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Gauta žinių, kad Kaišiadorių 
skupas Teofilius Matulionis j 

tebesąs gyvas ir vta laikomas 
invalidų namuose Rusijoje,. Zu
bovą Poliana prie Potmos. Ta r

tarp Maskvos ir Penzos. ’
Vyskupas T. Matulionis da

bar yra jau 83 metų. Į kunigus 
buvo Įšventintas 1900. Rusijos. 
revoliucijos metu jis buvo Le
ningrade. Ten 1922 buvo suim
tas. Nuteistas dvejiem metam, 
paskiau dešimčiai Buvo kalina
mas Solovkų saloje, paskiau 
Leningrado ir Maskvos kalėji-: 
muose. 1933 jis buvo iškeistas 
ir pargrįžo Į Lietuvą, buvo Kai
šiadorių vyskupu.

Antros bolševikų okupacijos 
metu Matulionis buvo vėl areš
tuotas 1946 ir perėjo per Or
šos, Vladimiro kalėjimus, iki 
atsidūrė paskutiniu laiku Zubo
vą Polianoje . VYSKUPAS TEOFILIUS MA

TULIONIS.

Akiu plikintojas dar nesurastas
New Yorko žurnalistui Vic- 

tor Riešei balandžio 5 nežino
mas jaunas vyras apipylė veidą 
sieros rūkštim. Ar nebus su
gadintos akys — dar neišaiš
kinta. Tai nutiko Manhattane 
51 gatvės ir Broadway susikir
time. Piktadarys dingo minio
je. Kitoje gatvėje policininkas

• Amerikos atstovas Bohle- 
nas Maskvoje pakviestas at
vykti Į VVashingtoną. Taip pat 
Arabijos tarp Amerikos ir Sau- 
di Arabijos kaip tik baigiasi su
tartis dėl bazių.

sulaikė jauną vyrą, bėganti nuo 
nusikaltimo pusės. Bet vyras 
pasiaiškino, kad jį buvę užpuo
lę du portorikiečiai. Policinin
kas jį paleido ir leidosi ieškoti 
portorikiečių. Iš Rieselio ir jo 
sekretorės aprašymo tai galėjo 
būti kaip tik tas piktadarys. 
Spauda ir radijas suorganizavo 
tuojau 30,000 
liui surasti.

Spėjama, kad 
tas už tai, kad

"puolė’spaudoje tt” per radiją 
“rakietininkus”, Įsigalėjusius 
“International Union of Opera- 
ting Engineers”. Ta diena jis 
kaip tik buvo pasakęs per ra
diją kalba prieš juos. Jau prieš 
tris savaites jis buvo gavęs 
grasinimą, kad liautųsi . kovo
jęs.

Hammarskjold šeštadienio va
karą jau buvo Romoje. Ten jis 
nori pradėti pasitarimus gin
čui tarp Arabų ir Izraelio lik
viduoti. Norįs tuo reikalu pasi
matyti ir su popiežium. Tačiau 
didelių vilčių neturi ir stebuk
lų iš savo apsilankymo nelau
kia.

Hammarskjoldo kelionės me
tu kaip tik padėtis tarp Izrae
lio bei Arabų dar pablogėjo. 
Per visus £>3ptyneris paliaubų 
metus nebuvo tokių kruvinų 
kautynių kaip šiuo tarpu.

Trečiadieni? ketvirtadienį, 
penktadieni ėjo kautynės su 
pertraukom Gazos srityje. Nuo 
Izraelio patrankų žuvo 55 ara
bai civiliai ir vienas Egipto ka
reivis, 102 civiliai ir 4 karei
viai buvo sužeisti, šeštadieni 
Egipto kariai atskirais būriais 
Įsiveržė i Izraelio žemę iki 15 
mylių gilumo ir tik per 25 my
lias nuo Tel Avivo. Žuvo 4 žy
dai ir 15 sužeista. Nuo Izraelio 
keršto Egiptui pasisekė paliau
bų komisijos pirmininkui pulk. 
Būras sulaikyti dvidešimt ke
turiom valandom. Bet Izraelis 
ėmėsi saugumo priemonių prieš 
Egiptą. Syrijoje tuo tarpu eina 
demonstracijos prieš Izraelį 
mergaitės, juodai apsirengu
sios, su juodom vėliavom ir su 
vainikais reiškia savo pagarbą 

Riešei aštriai Izraelio nužudytiem arabam.

už ketvirtadienio bombardavi
mą į civil^ūus gyventojus. Iz
raelis 
egiptiečiai < suprovokavo, 
šaudydami Izraelio pasienio 
sargybinius ir tt.

Padėtis Įtempta kaip niekad 
anksčiau.

ir tuo neveiklumu atiduoda 
iniciatyvą Į Sovietų rankas.

KAS TA GAZOS SRITIS?
Gazos sritis, kurioje eina 

daugiausia nesusipratimų tarp 
Arabų ir Izraelio, yra 28 mylių 
ruožas tarp Izraelio ir jūros. 
Nu o 1949 paliaubų ji yra Egip
to valdžioje. Ten gyvena apie 
200,000 arabų tremtinių iš Iz
raelio.

Izraelis turi sieną su Arabais 
600 mylių; iš jų 332 mylias su 
Jordanija. Bet čia ne tiek susi
dūrimų kaip Gazos srityje.

dol. nusikaltė-

tai buvo kers-

ir Iš Jugoslavijos bėga 
žmonės Į Austriją šimtais pas
kutiniu laiku, kai paaiškėjo, 
jog Jugoslavija vis labiau glau
džias prie Maskvos.

AIDU PREMIJĄ LAIMĖJO 
KAZYS BRADŪNAS

Balandžio 8 kultūros žurna
lo “Aidų” literatūros premija 
paskirta Kaziui Bradūnui už 
poezijos knygą “Devynios bala
dės”. Premijos jųry komisijoje 
buvo Leonardas Andriekus, 
Algirdas Landsbergis, Alfon
sas šešplaukis-Tyruolis, Anta
nas Vaičiulaitis. Premija bus Į- 
teikta balandžio 15 “Aidų” mu
zikos—literatūros vakare To
ronte.

Kan. F. Kemėšis 
mirė Sibire

Steponas Nešvyti* ii Cle- 
velando praneša:

"Pagal gautas tikras ži
nias profesorius kanaunin
kas Fabijonas Kemėšis, 
"Darbininko" įkūrėjas, mi
rė ištremtas Sibiro, Mari- 
jinske Krasnojarsko kraite 
1954 sausio 21.

"Voiionies artimi gimi
nės — sesuo Juzė su vyru

Vokietija prisibijo 
vakary išdavimo
Vokietijos kanc. Adenauerio 

sušaukė į Šveicariją, kur jis 
dabar atostogauja, savo pata
rėjų konferenciją. Joje svars
tys padėti ryšium su Prancū
zijos min. pirm. Mollet pareiš
kimu, kuriam pritarė Sovietų 
Chruščiovas, . kad Vokietijos 
sujungimas nebūtinas taikai.

Vokietija įtaria, kad vakaru 
valstybės dėl kitokios naudos 
iŠ susitarimo su Sovietais gali 
atidėti Vokietijos sujungimą i 
šalį. Tokia galimybė Vokieti
jai ne tik nepriimtina, bet ir 
nesvarstytina —- pareiškė iš 
CDU sluoksnių. Dėl to Vokieti
ja yra verčiama ieškoti kito- , 
kios išeities.

vaikais, sūnumi Algirdu ir 
Jaunučiu Pijum bei dukte
rimis Birute Smetoniene ir 
Aldona Auguatinavičiene ir

vona Clevelendo, Ohio. Čia 
dar gyvena velionio* vy*

VIENAS VOKIETIJOS 
ATSAKYMAS VAKARAMS
Vokietijos vyriausybė krei

pėsi Į Ameriką, kad jai reikia 
2 papildomų milijardų kariuo
menei organizuoti iki 1960. 
Amerika buvo pažadėjusi lig- 
š»ol tik nepilną vieną milijar
dą. Tai netiesioginis Vokietijos 
atsakymas į vakarų valstybių 
priekaištus Vokietijai, kad ji 
per lėtai ginkluojantis.
Amerikos, Anglijos. Prancūzi
jos reikalavimą, kad ji dar 
metus išlaikytų šitų trijų vals
tybių armijų dalinius, esančius 
Vokietijoje.

mirusio* per pirmą paMuli- 
nį karą Lietuvoje, du sūnus 
su šeimomis Pranas ir Ka
zy* Karaliai".

Apie voiionies F. Kemė
šio veiklą ‘'Darbininkas"

Kas tą gaisrą 
taip kursto

Izraelis jo nenori. Jis nori
- išlaikyti esamą padėtį. Parla
mente kilo reikalavimų imtis 
preventyvinio karo, kol Sovie
tai nespėjo apginkluoti Egipto, 
bet vyriausybė tokį siūlymą 
atmetė. Anglija ir Amerika bei 
Prancūzija suinteresuotos išlai
kyti tokią pat padėtį, kokia yra. 
Suinteresuoti neramumais iš
tremtieji iš Izraelio 900.000 
arabų. Suinteresuoti visi Ara
bai, kurie iaučia neapykantą 
Izraeliui. Suinteresuoti Sovietai, 
kurie Arabų neapykantą kurs
to ir siūlo jiems ginklus, kad 
tuo pačiu išstumtų Anglijos 
įtaką.

Tad tikrieji neramumų kalti- n^a ^okiu būdu pasiryžusi at
sisakyti nuo savo protektorato 
Moroko daliai.

CEILONAS RAUDONĖJA
Ceilono valstybėje rinkimus 

laimėjo komunistam palankios 
grupės. Jos numato užmegsti 
santvkius su Sovietais ir su 
raudonąja Kinija. Oficialiai dė
sis neutralūs kaip ir Indiia. Vi 
duie vvkdys socializmą. Tokiu 
būdu šita nauja valstybė, buvu
si Anglijos koloniįa. su 8 mil. 
žmonių iškrinta iš vakarų įta
kos.

IR ALŽIRE KOVOS STIPRĖJA
Alžiro rytinėje vidurinėje 

dalyje balandžio 7 buvo pačios 
aštriausios kovos su sukilėliais. 
Žuvo ir sužeistų skaičiuojama 
šimtais. Sukilėliai nušovė ir du 
prancūzų helikopterius, kurie 
dalyvavo kovose kalnuose. 
Prancūzijos vyriausybės Įgalio
tinis pareikalavo Alžirui 200,- 
000 kariuomenės.

ISPANIJA DARO KITAIP
Ispanijos vyriausybė balan

džio 7 susitarė su Maroku, kad 
Ispanija pripažins iš principo 
Maroko nepriklausomybę. Ispa-

Serovas į Londoną 
nebeatvažiuos

Anglijos už. reikalų ministe
rija visuomenei apraminti pa
skelbė, kad. tarp Sovietų Bul- 
ganino ir Chruščiovo palydovų 
nebebus saugumo šefo Serovo. 
Jį Anglijos spauda apšaukė 
žudiku ir reikalavo, kad jis 
dingtų. Nors jis, išvykdamas, 
žadėjo grįžti, bet Anglijos vy
riausybei reikalaujant buvo iš
brauktas iš sąrašo. Jo vietoj 14 
sovietinių agentų būriui vado
vaus jo pavaduotojas N. S. Za- 
charovas. Malenkovas jau iš
skrido.

ninkai yra kurstytojai Sovietai 
ir Jungtinės Tautos, kurios ne
pajėgia padaryti žingsnio pir
myn arabų skriaudai atitaisyti

AMERIKOS ATSTOVAS Maderoje Oarin E. BoMen Hkvlesta* j 
VVaMhinatona. Ranka pasirišę* dėl to. kad ja šodžridė besIHinė- 
damas.

ir Chruščiovas skundžiasi 
per Tassa. kad Anglijoje “tam 
tikros jėgos” nenori jam leisti 
susitikti su “anglų tautos liau
dimi”.

Ratas at-ial ir Čekoslovakijoje
Maskva pranešė, kad čeko- 

s'ovakiioie Rudolf S-anskv ir 
Vladimir Clementis. komunistu 
vadai, -kurie buvo nugalabyti, 
esą nubausti teisingai, ir iu 
vardas nebus reabilituotas. Tai
gi Stalino teroras tebegalioja.

New Yorkąs suma
žino mokesčius

New Yorko gubernatorius 
Harrimanas pasirašė įstatymą, 
kuriuo sumažinami mokesčiai 
40 milijonų. Už pirmą šimtą 
dolerių, kuriuos reikia mokėti 
kaip mokesčius, sumažinama 
15%, kiti 200 dol. sumažinami 
10%. Didžiausia nuolaida iki 

ir į 35 dol. Praktiškai tai reiškia— 
kas mokėjo mokesty 25 dol.. 
dabar turės mokėti tik 21.25; 
kas mokėjo 50, mokės 42.50.

svetima

• Mendes-Franco laikraštis 
“L’Ezpress” reikalauja, kad 
Prancūzijos min. pirm. Mollet 
atsistatydintų, nes jis nesiryž
ta sutvarkyti Alžiro. Tur būt, 
norėtų jo vietoj stoti pats Men- 
des-France, kuris yra dabar jo 
pavaduotojas.

ėt Sovietuose partija ir vy 
riausybė pareikalavo iš kolcho
zų. kad imtųsi drastiškų prie
monių produktyvumui pakeiti.

KOMUNISTŲ NEĮSILEIDO
Ženevoje JT ūkinėje komisi

joje Čekoslovakijos komunis
tinis atstovas pasiūlė Įsileisti 
ir rytinės Vokietijos atstovą 
kaip stebėtoją. Tam griežtai 
pasipriešino vakarų Vokietijos 
atstovas. Nurodė, kad rytų Vo
kietiją kontroliuoji
valstybė, kad visai Vokietijai 
atstovauja vakarų Vokietijos 
vyriausybė. Balsuojant už ko
munisto Įsileidimą pasisakė 11. 
tarp jų ir Jugoslavija, prieš 17, 
ir Švedija susilaikė. (Panašiai 
anksčiau mėgindavo Maskva 
įvesti Baltijos sovietinių res
publikų atstovus).

★ Arabai turi boikotuoti 
Prancūzijos kultūrą. Toki šūki 
Arabų Lygoje skelbė Abd E: 
Krim, Rif Kabylų vadas, 
kos.

ANGLAI LAIKYSIS KIETOS 
RANKOS

Kipro salos gubernatorius 
Hardingas pareiškė, kad su 
Kipro graikais jis nesiderės, 
kol nesiliaus graikų teroristi
nis veikimas.

DRĄSIAUSIA MERGINA

Prez. Eisenhoueris balau- 
džio 6 apdovanojo “drąsos me
daliu” 14 metu merginą P. A. 
Strickland iš Atlantos, Ga., ku
ri išgelbėjo savo motiną iš de
gančio lėktuvo. Tai buvo 1951 • 
gegužės 8. Jos tėvas, policinin
kas, vairavo mažą lėktuvą, kurį 
nusileidžiant ištiko katastrofa. 
Mergaitė, tada 12 metu, buvo 
išmesta iš lėktuvo. Atsigavusi 
ji puolėsi Į deganti lėktuvą ir 
ištraukė sužeistą motiną. Puo
lėsi gelbėti ir tėvo, bet atsira
dę žmonės ją sulaikė, nes tai 
reiškė veik savižudybę. Jis žu
vo. Spauda pažymi ,kad tuo .1 
metu, kai 
niekas jai 
sojo.

mergaitė gelbėjo, 
nepadėjo, tik žiop-

Persiskyrė dėl trumoų kelnių
Vienas DaUąs naftos pramo

ninkas kreipėsi i teismą^ kad 
atskirtų jį nuo žmonos. Prie
žastis — kai juodu buvo Indi
joje. ji eidavo i turgų visada 
su trumpom kelnaitėm. Jos ne
buvo galima perkalbėti, kad 
apsirengtų padoriai, nors Indt 
jos gyventojai i a akmenim me
tė. Teisėtas pripažino, kad pa
grindas rimtas.

JEI EUROPA SAUGI, MES TEN NEREIKALINGI
Balandžio 4 buvo paminėtas 

Nato gimimas. Jam dabar sep- 
tyneri metai. Buvo iis sudary
tas 1949 Europai ginti nuo ga
limos Sovietų agresijos. Pasku
tinis tos jėgos narvs ir gal 
svarbiausias turi būti Vokieti
jos kariuomenė. Karinei Nato 
jėgai išauginti daugiausia iš
laidų turėjo Amerika — apie 
80%.

Dar nesuspėjo Nato jėga vi
sai sustiprėti, jau reiškiasi jo 
viduje kitos jėgos, kurios prisi
deda prie Nato silpninimo — 
jos narių nesantaikos. Pasku
tinėm dienom tai itin iškilo 
akstėn...

Vis garsiau Eurcia nenatenkin- 
ta Amerika. Tai džiaugsmas 

Maskvai

siūlė atmesti tuos klausimus, 
kurie kliudo su Maskva susitar

VIEŠAI ĖMĖ
REIKŠTI EUROPIEČIAI 

NEPASITENKINIMĄ 
AMERIKOS POLITIKA

Jai kritikuoti griebiasi argu
mentu iš pernvkštės konferen
cijos Ženevoje. Ten pre*. Eisen- 
houeris atvyko su tvirtu noru 
susitarti su Sovietais. Susitarti 
— .virto šūkiu ir daugeliui eu
ropiečių. Susitarus nereikės 
ginkluotis, nebus reikalingos 
tada ir Nato jėgos.

Islandija atšaukė Amerikai 
bazes. Aiškinasi, kad ii vykdo 
Ženevoje pradėta įtampos at
leidimo plana. Danijos. Pran
cūzijos. Vokietijos. Persijos 
valstybės vyrai keliauja i Mas
kvą, Maskva pati atkeliauja į 
Londoną. Vis tikisi ta įtampą 
atleistą — tada nebus reika
lingos Nato ginkluotos jėgos.- 
Prancūzijos min. pirm. Mollet 
nuėjo toliau —

Paskelbė dar daugiau: e-a 
jis “niekad netikėio Sovietu 
karinės agresijos grėsme”. Jei
gu netiki, kad Sovietai gali Eu
ropa pulti, tai kam dar reika
lingos iėgos Europai ginti...

Anglija ir Prancūziia sau oa- 
vojus ima matyti ne iš Sovietu 
pusės, bet iš arabu. O Amerika 
tebesilaiko minties, kad di
džiausias pavojus yra Sovietai. 
Tad tarp Amerikos ir Eurooos 
ima nuomonės vis stipriau skir
tis.

Seniai Amerika nebuvo taio 
atvirai kritikuojama Eurooos 
spaudoje kaip dabar. Labiau
siai puolamas valst. sekr. Dul- 
les.

