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• Kautynės prie Dienbien- 
phu Indokinijoje, kurių lai
mėjimas turi palengvinti Mo
lotovui Ženevos kbnferencijo-

Ženevoje dabar didelis suju
dimas. Didesnis kaip senaisiais 
laikais Tautų Sąjungai posė
džiaujant, nes anksčiau Žene
vos mestas neturėjo tiek rūpes-

ir jis greičiausiai bus nustum
tas. Prancūzija bei Anglija ne
turi jokio noro ji atnaujinti. O 
Maskva turi noro, kad jis ir 
nebūtų keliamas, nes per tą 
tylos laiką ji skubins šiaurės 
Korėją atstatyti, ją kolonizuoti 
kirais ir ilgainiui paskelbti Ki
nijos sudėtine socialistine res- 
publka.

Molotovas ne;

Savaite karsta
Savaitės pradžioje pasau

lio politika labiausiai įsitem
pus anose punktuose: *

>4Mtenevos konferencija, kuri 
prasidėjo balandžio 26. Joje 
sprendžiamas ne tik Indoki
nijos ir Korėjos klausimas, 
bet ir kom. Kinijos pripaži-

Tuo tarpu tarp pačių sena
torių jau kBo balsų prieš visą 
šitą bylą. Šen. H. A. Snūth, 
resp., pasakė, kad svarstymas 
ar vienam kareiviui rodyta pri
vilegijų ar ne, visą Ameriką 
daro juokingą pasaulio akyse. 
O šalies viduje visuomenės dė
mes! jis atitraukia nuo daug 
svarbesnių pasaulio įvykių, to
kių kaip Indokinijos klausimas. 
Tai nuomonei pritaria ir kai 
kurie demokratai.

ko tiesiai pas tą, kurį jis turė
jo nužudyti, ir jam viską įpa
sakojo. Tas suvedė jį su Ame
rikos saugumo valdininkais. 
Tada buvo suimti ir jo padėjė
jai vokiečiai, o jų bagaže, ku
ris buvo geležinkelio stotyje, 
rado ir ginklus terorui atlikti.

čio su Sovietų delegacija. Per | 
kelias savaites dnbar .-rikėjo 
rusus vedžioti nuo vienos vilos 
prie kitos, kad išrinktų, kur 
apsigyvens Molotovas. Eilę vilų 
sovietai atmetė, nes jos neto- į
rėjo pakankamai aukštų tvo- i
rų. Viena iš gražinusių vilų 
Molotovo vyram patiko, bet '-į
savininkas nesutiko jos išnuo -į-
moti, nes jis turįs joje vestuves z 
kelti. Rusai reikhlavo, kad po- ' į 
licija ją sekvestruotų, ir niekaip 1 
negalėjo tikėti, kad Šveicarijo
je negalima taip daryti. “Ne- . j 
pasakokit tokių nevykusių juo
kų”, kalbėjo rusai. Pagaliau vi- / 
la buvo surasta, bet savininkas ~. 
reikalavo, kad vilos sodininkes \
ir jo šeima nebūtų išmesti iš 'A 
vilos; tada sovietai tokios sąly
gos nesutiko priimt Dabar Že- \ 
nevos miesto pasamdyti darbi- 
ninrkai tveria spygliuotų vielų • 
tvorą apie rusų delegacijos na- '< 
mus. Be “uždangos” sovietai < 
gyventi negali. Tiesai pačiai de- 
legacijai miestas atidavė tą J 
viešbuti, kuriame Tautų Sąjun
gos laikais gyveno Vokietijos 
hitlerinė delegacija.

Vokietijoje Amerikos aukš
tasis komisaras įteikė Sovietų 
atstovui Berlyne griežtą kalti
nimą, kad Sovietų Sąjunga ne
žmoniškais būtais pagrobė iš 
vakarinio Berlyno rusų veikė
ją TruchnovicSų, o dabar at
siuntė teroristus kito rusų 
prieskomunistinės organizacijos 
veikėjo nužudyti.

Amerik. aukštasis komisaras 
paskelbė, kr.d Chochlovas su
teikė taip pat konkrečių žinių, 
kaip ėjo kova dėl valdžios Sta
linui mirus ir kt.

MeCarihy - armijos byloje, #mo plokšteles, tai turėtų duo- 
kurią pradėjo nagrinėti ketvir- U ir visas kitas. Stevenso ap- 
tariSenj, apklausiamas armijos klausinėjimas dar nebaigtas. , 
sekretorius Stevens. Jis pasa
kojo, kad McCarthy prašęs jį 
privilegijų savo tarnautojui 
Shine, kai tas buvo paimtas į 
kariuomenę. Tam patvirtinti 
Stevens pademonstravo patefo
no plokšteles, kuriose buvo su
rašytas telefoninis pasikalbėji
mas tarp McCarthy ir Stevens.

. Ar leistina taip gauta pasi
kalbėjimo medžiaga naudoti 
teisme, komisija dar nepasisa
kė. Pats McCarthy tepareiškė, 
kad jei davė tas tris pasikalbė-

Tai jau trečias paskutiniu 
laiku svarbus soviet-nių šnipų 
pabėgo nuo Maskvos. Sausio 
mėn. perbėgo pas amerikiečius 
Tokio šnipinėjimo vadovas Ju- 
ri Rastvorov, prieš dvi savaites 
Australijoje Petrovas su žmo
na.

prasti, kad ji bus šalininkė ne 
dviejų valstybių Indokinijoje ir 
Korėjoje ,bet vienos, sudarant 
Vietnamo koalicinę vyriausybę 
iš nekomunistų ir komunistų, 
kaip tai ji darė Kinijoj, kaip 
siūlė Vokietijoj.

Paryžiaus žiniom, Maskva 
pasirengusi derybas Ženezije 
tęsti 6 mėnesius. Dūlias pa
reiškęs senatoriam, kad jis ne- 
sutiksiąs ilgiau gaišti kaip 3 j 

Maskva anksčiau davė su- mėnesius. .

Da- 
pre- 
taip

NEGIRDĖTAS GINKLAS
Šitie ginklai labiausiai vaka

riečius ir nustebino. lig šiol a- 
pie tokių ginklų buvimą vaka
ruose nieko nebuvo žinota. Tai 
dgaretin. pavidalo dėžutė, ku
rioje cigarečių eilė slepia tris 
šovinius ir mažytę pusantro 
volto bateriją. Nykščio paspau
dimas iš viršaus į dėžutę su
jungia srovę, ir ginklas iššau- 
ja. Svarbiausia, iššauja veik be 
garso. Esą trejopi šoviniai. Bet 
labiausiai dėmesio verti tie, 
kurių kulkos sutaisyta su dano 
kaliu — stipriu nuodt£ kuris į- 
eina į kūną pro mažiausią žaiz
delę, ir paliestasis miršta. Šau
ti galima iki 24 pėdų tolio. Tai 
naujas sovietinis išradimas, ir 
jo fabrikas esąs netoli Mask
vos.

- ŽUDYTIATSIS AKE
Chochlovas pareiškė, kad jam 

teroras, žudymas, jau nebepa
keliamas. Jis rengėsi pavesti 
atentatą savo padėjėjam vokie
čiam, bet žmoną-jam pasakė: 
vis tiek tu būsi žmogžudys, jei 
žmogus .bus užmuštas. .Prašė, 
kad jis to nedarytų. Kitaip — 
sakė ji — tu neturėsi nei žmo
nos nei šeimos; aš nesutiksiu 
Chochlovas priminė, kas jos lau
kia, jei jis nevykdys MVD pa
vesto jam uždavinio, ji atsakė 
tai žinanti, bet ji negalinti ki
taip elgtis. Chochlovas prašė 
prezid. Eisenhowerio ir Vakarų 
visuomenės opinijos intervenci
jos dėl savo šeimos, sakydamas, 
kad tada Maskva nesiryš žudy
ti jo šeimos.

Britai gelbės 
Indokiniją

Londono vyriausybėje didelis 
sujudimas. Sekmadienį min. 
pirm. Churchillis sušaukė vy
riausybes nepaprastą posėdį, ko 
nebuvo nuo 1947. Apie posė
džiaujančios vyriausybes rū
mus susirinko minia, ko nebu
vo taip pat nuo karo laikų.

Buvo tartasi dėl konferenci
jos Ženevoje ir dėl karinės pa
galbos Prancūzijai Indokėaijoj. 
Padėtis Indokinijoje laikoma 
labai rimta, nes galimas Dien- 
bienpbu kritimas ir kt atida
rys komunistam vartus į toli
mesnę pietų Aziją, sykiu taip 
pat į britų valdomus Malajus. 
Malajuose britai turi 30,000 
kariuomenės. Svarstoma dalį 
jos atitrauki Prancūzijai į pa
galbą Indokinijoje.

Po posėdžio užs. reikalų min. 
Edenas išskrido į Ženevą.

Pažymėtina, kad dar prieš 
porą savaičių Londono vyriau
sybė buvo raminusi, jog padė
tis Indokinijoje nesanti tokia 
rimta, kaip ją* atvaizdavęs Dul
ks^ ir jog lietūs visas kovas

• Sovietų šnipų ir teroristų 
pabėgimas nuo Maskvos 
Australijoje ir Vokietijoje 
turi sustiprinti antikomunis
tinį nusistatymą visuomenės 
opinijoje.
• Amerikos viduje tokią 
prieškomunistinę nuotaiką 
turėjo sustiprinti Oppenhei- 
merio byla, bet apie ją da
bar tylima.
• McCarthy - armijos byla, 
leidžiama per televiziją, 
priešingai, turi nukreipti a- 
merikiečių dėmesį nuo ko
munistų veiklos ir kompro
mituoti “komunistų gaudy
toją.”

įsitempimas šiuose punk
tuose yra reiškiniai to pa
ties dabar sustiprėjusio ka
ro tarp Rytų ir Vakarų. Ja
me Rytai puota, Vakarai gi
nasi.
’ Konkreti įvykių eiga tuo
se punktuose yra šio pusla
pio atskirose žiniose.

Teroristas atsisakė žudyti ir išdavė So 
vietų žudymo planus bei ginklus

BAOS DAT, Vietnamo vyriau- 
sybė« salva, buvę* karalius, rei
kalauja iA Prancūzijos 
kraltui nepriklausomybes, 
bar jis pareKkė, kad su 
jektu padaryti Indokinija 
kaip Korėją jis niekada nesu
tiks.

Ameriką poetiniuose sluoksniuose j Ženevos konferenciją 
žiūrima su didebu pesimizmu. Laikoma, kad jau dabar Maskva 
sulaužė Bėrimo susitarimus, nes reikalauja dabar kom. Kini
ją laikyti šioje konferencijoje lygiateisiu nariu. Valstybės sekre
torius DuBes esąs nusistatęs, nieko nelaukdamas iš konferencijos 
išvykti, jei Maskva šį reikalavimą palaikys.

Dėl pačios konferencijos paruošiamųjų darbų nieko lig šiol 
nesutarta ir nesitarta. ■

Jei konferencija galės būti tęsiama, tai Dulles pasiryžęs 
po kokios 10 dienų grįžti, o palikti ten tartis min. pavaduotojus*.

Ženevoje balandžio 26 susi
rinko 19 valstybių delegacijos 
_— vadinami didieji ir tos vals
tybės, kurios kariavo Korejo-

TERORISTAS ATVYKO 
PASAUKI

Kapitonas Chochlovas, vienas 
iš tų teroristų, prisistatė ame
rikiečių saugumui Frankfurte 
ir atskleidė visą savo istoriją. 
Šių metų vasario mėn. MVD 
(vidaus reikalų ministerija\ 
kuri organizuoja ir užsieniuos 
sabotažus, teroro aktus, grobia 
žmones, pasiuntė jį į Vokietiją, 
kad nužudytų Frankfurte rusų 
organizacijos veikėją. Į pagal
bą jam davė du rytų Vokieti
jos vokiečius. I Vokietiją jie 
atvyko pro Šveicariją (pro ten 
eina ne tik ginklų, bet ir žmo
nių šmugelis — ten turėjo bū
ti atgabenta ir Petrovą iš Aus
tralijos!). Frankfurte jis atvy-

A P JU NGęS^I

KOKIOS IŠEITYS INDO
KINIJOJ

Trečias klausimas — Indo
kinija — yra pats aktualiau
sias. Prancūzai nori kuo sku
biausių paliaubų. Dulles, prieš 
išvykdar. es į Europą, senato
riam kalbėjęs, kad Prancūzija 
nori taikos tokiom sąlygom: 
komunistai pasitraukia iš Laos 
ir Cambodia; pąsitraukia ar 
sudeda ginklus iš vidurio ir 
pietinio Vietnamo; šiauriniame 
Vietname jie pasitraukia už 
Raudonosios upės deltos. Tada 
Prancūzija bei jos sąjunginės 
Indokinijos valstybės sudaro su 
Kinija ir Vietnamu taikos su
tartį. Taigi Prancūzą r eina į 
kompromisus, dalį teritorijos 
pripažndami komunistam ir 
pripažindami'jų atskirą Viet- 
minho valstybę.

Dulles tas Prancūzijos pro
jektas esąs priimtinas tik su 
viena sąlyga: Kinija tori garan
tuoti, kad ji neginkluos pr ne
rems toliau šito savo satelito.

_ '• ■

KETURI AR PENKI?
Pirmiausia konferencija sti

klius ties procedūriniu klausi
mu: ar tai keturių didžiųjų su 
priedais konferencija, ar pen
kių. Molotovas, atvykęs į Že
nevą, spaudai pareiškė pasiten
kinimą, kad pagaliau penki di
dieji, vadinas ir kom. Kinija, 
susirenka pasaulio reikalų 
svarstyti. Taigi Molotovas rei
kalauja pripažint, kad kom. Ki
nija konferencijoje būtų lygia
teisė. Praktiškai tai reiškia, 
kad kom. Kinija toje konferen
cijoje iš eilės pirmininkautų. 
Formaliai tai reškia kom. Ki
nijos pripažinimą.

Anglijos ir Prancūzijos už
sienių reikalų ministeriai paža
dėjo paremti tuo klausimu Dul
les nusistatymą — kom. Kinija 
tik pakviesta keturių didžiųjų 
konferencijoje dalyvauti ir pa
siaiškinti, bet nėra lygiatei
sis narys.

KAS PIRMIAU?
Antras klausimas konferen

cijoje bus Korėjos sujungimas. 
Kals ginčas, ar pirma svarstyti 
Korėjos ar Indokiniojs Klausi
mą. Kitados pietų Korėjos pre
zidentas reikalavo, kad tik iš
sprendus Korėjos sujungimą 
būtų einama prie Indokinijos. 
Tačiau šitas klausimas “didie- 
siem” tuo tarpu nėra skubus,

O Aš MANIAU, KAD JI MIRUS.
Pavergtųjų iilaisviniino ir susi
jungimo su Europa mintis toje 
Europoje dar nepopuliari, ta- 
Bau jie nesiduoda laidojami

Kodėl? Nes apmirė Europoje 
du dalykai: vfcutagm Earapaa 
mintis: apmferė taip pat p»»

Prez, Ehentomeris pareiškė, 
kad 'Amerika neatitrauks savo 
kariuomenės Iš Europos.

