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Prezidento planą sutiko e džiūgavimo

Sovietų

Demokratai

tero-

nizmas

balsu.

NAFTA PABRANGO

• Pakistanas prašysiąs JT

nėse Valstybėse ir laisvajame tui pasiųstas protestas. Protes
tavo taip pat Kolumbo Vyčiai, 
atskiri koųgresmanai.

kelias valandas Anglija

venti pagal savo skonį ir su
gebėjimą. To jie ten neslepia 
— ten pilnos bažnyčios, o tuš
ti jų vadinami “kultūros na-

• Sovietai prezidento Eisen- 
howerio kalbą Kongrese" boi
kotavo — jokis jų atstovas dip
lomatų ložėse nedalyvavo.

tika Įtikino Eisenhowari, kad "moralinių jėgų” nebeužtenką.

KONGRESAS PLANĄ 
SUTIKO SANTŪRIAI

Nors pats'prezidentas buvo

lovas, Malen

kovas, o taip pat Čekoslovaki
jos, Bulgarijos, Rumunijos ir 
Vengrijos partijų bosai sausio 
1—4 posėdžiavo Budapešte, 
Jie piktai kritikavo Eisenhowe- 
rio planą. Vadino jį “Ameri
kos kapitalistų monopolistų 
kišimusi į vidurių rytu valsty
bių reikalus”. Aiškino, kad 
Amerika nori įsitvirtinti vie
toje anglų ir prancūzų arabų 
naftos laukuose.

UP paskelbė žinią apie žy
dų deportacijas iš Gudijos ir 
Ukrainos, kurios sukėlusios pa
niką, taip žydų Baltijos kraš
tuose, ypačiai Lietuvoje. Len
kijos konsulatai Vilniuje ir 
Kaune esą gavę 15,000 žydų 
prašymų, kad jiem suteiktų 
Lenkijos pilietybę. Tai vienin
telė esanti priemonė išvengti 
jiem deportacijos į Sibirą. Lie
tuvoje esą dar 40,000 žydų.

musų 
mūsų 
Gerai 
kelio- 
rekla-

ancūzijos poli- 
nkinimą prezi- 
ais, bet mano, 
s rytuose yra 
tiesioginis ag- 

kiek vidaus

laikam, — sako “Weltwoche’

“Vengrijos .įvykiai yra dra
matinis įrodymas, kad Krem
lius buvo padrąsintas 
sąjungos pakrikimu ir 
vadovavimo nusilpimu, 
reklamuota Mr. Nixono

esam pakrikę, neryžtingi ir 
gal būt prigąsdinti ar snpni. 
Nenuostabu, jei jie nori padi
dinti savo spaudimą laisvom 
tautom ... Ir nenuostabu šių 
įvykių akivaizdoje, kad mūsų 
prestižas ir Įtaka nusilpo pa
skutiniais melais visose pasau
lio dalyse.

EARL ATTLEE, buvęs Anglijos inin. pirm, su žmona atvyko į 
Ameriką trim savaitėm. Jis pareiškė, kad kituose rinkimuose 
laimėsianti jo, darbo, partija.

DEPORTUOTASIS KOMU
NISTAS SUGRĮŽO

Bronxville pereitą penkta
dienį restorane FBI valdinin
kas buvo nustebintas. Prieš jo 
akis buvo Irving Potash, kuris 
1955 kovo 4 buvo ištremtas iš 
Amerikos į Lenkiją. Jis buvo 
kilęs iš Ukrainos, buvo kalin
tas už kurstymą jėga nuversti 
Amerikos valdžią. Paleistas iš 
kalėjimo ištremtas. Dabar su
imtas jis nesutiko pasakyti, 
kokiu būdu čia atsiradęs. Tik 
aiškinosi, kad pasiilgęs Ameri
koje likusios ąeimos, dėl to 
atvykęs. Spėjama, kadsIaptST

Lenkijoje komunistinė 
“pažanga”

Lenkijos parlamente, kuris 
renkamas sausio 20, bus 459 
atstovai, o kandidatų yra 720. 
Studentų mitingas siūlė bal
suoti tik už patinkamus kandi
datus, o kitas atstovų vietas 
palikti tuščias, nes vieta lieka 
tuščia, jei kandidatas negauna

ypačiai tarp katalikų, didelio 
pasipiktinimo. Katalikų vyrų 
sąjungos, kuri turi 8 mil. na
rių. o taip pat moterų sąjun-

pasaulyje nesuaabdėme 
munistinių ginklų, kurie 
rizavOį kalino įr žudė tūkstan
čius narsių vyrų ir moterų, 
kurie pasirinko pasilikti Veng
rijoje ir kovoti už laisvę”.

Taip tvirtindami, demokra
tai reikalavo, kad prezidentas 
atsisakytų nuo improvizacinės 
politikos atskirais klausimais 
ir pateiktų visą užsienių politi
kos programą.

Valstybės sekretorius J. F. 
Du lies pritarimas pakviesti j 
Ameriką Jugoslavijos diktato
rių Titą susilaukė Amerikoje.

PREZ. EISENHOWERIS deda pamatą plytą naujiem valsty
bės departamento rūmam Washingtone. kurie atsieis 5J si 
puse mil. dol.

RAUDONOJO PERSEKIO
JIMO AUKOS

Katalikų laikraštis
Tablet”, apžvelgdamas raudo
nojo teroro aukas, suminėjo 
Lietuvos vyskupus: arki v. J. 
Skvirecką, vysk. V. Brizgi ir 
V. Padolskį (tremtyje), arkiv.

ARABŲ KRAŠTAI
sutiko taip pat santūriai. Jiem 
nepatiko prezidento tvirtini
mas, kad,. arabų kraštai yra- 
tuštuma, į kurią veržiasi ko
munistų įtaka. Syrijos atsto
vai pasiskubino įspėti, kad 
Amerika nieko nedarytų, pir
ma nesusitarusi su arabų 
kraštais. Izraelis žiūri skeptiš
kai ir mano, kad iš visos akci
jos laimės arabų nacionaliz
mas.

Demokratų komiteto pareiš
kime nesipriešinama pačiam 
planui, tačiau reiškiami visai 
Eisenhowerio politikai priekai
štai. Vyriausybė dar prieš ke
lis mėnesius — sako demokra
tai — stengėsi visuomenę už
liūliuoti, tvirtindama, kad vi
duriniuose rytuose taikai pavo
jaus yra mažiau nei bet kada, 
o dabar aliarmuoja dėl to pa
vojaus. Turėtų būti ištirta, 
kas privedė prie tokios padė
ties, kokia yra dabar viduri
niuose rytuose. Demokratai 
pažymėjo nuolatinius komu
nistų laimėjimus, o sąjungi
ninkų pakrikimą. Atstumiant 
sąjungininkus . ir paremiant 
priešus, Amerika priėjo prie 
to, kad ji ėjo su komunistine 
Rusija prieš laisvąsias Angliją 
ir Prancūzijai su Egipto dikta- 

. . . nizmo. Ji buvo sudaryta pagal torium prieš laisvą Izraeli.
atvyko su komunistų uždavi- B Mastvos atvykasi Chnlščio.

Alsopo, kad Nasseris buvo iš
gelbėtas ne "moralinių jėgų”, 
apie kurias kalbėjo Dulles, bet 
Sovietų grasinimo, yra itin pa
vojingas Vakaram, nes kur

Prezidentas E»senhowaris 
planą viduriniam rytam ginti 
nuo galimos Sovietų agresijos 
išdėjo Kongresui šeštadieni. 
Kaip ir buvo spėjama, jis “pa
prašė Kongresą dviejų dalykų: 
įgaliojimų pavartoti Amerikos 
ginkluotąsias jėgas prieš ko
munistinį agresorių, jei užpul
toji valstybe pagalbos papra
šys; 400 mil. dol. ūkinės* pa
galbos vidurinių rytų valsty
bėm.

Eisenhovveris tiesiais ir kie
tais žodžiais kalbėjo apie gre
sianti pavojų, nes “Rusija sie
kia dominuoti šią sritį”, nes 
“siekia sukomunistinti pasau-

St. Alsop (NYKT) primena 
Chruščiovo Naujų Metų kalbos 
vieną dalį, kurioje Chruščio-

Visos kalbos apie “liberali- 
zaciją” tokiu būdu baigtos. 
Spauda aiškina, kad ta progra-

Vakarų baimės politika Mas
kvą padrąsina vartoti grasini
mo taktiką.

• Amarika atsisakė paremti 
Izraelį prieš Egiptą. Izraelis 
nori, kad jo laivai galėtu nau
dotis Sueso kanalu, kad Sina
jaus pusiasaly nebūtų egiptie
čių fedajų (teroristų) ir kad į 
Gazą nebūtų leidžiama egip
tiečių

telefoniniai įspėjimai, ir tele- reikalauja, kad Izraelis pasi- rikos valstybės sekretoriaus sitiki “moraline jėga” viduri-
* ~ ’ pareiškimas, kad rytų Europos aluose rytuose ir reikalauja

1949 metų paliaubų Italijos. kraštai nepriklauso Amerikos duoti jam- ginklą.

Vengrijos kom. valdžia sau
sio 6 paskelbė “naują progra
mą”, kurioje dėkojama raudo
najai armijai už sukilimo nu
malšinimą ir pripažįstama 
VengrĮį^ą laisvė tik tiem, ku
rie bus ištikimi partijos reži
mui.

dento gerais n 
kad vidurini™ 
ne tiek soviel 
resijos pavoju 
perversmai.

MASKVA IR? SATELITAI

Brooklypo “The Tablet”, 
ragindamas siųsti protestus 
prieš Tito kvietimą, priminėjo 
nusikaltimus Jugoslavijoje. Ti
tas yra žudikas vieno iš di-

M. Reinį, vysk. V. Borisevi- 
čių, Pr. Ramanauską, T. Matu
lionį (nužudytus ar kalintus).

• Lenkijos teismo sprendi
mu iš kalėjimo paleistas Kiel- 
cų vyskupas Czeslaw Kaczma- 
rėk. Kardinolas Wyszynskis 
sausio viduryje išleidžiamas i 
Roma.

sutiktas plojimais šiltai, tačiau Anglijos ir 
jo kalba Jrnvo - plojimais per- ' tikai rodo pa: 
traukta tik penkis kartus. Ją 
sutiko be įprastinio entuziaz
mo ir respublikonai Manoma, 
kad planas bus priimtas, tačiau 
tik po apklausinėjimo ir su ap
ribojimais. Pirmiausia norima 
apriboti įgaliojimų laiką -2-4 
metam.

ir kongresmanų per 66% yra 
baigę kolegijas. Amžiaus vi-

Triukšmes dėl "Liuterio"
Chicagoje išimtas iš televi

zijos apyvartos filmas “Mar
tin lAither”. Protestantai pa
skelbė, kad buvo išimta dėl 
“katalikų bažnyčios spaudi
mo”. Cricagos arkivyskupija 
ir televizijos atstovas pranešė, 
kad arkivyskupija nepadarė 
tuo reikalu jokių oficialių žy
gių. Tik pasipylė televizijos 
žiūrovų laiškai, telegramos.

• Mašankovas Sovietuose 
galįs greitai užimti Chruščiovo 
vietą. Tokius spėjimus spauda 
paskelbė po Malenkovo daly-

Tokiai Vakarų laikysenai 
įvertinti principiniu atžvilgiu 
tinka prieš kelis mėnesius pa
sakyti Dulles žodžiai:

“dėsnis, kad tauta gariausiai 
gali pasirūpinti savo saugumu, 
laikydamasi abejingai kitu li
kimui, yra nemoralus ir trum-

1r švedai susirūpino
Naujų Metų išvakarėse Šve

dijos sostinėje paaugliai sukė
lė tokias riaušes, kad su jais 
turėjo susiremti raitoji polici
ja. paaugliai vartė automibi- 
lius, užkabinėjo ir daužė pra
eivius, susprogdino bombą, lei
do šūvius. Daug žmonių buvo 
nugabento j ligonines. Polici
jos komisaras pareiškė tokių |- 
vykių dar nebuvę Stockholme.

• Indijoj® kas minutė mirš
ta po vieną žmogų džiova. Gy
ventojų'Indijoje yra 370 mil., 
džiovininkų tarp jų 4 mil. 
Taip pareiškė Indijos valdžios 
atstovas ten vykstančioje tarp
tautinėje konferencijoje kovai 
su džiova.

pasidarė'
a -u • Išsigando ten augančios jė- Prancūzija pasižadėjo atitrauk-

"ZT , gos. kad ji nesukeltu pneš « savo kariuomenes”. Bulgani-
perna1 bonų Izraeliui, aLstaty- komunistinj rcžima įen.crs. nas buvo pagrasinęs pavartoti

“ž d° k NUS° mo’ neiveltu i ji Vakaru ir ne- savo jėgą. š1951, kada tie bonai bu vo iŠ- sudrumstu ju savinaudiško ra- įsitikinimas Maskvoje, anot 
leisti, išpirko jau už 270.667,- mumo ir' įitcnkinimo< Bai.

mė. kad sukrėstas komunisti
nis režimas pradės braškėti ir 
iš desperacijos griebsis atomi
nių bombų, padiktavo. Vakarų
elgesį. Vakarai pasiskubino, .grasinįmas pasiseka kartą, ten 
anot “Weltwoche”. tiesti auksi- yra pagunda jį pakartoti.
nius tiltus Maskvai nuraminti Dėl to Eisenhoweris, neatsa- 
ir jos režimui išsilaikyti. To- kęs jėga prieš Sovietų jėgą 

kariuomenė. Amerika Idos reikšmės turėjo ir Ame- Vengrijoje, dabar jau nebepa-

politiką atstumti nuo savęs 
tuos, kurie su pasitikėjimu 
tiesia į juos rankas, ir paaukos 
juos trumparegiškai baimės 
politikai, tai juos praras ne tik

studentai: ten bėga raudon- 
/ąHrūečrai. ir tik botagu parei- 
guMi išlaikomi postuose.

Tai atsiskleidė dabar Vaka
ram prieš akis. Bet

kokias išvadas Vakarai iš to

vas sakė: “JT ragino Angliją 
ir Prancūziją sustabdyti agre
siją Egipte; ir kas nutiko? 
Niekas. Paskui draugas Bulga- 
ninas pasiuntė laišką Edenui 
ir Mollet. Ir kas nutiko? Per

pasiųsti savo kariuomenę į 
Kašmiro sritį, kuri pagal gy
ventojų nusistatymą turėtų

_ , .. . priklausyti Pakistanui, bet ku- te, kad moralinis Jngtinių Val-
vavuno u pešte p - valdo Indija ir neleidžia stybių ir Jungtinių Tautų va
rnuose su satelitais. Esą a en- darytj balsavimų jau 9 metai, dovavimas buvo bejėgis sustab-

... dyti tam smurto vartojimui.
• Syr.|. tebegauna sovieti- Rusija „esustab.

mus ginklus. Jos vyriausybe
jau raudona. Artimiausias kan- dė tūkstančių vengrų nuo be- 
didatas į “paraudonėjimą” tu- ginto i laisvę, bet. mes Jungti- gos su 9 mil.. vardu preziden- 
retų būti Jordanija.

• Amorican Airlines lėktu
vas sausio 6 naktį prie Tulsa, 
Okla., buvo priverstas nusilei
sti laukuose. Žuvo 1, sužeisti

Vengrijos įvykiai dar tebe- interesų sferai ir jie gali tu 
skamba atgarsiais. Vengrijoje rėti,
pasireiškusi kovos ir pasiauko- draugiškas vyriausybes,
jimo dvasia labiau išryškino ir 
Vakarų dvasią.

Išryškino pirmiausia.
kaip Vakaruose "rytu eks

pertai”, “visuomeninės opini
jos sudarinėtojai”, “Rusijos ir 
satelitu žinovai", emigrantų iš
minčiai klydo

tvirtindami, jog anapus ge- paregis".
ležinės uždangos žmonės jau Jei Vakarai toliau tęs savo 
prisitaikę prie režimo, ypačiai 
jame augęs jaunimas.

Šveicarų “Die Weltwoche” 
vedamasis, vardu “Mūsų bai
mė gali Maskvą išgelbėti”, sa
ko: paskutiniai trijų mėnesių šiam laikotarpiui, bet visiem 
įvykiai parodė, kaip jaunimas

džiausiu patriotu — Michailo- už uždang°s alksta trokšta — Prarasdami juos, praras iš-
vidaus ir jo tautiečiu. Jis atė- to- kasljam smurtu yra atimta kw<>‘
mė laisves iš Jugoslavijos žmo- ~ trokšta savos tev5rnes> ku )e Su komu,,,zn,u- 
mų, apkali™ kardinolą Stepi- rioie 8alėtM JUdė!1 »' 
nac. Jis nužudė Amerikos la
kūnus. Jis yra Vengrijos žudi
kų bendradarbis, suimdamas 
pabėgėlius iš Vengrijos ir juos ... .... ...
grąžindamas komunistinei Ven mai ’ ten be baimės pnešmasi 
grijos valdžiai. “Nė vienas 
amerikietis nenori matyti jo 
kojos laisvoje Amerikos žemė
je, o juo labiau nenori, kad jis 
būtų kviečiamas Amerikos 
prezidento”, sako "The Tab-

durkis senate yra 58 metai, 
atstovų rūmuose 53.

Kongreso nario metinis at
lyginimas 22,500 dol. ir dar 
kai kurie priedai. Kongreso 000 dol. Amerikos naftos pro- 
išlaidos pagal vieną jo norį dukcija dienai 2 mil. barelių, 
išeitų 150,000 dol. kiekvienam.

vo ir Malenkovo nurodymus. .. Nenuostabu, Krem- 
KAS YRA 85 KONGRESE baus valdovą, tikt, jog mes
Naujame Kongrese yra tik

55 nauji veidai: 9 senate ir 46 Amerikoje naftos gaminiai 
Atstovų rūmuose. Daugiau brangsta. Dėl Sueso kanalo 
kaip pusė visų Kongreso na- uždarymo Amerika turėjo pa
lių yra teisininkai, ketvirtada- didinti naftos pristatymą Eu- 
lis bankininkai ar kitokį biz- ropai. Prieš Sueso kanalo už- 
nieriai. Tik 28 mokytojai yra darymą pristatydavo Europai 
atstovų rūmuose, ir 4 senate, per dieną 80,000 barelių (ba- 
o ūkininkų tik 15 ats. rūmuo- relis yra 42 galonai), o dabar

po 400,000. Pristato daugiau
sia iš Texas. Naftos gaminių 
kaina pakilo apie 12%.

Amerikoje kasdien suvartoja 
naftos gaminių 9 mil. barelių. 
Kaina pakilus vartotojai papil
domai sumoka dienai 3,150,- nė į Austriją ir gerai 

muotas vyriausybės potvarkis 
padidinti pabėgėlių kvotas ne
gali panaikinti fakto, kad So
vietų Rusija brutaliai nužudė 
tūkstančius vengrų, kurie norė
jo patys vaidytis kaip laisvi 
žmonės. Tai nepanaikina fak-
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Vok visi

Kaip Lenkijos komunistai ieško santykių su Bažnyčia

kaip gali veikti, auto-

ARNUOS SEKRETORUS W

Htckman kaip vyriausią teisėją.

Ameri-

Safe As America—U. S. Savin g* Bonds

nutildytų.
ir tokis

perėjimo i bolševikų 
gali Maskvos krypti

Laisvės 
vadinami 

Jie

na- 
pri- 
dra-

lais- 
paskatino 

ieškoti ry- 
Paryžiuje 
su nunci-

Dėrriesio verta, kad Ameri
ka rengiasi pasikviesti j sve
čius ne Djiias, šių minčių auto
rių, bet Titą, kuris jį pasodino 
Į kalėjimą.

politikus’
Europos Laisvės

Europos
politikai

kad visai nepanašėjo į tiesą. 
Dabar tas reporteris išstojo iš 
komunistų partijos.

J. Butkevičius

ŠEN. CARE IIAYDEN. K Ari
zonos, išrinktas senato pfarmi- 
ninko pavaduotųjų (pirminin
kauja viceprez. Neonas).

nebus Maskvos vėl pagrobta.
Toliau kalba autorius apie 

Vengrijos sukilimą.

~ “Vengrijoje-rper tokius vi
daus konfliktus jau perkopta; 
dingo ne tik partijoje vadina
moji stalinistų grupė, bet at
mesta ir pati komunistinė sis
tema. E pradžių Maskva mė
gino savo intervenciją pri
dengti, per Nagy vyriausybę 
^kišdama tautinį komunizmą. 
Bet tautinį komunizmą Nagy 
galėjo telaikyti tik sovietų 
durtuvais ... Kai jis pamatė, 
kad turi pasirinkti arba sovie
tinę okupaciją arba nepriklau
somybę. jis drąsiai apsispren
dė partiją ir komunistinę val
džią paaukoti vardan krašto 
laisvės... Jis ir jo vyriausybė 
tuo keliu virto tautinio pasi
priešinimo simboliu.

