 6:30 vai. vak..

New York 3, N. Y. (Tarp 2nd ir 3rd Avė) 220 East 12th St.
Tel. AL 4-4437 •

1
NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI ‘

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR

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

Telef. MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

M. D.
VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir iežt. 
tik iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS 
91 Hanson Place 
Brooklyn 17, N. Y.

STerling 9-5285

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 iki 12 ir 
nuo 5 iki 8 v.x v. šeštad. 
visą dieną ir pagal susitarimą

PETER GUSTAITIS, Jr„ M.D. t
’ 87-20 85th Street

Woodhaven, L. I., N.- Y.

VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais .ir šventad. 
tik susitarus 
Tel. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave. 8
Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Šeštad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 Ketvirtadieniais ir Šventa

dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ -GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306,
kamp. Fulton Str. (Brooklyne)

Ofiso tel. ULster 8-8789
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS:
1 — 7 vai.
susitarus
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

4

VALANDOS:
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-8834

_________________ :_____________ i
It...................... ....... ...............................

JOSEPH ZABNER, M. D.
AKIU GYDYTOJAS

35 E. 7tr Street 
New York, N. Y.

i 9

VALANDOS:
Trečiadienį ir šešt. 10—12
Pirm., Tree., Penkt. 6—8

Tel. OR 4-8038 
------------------------------------------J

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

V. LUKAS, vedėjas 
Mes kepame visokias duonas . 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

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

nuo 
nuo
nuo 
nuo

Nemokama už koplyčią

Antanas Polakas
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

151 METROPOLITAN AVĖ., 
Brooklyn. N. Y.

Telefonas EVergreen 7-8479

%

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą pati, šimto 
procentą vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

r
E. P. MITCHELL CO

Manufactures of
FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y. 
GL 5-2246

J

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važiuojant Broadway BMT Unija).

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4938

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-6322

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas____ • z

DIDŽIAUSIAS IMPORTUOTO IR VIETINIO 
VYNO BEI DEGTINĖS’ PASRINKIMAS

Nuolaida perkant dėžėmis. Pristatoma j namus.
2110 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. NA 8-4343

liaud.es


GYVENIMAS

Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIUNAS

VIETOJ KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
Prisartinus Kalėdų šventė- 

tėms, sveikinimai Vyr. Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komite
tui šiaurės Amerikai, visuose 
pasviečiuose išsidraikusiems 
sporto klubams, pavieniams 
sportininkams ir sporto sim- 
patikams. Užgimimo proga ar 
neįsižiebs viltis, kad lietuvis 
sportininkas taip pigiai ne- 
žlugs, bet pralauž smulkme
niškumą ir pasireikš pilnąja 
gyvybe?

Visų jungtinės pastangos ir 
nuoširdus darbas, bet ne paty
čiom slapukavimas ir naivus 
ieškojimas pateisinti savo men 
kurną, galės įdiegti naujo ir 
sveiko pradmens lietuviškajai 
sportinei veiklai.

Sakome pradmens, nes iš 
mūsų praeities kapitalo ne ka
žin kas liko ir tenka pradėti 
naują, jauną vagą. Ji, toji va
ga, jei ne šiandien, tai rytoj 
iškildins lietuvį sportininką. 
Kas liko iš paslankių vetera
nų, kas išęnaujųjų veidų — vi
si į talką, vakarietišku žvilgs
niu ieškant tikrojo sportišku
mo. Į tikslą, kurį kiekvienas 
daugiau ar mažiau jaučiam sa
vo širdy ir gal tik laikinai esa
me pamiršę pareigą ir paskir
tį.

FUTBOLININKAI
Gruodžio. 14 d. Lietuvių SK 

savo aikštėje turėjo nusilenk
ti DAFB augštosios lygos mies- 
teriui German Hungarian SC 
0-5 (0-4). Nežiūrint pasekmės, 
žaidimas nebuvo toks vienpu
sis ir mūsiškiai buvo verti bent 
garbės įvarčio. Deja, bent še
šetą tikrų progų puolikai* ne
sugebėjo išnaudoti.

Kitose' rungtynėse Sport 
dub N. Y. su Swiss FC baigė 
2-2. Daugiau pirmenybių rung
tynių nebuvo.