Po parmojo pasaulinio karo 
prancūzai laimingai pasigavo 
šūkį jungti Europą ir globoti 
mažuosius bei skriaudžiamuo
sius kraštus. Tas gestas jos po
litikai davė idealizmo lapelį.

Po antrojo karo, to ėmėsi An
glija. Jos žmonėm vadovaujant 
kūrėsi (1948) Europinis Sąjū
dis, kuris stengėsi išplėsti vie
ningos Europos minti; susidarė 
Europos Taryba, lyg būsimo#, 
jungtinės Europos vak

Indokinijoje Dienbienphu 
gynėjai suspausti j vienos my
lios plotą. Padėtis beveik bc- 
vŪtitin. Laukiama paskutinio 
masinio puofimo su Ženevos

tų ir Vidurio Europos komisijos 
kūrimu, virto ministeriais ir iš 
judėjimo turėjo pasitraukti. 
Sunku buvo surasti žmonių* 
kurią norėtų savo vardą skir-

Maskva balandžio 23 prane
šė Australijos vyriausybei, kad 
nutraukia diplomatinius santy
kius, atšaukia savo atstovą iš 
Australijos ir įsako Australi
jos atstovui išvykti iš Made
ros, jeigu nebus grąžintas Pet
rovas ir jo žmona.

Australijos vyriausybe atsa-

džia. Nuo 1949 susidarė to są
jūdžio rėmuose ir Rytų bei Vi
durio Komisija (vardą per ilga 
keitusi), kurioje specialiai buvo 
sujungti pavergtųjų kraštų at
stovai.
aitam pravartu buvo turėti 

moralinį kapitalą ir prisistatyti 
taip, kad kiti kraštai Žiūrėtų į 
juos kaip į savo gtobėjusl

Kol konservatoriai buvo opo
zicijoje, jos žmonėm buvo pa
togu vadovauti Europtatam 
Sąjūdžiui Ir minėtai komisijai, 
nes opozicijos žmonės' vyriau
sybės neangažuoja. Kai į vai- 
aną atėjo konservatoriai, Ir 
Churehniio žentas Smcfys ir 
MddUlanas, kuris rūpinosi Ry-

1>ri atrodo nerealu Nutilo kai-. 
bėję apie Eur. T-bą; nutilo taip 
pat ir Rytų bei Vidurio Euro- 
ppsKomisija. Kat&emet bo» 
nndtto 14 buvo kviečiamas tos
SMTOPUB POKCBS t® 1

/(Nukeltai 2 pusi.)
• '-•-.‘v- 'r.

kė tvirtai, kad ji bėglių neiš
duos. Tada Maskva pranešė 
Australijos atstovui, kad jam 

iš Maskvos išvažhtoti neleidžia
ma, kol paaiškėsianti tolimes
nė įvykių eiga. Atrodo, kad 
Maskva nori juos pasilaikyti, 
kad Australija sutiktų už juos 
atiduoti Petrovus. Tokis skan
dalas diplomatijoje dar negir
dėtas.

Ko rimto iš dipioinatmhi 
santykių nutraukimo laukti 
netenka. Panašiai pernai Mas
kva tokius santykius buvo nu
traukusi su Izarelta, o netrū
kus rH juos pati ctnau#no.

ikva nutraukė santykius su Australi j 
bet australų atstovo neišleidžia



Nuo

Prašė kovoti prieš vergijos darbus

mę.
Kai kurie jų laikas nuo lai

ko pasikartodavę, kas man at-

prieš mane ne šmėkla, o gyvas 
žmogus.

Priėjau prie laisvo sta- 
hiko, papražiau sau puoduko 
aktus, laikraščio ir atsisėdau 
netoliese tos paslaptingos bul

vienoje viešojo gyvenimo sri
tyje -— non&an patarti įsto
ti tarptiurtmį komitetą kovai 
už priverstino darbo panaiidni-

Buvo gale paskaityta ir kan
clerio Adenauerio sveikinimo

Mintį parėmė dar Piene A- 
belin, Prancūzijos atstovas e- 
konominėje socialinėje komisi-

murmėjimas... Mano širdis ap
miršta — pabundu ir vėl ilgai, 
ilgai negaliu užaugti...

Visą rytojaus dieną galvojau 
apie tą sapną ir, žinoma, nie
ko sugalvoti negaliu.

Vilniaus j čtatovo sritį plėšti 
dirvonų, sausinti balų, rauti 
kelmų, kad padarytų milijonus 
hektarų naujai dirhamnę į&- 
mes. Visi tie jaunuoliai laiko
mi savanoriais, atliepusiais j 
partijoj šaukimą. Jų išlydėti j 
Vilniaus stotį' bwo atvykęs

Negalėjau suklysti, — pana
šumas buvo per daug nuosta
bus. Net pati i^askvemė palai
dinė, kuri dengė jo liesoką 
stuomenį savo spalva ir išvaiz

dų U0)O0OndB 0MB
pasidavę vaizduotės apgaubk. *on mieste ir su kuo? Al 
|bet*W statos truputį pasta- ataakteu jam, kad gyvteįB su 
ka kėdėje arta rauta* puta am motina. *■'* 
B* — ir ai vB vos MafttaB- (tai flMMta)

kfešaką.”
• Kaip pernai, taip ir šiemet 

Maskvos darbo rezervų minkę 
terija ir Lietuvoje verbuoja 
darbininkus prie tolimųjų Ru
sijos geležinkelių linijų.
• Lietuvos siuvyklos į Kuns- 

tajų ir Petropavlovską išsiuntė 
vatinukų ar šiltų kelnių už p«? 
sę milijono rublių. Tai drabu
žiai busimiem dirvonų arto
jam. Iš viso Lietuvos siuvyk
los turi tų drabužių pagaminti 
už 7 milijonus.
• Panevėžio vežimų dirbtu

vė išsiuntė į Užuralį 20 vago
nų vežimų, kurie irgi skirti 
dirvonų plėšimo sritim.

ju. Jis pagaliau pastebėjo ma
no įkyrų dėmesį Jr išsyk ne
susivokdamas, paskvą, nepaten
kintas pažvelgė į mano pusę, 
rengėsi atsistoti — ir parvertė 
nedidelę lazdelę, atremtą į sta
lą. Aš greit pašokau ir pakė
liau ją. Mano Sintis smarkiai

Sau? Pajutęs, ^r tut, mano 
įtemptą žvilgsnį, $s pakėlė į 
mane savo juodas, smeigian
čias akis... Aš krūptelėjau...

Tai buvo tas pats žmogus 
tėvas, kurio aš ieškojau, kurį

tai Įvyks, jie nieko negaus ir 
turės pragyventi B tų trijų 
mėnesių avanso ar paritintų 
atsargų-

Kam jaireikė organizuoti 
naujų dirvonų, matyt iš to pa
ties centro komiteto pareiški
mo. Esą susidaro spraga lup 
grūdą doSata ir jfe pareikala
vimo. Ją aepskssta nei sab-

Motina mane turėjo vienui 
vieną. O vienatūriai dailiau
siai netaisyklingai vystosi. 
Juos auklėdami tėvai tiek rū
pinasi savimi, įtiek ir jais... Tai 
jau nekas. Aš neišdykavau ir 
nesužiaurėjau (kas atsitinka

pagyvėjo. Daugybė laivų at
plaukdavo į prieplauką, dau
gybė nematytų veidų pasirody
davo gatvėje.'Tuo laiku aš la
bai mėgau slankioti krantine, 
pagal kavines ir vieftuSus, 
stebėti įvairius jūrininkus ir 
kitus žmones, sėdinčius prie ne- gviefia iš melsvo dangaus, ir 
didelių, baltų staliukų, apsta
tytų švininiais puodukais su 
alum.

Štai kartą, praeidamas pro 
vieną kavinę, pamatau žmo
gų, kuris tuojau patraukė į sa
ve mano dėmėsi. Apsivilkęs fl- tybes. 
gą juodą palaidinę ir užri- 
smaukęs ant akių šiaudinę Laikydamas laikraštį prie! 
skrybėlę, jis sėdėjo nejudėta veidą, sekiau akimis nepažįsta
mas, sunėręs rankas ant krūti- mąjL 
nės. Retoj plautei garbanos ka- Jis beveik nejudėjo, ir tik 
rojo beveik iki nosies; plonos retkartate pakeldavo paniūras! 
lūpos spaudė trumpos pypkės veidą. Jis aiškiai kažko laukė.

vykstančiųjų tėvai, giminės, 
draugai. Išvakarėse, balandžio 
4, Vilniaus dramos teatre buvo 
surengtas jiem išlydėti iškil
mingas vakaras.

“Paskutinės atsisveikinimo 
minutės, paskutiniai tvirti ran
kų. paspaudimai, pasibučiavi
mai” — pasakoja koresponden
tas apie tą pirmą grupę, siun
čiamą iŠ Lietuvos. Tikrai, tai 
gali būti paskutiniai atsisveiki- 
mai, nes programoje, • kuriai 
vykdyti jaunimas šaukiamas, 
nieko neužsimenama apie tenai 
dirbsiančių kada nors grąžini
mą atgal. O vežami jie į. sritį, 
esančią nuo Vilniaus už 2,200 
kilometrų.

Tas čkalovas yra buvęs O- se dar nėra. “Savanoriai vyk-

man pasirodydavo.
— Ar tik nemiegu, — pagal

vojau: —Ne„. Dabar diena, ap
link ūžia minia, saulė staktai

Tik ką paminėjau, tad kar
tais užmigdavau neaiškių min
čių ir svajonių veikiamas. Ben
drai aš daug miegodavau — ir 
sapnai mano gyvenime vaidino 
Žymų vaidmenį; sapnuodavau 
beveik kiekvieną naktį. Nepa
miršdavau sapnų, teikiau 
jiems daug reikšmės, laikiau 
juos pranašingais, stengdavau
si atspėti jų paslaptingą pras-

Gyvenau tada su motina ne
didėtame pajūrio mieste. Man* 
sukako septyniolika metų,, o 
motina neturėjo dar nė trisde
šimts perkertų; ji labai jauna 
ištekėjo. Kai mano tėvas mirė, 
man ėjo septinti metai, bet aš 
gerai Jį atmenu. Mano motina 

| . buvo nedidelio ūgio, švięsia- 
* plaukė, daSaus, bet amžinai 
į liūdno veido, tylaus, pavargu- 
: šio balso ir nedrąsių judesių.

Jauna garsėjo grašiu ir iki am
žiaus gedo liko patraukli ir 
meili. Aš nematau gilesnių, 

. meilesnių ir liūdnesnių akių, 
švelnesnių ir minkštesnių plau
ta; nematau ir rankų tanes
nių. Dievinau ją, ir ji manė 
mylėjo... Bet mūsų gyvenimas 
nebuvo linksmas: kaž koks 
paslaptingas ir neužtarnautas 
vargas nuolat graužė patas jo 
buities šaknis. Tai nebuvo tik
tai mirtis tėvo, nors mano mo
tina jį labai mylėjo, nors Sver
tai saugojo jo atmintiną... Ne! 
Čia buvo dar kažkas, ko aš 
nesuprasdavau bet ką nujaus
davau miglotai ir stipriai. Vos 
Hk pažvelgdavau j tas ramias

kaitimas. Dr. A. Prochazka, bu
vęs Čekoslovakijos ministeris 
ir vid. Europos krikščionių de
mokratų unijos pirmininkas 
sveikinimo kalboje sakė:

“Kadangi mūsų broliai ir 
sesės už geležinės uždangos ne
gali laisvai kalbėti, tai mes 
turime už* juos kalbėti ir veis
ti.” -

Jis ragino visus veikti soli
dariai prieš bjaurų vergų dar
bo nusikaltimą, prašydamas 
nepamiršti faktų ir kovoti 
prieš tą blogį, kurs kasdien 
atima daug gyvybių ir kurs 
yra nuolatinė grėsmė gyvenan
tiems jos šešėlyje.

Atsakydamas Dr. Emilio Nu- 
nez Portuondo, Kubos atstovas 
JT, nurodė, kad laisvos diskusi
jos J. Tautose gali neturėti ga
lo ir vis dėlto nesulaikyti nuo 
priverstino darbo praktikos. 
Dėl tos priežasties

“viso laisvojo pasaulio pasi
bjaurėjimui organizuota mo
dernia vergiją išreikšti ir pa
šauta dėmesiui į tai atkreipti

. Anoje pusėje tuo tarpu nieko jai negalime padėti. Jei kas 
pavergtoje Lietuvoje dabar ir kuriama, rašoma ar teptuku ta
pomą, nebetarnauja lietuvių tautos dvasiai tenkinti ir stiprinti. 
Tai yra svetimos dvasios nuodai, sunkiami į mūsų tautos kūną, 
kad jis pasidarytų nebepajėgus ir neatsparus savo gyvastį išlai
kyti.

Atsverti tą blogį šiuo metu tegali į laisvąjį pasaulį išsklydę 
lietuviai, kaip klaidžiojančios ugnelės po viešąjį kitų tautų ke
lią. Tačiau ir joms išlaikyti, kad negestų, o dar labiau švytėtų, 
reikia nemažo triūso ir visų talkos.

Vįlątata trarita Btatata T—ą» vyr. red. & SMMHBb

kr koieapMBdenctias redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
■trtdpaniai apųpspi to gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
tjrp atraipaiiai nebūtinai išreiškia redakcijos.nuomone. Už skelbtom turt
ai to kalba redakcija neatsako.

prieš laiką pairo, be to, gi ir' Ypatingai nejaukiai mane nu- 
sveikatos aš buvau silpnos — teikdavo vienas sapnas, 
nuridaviau į motiną, į kurią aš Man rodėsi, kad einu siaura, 
ir veidu buvau labai panašus, blogai grįsta senoviška miesto

Vengdavau savo vienmečių gatve,tarp daugatikščių mūri- 
draugijos; bendrai šalinausi 
Žmonių, net su motina mažai 
kalbėdavau. Labiausiai mėgda
vau‘skaityti, vaikščioti vietas 
— ir svajoti, svajoti!*

Apie ką aš svajodavau, sun
ku pasakyti: man, tiesa, kai 
kada rodės, tarytum stoviu 
prieš pusiau atviras duris, už 
kurių slepiasi nežinomos pas
laptys, stoviu ir laukiu, ir 
tirpstu —ir neperžengia slenks
čio—ir vis galvoju, kas ten už 
jų yra — ir vis laukiu... ir 
stingsta ir užmingu.

Jei manyje plaktų poetiška 
gyslelė — aš tikriausiai im
čiau eiles rašyti.

Gražiuose Carnegįe Endow- 
ment Bulding for Internatio
nal Peace rūmuose praeitą ket- 
viitadtenį vidurio Europos 
krikščionių demokratų imija 
suraigė priėmimą JT ekonomi
nės bei socialinės komisijos 
delegatam pagerbti.