Prikiša, kad Amerikos poli
tika netekusi lakumo ir sustin
gusi savo nusistatvme “no” 
prieš Sovietus. Dulles davės 
Amerikos politikai “moralini” 
ir "pusiau religini atspalvi" 
kuris neveda į susitarimą. 
Tai priešingvbė realistinei po
litikai. kuriai atstovavęs Geor
ge Kennan. Euroniečiai skun
džiasi. kad Amerika nesiskai
tanti su savo sąjungininkais ir 
ju interesais, nesuprantanti, 
kad socializmo įvykdymas Eu
ropoje esanti atrama prieš ko
munizmą. Anglija specialiai 
nepatenkinta Amerikos politi
ka viduriniuose rytuose. Pran-

cūziia nepatenkinta Amerikos 
politika dėl Vokietijos. Graiki
ja nepatenkinta, kad nespau
džia Anglijos nusileisti dėl Kip
ro salos. Izraelis dėl ginklų -.^-1

NEPASITENKINIMAS Z
prašneko ir Amerikoje:

PRIEŠ SĄJUNGININKUS T 
.Šen, McClellan senate kalbėlį) 

apie sąjungininkų prekyba ka
rine medžiaga su komunisti
niais kraštais, apie Amerikos 
nusileidimą šitam sąjunginin
ku užsispyrimui. Tokį AmeB- ' 
kos nusileidimą, kad net ne
drįsta visuomenei jo paskelbti 
Už tat senatorius ir metė drą
sia ir atvira minti: būkim nuo
seklūs —

jei Europos valstybės taio 
jaučiasi saugios, kad gali savo 
priešui pardavinėti karo me
džiaga, tai kam Amerikai Euro
poje laikvti savo kariuomene. 
Ji ten nereikalinoa. Kam Ame
rika turi užsienio pagalbai duo
ti pinigus...

KAM IŠ TO NUOMONIŲ 
IŠSISKYRIMO DŽIAUGSMAS*

Mes džiaugiamės, kad Ame
rika laikosi tos politikos, kuria 
europiečiai vadina “su morali
niu ir pusiaureliginiu atspal

viu”. nes jeigu būtų prisiėmus 
“realistine" politika, kuri pa
tinka Europoje, tai seniai pa

saulis būtų buvęs išparduotas 
bolševikam. Tačiau didėjantis 
Amerikos ir Europos nepasiten
kinimas vieni kitais silpnina j 
Europos gynybą, silpnina Nato 
ir yra vienas pačių svarbiųjų 
laimėjimų Maskvai.
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premi- 
čia kitas

Lietuviu inžinierių 
skyrius Pittsburghe

bus 
bus

taip labai 
šiandiena, 
vadovybė.
demokra-

• Palestinoje
Jordanija paliaubų 
už naują Izraelio

Venecueloj įsteigtas Liet KakCentras

For examp1e. over 10 niillion Atner- 
icans are providing for thcir Financial 
lutures through thc purchasc of Sav- 
ings Bonds. More than 8 million ate 
invesiing in U. S. Scries E Bonds reg
it larly on thc Payrol! Savings Plan. 
Tliat’s thc easiest way to sasc — thc 
(oojproof. gnaraiitccd. iudc|>cndeni 
wav to financial sccuritv.

gyvenančius mūsų tautiečius 
ar jų dainų pasyvumą, bet du 
ar tris asmenis, kurie, “sąjų- 
džių” paveikti, savo veiksmais 
ir propaganda klaidina dalį 
čia esančios lietuviškos visuo
menės.

šios padėties akyvaizdoje Ve- 
nezuelos Katalikų Centras išei
na plėšti tų dirvonų, kurie čia 
apleisti, bet visiems esminiai. 
Esame giliai įsitikinę, kad Ve- 
nezuelos Lietuvių Katalikų 
Centras ras ne tik šios koloni
jos daugumo, bet ir kitų kraš
tų lietuvių katalikų moralinį ir 
materialinį parėmimą.

Kovo 4 d. Caracase, “Tėvų 
Kelio” redakcijos patalpose, 
lietuvių katalikų • iniciatorių 
grupė įsteigė Venezuelos Lie
tuvių Katalikų Centrą. Į laiki
nąją valdybą įeina aš Caracas 
apylinkės ats. Maj. V. Kuzavi- 
nis ir Šulcas, iš Maracay —“Tė
vų Kelio” redaktorius J. Kuka- 
nauza, Valancijos — J. Zavadz- 
kas ir Berųuisimeto dr. Zubi- 
nienė. .

•' Kovo sniegu New Yorke 
išvežimas atsiėjo 1.700.000 dol.

Pakanka paminėti, 
bar visoj Venezueloj veikia tik 
viena šeštadieninė (Maracay 
prieš mėnesį Įsteigta) mokyk
la, nerenkama jau pora metų 
aukos Tautos Fondui ir Baltui. 
Neturime iki šiol jokių nedar
bo, ligos, mirties ar taupymo 
fondu.

• ''Tėviškės Aidai”, naujas 
lietuvių laikraštis, išleistas Mel
burne. Australijoje. Redaguoja 
kun. Pr, Vaseris. Dabar bus 
trys lietuvių laikraščiai Austra
lijoje: “Australijos Lietuvis", 
Aidai".

Susirinkime dalyvavo šie lie
tuviai inžinieriai: Bronius Ga
linis. Albertas Simanavičus, 
Pranas Baltakis, Vytautas Ma
žeika, Vytautas Janonis. Romu
aldas Veitas, Brutenis Veitas.

• Elzbieta Petrė Auoaitytė, 
vienuolė. Vokietijoje, Delmen- 
horst mieste uoliai rūpinasi 
lietuviais. Motociklu aplanko 
apylinkėje gyvenančias jų šei
mas. jiems mielai patarnauda
ma, sušelpdama, aprūpindama 
spauda, suteikdama informaci
jų. Mokėdama gerai vokiečiu 
kalbą, lietuvių reikalus gina 
miesto įstaigose.

pasmerkta 
komisijoje 
užpuolimą. 

Izraelis taip pat šaudęsiš ketu
rias valandas Gazoje su Egipto 
sargybiniais.

rodo jo susinervinimą, 
“apsidirbimo”.
Stalino nuvertimą lie- 
komunistai pranešinėjo 

aiškindamiesi: “mes

brikos Balsą tuo tetpHJanosdefiesti. Aš 'ją 
išgarsinau pasaulyje.

kai aš ©ra- Bonnos konferencija turėjo 
srenciją, tu- vaisių. Pirmiausia, MGB atšau

kė iš Europos visus savo slap
tus pareigūnus, kurie mane pa
žinojo ar kuriuos mano pareiš
kimai galėtų kompromituoti. 
Net antrasis sekretorius iš pa
siuntinybės Paryžiuje,- tauriam 
prieš 10 metų dirbau, buvo 
lėktuvu išgabentas Į Maskvą. 
Kitą vaisių patyriau aš 1954 
birželio mėm, kai tik atvykau į 
Ameriką. Washingtono laikraš
ty perskaičiau žinutę: v

"Bonn, birželio 2. Sovietų 
pabėgusio agento Nikolai Cho- 
chlov žmona, likusi Maskvoje, 
dingo. Taip paskelbė oficialios 
Įstaigos. Iš diplomatinių prane
šimu išeina, kad Janina Choch- 
lov prieš porą ... savaičių su
imta".

EISENHOVVERIS NUSIVYLĘS

Prezidento artimiausias ben
dradarbis Sherman Adams pa
reiškė per televiziją, kad prez. 
Eisenhovveris labai nusivylęs 
dabartinio Kongreso “nieko ne
veikimu” ... Tokį pat kaltini
mą buvo metęs 1948 prez. Tru- 
manas respublikonų tada val
domam Kongresui.

Į priaugantį mūsų jaunimą 
iki šiol V, L. S. Bendruomenės 
Centro Valdybos kreipė nepa
kankamai dėmesio. Jaunimu 
rūpinosi ir, jam vasaros sto
vyklas ruošė savo materialine 
ir moraline atsakomybe tik 
kun. A. Perkumas. Didžiuma 
bendruomenių neturi rinktų 
valdybų, o tik Centro V-bos 
skirtus pirmininkus ir narius.

Kad tokia padėtis susidarė 
Venezuelos Lietuvių Bendruo
menėje, reikia kaltinti ne čia

laukiame daugiau konkretiš- 
kesnių ir patikimų žinių, faktų 
(Laisvė kovo 24). Jau po kelių 
dienų (kovo 27), prisiderinda
ma prie Maskvos tono, lietuvių 
komunistinė spauda ėmė kal
bėt apie “asmenybės kulto” 
klaidą ir kitus Stalino nusikal
timus ir pasidarė pamoką:

"Amerikiniams marksistams 
iš viso to pamoka išplaukia to
kia: jie turi galvoti savystoviš- 
kiau, aklai negirti visko, kas 
daroma socialistiniame pasau
ly, nes oasitaiko ir ten klaidu". 
(Laisvė kovo 27). J*

Pati Laisvė negalvojo nė an
ksčiau “savystoyfikai”, nes 
liaupsino Staliną,^ kaip liepė 
Maskva; negalvoja nei dabar 
“savystoviškai”, nes prikaišioja 
jo klaidas, kaip liepia ta pati 
Maskva. Tačiau tas “savysto- 
viškumo” pamokymas buvo rei
kalingas pasiteisinti prieš skai
tytojus. Juk prieš trejus metus, 
kai Stalinas mirė, ta pati Lais
vė taip “savystoviškai” kartojo 
Maskvos partijos centro komi
teto ir vyriausybės žodžius:

"Nustojo tvaksėjus širdis Le
nino draugo ir įkvėpto jo va
lios vykdytojo, išmintingojo 
komunistų Partijos ir sovieti
nių žmonių vadovo...

"Stalino vardas yra begali
niai brangus mūs partijai, So
vietų Sąjungos žmonėms ir pa
saulio darbininkams...

"Mirtis draugo Stalino — 
žmogaus, kuris visą savo amžių 
paaukojo, pasišventęs komunis
tinei idėjai — yra milžiniškas 
nuostolis mūsų partijai, Sovie
tų Sąjungos darbininkams ir 
visam pasauliui". (Laisvė. 1953 
kovo 7).

O nuo savęs Laisvė dar stip
riau rašė:

“Stalino mirtis yra didžiau
sias žmonijai nuostolis mūsų 
gadynėje.

"Mirė žmogus, kuris vadova
vo pačiam didžiausiam žmoni
jos istorijoje apsigynimo ka
rui— karui prieš “nenugali
mas" hitlerines armijas ...

“Mirė žmogus, mokslo vyras, 
savo išmintimi praturtinęs, pa
stūmėjęs žymiai Į priekį Mark- 
so-Engelso-Lenino mokslą . . .

"Mirė viso pasaulio nuskriau
stųjų, išnaudojamųjų, paverg
tųjų orietelius ir draugas". 
(Laisvė 1953 kovo 10,.

O dabar kaiptik prikaišioja 
Stalinui, kad jis iškreipęs Leni
no mokslą, kad jis sukliudęs pa
sirengimą gintis nuo Hitlerio, 
kad jis nekaltus žudęs ...

Lietuviškas komunistų laik
raštis citavo ir Amerikos ko
munistų Fosterio. Pcrry Flynn 
pareiškimą apie Staliną, kad 
“dar niekad nebuvo 
reikalinga, kaip kad 
puiki jo pasaulinė 
siekiant socializmo.

Inž. Bronius Galinis susirin
kusius plačiai supažindino su 
ALIAS veikla ir jos pagrindi
niais tikslais ir buvo nutarta 
Įsteigti šios organizacijos sky
rių Pittsburghe.

Visi susirinkime dalyvavu
sieji Įstojo nariais ir išsirinko 
valdybą iš sekančių asmenų: 
Albertas Simanavičius— pirm.. 
Vytautas Mažeika — sekreto
rius, Pranas Baltakis — iždi
ninkas.

The U. S. Government doen net per f«e thif edverrifinf. The Tteemry Demrrtmeni thenkit, 
įer iheir petriorie rlonetion, the jldrerthinf t.ouneH nnd

tijos ir taikos, kuomet Wall 
Stryto monopolistai despera
tiškai stengiasi nublokšt pasau
lį Į karą” (Laisvė 1953 kovo 6).

Piktinosi tada lietuviški ko
munistai, kad tuo metu, kai 
Stalinas mirė, "popiežiški poli
tikieriai nuo savęs kaltino Sta
liną už įvairius "nusidėjimus" 
ir kartojo, kad jam "tikrai rei
kia atgailos“. (Laisvė 1953 ko
vo 6).-.. Po trejų metų ir 
Chruščiovui paaiškėjo, kad 
Stalinui reikia atgailos. Ir lie
tuviški komunistai virto “po
piežiškais politikieriais”, kal
tindami Staliną.

Visa ta Stalino ir sovietinių 
bei lietuviškų komunistų isto
rija daros panaši Į Mojero 
“Tartiufą”. ,Ly g Stalinas psus 
savo komunistiniu “šventumu” 
apgaudinėjo, o komunistai, ku
rie garbino “šventąjį Staliną, 
dabar atsidūrė apgautų durne
lių rolėje.

Nutarta artimiausioje ateity
je stengtis pritraukti prie šios 
organizacijos visus šioje apylin
kėje gyvenančius lietuvius in-

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos (ALI
AS) Centro pirmininko inž. 
Broniaus Galinio pastangomis 
buvo sušauktas Pittsburgho 
lietuvių inžinierių ir architek
tų susirinkimas, kuris Įvyko 
kovo 18 d. inž. Alberto Simana
vičiaus namuose. .

§ jo draugam ameritae- n ;Ja«apaimta • saugią 
y Kai tik ~ TrucimoviČitts viatą ir perduotas mano pą- 
- pagrobtas, amerikiečiai ir reiškimas nėr radiją.

.. -^Sakiau, kad toks planas labai
pavojingas. Ir jie sutiko, kad 
jame daug rizikos. Bet rizikos 
reikalauja visi žygiai, kurių tik 
mes imamės. Jeigu reikalas 
neišdegs — pastebėjau —, tai 
aš būsiu ne tiek demaskavęs 
MGB, kiek jai Įdavęs savo šei
ma. “Ne—jie kalbėjo, — vie
šoji opinija bus mobilizuota 
mūsų' naudai, ir MGB vargiai 
taip lengvai imsis kokių žygių 
prieš ’Jana.

Reikalavau garantijų iš vy
resniųjų vietų Washingtone. 
Prieš konferenciją norėjau, 
kad man pasakytų, jog planui 
pritarta ir jis pasiseks. Man 
kalbėjo:

"Nik. tamsta turi mumis pa
sitikėti".

Man daugiau nieko ir neliko.
* 1954 balandžio 22 buvo gra
žus pavasario rytas. Mane at
gabeno i konferencijos salę 
Bonnoje .kur .sužaibavo foto
korespondentu liepsnos, kai tik 
aš įžengiau. Sėdėjau prie st^lo 
priešais žurnalistus ir laukiau 
klausimu. Ju vietoj man paaiš
kino. kad aš turiu kalbėti. Ta
da aš perskaičiau tą patį teks
tą. kuri buvau paruošęs Ameri
kos Balsui, ir

turėjau jausmą, kad nuo 
kiekvieno mano žodžio pri
klauso mano artimųjų likimas.

Pasakiau savo vardą ir savo 
adresa Maskvoje, paskui kalbė
jau apie jos tikėjimą, jos nu
sprendimą. kad aš neprivalau 
žudyti, nors ir kažin kas su mu
mis nutiktų.

• : Gal tai buvo keistas Įvykis 
Bonnos žurnalistam. Kai kurie 
iš ju paskui man prikišo, kad 
aš įdaviau savo žmoną. Bet aš 
žinojau, kad visa tai, ką aš kal
bėjau. tai buvo skirta jai pačiai, 
kad ji viską žinotų ir kad jai 
būtų aišku, jog ji gali sakyti 
visą tiesa. Buvau įsitikinęs, 
kad abejojantieji supras, apie 
ką kalbama, kai tik Jana 
saugioje vietoje ir planas 
pavykęs.

Per tris dienas kentėjau 
žinios kančias. Pagaliau vienas 
mano naujų draugu atėjo. Jis 
buvo susijaudinės, kad negalė
jo beveik kalbėti. Tepratarė: 
“Nik. Maskvoje neišdegė”.

Nenorėjau juo tikėti. “Kas? 
— rikte surikau. — kas gi nu
tiko

"Tikrai nežinau.- — pasakė 
jis, — bet niekas nenuvyko pas 
tamstos žmoną. Matyt, būta 
kokio nesusipratimo, bet pla
nas nebuvo įvykdytas"...
Mano draugai negalėjo manęs 
paguosti, nes ir patys nebuvo 
ramūs. Dar vienas vienintelis 
vilties spindulėlis kabojo, kad 
gal MGB bus gavęs įsakymą

DAG HAMMARSKJOU), Jungtiniu Tautu generalinis sekretorius 
(kairėje), prieš išvykdamas i Artimuosius Rytus, kalbasi su Nevv 
Yorko laikraščių atstovais. Jis pareiškė, kad iš jo kelionės, kurios 
tikslas sulaikyti Palestinoje karu tarp Izraelio ir arabų, nereikia 
laukti jokio “stebuklo”. Kelionėje jisai išbus 30 dienų.

Anksčiau ar vėliau turėsi 
K iistiek pasirodyti. Dabar kaip 

būtu laikas padaryti Bonno- 
^^■£7 Je’^paodos- konferenciją, kurio- 

jė-demaskuotum MGB. Tai bū- 
gp t-tą, .atsakymas i Truchnovičiaus 
fc.A pagrobimą.”

< Bet tai nulems — galvojau, 
inano žmonos likimą. Pas

ilik kui tariau draugams: “Tai, ką 
jūs siūlote, iš tikrųjų reiškia, 
kad

..-y jūs norite pasakyti, jog ma- 
ĮĮjjgiL šeimos negalite išgelbėti”.

Jie tylėjo. “Tokiu atveju aš 
lipi" V negaliu riešai kalbėti’L 
|p ' Paskui man atėjo į galvą ki- 
|į?. ta galimybė. Sakiau jiem:

“Užmirškite, kad aš oas jus 
atėjau savu noru. Paskelbkite, 

K.';- kad aš buvau suimtas ir- paves- 
kitę,vokiečių teismui mane nu- 

gk? teistu Gal būt. aš gausiu de- 
į- šimt metų kalėjimo, bet mano
||g šeimai nieko blogo nenutiks,

nes MGB tada neįtars".
lt? Mano draugai išėjo pasitar
ia tt Po poros dienų jie pasakė: 

“Šitas pląnas neįmanomas. Vie- 
igy. na, Okolovičius atsisako prieš
g - tamsta liudyti. Antra, tamstos

agentai vokiečiai tikriausiai pa- 
sakys tiesa, kad save išgelbėtų. 
O svarbiausia, mes negalime 
vakarų teismu taip disponuoti, 
kaip šitas planas reikalauja”.

t - “Na, taip. — sakiau tada 
L jiem. — bet tokiu atveju kaf-
gįr lieti aš negaliu.”