“Maskva negalėjo toliau iš
laikyti Vengrijos komunizmo: 
jai liko pasirinkti — arba išei
ti iš Vengrijos arba ją oku
puoti. Taip Maskvos imperia
lizmas numetė paskutinę kau
kę — “socialistinę”.

Kuo Vengrijos sukilimas pa
vojingas Maskvai?

“Maskva kovojo prieš Veng
rijos revoliuciją ir savo vidaus 
sumetimais. Kaip Jugoslavijos 
revoliucija Maskvos imperia
lizmą demaskavo prieš kitus 
komunistinius kraštus, taip 
Vengrijos revoliucija grėsė de
maskuoti. sovietinę * sistemą 
kaip totalistinį vienos išnaudo
tojų klasės — partinės biuro
kratijos valdymą.

Rytų Europos tautų judėji
mas, kaip tik dėl to, kad jis 
masinis, nesustos.

“Maskva ir visi kiti komu
nistiniai režimai kiekvienas sa
vaip stovi prieš dilemą, kurios 
jie anksčiau nepažinojo. Rytų 
Europos kraštų komunistiniai 
režimai turi pradėti arba nuo 
Rusijos skirtis arba jie virs 
dar labiau priklausomi... Jo
kiu būdu negalės būti sulaiky
tas masių judėjimas, ar jis 
bus Jugoslavijos, ar Vengrijos 
ar kokio kito naujo pavyz
džio“.

Kokis bus Rusijos kelias?
“Niekas negali pramatyti, 

kuriuo keliu pasuks Maskva. 
Tuo tarpu ji vaidina dvejopą 
rolę, žodžiais ji pripažįsta tau
tinį komunizmą, bet sykiu jį 
silpnina, neatsisakydama nuo 
savo imperializmo ir hegemo
nijos ... Maskvos politika ko
munistinių valstybių atžvilgiu 
rodo aiškų nusistatymą gin
tis nuo imperijos suirimo ir 
nuo vadovaujamosios rolės 
praradimo: rodo nusistatymą 
ir tautini komunizmą vartoti 
kaip kaukę savo imperialisti
nei ir ekspansinei politikai”.

Skilimas sovietinėj vadovy
bėj?

Tuo pačiu metu — sako Dįi- 
las — sovietinėje vadovybe1 i<' 
yra skilimas; rytų Europo: 
kraštų atžvilgiu persveria re-

akcidhieriškiausia grupė (vadi
namoji stalininė), bet ir ji 
tuo tarpu delsia. Negalima 
betgi sakyti, kad kita grupė 
būtų palanki kraštų nepri
klausomybei. Skirtumas tarp 
jų tik metodai: ar turi laiky
tis senųjų kariuomenės ir po
licijos metodų (stalinistų meto
dai) ar imtis naujų, ypačiai 
ūkinių, pelitinių. Mėginimas 
naujus pritaikyti pasireiškė 
Lenkijoje. Grįžimas prie senų
jų — Vengrijoje. Abeji pasi
rodė nevaisingi. Ir dėl to Mas
kvoje tokis nerimas.

O Vakarai?
Djiias mano, kad “kitas pa

saulis (vadinas, nekomunisti
nis) gal būt pirmusyk nuo val
džios 
rankas 
veikti teigiamai pozytiviai’ 
Tačiau

lius neteplėtė minties, tik vėl 
pabrėžia, kaip įvykiai yra ne
sulaikomi ir kokie jie istorijo
je didingi:

“Nors Maskva numalšino 
Vengriją, bet eigą ji gali tik 
sulėtinti, bet ne sulaikyti. Kri
zė liečia ne Sovietų Sąjungos 
ir jos kaimynų santykius, bet^ 
pačią komunistinę sistemą. 
Tautinis komunizmas yra tik 
tos. krizės produktas ir vienas 
te tarpsniu šiandieninio komu
nizmo nunykime.

“Daugiau nebegalima sulai
kyti rytų Europos tautų kovos 
už nepriklausomybę... Kaip 
Jugoslavijos komunizmas, at- 
siskyrdamas nuo Maskvos, at
nešė Maskvos imperializmui 
krizę, taip Vengrijos revoliuci
ja reiškia komunizmo galo 
pradžią.

“Kaip visuose lemiamuose

Vengri jos feisvės 
būt nežm®, koki epocbmės 
reikšmės žygį jie pradėjo, ko
vodami už'savo egzistenciją ir 
savo kraštą . .. Vengrijos re
voliucija pramynė taką, kuriuo 
anksčiau ar vėliau paseks kiti 
komunistiniai kraštai... Pa
saulio komunizmas pastatytas 
prieš audringus laikus ir ne
nugalimas kliūtis, o rytų Eu
ropos tautos, prieš naujas ko
vas už laisvę ir nepriklauso
mybę”.
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. T. u unaujienos

valyti save unijas nu® komu
nistų vadų. Tuo reikalu anglia
kasiai įvairiose vietose šaukia 
masinius susirinkimus, ku
riuose priima rezoliucijas ir 
reikalauja pašalinti iš anglia
kasių unijos tuos komunistus ’ 
vadus, kurie yra jau raudoni 
ar . bent gerokai paraudę. Pir
miausia siekia jie išvalyti eg- 
zekutyvų tautinį škotų anglia
kasių unijos komitetą, o vė
liau ir vietinius komitetus.

Tą valymo vajų pirmiausia 
paskelbė Gartšhore, Bromfield 
ir East Wėfnyss kasyklų uni
jos skyriai, nes tos kasyklos 
yra pačios didžiausios visoje 
Škotijoje. Jas greit pasekė Mi-

chael kasyklos darbininkai — 
2500 vyrų. Fife apskrityje ir 
Bedlay kasyklos darbininkai— 
700 vyrų, Lanaritsbire apskri
tyje,’Bromfieldo*kasyklos dar
bininkai grasina paskelbti 
streiką, jeigu raudonieji bo
sai nebus pašalinti iš unijos 
vadovybės. Stirlingshire ir Fi- 
feshire apskričių angliakasiai 
reikalauja, , kad raudonasis 
unijos prezidentas Abe Moffat 
ir jo sekretorius J. Wood pa
tys pasitrauktų iš savo vietų, 
kol jie nebus pašalinti.

Kaip praneša laikraščiai, 
per trumpą laiką šį antiko
munistinį sąjūdį įsijungė 14

reikalavimai yra vieni kitiems 
panašūs. Be to, Wemyss ka
syklos darbininkai keturias va
landas trukusiame susirinkime 
priėmė rezoliuciją, kuria grie
žčiausiai smerkia žiauriausią 
Rusijos komunistų elgesį Ven-

1$ LIETUVOS Rašo ALMUS

.%<

Kaltina užsienyje gy venančius lietuvius
“Tiesoje” pastaruoju metu 

vis dažniau užsimena apie “na
cionalistus 
kos balsą”. 
Komitetą. 
Komitetų
“fašistiniais pakalikais", 
esą tiek “laisvi”, kaip “šunes, 
pririšti prie būdos", kurie loja, 
bet negali įkąsti. Tačiau, ma
tyti. tas “lojimas” Lietuvos 
bolševikų agentus nervina. Tai 
patvirtina ir faktas, kad MVD 
siunčia savo agentus iš Lietu
vos.! vakarų Europą, kad jie 
insifiltruotų į vakaruose esa
mas lietuvių organizacijas.

Tas “lojimas” nervina ko
munistų agentus ir dėl to, kad 
jie mano, jog atsiranda žmo
nių. kurie patiki daugiau tam 
“lojimui" negu komunistų tė
viškam mokymui. Tai pripaži
no viešai Maskvos komunistai, 
kalbėdami apie vakarų propa
gandos suklaidintus studentus. 
Ir “Tiesoje" Alfonsas Bieliaus
kas aršiausiai puola “nihilistus 
Lietuvoje, kurie visur mato 
tik bloga, patys nesidėdami 
prie kūrybinio Lietuvos dar
bo".

Ar ne tam. kad užsienyje 
i ..nčius lietuvius 
pa kelbtas “Tiesoje"

pranešimas: “Kas nori rasti 
užsienyje esančias gimines, ar 
jiems padėti grįžti \i namus, 
atnaujinti nutrūkusius ryšius, 
gali šiuo reikalu kreiptis į 
komiteto ‘Už sugrįžimą į tėvy
nę’ grupę Vilniuje Stalino pro
spektas (Miesto vykdomasis 
komitetas)”.

Propaganda prieš kunigus 
varoma

“Tiesa” O. Mikudonienės 
vardu tęsiamoj serijoje prieš 
religiją rašo, kad “vokiečių 
okupacijos metais Antaliepės 
apylinkėse hitleriniai budeliai 
sušaudė daugiau kaip 7000 pi- 
liedų — jaunų ir senų, net 
mažus vaikus. Ar pakėlė bal
są prieš žudikus dvasininkija? 
Ne".

Gerai, kad taip rašo. Tai 
duoda progą žmonėm prisimin
ti, kad dvasininkija viešai iš 
sakyklos buvo smerkusi žudy
mus. kad eilė kunigų nuken
tėjo nuo gestapo už žydų gel
bėjimą ir globojimą. Duoda 
taip pat progą pagalvoti: O ar 
gelbėjo Lietuvos komunistų 
partija lietuvius nuo rusiškų 
komunistų deportacijų ir žu
dymo? Atsakymas: ne. jie įda
vinėjo lietuvius rusiškiem žu
dikam.

Bet kai kada kunigų vardas 
komunistam reikalingas .. .
“Tiesa”, varydama propa

gandą prieš religiją, lapkričio 
23 įsidėjo tokį neva kan. dr. 
J. Stankevičiaus pareiškimą: 
“Aš kaip krikščionių religijos 
atstovas, kaip Tarybinio ir 
respublikinio taikos gynimo 
komitetų narys. Dievo vardu 
reikalauju, kad visus gyvybiš
kai svarbius klausimus valsty
bės, spręstų |x»r pasitarimus 
teisybėje ir taikoje".

Tai vertimas iš rusų kalbos, 
tik labai jau nevykęs.
Kai kada ir religijos malonios

Kai •‘Tiesa” puola Vietinę

Apie Lenkijos komunistinės 
valdžios susipratimą su Lenki
jos vyskupais jau buvo praneš
ta. Pasirodo, ne iš kartę prie 
jo buvo prieita. “Die Welt- 
woehe” sako, kad nuo pavasa
rio Lenkijos komunistai susi
rūpino laimėti bažnyčios pa
lankumą, nes bažnyčia tarp 
Lenkijos gyventojų tebeturi 
didelės įtakos, net tarp pačių 
Lenkijos komunistų. Esą kai 
kurie partijos dideli tūzai te- 
bekrikštija savo vaikus, tebe- 
situokia bažnyčiose, jei bijosi 
dieną, tai bent naktim.

Pavasarį komunistam paaiš
kėjo, kad ūkinį planą įvykdyti 
j ta galės tik stipr iai remiami 
gyventojų, o gyventojų palan
kumui įgyti rstkia ieškoti baž
nyčios palankumo.

Ministeris pirmininkas Cy- 
rankiekiez pasiuntė pavasarį į 
Romą grupę vadinamų “pa
žangiųjų katalikų”. Jų Vatika
ne nepriėmė. Bet Romoje, jie 
sutiko lenkus jėzuitus. Jie pa
tarę, kad Lenkija per savo at
stovą Paryžiuje kreiptųsi į 
nuncijų.

Tuo tarpu Poznanėje kilo 
streikai. Vienas iš streiko šū
kių buvo taip pat — laisvės 
kardinolui Wyszinskiui, 
vės bažnyčiai. Tai 
Cyrankieviezių vėl 
šių. Lenkų atstovas 
Gajevskis pasimatė
jum Marella. Iš nuncijaus Len
kijos atstovas suprato, kad 
apie bet kokius santykius su 
Vatikanu tegali būti kalba tik 
po to, kai Lenkija įvykdys vi
są eilę sąlygų. Nuncijus supa
žindino su tokiom sąlygom: 

paleisti kardinolą Wyszyns* 
kį ir kalėjimuose laikomus vy
skupus bai kunigus, ' grąžinti 
juos į buvusias pareigas, gra

žinti bažnytinius turtus, leisti 
- Lenkijos vyskupam laisvai su

sisiekti su popiežium, grąžinti 
tikybos pamokas į mokyklas; 
leisti veikti uždarytom vienuo
lijom,..leisti laisvai veikti kata
likų akcijai, atsisakyti nuo ate-" 
ištirtės propagandos tarp jau
nimo; nekliudyti bažnyčiai 
skirti bažnytinius pareigūnus...

Lenkijos atstovas išklausė. 
Bet tuo metu viskas ir nepa
judėjo toliau iš vietos. Pajudi
no juos Lenkijoje kilusi ‘Spa
lio revoliucija”. Gomulka grį
žo į valdžią. Minios demons
tracijose šaukė: “Atiduokite 
mum mūsų Dievą”. Ir tada 
Gomulka ir Cyrankie vviczius. 
ėmėsi kalbėtis su Lodzės vys
kupu Klepacz, kuris veikė 
šiuo tarpu Lenkijos vyskupų 
vardu. Susitarė greitai. Už vy
skupų, kunigų paleidimą iš 
kalėjimų, už bažnytinio veiki
mo laisvę vyskupai Įsipareigo
jo paremti vyriausybės pa
stangas atsikabinti nuo Mask
vos, laimėti iš Vakarų vakari
nių sienų pripažinimą, paska
tinti gyventojus vykdyti pilie-

tinęs — ūkines pareigas.
Cyrankiewiczius pažadėjo 

daugelį tų sąlygų, apie kurias 
buvo kalbėta Paryžiuje, įvyk
dyti — nesipriešinti bažnyti
niam skyrimam, atgaivinti re
ligines organizacijas. grąžinti 
bažnytinius turtus necenzū
ruoti bažnytinių laikraščių, 
leisti veikti katalikų “Caritas” 
organizacijai, grąžinti tikybos 
pamokas į mokyklas.

Kardinolas Wyszynskis susi
tarimui pritarė ir prašė Vati
kaną, nedaryti žygių, kurie 
galėtų pakenkti “gomulkiz- 
mui”. Lenkai tikisi, kad Vati
kanas paskirs penkiom iš Vo
kietijos į Lenkijos valdžią pe- 
rėjusiom vyskupijom naujus 
vyskupus. Tai norima laikyti 
kaip ir ženklu, kad Vatikanas 
skaitosi su faktu, jog tos vys
kupijos yra Lenkijos teritori
joje, nors neseniai “Osserva- 
tore Romano” buvo davęs su
prasti, kad Vatikanas Oderio- 
Neissės linijos nepripažįstąs.

Kardinolas Wyszynskis nu
mato vykti į Romą. Ten toli
mesni įvykiai turės paaiškėti.

sąjūdžio prisijungė ir Ren- 
frewshire apskričio ugniagesių 
unija. Jos nariai taip pat rei
kalauja iš unijos pašalinti rau
donuosius bosus.
... Laikraščiai taip pat pažymi, _ 
kad Vengrijos įvykiai, žiaurus ~ 
komunistų elgesys su nekal
tais žmonėmis ir sukėlė Škoti
jos angliakasių tarpe šį visuo
tiną sąjūdį — pašalinti iš savo 
unijos komunistus vadus, kad 
jie daugiau nebeskleistų ko
munizmo.

Pasipiktinimas imperialisti
niais komunistų siekimais api
ma ir visus visuomenės sluog- 
snius. Vengrijos įvykiai atida
rė akis net specialiam komu
nistu laikraščiui Daily Worker 
reporteriui, kuris buvo nuvy
kęs į Budapeštą. Jo pasiųstą 
reportažą iš Vengrijos komu-

religiją ir kunigus, tai tuo pa
čiu metu straipsnių serijoje 
“Anapus Himalajų” R. Žičkytė 
indų religiją tiesiog idealizuo
ja.

Kaip su Gedimino pilim
“Tiesoje” istorikas M. Jučas 

rašo, kad Gedimino pilies va
karinis bokštas. apgriautas 
praėjusio karo metu, dabar 
esąs restauruotas. Tačiau vi
sos pilies restauruoti dabar 
esą “negalima". Kitais metais 
vakariniame bokšte būsiąs į- 
ruoštas muzėjus. Būdinga, kad 
Jučas galėjo pasakyti, jog 
miltinę pilį 1660 sugriovė 
sai.

Grušo drama
Lapkričio 21 rašytojų 

muose buvo entuziastiškai 
imtas naujas Juozo Grušo
minis veikalas “Herkus Man
tas". “Tiesa” rašo, kad tai 
esąs vienas iš geriausių kūri
nių lietuvių dramaturgijoje. 
Drama bus vaidinama Kauno 
operetėje.

Ka» vadovauja 
Lietuvoj* spaudai

“Tiesa” pasisakė, kad vie
nas iš svarbiausių lietuviškos 
žurnalistikos vadovų yra ... 
Grigorijus Kozlovskį.
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He gavę the world failh 
in the American Dollar

Thc year was 1789. A nev repuMic had bwn born. On the shouidcrs of this shght, 
<ty namie, young man— 32-year-old AJexander Hamilton. our first Secretary of the 
Trcasury—fell the tremendous responsibih'ty of establtehing a national cnrrcncy 
that could be misteri.

Tlie task sceineri unsurmountable. The country’s currency was so poor that it 
earneri the phrase "not worth a Continental.” Debte o*ed by the Federal Govern
ment and by the 13 colomea totaled almost 80 miilion dollars—a to*ering sum in 
those days. The Government bari practically no revcnue. and ite bonris sold at ten 
cente on the dollar.

Bot Hamilton was a man of Vision and a man of action. His bold. nevr program to 
the Congress for re-establishing the natioo's credit and giving America a sound . 
dollar ,was bascd on three sirnple būt vital principles:

That the pnblicdebt is a sacreri obligation which mušt be bonored completefy;
That the nation mušt balance ite budget by collecting enough taxes to pay 
ite tilte;
That we mušt bave a sound banking System working for the puhįic intercst.

Thns vrere lairi the foundation stone# for making the dollar the best money in the 
world today. And failh in the American dollar te, in turo, one of the raeons lor 
the great prospcrity and economic grovth of our conntry.

Ihere te no hner way to pay tribute to this great American on this. the 3*»th 
anniversarr of his birth. than by carrying forvard the great tradition of these sound 
imančiai principles.

Money invcstcd in Cnited States Savings Bonds hetps kerp the dollar sound. lake 
advantage of this safe invrstmcnt today. Šign up for the Pagroti Savings Plan 
vhere you work. Or invest in Bonds where yon bank. Yon'U be helping to sevura 
your own future and America'#.
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Šviesesnės ateities ženklai
Dvejopas laikraštininko už

davinys: duoti teisingą padė
ties vaizdą, bet sykiu nesudau
žyti skaitytojų geresnės atei
ties vilčių. Juo labiau tai svar
bu žmonėm, esantiem despe- 
racinėje padėtyje. Geresnės 
ateities ženklų praėjusių metų 
eigoje mėgino surasti LLK, 
kreipdamasis į lietuvius ana
pus uždangos Naujųjų Metų 
proga. Jo pateiktus “geresnės 
ateities ženklus” pakartojame 
ir savo skaitytojam.

“Mes gerai suprantame, kad- 
tiek jau metų nematydami 
okupanto primestos padėties 
pasikeitimo ženklų, Jūs savo 
širdyse išgyvenate sunkią nuo
taiką. Šio mūsų pasveikinimo 
tikslas ir yra nunešti Jums 
bent kiek pragiedrulių, galin
čių sustiprinti Jūsų vilti geres
ne ateitimi.

Geresnės ateities ženklas 
yra vis kyląs laisvojo pasaulio 
dėmesys ir susirūpinimas So
vietų pavergtųjų kraštų liki
mu.

Dar niekada lig šiol Sovietų 
pavergtųjų kraštų klausimai 
nebuvo taip užėmę Jungtinių 
Tautų darbotvarkės, kaip kad 
pastarąją sesiją. Dar niekada 
lig šiol laisvojo pasaulio valsty
bių atstovai taip solidariai ir 
taip energingai nereikalavo, 
kad Sovietų Sąjunga atstatytų 
sulaužytą teisę užgrobtuose 
kraštuose. Ir dar niekad lig- 
šiol laisvojo pasaulio visuome
nės nuotaikos nebuvo taip vie
ningai priešiškos Sovietų Są
jungos kolonistinei ekspansijai 
ir komunistinei vergijai.

