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Amerikos pirmasis satelitas taip pat skrenda
[Numato jau raketa ir į menulį. Amerikos, garbe pasaulyje vėl atstatyta
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GEN. OHN B. MEDARIS, armi
jos raketų programos karinis 
viršininikas.

“TAI PUIKU!” tart preziden
tas, išgirdęs apie paleistą sateli
tą.

DIENOS DIDVYRIS
Braun, armijos raketų civilinis 
viršininkas.
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Kodėl Amerika 
pasivėlino

Satelito idėja kilo rengiantis 
geofiziniam metam. 1954 spaly
je geofizinių metų komitetas 
kreipėsi į.valsybes, kad jos su
organizuotų satelitą. Į tai atsi
liepdama, Ameriką per savo ap
saugos sekretoriaus padėjėją D. 
A. Quarles sudarė 9 asmenų 
komisiją. Komisija skarstė. kam 
pavesti satelitą organizuoti. Sep
tyniais balsais pasisakė už karo 
laivyno iniciatyvą, ir tik du bal
sai pritarė armijai. 1955 liepos 
29 prezidentas patvirtino spren
dimą laivyno Vanguard naudai.

< Programa su visu iškilmingumu 
buvo paskelbta: 1957 lapkrity 
su Vanguard bus paleistas sa
telitas tik 4svarų, b 1958 pava
sarį bus paleistas 28 svarų. Bet 
Sovietai to laiko nelaukė. Be jo
kio garsinimosi jie paleido pir
mą satelitą 1957 spalio 4, antrą 
lapkričio 3. Triukšmas Ameriko
je dėl armijos iniciatyvos var
žymo. armijoje dirbusio pulk. 
Nickerson vieša kritika ir jam 
iškelta byla už drausmės laužy
mą padėties nepataisė. Preziden
to paskelbimas, kad Vanguard 
su satelitu bus paleistas gruody
je, ir gruodžio 6 nepasisekimas 
— privertė vyriausybę įsakyti 
ir armijai ruošti satelite. Armi
ja Amerikos prestižą išgelbėjo. 
Dienos herojum labiausiai laiko
mas dr. W .Braun, vokietis, vo
kiečių raketų V-2 gamintojas.

Amerika tebegyvęna džiaugs
mingais Įspūdžiais, kuriuos pa
liko sėkmingai paleistas pirma
sis Amerikos satelitas. Tai bu
vo sausio 31. penktadienio va
karą 10:45 vai.

Vyriausybės atstovai kalba 
apie satelitą santūriai — tik 
kaip apie mokslinį Įnašą i geo
fizinius metus, kurie trunka nuo 
1957 liepos iki 1958 gruodžio. 
Tačiau spauda pabrėžia Ameri
kos psichologini ir propagandi
ni laimėjimą. Armijos Jupiteris 
C, kuris išnešė Į erdves satelitą, 
atitaisė Amerikoje ir užsieniuo
se Ameikos garbę. Ji buvo kri
tus nuo spalio 4. kada Sovietai 
paskelbė paleidę savo pirmą sa
telitą. Dar didesnę negarbę A- 
merika užsitraukė gruodžio 6, 
kai jos mėginimas paleisti sa
telitą sū Vanguardu nepasisekė.

Kas toliau su 
raketom?

Keturis menesius pažeistas A- i Amerikos satelitas su Įranki- j 
siųstuvais sveria

30.8 svarų; jis Inkš mažas, kad 1 
plika akia vargiai bus kada ma- 1 
tomas; sovietinis satelitas I bu
vo 184 svarų, II -1120 su šunim.

Amerikos satelitas apskrenda 
žemę per 118 minučių, vadinas, 
per parą apie 12 kartų; sovieti
nis I per 86.2> min., II per 
103.7 minutes. Visų trijų grei
tis maždaug vienodas — apie 
18,000 mylių per valandą.

Amerikos satelito didžiausias 
nutolimas 1,800 mylių; sovieti
nio 1,560 mylių, sov. II - 1056 
mylių. Visų trijų kelias apie že-

merikos prestižas dabar laiko- ais, su dviem 
mas atitaisytas. Juniper C su 
satelitu sulaužė sovietinį sateli
to monopolį, nors Sovietų dar 
toli neprisivijo.

KAIP ATRODO AMERIKOS SA
TELITAS SALIA SOVIETINIŲ 
SPUTNIKŲ I IR II.

Amerikos satelitas yra cilin- 
derio pavidalo — 80 colių ilgio 
ir 6 colių skersmens; sovietinis 
satelitas I buvo rutulio pavidalo 
22.8 colių skermens. H — ko
miso patidalo 19 pėdų ilgio ir 

pėdų skersmens.

me yra elipsių pavidalo.
Amerikos satelitas, apskai 

čiuojama, turi išlaikyti apie 
6 mėnesius; sovietinis I išlaikė 
3 mėnesius, sovietinis antras, 
spėjama, atlaikys 5 mėnesius, 
iki pasieks žemės atmosferą ir 
joje sudegs.

Amerikos satelito apsauginis 
gaubtuvas pritvirtintas prie pa
ties satelito ir skris su juo drau
ge; sovietinio satelito gaubtuvas 
atsiskyrė ir nipriklausomai ke
liavo. ‘

Amerikos satelitas keliauja 
iš vakarų i rytus, sovietiniai iš 
šiaurės Į pietus.

Ar viršūnių konferencija šaukiu 
Maskva ir be Amerikos?

mai pradėjo atidaryti Amerikos 
europiniam sąjungininkam aki. 
Chruščiovas nedviprasmiški i 
davė suprasti, kad viršūnių kon
ferencijos siūlymu jis nori at
skelti Europą nuo Amerikos ir 
Ameriką izoliuoti. Ne\vsu eek

Kongreso komisijai armijos 
liudininkai pereitą savaitę tvir- 

’ tino, kad Sovietai raktu ir sa
telito srityje tebėra pralenkę A- 
meriką dviejais metais. Po lai
mingo Amerikos satelito išskri
dimo jo konstruktorius dr. 
Braun taip pat pareiškė, kad 
Sovietam pralenkti reikia pen- 
kerių metų. Jis atkreipė dėme
sį, kokis yra mažas Amerikos 
satelitas, palyginti su sovietiniu. 
Jupiteris C, išnešęs dabar 30.8 
svarų satelitą, yra pakankamai 
pajėgus išnešti 50 svarų sateli
tui. Tačiau Jupiteris C. buvo tik 
75,000 svarų svorio, o sovietinio 
satelito H raketa, apskaitoma, tu 
rėjo būti bent 250.000 svarų.

Amerikos kariniai sluoksniui 
informavo vyriausybę, kad ne
trukus Sovietai gali paleisti tre
čią satelitą, dar didesnį nei II. 
Informavo taip pat, kad Sovie
tų raketos gali pasiekti Aemri- . 
koje taikinius per 5.500 mylių. 
Kariuomenėje ir Kongrese tėra 
viena išvada —stiprinti toliau 
Amerikos tyrinėjimus raketos 
srityje. Raketą pagaminus arti
miausias taikinys gali būti mė
nulis.

AMERIKOS SATELITAS “Expiorer” sukasi apie žemę iš vakarų į rytus.

VIETOJ EGIPTO IR SYRIJOS TIK VIENA VALSTYB

LĖKTUVŲ NELAIMESĖ
Vasario 2 naktį prie Los An

geles viršum Nonvalk miestelio 
susidūrė du kariniai lėktuvai—

Syrija ir Egiptas vasario 1 pa
skelbė dvieju valstybių uniją. 
Tai bus ne dvi valstybės, o tik 
viena, kuri vadinsis Jungtinė 
Arabų Valstybė. Uniją turės dar 
patvirtinti abiejų valstybių gy-

Daugiausia užpuldinėja naktim 
ir blogu oru. kai prancūzų lėk
tuvai negali veikti. Sausio pasku
tinę savaitę prancūzai skelbia 
užmušę 158. belaisvių paėmę 12.Raketos į mėnuli

Šen. H.M. Jackson, dem., va
sario 2 per televiziją kalbėjo, 
kad Amerika per kelis mėnesius

transportinis ir bombonešis, galės paleisti raketas į mėnulį. 
Abudu nukrito ir sukėlė mies- Esą netolimas laikas, kad galės 
tely gaisrus. Žuvo 48 žmonės. 
Bombonešio 2 žmonės išliko gy-

su raketa keliauti ir žmogus. Tai 
būsią greičiau, nei daugelis gal
voja.

Viceprezidentas Nixonas kal-

Unija sustiprina Egipto reikš
mę. Jo kontrolėje atsidurs ir 
naftos vamzdžiai, kurie eina per 
Syrija. Jo kontrolėje atsidurs 
net Syrijos vidaus gyvenimas, 
kuriame yra didžiausia komunis-

ventojų plebiscitas, vasario 20. tų įtaka. Tuo tarpu. Egipte ko
munistų partija yra uždaryta. 
Ar nauja valstybė lengviau pa
siduos Maskvos Įtakai nei dvi 
buvusios atskiros valstybės — 
dar neaišku. Bet jos sudarymas 
sutapo su Bagdado pakto valsty-

Vasario 2 prie Los Angeles 
taip pat susidūrė du privatiniai* ^.a1uf. santenau. įspėjo nuo 
lėktuvai. Žuvo 5. per didelio optimizmo. Pritarė 

prezidento minčiai, kad erdvių 
ginklam, tarpkontinentinėm ba
listinėm raketom, turėtų būti 
tarptautinė kontrolė.

Armijos specialistas dr. Braun 
pareiškė, kad armija pasiren
gusi paleisti kitą satelitą. Numa
tytas jau ir laikas. Tai būsią tarp 
“šiandien ir balandžio“.

Laivyno raketa Vanguard es
anti taip pat jau paruošta nau
jam skridimui. Braun laiko Van
guard raketą tobulesne ir pa
jėgesne už Jupiterį C.

SĄMOKSLAS PRIEŠ TITĄ
Jugoslavijoje sausio 31 prasi- Anglai ir konferencija 

dėjo byla prieš sąmokslininkus Anglijos min. pįrtn. Macmilla- 
Tito režimui nuversti. Teisiami no dabartinis pStoduotojaš min. 
teisių profesorius 58 metų Zu- R. A. Butleris sausio 31 pasisa- 
jovič, buvę socialistų lyderiai kė. kad viršūnių konferencija tū- 
Bogdan Krekic ir Aleksandr ri būti gerai paruošta, tik tada 
Pavlovič, 72 metų. Byla eina už- ji gali pasisekti. Tai priešinga, 
darom durim. nei galvoja (’h rūsčio Vas

STALINGRADAS IR CHRUŠ
ČIOVAS

Sovietų maršalas Andrei Je- 
remenko žurnale “Komunistas” 
nuvertino Stalino rolę Stalingra
do gynime 1942-43, o iškėlė 
Chruščiovą, kuris stiprinęs po
litinę moralę. Minėdamas kitus 
nusipelniusius, maršalas tylom 
praeina pro maršalus Žukovą ir 
Vasilevski. ,

Naujos valstybės sostinė bus 
Kairas, pirmuoju prezidentu bus 
Nasseris. Syrijos prezidentas pa- 
sitruks, Syrijai bus paskirtas gu- 
gematorius. Syrija turi 4 mil. 
gyventojų. Egiptas 24 mil. Prak
tiškai tai bus Syrijos Įsiliejimas 
Į Egiptą. Abiejų valstybių pre
zidentų manifeste kviečiamos 
ir kitos arabų valstybės įsijung
ti.

pakto konferencija reiškia Vak. 
Įtakos stiprėjii.ną, lai Jungtinės 
Arabų Valstybės sukūrimas reiš
kia sustiprėjimą jėgos p>. ieš Va
karus.

YEMEN PRISIDĖS
Yemen kunigaikštis vasario 

2 pareiškė, kad Yemen yra pa
lankus prisidėti prie Jungt. A- 
rabų valstybės, ir išvyko Į Kai
rą Tarp Egipti ir Yemen yra 
visa Saudi Arabijos dykuma ir 
Raudonoji jūra. Tarp Egipto ir 
Syrijos yra taip pat Izraelis, bet 
trumpesnis yra kelias per. vi- 
duižemio jūrą.

MASKVA IR ARGENTINA
Maskva paskelbė^kad susitarė 

su Argentinos delegacija. Mask
va duos Argentinai mašinų už 
3-4 milijonus. Delegacija išvyko 
to pat prašyti iš Maskvos sa
telitų.

Eisenhoweris ir Stassenas
Prez. Eisenhovveris esąs pa

siryžęs priimti Stasseno atsis- 
statydinimą iš patarėjų nusigink 
lavimo reikalam Dulles priešin
gas. kad nusiginklavimo reika
lai būtų išimti iš vastybės de
partamento.

Kanada ir Amerika
Kanados min. prim. Dicfen- 

bakeris paleido parlamentą. Nau 
ji rinkimai bus kovo 31. Ameri
koje baiminamasi, kad konser
vatorių politika tolina Kanada 
nuo Amerikos.

Chruščiovas norėjo skubinti vir
šūnių konferenciją ir joje padik
tuoti savo programą. Tai maty
dami, Vakarai pradėjo atsikvošė
ti ir Sovietai sustojo skubinę 
Bus ar nebus viršūnių konfer
encija? Tas klausimas jau ma
žiau svarstomas, taikoma, kad diplomatinio korespondento pra- 
preiš viršūnių konferenciją nie
kas nebepasisako. Svarbesnis 
jau klausimas tik —

KADA IR KOKIA PROGRA
MA BUS TOJI KONFERNCIJA.

R. Drummondas (NYKT; nu
rodinėjo. kad Sovietai ateis su 
tokiais punktais:
1. respektuoti vidurinių rytų ne- 
priklausomybę ir nesikišti i jų 
reikalaus:
2. pasirašyti nepuolimo sutarti 
tarp Nato ir Varšuvos pakto vy
riausybių:
3. nevartoti atominių ginklų;
4. nutraukti atominių ginklų 
bandymus:
5. išplėsti kultūrinius ir preky
binius santykius:
6. atitraukti atominius ginklus 
iš Lenkijos. Čekoslovakijos ir 
Vokietijos.

Amerikos siūlvmai būtu toki: ... •, . . . a. a _ enciioie sieks ir kaip toli eis.1. atsisakvti nuo veto Saugumo ... ’ • \>, . * & Uz tat Chruščiovo ir Bulgaram
ary je. paskutiniai žodžiai jau nebesku-

jlSUJU,ng" Ok,e",? la*SValS n"‘ »ina taip konferencijos.
„ . Artimiausioje ateitvje galima3 vykdyti Jaltos susitarimus ,ad lautti: '
tadaant rylų Europos kraštam L propaganda stengdi
.įsius rm imus. kritikuoti Amerikos programa.

4. sustabdyt, raketų bandymus k.d SĮ|ardTtu vė| Vakan, 
ir pavest, erdve, vartojama ra- jr nusileisa '
ketų, tarptautinei kontro.ei: • • įs d įaj
n. sustabdvti atominiu ginklu ...___, , •. , • ' europiečiu ir amerikiečiu laime tbandymus ir gamybą, maauti * ’
atominių ginklų atsargas, ma
žinti konvencines karines jėgas.

Dviejų pūsiu siūlymuose yra 
pagrindinis skirtumas tas. kad 
Sovietai statu juo laiko negin
čijamu visų derybų pagrindu, 
beanot Sulzbergerio, Maskva nor 
"taikos be jokios kainos", o A- 
nT&rika to status juo nepripa
žįsta ir nori padėtį atitiesti bent 
tiek, kiek tai įmanoma.

AR KOMPROMISAS ĮMANO
MAS?

W. Lippmannas (NYHT )pa- 
stebėjo. kad abidvi pusėMuri 
savo programas ir jas nori pri
mesti kitai’ pusei. Kad Sovietai 
nori diktuoti. — tokią išvadą 
ypačiai sustiprino Chniščio- 
vo pareiškimai Minske sausio 
22 .Jis griežtai atmetė Eisenho
vverio siūlymą erdvei kontroliuo 
ti. "Vakarai — kalbėjo Chruš
čiovas — interesuoti tik raketei 
kontrole. Bet tokias reketas So
vietai turi. O Vakarai ne. Vaka
rai nori uždrausti ginklus, kurie 
gresia JV teritorijai, bet nori sa
vo rankose pasilaikyti kitus 
ginklus? Ne. džentelmenai, taip 
reikalai neina“.

nešimu. Europoje laukiama kad 
Chruščiovas pasiryžęs šaukti vir
šūnių konferenciją vistiek, 
ar Amerika dalyvaus ar neda
lyvaus.

Europa Chruščiovo siekimus 
labiau praregi ir ima atvėsti. 
Jau nebe taip strimagalviais 
veržiasi i Maskvą kaip Nato kon
ferencijos metu. Net Macmilla- 
nas. kuris sausio 4 šoko siūlytis 
su nepuolimo sutarties pasira
šymu, dabar jau ėmė kalbėti 
apie “jeigu” ir priartėjo prie 
Dulles linijos. O Vokietijos kan
cleris Adenaueris, kurio pasi
sakymas už viršūnių konferenci
ją, buvo sensacija, dabar savo 
mintis paaiškino: taip, konfer-
encija gali būti naudinga; bet 
tik tada, jei Vakarai bus vienin
gi; jei bus tvirti; jei savo tarpe 
aiškiai susitars, ko jie konfer-

ti “kultūriniam ir prekybiniam ’ 
santykiavimui, kad Įtvirtintų 
esamą padėti de facto.

Dullcs ofenzyva
Vyriausybes sluoksniuose pra

sitariama. kad valstybės sekr. 
Dulles, dabar tik grįžęs iš Bag
dado konferencijos, pereis į po
litinę ofenzy vą. Jos tikslas išaiš
kinti. ar Sovietai tikrai nori su
sitarti. ar tesieka tik propa
gandos. Dulles padėtis dabar pa
lengvėjo ryšium su Amerikos 
satelitu. Patogus momentas pa
remti Eisenhovverio minti, kad 
erdvės ginklai, tarpkontinenti- 
nės balistinės raketos, būtų kon
troliuojamos tarptautiniu būdu

Spauda, kuri lig šiol taip Dul
les buvo puolusi, dabar ėmė ra
šyti. kad Sovietai su viršūnių 
konferencija nori tik propagan
dos arba susitarimo tik Sovietų 
sąlygom.

ANGLIJA IR YEMEN
Yemen įsakė Anglijos atsto

vui išsikraustyti. Anglijos ka
riuomenė ir lėktuvai sau io 30 
vėl susidūrė su Yemen kariuo
mene tarp Yemen ir Adeno.

EGIPTAS Irt SYRIA <J«b«r PRANCŪZIJA IR ALŽIRAS 
bus viena valstybė, kurioje įsi
terpęs Izraelis

Vokietija ir sąjungininkai
Vokietija atsisakė mokėti pi

nigus Amerikos, Anglijos ir 
Pranmziio., kariuomenėm, ku
rios stovi Vokietijoje, išlaikyti. 
Daugiau ia nore,o Anglija 
140 nu! per šiuos metus

Maskva ir Egiptas
Maskva ir Egiptas.pasirašė su-, 

tartį, kad Sovietai duos paskolą
Sukilėlių veikimas sustiprėjo. Egipto pramonei.

BULGANINAS VĖL SU LAIŠ
KAIS

Sovietų min. pirm. Bulgani-, 
nas vasario 2 perdavė preaden- 
tui Eisenhov. oriui laišką 17 pus-

Pravda.' kritikuodama Eisen- lapių, 
honerio planą .jau kaltina, kad 
Amerikai trūksta geros valios. 
Galima numatyti, kad kaltini
mai Amerikai bus sustiprinti, 
nes Pravda iškelia didele reikš
me opinijos, kirti privertusi A- 
meriką kalbėtis su Sovietais. Ši
lą opiniją Sovietai ir toliau iš
naudos. kad išreikalautų priim
ti jų siūlomus punktu,

O VAKARAI?
Chruščiovo perdėti rėikalavi- 55 pnx buvo pasigėrė

Zarubinas ir Dulles
Sovietų atstovas Washintone 

Zarubinas išvyko iš Amerikos, 
neatsisveikinęs vaisi, sekr. nul
ies. Dullcs Maskvai rakštis aky
se kaip Europoje Vokietijos kan
cleris Adenaueris.

Mirtis nuo alkoholio
New Yorko polkija paskelbė, 

kad 1957 visų Žuvusių šoferių
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RAŠO ALMUSŽINIOS IŠ LIETUVOS

se visada jis būdavo apkrautas

ictis tt vakarinių
valstybių.

Maži žingsniai j stambią politika
spėja, jog

emigracijos vadeivos įpareigo
jo .visus banditus paversti 
Amerikos šnipais, skatinti

Morozas suprato: nebėra Ko- 
rotkovo, nebėra Jefimovo nei 
kitų, su kuriais jis lig šiol ben
dradarbiavo. Dirstelėjo į stalą.

“ Ar tu nori toliau dirbti mums 
taip ar ne?” šūktelėjo nepažįsta
mas ir lyg k%atsiminęs, pridėjo: 

“Esu Michail Petrovič”. Paskui

Atestatas atšauktas
MOROZO ISTORMA (6)

Morozui grįžus iš Maskvos, pra
sidėjo fantastiškos istorijos. Jas 
patirdavo Morozas arba tieriri 
iš Vienos, kur sėdėjo Maskvos 
saugumo jaunas įgaliotinis Cer- 
niavskis, arba iš Soble,. kuris * Seniau panašiuose susitikunuo- 
tebebuvo jo formalus viršinim 
kas, nėrs jo veikla diena iš die
nos silpo.

