
DIPLOMATINE RUGIAPICTE

ANGLIJA NUSISUKA NUO SOCIALISTŲ PROGRAMOS

KARALIENĖ ELZBIETA tl atidarė Anglijos parlamentą, 
mąjj savo karaliavimo metu.

PREZIDENTO D. EISBmOWE»O KALBA PBNNSYLV______
AMERIKA NEŽIORtS SOVtETV^DELSIMO ATOMĄ PANAUDOTI TAIKAI

PREZ. D. EISENHOWERIS sveikinamas savo trolio, MHton 
Eisenhowerio, Pennsylvanijos universiteto rektoriaus. Preziden
tui suteiktas garbės daktaro titulas.

• Milijoną dolerių iš Kongre
so pareikalavo prez. D. Eisęn- 
howeris ryšium su numatoma 4 
didžiųjų konferencija. Įdomu 
bus patirti, ,ar tos išlaidos apsi- ėjo. .Konferencijos pirmininku 
mokės? išrinktas Čilės pasiuntinys

LĖKTUVAS Iš MAGNETUOS
Po dešimties metų bandymo 

“East Coast Aeronautks‘XST 
Pelham Manot, N. Y., pastatė 
sprausminį lėktuvą iš magperi- 
jos. Magnezijus yra stipresnis 
ir lengvesnis metalas negu attm 
minijus. Jis gaunamas iš j&nį 
vandens; jo kiekis neribotas. 
Lėktuvas tuo geras, kad grei
čiau skrenda, yra 20 procentų 
pigesnis ir turi 1.100 dalią ma
žiau, nes kietesniam metalui 
nereikia tiek daug sustiprinimų.

apie 20.000 
žmonių, nors diena buvo lietin
ga. Kalba buvo perduota ir per 
radiją. Kbngresmanas W. Ster- 
ling Cole iš New Yorko ją pava
dino “labai gera, girtina”.

“Ai esu tikras, — pareiškė, 
— jog Kongresas prezidento iš
keltus siūlymus priims".

cūzijos užs. reik, ministeris A. 
Pinay, su kuriais K. Adenaue- 
ris matysis New Yorke, o gro
damas atgal užsuks pas Britani
jos ministerį pirmininką A. 
Edeną, Tuo būdu iš vakariečių 
pusės bus aptarti visi klausimai, 
kurie gali iškilti Maskvoje.

Amerikon yra sugrįžęs ir Wa- 
shingtone jau lankėsi Indijos 
“keliaujantis taikos ambasados 
rius” Krišna Menonas, kims 
buvo Kinijoje, Anglijoje ir Ka- ; 
nadoje. Jo misija: privesti prie 
derybų JAV ir komunistinę 
niją.

Ryšium su Jungtinių Tautą 
sesija San Frandsco mieste, kur ■ 
suvažiuoja 60 valstybių delega- 
cijos dešimtmečiui paminėti, 
numatoma taip pat visa eilė di
plomatinių pasitarimų.

Washingtono sluogsniuose 
kalbama, kad JAV dabar yra 
“diplomatinė rugiapiūtė” ir tu
ri būti padaryti svarbūs spren
dimai, Maskvai pradėjus “natf 
ją taikos politiką”, o taip pat 
artėjant 4 didžiųjų konferend- -

Dėl deklaracijos, kuri nieko 
neturėjo sensacinio, pasisakė 
darbiečių vadas Clement Attlee 
ir konservatorių — Anthony 
Eden. Attlee pripažino, kad ka
ralienės pareiškimas turi gerų 
intencijų. Edenas padėkojo dar- 
biečiams už gerą žodį ir kvietė 
bendradarbiauti. Tačiau jis at
kreipė ir dėmesį, kad paskuti
niai rinkimai parodė, •/

jog kraštas nenori socialisti
nė* programos — dar didesnio 
suvalstybinimo įmonių; jis no
ri laisvos, privatinės konkuren
cijos.

Darbiečiai parlamento atida
ryme nesijautė smagiai po sa
vo pralaimėjimo. Vienas iš dar
biečių pareiškė, kad krašto eko
nominės padėties pagerėjimas 
buvo svarbiausia jų pralaimėji
mo priežastis. Žmonės tuo tar
pu yra patenkinti ir neieško 
radikalių reformų. Pav., *1945 
m. parlamente dar buvo du ko
munistai, 1950 m. jie pranyko 
ir dabar nepravedė nei vieno 
atstovo iŠ 17 kandidatų.

Ženevoje, birželio 1 d. susi
rinko posėdžio Tarptautinė 
Darbo Organizacija, kuri buvo 
įkurta dar prieškarinės Tautų 
Sąjungos prieš 35 metus ir po
sėdžiauja buvusiuose jos rū
muose. Dabar ši organizacija, 
apimanti 70 valstybių, yra 
Jungtinių Tautų žinioje, bet 
jai priklauso 10 valstybių dau
giau negu Jungtinėm Tautom. 
Sovietai iš TDO buvo pasitrau
kę, bet į šią 38 konferenciją - 
vėl grįžo.

Kiekviena valstybė konfe
rencijoje turi po 4 atstovus: du 
vyriausybės, vieną darbdavių 
ir vieną darbininkų. Sovietam 
buvo padaryta pastaba, kad vi
si jų keturi atstovai yra vy
riausybės, nes Sovietų Sąjun
goje pati vyriausybė yra darb
davys ir darbininkai neturi 
laisvų organizacijų. Renkant 
konferencijos prezidiumą iš 10 

■ narių Sovietų atstovas napra-

Kodel Anglijoje 
sustojo traukiniai

J. P. Mitchell nurodė, kad JAV 
priklauso organizuotom uni
jom ir jos nėra valdžios kont
rolėje. Darbininkai turi teisę 
streikuoti, jei jie nesusitaria su 
darbdaviu. Tokių laisvų sutar
čių Į metus sudaroma arti 
100.000. Vyriausybė nesikiša į 
tuos reikalus, jei to nereika
lauja labai rimta krašto padė
tis. Dabar ji yra daugiau negu 
patenkinama. Tai aišku iš to, 
kad ir esant įtemptai tarptau
tinei padėčiai, Amerikoje ka
ro pramonei išeina tik 10% 
visos produkcijos.

Toliau J. P. Mitchell savo 
kalboje palietė komunistų 
kraštus. ‘Ten, — kalbėjo J. P. 
Mitchell, — darbininkai neturi 
laisvė* streikuoti, darbą mesti 
ir kitą pasirinkti, laisvai susi
tarti dėl darbo sąlygų; tai yra 
ne kas kita, kaip vergų darbas". 
Apie tokią vergiją komunisti
niuose kraštuose medžiagą su
rinko komitetas, kurį sudarė 
Indija, Norvegija ir Peru. Pra
nešimas rodo brutalų elgimąsi 
su darbininkais, moterim ir 
vaikais, žudymus, prievartavi
mą. Iš vergų stovyklų pabėgu
sieji liudija, kaip darbo vergai 
pusbadžiai gyvena ir dirba, ap
tverti elektros vielomis ir sau
gomi ginkluotų sargybinių su 
šunimis. Tai yra didžiausias 
nusikaltimas prieš žmogų.
“Me* neturimo užmiršti tų mL nių. kad su General Motors pa-

i toks pat susitarimą* 
Žudomų priverstinu vergų dar- kaip i r su Fordu.
bu". J. P. Mitchell išreiškė pa
sitenkinimą, kad sekančioje 
konferencijoje tas klausimas* 
bus. iŠ pagrindų svarstytas.

Šveicarijoje — Garcia Oldini.
Dar prieš konferencijai su

sirenkant, gegužės 27, įvyko 
posėdis Generalinio Komiteto, 
kuris svarstė vergų darbą. Kai 
kurie nariai norėjo tą klausi
mą atidėti, kad nebūtų nema
lonumo Sovietų Sąjungai, bet 
prieš atidėliojimą kietai spy
rėsi amerikiečiai — Mr. Geor
ge P. Delaney, Amerikos Dar
bo Federacijos (AFL) atsto
vas, ir Mr. J. Emest Wilkins, 
JAV darbo departamento se
kretoriaus padėjėjas. Buvo pri
imta rezoliucija, kad bus suda
rytas specialus komitetas, ku
ris ištirs surinktą medžiagą 
apie vergų darbą, susižinos su 
Jungtinių Tautų generaliniu 
sekretorium ir sekančiai kon
ferencijai pateiks priimti nuta
rimą. Prieš šią rezoliuciją pasi
seki tiktai Sovietų atstovas — 
armėnas Amazap Arutiunian.

VANDENILIO BOMBOS
Atominės Energijos Komtsija 

pranešė, kad vandenilio batutos 
gali būti gaminamos neaprėžto 
dydžio — nuo mažiausią Bd 
pačių didžiausių, kurias tiklėk- 
tavas gali pakelti. Taip pat jas 
pigiau gaminti, bet ir jų žalin
gas veikimas ilgiau tveria.

Atominė* energijos panaudoji- padėti statytis savo atominius Prezidento D. Eisenhowerio 
mas taikai buvo pagrindine 
mintis prezidento D. Eisenho- 
werio pasakytos kalbos Penn- 
sylv&nijos universiteto mėtinė
je iškilmėje birželio 11 d. Jos 
metu prezidentui buvo suteik
tas garbės daktaro titulas.

Prezidentas pradžioje primi- 1 
nė, kad mes įeiname į laikus, 
kuriems atominė energija, jei 
bus panaudota taikos reikalam, 
gali atnešti didelių pakeitimų ir 
gerovės. “Uranijaus atsargos 
gamtoje yra 20 kartų didesnės 
negu anglies, žibalo ir natūrali
nių dujų kartu”, o jėga esanti 
dar didesnė.

Tai turi būti sunaudota pa
žangai ir žmonijos gerovei, kaip 
Dievo duota gėrybė.

Amerikiečių tauta nenori pa
silaikyti tos jėgos monopolio, o 
dalytis žiniomis su kitais ir 
kartu siekti dar didesnių išra
dimų.

Toliau prezidentas priminė, 
kad jis dar 1953 metų pabaigoje 
pasiūlė sudaryti tarptautinę 
agentūrą atomui taikai panau-, 
dori, bet Sovietų Rusija ligi šiol - 
neparodė'noro prisidėti.

"Mes negalime ilgiau laukti 
Sovietų apsisprendimo"

— pareiškė prezidentas. Pas
tangos ta kryptimi jau daromos. 
Kongresui pritariant, yra susi
tartubendradarbiauti sp Tur
kija, Lebanonu, Izraeliu, Italija, 
Ispanija, Šveicarija, Danija, Ko
lumbija, Brazilija, Argentina. 
(Iš Atominės Energijos Komisi
jos pranešimo aiškėja; kad ligi 
birželio 15 gali būti pasirašyta 
20 sutarčių su kitais kraštais).

"Norėdamas atverti plačius 
vartus į atominės energijos pa
naudojimą taikai",

prezidentas pranešė, kad jis 
Kongresui įteiks du pasiūlymus:

Viena, draugiškoms tautoms 
duoti atominius reaktorius, kad 
jos galėtų* geriau susipažinti su 
atominės energijos veikimu bei 
jos panaudojimu medicinai, pra
monei, žemės ūkiui JAV tuos 
reaktorius aprūpintų atatinka
mu uranijaus kiekiu. Pusė išlai
dų prisiimtų pati Amerika. Ma
žesni kraštai, kurie negalėtų nė 
pusės sumos išleisti, galėtų, su
sidėti drauge.

Antra, draugiškom tautom

KATASTROFA LENKTYNĖSE
Le Mans, netoli Paryžiaus, 

tarptautinėse automobilių lenk
tynėse, degančiam automobiliui 
įvažiavus į minią, užmušta 78 
žmones ir sužeista 105. Lenkty
nių istorijoje pati didžiausia ka
tastrofa. Lenktynes laimėjo bri
tai, nors jie reikalavo tuojau 
lenktynes nutraukti; jos nebu
vo sustabdytos.

reaktorius, paruošti personalą' kalboš klausėsi 
ir supaSridinti su atominės 
energijos tyrinėjimais.

Prezidentas nemano, kad tai 
paliestų JAV saugumą.

“Me<statome atominius karo 
laivus,.— nes verčiami tai da
ryti, — bet mes siekiame staty
dinti ir atominius taikos lai
vus ... Mes gaminama < ato
mines bombas, — nes, spi
riami tai daryti, — bet mes 
statome ir generatorius, reser- 
vuarus atominės energijos, kad 
žmogus galėtų naudotis ta do
vana, kurią į jo rankas įdavė vi
sų daiktų Kūrėjas”.

Išreiškęs viltį, kad ir Sovietų 
Sąjunga prie to taikos darbo 
prisidės, prezidentas tačiau pa
brėžė: “Aš žinau, kad ir be So- 
vietų mes pasieksime dar geres
nio gyvenimo visiem, kurie šia
me istoriniame posūkyje jung
sis kartu”.

Prezidentas savo kalbą baigė, 
prisiminęs taip pat didelę auk
lėjimo reikšmę, kad atominia
me amžiuje) kai žmogui dar 
lengviau pasidarys gyventi ir 
dirbti, jis ’

"nepasidarytų gerai penimu 
ir gerai užlaikomu visagalės 
valstybės vergu".

Auklėjimas ir stipri žmogaus 
dvasia turi jį apsaugoti nuo šio 
pavojaus.

DERYBOS SU G. M. 1 
Laikraštį spaudinant buvo ži-

Anglijos naujasis parlamen
tas sušauktas posėdžio birželio 
9. Karalienė Elzbieta II pirmą 
kartą savo karaliavimo metu 
atidarė naują parlamentą “sos
to kalbą”', kurią jai įdavė per
skaityti parlamente daugumą 
laimėjusieji darbiečiai. Kalba 
tetruko 10 rfunučūL Užsienio 

'politikoje pasisakyta už Jungti
nes Tautas, Atlanto Sąjungą 
bendradarbiavimą su JAV, de
rybas su Sovietų Sąjunga ir Ki
nija., Vidaus politikoje pažadėta 
pravesti visa eilė įstatymų, ku
rie pagerintų geležinkelių susi
siekimą (dabar vyksta geležinke
liečių streikas), nutiestų dau
giau automobiliams kelių, pa
lengvintų tekstilės pramonei 
konkuruoti su užsieniu, ypač 
japonų pigesnėmis prekėmis, 
siektų dar didesnės krašto ge-

Stiprų įspūdį konferencijoj* 
padarė JAV darbo sekretoriau* 
Jam** P. Mitchell kalba, pasa
kyta birželio 6. Perskaitęs JAV 
prezidento D. Eisenhowerio 
sveikinimą, J. P. Mitchell nu
rodė, kad Darbo Organizacijos 
tikslas yra siekti pasaulyje so
cialinio teisingumo, skurdo su
mažinimo, bendradarbiavimo 
tarp vyriausybių, darbdavių ir žmonių, kankinamų ir siektas 
darbininką OrganizacUa suda
ryta laisva valia, sutinkant anų 
tikslų siekti vyriausybėm, 
darbdaviams ir darbininkams, 
kurie yra laisvi nuo diktatū
ros. Organizacija griežtai pasi
sako prieš bet kokią prievartą 
ir žmogaus vergišką išnaudoji
mą "Žmogus neturi būti pa
vergtas nei mašinos; nei kito 
žmogaus, nei ideologijos”.

Kalbėdamas apie Ameriką,

Geležinkeliečių streikas Ang
lijoje prasidėjo dėl “degtukų 
dėžutės”, nes traukinių maši
nistai (JAV vadinami inžinie
riais) ir kūrikai pareikalavo pa
kelti algas į savaitę tiktai nuo 
pusantro iki pusšešto, šilingo. 
Pareikalavo ne dėl didelio reika- 
kalo, bet konkurencijos su kita 
geležinkeliečių unija. Jų yra 
dvi: “mažoji” (mašinistų bei kū
rikų), kuriai priklauso TJ7.000 
narių, fr “didžioji” (dalis maši
nistų bei kūrikų ir visi kiti ge
ležinkeliečiai). Didžiosios unijos 
17.000 mašinistų palaiko labai 
silpną traukinių judėjimą.

Streiką pradėjusi mažoji uni
ja lapkričio mėn. išsikovojo di
desnes algas. Tada didžioji uni
ja pagrasė streiku Kalėdų šven
tėse ir taip pat gavo didesnes 
algas. Mažoji unija užsigavo: ji 
vėl sulyginta, o mašinistas kaip 
specialistai turi daugiau gauti. 
Pradėtas streikas, kuris ėmė 
paralyžuoti visą kraštą... dėl 
degtukų dėžutės. Sustojo laivai 
uostuose, sustojo kai kurie fab
rikai. '

. Anglų visuomenė pasipikti
nusi tokiu streiko pagrindu. 
Daug kas jį laiko peiktinu, nes 
konkurencijai ir ambicijom ga
lo gali nebūti. “Pakelsi atlygi
nimą jam, vėl kelk man, o pas
tari vėl jam”-...

Argentinoje siaučia 
peronisty gaujos 
Buenos Aires birželio 11, 

šeštadienį, katalikai miesto gat
vėse suruošė Dievo Kūno pro
cesiją, nors vyriausybė buvo 
uždraudusi. Procesija praėjo be 
incidentų. Tačiau sekmadienį 
prie katedros ėmė rinktis bū
riai peronistų, kurie šaudė ir 
mėtė akmenimis į katalikus ir 
laiptuose stovėjusį kunigą. 
Septyni žmonės blvo sužeisti. 
Peronistų būriai taip pat puolė 
kardinolo Copello rūmus, ak
menimis išdaužė langus ir pa
langėse sudegino automobilį.* 
Peronistų barbariški puolimai 
primena Hitlerio laikus Vokieti
joje, kai vyskupų rūmai pana
šiai buvo puolami.

Perono atakos prieš Katali
kų Bažnyčią trunka jau septin
tas mėnuo. Visa katalikų spau
da uždaryta.