•Lietuvių SK H pralaimėjo 
German Hungarian SC H-T-2. 
Mūsiškių įvartį įkirto Lapurka.
Gruodžio 21 d. lietuviai pir-- 

menybių rungtynių neturi.
REZERVINĖS PADĖTIS

DAFB augštosios lygos re
zervinių (antrųjų) vienuolikių 
pirmenybėse pirmauja Sport 
Club New York H (14 r., 20 
tšk., 34-20 įv., Antroj vietoj ei
na Elizabeth SC H (13 r., 20 
tšk., 44-17 įv.), 3. Hoboken FC 
II (13 r., 19 tšk., 28-11 įv.).

Lietuvių SK iš 14 r. yra lai
mėjusi 3, lygiomis baigė 3 ir 
pralaimėjo 8 kartus. Įvarčių 
santykis 27-41. Įvarčių auto
riai: Bagdžiūnas — 6, Belec
kas, Daukša, Lapė — po J>, 
Vaitkevičius— 4, Lapųrka, Mi
leris — po 1. šiuo metu mūsiš
kiai lentelėje užima 9 v. (iš 
12-kos).
ŠACHMATAI

Gruodžio 12 d. New Yorko 
lietuvių pirmenybių pasekmės: 
Malinauskas 1 — Vilpišauskas 
0, Landsbergis 0, — Šukys 1, 
Staknys 1 —Paškevičius 0, Vil
pišauskas 1 — Tomasickas 0. 
Pirmieji trys lentelėj: 1. Mali
nauskas 5 tšk. (iš 6 p.), 2. 
Staknys 4 tšk. (5), 3. Paškevi
čius 4 tšk. (6). Škėma iš pir
menybių pasitraukė, tad daly
vių sumažėjo iki 11-kos.

Gruodžio 14 d. lietuviai šach
matininkai turėjo draugiškas 
rungtynes su Sunset Park 
Chess Club, žaista prie 10-ties 
lentų ir pasekmė 5-5. Sunset 
CC pr. sezone buvo Metropoli
tan B kl. meisteris. Partijos 
(pirmieji baltais): Škėma 1 — 
Tennenbaum 0, Gustafson 0 — 
Repečka 1, Staknys 0—Vltten- 
berg 1, Scaravella 1 — Paške
vičius 0, Šukys 1 — Snitzer 0, 
Germalm 1 — Malinauskas 0, 
Trojanas 1 — Gagliucci 0, Fa- 
illa 1 — Merkevičius 0, Kul- 

• DAFB stalo teniso pirme
nybėse Brooklyno LAK II ko
manda nugalėjo Ukrainian 
TTS 6-3, Daukša pelnė 3 tšk., 
Gerulaitis — 2, Vaitkevičius — 
1. Tai ketvirtoji iš eilės perga
lė pirmenybėse.

• Lietuvių SK pirmoji vie
nuolikė užregistruota New 
York State Cup, o antroji — 
Dr. Manning Cup varžyboms, 
kurios numatomos pradėti pa
vasarį.

• Lietuvių SK visuotinam 
susirinkime, gruodžio 14 d., į 
valdybą pririnkta keletas nau
jų asmenų. Nuo gruodžio 12 d. 
ligšiolinis treneris K. Brazaus
kas oficialiai pasitraukė ir jo 
vietą užėmė VI. Adomavičius.

• Lietuvių SK loterijon skir 
tą kalakutą laimėjo Osmols- 
kienė, o antroji dovana atite
ko Rimavičiui. Beje, šiemet 
tikrojo kalakuto nesimatė ir 
laimėtojai buvo išmokėti pini
gai Kalbama, kad klubo vado
vybė tinkamo kalakuto nera
dusi, visi esą murzini, apipė- 
šioti, o kalakutui maudyti en
tuziastų nebuvo. Kiek prisime
nam, prieš pora metų panašia 
proga aikštėn buvo atgabentas 
aiškiai gyvas kalakutas ir vi
siškai nęmurzinas ar apipešio
tas. Laikai keičiasi...

