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PUSNYNUOSE 16 KELEIVIU

Skyba derėtis

Kelionės mėgėjai

SPAUDŽIA IŠ VOKIETIJOS

Frank ir Hęlen Schre^ler iš 
Kalifornijos baigė savo kelione 
nuo Aliaskos iki Amerikos pie
tinio galo, Ugnies žemės, pri
klausančios Argentinai. Kelio
ne pradėjo 1954 liepos mėn. 
Keliavo jeepu, pritaikytu sau
sumai ir vandeniui.

ŠEN. FRANCIS CASE, kario 
palanku bals^ norėjo gauti už 
2,50® dol.

sviesos. 
be pie- 
ir bute-

ROMOJE S V. PETRO AIKŠTE pirmu kartu per 17 metu yra pa
puošta sniego sluoksniu.

TAI GALIMĄ TIK AMERIKO
JE...' George 'L. Wright, 11 
metu, savo skambinimu ir dai
navimu. televizijos programoje 
laimėjo 101,000 premijai

Bonnoje gatvės be 
Frankfurte gyventojai 
no, nes pienas sušąlą 
liai sprogsta. Berlyne laiški
ninkam duoda karštos arbatos 
su romu, kad jie galėtų nešioti 
laiškus.

Šen. Case (resp.^ iškėlė, kad 
vienas advokatas buvo Įteikęs 
jo rinkiminiam fondui 2500 
dol. Senatorius įtarė, kad tai 
gali būti pinigas palenkti sena
toriui už Įstatymą natūralinėm 
dujom eksploatuoti. Jis pinigus 
gražines. Tačiau tuo Įvykiu bu
vo sujaudintas senatas. Jis no
ri sudaryti komisiją, kuri su
rastų tą advokatą. Senatorius 
jo pavardę pasakyti nesutinka.

ir pasiliks vienas iš pagrindi
nių Vakartį Valstybių tarptau
tinės politikas uždavinių.

Telegrama Įjurodo, kad tik 
pavergtųjų taūtų _ rezistencija 
pavergėjui sukliudė per pasta
ruosius metus imtis naujos 
agresijos Europoje. Pavergtų 
tautų pasiryžimas atgauti lais
vę tebėra nepalaužtas, nors jų 
pasitikėjimas Vakarais yra 
nuolat gniuždomas; Jų pasiti
kėjimą reikia stiprinti. Todėl 
didžiosios demokratinės val
stybės privalo^žodžiais ir dar
bais pavergtiesiem kraštam pa
rodyti, kad iienėra apleisti ir 
kad siekiama neteisę pašalinti.

Telegrama . prašo, kad visom 
įmanomom priemonėm būtų

suiminėjimus ir buvo pritaiky
tas Vengrijos diplomatam su
varžymas judėti Amerikoje. 
Nuo 1953 jiem buvo leista lais
vai judėti 40 mylių nuo gyve
namos vietos. Dabar ribos 
siaurinamos. Taip pat valstybės 
departamentas pranešė, jog 
tokiom sąlygom negali būti 
kalbos dėl prekybos derybų.

★ Buvęs kareivis... Taip 
balsavimo lapuose pažymėjo 
dabai savo užsiėmimą . prez. 
Eisenhoweris. Jo žmonos užsi
ėmimas — “šeimininkė”.

rai snaudžia, 
tam atrodė, 
kia’ eina. Dėl 
ir siekt’, kad 
laika plauktu 
garais", ir visa 
Vakarai miegotu.

Nuo šių metu pradėto* Mas
kva negalėjo nepastebėti. kad 
Amerikos politika parodė dau
giau budrumo, pradeda vaduo
tis iš "Ženevos sapno”. Tai da
vė pajusti Dulles pareiškimai, 
jer straipsnis "Life” ir prezi
dento kalėdinis sveikinimas pa-

Valst. sekr. Dulles šia sa
vaitę pradės derybas su Angli
jos bei Prancūzijos atstovais 
dėl taikos išlaikymo viduri
niuose rytuose, tarp Izraelio ir 
Arabų.

Tvirtinama, kad Prancūzijos 
santykiai su arabais taip Įtemp
ti, jog vienas Prancūzijos dalv- 
vavimas derybose jau galįs 
Arabus neigiamai nuteikti.

nei “kapitalistiniai karo kurs- 
tvtoiai”. kaip dabar vėl pra
šneko “Pravda”. Chruščiovo 
su Bulganinu kurstymai Azijo
je buvo skirti masei. Dabarti
niai “baisiai taikingi”, laiškai 
skirti per Eisenhowerio galvai 
taip pat masei, kad jai galėtų 
sakyti: mes siūlėm draugišku
mą ir bendradarbiavima. bet 
atmetė jie. tie “karo kurstyto-

ir rytų Euro- spaudžiamas pavergtųjų kraštų 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymas; tarp kitų priemo
nių reikalaujant sudaryti sąly
gas laisviem ir neklastojamiem 
rinkimam tuose kraštuose.

Lietuvos vardu telegramą 
pasirašė V. Sidzikauskas, Lie
tuvos delegacijos pirmininkas.

Maskva Įteikė protestą Ame
rikai ir Turkijai dėl balionė
lių, kurie esą nusileidę Sovie
tų Sąjungoje. Balionėliuose 
esančios fotokameros sovieti
nėm paslaptim fotografuoti. 
Taip pat proteste prisiminta, 
kad Amerika nieko nedaranti 
pašalinti Laisvosios Europos 
leidžiamiem balionėliam.

Amerikoje manoma, kad So
vietai turi galvoje aviacijos 
paleistus balionėlius orui tirti 
ryšium su tarptautiniu geofi
zikos kongresu 1957—8.

Sovietu ir jų satelitų dide
lis triukšmas dėl balionėlių 
ypačiai aiškinimas, kad jie 
kliudą aviacijai, leidžia spėlio
ti, ar tik Maskva nenori suvar
žyti gal ir visai nutraukti civili
nio oro susisiekimo su vaka
rais.

Prez. Eisenhoweris ir min. 
pirm. Edenas sutarė spirti Vo
kietija. kad ji ir toliau prisiim
tų dali išlaidų Nato kariuome
nei išlaikyti Vokietijoje. Nuo 
šių metų gegužės Vokietija no
ri atsisakyti nuo išlaidų, kurias 
ji skyrė lig šiol sąjungininkų 
kariuomenėm. Atgavus suvere
numą Vokietija nuo gegužės 5 
daros laisva nuo tų mokėjimu. 
Bet Amerika ir Anglija nori iš
siderėti, kad Vokietija dar me
tus mokėtų 762 mil. dolerių. 
Ypačiai nori to Anglija, nes 
jeigu Vokietija nemokės, tai 
Anglijai jos kariuomenės išlai
kymas Vokietijoje papildomai 
atsieis dar 250 mil. dol., dau
giau kaip tiek Amerikai.

Prasidėjo dėl to derybos su 
Vokietija.

Pereitos savaitės gale Euro
pą pasiekė itin stiprūs šalčiai 
iš Sibiro. Nuo šalčių mirę 126. 
Šveicarijoj esanti šalčiausia 
šiom dienom vieta — 33 laips
niai Fahrenheito žemiau nu
baus. Daugely vietų sprogo 
vandentiekio ir gazo vamz
džiai, sustojo susisiekimas, ne
galima prigabenti kuro. Aud
ros suvijo ir laivus į uostus. 
Net pietų Prancūzijoje Marsei- 
lio uoste judėjimas sustojo. 
Prancūzijos pajūryje Rivieroje 
iššalo gėlynai už pusantro mi
lijono dol. Viduržemio jūroje 
sala Elba (kur Napoleonas bu
vo ištremtas) apklota sniegu. 
Anglijoje per dešimtį dienu iš 
sostinės nebuvo galima išga
benti JiukšĮių. Temzės upe už
šalus. Vieną dieną buvo staig-

vergtiesiem kraštam. Tada 
Maskva sugalvoto duoti “mie
go miltelių”. Ypačiai, kad at
vyko į Ameriką Anglijos prem
jeras. Bulganino laiškai Chruš
čiovo pareiškimai, kad Eisen- 
howeris. Edenas. Faure nop-—tolinėti masėse. Tai svarbiau 
taikos turėjo būti migdomieji 
milteliai.

Ryšium su prez. Eisenhowe- grobtųjų 
rio ir min. pirm. Edeno konfe- pos valst 
rencija Pavergtųjų Jungtinių TeIegraiBa£'||ajgoja papildo- 
Tautų vardu buvo įteikti pa- maipareikšflt-kadSovietų pa
reiškimai valstybės departa- vergtų kramių išlaisvinimas yra 
mentui, min. pirm. Edenui bei 
ministeriui S.. Lloydui. Taip 
pat buvo pasiųsta vasario 1 į 
Washingtoną min. pirm? Ede
nui telegrama Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos, Vengrijos var-

Tokia propaganda bus ski
riama ne tik partijos suvažia
vimui vasario mėn. Maskvoje. 
Gal daugiau ji nori ieškoti 
kvailiu Europoje. Maskvos Ra
ka Vakaruose remiasi ne tik 
agentais — kom. partijos na
riais. bet ir tais oolitiniais kvai
liais. kurie už komunistus bal
suoja. 0 tokiu Europoje yra 
milijoninis skaičius. Juos veik
ti ir raginti, kad jie snaustu sa
vo vyriausybes taip šokti, kaip 
Maskva groja, yra ir šių laiškų 
tikslas.

Jei Maskva neįsipiršo su 
nauja konferencija dūmam 
pūsti, tai griebėsi tada laiškų... 
Kažin ar Europos spauda pa
kankamai demaskuos šiuos 
Maskvos mulkinimo noras?

Vasario 2 Sovietų min. pirm. 
Bulganinas atsiuntė preziden
tui Eisenhoweriui antra laišką.

Kas jame naujo?
Nieko konkretaus jame neat

sakyta i prezidento Eisenhowe- 
rio pasiūlymus: bendradarbiau
ti Vokietijos sujungime, duoti 
laisvę tautom pasirinkti val
džia, kokios jos nori, leisti ap
siginklavimo kontrole iš oro ir 
tt. Bulganinas dėl tu siūlymų 
tik išsisukinėja ir kartota seną 
siūlvma: sudarykime bendra
darbiavimo ir drauP’škurno su
tarti 20 metų; tęskime “Žene
vos dvasia”. Prideda vieną 
naują mintį — esą tokias su
tartis norinti Maskva sudaryti 
ir su Anglija bei Prancūzija.
Kodėl tari peršasi i bičHIvsfe?

“Times” pastebėja tiksliai, 
kad Maskvos oolitinė s*rategi- 
ja remiasi isitikin’o>”. ing lai
kas dirba jos naudai. T’k maža 
pataisa: laikas dirba Maskvos 
naudai tuo atveju, iei tuo laiku 
Sovietai taio pat dirba, o Vaka- 

Lig šiol Sovie- 
kad tn:n ivv- 
to ju uždavinys 
Sovietai ta 
oirmvn “visais 
padaryti, kad

RINKIMŲ KOVA AŠTRĖJA
Rinkimų kovoje daugiau ak

tyvumo rodo demokratai. Išėjo 
didžiausieji autoritetai A. Ste- 
vensonas labiausiai kritikuoja 
pati Eisenhowerį. Buvęs prezi
dentas Trumanas aštriai puolė 
Dulles užsienių politiką, kuri 
vedanti į katastrofą. Puolė 
taip pat viceprez. Nixona, kad 
jis išvadinęs Trumaną išdavi
ku. Respublikonų pirmininkas 
Hali pareikalavo, kad Truma- 
nas nurodytų, kur ir kada Ni- 
xonas taip padarė. Už Truma
ną atsiliepė demokratų kandi
datas į viceprezidentus Spark- 
manas: esą jeigu Nixonas tie
siog ir nepavadino taip, tai to
kia išvada galima išskaityti 
tarp jo kalbos eilučių. Pats Ni- 
xonas atsisakė ką nors pridėti.

★ Austrijos vyriausybė pa
reikalavo. kad komunistų ran
kose esančios tarptautinės pro
fesinės sąjungos centras iš Vie
nos išsikraustytų.

★ Amerikos ekspedicijos i 
pietų ašigalį lėktuvas su 8 
žmonėm nesurandamas.

★ gavo iš Cekoslova- 
MJ°* 40 sprausminių lėktuvų.

Kilęs iš Ptangės, ten mokėsi 
gimnazijoje ir 1936 įstojo j jė- 
zuitų vienuolyną. Užėmus Lie
tuvą bolševikam, pabėgo i Vo- 
kietiją, ten mėtos praleido kon
centracijos lagery. Paleistas 
mokėsi jėzuitu kolegijoje nrie 
Miuncheno ir Romoje. Įšven- >■ 
tintas į kunigus, 1951 gavo na- .į 
skyrimą drauge su Tėv. J. Bru- . 
ziku wkti i pietų Ameriką. j 
Pirmiausia jis suorganizavo ap
leistą lietuvių parapija Monte- 
video Urugvajuje. Paskui gavo ] 
uždavinį Brazilijoje Sao Paulo 
kurti naują parapija lietuviam, 
nes vienos pasirodė ten per 
maža. Ten ir mirė pačiame dar- Į 
bo įkarštyje, dalyvaudamas 
jaunimo ekskursijoje prie jū
rų Santos mieste.

Amerikos vyriausybė už
draudė savo piliečiam važiuoti 
į Vengriją, o Vengrijos diplo
matam Amerikoje susiaurino 
judėjimo laisvę Amerikoje.

Tai padarė po to, kai kom. 
Vengrijos valdžia pereitą va
sarą suėmė ir į.kalėjimą įkišo, 
o paskui ir ilgiem metam nu
teisė “United Press” ir Asso
ciated Press” korespondentą 
Ende Marton ir jo žmona. Abu
du yra Vengrijos piliečiai. Nu
teisti tariamai už šnipinėjimą.

Rašte Vengrijos atstovui 
valstybės ' departamentas pri
minė, kad nuo 1951 iki 1954 
suimti jau 7 Amerikos atstovy
bės tarnautojai vengrai, kurie 
ėjo korespondentų pareigas. 
Vengrijoje esą neįmanoma 
spaudos laisyė.

Kaip represija prieš tuos
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Edenas nebeužmiodomi
Eisenhowerto ir Edeno kon

ferencija baigėsi “Washingto- 
no dekliaracija”, kurtoje Mask
va buvo demaskuota, anot so
vietinės “Tiesos", nukaukuota. 
Dekliaracija perėjo i ofenzyva, 
parodydama, kiek Vakaru pa
saulis paleido žmonių i laisvę, 
ir kiek sovietinis pavergė.

šiuo kartu ir Sovietam pa
lankusis Edenas kritiškai pa
žiūrėjo i Sovietu nasiūlvmą ra
šytis sutarti su Britanija, stf 
Prancūzija. Spaudos konferen
cijoje jis priminė, kad tokia 
sutarti Anglija su Sovietais 
jau turėjo — pats Edenas bu
vo ją su Molotovu pasirašęs 
1942. Bet kas su ja nutiko? 
Tik prieš 9 mėnesius Maskva 
ja nutraukė. Su Prancūzija to
kią sutarti buvo pasirašius 
Maskva 1944. Bet pernai gegu
žės 7 ir su ja nutraukė... Tad 
nei Edenas nei Prancūzija ne- 
sipuola dabar į naujas sutar
tis... O S. Ltoydas aiškiai at
sakė, kad norint su Maskva 
Šnekėtis reikia būti tvirtiem...

★ Sovietai vėl pareiškė Per
sijai protestą prieš jos dėjimą- 
si į Bagdado paktą, kuri suor
ganizavo Anglija.

ir Marinę naujokas buvo ras
tas vagone šaldytuve sušalės. 
Išbuvo ten penkias dienas. Bu
vo atgaivintas. Sakosi nieko 
neatsimenąs, kaip jam ten nu-

Telegrama pažymi, kad dvie
jų konferencijos proga turi bū
ti panaudota atsverti dabarti
nei Sovietų propagandai pa
vergtuose kraštuose, jog jų li
kimas Vakaram neberūpįs, 
kaip tatai parodžiusi Vakarų 
laikysena Ženevos konferenci
joje, iš jų darbų tvarkos išlei
dus pavergtųjų valstybių* klau
simą, taip pat sovietinių ma
rionečių priėmimas i Jungtines 
Tautas.

Telegrama prašo pakartoti 
1954, 6, 23 Churchillio - Eisen- 
howerio jungtinį pareiškimą, 
kad Amerika ir D. Britanija 
niekad nesutiks dalyvauti jo
kiame susitarime, kuris įtvir
tintų ar pratęstų Sovietų už-

Naujojoj Meksikoje autobu-. 
ša su 16 keleivių užpustė. Pra
simušė 12 mylių pėsčias tik. šo
feris, ieškodamas pagalbos. Jis 
buvo taip 
sniego apakintas, kad pamatęs 
kaima sukrito ir daugiau nebe
galėjo eiti. Tik švilpimą žmo
nės išgirdo. Jį nugabeno i ligo
nine. Po 21 valandos šalimo, 
maldų už šoferio laiminga ke
lionę visi 16 autobuso keleivių 
buvo išgelbėti.

★ Rytinės Vokietijos komu
nistai pradėjo aštriai pulti 
Amerikos radijo siųstuvą Ber
lyne Rias, kuriam dabar suėjo 
10 metų. Maskvos radijas ėmė 
aiškinti, kad Vakaruose laimi 
“karo kurstytojai”.

★ A. Stevensonas reikalavo 
vasario 4, kad Amerika siųstų 
ginklų Izraeliui.

★ Pietų Afrikos valstybės į- 
sakė sovietų diplomatam išvyk-

Tokių šalčių seniai nebuvę Europoje
mena, kai iš dangaus ėmė birti 
viršum londoniškių lapeliai ne
suprantama kalba parašvti su 
Churchillio ir Grace Kelly 
paveikslais. Tik paskiau išaiš
kino, kad tai buvo vengrų kal
ba ir balionėliai su lapeliais 
buvo skirti į Vengriją, bet ryti
nis vėjas juos atnešė

Bulganinas ne toks-jau kvai
las. kad neišmanytų, jog po 
kalbu Azijoje neisipirš su sa
vo meile nei Eisenhoweriui 
neigi net Edenui. Tačiau jis 
rašo ir gal dar rašys, nes

Maskva ieško mulkių
Negalėdama laimėti nei Ei- 

senhowerio nei Edeno, ji nor

* Uraganai pernai pridarė 
Amerikai nuostolių už 2 miliar- 
dus, ir 1578 Žmonės žuvo.

it Gresia pieno streikas New 
Yorke, jeigu nebus šusitarta su 
200 pieninių inžinierių, kurie 
reikalauja pakeisti jiem sutar-

Jie rašo ne tiek Eisenhoweriui, 
Edenui, kiek “liaudžiai“

Anglai sujaudinti dėl 
automobilių

Anglijoje skelbia kovą se
niem automobiliam. Senus au- 
tomobilius norima patikrinti ir, 
kurie tik kliudo susisiekiml. 
išimti iš apyvartos. Automobi- 
liaus amžius Anglijote laiko
mas 10 metų. Iš dabartinių 
Anglijoje 5 mil. automobilių 
kaip tik būsią išimta apie 2 
mfl. persenusių. Ju savininkai 
labiausiai sujaudinti. Bet val
džia mano, kad nuo to pakils 
darbas automobilių pramonėje.

★ Amerikos atstovas grižo i 
Egiptą derėtis su min. pirm. 
Nasseriu dėl užtvankos prie 
Nilo finansavimo. Amerika ne
nori, kad įeitų su savo kapita
lais Sovietai.

★ Valst. sekr. Dulles kovo 
mėn. kelionėje po Azija aplan
kys Pakistaną, Indiją, Ceiloną, 
Indoneziją, Tailandą, pietų 
Vietnamą, Filipinus, nac. Kini
ją, pietų Korėją.

ir CMcagoįe dabar gyvento
jų yra 6 mil, apskaičiuojama, 
kad 1975 bus 8 mil.
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PUSLAPIUS. GAUSIAI ILIUSTRUOTAS.