Geresnės ateities ženklas 
yra ir kai kurių vadinamų So
vietų Sąjungos satelitų, kaip 
Lenkija, Vengrija ir kt., padė
ties tam tikra evoliucija Į val
stybini savarankiškumą, i kul
tūrinės kūrybos bei religijos
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platesnę laisvę ir i ūkinę ne
priklausomybę.

Jau pastaruosiuose Jungti
nių Tautų posėdžiuose Lenki
jos delegacija reiškė savo nu
sistatymą savarankiškiau, ne 
taip vergiškai, kaip seniau, 
tik pagal Maskvos liniją. Vadi
namų sovietinių satelitų sava
rankiškumo didėjimas tiesio
giai ir netiesiogiai turės atsi
spindėti ir Baltijos valstybių 
padėtyje. Stalino ir jo ištiki
mųjų viešpatavimas turės bai
gtis ir Lietuvoje.

Tiesa, Baltijos valstybių tarp
tautinė padėtis yra sunkesnė 
kaip kitų vadinamų sovietinių 
satelitų ta prasme, kad Balti
jos valstybės turi nusimesti ne 
tik sovietų intervencinės oku
pacijos, bet ir Sovietų Sąjun
gos smurtu bei klasta neteisė
tai joms užkartą vadinamų so
vietinių respublikų jungą. Vi
sokiu atveju Sovietų Sąjungos 
satelitų didėjąs savarankišku
mas vers Maskvą ir Baltijos 
valstybėms teikti daugiau ne 
tik ūkinio bei kultūrinio, bet 
ir politinio savarankiškumo.

Geresnės ateities ženklas 
yra ne tik laisvajam pasaulyje 
esančių sovietų pavergtųjų val
stybių išsilaisvinimo kovai va
dovauti organų vieningas ben
dradarbiavimas ir solidarumas.

bet taip pat ir iš pavergtų
jų kraštų kilusių, nors svetur 
gimusių ir brendusių vientau
čių glaudus tarpusavinis ben
dradarbiavimas ir vieninga 
talka laisvės kovai, o taip pat 
ir Sovietų pavergtųjų tautų 
draugų kitataučių organizaci
jos atskiruose kraštuose, tel
kiančios mūsų laisvės kovai Į 
talką Įžymiuosius laisvosios 
žmonijos politikus, kultūrinin
kus, mokslininkus.

Pagaliau, geresnės ateities 
ženklas yra ir pačioje Sovietų 
Sąjungoje bręstančios laisvės 
jėgos.

“Amerikos ukrainiečių kon
greso” dvyliktus metus lei
džiamas žurnalas “The Ukrai- 
nian Quoterly” rugsėjo mėn. 
nr. tarp kitos Įdomios medžia
gos, yra paskelbęs Bohdan 
Halaychuk straipsni, vardu 
“Rygos taika — antibolševiki- 
nio fronto galas”. Autorius 
yra Buenos Aires katalikų in
stituto profesorius. Savo strai
psnyje jis nagrinėja klausimą, 
kodėl atsikūrusios ar naujai 
susikūrusios valstybės Lietuva, 
Latvija, Estija 1919 atsimetu- 
sios nuo vakariečių suorgani
zuoto antibolševikinio fronto 
ir padėjusios intervencijai 
prieš bolševikus sužlugti.

Autoriaus tezės: vakarų val
stybių Entantė žiūrėjusi i Bal
tijos valstybes kaip i karines 
bazes, priešinantis tik ką gi
musiai sovietinei Litanijai; ta
čiau šitas antikomunistinis 
frontas buvęs sulaužytas, kai 
Baltijos valstybės pasitraukė iš 
jo, pasirašydamos su Sovietų 
Sąjunga taikos sutartis, o 1921 
vadinama Rygos sutartis likvi
davo Sovietų nesusipratimus 
su naujomis valstybėmis ir 
reiškė antibolševikinio fronto 
galą. Pabaltiečiai asą pasisku
binę susitarti su Sovietais ir 
pasitraukti tokiu būdu iš to 
fronto dėl to, kad vakariečiai 
delsę ir nenorėję pripažinti jų 
valstybių de jure. Vakariečius 
veikę ir įkalbinėję nepripažin
ti šitų valstybių prie Entantes 
"baltieji rusai", susiorganiza
vę j “rusų politinę konferen
ciją".

Tezės apie pabaltiečių vaid- 
menio svarbumą tarne antibol- 
ševikiniame fronte atrodo per
dėtos, o ir Rygoj sutartis buvo 
daryta ne paba'tiečių. bet Len
kijos su Maskva, tačiau tame 
straipsnyje yra Įdomus auto
riaus minimi ano meto vaka
riečių politikų pasisakymai 
apie Baltijos valstybes.

TEGUL RUSŲ TAUTA 
SPRENDŽIA...

Amerika Lansingo pareiški
mu 1918 sausio 15 — tik mė
nuo prieš Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą — prasi
tarė, kaip ji supranta prezi
dento Wilsono paskelbtuosius 
14 punktų. Jais paske’bta tau
tom apsisprendimo teisė nebu
vo numatyta taikyti tautom, 
buvusiom Rusijos imperijos 
ribose: "JA Valstybės nė ne
mano pripažinti jokių nepri
klausomų vyriausybių, iki ru
sų tauta visos šios problemos 
neišspręs".

Ukrainiečiai kelia aikštėn didžiarusių pasikėsinimus į Balti
jos valstybes. Pasikėsinimai rado pritarimo ir paramos 1919 

m. Vakaruose. Jų įtaka ir šia ndien dar neišnykusi.

Trys dienos po to ir anglas 
Balfouras pareiškė suomiam, 
kad jis negalįs “išduoti savo 
sąjungininkų rusų”. Todėl 
1919 liepos 15 Versailles tai
kos konferencijos sudaryta 
Baltijos reikalų komisija, ku
rioje buvo penkių didžiųjų 
atstovai, pakartotinai dekliara- 
vo, jog sąjungininkai “negalį 
atsidurti tokioje pozicijoje, 
kuri juos padarytų atsakingus 
už galutinį sprendimą, iki Ru
sijoje bus atstatyta pripažinta 
vyriausybė”.

SPRENDŽIA TIK LAIKINAI 
I

Tačiau viešosios- opinijos 
spaudžiama Sąjungininkų auk
štoji komisija vis dėlto pripa
žino pabaltiečių vyhausybes.

Pabaltiečių reikalam komisi
jos atstovas anglas Sir Esme 
Howard dar liepos 4 pareiškė, 
jog sąjungininkai sutiko de 
facto pripažinti nepriklauso
mas Latvijos ir Estijos vyriau
sybes. Tačiau tuo pačiu metu 
sąjungininkai dar rado reika
lo pažymėti, jog toks sprendi
mas yra ne galutinis, iki šis 
faktas bus pripažintas teisėtos 
Rusijos vyriausybės. Pripažin
dami Pabaltijo vyriausybes — 
kalbėjo — mes pasiliekame 
sau teisę ateityje tartis tiesio
giai arba per Tautų Sąjungą, 
kad abiem pusėm (Pabaltijui 
ir Rusam. A.) rastume tinka
miausia sprendimą”.

ŠEN. FRANK J. LAUSCTIE, buvęs Ohio gubernatorius, sugriovė 
n-spublikonų viltis: tikėjosi, kad senate jis eis su respublikonais 
ir tokiu būdu atiduos senatą j respublikom) rankas. Bet jis nuėjo 
su demokratais.

REIKIA ATSIKLAUSTI 
KOLČAKO

Tame pačiame posėdyje 
prancūzas Kammerer išreiškė 
nepasitenkinimo anglo pavar
totu žodžiu “vyriausybės”, nes 
jie, prancūzai, turį galvoje tik 
nepriklausomą “veiksnį”, va
dinas, terminą be konkretaus 
turinio.

Italas markizas della Toret- 
ta pasiūlė nedelsiant susisiek
ti su laikinosios rusų vyriausy
bės lyderiu admirolu Kolčaku 
ir palaikė prancūzo nuomonę: 
kalba esanti tik apie de facto 
situaciją.

Japonas Ochiai savo kalboje 
tevartojo terminą “nepriklau
somas de facto veiksnys”.

Amerikiečių atstovas majo
ras Tyler tada pareiškė: “Jung
tinės Amerikos Valstybės 
‘would never join in any. re- 
cognition of the Estonian and 
Latvian governements and was 
nor thinking of doing so”.

KUO PAVADINTI?
Po šios komisijos pirmo pa

sikeitimo nuomonėm — rašo 
prof. Halaychuk — ėjo kiti 
komisijos posėdžiai, kuriuose 
vakariečių diplomatai vieni 
siūlė vadinti Baltijos valstybes 
“laisvosiom valstybėm” (freo
statais. A.), kiti siūlė vadinti 
“autonominėm su Rusija susi- 
jungusiom valstybėm”, treti 
“atskira Rusijos dalim”, “Ru
sijos autonominėm valsty

bėm”, “Rusijos aneksuotam 
valstybėm”. "Rusijos proteguo
jamom valstybėm” ir t.t.

Pagaliau, bene 16 posėdyje 
sąjungininkų komisija 1919 
liepos 7 sutarė galutinį rezo
liucijos projektą. Jame rūpes
tingai išvengta žodžių “vals
tybės” ir “nepriklausomybės”. 
Komisija tekalbėjo apie “teri
torijas” ir jų valdžias. Užsimi
nė komisija savo rezoliucijoje 
ir apie notą admirolui Kolča- 
kui, kad ... “iki tol, Estija, 
Latvija ir Lietuva bus traktuo
jamos kaip autonominės ir ga-

MIEGALIŲ PABUDIMAS
Italijoje gyvena toks garsus 

Ignazio Silone, kuris 1921 sy
kiu su Togliatti steigė Italijos 
komunistų partiją.

Silone priklausė prie rašyto
jų, kurie vadina save “pažan
giais”, o iš tikrųjų yra svajo
tojai, atsilikėliai nuo tikrojo 
gyvenimo. Savo išgarsintu var
du pridengdami svajones ir 
skelbdami jas kaip gyvenimo 
tiesas, yra pridarę daug žalos 
visuomenei, nes ją suklaidino 
ir suvedžiojo. Piršdami jai ko
munizmą ir sovietinį bolševiz
mą, jie darės atsakingi ir už 
tą kraują, kurį bolševikai pra
liejo.

Silone iš savo sapnų pradė
jo busti jau 1927 — jis tada 
pajuto, kad su jo tikimu socia
lizmu nesiderina Stalino dik
tatūrinis režimas, Silone nuo 
komunistų pasitraukė.

Vengrijos Įvykiai ji nėtik 
pažadino galutinai iš apgaulės 
ir kitų apgaudinėjimo, bet pa
skatino bent iš dalies atitaisy
ti. ką lig šiol gadino. Gruodžio 
7 per prancūzų spaudą jis 
kreipėsi i Prancūzijos “pažan
giuosius” rašytojus, ypačiai 
Sartre atsišaukimu.

Atsišaukime priminė pran
cūzų “pažangiesiem” reikalą 
pakeisti vardus ir tikraisiais 
vardais daiktus vadinti. Kam, 
sako Silone, vadiname “Sovie
tų armija”. Iš tiktųjų “sovie
tai” Rusijoje dingo nuo 1920 
m. Vieninteliai “sovietai” tėra 
Vengrijos revoliucinis sovie
tas. Esą pagarba tiesai reika
lautų iš mūsų rašyti ne "so
vietinė kariuomenė prieš Ven- 

linčios su sąjungininkais turė
ti diplomatinius santykius; 
nepasisakydamos dėl tų valsty
bių nepriklausomumo, antan
tės valstybės gali priimti šių 
egzistuojančių valdžių atstovus 
kaip diplomatus arba konsu
lus”. Bet sąjungininkai neda
rys nieko, kas juos įpareigotų 
laikyti šį nutarimą galutiniu 
sprendimu, iki pripažinta vy
riausybė užims savo vietą Ru
sijoje; iki ši vyriausybė Įsiga
lios, sąjungininkai pasiryžę 
globoti šių Pabaltijo vyriausy
bių laisvę; šiuo metu sąjungi
ninkai Pabaltijo vyriausybes 
rems jom ginantis nuo priešų 
ir įvedant kraštuose tvarką.

Tačiau 1919 liepos aukštoji 
sąjungininkų taryba šį komisi
jos projektą atmetė, (b.d.).

Almus

grijos sukilėlius”, bet “impe
rialistinė rusų kariuomenė 
prieš sovietinę Vengriją” ...

Silone priminė prancūzam 
Vengrijos komunisto Julius 
Hay prisipažinimą: “Per me
tų eilę aš tikėjau, kad mūsų 
režimas yra socialistinis — su 
nukrypimais ir klaidom; šian
dien aš daugiau tuo netikiu. 
Aš nežinau, kokiu vardu so
ciologai pavadins šitą režimą, 
kurį mes iškentėme, bet aš 
pats žinau, kad šitame režime 
buvo ištisi nukrypimai ir nie
ko jame nebuvo likę iš socia
lizmo ... Mano nusistatymas 
atžvilgiu partijos, kuriai aš 
tiek metų priklausiau? Gyve
nimo eiga partiją sunaikino. 
Jos daugiau nebėra”.

Tai skaudus pabudimas. Pa-
budo ir Silone. Šaukia kitus 
pabusti.

RAGINAME PICASSO
Toki raginimą paskelbė Eu

ropoje laikraščio “Magnum” 
redakcija. . *

Pablo Picasso didis ispanų 
dailininkas, 1944 Įstojęs i ko
munistų partiją. Savo paveiks
lais jis tarnavo ir komunizmo 
propagandai. Pasaulinėje paro
doje Paryžiuje 1937 jis davė 
paveikslą, kaip nacionalistai 
Ispanijoje bombardavo Guer- 
nica miestą. 1951 jis pasmer
kė kitu paveikslu Korėjos ka
rą. Dabar jis pasitraukė nuo 
komunistų, dėl Vengrijos žu
dynių. Tačiau opinija reikalau
ja, kad jis duotų “Budapeštą”, 
kuriame pasmerktų sovietų 
vykdomas žudynes.

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

2
Trečiosios klasės keleiviai at
važiavo mūsų traukiniu.

Tad Į šiuosius nukrypo vi
sas policijos agento.dėmesys.

Pirmiausia iš vagono iššoko 
slovakas, persikoręs per petį 
vainiką strazdų.

Paskui pamažu išsirangė pro 
vagono dureles kažkokia dama, 
visa apsimuturojusi nesuskai
toma daugybe didžiulių skepe
tų ir kaklaskarių. Kažkokia 
jaunesnė moteriška žmogysta 
paskui padavinėjo jai Įvairiau
sių pavidalų pintines, uoliai 
apdangaliotas. Kai seklys pri
ėjo šiek tiek arčiau, prekėja 
puolė į ji grūmojamu įspėji
mu, kad jis kartais neapvers- 
tų pintinių, nes jose esą kiau
šiniai. Galiausiai, kada visos 
pintinės buvo jau iškrautos, 
išlipo iš vagono ir jaunesnioji 
moteris. Ji buvp apsisiautusi 
pilku storos gelumbės apsiaus
tu, galva apsimuturojusi di

džiule skara, o, be to, veidą 
dar buvo apsisupusi juoda šil
ko skepetėle. Vienoje rankoje 
ji nešė mažytį, jau gerokai ap
zulintą, rankinį čemodanėlį, 
antroje — pintinėlę, o po pa
žastim buvo pasispaudusi para- 
soną.

Grįžęs Į peroną, seklys 
smarkiai trepeno kojomis že
mę — ar iš pykčio, ar tiktai 
norėdamas sniegą nuo pušnių 
nukrėsti — kas beįspės? Pas
kui jis pasuko į policininką.

— Asmuo, kurį turėjome 
čia pamatyti, greičiausiai bus 
pasilikęs Hatvanoje drauge su 
kitais keleiviais, ir atvyks čia 
tiktai rytoj rytą kitu trauki
niu, jeigu iš viso atvyks. Aš 
dar valandžiukę užsuksiu į 
smuklę, pamėginsiu, gal man 
kartais pavyks kas nors iš dar
bininkų patirti. Ką manai? gal 
kartais šį tą ir žino. Tu tuo 
tarpu gali čia palaukti.

Kada du prekėjai sumokėjo 

rinkliavos mokesti, parodė du
rininkui bilietus ir pasišalino 
iš perono, stoties valdininkas 
liepė užgesinti lauke dujų ži
bintus; tą naktį jau nebebuvo 
laukiamas joks traukinys. Pas
kui jis atleido Adomą Kaporą 
dvidešimt keturiom valandom. 
Galiausiai ir pats nuėjo pasil
sėti. ’

Peronas ištuštėjo visiškai.
Bet ne! Jaunoji mūsų kelei

vė vis dar tebesėdėjo ant suo
lo, abidvi rankas susikišusi po 
stora skepeta. Ji neturėjo nė 
rankamaučio.

Niekas jos ten sėdint nepa
stebėjo, tik šuo pastebėjo.

Budrius priėjo prie jos ir 
ėmė ją uostyti.

Mergina glostė jo galvą ir 
maloniais žodeliais jį kalbino: 
“Šunyti, gerasis šunyti!”

Budrius ištiesė į priekį vi
sas keturias kojas ir trumpute 
uodega greitu tempu ėmė kul
ti žemę, paskui amtelėjo, reik
šdamas pasitikėjimą ir simpa
tiją. Galiausiai pašoko ir nu
bėgo į savo poną.

Netrukus perone suaidėjo 
sunkių žingsnių garsai. Žibin
to šviesa svaidė rausvus ruo
žus per pustomo sniego dul
kes. Tai buvo atleistasis poil
sio iešmininkas su savo šuniu.

Visą stuomenį sudarė vieni 
dideli kailiniai; viso veido bu

vo matyti tik stori didžiuliai 
ūsai, nuo kurių buvo nusikorė 
ledo liūliai. Vienoje rankoje 
jis turėjo signalinę vėliavėlę, 
antroje tankiai viela apipintą 
žibintą. Kai iešmininkas praė
jo pro suolą, šuo vėl dukart 
linksmai sulojo, tartum ką pa
žįstamą pamatęs. Tada Ado
mas Kaporas pastebėjo, jog 
kažkas ant suoliuko sėdi. Su
stojo ir žibinto šviesą atkreipė 
į merginos veidą.

— Ko čia lauki, mano vai
kuti?

— Nieko. Laukiu išauštant. 
Taip vėlu, viena negaliu eiti į 
miestą.

— Vadinasi, esi ne čiabu- 
vė?

— Ne. atvykau iš provinci
jos.

— Juk galėjai sėsti į omni
busą ir nuvažiuoti į kurią 
nors užeigą.

— Negaliu važiuoti į jokią 
užeigą, nes tenai gyventi bran
gu-

— Ko atvykai į Peštą?
— Darbo ieškoti.
— O kokį darbą moki?
— Moku siūti ir adyti.
— Ir, žinoma, nori čia vaik

ščioti iš krautuvės į krautuvę, 
ieškodama norinčiųjų tavo 
darbo?
♦ — Aš manau, kad man rei
kės taip padaryti.

— 0 kaip tu gyvensi, iki 
užsidirbsi?

— čia atsivežiau pintinėlė
je šešis kepaliukus duonos. Jų 
man užteks šešioms dienoms.

— Na, tai drąsi esi, mano 
vaikuti! Klausyk, ką aš tau pa
sakysiu. Aš gyvenu čia netoli 
stoties, prie pat Kalvarijos kal
no. Mano žmona yra skalbėja. 
Perdėm padori moteris. Šalia 
skalbyklos turi mažytį kamba
rėlį. kurį paprastai išnuomoja 
kaip tik tokioms, kokia tu esi, 
siuvėjoms. To kambariuko 
nuoma nedidelė, be to, jis tu
ri tą patogumą, kad kūrenti 
jo nereikia, nes šilimos pakan
ka iš skalbyklos. Mano žmona 
dažnai net darbo parūpina 
merginoms, nes turi daug pa
žinčių turtingesniuose sluogs- 
niuose. Dabar kaip tik tas 
kambariukas tuščias. Praeitą 
savaitę mergina, kurį jį nuo
mojo. buvo vardu Lidija, — 
vieną vakarą negrįžo namo. 
Buvo jos ieškota, pranešta 
valdžiai; tačiau neatsirado. 
Manoma ja įšokus į Dunojų. 
Dievas težino, dėl kurios prie
žasties. Merginoms taip pada
ryti — paprastas dalykas. Na, 
kad ir kaip ten bebūtų, tai jau 
šiek tiek geriau, negu spring
ti degtukų galvutes. Todėl, 
jeigu neturi kitokio sumany
mo. gali eiti su manimi į mū

sų butą. Mano žmona mielai 
tave priims, o mane net pa
girs už miklumą, kad aš jai 
per vieną akimirksnį naują 
gyventoją suradau.

