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Anglą ir graiką draugystė baigta
GRAIKIJOJE PROTESTAI IR R tĄUŠĖS PRIEŠ ARKIV. MAKARIOS SUĖMIMĄ

GAIKV STUDENTAI Atėnuose, protestuodami prieu Makarios iš- 
degina Anglijos vėliava.

Tik girtų kelias į koegzistenciją
Danijos min. pirm. Hanse

nas grįžo iš Krymo po visų vai
šių į Maskvą, kur jį vėl vaiši
no. Danijos valdžios galvai nuo 
vaišių susisuko galva, ir jis pir
masis paleido stiklą pro petį, 
šaukdamas “skol” (Į sveikatą). 
Bulganinas trenkė stiklą taip 
pat pro petį. į sieną, kad suduž
tų. Bet kai danas šaukė vis 
“skol”, tai Bulganinas paga
liau paklausė: “Ar mes gersi
me, ar vis dar šauksime 
“skol”?... Tokioje nuotaikoje 
Bulganinas, gerdamas Martini, 
prisiminė, kad Martini kelia į 
bendradarbiavimą nutiesės Že
nevoje Eisenhoweris ir kad 
Eisenhoweris esąs tikras tai
kos apaštalas. O Molotovas gė
rė už komunistų ir socialistų

vi-

DABAR EILĖ ŠVIESAS 
NUKREIPTI | K’JXONĄ

Pusmeti buvo jaudinama 
suomenė, ar sutiks būti kandi
datu j prezidentus Eisenhovve- 
ris. Dabar eilė atėjo viceprezi
dentui Nixonui._ Plačiai rašo
ma, kad jo draugai stengiasi jį 
Įtikinti neatsisakyti. Esą Nixo- 
nas nebenorįs po to, kai prezi
dentas Eisenhdweris susilaikęs 
nuo jo paskatinimo būti kandi
datu. Jis jaučiasi visą laiką bu
vęs demokratų kaltinimų taiki
nys, kai kiti respublikonai nuo 
kaltinimų išsisuka.

Reiškiama mintis, kad Nixo- 
no klausimas paaiškėsiąs tik 
po respublikonų konvento. Tuo 
tarpu neaišku, kad Nixonas 
tikrai ,nebenori, ar čia yra prie
monė labiau kandidatūrą išpo
puliarinti.

AR AMERIKOJE ATVĖS?

Massachusetts technologijos 
instituto metereologas H. C. 
Willett spėja, kad artimiausiais 
40 metų žiemos bus šaltesnės, 
vasaros vėsesnės ir drėgnes
nės. Bus mažiau uraganų ryti
niame Amerikos pakraštyje. 
Naujoje Anglijoje ir visoje 
šiaurinėje Jungt. Valstybių da
lyje.

• Amerikos darbo rinka va
sario mėn. buvo truputi ma
žesnė kaip sausio. Sumažėjo 
darbininkų kiekis autopramo- 
nėje. Siek tiek pakilo mašinų 
gamyboje. Bendras dirbančių
jų skaičius 62,577,000; jis su
mažėjo 314,000.

• Medžiagos Amerika turin
ti 35,000 atominių bombų. So
vietai 10,000. Taip pareiškė 
Harold C. Urey, chemikas. No
belio laureatas. 

bendradarbiavimą. Bulganinas 
dar apgailestavo, kad negalėjo 
būti Chruščiovas — esą būtų 
buvę dar linksmiau. Danas su
sijaudinęs reiškė, kad jis būtų 
laimingas, jei Bulganinas ap
lankytų Daniją.
Iš Baltųjų Rūmų Į girtas šne

kas nieko nereagavo.

Maskva vėl reika
lauja tremtiniij
Sovietu atstovas Bonnoje Zo- 

rinas įteikė Vokietijos vyriau
sybei reikalavimą pranešti są
rašus stovyklų, kuriose gyvena 
Sovietų Sąjungos “piliečiai”, 
taip pat leisti juos lankyti So
vietu komisijom, kad įsitikin
tų, ar jie nėra laikomi prievar
ta.

Tos rūšies reikalavimą Mask
va jau buvo pareiškusi kancl. 
Adenaueriui. Tada suminėjo, 
kad tokiu Sovietu “piliečių” 
Vokietijoje esą 100,000. ,

Vokietijos vyriausybės davi
niais, iš teritorijos, kuri prieš 
karą priklausė Sovietų Sąjun
gai, yra viso Vokietijoje 13,591, 
iš Baltijos kraštų 23.304, len
kų 80,210. Viso esą 217.000 pa
bėgėlių. Kancleris pareiškė, 
kad kiekvienas, kuris tik nori, 
gali laisva valia repatrijuotis. 
Bet tokių atsirado tik 11 Sovie
tų piliečių, 4 latviai ir 1 lenkas.

• Povandeninių laivų, ato
mais varomų, Amerika iki me
tų galo žada turėti 9; “Nautil- 
lus” jau padarė 26,000 mylių 
be remonto ir kuro papildymo. 
Naujas laivas turės “Sargo" 
vardą”.

• Austrijos- atstovas prie 
Jungtinių Tautų pristatė ir 
spaudai niekus nupliauškė — 
esą raudonosios Kinijos priėmė 
mas neišvengiamas. Kai Aus
trijos spauda ji puolė, raginda
ma gyventi Austrijos galva, o 
ne Anglijos, beliko tik atšauk
ti, kad jis taip nekalbėjęs.
• Bonnojo numatomas “lais

vu demokratų” grįžimas į koa
liciją.
• Tik 200 milijonų gyvento

jų esą Sovietu Sąjungoje da
bar, o buvo visa laiką mano
ma, kad 220 mil. Karas suma
žinęs gyventojų skaičių apie 
40 mil. 1939 paskutinio sura
šymo metu buvę 170 mil.

• Žydų organizacija “Anti- 
Defamation League” paskelbė, 
kad Amerikoje augas antise
mitizmas. Net tarp atsakingų
jų asmenų.

Anglijos kolonijų ministerio 
ir Kipro salos arkivyskupo Ma
karios derybos dėl Kipro salos 
likimo nutrūko pereitą pirma
dieni. O jau penktadieni ang
lų gubernatorius suimdino ar
kivyskupą Makarios, jo sekre
torių, Kirenijos vyskupą ir dar 
vieną kunigą. Juos visus su
ėmė aerodrome, kada Makarios 

Arabai sukilo ir Prancūzijos sostinėje
Alžiro riaušės prieš prancū
zus persimetė į Paryžių. Alži
ro darbininkai, kurie dirba Pa
ryžiuje automobilių fabrikuose, 
staiga sustreikavo ir penktadie- 

— nį, musulmonų šventės dieną, 
.. kolonom, apie 10,000 žmonių, 

atžygiavo prie parlamento rū
mų, išdaužė langus, išvartė 
automobilius. Eisenai vadovavo 
jauna mergina, mosuodama ža- 
lia-balta-raudona vėliava. Atvy
kusi policija areštavo 700 ara
bų, atėmė 200 peiliu, sukonfis- 
kavo daugybę lapelių su arabų 
nacionalistų vado Messali Hadj 
fotografija.

Parlamente tuo metu buvo 
svarstomas Alžiro 'klausimas. 
Min. pirmininkas Mollet reika
lavo pilnų įgaliojimu sukili
mui Alžire malšinti. Ji parėmė 
buvęs Alžiro generalguberna-

DEGA JĖZUITU SEMINARIJA Lenox, Mas*. Keturi kantrai iii v o 
liepsnose.

Kas duoda pinigus, o kas giriasi
Kai Sovietai pasigarsino su 

savo pagalba kitom tautom. 
“Time” žurnalas sumini, ką iš 
tikrųjų davė kitom tautom 
Amerika ir Sovietai.

Sovietai pažadėjo duoti 500 
mil. doleriu. O davė tik 23,4 
mil., taigi tik 4—5'.ė savo pa
žadų. Amerika nuo karo davė 
37 milijardus. Tik vieniem vi
duriniam rytam davė 4.3 mili
jardus.

Indija nuo 1950 iš Amerikos 
gavo 266 milijonus dovanų ir 
272 milijonus paskolos. Sovie
tai pažadėjo pastatyti plieno 
dirbtuvių už 80—90 miliionu. 
imdami už tą paskolą po 2.5r; 
palūkanų.

Pakistanas nuo 1951 gavo iš 
Amerikos 290 mil. dovanu ir 
65 mil. paskolos. Sovietai davė 
200 tonų vamzdžių ir 3 elekt
ros stotis.

Egiptas gavo iš Amerikos nuo 
1952 metų 62.3 technikinei pa
žangai pagalbos; dabar Ameri-

rengėsi skristi į Atėnus. Suim
tuosius aiglų karinis lėktuvas
išvežė

Guberą (torius po kratos ar- 
kivyskupi rūmuose paskelbė, 
kad Makarios rėmęs sukilimą 
ir norėjusį jėga prijungti Kip
rą prie Graikijos.

Atėnuose kilo demonstraci
jos prieš - Angliją. Sustiprinti 

torius Soustelle, nurodydamas, 
kad

Alžiro Sukilimą remia Egip
tas, . *

jam vadoauja komitetas iš 
trijų žmonių, kuris sėdi Egip
te. Jiem patarinėja Egipto ka
rininkai: '

Dėl arabų užpuolimo parla
mento posėdis buvo pertrauk
tas.

Kovo 10 Afrikoje, Tunise,
prancūzų minia Įsiveržė į 

Amerikos konsulatą,
pagrobė dokumentus, sulau

žė įrengimus. Jie aiškino, kad 
Amerika remia ir kursto ara
bus prieš Prancūziją. Demon
strantai šaukė; “šalin Ameri
ka!” ' 
tuvių!
latui pridaryta nuostolių
20.000 dk

‘Mendes-France ant kar- 
“Šalin žydus”. Konsu- 

už

ka pasiūlė užtvankos pradžiai 
55 mil. Sovietai žadėjo daug 
ką, tarp tų pažadų “naują ge
ležinkelių sistemą", elektros 
stoti už 5.600,000.

Indonezija nuo 1949 gavo iš 
Amerikos 142 milijonus. Sovie
tų Sąjunga pasiūlė 8 mil. pa
skolos cukraus fabrikui.

• Keturiais šūviais Neivarko 
savo automobilyje nušautas L. 
Saperstein, įmaišytas draudi
mo aferoje. Tai jau antras per 
keturias dienas pasikėsinimas 
nužudyti liudininkus, toje afe
roje dalyvaujančius.

• Anglijos spravsminis lėk
tuvas "Droop Skol" pasiekė 
rekordą 1132 mylias per valan
dą. Skrido ankštyje 38.000 pė
dų.

• Maskvos radijas pranešė, 
kad per ateinančius ketverius 
—penkerius metus pasiusią 
raketą į mėnulį. Vėliau galės 
pasiųsti raketą su žmonėm. 

policijos būriai saugojo Angli
jos atstovybę. Graikijos vy
riausybė, protestuodama prieš 
Makarios suėmimą, atšaukė sa
vo atstovą iš Londono.

MAKARIOS IŠVEŽĖ Į SALĄ
Vėliau anglai paaiškino, kad 

arkiv. Makarios- ir kiti išvežti į 
salą Indijos vandenyne, 800 
mylių nuo Madagaskaro.

Pačiame Kipre kilo visuoti
nis streikas, nors anglai ir 
draudžia streikuoti. Demon
stracijas miestuose anglai turė
jo sklaidyti ašarinėm bombom. 
Demonstracijos taip pat Atė
nuose ir kitur su šūkiais “Mir
tis visiem anglam”, laikraščiai 
dėjo Įvykio aprašymam ant
raštes “Anglų gangsteriai pa
grobė arkivyskupą”. Anglų vė
liavos sudegintos, konsulato 
langai iškulti.

Graikų bažnytinis sinodas 
kreipėsi Į Maskos patriarchą 
Aleksiejų pagalbos prieš veiks
mus, “kurie primena tamsiau
sios vergijos laikus”. Graikijos 
atstovui pavesta kreiptis i Jun
gtines Tautas. y ■

• Graikijos vvriausybė su
stabdė anglų kalbos mokymą 
mokyklose neribotam laikui. 
Uždarė keturis anglų institu
tus. Anglu autobusu bendrovė 
veik sustabdė susisiekimą, nes 
graikai supjaustė padangas.

• Amerikos kreiseris ir nai
kintuvas kovo 11 susidūrė ties 
Filipinais manevruose. Abudu 
laivai smarkiai ansidaužė. Du 
jūrininkai iškrito iš laivo ir ne
surasti.

• Egiptui tiltus statvti pasi
ėmė Čekoslovakija.

• Sovietai pasiūlė pagalbą ir 
Sudanui.

ĮSILIEPSNOJO GAISRAI ABIPUS VIDURŽEMIO JŪROS
Vakarų dinlomatai labiausiai 

susirūpinę dėl įvykiu abipus 
Viduržemio jūros. Ten kyla 
gaisrai, kurių liepsnos neuž
gesinamos ir kurie

vis labiau stumia anglus ir 
prancūzus iš Viduržemio jūros 
pietinio kranto.

Šimtinę metų anglai laikėsi 
Viduržemio jūroje. Vadino ją 
“anglų jūra”. Saugoio įėjima ir 
išėjima iš jos: Gibraltara ir Su- 
ezą. Jos krantuose turėjo stip
riausią sąjungininką ir atramą 
Jordanija. Iš ten tankų ir avia-. 
cijos bazės saugojo vandens 
kelius ir turtingus naftos lau
kus.

Paskutiniai įvvkiai Jordani
joje ir Kinre rodo, kad laikai 
pasikeitė, ir arabai anglus stu
mia iš Viduržemio iūros. Ang
lai santūrūs. Gen. Glnbb išviji
mą ir itakos,praradima Jorda
nijoje stengiasi minirnlrnioti 
O kad išsilaikytų paskutinėje 
tvirtovėje Kinre. griebėsi jė
gos ir pasiryžę nenusileisti.

labiau praranda misiausvv- 
ra prancūzai. Tiesa,
desnes teritorijas neranda. 
Kai pradėjo nuo Sirijos, tai 
kolonijos surunka viena pn ki
tos. Dar Mendes-Franeo davė 
savivalda Tunisui; dabar MoUet 
vyriausybė ta pat su’c’kč Ma
roko. To pat sick’a. jau kelio
lika mėnesiu sukilimą vykdy
damas. ir Alžiras. Prancūzai 
pasiryžę šią paskutinę koloni
ja išlaikyti ir siunčia kariuo
menės papildinius vieną po ki-

jie ir di-

PIJUS XII nūn altoriaus šv. Petro Itazilikoje laimina tikinčiuosius 
kovo II. Pirmusyk jis užsidėjo tiara 1939 kovo 12.

Prezidento atstovas

Vatikane kovo 11 atšvęsta 
Pijaus XII septyniolikta karū
nacijos sukaktis. Šv. Petro ba
zilikoje susirinko 40,000. Daly
vavo 51 valstybės atstovai — 
net tų valstybių, kurios neturi 
su Vatikanu diplomatinių san
tykių. Tą dieną lauke siautė 
sniego pūga, bet minios stovė
jo bazilikos aikštėje ir laukė 
šv. Tėvo palaiminimo.

Prezidentas Eisenhoweris 
pasiuntė savo atstovą John 
McCone. Los Angeles prekybi
ninką. į Roma dalyvauti Pijaus 
XII karūnacijos sukaktyse. At
stovas skirtas tik šiam reikalui.

Paskutinis prezidento atsto
vas Vatikane, buvo C. Tavlor. 
Jis buvo atšauktas prieš šeše
rius metus. Trumanas buvo pa
skyręs nualatini Amerikos at
stovą gen. Mark W. Clarką. 
Bet sukilus prieš tai Amerikos 
protestantams, skyrimą atšau
kė.

• Pabšao iš rvtu Vokietins 
nuo 1949 iki dabar 1.8 mil. 
žmonių.

Arabai stumia anglus ir oran 
cūzus iš oietinio Viduržemio 
jūros kranto. Abeii nepaten

kinti Amerika. Abeii ieško ke
lio i Maskvą. Amerika tik lėti
na jų bėgimą.

’ to. Tačiau kai paskyrė kariuo
menės vadu gen. Ely, prancū
zam tai atrodo liūdną galą pra
našaujantis ženklas — juk tai 
tas pats Ely. kurio vadovybėje 
likvidavosi prancūzai Indokini
joje.

Išeities prancūzai nesuranda. 
Jaučia, kad padėtis neišlaiko
ma. Jie padarė tik dvi išvadas. 
Viena.

priekaištauti, kaltinti Ameri
ką.

Prancūzų vyriausybė atsi
prašė už Amerikos konsulato 
išplėšima Tunise, Betgi pati 
vyriausybė minią tam sukurs
tė. Juk kovo 2 dabartinės vy
riausybės užsieniu reikalu mi- 
nisteris Pineau viešai kaltino 
Ameriką, kad ji ne tik nepa
remia Prancūzijos politikos 
Afrikoje, bet ji kurstanti ara
bus. Ministrris matas tam tik
ru sluoksniu tain tikrus norus 
pakenkti Prancūzijos presti
žui. Taip esą buvę ir Indokini
joje istorijoje su Dieni. Jeigu 
Amerika būtu bendradarbiavu
si su Prancūzija, tai nebūtu i- 
vykę tai. kas dabar yra. Minis- 
teris tvirtino, kad

nesą bendros tikros politi
kos tarp Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos.

100 ŪKININKU I SIBIRĄ 
IŠ LIETUVOS

Maskvos spauda rašo, kad iš 
Lietuvos vėl “savanoriais” iš
vyko 100 ūkininkų šeimų į Petr 
ropavlovską šiaurės Kazachsta
ne.

• Estas Hiiliar Luk, 17 me
tu. gavo vizą iš Maskvos išvyk- 
ti i Ameriką, kur gyvena jo tėr 
vai.

• 14,000 lenkų ūkininkų pe
reitais metais perkelta iš Len
kijos į buvusias Vokietijos ryti
nes žemes, daugiausia apie 
Koesliną. Stettiną. Breslau į 
kolchozus ir sovehozus. Taip 
pranešė Varšuva.
• Rygoje esą 800,000 gyven

tojų — rašo sovietiniai latvių 
laikraščiai.

• Karaliaučiuje padidintos 
MVD pajėgos. Esanti pagriež- 
tinta priežiūra pačiame mieste 
ir visuose šiauriniuose Rytprū
siuose. Manoma, kad rvšium su 
kariuomenės perkilnojimu ir 
karine gamyba.

• Trockio žudiką Jacąues 
Mornard Meksikos valdžia žada 
paleisti iš kalėjimo. Jis buvo 
nubaustas 20 metų.

Ne taip aiškiai, bet bendros 
politikos nebuvimą davė su
prasti ir Anglija, reikalaudamą 
daugiau paramos iš Amerikos 
savo politikai viduriniuose rim
tuose. Antra išvada Anglijai fr 
Prancūzijai — "7Z?’

abidvi daugiau ima linkčioti 
i Maskvą.

Londonas balandžio m. pri
ima Bulganina su Chruščiovu. 
Saugumas pastatytas ant kojų, 
kad svečiam nepadarytų nema
lonumu pavergtųjų atstovai. 
Prancūzai taip pat važiuoja | 
Maskvą, šiom dienom susitiko 
Edenas su Mollet. kad pasitar
tu kaip laikytis su Maskvos 
žmonėm. Tai jąu bendras inte
resas, skirtingas nuo Ameri
kos.

Kaip Amerika pasielgs — ar 
turės savo politika ir ja vvkdvs 
ar glausis prie Anglijos sū 
Prancūzija? Snauda jau nrane- 
ša. kad Amerika svarstanti ra
dikalią* pakeisti savo nusista- 
tvma dėl Egipto. Lig šiol ii tv- 
lėio net dėl Eeinle perkamu 
ginklu iš komunistu. Gali da
bar pasisakvti prieš jį ir pasuk
ti su Anglija .

Eiima su vakariniu ir sąjun
gininku politika patvirtina ii 
žinia, kad Amerika pasidavusi 
spaudžiama savo europiniu są
jungininku atleisti prekybos st 
komunistais varžtus .