Minėtoji komisija paskutiniu 
laiku tyrė priverčiamojo darbo 
praktiką už geležinės uždan
gos, tai ir šio priėmimo svar
biausia tema buvo tas baibariš- 

tačiau grūdinių kas totaiistinių valstybių nusi-

dų augtotojų maitai Taip nu-* 
tiko dėl to, tad valstybės pla
no komisija ir žemės ūkio bei 
sovehozų ministerijos padariu
sios stambių klaidų. Už tas. jų 
klaidas dabar “100,000” jau
nimo ir tuo vardu kiti to jau
nimo kiekiai turi vykti į “nau
ją gyvenimą.”

Tos klaidos tikrasis auto
rius yra seniau garbinamas, o 
dabar jau vis labiau malonės 
netekes mokslininkas Lysen- 
ka Jis buvo skatinęs kuo dau
giau žemės ploto palikti dau
giametėm pašarinėm žolėm. 
Rezultatas buvo toks, kad pa
gal minėto partijos nutarimo 
aiškinimą visas dirbamos že
mės plotas padidėjęs septyniais 
milijonais ha. n?lv<rint; «n 
1940 metais,

Lietuviškosios karybos ugnelės
Nei viena tauta nėra tiktai žmonių krūva, susėdusi apdink 

stalą, tad sočiai pavalgytų savo didžiuoju ar mažuoju šaukštu. 
Jį aplaižius^ nesiaučia patenkinta, jei nėra tenkinanti jos dva
siniai reikalai. '

Tauta yra gyvosios dvasios sutelkta jėga, kuri veržiasi ir 
pati kurti, kad savo dvasią patenkintų, ir mvinasi kitų tautų kū- 
iybą. Be jos—mokslo, meno ir literatūros—tauta negalėtų daryti 
pažangos ir ilgesniam laikui išlikti gyva. Josios stalą apsėstų ki
tos tautos, kūrybingesnės ir gajesnės, ir* ji nuskurusi turėtų eiti 
elgetauti, kol visai išnyktų.

Dėl to yra didelė tautai nelaimė, kai ji nebepaiegia kur
ti: dei atimtos jai laisvės arba dėl sunkių gyvenimo sąlygų. To
kioje sunkioje būklėje dabar yra lietuvių tauta.

Man staiga darosi baisu pa
manius, kad aš vėl nustoju sa
vo tėvo, puolu patari jį, bet 
jo jau nematau^. Ir tikrai gir

iu vienturčiais),bet nervai man rodė nesuprantama ir keista, tari Jo piktas, tatau Žvėriškas

mdn toks pažįstamas, kiekvie- man atrodė, jog visa tai išgal- 
nas jo tašo geltono veido bruo- vojau, kad panašumo jokio nė- 
žas^ visa jo išvaisda — ąnks- ~ —
taujau be abejones buvo įstri
gus mano atmintta, tad turė
jau sustoti ties juo ir savęs ’ 
kteosti: tas jįsTKur ai g ne

pabėgusi Maskvos valdžia.
Kas vykstanfiųjų laukia, ma

tyti iš partijos Maskvos centro 
komitetokovo 2 nutarimo. Ten 
vykstantiem inžinieriam, tech
nikam, zootechnikam ir kitiem 
žemės ūkio specialistam, kva
lifikuotiem mašinų taisytojam, 
sąskaitininkam ir kitiem dar
bininkam, kurie, atrodo, ten 
tur būti atatūnistracijos tar
nautojai, — jšmtauna trijų 
mėnesių jų buvusio uždarbio 
dytaki pašalpa ir apmokamos 
kelicmes išlaidos. Ndcvalifikuo- 
tų daririninkų nutarimas visai 
nemint

Toliau — ar tumiausiem niuo 
tų- dirvonuojančių plotų vie
tos organam įsakoma įsteigti 
lauko stovyklas ir aprūpinti 
jas vagonėliais bei palapinėm 
busimiem darbininkam, tų nau
jų atkariaujamų žemių gyven
tojam gyventi.

* Įsakoma taip pat suorgani
zuoti maisto ir vandens tieki
mą, įsteigt maisto parduotuves 
ir kitų reikmenų krautuvėles, 
kino teatrus; parūpinti knygų, 
laikraščių ir medicininės pagal
bos. ,

Vadinas, viso to dabar ten 
tuose busimuosiuose olėšiniuo-

Jis dirbtinai nusišypsojo, 
padėkojo man ir, priartinęs sa
vo veidą prie mano, pakėtė an
takius ir truputį pravėrė lū
pas, tarytum jį tai nustebino.

— Jta kūjai mandagus, jau
nuoli, — prašneko jis staiga 
sausu ir skardžiu balsu. —Da
bar tai retenybė. Leiskite jus 
pasveikinti. Esate gerai išauk
lėtas.

Neatsimenu, ką būtent aš at
sakiau jam; bet tafta greitai 
tarp mūsų užsimezgė. Aš suži
nojau, tad jis mano tėvynai
nių kad neseniai grįžęs iš A- 
merikoų kur išgyveno daug 
metų, ir greitai vėl ten Švykš
ta. Jis pasivadino baronu... var
do aš negalėjau gerai išgirsti. 
Jis tag> pat, kaip mano “nak
tinis” tėvas, baigdavo kiek

vieną savo žodį kažkokiu ne- 
aiškiu rmmnėjimu. Jis panorė
jo sužinoti mano pavardę. B- 
girdęs tarytum nustebo. Frakui 
peidraol, ar aš šeiriai gyvenu
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ir nejudrias akis, į tas gražias, 
tokias nejudrias, be kartėlio 
■užkauptas, bet sustingusias lū
pas.

Sakiau, kad motina mane 
mylėjo; be/ būdavo minučių, 
kuomet ji mane atstumdavo, ir 
aš ją apsunkindavau, buvau ne
pakenčiamas.

Tada ji jautė tarytum pasi- 
biaurėjimą manimi—ir paskui 
nusigąsdavo ,su ašaromis aky
se apgailestaudavo, spausdavo 
mane prie šircBes. §ių ūmių 
neapykantos suliepsnojimų 
priežastimi aš laikiau jos pakri
kusią sveikatą, jos nelaimę. 
Ji vilkėdavo juodai, tarytum 
gedėdama. Gyvenome mes pla
čiai, nors veik neturėjom paĮin-

PfiENUMBRATOS KAINA

rate 
rara

Amerikoje jau penkti metai tą gražų talkos darbą vykdo 
kultūros žurnalai “Aktai”. Jie telkia apie save nemažą,būrj mū- 
sų' moktarinkų, dariminkų ir rašytojų. Jau treti metai “Aidai” 
skiria ir piniginę premiją už mokslinės bei grožinės kūrybos Vei
kalus. gtanet ta premija atiteko jiunam lietuvių poetui Alfon- 
$ta Nykai NBiūmri.

Preuriiją įteikiant, T. Leonardas Andriekus, vienas iš “Aktų” 
redaktorių, kaip tik užsiminė apie žaltvyksles arba tas klai- 
d^ąjanSas Taneles, kurios neva pasirodančios viršum paslėpto 
žemėje Jdbio. Tie seni mūsų liaudies pasakojimai^ kaip kalbėjusis 
nurodė, tegali būti imanti vien simboliškąja prasme: kai kalbame 
apie dvasinį, o ne medžiaginį lobį. Tiktai dvasinis tautos lobis 
apsireiškia šviesiomis kūrybos Bepsneiėnris, kurios kitus traukia 
ir šūdo. Bet reifcafingas ir triūsas jį atkasti, kad labiau švytėtų.
. DQ to tėvai pranciškonai, kurie tik dideliu rūpesčiu išlaiko 

“Aidus”, verti yra visokeriopos mūsų paramos. “Aidus” remda
mi pridėsime ir tiem mūsų kūrejatii, kurie neleidžia prigesti He- 
tuviškosios kūrybos ugnelei

geriausi grūdų derliai, krem
liaus planuotojų buvo išimti iš 
grūdinių jpainSMų phmn Dętar 
grūdines kultūros žemių re&ia 
ieškoti už Uralo. Tam gal bū 
turi reikšmės ir strate^niai 
sumetimai.

Pažymėtina, kad tik prieš 
pusmeti Įsom, partijos centro 
komitetas, gen. ataetoriaus 
Chruščiovo pasiūlytas, varė že
mės ūkio specialistus iš miės* 
tų į kaimus. Dabar iš tų pačių 
kaimų, iš žemės ūkio, šaukia 
jėgas prie Uralo. “Savanorių” 
neužteks. Tai matyt ir B to, 
kad partijos organai įpareigo
jami “ateitai te Męsti vado-

n»MMmriig ir smai
liais stogais. Aš ieškau savo tė
vo, kuris nemiręs, bet kažko
dėl slepiasi nuo mūsų ir tik
riausiai būtinai gyvena viename * mottoa, tuo laiku nepaprastai 
iš tų namų. Ir štai aš įžengiu 
t žemus, tamsius vartus, per
einu ilgą kiemą, užverstą rąs
tais ir lentomis, ir patenku pa
galiau į nedideli kambarį su 
dviem apvaliais langais. Vidu
ry kambario stovi naktiniais 
drabužiais mano tėvas ir rūko 
pypkę. Jis nei kiek nepanašus 
į mano tikrąjį tėvą: jis aukšto 
ūgio, Hesas, juodaplaukis, no
sis jo kumpa, akys paniūru-, 
tas ir veriančios; iš išvaizdos 
kokių keturiasdešimt metų. Jis 
nepatenkintas, kad aš jį sura
dau; aš irgi nesidžiaugiu mūsų 
suritfidmu. - Jis truputi atsi
gręžia, pradeda kažką murmėti 
ir vaikšfioti pirmyn te atgal 
nedideliais žingsniais... Paskui 
jis po truputį tolsta nesiliau
damas murmėti ir nuolat žvilg
čioja atgal per petį; kambarys kancffltij. Tta žmogus pasirodė Aš Sūriau, žtūrėjacu. Kotas 
išsiplečia, ir jis dingsta rūkuo-
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Pavasario mergaite

būti Jr daugiau, ypač kai į va* 
karą atvyko remtų net m te 
limesnių virtų: kan. kfyfcoias 
Vaitkūs, Dr. J. GMusift B»

Ir rodos, kiek nedaug čia be
truktų, kad galėtų sklandžiai 
vykti mūsų spausdinto žodžio 
platinimo darbas. O vienok ir

Minėtų faktų akivaizdoje, 
norėtųsi patiekti mūsų leidyk
loms keletą konkrečių patari-

Pastaruoju laiku mūsų perio
dinės spaudos lapuose gausėja 
straipsniai, kuriuose aptaria
ma lietuvŠkos knygos padėtis. 
T ^idyklų' pranešimai kelia pa
grįsto rūpesčio mūsų knygos 
likimu. Jei knygų tiražas bus 
priverstas ir toliau mažėti, tai 
lietuviškos knygos išleidimas 
atsidurs vargiai išsprendžia
muose sunkumuose.

niais piešinėliais, jo kaina dar 
daugiau nukristų ir teptų mū
sų neturtingoms leidykloms ne
sunkiai įveikiama.

4. J šį prospektą įtraukti ne 
tik šiuo mete gaunamas kny
gas, bet ir žurnalus bei laikraš
čius.

to” operos “Pasakykite jai”. 
Publikos šiltai priimta bisui pa
dainavo dar keletą dainų ir iš- 
traufcų iš operų.

Antrasis dainavo Stasys Lie
pas, Vilniaus operos solistas. 
Sodriu baritono balsu ys padai
navo St. Šimkaus 
nužegfiuos ir L« 
kūbėno.Zemė kžį 
kelių; antroje dalyje P. Čai
kovskio — Legenda apie vaike
lį Jėzų, R. Schumanno — Du 
grenadieriai ir iš G. Rosini o- 
peros “Sevilijos kirpėjas”, Fi
garo kavatžha. {tisui padainavo 
įvairių dainų ir ištraukų iš ope
rų. Piibiikoš nebuvo norimas 
nuleisti nuo scenos. Sofistams 
akompanavo pianistas Aleksas 
Mraonriaas.

KNYGNKBIAIDABAB_
Aname spaudos draudimo 

laikotarpyje mūsų garbingi 
knygnešiai turėdavo nugalėti 
vieną didefi pavojų— rasų žan
darų budrumą Rytprūsių pa
sieny fr krašto viduje. Nevie
nas knygnešys pateko žanda
rams į rankas ir nukeliavo į 
Sibiro taigas. Bet jie bausmės 
nepabūgo, nes suprato savo 
darbo reikšmę kavoje už lietu
vybę

Dabartiniu metu už lietuviš
kos knygos spausdinimą -ir jos 
platinimą negriebia mūsų ir ne
kiša į kalėjimus nei Amerikos, 
nei kurio kito laisvo krašto po
licijos. Lietuviška knyga šian
dien gali nevaržomai keliauti 
iš Amerikos Vokietijon, iš

čių (dar vieną eilėrašti padek
lamavo Aušra Bendotiūtė), 
Algirdas Landsbergis ir Kotry
na Grigaitytė skaitė savo eiles.

Programai • pranašinejo P, 
Jurimsir Aušra Bendoriūtė. -

Po programos tematinėje 
rolėje įvyko vaišes ir laureato 
pagerbimas, kur dalyvavo New 
York© rašytojai daiBnmkai ir

-į vasarą atsaanke naktines 
pubUcOs ir literatūros bet nte

KariL Maidmty istorija 
gegužės 3 d. 10 v. v. bus vaidi
nama per ĖST ir CBS-TV tin
klą (86 televizijos stotys). Pa
grindinį vaidmenį vakfins žino
mas prancūzų • aktor. Claude

pektą. Jame felpą trumpi kny
gų aplūdinimai turi taikyti į 
įkaitytojo psichę, jo interesus 
bei polinkius.
2. Šio prospekte i^efati ma

žiausiai 50.000'egzempliorių.
3. Reikiamą šiam prospektui 

pinigų sumą turėtų sutelkti 
visos laisvame pasauly esaa-

Vai kur 
ė, V. Ja- 
ir smūt-

Mes fietmvai esame artojų 
šalis. Neturėdami sunkiosios 
pramonės, neišvystėme didelio

karo koncertinę dalį pradėjo 
VHiiaui operas sofiste Felicija 
Pupėnaiti- VtaUhuakferiė. Pir- zfiev mėgėjai Galėto publikos 
moję dotyto ji padainavo: K. 
v. BauaKto —- saro uanDan- 
Na dafaa, J. Tbftrf - Kekūos— 
Mano meaą sene švente *• 
Kačanaurito—Gal ta nori, kad 

4arew— -■** ___ a- .IKAZUbOSB'. OBD3K U 
G. Verdi *Ttau CarkT operos

Nėra prasmes apkaltinti 
juos tam tikru nerangumu, Gy
venime laikus, kada prekė, ga
lima sakyti, pati ateina pas 
pirkėją, jam pataikaujančiai 
pasiparšdama. Beftte tad, kad 
ir mūsą kaygą leidyklos Bvys-

Ir visai priešingai yra ten, 
kur jis išplaukia iš pačių gy
venimu pažįstamų vaizdų. Ten 
jo poezija gauna jėgos, nuos
tabaus nuoširdumo, vaizdų o- 
riginalumo. Jis ten lyg tapyto
jas surenka netikėtas spalvas 
ir keliais bruožais įspūdingai 
surikiuoja pergyvenimus.