Mergina pakilo nuo suoliu
ko, pasiėmus čemodaniuką ir 
pintinę, tarė:

— Eime!
Budrius, tarytum supratęs, 

kad sutartis, kuri matyti, jo 
taip pat buvo aprobuojama, 
jau padaryta, — ėmė džiaugs
mingai loti ir bėgo į duris, 
dantyse nešdamas merginos 
pintinėlę. Policininkas dar 
tebestovėjo savo vietoje.

Jis pirmiausia pažino šunį, 
pagal šunį — poną, o pagal 
poną — su juo einančią mer
giną, kaip ir pridera prityru
siam policininkui.

— Budriau, ei. Budriau! 
A-a, tėvas Adomas! Jau namo 
einate? Žiūrėkite, žiūrėkite! 
vadinasi, panelė Lidija vis dėl
to atsirado! Na, matote! Tur 
būt, tik paviešėti kur buvo iš
važiavusi?

Senis atsakydamas linktelė
jo galva.

— žinai ką? čia jau nebe
turi ko veikti. Jonai; galėtu
mei paimti panelės čemodanė
lį, kad jai pačiai nereikėtų jo 
vilkti.

— Su mielu noru. Tačiau aš 
esu čia kalte prikaltas. Turi

me įsakymą sekti vieną gra
faitę, kuri šiandien traukiniu 
pabėgo iš namų. Tiktai ta vie
na bėda, kad ir telegrafas ne
pėsčias. Jis ją pralenkė.

— Ir ją dabar turite suim
ti? — paklausė iešmininkas.

— Suimti mums nėra rei
kalo, tiktai, ją pažinę, turime 
nepastebimai sekti, kad žino
tume, kur sustos, ir praneštu
me viską ponui direktoriui.

Senis nežymiai nusišypsojo.
Mm. mano mielas Jonai, 

būdamas tavo vietoje, aš tie
siog pasakyčiau agentui įta
riąs štai šitą merginą, kad ji 
esanti kaip tik ieškomoji gra
faitė. ir tuo apsimesdamas, aš 
palydėčiau ją iki namų. Cha. 
cha, cha!

Senis nusijuokė nepaprastu 
savo išmislu, o policininkas jo 
juokui iš visos gerklės prita
rė. Galų gale mergina taip 
pat ėmė juoktis, tarytum ne
galėdama susilaikyti nesijuo
kusi iš tokio gudraus sąmo
jaus.

Tačiau policininkas vėl 
nuteikė veidą rimtai.

— Šito negaliu padaryti, 
tėve Adomai. Juk esu prisie
kęs niekada savo viršininkų 
melagingomis žiniomis neklai
dinti. Labanakt, tėve Adomai! 
Labanakt, gražioji panele!

(Bus daugiau)



Jonas Biliūnas, rašytojas.

“Rock and Roll” ritmu, neno
rom vienas kitas užsikrečia

“lietuviškasis tremties mok
sleivis turi stengtis tinkamai 
pasiruošti gyvenimui. Tai jis 
pasieks uoliai mokydamasis, į- 
vairiais būdais šviesdamasis ir 
auklėdamasis. Jis netiki pa
skęsti ir paklysti nelietuviško
je aplinkumoje. Darbas Lietu
vai laisvinti reikalauja išsi
mokslinusių ir išsiauklėjusių 
asmenybių, ir šis darbas ne
trukus guls an mūsų jaunimo

Algimanto Guracko pasisa- rius, buvęs Vilniaus universi- gi^ė 1907 1H 12 7 ’
kymas grįžo prie pagrindinės teto rektorius, gimė 1882 Vm .. . . „ ,
prelegento minties. Meninin- 24. J?n£
kas negalįs dėti pastangų būti Vincas Krėvė Mickevičius. dalIlnin,<as- 8,mc 1907 1,1 
ar tapti kultūriniu avangardu, , rašytojas, gimė 1882 X 17. 10 .
— prieštaravo prof. J. Brą- mirė Phiiadelphijoje 1954 m. Pulgis Andriušis, rašytojas, 
zaičiui A. Gureckas, . — nes Prieš 50 matę S’mė ld07 ®
menininkas esąs “žmogus, ku- Aleksandras Merkelis gimė
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mepė* akys. Jią matąs svar* vęs Lietuvos Aidą, Mūzų Vii- Motiejus' .Gustaitį poetas, 
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ALFA SUŠINSKAS.

‘VISUOMENE IEŠKO MENO’

pasirašyti

rugpiūčio

M. čikštaitė.moksleivio gyvenimu;

Leidinys apie lietuvius rašytojus

Šių metų žymesnės sukaktys

idealizmo ugnelę, praranda no
rą mokytis, lavintis, augti pil
nutine asmenybe. ,

Alfa Sušinskas ir tiesia ran
ką, norėdamas šiam jaunimui 

' pagelbefi, kad jis ištaikytų 
tradicinį europietiškų idealiz
mą; jis dovanoja jam savo

“Jaunasis žmogau, malda žy
dinčiose lūpose, darbu jauno
se dienose, drąsiu pasiaukoji
mu kilniems idealams tu kyli 
aukštyn jaunystės ereliu. Ženk 
į. gyvenimą, pirma mokykloje 
gerai pasiruošęs ir pilnutiniu ' 
žmogumi, jaunystės maršui

Iš šito darbo ir išaugo jo 
knyga. Pirmoji jos laida buvo 
išleista 1937 m. Lietuvoje, pa
vadinta “‘Maršas Jaunystei”. 
Su dideliu pasisekimu knyga

ypač per gimnazijas.
Atsidūręs Amerikoje, Alfa 

Sušinskas uoliai bendradarbia
vo jaunimo spaudoje ir pama
tė, ko nūnai stinga mūsų jau
nimui. Jis ryžosi savo knygą 
išleisti antra, pataisyta ir pa
pildyta laida.

Savo knygos tikslą autorius 
šitaip nusako:

iškelia daug Įvairiausių 
klausimų, taip aktualių besi
mokančiam jaunimui: moks
las, darbštumas, tvarkingu-

pats Clevelandas skyrė premi
ją A. Škėmos “Pabudimui”. 
Veikalas geras, bet, dėja, jo 
vaidinti niekas nesiims. Rei
kalauja jis gerų artistų^ dide
lių pastangų, be to, jo nuotai
ka per daug slegianti, šito slo
gučio visuomenė nenori. Jau 
ir taip gyvenimas yra sunkus, 
apkartęs; ji neturi laiko gi
liau susikaupti, mąstyti. Ar 
barsi, ar mokysi visuomenę, 
bet taip yra — ji nemėgsta, ji !

Gruodžio 14 d. Baltų Na
muose įvyko New Yorko me
nininkų bei meno mėgėjų paš
nekesiai. Skaitytojus, kurie 
apie juos nėra girdėję, pain
formuosiu, kad jau antri me- 

_ tai menininkai ir menu besi- 
" domintieji lietuviai New Yor- 

ke susirenka keletą kartų į 
metus Baltų Namuose ir kal
basi ' literatūros bei dailės te
momis. Tokie pašnekesiai nors 
ir terkarčiais suburia meną 
mėgstančius žmones prie vie
no stalo, sudaro jiems progą 
pasidalinti nuomonėmis ir pa
žinti vienas kito minties ir į-

tojėlis, Marija, Šv. Teresėlė, 
šv. Goretti. Jų pavyzdžiais ža
dina moksleivių religinį nusi
teikimą, iškelia dorybių vertę, 
prisimena motiną, jaunuolišką 
meilę, grįžta prie charakterio, 
kuriame išryškinama tiesos 
meilė, ir, pagaliau, per organi
zaciją. per mokyklą jaunuolis 
išvedamas į gyvenimą. Knyga

giamasi Įtraukti ir Lietuvoje 
likusius rašytojus. Leidinyje 
bus pateikiamos kuo tikslesnės 
žinios apie rašytojus, gimimo 
metus, išeitą mokslą, veikalus, 
bendradarbiavimą spaudoje. 
Leidinio pardavimo kaina bus 
5 dol., iš anksto užsimokėju
siems — 3 dol. Redaguoja LR 
Draugijos pirmininkas Ben. 
Babrauskas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Škėma — PABUDI

MAS. drama; išleido Tcrros 
knygų leidykla Chicagoje. 64 
psl., kaina nepatymėta

Karys — pasaulio lietuvių 
karių — veteranų mėnesinis 
žurnalas, nr. 1. Turinyje: J. 
Skardis — Krauju nusidažė 
mėlynasis Dunojus, dr. V. 
Sruogienė —Gediminaites ves
tuvės Bavarijoje 15 a.. A. Rė
klaitis — Karas viduriniuose 
rytuose. N. Mazalaitės novelė

- ūr kit.

mas, įvairūs metodai, būdo sa
vumai. Juos įtaigodamas, pa
sirenka patrauklių, ryškių pa
vyzdžių.

Nupasakojęs apie darbą, 
mokslo reikalingumą, jis su
gestyviai įkvepia ir paties en
tuziazmo, noro veržtis pirmyn, 
iškelia įvairius momentus: 
kantrumą, ištvermę, ryškina 
gabumus, svarsto pinigo reik
šmę.

Antrajame skyriuje
"Sielai lydint"

Giovanni Guareschi, “Don 
Camillo ir Pepponio” auto
rius, pasitraukė iš satyrinio sa
vaitraščio “Candido” redakto
rių, metė ir politiką, apsigyve
no savo ūkyje.

Kad konkursas pasisektų
Clevelandas jau antrą kar

tą skiria premiją dramos vei
kalui. Tai gražios jų kultūri
ninkų pastangos — praturtin
ti mūsų dramaturgiją.

Tačiau paties Clevelando pa
vyzdys, jų pirmoji premija, 
tegu bus jiems painoka. Vie
na* yra ugdyti dramą, kita — 
duoti scenai tinkamų veikalų. 
Sąlygose, tiesa. įrašyta, kad 
veikalas turi būti tinkamas 
dabarties scenai, bet komisija 
gali atsidurti prieš didelius 
sunkumus. Bus, pavyzdžiui, 
geras veikalas, puikiai scenin- 
gai parašytas, dramatiškas, bet 
jis gali netikti mūsų scenai 
kaip tik dėl savo nuotaikos 
ir pastatymo sunkumo. Tas

Lietuvių Rašytojų Draugija 
mini 25 metų veiklos sukaktį. 
Ta proga išleidžiamas leidinys 
LIETUVIAI RAŠYTOJAI. Į 
leidinį bus įtraukti rašytojai, 
pasireiškę pastarųjų 25 metų 
laikotarpyje. Taip pat pateks 
J. Jonila, Maironis, A. Kriščiu- 
kaitis, Vaižgantas, Dobilas, 
Miglovara, Ks. Vanagėlis, Pr. 
Mažiotas, G. Petkevičaitė, J. 
Herbačiauskas, J. Baltrušaitis 
ir kiti 1932—57 metais mirę 
mūsų rašytojai, nežiūrint ar 
jie buvo LRD nariai, ar ne. 
šalia tikrųjų-LRD narių bus 
įdėta ir keliolika rašytojų ne- 
narių. Iš viso susidarys apie 
180—190 rašytojų. Bus sten-

kiek geriau nei eilinis žmogus 
ir jas savo kūryboj rodąs. Mo
demus menas, — Čia A. Gu
reckas kreipėsi į prof. Jonyną, 
— esąs plačios publikos nemė? 
giamas ne dėl to, kad visuome- I 
nė jo nesuprantanti, bet dėl 
to, kad jai toks menas yra ne-J 
malonus. Modemus menas yra 
komplikuotas, nes mūsų gyve
nimas yra komplikuotas, jis 
sunkus ir pesimistiškas, nes 
mūsų gyvenimas yra sunkus 
ir be džiuginančių prošvais
čių. Eilinis žmogus norėtų me
ne surasti iliuzijų, norėtų ja
me surasti paguodos, nes ir 
jis baimingai nujaučia, kad 
dabartinis gyvenimas yra tra
giškas. Bet autentiškas . meni
ninkas iliuzijų specialiai fabri
kuoti negalįs, iš čia ir kyląs 
konfliktas tarp modernaus 
meno ir visuomenės.

Čia Įsiterpė diskusijų mode
ratorius Paulius Jurkus: ar 
negalėtų menininkas, neauko
damas modeminės formos, vis 
dėlto prabilti patriotine tema
tika? Mintis, mano galva įdo-

Bernardas Brazdžionis, poe
tas, gimė 1907 II 2.

Antanas Gustaitis, neseniai 
išleidęs humoristinių eilėraš
čių rinkinį Anapus Teisybės, 
gimė 1907 III 12.

pečiu”. (12 psl.).
" . . x x . dvasia, pagauna jo psichologi- P. Juras. 260 psl., kaina 2

Pirmiausia autorius sustoja ja įr ka]ba j0 lūpomis, tuo pa- dol.). A. Džiugėnas

skyriuje
"Po moksleiviška pastoge1

Vytautas Kazimieras Jony-
Vincas Krėvė Mickevičius. J“’ daUinlnkas- 1907

mus kurti socialistinį, masėms 
Jų neteko laukti.Prof. V. K. naudingą meną.

Prof. J. Brazaitis taikliai ir 
tiksliai atsakė į šitą klausimą, 
pabrėždamas, kad viena yra 
pageidauti tokio ar kitokio 
meno, o jau visai kita yra prie
vartauti menininką kurti tik 
vienokiu būdu. Į visuomenės 
norą džiaugtis tautiniais kūri
niais, nepamesti ryšių su lie
tuviška kultūra atsakysiąs me
nininkas, kurio prigimčiai toks 
noras nėra svetimas; kiti gi 
kurs ir dirbs ir ieškos kitokių 
kelių, ir niekas jų už tai ne
pasmerkiąs.

Kaip matome, minčių buvo 
daug ir įvairių. Buvo nušviesti ties religinėm temom: Rūpin- 
klausimo įvairūs aspektai, pa
liestos ir kitos temos, iš kurių 
galima būtų sudaryti kitus pa
šnekesius. Mūsų spaudos ana
lizė, formos ir turinio santy
kis, tautosakos neišnaudoti ele
mentai — štai kelios temos, 
kurios, atrodo, domina pašne
kėsiu lankytojus ir kuriomis 
jie kalbėsis ateityje. M. K.

su Jaunystės Maršu
Mūsų jaunimas, . susidūręs knygą — “Jaunystės Maršą”.

Autorius yrą tikras jaunimo 
bičiulis, ilgus matus dirbęs 

kitas užsikrečia gimnazijose, vaikęs jaunimo

Aną vakarą turėjome
prof. J. Brazaičio paskaitą— 

“Visuomenė ieško meno".
Tema nors plati, bet veik 

visada aktuali. Pagrindinė pro
fesoriaus mintis buvo, jog lie
tuviai menininkai, ypačiai šiuo 
momentu, —- čia profesorius 
palietė Vengrijos menininkus 
ir jų vaidmenį dabartiniuose 
įvykiuose, — turėtų labiau įsi

avangardo vaidmenį ir dau- ^t įgriebianti formos ir 
giau padėti visuomenei išlikti santykį t. y. kapitali-
giliai lietuviška, čia profeso- men0 problemą, mus nu- 
rius pabrėžė, jog ypač mūsų gramzdinančią į meno fūosofi- 
jaunimas yra reikalingas lie- j°s £e'mes- 
tuviško, tautinio meno, ištryš- Turėčiau taip pat paminėti 
kusio iš mūsų kultūros šaknų. Rimos Pakalkaitės pastabą, 
Profesorius kalbėjo labai kon- kad prelegento reikalavimas iš 
densuotai, jo pačio žodžiais menininkų patriotinės Temati- 
tariant, tikslu užmesti keletą kos esąs labai panašus į so- 
gijų, apie kurias galėtų for- cialistinio realizmo reikalavi- 
muotis diskusijos.

Prioš 75 matus
Antanas Žukauskas - Vie

nuolis. rašytojas, gimė 1882 
IV. 7.

Mykolas Biržiška, profeso
rius, buvęs Vilniaus universi
teto rektorius, gimė 1882 VHI

TCKSTANTIES DOLERIŲ DRAMOS 
VEIKALŲ KONKURSAS

Prieš keliasdešimt metų lie
tuviškas rašto žodis Lietuvą 
atkūrė naujam gyvenimui. Ir 
dabar mūsų lietuviškoji gyvy
bė stipriausiai gali reikštis per 
savo žodį, per lietuvišką raštą. 
Lietuviškasis žodis stipriausiai 

Į veikia per sceną. Todėl lietu-, 
vybei išlaikyti ir lietuviškų 
scenos veikalų stokai pamažin
ti JAV Clevelando Apylinkė 
paskelbė dramos veikalų kon- 

Į kursą kurio premija yra 1000 
[ dolerių. Konkurso organizato- skandina tokias dramas.
p "rilis u: vykdytojas yra C/eve-' Todėl iinoris iirikė^^ty^’' 

tojams: daugiau atsižvelgti į 
mūsų žiūrovą — sukurti grak
ščią, patrauklią dramą ar ko
mediją, kuri apeitų visas mū
sų tremties scenas, o neliktų 
lentynoje kaip pagarbus, ap
dulkėjęs tomelis. Linkime ir 
jury komisijai kaip tik daugiau 
dėmesio kreipti į veikalo tin
kamumą dabarties scenai, ki
taip — konkursas ir visos pa
stangos nueis veltui.

• T. Valius ir V. Bričkus 
, dalyvavo Kanados meno paro

doje Toronte. Abu yra kana
diečių dailininkų sąjungos na
riai. Pirmasis buvo išstatęs 
“Paryžių” ir “Pavasarį”, ant
rasis — “Virš Bastilijos” ir 
“Madoną”. Paroda vyko gruo
džio mėn. viduryje, uždaryta 
gruodžio 22 d. Dail. T. Valius 
praėjusią vasarą dalyvavo Ka
nados meno parodoje, kuri 
buvo surengta N. Zelandijoje. 
Jai buvo atrinkti 35 dailinin
kų darbai.

• J. Grušo “Karjeristai”, 
kuriuos antra laida išleido NL

žinta geriausiąjį veikalą JAV dos klubas Londone, leidžia- 
... ,. . m a-----r-----.—f«------- T R Čipvplando Anvlinkė'sumo- mi Lietuvoje. Be to. auto- 

aptrūnijusiomis, grubiomis Ta- Linkime “Jaunystės Mar- . tūkstančio doleriu nremiia. rius P^ašė istorinę tragediją 
vo kojomis susmunku nusika- surasti kelią į visas lietu- . T fomfciia <šidaro- A Henrikas Mantas, kuri stato 
mavęs, niekieno neišgirstas ir viškas jaunas širdis!----------------- Ausnistinavičienė I Malėnas Kauno muzikinis teatras,
nesuprastas .. .” (142 psl.) (AIfa Sušinskas — Jaunys- p E Skujeniekas, J. e Nauias Pasteles Argen- 

Duodamas intymų priėjimą tės Maršas; knyga jauniesiems stemnužis tinoje išleido šv. Cicilijos cho-
ne tik prie Dievo, bet ir prie jaunuoju gyvenimo keliu, ant- ., . ras. Mergaičių choras Odeon
visų savo aprašomų temų, jis rasis pataisytas ir papildytas. . pre!™JL;Ol0J° veikalo tei- muzikos namuose įdainavo ke-
įsiskverbia į jauno žmogaus tremties leidimas. Išleido prel. f*1™?! ,lias dainas, vargonais pritarė

JAV LB Clevelando Apylinkes . . . v ...,, . Mito Garcia, o pianu palydėjoVaidilos teatras gauna premi- 
juotojo reikalo pastatymo tei- , R8Htefe
sę be atlyginimo autoriui. M sukaktuvine

paroda Chicagoje praėjo su 
pasisekimu. Parodą aplankė 
700 lankytojų. Parodą rengė 
Amerikos Liet. Dailininkų Są
jungos Chicagos apygarda, 
šiais metais dail. A. Rūkštelė 
numato suruošti savo parodas 
Detroite ir Clevelande.
• Vincas Ramonas nuo gruo

džio 1 pasitraukė iš LRD val
dybos. Jo vieton įeina pirma
sis kandidatas Kleopas Jurge
lionis. Valdyboje V. Ramonas 
išbuvo 5 su puse metų.

• Jurgis Savickis, miręs 
prieš 4 metus Prancūzijoje, 
yra palaidotas bendrose Ro- 
ųuebrune kapinėse. Pagal vie
tos įstatymus kūnas laikomas 
tik 5 metus; po to toje vietoje 
laidojamas kas kitas. Rašytojų 
Draugija daro pastangų nu
pirkti naują kapo vietą visam 
laikui, išmūryti rūsį ir ten 
perkelti jo palaikus. Vėliau 
pastatyti paminklą. Norėdama 
sutelkti lėšų. Liet. Rašytojų 
Draugija mano paskelbti aukų 
rinkimą.