• Prieš pat šventes Brookly
no LAK stalo teniso moterų 
komanda (Daunienė, Gerulai- 
tienė) įsijungė į DAFB pirme
nybes. Išdaigautojai tvirtina, 
jog ponioms labai netikęs lai
kas užsiimti stalo tenisu, kai 
ruoša švenčių stalui piĮnam į-

' sib^gėjime.7. *

Okupuotoje Lietuvoje
Pramonės augimas sovieti

niuose kraštuose yra tik fikci
ja. Tą geriausiai įrodo Šiaulių 
geležinkelio stoties viršininko 
O. Labanausko laiškas, tilpęs 
Tiesoje spalio 30 d.

Šiauliuose... “dviračių fabri
ko vadovai visuomet iš anksto 
reikalauja daugiau • vagonų 
įmonės produkcijai pakrauti, 
negu iš tikrųjų yra reikalinga. 
Štai, tik per 3 mėnesius įmonė 
nepakrovė 40 vagonų, kadan
gi neturėjo kuo juos pakrauti, 
o vagonus užsakė tik dėl “visa 
ko”. Dėl šios priežasties dešim 
tys vagonų stovinėjo be nau
dos po kelioliką valandų. Ar 
fabriko direktorius drg. Ne- 
choroševas pagalvojo, kiek to
kiu būdu buvo padaryta nuos
tolių valstybei?”

GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
i- PatarDAvuna* poai - į

ORMAN & MICHELSON 
■p 1 1 - ... 1 .’.a: t r =

111-M JAMAICA AVE. 
Firhmiwd M 1A» M. X.

Virginia $>-0842 ir
Virgiui* 7-4111

♦ Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO*

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

'496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
• Gyvenamoji vieta:

M Grand Ave^ TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuati po S vai. vakarai*

V Credited and 
Q Compounded 

Quarterly A Year
On Regular Savings Accounts

Interest starts the first of the month 
on sums from $25 to $10.000 •

Deposits made on or before January 10. April 5, 
July 10. and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end of the

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Interest 
Rate

pavičius 1—McGrath 0, Amico 
1 — Vilpišauskas 0.

¥135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to $10,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Buvęs Rygos moteriškų kailinių siuvėjas 
siūlo aukštos kokybės kailinių, kuriems medžiagą paruošia 
savo dirbtuvėje ir siuva moderniškai.

Moterims kailiniai' urmo kainomis. Taip pat pertaiso
me iš senų į naujausius modelius. Patarnavimas sąžiningas.

ALEX DIMANTS
240 W. 29th ST. NEW YORK 1, N. Y.

Patogumui, prieš apsilankant prašome paskambinti LA 4-8298. Darbo va
landos 8-10 iš ryto ir 3-6 v. p. p. Šeštadieniais nuo 8 iki 3 vai. p. P-

NORITE GEROS — MENIŠKOS

FOTOGRAFIJOS:
PORTRETO,

ŠEIMOS,
VAIKŲ, 
įvairių progų nuotraukų? '

Jums geromis sąlygomis padarys
VYT. MAŽELIS,

baigęs New York Institute of Photography, 
422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.

, skambinti tel. HY 7-4677 r į '

r ----------- Jfc-.-L—- —sr-J. . . =
Virginia 9-3112

PARK FLORrS'T 
Matthew Mažeika

Gėlės prifstatomos į bet kurią

, WOODHAVEN 21,. N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI-"^
STEPHEN AROMISKIS

(ARMAKAUSKAS) 
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS, ALB. BALTRŪNAS-BALTON,

Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-504.3 . NOTARY PUBLIC

J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI ĮRENGTA KOPLYČIA 

22 DAVIS AVENUE, ' KEARNY, N. J.
Telefonas: KEarny 2-2588

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y~

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėm*

MARCY FUNERAL HOME, Inc’
AUGUST P. GUSTAS, Prezidentas

354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.
(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR klTUR) 

EVergreen 7-4774

PATRICK FUNERAL HOME “ 
635 NORTH WOOD AVENUE, UNDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonai, STagg 2-4409 

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

Eastate of A J. VALANTIEJUS
V. R* VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC Tel. NEwton 9-4464

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

Tel. EV. 6-6438

M. and Z. Auto Collision Works
Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d vė

BODIES & FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE D U C O

AUTO PAINTING REFINISHING
Atliekami visi collision, dažynjcf ir mech taisymo darbai

TEPIMAS IR POLIARAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai ir sąžningai

1506-16 MYRTLE AVENUE
J. MALDUTIS Bet. Gates Ave. and Linden St.
Z. ŽALIAUSKAS BROOKLYN, N. Y.