Dabartinė padėtis rodo, kai 
Amerikos politika tenkinasi 
sulėtindama savo sąjunginiu 
kų bėgimą į Maskvą.



ŠNIPŲ LIZDAS (2)

taip, kaip ir visiems kitiemsTau bus

BIJOMeS. KAD JAU ANTRĄ KARTĄ MUS IŠDUOS
SPAUDA

GAIVU SUKILIMAS PRIEŠ RANKAS

vals-

agentu

jų in forma-

dirbo
buvo

• Vasario 16 gimnaziją šie
met baigia devyni mokiniai.

ir juos apmokyti 
sijom i vakarus.

Jie turėjo būti 
botažo ir teroro, 
kiltų, jie 
sprogdinti 
nius punktus, geležinkelius ir

Tų nuotaikų 
neteising »rn 
samprotavi-

AR GALIMA MOKĖTI LIGONINĖS GYDYTOJUI 
TIEK PAT KAIP LIGONINĖS SARGUI?

rie savo pozityvia veikla buvo 
ir yra įsijungę į bendrą dar
bą ir jame turi didelių nuopel
nų. Daug neieškant, kad ir ki
tame T. Žiburių nr. G. Galvos 
straipsnis “Šaltinis dykumoje”, 
kuriame atkreipia dėmesį į vil
niečio Kazio Čibiro nuopelnus 
informacijos srityje. Prieš jį 
ir panašius pozityvius darbi
ninkus tenka lenkti galvą — 
ne dėl to, kad jie vilniečiai, bet 
kad jie lietuviai, idealistai, ko
votojai.

Buvo pereitą kartą atvaiz
duotas sovietiniu šnipu lizdas 
Prahoje Snielhereę. k?»r jie 
buvo ruošiami ir leidžiam’ i 
Vakarus.'Kitas tokis lizdas yra 
rvtu Rerlvne. Jo uždangą pra
skleidė pabėgės Sovietų MVD 
karininkas Nikolaj Choriilov. 
Jo istorija žinoma, kam jis pa
teko i Vakarus. Bet iš jo na- 
sakojimu Įdomu patirti, kaip 
šiame lizde verbuojami agen
tai, kaip tie agentų agentai 
nuolatos netikri dėl savo pasky
rimo, nes jų likimas priklauso 
nuo visokių pasikeitimų Mas
kvoje. Nors juos padaro tik re
žimo robotais, tačiau savo šir
dyje daugelis jų negali atsiža
dėti žmogaus teisių ir tai pri
veda prie individualaus maišto 
prieš šnipinėjimo ir valdymo 
sistemą. Tai matyti iš atskirų 
Chochlovo likimo epizodų.

Tik tada, kai Maskva duoda
vo savo pritarimą, kandidatas 
būdavo suvedamas su “pirmo
sios sekcijos” pareigūnais. Kai 
kiti jam duodavo visokius 
klausimus, vienas tiktai stebė
davo klausiamojo kiekvieną 
pajudėjimą, kiekvieną reagavi
mą ir paskui surašydavo kuo 
plačiausią pranešimą, vadina
mą “spravka”. Kada jis atro
dydavo pakankamai tinkamas, 
būdavo paimamas apmokyti— 
kaip reikia sekti ir stebėti, 
kaip sudaryti kodus ir signa-

Buvo 1952. Nikalojus Choch- 
lovas, MVD karininkas, skirtas 
veiksmam užsieniuose, buvo 
paršauktas Į Maskvą. Jam lei
do studijuoti Maskos universi
tete. Savo širdyje jis nešiojosi 
norą pasitraukti iš saugumo

Chochlovo viršininkas čia 
buvo pulkininkas Kovalenko. 
senas Chochlovo pažįstamas, 
paskirtas po Lunino girtos is
torijos restorane. Jis buvo la
bai atsargus, net bailus. Tik 
nežinia, ko jis labiau bijojo— 
savo vyresnybės ar žmonos. 
Jis vis kartodavo, kad tuo ir 
kitu klausimu reikia Maskvos 
atsiklausti ir susiderinti su jos 
direktyvom. Bet ir jam nepasi
sekė išvengti nemalonės. Jis 
užverbavo vokietį. pavarde 
Oswald Sersch. buvusi vokie
čių kari ir belaisvį Sovietuose. 
Nelaisvėje jis buvo šnipas ir 
idavinėdavo savo draugus, ku
rių daugelis buvo dėl to su
šaudyti. Kovalenko ji dabar i- 
traukė į šnipus skirtus vaka
ram. Kai jis buvo pakankamai 
apmokytas, pasiuntė i Saąro 
kraštą. Taip atsitiko, kad tenai 
jį pažino vienas buvęs su juo 
drauge nelaisvėje. Sersch buvo 
suimtas, ir teismas davė jam 
aštuoneris metus. Kovalenko 
l>o to nepasisekimo buvo taip 
pat atšauktas i Maskvą.

Atrinkti kandidatus Į agen
tus Chochlovui daug padėjo vo
kiečių partijos vadovybė. Kiek
vieną mėnesi du kartu Choch- 
lovas lankėsi pas Roeberlein. 
SĖD centro komiteto narį. Tas 
klodavo komunistų partijos na
rių sąrašus ir nurodinėjo, ku-

’ Liūdna tokius pareiškimui 
'•kaityti. Ne dėl to. kad susi- 
rinkusieji nutarė “griežtai rea
guoti" prieš Darbininką. I> r 
bininkas pripratęs prie visokių 
reakcijų. Dėt liūdna dėl tų ž<- 
lingu nuotaiku, kuriose verda 
kai kurie vilniečiai ir kuri* st 
kitus nori virinti, 
katilėli pakursto 
informacijom ir 
mals.

. Neteisinga yra 
ei ja, kad esamieji laikraščiai 
užtrenkia vilniečiam duris. 
Laikraščiai neklausia hmvo ben-

kad 
atlygi- 

Prie vie-

apmokyti sa- 
Jeigu karas 

vakaruose turėjo 
amerikiečių kari-

lus, kaip kurti vadinamas “1c- 
gendąs”, t y. sugalvoti savo 
gyvenimo istoriją, kuria klau
sytojas patikėtų. Paskui su to
kia istorija jis būdavo pasiun
čiamas į kraštą, kur jis lega
liai apsigyventų, užslėpdamas 
savo atvykimo tikslą.

Tokių agentų Chochlovas pa
siuntė apie 20 į Olandiją, Vo
kietiją ir Daniją, (b. d.)

KOVA TARP RANKŲ 
IR GALVŲ

Bet šito kompromiso vyriau
sybė negalėjo vykdyti, nes 
prieš jį sukilo profesinės są
jungos, tikroji Izraelio politinė 
jėga. Profesinės sąjungos rei
kalavo. kad ir toliau būtų lai
komasi principo: .

ne “kiekvienam pagal jo dar
bo vaisių". bet "kiekvienam 
pagal jo reikalus". O tie reika
lai visu esą vienodi.

Vyriausybė išsigando ir sa
vo ankstesnį projektą atšaukė. 
Tada gydytojai, inžinieriai, pro
fesoriai ... ir atsakė minėtu 
streiku, kuris buvo tiksliai į- 
vykdytas. Trylika dienų truko 
streikas. Darbininkų profesi
nės sąjungos vadino intelek
tualus “tėvynės išdavikais"

STREIKAS baigėsi 
KOMPROMISU:

vyriausybė pažadėjo tuojau 
mokėti 679 numatyto pakėli
mo, o likusius 339 mokėti nuo 
kitų metų. Savo ruožtu inte
lektualai pasižadėjo per porą 
savaičių atidirbti antvalan- 
džiais už tas dienas, kada jie 
streikavo.

She hung her laundry 
the White House East Room!

Ąxd the šame coulJ be saki about many succcsstul 
jlV men toJay. Many American \vivcs not only 
inspire thcir husbands to sėt wonhwhilc goals būt 
also aid them in attainiru; them. And a familv’s 
soimd tinancial standing is dependent as much upon 
a vvoman’s ability to manage inoncy as it is her hus- 
band's ability to makc it. That’s why a savings pro- 
grain shouki be a Family program- as mnęh the 
vvit'c's responsibility as it is her husband’s.

Many wivcs roday are-cncouraging thcir husbands 
to invest rcgularly in U. S. Scries E Savings Botids 
on the Payroll Savings Plan. It’s the casicsr way to 
save- and onc of the satest. Oncc you sign up tor 
Payroll Savings. you can rclax and kno\v rhat yOtir 
saving is bcing Jone tor yOu automatically. Each 
pavday yotir inoncy gocs into Savings Bonds whete 
the principai is assurcd and your rctnrnsguaranteed.
Help your h:oė<i>id guin Jinunciul scciirity t«nn<>rn»u» 

—by nupinng hnn to inres: in Nnčijp Bonds tojay.

tarnybos. To ypačia’ norėjo jo 
žmona Janina, kurią dar nese
niai buvo vedęs.

Balandžio r-ėn. Cho-
chlo^a pakvietė i .

“Pirmosios Sekcijos virš»n;n- 
kas pulk. V. Lun’nas norėio 
su juo kalbėtis, žmnin cva. 
lovas apie Lunina nemana. Ži
nojo, kad Luninas buvo suma
nus, kai būdavo b’aivns. Tik 
kai pasigerdavo, nesuvaldvda- 
vo liežuvio. O gerti nuolat 
gerdavo, nes buvo alkoholikas. 
Dėl to buvo atšauktas iš Berly
no, nes girtas išsiplepėjo kel
neriui apie saugumo paslaptis. 
Bet jis turėjo pečius, jeigu 
Maskvoje nebuvo nubaustas, 
priešingai — buvo paaukštin
tas... Pas jį pakviestas Cho
chlovas patyrė, kad Berlyne 
reikia priverbuoti naujų agen
tų tarp vokiečių ir šiam reika
lui siunčiamas jis, Chochlovas 
savo nenorą turėjo nuslėpti. 
“Kaip ilgam ir kada galės 
grįžti į Maskvą?” tegalėjo tei
rautis Chochlovas. “Tu turi už
davinį” sausai atsakė viršinin
kas, — kaip ir visi kiti. Tu sa
vo uždavinį turi atlikti, kaip ir 
visi kiti. Kai reikės, kad tu su
grįžtum ,būsi sugrąžintas kaip 
ir visi kiti”. Chochlovas primi
nė. kad jis turi žmoną, kad jo 
žmona laukia kūdikio. Teira
vos. ar ji gali važiuoti su juo 
sykiu i Berlyną, ar bent jis 
galės atvykti rudenį jos aplan
kyti. “Kaip ir visi kiti, mono
toniškai kartojo viršininkas.— 
gal jai bus leista nuvykti į Ber
lyną. gal bus leista tau parvyk1 
ti: gali paduoti tarnybini pa
reiškimą tuo reikalu kaip ir vi
si kiti”.

Balandžio. pabaigoje r? .
Chochlovas išskrido^ Berly

ną.
Savo popieriuose turėjo įra

šytą nauja pavardę ir profesi
ja: jis dabar buvo Nikolaj Je- 
gorov, raudonosios armijos vv- 
resnvsis leitenantas, keliamas į 
Karlshorstą. Tame Berlvno 
priemiesty Sovietai turi įsiren
gė štaba. Didelė priemiesčio 
dalis aptverta vielom. Joje yra 
ir MBG pirmoji sekcija, kurio
je Chochlovui atvykus 
septyni žmonės. Jiem 
skirtas uždavinys

surasti tam vokiečių
busimom mi

LYGYBĖS KELIU
Izraelistinis socializmas, 

ris valdo Izraeli, nustatė.
visiem dirbantiem 

nimas yra vienodas, 
nodo pagrindinio atlyginimo 
skiriami priedai tik už ištarnau
tų metų rr už šeimos narių 
skaičių.

Praktiškai susidarė tokia pa
dėtis. kad ligoninės vedėjas 
chirurgas gauna ne ką daugiau 
kaip tos ligoninės nemokantis 
skaityti ir rašyti sargas, jeigu 
jis turi daugiau šeimos.

Skirtumas tarp žemųjų* ir 
aukštųjų atlyginimų Izraelyje 
svyruoja tarp 1:1,5 ir 1:2. Tuo 
tarpu Sovietų Sąjungoje, taria
mai taip pat socialistiškai tvar
komoje, tas skirtumas yra kaip 
1:55.

Sionistinis Izraelio judėjimas 
iš karto nukrypo prieš perdė
ta žydų intelektualizmą, pasi- 
nešima į- mokslus. Ministeris 
pirmininkas Ben Gurion ugnin
gai ragino jaunimą, kad jis 
veržtųsi ne i mokslus, bet ei
tų žemės plėšti Negev plotuose. 
Studijas universitete jis išvadi
no “materialistiniu karjeras 
ieškojimu”.

dradarblų nei jų geografinio 
nei socialinio kilimo.

Kursto save ir kita netiesa 
— kad esą jie laikomi “posū
niais”. “antraeiliais žmonėmis”, 
kad jie esą ar buvę išduodami 
“vadovaujančių asmenų”. Tai 
pigi demagogija. Bet ją karto
dami. gali pirmiausia sau pa
kenkti — įsikalbėti menkaver
tiškumo ir iš jo einančios pa
giežos"' kompleksą.— O tikrovė 
yra kita — vilniečiai yra to
kie pat piliečiai kaip ir visi lie
tuviai; kuriem rūpi ir turi rū
pėti ne tik Lietuvos dalies, Vil
niaus, bet visos Lietuvos reika
lai. Tokiais ir mes ir visi juos 
laiko. Be reikalo kai kurie vil
niečiai nori įsikalbėti, kad jie 
turi rūpintis tik tada, kai 
svarstomas jų “gimtųjų namų” 
reikalas. Tai jau partikuliaru- 
mas. Be reikalo nori pripažin
ti tik tokią spaudą, kuri “tar
nauja mūsų interesam". Kas 
gidtie' “mūsų” ar “nemūšų in
teresai? ? Lietuvos interesai 
turi būti tie “mūsų interesai”. 
Ir- vilniečiai turėtų taip jaustis.

Kursto savyje žalingą nuo
taiką ir neteisingu priėjimu 
prie tariamų pasitarimų su len
kais. Darbininkas taip pat ne
dalyvaus tuose pasitarimuose. 
Jis nedalyvauja nei tarp tų 
“vadovaujančių asmenų" bei 
“vaiksnių”. bet jis nesijaudina, 
kad jį ten ar Vilnių, ar Kauną, 
ar Lietuvą kas “parduotų", nes 
žino, kad tokie pasitarimai 
šiandien teturi išsiaiškinimo 
prasmes ir jokios saistomosios 
galios: kad ten bus pasitari
mai ne tarp Vilniaus lietuvių ir 
Vilniaus lenkų, o tarp lenkų ir 
lietuvių tautos dalies, atsidūru
sius tremtyje ir susitelkusios 
į tam tikrą organizaciją.

Mums rodos, kad tokis šū
kavimas apie ‘posūnius", apie 
“antraeilius asmenis", “išdavi
mus", pažadai “griežtai rea
guoti” tik kenkia pačios vilnie
čių sąjungos vardui. Tikime, 
kad tai nėra visų vilniečių nuo
taikos. Yra daug vilniečių, ku-

JTjlbigail Aoams was no elinging vine.
Wife oF onc United States President and mother 

oF another, she exercised great infiucnce on both 
the sočiai and political lite of her time. Besides. she 
did the Adams’ Family vashing and ironing and 
cooking and dishwashing—and raiscd Fout chįU 
d ten, practically alonc. while her husband was 
away For long periods oF time on business.

And Abigail did even morc. She was an c\ccllent 
business wotnan. She managed her husband’s mod- 
est estate with such discretion and skili that lohn 
Adams \vas able to retire Froin public Service to a 
lite oF comparative easc. And this \vas in distinet 
contrašt to the poverty that cmbittcred the elosing 
years oF sėme oF his illustrious eonteniporaries.

John Adams xvould never have been ablc to gain 
this security vithout the invahiablc hclp oF his dc- 
voted wiFc Abigail.

rie būtų tinkamiausi. Tada 
prasidėdavo ilgas kandidatų 
tikrinimas. Tikrindavo Berly
no MGB centrinė savo kartote
koje, liaudies milicija rinkda
vo žinias, pasiųsdavo į Mask
vą, ir tenai kartotekose tikrin
davo...

Vyrai, kurie prisirišę prie 
šaimos, buvo taikomi netinka
mais. Tegalima buvo prisirišti 
tik prie komunizmo ir daugiau 
prie nieko. Tokie čia buvo rei
kalingi. Vyrai, kurie fa^uvo jau 
bausti, taip pat netinkami, nes 
jų pavardės jau gali būti žino
mos vakarę Vokietijos polici-

Vis sekame, ar Izraelis ka
riaus su Arabais ar ne. Bet 
šiom dienom Izraelis patraukė 
pasaulio dėmesį, ypačiai tų. 
kurie seka socialinio gyvenimo 
praktiką. savo nepaprastu 
streiku —

sustreikavo gydytojai, advo
katai, inžinieriai, chemikai, mo
kytojai, profesoriai, aukštieji 
valdininkai.

Jie protestavo prieš tai, kad 
jų atlyginimas veik nieku ne
siskiria nuo paprasto juodadar
bio, ir reikalavo atlyginimus 
pakelti. Reikalavo pakeisti so
cialinę sistemą, kuri buvo įsi
galėjusi Izraelyje nuo pat 
tybės pradžios.

DRAUGAS IS PRANCŪZIJOS 
APLENKĖ CHRUŠČIOVĄ 
Kažkur Prancūzijoje sėdi 

komunistų partijos filozofas 
Guy Besse ir negali atsistebė
ti. kaip gyvenimas pasikeitė 
per dvi savaites. Dar prieš 
dvi savaites jis puolė visu aš
trumu sąvo draugo Pierre Her- 
vey išleistą knygą "Revoliucija 
ir stabai”, kurioje buvo su dul
kėm sumaišyti abudu prancū
zų komunistų dievaičiai Tho- 
rez ir Duclos. Besse taip pasi
piktino knyga. paniekinusia 
vadų aureolę, kad reikalavo 
autorių išmesti iš partijos. Jis 
reikalavo tobulas ištikimybės 
“Mauricė Thorezo partijai”, 
net ne “komunistų partijai".

Jo reikalavimas buvo' įvyk
dytas. ir knygos autorius iš 
partijas išmestas. O Besse jau
tėsi apgynęs tyriausią partijas 
mokslą nuo pasikėsinimo. Da
bar sėdi Besse ir susijaudinęs 
skaito, kad Chruščiovas Mas
kvoje nuvainikavo Staliną ir 
“vieno asmens" autoritetą. Be
sse žino prancūzų įprastą griež
tumą ir dabar galvoja, kad 
partija persvarstys Harvey 
knygas bylą ir gali jas autorių 
priimti atgal į partiją, o pa
smerkti ir išmesti jo kritiką 
Besse už sabotažą ir partijai 
ištikimo sūnaus niekinimą.

DULLES AZIJOJE 
YISAI AIŠKUS <

Antradienį Karachi prasidė
jo 8 valstybių, vadinamo Seato. 
konferencija.Valst sekr. Duūes 
nagrinėjo tariamai naują So
vietų politiką ir ją pavadino 
Trojos arkliu. Esą ginkluota 
Sovietų agresija atitraukta į 
rezervą, o pirmoje eilėje pa
leista prekyba ir kultūriniai 
santykiai. Bet ginkluotoji jėga 
bus panaudota vėl, kai tik ji 
pasirodys naudinga Ragino, 
kad pietų rytų Azijos-, tautos 
sudarytų ir savo ginkluotą 
bendrą jėgą komunizmui at
remti.

LYGYBĖS VAISIAI
Tos propagandos ir sociali

nio profesoriaus ir sargo suly
ginimo dėka, jaunimas pasine
šė į amatus, sumanesnieji ėmė 
bėgti iš valstybinės tarnybos į 
privatines profesijas. Valsty
bė pajuto, kad jos aparate li
ko menkesnės rūšies jėgas.