• LB Kultūros Fondas yra 
1956 metų Liet. Rašytojų 
Draugijos 500 dol. premijos 
mecenatas. Premijuotinų kny
gų sąrašo LRD Draugija dar 
nesudarė.

Jonynas pasigavo prelegento 
sugestiją, sakyčiau, rūpestį jog 
mūsų menininkai turėtų dau
giau kalbėti aktualia t. y. pa
triotine tematika ir labiau vi
suomenei prieinama išraiška, 
ir visu įžeistu nepriklausomo 
kūrėjo temperamentu reagavo. 
Menininkas negalįs nusileisti 
iki plačios visuomenės lygio, 
kuris, jo akimis, esąs dar la
bai naivus ir vaikiškas. Ne 
tam lietuvis dailininkas studi
javęs ir analizavęs dailės pro
blemas ilgus metus, kad dabar 
taikytus! prie mažai ką apie 
dailę žinančios publikos sko
nio. Procesas turėtų būti at
virkščias. Visuomenė turėtų 
stengtis įgyti daugiau nuovo
kos ir supratimo. Prof. V. K. 
Jonyno replikoj jautėsi taip 
pat priekaištas lietuvių bend
ruomenės organizacijoms, ku
rios praktiškai apleidžiančios 
menininkus ir pasitenkinan
čios vien reikalavimais, kad 
menininkai būtų kūrybingi, 
būtų suprantami, būtų patrio
tiški. Spauda taip pat nesuor
ganizuojanti rimtų recenzijų ir 
gilesnių dailės teorijų analy- 
zių. ■

Ta pati mintis, tie patys rū
pesčiai jautėsi ir prof. A.- Gal
diko pastabose.

jimo ir idealizmo maršui tave | 
palydint.

Gyvenimas priklauso tau”.
(258 psL)

Atrodo, kad autoriaus dėsto
moji medžiaga sausa, pamoks
linę. Bet taip nėra.

Visa Alfos Sušinsko jėga ir 
yra jo sugebėjimas perduoti ir 
paveikti skaitytoją.

Jis stovi prieš jauną žmogų 
ne kaip rūstus mokytojas, bet 
kaip poetas, pilnas meilės, 

. pilnas to paties užsidegimo.. 
Jo žodis suplazda gyvai, kur
damas vaizdus, sustatydamas 
juos kontrastais, išsiliedamas Į 
taip jaunimo mėgstamą pato
są, išryškėdamas hiperbolė
mis. Kai kurios vietos virsta 
gryna poezija. Štai, kaip jis 
rašo apie Rūpintojėlį, skleis
damas įvairius jaunimo žmo
gaus santykius su Dievu.

“Tu, pakelės Rymotojau, 
mano sie’ą visą kiaurai perma- 
tai, if joje visko būna, kaip 
žinai... Kartais, atrodo, lyg 
visi Himalajų akmenys ant jos 
užgula, ir kartus nusivylimas 
iš jos gelmių tada ištrykšta... 
Ak kokiu gaiviu balzamu Tu 
mane paglostai ir dieviškos 
meilės žvilgsniu mane sura
mini bei sustiprini, kada aš po

lando apylinkės Kultūrinių 
Reikalų Komisija. Premiją su
darys atskirų organizacijų ir 
pavienių asmenų rėmėjų au
kos. Dramos konkurso laimė
tojams ir mecenatams pagerb
ti yra numatomas iškilmingas 
aktas su menine programa 
1957 m. rugsėjo 8 d.

Konkurso sąlygos
1. Konkurso dalyviai laisvai 

pasirenka dramos temą ir žan
rą. Rašydami atsižvelgia Į lie-

~ tuvių tėatfaffiš ”finanmas-pa-~- 
statymo galimybes: patalpas, 
dekoravimą, vaidintojų skai
čių, vaidinimo laiką (1:30—2 
vai. be pertraukų). Idėjiniu 
atžvilgiu veikalas turi būti tei
giamas.

2. Rankraščiai, 
slapyvardžiais, £turi būti at
siųsti iki 1957 m.
15 d. šiuo adresu:

JAV LB Clevelando Apylin
kės Kultūrinių Reikalų Komi
sijai P. Balčiūnui, 3092 Euclid 
Heights Boulevard, Cleveland 
Heights 18, Ohio. Su rankraš
čiu atskirame užlipintame vo
ke atsiunčiama tikroji auto
riaus pavardė ir adresas.

3. Už Jury Komisijos pripa-

čiu jį įtaigodamas, uždegda
mas.

Tai ne sausi samprotavimai 
apie vertybes, dorybes, darbš
tumą, veržimąsi; tai gilios jau
nimą mylinčios širdies kalba!

Reikia pasigerėti ir auto
riaus stiliumi. Jis tikras puri
tonas, pamėgęs taisyklingą, 
švarią kalbą. Tai ypač gerai, 
-kai knyga taikoma jaunimui. ~ 
Nejučiomis gryna kalba Įsi
smelks Į skaitytoją.

Viršelį piešė dail. Ada Kor
sakaitė. Jis ekspresyviai iš
spręstas; erelis, beskrendąs į 
skaidrias erdves, atitinka kny
gos entuziazmui.

Negalime pamiršti ir šios 
knygos leidėjo — didžiojo lie
tuviškos kultūros mecenato 
prel. Pr. Juro. Tik jo dėka jau
nimas i rankas gauna tikrai 
puikią dovaną.

Belieka tik klausimas: kaip 
knyga pasieks jaunimą, kurį 
apgožus laiko amerikoniška 
literatūra. Auklėtojų, organi
zacijų ir tėvų pastangos turė
tų šią knygą prinešti iki jau
nimo, kad jie susidomėtų, nes 
ji stiprina jaunystės žingsnius.

Linkime . “Jaunystės Mar-



Metus

VISI

(Nukelta Į 8 psl

ISTORIJOJE DAR NEBUVO GIRDĖTAS TOKIS SKANDALAS DĖL PENSIJŲ

GYVENIMO ISTORIJOS

no.

be ranku.

lams.

Kačinskas.

pranešė, jog
NORI LANKYTI KIEKVIENĄ LIETUVĮ. KURIAM YRA BRANGI 
SAVOS TAUTOS KULTŪRA.

to. dail. V. Jonyno. J. Kreivė-

Stengiausi, kiekvienoj

Bažnyčios ir valstybės

Laurinavičienės, architekt

Dovana jaunimui ir “Jau-

Gintnerio. dail.

sunkių operacijų. Šiuo

(8-9) nr. Visuomeninio

maža sceniniu

O. Talalienės ir kun. dr. J 
Prunskio..

demokratiškos politikos

JOHN L- LEWIS (kairėje), Amerikos angliakasių pirmininkas, 
kalbasi su Ispanijos darbininkais. Jis tiria, kokiais būdais Ameri
kos pagalba užsieniui duoda geriausių vaisių.

direktoriui, mirusiam Chica-

nes tai yra aktorius su savo

Jaunimo Žygiai", 1956 m.

Ar esi patenkintas, mie

tu ri Įdomios ir vertingas me
džiagos. Laikraščio metinė — 
prenumerata — $1.00.'M. R.

Belgija pati pirmoji atidarė 
bėgliams duris, ir aš esu dė
kingas; manau, ir kiti yra tos 
pačios nuomonės už suteiktą 
mums prieglaudą, ramų gyve
nimą ir kasdienę duoną.

Turinys: L. Tomkus —Pla-

tokiš scenos veikalas, kuris 
bus aktualus ir Įdomus ne tik

vo emigrantams iš Vokietijos. 
Dabar su likusiais pradeda su
sigyventi. šiaip darbo metu 
yra visi draugiški.

Pagal Belgijos įstatymus 
svetimšalis ir jo šeimos nariai 
nuo 14 metų už jam duodamą 
teisę ir pasą gyventi dvejus 
metus turi mokėti 400 fr. me
tams. čia nėra jokių privilegi
jų. Kiti visi mokesčiai ir bend
rai gyvenimas mekuo nesiski
ria nuo Belgijos piliečių. Sve
timšalis, jei nori; gali įsigyti 
gyv. namus, duodama net val
džios pašalpa ir ilgametė pa
skola tom pačiom sąlygom, 
kaip ir savo piliečiams.

Bendrai Belgijoje gyvenimas 
yra geras. Visame krašte yra 
didelė pramonė, visi darbinin
kai gerai aprūpinti. Kiekvieno
je šeimoje, kiek yra narių per 
5 m. amžiaus, turi kiekvienas 
dviratį. Sklypą, gyvenamą na
mą ar automobilį turi daugu- 
masdarbininkų, kurie* gėriau 
tvarkosi, o prekybininkai, į- 
vairūs biznieriai turi po kelis.-

Sventadieniais vyksta dide
lis judėjimas, lanko pažįsta
mus, gimines, stebi futbolo 
rungtynes. Futbolas Belgijoje 
yra labai paplitusi sporto ša-

Muloko. dail. J. Pautieniaus.

išdirbęs, kiekvienas 
darbininkas gauna 18 dienų 
apmokamų atostogų. Jomis ga
li pasinaudoti, kada tik patin
ka, vienu kartu ar per metus, 
pasiimant po 1—2 lienas. Kiek 
vienais metais liepos mėn. iš
mokami atostogų, pinigai 8% 
metinio uždarbio. Vaikų prie
dai tą mėnesį irgi išmokami 
dvigubai (atostogų priedas).

Be to, kiekvienas angliaka
sys gauna knygutę, su kuria

mingos pamaldos, vakare šo
kiai, įvairūs pasilinksminimai. 
Visur dalyvauja kasyklų di- 
direktoriai, inžinieriai ir admi
nistracija. Tą dieną jokio skir
tumo tarp darbininko anglia
kasio, darbdavio, administraci
jos nėra. Visi yra labai nuo
širdūs, draugiški.

Belgijoje. daugiausia išlei
džiama pragyvenimui. Kaip 
minėjau, butas ir šviesa suda
ro tik labai mažą išlaidų dalį. 
Maistas 3—5 asmenų šeimai 
kainuoja 800—1200 fr. savai
tei. žinoma, čia šeimininkė tu
ri parodyti savo sugebėjimą. 
Krautuvės pilnos visokių pre
kių; blogai šeimininkaujant, 
galima labai daug išleisti ir 
likti alkanam. Tvarkingai gy
venant, per keleris metus ga
lima sutaupyti ir nemažą su-

dmenį vaidina
Apie ji man netenka kalbėti,

Kelių daugybė, visi gerai 
esfaltuoti, tai susisiekimas vi
siems patogus ir greitas.

Kiekvienais metais gruodžio 
4 — šv. Barboros, angliakasių 
globėjos, dieną yra šventė. Tą 
dieną kasyklos nedirba, bet 
apmokama kaip dirbant. Visų 
kasyklų apylinkėse yra iškil-

ronte vasario 2 rengia spau
dos balių. Programą išpildys 
V. Verikaičio kvartetas.

ėda visas pajamas, ypatingai' 
viengungiams, čia ant kiekvie
no žingsnio yra vadinamos ka
vinės, kur kavos visai nėra, 
net indų neturi, čia gausi tik 
alaus ir įvairių vynų, šiose ka
vinėse ir sprendžiami daugu
moje įvairių prižiūrėtojų pa
skyrimai, jų pašalinimai, ge
riau apmokamo ir lengvesnio 
darbo parūpinimai, visokių 
sąskaitų suvedimai. Svarbiau
sia, čia paliekami uždirbti pi
nigai kavinių savininkams, čia 
oinadidžrausia^-bimi^-Palai- 
kęs keleris metus tokią kavi
nę, savininkas statosi namus, 
kinus, perka automobilius, lei
džiasi į kitą biznį. Vienu žo
džiu, gyvenimas Belgijoje ver-

šinskas — Politinis jaunimo 
susivokimas. Kuų. dr. J. Mak-

• Vasario 16 gimnaziją ap
lankė vokiečių ministeris 
tremtinių reikalams prof. dr. 
Oberlaender. apžiūrėjo gimna
zijos patalpas, susipažino su 
darbo sąlygom. Jo garbei buvo 
surengta programa su tauti
niais šokiais.

laiko iš naujo ir savo veikalo santykiai. VI. Krivickas — Pa 
parašyti. Tačiau ir dabar. Ant. saulinės valstybės perspekty 
Gustaičiui atlikus atkūrimo vos. Kunigai broliai Starkūs.

scenoj ir kiekviename paveiks
le rasti sceninę teisybę, kurti 
gyvą žmogų, o svarbiausia — 
sudaryti ansamblį, atkurti pra
ėjusių dienų vaizdą. Kaip mi
nėjau, mano pastangos Dra
mos Sambūrio dalyviai nuošir
džiai rėmė, tad ir darbo vai
siai regimi. Dirbom beveik tris 
mėnesius šiokiomis ir švento
mis dienomis po 3—4 valan
das. Tai yra mažoka. Jei kito
kios būtų sąlygos, tai ir darbo 
rezultatai būtu kitokį: Bostono

nu ir invalidu pensijas. Pus- ir ■ . . . . . . 50,000 lyrų (80 dol.)“ ± darbas buvo baigtas, pa- J '

žinkelių bilietų per metus? Kur 
tik nori, gali jis keliauti Bel
gijos geležinkeliais. Tais bilie
tais gali naudotis ir šeimos na
riai Neišdirbusiems atitinka
mų dienų skaičiaus be rimtes
nės priežasties, mažinami atos
togų pinigai ir bilietai. Jei bu
vo sužeistas ar sirgo, mažini
mai nedaromi .

Šiaip svetimšalių teisės Bel
gijoje yra šiek tiek suvaržytos. 
Jis negali verstis bizniais bei 
privatiniu darbu. Šiaip gali 

"dirbti Taisvai kasyklose ar pra
monėje, žinoma, tik prastesnį 
ir sunkesnį darbą, čia nesi
skaitoma nei su diplomais, nei 
su sugebėjimais.

Su kitų pramonės darbu ne
teko susipažinti. Kasyklose 
dirba per 50% svetimšalių, 
daugiausia italų. Visų kasyklų 
administracija ir inžineriai yra 
belgai. Bendrai angliakasiai, 
išskyrus svetimšalius, yra dau
giausia be jokio mokslo ir sve
timšaliams gana brutalūs (čia 

. neišsiskiria ir dauguma inži
nierių), nevengia prikaišioti, 
kad svetimšaliai jų duoną val
go. Ypatingai nedraugiški bu-

Rezultatas buvo nuostabus. 
Dar prieš darbo valandas tar
nautojai jau laukė prie Įstai
gos durų. Po darbo jie nešėsi 
bylas namo; nėjo nė i kinus nė 
i teatrus; net Į kavines nekėlė 
kojos. Jie namie Įkinkė į dar
bą žmonas ir vaikus, kad tik 
daugiau bylų būtų baigta. Tai Už tokį pažymėjimą ėmė po 
padidino jų pajamas keliais 200,000—300,000 lyrų (300— 
tūkstančiais lyrų per mėnesį. 400 dol.). Žmonės mielai mo

dom, su dirbtinėm kojom ėmė 
rinktis prie ministerijos, sugu
lė ant tramvajų bėgių ir laz
dom grasino ministeriui, jei 
tik jis pasirodytų. Vienas Įsi-

BENDRADARBIAUJA GERIAUSIOS MUSU MOKSLO IR MENO 
PAJĖGOS PER METUS IŠEINA 10 NUMERIU. KURIŲ KIEK
VIENAS.TURI 48 DIDELIO FORMATO GAUSIAI ILIUSTRUO
TUS PUSLAPIUS. PRENUMERATA — 6 DOL. METAMS.

Prieš penkerius metus Bos
tone įsikūrė Lietuvių Dramos 
Sambūris. Per tą laiką, prade
dant K. Binkio Atžalynu, kas
met p. Gustaitienė pastatyda
vo po vieną ar du veikalus. 
Praėjusių metų rudenį bosto- 
niškis Dramos Sambūris pra
dėjo ruošti scenai Vincą Ku
dirką. Tą K. Inčiūros veikalą 
atkūrė rašytojas Antanas Gus
taitis. V. Kudirkai statyti ir 
režisuoti pakviestas Ipolitas 
Tvirbutas, buv. Klaipėdos ir • Dail. Ignui Slapaliui, bu

vusiam Kauno Meno Mokyklos

• Darbininko redakcija ir 
administracija nuoširdžiai do> 
koja už visus švenčių sveikini* 
mus.

• Už kritusius vengrų lais
vės kovotojus vysk: V. Padols- 
kis Romoje atlaikė pamaldas, 
kuriose dalyvavo beveik visas 
diplomatinis korpas, daug 
italų vyriausybės narių, visa 
eilė parlamento atstovų, spau
dos ir viešojo gyvenimo žmo
nės.

pajamų.
Pelnas skirstomas daugiausia
lietuviškiems muzikos rcika-

MENESINIS KULTŪROS ŽURNALAS. EINĄS JAU 12 METUS. 
JUMS PATEIKS GERIAUSIOS MEDŽIAGOS VISAIS MŪSŲ KUL- 
TOROS, MOKSLO IR MENO KLAUSIMAIS, UGDYS JŪSŲ IŠSI
LAVINIMĄ. PALAIKYS LIETUVIŠKĄ DVASIĄ.

torija.

Neturtingoje Italijoje pen- — žinoma. Darbo atmosfe- 
sija daugeliui šeimų buvo vie- ra , maloni ir jauki. Žmonės 
nintelis pragyvenimo šaltinis. bičiuliški, scenos darba myli 
Žinia apie galimą pensijos atė- jr kiekviena pastaba mielai pri- 

Jis pardavinėjo ten intere- mimą sujudino, kaip skruzde- ima. Aš džiaugiuosi, kad bos-
santam pažymėjimus, kad jie lyną. Tikrieji ir tariamieji įn
yra tikri invalidai. vaikiai — pensininkai su laz-

už kiekvieną baigtą bylą pa
skyrė po 200 lyrų (maždaug po 
30 am. c.).

Pirmais metais buvome 
plikaikaip tilvikai, nes-reikė
jo pirktis drabužius, apavą. 
Yra šeimų, kurios per kelerius 
metus viską įsigijo ir dar su
taupė; yra ir tokių, kurie 
sugebėjo lįsti Į skolas, čia dar
bas yra toks laisvas, kad nori 
— dirbi, nori — ne. Kiti nau
dojasi tom privilegijom ir te
dirba per savaitę 2—4 dienas. 
Žinoma, iš to menka nauda, 
nes tokiems yra ir sankcijos: 
moka už butą dvigubai, suma
žinami priedai, pašalpos, ne
gauna net kurui anglių visos 
normos.

Bet didžiausias angliakasių 
priešas yra alkoholis, kuris su-

Italijos ministeris Pręti tu
rėjo savo žinioje karo vetera-

čiuoju keliu, Dalia Karaliūtė— 
Idėjos vaidmuo kovoje su ko
munizmu, Dr. F. Nobili —Pa
saulinio žygio fronte (pasikal
bėjimas su dr. VI. Viliamu.) 
A. J. Kasulaitis — Pasaulėžiū-

_ •, Lietuviai jėzuitai, gauto
mis žiniomis, visi esą paleisti 
iš Sibiro. Tėv. J. Paukštys 
pats savo noru vėl išvyko i 
Sibirą, norėdamas padėti mūsų 
tautiečiams. Į Sibirą pasiryžęs 
vykti T. Smilgevičius. Jonkus 
mirė Lietuvoje. T. Gruodis, 
sunkiai išvargintas Sibire, su
grįžęs jau kiek atsigavo ir ga
li lankyti bažnyčią.

• Jaunimo stovykla rengia
ma Argentinoje sausio ir va
sario mėnesiais Kazimiero ir 
Marijos Stankūnų padovanoto
je viloje..prię gražaus Caląmu- 
chita ežero. Mergaitėms vado
vaus šv. Kazimiero seserys, o 
berniukams TT marijonai.

• Studijuojančio jaunimo 
sąjunga kuriama Argentinoje. 
Iniciatyvos ėmėsi patys lietu
viai studentai.

• Argantinos Lietuvių Jau
nimo draugija minėjo savo 25 
metų veiklos sukaktį. Ji Įsikū
rė 1931 m.

• De Paul universitete Chi- 
cagoje liet, studentų klubas 
universiteto knygyne buvo pa
puošęs dvi Kalėdų eglutes, 
kurios susilaukė visų dėmesio.