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
Brooklyn 8, N. Y.

AP. 7-7083

WM. J. DRAKE ' 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham FL
JAMAICA ESTATES 3. N. Y 

JAmaica 6-7272

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautietį. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, Nt Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN H. N. Y.
EVergreen 7-8067 *

ANTHONY J. WESLA? 
(VIŽLANSKAS) V " 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 5,30 va
landos iš stotie* WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbą* J. Stukas, 1264 White St., Hillside 
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

S. P. Zubavičnu
INCOME TAX, REAL ESTAT

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonai:
EVergreen 4-3049 ir

WEstfield 2-7174-

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: EV. 7-2043

i

televizijos aparatų, šaldy- 
dulkių siurblių, prosų ra-

Anne M. Sabliskai
Pirmoji Lietuvaiti

CHIROPRAKTORE
Ligoniai priimami antradieniai*
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 ▼.

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. V.
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE
Brooklyn 8, N. Y.

APIegate 7-4236
- j— .j— j- _jj~ JT -C

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei 
tuvų, skalbimo mašinų, 
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

plokštelės.

11, N. Y.

dJ

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance

Paskolas namams 
108-07 LIBERTY AVFL, 
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239

JONAS SUTKAITI8, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinau 

seni laikrodžiai? -
449 Grand Street,

Brooklyn 11, N. 1

j PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE
JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ į

'' (Parodę šį skelbimą) ?
J Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų baldų dirbtuvės 

parodą ir pasinaudoti šia proga. 
Mes gaminame baldus pagal užsakymą ir individualų * 
skonį, duodami penkių metų garantiją. !

Į Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų, 
j kaip mūsų keturių aukštų dirbtuvėje. Į

Mūsų gamybos baldai lietuviams yra žinomi /įuo 1928 Į 
metų. Dabar mes same pasiruošę patarnauti ir nau- 

<! jakuriams... ;•
ATLANTIC UPHOLSTERY CORP.

'i * (Prieš Williamsburg Savings Banka)
!; 174 BROADWAY (Driggs Ave.) BROOKLYN 11, N. Y.
JĮ . Tel. EVergreen 7-1954 ![

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. N; 

mostis, ‘naujai sudaryta pagal/-vėl 
šią mokslo supratimą, stebėtinai g 
tai gelbsti nuo ODOS IŠBERI! 
NIEŽEJIMO. DEDERVINIŲ 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat 
bai gelbsti nuo PILES raudonoji j 
la (hemorrhoidai) ir dėl niežėji 
kojų (atletes foot). Gal banda 
sokius, tai dar išbandyk geriam 
Užtikrinam pasekmes. arba pin 
grąžinam. Kaina $3.00.

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666, Newark 1, N.

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų te 

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami lail 
rodžiai, žiedai, apyrankia 

auskarai ir t; t. .
485 GRAND STREET 

Brooklyn 11, N. t.
ETTORE GALENO, Inc.

NAUJA GYDUOLi

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.

(Prie Šv. Jono kapų)

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentadienius. 

Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
Tel. DA 6-2356

;■ Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia
543 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y.

!; Maldos už ligonius kiekvieną sekmadienį, 3 v. p. p. Apaš- '• 
talų darbai. 2-37. Kaip jie tai girdėjo? Tai plaukė jiems per

, širdįs, ir tarė Petrui ir kitiems apaštalams: Mylimi broliai, 
ką mes turime daryti? 2-38. Petras tarė: atgailaukite ir J

; krikštyf.dtės Jėzaus Kristaus vardu. Yra nuodėmių atleidi- 
s mas — gausite šventos Dvasios dovaną. Lietuviškos gies- 
; mes. Pamokslininkas D. Diškevičius kviečia visus atsilanky- 
b ti. Įėjimas nemokamas. p

Alexander’s Na 
IP' ) Maistinga Gydu 
t yra rie

tų,uogų, šaknų 
CĄ laPU J1 Y13
\ \ jama nuo visoi

į°l ' nerviškų ligų
nerviškų galvos skaudėjii 
nuo šalčių ir lytiško silpnui 
greito pavargimo, gera nuo 
kstų (kidneys) ir dėl visol 
vidurių nesveikumų — ištv 
mingas maistas ir stimuli 
j antis tonikas. Nežiūrint koi 
liga sirgtumėt, šitame mik 
yra pastiprinimų. Vartoja 
arbatos formoje. Svaras $8. 
pusė svaro $4.00, ketvirtis s1 
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO 
414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mssai

1



1953 M. SAUSIO 25 D. 4 VAL WEBSTER HALL, NEW YORK, N. Y.
Nepaprasta programa: Scenos ir vaizdai iš Eglė Žalčių Karalienė, Gražina, Radvila Perkūnas, I Lituani ir solistai. 