Prie visko pripratusius FBI 
agentus turėjo betgi nustebinti 
Morozo perduota žinia, kad

*Uskv«^^yr. angažavę išsitraukė pje^uką, lapą popie- 
eilę vadinamų darbininkų ku
nigų", kad jie Paryžiuje agituo
tų darbininkus. .

Tiesiog nerimą sukėlė praneši
mas, kad Sovietai gauna tikslias 
žinias apie atominius ginklus iš 
tos Alamos (New Mexico); turi 
nuotraukas, žino net bombų skai 
čių. Vyras ir moteris tas žinias 
pateikia. Jas Sovietai gauna per 
vieną Austrijos milijonierių, gy
venantį Vienoje. Ir metus truko, 
iki Morozui pasisekė sužinoti iš 
Soble to milijonieriaus ir celiu- 
liozos pramonininko pavardę.

Sensacingiausia betgi žinia bu
vo Sovietų sumanymai nužudy
ti Jugoslavijos diktatorių Titą.

Tam ilgai buvo ruošiamasi. 
1950 liepos 29 Vienoje prie 
Praterio Morozas turėjo susitik
ti černiavskį. Skirtą valandą pa
sirodė tik jo žmona. “Mano vy
ras negali atvykti. .Turi kitą la
bai svarbią misiją —ir-pavojin- 
gą” . Kitos dienos laikraščiai 
skelbė apie Jugoslavijos tris pa
reigūnus, kurie paslaptingu bū
du dingo iš traukinio tunelyje 
Austrijoje. Morozas sumetė, kad 
čia bus savo ranką pridėjęs 
čėrniavskis. Netrukus ir pačiam 
Morozui buvo pavesta nuvykti 
į Jugoslaviją padėties patyrinėti. 
Jo raportas buvo 70 puslapių. 
Bet čėrniavskis labiausiai do
mėjosi tame raporte Morozo pa
stebėjimu, kad Į Romą keliavo 
tuo metu daug kunigų —į 
Dangun Paėmimo dogmos pa
skelbimą. Raportas nuėjo i Mask

' vą. Per tą laiką čėrniavskis bu
vo atšauktas ir atsiųstas Jefimo- 
vas. Jefimovas atsivežė specia
lią misiją—nužudyti Titą. Tal
kos jam buvo paskirtą dar 6 
žmonės.

Jefimovas turėjo būti persi
rengęs kunigu.

Tai turėjo būti įvykdyta 1953 
balandžio — birželio mėn. Bet 
Jefimovas misijos neatliko. Ne 
dėl savo kaltės. Jo vietininkas 
Vienoje Petrošiau staiga gavo 
pranešinią telefonu, kad įsaky
mas turi būti sulaikytas. Pra
nešimas pasiekė Jefimovą 12 
minučių prieš atentatą. Jefimo 
vas sugrįžo, bet jo nervai ne
išlaikė, ir jį teko guldyti į psi
chiatrinę kliniką.

Nuo 1952 kovo 12 Morozo pa
reigos padidėjo. Janes Zlatov- _ f 
skos skundai Maskvai prieš So
ble. Soble neveiklumas privedė 
prie to, kad

Morozas buvo paskirtas viso 
sovietinio šnipų tinklo viršinin
ku. Jo pirmas uždavinys — pa
sirūpinti, kad Soble atvyktų į 
Maskvą.

Soble rašinėjo laiškus Korot- 
kovui. aiškinosi, bet vykti delsė. 
O tų laiškų nuorašai vis gulė i 
jo bylą FBI. Nuvilkino porą me 
tų. Bet per tą laiką įvyko Sovie 
tuose dideli dalykai, kurie sudre 
bino ir Morozo pasitikėjimą - - 
buvo suimtas Berija, ir prasidėjo 
valymas skersai išilgai.

Naują dvasią Morozas pergy
veno 1954 lapkričio 16 Vienoje.- 
Pagal slaptus ženklus Morozas 
susitiko prie teatro sn nauju 
sovietų ryširrinku, kuris ji nu
sivedė už kelių gatvių. Ten lau
kė automobilis ir jame nepa- 
žistamas. Kai į automobili Mo- k
rozas ir ryšininkas įsėdo, nepa- *
žistamas nepratarė nė žodžio. į
davė ženklą šoferiui. Atvyko i ' 'j 
rusų valdomą Vienos dalį. Kai 
Įėjo i apartamentą, nepažįsta- f
masis pertraukė tylą, aštriai žiū
rėdamas į Morozą ir tardamas:

rio pametė ant stalo.
"Surašyk savo gyvenimo eigą 

ir kokius uždavinius Korotko- 
vas buvo palikęs. Noriu, kad iki 
sugrįšiu viskas būtų baigta"...

• Petrovič išėjo.
Morozas liko vienas. Mintys 

vis tirščiau gulė: ar iš čia dar iš
eisiu gyvas? Praėjo trejetas va
landų. Petrovič grįžo. Morozas 
nieko nebuvo parašęs, šaukda
mas kad Morozas neturi geros 
valios, Petrovič pagriebė popierį 
ir surašė apie 20 klausimų: Ka
da. pažinai Korotkovą? Kas tave 
jam pristatė? Kokios esi nuo- 
nonės apie Korotkovą. Jefimovą. 
černiavskį? Koki yra tavo gimi
nės Rusijoje? Kodėl mums dir
bi?....”

Kaip bolševiką spauda Lietuvoje vertina 
enkavedistus ir lietuvių partizanus

Žydų kimės LTSR kompar
tijos narys K. Liaudis (slapy
vardis) šiuo metu LTSK KG 

•B (Saugumo Komiteto prie
LTSR Ministerių Tarybos pir
mininkas), skundžiasi jog 
1941 karui prasidėjus, “nema
ža (NKVD) šauniųjų sūnų 
žuvo Lietuvoje diavyrių mir
timi. Antai 1942 metais Kau
ne buvo pakarti Vilimas, 
Slapšis ir Baronas (buvę N 
KVD tardytojai). Sušaudyti juos žudyti*1, 
enkavedistai Senienas, Trin
kūnas, Petrikas, ir daug ki-

vais grupę paruoštų žvalgy
bos mokyklose šnipų su pa
rūpintais radijo siųstuvais, 
ginklais, nuodais ir pinigais. 
Jiems vadovavo pabėgęs į 
užsienį buožė — teroristas 
Lukša. (!) Siųsdami šnipus 
į Lietuvą, Amerikos žvalgy-

"Aš atvykau iš Maskvos trau
kiniu Į čia, kad tave pamaty
čiau, —įšaukė Petrovič, — iš 
čia neišeisi, neatsakęs į klausi
mus kaip reikia."

Pęr astuonias valandas Mo
rozas turėjo rašyti atsakymus. 
Bet rašyti galėjo tik tokius, ku- • 
riuos rado priimtinus Petrovič. 
Iki susitarimo dėl kai kurių at
sakymų. Petrovič daužė stalą 
kumščia. vadino Morozą mela- 
gium.

Į klausimą, kodėl dirba Moro
zas Sovietam, tas atsakė, kad sa- 

jvo šeimai išgelbėti. Tada Petro 
• yič ėmė aiškinti apie revoliu- . 
cijos idealus, apie leninizmą, 
marksizmą. “Ekskomunistai tai 
pavojingiausias z elementas. Eks
komunistai neturi jokio idealo ir 
Įsitikinimų”, pakeltu balsu kal
bėjo Petrovič. “Tai savaime su
prantama,” pritarė Morozas. Tie 
žodžiai buvo lyg degtukas. Pet
rovič pašoko, griebė Morozą už 
apikaklės ir kratydamas ėmė 
šaukti: “Nieko nėra savaime su-

Amerika paprašė ąu Sovie 
tais kultūrinio bendradarbia
vimo sutartį — keisis radijo pn>' 
gramom, spauda, meno bei 
mokslo delegacijom. Kita sritis, 
kuria Sovietai yra labar suinte
resuoti, tai ūkinis bendradarbia
vimas.

Sovietam rūpi parodyti, kad 
santykiai su Vakarais mezgasi 
normaliai, o Vengrijos reikalas, 
pavergtieji kraštai tai jau yra 
praeitis. Tai rūpi Sovietam de
monstruoti prieš Vakarus, o ne 
mažiau ir prieš savo piliečius, 
ypačiai prieš pavergtuosius kraš
tus .Tegul pavergtieji mato, jog 
vakarai yra susitaikę su esama 
padėtim, juos, pavergtuosius, 
yra nurašę. Tegul pavergtieji 
dėl to nerodo ragę ir nesišiau- 
šia prieš Sovietus.

Su tokiais Sovietų norais kar
tais labai sutampa Vakarų biz- parodoje Maskvoje leisti Ameri- 
nierių interesai. Kaip is tos So- kos skyrių suorganizuoti?

Mackevičius numykė: esą reik
tų pagalvoti. Neubergeris kelis 
kartus apsilankęs Maskvoje 1956 
liepoje pasirašė sutartį, pagal 
kurią išnuomojo Gorkio parke 
parodai 250,000 kv. pėdų. Neu
bergeris dabar nori įpiršti tą vie
tą Amerikos vyriausybei, žino
damas, kad parodos reikalui A- 
merika yra rezervavusi 2.2 mil. 
doL Tačiau lig šiol jis teturi iš 
departamento atsakymą gana 
kietą:

vyriausybė nedalyvaus priva
tinėje parodoje ir nepirks pri
vatinėje parodoje vietos.

Jei Amerikos vyriausybė ne
dalyvaus, o dalyvaus tik atski
ros firmos ar biznieriai, Maskva 
tokiu klausimo sprendimu taip 
pat nėra sužavėta. Jai svarbu, 
kad tai būtų Amerikos oficialus 
dalyvavimas. Neubergeriui svar
bu gauti pinigus. Įdomu bus pa
žiūrėti ir pasekti, ar jos pas
tangos prispausti vyriausybės 

“Jei jie nebūtų dirbę mūsų žmones duos Neubergerio ir 
Maskvos norimų yaisių.

• Biznierius daro biznj iš 
politikos, o diplomatas daro 
politiką iš vakarienes • So
vietai nori asmeninių santy
kių su viceprez. R. Nixonu
• Zarubinas išvyko, užrišęs 
mazgą • Maži mazgeliai ir 
žingsneliai | įsoegzistajdjos 
didelį mazgą.

vietų politikos biznieriai mėgi
na susikrauti kapitalą, rodo 
aktualus Gottfried Neyberger 
pavyzdys. Tas tarptautinio mas
to biznierius 1955, kai Amerikoj 
lankėsi Sovietų ūkinio gyveni
mo figūra, dabartinis Mackevi
čius, pakišo mintį:

kodėl jūs negalėtumėt savo

Gelbėdami “Tarybų Val
džios lietuviams duotą tikrą
jį valstybingumą, nepriklau
somybę ir laisvę (!) pokario 
metais”, rašo K. Liaudis.

Saugumas turėjo aršiai 
kovoti su buržuazinėmis na
cionalistinėmis gaujomis va
karinės Ukrainos srityse, Bal
tarusijoje, Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje.

“Dar vykstant karui, hit
leriniai vadeivos ir jų karinė 
žvalgyba kartu-su savo paka
likais pradėjo lipdyti gink
luotas gaujas iš savo talki
ninkų... Hitlerininkų suma
nymą parėmė JAV ir Angli
jos imperalistinės žvalgybos 
ir kontrerevoliucinės lietu
vių emigracija... Kovai su 
ginkluotomis gaujomis buvo 
organizuoti specialūs kovoto
jų būriai... Valstybės saugu
mo organai galutinai sutriuš
kino ginkluotąsias naciona
listines gaujas, šioje kovoje 
žuvo saugumiečiai Štokas, 
Petkevičius, Gužauskas, Tri- 
minskas, Juchnevičius, Kar- 
puchin, kiti... JAV, Anglijos 
ir kitų šalių imperialistinės 
žvalgybos aktyviai naudojasi 
lietuvių nacionalistinėms e- 
migrantinėmis organizacijo
mis”. (!)

ir todėl patartą laikyti lie
žuvį už dantų, nes “priešas 
viską girdįs”. “Liaudis” pa
sidžiaugia, kad saugumas 
jau sėkmingai likvidavę ir 
“asmenybės kulto” padari
nius.

BEDARBIŲ SKAIČIAI 
TEBEAUGA

Prez. Eisenhoweris spau
dai pareiškė, kad bedarbių 
skaičiaus augimas dar nesąs 

4 toks aliarmuojantis, kad bū
tų reikalinga atskirose vieto
se valstybės pagalba. Tačiau 
bedarbių skaičiai vis tiek au
ga. Auga tokiais santykiais: • 

1957 gruodyje buvo 3,374, 
000; vieneriais metais anks
čiau buvo 2,727,000; 1958 sau
syje jau persirito per 4 mil.; 
numatoma, kad vasary — 
kove pakils iki arti 5 mil. 
Tik po to, antrame metų ket
virtyje, pradės mažėti ir ket- ■ 
virtame ketvirtyje laikysis 
apie 3,460,000.

Bedarbių skaičius sumaži
na šiuo metu savaitinio dar
bo valandų skaičiaus suma
žinimas atskiram dirbančia
jam. 1957 gruodyje savaiti
nis valandų skaičius buvo

buvo iš esmės

(Nukelta i 3 p.)

i
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Bet Zarubinas taip pat žino, 
kad nuo 1960 Nixonas gali būti

mas rizikuoju. Kiekviena minutė 
kurią aš skiriu Sovietam, man 
gali kaštuoti gyvybę už revoliu
ciją”.

vič. •?
“Bepig tamstai. Tamsta esi 

čia rusų zonoj, globojamas visos 
armijos, —a kėlė balsą Morozas.

“Tol, kx>Į dirbi revoliucijai, 
neturi nieko bijotis”, - jau ap
rimusiu balsu kalbėjo Petrovič.

Pasikalbėjimas baigėsi 4 vai. 
ryto. Morozas įžengė Į savo vieš
buti virpėdamas kaip lapas. Eisenhowerio vietoje.

(b.d.

revoliucįjos naudai, man jie bū-

%

$

$

i 
i
*
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prantamo. Gyvenimas ir mirtis 
taip pat* nėra savaime supranta- 
ma .

Vėl kelias minutes kalbėjosi 
aprimę apie kapitalizmą. Staiga 
Petrovič vėl čiupo Morozą kra
tyti šaukdamas ir spausdamas 
prie sienos: x r

"Tu esi likęs buožė. Tu neiš
eisi iš čia, iki nebūsi pasirengęs 
aukotis mums taip kaip aš".

Morozas neteko taip pat šalto 
kraujo. Užsidegė ir jis ir ėmė 
šaukti: “Jeigu tavo du broliai pa
slaptingai būtų nužudyti, kaip 
buvo padaryta su manaisiais, tai 
būtum taip pat gal kitos nuo
monės”.

Chruščiovas užsimojęs laimė
ti pasikalbėjimą su Eisenhowe- 
riu. Jei ne su Eisenhoweriu, tai 
bent su jo pavaduotoju užsimojo 
pasikalbėti: Zarubinas, Sovietų 
atstovas Washngtone, tas pats, 
kuris Kanadoje^ organizavo šni
pus ir buvo dėl to išjotas. Vice
prezidentas Nixonas yra žino
mas kaip komunistų priešas Nr. 
1. Jis gi pirmasis sudarė bylą

40.2, o vieneris metus anks- 
banditai Lietuvoje čiau 40.9. Jei dirbantieji 1957 

sutriuškinti, 
atsargesni nacionalistai išsi
žadėjo šių pasmerktų žmog
žudžių žvėriškumo. Tuo susi
rūpino Amerikos žvalgyba. 
Ji permetė į Lietuva lėktu-

gruodyje būtų dirbę tiek va
landų kaip 1956 gruodyje, 
tai bedarbių skaičius 1957 
gruodyje būtų vienu milijo
nu didesnis; ne 3.4 mil., bet 
4.4.

LIETUVIduok savo draugam lietuviška dovaną - lietuvišką
knygą. Pasirink iš žemiau esančių ir užsisakyk
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910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y

MALDAKNYGES
Sveika Marija, St. Yla $2.50
Viešpaties Angelas- kun A Sabaliauskas raud. $2.00

de luxe $4.50
Apsaugok Aukščiausias — kun dr P. Aleksa
Jaunuolių maldos, kun Kirvelaitis. auks

$1.00 
$1.75 

balt. $2.50 
Atlaidų šaltinis,. $4.00
Būk mums malonus. Kan. F. Bartkus. 413 p. . 2.00

LIETUVOS ISTORUA-LR GEOGRAFIJA
Kovose dėl Lietuvos, II d., St. Raštikis ........... 7.00
Kryžiuočiai I, II ir UI t., H, Sienkevičius — po 3.50 
Lietuvos vaizdą albumas, V. Augustinas 11,1. 6.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p...................................   1.00
Legendariškieji 0. F. M. kankiniai, 45 p. ....... 0.50
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičiui, 127 p............. 2.00
Nepriklausomos bietuvos pinigai. J. Karys ....... 5.00

1 50 
3.00

POEZIJA
Kristaliniam karste. J. Aistis ......................... 2.00
Konradas Valenrodas, A. Mickevičius. 97 p. 1.50 
Šventieji akmenys. F. Kirša, 112 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p.
liaukų liepsnos. A. Tyruolis. 44 p. ................ ....... 1 00
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p........... ....... 2.00
Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai. 144 psl........... .................................
Daiktai ir nuorūkos. L. Žitkevičius ........

iį
2.20 g
1.00 1

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

H1 p....................... _............  -........

. $2.00
. $5.00

.. 2.00
... 2.00.

5.00
1.50

DRAMA
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas, 80 p.' 1.50
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p...................... 1.50

Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p..........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian. 145 p. 
Ateitininkų ideologija, prof. St' Sąįkauskis.
Prie vilties kryžiaus. Dr. J. Prunskis. 139 p.........
Laisvė ir būtis. Dr. J Girnius, 151 p........... .......
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius. 246 p.....................-.................
Šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis. 220 p. 
Aušros žvaigždė. Tyruolis. Marijos poezijos 
antologija. .............. ... ................
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna 
sv. Jonas Bosco. kun. J. Lemoyne. 755 psl.

MUZIKA
Missa in honorem Iznm. Cordls ..................
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p.

BELETRISTIKA
Smilgaičių akvarelė, P. Jurkus ..... ....... .
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis. 101 p.......
Mėnuo vadinamas medaus. Nelė Mazalaitė,

220 p........... . ..............    ™..’ 2.50
Mistiniame sode, M. Vaitkus atsiminimai, Ž07 pst$XOO 
Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis $2.00
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p. .................... 1.20
Tipelis. Pulgis Andriušis. Humoristinis

romanas. 240 p...............  -........J......... 3.00
Audra Žemaičiuose, VI. Andriukaitis, 218 p...... 2,20
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.............................. 1.00 Velykų pasakos, N. Butkienė. 32 p.
Gabija, metraštis --------------- -------- --------------- .' 6.00 ‘“n
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p: --- -------- 1.50
Susitikimas, J. Gailius, 155 p.____ _________ 1.50
Don Kamiliąus pasaulis, 324 p. --------------------- 3.00
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p...... — 1,80
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. 2.00
Siela už sielą. D. Pilta, 304 p. .. 2.00
Algimantas. V. Pietaris, 267 p. 2.00
Gyvačių lizdas. Fr. Mauriac 2.60

2.00 ' Pabučiavime, J. Grušas 150 Broeklyn 21, N, Y

1.00
0.70
1.00

$3.00
1.50
2.00

1.50
□,50

2.00
Koc

VAIKŲ LITERATŪRA
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius, 155 p............. T.80
Pasakos. Haufas, 93 p........................................... 1.25
" ’ ‘ “------- “ j...................... 1.00
Baltasis vilkas, K. Binkis. 36 p ...?.___ —
Lapės pasaka, V. Pietaris. 96 p...............
Po raganos kirviu. J. Jankus. 101 p ...;....

1.00
1 10
1 50

2.00 
1.00 

-• 5.00 
Jaunystės maršas. Alfas Sušinskas. jaunimui skirta 

knyga. 260 psl.

ĮVAIRIOS t .

Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7 00 (įrištas)
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Kur nėra religijos, ateina policija
Paaugliu nusikaltimai Bro- 

ooklyno aukštesnėse mokyk
lose vėl sukėlė jaudrias kalbas, 
kaip praėjusiais metais tokių pa
čių paauglių žudynės gatvėse ir 
aikštėse Bronxe. Tada buvo pa
didinta policija. Dabar policijos 
sargybos sustiprintos prie aukš
tesniųjų mokyklų. - Aplink jas 
susidarė tartum koksai karo sto
vis.

Karo stovis dar susidarė tarp 
teismo ir mokyklų. Teismui pra
dėjus tardyti John Marshall auk
štesnės mokyklos mokytojus ir 
vedėją, šis nusižudė. Toje mo
kykloje pamokų metu buvo nu
skriausta mažametė mergaitė. 
Sakoma, iš teismo pusės moky
tojam ir vedėjui prikišta stoka 
priežiūros. Teismas ginasi tokio 
priekaišto nedaręs ir jaučiasi 
mokyklų vadovybės neteisingai 
puolamas.

Kaip ten bebūtų, tačiau jau
nųjų nusikaltėlių sutvarkymui 
kitos priemonės nerandama ir 
nesiūloma, kaip tiktai policija, 
teismai ir pinigai.

"Skandalingi dalykai turi bū
ti sulaikyti, — rašo Herald Tri
būne savo Įžanginiame sausio 
31. — “nes miestui jau darosi 
koktu dėl tų nusikaltimų”. Jiem 
pašalinti tasai dienraštis siūlo 
tokius vaistus:

mokyklom — prūpinti pakan
kamai mokytojų ir jiem žmoniš
kai už darbą atlyginti; duoti tei
sę kriminalinį elementą iš mo
kyklos šalinti:

policijai — padidinti ją dar 
4000 vyrų, kad užtikrintų gat
vių ir mokyklų saugumą ir su
medžiotų židinius, kuriuose ge
ma mintis griebtis peilio ir ki
tų gnklų;

teismui — atsisakyti švelnaus 
elgesio su jaunais valkatom; bū
ti žmoniškam, bet ir kietam; gal 
ir čia reikės daugiau pinigų ir 
smegenų.