• Dainų šventė, Įvykusi pra
eitais metais Chicagoje. ap
mokėjus išlaidas, davė pelno 
7.652.24 dol. Iš viso buvo su
rinkta 22.000

Kaip Jums, p. Tvirbutai, auklėjimosi ir krikščioniškos 
jiem mėnesines pajamas iki žą vargo ir išgyventi porą la- atroc,o ARf. Gustaičio atkurta

k., ...„i-,., |nžiūr<>s pjesė Vincas Ku- jaunimo laikraštis. 48 psl. Vy
riausias redaktorius — Algir
das Kasulaitis. redaktoriai — 
Juozas Končius ir Algis Ve

darbą. Vincas Kudirka jau yra Spaudoj ir gyvenime. Iš jauni
mo veiklos. Mūsų draugų eilė-

U2SIPRENUMERUOKITE ŠIUO ADRESU; 680 BUSHWICK AVĖ 
BROOKLYN 21. N. Y.

toniškiai vaidintojai mano pa
sirodymą Amerikoje pastebėjo 
ir Į savo šeimą pasikvietė. 
Stengiausi visomis jėgomis 
jiems padėti, stengiausi pada
ryti iškilesni lietuvišką vaidi
nimą, radau tam nuoširdaus

laužė Į vidų ir tvojo lazda per pritarimo, tad savo darbu Bas- sek* Jums su Bostono Dramos Numeris iliustruotas, dailiai 
galvą pasitaikiusiam kaltinin- tone tikrai esu patenkintas.
kui. Tiesa, ten buvo ne minis
teris. bet tik gydytojas.

Sujudo parlamente partijos, 
nes vienas milijonas bal

suotojų tai didelis dalykas. 
Partijos ėmė lenktyniuoti, kad 
laimėtų pensininkų palanku
mą. ėmė ministerĮ kolioti. kam 
jis “neturtingiausiem iš netur-

goję, norima pastatyti pamin
klą ir šiais metais per gavėnią 
surengti jų pomirtinę kūrinių 
parodą. Taip pat norima pa
rengti ir platesnė monografi
ja. Tam reikalui yra sudarytas 
komitetas iš: prof. St. Dirman-

— Kaip vertinat Bostono 
Dramos Sambūrio užsimoji
mus ir pastangas?

— Bostono Lietuvių Dra
mos Sambūris, kiek man žino
ma, dirba jau penkeri metai. 
Kasmet buvo pastatoma po 
vieną ar du veikalus. Jau vien 
tas rodo, kad to Sambūrio pa
stangos yra pagirtinos ir visu 
nuoširdumu remtinos. Patys 
dalyviai galvoja, kad reikėtų 
sudaryti dvylikos asmenų Sam
būrio pagrindą, kuriam, rei- 

TEISYBĖS NEIEŠKOK IR DEMOKRATINIAIS LAIKAIS žinoma, p. Tvirbutas i JAV scenos^meno lėg ai^Gal Tas 
atvyko tik praėjusių metų bir- jr neb|oga bQtų „es tnipė 
želio 27 d. Vokietijoj jis buvo pastovesnė, darnesnė ir pa- 
sulaikytas dėl nesveikatos, ei- 

J V civili“.

kėjo, nes pensija užtikrino metu- tUrėJ0 Pakel‘i nema'

• Chicagos vyrų choras, va
dovaujamas V. Baltrušaičio, 
stato Verdi operą “Rigoleto". 
Numatoma chorą su gastrolė
mis kviesti ir į Torontą.jų komisija, kuri nusprendžia riuose tų pensininkų buvo mus.

prašytojo invalidumą daugiau aPie milijonas. Bet _
laiko praleidžia ne Įstaigoje, o 
“Ekspresso — kavinėse.- Gy
dytojų komisija, kuriai vado
vavo gydytojas pulkininkas 
Girolamo Guarnaccia, kavinė
se dirbo labai smarkiai.

kaip epochos paveikslas, bet nimo žygiams" rašo.
ir kaip scenos kūrinys. §j0 numerj0 mecenatai

— Ar Jūsų nuomone, pasi- broliai kunigai Starkūs.

nelogiškumų. 
Ant. Gustaitis, nors laikėsi K. 
Inčiūros plano. Į veikalą Įliejo 
naujos šilimos, pašalino sceni
nius nelogiškumus. ištisiems 
paveikslams sukūrė naujus 
dialogus; paryškino paties Ku
dirkos vaidmenį, padarydamas 
jį gyyenimiškesni ir žmoniške- ra politinėse partijose. Jaunie-

.. ' iridei nei ukt ' ------- — - snį. paryškino kitus veikalo ji Krikščionys Demokratai už
čia ir pra i |o ne au a is- |as rCxisieriau, savo darbu Bo- personažus, sukūrė visą eilę laisve ir suvienytą Europa.

stiprių dramatinių scenų ir iš- Mes deklaruojame. Alfa Sii- 
ryškino Kudirkos kovą su ru
sų valdžia, žinoma, labai gai
la. kad Ant. Gustaitis neturėjo

repeticijas turėjo ateiti po il
gų darbo valandų, dirbo kiek 
galėjo ir režisūros valiai pasi
davė. Tuo atžvilgiu Bostono 

artimu laiku min'storis nu- lietuviai vaidintojai yra klusni,
mato pasitraukti, lanksti ir drausminga medžią-

Įsitikinęs, jog kovodamas ga- Su jais tikrai galima dirb
au korupcija, nebusi populia- ti ir paruošti ne vieną gerą
no nė demokratiniais laikais. spektaklį.

veidu ir dideliu patyrimu. Ki
tų vaidintojų tarpe tėra tik 

, . , vienas kitas, ne pirma karta
tingųjų nori atimti duonos žengiąs į scena. Dauguma to-
kąsių "Salin pensijų direkto- ki0 sudar0 au.
nų O vienas parlamente glnlllliai jų, kaip Mkiall 
tuojau pasiskubino siūlyt!, kad tik kctetas vfei kiti Ku. 
jstatynias būtų pakeistas - dirkos da|yviai scenon žengs 
kad būtu išbrauktas 98 para- pirmuosius žingsnius. Bet tu- 
grafas, kuris numatė, kad riu brėžli kad ktekvfcnas
duota pensija dar gali būti valdimojas. nefi(irint. kad i
persvarstyta. Siūlė: kas jau 
duota, iš to negalima atimti.

Milano laikraštis "H Giorno“

. -- . .. ... mc metu rež. Ip. Tvirbutas yra at-
S teet UniSoSnUįaS^ nelauktas rezul- Krito ministeriui i akį. kad sigavęs ir tiek sustiprėjęs, kad _ Kazio Inčiūros veikalas
. t j •• c , ■ tatas. ir veik visi tarnautojai karo pajėgė Bostone režisuoti ir pa- i.,™™ ™darvti. kad onsuu bvlos erei- . J r r labai scnematiskas, turėjo ne-
tai būtu išspręstos Ju susida pasiFYlė aPie 200,000 skun- veteranų sąjungose yra svei- statyti K. Inčiūros — Ant. Gu- nplnai5k,imiI deckas.
rp kalnas npr dV nstėisiųgai išspręstų kuteliai žmonės ir gauna pen- staičio scenos veikalą Vincą
AAn . _ . . f . bylų. sijas, nors pagal Įstatymą, jei- Kudirką. Darbininko bendrą
jį b^Tabai uZti:rskaiS (Gal per skubumą). Ministe- gauna pensijas, tai turėtų darbis kreipėsi Į p. Tvirbutą 
laikraščius arba iš nuobodu- ris Preti vėl ėmėsi darbo. Be- butl kolu- be ranku- ir PaPrase Pridalinti ispu-
mo rašinėio oooierėlius Mi- tikrinant jam krito i aki, kad akių ar sužeistais smegenim, džiais apie savo naująjį darbą,
nisteris pJeti ^sugalvojo būda tas kar<> mvalidu- skaičius yra Ministeris davė įsakymą pa- Sutelkta mintimi režisierius
darbui paskatinti __ nepaprastai didelis, o gydyto- tikrinti pensijų sąrašus, ku- mielai atsakė i visus klausi-

Sambūrio jėgomis sukurti me- išleistas, gražiai sutvarkytas ir
„ , . , , niniu požiūriu aukštesnio ly-- Kokią vaidmtoiu medžio- gįo vaidinimaf 

gą radote bostoniškių tarpe?
— Pagrindinį Kudirkos vai-



DARBINI N KAS

meno kūrini

MUZIKA

Visom progom — vestuvėm 
šokiam ir pobūviam — 3 arba 
$ instrumentų pagal reikalą 
Kreiptis raštu arba telefonu: 
PRe-ltmt M1» J Bob Lynn 
•M Motttgomery St, Brooklyn 
13» M. V

... ; . ly>7t _ -
.... u*mc*poutnKOą*

Nusistačiau prieš politiką. 
S* Ji tokia sukta ir nepastovi. Ir 
' - tiek daug piktumo sukelia, 

vaidų.' O dabar prasidėjo šal- 
’ čiai, tad reikia ko nors šiltes- 
' nio, jaukesnio, sakysim, istori
jų apie meilę...

Su tokiu nusistatymu prade
du rinkti žinias apie laimin
gas ir nelaimingas meiles, šei
moje ir pakeliui i šeimą.

1249
84

Naujas pasikoliojiino žodis

Op t» twoy«*n ago, the look-

jų drau- 
taip pat

Denveryje radau šeimą ne
laimingą, kurioje žmona krei
pėsi į teismą, kad ją perskirtų 
nuo vyro, nes per penkeris jų 
gyvenimo metus ji nebuvo ga-. 
vusi iš vyro nė cento. Tiesa, vy
ras nurodė, kad syki jai davęs 
keturis dol. Bet moteris paaiš
kino, jog tie keturi dol. buvę 
apie šuns pabėgimą iš namų. 
Teisėjas perskyrė. Jeigu jau 
šuo bėga iš namų, tai tegul 
bėga ir žmona.

na Radauskienė, Irena Šilto- visos šeštadieninės ir kitokios

JAV ir Kanados lietuvių tau
tinių šokių šventės komitetas

Išlaisvintoje Vienoje vienas 
vyras susitarė su dviem drau
gais, kad jie išlaisvintų jį nuo 
žmonos. Tik vienam vakarui 
— tik tam, kad tą vakarą jie 
vyrai drauge galėtų sausais 
gėrimais pašlapinti gerkles. 
Draugai suvaidino pagrobimą. 
Bet ištikima žmona aliarmavo 
policiją, ir toji išlaisvino savo 
ištikimą vyrą iš grobikų.

būnie Pirmoji Amerikos ir Ka
nados tautinių šokių šventė 
visuotina!

gūnas, Mikutis. Moterų šokiai: 
. Kepurinė, Sadutė, Blezdingė

lė, Bendri šokiai: Rugučiai, 
Šustas, Malūnas, Senių trypti
nis (polka), Kalvelis, Letūnas. 
Tryptinis, Kubilas, Jonkelis. 
Repertuaras dar gali būti pa
pildytas.

7. Jei kelios tautinių šokių 
grupės norėtų atskirai pasiro
dyti, joms leidžiama, bet šo-

dąugelis 
šeimomis

ehatto mote, yoor dūnes and 
doflan wfll abo bdp train the 
■rintband kandu tt the profr*- 
domi etperta ao despcratrty 
Mtded togneft.

Pairas Gruodis, 
LB CJevelando Apylinkės 
finansinių reikalų vadovas

Sandy, likę thousands oT other 
polio vktirao. štili needs a lot 
anom treatment Sieli get it— 
aamKfiassheneeds.You.who 
mada the Salk vaccine poariNe.

Sovietų “Literaturnaja gaze- 
ta”, aprašydama Weinberge- 
rių sūnaus pagrobimą, sako, 
kad tai Amerikos gyvenimo 
kasdieninis reiškinys, kaip ir 
Coca Cola kasdieninis gėrimas. 
"Kidnapininias” esąs “kapita
listinės moralės“ padaras.

“Kidnapinimas“ yra taip 
pat sovietinis išradimas ir so
vietuose vartojamas milijonais 
kartų. Tik “kapitalistinė mo
ralė“ "kidnaperius“ sodina į 
elektros kėdę, "sovietinė mo
rali” liepia juos apdovanoti 
ordinate. Antai Ivanui Senmd .

Linda ncoveted cotnpletely.
Sandy <fidn't

Even todty, after some >1600 
in March of Dimee belp. ahe

Mokyklos prašomos 
atsiųsti adresus

Atsirandant įvairių reikalų,

Beverly Hills buvo kita ne
laiminga šeima, kur teisėjas 
leido vyrui persiskirti, kai vy
ras nurodė, jog žmona sudau
žė į jo galvą senovinę meniš
ką vazą. Aišku, galvai daužyti 
yra kiti įrankiai, tai kam ga

nių šokių grupėms. Vadovo 
neturinčios grupės, kreipiasi į 
komitetą šiuo adresu: Jonas 
Jasaitis 4430 So. Campbell 
Avė. Chicago, III.

9. Komitetas skelbia, jog nė
ra vėlu tautinių šokių šventei . 
užsiregistruoti ir naujoms gru
pėms. Registracija reikia at
likti galimai greičiau 8-ame 
punkte minėtu J. Jasaičio ad
resu. 1

10. Tenelieka nei vienos 
lietuvių tautinių šokių grupės,

Iš Vokietijos atvyko vienas 
turistas į Massachusetts. Atsi
tiko taip, kad jam patiko vie
na amerikoniuke. Jis ją pabu- 

- čiavo kartą ir antrą, ir net 
vienuoliktą, čia jis pakliuvo į 
bėdą: patyrė, kad Massachu
setts veikia Įstatymas: vyras, 
kuris padorią mergina pabu
čiavo daugiau kaip dešimt kar
tų, tuo pačiu yra pareiškęs pa
žadą ją vesti. O turistas iš Vo
kietijos vesti nežadėjo. Jam 
teko išsipirkti iš to Massa
chusetts įstatymo gera pinigų 

z sumarir mauti ne i šeimos gy
venimą, o atgal į Vokietiją.

New Orleans nesijautė lai
minga su vyru moteris. Reika
lavo persiskyrimo. Kaltino vy
rą, kad jis pavartojęs miego 
miltelius jai... Tiesa, ji mė
go vaišintis ir flirtuoti. Vyrui 
tai nepatiko. Jis prieš vaišes 
jai davęs miego miltelių. Besi- 
vaišinant moteris užmigusi. 
Vyras tada ją kišo į automobi
li ir parvežė namo. Tai būtų 
buvę ir visai netaip jau bloga 
— aiškinosi moteris. Bet pik
čiausia, kad ją palikęs namie, 
vyras grįžo vėl į pokyli. Taip 
apleisti moterį negalima.

1. Pirmoji Amerikos ir Ka
nados lietuvių tautinių šokių 
šventė rengiama 1957 m. bir
želio 30 d. Chicagoje. Šventės 
tikslas — skleisti lietuviškos 
kultūros apraiškas ir parodyti 
lietuvių tautinių šokių grožį ir 
savitumą saviesiems ir sveti
miesiems.

2. šventė rengiama Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos Apy
gardos Valdybos, JAV ir Ka- kiai negali būti paimti iš ben- 
nados Liet. Bendruomenių var- drijos repertuaro.
du. šventės rengimui sudary- 8. Visos įsiregistravusios 

^'W1toWęta  ̂Bruno Shotas— šventėje datyvautįjaųtinių So
pinu.; Juozas Kreivėnas, teisė
jas Alfonse Welle ir Jonas Ja
saitis — vicepirmininkai; An-

- tanas Gintneris — iždininkas;
Stasys Daunys — generalinis 
sekretorius; Albina Poškienė 
ir Agnė Jasaitytė — sekreto
rės; Justas Kudirka, Zigmas 
Dailidka ir Eugenijus Bartkus 
— nariai Lt B. Chicagos apy
gardos valdybą atstovauja Jo
nas Jasaitis.

3. Repertuaro komisiją su
daro: Juzė Vaičiūnienė, Hali-

Philadelphia 24, Penna. 
Mrs. Petronėlė Gribas, 

5918 South Kedvale Avenue, 
Chicago. Illinois 

Mr. Vytautas Kutkus, 
1610 Scotten Avenue. 
Detroit 9, Michigan 

Mr. Simonas Laniauskas. 
1434 East 95 Street, 
Cleveland 6, Ohio 

Mrs. Margaret Michelson. 
II Sųuantum Street, 

East Milton, Massachusetts 
Mr. Petras Minkūnas, 

919 Glenmore Avenue, 
Brooklyn 8. New York 

Mrs. Salome Cherry Mulks.
4 Mill Court, 

Linden, New Jersey 
Mr. Nadas Rastenis. 
818 Hollins Street. 

Baltimore, Maryland 
Mrs. Mary Rudis, 

13500 Western Avenue, 
Blue Island. Chicago. III. 
Mr. Juozas Skorubskis, 

1347 West 48 Court. 
Cicero. Illinois 

Mr. Jonas Valaitis. 
179 Sout 2 Street. 

Brooklyn 11, New York 
Mr. Petras Viščinis, 
31 Bunker Avenue, 

Brockton. Massachusetts 
Mr. Matas Zujus, 
31 Dexter Street, 

Hanover Township, 
Wilkes-Barre, Penn.

UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND OF 
AMERICA, INC. 

BOARD OF DIRECTORS 
Officers:

Rt. Rev. Msgr. Joseph B. Kon
čius — President 

2714 Dach Avenue 
Daytona Beach, Florida 

Very Rev. Msgr. John Balko
nas — Vice President 

64-14 56 Road 
Maspeth, L. L, N. Y.
Mrs. Alena Devenis 

Vice President
Post Oftice Box 86 

Watertown, Connecticut 
Mr. Joseph P. Ginkus 

Vice President 
495 Grand St.

Brooklyn 11. N. Y.
Mrs. Bronė Spūdis 

Vice President 
88-33 Elderts Lane 

Woodhaven, L. I., N. Y. 
Mrs. Nora Gugis — Secretary 

127 North_Dearborn St.
Chicago 2, Illinois 

Mr. Albinas Trečiokas 
Treasurer 

315 VValnut Street 
Newark 5, New Jersey 

Mr. Stephen Bredes, Jr.
Financial Secretary 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8. New York 

Direcfors: 
Mr. Adolph Bach, 

1200 E. Cheltenham Avė.,

Bostone viena šeimą atšven
tė 60 metų vedybinio gyveni
mo. kuris praėjęs didžiai gra
žioje santaikoje. Net be bar
nių.'Vyras, kuriam dabar 84 
metai, išdavė iš tos santaikos 
paslaptį. Visada, kai aš supyk
davau ant Marijos — sakė vy
ras, — aš eidavau sukirsti 
malkų glėbio, kad paskui ją 
galėčiau Išbarti. Bet per tą lai
ką man praeidavo piktumas.

Receptą nutariau išmėginti, 
kai susipyksiu su žvirbliene 
BePastogiene.

Žvirblis BePastoęis

Lietuvių Bendruomenės 
biuletenis

Kapitalistine ir sovietine morale
už šimto tūkstančių žmonių 
“kidnapinimą“ iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos. Suvorovo or
diną už kalmukų, Krymo toto
rių ir kitų sukilusių prieš So- j 
vietus tautų karo metu “kid
napinimą’’. Antrą Lenino ordi- I 
na suteikė už 100,000 vokie
čių civilių darbininkų “kidna
pinimą“ į Saksonijos ir Čeko
slovakijos uranijaus kasyklas. 
Trečią Lenino ordiną suteikė 
jo 59 metų sukakties proga už 
visus “kidnapinimo“ nuopel-' 
nūs drauge. Ketvirtas, reikia 
nuhyti, bus mteikas už veng-

PLB seimo organizavimo rei
kalai, Vokietijos LB Krašto 
Valdyba apie Vasario 16 gim
naziją, kronika ir kt.

GAL

CLEVELANDAS ŽENGIA Į NAUJUOSIUS METUS
Senųjų metų pabaigos di

džioji Kristaus gimimo šventė, 
kaip kasmet, ir šiemet buvo 
žymima pakilesnės nuotaikos.

I Bernelių mišių pamaldas 
abiejose lietuvių bažnyčiose 
rinkosi Juoniu žymiai daugiau 
negu paprastai, čia galėjai ma
tyti ir tuos, kurie kitu laiku 
kur kitur nuklysta. Tokia jau 
tradicija.

Kaip paprastai, šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj Įspūdingai 
skambėjo kalėdinės lietuviš
kos giesmės, kurių Pr. Am- 
brazo vadovaujamas parapijos 
choras moka apsčiai ir Įvairių. 
Šio choro ir yra didžiausias 
nuopelnas tas, kad jo gies
mės bažnyčioj padvelkia palik
tąja tėvyne. Žmonės šią nuo
taiką brangina ir vargoninin
kui Ambrazui už jo darbą yra 
didžiai dėkingi.