Du orkestrai: Gothic Instrumental Ensamble — programos metu ir Adomo Jezavito — šokių metu.

BUS ĮDOMI VIENYBĖS KONCERTO PROGRAMA PRAM“į°ss®KIMA1
... • • □UmIIiIII IkUTLrll

Dalyvauja rinktiniai solistai ir instrumentalistai specialiai šeštadieni, gruodžio 20 d. 7

^Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių
ir Laimingų Sraujųjų 1953 žMetų

JUOZAS GINKUS ir ŠĘIMA
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

t

i 

is
f
»■J
i
4 E

New Yorke.

tadienį, gruodžio 20 d. 2 vai.

biznierius, mūsų skaitytojas, 
išvykdamas i kelionę aplink pa

inėtų su tėvais atvykęs iš trem 
ties ir apsigyvenęs Brooklyne,

ro tarnybai.
-P. Dulkė, Angelų Karalienės

nds susilaukė pirmagimio 9 
svarų sūnaus, kurį jam pado
vanojo jo žmona Nelė. Stasio 
tėvas yra ilgametis Vienybės

15

kuriai
var

FftENUMERATORIAMS
Skaitytojai, kurių prenume- 

rata baigiasi 1953 m. sausio 1 
d-, prašomi ją tuojau atnauj
inti. Šiais aukštų kainų laikais

čių proga primename, kad laik 
rajtis *— tinkamiausia Kalėdų 
M Naujų Metų dovana jūsų 
artimiesiems, giminėms bei 
draugams. — Vien. Adm.

dienomis turėjo sunkią vidurių 
operaciją.

R. Graudušytė deklamuos
Juozo Ginkaus kalėdinėje ra-' - - ' JP-- ■ . _  '

/ E. Sadauskienė, COoperativa 
Islas del Ileicuy, Via Canal 
San Fernando, Entra Rios, 
Argentina, ieško savo vyro Ed
uardo Sadausko, gyvenančio 
Chicagoje. /f

Genovaitė gruodžio 11 d. pa
dovanojo antrą gražią pusde- 
yinto 'svaro dukterį, 
duotas Danutės-Teresės

Marija Račkaitienė, Vieny
bės redaktoriaus J. Tysliavos 
teta, mirė gruodžio 12 d. Cle- 
velande. Palaidota gruodžio

Radijo programos 
trečiadieniu vakarais

Brooklyno Lietuvių Radijo
Draugijos Radijo programos, 
kitų trumpai Juozo Ginkaus 
vadinamos, perkeliamos iš šeš
tadienio į trečiadienį. Nauja-

kare. Jos ir toliau bus trans
liuojamos iš tos pat New Yor
ko radijo stoties — WWRL. 
Pirmoji nauju laiku programa 
bus perduota gruodžio 17 d.

Norima radijo klausytojams
priminti, kad ateinanti šešta- 
dienj, gruodžio 20 d., nuo 2 vai. 
iki 3 vai. popiet bus speciali 
kalėdinė radijo programa. Kal
bės preL Jonas Balkūnas, bus 
radijo vaidinimas ir bus gie
damos šventinės giesmės.

Per Kūčių dienos programą,
gruodžio 24 d., trečiadienį, re
liginės nuotaikos kalbą p^a-

Vienybės

Tradiciniai Vienybės meti
niai koncertai visuomet skyrė
si nuo visų kitų koncertų savo 
augštu meniniu lygiu ir įdo
mia programa. Kiekvienais me 
tais šios metinės šventės ren
gėjai stengiasi .patenkinti gau
siai atsilankiusią publiką rū
pestingai paruošdami progra
mą, kuriai atlikti paprastai 
kviečiamos geriausios meninės 
jėgos.