Dar reikia'prisiminti ir ilius- 
tratorių Kazį Janulį, kuris pa
puošė ir “Praradimo ’ simfoni
jas”. Kaip pastarojoje knygoje 
jis buvo santurus.fr lygus, taip 
čia jp papuošimai nesuderinti.

Knygą gražiai išleido Vytau
tas Saulius.. Tiražas 350 egz., 
kurių 50 numeruotų ir auto
riaus pasirašytų. A. Dž.

Atsimenu save aš sėdintį ant upės knate; 
Žiūrėjo | mane Sūdri pavasario fantai. 

Dainuodami man dainą nesuprantamą, 
Ir Maūūnėiį prie vandens atuinUi vaikai.

ka ir į tarptautinius literatūri
nius vaizdus bei terminus, įve
da prancūziškus vardus. Šituo
se momentuose jo poezija su
siaurėja, darydamas supranta
ma ir pajaunama tik nedide
liam ratui tų, kuriem ką nors 
sako tie inferoai, konkvistado- 
rai, orfėjai ir kiti knygų ter
minai Ji praranda ir formos 
graktšumą, natūralumą, kai 
autorius, norėdamas ^laikyti 
“mūrinį” eilėraščių vaizdą į- 
bruka nemažus prozos gabalus, 
kurie lyg cemento blokai už
griozdina poezijos upelį. Kai 
poetas išklysta iš namų vaiz
dų skales, blanksta, pergyveni
mas ir vaizdas.

Su savo tautiečiais Vokieti
joje ir Šveicarijoje nekartą esu 
kalbėjęsis opiuoju knygos rei
kalu. Pokalibo metu paaiškė
davo, jog jie mielai išgytų ne 
vieną knygą, jeigu >e tik ži
notų, kad yra tokių ir štai to
kių knygų, kaip ir kur gauti 
ir tt Vienu žodžiu — jeigu 
kas nors jiems tiesioginiai tą 
ar kitą knygą gražiai papfrš-

Ug sol ji pasižymėjo per 
dideliu paprastumu. Ypač ro
manai galėtų susilaukti pa-

imtiį trūkmną, kurie savo 
nurita atsiliepia į knygos tira
žo sufiesė joną. < .

Kai kas bando tų trūkumų 
priežasčių ieškoti dideliuose 
nuotoliuose, kurie skiria vieną 
tautieti nuo kito. Bet šiandien 
ĮoyasiririmBK paštu yra taip ge
rai sutvarkytas, kad per paly- 
gjnamai trumpą laiką galima 
pasiekti tolimiausius žemes už
kampius. Taip pvz. anksčiau 
minėta Fackel leidykla suge
ba aprūpinti knygotais savo 
skaitytojus, gyvenanSus 71-je 
iTžsfcnin valstybėje- Todėl irbe 

(Nukelta į 5 psl)

me dėmesio į savų prekių rek- 
mados suknelės su skrybelai- lamavimą. \ Ką jau bekabėti 
tem reikalmgi reklamos. šiuo apie knygos reklamą? • Tiesa, 
metu reklamos yra reikalinga žurnaluose ir laikraaščmose y* 
ir knyga, jeigu ji nenori būti - ra talpinamos knygų recėnzi- 
kitų prerių* visiškai nustebta, jos, temos galimai objektyviai 
čia ir iškyla klausimas, kaip išteeiia veikalo vertę. Bet argi 
yra su mūsų fietuviškų knygų visi lietuviai prenumeruoja 
reklama? Kekte yra triilaunri laikraščįus? Be to, reklamos 
riejo srityje ir kas darytiną psichologija yra žymiai skir

tinga nuo reeenrijos turinio. 
Reikta tad ieškoti kitų kebų 
bei priemonių mūsų spaudai 
paškleisti savųjų tarpe.

5. šį prosprižą įtiktą veltai 
išdainti kso ridesriam fietavią Anglijos Australijon ir kitur. 
skairioL

Į platinimo talką turėtų bū
ti įtrauktos PLB Krašto Valdy
bos, nes jos turi mūsų išsiblaš
kiusių tautiečių adresus.

6. Leidyklos tari sėragtis «š- 
męgzti tiesiogin| eyšį sa skai
tytojais ir jį nuolat palaikyti, 
informuojant savo skaitytojus 
apie naujus leidinius.

7. | kiekvieną irieidSamą 
knygą |dėti po mažatį savo 1d- 
dmią prospekte^. Užtektų, jei 
jame būtų trumpai aprašosnos 
dvi „trys knygos ir palabintos 
tų knygų viršelių ar net auto
rių nuotraukėlėmis. Alfonsas Nyka Niliūnas į 

mūsų literatūrą atėjo 1946 
stipriu ir originaliu eilėraščių 
rinkiniu ‘^Praradimo simfoni
jom” ir šia pirmąja savo knyga 
laimėjo Bafro premiją.

Jis buvo naujas, originalus 
tuo, kad išreiškė pergyvenimus 
žmogaus, giliai jaučiančio ir 
mąstančio, kurį veikė naujo 
Inkarinio gyvenimo rūpesčiai. 
Tuos rūpesčius Nyka Niliūnas 
patyrė arba tiesiogiai pačiu 
gyvenimu tremtyje arba iš va
karų Euivpos naujosios litera
tūros, kurią jis pažino giliai 
ir plačiai. Tai rūpesčiai žmo
gaus, Kuris pasijuto išblokštas 
iš. savo* buvimo prasmės ir 
stengiasi tą prasmę iš . naujo 
apčiuopti.

Tuos pergyvenimus Niliūnas 
pratęsia ir naujoje knygoje 
“Orfėjais metfis”. Juos reikš-, 
damas, dairosi atgal į praeities 
namus, kur miega * vaikyste, 
kur dalgis kalbėsi su langine, 
ktff liko sesuo, knygos, drau
gai, vėjas ir šuva. Tai nėra 
namų dgesys, nostalgija. Tai 
greičiau supratimas ir suradi
mas buvimo prasmės, kad lem
ta kentėti, kovoti, dužti, kad 
tdkį pat kelią turi ir gamta 
bei daiktai, kurie virsta to li
kimo simboliais.

Tuose pergyvenimuose iš 
lietuviškų vaizdų autorius pasu-

Sumos dydis priklausys nuo 
prospekto formos, štai pvz; 
Facfcti leidykla , Stutigarte, 
Vokietijoje Išleidžia regtdiariai 
savo pritinamų knygų prospek
tą, vpd. "FacketChrouik”. Jis 
yra spalvotas ir apima 20 
psl. Jo tiražas siekia 175.000 
egzempliorių. 50.000 tokio spal
voto prospekto kainuoja maž
daug 3500 doL, gi nespalvoto 
— per pus pigiau. Ltidžiant 
prospektą laikraštiniame po- 
pieryje ir jį Riistruojant ne 
knygų fotografijomis, o grafi-

Ažnežtaate Mfcor jfaai krante

NefiMtea ir svetima ritten lankam;

Jai Įdraslrf piaterim drėgnas, nesvetingas kovo vėjas 

Ir freidą, Šypsanti kažkam.

Daili V. K. Jonynas gegužės Chieagoje susiorganizavo iie- 
8 d. atidaro savo kūrinių paro- tuvių styginis "kvartetas, kurį 
dą New Yorke Weyhe galerijo- sudaro Alfonsas Paukštys — 
je, 794 Lexington Avė. Paroda jnrmas smuikas, Mykolas Pet- 
tęsis iki birželio 5 d., bus išsfn- rusevičius — antras smuikas, 
tyta akvarėlės, medžio raiži- • Vytautas JanČys — viola ir P. 
niai, piešiniai. Dominuos pdsa- Andersonas—vioienčęlė. 
žai. Parodą rengia pati ’ Weyhe Petras Babickte gyvenąs 
galerija, viena iš pačių žymiau!- pietų Amerikoje, paruošė spau- 
sių New Yorkė. Ta proga bus <jai dramatizuotą pasaką “Jur- 
išleistas katalogas. agį” ir. baigia tvarkyti apysa-

Bern. Brazdžionio 30 metų ką “žvaigždės viišum Sibiro.” 

kūrybos sukakties minėjimą 
rengia Bostono Rašytojų Klu
bas drauge su Bostono ateiti-

, . ... ninkais. Minėjimas įvyks ^gu-
Ptefi»rotes moderniosios žės 1 d. 6 v.v. Lietuvių ramo- 

poeaiįm ęą^aštU vėje. Iškilmmgo akto metu kdl-
Britų testerių klubas Lando- ^ės Jonas Aistis, po to litera- Dauphine. • • 

ne surengė poezijos vakarą, tūrinė dalis, sveikinimai ir po- ~‘ 1
KlUbo pirmininkas lordas Duft- būvis. DitehtaLtakta
sany pakvietimuose paskelbė, ________ __ , <
kad fis pats per tą vakarą J“®“® Mitetamis isteidaa Buvo, pranešta piačjai, kaip 
skaitys didinusią moderniosios fsakūrta? Kun. Petras Pktyžiuje globoja
poezijos efite&tį. Kai jis iŠ tik- . Australijoje, pavadindamas ją benantius ir jtem organteioja 
iiijų paskaitė, pubiDca Hgm jam “Benairaai”. šiuo meta J. Mi- statybą. Paskutiniu laiku 

m> Velionis yra persikėlęs j Ar- j pagafc, prancūzų 
rimti, pfrmtaintauT^ tšė, gentiną. Knygą renka “Laiko” įffininkai. Georaes Rouault 

M jte norėjęs tik nteuskaud 9ta»tavė. . nupiešė Kun. Petro portretą H
freiliraityjtepiriBi^ptainda- Kas. M. Vakfcre Chieagoje atvirutės ir jį iekfita iš varty
mas kiekvieno . antologijoje < gągidės IK per spaudus 50 tyrių Pinigai eta Kun. Prtro

* KAS KALTAS?
Dėl susidariusios mūsų 

spausdinto žodžio krizės kaltas 
šj kartą ne mūsų rašytojas, 
kurs, gyvendamas pilką trem
ties gyvenimą, būtų netekęs 
kūrybinio polėkio ir nustojęs 
rašyti. Mes tarime gražų rašy
toją būrelį ir galime drąsiai 
cRdžiuotis ją kūrybos vagiais.

Tik nevalia užmiršti, jog 
kūrėjas nekuria tik sau. Jo in
dividualus kūrinys siekia tapti 
visos bendruomenės turtu. Jei
gu tapytojo ar skulptoriaus kū
rinys yra dar surištas su vie
ta tai rašytojo veikalas to kliu
vinio nepaėsta. Jis gali pas- 
klysti po visą pasaulį, nepra
rasdamas savo originalumo 
vertės. Bet užtai rašytojas rei
kalingas tarpininką, kurie j| 
pristatytą plačiajai visuomenei.

Šias funkcijas atlieka pa
prastai leidėjas ir knygininkas. 
Nuo jų profesinio sugebėjimo 
ir šaunumo priklauso knygos 
išplatinimo pasisekimas.

Šiame straipsnyje mes todėl 
ir norime kiek plačiau sustoti 
prie lietuviškos leidyklos ir 
knygų platintojo. Tik radę, jog 
čia viskas tvarkoj, galėsime vi
są kaltę dėl hetuviskų knygų 
tiražo smukimo mesti skaityto- metais išleisti vieną
jams. _ ____

MCSĮJ KNYGA .NESIREK- 
LAMUOJA

Laisvojo krašto ūkio siste- 
mai būdinga yra konkurencija. 
Ji viešpatauja ir pramonėje ir 
prekyboj. Konkurencijos kliū
tims ntęalėti yra visų naudo
jama viena labai efektyvi prie
monė — reklama. Reklamoje 
panaudojami tokie dalykai, ku
rie savyje yra, rodos, nereikš
mingi kurie tačiau nejuaomis 
įsiskveihia i žmonių pasąmonę. 
Neono šviesa spanebs krautuvės 
pavadinimas meniškai dekoruo
ta vitrina, prekės savumus iš
keliu įpakavimas bei išmargin
ti laikraščių puslapiai nuolat 
atakuoja mūsų silpnybę įsigyti 
vis naujų daiktų. Ir juk ne pa
slaptis, jog mes nekartą šį tą 
nusiperkame, pavilioti vien tik 
akį psftrai&ianSos reklamos.

Klaidinga būtų manyti, jog 
tik automobiliai, šaldytuvai ar

Ddbsirtics lietovižkoji koy^š lamosirisž^ek&M. 

prekybos tekate Tada dar susopinti piafia ir
*--------- taiklia betuvMkns knygos rek-

lamau
* Iškėlę lęktyklos trūkumus.

Sdnnadienį, balandžio 25 d., Don Fatale, g C. Semt Saens 
Aprejšknno parapijos salėje operos “Samsonas ir Dailia” 
Brooldyne įvyko “Aidų” kultu- Cantabile ir Ch. Gounod “Faus- 
ros žurnalo pavasarinė šventė. 
Jos metu buvo įteikta ir meti
nė "Aidų” praraja.

Vakaro programą {radėjo T. 
Leonardas Andriekus, nušvies
damas “Aidų” rūpestį puoselėti 
lietuviškąją kultūrą. Ta pras
me jau trečią kartą paskiriama 
ir premija: pernaLji atiteko- 
už mokslo veikalą Antanui Ma
ceinai (Saulės giffgnė), tep^« 
nai Jonui Aisčiui už poeziją 
(Sesuo beteis). z

I sceną pakviestą laureatą 
Alfonsą Nyką NSraną publika 
sutiko dfiteis plojimais. Taip 
pat buvo pakviesta ir visa jury 
komisija ir *Aidų” adnunistra- 

=torais- Sgesię kabą pasakė 
Antenas “Aidą"
vyr. redaktorius. Pradėdamas 
no ‘Orfejaus medžio”, A. Vai- 
mas saam žodį Sti Nykos NiBū- 
no “Orfėjaus mecūžb”, A. Vai
čiulaitis išryškino premijuotos 
knygos pobūdį, atyažtafino su 
poeto pasauliu ir pagrindtaėmis 
jo idėjomis,

Paskteam Kaziui Bradūmš, 
juty tamtsijos ptahtainkiM, 
prototoš^ premiją — 500 dei. 
įt^oė T. Benvemdas Rama- 
naustes, "Aidų” admmitarato-

santurus.fr


SPAUDOS NAUJIENA
Ką tik pasirodė

GIMS TAUTOS GENIJUS

sdin.tą žodį.
Ir šiandien vyksta kieta ke- 

Ano

ografų profesionalų sąjungos 
konferencijoje, kurion buvo, 
suvažiavę apie 500 profesorių, 
instruktorių iš daugelio JAV ir 
Kanados universitetų.

knygas bei spaudą?!
Spaudos draudimo ir šių 

dienų knygos padėtis leidžiasi 
palyginama vienu atžvilgiu: a- 
nuomet, kaip ir dabar, knygų 
svetima kata nestigo.. Bet 
kova ėjo už lietuvišką knygą. 
Ano meto lietuviai jauste nu
jautė lietuviškos knygos reikš
mę ir 'todėl jie nepagailėjo di
delių aukų, net gyvybes, ko-

raštai būdavo slapta įgabenami 
į Lietuvą ir ten platinamu

Ilga lietuviškosios spaudos 
draudimo kova pasibaigė lietu
vių laimėjimu: rusų valdžia tu
rėjo lietuvių spaudai laisvę 
grąžinti ir tai padaryti ji buvo 
priversta 1904 m. gegužės mėri. 
7 d. Tat šiemet sukanka 50 me
tų nuo ano mūsų tautos lai
mėjimo.