Gražiai Į visą švenčių nuo
taiką taip pat Įsijungė J. Stem- 
pužio vadovaujamo lietuvių 
radijo klubo kalėdinės trans
liacijos. šiemet jų buvo dvi: 
gruodžio 21 d. su vienos va
landos laiku ir gruodžio 25 d. 
su pusvalandžio laiku. Stem- 
pužio sudaryta programa buvo 
ne tik pakiliai šventiška, bet 
ir giliai lietuviška. Maloni nau
jiena, kad šiemet Į kalėdinių 
giesmių programos atlikimą, 
be Čiurlionio ansamblio ir J. 
Kazėno vyrų okteto, buvo i- 
trauktas ir Pr. Ambrazo vado
vaujamas šv. Jurgio parapijos 
choras, pagiedojęs Džiaugs
minga naujiena, švedo Berne
liai, kelkit, VI. Paulausko 
Džiaukis, žmonija, Pr. Ambra
zo Kalėdų kūdikėli, J. Žilevi
čiaus Pažvelkim Į dangų ir 
kt. Chore solo partijas atliko 
V. Matulionis ir J. Kazėnas. 
Atskirai solo pagiedojo Aid. 
Stempužienė. Mokinės Ing. 
Stasaitė, Laniauskaitė, Degu
tytė ir Skardytė padeklamavo. 
J. Stempužio vaizdelį “Tyliąją 
naktį“, be paties autoriaus, 
dar atliko V. Kamantus, E. 
Bridžiuvienė, M. Venčlauskas, 
Z. Peckus. Programą praneši
nėjo E. Alšėnienė. Daugelis 
organizacijų, biznierių ir pas
kirų asmenų per radiją svei
kino savo narius ir visus Cle- 
velando lietuvius. Kalbėjo 
svečias kun. Sabaliauskas ir 
LB cv pirm. St. Barzdukas.

Lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokyklos eglutė buvo 
surengta gruodžio 30 d. šv. 

Jurgio parapijos salėj. Atsi
lankęs Kalčių senelis apdova
nojo gausiai susirinkusius mo
kinius ir mažuosius 
gus. Mokiniai atliko 
programėlę.

Naujuosius Metus 
sutiko privačiai — 
arba kartu su artimaisiais bei 
svečiais. Tie, kurie neturėjo 
kur sutikti, atėjo Į lietuvių sa
lę, kur Naujųjų Metų sutiki
mą rengė Bendruomenės apy
linkė. Čia žodį tarė A. Banys, 
ragindamas neužmiršti varge 
atsidūrusių lietuvių, ir apylin
kės valdybos pirm. J. Virbalis, 
sveikindamas ir linkėdamas

CLEVELANDO LIETUVIŲ VISUOMENĖS ŽINIAI

7. Gailiušis Antanas, 
E. 82, RA-18191; seniūnijos 
ribos: E. 79—Ansel rd. Kos
ciuška—Erie ež.

8. Gruodis Petras, 12600 
Speedway, PO—16508, seniū
nijos ribos: Artsel rd.—E. 133 
Superior—St. Oair.

9. Karklius Benediktas, 385 
E. 250; RE-27476; šen. ribos: 
E. 185—East Lake, VVillough- 
by, Euclid.

10. Lazdinis Stasys, 1192 E. Tit0 laikyčiai rašė, kad
87, CE-18714; šen. ribos: E. ^ancūzijos komunistai esą ne 
79-Ansel rd. Superior-Kos- tik kvailiausi komunistai, bet 
ciuszka 11 staliluškiausi. Neseniai jie

tai Įrodė darbininkų kvartale
11. Lūžas Adolfas, 17933 gf Denis, kur valdo komunis- 

Neff, KE-17016; šen. ribos: įaj g^ Denis burmistras ko- 
E. 55—E. 79 Superior—Erie 
ež.

12. Matulionis Kęstutis, 1340 
E. 82, GA-14820; šen. ribos: E.
79—Ansel rd. Superior—Wade 
Park.

13. Praškevičius A. M., 434 
E. 114, PO-10920; šen. ribos: 
E. 105—Eddy rd. St. Clair— 
Erie ež.

14. Žilinskas Petras. 3100 
Edgehill, ER-13067; šen. ribos: 
Cieveland Heights University 
Heights.

Dėl nuolatinio vietos lietu
vių visuomenės (ypač tremti
nių) kilnojimosi iš vienos mie
sto dalies į kitą yra labai ap
sunkintas tautinio solidarumo 
įnašų rinkimas ir glaudesnis 
bendradarbiavimas. Tam pa
lengvinti pateikiu vietos vi
suomenei seniūnų ir jų žinioje 
esančių seniūnijų sąrašą, tikė- „ 
damasis, kad geros valios lie
tuviai bus tiek malonūs ir vie
nokiu ar kitokiu būdu susiriš 
su savo gyvenamosios vietos _ 
artimiausiu seniūnu, patieks 
savo adresą ir atliks tautinę 
pareigą — tautinio solidaru
mo Įnašą; savo patarimais bei 
darbais padės Clevelando apy
linkės valdybai atlikti jai pa
vestas pareigas, už ką iš anks
to dėkoju.

Seniūnų ir seniūnijų sarašas
1. Besperaitis Robertas, 

1888; Grasmere, MU-12919; 
seniūnijos ribos: E. Cleveland 
iki St. Clair ir London.

2. Bielinis Petras, 7511 
Lawnview, UT-13582; seniūni
jos ribos: E. 79 — E. 55 ir 
Hough — Wade Park.

3. Blinstrubas Vladas, 6513 
Wade Park, EN-12718: seniū
nijos ribos: E. 79—E. 55 Wade 
Park—Superior.

4. Darnusis Juozas, 9523 Šilk 
Avė. AT-11361; seniūnijos ri
bos: Cleveland—West Side.

5. Degutis Viktoras, 18318 
Windward, IV-14909; seniūni
jos ribos: E. 152—E. 185 N. 
Y. C. gelž. — Erie cž?r.

6. Dobn o’ kr J( įas, 13813 
Ottelo, M M911J: seniūnijos 
ribos: Eddy rd.— E. 133 St. 
Clair—Erie ežer.

Bendruomenės vardu. Gaila, 
kad įsitriukšmavusi publika 
nebeleido atlikti trumpos pro
gramėlės, kur į “rimtus daly
kus norėta pažiūrėti pro juo
kus”. Publikos nuotaika, tepai- 
santi tik savo smagumų, ver
čia pagalvoti, ar apskritai be
verta rengti viešus Naujųjų 
Metų sutikimus. Bendruome
nės pastangos suteikti sutiki
mui tam tikrą gilesnę prasmę 
juk nuėjo niekais.

Nemaloni metų pabaigos 
naujiena — tai kad lituanisti
nės mokyklos mokytoja Macke
vičienė dėl nesveikatos pasi
traukė iš darbo. SB 

gienė, Bronė Jameikienė ir 
Bruno Shotas.

4. Chicagos lietuvių parapi
jinės mokyklos pasirodys su 
savo atskira programa, kurią 
tvarko komiteto vicepirm. J. 
Kreivėnas.

5. Lietuvių tautinių šokių
suvienodinimui ir suderinimui 
Chicagoje sudaryta speciali 
tautinių šokių grupė, kurios 
šokiai bus nufilmuoti ir fihnos 
išsiuntinėtos visoms lietuvių 
tautinių šokių grupėms, įsire
gistravusioms dalyvauti Pir
mojoje Amerikos ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventė
je. Lietuvių Bendruomenės

6. Repertuaro komisija Pir- metraštis
majai lietuvių tautinių šokių JAV LB steigimo aktas, Lai- 
šventei sudarė tokią (irogra- kinojo Organizacinio Komiteto 
mą: Vyrų šokiai: Oželis, 2y- priimtas, oficialiai buvo pa-

Sausio 1 d. išleistas JAV 
LB Centro Valdybos biulete
nis Nr. 5. Turinyje: 1956 me
tus palydint, bendraraštis Nr. 
16 apygardų ir apylinkių apy- 

. , ... . . skaitiniu pranešimu reikalu,ras surinko savo partijos bu- - r
rius ir jau prieš laiką apsupo 
paminklą. Kai tik vainikas bu
vo padėtas, burmistras su sa
vo partiečiais tuojau jį sudras
kė. Kad komunistai apšaukė 
Hemu ir kitus vainiką atne- 

munistas patyrė, kad parla- šusius “fašistais”, “kapitalistu 
mento narys Hernu su vieno . „ . . ‘
ministerio žmona, kilusia iš ver«aLS • sava,me įprantama. 
Vengrijos, uždės vainiką prie ^et buvo visi nustebinti, kad 
paminklo, pagerbti žuvusius juos ėmė kolioti “vengriškais
Vengrijos kovotojus. Burmist- komunistais”.

kių grupės~tuojau praneša va
dovo pavardę ir adresą. Ka
dangi dauguma šokių paimta 
iš J. Lingio tautinių šokių va
dovo, ši knyga siunčiama vi
soms įsiregistravusioms tauti-

lituanistinės mokyklos ir nor
maliosios mokyklos, kuriose 
dėstomi lituanistiniai dalykai, 
yra prašomos kaip galmt grei- w Mausimais, JAV LB veik- 

los apžvalga, JAV lietuvių gy- 
viiimo apžvalga apskritai. 
Metraštis bus iliustruotas. Ji 
norima leisti pigia kaina ir 
kaip galima plačiau praskleis
ti. Leidėju bus JAV LB Tary
bos narys J. Kapočius, Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas, re
daguoti sutiko žurnalistas J. 
Cicėnas, knygos “Vilnius tarp 
Audrų” autorius, leidinio 
“Omahos lietuviai” redakto
rius.

čiau atsiųsti JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdy
bai dabartinius savo adresus: 
vedėjo (vedėjos) vardas ir pa
vardė, mokyklos pavadinimas, 
vietovė. Savo adresus taip pat 
prašomos pranešti LB apygar
dų bei apylinkių švietimo ta
rybos, komisijos ir kt. orga
nai. Pranešimui galima panau
doti ir pašto atviruką. Siųsti: 
Mr. Ig. Malėnas, 1333 E. 
St., Cleveland 3, Ohio. 

skelbtas ir iškilmingai pasira
šytas Bendruomenės šventėje 
1951 m. lapkričio 18 d. New 
Yorke. Penkerių metų sukakti 
paminėti Centro Valdyba, nu
tarė specialiai išleidžiamu met- ® 
raščiu. Jo turini sudarys strai
psniai lietuvybės, kultūros ir



, -A--

gfad tokie laivai, kokiais 1667 buvo atgabenti Jamestown nauja
kuriai.

Povilas.
AJekstitienė - Vokietaitytė, 

Magdė, ir jos sesuo šalaševi- 
deoė, Eteė

Aušra, Jonas, sūnus Jurgio, 
iš Degučių apylinkės, Žem. 
Naumiesčio vai., Tauragės ap.

Bajalytė - Kripienė, Teodora, 
vyras Kripas, Motiejus, ir sū
nūs Jonas ir Mykolas.

Baranauskienė - Didžiūnai- 
tė, Ona, ir jos broliai Didžiū
nas, Ambrozijos, Jurgis ir Ta
mošius, vaikai Karolio.

Barkauskas, Emanuelis.
** Ęnižas, Pranas, sūnus Domo.

Čepulis, Domininkas, gyve
nęs Wėst 35 St, Chicago, UI.

Daugėla (Dowgiallo), Alek
sandras, sūnus Prano.

Didžiūnas, Ambrozijus, Jur
gis ir Tamošius, ir jų 
Baranauskienė, Ona, 
Karolio.

Draugelis, Bronius, 
Igno.

Dudutis, Vincas, iš
ninku parap., Vilniaus ap.

Gedutis, Kostas.
Gradinskas, Povilas, iš Pas

valio vai. ~į— - t
Grakauskienė - Grušaitė, 

Uršulė, iš Verdulių k., Šiaulių 
apskr., gyveno Gary, Indiana.

Ivoškus, Juozas, gyvenęs 
Spring Valley.

Jodaitė - Stapulienė, Ona, iš 
Laukuvos.

Juknevičienė - Kaniauskaitė, 
Marijona, ir jos sesuo Vaiva- 
dienė, Valesė, iš Žiogaičių k., 
Naumiesčio vai., Tauragės ap.

Kaniauskaitė - Vaivadienė, 
Valesė, ir jos sesuo Juknevi
čienė, Marijona, iš žiogaičių

švedas, Mikas. .
Tinkūnas, Veronika, gyve

nusi Endieott, N. Y.
Vaivadiene - Kaniauskaitė, 

Valesė, ir jos sesuo Juknevi
čienė, Marijona, iš Žiogaičių 
k., Naumiesčio vai., Tauragės

Valiūnas, Antanas.
N&aansaskas, iš Skiturių k., 

Simno parap., Alytaus ap.
Vitkauskienė - Klimavičiūtė,

sesuo 
vaikai

sūnusklube, o sausio 19 d. vyksta į 
:hmatai Cambridge. lietuvių antroji 
------------------------ sausio 11 d. rungtynių netu

rės, o sausio 18 d. vyksta pas 
Quincy. “Y”.

Toronto Vytis laimėjo prieš “Vladas Mikėnas sulošė ly
giom su pasaulio meisteriu M. 
Botviniku, XXII Sovietų pir
menybėse Maskvoje, čia toji 
partija:

Balti — Botvinik. 
Juodi — Mikėnas.

1. d4 d5 2. c4 e6 3. 2f3 c5
4. c :d e:d 5. g3 c4 6. Rg2 Rb4-į-

7. Rd2 R:d24- 8. V:d2 Žc6 9. 
Žc3 Žge7 10. 0-0 0-0 11. b3 
c:b3 12. a:b3 Re6 13. e3 Vd6 
14. Žel Bfc8 15. Žd3 b6 16. 
Bfcl Za5 17. Vb2 a6 18. Va3 
V:a3. 19. B:a3 Žac6 20. Kfl
Rf5 21. Ke2 R:d3-|- 22. K:d3 , Naumiesčio vai., Tauragės 
Žb4-f- 23. Kd2 f5 24. Ba4 a5 aps.

r*, - ♦ i-- o* 2^' B4a^ 26. Žb5 Bc6 27. Katinskas, Domininkas ir
Kiti lietuviai lenteleje stovi B:c6 2e:c6 28. Bei Bd8 29. juoza& 
šitaip: 8-tas» Kazys Jakštas su gC7 Že7 lygios.
5 tš., 12-tas A. Zujus su 5,'21.
Kazys Škėma 4^4 ir 59. Vla
das Karpuška 3lz.

Veda K. Merkis

YMCA 4:2. Lošė: Matusevi
čius 1; Stepaitis 0, Pabricius 1, 
Paškauskas 1 ir Sirutis 1. 
Taškas buvo atiduotas be ko
vos pirmoj lentoj. Vyties ant
roji pralaimėjo universitetui 

(Ramanauskas 0, Gen
aus 1, Sineka Va, Ciplijauskas 
0, Juozapavičius 0 ir Abromai
tis 1).

P. Tautvaiša su 5^ taškų 
laimėjo ketvirtą vietą didžio
se North Central p-bėse, Mil- 
waukee, kuriose dalyvavo 106 
žaidėjai. Laimėtojai Albert 
Sandrin ir J. Tums turėjo pus- 
taškiu daugiau, būtent po 6:1.

Estka ir Vosylius po 2'/į, Kar-
puška ir Klavaitis po 1 tš.

Sekantis Neries turnyras bus 
jauniams. Zujus pažadėjo su
pažindinti jaunius su šachma
tų taisyklėm ir pačiu lošimu.

Montrealio p-bėse 20 daly
vių. Po 3:0 taškų turi Joyner, 
Mattrai ir Williams, Ignas Ža
lys su 2:1 taškų. Jis įveikė 
Caker ir Baikovičių.

Vakaru Australijos p-bėse 
P. Šalkauskas aštuntas su 5V2 
taškų. Laimėjo W. Leonhardt 
ir Lihdley po 8’į tš.

G. Žilinskas, lošdamas ant 
pirmos lentos už Canberra 
Chess Club, įveikė H. Eisler, 
Goulbum mieste, skelbia Syd- 
nejaus CHESS WORLD.

Bostono tarpklubinėse lie
tuvių pirmoji sausio 12 d. 
rungiasi su Boylston klubu pas. 
save. So. Bostono liet. pil.

Valki-

Ona, ir jos brolis Klimavičius, 
Vladas. t*

Vokietaitytė - šalaševičienė, 
Elzė, ir jos sesuo Aleksaitienė, 
Magdė.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

CONSULATE GENERAL 
OFLITHUANIA

41 West 82nd Strert
New York 24, N. Y.

TO PLACE, 
YOUR AD

CANCEL CR CHANG2
CALL LO 3-7291

DISPLAY

WestEnd 
Travel Bureau, Ine. 

COMPLETE TRAVEL
SERVICE

Klimavičius, Vladas ir jo WORLD-WIDE
sesuo Vitkauskienė, Ona. _ 172. Union Avė.

Kondrotas, Jonas, sūnus ^ew Rochele, N. Y.
Alekso. New Rochele 6-4660

Kripienė - Bajalytė, Teodora, 
vyras Kripas, Motiejus, ir sū- Mary Immaculate Hospital 
nūs Jonas ir Mykolas. School of Nursing

Lubinaitė - Neserežienė, Ma- Accredited by State Board of 
rijona. Education and the National

Maurus, Antanas, Jonas, Na- Nursing Accrediting Service 
talija, Nikodemas ir Ona, gy- Three Year Program. 
venę Chicagoje. High School Diplomą—

Mažutytė, Bronė, duktė Vin- Chemistry reąuired. 
For Information write

KT . . . ... ..... Miss Eilėn C. Stark, R. N.Nebereziene - Lubmaite, Ma- _. . , ... Director of Nursing
nJ^!’ v r -X TA 152-^11 89 Avė.

Notmonas, Karolis, iš Dar- jamaica 32, N. Y. 
žininkų k., žaliosios vai., Vil
kaviškio ap.

Paškauskas, Vytautas, sūnus 
Vacio.

Pumputis, Mykolas ir Pra
nas.

Ralys, Antanas, sūn. Jono, 
iš Pečiuliškės k.,_ Varnių vai., 
Telšių aps.

Batys, Petras, sūn. Jono, iš 
Ežeriškių k., Skaudvilės vai., 
Tauragės ap.

šalaševičienė - Vokietaitytė, 
liau, kaip ir visas gyvenimas Elzė, ir jos sesuo Aleksaitienė, 
vėlinasi. Magdė. .

MIKĖNAS

BOTVINIK
(padėtis po juodų ėjimo

16 .. . 2a5)

O meilė vis dėl to geras 
daiktas ir metų nežiūri. Antai 
Anglijoje pereitais metais su
sivedė 250 porų, kuriose jau
nikis buvo per 80 metų, o 6 iš 
jų net per 90 metų. Jauno
sios, kurios būtų perkopusios 
per 80 metų, buvo tik 47. Gal 
Anglijoje ir meilė ateina vė-

co.

rame stovyje namas;, geros į- 
eigos. Da tušti 4 kambarių 
butai viršuj: moderniplytelių 
vesią ir vienas 6 kam- 
barių butas apačioje tuščias. 
Spec. miegamųjų langai, au- 
tom. gazas. Karšto vandens 
šiluma, centr. karšto vandens 
apšildymas; atominiai audros 
tinklai ir šiaip daug kitų dal. 
Arti visokio susisiekimo. Tele- 
tonuoti angliškai ar vokiškai: 
John. Pinkus, HY 7-0906

6 ACRES—7 BUNGALOWS

Fully furnished — 3 rooms 
in each. 1 Large house — 20 
rooms — 5 bathrooms. Casino 
or Sočiai Hali — Bathing and 
Fishing — Nice level grounds 
— Near State Highway, bus 
stop on comer; % mile from 
town distilled well supplies 
abundunce of water. For In
formation ivrite — W. A. Ro- 
senfeld, Box 3, Ellenville, N. Y. 
Phone: 237 W.

$24,990. Home of distinction. AB'., 
brick split leveL 7% apačion* 
rooms kitehen of your dreams. 
two full tile tetiks, stall Awer, 
walk-in closets, two car garaže, 
patio. Near everything. Mušt see, 
to apprecaite value. Walklng cttst- 
ance to Catbolic Sehools and 
chureh. Located on Martin. Avė., 
west of Bellmore Avė. Builder. 
Su 5-2288 or SU 1J0298.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmora 26916

SYNNOT 
Travel Bureau 

CRUISES—TOURS

Domestic—West Indies 
European & South America 

141 East 44 St. 
New York 17, N. Y.

MUrray Hill 7-4704-5-6-7

Prisco Travel Bureau
WORLD WIDE 

TRAVELSERVICE
1 DeKalb Avė. Brooklyn, N.Y.