Ateinančių metu sausio 25 d. 
tradiciniame Vienybės koncer
te didžiojo New Yorko ir apy
linkių visuomenė turės progos 
išgirsti ir pamatyti progra
mą, kuri tiek turiniu, tiek da
lyviais bus ypač skirtinga ir į- 
domi. Tai bus vienas geriausių 
ir gražiausių, iki šiol įvykusių, 
koncertų ,New Yorke.

Mums malonu pranešti, kad 
koncerto programoje dalyvaus 
viena žymiausių instrumenta-

1953 METUS LINKSMAI 
SUTIKSIT ŠVIESOS IR 
AITVARŲ PARENGIME <
.Kaip teko patirti, į “šviesos” 

Sambūrio New Yorko Skyriaus 
ir “Aitvarų” Kvarteto rengia
mą Naujųjų Metų sutikimą 
svečių atvyks ir iš tolimesnių 
vietovių: Stamfordo, New Ha- 
veno, Waterburio, Worcesterio 
ir kit. New Yorko miesto ir apy 
linkių lietuviai jau gausiai už
sisakė stalus. Tad reikia ma
nyti, kad šis parengimas bent 
savo mastu pralenks anksty
vesniųjų metų panašius pa
rengimus. Grand Paradise sa
lė neseniai moderniškai per
statyta, išdekoruota, yra viena 
iš gražiausių visame Brookly- 
ne..

Rengėjai kviečia visus sve
čius, o ypač ponias ir paneles 
pasiruošti: pagal skonį atsi
nešti užkandžių, pyragaičių, 
o gal ir kepsnių. Per sutikimą 
galėsit ne tik patys prie savo 
stalo vaišintis, bet ir turėsite 
progos savo seniai matytus 
draugus sutikti ir juos pavai
šinti. Salės šeimininko pagei
davimu gėrimus prašome pirk
ti tik salėje, kur kainos labai 
bus prieinamos. v.

KAMBARYS su baldais ir vi
sais kitais privalumais vienam 
vyrui ar porai New Yorke. 
Kreiptis po 6 v. v.: S. Indriulis, 
210 E. 17th St. New York, N. Y. 
Telefonas: GR 5-6558 *

Visiems Linksmų Kalėdų šven
čių ir Laimingų Naujųjų 
1953 Metų
MARCY FUNERAL HOME,

A. Gustas, Prez.
* 354 MARCY AVENUE, 

Brooklyn 6, N. Y.

Ine

koncertui paruoštoje programoje

linių grupių New Yorke pagar
sėjusi po plačiąją Ameriką, 
tai Gothic Instrumental Ens
emble. Tai 11 rinktinių muzi
kų kurie atliks eilę lietuviškų 
kūrinių, specialiai parašytų šio 
koncerto proga. Gothic Instru- 
mentalinis ansamblis taip pat 
akompanuos visiems daininin
kams.

Kaip jau buvo minėta, Vie
nybės metiniame koncerte 
1953 m. sausio 25 d. girdėsime 
ištraukas iš lietuviškų operų— 
Petrausko “Eglė žalčių Kara
lienė”, Karnavičiaus “Radvi
las Perkūnas” ir “Gražina”.

Pirmą kartą šio koncerto 
publika turės progos išgirsti 
arijas ir duetus iš operos “I 
Lituani” ("Lietuvoje), kurią pa 
rašė vienas žymiausių .pasauli
nių kompozitorių, La Gioconda 
operos autorius Ponchelli. I 
Lituani operos turinys liečia 
Adomo Mickevičiaus kūrinį 
“Konradą Valenrodą”.

Be minėtų veikalų, koncerto 
programoje girdėsime ištrau
kas iš “Rigoletto”.

Vienybės metinis koncertas 
(1953 m. sausio 25 d.) visais 
atžvilgiais patenkins jame at
silankiusią publiką.

v. v., Winter Garden Tavern 
salėj 1883 Madison St. Brook- 
lyne, įvyks Lietuvių Bendruo
menės Ridgewoodo apylinkės 
steigiamasis susirinkimas.•

Gruodžio 21 d., 12 vai. Ap
reiškimo p-jos patalpose įvyks 
šeštadieninės Maironio Mo
kyklos mokinių tėvų susirinki
mas aptarti svarbius klausi
mus.