Penkiasdešimties metų lietu
vių spaudos atgavimp sukak-

Brangūs Amerikos lietuviai, Loko pirmininko atsišaukimas
Carine Rusija, okupavusi 

Lietuvą, persekiojo lietuvių 
tautą ir, norėdama silpninti 
tautinį susipratimą,, uždraudė 
lietuvių spaudą. Tas moralinis 
lietuvių tautos persekiojimas 
tada tęsės apie 40 metų! Lie
tuviai visais būdais kovojo už 
savo teises ir savo dvasios lais
vę. Vietoje Lietuvoje uždraus
tos spaudos, lietuviškai raštai 
buvo spausdinami Prūsuose ir 
čia, Amerikoje, ir su dideliu 
vargu ir skaudžiomis aukomis 
tie už Lietuvos ribų spausdinti

Programa it mišraine
Televizijos stočių programa 

apima visa, kas tik kur atsi
tinka ir ką tik žmogus gali 
sa^advoti. Duoda ji pašnekesius, 
plakatas, vaidinimus, koncer
tus, baletus, šokius, įvairias iš
daigas, rėkiamas ir nebūtus 
daiktus. Pasitaiko tarp jų pui
kių dalykų, aukšto meniško ly
gio, talentingų artistų atUeka- 

■ ■ mų; bet labai daug yra men- 
kaveraų, niekam tikusių, tie- 
šiai demoralizuojančių. Gana 

z dažnai, jei nori rasti perlą, 
------semk purvus pilnom saujom.

Pažiūrėkime į būdingesnes rū
šis tos televizinės mišrainės.

Muzika tarp laukinio 
žvygavimo

Muzikinė televizijos progra
ma taip pat labai įvairi, šalia 
klasinės muzikos koncertų, 
puikių vokalistų ir instrumen
talistų, operų-ištraukų, daug 
duodama populiarios muzikos 
ir dainų. Tos rūšies muzika A- 
merikoje pamažu suka gerąja 
linkmė. Laukinius žvygavimus 
ir rėksmus išstumia niūniuoja
mos dainos, atliekamos be į- 
tempimo. Pagaliau, gal ir mūsų 
meninis skonis kiek' pakito, 
nuolatos visur girdint anuos rė
kiančius balsus.
"Varjetės, kurių gan gausu 
televizijos programose, dau
giausia duoda negudrių ir ne
estetiškų juokų su drabužių 
draskymais, laistymais, besai
kiais rėkavimais ir neva šo
kiais. Tačiau xjos kartais turi 
ir visai gerų baleto, muzikos, 
dainos ir dramos gabaliukų.

BRIDGEPORT, CONN. .
- <5 Velykų įspūdžiai

Mūsų bažnyčioje Velykos
* U r praėjo labai įspūdingai. Prisi- 

> ^kėlimo metu bažnyčia buvo 
u perpildyta žmonėmis. Mišias 

atnašavo kieb. kun. J. V. Kaz- 
lauskas, procesijai vadovavo 
kun. J. P. Pronckus: A. Sta- 
nišausko parengtas ir vedamas 
choras gražiai giedojo “Links
ma dieną” ir kitas velykines

v giesmes. Per mišias C. Rossini 
; Dangus ir žemė duetą išpildė 

Elena Janiūnas ir VI. Barius, 
solo A. Yon Christ Triumphant 
giedojo M. Norkevičiūtė, o so
lo “Benedictus” Al. Jurkšaitis. 
Parapiečiai chorui dėkingi.

Praeito bažnytinio koncerto 
prisiminimais dar žmones tebe
gyvena.. Reikia priminti, kad 
aprašyme buvo praleista Čai
kovskio “Kristaus r6žės”, so
lo giedota VI. Bariaus ir Mer- 
candante “Avė verum”, išpildy
ta trio EI. Janiūnas, VI. Ba
ilius ir J. Butkus..

Sekmadienį mūsų bažny
čioje atšvęsta globėjo ėv. 
Jurgio šventė. Mišios atna-

• Vysk. K. Paltaroko laJškt|9 
buvo suklastotas. Pranę£kq|D 
spauda balandžio 3 d. įsidėjo 
samprotavimus apie tariamą J 
vysk. K. Paltaroko laišką,
seniai -pa skelbią bolševikų > — 
spaudoj. Laikraštis “La Crobc” 
įrodo, kad vysk. Paltarokas .^3 
taip negalėjo parašyti, ir la&" 
ką turėjo suklastoti bolševikai, /-gį

• Australijoje jau trys lietu- 
via! baigė universitetą. Vienas
jų dr. J. Mikuižis, Lietuvoje ^3 
baigęs mediciną, o Australijoje 
dar kartą ją užbaigęs. 
Bortkevičiūtė - Žilinskienė bai- 
gė Melboume medicininę 
ciologiją, Sidnėjuje humnnita- 'J® 
rinius mokslus baigė Vyt Da- 
niela, kuris šiuo metu dirba 
Sidnėjaus valstybinėje bibliote- 
koje. . ..įm

• Argentinoje Rosario lie- 
•tuviai išrinko naują Liet. Ben- 
druomenės valdybą: pirm. K. 
Vengras, MIC, vicepirm. A. 
Latvėnas, ižd. J. Liutkevičius, yžS 
sekr. B. Kaušpėdas ir valdybos 
narai — J. Vajėga, 'A Kalai-
nis ir A. Pundys.

• Inž. Jonas RamanaiMkas, 
Argentinos Liet. Bendruome- 4|| 
nes pirmininkas, užbaigė didelį J;||| 
modemišką fabriką.

• Mirė pulk. Pranas Kaunas. '-^oį 
Kanadoj staiga mirė pulk..Pra- ?||| 
nas Kaunas, buvęs Karo
kyklos inspektorius Kaime, 9 
p. pulko vadas, Biržų, Mažeikių, 4||| 
Raseinių ir Vilniaus karo ko^g^Įg 
mendantas ir vienas žymesnių. Og 
karo strategų. Palaidotas ba- 
landžio 19 d.

• Sorbonoje, Prancūzijoje, 
tautinių šokių ir damų festiva-
lyje saka amerikiečių, armėnų, :||| 
argentiniečių, indų, iraniečių, 
izraelitų, japonų, meksikiečių, 
olandų, švedų ir prancūzų da- 
lyvavo ir lietuviai, pašokdami 
Kubilą ir Lenciūgėlį, šokius 4Į 
išpildė Paryžiaus lietuvių tau-; ||g 
tinių šokių grupė.

Prof. K. Pakštas Philadek |g

Atsiusta paminėti "j 
Stasius Būdavus — UŽ

DRAUSTAS STEBUKLAS, n> ] 
manas. Išleido Gabija 1954 \ 
m., viršelis dail. Albino 
kio, karna 2,60 dol.

ŽALGIRIS, istorijosapysakal 
iš Vytauto Didžiojo laikų, Pa--J 
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• “Lietuvių Menų” balandžio 
numeryje atžymima poeto Ber
nardo Brazdžionio 30 metų li
teratūrinio darbo sukaktis. 
Duodamas su juo pasikalbėji
mas, trejetas eilėraščių, nuo
traukų iš jo gyvenimo. Apie 
jo kūrybą rašo A. Tyruolis. 
Tame pat numeryje dar rašo 
K. Mockus, St. Lūšys, A. Tulys, 
prof. dr. M. W. Graham ir kt. 
Telpa virš 50 nuotraukų iš viso 
pasaulio lietuvių gyvenimo.

Lietuvių kalbos gramatiką
“Bendrijos” leidykla Vokie

tijoje baigia spausdinti, pa
ruoštą Dr. A. šešplaukio. Ji 
bus keutvių kalbos pratiminė 
gramatika ir skiriama dėstyti 
liet, kalbą mokyklose, bet y- 
patingai pritaikyta naudoti sa
vamoksliams bei vargo mokyk
loms.

SUSISTEMINTI SPAUDOS 
PLATINIMO DAREy

Didž. Britanijos lietuviai ga
li didžiuotis p. D. Daunoraitę, 
kuri išėjo pasižymėti veikliu 
lietuviškos spaudos platinimu. 
Bet nei Vokietija, nei Šveica
rija, nei kita kuri-šalis neturi 
Daunoraitės. Čia spaudos pla
tinimas vyksta daugiau pripuo
lamu būdu. Be to, pavieniams 
platintojams, nepasižymint 
nuolatiniu veiklumu ir dirba
mo darbo sugebėjimu, 
neišsemta visa eilė galimybių. 
To pasėkoj nukenčia visas lie
tuviškos knygos reikalas.

Štai dėl ko siūlosi mintis 
susisteminti lietuviškos spaudos viai, jei norime išlaikyti tau- 
platinimą, įsteigiant prie LB- tos gyvybę, turime ypatingo 
Krašto Vadovybių po netiidelį dėmesio kreipti į savos kalbos 
knygynėlį, kuriame būtų gali
ma gauti laisvame pasauly pa
sirodančių lietuviškų knygų ir 
užsisakyti norimų lietuv.škų 
laikraščių bei žurnalų.

Toks knygynėlis suprastintų 
visų pirmą patį atsiskaitymą. 
Antra, knygynėlio vedėjas, pa
laikydama^ kuo plačiausią tie
sioginį ryšį su skaitančiais to 
krašto lietuviais, juos nuolat in
formuodamas apie naujus Įeit vedami už gimtąją kalba spau
dinius ir protarpiais mokančiai 
paragindamas nusipirkti šia ar 
kita proga knygų , (juk kaip va už lietuviška knygą, 
dažnai mes švenčių proga pa- meto knygnešiai šviėčia mums 
dovanojame saviems toutše- gyvu pavyzdHu. Jie aukojo ra
čiams knygų svetima kalba!), vo latevę, net savo kraują už 
galėtų teigiamai paveikti kny- fietuHBtą*iafyg<. O mes? Ar-

Išleido Nidos knygų kiltas 
Anglijoje. Kaina 1 doL

Antanas Mz įeini — S AU- 
LES CHESMB, šventasis Pran
ciškus Asižiętis kaip kriktčio . 
niškojo gyvenimo šauklys. IS>' 
leido pręl. Pr^M. Juras, spaus-' 
dino T. pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Viršelis daiL T. ? 
Valiaus, 454 psl. didelio forma-.

čiai įprasminti JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė kvie
čia visus Amerikos lietuvius 
minėti lietuviškosios spaudos 
metus.

Šie sukaktuviniai metai — 
nuo 1954. V. 7 ligi 1955. V. 7 
— susidaro labai svarbi pro
ga dabartinei lietuvių kartai 
šiame krašte gerai susipažinti 
su carinės valdžios lietuvių 
tautos persekiojimų ir tuometi
nių Lietuvos okupantų troški
mais sunaikinti kas lietuviška- 
ir kas lietuviams brangu. Kai 
anuo laiku lietuviai buvo rusi
nami per svetimą Lietuvai 
krašto administraciją, per val
dines mokyklas, per bandymą 
lietuvius supravoslavinti, per 

(o jos svarba tuojau išryškėja, rusiško raidyno spaudą ir k., tai 
• kai norima atsiekti visiems lie- lietuviai, vadovaujami savo 
/tuviams naudingo dalyko!), ten tautos didžiųjų organizatorių ir 
turėtų privatūs asmenys, orį kovotojų už lietuvybės išlaiky
tam gabumų, suorganizuoti mą, visaip priešinos, nepalūžo, 
knygynėlį ir veikti minėta, nepasidavė, bet laimėjo, 
linkme ir apimtimi. Ir dabar rusiškas komunisti-

Jeigu mūšų dabartiniai kny
gininkai dirbtų su tokiu užsi
degimu ir energija kaip spau
dos draudimo meto knygnešiai, 
tada tikrai neliktų nė vienos 
lietuvių šeimos be savo spau
dos. Tik tada, kai leidėjas ir. 
mpdemus knygnešys savo dar
bo srity išsems visas galimy
bes, bus galima visiškia aiškiai 
atsakyti į klausimą, kas yra 
kaltas, jog mūsų knygos išleidi
mas atsidūrė didelėj krizėj.

ANUOMET IR DABAR
Šiemet švenčiame 50 metų 

spaudos atgavimo sukaktį. 
Maždaug prieš 90 metų Murav
jovo įpėdinis KaUfmanas 
draudė spausdinti ir platinti 
Lietuvoje lietuviškas knygas. 
Šis mūsų tautos kultūrai skau
dus įvykis verčia mus susimą
styti. Via krašto okupantai— 
ar jie butų rusai, ar vokiečiai— 
gerai supientA laisvos spaudos 

lieka reikšmę prispaustos tautos gy
venime. Todėl jie ir griebiasi 
spaudos laisvės apkarpymo 
priCTMmių. Argi tai nėra aki
vaizdus ženklas, jog mes hetu-

nis imperializmas, vėl okupavęs 
Lietuvą, drakoniškomis prie
monėmis bando sunaikinti visa, 
kas lietuviška, žlugdo lietuvių 
tautinę kultūrą, bruka rusų 
kalbąj užgniaužia lietuviškosios 
dvasios reiškimąsi.

Ir dabar lietuviai Lietuvoje 
ir išblokšti kitur už geležinės 
uždangoj kovoja sunkią ir žūt
būtinę tautinio likimo kovą. Ir 
dabar visais įmanomais būdais 
priešinasi, ir spiriasi prieš sve
timą žodį, okupantų brukamą 
mintį ir kitaip primetamą są
monę; . * /

Mes, laisvojo pasaulio lietu
viai, ir ypač šio didžiųjų laisvių 
krašto — JAV lietuviai, turi
me šventą prievolę tarti tvirtą 
ir galingą lietuvių laisvės , ir 
lietuvybės išląikymo žodį šių 
sukakčių proga.

Juk Amerikos lietuviai ir a-^ 
nais laikais atliko, didžiulį lie
tuvių kultūros žygį, užvadavo 
tada okupuotos Lietuvos spau
dos darbą, kūrė spausdinto žo
džio galybę ir padėjo lietuvių

(Nukelta į 6 psl.)

tėtis jos griežtu nusistatymu. — ir riusOmttitai Ne- 
Bet dar mažiau stebėjaus, kai gafi dažnai atsistebėti, kiuriam 
po kurio |įuko ir jos salione galui įkymi rodoma, kaip 

■i - rado sau vietos tas nuostabus ieBda žmogui nudėti vietoje ir 
; technikos išradimas—telcvizi- taikliai? Negi sėdintieji prie 
/ jos aparatas. Galimas daiktas, j televizijos aparatų turi tokį sa- 

fį jog kiitūrmga motina nusileido distinį skoriį? Teko net ir spau- 
- savo septynerių metų “nekuitū- doje užtikti balsų, kad tokia 

programą jaunimą demorali
zuoja -ir pažeidžia tautos mora
linius pagrindus.