TPo kelių dienų jie vėl atėjo. 
A* “Mes mėginame ši tą daryti.— 

kalbėjo jie. —Įsivaizduokime, 
į fcrtP tamstos žmona ir sūnus 
? yra saugioje vietoje tuo metu. 
H kai tamsia kalbi viešai Bonno

je. Gal mes tai galėtume pa
daryti, ^tamsta kalbi, ir pasau- 
lib ' akys į tamstą, ir Į ją nu- 

į - kręįptos. Ar MGB tokiu rno- 
Įf mentu jai norėtų ką padaryti?” 

pasakiau, kad nežinau, ką 
į Matytu MGB. Bet pasakiau ne- 
r tikįs, kad MGB tas viešosios
I opinijos nukrypimas turėtų įta-
| koš7 Bet jie laikėsi savo plano 
| toliau, nes jie tikėjo, kad tai 

turi pasisekti. Mano uždavinys 
į tebuvo pasakyti viešai pasau-
J Hui. kokios reikšmės Jana tu-

rėjo mano istorijoje ir mano

Ihonias Jeflcrson. born 
on the I3th of April, 213 
years ago. ran for officc 
on the Dcmocratic-Re- 
publican tiekei. Hc was 

thc First President to be inaugnrated 
in VVashinglon, D. C. — and thc First 
to start his term in the ncw VVhitc 
House.

Hc was also thc chicf thinkcr and 
writcr among thc men who fought 
against thc belicf that pcoplc need 
to be proteeted by the r«h or the 
j>owcrful. ,

*'G;rr the fteofrlr Mtd Jrf- 
ferson. "ntui they vili įind thcir 
men tray." *

And alniost 200 vcars of history 
base proved him riglit.

Mintis Įsteigti Lietuvių Ka
talikų Centrą Venezueloje ne
nauja. Jau prieš keletą metų 
šis klausimas čia buvo aktua
lus ir studijuojamas. Bet vis 
buvo delsiama galvojant, kad 
nedidelėj mūsų kolonijoj pa
kanka visuomeninio darbo V. 
L. S. Bendruomenės rėmuose. 
Deja, gyvenimo praktika paro
dė ką kita.

Jeigu jauna mūsų kolonija 
pirmaisiais čia egzistavimo me
tais sugebėjo Įsteigti vargo 
mokyklas, suruošti didelio mas
to kultūrinius minėjimus, pa
aukoti nemažas sumas Vokieti
joj vargstantiems, Vasario 16 
gimnazijai, literatūros 
jai ir tt., tai šiandien 
vaizdas.

Stalino paskelbimas žmogžu
džiu. maniaku, liaudies priešu 
sukėlė sumišimo tarp vakarų 
komunistų. Susinervino ir 
Amerikos lietuviai komunistai. 
Tai parodė jų laikraščiai Lais
vė ir Vilnis. Jie nervinosi, kam 
apie Staliną rašo laisvojo pa
saulio laikraščiai. Barėsi dėl to 
ir lietuviškų laikraščių adresu.

“Vieno dalyko aš visai nesu
prantu — skundėsi A. Bimba 
Laisvėje kovo 27, — kodėl Gri
gaitis ir Šimutis šitaip perdaug 
rūpinasi komunistų rekalais... 
O kas liečia Stalino vaidmenį, 
tegu apsidirba patys komunis
tai"... Laikraščiui ir tur būti 
pikčiausia, kad komunistai pa
tys “apsidirbo”, Staliną “ap
dirbdami”... -

Kita dieną, kovo 29, A. Bim
ba vėl norėtų, kad lietuvių 
spauda nematytų, kaip jie “ap
sidirbo”. Girdi, "lietuviškų kle
rikalų spauda daro didelę di
delę klaidą. Paskutinėmis die
nomis jinai užkimšta plepalais 
apie Staliną“. Kam .girdi, 
Draugas ir Darbininkas nera
šąs apie popiežiaus 80 metų su
kaktį, kam nerašąs apie Vely
kas. o rašąs apie Staliną. Kad 
Bimba nepastebėjo straipsnių 
apie popiežių ir apie Velykas, 
tas tik 
dėl to

Apie 
tuviški 
nenorom

'T‘o sec that you and your hinilv 
are taken care of tomorrow. invest in 
United States Savings Bonds «xlav 
— eithcr on the Pastoli Savings Plan 
wherc you work or bv rcgular pnr- 
cliascs of Bonds wherc votį bank.

VKTOR RIEŠEI... t.n malintas, už 
Xew Vnrkn ;rmM<*riu kritika Bro- 
a<lway gatvėje buvo sužeistas — api
piltus actu..
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Pasakykite, žmones, kas čia darosi?
Neseniai buvo pasidaręs di

delis triukšmas, kai Amerikos 
mokesčių įstaigos pričiupo ko
munistinius laikraščius už tai, 
kad tie jau keleri metai nebe
moka privalomų mokesčių. Jų 
sumos siekia dideles sumas. Už 
tokį nusikaltimą eilinį pilietį 
čia pat sodina į kalėjimą, kol 
mokesčius sumoka. Tuo tarpu 
Amerikos komunistai ėmė visa 
gerkle šaukti, kad mokesčių į- 
staigos prikibo juos persekiotu 
Toks rėklus jų balsas jau rodo, 
kad gegužiukas yra įtūpęs Į 
nesavo lizdą. Jo balsas prisi
šaukė įstatymus, kurie komu- <• 
nistiniam laikraščiam kerta jau 
nebe mokesčių įstaigų baudo
mis, bet JAV konstitucijos pa
ragrafais ir Aukščiausiojo Teis
mo sprendimais. Jie kelia klau
simą, ar toks komunistinis dien
raštis ”The Dailly Worker”, 
leidžiamas New Yorke, turi 
teisę Amerikoje išeiti. Tą klau
simą stato žurnalistas David 
Lawrence “Herald Tribūne” 
laikrašty (balandžio 6).

nušalinti JAV vy- 
taip pat nusikalsta 
bendrininkai tokių 

grupių ir sambūrių,

vienas asmuo, kuris organizuo
ja ar padeda organizuoti drau
gijas, grupes ar sambūrius as- 
menų? kurie moko, ragina ar 
drąsina jėga bei prievarta nu
versti ar 
riausybę; 
nariai ar 
draugijų,
jei žino jų tikslus”.

Komunistų subversyviniai 
tikslai visiem gerai žinomi. Jei 
tad atskiri asmenys nusikalsta, 
jungdamiesi į kenksmingą vals
tybeidarba,"kaip tada galimą, buvo 
pateisinti laisvę tokiam “The 

telkti ištisą 
subversyvinei

Daily Worker’ 
žmonių štabą 
komunistinei propagandai? Ai
šku, kad tai nesiderina su Ame
rikos Įstatymais. Tai yra kaž
kokia privilegija žmonėm nu
sikaltėliam.

Šioji nesąmonė dar būtų

lingus daiktusirpopierius ke
lionei jis dėliojo jau iš vakaro, 
kai | jo rūmų duris pasibeldė 
sekretorius ir pristatė britų 
žurnalistą. Svečias pasisakė 
atstovaująs Londono dienrašti 
“Daily Herald” ir pateikė ar
kivyskupui Makarijui du klau
simus:

— Ar Jūsų Ekscelencija 
tikrai manote skristi į Atėnus 
ir kalbėtis su Graikijos vyriau
sybe?

— Taip, — atsakė Makari- 
jus. — Vieta lėktuve jau užsa
kyta. Rytoj išskrendu.

— Ar Jūs nemanote, kad 
britu valdžios organai gali ne
leisti Jums grįžti į Kipro salą? 
— buvo antras klausimas.

— Ne, aš to nemanau. Tai 
būtų labai neišmintinga iš an
glų pusės. Jei anglai tai pada
rytų, Kipro saloje nebūtų kam 
kalbėti visų gyventojų vardu.

Deją, anglai tai padarė. 
Kai Makarijus iš ryto atvyko 
į Nikosijos aerodroma, jis 

įsodintas į britiškąjį 
H a s't i n g s bombonešį ir^
nuskraidintas į Seychelleno sa
lą Indijos vandenyne. Lėktu
vas į Atėnus išskrido be Maka- 
rijaus, o Kipro saloje pasiliejo 
daugiau kraujo.

ANGLU PASITEISINIMAS 
IR TIKROVĖ

Makarijus buvo išvežtas į 
tremtį, kai nutrūko jo derybos 
su britų kolonijų ministeriu

Lennox-Boyd. jBuvo praslinko- | 
sios tik keturios dienos po tų 
derybų. Lenuox-Boyd. anglų d 
parlamente pareiškė, kad Ma
karijus buvo nesukalbamas, o ' 
Kipro salos gubernatorius Sir J 
John Hardingas paskelbė, kad 
turėjo Imti pašalinta “pagrin- 
dinė kliūtis gražinti saloje ra
mybei”, ir tai buvo padaryta, v 
išvežus Makarijų iš salos. Jis 
turėjęs ryšių su teroristine or
ganizacija “Eojca”.

Toji slapta karinė organiza
cija. kuriai vadovauja ffraiku 
pulkininkas Grivas, iš tikruių 
griebėsi teroristinių metodų. 
Prieš kokius dvejus metus ją 
smerkė patys ramesni Kipro 
gyventojai. Jie buvo prievarta 
verčiami dėtis i ta organizaciją, 
grasant mirtimi. Bet kai anglai 
griebėsi taip pat prievartos, 
žmonių nuotaikos ėmė keistis: 
jie pradėjo simpatizuoti “Eo- 
kai”. Su ja turėjo ryšių ir Ma
karijus, bet jos siekimas buvo 
karštuolius apraminti ir taikio
mis priemonėmis reikalauti iš 
britų laisvės Kipro salai. “Eo- 
ka” Makarijui buvo tik atrama 
derybose: ji nustos veikusi, jei 
anglai sutiks su Kipro prijun
gimu prie Graikijos. Bet čia 
derybos ir užlūžo. Anglai ne
sutiko duoti jokio pažado, o 
Makarijus nesutiko paveikti 
“Eoką”, kad ji liautųsi puldinė-

A. PALAMAS, Graikijos delegatas, 
Jungtinėm Tautom įteikė skunda 
prieš anglų politika Kipro saloje.

jusi anglų karius. Anglų parla
mente nebuvo, pareikšta, kad 
derybos - nutrūko dėT to, jog 
Kipro salai nesutikta leisti pri
sišlieti prie Graikijos.

reikiamas bazes. Klausimas pa
sidarė neišsprendžiamas: nusi
leidus Turkliai, būtų nepaten
kinta Graikija, o patenkinus 
Graikiją, būtų įsipykta Turki
jai Jos gi abi yra Sovietų Są
jungos pašonėje.

ANGLU POLITIKA 
NEPRAMATO

Yra iorasta sakyti kad ang
lų politika tali mato — už ko
kių 50 metų į priekį, šį kartą 
ji pasirodė neregė. Kai prieš 
keletą metu iškilo klausimas 
Graikiją ir Turkiją įtraukti į 
Atlanto Sąjungą, tam buvo la
bai priešinga Olandija, Dani
ja ir Norvegija. Jos nurodinė
jo, kad “seni priešai” — Grai
kija ir Turkija — gali įžiebti 
ugnies ir pakenkti visam At
lanto paktui. To blaivaus bal
so nebuvo paklausyta. Priešin
gai, dar sudarytas šalutinis 
Balkanų paktas iš Graikijos, 
Turkijos ir Jugoslavijos. Da
bar visos tos karinės 
yra susviravusios dėl 
tų Kipro saloje.

Be to, Kipro saloje 
lingai pririštos britų
pajėgos — 15.000 ginkluotų 
kariu, kurių tai vienas tai ki
tas krinta nuo “Eokos” bom
bų. Anglai, kuriuos graikai lai
kė savo draugais ir gelbėtojais 
iš komunizmo tvano (tuojau 
po antrojo karo), dabar laiko
mi priešais. Kipro saloje ir vi-

LAUKIAMA MAKARIJAUS - 
TRIUMFO

Makarijus nėra pirmas iš tų 
laisvės kovotojų, kuriuos ang
lai trėmė arba sodino į kalėji
mus. Prisimenama, kad tokio 
pat likimo buvo sulaukės ąjris 
De Valera, indas Gandhiir 
Nehru, negrai — dr. Nkrumąh 
ir Kabaka. Visi jie, kain nuga
lėtojai, grižo Į savo kraštus; 
Airiją, Indiją, Nigeriją, Ugan
dą.

Ar tas pats atsitiks ir su Ma- 
karijum, dar sunku pasakyti, 
nes Kipro neramumais yra su
interesuoti bolševikai. Jie sten
gsis ir toliau iš pasalų kurstvti 
tą ugnį, kuriai malkų krauna 
britu nusistatymas kietai laiky
tis Kipro saloje.

KAS YRA KIPRAS
Kipro sala yra pačiame ryti

niame Viduržemio jūros gale; 
60 myliu nuo Sirijos, 240 my
lių nuo Egipto ir 40 mylių nuo 
Turkijos. Sala apima tiktai 
3,572 kv mylių, 
Žemės dirbama
trečdalis. Auga kviečiai, mie
žiai, vikiai, Įvairūs vaisiai, vy
nuogės, alyvos, medvilnė; kal
nuose randama vario ir kitų 
metalų.

Sala nuo 1878 metų valdoma 
anglų. Pradžioje anglai ją val
dė pagal sutartį su turkais, o 
1914 metais visiškai užėmė. Li
gi 1931 metų dar veikė pačių 
gyventojų renkamas parlamen
tas. Anglai jį panaikino, kai jis 
pareiškė noro susijungti y su 
Graikija. S.

yra kalnuota.
tiktai koks

sutartys 
inciden-

KLIŪTIMI YRA TURKIJA
Kipro saloje anglai turi rei

kalu ne vien su graikais, bet 
ir turkais. Iš pusės milijono 
Kipro salos gyventoju graikų 
yra keturi penktadaliai (400.- 
000) ir vienas penktadalis tur
ku (100.000). Skaičiai aiškiai

nereika- 
karinės

David Lawrence pastebi, kad 
komunistinis dienraštis “The 
Daily Worker” ligi šiol galėio 
nevaržomas sklisti tik dėl to, 
kad neva norėta parodyti, jog 
ir nedraugiška spauda Ameri
koje turinti laisve. Bet D. La”r- 
rence čia pat primena, kam 
spaudos laisve reikia suprasti 
ir kaip ja vertina Aukščiausi 
Teismas. Jisai 1921 metale t?^ 
pareiškė: “Spaudos laisvė ap
saugo kritika įstatvmu. kurie 
siūlomi vienaip ar kitaip keis
ti, bet ji negali pridengti tu, 
kurie sąmokslauja ir ragina ’- 
statymus laužyti. Konstitucija 
taip pat saugo mūsų vyriausy
bę; ji negali būti priedanga 

. tiem, kurie kėsintųsi vyriausy
be nugriauti”.

Dar griežčiau tai pabrėžia 
1940 metų Smitho aktas. Jis 
skelbia, kad “nusikalsta kiek-

kiek suprantama, jei Sovietų 
Rusija tokią pat privilegiją 
teiktų, sakysime, amerikiečių 
grupei Maskvoje, kur būtų 
laisvai leidžiamas laikraštis, 
kritikuojąs diktatūrinę siste
mą. Bet yra žinoma, kad net 
amerikiečių korespondentam 
Maskvoje neduodama laisvės 
surinkti eilinėm informacijom. 
Apie laisvą laikraštį Maskvoje 
negali būti nė kalbos.

Taigi, D. Lawrence ir stato 
klausimą: kas gi darosi? Ar 
Amerikoje ir toliau bus leista 
komunistinei spaudai laisvai 
knistis po JAV pamatais ir tal
kinti priešui, kurio tikslas yra 
nuversti JAV vyriausybę ir de
mokratinę šios šalies santvar
ką?

RABINDRANATH TAGORE
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Mergaitei sugrįžo natūralus 
veido raudonumas. Po to ją 
kuo rūpestingiausiai sufrizavo, 
išpuošė, apsupo blizgančiu sari. 
Tik tada ją atvedė pas jaunikį.

Ji tylėdama atsisėdo kampe, 
galvą nulenkė veik ligi kelių. 
Už jos atsistojo viena iš vyres
niųjų tarnaičių, kad ją padra- 
sontų. Jos brolis buvo ten pat 
ir pastatęs akis stebėjo tą nau
ją žmogų, kuris norėjo įsiverž
ti į jų Šeimą. Jis atidžiai ap
žiūrinėjo jo turbaną, laikrodžio 
grandinėlę ir jo vos išsikalu
sius ūsus. Apurba tylėdamas 
permetė akimis Šią naujai ai

tyliai ir monotoniškai, lyg bū-

siradusią grožybę. Pagaliau 
drąsiai paklausė:

— Ko tu mokykloje mokai
si?

Bet nuo tos, susirietusios į 
mazgą, įkūnytos baimės ir gė
dos, kuri ten kamputy tūnojo, 
neišgirdai jokio atsakymo. Tar
naitė bakstelėjo pašonėn ir pa
drąsino. Tada mergaitė atsakė

tų išmokusi mintinai:
— Skaityti, gramatikos, ari

tmetikos, indų istorijos...
Staiga pasigirsta už durų 

skubūs žingsniai ir toj pat aki
mirkoj į kambarį triukšmingai 
įsiveržia palaidais plaukais 
Mrinmaja. Nė nenusiteikus pa
žvelgti į Apurbą, ji nutveria 
mažojo Rakhalio ranką ir nori 
ji išsitempti su savim. Tačiau 
Rakhalis dar nebuvo baigęs sa
vo stebėjimų ir visai neturėjo 
noro jų nutraukti. Tarnaitė, 
nors visą laiką stengėsi susi
valdyti ir tyliai kalbėti, pradė
jo aštriais žodžiais barti Mrin
maja.

įšėlusi tarnaitė bumbėjo, 
tuo tarpu Rakhalis linksmai 
juokėsi iš Mrinmajos iškirsto 
seseriai pokšto. Nuo jos gavo 
į kuprą, bet to neėmė į galvą, 
nes tai buvo priprasta jiem 
abiem žaidžiant Kartą Mrin
majos plaukai buvo palaidi ir 
garbanos buvo nusvirę ant jos

sakytu, kad sala priklauso grai
kam. bet ji yra tolokai nuo 
Graikijos, o visai arti T”rkKns. 
Ji taio pat netoli muzulmomš- 
kos Sirijos. Tokia 
ir kartu strateginė salos nadė- 
tis Turkijai labai reikšminga ir 
ji. stato savo reikalavi^nc rior 
1955 metais Turkuos v’ rin^'v- 
bė Londone Pareiškė. k-*^ K'n- 
ro saloie vienas 
tarkų tari ta^i v”-'*’ - ’ 
be su keturiais 
graiku. Tai reiškia, ’o" 
parlamente, davus sab’ ^ :šk? 
autonomiją, būtu lv<ws 
skaičius graiku ir t”rk”
čionių ir muzulmonv. Graikai 
iš savo pusės nereiškė ’md ^e 
mekada nesutiks šu tekiu ne
demokratišku sorendimu. bet 
jie pasiruošė turku mažumai 
pripažinti plačia savivalda, o 
vakarų valstybėm, kurios suda
ro Atlanto Sąjungą, suteikti

pečių. Staiga užpakalyje su 
žirklėmis atsirado Rakhalis ir 
pradėjo jas karpyti. įšėlusi 
Mrinmaja ištraukė iš jo žirkles 
ir čiakšt čiakšt be jokio pasi
gailėjimo nukirpo jo plaukų 
kuokštus. Panašūs atsikeršini- 
mai jiems buvo įprasti.