C
Sausio 4 d. 4 vai. v. Apreiški

mo p-jos salėje bus šeštadie
ninės Maironio Mokyklos Ka
lėdinė Eglutė. Programoje Ka
lėdų Senelio dovanos, vaidini
mas, choro dainos, deklama
cijos, taut, šokiai, muzika ir 
taut, žaidimai.

Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių
ir Laimingų Sraujųjų 1933 ZMetų 

VLADAS ir IZABELE DILIAI
543 S. Clinton S. E. Orange, N. J.

^Visiems Linksmų Kalėdų Švenčių
ir Laimingų Sraujųjų 1933

BENEDICT J. SCHEGAUS 
Real Estate & Insurance 

195 Grand St. Brooklyn, N. Y,

Juozas V. Mitchell, radijo ir 
plokštelių gamybos ekspertas, 
kurio priežiūroje VERAVOX 
RECORDS išleido lietuvių sim- 
fohinės muzikos plokštelių lei
dinį. šioje nuotraukoje J. 
Mitchell matome patikrinant 
pirmąjį šio vertingo leidinio 
egzempliorių, kuris bus pa
siųstas į Lietuvą, atgavus jai

nepriklausomybę. Tai pirmas 
ir vienintelis iki šiol išleistas 
lietuvių simfoninės muzikos 
plokštelių leidinys, kuris, anot 
dainininko Algirdo Brazio “su
teikia įkvėpimo dirbti lietuvy
bei”. Plokštelės, pagamintos iš 
pirmarūšės medžiagos, jau 
gaunamos Vienybėje, pas J. 
Ginkų ir k.

KAIP BUVO SU TAIS 500 DOLERIŲ?

Vienybėje spalio 31 d. A. 
Matulis, Brooklyno Lietuvių 
Kontraktorių Associacijos pir
mininkas, polemizuodamas su 
Keleivio korespondentu iš 
Brooklyno apie siuvėjų dirbtu
ves, pareiškė, kad Kontrakto- 
rių Asociacija savo laiku yra 
aukojusi Keleiviui $500.00. Vė
liau Keleivis atsakė, kad jis 
nėra gavęs tokių aukų, žmo
nėse susidarė supratimas, kad 
tie pinigai yra kur nors už
kliuvę, arba dingę. Apie tai 
Brooklyne ėmė sklisti visokie 
gandai ir kai kam daromi vi
sai nepagrįsti priekaištai.

štai kaip buvo: man dar bū
nant LSS Centro K-to pirmi
ninku, nuvykhu į Lietuvių 
Kontraktorių Asociacijos susi
rinkimą paprašyti aukų Lietu

vos Socialdemokratų Partijos 
politinei veiklai. Man susirin
kime pakalbėjus, kon trakto
riai nutarė tam reikalui skirti 
$500 ir man įteikė tos sumos 
čekį. Tas čekis, dėl formalumo, 
buvo perduotas LSS Centro 
sekretoriui ir pasiųstas Lietu
vos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondui Chicagoje.

Savo laiku apie tą auką bu
vo laikraščiuose rašyta, tad ir 
dšbar Lietuvos Socialdemokra
tų Rėmimo Komitetas gali .pa
liudyti. Be to, tas iškeistas če
kis sugrįžo į Kontraktorių Aso
ciacijos archyvą, ir A. Matu
lis, kaip tos Asociacijos pir
mininkas, gali lengvai patik
rinti, kas ir kur tą čekį iškeitė.

J. Glaveskas

Geriausia Kalėdų 
dovana vaikams

Tik ką išėjo iš sjAudos Vy
tės -Nemunėlio ir Vytauto Au
gustino vaikams knyga “Po 
Tėvynės Dangum.”

Knyga išleista spalvuota su 
paveikslais iš Lietuvos Vaikų 
gyvenimo ir istorinėmis vieto
vėmis, kietame įrišime. Tai 
pirmoji tokio žanro knyga vai
kų literatūroje. Kaina 2 dol.

Norintieji užsisakyti rašy
kite: Povilas Ališauskas, 107-17 
118th St. Rochmond Hill, N. Y.

NAUJAS GABIJOS 
ŽURNALO NUMERIS

Po ilgesnės pertraukos pasi
rodė literatūros žurnalo Ga
bija trečias sąsiuvinis. Toji t 
pertrauka, kaip leidėjai sako
si, įvyko dėl grynai techniškų 
kliūčių, kurios ateityje bus pa
šalintos, nes žurnalas toliau 
bus spausdinainas savoje spau 
stuvėje.