Vadinasi, griežtumu, priežiū
ra ir pinigais norima užkirsti

Puolished S«ml-Weekly exccpt holl- 
day week*. when issued weekiy

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama$6.00
Brooklyn, N. Y. ----------------- $6.50
Pusei me'.M -------- ;---------------- $3.50
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kelią jaunamečių nusikaltimam. 
Premonės tos reikalingos, bet 
nepakankomos, nes jos neuž- 
gribia atmosferos, kurioje nu
sikaltimai subręsta. “Herald Tri
būne” apie tai neužsimena nė 
žodeliu.

Jaunieji nusikalsti mokosi iš 
vyresniųjų. Jei to nemato savo 
aplinkoje, tai mato kinuose, te
levizijoje, žurnaluose, apysakose 
ir spaudoje. Jie mato ir skaito 
apie žmogžudystes, vagystes, 
plėšimus, prievartavimus, di- 
vorsus. Kai kurie gatviniai laik
raščiai, —o juos jaunieji dau
giausia skaito, — tiktai krimi
nalų vaizdavimu ir verčiasi. Ki
nai ir kriminalinė spauda iš 
to daro pinigą, ir tuo pačiu pini
gu norima piktą išvaryti. Kur 
logika? Jei policijai ir teismam 
statomas reikalavimas būti 
griežtesniem, gaudant ir bau
džiant mažamečius nusikaltė
lius, tai kodėl nebaudžiamas ir 
nekontroliuojamas tas vyresnių
jų biznis, kuris jaunimą demo
ralizuoja? Reikia pradėti valyti 
nuo šaknų, ne nuc atžalų.

★
Religija taip pat neįskaito

ma Į priemones, o ji geriausiai 
gali pagydyti papuvusias šaknis. 
Mokyklom siūloma padidinti- 
mokytojų skaičių ir sustiprinti 
drausmę, bet į ką mokytojai tą 
drausmę atrems: tiktai į baus
mes ir policijos apsaugą? Po
licija ten ateina, kur religija iš
eina. O iš viešųjų mokyklų ji 
išmesta .Tai varžo sąžinės lais
vą — sakoma. Na, tada ir tu
rima tokia laisvė, kurioje pa
augliai vieni kitus piausto ir 
prievartauja. Nuodėmės jie ne
supranta ir Dievo nebijo, nes 
apie Dievą jiem nekalbama. “O 
kur Dievas išvaromas, — sako 
Gonzague de Reynold, — ten 
vieta nelieka tuščia”. Ten Įsi
brauja piktas — pačion širdin, 
iš kurios lengvai jau nebeiškrap- 
stysi nei policija nei teismu.

Socializmas praktikoje rodo savo nesėkmę
"Kur tiktai marksizmas bu

vo praktiškai pritaikytas, ten 
jisai pasirodė nepajėgus duoti 
geresnę gyvenimo linkmę".

Tokiu teigimu, paimtu strai
psniui motto, \Villiam Henry 
Chamberlin rašo apie "Sociali
zmo nesėkmę" (The Failure of 
Socializm). Straipsnis yra pasi
rodęs šių metų vasario mėn. 
“Reader’s Digest”. Redakcija 
pristato autorių, kaip gerai pa
žįstantį Europos ir Azijos pasku
tiniųjų laikų įvykius. Būdamas 
JAV likraščių korespondentu, 
jis tuos įvykius yra atidžiai se
kęs apie 35 metus ir turėjęs pro
gos išsikalbėti su žymiais poli
tikais bei ekonomistais. Tai aiš
ku ir iš pates straipsnio, ku
riame jisai vieną kitą pavardę 
sumini. Bet tai, kas rašoma, ne
gali būti naujiena tam, kas ir iš 
laikraščių ar radijo pranešimų 
seka kitų kraštų gyvenimą. Ypač 
tai nenaujiena europiečiam, bet 
gali būti mažiau žinoma kai ku
riem amerikiečiam.

Kokius faktus ir argumentus 
VVilliam Henry Chamberlin nu
rodo paremti savo teigimui, kad 
socializmas išgyvena nesėkmę.

SOCIALIZMO BANGA 
VIRŠŪNĖJE

“Prieš dvylika metų, —rašo 
autorius, — socializmas atro
dė lyg būtų ateities banga.... So
vietinis komunizmas, tasai bru
talus Rytų socializmas, prievar
ta primetė maskvines vyriausy
bes ir ekonominę sistemą Len
kijai, Rumunijai. Bulgarijai* Če
koslovakijai. Jugoslavijai ir Rytų
Vokietijai”. Straipsnio autorius 
praleido .kad tas pats anksčiau 
buvo padaryta su Lietuva, Lat
vija ir Estija. Jos buvo pirmosios 
to brutalaus Rvtų socializmo au- 

<kos.
Iš antros pusės, kaip nurodo 

WHiam H. Chamberlin, “Britų 
darbiečių partija, atstovaujanti 
švelnesnės formos Vakarų so
cializmą. persvėrė ir laimėjo rin
kimuose. Visoje Europoje, išky- 
rus Šveicarija. Ispaniją ir Portu
galiją. socialistai prasikišo vy
riausybėse: kai kur — Prancūzi
joje ir Italijoje jie buvo są
jungoje su komunistais”.

Vadinasi, po praėjusio karo 
socializmo hivyravima-is Euro
poje buvo labai ryškus ir nu- 
sveriantis. Jis siekė savo viršū
nę.

SOCIALIZMO ATOSLŪGIS
“Šiandien. — pastebi W.H. 

Chamberlin, — vaizdas yra pa
sikeitęs iki neatpažinimo. Sovie
tų žiauri intervencija Vingrijoj 
komunizmo įtaką didžiai suma-

• Karolio Markso idėjos ir praktika • Žemės ir valdžios 
užėmė daug, bet socializmo liko maža • Kodėl Markso vė
liava nuleidžiama nuo stiebo? • Socialistų tvirtovė pasi
daro krikščionių demokratų atrama • Kodėl nuo vaJstybi- 

_ nės iniciatyvos sukama į privatinę?

žino. Visuose didžiuose Vakarų 
Europos tautose socializmas 
traukiasi, užleisdamas vietą de
šinėm ir centro grupėm. Pasi
tikėjimas laisva kapitalistų rin
ka ir privačia iniciatyva plačiai 
pakeičia socialistų planavimą”.

Aišku, kad autorius žiūri į So
cializmą daugiau iš ekonominio 
—ūkinio taško. Bet tai ir yra 

socializmo pagrindas: duoti ge
resnį ir teisingesnį medžiaginių 
gėrybių gaminimą ir tvarkymą, 
pasiremiant valstybinėmis prie
monėmis ir susiaurinant priva
tinę nuosavybę ir iniciatyvą. 
Kaip tokia socialistinė sistema 
pasirodo nuostolinga pačiam 
kraštui ir žmonėm, straipsnio 
autorius pavaizduoja Anglijos 
ir Vokietijos pavyzdžiais.

DARBlEČIŲ EKSPERIMENTAS

Po karo laimėję Anglijoje rin
kimus, darbiečiai šokosi socia
lizmo dogmas taikyti praktikoje. 
Buvo suvalstybinti geležinkeliai 
ir anglių kasyklos. Buvo darbi
ninkam sakoma, kad dabar 
turės tą naudą, kurią turėjo ka
pitalistai. Pasirodė priešingi 
reiškiniai “Nusiskundimas gele-. 
žinkelių patarnavimu yra pa ;i- 
daręs perdaug dažnas, geležin

BAZNYCIA AR SINAGOGA? Nieko panašaus. Apvaliame pa
state bus uždarytas atomas. Jis duos elektrą. Tai statoma atomi
nė elektrinė stotis už 50 mylių nuo Chicagos. Jos pajėgumas — 
180,000 kilovvatų. Kaina — 45 mil. dolerių. Bus pastatyta 1960.

keliai tebeduoda nuostolį”. 
“Anglių kasyklose Britanija 
kasmet netenka pusantro mil- 
jono tonų anglies”. Darbiečių 
partija pati supratusi, kad iš 
jos reformų gero nėra. Vieno
je savo konferencijoje jinai pa
sisakė nebe už suvalstybinimą, 
o už privataus kapitalo inves
tavimą. Pačios partijos žodžiai: 
“Mes neturime intencijos kištis 
į betkurios bendrovės vadova
vimą jeigu ji daro gerą darbą.”

Daroiečių valdymas Anglijo
je yra palikęs nemalonius prisi
minimus. Bet tai nereiškia, kad 
jie valdžion negali grįžti. Straips 
nio autorius to neneigia, tik pa
stebi. kad tas grįžimas tegali 
ateiti “per konservatorių klai
das, bet ne per socializmo šūks
nius”. Jie pasidarę nepopulia
rūs.

Kitą pavyzdį autorius ima iš 
vakarinės Vokietijos, kuri po 
karo buvo tokioje padėtyje, kad, 
rodos, tik “griežta valstybės kon
trolė” galėjo kraštą gelbėti. So
cializmui buvo geriausios per
spektyvos. Tačiau vakarinė Vo
kietija atsistatė ir net kitas vals
tybes pralenkė laisvos iniciaty
vos pastangomis ir konkurenci
ja .To pasiekusi krikščionių de

mokratų partija, vadovaujama 
K. Adenauerio ir L. Erhardo. 
Autorius ypač iškelia pastarojo 
nuopelnus ūkiniam Vokietijos 
pakilimui.. Tai buvęs “didelis 
smūgis Vokietijos socializmui’. 
“Markso tėvynėje prieš įsigalint 
Hitleriui dauguma darbininkų 
balsavo už komunistus”. Gi praė
jusį redenį “krikščionių demo
kratų partija (CDU) surinko 
daugiau kaip pusę balsų pra 
moniniam Ruhro krašte”. Va
karų Vokietijoje “socialdemo
kratai turėjo Markso vėliavą nu
leisti ant stiebo žemiau”.

KOMUNIZMO ŽINGSNIS 
ATGALIOS

Marksizmas tvirtai nesilaiko 
nė pačiame komunizme. Auto
rius nurodo, kad Marksas laikė 
“privatinio kapitalizmo velniš
ku bruožu rekordinį darbą 
(piecework)”. Tą bruožą, deja, 
dar velniškesnėje formoje turi 
bolševikinė sistema. Ten kone 
visas darbas ir atliekamas rekor
diniu būdu (darbadieniai, miško 
kirtimo normos ir normų nor
mos). “Lenkijoje ir Jugoslavijo
je traukiamasi nuo kolchozų.... 
Chruščiovas kovoja su centrali
zacija ir biurokratija”.

Praėjusią savaitę jis puolė

Maži žingsniai į stambią politiką
(atkelta .š 2 p.)

Eiti prie Nixono Zarubinas 
pradėjo iš tolo. Jau prieš kelis 
mėnesius kongresmanas Patrick
J. Hillings, Kalifornijos respub
likonas, pradėjo gauti iš Sovietų 
atstovybės pakvietimus pietų. 
Iš pradžių nekreipė į juos dėme
sio. Bet sykį nuėjo. Kai sėdo prie 
stalo, Hillings suprato, kodėl jie 
tuojau jį apsėdo klausimais: ko
ki Nixono ir Knovvlando santy
kiai, kokia Nixono reikšmė res
publikonų part. ir tt. Hillings 
gi yra Nixono artimiausias drau
gas Kongrese.

Pietūs buvo suvalgyti ir už
miršti. Bet šiom dienom į Hill
ings ofisą atėjo Sovietų diplo
matas ir pasisakė skaitęs agen
tūros pranešimą, kad Nixonas 
norėtų atlankyti Sovietus.

Diplomatas norėty pakalbėti 
su 'Nixono. Ar Hillings nepatar- 
pininkautu?

Tas nurodė tiesiai kreiptis. 
“Ne, ne, — atsakinėjo diploma
tas, — mes norim ne taip ofi
cialiai”.... Kai apie tai patyrė 
Nixonas, jis paskambino valsty
bės sekretoriui. Dulles atsakė 
nematąs nieko pikto tokiame pa

MARY L. NEELY, New Yorko 
studentė, vyksta j Belgiją, Briu
selį, kur bus vadove ir aiškin
toja amerikiečių parodoje. Viso 
siunčiamos 6 mergaitės.

valstybines traktorių ir kombai
nų stotis kolhozuose, kalbėjo 
apie ....privatinę iniciatyvą, čia 
cituojamo straipsnio autorius 
to dar nežinojo, kai rašė, kad ir 
pats komunizmas “daug kur 
traukiasi nuo valstybinio plana
vimo ir racionavimo”.

Be abejo, jam toli ligi laisvų 
kraštų, nes visa sistema sugriū
tų. bet ji taip pat rodo, kad sto
vi ant negero kelio. Ir tai yra 
kelias socializmo. ..

S.

sikalbėjime ,jei jis eitų norma
liu keliu, per departamento tar
pininkavimą.

Prieš savaitę Nixonas kalbė-
josi su Zarubinu 42 minutes. 
Po daugybės bendrų žodžių apie 
tautų draugiškumą, apie asme
ninius santykius, Zarubinas stai
ga paprašė:

ar Nixnas neparemtu parla
mentu delegacijų pasikeitimo? 
Nixonas savo ruožtu paprašė 
Zarubiną: ar jis neparemtu pre
zidento Eisenhowerio idėjos erd
vės tarptautinei kontrolei.

Zarubinas išvyko iš Washing- 
tono, bet jam i nuopelnus bus į- 
rašyta, kad jis sumezgė tiesiogi
nį kontaktą su Amerikos vice
prezidentu. Taigi pasitarnavo 
koegzistencijai. Kiekviena smul
kmena. kuri veda į tikslą, jau 
yra didelis dalykas. M,

• Tėv. dr. Viktoras Gidžiū
nas rašo plačią Lietuvos 
pranciškonų ordino istoriją.

• Viktoro Petravičiaus kū
ryba bus iliustruoti naujieji 
Aidai. Jie šie savaitę spaus
dinami.

PAMESTIEJI
ROMANAS
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ą, kuri yra 
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bėgančiomis 
laukimo ir laikrodžio minutėmis 
jį užvaldė, neramumas, prieš 
kurį jis pirmiausia kovojo: ar 
tik kas-uors nesutrukdys jai iš
vykti?. Ir pagaliau, ar jis be- 
pažins ją toje minioje, kuri ver
šis prie išėjimo? Jis išsaugojo 
savo dvasioje 14 metų išdykėlės 
vaizda, visada linksmą, nežiū
rint kasdienių rūpesčių, kada 
sekmadienį jie traukdavo pėr 
pievas prie Luaros krantų. Ji 
aiškiai jam parašė: tokia didelė, 
kaip tu! Bet ne, jis nenori, kad 
ji būtų pasikeitusi. Gudri, ji ap
rašė jam savo drabužius, ji iš 
anksto pranešė, kad turės ranl- 

i koje nosinę. Ir Danielius juo
kiasi: koks atsargumas!

Ir štai, lyg apsakydamas į 
slaptą Danieliaus troškimą, lė
tai, truputį pagal stoties tvar
karaštį pasiskubinęs, įeina sto- 

tin traukinys. Išsipila minia ir 
beveik jį paskandina. Jis pasku
bomis žiūri į visas mergaites, 
kurios eina pro jį. Jau beveik 
tuštėja, ir jį apima staigi bai
mė: nieko! Aikštėje vaikščioja 
keli vyresni žmonės ir jauna, 
gana aukšta mergaitė, daugiau 
vilkdama, negu nešdama sunkų 
lagaminą. Danielius iš tolo ją 
apžiūrėjo: ne, tai — ne Terese; 
ne jos liemuo, ne jos veidas ir 
ne jos elgesys. Teresė turėjo 
trumpus rūbus, šita apsivilkus 
ilgais. Jis atsisuko, tirdamas 
praėjusius iš užpakalio, ir, kad 
geriau matytų, pasilipo ant va
gono laiptelio. Viešpatie, tik
riausiai ji praėjo nepastebėta! 
Ir dvi ar tris minutes jis ieško 
akimis toli prie išėjimo jaunos 
sumišusios mergaitės, kuri ga
lėtų patraukti jo dėmesį...

Staiga jis pajunta savyje kaž
ką neišaiškinama: Į jį žiūri... 
Ji yra ten, už dviejų žingsnių, 
besišypsanti; iš jos lūpų skren
da-vienas vardas: — Danieliau!

Kaip! šita didelė mergaitė, 
gražiu apskritu veidu, giliomis 
ir linkmomis akimis, yra jo ma
žoji Teresė! Danielius paabejo
ja, iš pradžių jis negali supras
ti, paskui jis atremia į savo šir
dį tą galvą, kuri pasilenkia į jį, 
ir, užmerkdamas akis, nori at
rasti kitados buvusią savo se
sutę.

Teresė tariau
— Mano broli, tu manęs ne

pažinai?
— Leisk man tave apžiūrėti, 

mano sesute... Bet tu pasikei
tus... tai — ne tu...

— Bet. Danieliau, tai aš. aš, 
tavo mažoji Teresė. Ak, taip, 
mano liga ir tie treji metai ma
ne pakeitė; aš tau tai sakiau, 
bet visuomet aš esu ta pati. Jei 
tu žinotum, kokiu nekantrumu 
aš laukiau šios dienos! Iš tolo 
aš tave pažinau ir norėjau bėgti. 
Aš tuojau supratau, matydama 
tave atsisukant į minią, kad tu 
nenorėjai manyje matyti savo 
mažosios Teresės! Betgi žiūrėk 
į mane...

— Jau nebe tu, mano sesute, 
kodėl tu tokia didelė? Aš norė
čiau tave matyti tokią, kokia 
tuo laiku buvai, kada aš tave 
palikau. Tu atsimeni, kada aš 
mėtydavau šviečiančias kirmė
laites į tavo plaukus. Juokai! Aš 
norėčiau paimti tave ant rankų, 
kaip kitados, bet dabar nebe
drįstu...

— Danieliau, ar tu manęs 

daugiau nebemyli?
— Ak! taip; bet kodėl tu to

kia pasikeitusi?
Teresė juokdamasi:
— Ko tu nori, mano broli, 

aš negalėjau palikti visai ma
žytė. Tu žinai, kaipB pirmiau 
man sakydavai: “Pranešk, kai 
užaugsi, tu man būsi pusese- 
rė”. Ir kada aš užaugau, ar 
tu nepatenkintas? Ar tu žinai, 
kad aš einu 17 m.?

—Tiesa.
★

Jie išėjo iš stoties. Tiršta ir 
kleganti minia kurtino Teresę.

— Koks judėjimas! Bet kodėl 
taip žmonės lekia, kaip kvaili? 
Ak. Danieliau, žinai, kad aš bi
jočiau čia. jei tavęs nebūtų.

— Būk rami, aš esu Čia ir 
vėl pradėjau tave globoti.

— Kaip bus gerai! Tu atsime
ni...

— Klausyk, įsikibk man į 
ranką , paimsime automobilį, 
nes mums reikės pervažiuoti vi
są Paryžių. Leisimės išilgai Se
nos upės, pamatysi!

•
Ponai Enguerrandai šiltai pri

ėmė naują augintinę, ir Teresė 
greitai apsiprato. Be to. Danie
lius yra čia!

Ak, tas brolis! koks pagaliau 
džiaugsmas būti prie jo! Vakare 
pasišnekučiuojama, 0riešišsiski- 
riant kiekvienam Į savo kamba
rį. Tai brangiausios dienos va
landėlės. Siela ištikimai saugo 

viską, ką'ji gali pasimti džaugs- 
me arba kančioje ir visuomet 
pasiruošusi tai atgaivinti. Jų at
siminimai paskęsdavo tuose me
tuose, kada jie drauge gyveno 
Tracy. Apie Fresnes kalėjimą, 
niekados nė žodžio; tai labiau
siai neteisingas įvykis, kurio ne
reikia niekados judinti. Teresė 
viena turi teisę prisiminti me
tus, kuriuos ji praleido Neverse. 
Jie nebuvo nenaudingi. Džiaugs
mas, atradus Danielių, neleido 
jai nustelbti atsiminimų ape tas, 
kurios iš bailios ir laukinės 
mergaitės išaugino panelę savo 
paprastume pilną švelnumo.

— Ar tu žinai, — sakydavo 
ji savo broliui, — jei būčiau 
dar kurį laiką ten pabuvusi, aš 
būčiau gavusi slaugytojos pa
žymėjimą? Bet kada tu mane pa
šaukei, niekas negalėjo manęs 
sulaikyti; aš būčiau viską atida
vusi, kad tik tave rasčiau.

Ir Danielius rimtai klauso sa
vo Teresės, savo sesutės.

— Dar kalbėk, — sakydavo 
dažnai. — man reikia tave įsi
klausyti.

šito reikalo priežasties jis ne- 
siaiškino. Ypatingas įspūdis, ku
rį jis pajuto, ją sutikęs Lyono 
stotes aikštėje, pasiliko. Jis jau
tė savyje nešaiškrnamą neramu
mą. Daug kartų Teresė jį pasti- 
bėdavo ir klausdavo, kas jam. 
Kiekvieną kartą jis ją nuramin
davo savo juoku, mesdamas kal

tę aštuoniolikai mėnesių arešto, i 
Prieš eidama į savo kambarį 

Teresė ateidavo priglausti savo 
galvos prie savo brolio, ir šis 
jautė, kaip kiekvieną dieną ten, 
prie pat širdies, didėjo žaizda.