Tylinčioji grupė neilgai liko 
viduje. Kampe pagaliau sujudė
jo ir tas kupstas ir su tarnaite 
išėjo laukan. Susimąstęs Apur
ba valandėlę glostė savo retus 
ūselius. Pagaliau nutarė išsi
nešdinti.

Bet atėjęs prie durų pastebė
jo, kad dingę jo naujieji lako 
batai. Ilgai ieškojo, bet visa 
veltui. Įvykis sukėlė namų gy
ventojų ta|pe didelį sumišima. 
Ant nežinomo kaltininko kilo 
tikra keiksmų ir koliojimų au
dra. Bet ieškojimas nedavė jo
kių vaisių. Apurba turėjo užsi
mauti pora senų šeimininko 
batų, užsidėjo savo šilkinį pa- 
kaną ir turbaną ir atsidūrė 
purvinoje gatvėje, kuria nužy
giavo su didžiausiu atsargumu.

Kai jis atsidūrė apleistame 
takelyje, kuris ėjo į kūdrą, vėl 
išgirdo aną skardų, įžūlų juo
ką, lyg miško dievaičiai, pasi
slėpę kur krūmų gilumoje, 
kvatotųsi iš jo batų.

Apurba stovėjo tylus, išsi
gandęs ir nerįžtingai dairėsi 
aplink. Tuo metu iššoko įžū

lioji kaltininkė iš artimiausio 
krūmo ir, metus jam po kojom 
jo naujuosius batus, norėjo pa
bėgti. Tačiau Apurba greit nu
tvėrė jos rankas ir stipriai jas 
suspaudė.

Mrinmaja nusisuko ir mėgi
no išsivadavusi pabėgti, bet ne
pasisekė. Pro šakas ant jos 
šelmiško veido puolė saulės 
spinduliai. Apurba stebėjo 
Mrinmajos veidą ir jos žaibuo
jančias akis.

Pagaliau iš lėto atleido jos 
rankas iš savųjų ir grąžino lais
vę. Mrinmaja nebūtų nustebu
si, jei Apurba būtų ją iš piktu
mo primušęs, bet ką turėjo 
reikšti ši keista, tyli bausmė,— 
ji negalėjo suprasti.
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Apurba visą dieną vengė su

tikti motiną. Pirmą kartą taip 
vėlai sugrįžo. Ir tai — pakvie
tus valgyti. Kai jis prieš vaka
rienę ižengė į Ramos kambarį, 
ši paklausė:

— 0 ką. Apurba, matei mer
gaite? Kaip patiko? Ar tokios 
išrinktosios ieškojai?

Aburba atsakė šiek tiek su
mišęs:

— Taip, mama, aš mergaitę 
mačiau. Aš radau ieškotąją.

— Kokią mergaitę tu ten ma
tei? — paklausė nustebusi Ra
ma.

Ir ji dabar sužino, kad jos

sūnaus pasirinkimas kritęs ant 
Mrinmajos. Puikus pasirinki
mas! Ir kiek jį buvo mokiusi!

Iš pradžių Apurba buvo lyg 
sumišęs, bet, motinai pradėjus 
jį spaust, išrūko visas jo 
baukštumas. Jis piktai jai at
kirto, — nevesiąs kitos mo
ters, o tik Mrinmają! JĮ purtė 
pasibiaurėjimas vestuvėmis, 
kai tik pagalvodavo apie jas su 
tokia negyva, nerangia lėle, 
kaip anoji, kaip kitos.

Keletą dienų motina ir sū
nus vaikščiojo piktais veidais. 
Negalėjo nei valgyti, nei mie
goti. Bet vis dėl to kovą lai
mėjo sūnus.

Rama pradėjo galvoti, kad 
Mrinmaja esanti tik kūdikis, 
jos motina nesugebėjusi jos iš- 
'auklėti. O jei ji pakliūtų po 
vestuvių į jos rankas, — ji per
dirbtų ją. Pagaliau ji atrado, 
kad Mrinmaja iš tiesų esanti 
puiki mergiotė. Nors, kai ji pa
galvodavo apie jos trumpai pa
kirptus plaukus, pradėdavo 
abejoti. Bet vėl tikėjosi, kad 
plaukus gerai supynus, davus 
gerai aliejaus. — ir ši bėda bū
sianti pakeliama.

Visi kaimiečiai Apurbą laikė 
puskvailiu, kai sužinojo jo pa
sirinkimą. Nors kai kuriems ta 
laukinė mergaitė patiko, ta
čiau imti ją į namus kaip mar
čią, — ne, tai jau per daug!

Apie ruošiamas vestuves bu
vo pranešta Išan Mazumbarui, 
Mrinmajos tėvui. Jis turėjo 
raštininko vietą vienoje laivi
ninkystės bendrovėje ir gyve
no tolimam žemupyje, maža
me, skarda dengtame namely
je, kur jis turėjo prižiūrėti 
prekių krovimą ir bilietų par
davinėjimą.

Kai jis sužinojo apie dukters 
vestuves, iš akių ištryško aša
ros. Ar iš džiaugsmo, ar skaus
mo, — o gal — abiejų kartu, 
to pasakyti jis pats nebūtų ga
lėjęs.

Jis parašė bendrovės direk
toriui raštą, prašydamas leidi
mo vykti į savo dukters vestu
ves. Bet direktorius atrado 
priežastį per menką ir prašymą 
atmetė. Tada Išanas užklausė 
namiškių, ar negalėtų vestuvių 
atidėti lig Pudšos švenčių. Ta
da jis turįs vieną savaitę atos
togų. Bet Rama atrašė, kad 
laukti esą negalima, nes tame 
pat mėnesyje ^puolanti lai
mingoji vedyboms diena.

Kai abi svajonės pasirodė 
neįgyvendinamos, liūdna širdi
mi IŠanas pasidavė likimui ir 
vėl išvažiavo svarstyti prekių 
ir pardavinėti laivakorčių.

Tuo tarpu Mrinmajos moti
na su kitomis vyresnėmis so
džiaus moterimis vargo, kad 
paruoštų mergaitę besiartinan-

čiom pareigoms. Plušėjo dieną 
ir naktį. Jos rankos, tikę žai
dimams, jos laisvas elgesys su 
vaikais ir jos rajus valgymas— y
visa ji turėjo pereiti per griež
tą moterėlių kritiką. Rezultate ;
— gerosios moterys susilaukė 
to, kad jai vedybos ėmė rodytis 1 
kažkokiu baisiu dalyku, ėmę 
manyti, kad taip būsiąs pa
smerktas jos prafydęs gyveni
mas tikram kalėjimui ir kartu- ’ 
vėms.

Ir kaip nepaklusni kumelai
tė rietė ji sprandą, priešinosi 
ir kartojo:

— Aš netekėsiu!*
Bet tai nieko nepadėjo. Ji 

turėjo ištekėti.
Dabar jai reikėjo išeiti ant

rąją kitokią mokyklą. Visą sa
vo ankstyvesnį pasaulį ji turė
jo palikti už durų, kai vieną* 
dieną žengė į savo anytos ce- 
naną.

Rama tuoj pradėjo ją taisy
ti. Griežtai, rūsčiu veidu ji tarė:

— Klausyk, dukrele, tu jau
ne vaikas. Mūsų namuose turi 
elgtis padoriau. Tavo anksty
vesnis būdas čia netinka.

Bet tie žodžiai Mrinmajos 
nepaveikė. Ji galvojo: “Jei ma
no būdas Čia netinka, tiks ki
tur? Po pietų ji kažkur pradin
ga Šoko jos ieškoti. Pagaliau 

ją ištraukė iš jos landynės. (b.dh
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tačiau niekas jo nepamėgdžio- 
jo, lyg nujausdami, kad jo au- 
eitas kelias yra tik jo, ir nie-

tautinas Čiurlionis. Jo palai
kus priglaudė Vilniaus Rasų 
kapin. Išaugo granito pamink
las, kurio laužytos formos tar
tum veržiasi į kitą tikrovę —j 
taip nuostabiai nušvietusią jo i 
vizijose. Bronzos reljefe matai 
jį patį — su išdrikusiais plau
kais, neramiom degančiom 
akim, kurios skverbėsi anapus 
tikrovės. Aplinkui sustoję me
džiai, lyg išėję, iš jo mistinių 
paveikslų — didžiųjų pasakos j 
sodų, kad ramiai oštų jo nėra-1 
miai sielai

čia ilsis jo palaikai, bet ne ’ 
pats Čiurlionis, ne jo dvasia. 
Ji amžinai gyvena jo muzikoje 
ir paveiksluose. Laikas neįvei
kė jo; priešingai — jis įveikė 
laiką; kas kartą vis giliau ir 
prasmingiau per savo kūrybą 
prakalbėdamas apie žmogaus

M. K. ČIURLIONIS.

f/
Čiurlionis mokėsi ir rengėsi 

būti muziku, baigė konserva
torijas ir komponavo. Jo kūri
niai dabar išleisti atskirom 
knygom ir skamba mūsų kon
certų salėse, pasakodami keistą 
skausmą, ilgesį, subtilų gam
tos alsavimą, kurį jis pagavo 
Varėnoje, Druskininkuose, Pa
langoje ar kitur.

Tada, kai įis buvo pasirengęs 
muzikos karjerai, prasiveržė jo 

■ kitas pasaulis, savo išraišką ga
vęs tapyboje.

Šios gi jis beveik niekur ne
simokė. Savo dvasia jis buvo 
tiek subrendęs, tiek susitelkęs, 
kad staiga surado savo indivi
dualybę ir pasirodė kaip nuo
stabus ir originalus dailininkas. 
Lyg nujausdamas, kad greit jo 
nerami siela išeis ir nusilenks 
prieš didįjį Rex’ą — prieš Ka
ralių, jis dirbo skubėdamas, nes 
gyventi buvo likę tik 5 metai.

Kūrinius vėliau surinko ir 
sudėjo į jo paties vardu pava-

dintą galeriją Kaune. Ir kai pa
tenki į jo paveikslų sales, ap
svaigsi jo begalybe, jo didele 
ir sunkia mintimi.

Čiurlionio originalumas pasi
reiškė tuo, kad jis, įsižiūrėjęs 
į gyvenmą, jame matė kito di
desnio gyvenimo simbolius ir 
juos vaizdavo.

Gamtinė tikrovė jam virsta 
mistine šventykla, kurioie jis 
mato kosminės galias. Jo pa
veikslų medžiai, debesys gau
na žmonių pavidalus, iš uolos 
spindi visatą veriančios 
akys. Taip kasdieniai daiktai, 
pasidarę neregiamos tikrovės 
simboliais, gauna sudvasintą 
išraišką. Marių dugne pasken
dę miestai, kiti išauga medžių 
šakose, laksto padebesyse rai
teliai, slibinai, pasakų karaliū
nai delne laiko saulės nužertą 
kaimą —- atgimstančios Lietu
vos simbolį.

Daugelis jo paveikslų turi

muzūdnius pavadinimus (so
nata, fuga). Tačiau jis nenorė
jo sujungti dviejų nesujungia
mų dalykų — tapybos ir mu
zikos. Tik ritmas, tik tonų są
skambiai, dinamika, harmonija 
primena muziką. Savo kūrybą 
jis pagrindė dinaminiu visatos 
pergyvenimu, ieškodamas die
viškosios harmonijos, skleisda
mas amžinuosius gyvybės pa
grindus.

Savo paveiksluose jis vaiz
duoja dideles idėjas, mirtį, lai
mės trapumą, žmogaus kelionę 
per visatą. Ypač daug vietos 
skiria jis gėrio ir blogio kovai 
gamtoje ir žmoguje. Vėliau jo 
gėris nugali blogį; iškyla didy
sis Rex’as — Dievas, kuriam 
nusilenkia pasaulių pasauliai ir 
gieda entuziastingus himnus.

Jo pavekslų pasauliai tokie 
dideli, tiek daug minties ir 
simbolių, kad kartais sunku su
prasti.

Bet ir tada jis kalba savo 
mistine nuotaika, kurioie jau** 
lietuvišką sielą ir lietuvis^ 
peisažą.

< Čiurlionio kūryba skatino ir
■ skatina mūsų dailę ir apskritai

meną veržtis į minties ir kūry
bos aukštumu. Jis. tartum nu
rodė kelius, kuriais turi eiti 
lietuvių menininkas — iš ben
dros, visiems žmonėms tinka
mos idėjos, iš didžiųjų būties 
klausimų, nusileisti iki savo 
tautos gelmių ir, jas sujungus, 
grąžinti visuomenei kaip kūry
bą.

Ir po 45 metų jo vizijos, nu- 
švietusios žmogaus tragikos ke
lius, praskleisdamos nuostabius 
pasaulius, tebėra gyvos ir gi
liai prasmingos. Jos visada to
kios liks, nes jos išsako 
gižiuosius žmogaus ir mūsų 
tos rūpesčius.

Velykiniai “Aidai” 
skaitytojams 
i Velykas, 

popiežiaus

di- 
tau-

m.Čiurlionis gimė 1871
rugsėjo 22 d. Varėnoje. Baigė 
muzikos mokyklą Plungėje,
Varšuvos ir Leipcigo konserva
torijas, dalyvavo 1907 ir 1908 
metų lietuvių dailininkų paro
dose Vilniuje. Mirė 1911 m. ba
landžio 10 d. Pustelniko sana
torijoje netoli Varšuvos. Palai
dotas Vilniuje. Jo vardu pava
dinta dailės galerija Kaune.

Č’urlionis nasireiškė tada 
kai lietuviškieji dailininkai da7- 
tik būrėsi, kai platesnis lietu 
viškasis kultūrinis gyvenimą^ 
vos prasidėjo.

Jis tartum oaveldė-o sus» 
kaupusias tautos kūrybines ga 
lias ir iom sušvito staigiu pra
siveržimu. Kai mūsų dailė vor 
formavosi ir kristalizavosi, jis 
savo genijum ją iškėlė į dideles 
kūrybines aukštumas.

Vėliau į jį, kaip j kokį kai- jAUTIS K Zodiako ženklu Dail. M. 
na, rėmėsi menininkų kartos, Čiurlionis.

JURGIS GLIAUDĄ RENKA RAIDŽIŲ PASĖLIUS

“Atlaidų pavėsyje”, J. švaisto 
“Knygnešių pėdsakais” ir J. 
Gliaudos romanas “Raidžių pa
sėliai”.

Tema nebe nauja, gerai iš
maišyta ir pačių rašytojų, iš
plakta žurnalistų, išgarsinta 
istorikų.

Tad dar kartą nusileisti į 
aną epochą ir surasti ši tą nau
ją rašytojui yra gana didelė ri
zika. čia pirmiausia šmėkšo 
tokie stambūs veikalai kaip 
Vaižganto “Pragiedruliai”, čia 
nuo seno jau tiesiog suštam- 
puoti tradiciniai tos epochos 
tipai. Tose tipų galerijose sėdi 
keletas mundiruotų žandarų, 
kurie rūpinasi karjera, pravo- 
slavija, geru užgėrimu. Prieš 
juos stoja ūkininkai, davatkė
lės, amatminkai, — visi jie tau
rūs idealistai. Vieni jų platina 
knygas, išeidami iš religinės i- 
dėjos, kiti jau susižavėję "ap- 
švieta”. Prie jų jungiasi ir jau
noji kunigija. Tarp pirmųjų ir 
antrųjų dar rasime sulenkėju
sių kunigų, bajorų, ištikimų 
unijos tradicijoms. Tačiau ir 
šiuos pamažu užkrečią spau
dos kovos idėjos.

Landsbergis ir Leonardas An- žinomi nuo seno ir visi in- 
drfekus. Premija yra 500 dol. trigos momentai: Žandarai gau- 
Ji bus iškilmingai įteikta To- do, žmonės slapstosi, įsipina 
ronte balandžio 15 d. meilės motyvai, retkarčiais

Zodako ženMn. Dafl. M.

koncertas

akompanuos

Paulius

ir premija
Šiemet kultūros Žurnalo 

“Aidų” tradicinis koncertas — 
literatūros vakaras ruošiamas 

balandžio 15 d. 4 va), 
muzikinėje dalyje 

op. soL Juzė Augai- 
ir pianistė Julija Rajaus- 

Dainininkei 
St. Gailevičius. 
programos daly-

pasirodys rašytojai: Jonas 
Antanas Vaičiulaitis, 

ir busimasis 
premijos laureatas.

Balandžio 8 d. Brooklyne su- 
kultūros žurnalo pre

mijos komisija vertinti prisių
stų literatūros veikalų, išėjusių 
1954—1955 m. bei rankraščių, 
Komisiją sudaro Antanas Vai
čiulaitis, Alfonsas Tyruolis, 
Stepas Zobarskas. Algirdas

Šis produktyvus rašytojas pasitaiko koks išdavimas. Paga- 
savo naujame “Raidžių pasė
lių” romane nuveda skaityto
ją į spaudos draudimo laikus, 
kuriuos mūsų literatūroįe vai
zdavo Vaižgantas, Š. Ragana, 
L. Pelėda ir kiti ano meto da
lyviai. Dramoje juos parodė S. 
Kymantaitė (Aušros sūnūs), K. 
Inčiūra (V. Kudirka). Vėliau 
sutinkame J. Marcinkevičiaus 
“Kražių skerdynes”, čia Ame
rikoje knygnešius prisiminė St. 
Būdavas (Varpai skamba). Bu
vusi spaudos laisvės atgavimo 
sukaktis paskatino dar kartą 
rašytojus žvilgterėti į aną epo-

TaiP a^ira<to P. Abelkio šviesa, per jų individualybę pa
rodytum jr pa£ją epochą ir 
kovą už spaudos laisvę.

Tačiau J. Gliaudą neparodė 
nei šios drąsos nei pastangų.

Jis nusikėlė nuo literatūros 
lentynų žinomus tradicinius ti
pus, apvilko juos naujais švar
kais, davė naujas pavardes ir 
paleido į savo romaną.

Kai kur jų tradicinius bruo
žus paįvairino atskirom istori
jom, truputį padažė epochos 
spalvom, supynė tradicinėn in- 
trigon. pridėjo dar vieną kitą 
situaciją ir taip padarė romaną.

Jau pasiimdamas tradicinius 
tipus, autorius tuo pačiu su-

liau į darbą paleidžiami pisto
letai — krinta niekšai žanda
rai, krinta ir idealistai lietu
viai, bet jų idealizmas vistiek 
laimi.