Antai, teismuose ne vieną 
kartą jaunuoliai yra pareiškę, 
kad jie žudė nepažįstamą, bro
lį ir net tėvą todėl, kad norė
jo išbandyti tai, ką matė televi
zijoje. Daugumos tų vaidinimų 
užbaiga, .lyg kokia pamoka, 
kad nusikaitimas neapsimoka, 
vaikų dažniausiai neįmamas 
dėmesin. Tie visi nemoralūs 
vaidinimai lietuvių tėvų turė- 
-tų būti griežčiausiai uždrausti 
savo vakams žiūrėti.

Arti pasipiktinimo stovi ir 
daugybė filmų bei kaubojiškų 
vaidinimų, kur kumštis yra vie
nintelis teisės įgyvendinimo į- 
rankis. Jos vaizduoja iškreiptą 
gyvenimą ir nuodija vaikų są
monę klaidingu žmonių tarpu
savio santykių sprendimo at- 
vaizdinimu. Kaubojinis tipas, 
apsikarstęs pistoletais, kumščid 
didvyris — tai veik kiekvieno 
vaiko idealas. Ir jis turi tų pis
toletų visą kolekciją. Jis tiki, 
kad jie yra*tikn, pokši jais at- 

. kišęs tūtą į savo broliuką, se
sutę ar tėve^. Taip rengiamos 
armijos vaikų pataisos namams 
ir k^ėjitnams.

Vaidinamos komedijos remia
si daugiausia negyvenimiškais, 
iškrypusiais charakteriais ar
ba, dar blogiau, visokiais per
dėjimais — kalboje ir veiks
muose — dažniausia labai ne
estetiškais ir neretai nepado
riais.

nugos" dukters idtimatumui. 
Bet kaip ten bebūtų, fąįrtas 
hdca faktu, jog televizija už->’ 
valdo amerikiečio gyvenimą. 
O nuo jo neatsieta ir tie, ku
rie iš kitur čia atvyksta. Dau
guma lietuvių, tik prieš trum
pą laiką. Amerikoje prisiglau
dusių, irgi mielai "televiziją va- 
čina”. Kultūringi jie žmonės ar 
ne? Pasidarykime išvadą iš šių 
kelių pastabų.

Universali pramoga
Amerikoje dabar yra apie 8 

milijonai televizijos aparatų. 
Prie jų kasdien sutūpia kelios 
(tešimtys milijonų žmonių, su
augusių ir vaikų, ir prasėdi po 
keletą valandų. Jie čia randa 
kone viską, ko anksčiau ieško
jo verždamies iš namų, nes kas 
turi televizijos aparatą, turi na
muose įvairiašakį teatrą, kiną, 
paskaitų ir diskusijų salę, u- 
niversalų sporto stadijoną, mu- 

*ziejų — sakytume, visą pasaulį 
nes nėra beveik tokio žemės 
kampelio ar visuomeninio pa
krutėjimo, kad jo nepasiektų 
televizijos kamera. Ko negali 
tiesiai perduoti per televizijos 
kanalus. Nei spauda nei radi
jas taip storiai neveikia, kaip 
televizijas perduodamas žodis 

fir vaizdas. Televizija tapo nė- 
atskiriama amerikietiško gyve
nimo dalimi. Prasta tai ar ge
ra. Priklauso nuo to. kas kuo 
domisi ir kokiais vaizdais min-

(Atkelta iš 4 psl.) 
ilgų, įrodinėjimų darosi aišku, 
jog mūsų tautiečių erdvinis iš- 
siblaškymasT negali būti spau
dos platinimo darbui neįveikia
ma kliūtimi.

Jau dabar galima nesunkiai 
atspėti, kad .spaudos platinimo 
pasisekimas yra visų pirma 
geros organizacijos reikalas.

Kuo veiklesne ir sumanesnė 
organizacija , tuo lengviau nu
galimi pakely sutinkami sun
kumai. Tad ne kur kitur, o 
regimuose organizaciniuose 
trūkumuose reikia ieškoti atsa
kymo, kodėl mūsų spaudos pla
tinimas neatneša laukiamų re
zultatų.

slo popuharžzacijos programų 
galima matyti ypatingai sdc- 
madkvito-pnpfečffiįs. Puikios 
mokslinės, <dokumentinės fil- 
mos, kurios patydimos žyiąių 
mokslininkų komentarų, reikia 
skaityti geriausiais televizijos 
IMtogramos dalykais. Tik jų 
galėtų būti žymiai daugiau. Jau 
kuris laikas galvojama įsteigti 
atritirą teleyizijos stotį kuri 
tarnautų vien mokymo ir auk
lėjimo tikslams.

Labai įdomių politinių disku
sijų. vidaus ir tarptautinės po
litikos klausimas, dalyvaujant 
Amerikos ir užsienio valstybi
ninkams ir diplomatams, duo
dama kiekvieną sekmadienį. 
Taip pat palyginti nemaža yra 
religinių programų. Didelio po
puliarumo įgijo vysk. Fulton 
Sheen paskaitos filosofiniais 
klausimais. Jis laikomas ge
riausiu kalbėtoju Amerikoje. 
Atskirai reikėtų kalbėti apie 
vaikų programas, nes jų yra 
nemažai ir jos savo verte taip 
pat labai įvairios.

Žiūrėk vaikų! •
Taigi televizija duoda prog

ramų, kurios daugeliu atžvil
gių yra naudingos, auklėjan
čios, teikiančios meninio pasi
gėrėjimo, bet didesnė jų dalis 
yra atmestinos ir mokyklinio 
amžiaus vaikams žiūrėti draus- 
tinos, jeigu norime išsaugoti 
vaikų dorovę, estetinį 'skonį ir 
teisingų pažiūrų į gyvenimą. 
Jei jau tėvai nusilenkė vaikų 
norams ir ryžosi nupirkti tele
viziją, tai būtų tikra nelaimė 
jų vaikam^, jei jie niekieno ne
kontroliuojami galėtų ištisus 
vakarus knapsėti ,sekdami žu
dynes, muštynes, ar negudrias 
ir neestetiškas juokdarių išdai
gas. Todėl televizijos aparatai 
namuose turėtų būti naudojami 
apdairiai, ypatingai -ten, kur a- 
pie juos godžiomis akutėmis 
būriuojasi jaunasis atžalynas.

S. Dz.

g®
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gia spausdinti.
Labai gaila, kad šiose Sv. 

Kazimiero parapijos iškilmėse 
negali dalyvauti parapijos tė
vas kurt J. Žkimavičius, —tik 
prieš keletą metų Aukščiausias 
jį pas save pasikvietė. K. R.

savo galybe savais budais pa
minėti tą svarbų įvykt

Visi JAV Lietuvių Bendruo
menes padaliniai — apygardos, 
apylinkės, seniūnijos ir įstaigos 
prašomos, kur reikia, imtis ini
ciatyvos organizuoti mtoėjimus 
ir. kur galima, visaip talkinti, 
kad S reikšminga sukaktis bu
tų Amerikos Sėtuvių tinkamai 
paminėta ir stiprintų lietuvy
bės išlaikymo reikalus.

Visi brangūs Amerikos lietu
viai maloniai prašomi neryti 
savo spaudą — laikraščius, 
knygas bei kitus spausdintas ir 
nuoširdžiu savo dalyvavimu 
prmora pne unK&mo 
kasios spaudas metų paminėji-

Brocktono Lietuvių Katadtaą 
Skendinių Draugijos Valdyba 

V. Grybauskas,

Mirė Pranas šopys
Balandžio 16 mirė P. Šopys 
buvo palaidotas balandžio 19

WATERBURY, CONN

Vieną sekmadienį priėjo prie šeštadienio mokyklos pamoką, 
manęs maža lietuvaitė (jos pro- Kažkas nupirko mokiniams 
senelį p. Petruškevičių pažino- saldainių. Kai priėjo etiė gauti 
jau, iš Krinčino gar,) ir pada
vė taupimo dėžutę, kad pa
siųsčiau tikėjimo platinimo 
draugijai. Paklausiau, kiek yra 
santaupų, atsakė, kad rasiąs. 
Radau 2 pinigėlius po dešimtį 
centų, 8 — po 5, ir 69 po vie
ną centą; viso 129 centus. Pa
davėja yra Dale Grigor, devy
nių metų amžiaus.

— Balandžio 10 d. turėjom 
prieš Velykas paskutinę liet.

Ištikta bažnyčią. Nedaug jau 
.tHBrri tų, kurie savo rankom 
akmenis bažnyčiai laužė, bet 
jų vienybės dvasia dar ir šian
dien Amsterdame tebejaučia
ma.

IŠLEIDO PRfL. PRANCIŠKUS JURAS, 
94 BRADFORD ST., LAVVRENCE, MASS.

vičius. Koncertą reikia laikyti 
pasisekusiu, atsilankė daug 
žmonių, nors galėjo būti žy
miai daugiau. Balfo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja programos 
dalyviams ir atsilankiusiems, 
kuriuos šiuo atveju ^ęikia lai
kyti nuoširdžiais Balfo darbų 
rėmėjais.,

(atkelta iš 5 psl.J 
tautai atgauti ne tik spaudos 
laisvę, bet ir valstybinę nepri
klausomybę.

Minėdami beturiu tautos lai
mėjimą, drauge turime prisi
minti ir Amerikos lietuvių dar
bus, jų pastangas ir jų nuo
pelnus tuose lietuviškosios' kul
tūros baruose.

lietavfikosios spartos metai 
yra tautinio ugdymosi ir tau
tinės dvasios stiprėjimo metai. 
Per tuos metus turime pasirū
pinti dar labiau patobulinti sa
vo spaudą, dar labiau ją bran
ginti, dar labiau ją stiprinti ir 
dar labiau ją turėti visose lie
tuviškojo gyvenimo apraiškose.

Visi lietuvių laittrašččiai, 
Įmygu leidyklos, kultūriniai 
centrai, parapijos, mokyklos, 
spaudos platinimo įstaigos, lie
tuvių rafijos programos, įvai
rios organizacijos, Įdubai ir ki-

šv. Juozapo kapinėse. Velionis 
buvo uolus katalikas, priklausė 
prie katalikiškų ir lietuviškų 
organizacijų ir skaitė “Darbi
ninką” nuo pat jo pirmojo nu
merio. • P. J.

LOS ANGELES. CAL.
• Los Angeles ALV vietos 

apylinkės valdyba nutarė suda
ryti švietimo bei kultūros* šal
pos ir ekonominę komisiją. Ko
misijas suorganizuoti apsiėmė 
valdybos pirm. J. Uždavinys, 
riceprm. Dr. K. Alminauskis ir 
vicepirm. Dr. P. Pamaitis.
• Lietuvos vyčių 133 kuopa 

Los Angeles balandžio 14 d. su
sirinkime nutarė organizuoti 
jaunųjų kuopą.

PAGRAŽINK SAVO NAMUS SU
Visur mieste

jant paskutųdų keierių metų 
bėgyje Amerikos lietuviškoje 
nekatalikiškoje spaudoje už
gaulioti Brocktono lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos katalikus 
ir įžūliai įžeidinėti tos pat pa
rapijos kleboną prel. Pr. Stra- 
kauską.

Tas sąmoningai daroma, pa
tiekiant Amerikos lietuvių vi
suomenei neteisingus ir iš
kreiptus įvykių faktus, kad ga
limai labiau sukiršintų katali
kus tremtinius ir parapiečius 
su parapijos klebonu, kurio į- 
žeidinejime jau tiek toli nuei
ta, kad pagaliau jis labai ne
gražiai'ir neteisingai vaizduo
jamas didžiausiu antilietuviu.

Tai matydamas, šis susirin
kimas nutarė reaguoti, pa
reikšdamas protestą prieš ano
niminių autorių tokius Užgau
liojimus bei įžeidinėjimus ir 
pavedė Brocktono šv. Kazi
miero parapijos Lietuvių Kata
likų Tremtinių Draugijos Val
dybai:

1. įvertinant gražų, tvirtą ir 
pavyzdingą prel. Pr. Strakaus- 
ko lietuvišką nusistatymą ir jo 
nuopelnus lietuvybei, kviesti jį 
Brocktono Lietuvių Katalikų 
Tremtinių Draugijon garbės na
riu ir viešai pasmerkti šių visų 
užgauliojančių straipsnių ne
garbingus anoniminius auto
rius.

2. Šią rezoliuciją paskelbti 
spaudoje, kad ateity užkirsti 
kelią tokiam negražiam Ame
rikos lietuvių visuomenės klai
dinimui.

Užsisakykite
Darbininką 1954 m.

Šiuo metu parapijai vado
vauja tam. Juozas Raštutis. pa
rapijos vikaru yra kun. Kęstu
tis Balčys.

Gegužės 2 d. parapijos 50 
metų jubiliejaus proga raugia
ma didelė šventė. Šventės 
programa tokia:

11 vai. ryto iškilmingos mi
šios. Mišias laikys kun. J. Raš
tinis, asistuos iš tos parapijos 
kilę, dvasiškiai: diakonu —kun. 
M. Daumantas, Girardville, 
Pa., klebonas; subdiakonu — 
Bonaventūras Tamoliūnas, O. 
F3£ Pamokšlininkais šiai iš
kilmingai progai pakviesti: 
pret J. Balkūnas ir kun. St 
Yla. Mišių metu parapijos cho
ras giedos naujai išmoktas iš
kilmingas mišias. Chorui vado
vauja J. Olšauskas. Mišios bus 
transliuojamos per vietinę radi
jo stotį WCSS.

Po pietų 5 vai. iškilmingi pie
tūs Amerikos Lietuvių Klubo 
salėje. Dalyvaus kongresmanas

Joje šis didysis mūsų mintytojas giliai, įdomiai ir 
visiems suprantamai gvildena šv. Pranciškaus 
gyvenimo reikšmę ir palikimą žmonijai.

Viso 23 dol.
— Gautingo džiovininkų sa

natorijos liet ligoniams' paau
kojo: po 1 dol. — Zeno Antu- 
lionis, 26 Wyman St, / Emilia 
Rosakauskienė, 84 Water St, 
Nellie Miškipis, 187 PęrryįSL: 
po 5 dol. — Elena Watent, 70 
Water St., tam. Mykolas Vem
brė, Ona Ručinskienė 190 Per- 
ry St Viso 18 dol. M.

Balfo koncertas
x Balfo veiklos 10 metų pami
nėti koncertas įvyko balandžio 
4. Programoje dalyvavo Kau
no operos solistė iš Kanados 
atvykusi Elzbieta Kardelienė

• 1N8UL1ACMA • VANDENS JZOL1ACMA 
•SUSTIPRINTI AKMENYS • APMUŠIMAI

Padidini savo namų vertę. Pritaikoma prie visokios me
džiagos sienų. Vartojamas vielą išorės tinklas iš lauko 
prieš dedant akmenis.

NORWOOD, MASS.
Mari jos Dienos

Keliaujanti Marijos - statula 
pas mus atvyko iš Worcesterio 
kovo 30. Statulą pasiimti buvo Walent 70 Water St., 15 dol 
nuvykę ktm. P. šakalys, A. 
Kulbokas, A. Stonis ir V. Gri
nevičius. Kovo 31 iškilmingoje 
procesijoje statula buvo įlydė; 
ta į bažnyčią ir pastatyta ant 
puošnaus pedestalo. Atitinka
mos pamaldos ir pamokslai bu- 
vo sakomi angliškai , kun. A 
Kontauto, o lietuviškai pranciš
kono J. Dyburio, nes 
dienomis supuolė kaip tik pa
rapines rekolekcijos. žmonių 
niekad nėra tiek dalyvavę, kaip
šiais metais. Iš mūsų parapijos Skelbiami lietUVlS- 
statula buvo iškilmingai išly
dėta balandžio 4 į jyestfieldą. SDaUdOS RlCtai 
Lydimosios knygos akte įrašė- ■
me:

“Marijos širdie, Tu mūsų vil
tis, glauski prie savęs — sielos 
atgys. Neapleiski mūsų Tėvy
nės, mes ištikimi Tavo vaikai. 
Nupuolusius stiprink ir vesk, 
Marija, maldų neatmesk!”

bšo Sdrita Juozo vardu, Avon- B. Keamey, miesto mayoras B. gimo arba dubu arba dova-
Ba 50 metų jUbibejų. Kun. J. E. Deal ir apie 40 dvasiškių. nom. Yra sudovanota labai

vadovaujami se- Programos vedėju pietų metu gražių papuošalų altoriams.
bus M. Kerbelis, pagrindiniu gia prpga tapa. K- Balčys y- 
kaftčtoju prof. J. Brazaitis lie- ra paruošęs parapijos istorijos 
tuvių kaba ir adv. Kristanavi- Irifinj ir T-T- Pranciškonų 
čius anglų kalba Meninei da- jpaustuvė Brooldyne jau bai
liai atlikti atvažiuoja Amster
dame labai gražiai pasirodęs 
Aitvarų Kvartetas iš Brookly- 
no, sota. dainuos vietinė, pajė
ga C. ZygeL

Šiam jubiliejui surengti yra 
sudarytas komitetas, kurio pir-

KAS STOVĖJO UŽ 
OPPENHEIMEBIO

Komisijoje, kuri sprendė 
vendenilio bombos gamjfoą, Oį>- 
penheinierį palaikė ir bombos 
gamybą nudelsti siūlė tos ko
misijos pirmininkas ĮJien- 
thad, o taip pat dabartinis 
aukštasis komisaras Vokietijo
je ConanJ. Visa byla prieš Op- 
penhešmerį prasidėjo tada, kai 
Lilkmthal buvo priverstas atsi
statydinti ir jo vietoj buvo pa
skirtas adm. Strauss.

PAIEŠKOMA
palikimo reikalu Justine 

DiergielaitS ir Justfa (Širve) 
Naruish (gimęs Andriejeve, 
Lietuvoj)). Justina Diergriaitė 
(taip pasirašiusi want Brooklyn 
Savings Bank kortelės)' gali 
būti 18 ar 19 metų amžiaus. 
Jos giminaitis, virėjas, 1942 m. 
gyveno ar diribo Lithuanian 
Club, Union Avė.

. ... .•. . -Asmens ,ziną apie virs minė
tus pajieškojimus, prašomi 
kreiptis :Harry Stem, 61 E. 
95th St., New York City, tel. 
At 9-0147.

M. Tubis,
‘ Sekretorius

K. Kdbtinskienė, 
Korespondentė

Red. past: Gaila, kad šioje 
protesto rezoliucijoje konkre
čiai neišvardinti laikraščiai ir 
faktai, kas tokiais atvejais H 
prasta daryti, kąd šmeižtai bū
tų atšaukti. Priešingu atveju 
jau kreipiamasi į teismą, kuris 
už šlovės plėšimą ir pramany
tus kaltmimus kietai čiumpa 
pačius redaktorius. Laikraš
tyje paskelbta žinia jau nėra 
anonimas: už ją atsako redak
torius, ir jis gali būti atsako
mybėn patrauktas.

Miss Betty Savickį, ji atsakė, 
kad per visą Gavėnios laiką sal
dainių nevalgė. Betty yra 8 m. 
amžiaus. Antanas Juknevičius 
ta proga pasakė, kad per visą 
gavėnią nelankęs “movies”.

Tai yra 'seselių Gabrielės ir 
Andrejos — iš Brockton, Mass. 

^jnokymo ir auklėjimo gražios 
išdavos.

— Kun. Svirneliui, liet mi- 
sionieriui Lidijoje, aukojo po 1 
dol.: Marija Simonavičienė, 49 
Morton St, Antanina Wasile- 
vich, 70 Water St, ir Ona Ru
činskienė, 190 Perry St. Kito. 
Mykolas Vembrė 5 dol., Elena
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Help wanted Fejn;

— žinau, ponia. Bet kai aš 
buvau aklas, man pritrukdavo 
dėželę netikrų pinigų.

omEKTomua

torų. vyrų dvejeto ir mišraus 
toeįeto grupėse. Turnyre daly
vauti gaji visi JAV gyvenantie-

HHihili DMfctorisn 
. 84-02 JAMAICA A VE.

(prte Faraat Partnray StaUoc)
Wnfcm>N.Y. 

tBcrtcfkMBi g*xMngM laMttvve*. 
KoptySot nemokamai vtaom

913 Ruscomb St, Philadeiphia, 
Pa., prisiunčiant savo vardą, 
pavardę, amžių, gyvenamą ad
resą, pažymint ar pageidauja
ma, kad rengėjai parūpintų 
nakvynę pas vietos sporto klu
bo narius. Smulkesnės informa
cijos bus paskelbtos lietuviško
je spaudoje.

219-17Jamaica Avenue
Queens Village, N. Y.

176 Ročkaway Avenue
VaUey Stream, N. Y.

4380 White Plains Road 
Brome, N. Y.

Alliance Club :
CWkWiMaMl 

• TfckMt Nąbt Evary Friday
CARMSN RI08 TRIO

Fei.STagg 2-5043.

Matike w P* Balius

nešėja, vargo lengvintoją. Į! 
lietuvišką damą mūsų toro-: 
Kai h* sesės, mūsų žios mo>' 
tušės sukrovė savo vargus,' 
džiaugsmus, atsiminimus ir 
svajones... Lietuvis dainavo, 
dainuoja ir dainuos, kur jis 
bebūtų. Kad nepamirštumėi 
gražiųjų mūsų liaudies dai
nų, kad jų išmokytume! te 
savąjį jaunimą, būtinai įsi
gyk DAINŲ KNYGELĘ: _

Nuo žilos senovės daina 
buvo ir tebėra neatskiria
ma lietuvio palydovė,' ra-

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

žinio rungtynės tarp Bostono 
skautų ir New Yorko jaunių 
komandų, šį kartą bostoniečiai 
išėjo laimėtojais ir rungtynes 
užbaigė 32:27 Bostono skautų 
naudai. Už Bostoną žaidė: 
Juozas Leonavičius, Romas 
Leveckis, Zenonas Leonavičius, 
Tautvydas glažas ir Edvardas 
Bugdinas. New York jaunių 
penketuką sudarė: Jankaus
kas, Birutis, Kontrimas, Bud- 
reckas ir Remeiža.

surinkai, ne vien tik rytinių 
valstybių gyventojai. Turnyro 
mokestį — $3, kuriuos jmnfcė- 
jęs žaidėjas galės dalyvauti ir 
dvejeto varžybose. Pirmųjų 
dviejų vietų laimėtojams bus 
skiriamos dovanos.

Jos groži nepaprastai ryildad 
iškelia PULGIO ANDRIUKO 
plunksna premijuotame veikale

je ant žemės. Buvo 6 laipsniai 
šalčio. Visos 17 nesiskundė, 
kad . būtų sušalusios ir paštetu* 
iė, jei reikia, ir kitą naktį taip 
miegoti. Maišeliai taip pritaisy
ti, kad į juos patogiai galėtų 
įsiginti ir seni žmonės. Jie pa
gaminti tam atvejui, jeigu reik
tų gyventojam iš miesto eva
kuotis ir nakvoti nepaprastose 

Nakvynės mafiu sąlygose. •
Danijos civilinės apsaugos į- 

staiga padirbdino fabrike po
pierinius miegamuosius maišus 
ir padarė su jais bandymus. 
Savanorės 17 merginų prisista
tė, kad su jom padarytų tuos 
bandymus. Jos lindo į tuos 
maišus ir liko nakvoti darinė

tas Leimonas, Aloyzas Petro
nis, Algis Osefis, Romas Mic- 
kūnas, Edmontas Mtefcūnas, 
Tautvydas Stažas, Edvardas 
Bugdinas, Česlovas KffinHs, 
Gediminas Skabeikis ir Juozas 
Leonavičius.

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Oralroriua - Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooįdyn, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgevrood, N. Y.

60-04 Woodside Ayenue
Woodside. N. Y.

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

! MAIN STORE
: 6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

Bostono skautai atspausdino 
pranešimus apie šias rungty
nes ir visiems išdalino po pa
maldų prie parapijos bažny
čios. Nepaisant kvietimų į 

Lietuvių atstovai org. rungtynes susirinko tik jau- 
komitete. nimas būtų gražu, kad šiuos 840 RIDGEWOOD AVĖ

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radfo, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(rečord changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Paris, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atsekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto. New Yorke.

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vaL ryto fld 8 vai. vak.

Radioaktyvūs ir arkliai
Tokio, Japonijos sostinėje, 

atgabenti lenktynėm iš N.‘Ze
landijos arkliai pasirodė radio
aktyvūs. Jie buvo gabenami 
'laivu 850 mylių atstu nuo tos 
vietos, kur buvo sprogdinama 
bomba. Aridiam tas radioakty
vumas nepavojingas.

Ir taį> blogu ir Mtatp blogą!
Gailestinga ponia, padavusi 

paralyžiuotam elgetai išmaldą, 
mėgina užjausti jo nelaimę:'

— Suprantu, tamsta nelai
mingas.— Bet atsimink kitus 
nelaimšiguosius, sakysim ak
luosius.

SCHOLE8 BAKING. br. 
V. Lukas — Vedė jas 

S82 Onai St, ĖNAfra, K. Y- 
TeL ĘVergreen 4-8802 

tletiirffta duona — geniausia 
kepMnie tfuosMbsp 

ragus ir pyrage Mus pagal vinj 
skonL Tortai, ypatingai pyragai 
veStuvftns^ krfkttynotna Ir H-

Uhriymal HpUdonii kognriau- 
stal UaedBoJase į krautuves Ir

wanmg. It may be houn be&vrymrcan gMnuttede 
htep, becauae everybody etep b® nwd it nt the auna 
tima. To aurvive thoee critical houn, yoor kote* efaould 
have aO theae offidal "imat” damtor flmt-aid Rems. 
Ahy drag countcr can mppiy tbem.

O«t to Mint *«ari«iay Adto 1* SM* <Mf| 
tol yėsr drsg testoArtoHCki Dsto* OtoarJ

SCŠdJOtUNMHflBREę -• 8*a vaiiutamas tMMutflfiOoegr*
“““ “““o21 i Franka

riMteą RuAvBM FteMbikitife Įhyfcn eUMBŠSti^'
Gegužės 22 te 23 dtenmnis metas. Staidomėfimas Etomis 1 1 * 17

FtabdefchUoje L.........
spprto khtjų jnkialyv* jrra
rengiamas rytipės JAV dalies 
pabaltiefių siąto teniso atidarąs 
(open) tarityrąs. Varžybas bus 
pravestos dviejų minusų stete-

Vienas angliškas laikraštis Hawkins. Kai Monroe buvo 
davė anketą savo skaityto- pranešta apie skaitytojų pasiry- 
jams: jeigu su tamsta viename žimą mesti ją iš baliono, ji 
b^ione ore būtų šie žmonės— laikrašfiui atsakė: “Tikiu, kad 
Mario Lanza, Audrėy Hepbum, mano pasisekimas fihnoje atlai- 
Marilyn Monroe, Nortnan Wis- kys ^nu bet jūs balionas.” 
dom ir Jaek Hawking, te jeigu 
balionas pradėtų kristi, kurį 
pirmiausia išmestum iš balio
no, kad palengvėtų. Skaityto
jos pirmiausia metė laukan iš 
baliono pagarsėjusią ir turinčią 
daugiausia pasisekimo tarp a- 
merikiečių karių kino žvaigždę 
Monroe. Vienintelis buvo neiš
mestas anglų kino artistas

ET/ergreen 8-9770 .

Josepli Garszva
G R A B O RI U S 

BAISAMUOTOJAS
231 BedfordAve. .
Brooklyii, N. Y. į

---- *< - w ■* m - e - y icmgcytts uzsnBigB 
Bėgimo nuotolis--28 mylios te lygtaals 2& -
385 yardai. Bostono jaunių vienuolikę

Šių metų lenktynės pirmąją sudarei Romas Leimonas, &gi- 
vietą laimėjo suomis Veikko 
Karvonen 28 m. amžiaus, 28 
mylias ir 385 yardus nubėgęs 
per 2 vai 2&min. te 39 sek.

Joje yra apie 200 dainų teks
tų. Kaina $1.00. Krripkis:

DARBININKAS 
680 Baabwfck Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

arba:

FRANOSCAN FATHERS 
Kesstebute Fertį Rfe-



nervins

įįd& liftai

Ona fa* Jonas VaĮgfeiai
_ V. J. Atsimainymo bažnyčiai 
Maspethe paaukojo naują bal
dakimą, kuris jau buvo naudo
jamas Velykų procesijoje.

Dariaus Girėno pamiškiui 
aukojo po 25 dol.: Lietuvių

Amerikos Piliečių klubas, Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
7 kuopa ir Lietuvių Piliečių 
klibas Maspethe. PO 15 dolz 
Lietuvių Unijos Vykdomasis 
Komitetas ir SLA 38 kuopa. 
Lietuvių Atletų klubas aukojo 
10 doL Po 5 doL: LDS 1 kuo
pa, Lietuvių Siuvėjų Nepri- 
klauson^s klubas, Mrs Vit
kauskienė, Dr. A. Petriką ir 
adv. S. Bredes, Jr. Be to, iki 
šiol nebuvo paskelbta, kad J. 
Bakūnas iš CBffside, N. J, iš 
atskirų asmenų surinko ir pri
siuntė aukų 13 dol. dar 1950 
m. Paminklui statyti komite
tas už aukas nuoširdžiai dė
koja. Natljas aukas siųsti adre
su: Darius Girėnas Monūmeat 
Fund, 251 Etna St., Brooklyn, 
8, N. Y.

Bostono at-kai sendraugiai 
išsirinko naują valdybą, ku

rią dabar sudaro A. Vasiliaus
kas, B. Paliulis ir Cibienė. Da- 
įis sendraugių aktyviai dalyva
vo at-kų studentų sąskrydyje, 
kuris čia buvo balandžio 24 ir 
25 d., ir Brocktono at-kų šven
tėje.