PARSIKVIESKITE ŽURNALĄ Į SAVO NAMUS.
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Nūo karo 
ir nema- 
’KaĖčrio

REDAGUOJA ANTANAS VAIČIULAITIS. LEIDŽIA TE

KĄS ČIA RAŠOMA, 
TINKA TIK VYRAM

vietos 
dienos

SSuJe t&kąsąjun 
įį»12)

kokių 
farmeriai džiaugiasi, kad bus 
daugiau drėgmės, nes paskuti
niu laiku kentėjo nuo sausros.

valdžia čia
KARINH'OSE PRATIMl'OSE (Kalifornijoje) matome jūrininke 
tarnyboje esanti sprausminj lėktuvą (Super-ConsteOatinjn. R7V-S). 
Skręnda 4 <9 mylias i valandų. Pritaikytai fotografavimui.

estiškos informacijos gausumu, 
mažai atsiliękant latviams, < 
lietuviškos medžiagos kaip ii 
nesant”.

vai*;

narfa’'T>en- 
liepos 19 priėmė 

; rezoliuciją”, pas’safcan- 
“nastovų/“susitaikymą” 
draugišką tautų bendra-

VAI PRANCIŠKONAI. PER METUS IŠEINA 10 NUME
RIU. VIENAS NUMERIS TURI 48 DIDELIO FORMATO

tės pasakojimų K apie padėti 
Lietuvoje. Komunistinis laik-

ANTHONY EDEN, Britanija 
ministerfa pirmininkai, kalba 
Washinctone. AtatOvu Rūmuo
se. Jis parrHkė. kad “tmonija 
stovi prieš susinaikinimo pavo-

valstybėj* pusnys, 
neouvo 50 metų. Bet

Pritariu minčiai, kad būtų 
surengta visų pavergtų tautų 
eisena su plakatais ,su šūkiais 
už teisę Sovietų pavergtom 
tautom laisvai apsispręsti, su 
reikalavimu leisti pavergtom 
tautom laisvus rinkimus Jung
tinių Tautų priežiūroje.

Tb darbo galėtų imtis Altas 
arba dar geriau, bent kiek lie
čia New Yorką ir New Jersey, 
Jungtinės Pavergtosios Tautos 
bei pavergtų tautų draugų or-

Atmosfera jau susidarė to
kia, kad taikos sutartyje nebu
vo galima tikėtis, jog pasiseks 
paprasčiausiu būdu pasayti: 
Lietuva ir Kuršas tegul pri
klausys mums; reikėjo, kad 
dėl savo likimo pareikštų va
lią pačios tautos. Lietuvių tau
ta turės tarti savo balsą.

klaidos — tos? pačios kvepalų 
rūšies nepadovanok kitai mo
teriai, nors ji būtų tavo moti
na ar sesuo, čia moterys ne
juokauja. Kiekviena . nori, kad 
jos vartojami, kvepalai būtų 
tik jos kvepalai. Bėnt toje ap
linkoje, kur ji susiduria.

5. Jei nori padaryti malonu
mo savo žmonai, tai pagirk jos 
geriausios draugės drabužius. 
Rodyk jais didžiausia susižavė
jimą, bet paskui pridėk: “O 
vistiek tavo yra gražesni”.

Nemėgsta:
1. Žinoma, tu esi nekaltas, 

jei kartais suskamba telefonas, 
ir moteriškas balsas klausia, 
ar ponas toks ir toks galima 
pakviesti. Bet jeigu gali, kad 
tokio skambinimo nebūtų, pa
sistenk.

2. Moterys nemėgsta, tiesiog 
nekenčia, jei vyrai turi daž
nas konferencijas, kuriose jų 
negalima pasiekti telefonais.

3. Moterys nemėgsta matyti, 
kad jos kada buvo neteisios, 
suklydusios. Bet tiesiog neken
čia, jeigu vyras dar jai prime
na, kad jos tada ir tada buvo 
suklydusios. kad tada ir tada 
buvusi vyro tiesa: Nebūk isto
rikas ir kovotojas už tiesą žmo
nos akyse.

4. Ar netiesa, gerbiamasis 
vyre, kad tamsta jautiesi jau
kiai, kai namus parėjęs randi 
sutvarkytus, papuoštus. Bet ar 
nepagalvoji, kad prie tų jau
kiai sutvarkytų namų netinka 
tavo neskusta barzda? Moterų 
vardu iš anksto įspėju, kad ir 
švelniausia. meilė gali atvėsti, 
kai žmona mato savo vyro vei
dą krūmais apaugusi.

5. Jei esi su savo žmona, tai 
palik rašomaji stala. uždaryk 
biurą, nekalbėk daugiau apie 
savo profesijos rūpesčius. Net

lovo 
savo

Amerikos įstojimas į kąrą 
ir parlamento spaudimas suda
rė atmosferą, ’kūriojė. pagaliau 
okupacinė, valdžia Lietuvoje 
sutiko, kad Lietuvoje J būtų 
šaukiama konferencija,z kuri 
išrinktų . pastovų organą, ne 
skirtą, bet pačios tautos rink-

propa 
gandai pasitarnavo gen. Michai-

T.' Žiburiuose sausio 26 Al
inus apgailestauja, kad trūksta 
mums angliškos informacijos, 
kuria galima būtų pateikti lai
kraštininkam. Nurodo, kad lie
tuviški veiksniai nedavė ang
liško biuletenio ekstra laidos, 
kuri ‘‘užsieniečius žurnalistus 
būtų painformavusi apie Ged
vilą, šumauską ir jų pakeitimo 
reikšmę... Gera, kad toks 
Harry Schvvartz, kelis kartus 
anksčiau aplojotas už faktų 
klastojimą, dabar rado reika
linga susisiekti su LLK ir kon
sulatu, bet tūkstančiai kitų 
Amerikos žurnalistų taip ir pa
siliko nežiną tikrosios padė
ties ... Turime' apgailestauti, 
kad ta kryptimi nė kiek nėra 
pasitaisęs nė Laisvės Komiteto 
informaEtfflO skyriaus leidinys 
‘News from Behind the Iron 
Courtain’. Paskutiniame nr. ten 
randama, tiesa, šiek tiek apie 
Pabaltijį’... ir turime (stebėtis

Nervinasi komunistinis laik
raštis ir dėl jo piketavimo. 
Dėl jo užsimerkęs drabstosi žo
džiais. Girdi, “prie durų ant 
šaligatvio pamačiau prelato 
Balkūno atsiųstus pasamdytus 
tris fašistines valkatas” ... Su 
tais žodžiais išlindo jau tikrasis 
bolševiko veidas, kokis yra 
Maskvoje.

Informacija, be kurios gali
ma apsieiti

Dirva vasario 2 paskelbė 
“diplomatinės tarnybos” vardu 
dėl žinios, kad esą dr. P. Kar
velis kai kuriuos pasiūlymus 
padaręs lenkam Londone ir nu
rodęs pavardes asmenų, kurie 
tarsis su lenkais. “Lietuvos 
diplomatinei tarnybai... apie 
aukščiau minėtą sumanymą 
nieko nežinoma”. Jei žinios 
apie derybas teisingos, tai “tu
rima reikalo su privačių lietu
vių iniciatyva” ... Esą pereitų 
metų lapkričio 20 lenkų suva
žiavime Manchestery, dalyvau
jant lenkų tarybos nariui gen. 
Andersui buvo paskelbta dek- 
liaracija, kurioje pareikšta, jog 
kovoti už Lenkiją su Vilnium 
esanti visų lenkų pareiga. Informacija, kuri komunistam 
“Lietuvos interesų

MŪSŲ KULTŪROS IR MOKSLO KLAUSIMAIS. UGDYS 
JŪS J IŠSILAVINIMĄ. PALAIKYS LIETUVIŠKĄ DVASIĄ.

punktu, tam karių buvo tautų tų žmonių Brinkti, 
teisė savo bkimą apspręsti, su
purtė ir Vokietijos parlamen
tą griežčiau spausti vyriąųsv- 
be^ a/jųp labiau karinę 
džfe. Centro, 
ir demokratu 
tas 1917 
“taikos 
čia už 
ir už “i 
darbiavima”.

Tuo metu ūąriamentb kalbo
se ir oasikaibeifthuose vis dau
giau ir nalanknv iškildavo ir 
Lietuvos klausimas, kai tik 
būdavo svarstoma rytų politi-

MICHAILOVO INFORMACIJA 
MŪSŲ NAUDAI

Draugas yasario 1 informuo
ja, kaip pasielgė Rochesterio 
amerikiečių spauda, gavusi ži
nią. jog 1000 lietuvių Chicago- 
je gavę sovietinius lapelius 
“Už sugrįžimą Į tėvynę”. Esą 
“Democrat and Cronicle”. o 
taip pat “Times Union" re
dakcijos susiradusios lietuvių 
vadovybę Rochesteryje. pada
riusios pasikalbėjinius su kle
bonu kun. J. Bakšiu, Alto pir
mininku P. Norkeliūnu, sek
retorium A. Sabliausku. veikė
ju John Morcah, paskelbė juos 
spaudoje, parašė vedamąjį, pa
skelbė tas informacijas 
radijas ... Įvykis virto 
sensacija.

Šiuo kartu lietuviškai

1. Gerbiamas vyre, atsimink 
ta dieną, kurią tu pabučiavai 
savo dar būsimą žmoną. Tos 
dienos rytą padovanok jai gė
lytę, kokią nors knygelytę ar 
bent vėl pabučiuok. Neuž
miršk, kad moterys tai mėgs
ta prisiminti, ir už tai tave dar 
labiau mylės.

2. Būk pastabus moteriai. 
Pastebėk jos nauja skrybėlai
te, naujas pirštines, naują 
bihiskute. Ir pasakyk tai. Pasi
grožėk. Net tada, kai tu manai, 
kad nereikia. Pagirk, nors' tai 
atrodytų tau visai kitaip Tik, 
susimildamas, netylėk. Nieko

Rara laimėjus ir darant tai- nėra blogiau tau pačiam, jai ir 
kos sutartį, tuos kraštus reikės jum abiem, jei šalia moters esi

Kad komunistam tokis sti
liaus pagražinimas patinka, 
tiek to. Galima to nepaisyti. 
Bet ar nuo to padidės aukos 
sakysim Nepriklausomybės 
Fondui? \

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

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

Prašykite mus į IJETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO.
S. R«ckw«ll S»„

propagandos komitetas su 
agitacija repatrijuoti... 

Kai reikiamos medžiagos ne- 
duodam patys, gerai, kad jos 
duoda patys priešai.
Mūsų informacija komunistų 

naudai
Laisvė, komunistinė, sausio 

26 džiaugiasi ištraukom iš 
“Vienybės” straipsnio, kuria
me buvo rašoma,/ kad “Kiek 
Vilkas ligšioline savo veikla 
priartino Lietuvos išlaisvini
mą? Nė per sprindį. O kiek 
jis suvalgė mūsų sunkiai už
dirbtu dolerių? šito, 'brolyti, 
nesužinosi, nes atskaitų niekas 
neduoda ... Tad kam, lyg ma
žiems vaikams, be paliovos 
niūniuoti ta laisvinimo daine-

jeigu yra su jumis draugų ir 
dalyvauja pasikalbėjime tavo 
žmona, tai palik ramybėje po
litiką, nekalbėk nei apie šefą 
nei poziciją bei opoziciją, ne
versk žmonos kankintis kam
putyje. o verčiau surask kalbą, 
kuri būtų ir jai įdomi. Labiau 
žiūrėk patikti žmonai, nes 
draugai išeis, o su žmona pats 
pasiliksi.

lyg aklas ir nebylys.
3. Nėra labiau nuvalkiotų 

žodžių kaip pareiškimas “aš 
myliu tave”. Poetų ir įsimylė
jusių gaujos per šimtmečius 
padarė tuos žodžius tokius nu
valkiotus. kad priklu juos ir 
tarti. Ir vis dėlto suvaldyk sa
ve ir žmonai pasakyk kuria 
proga ‘"aš myliu tave”. Ir to
kių progų surask kuo daugiau.

4. Įsidėmėk kvepalus, ku
riuos tavo žmona mėgsta. Tie
sa, nelengva jų vardą atsimin
ti. Nenaudėliai fabrikantai su
galvoja juos pavadinti tokiais 
sudėtingais vardais, lyg norė
dami sėti nesantaiką tarp vyro 
ir žmonos, kai vyras negali 
kvepalų vardo atsiminti. Bet 
atsimink vis tiek kvepalų rū
šį ir parūpink jai naujus, kai 
tik jie. baigiasi. Tik nepadaryk

lengviau pakelti, jei žinai, kad 
, jie tik laikini. O buvo žinia, 
^kad karas baigsis, ir okupacija 

■i.. . * .taip pat. Tačiau kas bus po ka- 
; ro?

Per dvejus 1915—17 okupa
cijos metus vokiečiu buvo pri- 
rašyta knygų ir brošiūrų kolo- 

I nizacijos. naujos žemės klausi- 
s. mais. Lietuvą jie siūlė padary

ti tiltu į Kuršą, buvusią Livoni
ja. Ne tik neatsakingi rašyto

ji jai skelbė, kad Lietuva, tąs že
mės ūkio kraštas, turi būti pa- 

/. dovanotas reichui. Tuo buvo 
į; , Įsitikinę ir karinės vadovybės 
** nariai — gen. Lųdendorfas ir 

/gen. Hoffmannas .
Karą laimėjus, Lietuva ir 

-Kurias bus Vokietijos rytinės

raštis tegali aiškinti, kad visa, 
ka ji pasakojusi, tai esą “idio
tiški plepalai”; ji pati — “mer
giotė’’. “pleperka". Ir belieka 
ant visų tik šaukti: “jie plepa. 
Jie meluoja. Ir jie meluos, kol 
galą gaus” ... Kas galą gaus, 
pamatysim. Tuo tarpu tik pati 
“Laisvė” skundžiasi, kad jai 
galas artėja, ir net suvažiavi
mas jau svarstė, ar dar leisti 
dienraštį -ar jau suretinti. Bet 

iš to neprąustaburniško kolio- 
jimosi matyt, kiek jis nervina-

* Kursus motinom, kaip rei
kia kirpti plaukus vaikam, bu
vo surengę Chicagoje Y. M. C. ganizacija. kurios organizacinio mi. kad darbo žmonės savu 
A. Bet užprotestavo kirpikų komiteto priekyje dabar yra noru prisijungę prie Sovietų 
unija, ir laikinai darbas susto- prel. J. Balkūnas. Jam būtų Sąjungos.

lengviausia laimėti amerikic- Darbininko skaitytojas P.K.

Kusipų apveiktupalaužti pra
irus bus. lai- ; leido'ir uždaram vagone Leni- 

ną, kuris turėjo sukurstyti re- 
voliuciją ir nuversti carą. Le- 
nįnas savo atliko. Tikrai 1917 
kovo mėn. caro valdžia griuvo. 
Tautos, kiirios buvo valdomos 
caro/ pakėlė reikalavimus sau 
neprikladsornybę laūhėtL Po 
caro paėtaęš valdžią Kerens- 
kis nesiskubino tautų balsus 
išgirsti. Tuo galėjo naudotis 
Vokietija savo . politinei propa-' 
gandai..?, - .

Bet Vokietijos kovą prieš 
Angliją susilaukė nelauktos 
išeities — palietusi Amerikos 
laivus, Vokietija susilaukė dip
lomatinių Amerikos santykių 
nutraukimo, ir po poros mė
nesių Amerika jai paskelbė

Tokis buvo kelias į Vilniaus 
konferenciją (1917 rugsėjo 
18—22), kuri išrinko tarybą 
lietuvių tautos žodžiui tarti...

(Bus daugiau)

JEI BUS KARAS LAIMĖTAS... Vienas laikraštis paskelbė 
Nuo 1915 Lietuva buvo vo- moters patarimus vyram, ką 

kiečių okupuota. Okupacija jie turi žinoti apie moterį, jei
žiauri. Tačiau ir žiaurumus jie nori ją padaryti laimingą, 

turi pirmiausia žinoti, ką mo
teris labai mėgsta ir ko ji ne
kenčia. •

MOTERIS MĖGSTA:

LIETUVIŲ TAUTOS BALSO 
LAUKIANT...

Jau 1916 voiečių okupacinė 
valdžia sutiko išleisti iš Lietu
vos tris delegatus (A. Smeto
ną, J. šaulį ir St. Kairį) į pa
vergtų tautų kongresą Šveica
rijoje Lozanoje (birželio 27). 
Tam kongresui vokiečiai buvo 
palankūs, nes jame buvo atsto
vaujamos tautos, valdomos ru
sų, anglų bei ’ prancūzų. Jos 
reikalavo sau laisvės. Ir lietu
viai čia pirmu kartu iškėlė 
Lietuvai nepriklausomybės rei
kalavimą. Tai jau demonstraci
ja prieš Rusiją. Demonstraci
jos prieš Vokietijos norus vo
kiečiu

PAUL ANDStSON KV. VAN KiRK CHAĮ1ES PAtUN KEV. BARNES

PROTESTANTV dvasininkai iš įvairiu Amerikos vietų vyksta 19 
dienu i Rusija. Ar neparsiveš ir jie įsitikinimą, kad ten vra “reli
gijos laisvė“?

brangesnės ir prasmingesnės. ^yrž 
••V Peram žvelgėm _ i Vitofti, ’ 

i’-'gKtelE'' jis '- sų - Vatet- • VįįįjĮĮ
/.no še&o&tasMis r gbnbrm, an- ' gftni ____ _ _________ __

kova ir jos ^plitimu po ftfet Sąjfengimnfeai atmetė, nes 
—kraštą, po visus lietuvių ■ mbiė jt^ n^UO^duiną "Šri iię- 

.gyvenamūs plotus pašaufyjė. • konkretumą. Vokietijai reikėjo 
Ten buvo tariamasi, ginčijama- ' įtempti paskutines lemiamas 
si, tranĮroma durim, išsiskiria- jėgas — karinęs ir diplomati- 
ma. bet ir vėl grįžtama, kai nes, Anglijai galutinai siižlug- 
reikėjo pasišakvti už laisvą dyti paskelbė povandeninių 
Lietuvą ar prieš ją. / laivų blokadą visiem laivam.

. Užpernai žvelgėm i Ameri- 
, . kos lietuvius — kaip čia .bren- 

' do nepriklausomybės rrhntis 
.atskirose srovėse, kaip Ameri
kos lietuviai dėjo auką prie 

,.ąukos, pastangą prie pastangos 
dėl laisvės tėvų žemei.

... šiemet sugrąžinam žvilgsnį 
j Lietuvą,

i Lietuvos ir ano meto Vo- 
<|detiįos santykius, kiek tie di- 
t dieji kaimynai padėjo ar kliu- 
^dė lietuviams žengti i' Vasario 
šešioliktosios aktu skelbiamą 

; nepriklausomybę.
Tuos santykius prisimena 

<savo knygoje - dr. V. Bartuš- 
: ka, M. Urbšienė. P. Klimas. 

‘ Bet kas buvo kitų rašyta, kas 
• taip pat vokiečių buvo pasisa
kyta, kas Lietuvos Tarybos 
stenogramose kalbama; yra su
traukęs Zenonas Ivinskis savo 
straipsniuose 1938 ir 1939 ži
dinyje. Pagal jo davinius gali- 

‘ma čia sužymėti ano mėto vo- 
' kiečių nusistatymą * ir žygius 
'Lietuvės atžvilgiu,- ^kąrfiisžge- 
ruš, kartais ir labai nedraugiš
kus.

MĖNESINIS KULTŪROS ŽURNALAS, EINĄS JAU 11 ME
TUS. JUM PATEIKS GERIAUSIOS MEDŽIAGOS VISAIS

nepatinka
atžvilgių būtų mažiausiai keis- Ta pati Laisvė susijaudino 
ta” imtis iniciatyvos pasitari- dėl atbėgusios Stasės Norkiū- 
mams su lenkais...

Tokis pareiškimas. Kam ja
me kitų diskvalifikacijos, o 
savęs aukštinimas? “Interesui 
ir orumui”? Gal diplomatų, 
bet tik jau ne Lietuvos. Oru
mas. kuris kyla iš nieko ne
veikimo. yra iliuzija. Tuo at
veju įvykiai ritasi per nevei
kiančių galvas, palikdami joms 
tik “orumą”.

čių pritarimą ir dalyvavimą.
šie metai yra prezidento ir 

kongreso narių rinkimų metai. 
Tad nebūtų gal sunku patrauk
ti ir demokratų bei respubliko
nu kalbėtojus, kad ir jie iškel
tų reikalavimą duoti tautom 
laisvus rinkimus .