•
Ėjo mėnesiai.
Maksas baigė 18 metų.
Jo tėvas, nusivylęs blogais jo 

mokslo Condorcete daviniais, pa
siėmė jį pas save. Gal būt, norė
jo jį sudominti žmonių dvasios 
išlaisvinimo veikla, kurią jis 
buvo pradėjęs. Jis pasiliko jį 
sekretorium. Jo uždavinys bu
vo pirmiausia atplėšti gausin
gus laiškus, kuriuos gaudavo tė
vas. juos suskirstyti ir pažymėti 
kai kuriuos, kurie atrodė nau
dingi saugoti, šituo būdų, gal
vojo Enguerrandas, aš jį prilai
kysiu ir sutvarkysiu jo kai ku
riuo atžvilgiu nukrypusį elgesį. 
Pareigos Maksui patiko, jos jam 
leido įeiti į naują pasaulį žur
nalistų, kurie gyvena 
iš kovos už idėjas, gaudami 
smūgius ir juos duodami. Ji ten 
domino plepalai, skandalai ir, 
pagaliau, galimybė pavilgyti ta
me užnuodytame purve strėles, 
kurios nužudytų priešą.

Jei Enguerrandas buvo nuo
saikus kovoje su tais, kurie ne
pripažino jo idėjų, tai jo sūnus, 
priešingai, slaptai padrąsintas 
tėvo padėjėjų, neturėjo jokio 
saiko. Tėvas norėjo neigti Die- 

į sūnus gi visai nieko, šis 
jaunas laisvamanis didžiausią 
džiaugsmą turėjo pulti kunigus, 
kuriems jo tėvas visuomet reiš
kė pagarbos. Maksas nebuvo ne
protingas: jei norima sukurti be- 
dievšką visuomenę, aiškiausiai 
reikia pulti tuos, kurie skelbia 
Dievo idėją. Enguerrandas ne
žinojo, ką atsakyti į panašias 
pastabas.

Jis pasisakė Lorotui apie nau
jas sunkenybes, kurias nujautė 
ateityje. Jis pradėjo abejoti, ar 
jo sūnus nesukels triukšmo, pa
niekindamas jo pamokas apie 
dorovinės tvarkos reikalingu
mą.

—Ką gi! Kai sūnus stoja ko
von. tai parodo tėvui, kad jo na
mai yra padalyti, ir kad tu tu
rėsi anksčiau ar vėliau skaitytis 
su tais tavo globai pavestais vai
kėzais, kurių tu esi apsuptas. 
Tau bus priešingi tie. kuriuos tu 
sutinki per trimestrinius “išva
duotojų” susirinkimus. Yra tik
ra. kad idėjų srityje prieš Mak
są tu esi nustojęs visiško auto
riteto. Jis nepripažįsta jokios 
tėvui vertės: jis apie tave gal
voja. kaip apie klystanti žmogų, 
kaip apie žmogų neišsivysčiusį, 
žmogų, paprastai sakant, apie 
kurį galima pasiginčyti. Sakau, 
kad aš jaudinausi dėl tavęs, kad 
jis taip smarkiai eina "pirmyn”

(bus daugiau)
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Tremties įtaka musų literatūrai
Rašytojas A. Landsbergis 

195&T 2S šia tema skaitė paskai
tą gausiame Bostono Kultūros

— Idėjas). Tremties nelaimė Ni- 
liūno poeziją pagilino ir pa
greitino.

. Mūsų tremties literatūroje lie
tuvybė gyva, jos vertybės gerbia 
mos,. nors jos universalumas 
praplatėja. Mūsų rašytojų tiks
las — nukalti savo sielos kalvėj 
dar nenukaltą savo tautos sielos 
sąmonę. ~ \

Turininga ir originalių min
čių paskaita, kurios autorius 
pats eina pirmose mūsų litera
tūros gretose, sukėlė gyvas dis-

70 proc. mūsų rašytojų turėjo 
palikti kraštą. Atsiskyrimas su 
žeme, su tradicijomis yra labai 
skaudus. Baranausko, Vienažin
džio, Vienuolo tėvynės palikimo 
temos dabar atsivėrė dar skau
desnėmis žaizdomis.

1. Rašytojų šeimoje jaučiama 
stipri įtampa jr krizė.

Vieni jų eina literatūrinio pa
likimo išsaugojimo keliu, ištiki
mi jaunystės tradicjoms. Kiti, 
jaunesni, atviri įvairioms įta
koms, tiesiogiai nesiangažuoja 
išvadavimo kovai ir į savo raš-# 
tus įveda ir nelietuvių žmonės. 
Tiesa, deklaratyvinė kova irgi 
-eikalinga. Bet meniniai i? m o 
ir.iri - tauti i i reikalai i 
nėra tie patys. Reika’ingi ko 
tojai, bet estetinio pasigėrėjim 
daugiau duoda olimpinė Radau 
ko noezra. Piln~i iš-ako pad-'

’ ik ik " "k i i 'rii

J. NARCNES PIRMOJI KNYGA
marių vandenys mėlynavo jos 
ramiame žvilgsnyje (7); Rūmų 
skliautai, lyg medaus lažais var
vėjo, o baltuoju gintaru, kaip 
pieno putomis, buvo apvaini
kuotos kolonos, visos, kaip ledas 
permatomos (16).

Pasakojimą vaizdžiai sustip-

Rašytoja dar pirmą kartą iš
eina į viešumą su atskiru leidi
niu. Tačiau rašte ji nėra nau
jokė. Dar" nepriklausomybės me
tais, o ypač dabar tremtyje ji 
pasirodydavo čia apysakaitėmis, 
čia eilėraščiais, straipsniais ar 
kitokiais plunksnos darbais. O 
šiuo metu spaustuvėj jau ren
kamas eilėraščių rinkinys jau
niesiems skaitytojams.

"Gintarėlė" taip pat sukurta 
jaunam skaitytojui. .

Legendos turinys paimtas iš 
lietuviškojo pajūrio pasakų. Tad 
autorė nepretenduoja į visišką 
originalumą. Nesistengia ji būti 
ir sudėtinga. Savo pasakojimu 
ji labiau ryškina nuotaikas ir 
vaizdus, negu turinį. O tas turi
nys sukasi apie du senus žvejus, 
kurie turėjo penkis sūnus , ir 
dukrą Gintarėlę. Keli sūnūs 
žuvo karuose, o likusius jūra pa- 
sigavdrKiek vėliau dukrą jūra ' 
taip pat į dugną nusineša. Tik 
čia globon pasiima karaltaitis, 
myli ir neleidžia pas senus tėvus 
grįžti. O tie visą laiką rūpinasi, 
nerimauja, nori iš vandenų Gin
tarėlę namo parsišaukti. Bet

B* viskas veltui. Mergaitė turi gel-

Stasiu* Būdavęs

mėse pasilikti Ir tik retkarčiais 
ji atsiliepia liūdno ilgesio balsu, 
tuo pačiu išmesdama į krantą 
vandens putas su gintaro tru
piniais. • ?

Toks" tad leger/dos branduo
lys. Jos motyvai, kaip minėta, 
paimti iš mūsų liaudies turtų. 
Muzikos terminais tariant, au
torė savu būdu harmonizavo— 
stilizavo tą tautosakos gabalą, 
suteikdama jam beletristinį ap
valkalą. Beje, pačioj pradžioj au
torė, lyg ir prologo vietoj, keliais 
sakiniais kalba apie Baltijos gin
tarus, kokios puošmenos iš jų 
daromą, kokia jų reikšmė Lietu
vos garbei ir pelnui.

J. Narūnės sakiniai paprasti 
ir aiškūs, neapkrauti dirbtiniais 
vaizdais. Tat didelė lengvata 
jaunajam skaitytojui Bet legen
da nėra sausa^JtJje apstu lyrikos 
net sentimentalumo, yra paly
ginimų ir kitokių papuošimų. 
Štai keletas jų iš daugelio: Ap
linkui kyšojo raudonos malvės 
ir,kaip ištikimi kareiviai, dieną 
naktį saugojo, apgulę mažojo 
namuko sienas (5 psl.); Gilių

V. Stančikai!** įspūdingos i- 
liustraciįo*, '

kurių čia yra arti 20. Į jas dai
lininkė sudėjo visas žinomas 
spalvas ir visokius savo vaizduo
tės talento turtus. Kąi kurios i- 
liustracijos išsiskleidžia per iš-

munizmu.Dėl šio tikrovės aria
mo dramoj eina kova juodo su 6,.-PWOt:, 
baltu, ir pjesė virsta melodra- k^at'jose’ čtalyvavo: dr. J.
ma* Gimbutas, dr. M -Gimbutienė,

Vakarų kultūros Gustaitis, V. Kulbokas, K.
r Mockus, Strazdas, Šveikauskas,

6. Blogio problemos
padažnėjimas (“Velnio bala”,

“Naktis ant morų”, Škėmos 
gedimą pasaulis), švariose, dau
giausia Lietuvos kaimo sąlygose ____ ____ _
išaugęs rašytojas susiduria su išsekimą*, Mockus, Strazdas/švSkauski

' ’ ’ tuštuma, žmogaus būties ab-^v^^v^^K^
tematikos, rašytojų atžalyno, 
santykių su Lietuvoje likusių 
rašytojų kūryba, Amerikos vi-

* suomenės, televizijos grėsmės, 
lietuvių rašytojų rašymo anglų 
kalba ir kiti klausimai. Prele
gentui bostoniečiai didžiai dė- 

’ kingi už nuoširdų ir naują žodį!
Susirinkimui pasikeisdami pir- 

’ mininkavo dr. J. Gimbutas ir V. 
’ Kulbokas. Vaišes parengė P. 

Treinienė ir p-lė V. Šimėnaitė.>
VI. K.

realiu blogiu, ir kyla reakcija — 
iki šūkio: “Tautai geriau stip
rios moralės rašytojas, kad ir 
silpnaĄ negu stiprus “nemora
lus” rašytojas, šis spaudimas iki 

\tam tikro'laipsnio gali būti net 
stimuliuojąs. Iš tikrųjų, mūsų 
“nemoralioji” literatūra dar la
bai morali palyginti su kitomis 
literatūromis.

7. Dramos problema.
L Parašyta drama — dar tik pu

siau gimusi. Tikrai ji gimsta tik
* premjeros uždangai nusileidus. 
; D^ma ner^ekio^ kova «n Irn-

(plg. “Urvinius žmones), nakties 
ir mirties motyvo dažnumas ir

labiausiai nihilizmo paveikti ra
šytojai pasisako prieš jį.

9. į lietuviškumą
žvelgiama nauju žvilgsniu (P 

Andriušis). Kitus" traukia net 
proistorė (Bradūno žalčiai ir in- 
kantadjos). Metafizine prasme 
tremtis įdomiai išreikšta Niliūno 
poezijoj. Tai grįžimas į būties 
venrie’ (nl^.. Gnethės Motinas

į. mp_ - ,asy;o . • 
.kaitytojo. Tremties pradžios i 
teratūra buvo savęs gailėjimo 
primityvumo, dangstymo-i tau 
tinto pranašumo ir nepažeidži'’ 
mumo k'7du. Vėliui at*i~'1*'' 
to i “ 'e ’de i iri u

eitoj”, krip b arė.i krilik i 
įtaką ima vis daugiau at>
Vakarai. Piliečio tremti

fciky
Rytų 
verti 
nio ir tremties rašytojo būsena
panaši—abu neriasi į save, tol
sta nuo supančio pasaulio ar 
skaitytojo. i

2. Pereinama į psichofoginic I x
persisotinimo literatūrą.

šalia papročių ir tipų atsiran 
da ir charakterių vaizdavimas. 
Peizažas vis dar stiprus, kaikur | 
etnografija persveria (Alės Rū- ■ 
tos’ Trumpa diena”), bet žmo
gus jau atri kiria nuo gamto' ■ 
Pricho’orija sparčiai žengia i ■ 
mūsų literatūrą.

3. Kūrinio architektonika kei- I 
čiasi.

Tokie B. Pūkelevičiūtės “Aš- rockporto žvejų uostas.

Sėkminga Dailės Instituto paroda
Milwaukee, Wisconsin, yra nė- 

nažas kultūros miestas, turįs dvi 
meno mokyklas muziejų, teatrus 
Ten International Institut su 
Lietuvių Dailės Institutu sausio 
11-17* surengė lietuvių grafikos 
parodą. Organizacinius darbus 
vietoje tvarkė Leonardas Dar- 
gis, patalpomis eksponatų su
dėstymu rūpinosi pats Interna
tional Institutas, suaaręs komi
tetą iš vietos menininkų sluoks
nių.

Jos atidaryme kalbėjo miesto 
burmistro atstovas Albert M. 
Davis Paskaitą apie lietuvių kul
tūrą skaitė Vytautas-Vardys, 
Wis. universiteto politinių 
mokslų lektorius. Kalbėjo ir 
šios parodos organizatorius A. 
Valeika. Buvo lietuviškos mu
zikos.

Buvo išstatyti P. Augiaus, 
A. Dargio, V. Kasiulio, V. Pet
ravičiaus, T. Valiaus, V. Virkau,

las po paveikslėlio — pradedant 
viršeliu ir baigiant paskutiniu 
legendos sakiniu. Dailės kritiko 
žodis gal čia suras ką ir atskirai 
pasakyti, tačiau jaunąjį skaity
toją'tie vaizdai stipriai riš prie 
turinio. O tuose vaizduose tiršti 
lietuviški motyvai: senutė ver- 
pėjėlė, ča pat šiaudinė lūšnelė 
su koplytėle, toliau — gelton
kasė lietuvaitė savo ilguose tau
tiniuose apdaruose, vėl kitur — 
jūra, žvejai ir vėjo įtemptos bu
rės. O pats jūros dugnas—tirš
tas vaizduotės architektūra, kur 
mirga juda visokia vandenų gy
vija. Kiti pasakys, kad perkrau
ta dailininkės dosnumu, gal dar 
ką suras. Bet vistiek, tos iliustra
cijos taip remia turinį, jog pasa
kojimo tekstas pasidaro dar vaiz^ 
dėsnis, o pati knygelė atrodo 
kaip nedidelis patrauklus mūs 
tautosakos albumas.

Tikrai, leidinys puošnus ir 
toks retas mūsų dienų lietuviš-

Milwaukee Senti- kojo jaunimo pasiskaitymo spau- 
nel” sausio 5, įsidėdami A. Dar- dinių tarpe. Jis lygiai patrauk- 
gio ir Petravičiaus kūrinių re- ‘lūs ir suaugusiems. Formatas 
produkcijas. Sausio 13 įsidėjo 
dail. Augiaus nuotrauką su vie
nu jo kūriniu. Plačiai aprašė 
ir “The Milwaukee Journal’ 
sausio 12 įsidėjęs dvi A. Dargio 
reprodukcijas.

Ryšium su šia paroda per In
ternational Institutą gauti dar 
trys kvietimai suruošti lietuvių 
dailės parodas kitose vietose. mėti.

R. Viesulo grafikos darbai, ku
rios surinko A. Valeika, pareng
damas kilnojamom parodom.

Parodai daug vietos skyrė 
spauda. Išsamius straipsnius su 
labai gražiais įvertinimais atsi
spausdino

didelis, .liuksusinio popieriaus. 
Tarp ko kita, tokiame pačiame 
pavidale legenda išleista ir is
panų kalba, “Ambarita” vardu.

genda. Iliustravo Vlada Stanči
kaitė. Išleido Editorial Bedout. 
Medellin, (Kolumbija), 1956 m. 
24 psl. Kaina ir tiražas nepažy-

KIJIITRINf. KRONIKA

tuoni lapai” ar nespausdintas - 
Škėmos romanas neina nuosek 
lia laiko trukme; čia eina du ar 
daugiau laikai, dėl to, kad-rašyto 
jas jaučiasi nepajėgiąs savo me
džiagos išsakyti tradicine for
ma. Kūrinio sandara pavirs
ta savotiška didžiule metafora.

4. Antplūdis svetimos aplin
kos — gamtos ir svetmitaučip 
charakterių. I

Iš tradicijos ir apsigynimo 
dėlei į svetimtauti žiūrima su 
nepasitikėjimu. Amerikos vaiz
dai — prabėgą, giliau neveikia. 
Čia išimtis Škėma, bet ir jis la
bai kritiškas. Antra šios raidos 
stadija — naujo gamtovaizdžio 
įpilietinimas. (Meko “Semeniš- 
kių idilės”),

Dail. V. Vizgirda

BOSTONO SPAUDA APIE DAIL V. VIZGIRDOS PARODU
Šiuo metu Bostone vyksta 

dail. Viktoro Vizgirdos paroda, 
surengta Twentieth Century 
Ass. Apie parodą gražiai atsilie
pė vienas žymiausių Ęoątono 
meno kritikų— Edgar J. Dris- 
coll, jr., kuris paprastai būna 
santūrus. Jis savo kritiką at
spausdino “The Boston Sunday 
Globė” sausio 19. Tame pačiame 
numeryje trumpai apžvelgia ir 
kelias kit^ meno parodas. Viz
girda eina pačiu pirmuoju ir 
jam skiriama vietos, įdėtas vie
nas autoportretas.

Edgar J. Driscoll, jr. rašo:
“Kartas nuo karto į vietinę 

sceną atvyksta naujas talentas, 
(Radauskas, J. Jankaus “Pašau- vertas didesnio dėmesio negu 
lio dailininkas”). mes manome. Toks atvejis yra
------------------ ?-------------------------- su dail. Vizgirda, kuris turi sa- 

i a * • vo parodą 3 Joy SL, Beacon DaiL K. Žoromskis Hiii.

5. Surrealizmo 
priemonių - panaudojimas

Tačiau jo asmeniškų kentėji
mų nedaug galime įžiūrėti šioj 
įspūdingoje parodoje, kurioje 
išstatyta per 40 paveikslų. Gal 
būt tik tamsiose spalvose atsi
spindi jo pergyvenimai.

Jo paveikslai yra energingi, 
galingi gamtos stebuklų ir jos 
pastovumo gražiai orkestruoti 
liudininkai. Gamtovaizdžiai, na- 
turmortai su gausybe turtingų 
vaisių, žydinčios gėlės yra tie da
lykai, apie kuriuos kalba Vizgir
da. Gamtovaizdžiuose bei baž
nyčiose dominuoja architektū
rinis motyvas.

Stilius ekspresijonistinis, pri
menąs kai kuriuos ankstybuo
sius vokiečių bei prancūzų mo
dernistus prieš jų pasukimą į 
poimpresionistinį kelią.

Iš pirmo žvilgsnio jo paveiks-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Sauja Derliaus — skaity

mai augantiems ir suaugu
siems, paruošė K. Barėnas, 
išleido Nidos knygos klubas 
Londone, Anglijoje, 
kaina nepažymėta.

Kovos Metai Dėl 
Spaudos, redagavo 
Bagdanavičius, dr.
kas, J. švaistas — Balčiūnas. 
Leidinyje bendradarbiauja:: 
K. J. Avižonis, kun. V. Bag
danavičius, prof. V. Biržiš
ka, K. J. Čeginskas, D. Lip- 
čiūtė —. Augienė, dr. J. Ma- 
tusas, dr. J. Prunskis, J. San-

558 psL,

Savosios 
kun. V. 

P. Joni-
lai ėtrodo dažų ir grubiai api
brėžtų formų mišinys. Bet pa
mažu, kaip besivystanti simfo
nija, atrodančios negiminingos 
paveikslo dalys sueina į liniją, 
išsiplečia į stiprumą ir masę, iš
siveržia į skambią apskaičiuotą 
visumą. Jei paroda turi trūku
mą, tai tik paveikslų sukabini- 
me *—galerijos tamsios medi- gaila, Vyt. Sirvydas, dr. V. 
nės sienos naikina paveikslų “ * " '* ‘ * ** * '
turtingą spalvų harmoniją.

Tarp jo geriausių darbų yra 
vešlus “Vaisiai ir gėlės” lyriš
kas Freiburgo slėnis, pieštas 
1949, šviesiausias savo spalvom, 
gamtovaizdis iš Cape Cod,' Dor- 
chesterio šv. Petro bažnyčia, 
gėlės studijoje ir keli autopor
tretai.

Ši paroda yra ryškiausia iš 
naujųjų ateivių į Bostono meno 
pasaulį”.

• Dr. Vydūno ęardo litera
tūros premijos . koknkursas Chicagoje lietuvių meninin- 
atidedamas vieneriems me
tams, nes atsiųstieji veikalai ros moterų choras pasirodė 
neatitinka konkurso taisyk
lių reikalavimams ir suinte
resuoti konkursu pareiškė, 
kad nespėsiu savo laiku už
baigti. Premijuotini veika-_____
lai siunčiami trijuose egzemp- , ri0 į 'algoje
lioriuose iki 4958 metų gruo
džio 1 d. Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos Centro 
Valdybos adresu: V: Petrai
tis, 6597 19th Avė., Rosmpntl 
Montreal, Que., Canada.

• Kun. St. Yla, žadėjęs 
grįžti sausio gale, dar pasi 
lieka Romoje iki kovo mėn. 
Jis ten rašo Šiluvos monogra
fiją.

• Fausto opera statoma

kų pajėgomis. Sudarytas ope-

viešai operos baliuje sausio 
25.

• Detroito dramos sambū
ris, kuriam vadovauja Ar
lauskaitė — Mikšienė, vasa-

ir vaidina V. Alanto “Sąmok
slas prieš savuosius”.

•Dr. P. Rėklaitis, kuris 
šiuo metu gyvena Vokietijoje, 
rašo platesnį straipsnį apie 
šv. Kazimiero koplyčią Vil
niuje. Jis yra meno istorikas.

• Venclauskienė —Jakše 
vičiūtė, mirusi Waterbury 
sausio 16, buvo viena iš pir-

parodose
Jau antrus metus dail. Kazi

mieras Zoromskiš Catan Rose 
meno instiute Jamaicoje dėsto 
meno istoriją, tapybą, piešimą, 
šalia to jis turi savo studiją New 
Yofte, kur intensyviai piešia. 
Dabar jo vienas paveikslas iš
statytas Audoban Dailininkų 
Sąjungos surengtoje parodoje. 
Pakviestas dalyvauti su 3 pa- 
viekslais Friesh Memorial pa
rodoje, kuri atidaroma vasario 
7, 26 E. 88 gatvėje. Artimu lai-

Nors jis buvo žinomas savo 
krašte ir atvyko kaip daugelis 
pabėgėlių, bet jo talentas pas 
mus nebuvo įvertintas. Atrodo, 
Vizgirdai užtenka gyventi lais- pianistė Julija Rajauskaitė — 
vėje ir be savo talento įvertini- Sušienė Hiįhland Park

Sruogienė. Išleista talkinin
kaujant lietuviškos Knygos 
Klubui Chicagoje.
365 psl., kaina 5 dol.

Smulkioji Tautosaka, patar
lės, priežodžiai, posakiai, su
rinko ir užrašė Jonas Mingir- 
das, 182 psl. Kaina, — minkš
tais viršeliais 3 dol., kietais 
3,50 dol.

Aloyzas Baronas MĖNE
SIENA, romanas, išleido Kar
velis Chicagoje. Viršelis dail.

r* • i • x >• • Jono Pilipausko, 202 psl., kai-
Julija Rajauskaitė-Siišienė koncertuoja ™ 250 d0>-

9 9 J. Narūnė — GINTARĖLĖ,

mo’ N J., netoli New Brunswick, kur
Jis dirba vienoje Bostono vi- yra visa eilė aukštųjų mokyklų 

tražų firmoje, ir jo draugai, su- su eile profesorių. Ten pat Rut- 
žavėti jo kūryba, surengė šią jo gers ir Princetono universitetai, 
kūrinių parodą. Pianistė kaip mokytoja turi

Vizgirda buvo vienas iš Lietu-, gerą vardą ir didelį pasisekimą 
vos pakiliausių dailininkų; Pro* svetimųjų tarpe. Turi daug mo- 
fesoriavo Vilniaus meno akade- .kinių, yra ir iš anų mokyklų pe-

to H-moll sonatą.
Vasario 27 jos koncertą rengia 

Rutgers (New Jersey valstybinio 
universiteto) muzikos skyrius, 
kovo mėn.— Princetono univer
siteto “Present Day Club” su 
kitais muzikos klubais apsijun
gęs. Abijuose koncertuose šalia 
svetimųjų kompozitorių kūrinių 
pianistė skambins M. K. čiurlio-

legenda, iliustravo Vlada 
Stančikaitė, 24 psl. kaina ne
pažymėta. Išleista Kolumbi
joje- ?

• Lietuvos vaizdų paroda 
rengiama Chicagoje jaunimo 
centre. Atidaroma vasario 2 
ir tęsis visą mėnesį. Nuotrau
kų padidinimus pagamino 
V. Noreika.

mojo lietuviškojo vaidinimo 
“Amerika pirtyje” organiza
torė ir vaidintoja.

• Vyskupų reliacijos ren
kamos iš Vatikano archyvų, 
nurašinėjamos ir bufeatskira 
knyga. Apims visus Lietuvos

. vyskupų rašytus pranešimus 
popiežiui. Dokumentus su- 

The Baltic Rcview, 12 nr., rinko prof. Zenonas Ivinskis, 
vienas iš trijų redaktorių yra pne jų nurašinėjimo daug 
dr. Antanas Trimakas. Iš Ue- prisidėjo istorikas Rapolas 
tuvių numeryje rašo Algir- Krasauskas, dar rankraščius 
das Landsbergis — apie ko- peržiūrės paleografas Rabi- 
munistinį romaną Lietuvo- kauskas, jėzuitas. Komenta- 
Je- rus rašo prof. Z. Ivinskis.

Knyga turėtų pasirodyti dar 
JUBILATE DEO, šv. Kazį- §įų metų gale. Tai bus vic- 

miero seserų leidinys jų 50 nas iš stambiausių mokslinių 
metų sukakčiai atžymėti, veikalų. Išleidžia prel. J. Paš- 
gausiai iliustruotas. kus.

mijoje. Iš už geležinės uždangos dagoginio personalo. Mokinių nio ir K. Banaičio kūrinius, 
ku rengia savo kūrinių parodą pabėgo tik su marškiniais ant 
Bostone. Ją globoja Jonas Adu- nugaros. Buvo Liet Dailės Insti- Prižgintas, R. Graudušytė). Lap- 
monis. Dail. K. žoromskis taip tufo pirmininkas, Freiburgo Tai- kričio 30 ji turėjo viešą savo mo- 
pat daro vienai bažnyčiai vitra- komostos Dailės Instituto vice- kinių koncertą, kurį baigė pati 

direktorius. i. “

tarpe yra ir keli lietuviukai (Al.

kričio 30 ji turėjo viešą savo mo-

Gegužės pradžioje pianistė 
koncertą rengia« New Yorko

žų projektus. mokytoja, paskambindama Ūsz- J. Rikteli*

Šventojo Kazimiero 500 metų sukakties jubiliejuje Begalima apseiti be

ZENONO IVINSKIO knygos

Kala* S d o L

JŲJICpAC Gausiai iliustruota ir parašyta
LvlldvTlO pagal Vatikano dokumentus
Teksto 222p»L Vaizdų 35 psL

910 Wilioughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.



Verikaitis ir įo kvartetas žavėjo Detroitą
Seniai bemačiau tiek dainos nų derėtų, tačiau, kai po jos 'daugiau dominuoja žemieji bal- pertuaro, bet čia jau ir kompo- 

sai: bosas Justinas Zubrickas ir 
baritonas Alfredas Brazys. Bo
sas stipresnis ir sodresnis, bari
tonas skambesnis. Tenoras Her
bertas Rožaitis, skaidraus balso, 
atrodė truputį per toli nuo mi
krofono nustumtas, Antanas 
Žiobakas tekilto akio savo gra
žia laikysena, lyg primindamas - 
pirmajam, kad galima būti ir 
ramesniam.... šiaip gi kvarteto 
laikysena gana žavi, laisva ir 
įvairi. Puošė sceną jų gražios 
uniformos, jaunatviški veidai ir 
daili akompaniatorė Patricia L, 
Heureux, ne tik meistriškai ly
dėjusi pianu dainas, bet ir savo 
žavia laikysena susilaukusi visų 
simpatijos.

Kvartetas jau gražią pažangą 
padaręs ir dainavimo ir laikyse
nos atžvilgiu. Pageidautina bū
tų stipresnio lietuviškojo re-

sausio 25 ispanų salėje ALRK 
Federacijos Detroito skyriaus 
rengtame VacL VerikaičkHr jo 
vedamo Toronto vyrų kvarteto 
koncerte.

Jei pirmosios keturios kvarte
to dainos (J. Brazdos — “Spar-

girdi “Suk į ratą, suk į ratą” ir 
kitas dainas su “lūpytėm sal
džiom^’ tai atrodo, kad Marijos 
vardas nebevietoje. Kai kas pa
sakytų, kad ir kitos dainos buvo

“Žinau mergelę vieną”, M. Pe
trausko — Graudžia trimitai” ir 
A Račiūno — “Draugai, pakel
kime taures”) ir neišjudino abe
jingų detroitiečių, senu įpratimu 
besivėlinančių koncerto pra- 

. džiai, tai su Rožių tango, paruoš
tu kvartetui A. Mrdrinsko, buvo 
atvertos širdys saldiesiems pri
siminimas, jaunų dienų roman
sams, svajonėms, viltims ir ne
vilčiai.

Foto beveik kiekvieną dainą 
kvartetas turėjo kartoti.
., Gražiai praskambėjo A. Vana
gaičio “Naktis”, kurią dainavo 
solistas V. Verikaitis, kvarteto 
pritariamas. Nors kvartetas nau
dojo garsiakalbį, o solistas ne, 
balsų balansas buvo vykęs. Gir
dėjome ir “Spaudos baliaus val
są”, J. Banko vardu pristatytą, 
kvartetui gi Verikaičio paruoš
ta. Dėl šio valso melodijos nese
niai keli muzikantai tampėsi 
spaudoje. Rašančiam gi buvo 
prieš 5 metus staigmenėlė, kai 
vienas italų kilmės amerikietis 
refreną užtraukė itališkai. Tad 
ir kilo klausimas, ar tą “Dainuok 
ir šok” neatgabeno mums iš I- 
talijos šabaniauskas...

Pirmoje koncerto dalyje sol. 
V. Verikaitis dainavo solo K. V. 
Banaičio “Pabėk, bareli”, ir 
“Ant kelio pavasario mano" ir 
Gruodžio “Visur tyla”. Abi Ba
naičio dainas teko pirma kartą 
išgirsti. Neveltui Toronto radijo 
pranešėjas, žymus dramaturgas 
Lester Sanclir, Verikaičiui yra 

. pareiškęs, kad K. V. Banaičio 
dainos eina greta gerausių Schu- 
berto, Hugo Wolf ir Malerio dai- 
,nų. Verikaitis jas atliko su įsi-

Kvartetas dainavo dar E. 
Seitz “Pasaulis ilgis”, J. Kenedy 
ir A. WiRiams “Uosto žiburiai”, 
Rombergo “Gerk, gerk”, A Mro- 
zinsko “Mes sutiksime ir vėl” ir 
“Prie gintaro jūros”. -

Visos dainos gana kvartetiš- 
kos, ypač “Uodas”. Jas kvartetas 
išpildė gana jaukiai. Garsintu
vų naudojimas yra beveik būti
nas tokiam sąstatui didesnėse sa
lėse, ir tai palengvina klausyto
jams, tačiau jau sunkiau spręsti 
apie dainininkų balsus, nes mi
krofonas visada truputį temb
rą keičia.

Šiame koncerte atrodė, kad

V. VERIKAITIS vadovaujamas kvartetas.

8<iusio 26 buvo surengtas po- 
,uų. J« aumu ou jo*- kylis Imigracijos ir Naturali-
j autiniu. Iš viso, kelintą kartą zacijos Įstaigos direktorei Teo- 
girdint V. Verikaitį, jausti, kad ®ei Kielaitei-Tattan. Rengė Į- 
jis vis daugiau pamėgsta lyriš- vairių lietuvių organizacijų ko- 
kasias dainas pianissimo vietose mitetas, kuriam vadovavo Kot

ryna Namaksienė.
Pokylis įvyko gražioje Shera- 

ton Plaza viešbučio salėje. Buvo 
pilna ne tik iš Bostono, bet ir iš 
artimųjų miestų. Jos pagerbti 
suėjo senieji ir naujieji lietuviai, 
taip pat ir nemaža amerikiečių.

Teofilė Kielaitė-Tattan, girnų-. 
si šiame krašte, ilgai dirbo Na
tūralizacijos ir Imigracijos Įstai
goje ir labai daug padėjo lietu
viams įsikurti šiame krašte. Da
bar ji paskirta šios Įstaigos di
rektorė. Ta proga ir buvo su
rengtas pokylis.

Iškelmėm vadovavo advoktas antradieni, Lietuvos šventojo ir 
Jonas Grigalius. Pasakyta daug parapijos globėjo metinėje šven- 
"------------ - " tėję. Vakare 7 vai. bus iškilmin

gos šv. Mišios, aukojamos už pa-

nukenčia balso skambumas, ku
riuo tenka džiaugtis dramatiš
kose dainose ar arijose. Laiky
sena scenoje irgi darosi lygesnė.

Antrą koncerto dalį pradėjo 
solistas drauge su kvartetu, su
dainuodamas F. P. Tosti “Skaus
mą” ir G. Rossini “Tarantella”. 
Kvarteto pritarimas paties V. 
Verikaičio parašytas, skambėjo 

‘Įdomiai. Ypač kvartetiska Ta
rantella. Dėl pirmos dainos, tai 
rašančiam kilo abejonių, ar iš 
viso derėjo tokiam koncetre ją 
dainoti. Mat, kvartetas lotyniš
kai gieda Avė Maria. Pati daina 
graži ir grupėje rimtesnių dai- Jonas Grigalius. Pasakyta daug

Prel. M. Krupavičius kalbės Hartforde
tos sukak-Vasario 16 d., 10 vai. švenč. salėje įvyks viešas 

Trejybės parapijos bažnyčio- ties minėjimas su programa, 
je bus iškilmingos šv. Mišios žadėjo dalyvauti kongres
ui Lietuvą., 12 vai. 30 min! manai. A. Sadlak ir Ed. May, 
per lietuviškąją radijo * va- Hartfordo burmistras ir k. 
landėlę išgirsime tai dienai Pagrindinę kalbą pasakys bu- 

2odĮ vęs Vliko pirm. prel. M. Kru
pavičius.

Visa Hartfordo bei apylin
kių lietuviška visuomenė pra
šoma minėjimuose dalyvauti.

pritaikytą montažėlĮ.
tars prof. V. Marijošius.

Vasario 23 3 vai. p.p. betu
riu Amerikos piliečių klubo

ŽODYNAS

zitoriaūs užduotis.
Ilgai nenorėjo paleisti nuo 

scenos kvarteto detroitiškiai. Ne
leido net padėkos Žodžio užbaig
ti rengėjų vardu tarusiai A Am- 
brazienei. Tikiu, kad ir kvartetas 
ir V. Verikaitis girdėjo padėką 
karštaių delnų plojime ir galėjo 
džiaugtis tikrai atidžių publikos 
klausymu, šitame slogų mete ne
girdėti sukosint iš 350 klausyto
jų, tai jau komplimentas detroi- 
tiškei publikai!

Koncerto pelno dalis bus ski
riama ALRK Fed. jaunimo sto
vyklai. Smagu, kad, nežiūrint 
blogo oro, daug detroitiečių šį 
koncertą išgirdo, kad visi liko 
patenkinti, linkėdami V. Veri
kaičiui ir jo kvartetui geros sėk
mės.

P. Natas

NASHUA, N.H.

Vasario'16 minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

40 metų sukakties minėjimas 
įvyks vasario 16 parapijos salė 
je 4 vai. po piet.

Minėjimą ruošia vietinis Balfo 
skyrius kartu su LDS Kuopa. Vi
sas gautas pelnas.skiriamas Lie
tuvos vadavimo reikalams per 
Amerikos Lietuvių Tarybą.

Minėjimo programa numato
ma tokia: vasario 16 d. 10 vai. 
parapijos bažnyčioje šv. Mišios 
s u tam tikslui pritaikintu pa
mokslu; 4 vai. salėje po bažny
čia minėjimo atidarymas; pa
skaitininkas kun. A. Klimas pa
sakys momentui pritaikintą 
trumpą kalbą; pakviesta iš Law- 
renes, Mass. mėgėjų grupė, va
dovaujamajam. A. Klimo, su
vaidins 4 *veiksmų komediją

CARIL. ANN FUGATE, 14 metų, Douglas, Wyo., vedama šerifo 
Bill Bonner. Mergaitė sakosi, kad ją buvo pagrobęs Charles 
Stąrkweather, 19 metų, kuris slėpdamasis ir gindamasis nužudė 
10 žmonių.

ŠKOTIJOS LIETUV IAI

• Brųckton, Mass. — LD 
S 2-ros1 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 9» 
tuoj po mišparų,-šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Prašome 
visų LDS narių dalyvauti ir 
užsimokėti už Darbininką.

• VVaterbury, Conn. Liet.
- Fronto Bičiuliai vasario 15, 

šeštadienį, 7 v.v. lietuvių pa- - - 
rapijos didžiojoje salėje ren
gia didelį Užgavėnių balių. 
Linksmą ir dar nematytą 
programą atliks aktorius Vi
talis Žukauskas iš New Yor
ko. šokiams gros R. Butri
mo orkestras, taip pat iš New 
Yorko. Svečiams bus atskiri, 
staliukai.

• Kanados lietuviai kuni- < 
gai turėjo savo susirinkimą 
Toronte sausio 22 d. Apsvars
tė aktualius pastoracinius
bei lietuvybės išlaikymo klau
simus ir nusprendė prašyti 
tėvus, kad jis nuoširdžiai su
sirūpintų savo vaikučių, lie-. . 
tuvių kalbos vartojimu na
muose ir rimtai ryžtųsi savo 
vaikučius mokyti lietuviškai 
melstis.

Sausio 5 šv. Luko parapijos 
bažnyčioj buvo mėnesinės lietu
viams pamaldos, atkalbėtas ro
žančius, suteiktas palaiminimas 
švenčiausiuoju. Po pamaldų vi
si greit išsiskirstė Į namučius, 
nes Įvairūs susitikimai per šven
tes nebuvo dar išsilgdinę lietu
vi pasikalbėti su lietuviu. Dides
nis susibūrimas dabar bus va
sario 16- Lietuvos nepriklauso
mybės jubiliejinė šventė. 40 me
tų sukaktis.

Po nepergeriausios vasaros, 
atėjo be galo lietingas ruduo. 
Lietus taip pylė, tartum kas bū
tų tyčia dangaus “paipas" atsu
kęs. Vos apstojus lyti, prasidė-

gražių kalbų. Kalbėjo garbės Įstaigos valdybos pirmininke 
konsulas adv. A. Shallna, Pa- dr. 0’Connor, Tarptautinio In- 
baltijo Lietuvių Moterų Draugi- stituto pirm. Gardescu.
jos vardu Jadvyga Gražulienė, 
Bendruomenės vardu dr. Juoz
as Leimonas, adv. A. Yong ir 
komiteto pirmininkė Kotryna 
Namaksienė. Savo kalbose visi 
iškėlė Teofilės Tattan nuopelnus 
ir didį nuoširdumą lietuviams.

Be to, pokyly dalyvavo ir šil
tu žodžiu sveikino gubernato
rius dar atsiuntė sveikinimą ir 
raštu. Sveikino senato daugu
mos vadas Powers, švietimo va
dovas dr. Kieman, Imigracijos

Nekalbant apie visą Škotiją, 
tepaminėsiu didžiausią jos mies
tą - Glasgową ir jo lietuviškosios 
bendruomenės gyvenimą, kuris 
dėl žiemos šalčių ir taip jau ge
rokai susitraukęs. Pajudama 
kiek ir vėl sustojama.

Prieš Kalėdas, gruodžio 15. 
Glasgovvo liet. Blaivybės drau
gijos svetainėj buvo .suruoštas 
labdaros tikslui koncertas, km 
rio visas pelnas paskirtas vienin
telio ^Škotijos lietuvių laikraštė
lio “Išeivių Draugo” palaikymui. 
Dėl lėšų trūkumo jis vos vos 
kruta, ir savo skaityojus telan
ko kas antra savaitė. Laikraščio 
likimas priklausys nuo visuoti- 
no Škotijos lietuvių parapinės jo rudeninės šalnos su ta nelem- 

' sv . Kazimierd draugijos meti
nio suvažiavimo, kuris numato
mas šaukti apie šv. Kazimierą—

Kalbų protarpiais buvo su
rengta meninė programa: dai
navo Daiva Afongirdaitė ir Sta
sys Liepa, jiems akomponavo 
J. Gaidelis ir J. Kačinskas. Smui
ku grojo Iz. Vasyliūnas, jam a- 
komponavo sūnus Vytenis. Be 
to, dar grojo Metropolio orkes
tras.

T. Tattan visiems nuoširdžiai 
padėkojo už pagerbimą ir dova
nas.

kovo 4.

B.T.

ŽINIOS IŠ BROCKTON, MASS.

• Hamburge, Vokietijoje, at
gyja lietuvių judėjimas, čia y- 
ra patogesnės galimybės gauti 
atitinkamą darbą ir vėliau Įsi
kurti. Taip į Hamburgą pradėjo 
telktis daugiau lietuvių. Atsikė- ' 
lė J. Astrauskas, A. Kaukorius,
J. Skrebe. Jonas Valaitis ir Mi
kas Lipšys pradėjo lankyti šo- ' 
ferių kursus. Ateityje jaunieji 
vyrai žada lankyti ir kitus kur
sus. įsigyti naujas specialybės.

• Skautų vyčių sąskrydis, ruo
šiamas I-jo JAV rajono skautų 
vyčių skyriaus. įvyksta Hartfor
de 8-9 d. d. liet, parapijos salė
je. Pradžia 2 v. p. p. Pagrečiui 
vyks ir vyresniųjų skaučių suva
žiavimas toje pačioje vietoje.

• Stanley Balzekas perrinktas 
pirmininku Chičagos Lietuvių 
Prekybos Rūmuose.

ta iš Didž. Britanijos vėjo už
pūsta azijatiška “flu".

suguldžiusia šimtus tūkstančių 
i negalės patalą.

Vien tik Glasgowe, kaip lai
kraščiai rašė, ketvirdalis vaikų 
susirgo sloga ir negalėjo lan
kyti mokyklų. Tas pats dėjosi.ir 
šū suaugusiais. Ypač, nežinia 
kodėl, ši liga smarkiai čiupo lie
tuvius. Pasitaikė, kad ištisos šei
mos tuo pačiu laiku buvo pa
guldytos. Tačiau, ačiū Dievui, 
mirtingumas nebuvo didelis.

- Lietuvius nusivedė tik du: vyrą 
ir vieną moterį, abu dar jaunus, 
šiaip lietuvių sergančiųjų na
muose ir ligoninėse turime ne
maža. bet kas juos visus gali ži
noti?

Žiema šiemet šalta.
Sausio 2 ryte Glasgowo aerod

rome buvo 25 laipsniai šalčio. 
Po kelių diėnu šaltis atslūgo, 
bet už tai pridrebi nemaža šla
pio sniego, kuris ilgai nesilaikė. 
Šiuo metu pradėjo mus spausti

e Iš Anglijos būrelis lietuvių 
ruošiasi atostogom vykti į Vokie
tiją. aplankyti savo pažįstamus, 
prieš dešimtį metų paliktas 
tremtinių stovyklas, susirasti

Minėtu koncertu rūpinosi E. 
Leskauskienė. Ji labai daug savo 
sielos ir triūso įdėjo, kol ji su
organizavo ir pravedė.

Po Kalėdų, gruodžio 29 blai
vybės draugija savo nariams su
ruošė gražų metinį balių su trum 
pa menine prog.: Blaivybės 
choro dainos, duetai, kuriuos iš
pildė choro vedėja J. Serafinaitė 
ir Šneiderienė. Kalėdų šventės 
šiemet praleistos privačiai, be 
jokio bendro draugijinio susi
būrimo.

Naujieji Metai buvo smarkiai 
sušokti.

Savo jauniesiems nariams 
Blaivybės draugija suruošė šo
kius nuo 8 v.v. ligi 5 ryto. Į šo
kius atsilankė daug gražaus lie
tuviško jaunimo ne tik vietinio, 
bet ir iš tolimesniųjų kolonijų. 
Ir šiaip žiemos metu daugelis 
lietuvių užsuka į Glasgočą pra- trečia šalčio banga. Tikimės at
leisti trumpų žiemos atostogų. silaikysią. J .Butkevičius

sau žmoną.
e Smeigtukas -r- tokiu vardu 

pasirodė Nevv\Yorke naujas hu
moro laikraštėlis. Redaktorium 
pasirašo Vladas Mėkūnas. Žada 
eiti kas du mėnesiai Numeris 
turi 24 psl. iliustruotas.

• Aidų koncertas šiais me
tais Įvyks Toronte balandžio 
mėn. Bus Įteikta, premija 
už literatūrą. Jury komisija 
sudaro Aidų redaktorius A. 
Vaičiulaitis. Tėv. L. Andrie- 
kus, V. Prosčiūnaitė, L. Žit
kevičius. St. Zobarskas. Ko
misija svarstys tik 1956 —- 
1957 viešumoje pasirodžiu
sius nepremijuotus
literatūros kūrinius ir tais 
metais parašytus, bet dėl da
bartinių sąlygų negalėjusias 
būti išspausdintais. Premi
jos komisijai, neatsiųsti kūri
niai nebus vertinami.

rapijos kūrėjus, rėmėjus ir pa- 
rapiečius. Mišių metu pamokslą 
pasakys T. Gabrielis, vienuolis 
pasionistas; giedos didysis para
pijos choras. Visi parapiečiai ra
ginanti tą dieną būti pamaldos, 
nuoširdžiai atšvęsti parapijos 
Globėjo didžiąją sukaktį ir į jį 
karštai pasimelsti, kad Dievas 
laimintų lietuvių tautą ir parapi
ją

Gavėnios rekolekcijos parapi
joje bus kovo 2-9. Rekolekcijas 
ves T. Gabrielius, pasionistas.

Prel. Pr. Strakauskas, parapi
jos klebonas sunkiau susirgęs, 
sveiksta; gydytojų priežiūroje 
gydosi namie.

Amerikos vyskupų labdaros 
’ fondui šv. Kazimiero parapijoje 

surinkta aukų $259.12.
Moterų Sąjungos 15 kuopos 

susirinkimas -ir arbatėlė Įvyko 
vasario 1 šv. Kazimiero par. sa
lėje. Į kuopą Įstojo naujos na-

■ rėš: Marijona Peldžicnė. Ona 
Ciužienė. Marijona Ciužicnė ir 
Marijona Bartkcvičienė. Apie 
moterų organizacijos reikšmę 
kalbėjo Z. Mantantienė; žodi ta
rė ir abu vikarai — kun. .L Dau
nys ir kun. A. AbračinskSs. Kuo
pai vadovauja K. Keblinskicnė. 
Kuopa iš savo iždo paskyrė 40 
dolerių aukų, padalindama po 
-10 dol: parapijos klebonijos sta- 

vaus minėjime ir sukakties pro- tybai. Balfui. šv. Kazintiero ko- 
ga sudės daugiau aukų Lietuvos legijai Romoje "ir Uotu vos laisvi- 
vadavimui. « nimo reikalam.

Fr. Žilionis. A. K.

* šv. Kazimiero gimimo 500 me
tų sukaktis bus minima kovo4,

• Lieti Dailės Institutas 
šiais metais mini 10 metų 
sukaktį Dabar institutui pir
mininkauja dail. A. Valeška.

Pittsburgh, Pa.
Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo 40 metų sukakties mi
nėjimas Įvyks sekmadienį vasa
rio 16 diena, 10 vai. ryto bus iš
kilmingos pamaldos su tai dienai 
skirtu pamokslu šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje. O po pietų 
3 vai. Lietuvių piliečių Klubo 
salėje. 1723 Jane St., South Side 
Pittsburgh, P.A. bus prakalbos 
ir meninė programa. Kalbės liet, 
ir eile žymių amerikiečių. 
Meninę programą atliks šv. 
Pranciškaus alademijos studen
tės, vadovaujamos seseles Pran
ciškos. Rengėjai maloniai kvie
čia visus lietuvius gausiai daly
vauti pamaldose ir minėjime sa
lėje. kur išgirsime žymius kal
bėtojus ir pamatysime puikią 
lietuvišką į meninę programą. 
Pittsburgho Lietuvių Taryba ti
kisi. kad liet, organizacijos, pro
fesionalai. biznieriai ir visa 
Pittsburgho bei ^ylinkų lietu
viškoji visuomenė gausiai daly-

Padėka parčmusicm Balfo vakarą

A. 'HALIO

Kaina SU

I.ictuviŲ-Angiu ir
Anglų-ltic tuvių

Pinigus silpai kartu su 
užsakymu

DR. D. PILKA 
346 E. Bnmdway

So. Boston 27, Mass.

Philadelphijos Balto 52 sky
riaus valdyba dėkoja visiems, 
prisidėjusiems pfįe koncerto 
Balfo naudai rengimo. Kleb. kun 
Juozui čcpukaiciui, prel. Ignui 
Valančiūnui, kun. Jurgiui De
gučiui. Onai ir Kazimierui Che- 
ledinams, Dzlko radijo valandė
lės vedėjui Stasiui Petraičiui. L. 
Bendruomenės Balso radijo va
landėlei. Adolfui Bachui, hono
raro atsisakiusiai baleto šokėjai 
Linai Skučaitei. Ncw Yorko skau 
tų vyčių oktetui .paukojusiam 
iš savo honoraro S25.00. bufetui 
iislotcrijai aukojusiems ar darbu 
prisėdėjusioms: .prof. Ą. Jurskiui 
M. Vasienei, O. Damulcvičienci. 
V. Markauskienei, II. Mošinskie- 
nei. M. Krėvicnei, B. Cikotienei. 
B Impulevičienei. P. Vasiliaus
kienei. O. Vaišnienci. O. šiurke- 
vičicnci. Čebatorienci. šparkie- 
nci. Misliauskienei. Trakinicnvi. 
Surmicnei. M. Žukauskienei. A- 
leknienci. Jarošicnci. Čepulie
nei, D. Impulcvieiūtei. Z ir M

Rozniekaiiei. V. Romanauskai- 
tei, Rakšniams. Sadinauskams. 
V. Karaliui. Dilbai. A. Jankaus
kui, Krikščiūnui. P. Jakaičiui. 
A. Gaigalui. Stankui. A. Šileikai. 
Vigeliui. A. ir V. Romanaus- 
kams.

Bendro sutartino darbo dėka, 
koncertas davė $500.00 pelno 
ir aukų gauta arti $100.00 Mag- 
delena Lazauskienė būdama li
gonis ir Įteikdama savo auką 
sako imkite, aš turiu užtek
tinai. ten -jiems labiau reikia. 
Tik bendrai d>rbdamf"įstčngsi- 
inc vargstančių troliu likimą pa
lengvinti.

Ė JAU GALIMA GAUTI :
Z "Draugo" premijuotą 

: RAITJAUS JURKAUS Z

Į S11II. G AIC.I Vi
Ė A K V A R E L E :
Z 527 pusi •

• Staučės Vokietijon paskuti
niu laiku Balfas atsiuntė Į skur
dą patekusiems lietuviams sūrio, 
pieno miltelių ir Vasario 16 gim
nazijai kvietinių miltų. Visi lie
tiniai yra nepaprastai dėkingi 
Balfui už aukas Kitą kartą no
rėtu daugiau gauti sviesto ir 
šiaip riebalų, kurie žiemą labinu

Cikotaitėms, R Rinkytci L reikalingi

9IO UILUH GIIBY AVĖ

RKOOKLYN 21. N. Y

Kreiptis i Darbininkė 
administracija

KAINA $5.00 * Z



DARBININKAS

Kultūros darbo gražus vaisiai
“Trys karaliai”'

Apie praėjusius tikruosius 
Tris Karalius (yra tokia 
šventė), Venesueloje pakvi-

• po nebe žibalu, o paraku, 
L 4' kad atsirastų nauji “trys 
\ . karaliai” vienoje gūžtoje. Ji 

yra Ciudad mieste. Dominin
konų valstybėje, vadinasi, 
kaip ir “šventoje žemėje”.- 
Sukilimo žvaigždė ten nuve
dė Venezuelos “žibalinį ka
ralių” Jiminez ir jo svečią

Argentinos
lių” Peroną. Mat, kai žiba
las susimaišo su jautiena, tai 
gaunasi ne koks kvapsnis.' 

_ Abudu dėl to išdūmė pas 
tretįjį savo bičiulį, kuris tu
ri cukraus, kakavos, kavos 
ryžių, kitų . gėrybių ir... ta
bako. Toks turčius yra Do
mininkonų diktatorius Rafa- 
elis TrujiUo — Molina. Žino
ma, jis dar tebėra šeiminin
kas, o kiti du — svečiai. Tie 

. “trys karaliai’” susėdę smil
kys pypkutes ir kalbės, kiek 
kuris turi banke milijonų ir 
kur visi kartu bėgs, kai ir 
Ciudade žmonės apsups tri
jų diktatorių lizdą.

“Meškos užkandžiai”
Meška yra didelė smaliže. 

Būtinai kops į drevę, jei tik 
joje bus bitės, arba vers že
mėn avilį. Paskui eis ko nors 
draskyti, dar pasistojusi ant 
dviejų kojų, kaip žmogus, 
kol jis dar nebuvo žmogus 
“kultūringas”, atseit, toksai, 

„ kuris dar tikėjo ir į dievus 
ir į velnius. Tokios dvikojės 
meškos dabar veisiasi Rusi
joje ir yra labai įsigeidus! 
“zakaskų” — užkandžių. 
Chruščiovo girtom lūpom jos 
kužda vakarinėm bitelėm:

“Susėskime kartu ir už-

CHICAGOJE vyksta namų apy
vokos ir statybos paroda, ku
rtų jau aplankė 20,000 žmonių 
iš 30 kraštų. Parodoje yra ir 
vaikų žaislų skyrius. Kokie tie 
žaislai, galima spręsti iš “sta
tybos” James McGurk, 9 metų 
berniuko, pasikepusio ligi pa
lubės.

Kiekvienas, sausio 26 atsilan
kęs į bendruomenės ąpylinkės 
susirinkimą, galėjo pastebėti 
kokią žymią vietą bendruome
nė užima Clevelando lietuvių 
gyvenime. Apylinkė moraliai ir 
materialiai parėmė tautinių šok
ių grupes, taip gražiai-pasireiš
kusias tautinių šokių šventėje 
Chicagoje su Sadute ir masi
niuose pasirodymuose. Valdyba 
ryžosi kovoti su jaunimo girta- 

- vimu,. ir jos žygiai davė naudin
gų vaisių. Sėkmingai buvo su
rengta jau tradicine tampanti 
lietuvių diena, sutraukianti vi
sus Clevelando lietuvius* Įvyk
dymas dramos veikalų konkur
sas su tūkstančio dol. premija. 
Apylinkės Vaidilos teatras pa
statė “Brandos atestatą* ir Vy- 

. dūno “Ne sau žmones” ir su 
“Brandos atestatu’ jau lankėsi 
Rochestery, Hamiltone, New 
Yorke. ruošiasi statyti premijuo
tąją A. Landsbergio dramą 
“Penkis stulpus turgaus aikštė
je”. Surengtas jaunimo vakaras, 
davęs gyvą, naują, originlią pro 
gramą ir sutraukęs tikrai daug

CIEVELAND, OHIO ' pius 109 balsais, J. Damušis 98, 
J. Virbalis 97, Alg. Bielskus 91, 
V. Kasperavičiūtė 88, A. Alkai 
tis 87, Jaųn. Nasvytis 86, F .Ei- 
dimtas .78. J. Žemaitis 77. Deri-

laitytė — Daugėlienė ir V. Matu
lionis, pianinu Brazaitienės ir 
Babicko palydimi. Keletą ^tauti
nių Šokių pašoko L; Sagio vado
vaujama Grandinėlė. Programai

įvyko sausio *12. Vietoj neat- vadovavo L. Leknickas. žmonių 
vykusios iš Detroito Varytės pro- teatsilankė a| 
gramą atliko solistai J. Krišto-

kytojų ir organizacijų vadų, ku
riems su jaunimu lir tokiomis 
progomis kartu pabuvoti labiau
siai reikėtų.

Alto vakaras

F,’ .

atsiras apetitas ir -.kilniem

rim visko: Baltijos valstybių 
nusmaugtą laisvę, Vengrijos 
nepriklausomybę su kraujo 
padažu, pusę Vokietijos ir 
Korėjos..- Ko dar norite? šu
nienos iš sputniko? Galima 
bps ir tokio steiko patiekti. 
Bet, reikia atvirai pasakyti, 
labiausiai užkandžiui mėgs
tame žmogieną, paskrudintą 
mūsų kalėjimuose ir vergų 
darbuose. Žodžiu,, mes visko 
turime. Tik prašome sėsti už 
stalo”.

Ar sės, kaip susės, ką už
kandžiaus, ką ragaus ir ką 
suvalgys — tai bus parody
ta JAV sovietinėje televizi
joje...

Žv. BePastogis

Pranešamas Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimų reikalu

JAV LB Tarybos rinkimai vyk
domi JAV LB įstatų reikalavi
mais ir dvasia. Rinkimus liečia 
LB įstatų straipsniai paskelbti 
LB Centro Valdybos 1957. XII. 
20 biuleteny Nr. 9.

Vyt. Rinimų Komisijos pri
imtos LB Tarybos rinkimų tai
syklės pagal LB įstatų 50 str. LB 
Centro Valdybos patvirtintos 
1958 sausio 7 d. posėdy.

Apylinkių, neįeinančių į apy
gardos sudėtį, rinkimų komisi
jas sudaromų apylinkių valdy
bos.
Apygardos^ apylinkių rinkimų 
komisijas sudaro apygardų val-

LIUSTIKAITĖ CLEVELANDE
Clevelande vasario 8, dainuo

ja Europos viešnia sol. Janina 
Liustikaitė. Liustikaitė yra sėk
mingai koncertavusi Vokietijoje, 
Italijoje. Anglijoje, Toronte ir 

. Chicagoje. reiškiasi kaip 'nauja 
ir pajėgi dainininkė.

IJustikaitės koncerto partne
ris bus sol. Jonas Vėznelis, pas
kutiniu metu dainuojąs Chica- 
gos operoje.

Solistams pianinu pritars muz. 
A Kučiūnas.

Koncertas įvyks lietuvių salė
je. io pradžia 6 vai. vak. Pelnas 
skiriamas sol. IJustikaitės dai
navimo studijoms Italijoje ir Si
biro tremtiniams lietuviams pa- 
rėmpti.

talpose apylinkėse bei seniūni
jose, LB centrinėje apylinkėje 
įsiregistravę balsuoja paštu. 
JAV LB atstovų j PLB seimą 
rinkimas

PLB Seimo Organizacinio Ko
miteto padarytas Laik. PLB sei
mo konstitucijos pakeitimas, kad 
PLB seimo atstovus atskirų 
kraštų bendruomenės gali rink
ti jų tarybų nustatyta tvarka, 
įgalino JAV LB Tarybą perbal- 
suoti JAV LB atstovų rinkimo į 
LB seimą klausimą.

Korespondentiniu būdu bal
suodami, JAV LB Tarybos 19 
narių iš 21 balsavusio pasisakė 

dybos, susitarusios su apylinkių už visuotinius JAV LB atstovų 
valdybomis, šias visas rinkimų rinkimus .Taip pat kartu buvo 
komisijas tvirtina Vyr. Rinkimų pasisakyta, kad atstovai būtų 
Komisija. renkami kartu su LB Tarybos

nariais, tik pagal atskirus kan
didatų sąrašus, ir kad atstovų 
rinkimus vykdytų ta pati Vyr. 
LB Tarybos Rinkimų Komisija 
ir tos pačios vietinės apylinkių 
rinkimų komisijos.

Vyr. Rinkimų Komisijos sutiki 
mas kartu su LB Tarybos rinki
mais įvykyti ir JAV LB atstovu 
rinkimus į PLB seimą jau gau
tas.

Vyr. Rinkimų Komisija taip 
pat yra nutarusi atstovų rinki
mus vykdyti ta pačia tvarka kaip 
ir LB Tarybos rinkimus. Taigi 
rinkikų sąrašai sudaromi, atsto
vų kandidatai siūlomi ir kt. pa
gal LB Tarybos rinkimų taisyk
les. Skirtumas tėra tik tas, kad 
atstovų renkama ne 20. kiek kad 
renkama LB Tarybos narių, bet 
41. Taip pat Vyr. Rinkimų komi
sijai pereina visi tie kandidatai, 

. . - „ kurie buvo pasiūlyti LB Tarybos
tiesiogiai arba per vietines nominacijų komisijai ir kurie U 
nnkimų komisijas ne velau kaip davę sa¥0 ^^n,, raštu • 
iki 1958, III, 10. Atstovų kandidatų sąrašus

Vyr. Rinkimų Komisijai (tiesio
giai ar per vietines rinkimų ko
misijas) įteikti rt’?ia ta pačia da-

Rinkti gali visi pilnateisiai lie
tuviai, įtraukti į LB apylinkių 
sąrašus. Į sąrašus traukiami mo
ką tautinio solidarumo įnašus 
ir ne jaunesni kaip 18 metų. 
Apylinkių valdybos ir seniūnai 
sąrašus vietinėms rinkimų ko
misijoms perduoda ne vėliau 
kaip iki 1958. IV. 12.

Būti renkamu į LB Tarybą tu
ri teisę kiekvienas rinkikas ir 
rinkikė, įtraukti į apylinkių rin
kikų sąrašus (pilnateisiai lietu
viai, moką tautinio solidarumo 
įnašus), bet Įstatais ne jaunesni 
kaip 25 metų amžiaus.

LB Tarybos kandidatų sąra
šus gali siūlyti ne mažiau kaip 
10 rinkikų, sąraše nebegali būti 
daugiau kaip 20 kandidatų (tiek 
yra renkama JAV LB H Tarybos 
nariu). Kandidatų sąrašai Vyr. 
Rinkimų Komisijai siunčiami

Kandidatų sąrašų įteikimo lai
kui pasibaigus, Vyr. Rinkimų 
K-sija iš visų gautų ir teisėtais 
pripažintų sąrašų sudaro raidy
no eile vieną bendrą visų kandi
datų sąrašą, kuri ne vėliau kaip 
iki 1958 kovo 31 d. skelbia vie
šumai.

Rinkimai vykdomi 1958 bal. 
27 d. Balsuojama kortelėmis. 
Balsai atiduodami rinkimu r»*»-

NAUJAUSIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA

ir labai gražaus jaunimo paben
drauti ir pasižmonėti.
Žodžiu, darbų balansas akty

vus, nepaisant tos nelaimingos 
aplinkybės, kąddėl įvairių tar
pusavio trynimųsi net tris kar
tus keitėsi apylinkės valdybos 
pirmininkai- Pirmininkai keitė
si; bet darbas buvo dirbamas. 
Dėl to Clevelando bendruomenę 
tegalima tik pagirti. Apylinkei 
vadovavo J. Virbalis, P. Balčiū
nas, K.S. Karpius, apyl. valdybo 
je buvo F. Eidimtas, J. Mikonis, 
L. Sagys, A. Gailiušis, J. Salasevi 
čienė. K. žiedonis, Z. Dautartas. 
Vyt. Braziulis.
Apyl. valdyba, pradėdama dar

bą, perėmė $1,792.17, pati per 
metus uždirbo $2,652.47, išlei
do $2.459.40 į metinį-susirinki
mą atsinešė $1,985.24. Valdyba 
taip pat kartu atsinešė ir naujų 
paskirstymų projektą 912 dol. 
sumai, šitie paskirstymai įtrau
kė susirinkimą į ilgus ir nesi
baigiamus svarstymus, grėsusius 
išdalyti visą apylinkės iždą. Susi
rinkime buvo nutarta duoti: 
$500.00 lituanistinei vysk. Va- z tų laiku pradėtas. Rengėjai 
lanČiaus mokyklai, 200.00 lietu
vių radijo valandėlei. 75.00 žur
nalui “Lituanus” ir kt. kultūri
niams reikalams. Taip pat buvo 
nutarta iš apylinkės namų fon
do paskolinti $1,000.00 perka
miems Čiurlionio ansamblio na
mams. žodžiu, bendruomenės 
apylinkė pasirodė esanti visiems 
gera ir visiems dosni.

Įdomus buvo Pr. Karaliaus 
pranešimas apie Vasario 16 gim
nazijos Vokietijoje rėmimą. Lė
šas rinko jis pats su talkininkais, 
taip pat Clevelande veikia 12 
gimnazijos rėmėjų būrelių. Per 
šešerius metus Clevelande bu
vo surinkta ir Vasario 16 gim
nazijai išsiųsta $14,500.00. Suma dainos (vaidino dail. V. Rauli- 
solidi ir įspūdinga, Clevelandui 
gėdos nedaranti. Štai tie, kurie 
šiam tikslui dirbo' ir tebedirba: 
Paulauskas. Marcinkevičius, 
Snarskis, Gylys, Verbyla, Dau
kantienė, Žukas, Koklytė. Miko
liūnas, Pr. Stempužis, Jonaitis, 
Astrauskas, Citavičius.

Kontrolės komisijos du aktus 
perskaitė Asevičius.

Susirinkimas buvo gausus (i- 
siregistravusių 146) ir gyvas sa
vo svarstymais, net ginčais. į 
naują apylinkės valdybą balsų 
dauguma buvo išrinkti: K. Kar-

cijos veikėjas šalia naujai atvy- | 
kusiųjų, jaunimo atstovai šalia | 
žilagalvių. Dieve duok visiems S 
ištvermės ir našių darbo vaisių! |

Su dideliu pasitenkinimu ir | 
džiaugsmu buvo sutiktas ateiti- | 
ninku studentę draugovės kaip | 
vieneto įsijungimas į bendrub- | 
menės apylinkę. Maža kad įsi- | 
jungė, bet 24 nariai kartu ir tąut | 
solidarumo įnašus įmokėjo! Tik | 
rai gražus, vertas dėmesio ir pa- | 
garbos mūsų jaunimo žygis. j

Susirinkimui pirmininkavo H. 4 
Idzelis ir Pr. Karalius, sekr. J. 
Budrienė ir Z. Jankus.

Jaunimo vakaras
Bendruomenės apylinkės švie

timo vadovo L. Sagio iniciatyva, 
pastangomis ir taip pat daugiau
sia jo paties darbu sausio 19 į- 
vyko jaunimo vakaras. Iš kitų 
parengimų jis išsiskyrė jau tuo, 
kad buvo.... punktualiai skelb-

kviesdami sakė: nemalonu bus 
be jūsų pradėti, bet tai padary
sime. Ir padarė. Nuostabu—pub
lika susirinko laiku.

Programa, daugiausia atlieka' 
ma paties jaunimo, padvelkė 
naujumu ir judrumu. Be Grandi
nėlės tautinių šokių, T. Stasaitės 
solo Dunojaus valso. D Prikoc- 
kytės savos kūrybos, J. Kazėno 
akordeonistų, V. Matulionio so
lo dainų. Aid. Balčiūnaitės dek
lamacijų. daug gyvumo įnešė še
šių Barbučių — plepučių, vado
vaujamų J. Gaillūšytės, kupletai 
dienos aktualijomis. Albino Pre- 
slausko pagal am. Elvį Presley

naitis, atėjęs jaunimui patalkin
ti) ir besikeičią pranešėjos ir 
pranešėjai. Buvo, kur nebus ir 
trūkumų —buvo matoma sku
botumo. jaučiama susirepetavi- 
mo stoka, bet vakaras paliko 
gerą įspūdį ir malonius atsimi
nimus. Bendruomenės apylinkė 
ir ypačiai vakaro sumanytojas 
bei vykdytojas L. Sagys padarė 
gražų, naudingą ir patriotišką 
darbą. Daugelio pageidavimas— 
kad panašių vakarų rengimas 
būtų įtrauktas T- bendr. apy
linkės veiklos planą, nes ben
druomenei patogiausia krūvon 
telkti įvairioms organizacijoms 
priklausantį ir neorganizuotą 
jaunimą. Jo vakare buvo daug. 
Vyresniųjų galėjo būti daugiau. 
Ypačiai pasigesta daugelio mo-

Juozas Glavickas

LDS CENTRO VALDYBA
Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing. D. D, 
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 FTaherty Way

RED SKELETON, arttatM ko- 
medin'nkas, nuo astmos prie
puolio vos nenumirė. Kai jis 
išęi o ir vėl ^tėjo vaidinti te- 
levizl;oje, pasitenkinimą rodo 
dvi Jo garbintojos.

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ j 

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei '** 
z šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. t 

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: T

I. CIGMAN, INC. |
ĮSI Orchard Street New York 2. N. Y. | 

TeleL GR 54160 f
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 7

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. _ t

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamst* rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

L švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

<wholesale) kainomis.

K and K FABRICS
Elizabeth, N. J.1158 East Jersey Street

Tel. EL 4-171JPRIE CITY SAVINGS BANK 
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU. VAKARO 

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Vilnones Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKART AČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

.... > _ ■ _ atlaidas pačiom pri.-inamiausiom kainom
siūlo 3 stambios krautuvės

118-125-130 ORCHARD ST„
cor. Delancey. NYC. • (JĮJ 5-4525

S Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus .ypatingai įvertintas

Vilnones medžiagas iš ritinių ir 
visam mieste jums

S. BKKENSTEIN, Ine.,

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniij ir vals- 
tybiniij taksu (Iricome Tax) užpildy
ti, pirkiniui piniginiy perlaidu (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Josepli Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ.. WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 \al. vak., 

sekmadieniais —• 1 vaL p.p. ligi 5 vai. vak.'

V ■ - .............. n ■■ ,

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Nonvood. Mass.
Finansų Sekretorius 

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
IVaterbury, Conn

RADDOVAIANBA JAll/OTlKMB > 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ. 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NBPYORKO 
N. J. IRCONN. APYLINKĖJE Rū

ta — ne vė tau k; i p iki 1958 
kovo 10‘d.
Kaip siūlcsni LB Tarybas kandi

datai
JAV LB Tarybo” kandidatų 

sąrašą gali si'-’yti : e mažiau 
kaip 10 rinkikų.

Sąraše gali būti ne daugiau 
kaip 20 kandidatų, tiek pat ren-

‘ karna ir LB II Tarybos narių.
Kandidatų sąraše turi būti: 

kad tai yra kandidatų sąrašas^ 
LB Tarybos rinkimams; įrašyta pasirašyti tik viename sąraše.v' 
kandidato pavardė, vardas, am- Kandidatų sąrašai Vyr. Rinki- 
žius. profesija, adresas; kandi- mų Komisijai siunčiami tieso- 

giai arba per vietines rnkimų 
komisijas ne vėliau kaip iki 
1368 kovo 10 d.

Sąrašai su truku m aks grąžina- , 
mi įgaliotiniui ištaisyti. ir tai jis 
turi atlikti per 7 dienas. Sąrašas, 
negautas atgal, laikomas atsi-

Kristaliniam Karste j
- - - - - j3to p3ra§as sutinka būti

’ renkamas į LB Tarybą ir kad 
|t atitinka LB Įstatų ir rinkimų 
g taisyklių reikalavimus: duota 

kandidatų siūlytojų pavardės,
9 vardai, amžius, adresai; siūlyto- 
g jų parašai, kad jie atitinka rin-
2 kikų reikalavimas; kas yra į’a- imtu o gautas atgal pavėluotai 
9 Uotas siūlytojų sąrašui atsto* arba su nepašalintais trūkumais 
jį vauti susižinojimo reikalu. atmetamas 
J Kandidatas ir siūlytojas tegali

9 K a i n a $ 2.0 0. 4 4 p u s I.
S Taip''pat galima gauti naują leidinį Juozo Vaičeliūno

Kaina $3.00 21 5 pusi.

('remiama DARBININKO adm astrą c: joje

910 Wilk»ūghby Are. Brooklyn 21, N. ¥
CVI

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27. Mass.
Labdarybės ir Stipendijų 

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė 
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

DMBNL



BANGA. TELEVISION^

7 vai. vakDarbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki

BOSIMO JI KALBA BESIMAJAM

HARTFORD, CONN.

per

Fountain, Michięjrsn

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

Lietavią Amerikos Piliečią KlubasPono Tokio uošvis

nūn

PINIGINE MOTERIS

3. Geriausi ir įvairiausi garimai pigiausiomis kaino-

KAS GYVENA NEW YORKE AR PRAVAŽIUOJA PRO NEW YORKĄ 
BŪTINAI API^ANKYKIT GELEŽINKELIO STOTY GRAND CENTRAL

mintstracijoje 910 Willough- 
by, tyooklyn 21, N. Yr____

nė, Ona, duktė Povilo
Kaveckas, Antanas
Lionas, Juozapas, gyvenęs 

Chicago, HL, 5916 So. Mavi- 
feld Avė.

Stephen Bredes Jr< 
ADVOKATAS

“Mielai drauge, to tai tikrai 
nereikėjo! Šiandien tik antrą 
kartą susitinkom, o tu jau duo-

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

MICH1GAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN7MICH.

lacfies 
_______ „_______ . , y take 
an active interest in your family’s future Arian
čiai aecurity. Remember — one of the best ways

Juozapai-
’tytA Oną, duktė Povilo

Mikutienė — Lukšytė, Zo
sė, iŠ Žagarės vaL

Natkevičius, Gediminas,

FUNERALHOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

IŠ FASKO VEIKLOS 
Priimtas į AAU

JAV mėgėjų sporto sąjun
ga AA_U. (Amateur Athletic 
Union) metinėje konvencijo
je, įvykusioje lapkričio 28-30 
Washingtone priėmė Faską 
pilnateisiu nariu nuo 1958 
sausio 1.

AAU yra aukščiausia ins
titucija, tvarkanti visą mėgė
jiško sporto veikimą JAV kar
tu reprezentuojanti JAV vi
sose tarptautinėse mėgėjų 
sporto organizacijose bei ko
mitetuose.

•Faskas savo priėmimo į A 
AU bylą užvedė 1956 vasarą 

^per Lake Brie AAU distrik- 
to vadovybę. Reikėjo išlauk
ti 1 metus bandomojo laiko
tarpio.

Faskas yrą įgaliotas pas
kirti vieną savo atstovą į vy
riausią JAV AAU vykdomąją 
tarybą ir 6 atstovus į metinę 
AAU konvenciją.

Tuo būdu Fasko potvar
kius bei drausmės nuostatus 
pripažįsta ir AAU. Oficialio
mis pripažįstamos ir Fasko 
rengiamos sportinės varžy
bos. *

PRITYRU- 
YORKE

E Bond 
when Aei

* If you’re one of today’s darii

MOTERIS VADĖ
“Nė pats nežinai, kokios pui

kios savybės ir talentai slypi ta
vy. Branguti, tave aš mokėčiau 
pastatyti ant kojų! žinai, ko tau 
trūksta? Truputėlio pasitikėji
mo savim ir drąsos. Užbėk kada 
turėdamas valandėlę laiko! Pa- mergaitės, kurios mėgsta namų 
sišnekėsim ilgiau ir smulkiau darbus? Aš taip ir galvojau”? 
išnagrinėsim. Kiek žinau, pats O ką jūs galvojate?
mėgsti dažnai eiti į kiną. Bet Ar iš savo kalbų ir pažinčių 
kas iš to? Dar daugiau tai gniuž- nebeprisimenate ko nors pana- 
do charakterį. Tas pats buvo su šaus?
mano broliu. E, jūs vyrai, esate 
lyg vaikai, reikalingi vesti už 
rankos... Kiek, pagaliau, tau me
tų?... Kaip vadiniesi? — Jonas. 
Taigi, Jonuk, pasitikėk ma

jus esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
lono ir Angelinos Andriuliu ir jų šeimos. Fountain. M*ch

MOTINA bučkiu RreŪkte-savo 
pasitenkinimą, kad joą sūnus 
Davė Nieheison, 18 m. tt St. 
Louis, pasirašS sutarti žaisti 
Battūnorčs “Orkrtes’* beisbolo 
komandoje. . Gaus atlyginimo 
100,000 dol, Kiek gauna tie 
mokslininkai, kuriem rūpi .JAV 
“sputniką" paleisti j erdvą?

Lukšytė — Mikutienė, Zo
sė, iš Žagarės vaL

Mačiulienė, Petronėlė
Mačiulis, Izidorius, iš Nau- 

jininkųk, Eržvilko vaL, Tau
ragės ap.

Matilionienė • TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl- Fl RADIJAI,
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

JONO IR ANGELUOS ANDRIULIŲ 
IR IU ŠEIMOS

SKAITYK VARPELĮ. įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers . 
Kennebunkport, Me.

jimo ir gyvenimo patyrimo. Tai 
silpnoji jo vieta, ir čia galima 
drąsiai kalbėti:^

“Kaip tu gali atsiminti, kas 
parašyta knygoje ir kuriame 
puslapyje? Aš negaliu atsiminti. 
Matyti, tikrai esu kvailutė. O, 
kaip norėčiau būti protinga, 
koks tu! Visa žinoti, suprasti... 
Vienu žodžiu, esu tikrai nuste
binta. Niekad mannepasitaikė 
taip aiškiai suprasti fizikos, bet 
dabar, kai paaiškinai apie spin
dulius ir kita — nuostabūs daly
kai... Ne! Nė kiek nenusibodo. 
Kalbėk, o aš tik klausysiuos, lyg 
kokia mokinukė”...

Lietuvos Generalinio Konsulo 
, New Yorke paieškomi .asmenys 
Aletiunas, $ Velžio, ar VeL 

želio lų Panevėžio v., ».
Gabrys, 'Vytautas, gimęs 

ąferijąmpftlėje
Gečienė__Sudeikaitė, Do

micėlė, ir Norgehenė — Su- 
deikaftė, Marijoną

Trtmanas, iš Ailąlės, Tau
ragės ap. i

Jalinskas, Steponas, iš Pa
langos

Jodikienė, Kostė, gyveno 
Panevėžio vaL

Juozapaitytė — Matilionie-

380 MAPLE AVENUE,
Maloniai patarnauja 1 etuviams naujai įruoštose patalpose 

prieinama k?ūn

Tel OFTane’61377

Pasikeitimai
Nuo sausio 15 kandidatas 

Vytautas Raulinaitis įėjo į 
Faską nariu vieton dėl stu
dijų iš Clevelando išsikėlusio 
ir pasitraukusio Vytauto Valai
čio.

Dabartinė sudėtis yra to
kia: Dr. Algirdas Nasvytis — 
pirm. Rytas Babickas — vi- 
cepirm., Algirdas Bielskus — 
sekr., Mešys Aukštuolis — 
ižd. ir Vytautas Raulinaitis 
— narys.

Klubams priklausą sporti
ninkai registruojasi savo klu
buose nustatyta tvarka. Klu
bams nepriklausą sportinin
kai registruojasi tiesiai, ar 
per artimiausią sporto klu
bą, atatinkamoje apygardo
je arba, Faske - Faskas

GEORGE GALONAS
1488 Caniff, Detroit, BUeh. TeL T. O. 8-7862

oficialiose lietuvių sportinėse 
varžybose.

That’s why so many wonren are the instiga tora 
of a regular investment progrem in U. S. Savings 
Bonds. They know that U. S. Senes E Savings 
Bonds are one ot the best investments a family 
can make. The principai invested in Bonds is

4. Lietuviški maisto gaminiu

5. Naujri išpuošta šoktą ai*.

jviku abejojate. paprašykite paniėginunui Jūsų skonis iuu«. 
pasakys. Mes norime, kad -lūs patys būtumėt sprendėjas.'Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad Jūs tiek išpopuliarino t Michijan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

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

HOTEL MARTINIOUE 
32nd St. and Broadvvay, N.

’ PE 6-3800, Ext. 117

Nokutis (ar Nakutis), Juo
zas, iš Daujočių, Svėdasų 
vaL

Norgeliene — Sudeikaitė, 
Marijona, ir Gečienė Sudei
kaitė, Domicielė

Petraitis, Jonas, kunigas, 
sūnus Antano ir Marcelės 
Puišytės Petraičių.

Pranskevičius, Pijušas, sū
nus Juozo.

Prišmantas, Jonas,' sūnus 
Jono i - '

Ramanauskienė — Ruse-

The daring 
young lady in 

the flying

di dovanas ir dar kokias! Tiesa, 
anąkart minėjau, kad man būt 
malonu turėti bent mažą tavo 
prisiminimą, bet ne tokį bran
gų. Tiek to! Gal šiuo klausimu 
aš .būsiu kiek atsilikus? Tu jau 
liūdi? žinai, nenorėjau tavęs į- 
žeisti. Užgavau vyrišką ambici
ją? Nu, tai tebūnie... Labai ačiū! 
Patenkintas dabar, branguti”?...

ŠIRDIES RAMINTOJA
“Nu, tik jau! Nė tu pirmas, 

nė paskutinis tokioj padėty. Ti
kėsi ar netikėsi, ir man buvo 
kažkas panašaus. Tuo atveju 
geriausia turėti kokį artimą 

'draugą, kuriuo galima pasitikėti 
ir širdies našta pasidalinti. Ar 
ne taip? Matai! Ir mes galėtum 
atsiverti kaip kiti. Nesu jokia 
ypatinga moteris, bet būsiu at
vira: tave puikiai suprantu ir 
man lyg gaila. Kaip čia pasakius, 
supranti... Tuoj išvirsiu kavos 
ir pamatysi, kad pasaulis nėra 
jau toks juodas. E, tu mano di
delis vaike”!...

ap., sūnus Jokūbo
Sudeikaitė — Gečienė, Do

micėlė, ir Sudeikaitė — Nor- 
gelienė, Marijona

Vaškys, Kostas, iš Plungės
Venslovas (Venslovaitis), 

Justinas ir Vincas, kilę gal iš 
Slabadų k., Naumiesčio vai., 
šakių ap. '

Žamaras, Jonas, gyveno 
Wi!kes — Barra, Pa.

žiemys, Jurgis, iš Salos k., 
Salako vaL, Zarasų ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti: '

Consulate General of Li- 
thuania 41 We$t 82nd Street

New York 24, N. Y.

37 SherHaa Avė. 
BrooMyE 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

MARRIAGES'ARE MADE 
IN PARADISE

Let us arrange your earthly 
ception. Complete VZedding 
person — $7.00!!! Inclūdcs: Coktail. 
fui course Chicken Dinner, Wed- 
ding Cake. Bottle for every 10 per
sona. Gratuities and Sales Tax incL

kur skubame? ar perskaitei 
laišką Tėvo? Kas yra meilė 
ir draugiškumas?

Kaina: 2 doL 262 psl.

ALLAN STEWART
«!• Ne. Broad Su. Phiia^ Pa. ■

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

Kun. J. Prunskis
“Pavyzdžius iš šventųjų 

ir kitų heroiškų asmenų gy
venimo, žmonės ilgiau atsi
mena; tie pavyzdžiai daro 
didelės ir geros įtakos”.

Tie pavyzdžiai yra sutelk
ti šiame leidinyje. Iš jų gali 
sužinoti: ar mes žinome,

Du jaunus žmones suartina 
pažintis ir kalba. Kalba jisai, kal
ba ir jinai. Kiekvienas ir kiek
viena kalba taip, kad kitam pa
taikytų į širdį, žodžiai susidėsto, 
kaip kilpos, kurios neriamos už 
silpnos charakterio vietos. Svar
bu tik pirmąjį mazgą gerai už
nerti, o paskui jau gali laikyti. 
Moterys tai daro įvairiais bū
dais, pagal kuriuos jas galima 
suskirstyti į kelias grupes.

RIMTOJI MOTERIS
Vyrukas, kuris mano galįs 

pirštu žvaigždes pasiekti, dėl to 
jau siekia ir jo nužiūrėtos žvaig
ždės rankos, atvėsinimas tokiais 
žodžiais:

“Paleisk tuoj man ranką! Ką 
tu galvoji? Ką čia man kuždi Į 
ausį! Gali viešai sakyti arba pa
silaikyk sau. Tikrai gaila, kad 
toks vyras kaip tu, šneka nesą
mones... Bet nepyk už tuos ma
no žodžius. Aš nepykstu. Tik 
taip sau pasakiau, žinai, aš ne 

Nuo sausio 15 sportiniu- tų, kuriuos tuoj ir eina su tais, 
kas Rytas Babickas, Clevelan- kurie ima už rankų. Paleisk! Bet, 
do LSK žaibo narys, 16908 mes S31™6 draugauti’. 
Rndnra Rd., Fast Cleveland Nušluostė nosį, bet taip, kad 
12, CMaio, yra paskirtas š. A- viltis liko ir ji trauks. Reikės 
menkos lietuvių tinklinio

Visi sporto klubai ir atski
ri sportininkai yra įspėjami 
atlikti š. Amerikos lietuvių 
sportininkų 1958 m. regis
tracijos prievolę, nes kitaip 
nebus leidžiami dalyvauti

And her housewifdy duties don’t end there. 
Sometimes sfae even heips ęam tire family income 
— always has a big say in spending it. And 
wirether or not a family has a regular savings 
prognm usually depends on her.

KUKLI MOTERIS
“Žinai, aš jau veik išalkau. Ne 

pro šalį būtų kąsnelį perkąsti. 
Tik nedaug! Steiką? Ne, ne! 

dar pasistengti, kad paimtų už Man nesmagu, kad dėl manęs 
vadovu ir jam pavesta suda- rankos. Perdaug savimi pasitikę- laidai pinigus. Juk steikas da

ryti šios sporto šakos komi- j°- bar vėl pabrangęs. Tikrai ne-
teta bei paruošti veiklos pla- NUSTEBUSI MOTERIS malonu, kad užsigeidžiau valgy- 

Ji dedasi sujaudinta jo žino- kaip maža melste. Žmaii, 
kad pats tun pinigo ir jo ne
šykšti, bet vistiek... Ne, ne!... 
Ale, kad tu esi ir priešgina... Aš 
kukli? Gal būt.. Galiu prisipa- 
pažinti, kad neturint daug ka
prizų, kaip kitos. Jei jau taip 
verti, užsakyk steiką. Kad tau 
padaryčiau malonumą, suvalgy
siu. Ak aš niekam netinku, kaip 
tik tavo pinigams laidyti! Ar ne 
taip, brangusis”?

MOTERIS MAMUTĖ
“Vargšelis! Ar tikrai nėra pa

sauly nė vieno, kas tavim pasi
rūpintų?. šitaip apsileidusio aš 
tavęs nepaleisiu. Jei ne aš, tu 
eitum lyg koks driskius, valkata, 
žiūrėk, kaklaraištis, Švarkas... 
Gal sutiktum užkąsti? Nėra abe
jonės, aš nemoku taip gardžiai 
valgių gaminti, kaip tavo mama, 
bet vis ne restorane. Man patin
ka virti. Atleisk, kad prisisegu 
priejuostę, žinai, prie virtuvės 
darbų... Kaip tau patinka tos

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue, Maspetb, N. I.

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, New Britain, Cono.

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. TeL Longwood 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 
24 Prospect Street, Hyde Park, Mus. TeL Hyde Park 3-3975

KALAUSKĄ asmeniškai ir telefonu EV 4-N72 
arba pas pavai K. VsitaMI

_ STANLEY METR1CK 
1884 W. 47th SL, Chtcago, DL TcL Yarda 7-3393

JOHN SBUBNA 
5418 So. Albany, Chicago, m. TeL Grorehin 6-7783

levičiūtė, Petronėlė
Ruselevičiūtė — Rama

nauskienė, Petronėle
Sadauskienė, Ona, duktė 

Izidoriaus
Sasnauskas, Povilas
Sčastnienė, Ona, duktė

Mykolo
šepetys, Vytautas, g. 1925 

m. švilpiškio vienk., Biržų



Miete Broli ir Sese Lietuvi
vasario 16 bus transliuojama 

per WQXR (New York Times)

Kvietimas 
{Vasario K 
minojimg

BOSTON, MASS.

E
BARASEVICIUS ir SŪNŪS
F U N E R A L II O M

254 W. Broadway
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEViCIUS
Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrev 8-25^0

Kun. Jonas Bernatonis,
Į 'į kuris tarnauja kapelionu. 

Amerikos avijacijoje ir kele
tą metų išbuvo Japonijoje, 
perkeltas Amerikon. Sausio 
15 parvyko savaitei atostogų 
pas savo tėvelius, kurie gy
vena 68 Thomas Park.

Kun. J. Paulauskas 
primicijas laikys vasario

9 d. šv. Petro bažnyčioje. 
Pamokslą pasakys kun. Al. 
Abračinskas.
šv. Kazimiero 500 mėty gimimo 

sukakties minėjimu
'.rūpinasi komisija, kurią su

daro poetas Faustas Kirša, dr. 
Juozas Leimonas ir pulk. A. Ste- 
pulionis„
Dainy ir tautinių šokių šventę 

norima suruošti Bostone 1959 
metų pavasarį. Iniciatorių būre
lį šventei rengti sudaro J. Ka
činskas, Iz. Vasyliūnas (iš Law- 
rence, Mass.), J. Gaidelis, St. 
Liepas, O. Ivaškienė, V. Izbic- 
kas, St. Vaitkevičius ir V. Va- 
kauza.

Irena Nikolskytė, 
studijuojanti dramą ir .vaidi

nanti, Bostono, ateitninkų stu
dentų draugovės narė, susilaukė 
palankaus dėmesio Bostono 
dienraščio “Globė”, kurio sek
madieninėje laidoje sausio 12

New Yorko Lietuvių Taryba • 
maloniai kviečia atsilankyti į J 
Lietuvos nepriklausomybės pas- 1 
keįbimo 40 metų sukakties mi- 3 
nęjimą, kuris įvyks vasario 16 
d., 4 vai. p. p.,Webster Hali, 119 J 
E. llth St, New York.

1918 vasario 16 Lietuvos Ta- 1 
ryba Vilniuje paskelbė nepri- j 
klausomomos demokratinės Lie
tuvos valstybės su sostine Vii-. 
niuje atstatymą ir pareiškė pa- . 
šauliui, kad ji pati laisvai bei 
savarankiškai tvarkys savo gyve
nimą.

Lietuvos nepriklausomo gy
venimo metai buvo kruopštaus 
darbo, pažangos, lietuvių tautos 
gerbūvio ir kiOtūrinio klestėji
mo laikotarpis.

Tačiau Sovietų Sąjunga, su
laužydama visas tarptautines su
tartis, jėga okupavo mūsų bran
gią tėvynę, žudė nekaltus mūsų 
brolius-seseris, kitus trėmė į Si
biro taigas ir vergų stovyklas, 
o likusiems savo gimtojoj žemej 
uždėjo irgi sunkius vergijos pan
čius. Bet tie mūsų broliai ir se
serys herojiškai kovoja prieš sa
vo engėjus ir tikėdami į išauš
tantį laisvės rytojų, deda į mus 
savo dideles viltis. Neleiskime 
jiems mumis nusivilti ir tęski
me kovą visi vieningai ranka 
į ranką, o pergalė bus mūsų ir 
tėvynė Lietuva vėl bus laisva.

Minėdami Vasario 16 šventę 
turime dar daugiau parodyti 
laisvajam pasauliui savo vienin
gumą, ištvermę, pasiaukojimą ir 
nepalaužiama kovą dėl savo di
džiausio idealo — laisvos tėvy
nės. Prisidėkime tad prie tos ko
vos kiek moraline taip ir materi
aline savo parama.

Eikime visi ir šiais metais į 
minėjimą su tyromis lietuviško
mis širdimis ir dosniomis laisvi
nimo reikalams rankomis. New 
Yorko lietuviai turi ne tik neat
silikti nuo kitų lietuvių kolonijų, 
bet turime parodyti joms gražų 
pavyzdį. O jeigu kas, dėl labai
svarbių priežasčių, negalėtų į sario 8-9, So Boston mūsų spor- 
minėjimą atvykti, nuoširdžiau- to mėgėjai ir jaunimo mylėto
jai prašome parodyti savo soli- jai turės progos pasidžiaugti 
darumą prisiunčiant piniginę 
auką Lietuvos laisvinimo reika
lams. Aukas siųsti šio adresu: 
Lithuanian American Council, 
233 Broadway, Room 3012, 
New York 7, N. Y.

Liotuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 16

Webster salėje, 119 E. 11 St. 
Pradžia 4 v. p. p. Pirmą kartą 
kalbės New Yorko valstybės gu
bernatorius Harrimanas ir prel. 
J. Balkūnas. Minėjimą rengia 
Nett YorkoAlto skyrius.

Pamaldos už vysk. K. Paltaroką
įvyko vasario 1, > Šeštadienį, 

Ajpreiškimo parapijos bažnyčioj. 
Laikė kleb. kun. N. Pakalnis ir 
pasakė pamokslą, asistavo kun. 
T. Narbutas ir kun. P. Totoraitis. 
Pamaldose dalyvavo Liet pa
siuntinys Washingtone J. Rajec
kas, Liet gen. konsulas J. Bu
drys, Vliko pirmininkas dr. A. 
Trimakas, Liet. Laisvės Komi
teto pirmininkas V. Sidzikaus
kas, apie 20 kunigų ir nemaža 
žmonių.

liaudies muzikos programos me
tu.

Brooklyne sekmadienį prasi- 
' dėjo uždaros savaitės rekolek

cijos, kuriose dalyvauja vienuo
liai iš Toronto, Bridgevflle, Ken- 
nebunkporto ir Brooklyno vie
nuoliai pranciškonaL Rekolek
cijas veda salezietis Tėv. Sabas.

Kun. Rapolas Krasauskas,
istorikas, kuris šiuo metu gy

vena Putname ir pavaduoja Ro
mon išvykusi kun. St Ylą, lan
kėsi New Yorke ir keletai diedų 
buvo sustojęs pranciškonų vie
nuolyne, kur apžiūrėjo ir spaus-' 
tuvę, Darbininko redakciją. 

.Kun. R. Krasauskas rašo istori
nę studiją apie vysk. Jurgį Tiš
kevičių.

N. Y. lietuvių dantų gydytojų 
draugijos visuotinas narių su

sirinkimas įvyks vasario 9, 4 v.
p. p. ponų Damkų namuose, 86- 
04 94 St., Woodhaven, N. Y. 
Viešnia dr. A. Didžiulienė skai
tys paskaitą apie “Burnos atsta
tymą karūnėlių ir tiltelių pagal
ba”. Po paskaitos ir kitų einamų
jų reikalų — arbatėlė. Draugi-

- jai pirmininkauja dr. E. Vilčins- 
kienė.

Moderniosios muzikos valandėlę 
rengia Demokratino Darbo

Talka vasario 15, šeštadienį, 
1:30 v. p. p. Baltų Laisvės Na
muose, 131 E. 70 Št. New York. 
Jurgis Mačiūnas praves pašne
kesį “Nuo JJussorgskio iki Musi- 
que cocrete” Pailiustruos plok
štelių muzika. Kviečiami ’ visi, 
kas domisi muzika. J. J.

Brooklyno meno muziejuje 
vyksta nuolatinės paskaitos a- 

pie meną. Vasario 9 bus paskai
ta — durys į meną, vasario 16 
— ekspresionizmas mene.

x H O M E * |

RŪPINASI LIETUVOS LAISVĖ

Sh alina

Fn Gr.

Krepšinio varžybom Bostone

narių metinis susirinkimas.

1. Susirinkimo atidarymas ir
prezidiumo rinkimas.

2. Valdybos pirmininko ir iž-

kymas.
N«w Yorko Lietuviu Taryba

Telefonas JAmaica 6-7272

K. M.

vyks oficialus pirmenybių ati
darymas, invokacija ir dalyvių 
paradas.

tiek ry- 
tiek va-

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Kazys Mockus
Ateitininkų Federacijos Tary

bos rinkimuose praėjęs pirmuo-

. .. f

Marijos Apsireiškimo Liurde jubiliejiniais metais 
įsigykite vysk. Petro Bfičio gražiai parašytą knygą

SUSITIKIMAS. Iž dež. J kairę: šen. Saltonstall (R.), šen. Knowland 
(R.) ir adv. A. O. Shallna.

dininko pranešimai.
3. Kontrolės Komisijos pasisa-

Susirinkimui numatoma 
darbotvarkė:

New Yorko J Apylinkės 
Valdyba

Prof. J. Brazaitis,
prieš dvi savaites sunkiai su

sirgęs, jau grįžo Į darbą Darbi
ninko redakcijoje.

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Petrėnui. įeina pilnateisių nariu 
į Tarybą. K. Mockus daug rašo 
spaudoje ir veikliai reišHasi lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me. *

A. Šidlauskas
pirmasis iš kandidatų, pa

kviestas į Lietuvių Piliečių 
Draugijos direktorius, atsisakius 
iš tų pareigų F. Zaleskiui.

v

NEW YORKAS -

L. Juodytė-Matthews

vasąrio 9 dainuos radijo kon
certe — baliuje. Lietuvių Lais
vės salėje, Elizabethe, kur bus 
pagerbtas Jonas čižauskas 50 
metų muzikinės veiklos sukak- 

LB Apylinkės susirinkimas " ties proga. Be jos dar programo- 
Vasario 9 d., 12 v. Apreiškimo je dalyvauja: “Rūtos” radijo an- 

parapijos mokykloje įvyks L. samblis, vad. Algirdo Kačanaus-
B. I-sios New Yorko apylinkės ko, skautų vyčių oktetas, vad. 

muz. Mykolo Liuberskio, šokėja 
ši Julija Strazdienė, “Rūtos” tau

tinių šokių grupė, vad. Jadvy
gos Matulaitienės, estų tautinių 
šokių grupė. Koncerto pralžia 
4:30 v. p. p.

4. Informacija apie JAV LB 
Tarybos ir PLB seimo atstovų

* rinkimų tvarką.
5. Apylinkės narių pasisaky

mai ,
6. Valdybos, kontrolės komisi

jos ir atstovų į NY Lietuvių Ta
rybą rinHmai..
. 7. Klausimai ir sumanymai.

Apylinkės nariai kviečiami at
silankyti. Seniūnai prašomi at
vykti 15 min. ankčiau.

Liurdo minėjimas
rengiamas vasario 8 Apreiški

mo parapijos bažnyčioje. 9 vai 
r. iškilmingas pamaldas laikys 
kleb. kun. N. Pakalnis, pamok
slą sakys Tėv. L Andriekus, O. 
F. M., solo giedos Juodytė Mat- 
thews. Tą dieną bus pirmą kar
tą panaudoti liturginiai rūbai, 
kurių įsigijimu rūpinosi Amžino
jo Rož. draugija, vadovaujama 
E. Kašetienės.
Sekmadienį, vasario 9, 4 v. p. p. 
didžiojo parapijos salėje bus iš
kilminga vakarienė su Liurdo 
sukakčiai skirta programa.

Vasario 16 sukakčiai artėjant 
pravers prisiminti; kad Lietu
vos konsulas A 0. Shallna, JAV 
senatorius Knowland ir senat- 
rius Leverett Saltonstall — tai 
trys vyrai, kurie daug dirba Lie
tuvos nepriklausomybei atgauti:

1941 birželio mėn. šen. Lev. 
Saltonstall, tuomet Mass. val
stybės gubernatorius, išleido 
proklamaciją, kai buvo paskelb
ta Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kova dėl nepriklausomybės .Jo 
pasakytos Senate kalbos, įtrau
kos Į kongreso užrašus, rodo jo 
pastangas Lietuvą laisvinti.

Šen . William F. Knowand 
seniai dalyvauja lietuvių masi
niuose susirinkimuose 
tinėse, tiek vidurinės, 
karinėse valstybėse.

Lietuvos konsulas 
pradėjo organizuoti Naujosios 
Anglijos baltų — amerikiečių 
draugiją tada, kai buvo labai 
sunku iškelti tikruosius faktus 
apie Sovietų Rusiją. Jis vadova
vo šios draugijos pirmam su
sirinkimui, kuris įvyko 1941 
Faneuil salėje. Ta vieta laikoma 
Amerikos laisvės lopšiu. Apie tą

susirinkimą 1941 liepos 25 
“Boston Traveler” savo vedama
jame taip rase:

“Įspūdingos iškilmės įvyks 
sekmadienį Faneuil salėje. Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos kil
mės amerikiečiai jungiasi ben
drai priesaikai nemariems de
mokratijos principams ,kurie iš
silaikė šiame krašte, bet laikinai 
jų neteko savo gimtose šalyse. 
Baltijos kraštai, lygiai kaip O- 
landija ir Belgija, yra geogra
fiškoje tragiškoje padėtyje. Jos 
yra spaudžiamos dviejų didelių 
galybių, lygiai kaip dviejų ma
lūno girnų — Vokietijos ir Ru
sijos. Tie kraštai turi savo jūros / buvo įdėtas jos atvaizdas ir ap
krautus ir uostus, kurie svarbūs 
Berlynui ir Maskvai. Baltijos 
tautos nėra nei naciai, nei ko
munistai, tai yra estai, latviai 
ir lietuviai. Jie žino, kad jų kraš
tų politinis integralumas tėra 
įmanomas tik demokratiniem 
principom laimėjus”.

Dėl tų drmokratinių principų 
ir Lietuvos išvadavimo kova dar 
tebeina ir ji stiprią atramą randa 
šen. Knowland ir šen. Salton
stall asmenyse.

rašymas jos reiškimasis vaidy
boje.
Paba lt iečių studentų bendras 

vakaras
bus Užgavėnėse, vasario 15. 

Programą atliks lietuvių, latvių 
ir estų akademinis jaunimas. 
Vakaras bus tautininkų namuos- 
ee. Pradžia 7 vai. vak.

V. Mockus ir R. Žičkus,
abu moksleiviai ateitininkai, 

dalyvauja Bostono technikos 
aukštesniosios mokyklos krep
šinio rinktinėje komandoje. Ko
manda dalyvauja aukšteniųjų 
mokyklų krepšinio varžybose.

Pabaltiečių studentų
literatūros vakaras įvyks va

sario 8, šeštadienų 6 v. v. Liet. 
Piliečių Klube. Visos tautos skai
tys savo kūrinius anglų kalba. 
Vėliau — šokiai.

šeštadienį ir sekmadienį, va- Rungtynės vyks iki 7 v. v. Po 
to, tautininkų namuose bus 
sportininkų pobūvis su šokiais, ju kandidatu, mirus kun. Jonui

Sekmadienį 10 v. ryto pamal
dos šv. Perto lietuvių parapijos 
bažnyioje ir nuo 1 vai. krepši
nio varžybos Municipal Building 
halėje, kur varžybos užsibaigus 
įvyks dbvanų išdalinimas. Rytų 
apyg. taurės krepšinio nugalėto
jui ir dovanos iškilesniems krep
šininkams.

Vyrų grupėje Š. Amerikos 
mokykloje (kampas Dorchester lietuvių meisteris — Brooklyno 
ir 7 St.). Ten pat 4 vai. p. p. į- LAK, atrodo, paglemš taurę, 

nors ant kulnų lipa daug ža
dantis Waterburio Gintaras, ku
ris pirmame rate vos 5 taškais 
pralaimėjo LAK. šiuokart žada 
pasitempti Bostono Dainavos 
vyrai tikėdamiesi sušvelninti 
skaudžius pralaimėjimus LAK 
26:76 ir Gintarui. 27:66.

Moterų grupėje, be abejojimo, 
pirmaus LSK krepšininkės,

ir pasijaudinti geriausių Rytų 
apygardos krepšinio komandų 
varžybose. Suvažiuos New Yor
ko,Brroklyno, Waterbury. Hart
fordo, Worcesterio lietuviai 
krepšininkai, prie kurių dar pri
sidės Bostono Dainavos vyrų ir 
jauilių ekipos.

Krepšinio varžybos prasidės 
šeštadienį 1 v. p. p. P. Gavin

Marcei Marceau New Yorke
šiuo metu New Yorke, City 

Centre salėje, gastroliuoja gar
sus prancūzų aktorius Marcei 
Marceau, kuris be žodžių, pasi
naudodamas pantomimika, išreiš
Ha sudėtingiausius žmogaus Jaunių grupėje stipriajam 
pergyvenimus. Savo menu yra Worcesterio Vyties vienetui ke-MALONIAI VISUS KVIEČIAME Į

RADIJO KONCERTĄ BALIŲ
skiriamą

MUZ. JONO CIŽAUSKO MUZIKINES VEIKLOS 50 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

VASARIO - FEBRUARY t DIENI, 1958
269 Second Street, EUzabeth, N. J.

KONCERTO PRADŽIA 4:30 V AL. P. P.

DALYVAUJA:
★ **Rūto6” radijo ansamblis, vad. Algirdo Kačanausko, Išpildys muz. Jono Cižausko 

kantatą “Vilniaus senelis”
★ Oj/eros solistė Leone Juodyt8-Matthcws, kontraltas iš New Yorke
★ Skautų vyčių oktetas iš New Yorko, vad muz. Myk. Liuberskio
★ Pagarsėjusi Ispanijos (Madrido) šokėja, Julija Strazdienė
-Ar “Rūtos” tautinių šokių grupė, vad. Jadvygos Matulaitimčs
★ Estų tautinius šokius pašoks estų mokslinės draugijos ansamblis iš New Yorko,

vad. Alice Zimmerman

Nuo 7:30 vatvak. šokiams gros E. ANDRIUŠKEVIČIAUS orkestras
ĮĖJIMAS $1.50 TIK ŠOKIAMS $1.00

Rengia: “Lietuvos Atsiminimų“ radijo ir “Rūtos” kultūros organizacija

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS

jis pagarsėjęs Prancūzijoje,'^ Uą pastoti rengiasi Bostono jau
niai pagarsėjęs Prancūzijoje, 
prieš keletą metų lankėsi Ameri
koje, kur turėjo didelį pasiseki
mą. Ir dabar visa New Yorko 
spauda jį labai šiltai Įvertino, 
šį kartą dar stsivežė ir savo mo
kinį Gilles Segal, kuris irgi at
lieka dalį programos. ,

niai,. kurių komanda sudaryta iš 
aktyvių mokyklų žaidėjų: Moc
kus, žičkus žižniauskas, Adom- 
kaitis, Gailūnas, Ambrųza, Leš
činskas. Ar pavyks įveikti Wor- 
cesterio Vytį, parodys rungty
nės.

Pirmenybės žada daug kietų
Mirė kovų, nes pirmenybių laimėtojai

Vincas Rekštys vasario 1 pa-* gaus teisę atstovauti Rytų apy- 
laidotas iš Apreiškimo pararpi- gardą lietuvių žaidynėse, Cleve- 
josbažnyčios šv. Karolio kapi- landė, 
nėse.

tve. P. MARUOS APSIREIŠKIMAS LIURDE
Knygoje aprašyti vist Marijos pasirodymai, jos prašymai bei. *Įj 

Liurde vykstantieji stebuklai. >'
Knyga 510 pusi., gražiai įritta, kainuoja tik 4 dol

Užsakymus siųsti:

FRAffCISCAN FATHERS
KENNEBUNKPORT, MAINE

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tei. TR 6-6434

TeL EVergreen 7-4335

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

ALB. BALTRCNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas -

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S

J. B. Shalins

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statioa)
Woodhaven, N. Y.

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

TeL Vlrginia 7-4499

R e p u b 1 i c 
Wine & Liguor Store

322 Union Are. Brook 
TeL EV 7-2089 

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, deg

tinių. konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

VFINTF.R GARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

Bam>. Sale vestuvėms* I
pa rengi mani*. susi ri n k i

mams, etc
IM3 MADISON ST.