MAIN 5-1150

CHILDREN BOARDED

LAIKOMI VAIKAI
St. Mary Mother of Jesus 

paraoija
Puikiai motiniškai aprūpina 

vaikus privačiam name 
ESplanade 3-9435

HELP W ANTED FEM ALE

NURSES RN & PN 
Ali Shifts

St. Peters Hospital 
Call 9—3 P. M.

MA 4-1900

DISPLAY

T E A
Custom Blend Nectar 

Introducing Sample Offer
4 BAGS — $1.00

“The Cup of Contentment”
Rare, Coffees, Spices, Herbs

New Mato Coffee Mill
15 Riverside Avė.,

Yonkers, N. Y. — YO 5-9346

Special limeted Time Offer 
New ’57 Ford 6 Pass. Sedan 

$60 per month includes taxes & Insurance

ONLY §150 DOWN
Act now Phone: HA 2-0600 • MA 2-2817

J< J. Hari Ine.
1095 Atlantic Ava. • 1285 Bedford Avė.

(nr. Atlantic. Avė.)
. Servicing Fords for over 40 yrs. Ali Used cars.

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

, kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT • NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

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

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Conneeticnt

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

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė. , Woodhaven, 21, N. Y-

VIrginia 7^1477

| Tel. APplegate 7-0349
? TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS

BANGA
BROOKLYN, N. Y340 EIDGEWO(H> AVR

• 1 |... . , 
Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radk> 

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn/Maspeth, Woodhaven

_ ECA Instituto, New Yorke.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesto imas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Paulius Gaubys

1883 MADISCN ST.

>aaa^aa

EMKU

RAUDO RUANDA JKUAFHKNE 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENA, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEU7-YORKO 
N.X ląCUm. APYLINKĖJE KU
RIS.IEŠKO ATSIGAIVINIMO ME- 
TUV1Š1»ME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR.Siunčiame maisto, drabužių ir vaistų siuntinius i visus 
Europos kraštus, įskaitant ir Sov. Rusiją. Muitas ir visi 

•"mokesčiai apmokami Čia. Duodame pilną garantiją, kad 
adresatas siuntinį gaus į savo rankas. Siuntiniu nelaiko
me, bet kasdien išsiunčiame —- todėl greitas ir sąžinin
gas patarnavimas.

TRAKS- ATLANTIC 
PARCELS SERVICE

hillsdekj.
KALBAME LIETUVIŠKAI

Atdara kbsdien nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais nuo 
9 iki 4 vai. p. p. sekmadieniais susitarus.

’ WMW U35OMLJR97.9MEG.EM)
MUSORKM - JORfiOArA

TraiukAtlanlic Parccls Service 
2525 Braedeey (95 ft. taiepMk Nw Yerfc 25> N, Y. 

“įį.TaLUNbereity 5-1139 .
:---------- ---

MOsų firma patikima siuntimui 
rfuntinią | SSSR. Lietuvą. I^itviją. 
Ketiją. Ukraina ir kitur. Esame 
Įgalioti INTVRIST Maskvoje. Mui
tas apmokamu «a. Garantuota. 
M* pristatym*. Atdara kiadfen

VYT. BELECKAS savininkas

651 Albany Avė., 
Hartford, Conn.

Tel.: CHapel 7-5164

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, etc.

DfiM ESIU I
PARCELS TO RUSS1A, INC. 

1530 Bedford Avė,, 
Brooklyn 16, N. Y.

Atidarė savo ofisą šiuo adresu;

PAIEŠKOJIMAI.-
Mikalėno Antano, gyvenusio

Detroite, 3393 Lawton St.
Yra ja motinos laiškas pas J. J S|STERS 0F MISERICORDIA IMORKS OF MERCY 
Sadauską, 194 New York Avė, £ jn Hospital* and in Sočiai Service. -
Ncvvark, N. J. Gcnerous souls who wish to devote their lives to the $

Junevi&aus Juozo ir Igno, j service of God are invitri to mite to: S
abu Juozo sūnūs, gtm. Krave- si„,r s,int Marcafle, 531 East 36 St., N. Y. City S 
laidžių k., gyv. Pennsylvam- >*. RE 4.55^ $
joj. Kreiptis: V). Morkūnas, 
1588 St. Marks Avė.. Brook-
Jyn 33, N. Y, | <

| Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir | 
Į Lt Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- Į 
i kos, taip gi aliejiniai portretai |

P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje. Ber ' 
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit gera* 

ir pigiau nei kas kitas. •
į 85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y. |

* (BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
T«L: VI 6-2164 .6 

4 po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.
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Bostone vaidina Vincą Kudirką BOSTON, M8SS.

NEW YORK

Joseph Garszva
MARIJAI PODŽIUS

giausią užuojauta ir kartu liūdime

Baziliauskų šeima

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

William J. Drake-

st. s.Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-
Tel. STagg 2-5043 mis.

Stephen Bredes Jr.
Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI-

nelengvame 
talkino?

vietoj švenčių sveikinimų Va
sario 16 gimnazijai paaukavo 
100 doL

660 Granu Street 
Brooldya, N. T. 

NOTARY PUBLIC

Darbininko
bičiuliams

Kalėdinė eglutė, 
rengta Maironio šeštadieninės 
mokyklos, įvyko gruodžio 30 
d. Apreiškimo parapijos salė-

Brooklyno centriniame pašte 
nuo sausio 7 iki sausio 11 įtai
soma televizija, kurios progra
ma bus perduodama du kartu 
per dieną, šios programos tik
slas — parodyti gyventojams, 
kaip veikia paštas su visais sa
vo tarnautojais, kurie per die
ną persiunčia milijoną laiškų.

Išnuomojamas kambarys se-

Kun. A. Bunga, 
Memmingeno lietuvių stovyk
los kapelionas Vokietijoje, ap
lankęs daugelį lietuvių koloni
jų Amerikoje ir Kanadoje, jau 
atvyko į New Yorką. Iš čia 
sausio 16 vėl išplaukia į Vokie
tiją. J Ameriką* buvo atvykęs 
kaip laivo kapelionas.

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

programos vyko šokiai, kuriem 
grojo R. Butrimo orkestras. 
Publikos buvo pilna salė, ypač 
daug buvo vaikų. ■ - ■   -

Skautu vadu posėdis
Sausio 11 Brooklyno Piliečių 
Klubo salėje įvyks New Yorke 
gyvenančių pavergtųjų kraštų 
skautų vadų pasitarimas bend
radarbiavimo reikalais. Posė
dyje pakviesti dalyvauti ukrai
niečiu. lenkų, latvių, estų, ru
sų, Čekoslovakų ir rumunų 
skautų vadai. Šį pasitarimą or
ganizuoja N. Y. lietuvių skau
tų vadovybė.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tei. TE 6-S434

Brunonas Stoškus 
sausio 10 išplaukia į Ispaniją, 
norėdama*; susipažinti su kraš
tu ir jo kultūra. Iš Ispanijos 
.važiuos ir į kitas Europos val
stybes.

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

WA1TKUS I 
F U N E RA L HOMJeL

197 Webster Avenue " .
Cambridge, Mas». .

PRANAS W AITRŪS j 
Laidotuvių Direktorių? ♦

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC !

423 Metropolitan Avė. 
Br. oklyn, N. Y.

Lietuviški maisto gaminiai. 
Naujai išpuošta šokių salė.

Programą išpildė Maironio 
šeštadieninės mokyklos ir Ap
reiškimo parapijos mokyklos 
lituanistikos skyriaus moki
niai. Jie atliko mokyklos vedė
jos Ir. Banaitienės parengtą 
montažą, pašoko tautinių ir 
plastinių šokių (parengė moky
toja J. Matulionienė) dainavo 
mokinys A. šimokonis. Aplan
kė vaikus Kalėdų senelis (L. 
Žitkevičius); vaikai jam padek
lamavo prašymą, o Kalėdų se
nelis visus apdovanojo. Po

J. B. SHALINS- ■
ŠALINSKAS ;

Laidotuvių Direktorius ! 
84-02 JAMAICA AVĖ ! 

(prie Forest Parkway Station) j 

Woodhaven, N. Y. ! 
Suteikiam garbingas laidotuves.) 
Koplyčios nemokamai visose) 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. ( 

TeL Vlrgjnia 7-4499
METINIS ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS
New Jersey Lietuvių Tary

bos metinis visų lietuviškų or
ganizacijų atstovų suvažiavi
mas įvyks sausio 20 d. 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Šv. Jurgio 
Draugijos salėje, 180 New 
York Avė., Newarke. Visos 

nyvam žmogui; su apšildymu, New Jersey lietuvių organiza- 
gali naudotis virtuve, ir yra cijos yra prašomos atsiusti sa- 
baldai. Tel. ST 2-1454. vo atstovus. Užsiregistravusių

organizacijų atstovams New 
Jersey Liet. Tarybos jau yra 
išsiuntinėti laiškai su pakvie
timais metiniame suvažiavime 
dalyvauti. Prašomi dalyvauti 
ir laiškais kvietimus negavę, 
nes ne visų adresai yra užre
gistruoti NJLT. Neužs;regist- 
ravusių organizacijų atstovai 
galės užsiregistruoti suvažiavi
mo metu.

Visus maloniai kviečia — 
New Jersey Lietuvių Taryba.

Advokatas C. F. Paulis, 
Pirmininkas
Albinas S. Trečiokas, 
Sekretorius.

IŠNUOMOJAMAS vienam as
meniui kambarys erdvus, švie
sus, apšildytas; galima naudo
tis virtuve ir šaldytuvu. Arti 
patogus susisiekimas trauki
niais ir autobusais. Kreiptis: 
telefonu EV 1-2161 kasdien 
nuo 4 v. v., o šeštadieniais vi
sa diena.

staigiai ir netikėtai mirus, liūdesio valandoje dukterei 
Helen ir seserei Viktorijai su šeimoms reiškiam širdin-

BARASEV1ČIUS ir SŪNUS 
FŲNERALHOMk 

25* W. Bi*oadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH B.ARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 
Tel, ANdrew 8-2590

čiu prisidėjo inž. J. Mikalaus
kas. Didelę paramą suteikė 
p. O. Ivaškįenė — repeticijom 
ji davė apkūrenamą patalpą, 
baldus ir šviesą, nuoširdžiai 
sielojosi mūsų darbo pasiseki
mu. Padėkos nusipelnė Bosto
no Liet. Amerikos Piliečių 
Draugijos Valdyba, leidusi sa
vo erdviose patalpose gaminti 
dekoracijas ir Liet: Enciklope
dijos leidėjas p. J. Kapočius, 
atlikęs visus spaudos darbus.

— Kokios Jūsų pažiūros į 
JAV lietuvių teatrinį gyveni
mą ir veiklą? ~ ~'

— Mane gerokai stebina, 
kad po tiekos metų JAV. dar 
nėra nuolatinio lietuvių dra
mos teatro. Žinoma, kad, pvz., 
Chicagoj gyvena visas būrys 
mūsų profesionalų aktorių, lie
tuvių kolonija ten yra didžiu
lė ir turtinga. Kodėl ten nėra 
mūsų teatro — sunku man 
suprasti ir ką nors kaltinti. 
Aš tik matau, kad Bostone, 
žymiai mažesnėj lietuvių kolo
nijoj, galima pastatyti Vincą 
Kudirką net su 34 vaidmeni
mis, tai kodėl to nepajėgia 
padaryti Chicagoj? Mano nuo
mone, lietuvių teatrinis gyve
nimas JAV galėtų būti žymiai 
gyvesnis ir meniniu požiūriu 
vertingesnis. Trumpai šioj ša
ly tegyvenau, tad nepažįstu 
sąlygų, nepažįstu ir aplinky
bių, bet man rodos, kad reikė
tų mums tarpusavy daugiau 
susiprasti, glaudžiau susijung
ti, o tada ir geresnių vaidini
mų tikrai atsirastų. Išsiblaškę, 
ambicijų slegiami ir nevienin
gi iš tikro greičiau sunyksim, 
negu patys įsivaizduojam.

— Ar turi, mielas režisie-

(Atkelta iš 5 psl.) 
Dramos Sambūris tikrai pajėg
tų daugiau padaryti, Tačiau 
artėjant premjeros valandai, 
berods, visi galime atsikvėpti 
ir tarti, kad Vincas Kudirka 
scenoj bus ansamblius spek
taklis. Vaidinimą vertins teat
ro meno žinovai ir žiūrovai.' 
Aš manau, kad visų mūsų pa
stangomis Vinco Kudirkos pa
statymas jokiu atveju nebus 
mėgėjinio lygio vaidinimas. Čia 
dar norėčiau pridurti, kad ne 
vienas režisierius lemia spek- 
takliolygį: Scenos' įrengimai, 
jos gylis ir plotis, dekoracijos, 
šviesų ir garsų efektai bei 
akustika nemaža prisideda 
prie to lygio pakėlimo. Deja, 
kiek žinau, Amerikos lietuviai 
savo teatrinių rūmų neturi, 
tad reikia tenkintis tokiomis 
salėmis, kokios tai progai gau
namos. Aišku, tas mūsų vaidi
nimų lygmens tikrai nekelia.

— Kada Bostone įvyksta 
Vinco Kudirkos premjera

— 1957 m. sausio 13 d. So. 
Bostono Aukšt. Mokyklos di
džiojoje auditorijoje. Tenka 
tik pageidauti, kad tą dieną 
šviestų saulė, kad tautiečiai 
būtų giedriai nusiteikę ir gau
siai rinktųsi į Vinco Kudirkos 
vaidinimą. Beje, po poros sa
vaičių, t. y. sausio 26 d., Vin
cą Kudirką vaidinsim antrą 
kartą — šį sykį 
skaitytojams ir 
Brooklyne, N. Y.

— Kas Tamstai 
darbe daugiausiai

— Į tą klausimą galėčiau at
sakyti vienu sakiniu: Aleksan
dra ir Antanas Gustaičiai. Ta
čiau jaučiu gyvą reikalą prie 
to sakinio pridėti: jeigu jų 
nebūtų apie juos susibūrusių 
tų mielų teatro meno mylėto
jų, tai tikrai nebūtų ir Vinco 
Kudirkos vaidinimo. P. Gus- 
taitienė dirba kaip mano asis
tentė, rūpinasi drabužių paga
minimu (Kudirkoj vaidina 34 
asmenys!), o Antanas Gustai
tis šį kartą yra ne tik Dramos 
Sambūrio pirmininkas ir vai
dinimo administratorius, pats 
vienas besirūpinąs dekoracijo
mis, apšvietimu, kostiumų ir 
dekoracijų medžiagomis ir 
kiekviena spektakliui reikalin
ga smulkmena, bet šį karta 
yra veikalo atkūrėjas ir, tarp 
visų Bostono lietuvių nesura
dęs daktaro Chlebinsko, pats 
tą vaidmenį ėmęsis vaidinti, 
žinom, kad be to jis dirba 
sunkų darbą fabrike. Aš galiu 
tik stebėtis ir gėrėtis jo nepa
laužiama energija. Pasakytina 
ir tai, kad jau trys mėnesiai 
aš pats gyvenu Gustaičių šei
moj, kaip jų išlaikomas įna
mis. Man nelengva rasti jiems 
padėkos žodį, nemanau, kad 
ir kiti jį pajėgs surasti. Tad 
matom, kad savos kultūros 
meilė kartais nepaiso jokios 
aukos. Dar Vinco Kudirkos 
pastatymui su nuoširdumu tal
kino dail. Vikt. Andriušis ir 
dail. Vikt. Vizgirda. Surūpes-

mas, kuriame anksčiau buvo 
L. Laisvės Komitetas, dabar 
griaunamas.

Kan. J. Končius
sausio 6 d. savo sesers bute 
Bronxe, N. Y., privačiame 
draugų ratelyje paminėjo savo 
kunigystės 40 metų sukaktį.

"Kovo 2 d., šeštadienį, N. Y. 
skautų vyčių- oktetas rengia 
savo pirmąjį koncertą Apreiš
kimo parapijos salėje. Progra
moje bus okteto ir solo dainos. 
Po programos —- šokiai. Kitos 
organizacijos prašomos tą die
ną nieko nerengti.

Už a. a. Juozo Kundroto 
vėlę jo 4 metų mirties sukak
tuvių proga bus atlaikytos ge
dulingos pamaldos' "sausio 12 
d. 9 v. Angelų Karalienės baž
nyčioje.

Lietuvos Laisvės Komitetas 
persikėlė į kitas patalpas: 70 
Fifth Avė., prie Union Sq. Te
lefonas WAtson 4-5461. Na-

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMO REIKALU

New Jersey Lietuvių Taryba 
Lietuvos neprik’ausomybės 
Vasario 16 d. minėjimą, ren
gia vasario 17 d., sekmadienį, 
3 vai. pet pietų, Lietuvių Šv. 
Jurgio D-jos salėje, 180 New 
York Avenue, Newarke. Bu> 
įdomi programa iš kalbų, dai
nų -ir-- kitokių pamarginimų. 
Kalbas pasakys žymūs lietu
viai ir amerikiečiai ka’bėtojai.

Maloniai prašoma Newarko 
ir apylinkės lietuvių visuomenę 
dalyvauti Vasario 16 dienos 
minėjime. Didesnės New Jer
sey lietuvių kolonijos yra pra
šomos Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą ruošti atski
rai.

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

DaiL Jonas Subačius 
pereitais metais yra atlikęs 
dekoravimo darbus šventosios 
Dvasios bažnyčioje New Hyde 
Park, N. Y., šv. Kotrynos iš 
Sienos bažnyčioje Franklin 
Sųuare N. Y. ir pastatęs 2 šo
ninius altorius šv. Mykolo 'baž
nyčioje Bayonnėje, N. J.

Šiais metais pradėjo dažyti 
šv. Mykolo bažnyčią Bayonnė- 
je N. J.iruž kiek laiko numa
toma atnaujinti šv. Silvestro 
bažnyčia Medford, N. Y.

Ig. Povilaitis, 
Tarptautinio Fronto prieš ko
munizmą pirmininkas, nese
niai atvykęs iš Prancūzijos, 
lankėsi Darbininko redakcijo-

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Prof. Antanas Vasaitis
buvęs Vilniaus universiteto 
miškų fakulteto profesorius ir 
dekanas, paskutiniu laiku dir
bęs L Enciklopedijoje kaip 
administratorius sausio 2 išvy
ko į Madison, Wisconsin, kur 
federalinės valdžios išlaikomo
se laboratorijose gavo moksli
nių tyrinėjimų darbą.

riau Tvirbutai, kokių naujų su
manymų?

— Pirmasis sumanymas — 
po Vinco Kudirkos pastatymo 
Bostone savaitę kitą pailsėti. 
Kaž kokie sutapimai kartais 
būna žmogaus gyvenime. Pas
kutinis mano režisūrinis dar-

Matthew P. Balki 
(BIELIAUSKAS) 

FUNĖR AL HOM E
M. P. BALLAS—D»rektorim 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

bas Lietuvoj buvo K. Inčiūros 
Vinco Kudirkos pastatymas 
Šiaulių Dramos Teatre. Dabar, 
po keliolikos metų, atverčiu 
lyg naują savo kūrybinio dar
bo lapą — vėl statau Vincą 
Kudirką ir šį kartą jau Ameri
kos lietuviams. Ar galėjau ka
da nors pagalvoti, kad šitokis 
įvykis bus įrašytas į mano gy
venimą? Turėdamas galvoj to
kius netikėtus atsitikimus ir 
visas kitas aplinkybes, kokių 
ypatingų planų šiandien dar 
neturiu. Ateis rytojus, gal at
neš jisai ir naujus sumanymus 
bei darbus.

“DARBININKO” METINIS VAKARAS
Visi maloniai kviečiami pamatyti < /|K|^ A l/l. I^^l^^l/ A Atlieka Bostono Lietuvių Dramos
puikią ANTANO GUSTAIČIO pa- Ą f H |wl A JA Imi' II■■U^Na /b Sambūris iš 30 vaidintojų. Režisuo-
gal K. Inčiūrą parengtą 6 paveiks- Af II Al m U VA I II IIIA VA JLm' ja Ipolitas Tviriratas. Vincą Kudir-
lų, 4 veiksmų pjesę. > || Am^ I aI^^^II Al ką vaidina Henrikas Kačinskas.

Vakaras įvyks sausio 26 d., šeštadienį, 6 valanda vakare
naujoj gražioj ASCENSION AUDITORIUM. Grand Avė. ir Seabury St. kampas, visai prie Queens Blvd. Geroj susisiekimo vietoj, 

prie IND. 8th Avė., Grand Avė. Newtown stoties. Corona Grand Avė. autobusas priveža prie pat durų.

Po vaidinimo šokiai, valgiai bei gėrimai. Įeinant aukojama $2.00 a r $1.50

'Vi-*';