Kad pritrauktų ir geresnią
sias. vyriausybė ryžosi eiti į 
kompromisą, ir parlamento 
komisija parnešė projektą, pa
gal kurį intelektualinis darbas 
geriau atlyginamas.

KARALIŠKAS ŠOKIS. Graiki- 
jtn karalių* ilki h
fa*. ka«* p«wkt| mvn
Aluona l'reflrrlka.

T. Žiburiuose kovo 1 apra- 
sytas St. Catherines ir Toron- 

ĮĮįIĮ; to vilniečių sąjungos pasitari- 
mas. Aprašymas būdingas tuo, 
kad tik keliais .sakiniais sumi- 
nėti pozityvūs pasitarimo dar- 

ĮĮBĮv- bar (dr. A. Šapokos veikalo 
leidimas), o visa didžioji apra- 
žynio dalis skirta nusiskundi- 

■ mm.
Nusiskundė, kad “suprasti 

platesnį pasisakymą Vilniaus 
beU vilniečių reikalais mūsų 
spaudoje yra retas atsitiki- 
mas”. Todėl pasitarime nutar- 

“ ta padėkoti AL Gimantui. kad 
jis vilniečius parėmęs spaudo- 
je. Nutarta taip pat “griežtai 

Sggį: reaguoti prieš pasisakymus 
Rūbininke”.

-Toliau aprašyme iškyla di- 
džoji nepasitenkinimo priežas- 
tis^.esą dabar būsią tariamasi 
su,, lenkais, o “mes vilniečiai 
pęie. pasitarimų neprileidžiarr.i. 
visuomet paliekami už durų.

5į.;; bet šiuokart sprendžiant ta;p
svarbii mūsų gimtųjų namų

7 reikalą, mes negalime pasilik-
' ti antraeiliais žmonėmis. Rėi- 

’ kaiaujame, kur yra sprendžid- 
m> mūsų reikalai, turėti lygų 
balsą. Vilniečiai, turėdami se
niausią ir didžiausią rezisten
ciją — 20-ties metų rezisten
ciją prieš lenkus turi teisę ją 
ir 'atstovauti”.

Tame pat numeryje padėko
tasis Al. Gimantas skelbia vie
no Vilniečio veikėjo laišką, ku
riame tie nusiskundimai su
stiprinami. Rašo:

B “Mūsų tautos vadovai su 
mumis nesiskaito kaip su tau
tiečiais. bet kaip su posūniais, 
kiine.h savarankiškai neturi 
galvoti ir negali pareikšti sa
vo, minties. Kaip mes galime 
pasireikšti spaudoje ir gvilden
ti vieną ar kitą mums rūpimą 
klausimą, jei toji spauda ne
priklauso mums ir ne mūsų 

įĄ interesam tarnauja. Jei vilnie-
tis ką nors parašo jam rūpi- 

A ; ,mu klausimu, tai jo straipsniai
Wss labai dažnai randa vietą redak

cijos krepšyje... Juk mes turi- 
<V mę savo tarjie buvusių redak-

torių, žurnalistų, kurie galėtų 
' : duoti straijisnių vilniečių rei

kalais. Bet* i r tokiems asmenim 
yra užtrenktos nilakcijų <!«•- 
rys, o ju balsas nepageidauja
mas”. Toliau jau ryšium su 

. , gandais apie galimus pasikal
bi bėjhnus su lenkais rašo:

'"Mes bijomčs. kad Lietuvos 
valstybės kai kurie veiksniai 
jau antrą kartą mus išduoda. 

" Pirma kaitą mus išdavė taut:- 
nmkai 1938 m., išprovokuoda
mi' ultimatumą, o dabar šios 

; dienos vadovaujantieji asme- 
nyš”.



PuMished Semi-Weekly except hoU-" 
weeks» when issued weekly

THE WORKER’ (Titte Copyright) By FRANCISCAN FATHERS

Einanuo 1*15 metų. 1951 sujungs AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Reentcred a> aecond Maas matter at Brooklyn, N. Y. May 25. 1951. under the Act 
of Mareli 3, 1879, orlglnaily enterod aa 

September

SUBSCRIPTION RATES

Domoatto yoariy ____________ $6.00
Brooklyn, N. Y.____________$6.50
Hatf year-------------------------------$3.50
Foreign-------------- ,------------------$6.50

Uaikraitį tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SU2IEDELIS
Straipanim ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir. gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone- Už skelbimų turini ir kalbų redakcija neatsako.

Kaip sekamos Vilniaus radijo
Iš Vliko Informacines Tarnybos veiklos

žinios
Stipriausias mūsų informa

cijos šaltinis, kuris greit pa
duoda iš pavergtos Lietuvos 
Vilniaus radijo skelbiamas ži
nias, yra

Vliko šiaurės Vokietijoje iš
laikoma radijo šokimo stotis.

Ji pradėjo veikti 1952 m. 
lapkričio 29 d. ir nuo tos die
nos iki šiol nėra nevienos die
nos nutraukusi savo ’darbo. Ar 
šalčiai spigina, ar perkūnai 

Žmoniški tikslai ir nežmoniški veiksmai ban;
gos vilioja maudytis, stotis, iš
kišusi savo* anteną į erdvę, go
džiai gaudo žinias, kurias Lie
tuvos pavergėjai skelbia ir 
siunčia oro bangomis .

Stotis kas rytas 5 valandą 
įsijungia ir dirba tol, kol vei
kia Vilniaus radijo siųstuvas, 
t. y. iki 22 vai. - -

Per tą laiką iki 1956 m. sau
sio 1 d. suregistruoti 24 tomai 
medžiagos, susidedančios iš 
9.518 mašinėle glaustai surašy
tu puslapių.

Nuo tos dienos iki šiol nu
girstos žinios ir pranešimai 
kasdien perrašomi mašinėle, ir 
kasdien 12 jų nuorašų siunčia
mi daugiausia anapus Atlanto 
— Amerikos Balsui Vašingto
ne, Free Europe Komitetui 
New Yorke (kur jomis naudo
jasi V. Rastenio vadovaujama 
Įstaiga), į Kongreso biblioteką

Mcond dass matter at Boston, Mas*. 
12, 1915,
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Pusei metų---------------------.----- $3.50
Užsienyje----------------------------------$6.50

Amerikos Legijono vadas, J. dėl to, kad bolševikai dega 
Addington Wagner, prisistatė didžiausia neapykanta neko- 

munistam ir ją sėja savo jau
nuomenėje per komunistines

Atstovų Rūmų užsienio reika
lam pakomisei ir jos posėdyje 
pareiškė, kad jo žiniomis viena organizacijas, mokyklas ir kny- 
Jungtinių Tautų organizacija gas. Jisai nekaltino jų nei už 
teikia prieglobstį komunistam tai, kad Unesco žmoniškiem 
ir jų simpatikam. Jis kaltino 'siekimam neatitinka nežmo

niški bolševikų veiksmai, jų 
okupacijos ir koncentracijos, 
kalėjimai ir žudimai. Jis kalti
no pačius amerikiečius ir kitus 
vakariečius, kurie įeina į tą or
ganizaciją. Jų tarpe jis randa 
prokomunistų arba tokių žmo
nių, kurie turi simpatijos tik 
“vienam pasauliui” (pro-One 
World), atseit, sovietiniam. Ir 
tie žmonės nėra kokie tamsuo
liai; vargšai ar nuskriaustieji, 
kurie dėl teisingo savo širdies 
kartumo stumiami kartais glau
stis prie komunistų, patikėda
mi jų gražiom vilionėm, nes iš 
kitur reikiamos pagalbos 
sulaukia. Priešingai, tie žm< 
yra šviesuoliai, prasigyv 
mokyti, sakytumei kultūr 
bet tokios kultūros, kuri . 
nekliudo primerkti akis į 
kultūringą komunistų elgs 
su pavergtaisiais. Jie ne 
testuoja, bet kolaboruoja.

Jungtinių Tautų žinioje vei
kiančią tarptautinę auklėjimo, 
mokslo ir kultūros organizaci
ją (The United Nations Educa- 
tional, Scientific and Cultural 
Organization).

Tos organizacijos tikslas yra 
'4 artinti tautas, rūpinantis moks

lu, kultūra, auklėjimu bei švie
timu, kad galima būtųpasiekti 
žmoniškesnio tautų bendravi
mo, tolerancijos, pagarbos vie
nų kitiem, nepaisant, kas ir 
kokiai priklausytų rasei, tikėji
mui, pasaulėžiūrai ar luomui. 
Tam tikslui, pavyzdžiui, siūlo
ma, kad iš istorijos ir geogra
fijos mokyklinių vadovėlių iš
nyktų vaizduojama neapykanta 
vienos tautos kitai, nebūtų 
skelbiama kuri istorinė netie
sa, iškreipti faktai, pretenzijos 
•į kitos tautos žemę, savo tau
tos aukštinimas, o kitos žemi
nimas. * • TT

Visi tie siekimai yra gražūs 
ir idealūs, žmogiški, o parink
tos tam priemonės taip pat ge
ros: kultūrinis bendravimas, 
auklėjimas jaunos kartos, kad 
ji nuoširdžiai ir teisingai su
prastu kitos tautos žmones, ne 
tik taip gali atsirasti ir dides
nis susipratimas tarp atskirų 
tautų. Giliausia prasme tai yra 
ugdymas pagarbos ir meilės 
žmogaus žmogui. Kas galėtu 
sakyti, kad tokia tarptautinė 
organizacija būtų nereikalin
ga?

Bet kaip tada suprasti Ame
rikos Legijono vado kaltinimą?

Vašingtone ir dar Į kelias kitas 
vietas.

Toks žinių gavimo būdas lei
džia skubiai reaguoti į kai ku
riuos okupanto skleidžiamus 
pasisakymus ir į jo varomą pro
pagandą. Pasiųstoji medžiaga 
per 3 dienas jau pasiekia Ame
riką, o per pusantros dienos 
— visas kitas vietas Europoje. 
Į Ameriką siunčiama oro paš
tu, ir tai pareikalauja gana 
stambių pašto išlaidų. Vienas 
nuorašas, bent dalinu sutvar
kytas. ateity bus perduodamas 
Pabaltijo Institutui Bonnoje, 
kur studentai lietuviai ir lat
viai galės gilintis į Lietuvos dabartį ir šį šaltinį panaudoti šių 
dienu istorijos studijoms. Da
lis užfiksuotų Vilniaus stoties 
pranešimų buvo perleista taip 
pat Čikagos Un-tui, kur lietu
viai studentai gali rasti naujos 
medžiagos apie padėtį Lietuvo
je. Tai didelis Vliko dokumen- 
tacinis šaltinis.

Stoty nuolatos budi prie apa
ratu ir dirba 3 žmonės.Darbas yra sunkus ,ilgas, nesibaigiantis nei sekmadieniais nei švenčių dienomis, labai varginąs, nes priimamoj aparatūroj šalia žinių girdėti ir visokių atmosferinių trukdymų bei kitų stočių trikdomųjų balsų. Daug sunkumų yra su

būstu, nes prie Baltijos jūros 
kurortuose būstai yra itin 
brangūs ir sunkiai ' gaunami. 
Todėl tarnautojai yra priversti 
daug laiko sugaišti bevykdami 
Į darbovietes. Ir pragyvenimas 
brangus — didesnis nei šiaip 
kitur Vokietijoje. Tokiu būdu 
tenka ten dirbamą darbą ver
tinti daugiau kaip pasiaukoji
mo, bet ne kaip eilinį darbą 
pragyvenimui užsidirbti.

Vliko Inf. Tarnyba atitar
nauja keturias radijo stotis:

prie Vatikano įsteigtąjį lie
tuviškąjį skyrių, kuris iš visų 
bus bene pats seniausias, prie 
Romos valstybinio .radiofono, 
prie Madrido tautinio radijo 
lietuviškąjį skyrių ir pateikia 
apsčiai žinių Laisvosios Euro
pos siųstuvo lenkų skyriui 
Muenchene. Pastoviai šios sto
tys aptarnaujamos nuo 1953 
m. vasario. Ir iki šiai 
siuntinėjami centrinio
skyriaus, esančio prie Vliko, 
paruošti komentarai bei žinios. 
Taip

radijo bangomis .palaikomi 
pavergtosios Lietuvos gyvento
jų laisvės troškimai ir prane
šama apie - lietuvių įvairių 
veiksnių keliamą balsą už Lie
tuvos laisvę.

Kartu demaskuojama bolše
vikinė propaganda. Radijo sky-

rius, beskelbdamas savo ko
mentarus ir žinias, prisilaiko 
tam tikrų gairių, kurios apta
riamos kartkartėmis susiren
kančiose rat \ o bendradarbių 
konferencijose t paskutinė buvo 

praeitų metų vasarą). Radijo 
stotys seniau gaudavo visos tą 
pačią transliacijoms skirtą me
džiagą,

nuo pereitų metų rudens 
kiekvienai stočiai siunčiama 
atskira medžiaga, <

atsižvelgiant į specifinius tų 
stočių ypatumus ir lietuviškų
jų valandėlių vedėjų pageida
vimus. Prie Vatikano veikian-

Čioji stotis daugiau dėmesio- 
kreipia į religinius klausimus Og 
ir aiškina dialektinio materia- ‘‘3 
lizino žalą, gi Romos — dau
giau teikia politinių žinių. Ma
drido stotis replikuoja į bolšę- 
vikų pranešimus dalimi tiek.iSL- 
pačių ispanų šaltinių gaunama ; 4 
medžiaga, tiek radijo skyriaus 
pateikiamais komentarais bei-- J 
žiniomis. Free Europe lenkų 
skyrius Muenchene duoda 
formacijų apie laisvinimo akci- j 
ją ir lietuvių veiklą. Radijas 
lenkų kalba turi nemažą įtaką:.; 
ne tik Lietuvoj lenkiškai kaJC|^| 
bantiems gyventojams, bet i£x Ą 

visai lenkų tautaL ;

Europoje dar yra galimumų 
praplėsti lietuviškųjų trans- ,i|| 
liacijų tinklą ir kitose Europo- 
je veikiančiose radijo stotyse, J 
jei tam tik būtų sąlygos.

ne-

dienai 
radijo

Jisai nekaltino pačių bolševi
ku ir jų satelitų, kuriem toje 
organizacijoje neturėtų būti 
vietos. Jisai nekaltino jų nė

Pasaulyje yra visokių ] 
giškumų, o vienas iš jų vr< 
gaulus įsitikinimas, kad 1< 
turinti būti visokiom idė 
ypač moksle. Bet kai 1 
mokslas bolševikų yra*paki 
tas politikai, tai tie “moksl 
kai”, kurie žavisi ta bolše 
ne kultūra, varo bolše 
politiką. Jie yra ne kultūra 
bolševikinio režimo skleid 
Visa vakarų pasaulio nei 
yra ta, kad jis leidžiasi m 
jamas materialistinės bol 
kų kultūros.

šitaip anksčiau buvo n< 
nam krašte, kurie šiandien 
jau bolševikų gaujoje. Til 
spaustas jų kumštis atvėrė 
kulturbolševizmo skleidė; 
bet jau buvo pervėlu. Ar 
ma ir toliau vėlintis?

k»«» ’. 'u.*,<
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VILNIEČIAI KVIEČIA TALKON
singi istorijos faktai ir gina
mos lietuvių teisės, toliau ra
šoma:

“Tai padaryti galime leisda
mi svetimomis kalbomis kny
gas apie Lietuvos praeitį ir da
bartį. Jų leidimas būtų kova 
netik už Vilniaus kraštą/ bet - 
už visą Lietuvą. Šio darbo Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjunga 
ir ėmėsi. Pirmoji knyga anglų 
kalba leidžiama Dr. A. Šapo
kos “Vilnius Lietuvos gyveni-' 
me”. Po jos seks kitos. Šios 
knygos išleidimas yra pavestas 
VKLS-os Toronto skyriui. Ki-- 
tas knygas gal būt leis kiti , 
skyriai ar pats centras, o gal 
būt sudaryta ir speciali knygų 
leidimo komisija. Nemažai lie
tuvių mokslininkų darbų rank
raščiuose pelija stalčiuose ir 
nėra kam jų parodo pasaulio 
šviesai. Tokios komisijos ir bus 
pareiga mokslininkų darbus 
parodyti dienos šviesai.

Bet gi tokiam dideliam dar
bui reikalingos lėšos. Jų reika
lu mes ir kreipiamės į viso pa
saulio lietuvius. Prisidėkime 
prie šio darbo visi. Kai visi dė
simės. nors ir po centą — sun
kumų nebus ir atliksime didelį 
darbą! Pateisinsime ir savo 
buvimą išeivijoje.

Tad dar kartą kreipiamės, 
prisidėkime prie bendros talkos 
mūsų tėvynės labui.

Pinigus prašom sirsti vajaus 
komiteto iždininkui” nurodytu 
a d -esu. Iš anksto tariamas 
ačiū vajaus komiteto vardu.

Toronto Vilniečių Sąjungos 
skyrius yra 
anglų kalba 
kos knygą 
gyvenime”.
lėšų yra sudarytas vajaus ko
mitetas (adresas: J. Cicėnas, 
138 Šhaw St., Toronto, Ont., 
Canada) ir jo vardu spaudai 
išsiuntinėtas kreipimasis į lie
tuvių visuomenę ateiti savo au
komis talkon. Nurodžius, kad 
lenkai tebesisavina lietuviškąjį 
Vilnių ir daugelį Lietuvos pra
eities žymių vyrų, ir kad iš lie
tuvių pusės tini būti duoti tei-

užsimojęs išleisti 
dr. Adolfo Šapo- 
“Vilnius lietuvių 

Leidimui surinkti

non-

• Mirti per brangu — nu
sprendė Chilės sostinės bur
mistras ir Įsakė nustatyti laido
tuvių mokesti, kuriuo negali 
peržengti. To seniai reikėtų 

. Amerikoje.

PAULIUS JURKUS
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Didžiu triukšmu nuėjo Rad
vilos grįžimas. Rūmuose laks
tė tarnai ir patarėjai, o mar
šalka trenkė buože, šaukda
mas bibliotekos salėn.

— Kunigaikštis viesulu su
grįžo,— kuždėjo menės. — 
Blogos žinios jį sulaikė. Gal 
žuvėdai plaukia, gal Maskva 
atlekia žirgais?

Karas? Karas?
Susirinkus patarėjam ir 

dvaro svitai, Radvila sėdosi už 
stalo ir tarė:

— Baisiau nei karas: jėzui
tai žvaigždę surado! Kaip nu
veikti juos, kad tinkamai pa
vadintų?

Atsiduso bibliotekos salė. 
Nusišypsojo. Tai tik juokai!

Iš lentynų kėlė tomus, var
tė ir ieškojo. Ir* kiek vardų su
rado naujai žvaigždei, kiek ge
riausių būdų, kaip nueiti, pra
dėti kalbas, ką už tai pasiū-

Kunigaikštis lūkuriavo: štai 
visi iš jo aruodų minta, bet 
niekas nesiūlė Radvilos vardu 
vadinti žvaigždę. Patarėjai 
tuoj suprato, kad kažkas ne
gera. O gal taip, o gal šitaip; 
gal pasikviesti pas save, gal 
dovanų nusiųsti? Kilo sąmy
šis ir ginčai.

Tuo metu bibliotekon įėjo 
kunigaikštytė. Jai rūpėjo būti 
drauge su tėvu, su dvariškiais, 
kad niekas jos neieškotų. Nors 
ir paslėpė mylimąjį, bet tė
vas turi ištikimus tarnus.

Gali tuoj pranešti, kad rū
muose dar tebėra brangeny
bių prekėj as. O kas tada?

Iš ginčų jj tuoj suprato, kas 
čia dedasi.

— Tėve, — tarė ji kuni
gaikščiui, — seniai norėjau, 
kad iŠ žvaigždžių man ateitį 
pasakytų. Dabar juk pilna 
astrologų. Eime pas jėzuitus. 
Jei jie surado naują žvaigždę, 
tai mokės išburti. O tada pra

dėsim kalbą apie nuostabų 
radinį, kuri tik jūsų vardu pa
vadinti reikia.