Geriausia tokias eisenas su
rengti šeštadienį, kada yra lais
vi daugumas darbininkų. Jų 
gausus dalyvavimas parodytu, 
kiek meluoja Sovietai aiškinda-

ganizacija. kurios organizacinio
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■ Dięvaš buvo pasiūlyta įsi- 
leisti į Jungtines Tautas, Jo 
Vąrdu pradedant sesijas, kad 
jeįs būtų .sėkmingesnės. Kol 
Jungtinių Tautų rūmuose, me- 
dftąeijos kambaryje tebėra kel
mas, kėhnlška atrodo ir visa 
Jungtinhi Tautų politika. Ta
čiau tą amerikiečių pasiūlymą 
užvetavo Sovietai ir prie jų 
prBkabyta Lenkija. Kitados 
Lenkija garsėjo Dievo išpa
žinimu, dabar buvo priversta 
pagarsėti savo vetu — prieš 
Dievą.
_■■■ Antru kartu amerikiečiai 

’ J)iie»ą viešai suminėjo deklia- 
racijoje po Eisenboverio ir ______ __________________
Edeno pasitarimų Washingto- suminėti jie iš'tikrųjų aočiutb 
ne. Čia jau nebuvo ne tiktai So
vietų, bet ir visų jų satelitų.
Nmkts negalėjo sukliudyti de
kliaracijoje pareikšto žodžio, 
kuo gi skiriasi laisvas pasaulis 
nuo sovietinio? Pasakyta labai 
gerai ir taikliai Laisvajame pa
saulyje tikima, kad “žmogus 
yra. kilęs iš Dievo ir jo paskyri
mas yra Dievas”. Sovietiniame 
vergų pasaulyje kalama į gal
vą, kad Dievo nėra, o “žmogus 
laikomas mašina valstybės tik
slam” Pasakyta giliausią tiesą, 
kurią reikia Žinoti ir politinius 
kįamdmus besprendžiant.

^olitika yra žmogaus rankų 
padaras, o žmogus yra Dievo 
rankų sukurtas. Dievui žmo
gus priklauso visas. Jokia poli
tika netari žmogaus nuo Dievo 
nulenkti o juo labiau versti 
prieš Dievą kovoti, ir dar ve- 
taųti. Politikos uždavinys tėra 
sudaryti Žmogui geresnes ir 
saugesnes . žemėje gyvenimo 
sąlygas, ir tai tokiu dar būdu, 
fcsd jos neprieštarauta dešim
čia' Dievo įsakymų, kurie yra 
| pačią žmogaus prigimtį įdieg

šauktis Dievo

ti Kai politika ima jų nepaisy
ti ir pašoksta dar prieš Dievą 
kovoti, iš politikos ji pavirsta 
teroru, o žmogų tepadaro vals
tybės įrankiu jos tikslam siek
ti. Galutinis žmogaus tikslas, 
“jo paskyrimas”, kaip deklia
racijoje teisingai pastebėta, 
yra Dievas. Jokia valstybė, tau
ta ar žmogus negali ir neturi 
teisės kitam žmogui užstoti ke
lio į Dievą. Kai to .nebepaiso- 
ma, pati valstybė su visa savo 
politika nueina nuo kelio į ak- 
ligatvį. Esame dabar tokioje 
padėtyje su pasauline politika.

Kai Eisenhoweris ir Edenas, 
apsvarstę pasaulinės' politikos 
problemas, rado reikalo Dievą 

pė pačia pagrindine problemą, 
nuo kurios visos kitos priklau
so. Kai Dievas pripažįstamas, 
tada jau lengva pripažinti, kad 
ir žmogus priklauso ne valsty
bei, o pats sau ir Dievui. Iš to 
jau seka kitos išvados: valsty
bė turi tarnauti žmonių reika
lam, o ne priešingai, žmonės 
turi teisę pasirinkti ir valdy- 
mosi forma, kokia jiem patin
ka. o ne kokią jiem primetama. 
Diktatūra čia neturi savo vie
tos, nors ji visa gerkle šauktu, 
kad rūpinasi valstybės gerove. 
Dekliaracijoje gerai pabrėžta: 
“valstybė egzistuoja žmogaus 
gerovei, o ne žmogus valstybės 
gerovei”. Kurios nors valstybės 
ar tautos vardan žmogaus pa
vergti negalima.

Jei žmonės vergijos-vis dėl
to neišvengia, net ir krikščio
nybės laikais, tai tik dėl to, 
kad nevisi krikščionys nuosek
liai laikosi Dievo. Jų nudievėii- 
mas yra kūręs bolševizmą. At
galios kelias tėra vienas: grįžti 
i Dievą su visa kultūra ir poli
tika.

Vakarų Vokietijos socfaMę- 
mokratų partijos (ŠFD) kon
gresas Koelne, įvykęs š. m. 
sausio vmL, išsiskyrė iš kitų 
šios partijos kongresų tiek sa
vo &ue, tiek turiniu.

Kongreso dalyviai veltui 
dairėsi po salę, ieškodami tau* 
donų vėliavų, kuriom papras
tai būdavo puošiamos SPD 
kongresų salės, šį karta tik
viena susisukusi vėliava tepri
minė 500 SPD pareigūnų aną 
seną tradiciją. Net priekinės 
sienos, kurioje kabojo didelės 
sidabrinės spalvos raidės SPD, 
nedengė raudona medžiaga. 
Nebuvo taipogi nė orkestro, nė 
tų, kurie mėgdavo rikiuotai pa
sirodyti, garsiai deklamuoda
mi laisvės šūkius.

Vak. Vokietijos socialdemo
kratams, matyti, pasidarė nebe
patogu rengti kongresus tik 
Sov. Sąjungoj įprastu stiliumi. 
Jau vien ši komunistinė išorė 
galėtų ko gero sumažinti balsų 
už SPD skaičių būsimuose par
lamento rinkimuose. Nors šie 
rinkimai įvyks dar tik už pus
antrų metų, bet jiems visos 
partijos jau dabar palengva 
ruošiasi, gaudydamos savo nau
dai kad ir mažiausius šansus.

Numes dama raudonas 
'plunksnas', tikisi SPD padi
dinti savo įtaką vak. Vokieti
joj®-

Ne vien išore .bet ir savo tu
riniu Koelno SPD kongresas 
reiškė tam tikra posūki. Jeigu 
ankstyvesnieji SPD kongresai 
su didžiausiu įnirtimu ir pasi
tenkinimu kedendavo kancle
rio dr. K. Adenauerio vedama 
užsienio nolitiką (Prisiminki
me dr. K. Sčhumacheri*. tai 

šiame oaskutiniame kongre
se socialdemokratai nukreipė 
visa savo dėmėsi i Vak. Vokie
tijos vidaus nolitiką.

Užsienio politikos klausimai 
iš viso nebuvo judinami. Ir 
tai, atrodo, dėl dvieju motyvu: 
viena, politinė raida Europoie 
parodė dr. Adenauerio pozici
jos teisingumą: antra, pati 
SPD neturi aiškios užsienio po
litikos linijos.

Dvi dienas užtrukęs SPD 
kongresas Koelne turėjo mot- 
to: “Naujoji Vokietijos santvar
ka”. Jei jau “naujoji vakarų 
Vokietijos santvarka” reikštų 
propagandai būsima tiesos 
pertempimą ir savo jėgų per
vertinimą. tai ka jau bekalbėti 
apie SPD užsimojimą sukurti 
“naują santvarką” visai Vokie
tijai, kurios rytinė dalis kol 
kas neklauso nei SPD, nei dr. 
Adenauerio, o ištikimai vykdo 
Kremliaus įsakymus.

Bet socialdemokratai norėjo 
sužadinti visuomenėje įspūdį, 
kad jie suradę geriausią kelią 
išspręsti visomį net ir sudėtin
giausiom vidaus politikos pro
blemom. Koelno kongresu tu
rėjo būti padaryta1 pradžia 
“naujos santvarkos” idėjom 
išvystyti. 15 kalbėtojų gvilde
no 3 temas: socialinę reformą, 
politinę ekonomiją ir dvasinę 
laisvę.

Visiem gerai žinoma, jog 
socialistai yra linkę monopoli
zuoti socialine visuomeninio 
gyvenimo sritį.

Jie vis tebegalvoja, jog tik 
jie vieni rūpinasi socialine 
krašto gyventoju gerove.

Konkretūs. faktai tačiau ne
kartą parodo, jog ir be socia
listų patarimų valstybių vy
riausybės vykdo socialines re
formas. Kad ir toje pačioje vak. 
Vokietijoje. Nors SPD ir neda
lyvauja federalinės vak. Vokie
tijos vyriausybės koalicijoje, 
tačiau pati vyriausybė gerai 
jaučia socialinio klausimo svar
bą. Palengva ir apgalvotai ji
gerina medžiaginę vargstančiu- socializaciją Koelno kongrese 
jų padėtį. Tuo metu, kai SPD, jau niekas nekalbėjo“ Nebuvo 
gaudydama balsuotojų šimpa- užsiminta nė apie profesinės 
tijas. ima kurti “naująją Vo- sąjungos skilimą (kaip žinia, 
kietijos santvarką”, rizikuo- praėjusiais metais įsikūrė krik-

jaučią savo tolimesnėje raidoje 
pasiekti ’ utopijos' ribas, dr. 
Adenauerio vyriausybe Žengia 
prie socialinių reformų.

Nereniai mjnrtterių kabino- 
tas nusarendėU pagrindu pe-
kežsfi senatvės ir invalidų pen
sijų įstatymus. Pagal naujuo
sius pensijų įstatymus darbi
ninkas ar tarnautojas, . sulau
kęs 65 m. amžiaus, gausiąs 
pensiją, sudarančią 50% brutto 
algos.

Tuo būdu pensijos, dydis 
siektų % netto pajamų.

Socialdemokratai Koelno 
kongrese siūlė darbininkų ir 
tarnautojų senatvės pensijas 
sulyginti su valdininkų pensi
jomis. Bet tokio projekto įgy
vendinimas reikalautų 4 mili- 
ardus DM daugiau negu iki 
šiol tam tikslui buvo išleidžia
ma. Tuos trūkstamus 4 miliar- 
dus pataria SPD paimti iš vy
riausybės biudžeto.

Politinės ekonomijos reika
lavimais SPD šiuo metu dar 
mažai kuo skiriasi nuo dabarti
nės vyriausybės linijos. Apie

)x ir^kk*. tH. T« 
tapo l»O. I ii i .Sftkam- 
žuvim* DtMtsaldorfp.. pirmos

J* V- ■ • ’gr. jM>mwKaen> 
prėiiŠįiavnt/'-*TrUiaįpda' sopinąs 
apie laisvo ūkio gaUmybac arti
nasi prie savo galo. Visa seno* 
vitica teorija, jog laisvas ūkis 
savaime patiekiąs ekonominį 
ir išdalini aotinMMna. Bradoda oo .. oe^vansmĮ virs wes 

svyruoti*.
Taigi, šiuo metu ne tik so

cialinių reformų,' bet ir politi
nės ekonomijos srityje Vakarų 
Voki etijos socialdemokratai 
yra daugiau užpakaly negu 
prieky.

SOVIETAI PERSVERS?
Šen. Jackson, dem., karinės 

komisijos pirmininkas, senatui 
aiškino, kad dar šiais metais 
Sovietai galį pagaminti raketą, 
kuri galės apšaudyti taikinius 
už 1500 mylių. Karinė pusiau
svyra 'dings Sovietų naudai, 
jeigu Amerika nepasistengs 
greitesniu tempu dirbti raketų 
Srityje.
★ Amerikos armija paskyrė

100,000 dol. tirti, kaip atomi
ne energiją pritaikyti automo
biliam, traktoriam. a

★ Anglai išmėginsią šią va
sarą savo pirmą vandenilio 
bomba.
★ J. Tautos svarsto ateinan

čios sesijos rinktis Romoje. 
Ten Italų valdžia kvietė.
★ Sovietų Sąjungoj* žydų 

tebesą 3 mil. čia įskaitomi ir 
esą satelitiniuose kraštuose. 
Bet žydišku knygų ar laikraš
čių nėra net Birobidžane. kur 
buvo įsteigta žydų respublika.
★ Prancūzijos saugumas su

sekė, ^įd Si Hadaotii. senas 
komunistas, kuris surengė riau
šes prieš prancūzus prie Khou- 
ribga, dabar, esąs išgabentas į 
Maskvą apmokyti. Su juo esą 
ir raudonieji veikėjai iš vidu
rio Afrikos bei Madagaskaro.
★ Rouane, Prancūzijoje, at

statyta per praėjusį karą su
griauta garsi katedra. Ji vėl 
bus atidaryta 1956 m. gegužės 
26 d. Mat, tą dieną sueina 500 
metų, kaip buvo nuteista ir su
deginta šv. Joana d’Are, kuri 
gimė Roune.

nyčią. Jos įtaigofenčios ir cfiri- 
žiojančios.■ ' viešąją opinija 
Krikščioniu demokratu Darti- 
ja (CDU) . ir Bažnyčia pajun- 
giančios žmonių laisvę. Bet 
kai kalbėtojam reikėjo pagrįsti 
savo teigimus, tai taip ir stigo |l 
jiems konkrečiu daviniu, kurie
klausytojus galėtų įtikinti. Ne-. q 
nuostabu, jog paskutinysis kal
bėtojas, gal būt jausdamas per 
menka savo teigimų svarumą, 
užbaigė savo kalbą rainuo
jančia citata: “Vergų sąvano- 
riškumas išaugina daugiau ti
ronų, negu kad tironai gali pa
daryti vergų”.

SPD kongresas Koelne bai
gėsi be rezoliucijų.

Tai buvo dar viena staigme
na kongreso dalyviams. Iki 
šiol socialdemokratai tiesiog 
su revoliucionierišku smarku
mu skelbdavo savo kongresų 
nutarimus, būdingus jų ideolo
gijai bet platiesiams vokiečiu 
visuomenės sluogsniams daž
nai nesuprantamus. Rodos, dar 
neseniai SPD organizavo vak. 
Vokietijoje sąjūdį, siekiantį su
skaldytos Vokietijos suvieniji
mo. Kaip iškilmingai jis buvo 
Frankfurte a. M., Pauliaus baž
nyčioj, pradėtas! Bet kas šian
dien apie jį kalba? 
socialdemokratai 
na. Panašiai atsitiko ir su SPD 
nutarimais vak. Vokietijos apsi
ginklavimo klausimu. Gal dėl 
to socialdemokratų partijos va
dovybė ir nusprendė būti atei
ty tylesnė, nes tada bus pato
giau keisti savo nusistatymus.

E tų kelių pastabų apie SPD 
kongresą galime matvti, jog 
vak. Vokietijos socialdemokra
tai Egyvena tam tikrą krizę. 
Ją taikliai apibūdino pietvaka
rių Vokietijoje plačiausiai 
skaitomas dienraštis
deutsche Zeitung” (Nr. 14). 
Straipsnyje “Opozicija be fan
farų” rašoma: “Didžiausias 
sunkumas opozicijai yra tas, 
jog ji matyti, dar nežino, prieš 
ką ji turi kovoti. Partijos va
dovybė nenorėtų visam laikui 
užtverti kelią didelei koalicijai 
su CDU. Ji taip pat dar nežino, 
kaip kovoti, kadangi radikales
nieji dar negalėjo apsispręsti 
su mintimi sukurti iš socialde
mokratijos rinktinę partiją 
britų Labor Party pavyvdiu”.

Į šį didelį klausimą duos at
sakymą ateitis.

J. Medeitis (ELI).

“Sued-

FRANZ GRILLPARZERį l*KMTIA ŪKI L L

! VIENUOLYNAS
PRIE SANDOMIRO — Tavo vaikas, 

jo pabrėžtinai grafas, — pri-

Grafas pastebėjo, kaip įėju
siai kambarinei, norėjusiai kaž
ką pranešti, Eiga davusi ženk- 
ląjšeiti. Tada ji priėjo prie vy
ro ir atsisėdo šalimai jo. *

— Staršenskl susitaikyki
me! — prašnabždėjo. — Jau 
taip seniai mudu be liudinin- 
kiį nesame kalbėjęsi

Savo skruostu ji prisiglau
dė prie jo veido. Paėmė vyro 
ranką ir prispaudė prie pla
kančios savo širdies. Grafą tai 
nupurtė. Jis pašoko visas pa
mėlęs, nustūmė žmoną šalin 
ir išbėgo iš kambario.

Buvo jau vidurnaktis. Pilį 
laikė apgaubusi ramybė. Eiga 
miegojo. Pro miegus ji ėmė

šviesoje ji

Nė žodžio nepratardama'Ei
ga pasiėmė ant rankų mergai
tę, suvyniojo ją į šiltą skarą ir 
nusekė iš paskos grafo.

Naktis buvo tamsi ir vėsi. 
Danguje tūkstančiai žvaigž
džių mirksėjo kaž kokiu grau
džiu ilgesiu, tačiau mėnulis 
nešvietė jų keliui Jiedu ėjo vi
duryje gilios nakties pro krū
mus, pasišviesdami silpnu, 
grafo laikomu žiburiu.

Kai priėjo apleistą sargo na
melį, grafas atsisuko į žmoną 
ir nutraukė viso kelio tylą:

— Tu norėjai sužinoti savo 
vyro paslaptį. Tu norėjai jį už
klupti su mylimąja ir jos aki
vaizdoje prikišti man neištiki
mybę. Galimas daiktas, kad čia 
mums abiem toks pat pavojus 
graso. Eiga, — kreipėsi jis į 
žmoną, — prieš įeidama į tą 
trobelę, ta prisiek, kad neesi 
pati kalta.

— Tu nori išsisukinėti, — 
Eiga.pašoko iš lovos ir grei- atsakė jam Eiga.

—tNe, ne! Gerai dar apsigal- 
vok Ir perbėk mintimi praėju-

— Kur eisim? — paklausė 
nustebusi žmona.

— Pati žinai, — atsakė gra
fas. — Rodos, norėjai sargo 
namelį apžiūrėti?

— Dieną taip, bet naktį..
— Jei baiminęs tamsos ir 

nakties, gali mane pasekti
— Bet ar tu nemąstai nieko 

pikto? — paklausė Eiga įta
riamai. — Vakar tu buvai toks 
susijaudinęs.

— Nenori, gali ir. neiti — 
pasakė ramiai Staršenskis ir 
rodėsi norįs ją palikti.

— Palauk! — šuktelėjo pa
kildama Eiga —Sakoma, mote
rys esančios bailios. Aš nesu 
tokia moteris. Pagaliau reikia 
vierią karią išsiaiškinti. Matyti, 
ir tu to nori?

— Jei taip manai, tai . kelkis 
ir sek mane, — atsakė šaltai 
Staršenskis.

tuo- tomis užsimetė naktinį apsiau-

Jiedu jau norėjo eiti, kai su- sias dienas. Jei ten rasi bet ko- — Aš prisipažįstn kad su 
judėjo jų dukrelė, gulėjusi , kią dėmelę, — aš nesakau įsvi- starostos Lašeko dukterimi te
grota motinos. Prabudinta ne- lintą dėmę, — tai geriau neik rojau ryšių prieš vedybas ir po 
laiku, pradėjo virkčioti. į tą namelį. ...

pastebė- Elga su vaiku ant rankų 
prasiveržė pro grafą ir norėjo 
pirmoji įeiti, bet jis ir vėl pa
stojo jai kelią ir rūsčiu balsu 
reikalavo:

— Tu turi pirma prisiekti. 
Padėk ranką ant vaiko galvos 
ir prisiek!

Eiga prisilietė miegančio kū
dikio galvutės ir pratarė:

— Nors man atrodo ta prie
saika nereikalinga, ką ir tu 
gerai žinai bet jei jau reika
lauji .tebūnie...

— Nesakyk nieko daugiau, 
užteks! — sulaikė ją grafas. — 
Dabar eik ir įsitikink!

Pirmąsias duris atrakinus, 
siauri sukti laiptai vedė į vir
šų. Ten grafas turėjo vėl duris 
rakyti .

Jie įėjo į erdvę patalpą; jos 
galas buvo atitvertas tamsia 
uždanga. Grafas pastatė dvi 
kėdes prie stalo; įžiebė vaški
nes žvakes ir lempą užpūtė. 
Tada jis mostelėjo Eigai ateiti 
ir atsisėsti. Eigai besidairant 
aplinkui, grafas išsiėmė iš stal
čiaus papierius ir pradėjo skai- 

jos vedybų su grafu Staršens- 
kiu. Jų vienintėlis vaikas yra...