Pro tuos štandartinius tipus 
praeiti rašytojui yra gana 
sunku. Neišvengiamai jie kopia 
Į knygą ir ten užima savo 
tą. Reikia tiesiog drąsos, 
į ana epochą pažiūrėtum 
per šiuos tradicinius tipus, 
sumegstum kitokią intrigą. Rei
kia tiesiog pastangų, kad ir 
tuos pačius tradicinius žmonos 
nušviestum savo individualia

vie- 
kad 
ne 

kad

sigailėjo spalvingo dažo, ryšio 
su aplinka, šaknų, kuriom jie 
būtų įaugę į savo buitį.

Reikia pripažinti, kad auto
rius moka pinti intrigą, ją su
kabinti pagrindinėm sijom, su
vesti į sprendimą. Tačiau ir 
čia yra schema: iš anksto žinai, 
kad šitam veikėjui atsitiks ši
taip, o ne kitaip. Pati intriga 
dar nuolat stabdoma šalutiniu 
balastu, plačiais gamtos, mies
telio aprašinėjimais.

Visą laiką siūdamas patrioti
ne adatėle, autorius paleidžia 
iš pirštų ir tą margą socialinę 
epochos santvarką ir pagaliau 
nepagauna epochos dvasios. Ji 
neturi savo platumos, savo at
mosferos, kurią randame, pvz., 
Vaižganto “Pragiedruliuose”. 
Tose epochos spalvose pasitai
ko ir viena kita klaidelė, pvz., 
rusų valdininkų tarpusavio 
santykiai buvo nubrėžti jų laip
sniškumo tvarka, taip jie nesi- 
bičiuliavo, isprauninkas negėrė 
arbatos su paprastu žandaru. 
Prisimintos romane ir Viena
žindžio dainelės, platinama jų 
knygelė. Bet čia yra istorinė 
klaida. Romane veiksmas vyks
ta prieš Kražių dramą, prieš 
1893 m., o pirmoji Vienažin
džio dainų laida išleista 1894

siaurino savo temą ir susche- metais. Tai Antanas negalėjo 
matino. Visi jo žmonės jau 
daugel kartų sutikti literatū
roje. Tik čia truputį blogiau; 
pvz. čia rusų atstovai tokie ne- 
spalvingi. kad juos skiri tik iš 
pavardžių, ne iš veiksmų. Kuo 
charakteringas ir vikaras kun. 
Sakalauskas, gal tik tuo, kad 
jis išėjo sausesnis, pilkesnis. . 
Vietoj tradicinio Svicstavičiaus 
čia veikia Gintowt, Įdomus tik 
tuo, kad buvo 1863 metų suki
limo dalyvis. Kuo charakterin
gas Antanas, jaunųjų amatinin
ku atstovas? Jis blankus, be 
savito veido ir dar taip neįtiki
namai peršasi Onai. |O ■», , «,va __

Avtoriv. »» stovėjo atoktan*mu>

“Aidų” 3 nr., j 
išsiuntinėtas prieš 
viršelis papuoštas 
atvaizdu. Įžanginis straipsnis 
skirtas pagerbti šv. Tėvui. Ra- i 
šo J. . Vaišnora, M. I. C. Žino
mas pedagogas V. Čižiūnas pa
sisako vaikų bei jaurfimo lite
ratūros klausimu, iškeldamas 
tai, kas šią sritį padaro tolima 
jauniesiems skaitytojams, ir 
tai, kuo ji gali tapti patraukli. 
Dr. Kazys Pakštas nagrinėja 
Gudijos santykius su Lietuva, 
kurie visą laiką buvo ir ’ bus 
opūs, kai eis kalba apie tikslų 
ribų nustatymą. Straipsnio pir
moje dalyje, kuri spausdinama 
šiame numeryje, profesorius 
iškelia įdomių faktų iš praei
ties, paremdamas juos statisti
niais daviniais. Apiekalbotyros 
mokslo bankrotą Sovietų Są
jungoje rašo Dr. A. Skardžius, 
čia prisimenama žinoma Marro 
teorija, komunistų priimta dėl 
pataikavimo jų išsigalvotiems 
socialinio gyvenimo aiškini
mams ir paskui vėl atmesta, 
kai privedė prie nesąmonių ir 
visai nušusino kalbos mokslą. 
Grožinės literatūros šiam nu
meriui duoda Ę. Gruodis ir Al. 
Baronas — pirmasis eilėraščių, 
antrasis novelę “Plakatas”. 
Numeryje yra literatūros, 
mokslo, meno, ir visuomeninio 
gyvenimo skyriai, kuriuose ra
šo J. Grinius. L. D-as, V. Viz
girda ir L. Gendrutis. Įdėta dės reiškia — Poets, Essayists,
daug lietuvių dailininkų darbų Novelists) kovo 25 d. buvo į-
nuotraukų. kurtas ir New Yorke. Į ji pa-

TYLA Dail. M. Čiurlionis.

KULTŪRINE KRONIKA
• Šv. Raštas, apimąs Senąjį 

ir Naująjį Testamentą, su 
trumpučiais paaiškinimais vie
name tome šiemet išleidžiamas 
Romoje. Vertė ir parengė ar- 
kiv. J. Skvireckas. Praeitais 
metais buvo išleistas Romoje 
I-sis Senojo Testamento tomas, 
apimąs visas istorines knygas 
su komentarais.
• PEN klubas, (tarntautinė 

rašytojų organizacija, PEN rai-

Romo je rastos nežinomos katakomfcos
Balandžio 5 d. “L’Oservatore 

Romano” paskelbė žinią apie 
surastas dar iki šiol nežinomas 
katakombas. Nors jos yra ma
žos (156x89 pėdos), bet jos turi

bažnyčios, prie pat šventoriaus 
vartų. Kaip ir bažnyčia, varpi
nė buvo medinė, pilka. Ilgos, 
stačiomis sukaltos lentos den
gė varpinę. Varpinėje tarp kitų 
varpų — garsiausias: šimtapū- 
dis” (12—13 psl.).

šitokių sakiniu pririnktume 
kiek tik nori. Juos visus taiso 
lietuviškose mokyklose, tai ko
dėl gi rašytojas nenori jų taisy
ti ir “rašo tvoromis”, per ku
rias skaitytojas tiesiog negali 
praeiti.

Šitoks stilius dar buvo tole
ruojamas seniau, prieš 20—30 
metu, kai pats stiliaus puose
lėjimas dar nebuvo įsigalėjęs. 
Dabar jau šituo keliu eiti ne
begalima, nes jis senas.

Senumo sutinkame ir io poe
tinėse priemonėse.

Štai kaip jis vaizduoja Anta
no Urnužio mylimąją: “Onos 
žvilgsnis žybtelėjo mėlynais 
žaibeliais. Tuoj ji nuleido 
blakstienus, kaip sparnus, ir 
užgesino gundančius žiburiu
kus žvilgsny”... “Ona pakėlė 
blakstienus. ir vėl Antano 
žvilgsniai pasinėrė į mėlynų 
šulinių vėsą” (17 psl.).

Kam šita atgyvenusi poezi
ja. kuri seniai išbraukta iš li
teratūros, kam šitas perdėtas 
manierizmas. Atrodo, 
torius sunkiai jaučia 
suose jo niuansuose, 
sakiny iššoka iš savo
ir suardo visą nuotaiką. Paga
liau i kalbą įvėlė nemaža klai
dų, nepateisinamų barbarizmu.

Iš to peršasi išvada: “Rai
džių pasėliai” nors ir gražiai 
užmesta, verta ant tvirtų idė
jinių pagrindų, bet savo esme 
nieko naujo neduoda. Pačiam 
autoriui reikia daugiau gilin
tis. kondensuotis, taupyti žodi 
ir visą savo kūrybos statinį 
stipriai apvalyti, apdailinti, nes 
kitokios rūšies statiniai kaip 
“Raidžių pasėliai”, literatūroje 
sugriūva, nepalikdami jokių

kad au-
žodi vi-
Dažnai

tvarkos

tokios knygelės platinti, nes 
jos iš viso nebuvo.

Sunkiai sekasi autoriui grum
tis ir su pačia forma, su stiliu
mi.

Laimė, kad dabar dingo 
griežtieji stiliaus ir kalbos sar
gai. Nuo jų autoriui būtų ne 
kartą skaudžiai kliuvę. Jis su 
Įkyrumu dažnai kartoja tuos 
pačius žodžius. Pvz.: “Pas šun
advokatį Geimona. kur jis nu- pėdsakų, 
rašinėjo raštų nuorašus ir šiaip (Jurgis Gliaudą — RAIDŽIŲ 
rašė viską, ką reikėjo parašyti PAŠILIAI, išleido Lietuviškos 
gražia, dailyraštiška braiža. jis 
uždirbdavo pinigus švariomis 
rankomis" (8 psl ). arba — 311 psl., kaina 3 doL).

kviesta ir lietuviai rašytojai: 
Henrikas Radauskas, Antanas 
Rimydis ir Antanas Škėma.
★ Dail. A. Valeška, pakvies

tas .Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos, Chicagoje balandžio 
7 d. skaitė paskaitą apie Vilnių 
Mindaugo ir vėlesniais laikais.

■k Trys lietuviai dailininkai: 
Česlovas Janušas, Povilas Pu- 
zinas ir VVilliam J. VVitkus iš
statė savo kūrinius Art League 
of Long Island galerijoje, 44-21 
Douglaston Parkway, Douglas- 
ton, N. Y. Paroda atidaryta ba
landžio 8 ir tęsis iki balandžio 
18 d.
i Kultūros Kongrese, kuris 

šaukiamas šiemet Chicagoje 
birželio 30, bus du iškilmingi 
posėdžiai. Kultūros kongreso 
posėdis prasidės 10 vai. ryto. 
Jo metu paskaitą skaitys dr. J. 
Girnius. Baigiamasis posėdis

itin vertingų ir gražių freskų. 
Dar nieko panašaus nebuvo 
rasta iš pirmųjų krikščionių 
kapų.

Katakombos niekur nėra su
minėtos senovės raštuose. Jos . _ _ .
priskiriamos ankstybai 4 am- prasidės 6 v. Paskaitininku rū-
žiaus pradžiai ir yra netoli Via pinasi Kanados Lietuvių Ben-
Latina, mažos gatvelės, prie druomenė. Nuo pirmo posė-
Via Appia, apie pusę mylios džio pabaigos iki antrojo pra-
nuo Circus Maximus. džios vyks atskirų mokslų ir

Atrado visai pripuolamai. 
Žemėje pasidarė keista ir gili 
skylė., pro kurią galėtu įlįsti 
katė. Tuoj buvo pranešta Va
tikano archeologijos komisijai, 
kuri ėmėsi tyrinėti. Kai pirmie
ji archeologai pateko į kata
kombų vidų, pastebėjo ženk
lu, kad čia anksčiau būtų kitų 
žmonių. — daugelis daiktų bu
vo išjudinta iš savo vietos. Že
mutinis katakombų aukštas sie
kia net 22 pėdas.

šių naujų katakombų didžio
ji puošmena — freskos .— pie
šiniai sienoje. Jų yra labai 
daug ir vaizduoja žvairiausias 
scenas. Vieni paveikslai yra iš 
Senojo testamento, kiti iš Nau
jojo. Yra jų tarpe ir visai pa
goniškos tematikos ir tokių, 
kuriuose vaizduoja ano meto 
romėnų gyvenimą.

Senojo testamento padary
tos šios scenose: Adomo ir Ie
vos išvarymas iš rojaus; tva
nas, kur Dievas pila vandenį 
pro langą. Nojus. Lotas bėga 
su savo šeima iš Sodomos ir jo 
žmona pavirsta į druskos stul
pą. Izaoko pašventinimas (pa
vaizduota du kartus.) Mozė prie 
Nilo, perėjimas per Raudonąją 
jūrą (du kartus); Samsonas 
griumesi su liūtu ir Absalo- 
mas kabo ant ąžuolo šakos.

Ypač gražios freskos iš Nau
jojo testamento, čia vaizduoja
mas Jėzus su savo mokiniais. 
Jėzus tarp Petro ir Pauliaus. 
Jėzus kalba Samarijos mote
rims. apreiškimas, persimainy- 
mas kalne. Lozoriaus prikėli
mas.

kultūros sričių sekcijų posė- 
. džiai. -

i Dainų šventės konkursui 
buvo atsiųsta 18 dainų. Jury 
komisiją sudaro šie muzikai: 
Aleksandras Kučiūnas. —pirm; 
nariai: Alfonas Mikulskis. Vy
tautas Nlarijošius. Izidorius Va
siliūnas ir Kazys Steponavičius. 
Premijuotai dainai bus paskir
ta 100 dol. premija.

t Religinio meno parodos 
premijos paskirtos šitaip: 300 
dol. (pirmoji) premija Vytau
tui Kasiuliui už litografiją “Bė
gimas į Egiptą”; po 100 dol. 
premijos paskirtos šiems daili
ninkams: P. Augiui už grafiką 
“Po sumos”. B. Jameikienei už 
vitražą “Trys Karaliai”. A. Mon- 
čiui už skulptūrą “Malda" ir 
V. Petravičiui už šv. Sebastijo
no bažnyčios fasados projektą 
nr. 2. Jury komisija sudarė: 
pirm. arch. V. Peldavičius. sek
retorius Jonas Pilipauskas, na
riai Ann Grill (Chicagos Meno 
Instituto atstovė). kun. A. 
Schorsch (De Paul univ. atsto
vas)., dail. P. Kaupas ir kun. 
K. Barauskas.

* Aloyzas Baronas pradėjo 
dirbti Draugo redakcijoje.

atsiųsta paminėti
Vladas Ramojus — LENK

TYNES SU ŠĖTONU, karo nuo
tykiai. išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Chicagoje. Aplan
kas dail. Vytauto Virkau. 292 
psl.. kaina 3 dol.

H. Sienkevičius —KRYŽIUO
ČIAI. 1 tomas, istorinis roma
nas iš Vytauto Didžiojo ir Jo
gailos laikų. 368 ps„ vertė li
tuanistas Kazys Jankūnas. Vir
šelis dail. V, K. Jonyno. Išlei
do Karys. 916 \Villoughby 
A ve, Brooklyn 21. N. Y. Kai
na 3.50 dol.

Stasys YU — LAISVĖS PRO-
Knygos Klubas Chicagoje. Ap- Ano meto gy venimo scenose BLEMA. Išleido Immaculata 
lankas dail. Broniaus Murino; yra nemaža portretų ir garsus Putnam. Conn.. aplankas dail 

Romos gydytojas daro operaci- Ados Korsakaitės. 248 psl.. kai- 
K. Sparnelis. ją.

Pagoniškojo gyvenimo sce
nose matome Herkuli, Kleo
patra gėlių darže prie krūtinės 
laiko gyvatę; iš graiku mitolo
gijos Alkestis. Admctus žmo
na ir kit.

na nepažymėta,
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CLEVELANDE RENKASI BENDRUOMENES TARYBA
ST. BARZDŲ KAS

su-

ttes”.

met pasikalbėti iš širdies... 
Jos pagalba man labai daug

DR. H. K. VVEICKMANN savo laboratorijoje (Fort Monmouth. 
N. J.) pasigamino maža “tarnado”, kad galrtų ištirti, kaip susida
ro dideli viesulai (viena matome sienos paveiksle) ir kaip su jais 
galima būtų kovoti. '

V 
lietuvaičių vasaros stovyklą ,

metų. Kiek mažiau žinomas tų 
pačių seserų ir toje pačioje vie
toje vedamas mergaičių ben
drabutis — pensijonatas.

Tokio bendrabučio reikalas 
iškilo kartu su nauja lietuvių 
imigracija. 1949 metais atvykę 
iš Vokietijos tėvai pasigedo lie
tuviškos mokyklos savo duk
roms, besiruošiančioms siekti 
aukštesniojo mokslo. Tokią mo
kyklą steigti Putname buvo 
neįmanoma. Susitarta su tėvais, 
kad jų dukros lankys Putnam 
Catholic Academy, vedama šv. 
Dvasios Seserų (prancūzų kil
mės), ir ten gaus bendrą išmok
slinimą, o gyvens Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyne ir čia mo
kysis lietuvių kalbos bei kitų 
lituanistikos dalykų. Taip pra
sidėjo (1949) pensijonato dar
bas. šiuo metu tokia lietuviška 
įstaiga, berods, vienintelė JAV.

Pensijonatas veikia jau 7 
metus. Per tą laiką išleista 12 
moksleiviu (high school) diplo
mais: E. Skrupskelytė, D. Pet- 
ronytė, V. Skrupskelytė, O. Gri- 
ganavičiūtė, E.-Mąrijošiūtė, A. 
Vasiliauskaitė, D. Kriaučeliū- 
naitė, R. Kriaučeliūnaitė, N. 
Mekytė. D. Vebeliūnaitė. B. Ka- 
počiutė ir R. Kapočiutė) ir 3 
studentės (Enata Skrupskely
tė —Bachelor of Arts. Danutė 
Vieraitytė— Bachelor of Scien
ce ir Irena Giedraitytė — As
sociate in Science), šiais me
tais baigs 4 studentės (O. Gri- 
gonytė, E. Marijošiūtė, A. Va- 
saitytė ir R. Žukaitė) ir 3 mok
sleivės (Ž. Bernotaitė, D. Kau- 
naitė ir D. Leskaitytė). Ben
drabuty šiuo metu yra 10 stu
denčių ir 18 moksleivių.

Moksleivėms lituanistika
Stoma bendrabutyje; bet už
skaitoma akademijoje; studen
tėms kolegijoje taip pat už- 
skaito lituanistikos kursą ir jis 
dėstomas kun. dr. V. Cukuro 
pačioje kolegijoje. Nesiriboja
ma tik reguliariomis lituanis
tikos pamokomis. Bendrabuty
je rengiami įvairūs lietuviški 
minėjimai, paskaitos, pasikal-

dė-

DALIS lietoviq dailės parodėlės Anhunto kolegijoje Putnam. Conn. 
Stovi Putnumo studentės at-kės: T. IvaSkaitė, D. Papievytė. A. Va
laitytė ir E. MarijoMfitė. Klišė “Ateities”.

LAWRENCE, MASS.
atliko choras, o bažnyčioje gie
dojo vaikai ir draugijų atsto
vai, procesijoje dalyvaudami.

R. K. Federacijos Lawren- 
ce skyriaus susirinkimas Įvyks 
kovo 25. Dievo Kūno šventės 
metu numatoma trijų dienų vairiu parengimų. Viešpats te- 
adoracija. todėl buvo svarsto- suteikia jai amžiną atilsį, 
ma kaip sutelkti daugiau žmo
nių. Klebono prel. Pr) Juro 
buvo pasiūlyta rasti 24 promo
torius. kurie verbuotų narius 
ir Sudarytu grupes adoracijai. 
Federacijos skyriaus pirminin
kas J. Valiukonis sudarė atski
rų parapijinių draugijų veiklos 
planą. pažymėdamas. kuri 
draugija ir kada turi suruošti.