Kunigaikštis sužiuro Į duk
rą, nesitikėdamas, ar ji gali 
būti tokia išmintinga. Bet ar 
jie sutiks iš astronomijos nu
sileisti į astrologiją?

— Kas, šviesiausias kuni
gaikšti, jum atsakė?! Jie su
tiks. Eime tuojau! — kuni
gaikštytė maloniai nusilenkė 
tėvui ir galvojo, — kai jie iš
keliaus, jos mylimasis nepa
stebėtas pradings.

— Tai geriausia! — nutarė 
visi. — Tai bus pradžia!

Radvila tuoj pasiuntė mar
šalką pas jėzuitus.

Vienuolyną nuslempė neri
mas. Suprato jie, ko kuni
gaikštis ateina. Prisimins jis 
žvaigždės vardą. Bet kodėl 
pradeda nuo astrologijos, nuo 
būrimų, kodėl tiesiai nepasa
ko? Ar nenori protestantas iš
bandyti juos, pasijuokti iš ka
talikų? Ar paskui nekils pik
čiausias gandas: Vilniaus jė
zuitai buria iš žvaigždžių!

Kas daryti?!
Vienuolyno vyresnysis pasi

šaukė tėvą Hiacintą ir susirū
pinęs kalbėjo, kas juos ištiko. 
Gal nebus jų garsiojo mokslo 
— jų astronomijos pažemini
mas, jei jis pasakys keletą žo-

džių apie kunigaikštytę, su
vaidins astrologą.

— Jei grąžinsi taiką tarp 
Radvilų ir mūsų, bus daugiau 
nei žvaigždės suradimas, — 
baigė vyresnysis savo kalbą.

Tėvas Hiacintas visai ra
miai atsakė, kad pažįsta astro
logiją, šiek tiek, mielai jis pa
tarnaus ordinui.

Tuoj buvo pranešta Radvi
lai, kad jėzuitai priima.

Vienuolynas didžiąją aulę 
išklojo kilimais, sustatė, gra
žias kėdes, sunešė knygų, 
žvaigždžių žemėlapių, padėjo 
žemės gaublį, saulės ir plane
tų modelius, kvadrantą, kad 
atrodytų kuo įspūdingiau.

— Tik truputį poezijos, tė
ve, — vienuoliai kalbėjo astro
nomui, — prisimink senuo
sius autorius ir sakyk, kas tik 
gražiausio, pritaikyk jai ir tė
vui, garbės nepašykštėk. Ir 
bus geriausia astrologija.

Pats akademijos rektorius 
pasitiko kunigaikštį, jo šeimą 
ir dvariškius ir su iškilme nu
lydėjo Į salę. Vos tik svečiai 
susėdo, susirinko profesoriai, 
išmintingi vienuoliai ir, nusi
lenkę Radvilai, užėmė vietas 
ilguose suoluose. Tada įėjo tė
vas Hiacintas ir taip pat nu
silenkė kunigaikščiui.

Radvila suprato: tai jis — 
išradėjas. Jam šyptelėjo, šyp
telėjo ir linktelėjo galvom ir 
visa jo palyda.

Tėvas Hiacintas pažvelgė į 
kunigaikštytę ir išsigandęs pa- 
blyško. Taip neseniai ji buvo 
ten, aname lange, buvo su ki
tu, nepasiekiama. Dabar ji čia, 
ir jis gali kalbėti, tiesą pasa
kyti. Juk jo pareiga!

Radvila dar kartą šyptelėjo, 
pamatęs sumišusį vienuolį, ir 
pagalvojo: štai ir jėzuitas išsi
gando didžiūno.

— Drąsiau, nesibijokit, — 
tarė kunigaikštis. — Ką nors 
papasakokit iš žvaigždžių apie 
mano dukterį. Ji labai tiki 
žvaigždėm, — nusijuokė Rad
vila. — Paskui rimtai pakal
bėsime apie naują jūsų radinį.

Suolų eilė šyptelėjo ir su- 
kuždo. Baukštūs žiūrėjo Į sa
vo draugą ir troško, kad jis 
būtų drąsus, užmirštų rimtą 
mokslą.

Tėvas Hiacintas pamažu 
priėjo prie stalo ir dar kartą 
pažvelgė į mergaitę, širdis 
plakė neramiai. Aplinkui suo
lai nutilo. Reikia jam kalbėti.

Susivaldęs ramiu balsu pa
klausė kunigaikštytės gimimo 
datos.

— Kas gi čia dabar?! čia 
ne piršlybos! — pasipiktino

\

kunigaikštienė.
Radvila sujudo, nusijuokė ir 

žmonai paaiškino, kad nuo čia 
prasideda visa astrologija. 
Pats pasakė gimimo datą ir 
vis juokėsi, šyptelėjo ir jo pa
lyda ir vienuoliai.

Tėvas Hiacintas braižė, rašė 
ir statė jos horoskopą. Buvo 
matęs knygose daugel tokių 
piešinių, tai ir dabar įbrėžė 
Zodiako ženklus, Jaučio ra
gus, Mergelės žvaigždyną. Įdė
jo ir rūstų Marsą. Kartais pa
vartė ir knygą, lyg kažko ieš
kodamas ir vėl rašė. Jei kas 
norėtų pamatyti jo piešinį, jis 
bus saugus, — jis padarė vi
sa.

Tada pakėlė žvilgsnį ir pra
dėjo kalbėti. Prisiminė persų 
posakį apie žvaigždes, sudėjo 
Į padangių raštą žmogaus li
kimą ir privedė prie kuni
gaikštytės. Jos žvaigždė esan
ti tokia šviesi ir gera, pažymė
ta laime, čia Įterpė ir lotynų 
poetus ir matė, kaip vienuo
liai šviečias, nežymiai galvom 
linksi.

Kalbėjo ir apie kunigaikš
tytės būdą, priminęs, kad taip 
žvaigždės sako. Juk tiek kar
tų ją buvo stebėjęs per tele
skopą, tad ir surinko taiklius 
žodžius. Suminėjo, kad mėg
sta muziką ir poeziją, kaip

rengiasi ir dažnai siuvinėja.
Iki šiol juokavęs Radvila 

pradėjo rimtėti.
— Kas gi čia, — žvaigždės 

žino, kad mano duktė mėgsta 
siuvinėti?! — stebėjosi kuni- < 
gaikštis ir su dėmesiu jau se
kė vienuolį.

Suolų eilės sukuždo ir visi 
atsisuko į astronomą.

Tėvas Hiacintas truputį 
stabtelėjo, pažiūrėjo į piešinį 
ir vėl pasakojo, kas kunigaikš
tytei atsitiks. Į jos taikią ra
mią žvaigždę artėja kita, di
delė ir galinga. Ją dar stu
mia kitos pašalinės jėgos, ki
tos didelės žvaigždės, kad tik 
greičiau užpultų kunigaikšty
tės spinduolę.

čia profesorius pažvelgė į 
kunigaikštytę ir matė, kaip 
keičiasi jos veidas, kaip dings
ta švelnūs bruožai. Ji pirmoji 
suprato, ką reiškia astronomo 
žodžiai.

Profesorius nuleido žvilgsnį. 
Jam taip pagailo kaip aną va- 
karą, kai ją pirmą kartą pa
matė. Juk ji bijosi to savo li
kimo, ji nenori. Ar jis nepa
dės šią valandą? O gal tik jo 
žodžiai pakreips kitaip, ir ji | 
bus laiminga. Ar jis netrokšta 
jai laimės?
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K. Bradų no devynios baladės

kapių praeitis susijungia su 
dabartimi naujųjų karžygių 
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Išgirstu ir aš pro gūdžią tylą, 
Kaip suploja kunigas delnais — 
Ir gulėjęs milžinas pakyla 
Ir krivulę nuneša kalnais.

KO už kalnelių aukštųjų, 
Ko, saulužėle, skubi? 
Čia ant kapų užmirštųjų 
Sėskim, saulele, abi.

Pasakok man, saulužėle, 
Ką už kalnelių randi, 
Kam ta žolelė sužėlė, 
Ko taip žemelė skaudi...

O po skruostu, jaučia, ima kaisti 
Aukuro nevėstantis akmuo.
Ir kaip vakaro lievsnojanti pašvaistė 
Sužėruoja ąžuolo- liemuo.

ANT ka'ne.io Palvą pasidėjus, 
Ilsis balto milžino dvasia, 
Klauso — ošia požeminiai vėjai 
SmV.kstančių pušynų šaknyse.

Bet nutylėjo saulužė 
Ir nusileido lėnai. 
Nerušlamėjo giružė, 
Atsidūsėjo kalnai.

Eretaitė vaidina
Nationaltheater

* Kaukasischer 
kuris eina šita-

pridėtume, kad 
visų pasišventė- 
būtų pajėgusios 

sunkumus, jei
Kultūros Instituto 
nestovėtų prelatas

Jau kelintas kartas

13 koncertuoja Annhurst kole
gijoje Putname. pakviestas tos 
kolegijos lietuvaičių studen
čių.
• Aldona 

Mannheimo 
(Vokietijoje). 
Kreidekreis”
me sezone; ji vaidina svarbiau
si vaidmenį. Vasario 1 šio spek
taklio pasižiūrėti atvyko Vasa
rio 16 gimnazija ir Aldoną 
Eretaitę apdovanojo gėlėmis.

Milžinkapių simbolikoje po
etas | žemę įspaudžia gyvo pra
eities žmogaus pėdas. Praei- 
ties žygius atlikusio žmogaus 
vardo neatmena niekas. Gal jis 
neatžymėtas nei garbe, nei 
auksu, nei daina, bet jis gyvas 
žemės velėnoje, kuri persunkta 
prakaito sūrumo ir spindi kaip 
kristalas. Ir akmenų spalvos 
neblunka, o dar vis ryškėja ir 
dega, nes jos aplaistytos brolių 
krauju likiminėje kovoje. Ir 
šaltiniai niekad nesenka ir ne- 
užšala, nes jie prisirinko moti
nų ašarų. Ant kalnelio pasidė
jęs galvą ilsisi senovės milži-

mei poetas nusilenkia su seno
lių tikėjimo gilumu.

Metamorfozė
' Tai kelias iš gilios stabmel
diškos senovės į dabartį —nuo 
degančios šventosios ugnelės 
ant smėlėtų kalvų iki varpų 
skambėjimo po Velyknakčio 
peizažo, iki pirmosios Komuni
jos. Tačiau praeities pėdsakai 
nemirė,’ tik naujomis formomis 
iškilo: “Užkeiktųjų lobių liūd
nos dvasios pūdymų liepsne-

ciziška: bet juk ir tokio pagar
sėjusiojo vysk. Fulton Sheen 
ne visi kūrinėliai lygiai vykę. 
Tėvo žiūraičio knygoj man la
biausiai patiko šie dalykėliai: “ 
"Tolerancija” — gera, turi
ninga, nors trumpa; “Kuklu
mas” — aktualus, praktiškas: 
"Padalytas gyvenimas” — ak
tualu ir vykus; “Viso Įstatymo 
ir pranašų viltys” — gražu; 
“Dangaus karalystė žemėj” — 
tas dalykėlis vienas iš planin- 
jiausiujų bei išsamiausiųjų: 
"Kristus vestuvėse” — ypač 
dailiai apvalus ir turi gražių 
minčių: “Pergalės trimitų be
laukiant” — išlaikyta nuosai
kiai, protingai, Įspūdingai; 
“Krikščioniškos kultūros ke
liu” — planinga, apvalu, tiks
lu.

Ka veiksi! recenzija turi nu
rodyti ir mažiau pasisekusius 
dalykus. Sakysim, “Gyvenimo 
tragizme” komunizmas ir mar
ksizmas apibūdinti neoreciziš- 
kai; “Nepaprastam rykly” šyk
štuolis atrodo kiek siauras; 
"Dėkingume” trūksta kiek 
nuosaikumo; “ženklai ir Ste
buklai” silpnoki: teologiškai 
neatsargiai sakoma, jog tikin
čiajam žmogui nereikią ste
buklu, kad tikėtų, ir tik pari- 
siejai reikalaują ženklų bei 
stebuklų; teigiama, jog nebūtų 
užtekę visų pasaulio knygų 
Dievo mokslui, kuriuos Jė
zus p a d a r ė: jei kiekvienas iš 
jų būtų atskirai parašytas, tai 
manau, kad ir visas pasaulis 
negalėtų sutalpinti tų knygų, 

Kaip paprastai tokiuose pra- kurios reiktų parašyti” (pa
kalbėjų rinkiniuose, ne visi braukimai mano); savaime gra- 
dalykėliai yra lygiai atbaigti, žus Brazdžionio eilėraštis, kaip 
ne visi pakankamai pilni, ne citata, Čia perdaug ilgas; Dai- liepimą tuo, kuo pradėjau: torė.
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t Savo šeštąjį poezijos rinkinį 
Ž ' „ Kazys Bradūnas pavadino, bala-
H , . dėmis. Tačiau tradicinės bala-
Įj dės formos veltui ten ieškotum.
£■' Šio rinkinio eilėraščius su ba-

ladės žanru teriša tik epinis 
elementas, duodąs eilėraščiuo
se pagrindą lyrinėms auto
riaus emocijoms, ir nekasdie
ninė, mistinė nuotaika — mėgi
nimas spręsti mirties ir gyvy
bės paslaptį vitalinėje žemės 
traukos jėgoje ir amžinai dina
miškuose laiko žingsniuose, 
ataidinčiuose iš amžių gludu- | 
mų, stabtelėjančiuose dabar
ties akimirkoje ir nueinančiuo
se į ateitį. Knyga suskirstyta j 
devynis pagrindinius skyrius 
(iš čia ir devynios baladės), o ■

‘ prie jų dar pridėta prologas ir- 
epilogas. Liet. Knygos Klubo 

- gražiai išleista, su dail. V. Pet
ravičiaus aplanku, tūrio atžvil
giu gana stambi—turinti per 
140 puslapių.

Neseniai apyvartoj pasirodė 
nauja knyga "Žodis ir Gyveni
mas", parašyta dominikono tė
vo Tomo Žiūraičio, Ventos iš
leista (243 osL, kaina nepažy
mėta) su orof. A Maceinos pra
tartim, dail. V. K. Jonvno ap
lanku. kuris knvgai gėdos ne
daro. Knyga atsidėjęs perskai
čiau — ir štai čia vadinu ją 
naudinga. Joj sudėta įvairiau
siomis progomis pasakyti pa
mokslėliai bei prakalbėlės, ku
riomis gali gerai pasinaudoti 
kunigai, o kas ypačiai svarbu 
— ir pasauliečiai, tain seni vil
kai visuomenės veikėjai, taip 
atžalynas, studentai, ateitinin
kai, vvčiai ir tt. čia visi atras 
geros medžiagos savo prakal
boms, paskaitoms, rašiniams, 
nes, kaip sakydavo senovės 
šviesuoliai, čia yra tikra Silva 
Rerum — įdomiu temų, gražių 
citatų (iš §. Rašto, Bažnyčios 

. .tėvų, filosofų. įžymių veikėjų, 
poetų, savų bei svetimu), šiaip
jau pabirų minčių, sklandžių 
posakių. Autorius visur sten
gias būti modemus bei aktua- 

? lūs, taip kad žodis atitiktų šios 
dienos gyvenimą. KnVgos kal
ba yra tikrai lietuviška. Sti
lius yra truputį kapotas, bet 
kitaip ir būti negali, kadangi 
juk tie straipsneliai yra vien 
eskizai, plačiu teptuku paduo- 
dą vien pagrindines mintis, ku
rias kiekvienas, ta knyga besi
naudojąs, galės kiek tinkamas 
išplėsti bei papildyti, nes iŠ tik
rųjų dažniausiai h* reikės pa
pildyti, kadangi knygos straip
sneliai yra trumpučiukai — pa
prastai pusantro ar dviejų pas

ninkai kun. dr.-V. Rimšelis.— įvyks 1958 m.. Bruzelyje. Bel- 
Kunigų Vienybės atstovas, kun. gijoj. Vatikaną atstovaus “O 
dr. A. Juška — Liet .Kat Fe- vitas Del” paviljonas, kuris 
deracijos atstovas, archit. Vyt. stovės IbUr millįil

Pagrindiniai motyvai, kaip 
vedamasis siūlas, eina per vi- I 
sus skyrius, tačiau kiekviena- | 
me skyriuje spalvingiau ryški
nama viena kuri motyvų gru
pė. Pamėginkime ir mes stab- ' 
telėti bent akimirką ties kiek
vienu skyriumi.

Variacijos
Dominuoja čia saulės ir erd

vės motyvai. Poetas, pagautas 
nuotaikos, prabyla liaudies 
dainos švelnute forma ir džiau
giasi, kad saulelė gražiai gano 
baltuosius debesėlius ,kad jau
nas mėnulis aria padangių pū
dymėlius. Čia “nuo pietų iki

žodis iš Dievo burnos ir sklan
dė pirmapradė dvasia. O su 
laiko slinktimi eina ruduo ir 
mirtis. Liūdesio ir skausmo 
motyvas prasiveržia kapų sim
bolikoj, varpų skambėjime ir 
poeto nemokėjime paguosti 
liūdinčių gluosnių.

Apeiginė
Poezijos vaizdais čia atsklei-

tekstus, pirmoje vietoje—liau
dies dainas. Trumpai supažin
dinome ir su lietuviais rašyto
jais: Maironiu, Šatrijos Ragana, 
Krėve, Vaičiulaičiu, Kossu - 
Aleksandriškiu, Salomėja Neri
mi ir kitais. Lietuvių kalbos

Miuncheno universitetas pasi
žymi ne vien tuo, kad jis stu
dentų skaičiumi yra didžiausias 
Vak. Vokietijoje, bet ir tuo, 
jog jame yra dėstoma lituanis
tika. šiuo metu tai bus bene 
vienintelis universitetas Vak. 
Europoje, kuriame studentai akcentologijai taip pat buvo

IŠRINKTA LIET. KAT. 
MOKSLO AKADEMIJOS 

VALDYBA
Vasario' mėn. reorganizaci- 

cijos komisijos rūpesčiu įvyko 
korespondenciniu būdų Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademi
jos Centro Valdybos ir Revizi
jos Komisijos rinkimaL Balsavo 
77 Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos nariai. Į Centro Valdybą iš
rinkta: Zenonas Ivinskis (gavęs 
73 balsus), kun. dr. Antanas 
Liuima, SJ, vysk. Vincas Pa- 
dolskis, kun. dr. Vytautas Bal
čiūnas, kun. dr. Juozas Vaiš
nora, MIC, prel. dr. Vladas Tu- 
laba. Į Revizijos -Komisiją iš- 

. rinkta: dr. Juozas Eretas, dr.
Jonas Grinius, dr. Eduardas 
Turauskas.

Naujai išrinktoji Centro Val
dyba pareigomis pasiskirstys 
balandžio mėn. pradžioje, kai 
Zenonas Ivinskis iš Vokietijos 
grįš į Romą.

daamas žemės ir žmogaus ta
patumas: baltasis žemės krau
jas teka kalvose, upeliuose ir 
poeto širdimi; baugu bekraščio 
ilgesio ir tos liepsnos, kurioje 
dega ir pats žmogus. Kartojasi 
juodalksnio ir liepsnos misteri
ja, iš žemės gaunama kvepianti 
duonos pluta, maitinanti žmo- 

šiaūrės toks išgiedrintas aukš- gų, kol visos mūsų darbo die
nos baigiasi be galo paprastai: 
“Gula kartos, kad vaikų vaikai 
gimtų grūdo gajumu”. Ir dėlto 
tai be sustojimo gimdančiai že-

tis”. ačiau po tuo išgiedrintu 
aukščiu glūdi gelmės ir slepia 
gyvybės paslaptį, kuri eina per 
amžius iš anų laikų, kai krito

gali klausyti paskaitų apie lie
tuvių kalbą ir rašliavą. Su li-

1 tuanistika Miuncheno studen
tus supažindina Lic. phil. LIU
CIJA JURGUTYTĖ-BALDAU- 
FIENĖ.