—Tai negirdėtas šmeižtas!
— pašokdama suriko Eiga.— 
Kas yra drįsęs mesti man tokį 
kaltinimą?

— Oginskis! — atšovė gra
fas. — Rodos, norėjai įsitikin
ti? Jis dar savo žodžiu gali tai 
patvirtinti

Grafas pribėgo ir nuplėšė 
uždangą. Kampe ant šiaudų 
gniūžtės gulėjo žmogus, sura
itytas grandinėmis.

— Kas čia mini mano vardą?
— prastenėjo jis.

— Eiga yra čia, — atrėžė 
grafas, — ir ji norėtų žinoti 
ar tai tiesa, ką man esi liudi
jęs?

— O kiek kartų man reikės 
dar kartoti? Ar negana to, ką 
esu išpažinęs? — sumurmėjo 
belaisvis, besirangydamas sa
vo grandinėse.

— Girdėjai? —šaukė grafas 
Eigai kuri stovėjo visa išbalu
si ir apstulbusi. — Imk š| rak
tą ir išvaduok jį iŠ grandinių!

Eiga svyravo. Grafas griebė
si kalavijo. Bet iki pusės teiš- 
traukė, kai žmona paėmė iš 
vyro rankos raktą ir priėjo 

prie Oginskio. Grandinėm su
žvangus, Oginskis išėjo į prie-

— Ko iš manęs norite? —pa
klausė.

— Tu esi mane giliai įžeidęs. 
Turi dabar žinoti,, kaip vyrai 
ir dar bajorai tuos reikalus 
tvarko. Imk kalaviją ir stokis 
prieš mane!

Staršinskis ’ nusviedė Ogins
kiui savo kalaviją, o antrąjį 
išsitraukė iš po apsiausto.

— Aš besikausiu! — atsakė 
Oginskis. *

— Tu privalai! — šūktelėjo 
įtūžęs Staršenskis ir puolė sa
vo belaisvį.

Tuo tarpu laiptuose pasigir
do knbždėjimas. Eiga Šoko 
prie durų, šaukdamos! pagal
bos. Bet jai dar nespėjus nu
griebti durų rankenos, Star
šenskis Eigą atstūmė nuo du
rų. Tuo pasinaudojęs Oginskis 
pečiais išspaudė langą ir iššo
ko į negilų griovį. Pribėgęs 
prie lango grafas tematė, jo 
kulnis, kurios dingo krūmuose.

Grafas atsisuko nuo lango į 
drebančią žmoną.

— Tavo bendrakaltis paspru
ko, — dūrė ją aštriu žodžiu,— 
bet tu iš mano rankų nepabėg
si.

— Ir tu dar tiki tam šmeiži
kui, — sudejavo klausdama Ei
ga.

— Aš tikiu tam, ką žinau. 
Tikiu ir panašumui Šio vaiko 
veide, — Staršenskis kalaviju 
parodė į Eigos rankose laiko- \ 
mą mergaitę. — Tu turi mirti

< ir šioje vietoje!
Eiga susmuko ant kelių 

šaukdama pasigailėti.
— Gali su manimi daryti, ką 

nori, — maldavo — tik nežu
dyk! Pavaryk mane, ištremk, 
uždaryk vienuolynan, įmesk į 
kalėjimo rūsį visam gyvenimui 
tik neatimk man gyvenimo, 
nežudyk, prašau!

Grafas valandėlę galvojo.
Paskui jis žmonai tarė:
— Matau, gėdingas gyveni

mas yra tau brangesnis už vis* 
ką. Na, gali jį turėti, bet tik 
viena sąlyga...

— Kokia?! — maldavo Eiga.
— Mūsų gyvenimo dėme yra 

tavo vaikas. Jei amžinai užsi
merktų jo akys, ir mano įtūži
mas gal būt atsileistų.

Grafas aplinkui apsidairė.
— Dabar yra naktis ir mudu 

vieni niekas nemato ir negir
di Tamsa uždengs tai ką pa
darysi. Nužudyk tą kūdikį!

(Bus daugiau)

J
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jungiasi į darnų vaizdą, štai 
rudens kelius apibūdina — 
“ištrinktus spalio vieškelius” 
(7 psl.) štai pagauna vaizdą 
po lietaus: “0 rytą; burbuliuo
dami viršum visų šilų, pasike
lia tetervinai, ir dunda, tar
tum skardūs ryto būgnai, pasi
tikdami pakylančią vidurvasa
rio saulę.” (26 psl.)

Visus vaizdus ir pačias' idi
les jungia bendra nuotaika — 
meilė savo tėviškei, meilė vai
kystei, kuri padarė kaimo bui-

klausosi pušies; pridėjęs ran
ką, jaučią pirmą pavasario vir
pesį, įsižiūri į vasaros naktis, į 
sniego pūgas. Jis turi tiek 
daug pasakyti, tiek daug jaus
mo išlieti, kad kopia vaizdų 
vaizdais į ilgus, banguojančius 
sakinius.

Peisažan jis įveda žmones 
tikriniais vardais. Ir jie tampa 
sudėtine gamtovaizdžio dalimi, 
apsupti tos pačios didelės vidi
nės šilumos. Poetas klausia:

/Praeitų metų gale “Aidai”, 
kultūros žurnalas, atskira kny
ga išleido Joino Meko "Seme- 
niškių idiles", kadaise atspaus
tas tame pačiame žurnale. Tų 
idilių viso 24. Sudėtos į vieną 
knygą, jos retu grožiu pra
skleidžia plačią Semeniškių, 
gimtojo poeto kaimo, panora
mą.

Pradžioje poetas kreipiasi į 
aną kaimą, į anuos nutolusius 
laikus: “žiūriu atgal, ir prisime
nu, ir gal verkiu, — bet ne, ne
akiračių, ir ne jūsų, laukai, ti pasaka. Kur jūs dabar,
mano bičiuliai, o tiktai savo Jis su tokiu pat atvirumu mano draugai senieji,
jaunųjų draugų, o tiktai savo
vaikystės, nesugrąžinamos, vis
tolstančios” (7 psl.)

Su ta meile praeičiai — gam
tai ir žmogui — jis ir parodo 
savo kaimą visuose keturiuose 
metų laikuose.

Pradeda kaip Donelaitis, 
nuo pavasario, nuo šiltų vėjų, 
debesų ir dirvų, sėjos, daržų 
vagojimų. Vasaros idilėse vaiz
duoja lietų, upes, uogų rinkė
jas, prisimena atskirus žmones, 
sutiktus vaikystėje ,važiuoja į 
turgų, aprašo nuostabias nak
tis. Su iškūrentam pirtim pa
sitinka rudenį, kūlimus, dide- 

Slius lietus, kaimynus. Žiemai 
* skirta tik keturios idilės. Čia 

vaizduojamas pirmas sniegas, 
vaikai, darbai, vakaronės.

Kaip piemenų sukurtos ug
nys nusidriekia tie idiliški pa
sakojimai, prisunkti metų lai
kų atmosferos, įvairių reflek
sijų.

Poetas yra tiesiog prigludęs 
prie tos kaimiečių buities, prie 
žemės ir žmogaus. Jis pats 
yra virtęs jų neatskiriama da
limi. Iš čia ir plaukia poeto žo
dis ir vaizdas. Jis kaip Done
laitis — plačiu mostu ir realiu 
žvilgsniu pasakoja savo kaimo 
idiliją, vartoja kasdieninę savo 
tarmę su retais žodžiais, net 
su svetimybėmis. Bet tie žo
džiai nėra klajokliai, — jie

Jonas Mekas
SENAS YRA LIETAUS ŠNIOKŠTIMAS

(Pirmoji idilė)
Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis, 
tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume, 
senas yra mūsų šis kalbėjimas:

apie geltonus miežių, avižų laukus, 
piemenų ugniakurus rudens šlapioj, vėjuotoj vienumoj, 
apie bulviakasius, ir apie vasaros sunkias tvankas, 
baltą žiemų blizgesį, važių dindėjimą begaliniuose keliuos. 
Ir apie sunkius rąstų vežimus, dirvonų akmenis, 
apie raudonas molio krosnis, ir laukų klintis;
o kaip prie lempų vakarais, rudens laukų pilkėjime — 
apie rytojaus turgaus vežimus, 
apie išskendusius, ištrinktus spalio vieškelius, 
šlapius bulviakasius.
Senas yra mūsų šis gyvenimas — ilgom kartom 
nuvaikščioti laukai ir įsispaudę dirvos, 
kiekviena žemės pėda kalba ir kvėpuoja dar tėvais. 
Iš tų pačių vėsių, ir akmeninių šulinių 
jie girdydavo savo grįžusias plačias bandas, 
ir kai išdubdavo jų pirkių aslos, 
kai grįčių sienos imdavo lėtai byrėt — 
iš tų pačių duobių jie besdavo geltoną molį, 
auksinį smėlį — iš tų pačių, laukiį. 
Ir kai ir mes išeisim, 
kiti sėdės ant mėlynų palaukės akmenų., 
šienaus užžėlusias lankas ir ars atokalnes;
ir kai iš darbo grįžę sės užu stalų — 
kalbės kiekvienas stalas, molinis ąsotis, 
kiekvienas sienos rąstas;
jie primins plačias, geltonas smėlio žvyrduobes, 
ir vėjuje banguojančius rugių laukus, 
mūsų moterų liūdnas dainas linų palaukėse, 
ir šitą kvapą, pirmą kart naujoj troboj! — 
šviežių samanų kvepėjimą.

O, senas yra dobilų žydėjimas, 
arklių prunkštimas vasaros naktim — 
ir velėnų, akėčių, plūgų čežesys, 
malūnų girnų akmenų sunkus bildėjimas, 
daržų ravėtojų skarelių baltas mirgesys,— 
senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis, 
tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume — 
senas yra mūsų šis kalbėjimas.

(Iš “Semeniškių idilių“)

DRAMOS KONKURSUI PRAĖJ US (2)

paveikslą. A. Džiugėnas.

PR. NAUJOKAITIS.

KITI IŠSKIRTIEJI DRAMOS VEIKALAI
Vertinimo komisija be pre

mijuotojo išskyrė dar tris ge
rus veikalus: Emilijos “Vėjas 
gluosniuose”, Svajotojo “Sva
jonių šalis” ir Žiburinio “Stul
pai ant dangaus”.

‘'Vėjas gluosniuose" buvo 
vienas svarbiausių varžovų su 
“Žvakide”. Jis traukia savo 
šviesiu optimizmu ir gerai su
komponuotomis scenomis, ryš
kiais charakteriais. Ypač pui
kios ir subtilios meilės scenos. 
Parašytas gražiu poezijos sti
liumi. Jo silpnybė, kad neturi 
draminės įtampos viršūnės, 
kad darniai sudarytos atskiros 
scenos nesuvedamos į vienumą 
paties draminio veiksmo at
žvilgiu, o tik apjungiamos vie
nos idėjos, kuri taip pat išryš
kinama ne pačiose veikalo si
tuacijose, bet angelo pranaša
vime, kurs yra atsijęs nuo vei
kalo priežastingo nuoseklumo. 
Veikalas turi 16 amžiaus istori
nį atspalvį (nors pats istorinis 
elementas čia ir nevaidina be
veik jokio vaidmens), tai to 
veikalo statytojams tektų pa
gauti bent kiek to atspalvio. 

Taip pat reikalauja ir erdvo- 
kos scenos, nes veiksmas turi 
vykti kartu trijose plotmėse, o 
tai be erdvės tinkamas efek
tingumas techniškai būtų sun
kiai įmanoma. Nors ir subtilios 
scenos reikalauja iš aktorių 
gilesnio įsijautimo Į savo vaid
menis, bet vis dėlto šis veika
las galės būti prieinamas ir 
mėgėjų teatrams. Tik autorius 
turėtų kiek pataisyti kai ku
riuos epizodus, kurie nevisai 
suderinami su tikrove idėjiniu 
atžvilgiu (pav., šventumo sąvo
ka) .

"Svajonių šalis" yra labai 
turtingo siužeto 5 veiksmų 
draminė pasaka. Ji puiki savo 
turiniu, gyva fantastiniais vaiz
dais, gili idėjiniu atžvilgiu ir 
vaizdi dideliais apčiuopiamais 
simboliais. Tik didžiausia jos 
silpnybė, kad ji dėl savo tur
tingumo mūsų gyvenimo sąly
gose beveik nepastatoma sce
noje. Reikėtų keliolikos tūks
tančių dolerių dekoracijoms, 
kostiumams, butaforijai, bale
tams, kad gautume bent mini- 
malinį įspūdį to grožio, kuri 
autorius yra sukūręs savo vei
kalo literatūrinėje sąrangoje. 
Jei tuo siužetu būtų galima su
dominti kurią nors filmų ben
drovę, tai tikrai galėtų išeiti 
turtingas filmas, ši pasaka vis 
dėlto yra išleistina jei ne pa
statymui, tai bent pasiskaity
mui, nes ji ir skaitoma Įdo
miai. Pažymėtina, kad jos fan
tastiniai įvykiai yra įrėminti 
prasmingose patriotiniuose rė
muose.

“Stulpai ant dangaus" nuke
lia mus į spaudos draudimo 
gadynę ir atskleidžia panašius 
vaizdus, kokius matėme “Auš
ros sūnuose”. Tik čia randame 
keletą naujų motyvų: slaptoji 
kaimo mokykla, miestelio Tu
šiukai, knygnešys Bielinis, ak
tyvus pasipriešinimas rusų 
priespaudai. Pastatant sudarys 
sunkumų dažnas dekoracijų 
keitimas. Taip pat pusė akto
rių yra vaikai — režisieriui 
bus nelengvas uždavinys išly
ginti nevienodų aktorių vaidy
bą. Autoriaus stiliuje jaučiama 
archajiškumo — norėta tuo 
pagauti laikotarpio atspalvi, 
bet neatrodo, kad tai būtų pil
nai pavykę. Prie stiliaus išly
ginimo tektų dar gerokai pa
dirbėti. Tautinėms šventėms 
šis veikalas galėtų labai tikti. 
Jis nesunkiai įkandamas ir 
mėgėjų teatrams.

Buvo ir daugiau veikalų, ku
riuos galima būtų pataisyti ir 
paleisti Į viešumą. Tikrai jau
čiame pavaidinamų ir patrauk
lių veikalų badą. Iš tokių patai
somu reikėtų paminėti Tylio- 
nio "Pirmieji smūgiai". Veika
lo dramatinė sąranga visai pa
kenčiama. charakteriai pakan
kamai tikri, tik visa bėda su 
gausia publicistika, kurios pilni 
veikėjų pasikalbėjimai. Visa
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žmonės, su kuriais 
kartu suaugau, 
kaip su krūmokšniais, su 
laukais, su kalvų žvyr

duobėm, 
— kur jūs dabar, ir 
kur laukai anieji, 
kur linmarkos, kur 
aukštas vasaros dangus, 
kur gruodžio sniegas?

(53 psl.)

Griežtieji poezijos teoretikai 
čia neras rimo, net įprastinio 
ritmo. Tai baltosios eilės, kur 
viskas aukojama vaizdo ryšku
mui, nuotaikai. Tačiau periodai 
turi savo ritmiką, kuri sūpuo
ja ir neša. Vaizdai turi savo 
grožį. Tai poezija, tai tėviškės 
laukų alsavimas, kupinas mei
lės. Net ir tie, kurie nemėgsta 
poezijos, griežtų jos formų, 
“Semeniškių idiles” perskaitę, 
pajus atgaivinę ir savo sieloje 
kartu su poetu nutapę gražų

komunizmo kritika sudėta į 
veikėjų lūpas. Tuo sustabdo
mas veiksmas ir veikalas labai 
ištęsiamas. Reikėtų tiesiog iš
braukti visą gausią publicisti
ką. apvalyti stilių nuo laikraš
tiniu posakių, ir vaikalas tiktų 
vaidinti kad ir baisiojo brželio 
minėjimams.

Galima būtų pataisyti ir XY 
"Žiburys", kuriame norėta pa
rodyti Lietuvos kaimo mokyto
jo idealizma ir jo įtaką kultū
riniame kaimo byvenime. Bet 
mokytojo paveikslas išėjo su- 

' karikatūrintas, o kai kurios 
scenos neįtikimos. Reikėtų su
kurti bendresnio pobūdžio mo
kytojo charakterį, o pati tema 
būtų labai sveikintina ir nauja 
mūsų draminėje veikloje.
J. Avietės "Tėviškės medžiai" 

mėgino sukonkretinti dabar
ties sąlygose “Eglės, žalčiu ka
ralienės” pasakos simbolika. 
Tačiau autoriui nepavyko ikvėn- 
ti draminės kovos elementu. 
O pats siužetas ir jo oasiimto- 
ji krvntis salėtu būti idomūs.

Juzės Oželvtės “Senis be
smegenis" užkliudo labai įdo
mia temą: mėgina parodyti, 
koki žmogų nori išauklėti bol
ševizmas. Yra labai įdomiu 
momentų ir draminiu situaci
jų, tačiau visumoje dar trūks
ta išbaigtų ir išgyventu charak
terių. Per daug sausos filosofi
jos. Tačiau autoriui nevertėtų 
šios temos numesti.

Baltraus "Vestuvių sukaktu
vinė dovana" buvo vienintelė 
komedija, į kuria komisija at
kreipė savo dėmesį, čia sukur
tos komiškos situacijos, bet 
trūksta komiškumo dialoguose. 
Jo nėra ir charakteriuose. Ir 
pats komedijos, tikriau pasa
kius farso, pagrindas vra labai 
banalus ir negilus. Tačiau au
torius turi gabumo valdyti si
tuacijų technika.

Suvesdami balansa, matome, 
kad šis dramos konkursas da
vė keletą stipresniu dramos 
veikalų, pažadino autorių norą 
kurti, parodė mūsų draminės 
kūrybos silpnybes, ir galimas 
daiktas, mūsų draminės kūrv- 
bos raidoje bus paskatinantis 
akstinas.

★ Londone, meno paveikslų 
galerijoje, kurią yra suorgani
zavę ir išlaiko pirkliai, besiver- 
čią paveikslu supirkinėjimu ir 
pardavinėjimu, kabo netikras 
prancūzų dailininko Jacques 
O’Hana paveikslas “Utriilo”. 
Jis kabo tam. kad liudytų, jog 
amerikiečių ir britų rinkas yra 
užplūdę netikri paveikslai — 
labai geros kopijos originalų. 
Dažniausiai taip nukopijuoja
mi ir pristatomi kaip originalūs 
prancūzų dailininkų paveiks
lai. Pasirenkami žymūs ir tik 
neseniai mirę dailininkai, kurių 
paveikslai neva “išparduoda
mi”.

AUDIATUR ET 
QUINTA PARS

DAR DĖL A. MICKEVIČIAUS 
LIETUVIŠKUMO

Nors lotynų posakis sako 
“Audiatur et altera pars”, bet 
pasirodę Drauge, Darbininke 
ir galiausiai Vienybėje Aisčio, 
Naujokaičio, šešplaukio ir Mer
kelio straipsniai apie Adomą 
Mickevičių, toli peržengė per 
lotynų posakio nustatytą ribą. 
Man lieka pasirinkt jau quin- 
tam partem. Juo labiau drįstu 
tat padaryti, kad mane riša 
tiesioginiai santykiai su A. 
Mickevičiumi. Poeto sūnaitis 
Adomas Goreckis, šešplaukio 
minėtosios E. Goreckienės sū
nus, buvo mano gimnazijos 
draugas ir pasakojo man 
smulkmenų iš savo senelio gy
venimo.

A. Mickevičius pasižymėjo 
tokiais pat ypatumais, kaip 
ir kiti Lietuvos tų laikų bajo
rai ir inteligentai. Jie vartojo 
lenkų kalbą, bet vadino save 
lietuviais. Ir poeto minėtas 
vaikaitis, nors nemokėjo lietu
viškai, bet laikė save lietuviu.