šis Gabijos numeris turiniu 
yra gana įvairus ir įdomus. 
Jame yra prozos, poezijos ir 
straipsnių šių autorių: Vinco 
Ramono, Juozo Krumino, An
tano Škėmos, Gražinos Tulau- 
skaitės, Aloyzo Barono, Jono 
Rūtenio, Petro Babicko, Liudo 
Dovydėno, Kleopo Jurgelionio, 
Antano Gustaičio, Jono Bra
zaičio, Fausto Kiršos, J. Ste- 
belkio, Ben. Babrausko, Vinco 
Maciūno ir Mykolo Angelo 
Buonarroti.

žurnalo kaina $1.00, adresas 
Gabija, 335 Union Ave., Brook
lyn 11, N. Y. žurnalą redaguo
ja rašytojas Stepas Zobarskas.

knygos bičiulis
Knygos Bičiulių Klubas, ku

rį administruoja Gabijos lei
dykla, išleido pirmąjį savo ne
periodinio — Knygos Bičiulio 
— numerį. Leidinyje yra įžan
ginis straipsnis, knygų aužval- 
ga ir kt. Gausiai iliustruotas. 
Knygos Bičiulis gaunamas ne
mokamai, paprašius šiuo adre
su: Gabija, 335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.

IŠKILMINGAS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
BROOKLYNE

GRAND PARADISE SALĖJE
320 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Rengia
“ŠVIESOS” Sambūrio New Yorko Sk. ir “Aitvarų” Kvartetas

Pradžia 9:30 vai.
1953 NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖJ
Programoje: Operos solistė Vincė JONUSKAITĖ ir 

“AITVARŲ” Kvartetas 
Konferuoja Alfonsas Petrutis

Gros J. THOMAS orkestras. ĮŽANGA: $3.00.
A. L. Studentų S-gos nariams $1.50

Bilietus galima iš anksto gauti pas rengėjus, “Gabijos” 
knygyne Brooklyne ir p. A. Trečioko įstaigoje Newarke 

Stalus užsisakyti tel. GtL 5-6262.

VYTAUTAS BELECKAS, SVEIKINDAMAS VISUS, SULAUKUSIUS KALĖDŲ ŠVENČIŲ, PRA
NEŠA, KAD JO WINTER GARDEN TAVERN, INC. GRUODŽIO 26 IR 27 ĮVYKSTA OFICIALUS 
KABARETO ATIDARYMAS SU ŠOKIAIS, KURIEMS GROS NAKTIES PELĖDŲ ^ORKESTRAS. 

SVEČIAI BUS VAIŠINAMI GARDŽIAIS LIETUVIŠKAIS VALGIAIS.

1883 Madison St. (Prie Forest Ave. Stoties) Brooklyn 27, N. Y. Telefonas: EVergreen 2-9586

TRADICINIS <! •
MOTERŲ VIENYBES

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO

BANKETAS
GRUODŽIO 31 D.

NICHOLS INN SALĖJE
948-50 Jamaica Ave., Brooklyn, N. -Y.

I (Vykstant BMT, išlipti Cypress Hill stotyje).
Pradžia 8:30 v. v. Vakarienė 10 v. v. J;

ŠOKIAMS GROS NAVTCKIO ORKESTRAS
Pelnas labdaros ir kultūros reikalams * !

Bilietų galima gauti pas Moterų Vienybės nares.
1 • . 1 >

| Kalėdoms |
35 Ginkų saldainių krautuvėje, kuri dabar atdara kas- įg
Jį dien, galima gauti:

ai Įvairių, lietuvių dailininkų pieštų, kalėdi- S

nių atviručių su lietuviškais žodžiais. Taip pat
M —angliškų atviručių. (Tuzinas už vieną dolerį)

Eglutėms papuošalų, importuotų iš Europos.

S Didžiausias kalėdinių dovanų pasirinkimas:. H?
Saldainiai specialiai paruoštose dėžutėse, įvai- ®

sf rios kišeninės plunksnos, dovanoms vaikams

ir k t- ’S
| GINKŲ SALDAINIŲ KRAUTUVĖ |

495 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y. 8

EVergreen 4-9293
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