— Kada pradėjote skaityti 
paskaitas šiame sename ir gar
siame universitete? — paklau
siau sutikęs lituanistikos dės
tytoją L. Jurgutytę - Baldau- 
fienę.

— 1955 m. vasaros semstre.
Tada skaičiau tik 2 paskaitas 
savaitėje.

— Bet 1955—1956 m. žie- no universiteto pripažinta ša
lnos semestre, kuris neseniai 
baigėsi, turėjote daugiau dar
bo?

— Taip, dėsčiau 4 valandas 
savaitėje. Paskaitose, šalia ap
rašomosios lietuvių gramati
kos, nagrinėjome lietuviškus

TOMO ŽIŪRAIČIO K1NYGA “ŽODIS IR GYVENIMAS”

Žiūraitis pacitavo negražų Vi
diškio posmą; straipsnely “Gy
venimas mirtyje” autorius sa
ko, jog Išganytojas Alyvų dar
žely iš baimės prakaitavo; tai 
netikslu: prakaitavo ne vien iš 
baimės, toli gražu! Straipsnely 
“Tylusis skundas” sakoma, 
jog egiptiečiai turėję elizieju- 
mą bei tartarą (juos turėjo 
graikai); čia pat sakoma, jog 
sielos kenčia po mirties, nes 
ramybės neturi; jos kenčia ir 
kitokių kančių.

Turiu pasižymėjęs ir dau
giau netikslumų, bet čia nėra 
vietos apie juos kalbėti. Paga
liau — visos tos ydelės nekiek 
tekenkia knygai. O ir kuriame 
žmogaus veikale negalima su
rasti ydų?

Kas mėgsta mūsų įdomųjį 
mąstytoją A. Maceiną, tas ras 
knygos pradžioj jo parašytą 
pratarti, kur esama įdomių 
minčių bei gražaus jų žaidimo.

skirta eilė paskaitų.
— O kaip atrodys Jūsų dar

bo planas ateinanti semestrą?
— 1956 m. vasaros semest

re. kuris prasidės gegužės mėn. 
numatvtos 6 valandos savaitė
je lietuviu kalbos istorijai, sin
taksei ir tekstams.

— Kokioj teisinėj, jei taip 
galima išsireikšti, padėty yra 
jūsų dėstomas dalykas?

— Lituanistika yra dėstoma 
slavų—baltų filologijos rėmuo
se. Galiu pranešti džiugia ži
nia: lituanistika yra Miunehe- 

lutiniu studiiu dalvku (Neben- 
fariū: tai re’škia, iog iš litua
nistikos leidžiama laikvti egza
minus. Galima, pavyzdžiui, stu
dijuoti germanistika ar slavis
tiką kaip pagrindini dalvka ir 
lituanistika —- kaip šalutini.

— Ar daug turite klausyto
ju?

— Pradžioj iu buvo nedaug. 
Dabar iu skaičius didėia. Litu
anistika domisi pirmoj eilėj 
s’avist’kns. lyginamosios kalbo
tyros bei germanistikos stu
dentai. Klausvtoiu tame yra ir 
tokių, kurie vien dėl lituanisti
kos atvvko iš kitų miestų į 
Miuncheną.

—1 Ar vra lietuviu. stndi ve
jančiu Miunchene lituanistiką?

— Tuo tarnu dar ne.
L. Jurgutvtė - Baldaufienė— 

kas su ja pasikalba — palieka 
kuklios, nuoširdžios lietuvės i- 
spūdi. Gimusi ii pietų žemaiti- 
joie. Baigusi Panevėžio gimna
ziją (jos tėvas savu laiku bu- 

[ ves Lietuvos Banko Panevėžy 
direktoriumi). Vytauto D. Uni
versitete studiiavusi kalbas. 
Ten įsigijusi filosofijos licen
ciato laipsni. Studijų pagilinti 
buvo atvykusi 1939 m. į Miun
cheną. čia susipažinusi su ger
manistu dr. E. Baldauf, už ku
rio vėliau ištekėjusi. Jos vy
ras lektoriavęs 1940—1941 m. 
Vilniaus universitete, o 1942— 
1944 m. docentaves Kauno 
Vytauto D. Universitete. Ten 
ėjęs germanistikos katedros 
vedėjo pareigas.

Savo asmenyje L. Jurgutytė 
Baldaufienė darniai jungia 
mokslininkę ir motiną: namuo
se ji augina tris sūnus ir vie
ną dukterį.

Daug metų prabėgo nuo tos 
dienos, kada L. Jurgutytė-Bal- 
daufienė pirmą karta išvydo 
Miuncheną. Daug Įvykiu, per
gyvenimų tapo nesugrąžinama 
praeitimi, šiandien vėl. kaip ir 
anais 1939 metais, varsto L. 
Jurgutytė - Baldaufienė Miun
cheno universiteto duris. Tik 
Ši kartą ne kaip Kauno V. D. 
Universiteto germanistikos stu
dentė, bet kaip Miuncheno

LIETUVIŠKI RŪPESČIAI PO LIETUVIŠKA “EGLUTE”
tenka 

girdėti nusiskundimus Lietuvių 
Kultūros Instituto posėdžiuose 
dėl sunkumų, su kuriais susidu
riama leidžiant kaip ir vienin
telį vaikų žurnaliuką. Vaikų 
periodinio leidinio reikalas ir 
svarba negali būti mekeno gin
čijama.

Vieno laikraščio redaktorius 
' kartą posėdyjepasiūlė dėti ne

mokamus “Eglutės” skelbimus 
savo laikraštyje. Ir kai aš jam 
suabejojau, kad laikraščio lei
dėjai gali su tuo nesutikti. Tai 
jis man atsakęs, kad jis pasišo
vęs administratorių įtikinti, 
kad jis kada nors nepristigtų 
skaitytojų, o laikraštis tikrai 

. jų pristigsiąs, jei nepasirūpins 
busimuosius savo skaitytojus 
prie skaitymo pripratinti.

Man atrodo, kad tasai redak
torius yra pasakęs labai skau
džią ir gilią tiesą. Tai yra, kad 
vaikę laikraščio likimas turėtų 
rūpėti ne vien vaikų tėvams, 
bet taip pat ir kiekvienam laik
raščiui, ir gal būt labiausiai 
tam ar tiems, kurie nūnai ma
no su saule gyventi...

Vis prieinama išvados, kad 
“Eglutės” finansinė padėtis 
yra sunki, tačiau jinai nėra 
tragiška arba katastrofiška. 
Administracija tvirtina, kad, 
jei būtų atsisakoma iliustracijų 
ir kitų smulkmenų, tai žurna
liukas “galėtų išsilaikyti”. Bet 
vaikų laikraštis be iliustracijų 
neįmanomas. Gi redaktoriaus 
darbas yra neįmanomas, jei jis 
negali bent simboliškų honora- 
iu mokėti savo bendradarbiam. 
Tuo atveju jis yra priverstas 
ne tik viską, kas prisiunčiama 
dėti, bet daryti viską, kad ne
užgavus autoriaus, kuris be dė
kos nieko negauna.

pinami jiems skirtų knygų ir 
laikraščių puikumu. Mes nega
lime lygintis, bet reikia viskas 
daryti, kad leidinio išvaizda ir 
turinys galėtų savęsp patrauk
ti lietuviuką: pripratintų jį 
prie skaitymo, prijaukintų ir 
pririštų prie lietuvybės, išmo
kytų vertinti mūsų kūrybines 
ir dorines vertybes.

Aš manau, kad toks tikslas 
yra vertas mūsų pastangų ir 
gal net didesnės aukos. Ir tai 
turėtų rūpėti visiems. Pirmoje

STEPAS ZORARSKAS.

eilėje lietuvybės ir kultūrinės 
institucijoms. Daug galėtų pri
sidėti ir laikraščiai bent ret
karčiais populiarindami bei 
garsindami vaikų laikraštėlio 
vardą.

Reikia būtinai padėti redak
toriui, kad jis galėtų savo ben
dradarbiams sugaištą laiką at
lyginti, ir dėl to, kad jis turėtų 
moralinio pagrindo statyti savo 
bendradarbiams reikalavimus, 
o nuo to galėtų žymiai pagerėti 
laikraštėlio turinys. Reikia bū
tinai dėti visas pastangas, kad 
laikraštis savo išore ir vidaus 
apipavidalinimu galėtų dau
giau patraukti vaikus, o tai bus 
galima padaryti, kai redakto
rius galės panaudoti daugiau 
iliustracinės medžiagos.

Tikrai reikia džiaugtis, kad 
atsiranda idealistų, kuriuos pa
traukia tokie nepelningi dar
bai, kaip "Eglutės" redaktoriai 
ir dailininkas.

Na. o jei 
vargu ar šių 
lių pastangos 
nugalėti visus 
Lietuvių 
priekyje
Pranciškus Juras, kuris iš savo 
dosnios kišenės per eilę metų 
taisęs visas tas spragas, kurių 
atsirasdavo kasmet, nuo paties 
“Eglutės” atsiradimo ...

“Eglutę" šiame krašte pra
dėjo redaguoti poetas Bernar
das Brazdžionis. Po šio, penke- 
ris metus redagavo patyręs pe
dagogas Pranas Naujokaitis. 
Jam dėl sveikatos atsisakius, 
"Eglutę" pradėjo redaguoti 
Stepas Zobarskas.

Dabartinis redaktorius turi 
didelį patyrimą vaikų literatū
roje. vaikų laikraščių redagavi
me ir mokyklinių vadovėlių 
sudaryme. Jis yra ilgus metus 
dirbęs mokyklinio žurnalo 
“šviesos kelių” redakcijoje ir 
nuo 1933 redagavęs puikų vai
kų žurnalą “Žiburėlį”.

Bet ir geriausias, ir turįs di
džiausią patyrimą redaktorius, 
neturėdamas sąlygų, nieko ne
išgalvos. Reikia labai rimtai 
susirūpinti šio leidinėlio liki
mu ir tobulinimu. Reikia dėti 
pastangas, kad ne tik jis galė
tų skursti, kaip dabar, bet kad 
jis augtų, tobulėtų ir gražėtu. 
Šiame krašte vaikai stačiai le-

• Izidorius Vasyliūnas kovo Peldavičius ir sekr. dail. P. 
Augius. ' - ~

• Dail. J. Pautieniaus sukak
tuvinė paroda buvo surengta 
kovo 3 ir 4 d.d. Chicagoje Lie
tuvių auditorijoje. Buvo išsta
tyta 12 įvairių portretų. 8 fi
gūrinės kompozicijos ir per 20 . 
peisažų.

• Lietuvos teatro 35 metų 
sukakties minėjimą rengia 
New Yorko LB Kultūros Tary
ba. Minėjimas įvyks kovo 17 
d. Camegie Recital Hali. Pro
gramą atliks buvę to teatro 
menininkai.

• Jaunimo literatūros premi
jai atsiųsta 25 veikalai. Jury 
komisiją sudaro V. Ramonis— 
pirm., sekretorė Agnė Jasaity- 
tė, nariai — kun. dr. A. Balti
nis. P. Razminas ir D. Velička. 
Premija — 500 dol., kurios 
mecenatas yra kun. dr. J. 
Prunskis, bus įteikta balandžio 
mėn.

• Šatrijos Raganos 25 metų 
mirties sukakties minėjimas 
rengiamas Chicagoje balandžio 
8 d. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje.
• Prof. K. Ragelis, profeso

riavęs Kaune ir dabar gyvenąs 
Grace. Austrijoje, vokiškai pa
rašė Lietuvos augalų geografi
jos apžvalgą. Veikalą žada leis
ti Zuericho geobotanikos • insti
tutas.

• Religinio meno paroda, 
atidaryta Chicagoje kovo 11 d.. 
šv. Kryžiaus parapijos salėje, 
tęsis iki Velykų. Parodos or
ganizacinį komitetą sudaro: 
pirm. A. Valeška. vicepirmi- Pasaulinė katalikų paroda
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ATVAIZDUOTOS KAUNO KARO MUZIEJAUS IŠKILMES

vykus prelatui kun. L. Mende- 
liui, minėjimas buvo pradė
tas tautiniais šokiais ir dekla
macijomis, o vėliau mok. K. 
Dūlys pasakė mažiesiems po

dauguma nepatenkinti ir mano, 
kad jų aukos nepasiekia tiks
lo.)

Vasario 16 pirmieji paminė
jo šv. Alfonso parapijos mo
kyklos mokiniai vasario .17 d., 
vadovaujant jų mokytojoms— atvaizdavo Karo Muziejaus 

Kaune invalidų vėliavos nu
leidimo iškilmes. Simboliškai

VASARIO 16 BALTiMORČJ lotienė, Jokšas, Aštašauskienė, 
Mockevičienė, Pažemėnas, 
Meidūnai, Lendzienė, Lizaitie- 
nė, kiti aukojo mažiau. Viso 
surinkta 549 dol.

5

kų vaizdą, kaip ir kodėl ši 
šventė buvo minima Lietuvoj.

Atsilankė garbės svečiai.
Atvykus JAV Kongreso at

stovams — E. Garmatz, G. 
Fallon ir S. Friedel — vasario 
18 d. lietuvių namuose įvyko 
bankietas, į kuri atvyko daug 
publikos ir svečių. Kalbėjo 
Lietuvos pasiuntinybės pata
rėjas J. Rajeckas, dr. K. Jur- 
gėla, adv. Grajauskas, adv. N. 
Rastenis, Miceika, estų ir lat
vių atstovai.

Pagrindinis minėjimas įvy
ko vasario 19 d.

Saulėtas rytmetis rodė ir 
žadėjo minėjimui pasisekimą. 
Minėjimas pradėtas 10 vai. 
ryto šv. Alfonso bažnyčioje iš- 

. kilmingomis pamaldomis. Jas 
celebravo prel. kuri. L. Men- 
delis, o jam asistavo kun. An- 
toševskis ir kun. Pugevičius. 
Pritaikintą ir gražų pamokslą 
pasakė kun. K. Pugevičius.

Pagrindinis minėjimas
Amerikos Lietuvių Taryba, 

susitarusi su Liet. Bendruo
menės Valdyba, minėjimą su
rengė tose pat patalpose. Vie
tos Liet. Bendruomenės pirm, 
adv. N. Rastenis, rengėjų var
du atidarydamas minėjimą, 
pasveikino susirinkusius ir mi
nėjimui vesti pakvietė C. Sur- 
doką. Sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Kun. K. Pu
gevičius paskaitė maldą už Tė
vynę.' • ... .

Minėjime pasakė kalbas 
adv. T. Grajauskas, adv. N. 
Rastenis, kun. K. Pugevičius. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Balys Raugas iš Philadelphi- 
jos. Prelegentas savo kalboje 
palietė didingą Lietuvos seno
vę, suminėjo ilgą caristinę 
okupaciją ir mūsų tautai pa
darytas skriaudas, Nepriklau
somybės atgavimą ir nepri
klausomos Lietuvos klestėji
mą. Vėliau jis plačiai sustojo 
prie komunistinės vergijos Lie
tuvoje ir išreiškė viltį, kad ji 
ilgai netruks. Jo kalba publi
kos buvo priimta labai šiltai.

Meninė programa
Gražiai pasirodė A. čipkie- 

nės duoti 3 šokiai. Juos mit
riai atliko D. Dulytė, Audro
nė, Regina ir Vijūne Svotely - 
tės, Regina Galinytė, Rūta

mojo Kareivio kapo kritusioms 
už Lietuvos laisvę. Grojo pa
rinkta plokštelių muzika. 
Vaizdelį paruošė Kaze ir Ka
zys Bradūnai. bei šeštadieninės 
mokyklos vedėjas A. Kadžius. 
Rinkliava Lietuvai laisvinti
Paskelbus Lietuvos laisvini

mui aukų rinkliavą, kaip vi
suomet, taip ir šiemet stam
biausią auką davė prel. L. 
Mendelis — $100, A. Polijans- 
kienė aukojo 50 dol., dr. An- 
kudas — $25, Vyt. Volertas
— $20, dr. H. Armanas — $15. 
Po 10 doL aukojo dr. Talat 
Kelpša, K. T. Matuliauskai, 
kun. K. Pugevičius, V. Lazaus
kas, Amkai, G. A. Leonai, S. 
C. Surdokai, K. K. Bradūnai. 
adv. N. Rastenis, R. Dūda, 
Gintalai, Vičiuliai ir Svote
liai. Vaškiai — 6 dol. Po 5 dol.
— A. Sajauskas, J. Gailevičius, 
V. Petroška; Tamašauskienė, 
Jonas Kudirka, Ad. Lažaitis, 
Jurgis Bradūnas, K. Petrulis, 
A. Bepirštis, K. Kudla, Laba
nauskas, Kundrotas, V. Vel
žys, Jakubauskas, Balčiūnai, 
Dilijonas, Kukarskas, Petruše
vičius, Varkulevičiai, Noreikai, 
Silgaliai. Po 3 dol. — Jakubai- 
tienė, Zeikus, Armalis, B. Bra
zauskas, P. Eringis, šeškūnai. 
Kazakevičiai. Po 2 dol. — T. 
Grajauskas, J. Kairys, P. E. 
čėsna, Pukelienė, Zolyniūtė, 
E. Makauskaitė, A. Drazdys, 
J. Leonas, A. Marcinkus, V. 
Eringis, Jon. Kudirka, Bud
rienė, K. česonis, M. Bogutas, 
Radžiai, Po 1 dol. — Dulienė, 
O. Makauskienė, Alg. Leonas, 
Siaurusaitis, A. Armalis, V. 
Čeplinskas, Medelienė, J. Kiš
kis, Uleckienė, N. Vaškienė, 
Podžiukienė, Ceplinskienė, Bu-

Stud. V. Bogutaitės inicia
tyva kovo 4 d. šv. Alfonso pa- 
rap. bažnyčioje 10 vai. iškil
mingomis mišiomis buvo pra
dėtas šv. Kazimiero minėji
mas. Pamaldas laikė ir pa
mokslą pasakė kun. K. Puge
vičius. Pamaldose dalyvavo 
ateitininkai sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai. Po pa
maldų ir komunijos visi su
sirinko parapijos salėje, kur 
kun. K. Pugevičiui, jų dvasios 
vadui 
sidėjo 
vičius 
miero
Lietuvai. M. Vičiulytė skaitė 
parinktą eilėraštį, o kvartetas, 
kurį sudarė pradinės mokyk
los vaikai, padainavo keletą 
dainų. Dainavo Bradūnaitė, 
Noreikaitė, Gailevičiūtė ir Vė- 
liuonaitė. Solo dainavo E. Bra
dūnaitė. Toliau sekė 
čiūtės ir Veliuonaitės 
macijos.

Svečiais buvo kun. 
Dambrauskas ir iš Washing- 
tono ponia Krivickienė.

r Dzūkas

atkalbėjus maldą, pra- 
agapė. Kun. K. Puge- 
kalbėjo apie šv. Kazi- 
reikšmę Bažnyčiai ir

Gailevi- 
dekla-

prof. P.

Katalikų spauda Vokietijoj
Vakarų Vokietijoj išeina 198 

katalikiški periodiniai laikraš
čiai, kurių septyni yra dienraš
čiai. Didžiausi savaitiniai yra 
Frau und Mutter (žmona ir 
Motina) 600.000 egz. tiražo ir 
“Der Man in der Zeit” (šių lai
kų žmogus)' — 500.000 egz. Ka
talikiška spauda turi viso aš
tuonis milijonus prenumerato
rių.

AVTS miesto siaura gatvele bėga nuo potvynio i kalnus (Vilsho- 
fen. Vokietija).

BALFO PARAMA VOKIETIJOJE
Ulmo apylinkėje gyvena 111 

lietuvių. Jie gyvena ne vienoj 
vietoj. Oberer Eselsberge, už 
trijų kilometrų nuo miesto, gi
rioje, ; mediniuose barakuose 
gyvena susikimšę keli šimtai 
Įvairių tautų pabėgėlių. J u tar
pe 63 lietuviai, o kiti 48 gyve
na Ulmo apylinkėse.