1889 m. man teko aplankyti 
arti Kauno Romainių vienkie
mį, kur gyveno 90 metų bajo
ras Zagorskis, kurį aplankyda
vo A. Mickevičius. Šis mėgda
vo sėdėti netoli rūmų ant ak
mens. Zagorskis pasakojo, kad 
jo žmona, mokėdama lietuviš
kai, dainuodavo poetui jo pa
mėgtas lietuviškas dainas. At
sidūręs Paryžiuje A. Mickevi
čius palaikydavo ryšius su lie
tuviais, ypač su Nezabitausku 
ir kitais.

Sugretindamas minėtųjų au
torių straipsnius apie A. Mic

Lietuvių Rašytojų Draugija sveikina Darbininkų
Darbininko tradicinis vaka

ras sausio 29 d. ir dramos pre
mija buvo skirta Darbininko 
40 metų sukakčiai atžymėti. 
Ta proga Liet. Rašytojo Draugi
jos pirmininkas Ben. Babraus- 
kas atsiuntė sveikinimą, kuris 
buvo paskaitytas per premijos 
įteikimo aktą. (Red.)

Darbininko Redaktoriams ir 
Leidėjams

Darbininkas pastaruoju me
tu yra tapęs puikiu informaci
niu laikraščiu. Įvairus, apdai
rus. įdomus — nuo antraščių 
iki informacijų, nuo straipsnių 
iki iliustracijų. Visur matyti 
stipraus redakcinio kolektyvo 
ranka. Peržengus 40 metų 
slenkstį, artimiausiai ateičiai 
tegali būti reiškiamas vienas 
pageidavimas: padažninti jo pa
sirodymą. palaipsniui perei
nant prie dienraščio.

Rašto žmonėm malonu Dar
bininke nuolat matyti bele
tristikos. literatūrinių informa
cijų ir recenzijų. Ypačiai svar
bus ir reikšmingas Darbininko 
įvykdytasis dramos konkur

AIDAI PRADĖJO VIENUOLIKTUOSIUS METUS
Kultūros žurnalas “Aidai" 

sausio mėn. numeriu pradėjo 
vienuoliktuosius metus, pasi
ryžęs tęsti savo misiją išeivijo
je. Numerio medžiaga yra sva
ri ir aktuali.

Mūsų politinių persitvarky
mų proga K. Mockus duoda 
straipsnį apie Vliką. panagri- 
nėdamas jo nuveiktus darbus 
ir iškeldamas ateities uždavi
nius. Ypač įdomios yra auto
riaus sugestijos, liečiančios šio 
veiksnio santykius su diplo
matais. Dr. Jonas Grinius 
straipsnyje “Lietuviu sovieti
nės literatūros pobūdis" paro
do. kokioje apverktinoje padė
tyje yra šiandien rašytojai už 
geležinės uždangos. Jų visiš
kas pajungimas politikai nuali
no literatūrą ir pačius suklup
dė prieš stabus. Straipsnis yra 
gausiai dokumentuotas Lietu

V. K. JONYNAS. New Yorkas (piešinys).

kevičių, skaitytojas gali stebė
tis pareikštų nuomonių skirtin
gumu. Aisčio straipsnyje aiš
kus nusistatymas prieš Micke
vičių. Jis pasigenda A. Micke
vičiaus kūriniuose lietuviškos 
dvasios teigdamas, kad poetas 
yra mums svetimas. Ar tokios 
asmenybės kaip Konradas Va
lenrodas, Aldona ir Gražina 
neįrodo lietuviškosios dvasios ’ 
Autoriaus nuomone. A. Micke
vičius nuo V. Kudirkos laikų 
esąs svetimesnis. Kodėl šeš- 
plaukis sako, kad nuo mūsų 
aušrinio romantizmo A. Micke

sas. lietuviškai scenai davęs 
keletą vertingų veikalų. Tenka 
džiaugtis gausiu dalyvių skai
čiumi. įrodančiu konkurso 
naudingumą ir reikalingumą. 
Malonu man pasveikinti kon
kurso laimėtoją rašytoją Anta-

KULTŪRINĖ
★ Aidu žurnalas šiemet ski

ria 500 dol. premiją už litera
tūrą. (Praeitais metais buvo 
paskirta už mokslą). Premijos 
sprendėjų komisiją sudaro: 
Leonardas Andriekus. Algirdas 
Landsbergis. Alfonsas Tyruo- 
lis, Antanas Vaičiulaitis ir Ste
pas Zobarskas. Premijos komi
sija vertins 1954—55 m. pasi
rodžiusius viešumon grožinės 
literatūros kūrinius ir tais me
tais parašytus, bet dėl dabarti
nių sąlygų neišspausdintus kū
rinius tų autorių, kurie juos 
prisius komisijai. Įteikimas 
vyks Toronte balandžio 15 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
koncerto - literatūros vakare.
★ Prof. Juozas Eretas Švei- 

voje paskelbtais raštais. Jaunas 
istorikas Povilas Rėklaitis gra
žia studija “Keturi Vilniaus 
katedros paveikslai" iškelia 
prieš 100 m. rašiusio T. Narbu
to netikslumus šios šventovės 
atžvilgiu. Skaitytojas straips
nyje pamato, jog Narbuto pa
skelbtieji keturi Vilniaus ka
tedros atvaizdai yra iš piršto 
išlaužti. Tai vis patriotiniais 
tikslais norėjimas apgauti len
kus. Straipsnyje skaitytojas 
matys ir kaip iš tikrųjų atrodė 
Vilniaus katedra po įvairių pa
sikeitimų iki jos dabartinės iš
vaizdos. Stasys Yla baigia savo 
studiją apie lietuviškąjį nacio
nalizmą liberalizmo ženkle. 
Girdėti, jog autorius žada šiuos 
straipsnius išleisti knyga. Ja
nas Rugis leidžiasi i tiksliuo
sius mokslus, populiariai apra
šydamas Einšteino mokslini pa- 

vičius mums tapo ypatingai 
brangus. Kaip suderinti tas 
nuomones?

Galiausiai kyla klausimas, 
kas labiau vertintina: ar kūri
nio kalba ar turinys? Ar ran
dame savo praeities ir dabar
ties literatūroje tokių perso
nažų kaip Konradas Valenro
das, Gražina, kurie pasižymi di
deliu patriotiškumu? “Ponas 
Tadas” visų tautų literatūros 
kritikų įvertintas kaip žymus 
istorinis epas iš Lietuvos praei
ties dienų.

Dr. J. Januškevičius.

ną Škėmą, gerai pažįstantį dra
minę techniką, taikliai valdan
tį dialogą, atnešantį naujos 
dvasios.

Benys Babrauskas,
Rašytojų Draugijos 

Pirmininkas

KRONIKA
carijoje leidžiamame enciklo
pediniame veikale parašė 
straipsnius apie Lietuvą. Latvi
ją, Estiją ir Suomija.

•fr Religinio meno paroda 
įvyksta Chicagoje. Parodos 
rengimui sudarytas specialus 
komitetas, kurio garbės pirmi
ninku yra arkiv. J. Skvireckas.
★ Dainų konkursą buvo pa

skelbęs Dainų šventės komite
tas. Iki termino, gruodžio 15 d., 
atsiųsta 18 kūrinių. Dainos 
turėjo būti sukurtos mišriam 
chorui. Jury komisiją sudaro 
Aleksandras Kučiūnas — pir
mininkas ir nariai — Vytautas 
Marijošius. Alfonsas Mikulskis. 
Kazys Steponavičius ir Izido
rius Vasyliūnas .

likima.\.
Apžvalg&^^vriujc įdomus 

yra dr. J. Griniaif>^apžva1ginis 
apie mūsų kaimo problemą li
teratūroje. Ten pat L. A. per
teikia Šv. Tėvo kalėdinės kal
bos pagrindines mintis: dr. Jo
nas Ralys rašo apie Baltų kai
mynus fino-ugrus. Izidorius 
Vasyliūnas meno skyriuje pa
liečia muzikos klausimus. Ry
šyje su literatūra minėtinas 
dr. Jonas Ralys, pateikęs 5 
pusi. liet, liaudies dainų rink
tų Amerikoje. Jai turime 
būti dėkingi, kad išgelbėjo šį 
tautosakos turtą. Jonas Mekas 
pasirodo . su klasiškais eilėraš
čiais.

Numeris iliustruotas žinomų 
mūsų dailininkų Galdiko. Jo
nyno. Docienės. Elskaus. Rato. 
Lileikio ir Katiliūtės darbais.

S. K.



Lietuvių pėdsakai į pietus nuo
PRIPETIS yra 790 km ilgio PETRAS BUTĖNAS, BOSTON, MASS.

upė,' vakaruose prasidedanti / 
nuo V. Bugo (Vyslos deš. š. įt.) brynas, iš pietų Kanūraiec Li- 
ir tekanti per balas bei miškus 
miškelius į lytus — Dniepro 
(Juodosios jūros Odesos pan
inis (t) deš. v. jt, 80 km į šiau
rę nuo Desnos (Dniepro kair.— 
r. įt) Stočių ir Kievo. Pripetis 
tetai per balas, vadinamas Pri
peties — Pinos balynu, šian
dien apsausėjusių ir gyvenamu, 
kad ir retai, o toliausioje pra
eityje buvusiu net ištisine jū
ra. Nuo Pripeties į šiaure ei
na lietuvių giminės žemė, šian
dien jau kitų (rytų ir vakarų 
slavų) šiame bare kolonizuota, 
o nuo upės į pietus nuo seno 
yra gyvenę slavai, vadinami 
pakarpatės slavais. Kai balynas 
tyvuliavo kaip jūra, žinoma, 
slavai dar toli į pietus nuo Pri
peties gyveno. Nuo Pripeties 
pačio augštųpio už 120 
km į šiaurę auga Baltnyčio 
128.077 ha ploto, giria, kitais 
kartais buvusi nepalyginti di
desnė. Ji apsupta miestų: iš 
šiaurės — Baltstogė Jotvingų 
(lenk. — vok. Jutwiež) vieto
vės, Svisiočis (ar Svisločius), 
Vilkaniskas - Valkaviskas, iš 
rytų Daubečinas - Pružana, Ka-

tewski ‘‘Lietuvos Akmenė”, 
Lietuvos Brasta, iš vakarų Wy- 
sokie Litewskie “Augštutiniai 
Lietuviai”, Bielskas, kuris XVI 
a. tebebuvo pačioje girioje, o 
dabar jau 35 kmį vakarus nuo 
jos. Pripetis su savo liūnais, 
Baltvyžio giria ir didžiulis Bū
gas nuo Pripeties versmių visu 
savo žemupiu; saugojo lietuvių 
giminės žemes daug amžių 
nuo pietų ir pietryčių pusės.

Riby apibrėžtis
Imamojo ploto ribos:
ŠIAURĖJE. Keista, kad Pri

peties versmės tik 5 km į rytus 
nuo Bugo vagos, einančios 240 
km nuo Lvovo miesto srities Į 
šiaurę ligi L Brastos, nuo ku
rio, kaip kad Nemunas nuo 
Kauno, Būgas sukasi į vakarus. 
Pripeties versmės 80 km į pie
tus nuo L. Brastos 260 km nuo 
Gardino ir 400 km nuo Kauno, 
30 km į šiaurę nuo Vilnios 
(lenk. — vok. Welnianka; Bu
go kair. — v. įt. Cholmo mst. 
aoylinkėie) žiočių. Nuo $vita- 
zio (Switaž), Pulmo ir Orze- 
chowo “riešutinio” ežerų pra-

RYTINĖJE ploto riboje Ja 
sioldos žiotys — Sarau msL — 
90 km ilįpo .

Visas šitas plotas — balų 
kraštas, priklausąs Lenkijos Pa
liesės “pagirio” vaivadijos pie
tinei daliai, nes jos šiaurinė 
dalis eina Pripeties kair. — 
šiaurine puse. Istorijoje šis plo
tas buvo: Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos, L. Brastos pa- 
latinato, žiemryčiai. Lenkiia 
tada skverbėsi siauru pleištu 
pačiu Pripeties augštupių. į | 
žiemryčius pagirinio Drogičino 
ir Pinsko linkan, o likusioji 
ploto dalis buvo krievu — ru
sų Valuinės kunigaikštijos.

Plotas retai ir šiais laikais 
apgyventas. Miesto nė vieno.

(Bus daugiau.)

Įišviso
ir -a

NAUJOS KNYGOS IR ŽURNALAI
Kazys Brądūnas — Devynios Niliūnas. viršelį projektavo 

baladės, poezija. Išleido Lietu--"Kazys “Janulis, “Literatūros 
viškos Knygos Klubas Chicago- 
je T955 m., aplankas Viktoro 
Petravičiaus, 141 psl., kaina 
2 dol.

Henrikas Radauskas — žie
mos daina, eilėraščiai. Išleido 
Vytautas Saulius Chicagoje 
1955 m. Tiražas 500 egz. 80 
psl., kaina 3 dol., didelio for
mato ir labai gero popieriaus, 
įrišta į kietus viršelius. Leidė
jo adresas: 704 North State
Str., Chicago 10, Dl.

Liūne Sutema — Tebūnie 
tarytum pasakoj, eilėraščiai. 
Išleido Terra Chicagoje 1955 
m., viršelį ir vinjetes piešė 
dail. V. Ignas, 54 psl., kaina 
nepažymėta.

Anatolijus Kairys — Laisvės 
medis, 4 veiksmų istorinė pje
sė, išleido Nemunas Chicagoje 
1955 m., 120 psl. kaina nepa
žymėta.

Czeslaw Milosz — Epochos 
sąmoningumo poezija, su auto
riaus įvadiniu žodžiu, vertė ir 
redagavo Juozas Kėkštas, už
sklandą parašė Alfonsas Nyka-

lankų” biblioteka” nr. 1. išleis
ta Buenos Aires. Argentinoje, 
1955 m., kaina nepažymėta.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas 
18—19 d.d. 
New Yorke, 
apyskaitiniai 
rimai ir kita, 32 psl. spausdin
ti rotatoriumi su viena suva
žiavimo kliše.

Švyturys, nr. 3 (12jf, 1955 m. 
spalio mėn., rotatorium spaus
dintas ir leidžiamas Australijo
je Melbourne. redaguoja kun. 
Pr. Vaseris ir Br. Zumeris.

Eglutė, sausio mėn. numeris. 
Tai pirmasis Stepo Zobareko 
suredaguotas numeris, darąs 
labai gražų įspūdį. Rašo: Pet
ras Babickas. Jurgis Jankus. 
Nelė Mazalaitė, V. Jonikas, per
spausdinamas Kazio Binkio 
Kiškių sukiliras. V. Cižiūnas 
tęsia Lietuvos istorijos pasako
jimus, gale įdėtas atsisveikini
mas su Pr. Naujokaičiu, buvu
siu Eglutės redaktoriumi. Visas 
numerio iliustracijas piešė P. pėsčių. Nore 
Osmolskis . >• ]

1955 m. lapkričio 
McAlpin Hotel, 

suvažiavimo eiga, 
pranešimai, nuta-

sidėjusi, šakų šakomis Pripe
tis 220km raitosi į žiemryčius 
vis per tyrulius ligi Jasioldos 
(Pripeties kair. — š. įt. 22 km 
į rytus nuo Pinsko); nuo Pins
ko-ir Jasioldos žiočių ji teka 
toliau jau stačiai į rytus, tik 
visą savo žemupį pakreipdama 
dabar jau į pietryčius. Ta§ 
Pripeties versmių — Jasioldos 
žiočių 220 km tarpas yra ima
mojo ploto šiaurinė riba.

Ties ta riba Pripečiai iš kair. 
—š. šono Įteka kokių 150 km 
ilgio Pina nuo L. Brastos mies
to apylinkės į rytus, šiauriau 
turėdama Kabrvno miestą ir 
pagirinio Drogičino apylinkes, 

' ir ta upė yra Jotvos, arba Jot
vingių žemės pietryčių upė. 
žemupyje ji išsišakoja ir nu
teka į Pripeties kair. — rytų 
šoną ir Jasioldos žemupio deš. 
— vakarų šoną. Jos žemupio 
krante stovi Pinsko miestas.

Jasiolda (rašoma ir Jaselta 
iš Josilta; žr. Čia Terbejki k.) 
160 km ilgio, atiteka nuo Nar- 
vies (Bugo žemupio deš. — š. 
įt.) versmių, nuo Baltvyžio gi
rios rytų šono, tekėdama į 
pietryčius per jotvingų sritį. 
Prie jos stovi Kartūzų Berezos 
miestas didžiulių girių ir pa
versmių vakariniame šone, kur 
buvo vienas iš didžiausiu Leh-‘ labai daug žmonių, 
kijoš sunkiųjų darbų kalėjimų 
mirtininkams ir kuris dabar, 
išplėstas į priverčiamųjų dar
bų masinę stovyklą, ir toliau 
žmogų tebenaikina.

PIETINĖ ploto riba: Bugo 
upė ties Vilnios žiotimis — 
Liubomlio mstl.
(prie Turzjos, Pripeties deš. — 
p. įt.) mst. — Samu (prie Ho- 
zymies, Pripeties deš. — p. 
įt.) mst. — 200 kmilgio..

VAKARINĖJE ploto riboje 
pats Būgas: tos ribos tik 30 km 
nuo Pripeties versmių ligi Vil
nios žiočių.

MIRĖ SENAS DARBININKO 
SKAITYTOJAS

Waterbury, Ccnn., sausio 12 
mirė senas ir uolus Darbininko 
skaitytojas, išsirašinėjes laik
raštį nuo pat jo pradžios.

Antanas šambaris, sulaukės 
67 metų. Palaidotas sausio 14 
d. Kalvarijos kapinėse po ge
dulingų pamaldų šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioje. Į kapines 
velionį lydėjo daug kunigu. - 
karstą nešė šv. Vardo Draugi
jos nariai, kurie sudarė garbės 
sargybą. Šermenyse dalyvavo ir

ADV. NADAS RASTENIS su žmona Jule Baltrukonyte Rasteniene savo na
muose gimtadienio diena. N. Rastenis gimė 1831 m. sausio 1” (senu kalen
dorium sausio 4) Stegalienuose, Linkmenų vaisė.. Avenėioniu apskr. Ame
rikon atvyko 1911 m., Baltimorėje gyvena nuo 1924 m. Rasteniai yra uo
lūs lietuviai.

— Kovelio

Velionis paliko nuliūdusią 
žmoną Marijoną, du sūnus, vie
na dukterį, marčią, žentą ir 
anūkus. Sūnus Edmundas 
Šambaris yra kunigas misionie
rius Japonijoje. Kitas sūnus 
Antanas Šambaris su šeima gy
vena Waterburyje. Duktė Mari
jona — Marcelynienė su šei
ma taip pat gyvena Waterbury- 
je

A. A. Antanas šambaris bu
vo kilęs iš Šiaulių miesto. 
Amerikoje išgyveno 43 metus. 
Duok, Viešpatie, jam amžiną 
atilsi. A. A.

SKAUSMAI
DR. A. GRIGAITIS

Knygos ieškokite pas vieton npaudon platintoju* 
aria užsakymu* Mokite;

DARBININKAS.
880 Bushvrick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y,

spausdinta Darbininke praoi. 
tais metais spalio 21 d. “Kaip 
lietuvis padėjo baigti snvfcdų 
— suomių karą”, suomiškai 
įsidėjo gruodžio 19 d. Helsia- 
gin Sanomat, Suomijos di
džiausias dienraštis, suomių Ii- 5 
bcralų partijos vyr. organas.
★ Jaunimo stovykla remia- 

ma ALRK Federacijos jaunimo į 
stovyklos globos komitetas pi- 
nigais po 100 dol. gavo: iš dr. j “ 
V. Adomavičiaus (Akronas), J.' 
ir Ad. Damušių, kun. dr. K. -:.)t 
Širvaičio (Akronas), dr. K. Gi-' '“|||| 
neičio (Daytonas), J. ir P. Pik- 
tumų; pasižadėjimais po 100
dol.: P. Zigmanto. P. ir P. Bal- 
čiūnų. S. ir H. Idzelių. P. ir O. 
Žilinskų. A. ir St. Barzdukų.
S. niaus ko vadovaujamas ko
mitetas rodo daug energijos ir 
ryžtingumo.
★ Hamiltone, Kanadoje, lie

tuviški filmai rodomi kovo 4 
d. 5 v. p. p. Rodo broliai Motu
zai. Kovo 17 koncertuoja Chi
cagos “Dainavos” ansamblis.
★ “Talka“ — tokiu vardu 

Hamiltone veikia lietuvių kre
dito kooperatyvas. Sausio 29 d. 
įvyko narių visuotinas susirin
kimas.
★ Toronto apylinkės tarybon 

išrinkta J. Račys, V. Petraitis. 
J. R. Simanavičius. St. Grigai
tienė, J. Dvilaitis. “ 
nas. E. Bubelis .