40 valandų atlaidai, Apreiš
kimo bažnyčioje prasideda ge
gužes 2 d. sekmadieni, sumos 
mėtų. Mišparai ir pamokslai 
bus vakarais 7:30 vai.

"Literatūros Lauką**
redakcijos nariai Dr. J. (Sr- 

nius, K. Bradunas ir A. Nyka 
Miliūnas — šeštadienį, balan
džio 24 d., suvažiavę į Brook- 
lyną, posėdžiavo ir aptarė žur
nalo reikalus ir medžiagą nau
jam numeriui leisti.

lietuviai mokytojai
gegužės 23 d. tautininkų na

muose rengia arbatėlę ir susi
rinkimą, kuriame bus aptaria
mi vadovėlių leidimo reikalai ir 
pasidalyta mintims jau išleis
tais vadovėliais. Susirinkiman 
ir arbaiėlėn kviečiami atsilan
kyti ne vien mokytojai, bet vi
si lietuviškos mokyklos bičiu
liai.

prieš dtažtaosfas laisvės pa
vergėjos, kurie vergijos gran
am staaB fanogą ir ištisas 
tautas. Tai bus šaidramas Bfe- 
vės už taos, kurie kenčia per- 
sekiojonus, darbo ir vergą sto-

ftoplyta fermatas dykai.
NOTARY PUBLIC 

Jei. 80 S-4S1S 
SO^h Veatoa S-2MV

Gegužinės pamaldos
Apreiškimo parapijoje prade

damos šeštadienį, gegužės 1 
d., 7:30 v.v. Jos bus laikomos 
per visą gegužės mėnesį kas
dien tą pačią valandą (7:30 
vakare), tik* sekmadieniais — 
3:30 v. p.p. šventaisiais Mari
jos metais visa prašomi gausiai 
į pamaldas lankytis.

Juozas Beleckas, 
senesniosios kartos gyvento

jas iš Dorchesterio, yra padir
bęs kelioliką lietuviškų kank-

Vitafis ir Marija Žukauskai 
persikėlė gyventi į naują bu

tą— 28 Catharine St., Brook- 
lyn 11, N. Y.

metinto -parengimo reikalu 
balandžio 28, trečiadieni, 7:30 
v. v. kviečiami susirinkti į pa
rapijos salę visų parapijos 
draugijų atstovai.

Parapijos mokyklai
r - Apreiškimo bažnyčioje gegu
žės 2 d. bus daroma rinkliava

šv. Vardo vyrų draugija ge
gužės 1 dieną, 6 vaL vak. pa
rapijos salėje rengia pavasari
nius Jokius.

Gegužės 2 d. parapijos so- 
dattetės po 8 vai mišių turės 
bendrm Komunijos pusryfius.

Gegužinės pamaldos bus: 
pirmadieniais, trečiadieniais, 
penkiadieniais 730 v.v, antra- 
dieniais, ketvirtadieniais ir -šeš
tadieniais iš ryto po 8 vai pa
maldų, sekmadieniais 4 vai. 
p. p.

Marijos garbei
riešas iškilmingas pamaldas 

organizuoja St John’s univer
sitetas gegužės 1 d., šeštadienį, 
4 v. p.p. Cary aikštėje, Wil- 
luoghby ir Lewis gatvių kam
pas.

Vladas ir Albina Balsiai 
tremtiniai, prieš* penkeris 

metus atvykę į Brooklyną, nuo 
balandžio 1 d. persikėlė gy
venti į savo naujai nusipirktą 
namą Van Sicklen Ct, Brook- 
lyn 7, N. Y. VI. Balsys Lietu
voje buvo Vevžržėnų policijos 
nuovados viršininku. Pas Los Angeles burmistrą

Bostono lietuviams buvo ma
loni staigmena pamatyti “Lie
tuvių Dienų” viršelyje buvu
sias bostonietes F. Savickaitę ir 
D. Pulkąuninkaitę, kurios Va
sario 16 proga -aplankė Los 
Angeles burmistrą, atstovauda
mos tos vietos, lietuvių kolo
niją.

bininkai, pavergtą tautą at
stotai, kai jfe Raudono je Aikš
tėje rakš “dSaagsmą” didie- 
siem pavergėjam, New Yorke 
vyks lojalumo paradas. Susi- vyliose, ištrėmime, už taos 
rinks $a tūkstančiai raudono- mffijouus komunizmo surukto
jo teroro B savo namą' iš- tąžmoaią.' - 
blokštą žmonių pareikšti lojalu
mo šiai didžiosios laisvės «a-

FreL J. Ba&ūnas,
V. J. ^Atsimainymo parapijos 

Maspethe klebonas, nuoširdžiai 
dėkoja visiems už gausias au
kas, kurios per Velykas pirmo
je rinkliavoje buvo sudėtos 
Brooklyno diecezijos našlaity- 
nams išlaikyti.

Mirė
Balandžio 10 d. iš šv. Petro 

par. bažnyčios palaidotas Fe
liksas Gatulis, 65 m. amžiaus, 
Nuliūdime paliko sūnų ir dvi 
podidcras.

Vincas J. Kudirka 
SI FrankUn Street. 
Noroood. Mass.

Ieškoma; vietos naujai pašto 
įstaigai

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quįgley praneša, 
kad naujai pašto įstaigai (Post 
Office Carrier Station) reika
lingos patalpos tarp Myrtle ir 
Cypress Avė. Patalpos reika
lingos 13,000 kv. pėdų ploto; 
pirmam aukštui 9,500, antram 
—2,500 ir rūsiui —1,000. Kas 

turėtų kokius pasiūlymus, pra
šomas kreiptis f Mr. J. A. Rap- 
Snger, Post Office Inspector, 
Brooklyn 1, N. Y., ligi gegužės 
24 <j.

VAITKUS ! 
F U N E R A L H O M FJ 

197 Webster Avenue 
■Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

PataraBvinuM diena ir naktį I 
Nauja modemiška koplyčia šer-j 
meninis dykai. Aptarnauja Cam-I 
bridge ir Bostono kolonijas že-l 
miaustomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitus miestus.
Refltate tankMe: TeL T* S-MM

Velykinės atostogos
mūsų parapinėje mokykloje 

užsibaigė su Atvelykiu. Pir
madienį, balandžio 26, vaikai 
vėl rinkosi į abi mokyklas, ku
rios dabar jau baigs šių mok
slo metų darbą. Laukiame viso 
būrio naujų graduantų.

Atkreipė dėmesį į Darbininko 
įžanginį riraipsnį

Adv.^ A. šalna, Lietuvos 
garbės 'konsulas Bostone, pri
siuntė redakcijai tokį laišką:

“Jūsų vedamasis straipsnis, 
atspaustas Darbininke balan
džio 20 d. (nr. 29), antrašte 
“Demokratija - laisvė - komu- 
mzmas”, turi daug originalių 
argumentų ir logikos. Ypač 
šiais laikais toks vedamasis 
vertas kredito ir pagyrimo. 
Man rodos, kad būtų naudinga 
ir pageidaujama, kad mūsų 
valdininkų, ypač atstovo Ch. 
Kersten ir jo komisijos dėme
sys būtų atkreiptas į jūsų ve
damąjį — edftorialą.”

ZALĖTSKAS
FUNERAL HOME

564 KAST BBOADW A Y 
South Boston, Maso.

D. A. ZaleMoM, P. R. ZaleMcM

Uetavybis kondrijos, 
' veikiančias prie Lako, posė
di įvyko šeštatŪenį, bal. 24 d. 
Dalyvavo: dr. A. MusteSris, dr. 
j. Girnius, čbr. Nbakas, prof.. J. 
Brazaitis, V. č&iūnas, St Barz- 
dukas. Buvo svarstytas tos ko
misijos veikimo pianas. 1

Aušros Vartą parapijoje 
sdunadienį prasidėjo 40 vai.

J.-E. Arkivysicunas Rtehard J. 
Cuatang. D. D. < - : >

OvaaiM Vatas -
Kun. Pr. A_ Vlnnaustss 
30 W. 81xth Street, 
So. Boston 27,* Mase.

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICniS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

jkpSl hjite ŠfeMer HbB sa- 
K-K New Yorte. spaBo 17 d.

^ounejunm rengu ...Komitetas ..................
prato gerbiamus klebonus, or- PtanaMoa už kardinoią Idai padeklamuotos kūrinių iš- 
gantedjas, draurijus* Įdubus Balandfto 27 d. 10 vąl. ry- traukos ir išklausyta Santvara 
ir atskirus asmenis neruošti tą Bostono Arkivyskupas įspūdžių iš jo pažinčių su rašy-
meną jokių kitų por«igfanųt o Richard Cushing šv. Kry- tipais. Nors paskaita buvo ilgo

ka (truko tris valandas), bet 
susirinkę jaunimas ją išklausė 
su atidžių susMomė jimu. Pa
skaita buvo surengta Akademi- 
nto Skautų Sąjūdžio Bostono 
sykriaus. Švedai buvo pakviesti 
kiti skautų vienetui, Studentų 
Sąjungos skyrius ir studentai 
ateittehikai. ■

iamiuąi ntsynm^^^ ganfanctas. drangitre. klubus 
vuuotaus narių susinmd-

mas sauDamas gegunes £ ct ® « ■ Ainnn • _ __
pp. Lietuvių Atletų klubo x sugjmįti visiem bendram tik- žiaus Katedroje atnašavo $v.

saBjk 168 MarcyAve, Brook- __ savųjų tautiečių gyvy- ADhas už įtarusi kardinolą O’-
Jyn, N. Y.' Susirinkime bus gelbėti ir lietuvybei iflai- ' CtaneK sielą.
aktalfispranešiinai ir trys pa- j^ytt 
ritaitos: Dr. J. Valiūno *<Lietu-

. vK tarptautinėje prekyboje”, 
adv. S. Briedžio **Lietuvių 
Banko — Taupomosios Kasos
‘organizavimo galimybės New 
Yorke” ir A. Vaišvilos .“Progos 
nekilnojamojo turto srityje”. 
Po paskaitų bus laisvos diskusi
jos, sumanymai ir klausimai, o 
vėtiau — alutis.

Rinks vartotą poptarią
Bostono arkivyskupo fondan 

vartotas popierius šv. Petro 
parapijoje bus renkamas gegu
žės mėn 2 d.

Pagerbs B. Braidžfonį
Bostono Lietuvių Rašytojų 

Klubas kartu su Bostono atei
tininkais rengia poeto Bernardo 
Brazdžionio pagerbimą jo 30 
m. literatūrinio daibo sukak
ties proga. Sukakties minėji
mas įvyks gegužės 1 d. 6 vai. 
vak. tautininkų namuose, 484 

JEL4-ta gatvė, So. Bostoi.
Programoje: ^kilmingas ak

tas — kalbės poetas Jonas Ais- 
tisį literatūrinė dalis, dalyvau
jant aktorei Aleksandrai Gus- 
taitienei, sveikinimai ir pobū
vis.

per visas mišias. Parapijos 
kleb. kun. N. Pakalnis tikisi, 
kad visi bus dosnūs mūšfį ka- 
talikiškam jr lietuviškam švie
timo darbui.

Blanche Cunys 
409 W. Brcadway. 
So. Boston 27, Mass.

Revizijos Keaiisija
Kun. Jonas. Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

rodytame dMtajun pašaliui, 
kad mes atrimemune paverg
tus žmones ir tantaR rr.Brnlau- 
jame juos vaduoti h* smerkia
me ttą >Btaą lafevę”, kori 
žmones la3» tartum į icalėjH 
mą uždarytas, juos katadna ir 
žudo.

SALIN ŽUDIKŲ RANKOS 
NUO NEKALTŲ ŽMONIŲ 
GYVASTIES!

nį vakare 8 vai. Pamokslus sa
ko pranciškonai.

Ant. Rhnydis
persikėlė į 383-5 So. 3rd St,

Apt 31, Brooklyn 11, N. Y.—

Lithuanian * 
Furniture Co. * 

movė r s— x 
SO 8-4618 *

INSURED and BONDED * 
Local and Long Distance Mover JJ 

SO. BOSTON, MASS. * 

326^28 W. Broadway *

Degs skautą laužas
Gegužės 16 d. 3 vai. p.p. Mu- 

nicipal Building salėje, So. 
Bostone, rengiamas skautų lau
žas. Lauže dalyvaus Bostono 
skautai ir skautės, kurie ir iš
pildys laužo programą. Progra
mai vadovaus patyręs sktn. Vi
lius Bražėnas iš Stamford, 
Conn.

Baleto spektaklis So. Bostone
T. Babuškinaitės baleto stu

dija gegužės 23 d. 3 v. p.p So. 
Boston High School (Thomas 
Park) salėje rengia tradicinį 
baleto spektaklį.

Programoje: baleto pamoka 
ir baletas “Ranez-vous Vieno
je”, muzika J. Štrauso.

Šiame spektaklyje dalyvauja 
net 30 šokėjų. Tai bus puiki 
proga pasigerėti baleto menu ir 
įvertinti baleto artistei T. Ba
buškinaitės studijos darbą.

Paskaita jaunimui
apie pomaironinę lietuvių li

teratūrą balandžio 11 praėjo su 
didžiu parisekimu. Poetas St 
Santvaras supažindino su to 
laikotarpio kūrėjais bei litera-' 
tūrinėmis srovėmis. Buvo pui-

Vice Pirmininkai
Pranas Razvadauskas.
5 O Street So. Boston 27. Mass. 
Vladas Paulauskas t
S75 Lavrence St. Loveli, Mass 
Bnockton 68, Mass. 1

Sekretorius
Antanas P. Kneižys «* 
30 Oottage-Street, 
Korwood, Mass.

mumsą Sekretorius
Antanas PeU 
32 WUder Street

gos (LDS) Naujosios Anglijos

KAS YRA IHEVASr

jos tautos. R. Viesulo yra iš
statyta litografija "Galva.”

atstovauja iLetuvą tarptau
tinėje grafikos parockaje C5nci-

Lietuviy Kataliku Darbininkų Sąjun

.K
5th 9L, Brookiyu, N. Y. (81)

Atexander's Ner
vinė, kuri turėtų 
veikti nuo nervų li
gų, yra mišinys 
stiprių ir brangiau
sių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir

tas mišinys padeda nuo viso
ji khi nervų suirimų, galvos

KOKIE TURI BOTI ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU DIEVU?

šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai

Didžiulio formato 517 p.
Metais virMfah — 86J5O

DARBININKAS

Visos N. Anglijos kuopos maloniai prašomos išrinkti ir J GertamM

tą mišinį 8Wta maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. J Kanadą

. kuopų ir savo sumanymus, kai bus svarstomi LDS oiga- 
nizadniai reikalai. Pageidaujama, kad dalyvautų kiek ga
lima daugiau atstovų ir LDS narių.

IX>S N. Anglijos Atafcrittas Vaidyba: | ^2-25-

CIK Ą BBNMONB | ALEX ANDER'S CO.
ta VLADAS PAULAUSKAS

aąąąeMta taąs