Čia daug našlių su vaikais ir 
gausių šeimų: Vaikų iki 16 me
tų yra 60. TBC ligonių 12, ki
tomis chroniškomis ligomis 
sergančių — 11 asmenų.

Veikia Oberer Eselsberge 
vargo mokykla. Ją lanko 27 
vaikai. Mokytojo vietoje nėra. 
Atvyksta iš Memmingeno ir 
Miuncheno. Vaikai labai geri ir 
šeimose auklėjami tikroj lietu
viškoj dvasioj, šios apylinkės 
lietuvių sunkią padėti Balfo 
pirmininkas kan. dr. J. B. Kon
čius pastebėjo 1952 metais ir

KAZIO BRADŪNO DEVYNIOS BALADĖS
(Atkelta iš 4 psl.) 

krauju, o tada gema nauja jė
ga, stipresnė už plieną: miško 
brolių krūtinėse plienas, pa
guldęs jų būrį, ima trupėti... 
atžalas iš kelmo išleidžia šven- 

klūpo 
maldos

skyriai

ti sausieji ąžuolai ir 
prieš aušrinę žvaigždę 
ekstazėje šilai.

Lunatikai
Jei pirmieji keturi

rodė, kaip giliai mistiškai yra 
žmogus įaugęs į savo gmtąją 
žemę ir į buvusių kartų gyve
nimą, tai Lunatikai visu šiur-

stiprios sugestyvinės* jėgos: 
“Kieti tėvų parapijos kapai 
manęs po visą žemę jieško, 
mano gimtadienį pasižymėję į 
balta kūdikystės knygą... Ne
pykite — sugrįžęs atiduosiu 
kiekvieną savo džiaugsmo šu
kę ir paskutinę ašarą”. Kapų 
kalneliai šaukia į save savo 
raudose ir skelbia poetui jo 
paties tariamą įsitikinimą: “Že
mė skelbia su manim vienybę 
lūpom nebylėm, velėna 
širdies”.

Vitražas

prie

skyriai ir poezijos priemonė
mis paryškinamos idėjos: že
mė, dangus, laikas, darbas, lai
mė, skausmas, kraujas, meilė, 
auka. Užmezgamas ryšys tarp 
knygos ir skaitytojo. Knyga no
ri būti lyg sesuo laimės trum
poj valandoj ar vargo pailsu
siuos metuos ir ištirpti širdy 
kaip sniegas prie žaizdro. 0 
skaitytojas knygos pasiilgęs: 
“Troškuliu elnio išgersiu gai
vią šventadienio rimti, kūdikio 
sapno šypsniu ant mano pailsu
sių rankų dangiškai man atsi-

nuo to laiko ' jiems teikiama 
gausi Balfo pagalba maistu, 
drabužiais, pinigais. Pavyz
džiui: 1956 m. sausio mėnesį 
iš Balfo buvo pasiųsta pinigų 
bendrai šalpai 775 markės, var
go mokyklai — 130; vasario 
mėnesį pasiųsta bendrai šalpai 
520 RM. vargo mokyklai — 
— 270 RM.

Šalpos komisija, kurią suda
ro K. Bulovas. O. §purgaitie- 
nė ir A. Gedgaudas, vasario 3 
d. Balfui rašė:

“Visų sušelptųjų vardu šir
dingiausiai dėkodami, siunčia
me pinigų ir maisto padalini
mo sąrašus su gavėjų parašais. 
Mūsų mažieji siunčia Balfui 
Kalėdų senelio nuotrauką ir 
prašo labai labai padėkoti mie
liems aukotojams už taip bran
gias ir malonias mums dova
nas”.

Sausio 29 d. Ob. Eselsberge 
gyvenanti Kutrų šeima dėkojo: 

“Nuoširdžiai aš Jums dėko
ju. kad Jūs nepamiršote mane 
ligonį ir mano mažamečius 
vaikus. Dėkoju aš ir mano visa 
šeima, bet mes atsidėkoti ne
galim. tik meldžiamės už tuos 
geradarius, kurie dėl mūsų au
koja”.

Rendsburge Balfo įgaliotinis 
dr. L. Stelmokas, gyv. Rends- 
burg. Wrangel Kaserne B 56. 
1956 m. vasario 23 d. Balfui 
Miunchene rašė:

“Siunčiu padalinimo apyskai
tas už sūrį, sviesto alyvą, pieno 
miltelius bei prieš kelias die
nas gautas 225 markes. Maistą.

Akį gavo iš kunigo
“Ar tu matai mano ranką?”
“Taip”, atsakė vaiko balsas. 

Tada gydytojas, pats susijaudi
nęs, pakėlė tris pirštus ir sako: 
“Suskaičiuok, kiek matai mano 
pirštų”.

“Trys, taip tikrai trys”. Bu
vo aišku, kad 12 metų vaikas 
jau yra atgavęs regėjimą. Jis 
matė pirmą kartą po penkerių 
metų, kai negesintos kalkės 
įtiško jam į akis, Šieipet vasa
rio 29 gydytojas perkėlė jam 
akies rageną mirusio kunigo 
Don Carlo Gnocchi, kuris pali
ko savo akis nematantiem. Kita 
akis teko 18 metų merginai.

Bažnyčia ant mėnulio
Kun. A. Baldwin, šv. Onos 

parapijos klebonas, iš Buxton. 
Anglijoj, Įmokėdamas vieną 
dolerį padarė sutarti su Inter- 
planetary Development Corpo
ration Ne\v Yorke. užsisakyda
mas bilietą ir rezervuodamas 
tris vietas kunigams pirmaja
me raketiniam orlaivy. Jis sa
ko. kad vieni iš pirmųjų vykti 
į mėnulį ar kitą planetą turi 
būti kunigai, kurie padėkotų 
Dievui už naują erdvę ir ten 
pastatytų pirmąja katalikų baž
nyčią. . „

Iš VISUR I
• Dr. Juozas Girnius kovo 11 

skaitė paskaitą Putnamė, kur 
Letuvaitės studentės buvo su
rengusios Pax Romana dieną 
ir Tomo Akviniečio minėjimą.

• Londono lietuviai Vasario 
16 proga per Amerikos Balsą 
persiuntė Lietuvai sveikinimus. 
Kalbėjo Liet, pasiuntinybės* 
patarėjas V. Balickas. M. Ba
jorūnas Anglijos lietuviškų or
ganizacijų vaidu, kun. A. Kaz
lauskas — Londono liet, para
pijos vardu, P. Bulaitis — se
nųjų lietuvių išeivių vardu.
• Kazimieras Sčesnulevičius, 

ilgametis Lietuvos girininkas 
ir lietuviškos spaudos bendra
darbis. vasario 21 d, mirė Chi- 
cagoje. sulaukęs 84 metų am
žiaus. Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

• Juozas Steponavičius, at
sargos pulkininkas ir inžine- 
rius, sulaukęs 70 metų, mirė 
vasario 17 d. Chicagoje. Lietu
voje velionis buvo aukštas su
sisiekimo ministerijos valdinin
kas.

Vaškytė ir Liukrecija Zeikutč.
Atsirado ir puikių deklama

torių — tai šeštadieninės šv. 
Alfonso mokyklos mokinės: 
Jūratė Austraitė, Vida Kardo- 
kaitė, Virginija Gailevičiūtė ir 
nors trumpai, bet įdomiausiai 
padeklamavo ketvirtus metus 
einanti Iloma Noreikaitė, šeš
tadieninės mokyklos mokiniai

pumu atskleidžia tragizmą 
žmogaus, iš tos žemės išplėšto. 
Kaip tolimas griaustinis dunksi 
Įkaitę smilkiniai, o visas tėvy
nės laukų peizažas šaukte šau
kia: ateik, ateik, namo, namo...

Kapinės
Mirties ir gyvybės nelygsta

mas ryšys šiame skyriuje gau
na individualinių spalvų ir

čia poeto siela virsta spal
vingu vitražo stiklu, o jo sąna
riai yra lyg švininiai vitražo 
rėmai. Ir tuose poezijos vitra
žuose pajuntame, kaip molio 
krantas kvepia rūgščia duona 
ir svaigina kraujo aitrumu. Mo
tinos darbų vaizduose prabėga 
visas spalvingas, prakaitu ap
laistytas gyvenimas, su baž
nytkaimių varpais, su malda 
už duoną, darba. poilsį ir sau
lę, kol vėl juodžemis Įsisiurbs 
užmigusion širdin.

Grabadirbis
Realesne ir šiurkštesne for

ma pakartojami Kapinių moty
vai: “Netekęs tėvo, praregė
jau —... kad mirtis mano ar
timas, kad nebeliko kartos tarp 
jos ir manęs”,... “Taip ir ne- 
nu nęšiau savo nuotakai puokš
tės”. Siame skyriuje atsiranda 
visai naujas K. Bradūno poezi
jai motyvas — pikta pašaipa, 
negailestingas sarkazmas .

Apuolė
Čia pajuntame svetimo, paša- 

šalinio elemento įsiveržimą į 
K. Bradūno poeziją. Panašių 
akordų jau pasigirsta Karsta
dirbio sarkazme, o čia jau tais 
motyvais užgrojama pilnu or
kestru. Tai demoniško blogio 
motyvai, skelbiami dienos ak
tualijų vaizdais. Tačiau visa tai 
yra atsiję nuo organiškos kitų 
skyrių vienumos ir nuotaikos.

PhiImm ir Enitaa*
lyg įrėminami šitie devyni

merki, tark stebuklingąjį žo
di... Nešk man ramybės, ty
los po darbo tvankios kasdie
nybės.

Ką nauja davė K. Bradūnas 
mūsų literatūrai šia knyga? 
Naujų motyvu nedaug rasime, 
kurių nebuvo ankstesnėse jo 
knygose, tačiau jie pakartoti 
nauja forma, kiek kitokia švie
sa apšviesti, kiek kitais gar
sais suskambėję.

K. Bradūno eilėraštis trum
pas. nepaprastai suglaustas, 
taupus žodžiams. apkrautas 
mintimi, tačiau vaizdingas ir 
skambus, šalia klasinės formos 
taisyklingų posmų rasim ir 
laisvesnio eiliavimo, šalia ne
paprasto švelnumo — aštrių 
kampu ir smailių atšaižų. Šalia 
dainuotinės formos. —sunkaus 
svorio ilgų eilučių.

Gražiausios formas ir išvidi
nės turinio darnos yra Vitra
žas. Milžinkapiai. Kapinės. 
Apeiginė. Prie silpnesnių rei
kia skirti Brabadirbi ir Lunati
kus. O visiškai knygon nedėti- 
nu reikėtų laikyti Apuole. At
rodo. kad be reikalo knyga 
prigrūsta ir gausybės visokių 
mbtto.

Iš viso galima pasakyti, kad 
K. Bradūno poezijos žodis yra 
gražus, nekasdieniškas, gilus 
ir Įtaigus, tik jam pilnai su
prasti jau reikia būti išėjusiam 
poezijos abėcėlę.

racionalumo dėliai. daliname 
ne visą iš karto. Tik pieno mil
telius išdavėme kartu su svies
to alyva. Visi sušelptieji yra 
Balfui labai dėkingi, ypač už 
paskutinę piniginę šalpą. Man 
atrodo, jog visi gautąją šalpą 
panaudos kuro pirkiniui, kurio, 
šalčiams siaučiant, dabar žy
miai daugiau reikia. Tikrai šie 
pinigai atėjo kaip tik reikalin
gu momentu ir ne vieną ap
saugos gal nuo peršalimo, gri
po. o tikrai nuo šalimo.

Su geriausiais linkėjimais, 
visų Randsbūrgo lietuvių var
du. linkėjimais Balfo bendra
darbiams".

Rendsburgo lageryje (karei
vinėse) gyvena 45 lietuviai, ku
rie visi yra nepaprastai suvar
gę. nes daug jų tarpe ligonių, 
senelių, vaikų. Verčiasi visi iš 
bedarbio ar socialinės pašalpos, 
nes šiame Schlcswig Holsteino 
kampe nėra pramonės nė dar
bų. o pabėgėlių, kai kuriasc 
vietose daugiau negu vietinių 
gyventojų.

Konvertitas Samuel McCul- 
louęh Forsyth iš Boulder. Co- 
lo.. mirė šiomis dienomis. Jis 
turėjo 9 sūnus, iš kurių 6 išėjo 
į kunigus.

Argentina paskyrė ambasa
dorių prie šv. Sosto Vatikane 
adv. ir žurnalistą dr. Manucl 
Rio.

Mancliester, N. H.
Per pirmuosius du šių metų 

mėnesius Daugėlų šeima, gy
venanti Bedforde, N. H. ame
rikiečių tarpe, pasirodė su 
sekančiomis programomis:

Sausio pradžioje Bedfordo 
Moterų Klubas savo susirinki
me giesmėmis ir pasakojimais 
pavaizdavo Kalėdų papročius 
svetimuose kraštuose. Apie 
lietuviškus papročius susirin
kusiems paaiškino Rūta Daugė
laitė, kartu palydėdama piani
nu savo mamą, giedojusią lie
tuviškas Kalėdų giesmes.

Vasario 1 dieną Grace bažny
čios Mančesteryj jungtiniame 
klubų susirinkime inž. K. Dau
gėla kalbėjo apie šeimos gyve
nimą už geležinės uždangos ir 
ištremtųjų šalpą, solistė St. 
Daugėlienė ir duktė Rūta atli
ko muzikalinę programą.

Vasario 27 dieną amerikie
čiu — graikų NOA klubo pa
talpose. klubo nariams ir sve
čiams Daugėlai pateikė pusant
ros vai. programą, kurioje be 
muzikinės dalies buvo pagvil
denta komunizmo ir vakariečiu 
ideologijų kova ir tos kovos pa
sėkos.-

Kiek sėkmingi yra šitie pa
sirodymai. matyti iš to. kad 
klubai yra užprašę programos 
autorius sekančio rudens susi-

• Gaila Mikelėnaitė Adelai
dėje. Australijoje, savaitraščio 
“The Sunday Advertise" pa
skelbtame “naujųjų ateivių” 
grožio konkurse laimėjo pirmą 
vietą. Jai Įteikta laikraščio 
skirta dovana.

rinkimams. N. H.

Philadelphia, Pa.
Dr. Vinco Šmulkščio paskai

ta — montažas, minint šv. Ka
zimierą. klausytojams paliko 
gilų įspūdi. Philadelphiečiai 
mielai jo klausysis ir kitą kar
tą.

Gėlių paroda atdara kasdien 
nuo 9 vai. rvto iki 10 vakaro, 
baigsis kovo 17 d. Paroda vyks
ta Commerciai Museum patal
pose prie 32-tros ir Spruce gat
vių. šią parodą kasmet aplan
ko tūkstančiai žmonių.

Lietuvos Vyčių organizacija 
turinti 46 narius ir 22 jaunius 
yra didžiausia lietuvių jadnimo 
organizacija Philadelphijoje. 
Valdyba sudaro: Elena šaulytė
— pirmininkė. Irena Varzevi- 
čiūtė — vicepirm.. Diana Stain
— sekretorė. Agnietė Timins- 
kaitė — finansų raštininkė ir 
Jonas Mockūnas — iždininkas.

Juozui ir Anastazijai Utkam, 
gyvenantiem 136 McKcan St.. 
gimė dukra.

Mūsų mirusieji. Petronėlė 
Sabonienė 65 metų. Veronika 
Kilikevičiūtė 60 metų. Jonas 
Monro 16 metu.
Pasninkas ir geri darbai prisi

mintini ypač gavėnioje. Ati
duodamas atliekamą drabuži 
Ralfui padarysi gerą darbą - 
sušelpsi vargstanti broli. K.C.

• Lietuvių Studentų Sąjun
gos Rinkiminė Komisija, susi
dedanti iš pirmininko Zenono 
Pajaujo, sekretorės Dalios Bul- 
garauskaitės ir narių: Algiman
to Augūno. Broniaus Jasevi
čiaus ir Antano Polikaičio, 
skelbia LSS Centro Valdybos, 
Kontrolės Komisijos ir Garbės 
Teismo 1956—57 mokslo me
tams rinkimus. Kandidatams 
pasiūlyti paskutinė data yra ba
landžio 1 (pašto anspaudo da
ta ne vėlesnė, kaip balandžio 
1 d.. 12 v. nakties). Siūlant 
kandidatus, prašoma laikytis 
LSS JAV Centrinių Organų 
Rinkiminiu Taisyklių. Rinkimi
nės Komisijos adresas: Dalia 
Bulgarauskaitė.- 2321 Caspėr 
St.. Detroit 9. Mich.

• Vyt. Aukštikalnis, studen
tų skautų “Vyties” Korp! Vo
kietijoje atkūrėjas ir organiza
torius. prieš porą mėnesių at
vyko iš Vokietijos, pastoviai 
apsigyveno Brooklyne ir Įsijun
gė i skautišką veiklą.

• Atnaujinta Didžioji Savai
tė — šiuo vardu Nek. Prasidė
jimo Seserys Putname išleido 
brošiūrėlę, kurion sudėta Šv. 
Apeigų Kongregacijos dekre
tas ir instrukcija, liečianti Di
džiosios Savaitės liturginius 
pakeitimus. Išvertė kun. V. 
Paulauskas. Knygelės kaina 10 
et.: imant daugiau, daroma 
nuolaida. Užsisakyti: Immacu- 
lata Con. Convent. R. F. D. 2, 
Putnam. Conn.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Alinimas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 

piogomis. Albumo vaizdai kalba apie 
I.ietma visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems. kas kokia 
kalba >*'ka|hėtų.
Kiekvienam.verta š grsvhj leidinj pa- 

ėiam įsigyti ir kitam dovanoti.
lAleido; ATEITIS. PIK \Vill<mghby 

Avė Brookhn 21. N Y
.1) galima gauti

ATEITIES administracijoj tr 
♦r pus platintojus.

Kaina 6 dol.
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Ponas Tols pritykino prie 
stovinčio tari, niekam nema
tant pasilenkė, atleido padan
goje oro ventilių ir, nusukęs 
ventiliaus galvutę, pakišo ją 

šoferiuimašinoj sėdinčiam 
tardamas:

— Ei, žiūrėk! Ką 
Ar kartais nebus tik

— O, —nustebo šoferis, im
damas galvutę. — Kur ją ra
dai?

— Ten, — parodė pirštu 
ponas Toks Į ratą.

Šoferis, iššokės iš mašinos, 
lakstė aplink. Trys ratai kie
ti, o ketvirtasis, it laikrašty ap
rašyti geri darbai, pišėdamas 
slūgo žemyn.

— Pliūkšta! — riktelėjo šo
feris. — Ar galvutė buvo ant 
žemės, — dar paklausė.

— Ne, — aiškino ponas 
Toks. — Ji buvo prie rato, už
sukta ant to birbuko, per kuri 
paprastai orą prileidžia arba, 
reikalui esant, ji išleidžia.

—Bet, kur radai galvute? 
Ant žemės? — draskėsi šofe
ris.

— Nebūk Įkyrus, 
koks vajaus pirmininkas, — 
šaltai 
bent tiek nusimanyti, kad gal
vutės neatsisuka pačios ir ne- 
sibarsto ant žemės, kaip žirniai.

— Aha!... — žiopčiojo šo
feris. — Vadinasi, tu numovei 
ventiliaus galvutę.

— Prašau skaitytis su žo
džiais. — išsitempęs riktelėjo 
ponas Toks. — šmeižto aš ne
galiu pakęsti. Galvutės aš ne
numoviau, o sukte atsukau. 
Jei netiki, pažiūrėk, va, sraig
tai. Ką čia. pagaliau, man dar 
muilinsi veidą! Dalykas savai
me aiškus. Tamsta, progai pasi
taikius. maute mauni ar sukte 
suki?

— Aš ... sukte ..
— Tai ko kabinėjies prie 

manęs? — argumentavo Toks.
— Ko, ko? Ar nematai? 

išėio. reikia keisti...
Sveika ir natūralu. — at- 
aiškino ponas Toks. — 
tam ir yra. kad ji keistu- 

mėm dažniau. Keitimas — tai 
pažangumas. Ar pažangieji nie
kad nekeičia idėjų, kounių, au
tomobiliu. žnonų? Tu. senu 
gadynių kelme, bent vieną ra
tą keisk arba jo orą.

— Oro nereikia keisti, jei 
galvutė ... — vis dar niurnėjo 
nepažangusis šoferis .

— Neieškok plauko 
nv. — pamokė šoferi 
Toks. — Jei tau nieko 

- nereikia, važiuok sau ‘sveikas 
su trim išpūstais ratais. Pama
tysim, kieno teisybė!...

Ponas Toks traukė sau gat
ve toliau ir vis kartojo:

— Keičiamės, keičiamės ... 
Neseniai buvom Dievo Paukš
teliai, o dabar jau esam Dideli 
Ponai.

aš turiu! 
tamstos?

tartum

dėstė Toks. — Turėtum

Oras

Ivžęs
Oras

kiauši- 
ponas 
keisti

• V. Mamaitis Londone. An
glijoje, vadovauja vyru cho
rui, kuris dalyvavo Vasario 16 
minėjime ir atliko koncertinę 
programą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuviu bendrovė OVER

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

Prašykite mus Į LIETUVĄ 
siunčiamu gėrybių sarašu:

OVERSEAS CARGO CO.
44U S. Rockwell St., 

Chieago 32, III.
Tol.: YArdo 7-4337

I’AMOKOS geležiniuose plaukiuose. Kafifaraijoje (Lss Amigos figoniBėje, Rancbo) du mokytojai, 
vyras ir žmona, Herbert ir Betty Smitb, susirgę polio, duoda pamokas kitiem sergantiem to paZ*ia 
liga. .

PAGERBĖ NUSIPELNUSIUS LIETUVIUS VEIKĖJUS
Paprastai sakoma, kad tos 

pačios akys verkia, tos pačios 
juokiasi ar džiaugiasi.

Ši kartą džiaugsmo ir pagar
bos susilaukė Juozas Svirnelis 
ir Antanas Paliukaitis, abu 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro ilgamečiai darbuo
tojai.

Juozas Svirnelis, 'šios ben
druomenės klubo įsteigėjas ir 
ilgametis jo vedėjas, dar ir da
bar. nors iš vedėjo pareigų dėl 
susilnnėiusios sveikatos oasi- 
traukė, tebedirbąs šiame klu
be.

Antanas Paliukaitis, daugiau 
kaip 18 metu išdirbės, dabar 
jau pensininkas, savo liuosla’H 
skiriąs klubo Įvairiems reika
lams.

Lietuvių Kataliku Bendruo-

KEARNY, N. J.

Labiausiai iš visų išsiskyrė 
adv. Ch. Paulis, kuris prabilo 
lietuviškai, ir bėrė visą eilę gra
žių ir jaudinančių patriotinių 
minčių. Jis (Ch. Paulis) savo 
kalbą suvedė Į vieną pagrindi
nį punktą, kad

visa, ką čia turime, tai mūsų 
tėvų, palikusiu tėvynę dėl i- 
vairių priežasčių, -kruvinomis 
rankomis įgyta, ir tatai turi bū
ti perduota mūsų gentkartėm, 
kurios liudytų, jog šitame kraš
te yra tauta, turinti didelių 
dvasinių vertybių.

Ir toji tauta gali reikalauti 
ir pretenduoti į savo tėvų že
mę, kuri šiandien žiauriojo

okupanto yra pavergta.
Kalbėjo ir patys šio vakaro, 

“kaltininkai” J. Svirnelis ir A. 
Paliukaitis. Jų kuklūs žodžiai 
rodė, kad šie vyrai nedaug 
reikalavo sau, bet norėjo gero 
lietuviškajai bendruomenei;, 
kad ši turėtų savo kampą, kur 
galėtų susieiti ir veikti, o nėr 
būtu kitų niekinami ir stum
domi. Jie džiaugėsi gražiais, 
bendromis jėgomis pasiektais 
darbo vaisiais ir dėkoio inicia
toriams ir svečiams už taip ne
tikėtą jų pagerbimą.

Visi buvo gardžiai pavaišin
ti.

Pagerbimą suruošė J. Wilkie 
ir V. Miliūnaitis. Jiems už triū
są ir Įdėta darbą priklauso di
delė padėka. J. M.

GRĮŽTA SENOJI DIDŽIOSIOS SAVAITES TVARKA
^Didžiąsias atpirkimo paslap
tis, kaip Viešpaties Jėzaus 
Kristaus kančią, mirtį ir pri
sikėlimą, jau nuo apaštalų 
laikų, K. Bažnyčia kasmet 
stengėsi švęsti Įvairiomis ap
eigomis.

Pradžioje atpirkimo paslap
tys buvo laikomos tomis pačio
mis dienomis ir valandomis, 
kuriomis jninimosios paslap
tys buvo Įvykusios. Tačiau vi
duramžiais dėl įvairiausių 
priežasčių tos visos liturginės 
iškilmės buvo atkeltos į ryt
metines valandas, viena diena 
anksčiau, taip kad evangelijos 
pasakojimai visai nebesideri
no su juos išreiškiančiais li
turginiais veiksmais. Taip Di
dysis šeštadienis prarado liū
desį dėl Kristaus laidotuvių, 
išnyko Velykų nakties budėji
mas ir sekmadienio rytmetį 
nebebuvo Prisikėlimo apeigų.

Liturgijos žinovai, vyskupai 
ir kunigai, pradėjo rašyti laiš
kus šventam Sostui, prašyda
mi grąžinti Didžiosios Savai
tės liturgines pamaldas į tas 
pačias popietines valandas, 
kuriomis seniau buvo atlieka
mos. Prašoma ypač dėl to, kad 
visi tikintieji lengviau galėtų 
tose apeigose dalyvauti.

1955 m. liepos 19 d. susirin-

kę Vatikano patalpose kardi
nolai šį reikalą vispusiškai iš
nagrinėjo ir vienbalsiai nuta
rė, kad, jei Jo šventenybei pa
tiks, atnaujintoji Didžiosios 
Savaitės tvarka yra tvirtina
ma ir priimtina. Apie visa tai 
smulkiai pranešus šv. Tėvui, 
Jo šventenybė teikėsi visa tai 
patvirtinti, ką kardinolai bu
vo nusprendę, šios naujos 
tvarkos privaloma laikytis nuo 
1956 m. kovo 25 d.

Didžiosios Savaitės tvarka
Verbų sekmadieni iškilmin

gas palmių šventinimas ir 
procesija daroma įprastu lai
ku iš ryto.

D. Ketvirtadienį Paskutinės 
Vakarienės mišios vakare tin
kamu laiku, bet ne anksčiau 
penktos ir ne vėliau 8 vai.

D. Penktadienį iškilmingos - Did. Penktadienį komunija da- 
Viešpaties kančios ir mirties 
pamaldos laikomos trečią va
landą po pietų. Jei būtų sun
kumų, leidžiama pasirinkti 
vėlesnę valandą, bet ne vėliau 
šeštos valandos vakaro.

D. šeštadienį iškilmingą Ve
lykų nakties budėjimą reikia 
pradėti tinkamą valandą, kad 
tik nebūtų pradedama prieš 
temstant, tuo labiau prieš 
saulės nusileidimą. Iškilmin
gas vigilijos mišias pradėti

apie vidurnaktį iš šeštadienio 
į sekmadienį.

Žinotina tikintiesiems
Pirmiausia kuo gausiau da

lyvauti Didžiosios Savaitės pa
maldose ,ypač palmių procesi
joje, Paskutinės Vakarienės 
mišiose ir Švenč. Sakramento 
adoracijoje ketvirtadienio va
kare, Šventojo Kryžiaus pa
gerbime penktadienį po pietų, 
Viešpaties kančios ir mirties 
apmąstyme prie jo kapo šeš
tadienį, dalyvauti šeštadienio 
nakties budėjime belaukiant 
Prisikėlimo ir sekmadienio ry
tą Prisikėlimo džiaugsme gie
dant “Linksma diena”.

Did. Ketvirtadienį komunija 
dalinama tiktai vakarinėse mi
šiose ir tuoj jas užbaigus, kitu 
laiku komunija neduodama.

linama tik vieną kartą popieti
nėse pamaldose.

AR TIKRAI NĖRA LAIKO?
Amerikoje visi moka skubė

ti. Industrijos, fabrikų, maši
nų krašte visai nenuostabu. 
Dažnai be jokios atsargos sa
vo gyvybei. Tuo tarpu moksli
ninkai prakaituoja biologijos 
moksle, ieškodami būdų pra
tęsti žmogaus gyvenimą. At
rodytų kontrastas! Išrasta 
Įvairiausių vaistų, dienraščiai, 
žurnalai perpildyti straips
niais apie žmogaus kūno pa
slaptis ir būdą kontroliuoti li
gas. Visi skaito ir pritaria, bet 
paskui gyvena kaip pamišę. 
Rodos, kad sakytų: taip, ži
nau. turėčiau taip daryti, bet 
neturiu lako.

Atėjo laikai, kad nebeturi
ma laiko sustoti ir pažiūrėti, 
kas dedasi gatvėje. Nebeturi
ma kantrybės palaukti, kol 
mašinos pravažiuos, brauna
masi tarp automobilių su pa
vojumi patekti po ratais; ne
bemokama apskaičiuoti maši
nos greičio, jai artėjant, reikia 
šokti kaip -kengūrai į šalį.

Sustokime valandėlei ir pa
svarstykime tą baisią skubė
jimo maniją. Tai nėra joks bū
tinumas, bet tikra “manija". 
Pav., asmuo perbėgęs gatvę 
rizikuodamas savo gyvybę, su
tinka ant šaligatvio pažįsta
mą ir štai sustoja ir šneku
čiuojasi visai nebegalvodamas 
apie praleidžiamą veltui laiką. 
Tat kodėl taip neišmintingai 
bėgo skersai kelio? Tai nebu
vo laiko stoka, tik stoka kan
trybės.

Tas kuris važiuoja pralenk
damas kitus ir nesilaikyda
mas perspėjančių ženklų, vi-

sai ramiai praleidžia valandas 
besikalbėdamas telefonu! Ai
tai ne manija skubėti?

Sutiksite ir jūs, kad skubė
jimo kaipo tokio nėra, tik yra 
nekantrumas ir nemokėjimas 
skaitytis su laiku; geriau sa
kant, sergama skubėjimo liga, 
ši diena kaip vakar diena, šie 
metai kaip pernai metai, lai
kas yra suskirstytas į metus, 
mėnesius, savaites ir dienas; 
kiekviena diena turi 24 valan
das .Tos dvidešimt keturios 
valandos yra mūsų dispozici- ( 
joj, užtektinai visiems dar- ; 
bams atlikti. Juokinga yra ; 
klausytis girdint misiskun- ; 
džiant, kad niūrima laiko Į 
laikraščiu: į ;sk. ib i, nueiti į ; 
bažnyčią. n< ; į cc ug darbų. Į 
Ne laiko *ccka, bot n.mokėji- ; 
mas gyventi. Dvidešimto am- J 
žiaus žmogus tvarkingą ir J 
kantrų gyventą a‘.metė, iš- J 
statydamas į pavojų save ir Į 
kitus. ]

Ir taip gyvenama blogai. Į 
kada būt galima gyventi ge- ' 
rai. Pasiteisinimas: taip daro J 
visi. Tai netiesa. Optimistas J 
moka stebėti, pasirinkti, nie- ' 
kad neskuba, rasdamas laiko 
viskam atlikti ir šypsosi už
klaustas: “Bet kur tu randi 
laiko visiems darbams atlik
ti?" Jis tik nusišypso ir nei 
nebando atsakyti, kaip jis vis
ką atlieka, žino, kad būtų lai
ko eikvojimas aiškinant, nes 
tai neįmanoma išmokti, jei 
neturima truputį geros valios 
ir šiek tiek kantrybės.

B. M.

NASHUA, N. H.

Malda už Lietuva
Vasario 16 proga šv. Kazi

miero parapijos bažnyčioje va
kare buvo suruoštos už ken
čiančia Lietuva pamaldos su 
tai dienai pritąikytu namokslu. 
Pamaldas laikė ir gražu pamok
slą nasakė kun. Adolfas Vai
nauskas. Taip pat jo iniciatvva 
po pamaldų buvo surinkta 
šiek tiek auku Altui Lietuvos 
vadavimo reikalams. Tenka tik 
apgailestauti, kad pamaldose 
tain mažai žmonių dalyvavo.

Sv. Kazimiero šventės proga 
parapijos vyrų klubas buvo su- 
ruošes vakariene su menine 
dalimi. Vakarienės metu klubo 
pirmininkas adv. L. Velička Į- 
teikė parapijos klebonui kun. 
J. Bucevičiui čekį 1200 dol. su
moje sesučių namo statybos 
fondui papildyti. Iškilmes ir če
kio Įteikimą vietinis “Nashua 
Telegraph” laikraštis, 
straipsnyje gražiai aprašė. P.S.

menės Centras Kearny, N. J., j 
Įvertindamas šju vyru nuopel- f 
nūs klubui ir Šventojo Vardo j 
Draugijai kovo mėn. 3 d. su-, i j 
rengė jiems pagerbima klubo 
salėje. 6 Davis Avė. Kearny, j 
New Jersey.

Su šių asmenų pagerbimu 
buvo iškelta ir Lietuvių,Katali
kų Bendruomenės Kearny, N. ; 
J., veikla. Visiems yra žinomas ; 
Duckes ir Davis Avė. lietuvis- ; 
kas kampas, kuriuo didžiuojasi • 
lietuviai, nes čia vyksta visas • 
šios kolonijos kultūrinis gyve- I 
nimas. Ir svetimtaučiams ši 
vieta yra žinoma, kaip viena 
pavyzdingiausiu ir gražiausių 
šioje apylinkėje.

Todėl nenuostabu, kad i šių 
dviejų ilgamečių klubo darbuo- ; 
tojų pagerbima susirinko ne • 
vien lietuviai, bet ir svetimtau- i 
čiai pagerbti iš viso navyzdin- i 
gus ir darbščius lietuvius, o i 
taip pat ilgamečius šio klubo ; 
darbuotojus — Juozą Svirnelį S 
ir Antana Paliukaiti. ;

1
I ši pagerbima teikėsi atsilan- : 

kvti pats Kearny miesto meras 1 
J. Healy su savo dviem na*?el- | 
bininkais: Bergen ir Vincent. g 
Buvo ir daugiau aukštu miesto 4 
pareigūnų ir šiaip Įvairių sve- £ 
čių, f

s 
Nesigailėta šiltų žodžių lie- j 

tuvių adresu. į
s 

Lietuviu Katalikų Bendruo- į 
menės Centro ir šventojo Var- i 
do Draugijos pirmininkas Pet
ras Velevas. kuris buvo ir šio 
vakaro vedėjas, nušvietęs šio s 
pagerbimo tikslus ir pristatęs 
garbinguosius svečius, davė vi
sai eilei asmenų pareikšti savo 
linkėjimus ir sveikinimus šio į 
iškilmingo vakaro proga. j

Kalbėjo: Miesto meras J. į 
Healy. jo pagelbininkai Bergen 
ir Vincent, Sopulingosios Die
vo Motinos parapijos vikaras 
kun. D. Pocius, advokatai A. 

ilgame Salvest irCh. Paulis, Klubo ve- | 
dejas J. Case ir kt. )

Darbininko administracijoje 
galima gauti šios knygos

RELIGIJA IR FILOSOFIJA '
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.....................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.........
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. ... 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p..................... ..... .... .............................. -
Mergaites kelias, M. Pečkauskaitė, 99 p............
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.----
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p. ...... .
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p....................................
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p; ....
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa 

įrišta......
Amžinoji auka, kun. V, Pikturna

$5.00
2.00
2.00

1.00 
0.75 
0.70 
1.0C
1.50 
2.00

2.00 
3.0C 
5.00 
6.00 
2.00

MALDAKNYGES
Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas 4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p..... 2.00
Sveika Marija. Kun. St. Yla, 357 p. .............  2.50
Vardan Dievo <mažųjų maldos), Kun. St. Yla.

133 p. .......... 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos. P. Kirvelaitis, 159 pj - 50

’’ geresniais viršeliais . ... 2 59

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas ........... 5.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Telšių kankiniai. 100 p....................... :............
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p.....
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. Vac.

Biržiška. 100 p....... .............................. .....
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p......
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p......
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petraitis ...........
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petruitis .... ......
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petruitis .......

2.00

*1.00
.. 0.50 į
.. 2.00
.. 2.00 
. 3.00 
. 1.80

SIUNTINIAI LIETUVON
Prityrusi “Haskoba" Ltd., (Londone. Anglijoje) at

stovybė priima užsakymus siuntiniams Į Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai, Įvairios medžiagos 
rūbams ir avalynei 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. !

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “HASKOBA" Ltd.. Ix>ndon 
c o LAIMA
335 Union A v., B'klyn 11. N. Y.

TALARSKI
FU N EBAL ROME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M Maple Arenu?, Hartford. Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose. 
—' prieinama kaina.

Trl. CllapH (MS77

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė, Kardė Pažėraitė................
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas .... 
Audra žemaičiuose, Andriukaitis, 
Medinis arklys. E. Williams, 192 p............
Susitikimas. J. Gailius, 155 p. .................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p....................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. 
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis, 101 p..... .
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p................
Siela už sielą. D. Pilla. 304 p. ..................
Žirgeliai padebesiais. P. Tarulis, 99 p........
Pabučiavimas. J. Grušas. 155 p....................
Varpai skamba. St. Būdavas. 180 p.........
Algimantas. V. Pietaris, 267 p.......... .........

ANGLIŠKOS:
Lithuania Through The Ages, A. Šapoka 

(Gausiai iliustruota) ................
4 Martyred Bishops. T. Narbutas ....
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas ....

POEZIJA
Šventieji akmenys, F. Kirša. 112 p...........
Sesuo buitis. J. Aistis. 45 p.......................
Be tėvynės brangios. J. Aistis. 60 p. .....
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p........................
Vai lėkite dainos i200 dainų tekstai). 220 p. 
Etapai (įrišta). J. Kėkštas. 141 p............. ...
Laukų liensnos. A. Tvruolis. 44 p................
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p.........

DRAMA

1.00
2.60
2.29

. 2.00

. 1.50

. 3.00

. 1.80

. 1.50

. 2.00

. 2.00

. 1.50

. 1.50

3.50
0.10
0.10

150
100
0.50

1.00 
3.00 
100
2.00

Kazimieras Sapiega. B. Sruoga. 250 p. . ... ........ 2.50
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p. 1.50 
Žiurkių kamera. J. Grinius, 120 p. ................... 1.50

MUZIKA
Missa in honoroni Imm. Cordis ..........
Lietuviška muzika. C. Sasnauskas. 133 p.

VAIKU LITERATŪRA
Motu’ė paviliojo. L. Pelėda
Laoės pasaka. V. Pietaris
Vaiku knygelė. Vy«k. Valančius 
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys. 93 p. 
Pasakos, Haufas, 93 p............................
Velvkų pasakos. N Butkiene, 32 p.........
Baltasis vilkas. K Binkis. 36 p........ ........

ĮVAIRIOS

1.50
3.50

0.00
1.10
130
1.00
L25
1.00
1.00

Lietuvių kalbos vadovas. 606 p.
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

4.50



ŽINIOS

skamba jau 2 metus

Newarko vyčiai minėjo šv. Kazimierą

63 m.

AKADEMIJA
KONCERTAS

LAISVES VARPO lietuvių kultūrines radijo programos

DVIEJŲ METŲ SUKAKČIAI ATŽYMĖTI

Vaidina akt V. Žukausko vadovaujama dramos grupė 15 New Yorko.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

35 m. sukakties minėjimas

GULBĖS r.nrsyfc. imlrmmi, bfrrinntf tas Iflnuts artistei Grace Kel
ly. kuri su Bing Crosby vaidino paskatini' karta, prieš tekėdama 
už Monako princo. Daueiau ji nehevskiinsiantt.

Yorko 
vadu.

Vyt. Gobužas 
kovo 4 perrinktas New 
skautų vyčių draugovės

šv. Patriko dienoje, 
šeštadienį, kovo 17, Brooklyno 
vyskupas yra suteikęs dispen- 
są nuo pasninko.

Remčiu susirinkimas
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

seserų vienuolyno, Putnam, 
Conn., rėmėju Bostono sky
riaus susirinkimas įvyks kovo 
16 d. 8:30 vai. vak. šv. Petro 
parapijos salėje po bažnyčia.

Sekantis suvažiavimas įvyks 
birželio 9 ir 10 d. Lindene, Li- 

thuanian Liberty Hali.
Padėkojus 29 kuopai už gra

žų šio minėjimo suorganizavi
mą, susirinkimas baigtas vyčių 
himnu. F. V.

Edvardas Klimas,
23 metų, mirė kovo 10, Brown- 
sville, Tesąs. Paliko nuliūdi
me žmona, du vaikučius, tėvus 
ir du brolius. Gyv. 2785 Brian 
St, Ocean Side, L. I.,.N. Y. 
Pašarvotas šalinsko koplyčio
je, 8402 Jamaica Avė. Laidoja
mas kovo 15. -

Klausykitės Laisvės Varpo radijo programos kiekvieną sekmadienį 12:30 — 1 vai. iš radijo stoties 
WBMS, 1090 kilocykles, Boston, Mass.

' Fondo valdyba
Vykdant Ateitininkų Federaci
jos konstitucijos 40§, Federaci
jos Vyriausia Valdybt savo po
sėdyje kovo 6 trejiems me
tams patvirtino Ateitininkų 
Šalpos Fondo valdybą tokios' 
sudėties: Fondo valdytojas — 
prel. J. Balkūnas, jo pavaduo
tojas dr. Bk. Radzįvanas, sekret 

P. Minkūnas, ižd. — Z. Jurevi
čius ir narys P. Vainauskas. 
Fondo adresas 64-14 56th Rd.j

Adoracijos atlaidai
Kovo 16 d. 8 vai. ryto šv. 

Petro parapijos bažnyčioje 
prasidės 40 valandų švč. Sakra
mento adoracijos atlaidai. Spe
cialios atlaidų pamaldos ir-pa
mokslai bus 9 vai. rytais ir 7:30 
vaL vakarais. Atlaidai baigsis 
sekmadienį,' kovo iriėh. 18 d. 3 
vai. p. p.

Rinks popierių
Popieriaus vajus buvo pradė

tas 1946 m. pavasari. Ligi da
bar pravesta 16 rinkliavų ir su
rinkta 92000 tonų seno popie
riaus, kuri pardavus gauta 
830,000 dol. Visi šie pinigai 
perduoti arkivyskupijos labda- 
daros fondui. Septynioliktasis 
vajus prasidės kovo mėn. 17 d.

CARNEGIE RECITAL HALL
154 West 57th Street, New York City

WBMS stoties nuoma. O dve
jų metų sukakties proga “Lais
vės Varpas” pasikvietė iš New 
Yorko akt. V. Žukausko vado
vaujamą -dramos trupę, kuri 
kovo 18 d. So. Boston High 
School salėje suvaidins Petro 
Vaičiūno komediją "Naujieji 
žmonės". Tikimasi, kad bosto- 
niškiai, 
dramos 
gausiai 
žiūrėti, 
žmones’

Lankėsi kun. A. Sabaliauskas
Lietuvių saleziečių reikalais 

kovo 7—9 dd. Bostone lankėsi 
kun. A Sabaliauskas. Svečias 
kovo 7 d. 7:30 vai. vak. atlaikė 
mišias ir. pasakė pamokslą. 
Apsilankymo proga jis supažin
dino vietinius liet kunigus su 
lietuvių saleziečių užsimoji- 
m a i s jaunimo stovyklavi
me, mokyklos ir Šiluvos koply
čios statybos darbais prie Ce- 
dar Lake, Ind., netoli Chicą- 
gos. Parapijos klebonas kun. 
Pr. Virmauskis šiems darbams 
paremti paaukojo 100 dol. Iš 
Bostono misijonierius išvyko į 
Amsterdam, N. Y., kur praves 
misijas šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje.

Šaukiamas susirinkimas
Kovo 13 d. 7:30 vai. vak. šv. 

Petro parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės šaukiamas Lie
tuvos Dukterų draugijos susi
rinkimas.

sakė kalbą apie šv. Kazimierą. 
J .Sakevičius pasveikino sve
čius. F. Vaškas kvietė narius 

rašyti laiškus kongresmanams, 
senatoriams ,gubernatoriams 
ir majorams, dėkojant užlų 

reikšmingas kalbas, pasakytas
Vasario 16 minėjimo proga.

Pranešimus padarė ritualo 
pirm. J. Boley. sporto pirm. L. 
Janonis ir kultūrinių reikalų 
vedėias J. Stukas. Mandatu ko
misija pranešė, kad suvažiavi

me dalyvavo septvnios kuonos.
J. Matačinskas įdomiai pakal
bėjo anie vadus ir vadovavima.
J. Bolev ir A. Mažeika kalbėio
apie lietuviu kalbą, kviesdami sekantį mėnesį 
vyčius dažniau ja vartoti, vnač 

susirinkimuose. V. Guzevičius 
buvo išrinktas grupės pirmi

ninku pasirūpinti vietai šios
vasaros piknikui.

Buvo išnešta praktiška rezo
liucija aktyviai dalyvauti Ka

lėdų šventės minėjime gies
mėmis ir kitais tautiniais pa

pročiais. Rezoliuciją perskaitė
V. Guzevičius.

Suvažiavime dalyvavo prel.
I. Kelmelis ir kun. P. Totorai-

kurie noriai lanko savų 
sambūrio vaidinimus, 

susirinks ir svečių pa- 
Ypač, kad “Naujuosius 
’ kai kas dar yra ma

tęs Kauno Valst. Teatre ir su 
malonumu prisimena. Savo at
silankymu žiūrovai ne tik pa
rems "Laisvės Varpo” progra
mą, bet Įvertins ir gražius 
newyorkiškių vaidintojų pas
tangas. A.

Vasario 28 po ilgos ligos mi
rė Leokadija Dambrauskienė 
Burkšaitytė. Gimė 1886 m. ba
landžio 26 Baltrušių kaime, Pil
viškių vals., Vilkaviškio apskr. 
Amerikon atvyko 1900 m. Iki 
1927 metų gyveno Brooklyne. 
Ten 1905 metais ištekėjo. Nuo 
1927 metų iki mirties gyveno 
Lindene. Darbininką skaitė 
nuo pat jo įsikūrimo. Aktyvi 
lietuviškų organizacijų narė. 
Nuo pat įsikūrimo /iki mirties 
Moterų socialinio klubo finan
sų raštininkė, A L. R. K. Mo
terų Sąjungos narė, Alto ir 
Balfo narė, Amerikos lietuvių 
pašalpos ir politikos klubo na
rė, buvusio Lindeno lietuvių 
parapijos fondo viena iš kūrėjų 
ir stambi aukotoja bei nuolati
nė to fondo rėmėja, Lindeno 
Lietuvių Laisvės Paiko bendro
vės narė ir kitų mažesnių sam
būrių rėmėja bei narė. Visą 
gyvenimą uoli katalikė, karšta 
lietuvė patrijotė ir gailestinga 
artimui nelaimės valandoje. 
Lindeno nelietuvių visuome
nei gerai pažįstama kaip gera 
ir sąžininga prekybininkė. Da
bar tais pačiais keliais eina ir

Gražią kalbą, pritaikinta 
jaunimui, pasakė kun. Dunston 

Smith, 0. S. B. Visi nariai bu
vo apdovanoti švč. Marijos sto- 
vylėle ir malda i Dievo Motiną

Šiluvoje.
Po pietų įvyko visuotinas 

susirinkimas, kurį pravedė 
pirm. L. Janonis. Dvasios va

dovas kun. V. Karalevičius pa-

Brooklyno.
Vera Vakjinytė - Dauuėlienė, 

gailestingoji sesuo iš Lietuvos 
mokyklos, gyv. Keamy, N. J., 
neseniai išklausė specialų iš 
psichiatrijos ir psichologijos 
mokslų kursą Greystone Park 
School of Nursing, New Jersey 
State Hospital, N. J., sėkmin
gai išlaikė visus reikiamus eg
zaminus ir specialiu raštu bei 
dokumentu gavo registruotos 
gailestingos sesers (R. N.) ti
tulą, teises ir oficialų leidimą 
praktikuotis savo specialybėje.

SEKMADIENĮ, 1956 M. KOVO - MARCH 18 D.
HIGH SCHOOL SAL£JE> Thomas Park, So, Boston, Mass.

Svarbus pranešimas tėvams
Bostono Sveikatos Departa

mentas praneša, kad tėvai, ku
rių vaikais dar nelanko pradi
nės mokyklos ir norėtų, kad 
jiems šį pavasarį būtų suteikta 
skiepai nuo polio ligos, turi už
pildyti specialias korteles ir 
jas nusiųsti Sveikatos Departa
mentui. Tokias korteles gali
ma gauti kiekvienoje vaistinė-

Mirė
Elzbieta Pavalkienė, 

amžiaus, gyvenusi 412 Suydam 
St., Ridgewood, palaidota kovo 
9 d. iš Apreiškimo par. bažny
čios šv. Kazimiero kapinėse. 
Liko vyras Antanas, du sūnūs 
— Antanas ir Juozas, ir mar
čios .

Petras Baktys palaidotas ko
vo 12 iš Angelų Karalienės par. 
bažnyčios Kalvarijos kapuose.

Programoje: Paskaita — Prof. Juozas Brazaitis 
Aktorius Henrikas Kačinskas 
Baleto solistė Aldona šlepetytė 
Solistai: Juze Augaitytė 

Vincė Jonnškaitė 
Stasys Liepas 
Rožė Mainelytė 
Felicija Pupėnaitė-Vasiliauskienė

įvyksta '

1956 m. kovo 17 d., šeštadienį, 8 v. vak.

LB Nen Yorko Apygardos Kultūros Tarybos ruošiamas

Lietuvos Valstybinio Teatro

“Laisvės Varp
Šiomis dienomis sukako dve

ji metai, kaip veikia Bostono 
ir apylinkės lietuvių radijo va
landėlė “Laisvės Varpas”.

Per tą laiką ši radijo prog
rama, sumaniai vedama Petro 
Viščinio, susilaukė nuoširdaus, 
gausių klausytojų dėmesio ir 
palankumo. To buvo pasiekta 
jos organizatoriams nuolat rū
pinantis “Laisvės Varpo” lietu
višku turiniu ir forma ir veng- 
giant viso to, kas, galbūt duo
da pelno, bet kenkia pačios 
programos meniniam lygiui.

Jau pat pradžioje. “Laisvės 
Varpas” atsisakė visiem Įgri
susių polkų, o muzikine prog- 
ramo dalį stengėsi sudaryti iš 
geriausiu lietuvių solistų ir 
chorų idainavimų, čiurlionies 
ansamblio įgrotu dalyku ir ki
tos įdomesnės ir vertingesnės 
medžiagos. Taisyklinga lietu
vių kalba, patriotinius ir aktu
alus turinys, be visko, kas ga
lėtu klausytojus sukiršinti ar 
įžeisti, didelis dėmesys lietu
vių kultūriniam reikalam ir 
trumpas angliškas žodis apie 
Lietuvą ir jos šiandienines kan
čias sudaro visą “Laisvės Var
po” simpatingąjį balsą.

Kiek tik galima vengdamas 
visokių prekybinių skelbimų 
skaitymo ir parduotuvių bei 
saliūnų liaupsinimo, programos 
vedėjas su savo padėjėjais per 
tuos metus organizavo radijo 
valandėlės rėmėjus, jieškoda- 
vo tiesioginės paramos iš Įvai
rių lietuviškų organizacijų ir 
rengdavo kultūrines pramogas. 
Taip buvo apmokama didžiau
sia išlaidų dalis, kurią sudaro

ŽunuBstą* susirinkimas
Lietuvių žurnalistų Sąjun

gos, New Yorko skyriaus na
rių susirinkimas Saukiamas ko
vo 16, 7 vaL 30 min., Piliečių 
Klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. T. B. Mikalauskas, 
O. F. M, skaitys paskaitą — 
Metmenys iš laikraštinės isto- Maspeth 78, L. L, N. Y. 
rijos. Be to,~ bus svarstomi ak- Tame pačiame posėdyje Fe- 
tualieji skyriaus reikalai . deracijos Valdyba patvirtino

Fondo valdybos paruoštą Fon
do veiklos statutą.

Solistas V. Verilcaitis 
dalyvaus gegužės* 12 d. “Atei
ties” ruošiamame koncerte 
Brooklyne, N. Y. Vasario 24 d. 
Toronte operų festivalyje labai 
puikiai pasirodė Bonzo rolėje 
“Madame Butterfly” operoje.

T. Jonas Kubilius, S. J., 
iš Montreal, Kanados, yeda mi
sijas Apreiškimo parapijoje 
nuo kovo 11 iki 18.

Pasimokys ceremonijų
Balandžio 2 d. šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje bus teikia- 
kiamas Sutvirtinimo Sakramen
tas. Besiruošiantiems vaikams

Paskaitos šeimoms
Bostono arkivysk. Richard J. 

Cushing rūpesčiu kovo 12, 13 
ir 14 dd. Statler viešbučio sa
lėje vyksta Katalikiškosios šei
mos draugijos suvažiavimas, 
kuriame patyrę paskaitininkai 
gvildena šeimos problemas, ko
kiu būdu į ją būtų galima įneš
ti daugiau sugyvenimo ir mei
lės. Arkivyskupas pageidauja 
kuo gausesnio katalikų dalyva
vimo.

sūnus Andrius.
Palaidota kovo 2-rą su tre

jom šv. Mišiom iš šv. Petro ir 
Povilo . lietuvių parapijos baž
nyčios Ehzabethe šv. Gertrūdos 
kapinėse.' Gražų pamokslą pa
sakė klebonas kun. M. Keme- 
žis. Kiek velionė buvo brangi 
lindemečiams, rodo irtai. kad 
darbo dienoje laidotuvėse daly
vavo virš 150 žmonių. Laidotu
vėms patarnavo lietuvis laido
tuvininkas Edvardas Petrikas.

(J. Prapuolenis J.
Vasario 16 švente minmt 

surinkta aukų ir pasiusta Al
tui. Aukojo: J. Liudvinaitis 
26r dol.: po 10 -—J. Praminta
ms. k”n T. žiūraitis. K. Kubai- 
t’*s A. ciė’čas: K. Deputis — 
8 dol.. B. Baublys — 6 dol. • po 
5. — Em. H. Mulkis, E. Kubai- 
tis, L .šušvs, J. Sabeekas, V. 
Tursa. S. Vaičiūnas, M. Varnec- 
kas, L. Budrevičius, M. Klimas,, 
P. Ceras, S. Meilius, P. Almi
nas, A. Jurša, F. Gečys, V. Va- 
lentukevičius, Vladas Dilius 
kun. P. Totoraitis ir Lindeno 
moterų Birutės ansamblis; po 
3 — J. Chamasko, A. Simutis,
B. Ašmontienė, S. Ramanaus
kas ir J. Stukas; po 2. — S. 
Bubėnas, Makavičienė, Plun- 
nė ir J. Markevičius; po 1. —
C. Bowen, B. Urgonas, R. Mic- 
P. Sabaliauskienė, E. žemaitie- 
gienė, Raudienė, A. Pilipaitis, 
kevičiūtė, V. Dambrauskas, J. 
Strazdienė, V. Butvydas, W. J. 
Hurst, B. Vasilionis,. J. Statke- 
vičius, AL Skudžinskas, M. 
Prakapas, Philipienė, P. Kny- 
zerienė, A. Šukienė, S. Bundo- 
nis, Martinkėnienė, Jasiukaity- 
tė. O. Atutienė, Savickienė.

Visiems aukotojams Alto 
skyriaus valdyba taria nuošir
dų ažiū.

Akompanuoja Aleksas Mrozinskas
ĮĖJIMAS — $2.00

Pastaba: Dėl salėje riboto vietų skaičiaus bilietus pata
riama iš anksto įsigyti J. Ginkaus saldainių krau
tuvėje ir LAIMOS knygyne.

jį priimti ceremonijų praktika 
įvyks kitą sekmadieni, kovo 
18 d., 4 vai. p. p. salėje po pa
rapijos bažnyčia. Šioje prakti
koje dalyvaus ir busimieji Su
tvirtinimo Sakramento kūmai.

New Yorko ir New Jersey 
apskrities vyčiai kovo 4 iškil
mingai atšventė savo globėjo 
šv. Kazimiero švente, šiais me

tais suvažiavimas įvyko Newar- 
ke, kur šv. Trejybės bažnyčio
je išklausė mišių ir bendrai 

ėjo komunijos. Mišių metu gie
dojo Vera ir Daniel Laužemiai, 

C. Balriūnas, J. Youch, Mr. 
Mrs. C. Douches ir J. Krukau

skas. Solo giedojo C. Douches. 
Vargonais akompanavo K. 

Bogdanivičius. Prel. L Kelme
lis pasakė pamokslą, priminda- 

■ mas išlaikyti' lietuvybę ir sęk|i 
šv. Kazimiero pėdomis.
Bendri pusryčiai įvyko šv. 

Jurgio salė je, vadovaujant J.
Stukui. Kalbas pasakė prel. I. 

Kelmelį A. Wesev-Vasiliaus- 
kas. J. Bolev. Dorothy Dutkus, 
L. Janonis. F. Vaskas, J. Sake

vičius. Nusipelnusiais pagyri
mo nariais buvo perstatyti Ve

ra Laukžemis, ir Larrv Janonis, 
abu išNewark. Įvertinimo ko
misija sudarė C. Bason, Helen 
Pinkin ir Ann Klem.

Diskusijos ekonomijos 
klausimais

įvyksta kovo 17 d., šeštadienį, 
7 v. v. Free Baltic House, 131 
East 70 St. New Yorke. Disku
sijų tema — Lietuvos ūkio -į- 
jungimas į federalinės Euro
pos ūkį. Klausimą referuos dr. 
Jurgis Budzeika. Besidomi šiuo 
klausimu, kviečiami dalyvauti. 
Diskusijas rengia Lietuvos 
Ūkio Atstatymo studijų komi
sijos ekonominė sekcija.

R. L. Trampai
su dviem sūnumis iš Welland, 
Kanados, persikėlė Į Brookly- 
ną, N. Y., 499 Ridgevvood Avė.

M. Sutkevičius,
nuoširdus New Yorko skautų 
bičiulis, įsigijo New Yorko val
stybės šiaurėje didelį ūkį ir 

išvyksta iš

ŠEN. F. KENNFDY (O. Mass( 
pasisakė už A. Stevensono kan- 
<lidatXrą i prezidentus.

NAUJI VELYKŲ SVEIKINIMO ATVIRUKAI!
Dailininko Lapės dviejų piešinių, kelių spalvų Velykų sveiki

nimo atvirukus, tik ką išleistus, galite gauti knygyne LAIMA. 
10 atvirukų su vokais ..........    už $1.20

s ■ ' _ 20 atvirukų su vokais ............................... už $2.00
Užsakymus su čekiu ar Money Order siųskite šiuo adresu:

r LAIMA
335 UNION AVENUE, 
BROOKLYN 11, N. Y.

Pašto j>ersiuntimo išlaidos Jums nepriskaitomos.

ENCOME TAX REIKALUOSE JUMS PATARNAUS 
Vytautas Vebeliūnas 
Private Accountant

Jis sutvarko arba užveda naujas Jūsų bizniui knygas, 
daro steito ir federalinių mokesčių raportus bei patarnau
ja pilietybės gavimo ar panašiuose reikaluose.

Kasdien 7 P.M.-9 P.M.
Savaitgaliais 9 A.M. - 6 P.M. arba pagal susitarimą

117 North 5th Street, Brooklyn 11, N. Y.
Tel.: STagg 2-2420