★ "Tėvynės 
radijo valandėlė
šventė 5 metų sukaktį.
★ Elena Žukauskaitė, gyve

nanti Urugvajuje, neseniai bai
gė 10 metų užtrukusias muzi
kines studijas konservatorijoje 
pianino klasę. Dabar ji atidarė 
savo piano studiją.
★ Karyje kovo ir balandžio 

mėn. numeriuose spausdinama 
idomi ir vertinga pik. O. Urbo- 
no studija apie senąsias lietu
viškas vėliavas Švedijoje. Au
torius naudojosi Stockholmo 
archyvine medžiaga. Studija 
bus iliustruota 40 nuotraukų 
ir paveikslų tų vėliavų, kurios 
yra išlikę dar iš 17 ir 18 am
žių ir šiuo metu laikomos mu- 
zėjuose. Neprenumeratoriai. 
kurie nori tuos du Kario nu
merius tikrai gauti, turėtų sku
biai pasiųsti savo adresą ir 1 
dol. šiuo adresu: Karys. 916 
Willougby Avė.. Brooklyn 21. 
N. Y. Kario spausdinama tik 
ribotas kiekis todėl iš anksto 
neužsisakiusiems šių numerių 
gali pritrūkti.
★ Baigė mokslus Argentino

je visa eilė lietuvių. Vitas A. 
Janulionis baigė inžinerijos 
mokyklą, studijas tęs inžineri
jos fakultete; mokytojų mokyk
las baigė: Morta Vaištaraitė, 
studijas tęs ir toliau; Enzelma 
Petraitytė ir Irena Mažuikaitė, 
abi jau gavo paskyrimą.

Skausmai parodo, jog mūsų 
organizme kur nore yra netvar
ka. Skausmai yra savo rūšies 
aliarmo signalas žmogaus kū
ne, kad Įspėtų nuo pavojaus ir 
paskatintų ieškoti pas gydytoją 
pagelbos. •
-Skausmu priežastims gali bū

ti organiniai ir psichiniai su
trikimai.

Skausmai pasireiškia galvos 
ir nugarkaulio nervų sistema. 
Normaliai žmogaus kūno orga
nams veikiant, nejaučiame jo
kių skausmų nei kurių nenor
malių reiškinių. Pav.. norma
liai veikiant širdžiai, jos ne
jaučiame. Bet jos sveikatai su
šlubavus ar pavargus, tuoj 
žmogus pajunta turis širdį, 
širdis plaka jau kitaip, arba 
paširdyje skauda. Skrandis, ga
vęs netinkamo maisto, stengia
si ji prašalinti, ir taip pat su- 
silpsta, nes nervai 
kad ateitų iš šalies 
Pirštą Įsipiovus irgi 
skausmas, žmogus
pia dėmesį, norėdamas praša
linti skausmą. Aptvarkytas 

—pirštas nustoja skaudėjęs. Jei 
piršto neskaudėtų, žmogus ma
žai kreiptų dėmesio į sužeidi
mą, kur gali kraujas užsikrėsti, 
ir žmogus mirtų.

Skausmai dažniausiai jaučia
ma* dedasi pasaulyje ir Phi- mi paliestoje sužeidimo ar li- 

ladelphijoje sužinosite paklau- gos vietoje, bet gal atsiliepti ir 
se, ką rašo Darbininkas. tolimesnėse kūno dalyse. Pav..

prisiminimu"
Toronte at-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
nųjų šeimininkių rankose, ta
čiau suartėjimo vardan šios 
pasikvietė talkon naująsias ... 
bulvių skusti. Atsilygindamos 
naujosios ruošiasi pavaišinti vi
sus auselėmis ir kitais skanu
mynais. Taigi dalyvaukime su
artėjime — Užgavėnių blynų 
baliuje vasario 12 d., šv. An
driejaus parapijos salėje. Pra
džia 5 vai. vakaro.

Jurgiečiai ruošiasi suartėti 
per pačias užgavėnes L. Muzi
kinio Klubo patalpose 2715 E. 
Alleghney Avė. prie kepto viš
čiuko. Durys atdaros nuo 6 vai. 
vakaro. K. č. -----

Čikagos vyry choras pakvies
tas dainuoti New Yorke. Ta 
proga jis galėtų dainuoti ir 
Philadelphijoj. Svarstomi gali
mumai jo koncertui suruošti. 
Choras atvyktų balandžio mė
nesyje;

Suartėjimas yra vienas iš 
klebono kun. J. Cepukaičio rū- 

" ~ > blynų kepimas
pasilieka ir toliau tvirtose se-

i KUR

DURYS?
‘SAKYMĄ RASITE, ĮSIGIJĘ 
NONO IVINSKIO NAUJAU- 
£ KNYGA APIE MŪSŲ SVEN- 
jĮ _ “ŠVENTĄ KAZIMIE- 
į”. ŠIOS DURYS YRA VIL- 
AUS KATEDROJE. KELIS 
VITUS METŲ JOS VĖRĖSI I 
. KAZIMIERO KOPLYČIĄ. 

lBAR VILNIAUS KATEDRA 
ĮDARYTA. ŠVENTOJO PALAI
DI PERKELTI I SV. PETRO IR 
IVILO BAŽNYČIĄ ANTAKAL- 
fJE. VISA TAI APRAŠYTA Z. 
INSKIO STUDIJOJE, ĮDĖTA 
NUOTRAUKA. KAIP PERKE- 

AMI SV. KAZIMIERO PALAI
DI. BE TO. DAUG VAIZDŲ Iš 
ENTOJO GYVENTOS APLIN- 
)S. JO KULTO UŽSIENYJE IR

KNYGA PARAŠE ŽINOMAS 
JŪSŲ ISTORIKAS, PASINAU- 
JODAMAS VATIKANO IR KI
TAIS GAUSIAIS ŠALTINIAIS. IS 
JOS GALĖSITE SKAITYTI PA
SKAITAS MINĖJIMAMS.

PATS LAIKAS ĮSIGYTI PRIEŠ 
SV. KAZIMIERO ŠVENTĘ!

KAINA TIK 3 DOL.
•i

reaguoja.
pagalba, 

atsiranda 
tada krei-

va
tai

bū-

IŠ BENDRUOMENĖS GYVENIMO
Parengiamieji Kultūros 

Kongreso darbai
Sausio 28 d. posėdyje Ben

druomenės Valdyba Kultūros 
Kongreso reikalu padarė to
kius nutarimus: švietimo sek
cijai organizuoti kviečiama Lie
tuvių Mokytojų Sąjungos cent
ro valdyba; Bendruomenės Chi
cagos apygardos Kultūros Ta
ryba yra prašoma imtis užda
vinio sisteminti bei derinti vi
sų sekcijų posėdžių programas, 
kad visų numatomų sekcijų 
darbai eitų viena bendra link
me. ne kiekvienos atskiru ke
liu; Chicagos apygardos valdy-

Kultūros 
suderinti 
tvarka ir 

taip pat 
techniški 
rengimo

bai yra pavedama 
Kongreso programa 
su Dainų šventės 
programa. Posėdyje 
buvo aptarti Įvairūs 
Kultūros Kongreso 
reikalai, ir juos pavesta spręsti 
Chicagos apygardos valdybai. 
Be Bendruomenės Valdybos

apygardos pirm. dr. J. Bajer- 
čius.

Kultūros Kongreso šūkis
Reikia visa padaryti, kad 

Kultūros Kongresas būtų dide
lis įvykis. Jo paskaitos, prane
šimai ir diskusijos turi duoti 
minčių ir akstinų visam kultū
riniam mūsų gyvenimui įkvėp
ti, kelti ir gaivinti .Todėl visi 
darbai turi būti nukreipti kurią 
viena linkme pagal kurią vieną 
idėją. Bene didžiausias šių die
nų mūsų rūpestis — tai tauti
nės. gyvybės saugojimas ir iš
laikymas. Todėl ir pirmojo 
Kultūros Kongreso pats pagrin
dinis uždavinys būtų ties šia 
problema su visu atsidėjimu su
stoti ir ją su visu rimtumu ap
žvelgti. Svarstydama Kultūros 
Kongreso linkmės klausimą. 
Bendruomenės Valdyba yra 
priėjusi prie išvados, kad jį 
reikėtų pravesti tokiu šūkiu:

narių, šiame posėdyje taip pat Tautinė kultūra — tautos išlj- 
dalyvavo ir svečias — Chicagos kimo pagrindas .

vaikai plaučių įdegimo metu 
skundžiasi ne krūtine bet vidu
riais. Sutrikimai klube ir kely- 
se dažnai atsiliepia strėnose, 
nugaroje. Beveik kiekvienas į- 
degimąs gali atsiliepti strėno
se.

Lokalizuoti skausmai yra 
svarus parodymas nustatyti li
gos vietai ir diagnozei..

Žinome, tikrai diognozei rei
kalingas tyrimas ne tik skau
damos vietos, bet ir viso orga
nizmo. Mat. dėl skausmų pri
gimties reikia būti atsargiem. 
Pav., širdies srity pasireiškia 
skausmai dar nerodo, kad pa
čios širdies sutrikimų, čia gali 
būti skausmai visai nepavojin
gi žmogaus organizmui: pav,. 
krūtinės raumenų, plaučių plė
vės. neuralgijos ir t. t. žmo
gus kvėpuodamas ir jausdamas 
dieglį krūtinės, ląstoje, kartais 
pamano, jog paskutinioji 
landa artėja, o ištiktųjų . 
paprasto nušalimo išdava.

Skausmų stiprumas gali 
ti labai Įvairūs.

Tai priklauso nuo ligonio 
jautrumo, baimės, susijaudini
mo. o svarbiausia nuo organo 
sužalojimo ar sergančio didu
mo ir nervų sistemos palytėji
mo.

Daug žmogaus kūno organu 
yra mažai jautrūs skausmams. 
Pvz.. sužeisti smegenys, kepe
nys. skrandis ir kiti organai 
turi sumažintą jautrumą. Jau
triausios organų dalys yra plė
velės kartu su kraujo indais. 
Labiausia jautri yra mūsų oda 
—apsauga kūno nuo išorinių Į- 
tekmių.

Skausmai gali būti trumpi, 
nuolatiniai, su protarpiais, bu
ki. aštrūs, veriantieji. deginan
tieji. pastovūs, klajojantieji. 
pav. reumatiniai skausmai 
“klajoja" po visa kūną.

Priežasčių, kurios iššaukia 
mūsų organizme skausmus, yra 
daug.

Išoriniams veiksniams reikia 
priskirti karšti, šaltį, spaudi
mą. dūžį, sužeidimą ir t. t. 
Išvidines priežastis sudaro in
fekcijos, kurias organizme iš
šaukia įdegimas ir sukelia su
sirgusiam arganizme sausinus.

(Rus daugiau)

Vytauto Augustino
I,irtu vos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yru gerinusia dovana visokiomis 

piogomis. Albumo vaizdai kalba apie z 
Eirtuvs) visiems suprantama, kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

- Albumas IJctuva
yra gražiausia dovana 
Vasario lf»-sios proga 

Kiekvienam verta Sj gražų leidinį pa
čiam įsigyti ir kitam dovanoti.

išleido; A T E 1 T I S. 91S Wilkmghby
Avė.. Brooklyn 21. N, Y.

gulima gauti:
••DRAUGE’, 2:131 So. Oakley 
Avė., Chicago 8, III..
ATEITIES administracijoj ir 

ir pas platintojus. 
Kaina C dėl.

................................................................

•’i

^atidarykite tavo* •

Z l B K V V K O S
įdekite keletą M.mdeft* importuoto* tikro*
Mumfoi ».-«!♦» I buteli gryno* degtine* ir M. 

pesig.iidtiuoti geriau*iu pasaulyle ar*.
matuku gėrimo. Vieno poketio uitek* visiem* 
met-mi*. Patenkinimas garantuotas arba arą.



3

CLEVELAND, 0H10

NEW HORIZONS

RALFO VAKARIENĖJ SENIAI BEBUVO TIEK ŽMONIŲ
PITTSBURGH, PA.

J ALINIMO NEGAUSU, BET JIS DAUG PADARO
NORWOOD, MASS.

Califomia Location

OUR BEST

EMPLOYMENT OFFICE

SIUNTINIAI LIETUVON

WARREN E
WRIGHT

Pairi Health and Accident and Life Insurance.

uBAI.TIMORfcJE degė Aircol Co. Gesino SM goisrininkn, bet gais
ro negalėjo sustabdyti. Penki gaisrininkai nuo duju vos neuž- 
troško.

duryse, o ponas 
laiptais murmėda-

labiau pabrinkusios lūpelės. 
Tai kam tada tas laiškas? joms. 1

Programos vedėju buvo Pu
pų Dėdė — Vytautas Jucevi
čius, pristatęs kalbėtojus. V. 
Količienė nušvietė Balfo nu
veiktus darbus ir ragino visus

TCP WAGES — STEADY JOBS

tuviškų spalvų gėlėmis, prade
dant vakarienę kun. V. Kara- 
veckas sukalbėjo malda. Jau
nos čia gimusios lietuvaitės pa
tarnavo prie stalu. Vakarienė 
tikrai buvo skani. Už tai dėkoti 
tenka šeimininkei 
Miliauskienei ir jos padėjė-

Prityrusi “Haskoba” Ltd., (Londone, Anglijoje! at
stovybė priima užsakymus siuntiniams i Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai, įvairios medžiagos 
rūbams jovalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio 
gavėjas, priimdamas siuntinį nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

Atvykite asmeniškai, ar skambinkite EV 8-6163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai.

rą kelio galą didele sniėgdrfta,
■ pagaliau susirado jam roikia- 
jmąnamą ir bi^ą. Paspaudus
■ skambaliuką, duryse pasirodė 
grakšti moteriška galvelė ir ei
lė baltų dantukų. Lūpos buvo

-raudonai dažytos, kaip velyki
nis kiaušinis. Ponas Toks že
mai nusilenkė ir tarė:
t — Prašau, 6a tamstai laiš

kelis.

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “HASKOBA" Ltd., London 
c o LAIMA
335 Union Av., B’klyn H, N. Y.

nę dali atliks vietos skaudų 
skiltis ir jų viešnios.

Iš praeitų metų norwoodie- 
čiai Lietuvos vadavimo reika
luose aukų atžvilgiu stovi ket
virtoje vietoje Massachusetts 
valstybėje. Alto skyrius Nor- 
woode gali praeitais metais di
džiuotis savo darbų išdavomis. 
Pernai priimta rezoliucija pa
teko net i “Congressional Re- 
cord”. K.

aukoti dienos uždarbį, duoda
ma pati pavyzdį, padėjusi savo 
auką ant stalo. Kiti kalbėtojai 
ragino tą patį padaryti.

Vakarienės metu protarpiais 
buvo dainuojamos lietuviškos 
dainos. Jas vedė Linksmieji 
Broliai Tautinius šokius pa- 

Margaretai šoko jaunos lietuvaitės, prita
riant akordeonu V. Jucevičiui. 
Sušokta Grandinėlė ir Oželis. 
Linksmieji Broliai ir Pupų 
Dėdė davė dar “Linksmas ak
tualijas”. Iš jų labai vykusiai 
buvo atliktas “Atvykimas Ame
rikon”, visus gražiai prajuoki-

Modern, Progressive West Coast Electronic Pirm has įm* 
mediate openings for highly ųuattfled Tool and Die Mot
ers.

pradedamos meilės 
istorijos ir taip jos dažnai pa
sibaigia.

★ "Babelis" — taip pava
dintas laikraštis, pradėtas leis
ti Bonnoje, Vokietijoje. Ji lei
džia specialistai vertėjai, ku
rie moka daug kalbu, žurnalą 
remia Jungtinių Tautu organi
zacija, vadinama Uneseo, skir
ta tarptautiniam kultūriniam 
ryšiam palaikyti.

Berniukai neįstengę susior
ganizuoti i atskira lietuvių ste
nėtą. Jie įsiliejo į bendrą nof* 
woodiečių jaunimą. Vietose

Wonderful Transportation 
COMBINATION BILLER 

AND TYPiST 3 ’ 
. Days. . ‘

ALSO OPENING FOR BILLER 
and one TYPIST for nįght 

work wi*h truck line - 
experience. -

Permanent positions.
CALL CLiffside 4-TOOC 

Mr. Walter Rich.

Lietuvių jaunimo Nonvoode 
nedaug. Jis didžiumoje susior
ganizavęs į vyčius ir sodales. 
Praeitais metais jaunimas tu
rėjo daug darbo. Stropiai dirb
damas daug ir gražiai prisidė
jo parapijos vienuolyną statytį; 
Praeitų metų pabaigoje jauni
mas gražiai suorganizavo Lie
tuvių Bendrovės svetainrje 
Nauju Metų sutikimą.

Vvčiai savo vietos reikalam 
tenkinti leidžia neneriadinL 
iliustracijomis paįvairinta laik
raštėli. Snausdina rotatoriumi, 
daug įdeda sielos, ypač ilius
tracijomis.

Naujųjų ateivių priaugantis 
jaunimas — mergaitės — yra 
susiorganizavusios į lietuviu 
skatlčiu eiles ir tampru rvŠĮ 
palaiko su Bostono skautais. 
č»a vpač ’t’Mi - r? bičių skil
tis. ši šk' jč’» k” is gražiai 
sustinrėio ’t .ik'”ųs * Nonvoo- 
da Makaičiu šeimai su dviem 
veikliom skautėm — Niiole ir 
Skirmute. Skiltis įgausi, ne
sudaro nė pilnoj f1 f " uties, bet 
pereitais metais pasiruošė ir 
dalvvavo 1 oon and Pond 
skautų stovykloje. Su nema
žesniu gvvumu skiltis reiškiasi 
ir šiais metais. Nuolatinio savo 
busto neturi. Sueigas daro iš 
e’lės oas kiekviena skaute na
muose. Visos skautės lanko 
šeštadienine lituanistikos mo
kykla Bostone, vakarais, karta 
savaitėle, lanko rel’riios na- 
moas lietuviu parapijoj, daly
vauja visuomeniniu parengi
mų programose. Skilčiai vado
vauja Adelė Tumaitė.

Lenku rt Electric Co.
1105 County RcL, San Carios, Califomią

A limited number of men who are experienced in the me- 
chanical design of electronic assemblies can now advance 
to semi-professional or professional status witb ene of the 
world’s lieding electronic finus.
If you are an electro-mechanical design draftsman or have 
electronic prototype construction experience and have 
done drafting you may ųualify for one of thesė positions. 
Here is your chance to advance in a position thai callsfor 
good experience rather than college degrees.If you arę 
not satisfied with your present chances for petsoųal 
grovvth and development contact Mr.*Fester now’ at: ’3

UI ir IV klasių mokiniams įve
dė privalomas sodininkystės 
pamokas. Tie mokiniai taip pat 
privaloma sodininkystės prak
tiką turėdavo atliti medelyne. 
Tuo būdu buvo rengiami ne 
tik sodininkai praktikai, bet 
skleidžiama ir pačios sodinin
kystės mintis. Ir čia kan. Marti
šius pasiekė didelių laimėjimų. 
Jo gimnazijos medelynas buvo 
žinomas ir garsus visoje Lietu
voje. Daug kas norėjo gauti jo 
išaugintų medelių. Jie paplito 
Lietuvoje ne šimtais, bet tūks
tančiais.

Ne eilinis kan. Martišius bu
vo ir kunigas. Kunigystė jam 
buvo pašaukimas. Kristaus tie
sa jam buvo ne žodis, bet pats 
gyvenimas. Dėl to jis neleido 
sau jokių kompromisu. Šiuo at
žvilgiu buvo tiesus, aiškus, šva
rus. Buvo kunigas idealistas, 
švietęs ir savo pavyzdžiu, ir sa
vo tikėjimu. Todėl turėjo dide
lės Įtakos.