Motinų Arkibrolijos pamal
dos ir susirinkimas įvyko ba
landžio 2. Draugija nutarė duo
ti dovanų 10 dolerių tai moti
nai kuri susilaukia kūdikio. ________ ....

Gounod “Convent Mass”, įjun- Draugijos narės pasiryžo mels- Pranciškaus parapijos bažny- 
giant gregorianinį “Kyrie". tis už ligonius, užprašant šv. čioje, jau tris savaites serga.

Religinės muzikos koncertas, 
įvykęs kovo 18 šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioje, praėjo 
labai sėkmingai. Tiek parapijos 
choras, tiek solistai buvo tin
kamoje meninėje aukštumoje. 
Po koncerto bažnytinėje sve
tainėje choristai ir jy. šeimos 
susirinko arbatėlei. Pobūvyje 
dalyvavo prel. Pr. Juras su sa
vo asistentais — kun. A. Ja
niūnu ir kun. A. Klimu. Arba
tėlę paruošti nuoširdžiai padė
jo ponia E. Valiukonienė.

Didžioji Savaitė šv. Pranciš
kaus parapijoje praėjo, kaip ir 
visur kitur, atkurtoje liturginė
je tvarkoje. Didįjį Ketvirtadie
ni šv. Pranciškaus parapijos 
choras vakarinių šv. Mišių me
tu giedojo grigarionines mi
šias. o Didįjį šeštadienį vidur
nakčio Mišiose buvo giedamos

giant gregorianinį “Kyrie". tis už ligonius, užprašant šv. čioje, jau tris savaites serga.
Palmių sekmadienį naujai iš- Mišias ir meldžiantis susirinki- Juozas Skersys yra nuoširdus 

. mokią gregorianinį giedojimą mo metu. (Nukelta j 6 psl.)

bejunai, vaidinimai 
dainavimo (specialiai atvyksta 
kartą į savaitę iš Hartfordo 
jaunas muzikas Jurgis Petkai- 
tis), tautinių šokių ir rankdar
bių. Savo dainomis ir tautiniais
šokiais pensijonato mergaitės padėjo visuose dalykuose”, 
atlieka patarnavimą visuome
nei. Įvairiais parengimais ap
lankė 10 lietuviškų kolonijų su 
30 programų, čia taip pat vei
kia lietuvių jaunimo organiza
cijų — ateitininkių ir skaučių 
vienetai. Studentės dar sudaro 
Lietuvių Stud. S-gos skyrių ir 
kolegijoje lietuvių “Dainavos” 
klubą.

Kiekvienas auklėtojas žino, 
kokie svarbūs jaunimo amžiu
je 12—20 metai. Tai metai, ka
da subręsta galvosena ir cha
rakteris. Svarbu, kad tas bren
dimas vyktų ne dirbtinu keliu. 
Į pensijonatą susirenka mer
gaitės įvairių temperamentų, 
gabumų, įvairių šeimose gautų 
auklėjimo pradų, čia jos arti
mai gyvendamos, pajunta savo 
skirtumus ir bando išsiaiškinti, 
atsekti jų priežastis, apsispręs-

Amerikos sąlygose šis gyvybi
nis jaunų žmonių interesas ne 
visuomet būna patenkinamas 
namie: viena, kad tėvų auto
ritetas šiame amžiuje laikinai 
sumažėja, o antra — patys tė
vai būna retai matomi, nes dir
ba. Viena auklėtinė pasisako, 
kodėl ji atvažiavo į pensijona- 
tą: “Tėvai nebūdavo namie, ir 
aš turėdavau vis viena būti na
muose”.

Įdomu, kad išeidamos iš pen- 
sijonato mergaitės išsineša be
ne didžiausią patyrimą, jog ne 
viską yra pasiekusios. Atseit.. 
jos išsineša tą žmogui bran
giausią ilgesį bei norą — nesi
tenkinti vidutiniškumu. Viena 
rašo: “visi pasikalbėjimai kar
tu su visom ir atskirai, daug 
man padėjo: iškėlė įvairių klau

psimų ir mindų, kurias norėjau

, . . PCTNAMO studentės dainuoja. Ui
ti UŽ vienoki ar kitokį savitumą, riguoja kun. V. Pakuras. Klišė “Atei- 
Taip jos išmoksta pačios spręs
ti savas problemas, o tai juk 
labai svarbu išėjus į gyvenimą, 
štai viena pensijonato auklėti
nės anketinė pastaba: “Pensijo- 
nate išmokau pati apsispręsti 
savo reikaluose, ir tas duoda 
drąsos atvirai žiūrėti į ateitį”

Pensijonato mergaitės pačios 
kelia įvairias problemas ir turi 
progos kasdien savo klausimus 
rišti su vyresniu žmogum. Tas

Stougliton, Mass.
Mirė A. Antulionienė

Balandžio 7 po gedulingų 
pamaldų Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje buvo palaidota Apo
lonija Antulionienė, mirusi ba
landžio 3. Ji jau anksčiau buvo 
turėjusi širdies priepuolį, bet 
po jo buvo pasveikusi. Kovo 
26 vėl pasijuto prastai ir nebe
atsigavo.

Velionė buvo gimusi 1881 
m. liepos 25 Trakiškių kaime, 
Marcinkonių par;, Dzūkijoje. 
Amerikon atvyko 1902 metais. 
Sekančiais metais ištekėjo už 
Antulionio; sutuoktuvės buvo 
šv. Roko bažnyčioje Brocktone.

Nors velionė buvo nemokyta, 
bet sugebėjo valdyti krautuvę 
iki paskutinės savaitės. Krau
tuvę turėjo Stoughtone. čia 
paliko nuliūdusį vyrą Zenoną, 
sūnų Vincą, marčią Laurą, 
anūką Billy ir dvi seseris—Juo- 
zapiną ir Mariją, abi Stoughto
ne. Trečioji sesuo Jadvyga mi
rė prieš penkerius metus. Prieš 
18 metų mirė ir vienas jos sū
nus, Jonas, kuris po nelaimin
go šokimo į vandenį buvo para- 
ližuotas ir dar gyveno aštuone
rius metus.

Velionė buvo geros širdies 
moteris, stengėsi kiek galėjo 
kitiem padėti. Buvo gera kata
likė, uoliai lankė bažnyčią, 
skaitė, katalikiškąją spaudą ir 
prenumeravo Darbininką. Visa
da prisidėdavo aukomis prie į-

Atitaisymas. Paskutnėje Dar
bininko žinelėje iš Stougbtono 
buvo praleista, kad 
lietuviams ligoniam 
aukojo ir Longinas 
nas.

Gautingo 
5 dol. pa- 

Vaitiekū- 
Mk.

Pyragu ir kavos pardavinėji
mas bažnytinėje svetinėje Mo
tinų Arkibrolijos naudai bus 
balandžio 22 d.

Juozas Skarsys, Lietuvoje 
dirbęs pašto Įstaigoje, dabar 
einąs zakristijono pareigas šv.

endintL Kai

dar galiu toliau bandyti

Ši auklėjimo įstaiga Putna- 
mė nėra uždara. Ja gali naudo
tis visos lietuvaitės, (čia yra 
net iš Chicagos ir Montrealio). 
Pragyvenimas $35 mėnesiui. 
Mokyklų mokestis: Putnam Ca- 
tholic Academy (High School) 
$100 metams (mokama ir dali: 
mis), o Annhurst College (Li- 
beral Arts) $250 metams (mo
kama semestrais). Kolegijoje 
yra įvairių tautybių studenčių, 
net iš kitų kontinentų. Galima 
imti 2-jųmetų (gaunamas laips
nis Associate in Science) ir 4- 
rių metų kurso su laipsniais 
Bachelor of Arts arba Bachelor 
of Science. Be kitko, abejose 
mokyklose mūsų lietuvaitės 
yra susidariusios labai palankų 
atsinešimą: profesūra ir kole
gės jas vertina ir dėl jų pra
našių gabumų ir dėl gęros lai
kysenos. S.P.

Balandžio 21 ir 22 dd. Cleve- 
lande renkasi antrosios sesijos 
Bendruomenės Taryba, visų 
demokratiniu būdu išsirinktas 
vyriausiasis Bendruomenės or
ganas. šioj sesijoj Bendruome
nės Taryba svarstys visą eilę 
svarbių klausimų.

Vienas iš tokių klausimų yra 
Bendruomenės įstatai. Ligi šiol 
Bendruomenės tvarkėsi laiki
naisiais įstatais. Bet gyvenimas 
parodė, kad jie kaikuriais at
žvilgiais spėję atsilikti, kad yra 
iškilusių ir naujų problemų 
(pvz. Bendruomenės rinkimų 
sistemos, tautinio solidarumo 
įnašų paskirstymo ir t.t.), ku
rioms reikiamųjų sprendimų. 
Taigi Tarybos uždavinys bus 
pasirūpinti, kad Bendruomenės 
įstatai ko geriausiai išreikštų 
jos dvasią ir ko labiausiai pa
tenkintų paties gyvenimo ke
liamus reikalavimus.

Antrasis klausimas, kuris 
pateikiamas Bendruomenės Ta
rybai svarstyti, yra Kultūros 
Fondo nuostatai. Kultūros Fon
das yra sena mūsų kultūros 
darbuotojų svajonė, bet taip 
jau susidėstė aplinkybės, kad 
jo nebepavyko įsteigti nepri
klausomoje Lietuvoje, o trem
tyje ir išeivijoje jis pergyveno 
kelis nevisai sėkmingus bandy
mus. Dabar Kultūros Fondą 
organizuoja Bendruomenė. Ji 
gerai žino visus šio darbo sun
kumus bei pavojus, bet jo ėmė
si dėl to, kad jai kultūros rei
kalai yra pavesti ir kad ji yra 
įsitikinusi Kultūros Fondo rei
kalingumu bei būtinumu. Ben- 

PAMALDOS prasidės 10 vai. šv. Petro lietuvių baž
nyčioje. Mišias aukos prel. Pr. M. Juras. Pamokslą 
pasakys T. Ant. Jurgelaitis. O. P.

St., Brockton, Mass.

Po pamaldų UŽKANDŽIAI parapijos salėje

POSĖDŽIŲ pradžia 1 vai. p. p. Bus pranešimai iš rė
mėjų skyrių ir kun. A. Vainausko (įskaita. Posėdžiui 
pasibaigus. bus meninė programa.

Seimelio metu bus plačiau išaiškinta apie
VAJŲ SESERŲ KOPLYČIAI STATYTI

įraukiame gausiai dalyvių iš visos N. Anglijos. Tiki
mės. kad nevienas šia proga prisidės bent nedidele 
auka prie gero darbo — koplyčios statymo.
Kam sunkiau būtų atvykti, galėtų savo auką išsiųsti 
adresu: Our I-ady of Sornnvs (’onvrnt, 261 Thatcher

stybėse gyvena daugiausia lie
tuvių, jie daugeliu atžvilgiu 
yra ir pajėgiausi, todėl jiems 
priklauso iniciatyva domėtis ir 
pasaulio lietuvių bendruome
nių seimo sušaukimo galimybė
mis. Reikalingas ryšys su Kana
dos Lietuvių Bendruomene jau 
užmegztas, šį ryši reikia plėsti 
toliau. Dėl to ir seimo klausi
mas taip pat atsiduria JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos darbų tvarkoje.

Be minėtųjų. Bendruomenės 
Taryba svarstys ir kitus klau
simus: Bendruomenės Valdyba 
jai pateiks savo darbo apyskai
tas. pasisakys organizuojamojo 
kultūros kongreso, finansų ir 
kitais Bendruomenei rūpimais 
reikalais. Bendruomenės dirba
mas darbas, jos augimas bei 
plitimas yra reikalingas nuola
tinių paskaitų ir naujų aksti
nų —. viso to Bendruomenės 
gyvenimas turi gauti iš savo 
rinktinių žmonių, iš Bendruo
menės Tarybos narių, turin
čių rinkikų pasitikėjimą ir už
nugarį.

Antroji Bendruomenės Tary
bos sesija įvyksta Clevelande. 
Clevelando lietuviams tai teikia 
tam tikrą garbę. Reikia tikė
tis. kad jie ne tik reikiamai 
domėsis pačiais Bendruomenės 
Tarybos posėdžiais, bet rūpin
sis. kad jų svečiams Clevelan
de būtų ir malonu, ir jauku.

Iškilmingas Bendruomenės 
Tarybos sesijos atidarymas į- 
vyks balandžio 21 d. ryto 10 v. 
C a r t e r viešbučio patalpose

druomenės uždavinys yra 
daryti Kultūros Fondui morali
nę bei materialinę atramą ir 
padėti teisinius pagrindus. Ka
dangi Kultūros Fondas organi
zuojamas visos JAV Bendruo
menės mastu, todėl ir dėl jo 
pobūdžio bei darbo galutinį žo
dį pavedama tarti vyriausiajam 
jos organui — jos Tarybai.

Viena iš esminių Bendruo
menės žymių yra jos' visuotinu
mas: jos daliniai organizuojasi 
visur ten, kur tik yra lietuvių, 
iš kitos pusės jie sudaro ir tam 
tikrą organizuotą visumą. Pvz. 
atskirose vietovėse veikia Ben
druomenės apylinkės ir seniū
nijos, toliau jos jungiasi į apy
gardas, o apygardos sudaro jau 
viso krašto Bendruomenę (kur 
nėra būtino reikalo, apylinkės 
ir seniūnijos gali centrui pri
klausyti ir tiesiogiai). Tuo bū
du šiuo metu jau turime JAV. 
Vokietijos. Anglijos. Kanados. 
Australijos, Prancūzijos, Itali
jos, Venezuelos ir kitų kraštų 
lietuvių bendruomenes. Ben
druomenės įstatai numato, kad 
viso pasaulio lietuviai tarp sa
vęs palaiko giminingumo ry
šius. Bendruomenė siekia, kad 
viso pasaulio lietuviai sudaly
tų vieną didelę ir artimą lietu
višką šeimą. Vyriausiasis šios 
šeimos organas būtų viso pa
saulio lietuvių bendruomenių 
seimas. Jau pats metas pradėti 
tirti ir aiškintis sąlygas, kaip 
toks seimas galėt būti sušauk
tas. Jungtinėse Amerikos Vai- Prospect ir E. 9 gatvių kampe.

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERŲ RĖMĖJAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA Į

METINĮ SEIMELĮ
SO. BOSTON, MASSACHUSETTS, ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOJ

1956 M. BALANDŽIO - APRIL 15, SEKMADIENĮ

• Dr. Rimas ir dr. Giedrė 
Sidaravičiai su šeima netrukus 
išvyksta Manilon,. Filipinuose, 
kur dr. Sideravičius gavo pa
skyrimą kaip Air Force akių 
chirurgas.

• Dr. Gediminas Grinevičius 
išvyko į kariuomenę, kur tar 
naus kaip gydytojas.
• Lietuviams saleziečiams, 

neseniai nusipirkusiems ūkį 
prie Cedar Lake, Indiana) ir 
sudegusiems, tėvai jėzuitai su 
užuojautos žodžiu atsiuntė 50 
dol., Prel. Ignas Valančiūrias, 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Philadelphijoje, — 1.000 
dol., prel. Kazimieras Bičkaus
kas ir kun. dr. J. Prunskis pa
aukojo reikiamų liturginių rū
bų bei indų.

• Waterbury, Conn. Alice 
Stephens dainininkių ansamb
lis iš Chicagos. pakviestas Lie
tuvių Fronto Bičiulių, koncer
tuoja balandžio 21 d., šeštadie
nį 7 v. v.

• Alfonsas Barauskas, inži
nierius. gyvenęs Toronte ir sir
gęs širdimi, mirė .kovo 29 d.. 
Palaidotas balandžio 2 naujose 
kapinėse Thornhill Toronte. 
Gimęs 1899 m., baigė techni
kos mokyklą ir Prahoje aukš
tąją technikos mokyklą. Dirbo 
plentu valdyboje Kaune, buvo 
Liet. Sauseklių tarnybos direk
torius. Vokietijoje gyveno Liu- 
becke. buvo vienas liet3 stovyk
los komendatu. Kanadon atvy
ko 1947 m. ir kaip inžinierius 
dirbo keliose firmose?'

• Prof. Adomas Varnas, .dai
lininkas, praeitą savaitę Sun
kiai susirgo. Ligonį namuose 
prižiūri dr. J. Adomavičius.

• Tėv. A. Bernatonis, OFM, 
Lietuvių Sielovados Tarnybos 
vedėjas Vokietijoje. Dieburg, 
Kapuzinerkloster. praneša, kad 
birželio 3—8 d.d. visiems lie
tuvių pastoracijoje dirbantiem 
kunigam Vokietijoje ir Austri
joje ruošia rekolekcijas uę su
važiavimo dienas; ta proga bus 
aptarti ir kiti su lietuvių pasto
racija surišti klausimai.

• Vandutė Lingytė, Daimler- 
str. 44 B. 8, Hamburg-Altona, 
Vokietija, apie 10 metų sirgusi 
nugarkaulio tuberkulioze, jau 
pradeda sustiprėti, po truputi 
vaikšto ir mano, kačbjpo 6—8 
mėn. galės išeiti iš ligoninės. 
Jos gydymui Amerikos lietu
viai buvo suaukoję pinigų, bet 
per tokį ilgą laiką ir didžiausi 
resursai išsisemia.
• Ieškoma Gružio Tomo ar jo 

žmonos. Manoma, jis gyvena 
Indiana. 111. Atsiliepti — J. 
Gerdvilienė. 121 North 5th 
St.. Brooklvn II. N. Y.



VERKAmS DAINUOS CLEVHANDE

■ įdomybiųsutinka, bet kas nu- 
f tiko ‘fneaiitiagaĮjani Stalinui”, 

joks mirtingasis nenorėtų to 
sulaukti. Tik pamanykite, pir
ma E tavęs padaro “dievą”, o 

;paskui paskelbia, kad esi bu*

tariant “na- 
nebūtu ap- 
raudonasis 
Kremliaus,

vęs “šėtonas” ir įsako į tave 
spjaudyti, rusiškai

. pliavat”. Bet kad 
spjaudytas visas 
maužolėjus prie

> dar štai kas nutiko:
Maskvoje, kai suėjo treji 

metai nuo "didžiojo Stalino” 
mirties, apie tai bolševikų laik- 
raščuose nebuvo užsiminta nė 
vienu žodeliu. Tada švedų dip
lomatas Maskvoje nuėjo pažiū
rėti, kas “didįjį drauga” lanko 
balzamuotame karste. Deja, jis 
rado prie įėjimo užrašą: “Dėl 
atnaujinimo uždaryta”. Vadi
nasi, reikia mauzolėjų “atnau
jinti”, nes jame kažkas sugedo 
arba kompartinės “Laisvės” 
žodžiu tariant — “apsidirbo”. 
O tada jau tikrai reikia remon
to.

. Rusiška dovana su bėda
' Maskvoje lankėsi Danijos 

į-i-- ^-užsieniu .. reikalu ministeris 
Hansenas. Rusai ii gražiai pri
ėmė. vodka pavaišino ir dova
nu davė. Hansenas gavo luksu- 
sini automobili, o jo pati — la
bai brangius kailinius. Kai jie
du ^rižo namo, tai finansų mi
nisteris tokiem piliečiam, kurie 
jevia tokius brangius daiktus, 
uždėjo 30.000 kronų mokesčiu. 
Pasirodė, kad Hansenai tiek 
pinigo neturėjo. Atsidūrė bė
doje. Reikėjo priimti specialu 
istatyma, kad nuo mokesčiu 
būtu atleisti Bet tada ėmė 
niurnėti panrasti čiliečiai, ku
rie mokesčius moka. Vadinasi, 
ir važiuok Maskvon, kad nori: 
parsivežti dovanų, bet kartu 
»t-«eka ir bėda.

Grigo bitės liituvHUcam avily
Negalėčiau uasakyti. kuo nu

sikalto gero kaimyno Grigo bi
tės, kad dažnai pasakoma: “Na. 
ir pakriko kaip Grigo bitės”. 
Taip norėtųsi pasakyti ir aoie 
lietuviškąją politika ant laktu. 
Skaitėme laikraščiuose, kad 
vieni veiksniai važinėjo pas ki
tus veiksnius į Romą, kad išei
tu vienas bendras veiksnys. 
Bet apie tą Vliko atstovų ir 
diplomatiios seto Romoje paš
nekesį sulaukėme dvejų atski
ru komunikatų. Tai jau ženk
las didelio nesutarimo, nes dip
lomatijos šefai gerai žino, kad 
po bendro pasitarimo išleidžia
mas ir bendras komunikatas— 
sutariama ar nesutariama. Kas 
čh kaltas? Žinoma, Grigo bitės 
prieš pavasarį.

k BePastogis.

Keleivis konduktoriui: Per 
kuri galą aš turėsiu išlipti iš 
vagono, kai jis sustos?

Konduktoriui: Vis tiek ne*
kuri; kai sustoja tas vagonas, 
tai sustoja abu jo galai.

•0*

Eilinis: O vis dėlto yra vie
nas asmuo, prieš kuri jūs tik
rai nusiimate kepurę.

Puikuolis: Kas toks?
Eilinis: O gi tamstos plaukų 

kirpėjas

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdu Alinimas

LIETUVA
yra geriausia dovana vinokl'amh 

prozomis Albumo vaistai JcnlJn ap|r 
Lietum auprnntama k,<bn
todėl flo ’in’-a vfrimj, kas kMda 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta š| pažy leidinį na 

čfam Jsigyti ir kitam <k►vanoti.
UlHdo: A T K f T I S, M KriUmijfkbv

Avė.. Brooklyn 21. N. Y.
Ji yalfma gauti;

ltATtlTlES administracijoj
Ir paa platintojui

Kaina • M.

ŠIOS DIDELĖS šuhq “šeimos” savinii&*s J. ^oekeeftansen (Pitts- 
bursh. Pa.) sako, kad toks būdas mažus berniukas geriausiai ap
saugo.

KAS NAUJO LIETUVIŠKOJ OMAHOJ
OMAHA, NEBR. šiais me

tais Vasario 16 minėjime, kuris 
praėjo labai iškilmingai, buvo 
gauta aukų Tautos Fondui virš 
400 dolerių. Tačiau rinkliava 
buvo pratęsta iki kovo mėn. 
pabaigos. Tikimasi, kad dar bus 
irgi nemaža aukų, kurios bus 
spaudoje vėliau paskelbtos.

Taip pat kovo mėn. 4 d., šv. 
Kozimiero šventėje, buvo pra
vesta rinkliava šv. Antano baž
nyčioje paremti lietuvių semi
nariją Romoje, šiam reikalui 
surinkta 200 dolerių. Pats 
Omahos arkivyskupas J. E. Ge- 
rald Bergan paaukojo 100 do- 
lenu; likusią sumą mūsų para- 
piečiai.

Susitiko po 73 metu
Kaip daugelis iš mūsiškiu 

omahiečiu yra čia patekę Į 
Omaha dėka mūsų geradario 
kun. klebono Juozo Jusevi- 
čiaus, taip ir Starkevičių šei
ma prieš oenkeris metus iręi 
pateko Į Omaha. Starkevičie- 
nės sesuo, kuri yra jau anksty
vesniais mūsiškiu emigracijos 
laikais išvažiavusi iš Lietuvos, 
gyvena Marceilles, minais. 
StarkeviČienė su savo vyru ir 
sūnumi Algiu per laikraščius 
susirado savo seserį, kuri at
vyko ju aplankyti. Nesimatę 
buvo 43 metus. Viešnia Pau- 
laukė su savo vyru su nusiste
bėjimu apžiūrėjo savo sesers 
Įsigyta nuosavą namą, kuris 
palyginus per toki trumpa lai
ką jau yra išmokėtas ir įreng
tas moderniškai su visais pato
gumais. Tik Paulaukė apgai
lestavo, kad negalėjo matytis 
su visa savo sesers šeima, ka-

TORONTO “VARPAS” 
DETROITE

Didžiausias Kanados lietuviu 
choras Toronte “Varpas”, ku
riame dainuoja 73 choristai, at
vyksta i Detroitą. Balandžio 
mėn. 14 d. 7:00 v. v. jis duos 
koncertą Westem High School 
Auditorijoje. 1500 Scotten Avė.

Programos pirmoje dalyje— 
liaudies bei lietuviu kompozi
torių dainos, o antroje, kuri 
pavadinta “Valandėlė Kauno 
operoje" — ištraukos iš operų, 
statytų Kauno Valstvbiniame 
Teatre: “Romeo ir Julija”, “Ri- 
goletto". “Cavaleria Rustica- 
na”. “Hoffmano pasakos”, 
“Marta”. “Faustas” ir “Truba
dūras”. Visos ištraukos bus lie
tuviu kalba.

Chorui diriguoja muzikas 
Stasys Gailevičius.

Visi Detroito lietuviai kvie
čiami į ši koncertą atsilankyti, 
nes tai paskutinis didesnis 
koncertas šį sezoną. Koncertą 
ruošia Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkė.

V. Kutfcus. 

dangi kiti Starkavičių vaikai 
yra išsisklaidę po pasaulį; tik 
sūnus Algis gyvena kartu su 
tėvais.

Ruošiamasi
Omahos lietuvių Bendruo

menės choras, vadovaujamas 
Mečio Leškio, ruošiasi Dainų 
šventei, Įvykstančiai liepos 1 
d. Chicagoje. Tarp kitko teko 
nugirsti, kad šis choras žada ir 
mus omahiečius palinksminti 
savo koncertu ar parengimu. 
Laukiame ir tikimės, kad ne
būsime apvilti choro pažadų, ir 
kartu linkime gero vėjo!

Iškilmingos Velykos -.u
Šiais metais turėjome pir

mąjį kartą Omahoje lietuviš
kas Prisikėlimo pamaldas. Ve
lykų rytą prisikėlimo metu 
bažnyčioje buvo matyti ypatin
gai daug lietuvių, žinoma ir 
vietiniu amerikiečių. Prisikėli
me psalmes lotynų kalba gie
dojo lietuvių bendruomenės 
choristai (vvrai-tenorai), vado
vaujami Mečio Leškio. Aš ti
kiu, kad ne vien tik gražūs 
vyru tenoru balsai ir tos gra
žios prisikėlimui skirtos psal
mės sužavėjo žmones kiek jų 
atbalsiai, atsimušę Į jų mintis, 
nukreiptas i tolimą, vargstan
čią mūšų tėvynę Lietuvą, pri-

(Nukelta Į 7 psl.)

Lawrence, Mass.
(Atkelta iš 5 psl.) 

lietuvis, privačia iniciiatyva re
mias Vokietijoje pasilikusius ir 
priklausąs Vasario 16 gimnazi
jai remti rateliui. Jo susidomė
jimas lietuviška spauda ir kny
ga yra gyvas ir didelis, nes 
Skersiu namuose rasite ne tik 
lietuviška periodinę spauda, 
bet ir kiekvieną naujai išėjusią 
knygą.

K”O. J. SvagMys, Nukrv- 
žiuotoio .’'-7-’ts ■‘$'•11 kapelio
nas Broc’ 'O” P s balandžio 
4 d. lani’ė-’ pas prcl. Pr. Jura 
su motinomis — Anunciata ir 
Ijgorija. Ansilonkvmo tikshs 
buvo pasitarti 4*1 ’ -:ms Brork- 
tone statomai scsciim koply
čiai.

E. Jastšemskianei ir Mvle- 
rienei nadarytos operacijos: 
jos sveiksta.

Širdies priepuoliu mirė Law- 
renee dekanas Monsg. F. Shea 
V. F. Laidotuvių pamaldose 
dalyvavo prel. Pr. Juras ir 
kun. A. Janiūnas.

Prel. Pr Juras vra arkivvs- 
kuno oaskirtas priimti kandida
čių ir seselių Įžadus Nukry- 
žuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyne Brockton. Mass. balan
džio 28 d.

Iz. Vesyliūnas ruošia naują 
smuiko koncerto programą, ku
rią sudarys W. A. Mozarto kū
riniai. V. S.

Balandžio Šeštadienį, 7 
v. v. lietuvių salėje įvyks dvie
jų svečių — Kanados lietuvių 
sdHstų Vaclovo .. Verikaičio ir 
Pranės Radzevičiūtės koncer
tas. Moterų Sąjungos 36 kuopa, 
šio koncerto rengėja, juo sie
kia kelių tikslų.

Visų pirma mūsų moterys 
veikėjos nori sudalyti sąlygas 
išgirsti du naujus dainininkus^ 
pirmą kartą Į Clevelandą at
vykstančius. O abu juodu jau 
su vardais. P. Radzevičiūtė, 
meūini savo turtą atsivežė iš 
Lietuvos, kur ji dainavo Kauno 
ir Vilniaus teatruose, V. Veri- 
kaitis išaugo ir subrendo trem
tyje. Tai yra nauja kylanti mū
sų dainos jėga. Baigęs Toronto 
(Kanadoj) konservatoriją, jis 
tuoj pradėjo reikštis viešumoj 
ir pelnė pripažinimą. Jis ne tik 
dažnai dainuoja pačių lietuvių 
rengiamuose koncertuose, bet 
išėjo ir į svetimąją sceną: pvz. 
jis atlieka programą Toronto 
CBC Opera Co., radijo, švieti
mo ministerijos ir kt. parengi
muose. Kiekvieną penktadieni 
jis dalyvauja CBC programoje 
“Songs of my people”, kur at
lieka būdingesniuosius mūsų 
autorių kūrinius. Toronto sim
foninio orkestro palydimas, 
Verikaičio kaip dainininko ga
bumus gražiai vertina ne tik 
mūsų lietuviškoji, bet svetimo
ji Kanados spauda. Pvz. “CBC 
Times” jo paveikslus deda ir 
garsina pirmuosiuose pusla
piuose, “The Globė and Mail” 
ji išskiria iš kitų kartu pasiro
džiusių solistų ir pripažista tu
rint galingą, bet lengvai plau
kianti balsą, “Telegram” iške
lia jo artistinius sugebėjimus 
ir t.t. ~

Taigi Moterų Sąjungos 36 
kuopa mums duos augšto meni
nio lygio koncertą. Bet jai taip 
pat rūpi ir kitas didelis tikslas 
— šio koncerfc pelnas skiria
mas naujosios paranijos mokvk- 
los ir salės statybos fondui. 
Taigi eidami grožėtis mūsų 
dainininku menu, mes kartu 
naremsime ir Nenaliaujamos 
Dievo Motinos Pagalbos parapi
jos pastangas pasistatyti švie
sos židinius.

Mūsų patarlė sako: ranka 
ranka mazgoja. Dainininkas 
auga ir bręsta dainuodamas. 
Salveas sudarome mes. k”rie 
nueiname i parengimus. Do
mėdamiesi savo meno žmonė
mis, mes skatiname juos dirbti 
ir kilti. Iš kitos pusės, mono 
žmonės savo pasirodvmais tel
kia mus krūvon ir įgalina pa
rengimu pelną skirti kitiems 
svarbiems uždaviniams, kaip 
kad Šiuo atveju mokyklos ir sa
lės statybai.

Taip pat primename, kad sa
lėje vietos numeruotos, tad 
kas anksčiau įsisvs biletus, 
tas geriau sėdės. Jų kainos po 
2, 1.50 ir 1 dol. Iš anksto gau
nami Spaudos kioske, “Dirvo
je” ir pas platintojus. Koncer
to pasisekime daugiausia rūpi-

• Gautingo sanatorijoj, 
Vokietijoje, dabar gvvena 28 
lietuviai — 25 vyrai ir 3 mote
rys. Iki šiol sanatorijoje yra 
mirė 25 lietuviai.
• Aldona Zarambaito Toron

te šv. Juozapo ligoninėje baigė 
gailestingu seserų trijų metų 
mokvkla ir pradėjo dirbti toje 
pačioje ligoninėje.

ELECTRICAL ENGINEERS
ANO

n DRAFTSMEN n
Wr hav< |xr<hions <»|x*n for men of 2 or morc years esperlence 
ln CONTROL CONSTRUCTTON LAYOUTS, POWER WORK, 
IJGHTING nnrf othcr phnx<-» of ELECTRICAL ENGTNEERING 
for InduMry. ■
If you are looking for an opportuntty to advnnre and to develop 
all of your quallficatlonR as an Ekvtrlcal Engfncer.
Sfrndy work. good pay. (We do ai! fypos of eloctrlcn! englneering. 
work. >

APPLY TN PERSON. OR WIITE TO

Bowshot. Cooper & O’DonnelI
MOS EUCLID AVĖ. CLEVELAND, O.

"Cleveland’s Largo*! Completely Electrlcnl
Enffooering Flrm”

naši kuopos torm. O. Jokūbai- 
tienė, S. Rudokienė ir kt. Po 
koncerto vaišės ir šokiai.

Gražiai praėjusios misijos 
Susitiko po 43 natų

Kovo 25—31 šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj vyko misijos 
Vedė tėvai marijonai kun. E. 
Budredds IflC angliškai ir ku
nigas A. Spprtis MIC lietuviš
kai. Kun. Spurgio pamokslai 
buvo tikra dvasios puota: pa
mokslininkas buvo labai gerai 
pasiruošęs, kiekvienas jo žodis 
buvo reikalingas ir savo vieto
je, giliąsias tikėjimo tiesas i>$ 
gyvai jungė su gyvenimo tik
rove, tad jo žodžiai buvo ana 
Evangelijos sėkla, kuri “krito i 
gera žemę ir išdygusi davė 
šimteriopą vaisių”. Visą savai
tę per misijas bažnyčia buvo 
pilna žmonių, gyvenusiu viena 
ir ta pačia pakilusia nuotaika. 
Visus jungė tikėiimo dvasia ir 
lietuvių tautą ištikės skausmas. 
Dėkingi esame kun. Spurgiui 
už keliantį, įkvepiantį, guo
džianti if skatinantį dvasini 
žodį, kaip reikia Dievą mylėti 
ir savo Tėvynės neužmiršti.
Dideli religini ir tautini dar

bą šv. Jurgio bažnyčioj atlieka 
vargonininkas Pr. Ambrazas 
savo organizuojamu giedojimu. 
Atiduodamas tai, kas priklau
so Dievui, jis nė vienam mo
mentui neužmiršta, kad esame 
ir lietuvių tautos vaikai. Todėl 
šalia lotyniškos jo chore dar 
įspūdingiau skamba lietuviška 
giesmė. Jo darbas iš tikrųjų 
vertas visokeriopo dėmesio ir 
paramos, o šia proga jam lin
kime ir toliau eiti žadinimo 
keliu.

Didžiosios savaitės pamaldas 
gražiai organizavo ir uoliai at
liko šv. Jurgio parapijos kuni
gai B. Ivanauskas ir A. Goldi- 
kovskis. Todėl ir i Prisikėlimo 
pamaldas Velvku rvtą prisirin
ko sausakimša bažnyčia žmo
nių. Jaudinanti buvo ir Prisi
kėlimo giesmė “Linksma die
na mums nušvito, kėlės Kris
tus, mirtis krito, Aleliuja”. 
Procesijas paruošė ir altorius 
gražiai papuošė seselės moky
tojos.

Bendruomenės aoylinkės 
valdyba rengiasi darbui

Naujoji Bendruomenės apy
linkės valdyba dviejuose savo 
posėdžiuose svarstė metu veik
los planą. Darbas ir toliau bus 
varomas kultūrine, . socialine, 
ekonomine linkme. Numatoma 
ypačiai daug dėmesio skirti 
lietuviškai jaunimo ateičiai. 
Mokslo mėtų pabaigai projek
tuojama rašinėlio konkursas. 
Birželio 24 rengiama ketvirtoji 
apylinkės lietuviu diena. Inten
syviai rengiamasi išrinkti tau
tinio solidarumo 'našus. Yra 
apsvarstyta ir priimta 5 tūks
tančių dol. metinė samata. ku
ria valdyba ryžtasi Įvykdyti.

Naujajai apylinkės valdybai 
pirmininkauja J. Virvalis, at
skiroms darbo sritims vadovau
ja: vicepirm. J. Gulbinienė švie
timui, vicepirm. K. S. Karpius 
bendriesiems reikalams, P. 
Balčiūnas kultūros reikalams. 
P. Gruodis finansų reikalams. 
VI. Palubinskas ekonominiams 
reikalams. Vyt. Muliolis socia
liniams ir šalpos reikalams. J. 
Kazlauskas yra sekretorius ir 
J. Žemaitis iždininkas.

SP.

ENGINEERS—

AEHOJET
IN SACRAMENTO

CAUFORNIA
A LEADER IN THE FIELD OF 

SOCKET PROPULSION
Cffers outstanding opportunities and diversified 

assignments on long range programs.

POSITION NOW OPEN
For

ENGINEERS
Mechanical, Aeronautical, 

Chemical
For ■

TESTING, DESIGN, RESEARCH, DEVELOPMENT 
To work in the following fields: Hydraulics, com- 
pressible and in-compressible fluid dynamies, liųuid 
atomization, mass and heat tranfėr, combustion > 
chamher design, thermodynamies, strength of mate- 
rials, spark system, combustion and high pressure 
flow systems, vibrations phenomens, gas turbines, 
Pumps. s-i'asijflE

STRESS ANALYSTS
Experienced in aireraft structures, aireraft propulsion 

systems.

SYSTEMS ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysis aireraft and 

missile propulsion systems.

COMPUTER SPECL4LISTS
Digital and Analog Coders Analysts Programmers 

Experienced and Trainees

METALLURGISTS
For failure investigation, material property testing, 
new material evaluation, nondestructive testing. Ex- 
pierience in stainless steel super alloys and light mate- 
rials preferred.

ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC ENGRS.

For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit eiements design and applicatkm.

Also

DRAFTSMEN
DĖT AIL—DESIGN—LAYOUT

CHICAGO INTERVIEWS
PETER PERINO

ENGINEERING REPP.ESENTATIVE

FRanklin 2-2100
Firm Cotnmitment May Be Made at This Time 

U. S. CITIZENSHIP REQUIRED
If unable to apply and resume to Personnel Director

AEROJET GENERAL CORP.
F. O. BOX 1947 

SACRAMENTO, CAUFORNIA
Subsidiary of The General Tire & Rubber Company

JOURNEYMĖN
DIE MAKERS

JIG AND FIXTURE 
B UILDERS

PLANER HAND

GARLAND MFG. CO.
10583 GRAHOT DETROIT, MI€H.

Apply Ercnch Road Enteranee

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPLOYMENT OFFICE OPEN 
HONDA Y THRC FRIDAY 8 TO 5 

SATURDAYS 8 TO 12



Lietuviška televizijos

ŽINIOS

DAINININKES ATVYKS Iš CHICAGOS
siusti

Alekso Mrozinsko

LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIO VALANDOS

15-KOS METŲ GYVAVIMO SUKAKČIAI PAMINĖTI

DIDŽIULI KONCERTA-BALIŲ
SEKMADIENI.

BALANDŽIO kartu su
“RŪTOS” DAINOS IR ŠOKIŲ ANSAMBLIU

(APBIL)

22 DIENĄ. geriausiaPradžia punktualiai 4 vai. p. p.

jų vakarą kviečiami atsilankyti 
visi, kas domisi kūrybiniais ir 
kultūriniais klausimais.

kad tam 
lietuviai 
gyvųjų

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku
mentu tvirtinimui

vadovaujama * Jokūbo Stuko, 
bus balandžio. 21 d. 6:30 v. v. 
iš 13 kanalo. Dalyvauja “Rū
tas” ansamblis, linksmieji bro
liai ir kitos meninės pajėgos.

Šv. Jurgio draugija 
turės mišias balandžio 22 Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vaL

piano studijos mokinių metinis 
koncertas įvyks gegužės 26 d.
5 v. p. p. Apreiškimo parapijos 
salėje.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvos vyčių 18 kuopa balan
džio 13, penktadieni, rengia 
Whist Party Nekalto Prasidėji
mo parapijos naudai. Parengi
mas bus klubo salėje, 163 Har- 
vard St. Pradžia 8 vaL vak. Vi
si kviečiami gausiai atsilanky-

neprimena Lie- 
net ir paprasčiausių 
kapinaičių, nei rūtos, 
dievmedžiai, gėlės ža-

Tauro tunto sueiga 
įvyks balandžio 15 d., sekma
dienį, 9:30 v. skautų būkle. Šios 
iškilmingos sueigos metu į 
skautus žodį tars A. Benderius, 
i š k e 1 damas charakteringus 
skautų globėjo šv. Jurgio gyve
nimo bruožus. | sueigą kviečia
mi atsilankyti skautų tėveliai 
ir skautės.

dieųį, 8 v. v. Baltic Freedom 
House,131 E. 70th St, New 
Yorke. Tema — tautybė, pat- 
riotžzmas ir menas. Paskaitą

gegužės 12 koncertuoja sol. V. 
Vaikaitis ir A Stempužienė. 
Apie V. Verikaitį latvių laik
raštis “Latvija”, vertindamas 
jo koncertą Toronte, rašė “Bu
vo didis malonumas pabaltie- 
čiams klausytis lietuvio solisto 
V. Vaikaičio, kuris savo bass- 
baritono balsu žavėjo publiką”.

Visi ruošiasi dalyvauti “Lie
tuvos atsiminimų” radijo va
landos koncerte ir baliuje, ku
ris bus balandžio 22 d. Webs- 
ter Hali salėje, New Yorke. 
Koncertas ruošiamas priminti 
15 metų sukaktį, kai oro ban
gomis sklinda garsai iš “Lietu
vos atsiminimų” radijo. Kas

Jūros skautų 
“Audros” laivas šiuo metu 
praveda .jūrininkystės kursus 
visiems laivo nariams bei ki
tiems skautams. Kursų instruk
toriais yra V. Zelinkevičius, A. 
Benderius, dr. Jasaitis, M. 
Slapšys ir dr. M. Brakas. Kur
sai tęsis ir vyksta savaitgaliais 
skautų būkle, 195 Grand St., 
Brooklyn. .

Mirė
Veronika Palvėnas, gyv. 190 

Steamboatroad Great Neck, mi
rė bal. 3, palaidota balandžio 
7 Holywood kapinėse. Paliko 
sūnų.

SUMMER RENTAL
Seaside, Rockavvay Beach, 2,3, 
4, 5 room bungalows, apart- 
ments, near beach, near sub- 
way, church, shopping, month, 
season, F. A. 7-7154.

Whi$t and Blitz
Balandžio mėn. 14 d. 7:30 v. 

v. šv. Petro parapijos salėje po 
bažnyčia Jėzaus Nukryųiuoto- 
jo seselių vienuolyno rėmėjai 
to vienuolyno koplyčios staty
bos fondo naudai rengia Whist 
and Blitz.

nėra jų klausęs ir jais žavėja- 
sis? Bet bus taip pat labai su
žavėtas ir atvykęs į koncertą, 
kur išgirs dainuojant viešnes 
iš Chicagos. Jų bus viso 25 šau
nios mergaitės, vadovaujamos 
Alice Stephens. New Yorko 
apylinkėje tų dainuojančių vie
šnių dar niekas nėra klausęs. 
Bet pirma negu jas išgirsime, 
pasiskaitykime, kaip jų kon
certus įvertina nelietuviu spau
da. štai keli atsiliepimai:

Toronto Telegram: “Tai vra 
šviesus, aiškus, stiprus, švelniu 
halsu, choras .Dainininkės turi 
gausu dramatini šaltini, kur 
pasireiškia gražiausias jų cho
ralinis talentas. Visai nenąro- 
do nuovargio dainunda’r>n<s 
švelniausiu ’siiavtimu. Ju dar
nus dainavimas, kain rnaf.vft ’r 
iš veido išraiškos. Ivdimas t’k- 
ro įkvėpimo. Ju unis^n-»s 
būtu vienas balsas, o kada bal
sai išsiskiria, išryškėja indivi
dualumas. Ju programoje ir 
melodijų įvairume buvo kaž
kas nuostabaus”.

Journal of Corn’-’erce: “Cho
ras vra gerai balansuotas ir 
balsai yra aiškūs ir švelnūs, 
be to, tvirto tono. Stenhens 
vadovauja įtakingai ir tiksliai”.

Chicago Sun-Times: “Alice 
Stephens choras davė ne tik 
■įdomią ir pilna programa, bet 
ir gerai paruošta. Stephens yra 
daug drąsesnė už savo kolegas 
kapelmeisterius. Ji tikriausiai 
yra įsitikinusi, kad jos choras 
yra daugiau pasišventęs laisves
nei muzikai, negu betkuriai ki
tai, neįdomiai, dėl kurių vargi
nas! kiti chorai.”

Chicago Herald American:

Ameriką. Naujam krašte grie
bėsi darbo ir įvairių darbų 
mėgino, 1930 neaplenkė ir jo 
metų krizės laikais sunkūs ir 
mažai apmokami restorano dar
bai. Šeimai kiek paaugus, gais
ras nušlavė vsą jo turtą ir vos 
išsigelbėjo su mažais vaikais 
vienuos baltiniuos.

Šiuo metu jau, rodos, buvo 
visi didesni sunkumai nugalė
ti ir velionis galėjo atsidėti 
daugiau visuomeniniam ir mie
liau plunksnos darbut Bet ki
tokia buvo Dievo valia.

Prieš ketvertą metų ligoni
nėje chirurgas, darydamas jam 
okonologinę kojos operaciją, 
suminėjo, kad galėsi dar pa
gyventi apie trejetą metų. Ki
tas būtų tuojau pasitraukęs iŠ 
visuomeninio lietuvių gyveni
mo, o velionis Al. Ivaška, uo
liai dirbo šalia savo tiesioginių 
pareigų įvairiose parapijos 
draugijose, Balfe ir buvo Dar
bininko reporteris Bostone: jis 
buvo didelis tėvų pranciškonų 
rėmėjas ir kt.

Dėl to velionio laidotuvėse 
antrą Velykų dieną atsilanke i 
Bostoną net trys tėvai pran
ciškonai. šv. Petro bažnyčia 
per gedulingas pamaldas buvo 
pilna žmonių ir retai sekma
dieniais per pamaldas tiek su
sirinkdavo.

Iškilmingas gedulingas mi
šias giedojo kun. A- Kontautas, 
o jam asistavo kun. J. Žeroms- 
kis ir kun. A. Kneižys. Apie 30 
automobilių palydėjo velionį į 
Kalvarijos kapines ir menki 
žmogaus palaikai buvo palikti 
ilsėtis ramybėje. /

Atsisveikinimo kalbas prie 
kapo pasakė J. Matjoška Balfo 
valdybos vardu ir inž. Izbickas 
—Bostono lietuvių bendruome
nės vardu.

šis mirusiųjų miestas Ame
rikoje nieku 
tavos, 
kaimo 
mirtos, 
liavo. o kryžiai, koplytėlės ir 
kiti tik lietuviški paminklai 
artimųjų meilę mirusiam bylo-

Dr. V. Kudirka šiose ketu
riose eilutėse tiek daug išmin
ties pasakė:

Jei audrai ištikus.
verstų stulpą vieną.
Kuris palaiko 
jūsų namo siena!
Namas negrius, iš baimės 
jūs neišlakstykit. 
Tik jojo vieton tuoj, 
kitą statykit!

Visa lietuviu visuomenė už
jaučia likusiai šeimai bei liūdi 
velionies ir dairosi aplinkui, 
kuris jo visuomeninio darbo 
vietai būtų prityręs ir taip 
Lietuvai atsidavęs.

Nelinkėkime velioniui pago
niškai “lengvos žemelės”, bet 
krikščioniškai — prašome Die
vą suteikti velionies sielai am
žinojo atilsio bei amžinosios 
laimės. Petras Kaminskas,

So. Boston, Mass.

Liet. Kat. Federacijos 
jubiliejinio kongreso reikalu 
šv. Petro parapijos klebonas 
kun. Pr. Virmauskis balandžio 
13 d. 8 vaL vak. parapijos sa
lėje po bažnyčia kviečia visų 
veikėjų ir šio kongreso rengėjų 
pasitarimą.
Šv. Petro parapinės mokyklos 

mokinių tėvų ir mokytojų susi
rinkimas Įvyks balandžio 11 d.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

prairtose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
HlaMas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS 1N8. CO, Hartford,
— B1»l - * ***

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAM

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Nuo 8 vai. vak. šokiams gros garsus 
T E D MAK8YMOWICZ Orkestras

Vaclovas Stasiukynas, 
LB New Yorko I apygardos iž
dininkas, persikėlė į naują bu
tą. Dabar jo adresas: 402 Long 
St., Brooklyn 8, N. Y. Telefo
nas TA 7-1857. Bendruomenės 
nario mokestį prašom 
nauju adresu.

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas 

5S2 Graed M, Braoktyn, N. T.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — u’___--
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikitynoma ir kito
kioms Hklimlngoma progoms. Ut- 
sakymai išpildomi kogeriausiai.

talkais, neseniai tik grįžęs iš 
Europos, paprašytas New Yor
ko Amerikos Lietuvių Tarybos, skaitys Jonas Mekas. Į diskusi- 
sutiko padaryti pranešimą ba
landžio 15, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėje tuojau po 
pamaldų (apie 12:15 vaL). New 
Yorko Amerikos Lietuvių Tary
ba prašo visų draugijų ir orga
nizacijų, paraginti savo narius 
gausiai atsilankyti.

Po pranešimo bus pasitari
mas dėl Lojalumo parado New 
Yorko mieste. Paradas numa
toma balandžio 28. Taip pat 
bus pasitarta, kaip šiemet pa
minėti baisiųjų trėmimų į Si
birą dienas birželio mėn.

“Neeilinio įvairumo ir vaizduo
tės programą davė Alice Ste
phens dainininkės. Techninio 
darbo įdėta daug. Bendras įs
pūdis buvo muzikalinio sti
liaus. Alice. Stephens grupė 
dainuoja gerai, šis choralinis 
dainavimas, yra drausmingas ir 
nuoširdus.”

Chicago Daily News: “Ste
phens mergaitės labai gražiai 
pasirodė; jų sezoninės dainos 
buvo prityriisiai įvairios”.

/Vtsieal. Leader: “Kada 
nn mnteni grunė p’ali gražiai 
padainuoti, kaio kad Al^e 
Stephens dainininkės, atrodo, 
kad nėra re’kalo kviesti 
solistu publikai pritraukti Jos 
dainuoja senus ir modemiškas 
kūrinius muzikaliniu tikslumu 
ir gražumu: ias salima statvti 
tarp geriausiu viduro Vakaru 
choraliniu grupiu. ši vakarą 
Alice Stenhens dainininkės ža- 
vėio visus”.

Mes esame tikri, kad sužavės 
visus, kurie ateis į “Lietuvos 
atsiminimu “radiio koncertą 
balandžio 22 d. Webster Hali 
salėje (119 E. 11 Street prie 3 
Avė. New York). Koncerto 
pradžia 4 vai. p. p.

Be to. dainuos dar “Rūtos” 
ansamblis, vadovaudamas muz. 
A. KaČanausko. ir juokins 
“Broliai iuokdariai” — Domi
nykas ir Motiejus (V. Žukaus
kas ir A. Petrutis). Bet apie 
tai kitą kartą.

atsuninimui pagerbti
~ Nekrologo vietoje

Kai pasiekiau iš tremties 
1952 m. dėdės Šamo žemę New 
Yorką, tai mane ir mano ma
mytę sutikdamas didis lietuviš
ku pasakų poetas, Antanas 
Vaičiulaitis, pasakė man: “kiū
rėk, kad pasiekęs Bostoną ap
lankytum ir susipažintam su 
garsiu rašytoju preL J. Urbo
navičiumi ir žymiuoju visuo
menininku Aleks. Ivaška”. 
Man buvo labai malonu tai iš
girsti, nes vienas buvo kilęs 
netoli nuo mano gimtinės, o 
antras — mielas mano sponso- 
rius.

Žinau, kad be Verbylų ir 
Kaminskų šeimų, AL Ivaška 
sudarė daugeliui kitų šeimų 
dokumentus atvažiuoti į Ame
riką. Šie tremtiniai jam buvo 
visai svetimi ir nepažįstami.

Niekas netikėjo, 
greitai abu garsieji 
Bostone pasikauks 
tarpo.

Susipažinau su visa Ivaškų 
šeima ir ją nuoširdžiai pami
lau. Niekad nemačiau a. a. 
Aleks. Ivaškos susiraukusio ar 
besiskundžiančio; jis visada 
šypsojosi ir sunkesniais gyve
nimo momentais geros nuotai
kos nepametė. Jam buvo gali
ma visas tremtinio bėdas ir 
Europoj ir Amerikoje, papasa
koti, o kartais ir vieną kitą 
Amerikos gyvenimo reiškinį 
papeikti. Kaip senas Amerikos 
pilietis, tavęs nepabars, o 
stengsis suprasti ir patarti.

Jo nuomone, lietuviai trem
tiniai esą labai gero būdo žmo
nės, bet kai kurie jau pradėjo 
sirgti amerikonizmo liga ir 
perdaug dolerių vaikytis.

Jau senovės graikai sakyda
vo, kad geri žmonės labai ank
sti miršta. Tai yra tikra teisy
bė. AI. Ivaška mirė kovo mėn. 
29 d. 55 metų, dar pačiam vy
ro amžiaus stiprume, palikda
mas seserį. 4 sūnus —; jauniau
sias 9 metų — ir savo žmoną, 
taip pat garsią visuomenininkę 
Oną Ivaškienę.

Ivaškai įsitaisė baldų krau
tuvę buv. Dabininko name 
So. Bostone.

Dažnai buvo galima rasti a. a. 
Aleks. Ivašką, vos grįžusi iš 
fabriko ir jau bepriimantį in
teresantus visokiais vsuomeni- 
niais ir kt. reikalais; neišleisda
vo svečio iš krautuvės, nepa
siūlęs Lietuviško laikraščio užsi
prenumeruoti ar lietuviškos 
knygos nusipirkti.

Taip pat visi baldai krautu
vėje buvo jo sužiūrėti ir pa
ruošti pirkėjui

A. a. Aleks. Ivaška atvažia
vo iš Lietuvos dar jaunas į

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Greitas Ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

Juozas Andriušis
»• Lesoard Street Brooklyn 11, N. 1.

EVergreen 7-8847.

7:30 vai. vak. parapijos salėje 
prie E. 7-tos gatvės.

Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
rėmėjų seimelis įvyks balan
džio mėn. 15 d. So. Bostone. 
Seimelis bus pradedamas šv. 
Mišiomis 10 vai. ryto šv. Petro 
parapijos bažnyčioje.

Bostono skautai 
balandžio 21 d. rengia skautų 
globėjo šv. Jurgio minėjimą. 
Tą dieną 6 vai. vak. šv. Petro 
parapijos bažnyčioje įvyks pa
maldos už žuvusius skautus 
kovoje dėl Lietuvos laisvės. 
Po pamąldų 7 vaL vak. bus jutę 
nėjimo programa parapijos sa
lėje. Dalyvaus ir Bostone gyve
na skautai latviai.

Prof. kun. A. Jurgelaitis
Providence televizijos WJAR 

stoties (10 kanalo) pasiustas 
dėstyti ispanų kalbą. Pirmoji 
pamoka bus balandžio 13 d. To
liau kiekvieną penktadienį iki 
mokslo metų pabaigos 10:30 v. 
ryto matysime mūsų southbos- 
tonietį dėstant ispanų kalbą.

Bostono vyčių 
kuopos susirinkimas įvyks ba
landžio mėn. 10 d. 7:30 vai. 
v. parapijos salėje prie E 7-tos 
gatvės.
LB Bostono Apylinkės Valdyba 
šaukia metinį susirinkimą , ba
landžio 14 d. 7 vaL vak. tauti
ninku namuose. Bus praneši
mai iš praėjusios veiklos,, rinki
mai naujos vadovybės ir biule
tenio leidimo klausimas. Biule
tenį sutiko nemokamai spaus
dinti LE leidėjas J. Kapočius.

Birželio baisiųjų dienų 
minėjimą birželio 10 d.. LB 
Bostono Apylinkė ruošia kartu 
su latviais ir estais. Kalbės Vil
ko pirmininkas J. Matulionis.

ALICE STEPHENS ansamblio galvutės. Jos dainuos “Lietuvos atsiminimų' 
radijo koncerte balandžio 22 d.