Sovietų kvietimas vakarų Vo
kietijai pradėti Maskvoje dery
bas užmegsti diplomatiniam, 
kultūriniam ir prekybiniam ry
šiam kanclerio dr. K. Adenaue
rio priimtas. Bet šiuo metu jis 
yra atvykęs Amerikon gauti 
garbės daktaro Harvardo uni
versitete. Ta proga tarsis su 
valstybės sekretorium Dulles ir 
prez. D. Eisenhoweriu.

Amerikon yra taip pat atvy
kę Anglijos užs. reikalų minis
teris H. Macmillanas ir Pran-

R Sovietų MnbeMdei Stock- 
holme, Švedijoje, išmušti lan
gai ir sužalotas automobili*. 
Buvo padėta namie gaminta 
bomba.

• "Pastikime Dievu" (In Godjau šioje konferencijoje. Yra 
pavesta ištirti, kuriuose kraš- ' We .Trust) bus įrašas JAV ma
tuose darbininkai ir darbda- netoee ir- popieriniuose pb
viai turi laisvę tartis dėl darbo niguoee. Ibkį įstatymą priM 

(Ntfcatta J 2 puri.) Atstovų Rūmai.
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Tai aHku H £U cfodamo Japo
nuos ambasadoriaus Kanadai, 

"Or. Koto Matsydairos, prana-

rajone padarė 
vos! nepateko už

KUNIGAS VALKATA 
NEAPOLYJE

Japonijoje. 1 
būtų pavadinti

• Vakarų Afrikoje, kurią 
valdo Prancūzija, per pasta
ruosius 25 metus katalikų pa
didėjo 500 procentų. Dabar jų 
iš viso yra 800.000.

gabentis, iš svetur. Problema 
pasidaro sunki.

Dėl to, anot Dr> Koto Mat- 
sudaira, nereikia stebėtis, jei
gu Japonija t ieško prekiauti 
su visais kraštais, su kuriais 
tik gali, čia įeina ir bandy
mas užmegzti1 prekybos ry
šius su-Sovietų Rusija.

Bet čia reikia pastebėti, kad 
vakariečiams tų Japonijos 
sunkumų nėlengvinant, irgi 
pilamas vanduo ant komunis
tinio malūno, žmogus gi turi 
pavalgyti, jei jis lopšyje atsi
randą. Pranys Alšėnas.

STRATOSF E R m t S ' (B-52 A) Ari rium Ne raskos. Jis pakete: bombonešius B-C6.
Skrenda 600 mylių f valandą. Gali pasiekti bet kurį taikinį žemės paviršiuje.

nuo 
ira-

tai bent tam tikra dalimi”...> * *
Eltai prikišamas ir kitas da

lykas. Jos medžiaga “panaudo
jama pirma kai kuriems parti
niams laikraščiams informuoti, 
negu tai esti paskelbiama El
toje”. Jeigu taip' daroma tai ir 
kid laikraščiai turėtų “vieno
dai tokiais šaltiniais pasinaudo
ti”.' Dėl ko jie nuskriaudžiami? 
“O jei to nenorima padaryti — 
tai verčiau visai uždaryti Eltą, 
jei nenorima su laiku ją pada
ryti senų, nudėvėtų žinių šal
tiniu”.

čia tektų - pridėti tik tiek, 
kad Eltos biuletenyje gausu 
medžiagos, kuri ten visai ne
reikalinga.

nutrynė 
rankos 

šaika!"

ka^ėęcybos Japonijos su lėsJnuvykti 50.000.Vadinasi, 
t*

■*—mėnesį. Kur . dėti ir kuo pa-

JaponžjB'r verčiama maisto 
dairytis kitur, nes savo žemėje 
jo neužtenka. Jau dabar 20% 
maisto importuojama. Už jį 
reikia sumokėti 600 milijonų 
dolerių arba' pusę ^tos stirnos, 
kuri gaunamą už parduoda
mas.*! užsienį prekes.- Bet čia

ADM. R. E. BYRD lapkričio 
faėn. ruošiasi penktajai kelio
nei į pietų ašigali; plauks lai
vu su 1,393 vyrais.kurią galima 

i “vandenyne 
plūduruojančiu žmonijos lop
šiu”. kas mėnuo gimsta virš 
90.000 kūdikių. Tuo būdu Ja
ponija kasmet padidėja vienu 
milijonu alkanų burnų, kurių 
viso Japonijoje yra 86.100.00. 
Nepraeis nė 20 metų ir Japo
nija turės 100 milijonų gyven
tojų. Savaime aišku, kad tiek 
daug žmonių tokiame ankšta
me plote sutilpti negali. Tas 
lopšys turės plyšti ir išbirti Į 
kraštus. Bet kur?

Dabartiniu metu yra pa-

r > Neseniai Kanadoje viename 
priėmime Japonijos ambąsa- tams prekėms7 žaliavos reikia

' dovius Dr. Koto Matsudaira 
kalbėjo apie pačią didžiausią 

šalies problemą: didelį gy- 
vėntojų prieauglį ir alkanas'

; ' jų burnas. Kad butų galima 
^ t. suprasti, ‘kokia tai didelė prob- 

'lema, jisai Japoniją sugretino 
Kanada. ''

y-.?.' Japonija jra nedidelis kraš- 
tas, palygintisu Kanada, Japo-

fc’-’Pt nįja užima 142.644 kv. mylių, 
llįg^Kanadą — 3,845,274 arba 28 
^-•f^'ihrtus daugiau.' Japonija su- 
fr.r Y". tilptų į vieną ketvirtadalį 

jguebeco provincijas arba užim- 
tų* tik truputį daugiau kaip 
dū penktadalius Ontario pro-

t';1; vincijos. Bet tai ne viskas! Ka- 
gfc-" nadoje visus žmones išstačius 

’-į kvadratinės mylias, kiekvie- 
nai tektų tik 3.65 žmogaus, 

g jei ir. žmogų galima būtų da- 
lyti į dalis. Japonijoje kiek-

* vienai myliai tenka 590 žmo- 
nių arba 164 kartus daugiau. 
Bet nei Japonijoje nei Kana- 
doje žmonės negyvena ten,

Kr' 'k»r niekas neauga. Lieka dir- 
bama žemė. Japonijoje aria- 

£ mos žemės kvadratinėje my- 
gyvena 3,422 žmonės!

gf, ' Jei Kanadoje žmonės taip 
A tirštai susikimštų, kaip Japoni- 

sijoje, tai čia reikėtų sukelti 
viso pasaulio žmoniją — 2 mi
lijardu su viršum žmonių. Visi 
kiti žemės rutulio plotai liktų

- tušti. (Juose galima būtų 
. sprogdinti atomines bombas!

K . .-Red.)

purvo, Į kuri įklimpo net vai
kai, likę be tėvų ir tapę gat
vių valkatomis. Kun. Borelli 
pasiryžo juos gelbėti, ištraukti 
iš to purvo. Jis pradėjo slan
kioti Neapolio gatvėmis tuoj 
po karo ir ieškoti tų nelaimin
gųjų, apleistųjų. Bet reikėjo 
juos pažinti, prie jų prieiti. 
Neliko nieko kito, kaip pačiam^ 
tapti panašiu į juos. Tik tada 
buto galima užmegsti kontak
tas, susidraugauti, nes

gatvių .valkatos irgi turi sa
vo organizaciją, 
Į kurią svetimas ne taip grei
tai gali nosį Įkišti. Jie yra kaip 
žvirbliai: labai atsargūs, gud
rūs, moka slėptis ir ištrūkti iš 
gaudančios rankos.

Kun. Morelli sako, Jcad jo 
misija baigsis tada, kai pasku
tinis gatvės valkata išnyks iš 
Neapolio. Jis šiandien turi 29 
metus. Veidas beveik kūdikio 
yra geriausias jo talkininkas 
pasirinktame kelyje; gatvių 
valkatos ilgai pęiššifruoja. kas 
jis iš tikrųjų ^Va ir laiko “sa
vu”. Kun. Borelli jau

apie tūkstantį vaikų ištrau
kė iš gatvės.
Iš karto jis juos gabendavosi į 
savo butą, kaip senos panos 
rastus pamestus kačiukus. Pas
kui, pastebėjęs, kad net šalia 
vienas kito ant grindų miegoti 
trūksta vietos, pradėjo ieškoti 
savo vaikams tinkamesnės pa
talpos.

Bandė kalbėti su Neapolio iš jo akių ir atminties buvo iš

kardinolu, su apskrities virši
ninku, su burmistru, su polici
jos vadu. Iš tų keturių iki šiol 
vien tik policijos vadas žinojo 
apie kunigo naktines “išky
las” valkatos rūbuose. Kardi
nolas paklausė:

“Ar būtinai reikia, kad pas 
juos eitum apsirėdęs įų drabu
žiais? ė

Kun. Borelli atsakė: “Jei aš 
nenueisiu pas juos, būkime 
tikri, jie neateis pas mane, iš
traukti valkatą iš gatvės yra 
tas pats, kaip atitraukti juos 
nuo antrosios motinos. Jie yra 
lyg koks Varputys, įaugęs sa
vo šaknimis į gatvę.” Pagaliau 
1950 šv. Januarijaus a Mater- 
dei rūmuose buvo atidalyti 
“Valkatų namai“.

Buvo tai apie ką kunigas 
seniai svajojo: ne kolegija, ne 
vaikų prieglauda, net ir ne pa
taisos namai, bet tik valkatų 
namai, kur jie gali laisvai atei
ti ir kada nori išeiti. Iš savo 
naktinių išvykų .kunigas grįžta 
visuomet su keliais naujais gy
ventojais. ištraukęs juos iš 
Neapolio pokarinio skurdo ir 
nusikaitimų kelio.

Pirmasis kunigo laimėjimas 
buvo tada, kai jis

vieną naktį grįžo Į Materdei 
su išgarsėjusiu Ta tore

(Šiandien puikus jaunuolis 
ir-gabus mechanikas), apie ku
ri buvo pilna laikraščių kroni
kose. Kun. Borelli prakaitavo 
iki aušros, kol 
bermiuko dešinės 
ša: “Tegyvuoja 
daug daugiau laiko užėmė, kol

Informacija, kuri neinformuoj
Tėviškės Žiburiai birželio 9 

vėl primena reikalą Amerikoje 
sudaryti vieną gerą informaci
jos centrą Lietuvos reikalam.

“Reikėtų vėj imtis žygių, kad 
šis reikalas būtų kaip nors iš
spręstas ... Juk tiesiog gėda, 
kad jau studentai su savo “Li- 
tuanus^ daro sarmatą ir Liet. 
Žurnalistų k Sąjungai, ir kitiem 
amerikietiniam (lietuvių, Red.) 
veiksniam. Lekiamą veikti net 
į Europą, o tuo tarpu neįsten
giama ten (Amerikoje, Red.) 
apsidirbti su tokiu būtinu rei
kalu, kaip amerikiečiams bent 
minimu tinkamos informacinės 
literatūros anglų k. paruošti”...

Be to, teisingų pastabų pada
roma ir Eltos informacijai. 
Laikraštis nurodo,'kad ji visai 
nereaguojia į daromus įvairius 
nepagrįstus priekaištus. “Elta 
gal turėtų daugiau dėti padė
ties nušvietimų ir atitaisomų, 
kaj nesąmonės rašomos apie 
veiksnius ... Dėl to kai kam 
susidaro įspūdis — kad jei nie
ko neatsako, tyli, vadinasi, ir 
kaltas.na, jei jau ne visai,

trintas gatvės vaizdas. Svečių 
skaičius augo ir greitai “Val
katų namai” atsidūrė sunkioje 
finansinėje būklėje. Pajamų 
šaltinių nebuvo ir kun. Borelli 
beliko pasirinkti: arba paleisti 
vaikus vėl į gatvę valkatauti, 
arba atiduoti juos Į prieglau
das ir pataisos namus. Gan
das, kad

“Padre išbaigė pinigus“, 
greitai paplito Materdei valka
tų tarpe. Kai kurie jų pasisiū
lė kunigui padėti: jie įtikinė
jo kunigą, kad “geru tikslu” 
jie mielai imsis savo senojo 
“amato” — rinkti nuorūkas, 
šį tą nukniaukti prekyvietėse 
ar iš turistų kišenių, išžvejoti 
smulkius pinigėlius, kuriuos 
turistai mėgsta mesti į uosto 
vandenį gėrėdamiesi, kaip vai
kai juos vikriai pagauna van
denyje. Kiti, bijodami ko nors 
blogesnio, grįžo į gatvę. Tato- 
re. “kad pagelbėtų nelaimėn 
patekusiam kunigui”, vieną 
vakarą grįžo su pilna valiza, 
kurią pavogė iš vieno vokiečio 
turisto. Atidavė ja net neati
daręs kunigui, kuris raudonas, 
kaip vėžys, pristatė ją policijai 
ir tiek teištarė:

“Rasta stotyje. Atiduokite 
savininkui“.

Neapolyje yra vienas jaunas 
kunigas, kuris porą kartų į 
mėnesį pasideda sutaną ir ap
sirėdė gatvės valkata. Senas 
zakristijonas patarnauja persi- 
rėdymo ceremonijai, kuri vyks
ta mažame kambarėlyje seno 
palociaus. šv. Januaro Mater
dei priemiestyje. Zakristijo
nas traukia iš spintos vieną po 
kito draiskalus, kurie •_

iš kunigo padarys 
“valkatą". '

Murmėdamas kažką, 
skirsi — lotyniškai ar neapoli- 
taniškai — iškilmingu -gestu 
paduoda kunigui suplyšusį 
švarką, baisiai sulopytas kel
nes, neaiškios spalvos marški
nius, porą be kulnų nunešiotų 
batų. Pilka kepurė,. kurią za
kristijonas užmauna kunigui 
kiek ant šono! atbaigia kunigo 
Marijaus Borelli persirėdymą. 
ir tas prieš vidurnaktį jau pa
sirengęs išeiti. Atsiskiriant za
kristijonas dar patikrina, ar 
kunigo kišeniuje yra asmens 
dokumentai, be kurių kartą, 
kai juos pamiršo pasiimti, kai 
policija uosto 
“medžioklę”r i 
grotų/Priminęs:

“Kunigėli, būkite atsargus“, 
dar paduoda mažą kryželį, ku
rį kunigas užsikabina ant kak
lo po švarku ir su kuriuo jis 
niekad nesiskiria, kai išeina į 
naktinę klajonę po Neapolio 
gatves ir gatveles.

Kun. Borelli išklauso šypso
damasis paskutinių zakristijono 
Įspėjimų. O zakristijonui vis 
dar netelpa galvoje, kaip kuni
gas gali išeiti naktį į Neapolio 
gatvę persirėdęs valkata. O ta
čiau jau keli metai, kaip tęsiasi 
ši istorija ir galbūt niekas ki
tas, kaip šis kunigas, nepažįsta 
geriau Neapolio nakties metu, 
su jo padugnėmis užmiesčio 
gatvėse, uosto rajone, su jo 
naktiniais gyventojais, kurie 
ten slankioja iki aušros.

Kiekvienas uosto' miestas, 
net ir taikos motais, turi savo 
moralinio purvyno.

Bet šio purvo pasidaro tikri 
klanai, kai įvyksta koks nors 
sukrėtimas, ypačiai karas," su 
visomis savo pasekmėmis. Tad 
ir Neapolyje tiek karo metu, 
tiek tuoj jam pasibaigus, atsi
vėrė ištisi klanai to moralinio

savo “sakramentus” ir “gedu
lingas mišias”. Dr. J. J.

Konferencijos atidaryme da
lyvavo daug užsienio diplomatų, 
pramonininkų, darbininkų unijų 
atstovų, šveicarų visuomenės. 
Tarp jų buvo Šveicarijos prezi
dentas Dussoix ir Šveicarijos 
Tarybas pirmininkas Perreard.

E. J.

★ Stasenas, kuris prez. D. 
Efeenhowerio yra paskirtas tai
kai pasaulyje organizuoti, siū
lo komunistinei Jugoslavijai 
JAV paramos nesustabdyti; 
kai kurie senatoriai, priešin
gai. reikalauja ‘didesnio atsar
gumo po Chruščiovo * vizito. 
Šiemet paramos užsieniui .nu
matyta vienu milijonu daugiau 
negu pernai — viso 3.4 inili. 
dolerių.

TDO konferencija 
(Atkelta iš 1 psl.) f, 

sąlygų, kitais žodžiais, kur vy
riausybė unijom palieka laisvę, 
neprimeta savo diktatūros ir 
nėra visko prievarta suvalsty
binusi. Komitetui pavesta ap
lankyti visas 70 valstybių, ku
rios sudaro Darbo Organizaci
ją. Kur nebūtų Įsileista, reikš
tų, jog ten laisvės darbininkam 
nėra. Komitetą sudaro: Arnold 
McNair anglas, buvęs Tarptau- 

rengtas planas japonų emigra- tinio Teismo- pirmininkas; se
natorius Pedro de AJba, buvęs 
Meksikos Senato pirmininkas; 
A. C. Cornelius. Pakistano 
Vyr. Teismo teisėjas.

E astuonių grynai budisti
nių kraštų tiktai penkiuose 
yra nežymus katalikų skai
čius.

Ceilon^ saloje, kur yra apie 
8 milijonai gyventojų, katali
kų tėra 600.000. Burmoje,. 
kur gyvena 19 milijonų žmo
nių, katalikų priskaitoma 160.- 
000.9 Tailando valstybėje su 
18,3 milijonų gyventojų kata
likų 85.000. Kambodiįoje 
iš 3,8 mil. gyventojų katalikų 
tėra 120.000. Pagaliau Laos 
provincijoje, Indokinijoje, iš 
1,2 mil. žmonių katalikų yra 
32.000.

Vietname, kuris nėra visai 
grynas budistų kraštas, tarp 
25 mil. gyventojų- priskaito
ma 1.5 mil. katalikų. Japoni
joje, kuri turi 86 mil gyven
tojų, oficiali statistika rodo 
tik 185.000 katalikų. Kiek ka
talikų dabar gyvena Kinijoje, 
sunku pasakyti.

Budistai kai kur tvarkosi 
hierarchiškai, kaip ir katali
kai. Vietname jie turi vyriau
sią savo dvasiškį, bonzo, tar
tum “popiežių”, 36 “kardino- 

“’vyskupus’ 
padalintas Į “parapi- 
krašto budistai turi
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Prieš keturiolika metų . . .
Birželio 14, lygiai ir prieš 14 metų, Vilniuje į Lietuvos 

Mokslų Akademiją užėjo Vincas Krėvė-Mickevičius, Akademi
jos prezidentas, ir vienas Akademijos narys, kuris ir šiuo me
tu tebėra bolševikų tarnyboje. Gatvėje kartais pravažiuodavo 
sunkvežimiai, prigrūsti moterų ir vaikų. Sunkvežimiuose kyš
čiojo stačių enkavedistų galvos ir ginklai su užmautais durklais.

— Tik ką grįžome iš stoties, — pasakė Krėvė ir susigūžė 
kėdėje; mažai betrūko, kad pravirktų iš susijaudinimo ir Mū
kimo. — Eikite ir pažiūrėkite kaip atrodo Dantės pragaras. Ji 
rasite Vilniaus stotyje.

— Aš niekada nebūčiau patikėjęs, kad jie taip galėtų da
ryti, — pasakė Akademijos narys, gerokai paraudonijęs. — 
Būčiau palaikęs melagiu, kas anksčiau man būtų tai sakęs.

Vienas iš jų buvo skatinęs Sovietų Sąjungos “kultūrą” pa
žinti, antras — tik neseniai grįžęs iš kelionės po Sov. Rusiją. 
Deportacijų ir vergų stovyklų ten nematė. Dabar, tur būt, ge
rokai jau prisižiūrėjo trėmimams į Sibirą. Ką galėtų pavadinti 
melagiu, jei turėtų laisvą burną? . ..

* :
Sovietų Sąjungos “kultūra”, kuri žudo žmones areštais ir 

kalėjimais, kankinimais ir šaudymu, deportacijomis ir vergų 
darbu, yra bolševikų priemonė valdžioje išsilaikyti ir pasaulinės 
revoliucijos pasiekti. Stalinas viename kompartijos suvažiavi
me pasakė: . ■

— Žmonių kančios, kokios didelės jos bebūtų, neturi mums 
reikšmės, nes komunizmas neša visuotinę laimę... Mes nerau
dame dėl plaukų nukirstos galvos .. .

Kiek tų galvų jau nukirto ir tebekerta, o kur laimė? Gal 
galėtų atsakyti tie, kurie ir šiandien dar tebekalba apie socia
listinio pamušalo rojų?

Lietuvių tautos žudymas nėra susijęs tiktai su komunisti
ne revoliucija. Lietuvių tauta yra žudoma rusų, tokių pačių, 
kaip ir caro žandarų. Ir kaltė ta pati. Apie tai Adomas Jakš
tas — Dambrauskas yra rašęs-dar 1908 metais “Draugijoje”:

-— Atimti iš žmogaus, o tuo labiau iš tautos galią apreikšti 
turimas pajėgas yra ne tiktai didžiausia žmonijos atžvilgiu ne
teisybė, bet ir didžiausias nusidėjimas Dievui.

Bet ką reiškia tie žodžiai bedieviškai valdžiai, kuri lietu
viam atima ne tiktai galią laisvai apreikšti savo tautos jėgas, 
bet atima ir gyvybę. Rusai lietuvius masėmis žudo. Ir daug 
žmonių tyli dėl to baisaus nusikaltimo. Kodėl?

Vieni tik savo kailio žiūri, kiti vis dar tiki, jog “kultūringi 
sovietai” negali to daryti, jog tai melas. Pastariesiem telieka 
palinkėti, kad juos kada ištiktų tikroji bolševikų tiesa . . . Lie
tuvių tauta ją patyrė prieš 14 metų.

lJAju____ .... > ■

Kai .savo saugumui patikrin
ti valstybės vis tiek turi rūpin
tis didesnės ar mažesnės gink
luotos pajėgos sudarymu kad 
ir vietinių susitarimų keliu, 
kyla klausimas, kodėl ligi šiol 
nėra panaudotas bendras, vi
suotinas susitarimas JTO rė
muose, ir kodėl tuo svarbiau
siu tarptautinei taikai patik
rinti klausimu JTO statutas 
yra sustojęs pusiaukelyje.

Trumpoje apžvalgoje čia 
galima paminėti dvi svarbiau
sias priežastis. Viena, tai kad 
atomų skaldymo laikais tarp
tautinė santvarka dar nėra 
išėjusi iš feodalizmo vystyklų. 
Kaip viduramžiais feodalai lai-, 
kėši įsikibę Į didikų teises ir 
šiaušėsi prieš vis .augančią 
centrinės valdžios galią, taip 
dabar atskiri tarptautinės 
bendruomenės nariai laikosi 
įsikibę Į per daug plačiai su
prantamą valstybinį suvereni
tetą.

Negalima užginčyti, kad 
ankščiau minėta tarptautinės 
bendruomenės schema reika
lauja iš jos narių nuo dalies 
savo suvereniteto atsisakyti. 
Viso pasaulio kraštų federacija 
su centriniais įstatymų leidi
mo, vykdymo ir teismo orga
nais yra savaime pareinanti iš 
minėtos schemos tarptautinės 
santvarkos forma. O ta forma 
daugiau ar mažiau federacijos 
narių savarankiškumą siauri
na. Tai kai daug kam mūsų 
laikais tas suvereniteto siauri- 
nimas nepatinka, ligi šiol nėra 
pavykę pasiekti ir pakenčiamą 
tarptautinio gyvenimo sutvar
kymą. Bet aukšti taikos idea
lai pamažu skina žmonijai ke
lią ta kryptimi. Pav., antrasis 
pasaulinis karas sugriovė svar
biausią suvereniteto gynėjų 
argumentą, kad tarp valstybės 
ir individo negalima išvesti 
paralelės, kai kalbama apie 
tarptautinę santvarką, nes val
stybės negalima esą nė kaltin
ti nė teisti, kaip kad yra kal
tinamas ir teisiamas už nusi
kaltimus valstybėje individas. 
Niurenbergo teismas, kurio ne 
visiems pagrindams šis auto
rius pritaria, yra jau sudaręs 
precendentą, kad teisiami gali 
būti ir socialiniai junginiai, jų 
tarpe ir valstybė, jeigu ji su 
kuriuo socialiniu junginiu yra 
identifikuojama. Nusistovėjus 
tokiai pažiūrai, ateityje ne tik 
fašistiniai, bet ir bolševikinis 
režimas turėtų būti baudžia
mas už jo nusikaltimus prieš 
žmoniškumą. Ir dar kliudan
tieji efektyvios tarptautinės 
organizacijos sudarymą su
vereniteto sumetimai pamažu 
paliaus 'buvę tuo skydu, ku
riuo įvairūs kraštai ligi šiol
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Kodėl Jungtinės Tautos silpnos?
Rašo Pr. DAILIDĖdangstėsi, kai jiems dėl saky

tos organizacijos reikėjo nu
sistatyti.

Antra priežastis, dėl kurios 
JTO nepajėgia šiandien “išsi
auginti dantų”, yra jos narių 
suskilimas į dvi priešingas 
viena antrai grupes, kurių 
viena atstovauja laisvąjį pa
saulį, o antra — bolševikinį. 
Tarpusavio nepasitikėjimas ne
leidžia šioms grupėms susitar
ti dėl nusiginklavimo, kuris 
turėtų būti Įžanga i tarptauti
nės bendruomenės sutvarkymą 
teisės pagrindais. Kai toks su
tvarkymas reikalauja, kad vi
si kraštai tai bendruomenei 
priklausytų, jos visuotinumo 
klausimas gali būti išspręstas 
tik išsilyginus ankščiau sumi
nėtų grupių santykiams. O vil
čių į tą išsilyginimą tuo tar
pu turime neperdaugiausiai. 
Tos viltys yra siejamos su ge
resniu laisvojo pasaulio susi- 
organizavimu, geresniu apsi
ginklavimu, kitaip sakant, su 
jėgos persvaros perėjimu į 
laisvojo pasaulio pusę.

KODĖL NEKEIČIAMAS 
JTO STATUTAS?

Per dešimtį JTO veikimo 
metų jos statute yra rasta ne
maža spragų, kurios taip pat 
trukdo jai taikos darbą. Tarp 
tų spragų dažniausiai yra mi
nimos narių nelygybė ir veto 
teisė. 1945 m. San Francisco 
mieste pasirašytas JTO statu
tas daro didelį skirtumą tarp 
didelių ir mažų valstybių, ati
duodamas tarptautinės bend
ruomenės tvarkymą beveik iš
imtinai į didžiųjų valstybių 
rankas. Bene svarbiausias 
praktikoje JTO veiksnys — 
Saugumo Tarybos yra padary
ta priklausoma nuo sutarimo 
penkių jos nuolatinių narių, 
kuriais visam laikui yra numa

PREZ. D. EISENHOWERIS sveikina P. J. Gerety, paskirtą pa
vaduoti direktoriaus imigrantų reikalams pagal Refugee Re- 
lief Act.

tytos didžiosios valstybės, lai
mėjusios antrąjį pasaulinį ka
rą prieš fašistinę Romos - Ber
lyno - Tokyo ašį. -

Kai nei Vokietijai, nei Itali
jai, nei Japonijai, nors ir perė
jus joms į demokratinį bloką, 
nėra numatytos nuolatinės vie
tos Saugumo Taryboje, tai ir 
pačios didžiosios valstybės pa
sirodo suskirstytos į dvi gru
pes: vienos padarytos nuolati
niais Saugumo Tarybos nariais, 
o kitos gali būti į tą Tarybą 
tik išrinktos, kuomet jos iš vi
so į JTO bus įsileistos. Čia jau 
trūksta kartais ir principo, ku
riuo vadovaujamasi, nustatant 
tarptautinės bendruomenės na
rio padėtį. Prieš tokią maišatį 
jau yra kilę balsų, reikalau
jančių statutą pakeisti taip, 
kad visi JTO nariai turėtų ly
gias teises.

VETO TEISĖ
Dar daugiau priekaištų susi

laukia veto teisė, kurią statu
tas yra numatęs nuolatiniams 
Saugumo Tarybos nariams. 
JTO praktika yra parodžiusi, 
kad ta veto teise beveik išim
tinai naudojasi Sovietų Sąjun
ga, trukdydama visus saugu
mo Tarybos žygius, kurie nė
ra pakeliui jos politikai. Kai 
kada tie Maskvos veto yra su
kėlę nemažą laisvojo pasaulio 
pasipiktinimą. Tai būdavo tais 
atvejais, kai Sovietų Sąjunga 
savo veto sutrukdyti Sau
gumo Tarybos nutarimus, lie
čiančius tarptautinę kontrolę 
anapus geležinės uždangos. 
Kai tokie ir panašūs trukdy
mai jau yra atsitikę iš Sovietų 
pusės daugiau kaip penkias
dešimts kartų, reikalavimas 
panaikinti veto teisę yra visai 
pagrįstas. Del tos teisės visa 

eilė valstybių ligi šiol negali 
pakliūti į JTO, nes Sovietų 
Sąjunga už jų įsileidimą į JTO 
reikalauja priimti jos sateli-’ 
tus.

Tačiau, nežiūrint į visai aiš
kų reikalą pakeisti JTO statu
tą, tas statutas ligi šiol tebe
veikia toks, koks buvo pasira
šytas, ir negirdėti, kad butų 
daromi ir pasirengimai tą sta
tutą’ pakeisti. Priežastis yra ta, 
kad ir prieš statuto pakeitimą 
nuolatiniai Saugumo Tarybos 
nariai, t. y. Didžioji Britanija, 
JAV, Kinija, Prancūzija ir So
vietų Sąjunga, gali panaudoti 
veto teisę. Statuto 108 straips
nis numato, kad visoks statu
to pakeitimas gali įsigalioti 
tik tuomet, kai jį patvirtina 
bent du trečdaliai JTO narių, 
“Įskaitant visus nuolatinius 
Saugumo Tarybos narius", — 
vadinasi, ir Sovietų Sąjungą. 
Kai Sovietų Sąjunga yra prie
šinga veto teisės panaikinimui, 
ji netvirtintų statuto, pakeiti
mo su tokiu panaikinimu ir vi
sas keitimo sumanymas nuei
tų niekais. Dėl tos priežasties 
niekas ir nekelia oficialiniu 
keliu JTO statuto pakeitimo 
sumanymų.
KODĖL SOVIETŲ NEŠALINA?

Kad galima būtų apeiti šią 
keitimo kliūtį, buvo kilę 'pa
siūlymų pašalinti Sovietų Są
jungą iš JTO. Pagrindų lokiam 
pašalinimui yra tiek ir tiek, 
jeigu nepaisyti JTO visuoti
numo. Bet čia vėl susidurta su 
tuo pačiu veto. Mat, statuto

KAS SUDARO JUNGTINES TAUTAS
Mintis organizuoti Jungtines 

Tautas, kurios pradžioje ir 
buvo vadinamos “Jungtinių 
Tautų Organizacija” (JTO) ar
ba angliškai “United Nations 
Organization” (UNO), bet da
bar tas vardas sutrumpėjęs 
(United Nations — UN), kilo 
dar praėjusio karo metu. Pir
mieji pagrindai buvo aptarti 
Amerikos, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos konferencijoje Wa- 
shingtone (Dumbarton Oaks) 
1944 m. rugpjūčio 21 — rug
sėjo 28. Priėmus dar Kiniją, 
ta konferencija truko toliau, 
iki 1944 m. spalių 7 d. Galuti
nai Jungtinių Tautų charta 
buvo priimta naujoje konfe
rencijoje 1945 m. balandžio 
25 — birželio 26 d. San Fran
cisco mieste, kur buvo su
šauktos Jungtinių Tautų stei
gėjos. Paskutinę konferenci
jos dieną (1945 m. birželio 
26) charta buvo priimta ir 50 

6 str. nustato, kad JTQ narys 
“gali būti pašalintas iš orga
nizacijos Saugumo Tarybos 
pasiūlymu", bet statutas ne
numato tokio atsitikimo, kad 
būtų šalinamas nuolatinis Sau
gumo Tarybos narys, kokiu 
pagal statutą yra dabar So
vietų Sąjunga; Dėl to Sovietų 
Sąjunga galėtų užginčyti pa
šalinimo teisėtumą ir net to 
pašalinimo svarstymą Saugu
mo Taryboje vetuoti.

Kai JTO statutas pasirodė 
apdraustas nuo pakeitimų ir 
tokiu keliu, iškilo sumanymas 
sukurti visai naują organiza- 
zaciją, kuri aukščiau minėtų 
trukumų neturėtų. Į tą organi
zaciją betgi įeitų tik laisvojo 
pasaulio kraštai, o Sovietų 
Sąjunga sukurtų savo — “rau
donąją JTO”, kaip jau yra su- 
kurusi raudonąjį NATO. Tai 
vestų prie galutinio pasaulio 
išrikiavimo dviem frontais: de
mokratiniu ir bolševikiniu. 
Greičiausia tokio išrikiavimo 
pasekmės būtų atominis ka
ras, kurio niekas nenori.

Dėl to Vakarų politikai, ir 
matydami dabartinės tarptau
tinės santvarkos trūkumus, 
neranda tuo tarpu kitos išei
ties, kaip tenkintis tuo, kas 
turima, puoselėjant ateičiai 
viltį, kad ankščiau ar vėliau 
raudonasis imperializmas bus 
pažabotas, dabartinis tarp
tautinės bendruomenės susi
skaldymas išnyks, ir visi jos 
nariai bus lygiai priversti pa
klusti tarptautiniam įstatymui.

Su tokiomis viltimis laisvojo 
pasaulio politikai suvažiuos ir 
į JTO dešimtmečio minėjimą.

valstybių pasirašyta. Rudenį, 
1945 m. spalių 15, prisidėjo 
Lenkija. 1946 metais buvo 
priimtas Afganistanas, Islan
dija, Švedija ir Tailandas, 
1947 — Pakistanas ir Jeme
nas, 1948 — Burma, 1949 — 
Izraelis, 1950 — Indonezija. 
Dabar iš viso yra 60 narių. 
Sovietų Sąjunga pralindo su 
dviem savo “autonominėm 
respublikom" — Gudija ir 
Ukraina. Bet tokiu pat prin
cipu JAV turėtų teisę praves
ti visas savo 48 valstybes, be 
to. Aliaską. Havajus ir Porto- 
riko.

Saugumo Tarybą. kurios 
nariai turi veto teisę, sudaro 
nuolatiniai nariai — Amerika, 
Anglija, Prancūzija. Kinija ir 
Sovietų Sąjunga — ir laikini, 
perrenkami, kuriais dabar 
yra Brazilija. Naujoji Zelandi
ja, Turkija, Belgija. Iranas 
ir Peru.
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Pūvančių lapų kvapas ir 
ūkanų oras lindo į nosį. Jau
tė jis drėgmę šaltai gulant 
ant veido ir rankų. Skverbda
masis pro žemas slyvų šakas, 
kurios, lyg apliaunijusios, gli
čiai slydo pro skruostus ir 
brūžinosi į skrandą, jisai pa
teko į gėlių darželį. Aplink 
šviesius langus rinkosi ūka
nos, panašios į dideles ir skys
tas pūsles. Retkarčiais pūstel- 
davo vėjas, toksai nusilpęs ir 
išvargęs. “Netrukus ims smar
kiau pūsti”, mąstė Petras ir 
uždarė langines.

Jisai negrįžo į kambarį. Sto
viniuodamas sekė šokinėjan
čią šviesą seklyčios languose, 
čia didėjančią ir užgriebian
čią vyšnios šakas lauke, čia vėl 
prigęstančią, retkarčiais už
stojamą didelio žmonos šešė
lio. Kur ji plunks šiuo rudens 
keliu, mažytė! Taip, ji susiriš 
tą skarmalų gniutulėlį, su ku
riuo prieš daugel dienų pasi

rodė šituose vartuose, susiklės 
dryža skarale ir išeis. Ne, taip 
nebus! — nusipurtė jisai.

Langas užgeso. Tik silpnas 
atspindys nuslydo stiklu; žibu
rį nunešė į kitą kambarį, te
nai, kur juodu miegodavo. A, 
tos brangios naktys! už tos 
pertvaros buvo spinta su juod- 
viejų drabužiais, kabojo ten 
šaukšdėtys su geresniais in
dais, nes durys čia siekėsi su 
virtuve. Buvo ir eilė buteliu
kų nuo visokiausių negalių.

Grįžo, priemenėje užsidegė 
žibintuvą ir nusuko tvartų lin
kui. Reikėjo arklius nakčiai 
pašerti. Į durų girgždėjimą su
žvingo sartoji ir. perkreipusi 
sprandą, žiūrėjo juodomis aki
mis į žmogų. Kertėje pakilo 
kumeliukas, ten nuo motinos 
užtvertas, ir rąžydamasis, ilgas 
kojas atmetęs į šonus, jis kišo 
savo šėmą barzdą pro lentas, 
kad ir jo nepamirštų. Petras 
pylė maišą, o arkliai nekant
riai stovėjo ir laukė, kada gaus 

snukius į lovį sukišti. Bėroji, 
sena ir pergudrusi, stumtelėjo 
galva jį ir prunkšdama knai
siojo pašarą, bet ėsti neėdė: 
ji buvo nepatenkinta, ir vaiki
nas tyčia ilgiau nepradavo, 
erzindamas gyvulį, kuris vis 
šnirpštė ir šniukštinėjo avižų 
ar miltų. Tada jis iš skrynios 
kampe ištraukė saiką su sėle
nomis ir išbėrė jas arkliams, 
viską dar užliejęs vandeniu. 
Patenkinti, grandinėmis į rin- 
dą čerškėdami, arkliai ėdė ir 
knaisiojo, rinkdamiesi gardes- 
nius kąsnius. Už sienos nubu
dęs subliovė ėrelis, o jam atsi
liepė kitas toks pat plonas me
kenimas. — “Gal du broliukai 
susišaukė nakčia”, pamąstė 
sau Petras. Ramu čia buvo ir 
gera — tarp juodų ir stambių 
šešėlių, įnikusių į maistą, 
sklindant gyvulių kūnų šilu
mai ir aštriam kvapui, o- pro 
lentas nuo tvarto viršaus gum- 
šant išsiveržusioms šienogniūž- 
tėms. Jis pirštu kuteno kume
liukui juodą lopą gale snuku
čio; timptelėjo už maišelio 
pasmakrėje ir tekšleno per 
karčius. Tasai rietė sprandą, 
pyko erzinamas ir vėl gerinosi.

— Na, vyreli, aš tavęs ne- 
prigausiu, — pasakė Petras 
ir įbėrė jaunikliui avižų.

Atsisėdo ant skrynios. Nieko 

jis nemąstė. Tik jautė, lyg 
greta jo kažkas stovėtų — ar 
daiktas, ar žmogus. Pro šalį, 
pasikužėdamos, bėgo minutės 
ir žuvo tuose begaliniuose rū
kuose ir naktų tamsybėje. Bu
vo jį apėmus kažkokia gera 
negalia. įsikandęs šiaudą, o ži
burį pasistatęs tarp kojų, jis su 
patenkintu abejingumu klausė
si karvės mykimo, grandinių 
tcrkštelėjimo. Bėroji atsigulė, 
giliai ir sunkiai atsidūsėdama. 
Kiti arkliai baigė ėsti ir stovė
jo, nukorę snukius. Į jo galvą 
grįžo visos geros ir jaukios 
valandos, ir jis leidosi joms 
sūpuoti ir nešti save, apkabini
mas po apkabinimo, užsimirši
mas po užsimiršimo.

Ūmai jis apsistojo ir įsiklau
sė. Aplinkui buvo tylu. Rodės, 
kad naktis, nematomi sodo me
džiai ir tie mekenę ėreliai ana
pus sienos užkando žadą ir lau
kia kažko ateiųant. Nukrėstas 
šiurpo, Petras atsirėmė į stak
tą. Jis buvo tikras, kad štai iš
girs žingsnius, artėjančius į 
šią tylumą.

Iš būdos išlindo Margis ir 
vos girdimai unkštė.

Dabar Petras pastebėjo 
švysčiojant pirkioj ir prieme
nėj. Seklyčioj šokinėjo žibtfrys, 
o drauge su juo ir višnios ša
ka prie lango.

Motina šaukė, išgąsdintu 
balsu:

— Petrai, Petrai... Viešpa
tie, ir tas dingo!

Tada jis atsišliejo ir paėjo 
porą žingsnių galvodamas: 
“Matyt, neranda josios. Mano, 
kad abu pabėgom.”

Motina pastebėjo žibintuvą 
ir šūktelėjo:

— Ar tu tenai ?
— Aš, mama ...
— Kinkyk greičiau arklius...
— Kas?
— Dar klausinėsi! — su bai

me sakė ji.
Sudejavusi “Dieve, Dieve,” 

ji sunkiai purvu brido prie 
tvartų. Naktyje sūnus nematė 
jos. tačiau jautė, kur jinai 
yra, kaip ji eina, rankomis 
prisilaikydama sijoną ir stoda
ma į dumblą.

— Mama, palauk ...
— Greičiau, vaike!
Jis girdėjo, kaip durys trink

si pirkioj, kaip ten šaukiasi 
vienas kitą.

— Ji, ji... — kalbėjo mo
tina. — Kinkyk arklius ... 
Daktaro...

— Jai kas?
— Ak. Viešpatie, ir pasida

ryk man tu jai taip.
Petras suprato.
Dideliais šuoliais, šmėkščio- 

damas žiburiu, jis nušokavo į 
pirkią.

— Ji tenai, — Vincukas 
priemenėj jam rodė į seklyčią 
ir kaleno dantimis.

— Tu žiūrėk jo, — Petras 
liepė berniukui, išgirdęs pir
kioj verkiant mažąjį.

Seklyčioj ant aslos buvo iš
mėtyti marškiniai. Už sienos 
sakė tėvas:

— Duok tą ...
Didelis šešėlis slankiojo pro 

lentų plyšius ir darė, kas liep
ta. Ten, ant lovos, Petras iš
vydo savo žmoną. Avižius ją 
girdė iš dubens, o jinai buvo 
susitraukusi, kelius sulenkusi 
ir nejudėjo.

— Tėti... — patraukė jį 
sūnus už rankovės.

— Nieko, nieko, gal mes ją 
dar atgriebsim.

Ona staiga išsitiesė, metėsi 
ant kito šono, kaip žuvis, vėl 
susirietė į kamuolį ir griebėsi 
už krūtinės. Ji unkštė pro 
sukąstus dantis ir šaukė:

— U-u-u ... motinėle, moti
nėle, gelbėk mane.

Tėvas atsisuko į Petrą:
— Greičiau daktaro! Renkis, 

o aš bėgu kinkyti. Motin, mo
tin, eikš prie jos!

Bet sūnus palinko prie lovos: 
oda aplinkui Onos lūpas buvo 
nudeginta. Ir šitas kūnas — 

tąsomas ir draskomas ...
— Dievulėliau tu mano. 

Dievulėliau, pasigailėk manęs.
Jinai šaukė tuo nekaltu bal

su, kuris tiek sykių buvo nu- 
skardėjęs ir šitame kambaryje, 
ir kieme. Petras dairėsi, lyg 
nesuprasdamas, kad ir pasku
tinį žingsnį ji nuėjo kaip vai
kas — išgėrė nerūpestingai ir 
nežinodama, kas bus. Ne, ji 
viską, viską žinojo, šita mažoji.

Skubėdamas jis avėsi batais, 
rišosi skarelę ant kaklo.

— Tėveli, kunigėlį man! — 
prašėsi Ona.

Petras krūptelėjo: su šitais 
žodžiais jis pajuto, kad mirtis 
stovi už durų ir jau klebena 
sklendę. “Vincuk, Vincuk. — 
sakė motina, — bėk į švirkš- 
čius ir prašyk, kad važiuotų 
kunigo”. Kieme varstėsi du
rys, prunkštė arkliai, o šuva 
nei tai kaukė, nei lojo. Berniu
kas, suspausta širdim dėl šitos 
ištikties ir dėl tamsos, išbėgo 
į kaiminiją, o kai jo klumpai
tės klimpo į dumblą, paėmė 
jas į rankas ir pasileido basas.

— Jau pakinkyta. — iš rū
kų pasigirdo tėvo balsas.

Sūnus nuo vagio ties galvū
galiu kabinosi kepurę. Iš lo
vos sekė jį baugščios ir ken
čiančios akys.

(nukelta į 4 psl.)



— Gal sėsi ant arklio: tegu 
jau Petras grįžta atgal.

— Vargšelė, — pasakė 
švtrkičių dėdė ir įbėdė akte' į 
laikrodį.'

Tėvaų tik dabar pajuto, kad 
seklyčioje jau niekas nelaukė

tis. Iš tikrųjų pirmųjų dviejų

A. VAIČIULAITIS

KULTŪRINE KRONIKA

Pranas Dumšaitis
veikalas.

režisierių ir taip susuko fil-

J.

Atiduodamas pirmenybę for
mai, į antrą planą jis pastatė

nuoširdžiu pasakojimu, sub
tiliai perduodama moters per
gyvenimus. Tačiau nenusilei
do į gelmes, nesvarstė dides
nių sielos konfliktų. Viena joi 
trilogija: Ritos laiškai,' Ritos

A. DŽIUGINĄS _ niuansų, ypatingą dėmesį skir- 
' damas fonetikai, logiškumui,

cijas, ieškojo naujų kelių Ne- 
, priklausoma valstybė, kėlusi

nebėra nė tnipuduko anos 
lygumų nuostalgijos, čia vei
kia dykumos ir smėlis ir karš
ta saulė. Patį filmą pavadino 
“Midsummer Fire”.

Atkelta iš 3 psL
— Petruk, tu neminėk blo

gai manęs, — prabilo jinai, 
taip nedrąsiai, lyg maldauda
ma.

Jis sukando lūpas ir papur
tė galvą. Viešpatie, kokia tu 
man gera buvai!

Ūmai jisai priklupo prie jos 
patalo, prisiglaudė prie jos 
krūtinės, ir akimirką jiedu 
buvo taip arti ir toki neper
skiriami, kaip niekados. Kada 
jis pakilo ir nusigręžė eiti, jo 
žmoną vėl ėmė tampyti.

> Ji šaukė:
— Petruk, Petruk!..
JI sugnaužė sau krūtinę, 

lyg norėdama iš ten išplėšti 
. : skausmą.

Luktelėjęs, kol Ona aprimo, 
jisai išėjo.

Tačiau klyksmas vėl prasi
veržė pro nakties tamsą. Lai
kydamas įtemptas vadžias, Pe
tras žiūrėjo, ar neišeis kas iŠ 
pirkto*. Paskui suplakė ark*
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viena iš žymiausių moterų
katalikų rašytojų, mirę balan-

mai mažai paliesti civilizacijos. 
Vietoj dramoje vaizduojamo 
jauno kut^o jis čia įvedė 
mokytoją, vietoj lietuvės či
gonės seną indėnę. Išbraukė 
ir lietuviškas dainų meliodi- 
*jas ir jom surado pakaitalų 

buvo išvemti į Itetuvių kai* pynai meksikiečių ilgesingų

mis skarelėmis — Dievo pasi
tikti. Jie žengė per slenkstį, 
garbino Viešpatį, ir vieni liko
si čia, o kiti tyliai slinko į sek
lyčią, kur, lovoje tąsoma, Ona 
šaukėsi Jėzulio — kad ją gel
bėtų ir jai dovanotų.

švirkščių dėdė pakilo nuo 
stalo ir pasakė:

— AŠ negaliu... Gaila klau
santis.

Ir jis dairėsi po kertes, įsi
žiūrėjo į giesmyną ant langi
nės ir stebėjosi šventąja Kata- 
rina, kuri vienoj rankoj laikė 
verbą, o antroj — pusiau lū- 
žusį ratą.

Sekly&oj ji šaukė vis grau
džiau ir graudžiau. Ji vis krei
pėsi į Petrą, į savo motinėlę ir 
minėjo Dievo vardą. Jos bal
sas gaikščiojo, kimo ir duso.

Susyk, po ilgo laukimo, 
Avižius atsigręžė kažkaip pa- 
lengvėjęs, kad kiti net nustebo, 
sužiurę į jį ir į duris.

Ant slenksčio stovėjo seno- džto 7 d. Gimus buvo 1871 m. 
liūs ir, spengiant ausyse Žmo- ji. Jinai, išblyškusi, artinosi į Vienoje, Austrijoje, šio am- 
nos klyksmui, išlėkė iš namų, priepetį, patraukė į šalį Vin- žiaus pradžioje, kilus minčiai 
Jis vijo arklius tuščiu keliu, ir cuko palaidinę ir nužėrė kelis pagyvinti literatūrą katalikų 
jam rodės, kad medžiai krūp- miežius, kurių ten džiūta, lyg temrim, ji parašė keletą ro- 
telia, kad iš krūmų tiesiasi nei ruoštų vietą pakeleiviui. manų, eilių, nemaža novelių, ir pakeitė: visą veiksmą mi
tai žmogaus, nei tai žvėries Paskui tarė vyrui prie sta- Populiarumo susilaukė savo kėlė į Meksiką, kur dar kai- 
rankoa ir genasi paskui jį, o lo: 
nuo šakų suplazda dideli šikš
nosparniai ir sklendžia vir
šum gaivus. Ten švystelia ži- ‘ 
būrys, suloja šuva, ir vėl jis

■ vienas skuba ir skuba...

Antano Vaičiulaičio pasakojimai
Kai A. Vaičiulaitis pradėjo 

reikštis literatūroje, visas mū
sų menas, pergyvenęs tautinį džių nežiūrėdami, ar jie tinka 

ar ne i ' ?
Vaičhilaitk mri narinei “““» 4 poouave. « * a % pa&3 vaizduojamąją temą, žmo-

turtmti savo žodyną. Jis, būda- j jh
laikė gyvus ryšius su vakarų mas suva^etis, skaitė net te- ‘j 
kultūros centrais. Iš jų f Lie- .raštus ^antį 
tuvą atėjo nauji meno laimėji- w pasisavino y> žodžius. Is 
mai, ir lietuviai menininkai pa- anos ,visos eiles rašytojų ps iš
sinešė nauju keliu. Tačiau ir j 
tradicinė tautinė kultūra nebu
vo užmiršta. Priešingai, ieško- 
kota jos gelmių, ir kūrybinė j 
dvasia, sujungta.su naujais J 
meno laimėjimais, davė gražių J 
vaisių. 1

Šituo keliu nuėjo daugelis . 
plastinio meno atstovų, dau- 'j 
giausia jaunoji karta. Literatu- 
roję vakarietiškus kelius sky
nė Putinas, vėliau atėjo visa 
karta.

A. Vaičiulaitis, išaugęs lie
tuviškoje kultūroje, mokėda- ■ 
mas nemaža kalbų, gerai paži
no kitų tautų literatūrą. Jis 
kaip tik ir mėgino kitų jau iš
puoselėtas tradicijas persodinti 
į lietuviškąją literatūrą. Ypa
tingą dėmesį atkreipė į formą 
ir įą atsidėjęs puoselėjo.

Bet formalizmas bei estetiz- 
mas žymėjo visą A. Vaičiulai
čio kartą. Visi ieškojo ne di
delių problemų, ne herojinių 
pergyvenimų, bet grožio. Jį 
gi surado kaip tik smulkiose 
žmogaus temose, žodiniame 
formos žaisme. Tačiau tik vie
nas Vaičiulaitis iš savo kartos 
tuos polinkius išugdė ir pakė
lė į meno lygį, kai kiti tuo 
tarpu pasiliko daugiau ekspe
rimentinio pobūdžio.

Taip Vaičiulaitis pelnė dide- vaizdas pagilinimas, 
lės kultūros stilisto vardą.

Ir kuo te jo stilistinė 
kultūra pasižymi?

Pirmiausia jis išpuoselėjo 
savo raštų kalbą. Jau anksčiau 
buvo keliamas kalbos žbdin- 
gumas, vėliau virto net priva
loma būtenybė. Taip rašytojai 
kartais imdavo ir prikaišydavo 
savo raštus visokiausių žo-

siskyrė tuo, kad tobulai pa
naudojo žodį. Lietuviškoje be
letristikoje bene jis pirmas 
taip sumaniai išnaudojo visas 
žodžio savybes, suvokė jo spal
vą, turį, ne tik prasmę, žodis 
Vaičiulaičio raštuose nusivalo 
ir sužiba. Jis kartu tiksliai į- 
jungtas į piešiamąjį vaizdą.

< Jo aprašomasis vaizdas pa
tektas su visom gero meistro 
plonybėm. Jis žino, kaip atrink
ti vaizdus, kaip juos grupuoti, 
kad vestų į tikslą. Kartu pats 

, duoda
ma jam simbolinė prasmė.

Sudėjęs vaizdus į sakinius, 
jis kaip tik paieškojo jų sklan
dumo. Kai Vaičiulaičio raštuo
se nėra atsitiktinių žodžių, taip 
nėra neišbaigtų neišdailintų 
sakinių. Visi jie skamba, visi 
tokie paprasti, išgryninti, tad 
ir skaityti lengva. Sakinį mo
deliuodamas, jis išieško visų

gų, gamtą. Jis žaidžia gyveni
mo smulkmenomis, detalėmis 
ir 4š to kuria, meno formas.

šia stilistine prasme Vaičiu
laitis pakėlė mūsų beletristiką 
iki vakarų Europos lygio, su- . 
teikdamas jai grakštumo, išba
lansavimo.

Dar Lietuvoje, kas tvirtai 
laikėsi tradicijų ir literatūroje 
ieškojo stipraus etnografinio, 
pamušalo, jam prikišo, kad jo 

D stilistiniai . išdailinti raštai 
“kvepia” vertimu, — atrodo 
lyg būtų versta iš prancūzų 
kalbos. Taip buvę priekaiš
tauta “Valentinai”. Tačiau ki
ti, kurie rūpinosi literatūros 

į pažanga ir jos augimu, čia į- 
žiūrėjo kaip tik laimėjimą. 
Toks Korsakas-Radžvilas, kuris 
ir tuomet padūduodavo ant 
marksistinės dūdelės, Vaičiu
laičio estetizmą itin vertino. 
(Jis ypač iškėlė “Mano, mažo- j 
sios sesers” vertę).

Per keliolika metų Vaičiulai- I 
čio raštų laidos išsisėmė. į 
Prieš porą , metų buvo pakarto- I 
ta “Valentina” (romanas). Šiuo 
metu neįmanoma perspaus
dinti visas novelių knygas: Va
karas sargo namely (1932), 
Vidurdienis kaimo smuklėje 
(1933), Pelkių takas (1939), 
Kur bakūžė samanota (1947) 
O šių raštų kaip tik reikia. Pa i 
sigedo jų literatūros mėgėjai 
kurie pirmoje vietoje ieške ; 
estetizmo. Reikalingi jo raštai 
ir mokytojams, mokyklai. Iš jc i 
knygų jUk galima mokytis gra
žios kalbos. *

Tai privedė prie novelių 
rinktinės. Jos parinktos seno- I 
kai, prieš keletą metų, bet dėl j 
techniškų kliūčių išleidimas i 
užsitęsė gana ilgai.

“Pasakojinaase” novelių pa
rinkta iš visųknygų. (IŠ “Va
karas sargo namelyje”, kuris' 
buvo skirtas tik mokykliniam 
jaunimui, paimta tik vieną.) 
Parinkta būdingiausios,. labiau
siai atbaigtos. Taip iš “Pasako
jimų” skaitytojas susidarys 
pilną vaizdą 'apie Vaičiulaičio 
kūrybos pobūdį.
' Vaičiulaitis visą laiką bren

do kaip tik stilistiniame išbai
gime. Ir ši rinktinė neapsiejo 
be pataisymų. \ Visur autorius 
dailino, ieškojo perėjimų, su
jungimų, sprendimų:. Tokia 
“Šiaurietė” , (ji dabar Baigiama 
spausdinti ' ‘Darbininko atkar
poje. Red) susilaukė daugiau
sia pataisų. Visos jos veda ne 
į intrygą, bet į forminį bei 
kompozicinį “išskambmimą”. 
Tad ir ši “Pasakojimų” rinkti
nė yra dar vienas pasistūmėji
mas Vaičiulaičio kūrybos for
moje.

Knygos gale įdėtas prof. J. 
Brazaičio žodis, kuris taikliai ' 
apibūdina : visą Vaičiulaičio 
kūrybą, praskleidžia stilistinius 
savumus, žmogaus, gamtos 
vaizdavimą ir kit.

Išleido Ventos leidykla Vo
kietijoje. Išleista gražiai ir šva
riai, malonu į rankas paimti. 
Skoningą aplanką piešė dail. 
T. Valius. Įrišta į kietus virše
lius, 342 psl., kaina nepažymė- vertėju pažymėtas Pr. Povilai- 
ta.

SIBELIJAUS PASLAPTIS j
Garsusis suomių kompozito j 

rius Sibelius yra pareiškęs, kax 
dalis jo kompozicijų, dabar dar 
niekam nežinomų, būtų groja 
mos tik jam mirus. Tuos kuri-1 
nius turi paslėpęs savo rezi- pietų Afrikos negrai 
dencijoj, gražiame miške, apie

- 50 km. nuo Helsinkio. Nors 
kompozitorius eina jau 90 me
tus, bet, pasak suomių, reikė
sią dar ilgai palaukti, kol ga
lėsią išgirsti paslėptas meliodi- 
jas, nes jų mylimas genijus 
esąs tiesus kaip pušis. 1

Sibelius laikomas tautos he
rojum ir valdžia jam moka nuo 
32 m. amžiaus tam tikrą mo
kestį, kad jis atsidėjęs galėtų 
ktųlL Nuo 1948 m. visi keliai, 
vedą į jo vilą, yra griežtoj prie
žiūroj, kad niekas kompozito
riui netrukdytų darbo. Pasku
tiniu laiku jis kuria 8-ją sinfo- 
niją ir dažniausia naktį, nes 
“sulaukus mano amžiaus, — 
sakosi kompozitorius, — jau 
nebeima miegas.”

Rašytojų Draugijos pranešimas apie literatūrines vagystes
A._ Vilainio - Šidlausko “Ne- 

muno” leidykla, daugiausia 
besiverčianti senų vertimų 
perspaudinėjimu, ne kartą yra 
pažeidusi autorines vertėjų 
teises ir moraliai ir materia
liai. Tuo reikalu Liet. Rašyto
jų Draugiją pasiekė ne vieno 
LRD nario skundas. Kitų kole
gų teisės net pakartotinai pa
žeistos. Antai, prieš porą me
tų, nė neatsiklausus vertėjo F. 
Neveravičiaus, “Nemuno” lei
dyklos perspausdintas jo vers
tasis Reymonto “Kaimiečių” 4 
tomų veikalas. Vertėjas, būti
nai norėjo pataisyti naujos 
laidos vertimą, takiau leidėjo 
atspausta fotografiniu būdu be 
pataisų. ' Pagaliau pažadėta 
vertėjui honoraras* bet nete
sėta. Su L. Tolstojaus “Annos 
Kareninos” vertimu pasielgta 
dar žiauriau: nuskriausta ver
tėjas ne tik materialiai, nieko 
jam nesumokant, bet ir mora
liai, būtent, nuslepiant vertėjo 
vardą. F. Neveravičius laiške 
LRD-jai smulkiai išdėsto to 
vertimo istoriją:

“Nemunas 1954 m. išleido 
Tolstojaus 4 — tomų “Annos 
Kareninos' vertimą”. Nemuno 
leidykloje visų keturių tomų

tomų vertėjas esu aš. šio ver- 'dienius pas S. Čiurlionienę, 
timo istorija trumpai yra ši: 
Sakalo b-vės Kaune prašytas, 
“Anną Kareniną” pradėjau 
versti 1937 m. pabaigoje ir ligi 
1939 m. pabaigos išverčiau du 
tomus. Sakalo b-vei po - nacio
nalizacijos (ir prieš jos dena- 
ciolalizavimą) patekus su vi
sais jos reikalais k Valstybinės 
Leidyklos sudėtih, ši pastaroji 
bene 1942 m. vasarą paklausė 
manęs, ar esu baigęs versti 
veikalą, o jeigu ne, tai ar galiu 
jį baigti šešių mėnesių būvyje. 
Dėl darbo sąlygų neturėjau 
anuo metu galimumo tokiu 
trumpu laiku šį vertimą atlik
ti taip, kaip laikau būtina at
likti didžiųjų veikalų vertimus, 
nuo tolimesnio vertimo atsisa
kiau ir pasiūliau Leidyklai 
kreiptis į Pr. Povilaitį, pirma
eilį vertėją, dėl kurio vertimo 
buvau tikras, kad nesudarys 
didelio kontrasto su manuoju. 
Veikalas Valstybinės Leidyk
los taip ir buvo išleistas: 1 ir 2 
tomai mano, kaip vertėjo, var
du, 3 ir 4 — Pr. Povilaičio var
du. šis mano reikalo išdėsty
mas liudininkų nereikalingas, 
nes geriausias liudininkas yra 
pati knyga Valstybės Lei
dyklos leidinys. Tačiau ir ne-- 
maža kolegų pamena, kas bu
vo šio veikalo vertėjai Pvz., 
kan. M. Vaitkus yra gyvas liu
dininkas, kai šio veikalo verti
mo (I ir n t.) rankraštis buvo 
nagrinėjamas per liter. šešta-

' Turėjęs nemalonių susiraši
nėjimų su manim “Kaimiečių” 
atveju, p. Vilainis — Šidlaus
kas naiviai, bet drauge gud
riai nusprendė, kad “pavedęs” 
visą “Annos Kareninos” verti
mą Lietuvoje pasilikusiam Pr. 
Povilaičiui, išmuš man iš ran
kų teisingą' ginklą reikšti bet 
kurias pretenzijas į leidėjo 
honorarą ar kt..reikalais. Toks 
rašytojo apvogimas tikriausiai 
yra pirmas atvejis mūsų kny
gų leidimo istorijoje. Mgno gi
liausiu įsitikinimu šiuo atveju 
turėtų reaguoti Lietuvių Rašy
tojų Draugija, kad man pada
ryta moralinė skriauda būtų 
bent iš dalies atitaisyta.”

Lietuvių Rašytojų Draugija, 
kurios pareiga yra ginti rašy
tojų teises, skelbdama rašyto
jo F. Neveravičiaus laiško iš
trauką, viešai smerkia Nemu
no leidyklos neteisėtą ir netei
singą veiksmą — dvigubą lite
ratūrinę vagystę, įvykdyta ne
sumokėjus vertėjui priklauso
mo honoraro ir net nuslėpus 
jo vardą.

Visi laikraščiai, kurie smer
kia šią nešvarią spaudos bylą, 
prašomi paskelbti šį viešą raš
tą, o “Annos Kareninos” kny
gos turėtojai malonėkite I—n 
to veikalo tome vertėją pažy
mėti F. Neveravidų.

Lietuvių 'Rašytojų 
Draugijos Valdyba.

• Dr. Rukša, Vasario 16 
gimnazijos mokytojas, išvertė 
Vergilijaus “Eneidę”. Verti
mas turi 990 hegzametriniu 
eilučių.

• Literatūros sambūris susi
organizavo Vokietijoje, Hūe- 
ttenfelde. Jame dalyvauja ra
šytojai ir ■ literatūros mėgėjai.

• Bostono Rašytojų klubas, 
keletą metų sėkmingai veikęs,

• nuo rudens pasivadina kultū
ros klubu.

• Dr. P. Rėklaitis, meno is- 
* torikas, gyvenąs Vokietijoje, 
j Baltų Instituto pavestas, para

šė plačią studiją apie šv.
į Onos bažnyčią Vilniuje. Šiuo 

metu jis intensyviai renka me
džiagą iš meno istorijos Lie-

* tuvių Enciklopedijai.
1 • Draugo romano konkur

so jury komisiją sudaro toron
tiškiai: A. Gurevičius, kun. dr.

I J. Gutauskas, Pr. Kozulis, Iz. 
Matusevičiūtė ir Vyt. Tamu- 
laitis. Rašytojų Draugijos val
dybos pasiūlyti du jury komi-

SUDERMANNAS KELIAUJA Į MEKSIKĄ “ X
go vadovybę. Rašytojų Drau
gijos valdyba naujų kandida-Vokiečių rašytojas H. Su- Tačiau, bijodamas, kad ga- 

dermannas buvo kilęs iš Ii dar gyvenimo neįspėti, jis 
Prūsijos, visai netoli nuo Lie- pasitaikino ir Meksikos vieną 
tuvos. Savo veikaluose jis 
daug kur vaizduoja lietuvius, mą Sude/mano tema, čia jau 
cituoja lietuvių liaudies dai
nas. Parašėlis ir nemaža na
tūralistinių dramų, kurios 
Vokietijoje ėjo su nemažu pa
sisekimu'.

Savo laiku jis buvo užmirš
tas, bet po šio karo jo dramos 
vėl, ištrauktos. Jo “Joninių 
ugnis” (Johannisfeuer), pir- Liudas Dovydėnas 
mą kartą pastatyta 1900 m., 
buvo rodomos net Londone 
per televiziją. Į anglų kalbą 
yra net keletą vertimų.

“Joninių ugnimi” susido
mėjo anglų režisierius Ru- 
dolph Cartier. Patraukė jį 
veikalo problema — meilės 
tema, bet pats priėjimas jam 
atrodė pasęnęs. Taip jis ėmė

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA

Lietuviškos Knygos klubas 
ir ateitininkų “Šatrijos” meno 
draugija, norėdami paskatinti 
^rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros t 
mūsų priaugančiam jaunimui 
— vyresniųjų klasių pagrindi
nės ir aukštesniųjų mokyklų 
mokiniams, paskelbė 500 dol. 
jaunimo literatūros premiją.

Premija bus duota už bet 
kurios rūšies ar žanro auklė
jantį veikalą: eilėraščius, poe- 
irią, beletristiką, , biografijas, 
vaizdelį ar kurios kitos rūšies 

CEZARIS, kurinį, skirtą jaunimui. Jury 
Lietuviškos

Atsiųsta paminėti 
NAK

TYS KARALI5KIUOSE, apy
saka jaunimui. Išleido Terra 
Chicagoje. Iliustravo ir virše
lį pięšė dail. Vyt. Ignas, 168 
psl., kaina nepažymėta.

Mirko Jalusič 
romanas, I tomas, vertė A. K. komisiją paskirs
Puida. Antra laida išleido Ter- knygos klubas ir "Šatrijos 
ros leidykla Chicagoje, 188 
psl., kaina nepažymėta.

■karpas, neperiodinis leidi
nys, nr. 2., 104 psl., kaina 1 - 
dol. Leidžia Varpininkų Lei
dinių Fondas. Redakcinę ko
misiją sudaro H. Blazas ir dr. 
J. Pajaujis.

Žibintas, religinės kultūros 
žurnalas,. nr. 3. leidžiamas 
Anglijoje, redaguoja kun. 
Kuzmkkis.

vadovybė iš rašytojų, pedago
gų ir kultūrininkų. Autoriai 
ar leidėjai 1955 m. išėjusias 
tos srities knygas ar spaudai 
parengtus rankraščius, pasira
šytus tikrąja pavarde, prašo
mi siųsti Ugi 1956 kovo 1 d. 
šiuo adresu; Jaunimo literatū
ros premijos komisija, 2334 
So. Oakley Avė., Chicago 8, 
m.

Premijos mecenatu yra kun. , 
dr. Juozas Prunskis.

tų nepasiūlė, šį kartą Drau
gas visus 5 jury komisijos na
rius pasirinko pats.

• Vytauto Augustino Lietu
vos vaizdų albumo naujoji 
laida, kurią* leidžia Ateities 
žurnalas, bus visai pertvarky
ta, didele dalim įvedant nau
jų nuotraukų.

DRAMOS KONKURSAS 
JAUNIMO SCENAI

Lietuvių Mokytojų Sąjunga 
paskelbė scenos veikalų kon
kursą šiomis sąlygomis.

Veikalai skiriami pradinės 
mokyklos mokiniams 7—15 
m. amžiaus. Veikalas turi būti 
įmanomas- pastatyti jaunimo 
teatrų ar net lituanistinių 
mokyklų per 1—2 valandas. 
Autorius gali pasiųsti daugiau 
negu vieną veikalą, tačiau pre
mijuotas gali būti tik vienas 
to paties autoriaus
Skiriamos dvi premijos: 1 — 
500 dol. II — 250 dol. Premi
juotus veikalus LMS išleidžia 
be papildomo honoraro ir pa
silieka sau pirmosios laidos 
teises. Dėl nepremijuotų, bet 
atrinktų veikalų išleidimo 
LMS tarsis su autoriais. Pas
kutinė data 1956 m. gegužės 
1 d. Jury komisija sudaro 
LMS atstovai: J. Kreivėnas ir 
Ig. Serapinas. LRD atstovai: 
P. Gaučys ir J. švaistas, teat
ralų atst. — akt. A. Dikinis. 
Rankraščius, pasirašytus sla- 
pivardžhi, siųsti LMS sekreto- . 
rci E. Vilimaitė# 5610 So. 
Winchester Avė., Chicago. UI.

Knygų rinkoje pasirodė J. 
Vaičeliūno knyga

TtVYNtS SARGYBOJE

Knygoje aprašomi Lietuvos 

karininko — karo lakūno; 
atsiminimai iš 1932—41 m.; 
Knyga turi 230 puslapių, ge> < 
rame popieriuje su 15 karjš*: 
kų nuotraukų ir menišku; 

dail. T. Valiaus viršeliu. Kny- ; 
gos kakta I $3.00. Gaunama 
pas autorių (195 Drinkwater ! 

St„ pas knygų platintojus.

sujungta.su


KAUNO APYLINKĖ Nuotr. V. Augustino

Informacija iš Brazilijos ,

tėję kryžiaus keliai,
tuvos Minisieris dr. K. Grauži-

to-

WORCESTER, MASS.

•'r./-

Parduodama Vila

Iš New Yorko apylinkės berniukai bus atvežti ir grįš specia
liu autobusu tėvų pranciškonų priežiūroje. Autobusai išeis 
liepos 2 d. 9 vai. ryto. 680 Bushwick Avė. Kas norėtų auto
busu pasinaudoti, prašomas iš anksto pranešti.

tėvas
Gulbi-

ateitininkais, o dabar .— su 
studentais ' ateitininkais. Vo
kietijoje jis visą širdį atidavė 
broliams lietuviams tremti-

14 Taylor Pi. Kd 
Oldham Pond .

Peni broke.

BERNIUKŲ, VASAROS STOVYKLA KENNEBUNKPORT, Ne.
NUO LIEPOS 2 IKI RUGPICCIO M

kas vasarą

metų vasa- 
tėvų pran-

Kai vėl ateina vasara, prisimename, kad žaliasis Maine 
yra vadinamas vasaros atostogų kraštu. Čia daug žalumo, 
švelnus tyras oras, melsvi Atlanto vandenys. Lietuviam tai 
primena gražųjį Palangos pamarį, ypač smėlėtosios ir puši
mis apaugusios Kennebunkport pakrantės. Jose 
krykštauja ir bangose taškos būriai berniukų.

Ir šiemet kviečiame berniukus nuo 7 iki 16 
ros atostogas praleisti Kennebunkport. Maine, 
ciškonų gražioje sodyboje prie Atlanto. Kas jau anksčiau 
buvo, šiemet ras dar daugiau pagerinimų ir patogumų, dau
giau žaidimų ir pramogų, gerus patyrusius vadovus.

Stovykla pradedama liepos 2 (po pietų) ir užbaigia
ma rugpiūčio 14 (kartu su tradicine lietuvių diena 
— pikniku). Užsiregistruoti reikia iš anksto adresu: 
FRANCISCAN MONASTERY, KENNEBUNKPORT. ME.

Tinka gyventi žiemą ir vasarą.

2-jų aukštų. 7 kambarių, cent
rinis automatiškas apšildymas.

Frank Goldcn 
— Auksutis

kįame visuomeniniame darbe 
jis dalyvavo ir tebedalyvauja,

Ir vėl jubilėjus Aušros Var
tuos. Kunigui Jonui Bakanui šį 
mėnesį sueina kunigystei 25 
metai. Nors jis dabar dirba ne 
lietuviškoj parapijoj, bet ilgus 
metus jis dirbęs visose vysku
pijos lietuviškose parapijose ir 
kolonijose. Kai lietuvį kunigą 
pamiršta, tai jubiliato giminės, 
bičiuliai ir buvę parapijiečiai 
birželio 19 Aušros Vartuos, šv. 
Kazimiero, Athol, Gardner ir 
kitur nepamiršta ir ruošia si
dabrines pagerbtuves. Pirmi
ninkauja jubiliato svainis — J. 
Sinkevičius. , ■

Nori lietuviškai savo vaiką 
išmokinti ir tam specialiai at
vedė į šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą W. Seymour, kurs 
pats yra vokietis, o žmona 
prancūzė, o tuo tarpu net Mote
rų Dirvos redaktorė viešai su
sirinkime pasakė, kad ji neno
rinti, kad jos vaikai lietuviškai 
mokytųsi. Sv. Kazimiero mo
kykloje kasdien būna pusva- 

■ landis lietuviškai privalomas; 
88 mokosi po vieną valandą.

Aviacijos Akademijon (Den- 
vcr, Colorado) paskirtas in
struktorium gabus ir kyląs ka
rys — Įeit. Jonas Puodžiūnas. 
Jo brolis R. Puodžiūnas, žy
mus sportininkas ir beisbolo j 
metikas, laimėjo dvejas rung- I 
tynęs.

Vainikuoti mokslo laipsniais: į 
Karolis Senosk — Geografijos j 
M. A., Bronė Burdulytė Che
mijos B. A.

Mokyklų užbaigtuves Auš
ros Vartų seselės tųokytojos 
ruošė birželio 12 d. 7 vai vak., 
Šv. Kazimiero mokykla — bir
želio 19'd.

Martuoja skautai 4r viHtiv- 
kai Aušros Vartų skautai bei

2 automobiliams garažas,
4 valtys, 
110 pėdų žemės pagal ežerą. *

• Kreiptis:

jlSVlSURU 
V—I L—■■■■■■■—

. t Vys. V. Brhw> birželio 
, 24—26 d.d. lankosi Toront^ 

kur šv. Jono bažnyčioje su- - 
teiks Sutvirtinimo sakramen-

i
• Naujos plokštelės. Mu£-%|8| 

Alice Stephens jubiliejinis r-KrfĮS 
komitetas, vadovaujamas 
Daužvardienės ir inž. A.
džio, šiais metais išleidžia . an- S.^ 
samblio pirmą — 7 lietuvišta| ^^ 
dainų ir 4 arijų — įdainuotą 
plokštelę, gražiais lietuviškais 
vaizdais papuoštame albume, 
kuris bus Įvairių švenčių pro- 
ga graži dovana lietuviui ir 
kitataučiui. V

Albumui išleisti reikalingos 
lėšos. Komitetas kviečia dai- 
nos bičiulius ir visą lietuvišką- 
ją visuomenę būti to albumo 
mecenatais, garbės prenume- 
ratoriais ir aukotojais. Mėce* 
natai, užsiprenumeruodami 
bumą įmoka 25 doL Jų ’pa-^f||| 
vardės ' bus įrašytos albume, - 
kurį gaus numeruotą su ~an- 
samblio • vadovės Alice Ste— 
phens ir komiteto vadovų pa- 
rašais. Garbės prenumerato-o|l 
riai iš anksto įmoka 5.95 doL 
Chicagoje, kitur — persiuntė- *111 
mo išlaidoms padengti Vienu 
doleriu daugiau. Aukotojai 
albumui išleisti paaukoja bet 
kurią pinigų sumą. Plokšte- /Ą 
lių rinkos kaina 6:95 dol. Ko^^^g 
miteto adresas:

410 S. Michigan Blvd., 
Room 308, Chicago 5, DL ”?Į

• Patersone, N. J. birželio '' 
6 d. lankėsi saleziečių gene- ' 
rolas Renato ZiggiottL Jam. ?||| 
buvo surengtas pagerbimas,
kur svečias plačiai kalbėjo 
apie Lietuvą. Vietos visuome- 
nė jam Įteikė 1000 dol. auką, 
kurią tuoj pat pavedė: 500 4'^
dol. Japonijos saleziečių misi- 
joms ir 500 kun. A Sabaliaus- J "s 
kui lietuvių saleziečių gimna- 
zijos reikalams. Jis pabrėžė, 
kad ir toliau. įvairiais būdais^ 
parems lietuvių jaunuomenės 
auklėjimo reikalus. ' ;

• Vasario 16 gimnazijoje 
buvo pravestos sporto ir leng- ' 
vosios atletikos varžybos tarp 
gimnazijos žemesniųjų
ir vokiečių pradžios mokyklų . 
komandų.

•V. Gedgaudas, iš Paryžiaus 
nuvykęs Į Vasario 16 gimnazi
ją. daro tos gimnazijos gyveni- .1 
mo filmą, kuris truks 15—30 
minučių.

• Montrealyje, Kanadoje, į 
naujai statomos Aušros Vartų _• 
bažnyčios kertini akmenį, tarp 
įvairių aktų ir dokumentų, bu
vo sudėta nepriklausomos Lie
tuvos 10 litų sidabrinė moneta, 
žemė iš Aušros Vartų Vilniuje ,; 
ir žemaičių Kalvarijos, įvairūs 
herbai, nuotraukoj trispalvė 
šilko juostelė, Vatikano išleisti 
trys pašto ženklai su Vilniaus 
AusVos Vartų paveikslu, taip ’ > 
pat Lietuvos Taikos laidos 3 <4 
centų pašto ženklai su Gedimi- v 
no pilimi ir spinduliuojančia • 
vytimi. Prie šių simbolių sūria-"jŽ 
kimo daugiausia prisidėjo lie- 
tuvių filatelistų draugijos na-
rys Bronius Abramonis.

. J ■/c' .. * . - ■ ■■ . ■- ■'

. Birželio 15 Jonui Petrėnui 
sueina 20 metų, kaip jis Kau-

' no bazilikoje buvo įšventintas 
kunigu Panevėžio vyskupijai.

Dvidešimt metų žmogaus 
gyvenime yra didelis laikotar
pis, bet Jono Petrėno gyveni
me šis' kunigystės laikotarpis 
yra tuo. didesnis, kad jis iš
gyveno jį skaidriu ir didžiu 
kunigišku darbštumu, visas nesigailėdamas laiko, jėgų ir 
jėgas \ beaukodamas Bažnyčiai, 
jaunimui ir mikliai valdomajai 
phmksnai.

Kalbant skaitmenimis ir vie
tovardžiais, Jonas Petrėnas 
gimė 1911 m. balandžio 7 
Gulbinų kaime, Pabiržės vals- 
čiuje, Biržų apskrityje. Kūdi
kystėje netekęs motinos, jis 
augo geros ir meilios pamotės 
(jo žodžiais, ji buvo kaip tikra 
motina), savo tėvo ir dviejų 

- sesučių viskuo kuklioje šeimo
je. Baigęs Gulbinų pradžios 
mokyklą, ps'įstojo į.valstybinę 
Biižų gimnaziją, kurią baigė 
1930 metais kaip vienas iš ke
lių pirmųjų mokinių. Vytauto 
Didžiojo Universitetą Teologi
jos Fakultetą jis baigė 1935 
metais su pagyrimu. Ątsiduręs 
tremtyje, teologines studijas 
jis gilino Freiburgo im Breis- 
gau Universitete Vokietijoje, 
toliau .— Roiųoje ir Katalikų 
Universitete Washington, D.C.

Jonas Petrėnas išėjo pilną 
kunigiškos patirties kelią: vi
karas Anykščiuose, Rokiškyje 
ir gimnazijos kapelionas Lin
kuvoje; Freiburgo im Breisgau 
lietuvių kolonijos kapelionas 
Vokietijoje ir dabar — Studen
tų Ateitininkų Sąjungos dva
sios vadas. Negalima nepami
nėti, kad beveik metus jis bu
vo iškaiintas bolševiky kalėji
me Kaune pirmame bolševik- 
metyje. Taigi jam yra supran
tama ir ta dvasinė būsena, ku
rioje žmogus ir kunigas sėdi 
komunistų kalėjime ir laukia 
sušaudomas . . . Jis supranta, 
ką reiškia laužtis iš kalėjimo į 
laisvę.

Kun. Jonas Petrėnas šalia 
savo uolaus ir pavyzdingo tie
sioginio kunigiško darbo atsi
dėjęs dirbo su, angelaičiais,

Christi, Kristaus Karaliaus 
Laive, Šv. Pranciškaus Varpe
lyje, Pavasaryje, Ryte ir lo
tuose laikraščiuose.

Kun. Jono Petrėno
buvo kaimo siuvėjas

. nuošė, ir Jonui teko išgyventi 1
niams. Ir šiaip (vairiame kito- /^vargingą jaunystę Dėl to jame 1 

labai ryškiai yra išsirutulioja-‘. 
si meilė vargstančiajam ir di-į 
delis jautrumas socialinei bei 1 
kitokiai neteisybei. Kelią į^y-J 
yenimą jam skynė jo gabumai, j 
susiję su darbštumu ir jo Į 
draugiškas, meilus, jumoro 
pilnas būdas. Iš'paviršiaus at- 
rodąs ramus, savo širdyje jis 
yra kovotojas — jame yra gy
va Gulbinų dvasia, p gulbinte- 
čiai visoje plačioje apylinkėje 
pasižymėjo narsa,> drąsa ir ko
vingumu.

Asmeniškai visko netekęs 
tremtimi, kun. Jonaš Petrėnas 
visus savo talentus atiduoda 
Dievui, Lietuvių Tautai ir sa
vo dailiojo žodžio plunksnai...

Vikaraudamas kitataučių pa- 
t rapijoje Brooklyne, jis širdi

mi tebėra su saviškiais, su vi
sais lietuviais.

—Jonai, Dievo palaimos to
limesniame kelyje, malda ir 
plunksna besiekiant Lietuvos 
laisvės! O taip pat kada nors 
išvysti savo mylimuosius, 
gimtuosius Gulbinus, kurie sa
vo lietuviškąja dvasia Įdiegė 
Tavyje skaidrius idealus!

Alfa Sušinskas

pinigą.
Betgi kun. Jonas Petrėnas 

be plunksnos darbo būtų tik 
paprastas, eilinis, kokių yra 
nevienas. Kun. Joną Patroną iš
skiria H? tūkstančių tautiečių 
jo tefldiofi plunksna —- jo į- 
gimtas nuostabus talentas kur
ti rašytiniu žodžiu. Jo plunks
nos suburti ir sudėlioti žo
džiai pavirsta rašytiniu menu, 
sukeliančiu dvasinį pasigėrėji
mą tuose, kurie juos skaito. 
Sklandus ir labai vaizdingas 
stilius, gryna lietuvių kalba, 
dailūs lietuviškojo kaimo var
tojami žodžiai bei posakiai — 
Jono Petrėho ątilius. Jis — ta
lentingas, eilėraščių nerašąs 4 
poetas, aktualus publicistas, 
gyvo vaizdavimo reportaži- 
ninkas, net patrauklus bele
tristas; jis — neeilinis, religi
nis ir kultūrinis jaunosios kar- 
toS- rašytojas.

O daug yra jis jau pri
rašęs! Jo rašytinis žodis buyb 
spausdinamas Ateityje, Atei
ties Spinduliuose, Darbininke, 
Drauge, XX -Amžiuje, Lux

Suvienytos organizacijos Pittsburghe
ir laimėjimų keliu bus skirsto
ma daug vesiingų daiktų. Pre
kybininkai ir visuomenė prašo
mi sumanymą remti, skelbian
tis programos knygelėj bei 
perkant sau ir platinimui lai
mėjimų bilietų.

Dar daugeliui neaišku, koks 
tikslas ' ir ko siekia Vakarinės * 
Pennsylvanijos Liet. Suvieny
tos Organizacijos bei kur eina 
ir eis Liet. Dienos proga ir ki
tų parengimų gauti pinigai: 
Aiškumo dėliai susirinkimas 
priėmė tokį nutarimą:

Dalis pinigų bus laikoma or
ganizacijos ižde visokiem, neti
kėtumam ir reikalam.-Būsimos 
pajamos bus susirinkimuose 
atstovų nutarimu skiriamos 
kultūriniams lietuviškiems rei
kalams, k. t. parems Pittsbur- 
gho universitete lietuviško , 
kambario išlaikymą, radijo va
landas, lituanistinius reikalus, 
Lietuvos laisvinimo darbą ir tt.

Lietuvių visuomenė, maty
dama kilnius šios organizacijos 
tikslus ir apčiuopiamą darbą, 
ją uoliai rems ir palaikys savo 
pritarimu, aukomis ir dalyva
vimu. A. Žaliaduonis.

Vakarinės Penn. Lietuvių 
Suvienytų Organizacijų susi
rinkimas įvyko birželio 5 Liet- 
Mokslo D-jos patalpose, Pitts- 
burghe. Pirmininkaujant adv. 
Ed. A. Schultzui dalyvių susi
rinko 28. Pirmiausia , buvo 
svarstyta Lietuvių Dienos rei
kalai ir sudarytos įvairiems 
darbams komisijos.

Šiais metais 6-ji Lietuvių 
Diena Įvyks rugpiūčio 7 West 
Veyw parke. Programon į- 
trauktos dainos, šokiai, sportas 

'___L-

vilkiukai kartiTsu šv. Kazimie
ro skautais, vedini lietuvių ka
ro veteranų bei lietuviško or
kestro gegužės 30 pagerbė ei
senoj ir prie paminklo žuvu
sius lietuvius, kur kalbas pa
sakė senatorius, burmistras ir 
kiti, gražiu žodžiu paminėda

mi lietuvius, kaip.gyvus, taip 
žuvusius. Vilkiukai Worcester- 
rio lietuviams dar buvo neži
nota naujenybė. Birželio 4 
Norton parke vilkiukai turėjo 
savo paradą, žaidimus ir vai
šes. S. J.

Lietuva Eucharistijos kongrese
Tarptautinio Eucharistinio 

kongreso parengiamieji darbai ’ 
eina pilnu įkarščiu. Atskiros 
sekcijos jau paskelbė savo 

• darbotvarkes.
Lietuviai liepos 17 d. kon

gresą pradeda iškilmingomis 
pamaldomis šv. Genovaitės baž
nyčioje. Tą pačią dieną atida
roma lietuvių religinio meno 
paroda.

Tolimesnėse dienose visada 
vyksta pamaldos toje pačioje 
šv. Genovaitės bažnyčioje. Po ‘ 
jų lietuviai jungiasi Į bendrą 
kongreso programą arba turi 
savo. Taip liepos 18 d. vysk. 
V. Brizgys konferencijų salė
je lietuviams skaitys pirmą 
paskaitą: Eucharistinė Kristaus ■ 
atpirkėjo viešpatija., Liepos 19 
d. antroji konferencija; kan. Z. 
Ignatavičius skaito paskaitą — 
Šeima Eucharistinėje Kristaus 
atpirkėjo Viešpatijoje.

Liepos '20 visi dalyvauja 
kongreso pontifikalinėse mi
šiose kongreso aikštėje. Tą pa
čią dieną lietuviai kunigai turi *__ * . _

, loję įvyksta lietuvių bažnytinės 
* muzikos koncertas.

Liepos 24 d. iškilmingos mi
šios kongreso aikštėje, didžioji 
procesija ir kongreso uždary
mas. ' , .

Lietuviškasis komitetas jau

savo konferenciją. Liepos 21 d. 
trečioji konferencija — Visuo
menė Eucharistinėje Kristaus 
viešpatijoje —. kun. J. Janilio- 
nis. Liepos 22 d. kongreso aikš-

kuriuose. gauna sveikinimų ir aukų. Lie^- 
dalyvauja Tyliosios Bažnyčios
grupės, vadovauja vysk. 'V. nis iš Montrealio atsiuntė svei- 
Brizgys. Vakare — kongreso kinimą ir 1000 cruzeirų auką, 
aikštėje iškilmingas posėdis su z prel. P. Juras sveikinimą ir 
trumpom prakalbom arabų, 
kinų, lietuvių ir graikų kalbom.

Liepos 23 d. vysk. V. Briz- 
gys Šv. Genovaitės bažnyčioje 
laiko pamaldas ir šventina 
kongreso atminimui paminklą.
Tą pačią dieną muzikos mokyk-

25 dol.
Atvykstantieji lietuviai iš 

liau jau užsisako vietas. Iš 
Chicagos su vysk. V. Brizgiu 
vyksta prel. Albavičius, iš New 
Yorko prel. J. Balkonas, iš Ro
mos prel. L. Tulaba.

PROVIDENCE, R. I.

—- Lietuvių R. Kat. savišal
pos klubas‘savo turimoj išva
žiavimų vietoj — Klaipėdoj — 
pastatė parengimams ir šo
kiams ruošti pastatą ir kitus 
patobulinimus. Naujo pastato 
atidarymas, dalyvaujant pie
tuose per 200 asmenų. įvyko 
gegužės 29 d. Be vietinių ame
rikiečių pareigūnų, atsilankė 

>ir žodį tarė valstybės guber
natorius Dennis Roberts. Da- 

. bar ten rengiami išvažiavimai 
kas sekmadienis. Statybos ko
mitetą sudarė klubo pirm. 
Edv. čiočys. Ant. Savickas, J. 
Kiela, Ad. Sereičikas ir Aleks. 
Ladišius.

— Sv. Kazimiero par. var
gonininkas Jonas Beinorius, 
nors ir pats lanko konservato
riją ir mokina chorą, bet ran
da laiko mokinti * ir jaunimo

Ateitininkų stovykla Marianapolyįe
Kas bent kartą dalyvavo ar nakvynei savo bendrabuty, 

svečiavosi Marianapolyje ren- Prityrusią šeimininkę, kuri 
giamose at-kų stovyklose, pri
pažins, kad čia jaunimas ne 
tiktai gražioje gamtoje pažai-

1 džia, pasportuoja, ežere pasi- 
maudio, Ibet ir ugdomas katali
kiškai, lietuviškai, jaunatviš
kai. Marijonai ir šiemet šiai 
stovyklai atveria savo gražio
sios rezidencijos vartus, o Put- 
nam seserys priima mergaites

orkestrėlį, kuriam jau turi 8 
asm. ir puikiai groja lietuviš
kuose parengimuose.

— Pirmąją komuniją Čia pri
ėmė 13 vaikučių, o parapijos 
pradžios mokyklą baigia 8 — 
4 berniukai ir 4 mergaitės.

—'Klebonas kun. J. Vaitie
kūnas gegužės 22 kartu su 
prel. K. A. Vašiu ir kun. St. 
Yla išvyko automobiliu pama
tyti Amerikos įdomybių. Kaip 
žinia, jie pasiekę Los Angelės, ■ 
Calif., grįžta birželio 17 atgal.

— J. M. Staričenkų šeima 
gavo gerą darbą Providence ir 
persikelia į čia iš Worcesterio.

Teisutis.

gamins gerus lietuviškus val
gius, stovykla pati samdo; su 
ja jau susitarta.

Stovyklon priimami berniu
kai ir mergaitės, kurie kalba 
lietuviškai ir yra gero elgesio, 
ateitininkai ir neateitininkai. 
Registruojąmasi per at-kų kuo
pas. Jei vietoje jos nėra, krei
piamasi į stovyklos organiza
torių. Galutinis registracijos 
terminas — liepos 5 d.. Stovyk
la veiks dvi '‘riebias savai
tes” — nuo liepos 30 iki rug
piūčio 14. Mokestis: . 37 dol. 
už abi savaites. 20 — už vieną. 
Nuolaida daroma šeimom, iš 
kurių atvyks daugiau negu 
vienas. Registracijos mokestis 
— 5 dol. Jis įskaitomas į sto
vyklos mokestį; - neatvykus 
gražinamas. Stovyklon gali 
vykti aukštesnės mokyklos 
(high school) mokiniai ir pra
dinės nuo 5-to skyriaus.

Visais reikalais kreiptis į 
stovyklos organizatorių: Rev. 
Vac. Martinkus. 350 Smith St., 
Providence. R. I.
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HELP WANTED FEMALE

M.
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Visko

HELP WANTED ADS. 
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bažnyčios

Generalis ir automobilių draudimas 
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS ' 
KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS

ponas 
papir-

OINER. Ėst 20 yr*. $1.600 artely 
focome, 5*/2 yr. lease, moderato rent, 
good loeation, 24 hours, 7 day*. 
Chance of a lifetime for right party. 
Sacrificing for $13000. RA 9-1178

F. Vogt, 43-4" 161st SL. Flu- 
shmg 58, N. Y.

SKAMBINK ar rąžyk d£l vedybinių 
kvietimų, šokių skelbimų — žurnalų. 
Asmeniniai rašymo reikmenys, bizsio . 
reikmenys. The Christopher Press, 
Printers — Stationers, 1081 Rogers 
Avenue, Brooktyn 26, N. Y. 

Tel. BUckminster 4-1069

TELEPHONE.* 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE

BAKER Y store suitable for ba^ 
ker, adjaeeat giant Grand Union

RESTAURANT — Ideal for partnere. 
Ėst. 8 yrs. Moderato rent good in- 
come. Business area, near subway, 
air conditioned. Asking $15,000. 

153-36 Hillside Avė.. 
Jamaica, L L. N. Y.

BARAS IRGRILL — gyvam rajone 
netoli Kingston, N. Y. Įsteigta prieš 
10' m., biznis visais metais, 2 akrai 
žemės, baras atskirame name — bun- 
*ralovaš su 6 kambariais ir dvi vasa
rinės kabinos. Su nuostoliais už 
$24,000. HY 2-5168.

GARDENER asastant, exped:
6 days. Meals; sleep out. YO 

5-8632. Momings Only

Joms
Ka- 
pat

SUTAUPYSI LIGI 20% 
PARANKUS MOKĖJIMAS 

JOSEPH G. COX 
488A 17th SL STerling 81668

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUR AD

KAS MENESĮ PRIŽIŪRIMI 
NEMOKAMAI VERTINAMA

JULIAM D’ANTONIO
46 E. 2nd St, Brooklyn, N. Y.

SO 8-3486

Fairfidd shopping Ceater, Post 
Rd&Beason Ed. Fairfield Conn. 
For info N. Y. C. CY 8-5440.

LUNCH wagon, fuBy eųuipped, 
InternationaTO Walk-in; sacri- 
fice — otiier iaterests. WA 
8-9749.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY 

CloisterecL Contemptatfve Community 
forminę a Guard of Honor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also chant the Dhnne 
Office. Are engaęed in making Ve^tments 
and other works ot art. Applv to: Rev. 
MOTHER PRIORĖSI Mtti and We*t Sts.. 
Union City. N. J.

bažnyčios šv. Lauryno kapinė
se. Velionis paliko giliam liū
desy žmoną Oną, sūnų Praną 
ir 4 dukteris.

Gegužės 14 staigiai mirė Jo
nas Savickas. Jis buvo nevedęs 
ir gyveno pas savo seserį B. 
Balčienę. Be šios, dar liko liū
dėti kitos 5 seserys. Po iškil
mingų mišių palaidotas taip 
pat šv. Lauryno kapinėse.

Neseniai mirė Marijona An- 
driulaitienė ir buvo palaidota 
šv. Lauryno kapinėse. Velio
nė paliko tris sūnus, keturias 
dukteris ir 13, anūkų.

Užsisakyk “Šv. Pranciškaus
VARPELp

mu neregiams alfabeto, grįžo j Los Angeles iš 5 mšn. kelionės 
po pasaulį. 1 * “

Jau kelintą kartą Keafny - giminės bendroms vaišėms ir 
Harrison lietuviai gausiai susi- jubilijato pagerbimui.

Pirmasis įspūdis lietuviui, 
kuris dar myli savo kalbą ir 
savąsias tradicijas, šis sambū
ris, nors ir gausus senesnio- 

* sios ir jaunesniosios kartos 
dalyviais, gal ir neteikė lietu
viškos nuotaikos ir lietuviško 
.džiaugsmo, nes ant gražiai pa
puoštų stalų gulėjo programa 
su jubilijato kun. D. Pociaus 
nuotrauka, vien tik angliškai 
parašyta, anglų kalba prabils- 
tama j susirinkusiuosius, anglų 
kalba pasimelsta, anglų kalba 
kun. V. Svirnelis veda vakaro 
dienotvarkę, o kalbėtojų an
gliškai buvo apsčiau

Nuotaiką kiek pataisė kle
bonas kun. L. Voiciekauskas. 
Jis pradėjo: "Aš prabilsiu sa
vo kalba, kuria prabilo j ma
ne mano motina ir tėvas ir ma
nau, kad ir jubilijato tėvai 
prabilo į jj ne angliškai, bet

moterys, norinčias pasinaudoti 
vajaus proga teikiamomis leng
vatomis, prašomos atsilankyti rius parengimus mūsų kores- 
sn-SirmĮrimam, kuris šaukiamas pondentai ir piškina skambius 

kvietimus, bet pasekmės vis

šv. Kazimiero parapija mi
to į sąjungietes M. Ramanaus- . sprendė visus lietuvius suvesti 

birželio 26 į sea Cliff Pavilion, 
kad ten visi susipažintų ir link
smai praleistų laiką Lietuvių 
dienoje. Vieta yra netoli mies
to, prie melsvojo Atlanto, pa
togu privažiuoti. Tikimasi su
silaukti daug žmonių, ypač jau
nimo. Pradžia 1 vaL po piet, 
šokiai nuo 3 ligi 9 vai. Visą 
laiką galima Atlante plaukioti 
laiveliais. Važiuoti į East Ha- 
ven iki Light House Point.

Tą dieną tikimasi kleb. kun. 
A. Gradeckas jau bus grįžęs iš 
kelionės po Europą ir su pa
žįstamais pasidalins savo įspū
džius. _

Ifigh School Graduates — College Men 
desiring te serve Christ in the South a$ Priests or Brothers

Write to
FATHERS OF THE ORATORY, ROCK HILL, S0. CAROLINA

buria nepaprastiems įvykiams: 
1952 m. lapkričio 9 d. labai 
iškilmingai pagerbė savo kleb. 
kun. L.zVoiciekauską jo 35 me
tų kunigystės proga, 1953 m. 
rugpiūčio 30 d. pašventinta ir 
prakasta žemė naujajai bažny
čiai, 1955 m. kovo 20 d.* nau
joji bažnyčia pašventinta, gi 
1955 m. birželio 5 d. iškilmin
gai paminėta kun. D. Pociaus 
10 metų kunigystės sukaktis.

Kun. D. Pocius .buvo įšven
tintas arkivyskupo Thomas 
Walsh. Pirmuosius dviejus 
kunigystės metus dirbo sve
timtaučių parapijose, o nuo 
1947 m. birželio 14 d. dirba 
Sopulingosios Dievo Motinos 
Lietuvių parapijoje, kaip kleb. 
kun. L. Voiciekausko pagelbi- 
ninkas ir naujosios bažnyčios 
statymo fondo direktorius.

Kun. D. Pocius — ryški ir 
šviesi asmenybė. Jis kuklus 
savo kalbose, kaip kuklus savo 
darbuose: daug dirba, mažai 
kalba. Švelnus būdas patraukia 
ir seną ir jauną. Jis nuoširdus 
visiems, sielojasi parapijos ir 
parapijiečių reikalais ir nori, 
kad parapija augtų ir stiprėtų. ' 
Užtat parapijiečių yra gerbia
mas ir mylimas.

Parapija savo vikarą, o drau
ge ir svarbiausiąjį naujosios 
bažnyčios statymo bendradarbį 
tikrai gražiai ir Širdingai pa
gerbė. Pilnutėlė bažnyčia daly
vavo jo iškilmingose, tąja in
tencija laikomose pamaldose, 
o vakare salėje ' po bažnyčia 
susirinko parapijiečiai, svečiai,

bĖržc^o 19. Tą dieną bus su
teikia smulkesnių informacijų, tos pačios, 
arte prašoma kreiptis iš anks- <

itienę ir M. Jokūbaitę.
Mirė

Po ilgos ligos gegužės 13 iš
gyvųjų tarpo atsiskyrė Antanas
Aimutis, kuris buvo iškilmingai

lietuviškai. Todėl neprivalome 
pamiršti savosios kalbos ir tos 
dvasios, kurią įkvėpė mums 
tėvai, mes ją turime perduoti 
kartų kartoms..."

Ir taip pajudinęs patriotizmo 
dvasią, kun. L. Voiciekauskas 
perbėgo per susirinkusiųjų 
širdis, paliesdamas pačią jau
triausią stygą — lietuvybę.

Kalbėjo lietuviškai ir angliš
kai ir pats jubilijatas kun. D. 
Pocius. Palietęs svarbesniuo
sius savo kunigystės pergyven
tus momentus, padėkojo para
pijiečiams ir visiems svečiams 
už taip jaudinanti pagerbimą 
ir priminė, kad su didesniu en
tuziazmu jis tarnaus 
savo parapijai.

Sveikino jubilijatą 
Shernas, šv. Onos 
kleb. Jersey City, N. J., kun. 
Wm. Jungerman iš Newark. 
N. J., Petras Velevas, visuome
nininkas. naujosios bažnyčios 
statymo fondo direktorius. 
Kearny - Harrison parapijinės 
ir visuomeninės organizacijos 

į ir kt. Jubilijatas kun. D. Po
cius apdovanotas gausiomis 
dovanomis..

Programą paįvairino solis
tės Florence Schillon ir Gene- 
vieve Mazur,' išpildydamos so- 

r lo po keletą dainų. 
I akompanavo muz. Alg.

čanauskas. (Dainos taiį> 
1 buvo nelietuviškos. Red).

— Ačiū, — atmetė
7 Toks, dar paskaitys už 

kimą.
— Tai ko atėjai?

* tą: negalėjau paskambinti.
— Ko tamsta negalėjai? — 

pasiteiravo šeimininkas.
— Rodos, aiškiai sakiau: ne-, 

galėjau paskambinti, — atrėžė 
ponas Toks. — Skambučio, ži- 
noma. Ar tamsta norėtum man 
įdurti, kad nemoku pianinu 
skambinti. Dėl to nepykstu, 

ežį Esu jau per senas lankyti pia- 
B<“k -no studiją kartu su A Mrozins- 

kio pypliais. Befkas liečia
. skambutį, galiu.

. Kam čia reikalingas tas 
skambutis?

— Labai. Skambalo niekur 
nematau, o su. nesamu daiktu 

gA'-^nemiąku skambinti. Ar tamsta 
mokėtum?

iKl S'— klausimas? Ne! Bet
kuriam galam iš viso skambin-

Kįti? <

— Va, .tų aplinkybių spaų- 
^Saaas aš ir įsiritau neskam- 

' binęs. Net nemalonu.
? — Kas nemalonu? Kur įsi-

— jį tamstos pastogę, — pri- 
'dūrė ponas Toks.

— Ooo!.. Čia eina visi ne- 
skambinę.

— Tai dėl to, kad prie durų 
ę nėra skambalo. Nejaugi švilp- 

< si ar delnais plosi? Kaip iš ša- 
fe/ Bės atrodytų?
g/ ' — Atleisk, — pertraukė po-
K ną Toki — Ko pagaliau tams

ta nori: valgyti, gerti, 
ino kokio, šaltos košės?

— Ko čia žmonės eina, jau 
iš lauko mačiau. Bet aš atėjau 
ne gauti, — duoti, — paaiški
no ponas Toks, — duoti balsą 
už 27 taurius lietuvius.

Ponas Toks įmetė savo voką 
ir nykščiu pakuteno paširdį 
bylodamas pats sau: “širdie, 
atlikai lietuvišką pareigą ne
paskambinusi”.

Išeidamas ponas Tolęs dar 
pridėjo:

— Dėl manęs su tuo skam
balu elkis, kaip išmanai. Tik 
nepradėk su žmonėm bartis 
dėl nesamo daikto. Per bar
nius gali balsą prarasti. Paskui 
reikės visais pašaliais skambin
ti, kad Vyr. Komisija balsus 
negerai suskaitė ir kažką pa
liko už skliaustų.

- ...
- ŽINIOS iš NEWHAVEN, CONN.
MMerų S-gos nauįę narių vajus

Mūsų kolonijos moterims ir 
merginoms , prbnenama, kad 
naujų narių vajus į Moterų

■i WORCESTERIO Lietuviy Drųm ir Bugle Corps 
■■ SO. BOSTONO Lietuviy Tautiniy Šokiy Grupe 
■■ BOB ZINKUS Orkestras — šokiai 4:30-8:30 P. M. 
■I FREE PARKING

Lietuviu diena
Neperdidžiausioj mūsų kolo

nijoj trijų laipsnių lietuviai —r 
senieji ateiviai, niejieji ir jau 
čia gimusieji, — dar nėra gerai 
vieni kitiems pažįstami. Nors 
apie dažnai vykstančius įvai-

SHELBY, MICH.
Kun. J. Alksnis stato naują 

bažnyčią Fatimos Dievo Moti
nos garbei ir nuoširdžiai kvie
čia visus apylinkės lietuvius at
silankyti Į parapijos ruošiamą 
“Chicken Dinner” ir festivalį 
birželio 19. Užkandis bus par. 
salėj, festivalis bažnyčios kie
melyje.

DON’T DELAY 
APPLY TODAY FOR 

Typing and General 
Office Work 
Near Home 

Save time and carfare.
5 day — 40 hour week.

Year ’round position. 
Diveraified duties. 

Pleasant surroundinsn?. 
THERMOID CO.

2018 S. HALŠTEO ST. 
SEeley 8-1660

ST. JOSEPH’S CAMP FOR BOYS 
and

ST. FRANCIS CAMP FOR GI RUS
Indian Lake, Garrison, New York

Operated by the Franciscan Sisters 
of the Atonement. Ages 6 to 12 in- 
clusive. Rates $37.00 for two vveeks. 
Swinuning, boating. arts and erafts, 
aU types of games and sports. For 
Information write: Sister Oirectress, 
221/2 E- 105th SL, New York 2J, N.Y.

.......... Phone Lehigh 4-3580

Garis du’s Inn
Sayville 4-0464 J 

SUMMER RESORT
Located in a mest peautiful place 
in Oakdale. Lon? Islnnd. on the 

old Vandeririit Estato.
Rates $35 weekly, $6 per day, 

Children half price.
This inetudes: *

Three Hearty Meals — Room — 
Boats for Fishing or Rowing 

Badminton — Games 
Horseshoe Pitchmg

Sivimming and Beach Privileges 
Near Catholic church. 

LAURA CARLSON.

Hmth Anraal HeM Day
SUNDAY, JULY 12, 1955

Commencing at 12 O’Clock Noon 
at

BLISS AVENUE, TENAFLY, N. J.
IRISH SINGING, DANCJNG 

and
ŠPORTING CONTESTS ' 
Meals and Refreshments 

will be served at the field

DONATION:
$1.00 for Adutts
Children under 14 Free

For the Solemn Novena 
PILGRIMAGE TO 

SAINTE ANNE DE BEAUPRE 
the land of miraelės in, 

Quebec, Canada
BY AIR-CONDITIONED 

MOTOR COACH
Bus VVill Depart and Return 

Between July 17 and 28 
For Information Write: 

BUS TOUR BOx 534 
Trenton, N. J.



GYVYBES APDRAUDA
PETER J. VANCE

DIENA

Massachusetts valstybės gu
bernatorius Christian A. Herter 
ryšium su pirmosiomis deporta
cijomis į Sibirą, 1941 metais, 
yrą išleidęs proklamaciją, ku
ria skelbia birželio 15 Baltijos 
valstybių laisvės diena. Prokla
macijos tekstas redakciją pasie-

mentu (Msgr. E. Stukels),
f. Himnai (lietuvių jungti

nis choras).
Viešas minėjimas Town Hali 

salėje įvyksta 5 vai. 30 min. 
popiet. Pagrindinis kalbėtojas 
bus kongresmanas Michael A. 
Feighan iš Ohio. Meninę pro
gramos dalį atliks lietuvių, 
latvių ir estų meno pajėgos.

Klausykite
__ ^LIETUVOSATSIMINIMU-

Salomėja Narkeliūnaitė, 
“Draugo” korespoadentė Jung
tinėse Tautose, birželio 18 iš
skrenda į San Francisco, kur 
vyks Jungtinių Tautų 10 metų 
sukakties minėjimas. Iš minėji
mo ji savo įspūdžių parašys ir 
Darbininkui.

MARTY — BRONXO MĖSININKAS

LT. lcjc. U.ULVfcY, oaivęs pirmuoju »•<« 
ją, gauna dovaną it gynybos sekretoriaus R. T. Stevens.

Rengiamas piketas
Liepos 3 National Hali parke 
“Laisvės” dienraštis rengia 
pikniką, kurį rengiasi piketuoti 
antikomustinė veikla, kviesda
ma kuo daugiau visuomenės 
dalyvauti šiame proteste.

dovaujami muziko M. Liubers-1 
kio. ■

Visi New Yorko ir apylin
kių lietuviai kviečįąmi minėji
me gausiai dalyvauti:- ir'pa
maldose šv. Patriko katedroje 
ir viešajame susirinkime Town 
.Hali salėje. Bent valandėlei 
atitrūkime nuo savo kasdienių 
reikalų ir širdimi pabendrau
kime su kenčiančia Lietuva ir 
sunkią priespaudą velkančiais 
mūsų broliais.

tuviui, latviui-ir estui primini 
di didžiąją musų tautų trage
diją — mūsų valstybių nepri- , 
klausoinybės netekimą ir mū
sų tautų masinio- naikinimo 
pradžią — ir sustiprinti nepa
laužiamos kovos ryžtą mūsų 
valstybes išlaisvinti, 15 metų, 
mūsų kraštų aneksijos proga 
birželio 19 d., skmadienį, ren
gia tų skaudžiųjų birželio įvy
kių prisiminimą.

Šio minėjimo programa su-, 
sideda iš dviejų dalių: .

1. Pamaldų šv. Patriko ka
tedroje (Fifth Avė. ir 51st St., 
Manhattan) ir

2. viešo susirinkimo Town 
Hali salėje (123 West 43rd St., 
Manhattan).

Pamaldos prasidės popiet to
kia tvarka:

a. mišparai (gieda katedros 
choras),

b. malda už tėvynę (kun. J. 
Gurinskas),

c. pamokslas (New Yorko 
vysk. auxil. J. F. Flannelly, 
D. D.),

d. Marija Marija (lietuvių 
jungtinis choras),

JAV atskakė pripažinti pri
verstiną Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos inkorporaciją j Soviotę 
uniją. Mūsų tauta gyvai atjau
čia ir žino, kad nelaimingosios 
tautos, kūjo ir piaūtuvo paverg
tas, yra prirakintos prie gėdin
go čiviNzacijos stulpo.

Pabaltijo žmonių likimas yra 
ypatigai svarbus Amerikai, nes 
daugėta mūsų piliečių yra ki
lę iš- Pabaltijo arba patys yra, 
atkeliavę į JAV iš tų kraštų. 
Tiems mūsų kaimynams, pro
teliams ir draugams, kurie 
nuoširdžiai užjaučia Pabaltijo 
respublikų likimą, mes išreiš
kiame linkėjimus ir viltį, kad 
laisvės rytas greit juos pasieks 
iš šių vandenynų - pusės.

Linkėdamas, kad Lietuvos, 
Latvijos ir' Estijos žmonės ko 
greičiausiai būtų išlaisvinti iš 
brutalios tyranijos, kurią dabar 
turi nešti, aš, Christian A. Her
ter, Massachusetts valstybės 
gubernatorius, paskelbiu, kad 
1955 metų birželio 15 diena, 
trečiadienis, yra PABALTIJO 
VALSTYBIŲ LAISVĖS DIENA 
visoje valstybėje ir tuo pačiu 
raginu visus gyventojus atitin
kamai prisidėti prie šios dienos 
minėjimo..

CHRISTIAN A HERTER

Dž JI W. J. Witkus 
išvažiuoja keliom savaitėm į 
Cape Cod, Mass., kur dalyvaus 
to miesto meno draugijos ren
giamoje parodoje.

įstaigos Bostone. Proklamacijos- 
tekstas yra toks:

Prieš 15 metų Sovietai, -laiky
damiesi. savo užsibrėžto politi
nio tikslo sunaflŲnti žmogišką
sias ir valstybinės teises, prie
varta pasigrobė Pabaltijo res
publikas: Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Daugelis tų kraštų nelai
mingųjų gyventojų varu buvo 
paimti iš savo namų ir išsiųsti į 
Sibiro vergų darbo stovyklas. 
Yra labai abejotina, kad tos 
žmoniškosios būtybės galėtų iš
kęsti stovyklų kančias/o ir dar 
esantieji gyvi neturi jokių atei
čiai vilčių.

Mažosios Lietuvos 
rezistencijos suvažiavimas į- 
vyksta liepos 2—3 d. d. Toron
te, Kanadoje. Iš New Yorko 
rengiasi keliauti bent keletas 
atstovų.

Pr. Lapienės vilos 
atidarymas įvyko šeštadienį, bir
želio 11 d. Lietus daug ką pali
ko namuose, todėl publikos bu
vo mažai. Po tradicinių pietų 
vakare 6 vai. literatūrinę pro
gramą išpildė iš Bostono atvy
kę rašytojai — Antanas Gustai
tis ir Stasys Santvaras. A. Gus
taitis paskaitė pluoštą humoris
tinių eilėraščių. Po programos 
visi svečiai pasišoko.

Vytauto Bacevičiaus 
studijos mokinių koncertas į- 
vyksta birželio 17d. 8 v. v. 
Steiway Concert Hali, 113 West 
57 St, N. Y. Programoje daly
vauja ir du lietuviai — Alfon
sas Dzikas ir Aldona Kanaukai-

Vincės Jonuškaitės 
įdaiuotą plokštelių ai bumą nu
sipirko Columbijos universite
to muzikos skyrius.

Stephen Bredes Jr. 
ADVOKATAS

Žurnalistų Sąjungos
New Yorko skyriaus susirinki
mas birželio 12, nesusirinkus 
narių kvorumui, neįvyko. Val
dyba nusprendė kita susirinki
mą sušaukti rudenį, nežiūrint 
atsilankiusių narių skaičiaus.

IŠnuomuojames kambarys su 
baldais ir visais patogumais. 
Galima naudotis ir virtuve. 
Kreiptis: Dome, 414 So. 5th.,

J. Drake- 
Dragunas Garantuotai taisoma tetevMja, kambariniai bei auto radto, 

stiprintuvai (ampBfien), plokštelių automatai 
(leuocd cbangers).

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rfchmond EDU, Ozone Park, Forest Hill, Jamafca.

ŽINIOSŠis tas iš Cannes festivalio. 
Daugelis buvo šiemet nustebę, 
kad pirmąją premiją už ge
riausią filmą nusinešė ameri
kiečių filmas. (“Marty”), o taip 
pat amerikietis Spencer Tracy 
buvo pripažintas geriausiu ak
toriumi už savo vaidmenį fil
me “Bad'Day at Black Rock”. 
Europos filmų festivaliuose 
amerikiečiams paprastai labai 
nesisekdavo: visas pirmąsias 
vietas dažniausiai gaudavo 
prancūzai, italai arba paskuti
niu laiku japonai ir kraštai iš 
už “geležinės uždangos”. Šie
met didžiausios varžybos buvo 
tarp amerikiečių ir sovietų. Be 
aukščiau minėtų dviejų ameri
kiečių filmų, geriausio drama
tinio filmo vardą laimėjo Elia 
Kazane’s “Rast of Eden”, fil
mas pagal to paties vardo 
.Steinbecko romaną. Rusai taip 
pat gavo keletą medalių: už 
geriausį muzikini filmą (rusiš
ką “Romeo ir Julijos’ 
ją) ir už geriausį režisierių birželio 5 d. šventė 40 metų tybos ir sveikatos skyrių na

riams bei generalinių kontrak- 
torių (rangovų) atstovams inž 
K. Daugėla rodė spalvotas nuo-

MANCHESTER, N. H.
— Gegužės mėnesį Manches- 

tęrio Notre Dame ligoninės sta
tybai paremti d-jos valdyba pa
kvietė Daugėlų šeimą atlikti 
programą jos narių metiniam 
susirinkime. Solistė St. Daugė
lienė padainavo 6 nuotaikingas 
dainas lietuvių ir anglų kalbo
mis, Rūta Daugėlaitė paskambi
no pianinu porą Šopeno ir Be
thoveno dalykėlių, gi inž. Dau
gėla supažindino klausytojus su 
pabėgėlių ir benamių problema.

— Gegužės mėn. Mancheste- 
rio Chamber of Commerce sta-

Telefonas: EVergreen 4-9293
495 GRANO STREET Į BROOKLYN 11, N. Y.

Ypač pavykę yra atskiri režisierius,
Romoje išstatė 118 paveikslų.
Jis paaiškino, kad nuo rašy- kuris yra angliškos parapijos mai. Gegužės 21d. įvykęs me- vesta pradėtą darbą tęsti toliau
mo jau esąs pavargęs ir būda- klebonu Kansas valstijoje, bir- tinis susirinkimas buvo septin- parengiant medžiagos tolimes-
mas jau 66 metų turi noro tik želio 9 d. atvyko atostogoms tasis. niems problemos svarstymams,
piešti.

• Mozarto biografinį filmą 
stato austrai. Pagrindinės sce
nos bus susuktos dar šią va
sarą pačiam Salzburge. Fil- 
Tnas bus spalvotas, finansuoja

Austrijos kultūros ministe
rija. .

IŠNUOMUOJAMAS kambarys 
su virtuve Woodhavene.

Kreiptis: Tel.: VI 6-2126.

Angelų Kar. parapijoje
ruošiamasi atnaujinti šv. Kazi
miero statulą. 0. Baniulienės 

: " rūpesčiu tam reikalui surinkta 
f per 100 dol aukų. Tarp dau- VainuauJ ■„ zitartm,

gebu pavienių aąnenų statu- kuriam
los atnaujinimui 5 dol. paau- vardas 
ko jo ir Kat Darbininkų Klu 
tas.

. Lietuvių dieną 
rengia ALB New Yorko apy
gardos valdyba, norėdama pa
laikyti šios šalies lietuvių ankš
čiau prigijusį paprotį. Ši di
džioji New Yorko ir jo apy
linkių lietuvių viešnagė įvyks 
liepos 16 d. šeštadienio popie
tę, gražiame parke ir erdvioje 
salėje Polish National Home, 
Ine., 108-11 Sutphin Blv., Ja- 
maicoje. Bus įdomi ir įvairi 
programa, šokiams gros geras 
orkestras, veiks bufetas.

Danutė Stašukynaitė 
baigė Mary Mount kolegiją 
Bachelor of Science laipsniu. 
•Studiavo chemiją.

Nevvariko inžmerijos kolegijoj 
birželio 9 d- 8.30 v. v. Mosųue 
teatre, buvo išdalinta 253 di
plomai Bachelor of Science, 
115 Master ir du garbės dak
taratais Jų tarpe 4 lietuviai 
baigė inžineriją ir gavo diplo
mus: Albertas P. Butvidas, 
Antanas Ivaška, Ričardas E. 
Kaųneckis ir Juozas Strimai
tis.

nas leidžią viengungiai, negalį 
net sugalvoti, ką veiks vaka
re; paprasta mergaitė, išoriai 
visai nepatraukli ir dėl to 
daug kenčianti; dvi vyresnio 
amžiaus bobutės (gal net pa
čios įdomiausioj visame filme) 
ir kt. kiekvienas vis paimtas 
iš aplinkinio gyvenimo, kiek
vienas vis kitoks.

Mėsininką Marty, vaidina 
Emest Borgnine, iki šiol dau
giausia tik banditų rolėse te- 
pasireiškęs ir šiuo savo vaid
meniu nustebinęs žiūrovą. 
Mergaitės rolėje—Betsy Blair, 
artisto Gene Kelly žmona, taip 
pat labai gera savo vietoje. 
Filmą režisavo D. Mann, skrip- 
tas P. Chayevskio, pagal jo 
paties televizijos vaidinimą. 
Šiuo metu New Yorke rodomas 
Sutton teatre, 57^ g. prie 3rd 
Avenue.

renka kas porą mėnesių. Susi- traukas ir kalbėjo apie vieti- 
rinkimų metu skaitomi refera- nius griautinus apleistų namų 
tai ir svarstomi įvairūs profesi- kvartalus (slum-problem). Po

Apdovanojo kolegiją
Birželio 8 d. Bostono kole

gijai iš Joseph P. Kennedy 
fondo paskirta 150,000 dolerių.

įsijungs į Tylos tiltą
Įsijungiant į visame pasau

lyje birželio mėn. 19 d. lietu
vių organizuojamą Tylos tiltą, 
šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje įvyks specialios pa
maldos už Lietuvą. Pamaldos 
prasidės 4:45 vai. p. p. Pamal
dų metu lygiai 5 vai. bus pa
daryta tylos'minutė, kuri su
taps su viso pasaulio lietuvių 
susikaupimu.

Skautę studentę sąskrydis
Birželio 18-19 Bostone įvyks 

pirmasis JAV rytinio pakraš
čio Akademinio Skautų Sąjū
džio sąskrydis Tautininkų na
muose, 484 E Street.

Kazimieras ir Ieva Valiai

LIETUVIS ADVOKATAS
TetefeoM JAmaie* 6-7272

•uite 1309 to 1310

LIETUVIS AGENTAS New York 1 N. Y
The Egultable Life Amurance Oeeiety Busime* TeL: CHickering 4-8200 

-of the United States Residence TeL; SLocum 0-4332

Adv. A. Šalna,
Lietuvos garbės konsulas Bos
tone, mokslo metų baigimo pro
ga buvo išvykęs įjCornellio 
universiteto (Ithaca, N. YO iš
kilmes, kur susitiko su drau
gais, su kuriais tą universitetą 
baigė. Iš ten jis Darbininkui 
prisiuntė sveikinimą.

Bernardas Brazdžionis, 
susitaręs su “Lietuvių Dienų” 
leidykla, liepos pabaigoje iš
vyksta į Los Angeles, kur bus 
to iliustruoto mėnesinio žurna
lo vyr. redaktorium.

Pas Bostono inžinierius
Gegužės 21 d. Brocktone pas 

inž. J. Stašaitį įvyko metinis 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos skyriaus susi
rinkimas. Buvo išrinkta nauja 
skyriaus valdyba, pasiskirsčiusi 
pareigomis sekančiai:

Jurgis Gimbutas — pihn.
Apolinaras Treinys — sekr. 
Aleksandras Čaplikas — inž 
Veiklaus Bostono skyriaus 

architektai ir inžinieriai susi-

V. Lukas — vedėjas
582 G*end SL, BrooMyn, N. Y.

TeL EVergreen 4-880&

Lietuviika duona — geriausia 
duona. Me* kepame duonas, py- 
togus ir pyragaifius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikitynoms ir kito
kioms ^kilmingoms progoms. Už
sakymai Hpikfoml kogeriausiai.

Šių metų Cannes filmų fes
tivalyje, Prancūzijoje, aukš
čiausią dovaną (Grand Pfix) 
laimėjo amerikiečių filmas 
“Marty”. Jam taip pat paskir
ta ir tarpt, katalikų filmų biu
ro premija. Apie jį Europos 
filmų kritikai (net ir sovietai) 
parašė geriausius įvertinimus, 
tačiau Amerikoje filmas kažin 
ar bus didelis dolerių pelny- 
tojas, nors rimtesnei kino pub
likai jis tikrai patiks. Filmas 
nespalvotas, pastatymaę pa
prastas, turinys labai nesudė
tingas, intrygos beveik visiš
kai nėra. Juk kas gi gali bū|i 
paprastesnio, kaip kasdieninio 
gyvenimo pavaizdavimas?

Nepatrauklus ir nedrąsus 
Bronxo mėsininkas (jau ir pats 
profesijos herojui parinkimas 
turi tam tikrą prasmę) vieną 
vakarą susitinka taip pat ne
drąsią mergaitę. Susitinka dvi 
panašios širdys, ir už kart gy
venimas pasidaro šviesesnis. 
Rodos, nieko ypatingo, tačiau 
prie to kasdieniško gyvenimo (Sergej W. Jutkiewicz), tvar- savo vedybinio gyvenimo su- 
filme prieita taip subtiliai ir kiusį bulgarų filmo “šipkos kaktuves. Sukaktuvininkų in- 
švelniai, kad žiūrovas pats karžygiai” pastatymą. jb tencija tą dieną 9 vai. ryto bu- 
ima gyventi kartu su filmo vei- . vo atlaikytos mišias šv. Petro
M**- _PZn±? parapijos bažnyčioje.

37 Sheridaa Avė. 
BrooHyn % N. N.

Tel. APplegate 7-7083

pas savo tėvelius į So. Bostoną. 
Jisai birželio 15-17 d.d šv. 
Petro parapijos bažnyčioje 7:30 
vai. vak. ves specialias Jėzaus 
Širdies garbei pamaldas, šakys 
pamokslus.

Draugijos pamaldos
Birželio 17 d. 7:30 vai. vak. 

įvyks specialios Maldos Apaš
talavimo draugijos pamaldos, 
pasiaukojimas ir intronizacija.