Tokie žmonės kaip kan. Mar
tišius neina per gyvenimą leng
vai Kas nori duoti, tas turi 
stengtis, ryžtis, aukotis, dirbti. 
Jo gyvenimas buvo skirtas ne 
sau, bet kitiems. Jis , gyveno 
savo krašto žmonių, visos savo 
tautos gerovei ir labui. Todėl 
nejieškojo malonumų ir jų ne
troško. Neturėjo laiko dykinė-

mokyklose daugiausia jie pasi
reiškia sporte. Henrikas Va
lentinas pirmauja ledo rutulio 
žaidime su vietos gimnazijos 
grupe. - / / ?

Vasario 16 “minėjimą Alto 
skyrius ruošią vasario 19 d. 4 
vaL Lietuvių Bendrovės salėje. 
Paskaitą skaitys Aleksandras 
Lileikis iš Worcesterio. Meni-

GROCERY t MA^CET
Mušt be sold !> į

bėrgąin nricėi ■ > l *
Rstahlished'

MONEY MAĮfFR j;'. ■/
3001 S. E mereld Ave. .

ti. Nemėgo smaguriauti — ne
rūkė ir negėrė. Dirbdavo be
veik iki kraštutinės ribos, to
dėl, ypač daugiau į senatvę, j j 
kankindavo nuovargis. Ne vie
nas galėjo pastebėti, kaip jam 
reikėdavo grumtis su snaudu
liu. Sirgte sirgo savo gimnazi
jos likimu ir ateitum. Nors ji 
nebuvo tautininkų režimo su
valstybinta, bet šios rūšies 
gandai jį be galo nervindavo ir 
kankindavo. Skaudžiai jautė 
daromas skriaudas, pvz. kad ir 
pensijų išsitarnavimo nutrau
kimą.

Nebuvo velionis ir be kaiku- 
riu silpnybių, kaip nerasime be 
trūkumų nė vieno žmogaus. 
Bet ir šitos silpnybės turėjo 
atramą jo charaktery. Dėl to 
galėjai jam jas lengviau atleis
ti. Bet matydamas gyvenimo 
tėkmei neatsilaikysiąs, ilgai
niui su neišvengiamomis nau
jovėmis susitaikydavo ir joms 
nebesipriešindavo.

Kan. Martišius Lietuvai be 
galo daug davė ir daug nusi
pelnė. Visiems su juo susidū- 
rusiems paliko šviesių atsimi
nimų. Todėl gaila jo netekus. 
Amžinąjį atilsį duok jam, Vieš
patie! St. Barzdukas.

★ "Tėviškės žiburiai" sausio 
28 d. surengė spaudos balių, 
kur programą išpildė solisto V. 
Verikaičio vadovaujamas kvar
tetas.

nęs. Pupų Dėdei — V. Jucevi
čiui negailėta plojimų.

Vakaras baigėsi šokiais, šoko 
jaunimas ir senimas.

Balfo skyriaus valdybą da
bar sudaro pirm. Jurgis Žilins
kas, vicepirm. J. Tąoras, ižd. 
A. Paleckas, iždo globėjai J. 
Grebliūnas ir O. Gutauskienė, 
sekr. A. Krapavičius. Anksčiau 
pirmininkavo Edvardas Schul- 
tzas, J. Taoras, A. Mažeika.

Frank Žilionis.

Be gimnazijos, kitas didysis 
kan. Martišiaus rūpestis buvo 
sodininkystė. Dėl to prie gim
nazijos jis įsteigė medelvną.

ti už vdidnio ir mišias, pritarimą, jis į pamokų lentele 
Jteųrios buvo ątžs^ytpą z sausio 
22 d. šv. Jųr^tb^nyčiųj. La- 
bai gĮažų, kad ;^amąldų metu, 
be parapijos choro,. buvo pa- 
kviesta giedoti Įr solistė Aki, 
Stempužienė.. 3 .

O kan. MartiŠiįĮ yra dėl ko 
prisiminti. Juk jo pastangomis 
ir pasiaukojimų buvo šuirgani- 
zuota Prienų “žiburio” gimna
zija, tarmsi tos ąpvlinkėš švie
sos ir kilimo židiniu. Būdamas 
ilgametis tos direk
torius, kan. MartŽius parengė 
ir visai Lietuvai nemaža nau
dingu žmonių. Laikydamasi aiš
kios katalikiškos auklėjimo li
nijos, gimnazija visdėlto davė 
ir kitokios pasaulėžiūros auk
lėtinių, bet iš jos neišėjo, ro
dos. nė vienas komunizmo 
apaštalas, čia ir buvo kan. Mar
tišiaus kaip mokyklos vadovo 
didybė. Dėl to, tik užėmę Lie
tuvą, bolševikai tuoj pasirūpi
no jį iš jo sukurtos gimnazijos 
išvytu Ne tokių auklėtojų 
jiems reikia. Kan. Martišiui tai 
buvo vienas iš skaudžiausių 
pergyvenimų, kaip lygiai skau
džiai jis pergyveno ir pačios 
Lietuvos laisvės užgnaužhną.

— Negi tamstos galvelė dar 
nieko nesuvokia? — ėmė jau 
pvkti ponas Toks. — Ar turiu 
aš dar aiškinti, kad man reikė
jo gi kokios nors progos atsi- 
belsti pas tamstą, ir dar tokiu 
oru. Be progos apskritai žmo
nės vieni kitu nelanko. Aišku?

— Aišku, bet... bet tamsta 
galėjai ateiti ir be įokios pro
gos. — mikeno anoju nežino
dama ka besakyti.

— Pasakyk tamsta tai kam 
kitam, o ne man. Aš ne iš tų, 
kurie be jokios dingties kitu 
duris’ varstytu, — atrėžė ponas 
Toks ir apsisuko eiti. — Be to, 
k;ta karta., kai kas atneš laiš
ką. nelaikyk žmogaus tarpdu
ryje; jo laiška glausk prie šir
dies ir vadink į vidų. Kitaip 
liksi senmerge.

Dailus padarėlis išsižiojęs li
ko stovėti 
Toks lipo 
mas:

— Taip

— Laiškas? — nustebo ta 
moteriškoji lėlytė, paėmusi jį 
plonais pirščiukais, kurių galai 
buvo rausvi, it degtukų galvu
tės. — O kas jį siunčia? Aš ne
matau atgalinio adreso.

— Jei nematai, tai vadinas 
ir nėra,—pritarė ponas Toks,— 
Ar tamsta nori matyti ir tai, ko 
nėra? Sakysime, mano meile, 
svajones, širdperšą... Atsi
prašau, -dėl tamstos žydrių 
akučių aš dar nesikamuoju. 
Aš tiktai laišką atnešiau.

:— O kodėl tamsta jį atnešei?
— Keistas klausimas, — nu

sišypsojo ponas Toks. — Ar 
būtinai jis turėjo ateiti per 
paštą? Gal special delivery?

— Ne.' aš to nesakau, —mai
šėsi savo žodžiuose mergina. — 
Bet jei jau tamsta tokia snieg- 
iaša atnešei, tai turi būti labai 
svarbus reikalas ir žinomas as
muo, kuris siunčia. Galėtum 
man pasakyti?

— Žinoma, slėpti nėra ko, 
nes čia nėra ir jokios paslap
ties. Tas laiškas yra mano.

— Tamstos? — išsipūtė žyd- 
rainios akelės. — Bet jei 
tamstos, kam tada reikėjo ra
šyti ir pačiam nešti?

— Tame laiške nieko ir ne
parašyta — šelmiškai nusijuo
kė ponas Toks.

— Nieko? — nustebo dar

These are permanent, steady jobs. Working on commerc- 
ial telephone carrier eųuipment. >

Work and live on California’s beautiful Peninsula, where 
the climate is best by government tęst
Send a summary of your personai and work tdstory to 
the address below and let us help you with any ųuestions 
you may have regarding relocation.

• 5 DAY WEĖK
• PAID VACATIONS

Wau9iian5iSwdCe.
601 W. Jėdcion
CHICAGO, ILL.

★ "Moters" žurnalo 2 nr. 
greitai pasirodys. Trečias nu
meris numatomas išleisti kovo 
mėn. viduryje. Redaguoja Sta
sė Prapuolenytė.

★ Dr. Grigą* Valančius su 
šeima iš Chicagos persikelia 
gyventi į Los Angeles, Calif.

MECHANICAL ENGINEERING • DESING DRAFTING 

ELECTRONIC PROTOTYPE • CONSTRUCTION 

TECHNICIANS

NEEDED IMMEDIATELY 

PAID HOLIDAYS AND VACATION

Jau kelinti metai į Balfo pa
rengimus nebuvo tiek suėję 
žmonių, kaip šį kartą, sausio 
29, lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Tai ženklas vie
ningumo ir gyvo susirūpinimo 
varginga Vokietijoje pasiliku
sių lietuvių padėtimi.

Vakarienę pradėdamas, Bal
fo pirmininkas Jurgis Žilins
kas pranešė, kad drabužių ir 
avalynės rinkliavos gerai pasi
sekė ir už tai dėkojo aukoto
jams ir klebonui kun. Magnui 
J. Kazėnui už suteiktas šv. Ka
zimiero parapijos patalpas, o 
darbininkams už drabužių ir 
avalynės sutvarkymą. Vakarie
nėje dalyvavo visi trys parapi
jos kunigai: klebonas kun. 
Magnus J. Kazėnas, kun. V. 
Karaveckas ir naujai į šv. Ka
zimiero parapiją atkeltas kun. 
Vladas Budreckas. Dalyvavo ir 
Jungtinių Draugijų Pėnnsylva- 
nijoje naujai išrinktas pirmi
ninkas advokatas Edwardas A. 
Schultzas ir Alto Pittsburgho 
skyriaus pirm. Adolfas Palec
kis ir kiti lietuvių veikėjai.

Svečiams susirinkus prie 
stalų, kurie buvo papuošti lie-

Sibley Machine & Foundry Corp. 
206 E. TUTT ST.



-SS#-

D4SPLAY

GLenmore 5*7068

STOUGHTON, MASS.

amžiaus.

85—27 88th St TeL APplegate 7-0349

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.
stufututnCc

kapitalais nariai nesi-

draugija, nebegalėda*

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

KING OF THE SEAS

mams, ctc.

EDGAR SEYMOUR (Kochester, N. Y.) susižeidė olimpiniuose 
dūliuose Italijoje lenktyniuodama rogutėmis.

231 Bedford Avė. 
Brooldyn, N. Y.

Mes žinome, kad minėtoje 
gimnazijoje (taipgi ir salezie
čių, Italijoje) mokosi lietuvių 
tautos našlaičiai, o Gautingo

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

TeL APplegate 7-7083

screened
3 rooms 
attached

TO PLACE, 
YOURAD

CALL LO 3-7291
CANCEL OR CHANGE

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

SUĖMĖ PORNOGRAFIJOS 
KARALIŲ

H O M 
Avenue

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus

Befiude šaukite: TeL TR 6-4M34

EAST ISUP 
ST. MARY’S PAKIŠI!

Graciaus spacious 7 room house 
white frame, high ceilings, big 
windows, large entrance hall 
dinning room, sitting room, 
powder room high coat closet 
modern kitchen with enclosed 
porch, 4 bedrooms and bath on 
2nd floor, new carpet, hot 
water heat, new four car gar- 
age, landscaped grounds, fac- 
ing endoved home, one block 
from church and parochial 
school, selling far below cost, 
mušt be seen. Phone Juniper 

1-2340. Write - Box 47,
ISUP, L. L, N. Y.

nei komisijai Apylinkės rink, 
k-ja visus nominuojamus kan
didatus suveda į vieną, bendrą 
apylinkės kandidatų sąrašą, 
tūri persiunčia Centrinei Ko
misijai.

Ii kokios vietos turi būti 
kandidatai?

Visi FASK-to nariai privalo 
būti renkami iš tos pačios vie
tovės, todėl ir kandidatų sąra
šai turi būti sudaromi iš asme
nų gyvenančių toje pačioje vie
tovėje. Atstumas tarp dviejų 
toliausia vienas nuo kito gyve
nančių to pačio sąrašo kandi
datų negali viršyti 60 mylių.

Kur skųstis?
Skundai dėl kurių nors kan

didatų netinkamumo turi būti 
patiekiami Centrinei K-jai ne
vėliau kaip 10 dienų nuo kan
didatų paskelbimo.

Kas dar naujo?
Lietuvių Sportinių Žaidy

nių I-jo rato varžybos, buvusios 
numatytos pravesti vasario 4—r- 
5 d. d., nukeltos Į balandžio 
21—22 Chicagoje.

(Santrauka iš prisiųstų Dar
bininkui informacijų.)

F U N E R A L 
197 Webster

Camhridge, Mms.
. PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojąs
NOTARY PUBLIC

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

ligoninėje gydosi dvigubi naš
laičiai — nustoję tėvynės ir 
sveikatos.

Dar vienas sumanymas. Kad 
narių skaičius nemažėtų, (per
nai metais mirė 9) reikėtų, kad 
naujoji valdyba kviestų būti 
nariais visus naujai, apsigyve
nusius Stoughtone. Be to, kon- 
Stitucijoje 'namas ž ^vadinamas 
“Lietuvių tautišku namu”, o 
dabar tėra užrašyta angliškai, 
ir tai tik “Lithuanian Hall”.

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11, N". Y.

EVergreen 7-8247.

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JUOZĄ ANDRIUS!
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

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

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS 1NS. C0„ Hartford, 
Connectteut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak, šeštadieniais iki 6 

vai. vak.. .

TALARSKI
FUNERAL HOME

Minėti namai yra 24 Morton 
St. Atdari kasdien. Svečių dau
giausia būna šeštadieniais 
(tuomet būna ir šokiai) ir sek
madieniais. Viršutinė salė iš- 
nuomuojamayestuvėms ir kito
kioms pramogoms. Dal.

MALVERNE — 3 bis., Our Lady 
of Lourdes School, 80 x 100 plot, 
spacious custom bung. in finest se- 
ction, 25 ft. living rm, uniąue stone 
fireplace, dining rm., modern kit
chen with dish washer, vvashing 
machine and built in dining area, 
colored ceramic bath, stall shower 
and lavatory, 2 large bedrms, 21 ft. 
knotty pine glassed and 
porch, tttic expands' for 
and bath, oil hot water, 
gar. LY 9-6519.

nariams
Čiais.

3. Jos 
dalins.

4. Si
ma užlaikyti namo, paveda li
kusį turtą lietuvių tautos naš
laičiams.

New Yorko policija suėmė 
Abraomą Rubiną, kurio seniai 
ieškojo ir kuris vadinamas 
“pornografijos karalium”. Iš 
atviručių, komikų filmų jis su
sidarė milijoninį turtą. Su- pįrsk^tąs DARBININKĄ, rina IMuviikos spaudos kulto* 

automobily buvo IaS‘ dwok susipažinti kitam ir para- rinj darbą. Surask bent vieną 
*8 24,000 komiku, 1000 atviru*
turiniu ” 5“ .rfp- h

FCNEŠAI. BOM'

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590

aHeoėabmations and na- 
tiona&iės, Hg&eSt rages, 

steady wori£ sfeep in* or out 
finest famalies,' •

EMMAANDmON 
• 33K60St 

y5: New YorirCity.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn,N;<¥.

Kas gali kandidatus 
nominuoti?

Kandidatus Į FASK-ta nomi-

Sausio 29 Įvyko Stoughtono 
Lietuvių Suvienytų Draugijų 
metinis susirinkimas. Susirin
kimas prasidėjo beveik punk
tualiai, gausiai dalyvaujant na
riam bei svečiam. Paaiškėjo, 
kad 1955 metais pajamų buvo 
44,146 86, o išlaidų 44,638.26. 
Susidaro nuostolio 491.40, bet 
buv^ Įdėtos linaleumo grindys, 
įsigyta daugiau kėdžių, nauja 
televizija, pertvarkytas rūsys. 
Banke vertybiniais popieriais 
ir grynais pinigais 1954 metais 
buvo 11,157.92 dol., o 1955 
metais — 12,048.10.

Perrinkta 1955 metų valdy
ba sū kaikuriais pakeitimais: 
pirm. Mr. Antanas Raila, vice- 
pirm. Juozas Blažys, finansų 
sekr. Mrs. Joana Overka, sekr. 
Mrs. Stulgaitis, ir kiti. Atsisa
kiusius iš “Beer Comitee’ Mr. 
W. Overkai ir Juozui Klinkai, 
išrinkti Juozas Blažys ir Fr. 

nuoti turi teisę: Venckus.
a) FASK-te registruoti spor

to klubai,
b) neorganizuotos teisėtų 

rinkėjų grupės, surinkusios ne
mažiau kaip 10 teisėtų rinkėjų 
parašų savo siūlomajam kandi
datui ar kandidatų grupei pa
remti,

c) patys kandidatai ar kandi
datų grupės asmeniškai, surin
kę ne mažiau kaip 10 teisėtų 
rinkėjų parašų savo kandida
tūrai paremti. ■

Kiekvienu atveju nominuo
jamų kandidatų skaičius neri
bojamas.

Kandidatų nominavimas pri
valo būti atliktas raštu ir iki 
nustatyto termino patiektas 
atatinkamos apylinkės linkimi-

Jei nori ką paskelbti

DARBININKE, 

skambink telefonu:

> LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

Spąrti^B Vadovybės Rinkimai 
•• v ■•-■ •-■'.y ■"■V-1- ■
Rinkimams pravesti sudary

ta Centrinė kamisija: pirm, 
dr. Algirdas Nasvytis, nartai— 
Aleksas Laikūnas ir- Kostas 
Paulauskas. Adresas: Dr. A. 
Nasvytis, 10823, Magnolia Dr., 
develand 6, Ohio. Rinkimai 
laikomi oficialiai paskelbtais 
1956 m. vasario mėn. 1 d. Kan
didatų nominacija baigiasi 
1956 m. vasario 29 d. Rinki
mai vykdomi slaptu korespon
dentiniu būdu. Rinkimų nuos
tatai išsiuntinėti apylinkės ko
misijom, sporto klubam ir 
sporto administraciniam parei
gūnam. Kas nori tuos nuosta
tus gauti, tesikreipia į juos ar
ba rašo Centrinei Komisijai, 
prįsiųsdamas 6. centų pašto 
ženklą.

Kas gali balsuoti?
Balsavimo teisę turi kiek

vienas Š. Amerikos lietuvis, ne
nusižengęs sportinės drausmės 
nuostatams, jei yra:

a) per atatinkamą sporto 
apygardą registruotas FASK-te 
kaip aktyvus sportininkas ar 
narys — rėmėjas, turis galio
jančią FASK-to Sportininko 
Registracijos Kortelę ir suka
kęs nemažiau 16 pilnų metų 
amžiaus rinkiminių metų sau
sio mėn. 1 d.

b) registruotas FASK-te kaip 
T kūno kultūros mokytojas ar

sporto darbuotojas T "
Kas gali būti kandidatu?

FASK-to ar Revizijos Komi
sijos nariuošna 'kandidatuoti 

? gali kiekvienas š. Amerikos lie
tuvis, nenusižengęs sportinės 

\ drausmės nuostatams, regist
ruotas FASK-te kaip sporto

. darbuotojas, kūno kultūros mo- 
; kytojas, aktyvus sportininkas 
Į ar narys—^ęėmėįa^i^ rinkimi- 
. nių metų sausio mėn. 1 d. turis 

nemažiau kaip 24 pilnus metus

J.B.SHALINS- :
ŠALINSKAS ;

Laidotuvių Direktorius ;
84-02 JAMAICA ATE. ;

(prie Forest Parkway Statkm) <
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.' 
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.'

TeL Vlrginia 7-4499

Ramunių arbatą vi- 
sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežių 

P118® svaro 
kainuoja $1.25.

A Liepos žiedų arba- 
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25.
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75£.

Visa kartu gali gauti už pri
siuvus $4-00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

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

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

-į. pigiau nei kas kitas.

WoodhavM 21, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

SCHOLES BAKING, Ine. ;
V. Lukas — vedėjas j 

532 Grand St, Brooklyn, N. Y.i
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia' 
duona. Mes kepame duonas, py-! 
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir. kito- 
jcioms iškilmingoms progoms. Už- 

^sakymai išpildm^i kogeriausiai.
TŠvėŠojame j krautuves 

privačius namus.

William j. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Mirus nariui, jo šeimai iš
mokama 50 dol. užuojautos. 
Tie pinigai būdavo surenkami 
kas mėnuo iš kiekvieno nario 
po 10 centų. 1956 metams (jei 
gerai supratau) nutarta mokėti 
iš draugijos iždo.

Susirinkimo dalyviai buvo 
pavaišinti, gaudami po vieną 
“šnapsiuką” ir du alaus.

Pagirtina, kad salė buvo iš
puošta Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis. Gal reikėtų įsigy
ti vieną kitą Lietuvos didvyrių 
paveikslų, kaip Gedimino, Vy
tauto, bei Lietuvos vaizdų. 
Ypač reikėtų įsigyti naujai 
rengiamą Lietuvos žemėlapį. 
Antras gražus dalykas, tai kas
met surengimas kalėdinės eg
lutės su dovanomis vaikams.

Ta proga norėtųsi priminti, 
kad būtų labai gražu, kasmet 
skirti po 30—50 dol. “Vasario 
16 gimnazijai” Vokietijoj ir po 
10—20 dol. Gautingo ar kitų 
sanatorijų sergantiems ligo
ninis, nes ir konstitucijos 2 
puslapy pasakyta: “...pamati
niai šios organizacijos tikslai, 
kaip jie išdėstyti 3 sk., negali 
būti atmainyti, kol ši organi
zacija gyvuos”. O trečiame 
skyriuje taip skaitome: “Tiks
lu šios organizacijos bus,

1. Suvienyti visas Stoughto
no lietuvių draugystes ir pa
statyti bei užlaikyti namą, ku
rio vardas bus: “Lietuvių Tau- 
t i š k a s Namas, Stoughton, 
Mass.” tikslu literatiškam, mok
sliškam, meno, apšvietos, ir 
draugijinio veikimo palaiky
mui. Ši organizacija nedaly
vauja jokiose religiniuose ar 
sektantiškuose judėjimuose.

2. ši ■ organizacija stengsis 
visais galimais būdais padėti

tapti Amerikos pilie-

NEW YORKAS
iiiiitHirtniiilnldthHilHtuiJiiiitutuiiiiiiritKi'.iniJl.itutri

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balla 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Finansų sekretoriui iš 75 dol. 
pakelta iki 90 dol. Pirminin
kui iš 50 dol. pakelta iki 100 
dol.; vicepirm. iš 20 dol. pakel
ta iki 50 dol.; sekretoriui ir 
direktoriams pakelta po 5 dol.

Pranešimas buvo skubotai 
atliktas, lig neturėtų tvirto pa
grindo po kojom. Ateity, kad 
nebūtų nepagrįstų kalbų, rei
kėtų atskirti paskutinio mėne
sio apyskaita nuo metinio pra
nešimo. Tik ją sutvarkius ir iš
siaiškinus, jei atsirastų kokių 
klausimų, tuomet tik skelbti 
metinę apyskaitą. Antra, rei
kėtų piniginius skaičius sakyti 
aiškiai ir lėtai, kad galima bū
tų užsirašyti. ■

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

TeL: VI 6*2164

COLUMBUS 
ROTE L 

formerly Kutcfets of Cotambus 
Hotel, Pacific Ave^ Opp. St. 

lilffffcolBį Chureb

ATLANTIC CITY, N. J.

SPECIAL RATES 
$3.00 and $4.00 Per Day 

Restaurant — Grill

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

SW BDKIEWOOD AVK. BROOKLYN, N. T.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven;
Richmond HilL Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas attieksmas prityrusio teeha&co, pripa&nto 
RCA lasAtirtu, New Yorfca,

THDT'5 H FHCT
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NEW YORKAS PARDAVINĖJA ORĄ
IR STEIGIA DARŽELĮ JAUNIMUI PO M METŲ

350 Smith Street

Benediktas Jakutis

Mielam Dvasios Vadui

reiškia širdingą užuojautą

Bostono Ateitininkai

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
1956 m. Vasario-February 19, sekmadieni, 4 vąL po pietų

WEBSTER HALI.

Kalbės: Repr. Hon. RAT MADDEN (D^Ind.) ir Dr. JUOZAS PAJAUJIS

Minėjimą rengia ir visus maloniai kviečia gausiai atsilankyti

(vasario 14) H&nąvisĮis -sraE 
tinimusĮr dovanas siųstianks
čiai- Paštas taip pat k 
Linkolno gimimo dieną, ^sa
rk) 13. r

WHHE t*r. HHSKjil 
M0Wr«-i32$

Klausykite 
_ LIETUIT)S ATSIMINIMU^

Brooklyno operetės choras, 
vadovaujamas mus. Juose Stankūno

?; •' Rongiamasi Vasario 16 
minėjimui .

Alfo Bostono skyrius yra nu
taręs šiais metais Vasario 14 
minėjimą surengti vasario 19, 
sekmadienį.

E ryto 10 vaL šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje bus iškil
mingos pamaldos. Organizaci
jos prašomos dalyvauti su vė
liavomis. Pamokslą sakys kun. 
dr. A. Juška E Chicagos.

Po pietų 2 vai. 30 min. So 
Boston High School auditorijoj 
įvyks iškilmingas susirinkimas, 
į kurį yra pakviestas Mass. gu
bernatorius Herter, Bostono

PARDUODAMI 2 namai su 
keturiais garažais 293 Maujer 
St., Brooklyne. Kreiptis: 
STagg 2-1454. x

Rengia arbatėlę
Vasario 12 d. 4 v. p. p. šv. 

Petro parapijos salėje prie E. 
7-tos gatvės TT. Marijonų vie
nuolyno Rėmėjų draugija ren
gia viešą arbatėlę. Gautasis 
pelnas skiriamas TT. Marijo
nams .

Valdybos posėdis
Vasario 8 d. 8 v. v. šv. Pet

ro parapijos klebonijoje įvyks 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
Bostono skyriaus valdybos po
sėdis.

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas

“Lietuvos teisinė 
Saldžiai patepus 
paskaitą susilau

kė gyvesnių, aštresnių diskusi-

Vasario 12—19 dienomis 
Bostone skelbiamos kaip lietu
viškos — katalikiškos spaudos 
savaitė. Vasario 12 prie šv. 
Petro parapijos bažnyčios du
rų, blogam orui esant salėje po 
bažnyčia, bus atidarytas kata
likiškos spaudos kioskas. Spau
dos savaitės pravedimu ir 
spaudos platinimu rūpinsis 
Tėvas Gediminas, prancEko-

Juozas Pupius
išvyko studijuoti į Columbia, 

Mo. Studijuos ekonomiją.

ir kata- 
prašomi 
ir para- 
asmenys

laukiamas susirinkimas
Lietuvių Katalikų Federaci

jos Bostono skyriaus narių su
sirinkimas šaukiamas vasario 
10 d. 8 v. v. šv. Petro parapi
jos salėje po bažnyčia. Susirin
kimą metu bus tariamasi dėl 
N. A. Lietuvių Katalikų seime
lio, dėl vasario 16 minėjimo ir 
dėl Federacijos seimo, kuris 
numatomas surengti šį rudenį 
Bostone.

iškilm>nqas posėdis
Sekmadienį 10 vai. Apreiški

mo par. salėn susirinko Centro 
Valdybos atstovai ir skyrių at
stovai pasitarimui Po 11 vai. 
iškilmingu pamaldų Apreiški
mo par. bažnyčioje (pamaldas 
laikė kleb. kun. N. Pakalnė), 
tos pačios parapijos salėje įvy
ko iškilmingas baigiamasE po- 
sėdE.
Į garbės prezidiumą pakvies

ta: konsulas Vvt. Stašinskas, 
J. Šlepetys — Lietuvių Ben
druomenės Tarybos pirminin
kas, A. Dimas — New Yorko 
Kultūros Tarybos pirmininkas, 
V. Sidzikauskas — LLK pirmi
ninkas, "dr. D. Krivickas, R.

Šilbajoris — skautų vyčių at
stovas, V. Kleiza — Stud. At- 
kų Sąjungos pirmininkas, V. 
Valaitis — Liet Stud. Sąjun
gos Centro Valdybos iždinin
kas, V. Kavolis — santarinin- 
kų atstovas, A. Gureckas — 
“šviešos” atstovas.

VEi garbės prezidiumo na
riai pasakė sveikinimo kalbas, 
kurias užrekordavo Amerikos 
Balsas į juosteles ir perduos 
į Lietuvą. Sveikino taip pat ir 
kleb. kun. N. Pakalnis. Raštu 
sveikino J. MatulionE, Vliko 
pirmininkas. V. Valaitis, L. S. 
S. Centro Valdybos atstovas, 
pranešė, kad centro valdyba 
Studentams skelbia literatūros 
konkursą.

Antroje Ekilmingo posėdžio 
dalyje paskaitą apie Lietuviš
kų vertybių esmę skaitė dr. 
Juozas Girnius .išryškindamas 
moralines .visuomenines ir 
kultūrines vertybes.

Baigiant Ekilmingą posėdį, 
priimtos rezoliucijos, kurias 
perskaitė N. Stadalnikaitė, ir 
sugiedota Gaudeamus. A. D.

Prol. M. Krupavičiaus
Eleistuves surengė New Yor

ko krikščionys demokratai va
sario 5 d. Maspetho liet. para
pijos salėje. Pirmiausia prel 
J Balkūnas, šeimininkas, tarė 
žodelį ir pakvietė Pr. Vainaus
ką pravesti išleistuves. Atsi
sveikinimo kalbas pasakė Pr. 
Vainauskas, stud. V. Kleiza — 
Stud. Ateitininkų Sąjungos 
vardu, kun. V. Bagdanavičius, 
Petras VileišE, J. Šlepetys. — 
Liet Bendruomenės Tarybos 
vardu, kleb. kun. N. Pakabus, 

įSL Lūšys, prel. Ig. KelmeUs. 
«-Ilgesnę kalbą atsakė preL M.
Krupavičius, dėkodamas už vi
sus linkėjimus. PreL M. Kru
pavičius į Europą išskrenda 
penktadienį, vasario 10 d.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas Lindene bus vasario 
26-tą dieną 4-tą vai. po pietų 
Lietuvių LaEvės Parko svetai 
nėję, 340 Mitchell Avė. su įdo
mia menine programa. Kalbės 
vicekonsulas A. Šimutis ir kun. 
T. Žiūraitis.

Lindeno šeštadieninė litua
nistinė mokykla E SLA gavo 
100 dolerių pašalpą. Mokyklė
lė veikia penktus metus. Šiuo 
metu joje dirba mok. Aloyzas 
Rudziįas, muz. Juozas Stankū
nas ir Irena Stankūnaitė bei 
šių eilučių autorius.

Žiemos metu labai pakilo 
knygų skaitymas. Vyrauja jau
nimas. Lindeno viešoji lietuvių 
biblioteka knygas keičia kiek-

blokų. Jame bus tūkstančiai 
patalpų naujiem kinam, gara
žam, krautuvėm. Sunkvežimiai 
su prekėm bus keliami į kokį 
tik panori aukštą. Nebus gali
ma užkelti tik į: tryliktą aukštą, 
nes jo nebus. Po dvylikto eE 
tiesiog keturioliktas. Esą try
liktojo aukšto niekas nenorį 
nuomoti. Tokie “neprietaringi” 
yra tie pasaulio sostinės biz
nieriai, kurie prekiauja “oru”.

Tiesa, oro dar galima gauti 
ir Manhattano centriniam par
ke. Tai esą New Yorko plau
čiai. Čia susirenka pakvėpuoti 
ir jaunimas ir senimas tame, 
palyginti siaurame, bet per 
penkiasdešimti blokų nutįsu- 
siame parke. Bent pagal sutar
tį jame nieko negalima statyti. 
Parkas turi likti parku žmo
nėm pasilsėti. Neseniai mies
tas gavo E šalies 250,000 dol. 
su pageidavimu, kad tame par
ke būtų įrengtas specialus dar- 
žetis seniam panašiai kaip vai
kam. Jame, būtų gulimosios 
kėdės, kortų ir šachmatų sta
lai, o viršum vartų užrašyta: 
“Jaunimui iki 60 mėtų įeiti 
draudžiama”.

New Yorkas tebesididžiuoja, 
kad jis esąs pasaulio imperijos 
sostinė, kad tos sostinės vidu
rys, Manhattano sala, nupirkta 
už 24 dolerius Ė tikrųjų Ame
rikos gyventojų — indi jonų. 
Dabar ta sala milijardus verta. 
Bet žemės jau veik neįmano
ma parduoti, tad sugalvojo 
pardavinėti “orą”.

Pėnnsylvąnijos geležinkelių 
bendrovė turi didelius plotus 
savo halei. Bet viršum tos ha
lės nieko nėra — tik oras. 
Bendrovė sugalvojo parduoti 
ne savo žemės plotą, bet tą 
“orą” viršum halės. Ji padarė 
sutartį, pagal kurią leidžia 
statyti viršum halės milžiniška 
dangoraižį. Bendrovė pasilai
kys sau halę ir požemius kaip 
iki šiol, žinoma, ta senoji ha
lė dings. Jos vietoj atsistos 
nauja, kuri turės atlaikyti ke
liasdešimt aukštų viršum sa
vęs. DangoraižE užims porą

šeštadieni,
vasario 4 d., 10 vai. Angelų 

Karalienės parapijos salėje -įvy
ko registracija ir tuoj prasidė
jo darbo posėdžiai. Invokaciją 
atkalbėjo T. Leonardas An- 
driekus. OFM. Darbo prezidiu- 
man išrinkta: pirmininkais: 
Jonas Galminas ir Edvardas 
Kaminskas, sekretoriatan — N. 
Zobarskaitė, R. švipaitė; rezo- 
l’uciiu komEijon: R. Vaišnvs, 
V. Vygantas, N. Stadalnikaitė.

Pirma paskaita prieš pietus 
skaitė dr. j. Purinas apie mū
sų tautos proEtorę, vaizdžiai 
nušviesdamas, kaip lietuviai 
atsikėlė į Baltijos pajūrį. Tuo
se pačiuose namuose žemutinė
je salėje įvyko ir bendri pietūs 
su visom studentiškom dainom 
ir linksma nuotaika .

Antrą paskaita skaitė dr. D. 
Krivickas - 
struktūra”.
tautininkus,

IEŠKOMAS Vladas Kačėnas, 
kilęs E JonEkio. Žinantieji ką 
nors apie jį prašome atsiliepti: 
Mr. Eduardas Vitkus, 449 
Grabam Avė., Brooklyn 11, 
N. Y.

Kun. J. Vaitekūnas, 
dvasios vadas

Vincas J. Kudirka, 
pirmininkas

Jonas Beinortus, 
sekretorius.

Diskusijų būdu (apvaliojo 
stalo konferencija) diskutuota 
“Mūsų padėtis vEuomenėje”. 
DEkusijose dalyvavo J. Bilė- 
nas, R. Šilbajoris, V. Kleiza, 
moderatorius A. Vedeckas.

Meno ir literatūros vakarui 
persikelta i ApreEkimo parapi
jos sale. Programa sudarė pa- 
tvs studentai Gaila ,kad nra- 
džioje buvo nėr maža publikos, 
nes pati programa buvo nuotai
kinga ir verta dėmesio .

Muzikinėje dalyje Vytautas 
Strbtia pagrojo fogotu (dviem 
išėiimaE), akomponavo Darius 
Lapinskas (abu E Bostono); 
HerkolE Strolia grojo smuiku, 
pianinu palydėjo Vvtautas 
Strolia. Pianinu paskambino D. 
Papievytė E Hartfordo, “Parti
zano kapą” padeklamavo D. 
Malakauskaitė iš Waterburio. 
Literatūrinėje dalyje Romas 
Kisielius E Brooklyno pradžio
je paskaitė rimtus eilėraščius, 
o paskui humoristinius. Prog
ramai vadovavo R. KriŠčiokai- 
tis iŠ Hartfordo. Vakaras baig
tas šokiaE.

LDS CENTRO VALDYBA

Garbes Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr; A. Virmauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

Vincas J. Kudirka
< 37 Franklin St. 

Nonvood, Mass.
Vice Pirmininkai 

Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas 

Sekretorius 
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.
Finansų Sekretorius

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn * 

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės ir Stipendijų

: Lietuvių Studentų S-gos studijų dienos
Uet Studentų Sąjungos Cen
tro Valdyba vasario 4 — d. d. 
New Yorke suruošė studijų 
dienas. (Kitos studijų dienos 
tuo pačiu laiku įvyko Chicago- 
je). VEus paruošiamuosius 
darbus atliko vietos Sąjungos 
skyrius, pasirūpindamas ir pa
čia programa, nakvynėm ir pa
ruošdamas bendrus pietus. Pa
čios studijų‘dienos praėjo dar
bingai, tvarkingai ir pasižymė
jo studentišku jaunatvEku en
tuziazmu. Juose dalyvavo arti 
100 lietuvių studentų E New 
Yorko, Worcesterio, Philadel- 
phijos, Patersono, Elizabetho, 
New Haveno, Waterburio, Hart
fordo, Putnamo, Washingtono, 
Clevelando, Chicagos, Urbanos, 
Bostono.

KUNIGUI JONUI ŽUROMSKIUI, 
jo mylimam tėveliui Andriui Žuromskiui mirus,

vieną sekmadienį nuo 3-čios iki 
4-tos vai. p. p. Tolimesnių vie
tovių skaitytojams leidžiama 
paimti ir po daugiau knygų.

Šiuo metu vyksta BALFo pi- 
niginE vajus. Dėl tam tikrų 
technEkų kliūčių numatytas 
BALFo maskaradas neįvyko.

J. Prapuolenis.

SttH WEVP

Providence, R. L 
Pranas Razvadauskas 

Bronė Mičiūhienė 
Revizijos Komisija 
Danielius Averka

mayoras Hynes, konsulas A. 
Šalna ir latvių, estų, lenkų at
stovai

Pagrindiniu kalbėtoju bus 
dr. A. Trimakas E New Yorko, 
Lietuvos Laisvės Komiteto sek
retorius. Taip pat žada daly
vauti ir trumpą žodį pasakyti 
M. Vaidila, Alto iždininkas E 
Chicagos.

Meninėje dalyje pakviesti 
dalyvauti muz. - J. Kačinsko ve
damas šv. Petro parapijos cho
ras, muz. J. Gaidelio vedamas 
vyrų choras ir Lietuvių Dra
mos Sambūris .

A^si renkimės dalyvauti!

Speciali pamoka
Vasario 7 d. 3 v. p. p. šv. 

Petro parapijos mokykloje prie 
bažnyčios speciali pamoka tiem 
vaikam, kurie balandžio 2 d. 
priims Sutvirtinimo Sakramen-

Juėsa* > Daubėnas, 
baigęs Amwikos TįrąnKĘ 

Meno Akademiją. New Yorkė, 
televizijos filme “I spy” vaidi
no vol^ečto - vaidmenį. Filmas 
bus rodomas visose televizi
jos stotyse Amerikoje.

MM. EncMopedijoc 
redakcijos nariai dr. J. Gir

nius, dr. J. Putinas, A Bendo- 
rius, leidėjas J. Kapočius ir 
bendradarbiai vasario 4 d. 
Brooklyne turėjo pasitarimą.

Stud. at-lcų draugovė 
penktadienį, vasario 3, turė

jo susirinkimą, kuriame atsi
lankė Stud. At-kų Sąjungos 
Centro valdybos pirmininkas 
Vac. Kleiza, valdybos narvs 
Vytautas Vygantas, abu E Ur
banos, BĮ., ir Vvtautas Valaitis, 
iš Clevelando, Ohio, Liet. Stud. 
Sąjungos Centro Valdybos iždi
ninkas.

KATALIKŲ SEIMELIS

A. L. R. Katalikų Federaci
jos N. Anglijos apskrities me
tinis seimetis . šaukiamas Jur
gio Washingtono dieną, vasa
rio 22, šv. Petro lietuvių para
pijos salėje. Seimetis bus pra
dėtas 10 vai. ryto mišiomE, 
kurias aukos kun. J. Vaitekū
nas; pamokslą pasays Federa
cijos Centro Valdybos sekre
torius kun. A. Juška E Chica
gos. Po pamaldų 11 vai. prasi
dės posėdžiai.

Federacijos skyriai 
likEkosios draugijos 
atsiųsti savo atstovus 
ginti, kad ir atskiri 
gausiai seimelyje dalyvautų. 
Tarp kitų klausimų bus taria
masi dėl Federacijos Kongreso, 
kuris Bostone įvyks spalių 12, 
13 ir 14.

N. Anglijos Aoskrities Val
dyba:


