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PERSIJOS ŠACHAS paleido sa
vo antrą žmoną, kadangi nesu
silaukė iš jos'sosto Įpėdinio. Ji 
gyvena dabar pas tėvus Vokie
tijoje Koelne, kur jcs tėvas yra 
konsulas.
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Nedarbas Amerikoje plin
ta, ir dėl io vis daugiau kalba. 
Michigano valstybėje bedar
bių jau yra 415,000, arba 14. 
3%. Paties Detroito srity be
darbių procentas pakilo 
15.1. (Sunkiausiais 1930 
darbių Amerikoj buvo 
25%).*

Pereitą savaitę darbo
landų vidurkis buvo 38. 5. 
Riebiausiais 1955 vidurkis bu
vo 40.7.

Plieno gamyba vasaryje 
nukrito iki 5,788,000 tonų. 
Tai mažiausias kiekis beveik 
per devyneris metus. Jis yra 
tik 53.6% galimos gamybos.

Smulkiojoj prekyboj paja
mos vasariČT mėn. buvo 3'r 
mažesnės nei sausy ir 1%
mažesnis nei pernai vasaryje.

Asmeninės pajamos vasa
ryje mažesnės 1.8 bilijonais 
nei sausyje. Priežastis — 
daug darbininkų iškrito iš 
darbo ir liko be pajamų.

Ketvirtadienį penktadienį 
senatas atmetė siūlymą su
mažinti mokesčius, nors to 
reikalavo darbo unijų vado
vybė, atsilankiusi pas prezi
dentą.
• Senatas žada nutarti, kad 

vienas ar du bilijonai doL 
būtų paskirti valstybėm ir 
miestam kovai su nedarbu.

• New York© valstybė priėmė 
įstatymą, kad bedarbio mokestis 
iš 36 doL būtų pakeltas iki 45 
dol. masmum.
• Prancūzijos prezidentas pa

sigailėjo trijų alžiriečių mergi
nų, kurios buvo nuteistos mirti

SUKILIMAS PRIEŠ IN
DONEZIJOS VYRIAUSYBĘ 

PLEČIAS

UI
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Armija žada leisti netrukus raketą jau ir j menulį

Laivynas kovo 17 rytą 7:16
vai. paleido Vanguard raketą su mylių nuo žemės. Turi saulės

Satelitas skrenda 400-2000 * 5. Trečiu kartu mėginimas bu
vo po kelis kartus atidėliojamas, 
kad net NYT patarė pasimoky-satelitu. Satelitas pasiekęs beo- papildomą bateriją.

Vanguard du kartu anksčiau ti iš Sovietų ir nesigarsinti iš 
nepasisekė: gruodžio 6. vasario anksto, kol nepadaryta.

rę erdvę laimingai. Vanguard 
raketa yra trijų aukštų. Sateli
tas yra mažutis — 6.4 colių il
gio ir 3.25 svarų. Jis keliauja 
apie 18,00 mylių greitumu. A- 
pie žemę apsisukąs per 100 
min. Jo gyvenimo ilgi pranašau
ja 5-10 metų.

anksto, kol nepadaryta.

KADA LEIS 
Į MENULĮ 

anos sekretorius W.. M. 
Brucker kovo 16 paskelbė, 
kad Amerika numato paleis
ti satelitą į mėnulį “netru
kus”. Tas netrukus turįs 
reikšti mėnesius.

paremia Maskvą
Anglijoje nuotakas už vir

šūnių konferenciją Masvai 
artimiausiom sąlygom la
biausiai paremia darbiečiii 
partija. Partijos lyderis Gait- 
skell kovo 16 paskelbė tokius 
punktus susitarti su Mask
va:

1. palaipsniui atitraukia
mos svetimos kariuomenės iš 
rytų ir vakarų Vokietijos. 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir 
Vengrijos;

2. palaipsniui 
konvencionalinės 
nes pajėgos ir
nuo a kurtinių ginklų;

3. sudaromas saugumo 
paktas, kuris garantuoja sie
nas neutraliesiem;

4. Sujungiama Vokietija 
laisvėje;

5. Galutinai atitraukiamos 
iš Vokietijos, Lenkijos, Čeko
slovakijos ir Vengrijos Nato 
ir Varšuvos pakto kariucme-

Dabar tik apie raketa ir bazes, dėl 
atominių bandymų lyg būtų susitarę

Viršūnių konferencijos rei
kalu pereitą savaitę niekas 
neišryškėje. Tačiau daugiau
sia kalbėta jau dėl darbų pro
gramos. Abidvi pusės turi sa
vo reikalavimus. Nuo jų dau
giau yra linkus atsisakyti 
Amerika. Tik ar tai paten
kins Maskvą?

AMERIKOS NUOLAIDOS
Pereitą savaitę buvo aktua

liausias nusiginklavimo klau
simas. Amerika nebekėlė rei- 
kalayimo, kad klausimų visu
ma būtų svarstoma. Ji sutiko 

' svarstyti tik dalį klausimų. 
Ji linkus jau sutikti, kad 
būtų svarstomas atominių 
bandymų draudimas 2-3 rae- 

. tam, nereikalaujant, kad sy
kiu būtų atsisakyta ir nuo 
atominių ginklų gamybos. 
Anksčiau to Amerika reikala
vo, bet Maskva nesutiko.

MASKVOS TARIAMOS
< NUOLAIDOS

Amerika reikalavoj kad bū
tų svarstomas tolimejo skri
dimo raketų ir kitų erdvės 
ginklų klausimas. Sovietai 
kovo 15 pranešė kad konferenci-

Darbiečiai Bąltijos valsty- ja turi sutarti 
bes palieka Sovietam.

mažinamos 
kariuome-

atsisakoma

1. tolimojo skridimo ’.ake-

ŽUVO TARNYBOJE. Armijos seržantas Emmett Ougan, 39 me-' 
tu. žvalgybos pareigūnas,xi*v/ko i* Tokio sekdamas komunistu 
veiklą, žmonai perduodamas draudimo poleisą kalbėjo: “Tau bus 
reikaunga, jei n«.grfzčiau“. Po 5 savaičių r^staj jo lavonas Tokio

tas leisti vartoti tik pagal 
tarptautinę programą neka
riniam reikalam; 2. likviduo
ti karines bazes svetimuose 
kraštuose, ypačiai Europoje, 
viduriniuose rytuose ir šiau
rės Afrikoje; 3. pavesti Jung. 
Tautom kontroliuoti tų susi
tarimų vykdymą.

Amerikai tokis Maskvos 
siūlymas nepriimtinas. Net ir 
anglai stebisi, kaip Sovietų 
diplomatija gali taip per gal
vą vartytis: vikrią dieną pra
nešė, kad nusiginklavimo rei
kalų Jungtinėse Tautose jie 
nesvarstys, kitų dieną tuos 
pačius nusiginklavimo reika
lus jau siūlo kontroliuoti 
Jungtinėm Tautom.

BUS AR NEBUS?
Nors nieko nesutarta, ta

čiau nuolaidų daugiau yra 
Amerikos. Jos įtakoje net ir 
Vokietija linkus atsisakyt, 
kad jos sujungimo klausimas 
būtų įrašytas į darbų prog
ramą. O propaganda už vir
šūnių konferenciją Europoje 
tebeeina. Labiausiai Anglijo
je, kurios opinija spaudžia ir 
Ameriką. Atvyks Anglijos 
min. pirm. Macmillanas tar
tis pas prezidentą Eįsenhowe- 
rį.

Sudaroma opinija.- kad 
konferencija bus, kad ji bus 
vasaros pabaigoje ar rudeni, 
kad ji bus greičiausia Žene
voje ar Stockholme. Amerika 
nenori priimti. Argumentas 
spaudoje: esą Amerika neno
ri prisiimti atsakomybės, jei 
Sovietų Viršūnes kas gali už
mušti.

Armija gavo leidimą iš 
Pentagono šiais metais mėginti 
dar penkis satelitus paleisti. Vie
nas jos satelitas keliauja, kitas 
dingo.

AR YRA LIETUVIŠKŲ KNYGŲ? IR AR 
YRA KAS JAS SKAITO?

ši savaitė yra vadinama bib- 841, latvių ir estų kiek mažiau, 
liotekų, skaityklų • savaitė. Tai . Skaitykla papildinėja knygas 
proga pasižiūrėti bent iš dalios, 
kiek New Yorko bibliotekose re-, 
p re zen tuo j a mos lietuviškos kny
gos ir kiek jos skaitomos.

New Yorke centrinėj biblio
tekoje (Public Library) 42 gat
vėje yra apie 1000 liet, knygų. 
Tai asitiktinai pakliūva dos kny
gos. be jokios atrankos. Jos yra 
įtrauktos į slavų skyrių. Naudo
tis tegalima vietoje. Išsinešti ne
galima.

Kita tvarka yra skaitykloje 
prie 53 gatvės, kuri veikia nuo 
1955. Iš jos galima neštis namo 
skaityti. Ji turi knygų 18 kalbų. 
Jų kiekis nevienodos. Prancūzų 
kalba 1956 buvo 3.000. vokiečių 
2.500. vengrų 1.200. italų 1.700. 
rusų 10.000 suomių 400. lenkų 
300. lietuvių 77 (šiemet bene

PRADEDANT “SKAITYKLŲ SAVAITĘ”. Amerikos skaityklų są
jungos pirmininkė Lucille M. Morsch įteikia Eisenhovverienei ta 
proga naują knygą.

per visus metus. Pagal savo -biu
džetą per metus ji gali įigyti 
naujų knygų 1.400. Daugiau į- 
sigyja. aišku, tos kalbos knygų, 
kurios turi daugiau pasisekimo, 
daugiau skaitomos.

Bibliotekos pastebėjimu, da
giausia skaitomos yra japonu, 
jugoslavų, rumunų ir latvių kny
gos. Vadinas, tos tautybės rot.o 
daugiausia dėmesio savo kny
gom ir daugiausia bibliotekoje 
lankosi Liet. priklauso prie pir
mųjų nuo paties galo. Iš mi
nėtų 80 knygų yra išimta iš len
tynos 5-10, o visos kitos ilsisi; iš 
latvių skyrelio ilsisi apie 10*15 
kitos yra apyvartoje.

Priežastis, kad lietusiai pa’i- 
ko knygas ramybėje, gali bu. i 
pagrindinė .kad jos mažai kam 
buvo žinomos. O tarp ten esan
čių lietuviškų knygų yra ir žino
tinų. dėmesio vertų: Borutos 
Baitargio malūnas, Dovydėno 
Broliai Domeikos. Grušo Pabu
čiavimas, Jankaus Naktis ant 
moru. Namai geroje gatvėje, ka- 
tliškio Užuovėja, Kaupo Dakta
ras Kripštukas paragare. Krėvos 
Dainavos padavimai, Landsber
gio Kelionė. Marcinkevičiaus 
Kražių skerdynės, Mazalaitės 
Gintariniai vartai, Mėnuo. My
kolaičio Altorių šešėly, Savickio 
šventoji Lietuva ir dar du veika
lai. šeiniaus Kuprelis, Simonai
tytės Aukštųjų Šimonių likimas, 
Vaičiulaičio Valentina ir kt.. Ra
dausko Strėlė danguje, Santva 
ro Laivai. Sruogos Kazimieras 
Sapiega. Aisčio Apie laiką ir 
žmones. Škėmos Šventoji Inga, 
Vai-žganto 7 tomai Raštikio 
Kovose dėl Lietuvos ir kt. žino
ma. yra ir menkaverčių.

Lietuviškų knygų papildymas 
priklausys nuo to, kiek bus pa 
rodyta jom susidomėjimo, kiek 
jos bus skaitomos.

KALTINA GELEŽINĘ UŽDANGĄ
SIŪLO PENKIAS PRIEMONES GELEŽINEI UŽDANGAI 

PAŠALINTI • BET KAIP SULAUŽYTI UŽDANGAS 
VAKARIEČIŲ GALVOSE?

• Atstovų Rūmų komisija, 
kuri tyrinėja Fed. Comm.
Commission veikimą, numatė 
išplėsti savo tyrinėjimus ir 
ir patikrinti kitas komisijos 
duotas licencijas. Kalbama.

Indonezijos vyriausybė pe
reitą savaitę pranešinėjo, kad 
jos kariuomenė sėkmingai 
persekioja Sumatros saloje 
Sukilusią kariuomenę. Kovu 
16 sukilėliai pranešė, kad vy- . 
riausybės kariuomenė staiga 
sukilo Sumatros šiaurėje Me- 
dano mieste, ir po septynių 
valandų aštrių kautynių su
kilėliai miestą paėmė į savo 
rankas. Miestas ir uostas yra 
svarbūs visai šiaurinei ir vi
durinei Sumatrai valdyti. 
Esą ir pietų Sumatros kariuo
menė, kuri laikėsi neutraliai, 
ėmė kritikuoti vyriausybės 
politiką ir linksta į sukilėlius.

Sukilusi kariuomenė rei
kalavo iš prezidento Sukamo, 
kad jis pašalintų komunis
tus iš vyriausybės. Kai jis sizmo teoretiką, kuris sėkmin- 
nesutiko, sukilėliai* paskelbė gal papildė Markso-Lenino mok- 
savo vyriausybę. slą. Stalinas jau dingo.

Kiek Italija gavo iš Amerikos
Neapoly. Italijos uoste, kovo už 1.800.000.000 dol. Bet pagal- 

15 buvo iškilmės — jūros keliu bos gavo iš Amerikos ir prieš 
Italiją pasiekė Amerikos pagal
bos milijoninė tona. Toje milijo
ninėje tonoje buvo kaip tik A- 
merikos sprausminiai lėktuvai 
Italijos karo aviacijai. Nuo 1950 
iki dabar Italija gavo gaminių

• Sovietų spauda jau ėmė 
garbinti Chruščiovą kaip mark-

1950 — pagal Marshalio'planą. 
Tada Italija gavo už 2,900,000. 
000. Taigi vi o Italija gavo už 
4,750.000.000 dol.

Anglijos mokslininkai siū
lo bombarduoti radijo spindu 
liais Aušrinė (Venerai — 25.8 
milijonai mylių nuo žemės. Rei
kėtų pastatyti siųstuvą 3,000 kar 
tų galingesni nei armijos rada
rai

PRANCŪZIJA 
KONVULSIJOSE
Nepriklausomųjų ir ūkininkų 

partija turėjo savo suvažiavimą. 
Nutarė per visą Prancūzija pava
ryti propaganda, kad socialis
tų politika nugyveno Prancūzi
ja.

Tūkstančiai policininkų suor
ganizavo demonstracija reika
laudami pakelti atlyginimą. De
monstracijoje buvo gausiai ir 
šūkių: mirtis žydam, šūkiai buvo 
nukreipti prieš opozicijom lyderį 
Mendes-France. kuris įeik alau ja 
keisti politiką dėl Alžiro. Komu
nistų sekretorius Thėrez kreipė
si į socialistus, kad bendrom jė
gom surengtu demonstraciją ir 
tuo atsakytų į "fašistų" provo
kacijas.

Prancūzijos nepriklauso
mųjų partija įspėjo vyriausy
bę, kad partija atšauks savo 
ministerius, jei vyriausybė 
darys nuolaidas Tunisu!.

Sccialistų sekretorius Mol- 
let atsakė' nepriklausomųjų 
partijai, kad jų pasitrauki
mas iš valdžios padidintų pa
vojų sugrįžti į valdžia gen. 
de Gan lies.

Sovietų atstovas davė su
prasti Prancūzijos vyriausy
bei. kad jei Prancūzijai ne
gali Amerika padėti Tuniso 
■klausimu, tai gal galėtų tai 
padaryti Maskva. De Gaul- 
les Ja .labiausiai ir pasitiki.

William Benton buvęs senato
rius ir buvęs valstybės sekreto
riaus pavaduotojas. NY Times 
aiškina, kad Sovietų politika tu
ri savo silpną vietą, kurioje ga
lima ją pažeisti. Tai jų geležinė 
uždangą. Jeigu geležinė uždan
ga būtų sulaužyta ir Amerikos 
propaganda pasiektų Sovietuose 
gyvenančius žmones, tai sovieti
nės propagandos burbulai ne
tektų savo reikšmės. Ir autorius 
siūlo penkias priemones, kuriom 
galima būtų tą uždangą sulaužy
ti.

1. Prezidentas turėtų vieša 
dekliaracija kreiptis tiesiai j ru
sų tautą su pasiūlymu, kad Sov. 
vyriausybė imtų bendradar
biauti su Amerika per radiją ir 
spaudą. Galėtų siūlyti, kad syki 
kas mėnuo Amerikečiam būtų 
galima kalbėti i nišų tautą, ly
giai taip būtų sudaryta galimybė 
Chruščiovui syki kalbėti į ameri
kiečius.

2. Amerikos Kongreso presti- 
' žas didelis, ir Kongresas turėtų 
i priimti kreipimąsi i Jungtines 
1 Tautas, kad jos parūpintų lais

vą informacijos pasikeitimą tarp 
komunistų valdomų kraštų ir 
Amerikos visuomenės.
Galėtų net paraginti, ka Jungti-x 
nėse Tautuose pasirodytų Eisen- 
howeris ir Chruščiovas ir išdės- 
tyt ir savo pažiūras Į nu iginkla- 
vimą ir kad jų abiejų nuomonės 

' būtų perduotos rusų tautai.
3. Amerika turi pastatyti to

kią radijo stoti, kuri sulaužytų 
visus sovietinius trukdymus. So-

1 vietom kliudymas labai svarbus, 
jeigu tik tam skiria 114 mil. dol. 
—daugiau nei atsieina visa A- 
merikos informacija. Rė ktų taip 
pat paskelbti, kad mes esame pa
sirengė duoti sovietams leidimą 
turėti radijo stoti \Vashingtone. 
jei duos mums Maskvoje

4. Paskelbti, kad jei pasiseks 
susitarti dėl nusiginklavimo, lai 
Amerika tuo atveju skirs 10 bi
lijonų dol. neturtingiem ir ma

kad pašalintasis komisijos 
narys Mackas buvo tik atpir
kimo ožys už tuos, kurie mi
lijonus pelnėsi.

• Sovietai pakvietė Angli
jos apsaugos mirūsterį atvyk-

žiau proteguojamiem kraštam 
paremti.

5. Pasiūlyti Sovietam, kad mes 
norime siųsti savo studentus pas 
juos mokytis, lygiai tegul jie 
siunčia savuosius į. Ameriką.

Benton mano, kad tokiom prie
monėm gali būti laimėta opini- tartis- su Maskva skyrium, 
ja Negalima sakyti į sovieti
nius pasiūlymus tik "ne”. Rei
kia sakyti visada "taip” tik pri
dėti "jeigu”.

Vis tai labai gražu, ką auto
rius rašo. Tik jo pasiūlymuose y- 
viena esminė klaida. Būtent: So
vietų propaganda laimi visai ne 
dėl to, kad yra uždanga ir kad 
Amerikos propaganda negali pa
siekti Sovietuose gyvenančių 
žmonių. Sovietų propaganda 
laimi ne Sovietuose gyvenančius 
žmones, bet žmones gyvenančius 
šiapus uždangos, Vakaruose, An
glijoje, Prancūzijoje, net Ame
rikoje. Amerikai propaganda 
reikalinga ne žmogui paveikti 
Sovietuose, bet čia pat savo pa
šonėje. Jeigu ne Anglijos. Pran
cūzijos. iš dalies ir Amerikos 
žmonių, paprastų ir politikų bei 
mokslininkų suglebimas. ištiži
mas ir pasidavimas sovietinei 
propagandai, tai ir valst. sekr. 
Dulles nereikti. sakyti "ne", o 
jis galėtų reikalauto reikalauti.

• Italijos prezidentas pa
leido parlamentą. Kitas ren
kamas gegužės 25. Italijos 
parlamentas renkamas pen- 
keriem metam.

Etiopija virto 
Jungt. Tautom

• Tuniso prezidentas Bourgui- 
ba kovo 13 pareiškė, kad Ame
rika gali pasirinkti: arba Pran
cūziją arba Tunisą. Nuo Ameri
kos priklauso, ar Tunisas bus 
Vakarų pusėje.

• Vengrijos tris kunigus, ku
rie nepasitraukė iš komunistinio 
parlamento, kaip buvo duotos 
direktyvos. Vatikanas ekskomu- 
nikavo

• Maskvos šnipai Amerikos 
buvusi rašytoja Martha Dood 
Steni ir jos vyras, kurie buvo 
suspėję dingti iš Amerikos, da
bar pasiskardeno jau Prahoje. 
Čekoslovakijoje.

Etiopija vėl garsėja. Seniau 
pasaulis apie ją sužinojo, kai 
pasipriešino Mussolinio inva
zijai. Dabar ji yra vienintelė 
tokia pasaulyje, kur gyvena 
tiek užsieniečių, "pagelbėda
mi” jai moderninti gyvenimą* 
Amerikos karinė misija ap
moko Etiopijos kariuomenę. 
Norvegai vadovauja laivyno 
akademijai. Švedų karininkai 
apmoko mažą Etiopijos avi
aciją. o oro susisiekimui, ku
ris yra valdžios rankose, va
dovauja amerikiečiai. Rusų 
gydytojai ir slaugės dirba 
sostinės Addls Abebos ligoni
nėje. Pati Etiopija savų gy
dytojų turinti tik 6. Toji li
goninė buvo įsteigta dar ca
rų. Jugoslavijos inžinieriai 
tvarko Assab uostą Raudono
joj jūroj. Indijos maharadžia 
organizuoja medvilnės augi
nimą. Anglų mokytojai tu
ri Etiopijos mokyklose ang
lų kalbos klases. Sostinės 
universitetui vadovauja jėzu
itai. Tik jie turi nešioti civi
liniais drabužiais ir taip pat 
turėjo prisiekti, kad nesi
stengs atversti studentų Iš 
jų seno tikėjimo — koptų 
krikščionybės.
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Kai Lietuvos atstovai Vilniuje mėgino protestuoti
Koegzistencija" |j|niįjję 1920 metais (2)

______ ' -_________________ _____ _____ _______ '_______ i__ ._______________ _

, Sovietų Sąjungos ir nepri
klausomos Lietuvos vyriausy
bės,— rašė generolas 'Danilo- 

* yas. — buvo sutarta, kad bol
ševikų kariuomenė įeina į Vil
nių laikinai, tiek, kiek reikia 
karui su Lenkija, bet pasitrau
kia ne vėliau kaip 1920 rugsė- 

.< jo 1; be to, visas civilinis gyve
nimas lieka Lietuvos vyriausy
bės rankose. Danilovas toliau 
pasakoja:

"šitą susitarimą Sovietų val
džia visiškai ignoravo ir su Lie
tuvos valdžia nesiskaitė.

Aš jau anksčiau minėjau apie 
. Vilniaus apiplėšimus, kuriuos 

- vykdė Gajaus kavalerija; bet 
kai į Lietuvos sostinę atvyko vi

-sos užfrontės Įstaigos, o su jom 
ir armijos bei divizijų specialūs 
daliniai, politkomai ir ispolko- 
mai. tai _

jie ėmėsi organizuoto ir sis
temingo Vilniaus prekybos bei 
pramonės įmonių apiplėšimo.

Kas tik turi kokios vertės, bu
vo paskelbta, kad nacionalizuo
jama Sovietų , valdžios naudai. 
Pradėjo krauti į traukinius ir 
siųsti į Maskvą fabrikų mašinas, 
žaliavas ir prekes, turtą priva
čių krautuvių, spaustuvių maši
nas ir šriftus. Tiesą sakant, šrif
tai ne tiek buvo išvežti, kiek 

. juos išbarstė gatvėse ir geležin
kelio stoty. Tai mačiau savo a- 
kim. Ypačiai nukentėjo vietos 
garsi Durunčo tabako dirbtuvė. 
Ten buvo dirbami dideliais kie
kiais papirosai ir turėjo milži
niškus tabako sandėlius. Visa 
tai buvo nacionalizuota ir rek
vizuota — tariamai raudonosios 
armijos reikalam. E tikrųjų ji 
to tabako nematė ir terūkė jai

ma- visi dalykai buvo kraujam! jau 
pusiau sulaužyti, apdaužyti. 
Traukiniai su kariuomene Vil
niaus stotyje turėjo laukti išti
som valandom, iki praeis trau
kiniai su pagrobtuoju Vilniaus 
turtu.

Nors Vilniuje buvo lietuvių 
valdžia, bet jos nepaisydama, 
sovietų valdžia tuojau po VII- 

suorganizavo 
revoliucinį komitetą revkomą, 

kiurio pirmininkas buvo kaž
koks Muklevičius, paskirtas iš 
Maskvos. Jis kaip ir kiti to ko
miteto nariai nieko bendra ne
turėjo su Vilnium. Muklevičius 
buvo pusiau lenkas, pusiau lie
tuvis pagal savo kilimą, buvęs 
darbininkas, bolševikas ir tipin
gas mitinginis kalbėtojas, seniai 
atitrūkęs nuo Lietuvos j Mask
vą.

atsitiktinai pakliūvančių 
chorką. O šitie .

papirosai ir tabakas, po ku
rio laiko pasirodė Maskvoje, 
praturtindama! naujus sovieti
nės buržuazijos atstovus."

Danilovas pasakoja, kad Vil
niaus geležinkelio stoty buvo 
didžiausias chaosas. E vienos 
pusės karinė vadovybė reikala
vo traukinių kariuomenei per- niaus užėmimo, 
mesti į Gardino pusę. E kitos 
visoki ispolkomų agentai reika
lavo krauti Vilniaus turtą Į trau
kinius ir gabenti Į Maskvą. Ko
mendanto pastangos palaikyti 
tvaiką baigėsi tuo, kad “revo
liucinio komiteto” atstovai jam 
pristatė revolverį prie kaktos ir 
pareikalavo vykdyti jų valią. Ir 
jie krovė į vagonus pianinus, 
baldus, kilimus, indus, bronzą, 
drabužius, namų rakandus. Tie

nei sovietų kariuomenės. Pas
kiau Įtakoje gandų, kurie lietu- 

. vių kariuomenę pasiekė apie ko- 
Maskvoj, i~ seniai buvo pa- mumstinio šetatatakavimo ta 
eitas tas ravkomas Vilniui šeštinėje žygius, jos nuotaika 

pasikeitė E neutralumo į aiškų 
priešingumą sovietinei- valdžiai 
ir gavo aktyvias formas, kada 
sovietų armiją ištiko katastro
fa prie Varšuvos.

Teisingumas reikalauja pri
pažinti, kad Lietuvos karinė va
dovybė, kada ji vėl užėmė Vil
niaus kraštą, vis dėlto sugebė
jo sulaikyti nuo ekscesų prieš 
bėgančius raudonarmiečius ir 
net prieš bolševikinės valdžios 
pareigūnus, nors kariuomenės 
nuotaikos prieš juos buvo įsi
tempusios. To nebūtų padarę 
niekada bolševikai, jei jie būtu 
buvę priešingoje rolėje" (b.d.).

Diplomato dienom 
kronika

Lietuvos atstovas Washingto- 
ne J. Rajeckas ir p. Kajeckienė. 
prezidento ir p. Eisenhowerie- 
nės pakviesti vasario 11 daly
vavo Baltuose Rūmuose diplo
matam suruoštuose iškilmin
guose pietuose ir po jų muziki
nėj programoj.

Vasario 18 dalyvavo Ekilmi il
guose pietuose, kuriuos suren
gė diplomatinis korpusas savo 
ilgamečiu! dekanui Norvegijos 
ambasadoriui W. M. de Morgen- 
stiern. kuris dabar išėjo Į pensi;

’ ją-
Vasario 16 ir Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo 40 
; metų sukakties proga įteikė val
stybės departamentui notą, 
skirtą valst. se kr. Du lies — Lie
tuvos žmonių vardu padėką už 
palankumą.

Vasario 16 proga lietuvos. 
atstovą sveikino žodžiu ar kor
telėm valst. sekretorius, jo pa
vaduotojai ir apie 20 kitų vals- 

7 tybės departamento pareigūnų.
Vasario 16 surengė atstovybė

je priėmimą. Į kuri kvietimą 
priėmė apie'400 asmenų. Priė
mime buvo išstatytas lietuviš
kų lėlių rinkinys, kadaise buvęs 
New .Yorke pasaulinėje parodo-

BOB HOPE, JAV aktorius komedminkas, su ruse. Tamara Mama- 
dova Sovietų ambasadoje Washingtone. Jis gavo vizą ir leidimą 
daryti filmas iš Maskvos gyvenimo. Kada Maskvai bus parody
tas Amerikos gyvenimas?

tam atvejui, jeigu Vilnius bus 
užimtas. ‘

“Pritrenkta plėšimų ir savi
valės, kuri Vyko Vilniuje, Lie
tuvos valdžia buvo mėginusi 
protestuoti, nurpdy&ama taikos 
sutarties straipsnius. Bet kada 
jos atstovai priminė revkomui, 
kad Vilnius raudonosios armi
jos užimtas laikinai ir iki rug
sėjo pirmos ji turi pasitraukti, 
tai jiem buvo nedviprasmiškai 
pasakyta, jog jie bus sukišti į 

. kalėjimą, jei dar panašiu reika
lu kreipsis ir jog iki rugsėjo 
pirmos nėra Vilniuje jokios Lie
tuvos valdžios ir revkomas to
kios valdžios nežino.

Po to Lietuvos civilinė val
džia kažkaip pritilo; dalis slap
tai Evyko i Kauną, kur buvo Lie
tuvos vyriausybė, o dalis tikrai 
buvo suimti ir pasodinti į kalė
jimą žinioje Čekos (politinės po
licijos), kuri buvo suorganizuo
ta sykiu su revkomu. Lietuvos 
karinė valdžia, kaip anksčiau 
sakiau, buvo atstovaujama karo 
komendanto su dviem pėstinin
kų kuopom ir laikėsi tik komen
dantūroje Jurgio prospekte, ap
statytoje savo sargybos, lygiai 
kaip ir paštas gretimame na
me”. »

"Lietuvos vyriausybė, tiks
liai vykdydama taikos sutartį, 
laikėsi griežto neutralumo.

To dėliai buvusias Vilniuje ir 
jo apylinkėse savo kariuome
nės dalis atitraukė į Kauno gu
bernijos ribas. Ten visiškai. pa- jokio jūrų uosto, o turi laivyno 
ruoštos kautynėm, laukė, ne- departamentą”, šveicaras: “Tei- 
praleEdamos į Lietuvos terito- sybė, bet ir jūs Paryžiuje turite 
riją toliau. į Kauną, nei lenkų finansų ministeriją”.

DRAUGIŠKI PASIKALBĖJIMAI
E New .Yorko uosto rengiasi 

išplaukti laivas. Jo kapitoną už
kalbina kito laivo kapitonas: 
“Ei,' Nojau, ar jau visus gyvu
lius sukrovei į savo arką?. “Be
veik, — tas atsakė, — bet gali 
drąsiai lipti, dar vienos bež
džionės trūksta"

"k!1 «■?
1958 nu, kovu 18, <L, nr. 21

KAUNAS. Nuotrauka gauta ii Lietuvos šiom dienom. Tai buvusieji 
nepriklausomos Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerijos ir Žemės Banko 
rūmai. Dabar — Politechnikos Instituto centriniai rūmai. Bolševikai 
juos rodo, kaip “liaudies demokratijos laimėjimą”
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TRIUKŠMAS DEL KUNIGO ROMANE
i

Putinas Mykolaitis parašė ro- stebi: Kritikuodami neteisiu— 
maną E 1863 metų sukilimo, gą Mykolaičio pasakymą, mes 
vardu “Sukilėliai”; Romanas su- nepamirštame jo didelio įnašo į 
tiktas palankiai E jo A. Liuoby- lietuvių tarybinę literatūrą”.

- Romanas “Sukilėliai" teisingai — 
vaizduojąs 1863 inetų sukilimą.

Žodį gavo ir gynėjas
Bet “Tiesos” vasario 9 pasi

rodė suniai laukiamas atsaky
mas J. Banaičiui. Kritikoje da
bar sutinkamas J. Lankutis ra
šo, kad lietuvių visuomenė su 
dideliu susidomėjimu sutiko 
naujo V. Mykolaičio Putino isto
rinio romano “Sukilėlių” pirmą 
tomą. Giria, kad Mykolaitis tei
singai pavaizdavo 1863 metų su
kilimo pagrindinį bruožą — 
liaudies norą išsilaisvinti E bau
džiavos. Randa, kad Mykolaitis 
A. Mackevičių teisingai pavaiz
davo. Atvirai pasisako, kad ne
sutinka su J. Banaičiu, kuris 
reikalauja, kad Mackevičius — 
kunigas būtų nutylėtas. Esą 
Mackevičiaus paveikslas “Suki
lėliuose” yra “didelis Mykolai
čio Putino kūrybinis laimėji
mas”. “Tai novatoriškai sukur
tas paveikslas, atskleidžiant he-

tė ir D. Juzeliūnas padarė ope
rai libretą. Tuo pačiu metu 
pasirodė ir leidinys, vardu “Ta
rybų Lietuvos rašytojai”, kuria
me tas pate Putinas Mykolaitis 
kalbėjo apie kūrėjo laisvę kur
ti meną.

Kalba kaltintojai
“Sukilėlių” libretas, Mykolai

čio pasisakymas ir dar kitų pa
našūs žodžiai sukėlė trukšmą. 
Autoritetingiausiai turėjo pasi
sakyti kultūros ministeris J. Ba
naitis. Lietuvos kompartijos su
važiavime Banaitis pasmerkė 
“Tarybų Lietuvos rašytojų” kny 
gą, paskui visu aštrumu puolė 
“Sukilėlių” libreto autorius. Pa
ties Putino Mykolaičio, kuris sė
dėjo suvažiavimo pirmoje eilė
je, kaip matyti E “Tiesos nuo
traukos, tiesiogiai nekliudė. Vis
ką suvertė Liuobytei ir Juzeliū
nui ir kaltino, kad jie “visa sa
vo esme klaidingai, iškraipant 
istorinę tikrovę, nušvietė 1861 
-1863 metų valstiečių sukilimo reikšmingą visuomeninį turinį”. 
Įvykius Lietuvoje”. Esą Mackevičius yra tapęs neiš-

rr -j- - - - dildomu lietuvių literatūros ti-Kuo gi jie klaidingai nuste
nėto mokslo niekad nėra pas- tė? C) gi tuo. kaip Banaitis kai- ^U‘
merkusi komunistų partija, ku- tina, kad sukilimo vadas Anta- Kas byloje sene ir kas nauja
rios sekretorius yra Chruščio
vas. Priešingai, Maskvoje lap
kričio 16 komunistų partijos 
bendroje dekliaracijoje pasiža
dėjo skirti jėgas pasaulio revo-

Chruščiovas paspaudė ranką 
maršalui Žukovui ir palinkėjo 
gerų metų. Tas neatsakė. Chruš
čiovas nustebo: “0 4u man to 
paties nepalinki?” Žukovas: 
“Tai neįmanoma, nes jei man 
bus metai geri, tai jie bus tau 
blogi”.

Prancūzas pasikalbėjime su 
šveicaru: “Žiūrėk, kaip juokin
gai išeina: jūsų valdžia neturi

Dulks: gyvename ne žodžių pasaulyje
John Foster Dulles labiausiai 

kritikuojamas diplomatas. Ei- 
senhovveris tiksliai pastebėjo: 
labiausiai Dulles kritikuoja 
laikraštininkai ir politikai, ma
žiausiai profesionalai diploma
tai ir valstybininkai. Kritikos ne
pagailėjo laikraščiai net 70 me
tų sukakties proga. M. Higgins 
(NYHT) nurodinėjo, kad Dulles 
turi perdaug pamokslininkavi- 
mo ir per mažai politinės intui
cijos. James Reston (NYT), kad 
Dulles asmeny yra susibėgęs ci
nizmas su idealistinėm deklia- 
macijom ir sudaro žmonėm įs
pūdi. jog tai hipokritas, kuris 
gražiai kalba tai, kuo pats ne
tiki; žada tai. ko nesirengia vyk
dyti.
KUR YRA TOS KRITIKOS ŠAK

NIS?
Daugelio priekaištų nebūtų, 

jeigu Dulles eitų į derybas su 
Maskva; jeigu su ja susitartų 
prekiauti, užmiršdamas, kas politiko, 
buvo praeityje ir kas laukia 
ateityje.

Vieni tų.‘kurie dabar jį kri- 
je ir vaizduojąs lietuviškas ves- Ūkuoja, vadintų jį tokiu atve- 
tuves. Paroda amerikiečių bei 
lietuvių buvo lankoma ir po Va
sario 16.

Vasario 16 proga Lietuvos at
stovas J. Rajeckas dalyvavo mi
nėjimuose ir kalbas pasakė Bal- 
timorėje. VVashingtone. Ncu 
Yorke. Nevvark. N.J. Dvi jo kal
bos. o taip pat kalba į Lietuvą 
A. Balse, buvo paskelbtos Con- 
gressional Record kongresma- 
rių Madden Iš Indianos ir Gar
inate iš Mary lando dėka.

Vasario 23 dalyvavo ir kalba 
pasakė Estijos nepriklausomy
bės 40 metų sukaktyje Ncw Yor
ke.

Kovo 9 Kajcckas ir ponia da
lyvavo popiežiaus Pijaus XII vai
nikavimo sukakties pamaldose, 
kurias surengė Katalikų Univer
sitetas.

Komunistai neatsisako nuo prievartos

Kai Maskva ir jos šalininkai 
perša koegzistenciją bet kuria 
kaina, Dulles yra stipriausias, 
kurie Vakaruose priešinasi Ko
egzistencijos madai. Niekas ne
patikės. kad Dulles nori taikos 
ir ramybės mažiau už savo kri
tikus. Bet jeigu tokios priešin
gos nuomonės dėl santykių sū 
komunizmu, tai kyla klausimas:

KAS LABIAUSIAI SULAIKO 
DULLES NUO KOEGZISTEN
CIJOS SU MASKVA IR KUO 
JIS LABIAUSIAI SKIRIASI NUO 
KRITIKU PAŽIŪROSE į KO
MUNIZMĄ?

Atsakymą duoda pasikeiti
mas nuomonėm tarp Bertrand 
Russell ir Dulles. tarp anglo ir 
amerikiečio, tarp politikuojan
čio filosofo ir moralizuojančio

Pernai lapkričio 23 Russell 
kreipėsi per laikraščius į Sovie
tus ir Ameriką. Skatino atsisa
kyti jėgos vartojimo ir išmok
ti sugyventi, koegzistuoti.
"Nėra būtina, kad liekvienas 
atsisakytu išpažinti savo tikėji
mą. Tačiau būtina, kad atsisa-

tina buvo visada, pažvelgti ana
pus kalbančiojo žodžių, kad su
rastum, kokis yra jo tikrasis 
siekimas".

Ir Dulles pažvelgia Į Ameri
kos “tikėjimą” ir Sovietų “ti
kėjimą”. Amerikos tikėjimas— 
sako Dulles — yra paremtas 
moraliniais įstatymais. Visuoti
nis Amerikoje Įsitikinimas, kad 
karas yra nepriimtinas, išsky
rus apsigynimą. E religijos pa
grindų išplaukęs šitas tikėji
mas rado atgarsį ir Amerikos 
nepriklausomybės paskelbime. 
Ir Amerikos Etorijoje nėra jam 
priešingų faktų — kad Ameri
ka ką būtų užpuldinėjusi.

Tad Amerika neturi ko atsi
sakyti — sako Dulles. — ką taip 
smerkia Russell. Deja, priešin
gai yra su komunizmo tikėjimu. 
Marksas, Leninas, Stalinas įsak
miai mokė vartoti jėgą ir prie-

sė Dulles — rado kad Sov. parti
ja tebetęsia jėgos vartojimą. 
Tai buvo Vengrijoje, kur komu
nistų partija pakvietė Maskvą 
imtis ginkluotos invazijos.

Komunistų* partijos dabar 
valdo arti vieno milijardo žmo
nių. Ir niekur partija nesutiko 
leisti gyventojam laisvų rinki
mų.

E čia ir. plaukia Dulles nepa
sitikėjimas Sovietais. E čia ir 
jo reikalavimas, kad Sovietai į- 
rodytų, jog jie atsisako nuo 
smurto. Ženklas, kad jie nuo
smurto aEisako, gali būti lais- SPAUDA 
vės grąžinimas rytų Europai.

Savo pažiūrom Dulles stovi 
tvirtai ant kietos rūsčios žemės. 
Jo kritikai plasnoja apgaulingu

Markso, Lenino, Stalino mi- žodžių miglose.

nas Mackevičius "pabrėžtinai ; šitoje polemikoje yra vienas 
vaizduojamas operoj kaip kata- senas dalykas ir vienas naujas. . 
likų dvasininku atstovas, iškrai- Senas yra Banaičio reikalavi- 
pant jo, kaip revoliucinio de- mas nerodyti, kad sukilimo va- 
mokrato, paveikslą". das Mackevičius buvo kunigas.

Tai ne mieno Banaičio reikala
vimas. Ir knygoje “Lietuvių po
ezija XIX amžiaus”, išleistoje 
1955. įvade B. Pranskus pana
šiai buvo aiškinęs 1863 metų 
sukilimo dalyvius. Ten rašė: 
Liaudies išsivadavimo judėji
mas Rusijoje vyko idėjEkai va
dovaujamas rusų revoliucionie
rių demokratų, kurių pasekėjų 
buvo Lietuvoje (Ant. Mackevi
čius). besirūpinančių tą judėji
mą paversti ginkluotu valstie
čių masių sukilimu”. Vadinas,

Dabar aišku, kas nepatiko kul
tūros ministeriui: kam revoliu
cijos vadas buvo kunigas!

Su kaltinimais tiesiogiai My
kolaičiui atėjo ir M. Sluckis, pats 
rašytojas ir rašytojų sąjungos 
partorgas, kurio tėvai yra žuvę 
nacių ghetto. “Tiesos" vasario 
2 jis kritikuoja Mykolaičio’' pa
sisakymą dėl kūrybos laisvės ir 
aiškina, kad nieko nesą gražes
nio už komunistinę tiesą ir kad 
rašytojai komunistai turi būti 
tendencingi ir Šuo tendencingu
mu privalą didžiuotis. Sykiu pa- (nukelta i 3 pust)

• Detroito pramonininkas
Henry H. Reichhold padovanojo patį: Tik jį Išvertus iš posto, bus 
Berlynui vieną mU. dol. naujai galima tikėtis, kad laimės jų 
meno akademijai įsteigti. Jis nuomonė. To pat imasi ir Mask- 
pats kilęs iš Berlyno. va — kovos prieš etmonį.

ju realiu politiku, lanksčiu, vyk
dančiu Amerikos ūkio ekspan
siją. Kiti dar sakytų, kad jis 
yra tas. kuris karo pavojų pa
šalino. Laiką palaikė, kūrybai kytų nuo pastangų savo tikėji- 
sąlygas davė. Dulles būtų vėl 
tikriausias kandidatas i Nobe
lio taikos premiją.

Bot sunku Dulles su jais su
sitarti. Vieni jų oportunistiškai 
žiūri tik šios dienos intereso. 
Kiti jų pakibę gražių žodžių mi
glose, nejaučia, kaip jų siūlymai 
veda Ameriką į katastrofą.' Dul
les žvelgia kitaip nei jie. Jis ne
tiki gražiais žodžiais, žodžių 
prasme vertina pagal juos sakan. 
čio darbus. Jis-žvelgia, kad nau
da būtų ne trumpalaikė šiai die
nai, bet kad ji būtų patvari il
giem laikam

Kai nuomonės išsiskiria, kri
tikam belieka kovoti jau ne 
prieš Dulles idėjas, bet prieš jį

pats kilęs iš Berlyno.

mą plėsti ginklo jėga".
Tai gražus patarimas, ir an

gluose jis rado daug pritarimo. 
Pasiskubino pritarti ir Chruščio
vas. pasiūlydamas tam susitar
ti — viršūnių konferenciją. O 
jeigu Chruščiovas pritaria. — 
kas gi daugiau belieka — su
mušti rankom ir taiką aplaisty
ti...Taip ir nori ypačiai Euro
pa...Dulles ilgiau laukė (vasa
rio G) ir pažiūrėjo i reikalus gi
liau. Atkreipė dėmėsi, kad su
sitarimai yrą žodžiai. Pareiški
mai yra taip pat žodžiai. "Jei 
mes gyventume žodžiu pašau 
ly — rąžė Dulles — mes galė
tumo atsikvėpti, klausydami 
Chruščiovo liūliavimo melodi
jos. Betgi pasaulis, kuriame mes 
gyvenamo, yra padarytas iš 
medžiagos, .kietesnės nei žo
džiai. Yra būtina dabar, kaip bū-

MRS, RICHARD M. NIXON tarp amerikieeių •kaučių. Jo» Šie
met minėjo JS metų'veiklos sukaktj

Voronežas atmetė, Vilnius priėmė
Nowy Swiat, lenkų dienraš

tis New Yorke, vasario 21 per- 
sispaudino “Dzien. Polski", lon- 
doniškio laikraščio žiupsneli ži
nių E Vilniaus. Nurodoma, kad 
žinias suteikęs asmuo, lankęsis 
Vilniuje praėjusių metų pabai
goje ir šių metų pradžioje. Kas 
jam krito Į akte?

“Lukiškių aikštė dabar vadi
nama Lenino. Dalis jos padeng
ta asfaltu, dalis apželdinta. Aikš
tė “pagražinta” Lenino pamink
lu. Paminklas dirbdintas Toms- 
kio liejyklose, kur jį buvo už
sakęs Voronežo miesto komite
tas. Bet šis komitetas paminklo 
nesutiko priimti. Uedintojas pa
sirūpino. kad tą “kūrinį” priim
tų Vilnius. Laimei, kad priešais 
gražią barokinę šv. Jokūbo baž
nyčią tasai paminklas su visa 
savo prastybe pradingsta”.

“Senoji Vokiečių gatvė, da
bar praminta Muziejaus, dar tc- 
beatstatinčjama; dešinioji pusė 
darosi visai nauja“.

“Žaliasis tiltas gerai atstaty
tas. Gadina vaizdą tiktai pseu-

do-monumentalinis paminklas, 
neva skulptūra, vaizduojanti 
“Darbo žmones”; jie' pastatyti 
įvažiuojant į tiltą, kurio niekas 
nevadina Dzeržinskio tiltu, o Ža
liuoju. išskyrus tik rusus”.

“Po senovei yra išlikusi Sta
lino alėja (Mickevičiaus: lietu
viai vadino Gedimino. Red.) 
Vienintelė atrakcija toje gatvė
je tėra maskvinio tipo krautu
vės “Univermag”. Krautuvėje 
nr. 72 parduodami labai biau- 
rūs kiniški ir Įspūdingi Vietna
mo audiniai.... Galanterija dau
giausia yra Čekoslovakijos ir 
vakarų Vokietijos, o parfumai 
— sovietiški......Jie turi skam
bius vardus, kaip “Zolotaja 
Zviczda” (Auksinė >>aigždė\ 
“Ogni Moskvy” (Maskvos ug
nys), ’Siupriz' (Staigmena) ir 
k.... Netoli nuo senojo “Goer-
gc” viešbučio, dabar vadinamo 
“Vilnius”, yra knygynas nr. ’ų. 
kur galima gauti lenkiškų, ven
griškų.* albaniškų. prancūziškų, 
itališkų knygų”. Kokio turinio 
tos knygas. Vilniaus lankytojas 
nepažymėjo.
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Apaštališko delegato pareigose 25 metai
Apaštališkam delegatui arki

vysk. Amleto Giovanni Cicog- 
nani kovo 17 suėjo 25 metai, kai 
jisai be petraukos yra Ameriko
je, atstovaudamas Šv. Sostą. Tai 
šeštasis iš eilės Šv. Sosto delega
tas Jungtinėm Amerikos Valsty 
bėm. Pirmasis delegatas buvo 
paskirtas 1893 saus. 24. Visi pen 
ki pirmieji buvo kardinilai: 
Francesco Satolli (1893-1896), 
Sebastiano Martinelli (18961902) 
Diomede Falconio (1902-1911), 
Giovanni Bonzano (1911-1922), 
ir Pietro Fumasoni (1922-1933). 
Gali būti į kardinolus pakeltas 
ir dabartinis apaštališkasis de
legatas, kuris Amerikoje jau iš
buvo ilgiausiai iš visų savo pir
ui atakis.

Arkivysk. Am i lėto G. Cicogna- 
ni yra -gimęs 1883 vasario 24 
Brisighella, Ravenos provincijo
je, Italijoje. Kunigu buvo įšven
tintas 1905 rugsėjo 23. Baigęs 
aukštuosius mokslus su trigubo 
daktaro laipsniu, kol atvyko į 
Ameriką, visą laiką dirbo Vati
kane Įvairiose kongregacijose ir 
profesoriavo Laterano universi
tete, mokydamas baž. teisių; jis 
yra kanonų teisės specialistas. 
Prieš atvykdamas i Ameriką a- 
paštališkojo delegato pareigom, 
ją lankė 1924 ir 1931 metais. 
Apaštališkuoju delegatu paskir 
tas 1933 kovo 17; tituliariniu 
Laodicejos arkivyskupu Įšventin 
tas 1933 balandžio 23. Jo brolis 
Gaetano Cicognani yra kardi
nolas, Vatikane eina pro-prefek 
to pareigas.

Amerikos katalikų spauda pa
brėžia. kad per tuos 25 metus, 
kai arkivysk. Amleto Giovanni 
Cicognani yra šv. Sosto delega 
tu, katalikų Įtaka Jungtinėse 
Valstybėse per tą laiką išaugo 
nuo 20.268,403 iHi 34,563.851, 
arba beveik dvigubai. Parapijų 
skaičius iš 12,537 pakilo iki 16, 
345 arkivyskupijų iš 15 padidėjo 
iki 26. Įkurta naujų 31 vyskupi
ja. Pats delegatas konsekravo 
56 naujus Amerikos vyskupus.

Katalikų Bažnyčios hierarchi
joje Amerikoje delegatas sa

Amerikoje metame _______:__ *6.00
Brooklyn, N. Y. -----------------  *6.50
Pusei melų ... ,___  *3.50
Užsienyje___________________ *6.50

vo poaukščiu yra aukštesnis už 
visus arkivyskupus ir vyskupus, 
jam tėra lygūs keturi kardino
lai: New Yorko, Detroito', Chica 
gos ir Los Angeles. Chicagos 
kardinolas Samuelis Strich, kaip 
žinome, perkeliamas į Romą.

Arki vys. Amleto G. Cicogna
ni Amerikos katalikuose ir ki
tuose sluoksniuose, o taip pat 
tarp kitų kraštų diplomatų, turi 
svarų autoritetą, yra gerbiamas 
už savo nuosaikumą, nuoširdus 
mą ir uolumą pareigom. Jis la
bai gerai pažįsta Amerikos kata
likų gyvenimą ir jų rūpesčius, 
daug yra padaręs katalikų tikė
jimui stiprinti. Amerikoje 16 ka 
talikų universitetų yra suteikę 
jam garbės daktaro titulus. Per
nai garbės daktaratą įteikiant 
Emmitsburge, šv. Marijos kole 
gijoje, diplome įrašyta, kad A- 
merikos katalikų istorijon įrašė 
nepamirštamus šviesius dar
bus”.

Vatikano santykiai su Jungti
nėm Amerikos Valstybėm vis 
dėlto nėra normalūs. JAV savo 
atstovo Vatikane neturi. Tai ne
suprantama dvejais atžvilgiais: 
viena. JAV turi savo atstovus 
komunistiniuose kraštuose, bet 
jo neturi Vatikane; antrą Vati
kane turi savo atstovą Didžioji 
Britianija, daugiau protestantiš
ka negu JAV, o šios neturi. Va
tikane savo kraštus atstovauja 
pasiuntiniai Japonijos ir Egipto, 
visai nekrikščioniškų šalių, o 
krikščioniškoji Amerika susilai
ko....dėl sąžinės laisvės.

Protestantai, kurie priešingi, 
kad JAV turėtų savo atstovą Va
tikane, nėra dėlto priešingi, kad 
tuos atstovus turėtų Maskvoje 
ir kituose komunistinuose kraš
tuose. Tokia yra mūsų laikų lo
gika. Kai bendraujama su tais, 
kurie tikėjimą puola ir tikinčiuo
sius persekioja, tai “sąžinė” tyli. 
Kai buvo iškeltas Kongrese klau
simas siųsti JAV atstovą pas Šv. 
Tėvą, tai toji pati “sąžinė” šau
kė, kad būtų “konstitucijos lau
žymas”. O JAV konstitucija pa
sisako už tikėjimą.

Politinė padangė paverg
toms tautoms paskutiniu lai
ku nėra šviesi. Tuo pasinau
dodami raudonieji agentai 
suskato ir lietuvių tarpe sėti 
nusivilimą kovoj už Lietuvos 
išlaisvinimą. Siekia paveikti 
raudonieji ir lietuvių išeivi
ją. Tačiau Vasario 16 minė
jimai išeivijoje yra parodę, 
kad bolševikų pastangos lie
ka bergždžios. Tik reikia, 
kad mes patys savo per dide
liu optimizmu neapsiviltume, 
nes nerealios viltys yra labai 
trapios. Joms sudužus, į vietą 
skverbiasi defetizmas.

žemiau skaitytojas ras 
trumpą Lietuvos laisvinimo 
reikalų apžvalgą, kurioje nu
šviečiami mūsų gilūs troški
mai, išeinant iš politinės šių 
dienų tikrovės.

Kodėl Lietuva 1940 nete
ko nepriklausomybės?

Šiandien jau visas pasau
lis žino, kad tai įvyko ne dėl 
lietuvių kurios nors kaltės. 
Lietuva uoliai vykdė savo 
tarptautinius pasižadėjimus, 
klausė tarptautinio įstaty
mo ir rūpinosi tarptautinės 
santvarkos tobulinimu, 
kaip nedidelė valstybė, ji pa
sidarė 1939 — 1940 tarptau
tinio nusikaltimo auka. Di
delės valstybės savo santy
kiuose su mažais kraštais ne
sidrovi griebtis spaudimo ir 
net tiesioginių jėgos priemo
nių. Dėlto mažos valstybės 
nesijaučia saugios. Ypač di
delis pavojus susidarė, kai 
įsikūrė bolševikų valstybė, 
kuri skaitosi tik su jėga. 
Šiandien Sovietų Sąjunga 
graso jau ir didelėms valsty
bėms. Pasaulis gyvena baimė
je. Kad to, nebūtų, tarptau-
tinė bend’uomenė turėtų bū
ti sutjvaikyta panašiai, kaip 
valstybė viduje: privalomas 
visiems įstatymas, privalo
mas teismas ir privalomas 
vykdymas už nusikaltimus 
prieš tarptautinį įstatymą.

Iki tokio idealo dar labai 
toli, nors kai kas jau yra ta 
kryptimi padaryta. Turime 
Jungtinių Tautų Organizaci
ją ir Tarptautinį Teismą ir 
net tarptautinės kariuomenės 
užuomazgą, bet tai nėra dar 
reali jėga suvaldyti didesnes 
valstybes — neklaužadas. 
Jungtinės Tautos remiasi 
daugiausiai moraliniu auto
ritetu. Bet tokie kraštai, kaip 
Sovietų Sąjunga, su jokia 
morale nesiskaito. Tokiom 
sąlygom Lietuvos išlaisvini-

--------------------------------------------- PRANAS DAILIDE -------- !-----------------------------------
■ Jubiliejinius Lietuvos nepriklausomybės atstatymo metus minint ■ Trumpa Lietu
vos laisvinimo reikalų apžvalga ■ Lietuvių tautos tragedija kaip tarptautinės san
tvarkos silpnumo pasekmė ■ Lietuvos išlaisvinimo galimybė ■ Ilgos kovos perspek
tyvos ■ Kas mums šiuo metu darytina?

mas nėra tik vienos lietuvių 
tautos rūpęstis. Jis sunkina 
ir sunkins kultūringo pasau
lio sąžinę, kol sulaužyta tei
sė nebus atstatyta.

šiuo metu Lietuva susilau
kia tik užuojautos..

Užgrobęs jau trečdalį pa
saulio, bolševizmas yra pada
ręs tiek . nusikaltimų atski
riem žmonėm ir tautom, kad 
laisvojo pasaulio sąžinė jau 
atbuko, ' tuos nusikaltimus 
tik stebėdama, kaip yra pa
rodę įvykiai Vengrijoje 1956. 
laisvajam' pasauliui trūksta 
ryžtumo kovai su išaugusia 
Sovietų Sąjungos galybe. O 
tai bolševikus padrąsina jį 
naujus nusikaltimus. Pirš- 
dami “taikingą sugyvenimą” 
Kremliaus nusikaltėliai jau 
siekia savo grobio įteisinimo.

Laisvajame pasaulyje dar 
vis yra nemaža politikų, ku- 

Bet z rie priima bolševikų žodžius 
už tikrą pinigą. Tai paraly
žuoja laisvojo pasaulio pla
nus kovoje su bolševizmu. Ta 
kova gali užtrukti be lemia
mo sprendimo dar gana ilgai. 
Dėl to esame priversti kant
riai laukti.

Kokios to laukimo perspek
tyvos?

Didesnius pasikeitimus į 
tarptautinį gyvenimą daž
niausiai įneša karai ir revo
liucijos. Tačiau naujas ka
ras būtų atominis karas. Jo 
baisenybių niekas nenori. 

Be to, demokratinis pasaulis 
jau yra pasiskelbęs, kad ka
riaus tik būdamas užpultas. 
O Sovietų Sąjunga puls tik 
tuomet, kada bus tikra dėl 
savo laimėjimo. Tuo tarpu, 
kol laisvasis pasaulis gink- 
suosis. Sovietų Sąjunga bus 
prilaikyta griebtis abejotino 
laimėjimo.

Taigi, karo bent artimiau
siu laiku netenka laukti. Ne 
bent jį sukeltų kokie nenu
matyti įvykiai. Dėl to mūsų 
išsilaisvinimo viltys daugiau
siai tuo tarpu galėtų būti 
grindžiamos bolševikų impe
rijos vidaus negalavimas.

Slaptai ir atvirai ten te
beina atkakli kova už val
džią bolševikų partijos vir
šūnėse. Ta valdžia tik labai 
maža gyventojų dalis yra pa
tenkinta, nes visą savo dė
mesį ji kreipia į ginklų kali
mą, nesirūpindama pagerin
ti savo valdinių gyvenimo 
sąlygų, žmonėm trūksta pa
prasčiausių gyvenimo reik
menų. Daugely vietų dar 
priversti stovėti ilgose eilėse 
dėl duonos. Gi policinis te
roras slegia dvasią. Dėl to 
Kremliaus valdovai žino, kad 
jų sostas stovi ant vulkano. 
Jie nepasitiki nei kariuome
ne, nei gyventojais. Apie nor
malų valstybinį gyvenimą 
negali būti nė kalbos. Anks
čiau ar vėliau turi įvykti pa
sikeitimai. Tų pasikeitinm 
reikia laukti, kai sustiprės 

Sovietų Sąjungoje inteligen
tija ir arčiau susipažins su 
laisvojo pasaulio gyvenimo 
sąlygomis.

Be to, nereikia pamiršti, 
kad nepaisant bolševikinio 
auklėjimo, jaunimas neina su 
bolševizmu. Tai aiškiai pasi
rodė per sukilimą Vengrijoje. 
Net Maskvos studentai atvi
rai reiškė papeikimą valdžiai 
už žiauių Vengrijos sukilimo 
malšinimą. O jeigu taip, 
tai bolševizmas neturi 
ateities. Atomų skaldymo 
amžiuje bolševikų santvarka 
ilgai išsilaikyti negali. Žmo
gaus natūralūs pasiilgimas 
laisvės anksčiau ar vėliau 
turės sutriuškinti raudono
sios vergijos pančius. Bet ir 
čia reikia dar laukti. Lietu
vių tauta tebestovi dar prieš 
kančias ir sunkų laukimą.

Tautos kamienas turi būti 
išsaugotas

Kol tauta yra gyva, ji gali 
laukti grįžimo į nepriklauso
mą gyvenimą. Tik netekus 
gyvybės viskas prarandama. 
Bolševikai tai žino. Nepasiti
kėdami savo grobio įteisini
mu, jie nuo pat Lietuvos c- 
kupacijos pradžios yra grie
bęs! lietuvių tautos naikini
mo žudymais ir trėmimais. 
Tuo būdu yra išnaikinę ’ jau 
geroką lietuvių tautos ka
mieno dalį. Tokia pati grės
mė likusiem gyviem verčia 
juos būti labai santūriais.

santvarka
Tą jų laikyseną turėtume 
suprasti ir gerbti. Lietuvių 
tauta jau pakankamai yra 
įrodžiusi pasuliui savo pasi
priešinimo liet urną. Nauji 
tos rūšies įrodymai vargiai 
būtų naudingi.

Bet tuo pačių laikų reikia 
veikti, kad
. Lietuvos išlaisvinimo byla 

būtų nuolat judinama tarp
tautiniame forume.

Į tai turi būti nuolat ir 
kiekviena proga kreipiamas 
laisvojo pasaulio dėmesys. 
Čia yra ne tik mūsų diplo
matijos, bet ir visos išeivijos 
uždavinys.

Iš gyvenimo praktikos ži
nome, kad Kremlius yra ga
na jautrus viešai opinijai. 
Tai opinijai griežtai nusista
čius prieš bolševikų terorą 
Lietuvoje ir nuolat jiems tą 
terorą prikišant tarptautinė
se įstaigose, galima būtų pa
siekti genocide pavojaus su
mažinimo.

Kova bus sunki, bet ne be
viltiška.

Lietuvių tauta dabar yra 
ir geriau organizuota ir dau
giau pasauliui yra žinoma, 
negu po pirmojo pasaulinio 
karo. Be to, Lietuvos valsty
bė teisiškai nėra panaikinta. 
Jos buvimą pripažįsta ligi 
šiol Jungtinės Amerikos vals
tybės ir daug kitų laisvojo 
pasaulio kraštų. Ir išeivijoje 
turime gerai organizuotus ir 
pajėgius Lietuvos laisvinimo 
veiksnius, kurie atsidėję ju
dina Lietuvos bylą. Dėlto, ne
žiūrint visų sunkumų netu
rime nuleisti rankų. Prie
šingai, tiems sunkumams 
didėjant, privalome dviguba 
energija tęsti savo kovą, nes 
kova laimima tik kova.

TRIUKŠMAS DĖL ROMANO
(Atkelta iš 2 psl.)

stengėsi nutylėti, kad tas Mac
kevičius buvo kunigas, nes jei 
pasakysi, kad jis kunigas, kaip 
tada galėsi sakyti, kad jis buvo 
rusų revoliucinierių demokra
tų pasekėjas.

Taigi Banaitis supyko, kad 
romane ar librete nebuvo Mac
kevičiaus paveikslas sufalsifi
kuotas, kaip to reikalauja Sluc- 
kis ir kompartija.

• Polemikoje naujas dalykas, 
kad atsirado kritikas, kuris vie
šai išdrįso pasisakyti prieš par
tijos siūlomą falsifikaciją. Tai 
tikrai naujas dalykas, kuris ne
buvo galimas Stalino laikais.
Red.).

PAMESTIEJI
(21)

— Veltui bandytum, toli ne
nueisi.

— Tikrai. Pagaliau vienas iš 
mano kalinių kalėjime, gana ge
ro būdo, atėjo manęs aplankyti. 
Jis įstojo į svetimšalių legijoną 
.... Aš gal būt, galėsiu padaryti, 
kaip jis?

Kunigas susigalvojo:
— Taip, tai — nebloga išeitis; 

vienintelė, manau, kurią galima 
bandyt vykdyt. Ten. mažiausia, 
tavęs neklaus, kas tu toks. .. Ko
kį vardą pasirenki9

— Nežinau ... tai nesvarbu! 
... arba greičiausiai ... vadin.siuos 
Enguerrandu. Sis vardas man 
primins, kodėl aš ten esu.

— Tegu, bet nedėk tiek daug 
pagiežos į savo intenciją. Aš tau 
pasakiau, kad privalai visus ta
ve liečiančius rūpesčius pavesti 
vienam Dievui; tu nežinai, ar 
iš šitos tragiškos padėties neiš- 

’ kils kas gero. Pažadėk!

—Tai sunku! ....Tegu, pažadu.
— Gerai, eikime prie kito 

klausimo. O tavo sužadėtinė?
— Aš nenoriu, kad ji ten lik

tų.
— Tikriausiai, po kelių dienų, 

kada tu būsi iškeliavęs, aš ban
dysiu pasikalbėti su Enguerran
du; — pasikalbėjimas opus, ži
nau. Jis tikriausiai bus nepa
tenkintas, kad aš radau išeitį 
tam, kurį jis laiko vagimi. 
Pamatysime! Svarbiausia steng
siuos, kad jis leistų man pasirū
pinti tavo sužadėtine. Aš esu at
kaklus, ir man pasiseks Aš ją 
patalpinsiu pas pranciškones, 
kurios turi čia arti ligoninę.

— Ji buvo pradėjusi mokytis 
slaugyti ligonius pas Neverso 
seseris.

— Tad puiku! Ar ji yra gabi?
— O, taip, ji lengvai supran

ta; vakarais dar Tracy aš ją mo
kiau. Ji galėtų išlaikyti savo eg
zaminus.

—Tu man darai įspūdį jau
nuolio, kuris ieško išsilavinimo.

— Taip, kunige. Aš daug iš
mokau pats savaime. Kalėjime 
vienas penkeriems metams nu
teistas profesorius daug man pa
dėjo. Jis tvirtino, kad mano iš
silavinimo laipsnis atitinkąs 
gimnazijos atestatą.

—Tu turi valią, mano vyruk, 
tai labai gerai.... Pagaliau, da
rau išvadą: aš padarysiu, ką ga
lėdamas, perkelti tavo sesutei, 
aš noriu pasakyti — tavo su
žadėtinei, į naują aplinkumą. Ar 
tu tiki, kad aš galėsiu prie pro
gos susitarti su ponia Enguer- 
rand?

— Ji yra labai gera Teresei 
ir, atrodo, ją labai myli.

—Gerai, tai šis tas! 0 tave ar 
ji mylėjo?

Danielius sumišo ir pagaliau 
tarė:
— Šita moteris rodė man daug- 

palankumo, ji rūpinosi manimi 
ir visuomet mane gynė, net kai 
aš buvau apkaltintas vogęs.

— Labai gerai, labai gerai. 
Tad tu, tur būt, ją myli?

—Ne!
— Kaip ne? Nesuprantu!
— Negaliu, klebone. Aš vi

suomet bandžiau nugalėti tą ne
pasitenkinimą, kurį turėjau jai, 
bet veltui. Ji atvykdavo kekvie- 
nais metais į Tracy, ir nuo pir
mos dienos, kada aš ją pamačiau 

turėjau norą saugotis jos.
— Ar ji atvykdavo į Tracy, 

kada tu buvai vaikas?
—Kada aš pamačiau ją pir

mą kartą, turėjau devynerius ar 
dešimt metų. Ir paskui ji visuo
met ieškojo manęs susitikti, sa
kydama man, kad ji labai do
mintis jaunais berniukais, kaip 
aš. Aš taip pat žinau, kad ji rei
kalavo ,— tai parašė man ma
no gerasis klebonas į kalėjimą, 
—kad jos vyras mane paimtų 

pas save, kai aš išeisiu iš kalėji
mo. Ji ateidavo taip pat manęs 
aplankyti.

— Keista!
— Ką, jūs sakote, klebone?
— Nieko, brolau. Ar aš galiu 

pasitikėti ta moterimi?
— O taip, kiekvienu atveju
— Tai svarbu! Aš nueisiu jų 

aplankyti, jos ir jos vyro, kada 
tu būsi išvykęs.

— Klebone....
— Taip, aš žinau, ką tu man 

nori pasakyti: Teresė! ... Tu ne
nori apleisti Paryžiaus su ja ne
atsisveikinęs. Aš tave suprantu; 
gali tikėti, kad aš tuojau tą klau
simą svarstysiu, nes jaučiu, kad 
tu būsi drąsesnis, jei tavo ma
žoji Teresė galės tau pasakyti 
iki pasimatymo. Tai yra labai 
opus klausimas, tu tai supranti; 
prašyk Dievą palaiminti tą troš
kimą ir leisk Jam veikti ir būk 
pasiruošęs panaudoti kiekvieną 

progą, kokia tik pasitaikytų. Da
bar klausyk manęs. Eik, trupu
tį sutvarkyk savo drabužius. Po 
valandos ateisiu tavęs paimti. 
Privalai prisiminti laikus, kai 
tarnaudavai bažnyčioje. Aš no
riu, kad tu man patarnautumei 
šio ryto mišiose, kad papildytu- 
mėm savo atsiteisimo darbą.

— Ak, klebone, tai bus man 
tikra laimė!

— Gerai. Taigi mišios yra pa
dėkos veiksmas. Ir tu galėsi taip 
pat per atnašavimą pavesti savo 
valią gerajam Dievui ir Jam pa
žadėti daryti viską, kas Jam at
rodys gera. Melsies už tuos, ku
rie tave pametė.

Danielius liko valandėlę tylus, 
paskui silpnai tarė:

—Aš jiems noriu gero!
—....Už tuos, kurie dabar ta

ve persekioja.
—Taip.

Kunigo balsas Įgavo keistą 
skambesį:

— Už ponią Enguerrand.
—Negaliu!

— Aš to noriu!
Aštri kova, rodos, prasidėjo Da
nieliaus sieloje.

—Kaip !Tu prižadėjai melstis 
už tuos, kurie tave pametė, ir 
nenori nusilenkti tai moteriai, 
kuri tau tik gero nori9

— Aš jos neapkenčiu!
— Danieliau!

Ir Danielius, nugalėtas, bal
su, kuris išsiveržė kaip dejavi
mas, ištarė:

— Taip!

Chardon-Lagache gatvės nuo
vadoje policininkas Barbaux 
praleido naktį mąstydamas. Ap
mąstymas visai savotiškas, lie
čiąs nakties įvykį Gailestingosios 
Dievo Motinos bažnyčioje. Vi
saip galvodamas, jis perbėgo a- 
kimis sąrašą visų tų. kuriuos po
licija turėjo saugoti arba sulai
kyti.

Policininkas Barbaux laimėjo 
Jis atsiminė, matęs minioje 
čia aprašytą veidą prieš du ar 
tris mėnesius, kurio bruožai pa
liko jo atmintyje. Jis ėjo iš 
Henri-Martino gatvės policijos 
nuovados, kur jo patarnavimus 
labai vertino. Ir viskas, kas vyko 
Henri-Martino gatvėje, ypatin
gai jam rūpėjo.

Tris kartus Šiąnakt jis buvo 
pasiėmęs sąrašą, kur buvo apra
šytas ir kažkoks “Donadieu”. 
ieškomas su dideliu rūpestingu
mu. JLs gerai žinojo savo sąrašą, 
bet jis norėjo daugiau įrodymų: 
Donadieu. automobilio šoferis! 
Henri-Martine turėjo turėti jo 
fotografiją! Ak, patarnauti savo 
senajai buveinei!

Jis susigalvojo, paskui, nuka
bindamas telefoną paprašė:

— Henri-Martin.

Ir po kelių minučių galėjo kal
bėti su vienu iš savo gerų drau
gų-

— Ar tai tu, mano senasis 
Toussainte? Pasakyk, tavo vir
šininkas vakar rytą mums tele- 
fonavo, kad vienas iš jūsų kli- 
jentų iškrėtęs jums pokštą.

— Taip, žinau, vagis...

-— Bet reikia į tai žiūrėti rim
čiau. Tu sakai, kad po jo išvyki
mo buvo susektas iš laikraščio 
radakcijos kelių dokumentų din
gimas....

— Aš suprantu, kad iš tikrų
jų reikia pasirūpinti sužinoti, 
kur juos padėjo. Aš esu tikras, 
kad mums šis reikalas bus 
pavestas. Enguerrandas čia turi 
gerą vardą...

— Taip, jei aš tau telefonuo- 
ju. vadinasi, mes čia ruošiame 
spąstus. Tu supranti, tie drąsuo
liai lindi dabar miške ir tik pas
kui, naktį, ateina čia klaidžioti

Pirmiausia, ar turi jo fotogra
fiją?

— Palauk truputį, po penkių 
minučių aš atidumsiu pas tave 
motociklu. Paruošk ją man.

(Bus daugiau)



ir j
nardeta ėmė trinti akis, many*

pažįstamoji gi nepranyko.

Tai buvo pirmasis Marijos ap
reiškimas. Po to Bemardeta ke- 
lioliką karty matė šią gražią.

Nekaltas Prasidėjimas". Pasku
tinį kartą pasirodė liepos 16.

Bernardeta pasipasakojo apie 
savo regėjimus. Tai sukėlė

Šiemet suėjo 100 metų nuo 
Marijos apsireiškimo liurde. 
Mažas tai miestelis Ispanijos pa
sienyje, prie Pirinėjų kalnų, bet 
garsus visame pasaulyje. Čia kas 
metai suvažiuoja maldininkų iš 
visų kraštų^ o šiais jubiliejiniais 
metais jų bus dar daugiau, čia 
nuolat vyksta stebuklai Čia di
džioji Marijos šventovė. J 

Seniau sakydavo, kad Prancū- 1 
rija yra pati pirmoji Bažnyčios 1 
duktė. Čia evangeliją yra skel- I 
bęs Lozorius, Morta ir Marija I 
Tačiau tikros žinios apie krikš- I 
čionybę siekia tiktai 177 metų į 
kai persekiojamas žuvo vysk. 1 
Fotinas, o 314 Aries susirinkime I 
jau dalyvavo trys Prancūzijos 
(Galijos) vyskupai. Oficialiai 
Prancūzija krikščionybę priėmė 
496 metais, kai vysk. Remigijus 
apkrikštijo karalių Klodvigą. 

Krikščionybė Prancūzijoje ge
rai įleido šaknis ir pražydo di
deliu šventųjų skaičiumi: šv. 

' Martynas, šv. Genovaitė, šv. 
Liudvikas karalius, Šv. Bernar
das, šv. Joana Arkietė, šv. Mari
ja Margareta, kun Jonas Vian- 
ney, Šv. Teresė ir kiti. 

Visame krašte skleidėsi pla
čiai krikščioniška kultūrų su sa- i 
vd mokyklomis, ligoninėmis. Ta
čiau pagrečiui siautė valdensai 
ir katarai, kilo kaivinizmas, jan
senizmas, galikanizmas, atsirado 
eilė bedievių, o karalius Liudvi
kas XVI buvo net masonų gar
bės pirmininku.

Raštai ir didžiūnų pavyzdys 
skleidė bedievybę, ir Prancūzų 
revoliucijos metu vietoj Dievo 
pradėjo garbinti protą, pasodinę 
Notre-Dame katedroje ant alto
riaus nuoga moterį, atstovo Mar- 
mono žmoną. Atrodė, kad nie
kas nebegrąžins Prancūzijos 
krikščionybei .Tačiau

Prancūzijoje įvyko Visa eilė 
Marijos apsireiškimų, kurie pa
veikė Prancūzijos gyvenimą. 

Labiausiai žinomas 1858 me
tų apsireiškimas. Vasario 11 
Bernardeta Soubirou parėjo iš- 
mokyklos namo. Jos sirguluo-
j antis tėvas prašė pakurti kam- vykęs atostogų kunigas mi- 
barį. Kuro gi neturėjo. Tada sijonierius. Jis vaizdžiai nu- 
Bernadeta, 14 metų, su savo se- pasakojo Kinijoje persekioji- 
serim Antuaneta ir pusesere Jo- mus ir prašė maldų už Kam
ana išėjo į paupį. Bernadeta sir- jų- Po pamaldų bažnytinėje 
guliavo ir buvo šilčiau apsiren- svetainėje buvo rodomas fil

mas iš Kinijos katalikų pa
rapijos gyvėflimd, persekioji
mas katalikų ir pabėgėlių 
būklė.

Kovo 9 bažnytinėje salėje 
įvyko Lietuvių Bendruome-

BERNADETOS kūnas, saugojamas Nevers vienuolyne. Ji mirė 1879, šven
tąja paskelbta 1933. Klišė “Varpelio”

ŽINIOS IŠ LAWRENCE, MASS.
rinkta valdyba — ta pati. Į 
Bostone vykstantį apygardos 
suvažiavimą vyks J. Valiuko- 
nis, pirmininkas, EI. Vasy- 
liūnienė ir prof. A. Lešins- 
kas. Į rinkimų komisiją iš
rinkta Malėnienė, EI. šven- 
čienienė ir J. Valiukonis. Su
sirinkimo metu kalbėjo prel. 
Pr. Juras, inž. 
Skersys, EI. 
J. Valiukcnis 
Susirinkimas 
malda, kurią 
Pr. Juras.

" Kovo 9 dieną 3 vai. šv. 
Pranciškaus parapijos baž
nyčioje įvyko šv. Valanda 
pašaukimams paraginti, šv. 
Valandą organizavo kun. Al. 
Janiūnas, Lawrence apylin
kių pašaukimų direktorius, 
šv. Valandoje dalyvavo virš 
300 jaunimo, mergaičių ir 
bernikų iš vietinių parapijų 
ir mokyklų.

Celebrantas buvo prel. Pr. 
Juras, diakonu — kun. Paul 
Kelly, šv. Patriko bažnyčios 
vikaras. Pagrindiniu pamoks
lininku buvo pakviestas Ste- 
ven Admund, iš Kinijos at-

Maiėnas, J. 
švenčionienė. 
pirmininkavo, 
buvo baigtas 
atkalbėjo prel.

ir regėdavo, kaip Bernardeta 
kalbasi su kažkuo nematomu. 
Policija ėmė prižiūrėti tvarką 
ir Bernardetai visai buvo už
draudę eiti prie uolos.

Tę pasirodynty metu B kalno 
prasivėrė šaltinis, kuris turėjo 
stebuklingos gydimo galios. Jau 
pasirodymų metu pasitaikė ste
buklingu išgijimų.
Šaltinio vanuo vėliau tyrinė
tas, analizuotas. Jo visos sudeda
mosios dalys žinomos, tačiau ne
žinoma, kaip įvyksta stebuklai, 
sunkių nepagydomų ligonių iš
gijimai. Tų išgijimų yra suregis
truota daugybė.

1885 įsisteigė gydytojų drau
gija stebuklam tyrinėti. Dabar 
tai draugijai priklauso apie 5.00- 
0 gydytojų. Iš 1947 įvykusių 75 
stebuklų gydytojai tyrinėjo tik 
11, o po kurio laiko pasiliko tik 
prie kelty. Gydytojų išvada — 
"Mes neradome gamtiško ir 

. moksliško jų išaiškinimo".
Stebuklingų išgijimų eilėse y-

| ’ ra ne. tik katalikai, bet. ir bedie- kankamai gerai atlikti savo pas- 
viai, protestantai, mahometonys. 
Daugeliui tai buvo kelias į Die-

■ va. Buvo tokių, kurie netikėjo 
Liurdo stebukais ir šaipėsi iš jų, 
o vėliau arba patys, arba jų ar
timieji išgijo. Taip ir palūžo jų

| išdidumas.
Liurdas turėjo ir savo priešų, 

kurie neigė stebuklus. Toks bu
vo rašytojas Emil Zola. Jis pa
rašė net knygą, nuneigdamas 
stebuklingu būdu išgijusius, o 
ligonis net numarindamas. Visa 
tai buvo susekta ir jo klaidos 
atitaisytos.

Su Liurdo apsireiškimu prasi
dėjo Prancūzijos dvasinis atgi
mimas, kuris apėmė visą tautą. 
Liurdo garsas pasklido visame 
pasaulyje. Ir Lietuvoje buvo sta
tomos Liurdo grotos (Palangoje, 
Kretingoje, Plungėje), kapuci
nai leido net laikraštį, pavadinę 
“Liurdo vardu. . Vyskupas P. 
Būčys parašė didelę knygą apie 
Marijos apsireiškimą Liurde. 
Knygos išėjo trys laidos.

K. M. Vembrė

AMERIKOJE TROKŠTA DAR 13,635 KUNIGŲ
' ‘ 1 . f

Statistika; biuras paskelbė, 
kad Jungtinėse Valstybėse ka
talikų, vyresnių per 14 metų, 
yra 30,66^,000. “Our Sunday 
Visftor*, apskaičiavęs, kiek yra 
vaikų, jaunesnių per 14 metų, 
išveda, kad visų katalikę bend
ras skaičius Jungtinėse Valsty
bėse siekia 43 milijonus, ž

Tarp jų katalikų moterų yra 
daugiau nei katalikų vyrų; ka
talikų šeimos yra mišriau suda
rytos nei protestantų ir žydų: 
katalikai tirščiausiai gyvena 
šiaurės rytinėje Amerikoje.

Katalikų parapijų esą 16,345. 
Jos dirba 30,481 kunigai. Laik
raštis mano, kad vienas kunigas 
normaliai gali aptarnauti 1000 
tikinčiųjų. Skaičiuodamas ka
talikų minėtus 43 milijonus, lai
kraštis mano, kad Amerikoje 
reiktų 43,635 kunigų parapini
am darbui. Dabartinėse parapi
jose kunigai esą perkrauti bent 
50 proc.; dėl to jie negalį pa

mos socialinio teisingumo Var- nusikalsta socialiniam teisingu- 
du. muL

Didelės nuosavybes savinin- Darbdavys — primena laiš
kai — sakoma laiške — , kurie kas — turi nesielgti su darbi- 
nedirba žemės nei'neleidžia ki
tiem jos dirbti, turės duoti apy
skaitą "Dievui. Tai yra nuodėmė 
prieš socialinį teisingumą ir 
gailestingumą.

Laiške raginama vyriausybė 
legalinėm priemonėm perimti 
tokias žemes ir jas pavesti ben
drai gerovei. *

Laiške paliečiami toliau san
tykiai tarp darbininko ir darb
davio, vienų ir kitų pareigos.

Darbininkas turi teisę į tokį 
atlyginįmą, kad jis galėtų ture- 
ti nuosavybę, išlaikyti šeimą ir 
vaikus tinkamai išleisti į moks
lus. Bet primena ir darbininko : 
pareigas: sąžiningai ir rūpestin-

toracijos pareigų. Reiktų esą 
šiuo metu 13,635 kunigų papil
domai.

KOLUMBIJOS VYSKUPAI REI
KALAUJA ŽEMĖS REFORMOS

Kolumbijos kardinolas Cri- 
santo Luzue, Bogotos arkivy
skupas, ir kiti vyskupai išleido 
gavėnios ganytojišką laišką, ku
riame reikalauja žemės refor-

ninkais kaip su vergais; jis tu
ri žinoti, kad fizinis darbąs žmo- 
gaus ne žemina ir nėra gėdos 
šaltinis; darbdavys turi saugo
tis nuo begėdiškos ir nežmoniš
kos pažiūros, kad darbinainks 
yra tik pajamų šaltinis ir dides
nės gamybos priemonė; krikš
čionybė reikalauja, kad darbda
vys atsižvelgtų į darbininko 
dvasinius reikalus ir nesudary
tų situacijų, kurios virstų gun
dymais darbininkui; darbinin
kas neturi gauti .uždavinių, ku
rie praneša jo jėgas, intelektą, 
lytį: pagaliau darbdavys turi tei
singai darbininką atlyginti

Vyskupų laiškas yra didelis - 
gai atlikti darbą, kurį jis lais- pasikėsinimas prieš įsisenėju- 
vai yra susitaręs; nekenkti darb
davio asmeniui, jo vardui ir tur
tui; savo pretenzijas pareikšti 
be smurto ir maišto. Darbinin
kai, kurie neteisingus reikala
vimus kelia savininkui ir jais 
priveda prie įmonės uždarymo.

gusi. Ji nesuspėjo su savo drau
gėm pereiti upelio. Draugės pa
tarė nebristi per šaltą vandenį, 
kad vėliau nekosėtų Bernadetai 
besėdint ant akmens, kaž kas su
ūžė. Apsidairiusi pamatė mote- 
riškęs ,kurios ji nepažino. Ber-

Judo Iskarijoto gyvenimo tra
gedija buvo tokia didelė ir šiur
pulinga, kad už ją didesnės nie
kada nebuvo ir nebus. Ji visiš-
kai sunaikino jo sielos dvasinį 
gyvenimą, pražudė jo kūną.

Bet argi iš tikrųjų buvo tokia 
baisi jo paskirtis ir toks nelai
mingas likimas? Visai ne ! Juk 
niekas kitas pasaulyje neturėjo 
didesnės ir geresnės progos iš
kilti į dorybių ir dvasinės gar
bės aukštumas, kaip jis. Tačiau 
iš kitos pusės, kai šėtonas įlin
do į jo širdį ir sugundė panie
kinti Išganytpjo meilę, — nie
kas kitas taip žemai nepuolė, 
kaip Judas Iskarijotas. Jis liko 
istorinė žmonijos pabaisa! Jo 
vardas eina iš šimtmedų į šimt
mečius kaip aukšdausio netei
singumo ir išdavimo pavyzdys. 
Norėdamas kitą žmogų labiau
siai paniekinti ir įžeisti, tai pa
dalysi, pavadindamas jį Judu 
Iskarijotu. Todėl ir Dantė, tas 
didysis dvasios poetas, savo 
“Dieviškoje komedijoje” Judą 
Iskarijotą nugramzdino praga
ro septintame rate, liepsnų be
dugnėje.

Judo Iskarijoto tragedija iš
siskiria iš kitų tragedijų tuo, kad 
jis be abejonės turėjo daug ge
rų savybių ir galėjo iškilti aukš
čiau už kitus apaštalus. Jis bu
vo tikslus ir drąsus. Tačiau ne
sinaudojant Išganytojo teikia
momis malonėmis, jo gerosios 
pusės linko į blogį ir vedė prie 
tragingos pabaigos.

Jam buvo patikėti ypatingi 
uždaviniai, bet jis paniekino

Jaunimas yra sudaręs ko
misiją, kuri organizotą išva
žiavimą į Bostone vykstantį 
vaidinimą “Piloto duktė”.

- Kas norėtų važiuoti, gali 
kreiptis į kun. A. Janiūną. 
Bilietų kaina 1,50 cent.

Kovo 23 Šv. Pranciškaus 
parapijos choras duoda baž
nytinį koncertą šv. Pranciš
kaus bažnyčioje. Bus išpū
dytas veikalas “Septyni Kris
taus žodžiai” — Dubens orą- metu apylinkėje yra 16 na- 
torija. S-J. rių.

• Sol. V. Verikaitis su sa
vo kvartetu Montrealyje kon
certuoja balandžio 18, gi 
landžio 13 — New Yorke 
Ateities žurnalo vakare.

• Gautinge, Vokietijoje, 
lietuviaj, esą džiovininkų sa
natorijoje, išsirinko naują 
valdybą: pirm. A. Kajutis, 
sekretorius J. Metinaitis ir

LITURGINE SAVAITE — 
“BAŽNYTINIAI METAI”
Jau eilė metų JAV veikia 

modemus liturginis sąjūdis, 
į kurį įeina daug vyskupų, 
kunigų, vienuolių bei susi
pratusių pasauliečių. Sąjū
džio dvejopas tikslas: geriau 
suprasti liturgiją ir aktyviau 
dalyvauti mišiose bei sakra
mentuose.

Kartas nuo karto sąjūdis 
ruošia konferencijas, liturgi
nes diskusijas, pasisako li
turginio meno aktualiausiais 
klausimais, šiemet tokia kon
ferencija šaukiama rugpiū- 
čio 18-21 d. Cincinnati, Ohio, 
globojant vietos arkivysku
pui Kari. J. Alter.

žymiausieji specialistai
ržvelgs liturgijos dvasinę, 
klėjamąją, istorinę pusę 
i pagrindinius liturgijos

elementus, sudarančius Baž-
nydos apeigas, kuriomis iš- išleido ganytojišką laišką, pra- 
reiškiamas kultas Dievui. šydamas katalikus susilaikyti

sią socialinę tvarką, nes Ko
lumbijoje tik 10 proc. tų, kurie 
dirba žemę, yra tos žemės sa
vininkai. Dideli žemės plotai 
priklauso dvarininkam. Tokių 
reformų seniai yra reikalinga 
visa Pietų Amerika.

POPIEŽIAUS LAIŠKAS AMERI
KOS KATALIKAM

popiežius Pijus XII išsiuntinėjo- 
Amerikos vyskupam laiškus su 
padėka už Amerikos katalijų 
dosnumą, kurį pagalbos reika
lingieji pajunta per Amerikos 
vyskupų fondą.

To fondo naudai visose kata
likų bažnyčiose rinkliava kovo 
16. Užsimota surinti 5 mil. dol.

ŠVENTADIENĮ PAVERTĖ 
TURGADIENIU

Michigano valstybė panaiki
no įstatymą, kuriuo buvo drau
džiama sekmadienį prekiauti, 
išskyrus būtinaisiais dalykais. 
Į valstybės įstatymų leidėjus bu
vo kreipęsi katalikų bažnyčios 
atstovai, penkių vyskupijų var
du, ir protestantų atstovai, 2600 
bažnyčių vardu. Bet jie nepa
jėgė įtikinti Michigano valdžios.

Dabar kardinolas Edward 
Mooney, Detroito arkivyskupas.

KARO. S. STRICH |v. Jokūbo 
seminarijoje aukojo pontifikali- 
nes mišias pagerbti pop. Pijui 
XII jo vainikavimo sukaktuvėse

Judas Iskarijotas
juos ir prarado turėtą pasitikę-, 
jimą. čia dar daugiau buvo 
reikšminga tai, kad Judas Iskari- 
jotas buvo paskirtas pinigų glo
bėju, kitaip sakant, menko apaš
talų būrelio iždo kasininku. Jam 
buvo patikėtos menkos pinigų 
sumos surinktos aukų pavidalė, 
kad jis vėl išdalintų jas labiau
siai reikalingiems pavargėliams.

Kristus iždo reikalų nepavedė 
nei Petrui — apašalų būrelio 
vadui, nei Matui — buvusiam 
mokesčių rinkėjui, įpratusiam 
tvarkyti pinigus, nei pagaliau 
Jonui, mylimiausiam savo mo
kiniui. Jis patikėjo tik Judui Is- 
karijotui. Tačiau šis jo paskyri
mas ir turimas pasitikėjimas 
kartu buvo ir jo puolimo priežas
tis. Valdydamas ir globodamas 
jam pavestus pinigus, jis per 
daug juos pamilo; su didele am
bicija ir panieka bežiūrint į ki
tus, jo puikybė atliko savo. Pra
džioje pasinešęs Dievo karalys
tės plėtimui, savo darbą Judas 
u&aigė tuo, kad į nusidėjėlių 
rankas išdavė Dievo Sūnų už 
trisdešimt sidabrinių!

Kas gi iš tikrųjų buvo šis ap-' 
aštalas, Judas Iskarijotas, kuris 
taip nupuolė, pamynęs Išgany
tojo teikiamas malones? Sąvo 
kilme jis buvo vienas iš Judė
jos, kai visi kiti apaštalai buvo 
iš Galilėjos. Jo pavardė papras
tai tuo metu reiškė, kad jis yra

.žmogus iš Karijoto”. Gal tai 
reiškė kaimą ar miestą, kur jis 
gimė. Nėra abejonės, kad jis tu
rėjo visą rasinę savo charakte
ristiką, kuria pasižymėjo judie- 
čiai: tai šalti, mėgstą apskai
čiuoti, kietų galvų žmonės. Tai 
priešingybė galiliečiams, kurie 
buvo daugiau staigūs, malonūs 
ir geros širdies.

čia bus nesunku nustatyti 
Judo Iskarijoto lenktynes su gė
riu ir blogiu, su Išganytojo ma
lone ir velnio gundymais. Kur 
buvo patiesta ant jo kelio ta ne
matoma linija, kurią peržengęs 
jau nebegalėjo grįžti? Kur buvo 
tas jo lūžis, po kurio reikėjo jau 
ne paprastos Dievo malonės, bet 
tiesog stebuklo, kad jam būtų 
sugrąžinta laimė?

Manau, kad be klaidos gali
me nustatyti tą slenkstį. Tai bu
vo tuo laiku, kai Judas Iskarijo- 
tas užkietėjo savo širdyje, kad 
įsiteiktų Kristaus priešams ir 
tuo užbaigtų Mokjrtojo išdavi
mą.

Tai turėjo būti tikrai drama
tiškas momentas! Tiesa, aukš- 
čiausiojų Rašto žinovų ir farizie
jų taryba, vadovaujama aukš
čiausiojo kunigo Kaifo, jau bu
vo nusprendusi Kristų nubaus
ti mirtimi. Tačiau dar nežinojo 
kaip ir kuomet tas bus galima 
įvykdyti. “Ne Šventą dieną”, — 
sakė jie vienas kitam, — “kad 
nekiltų Žmonėse maišto”.

KUN. FR. EDMUND, CP.

Vertė J. Butkevičius

Tas reikalas buvo gana susi
painiojęs, kai prieš juos išdygo 
Judas Iskarijotas su staigiu 
klausimu: “Ką norite man’ duo
ti, ir aš jums įduosiu”. į

Susirūpinę fariziejai, rašto ži
novai pasijuto patenkinti, sulau
kę, tokios netikėtos pagalbos. 
Prasidėjo derybos, kurios grei
tai priėjo sprendimo: “Jie gi 
jam paskyrė tris dešimtis sidab
rinių, ir nuo to meto jis ieško 
jo progos jį išduoti” — sako 
mums Evangelija. “Nuo to me
to”—tai žodžiai, kurie mum pa
rodo Judo Iskarijoto lūžį. Jo pa
sirinkimas buvo apsvarstytas, jo 
veikimas pramatytas.

čia buvo viena glaudžiai su
sijusi priežastis, dėl kurios Ju
das pasirinko šį momentą išda
vimui Nėra abejonės, kad jis 
savo netikėjimo indą jau buvo 
seniai pripildęs. Dabar išdavi
mo metu prisiminė tą pastabą, 
kurią buvo padaręs Mokytojas.

Tai vyko prieš porą, treje
tą dienų prieš Velykas, kada Iš
ganytojas atvyko į Betaniją, kad 
dalyvautų vakarienėje Simono 
raupsuotojo namuose. Tenai at
vyko ir Marija Magdelena su 
alebastro indu, kuriame buvo 
brangūs tikrojo nardo tepalai. 
Ji išliejo tepalus ant Išganytojo 
kojų ir nušluostė savo plau
kais. Visi sviečiai buvo nustebin
ti tuo Marijos garbingu pasiel
gimu. Judas Iskarijotas gi ne

beišstengė sulaikyti savo pyk
čio. Čia jis pirmą kartą parodė 
savo jausmus. “Kam tas tepalo 
eikvojimas? Nes tą tepalą buvo'
galima parduoti daugiau kaip 
tris šimtus denarų ir padalyti 
beturčiams”.
čia ypač pažymėtina, kaip Ju

das greit apskaičiavo Marijos 
Magdelenos dovanų vertę. Visa 
tai charakteringa gudriam, su
maniam biznio žmogui, kuris vi
suomet mąsto apie pelną ir nuo
stolį. šv. Jonas savo Evangelijo
je prideda apie tą naujai atsira
dusį Judo pavydą: “Pasakė gi 
jis tai ne kad jam būtų rūpėję 
beturčiai, bet kad buvo vagis ir, 
laikydamas piniginę, pasisavin
davo, kas į ją buvo įdedama”.

Išganytojas tada atsakė tie
siogine pastaba: “Atstokite nuo 
jos; kam jai esate įkyrūs? Ji pa
darė man gerą darbą ”.

Čia yra visų bendra nuomonė, 
kad Judas labiausiai buvo kan
kinamas šios Mokytojo pasta
bos, eidamas pas Kaifą, aukš
čiausiąjį kunigą, ir darydamas 
savo pasiųlymus. Buvo jam ko 
širsti, nes trisdešimts sidabrinių 
buvo visai mažas pinigas, paly
ginus su trimis šimtais dinarų, 
kurie brangių tepalų pavidale 
buvo išliėti prieš jo nustebusias 
akis/*

Išganytojas gi kelis kartus 
stengėsi laimėti Judo širdį ir pa
rodyti, kur veda jo beprotystė. 
Niekur taip aiškiai nebuvo pa
sakyta, kaip paskutinės vaka
rienės *metu.

(bus daugiau)

Ta pačia proga bus Sū- sekmadieniais nuo nebutinių 
ruošta liturginio meno, gra- pirkimų, kad nebūtų “pažeidžia- 
fikos ir literatūros paroda, mas Dievo įsakymas’’ ir kad 
kurioje tilps šios srities eks- būtų išlaikytas “tradicinis sek- 
ponatai: bažnyčios ir koply- madienio šventumas’’, 
čios, altoriai ir jų omamen- * 
tai, drabužiai ir kielikai, lan
gai ir vitražai, stacijos, skulp
tūros ir paveikslai, ritualai 
ir pan.

Liturginis sąjūdis visu tuo 
įdomaujasi, nes tuos dalykus 
geriau pažįstant, lengviau 
yra garbinti Dievą ir žmo
nių sielas pastūmėti į šven- 
tuiną.

Philadelphia, Pa.
Kovo 21-23 šv. Andriejaus naž 

nydoje įvyks ateitininkų ruošia
mos rekalekcijos, į kuriais nuo
širdžiai kviedama visa Philadel 
phijos katalikiškoji visuomenė-. 
Rekolekcijas pravesti pakviestas 
prel. M. Krupavidus.

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

JVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAS ĄIURDE
Knygoje apraS\*ti visi Marijoa pasirodymai, joė prašymai bei • 

įJurde vykstantieji stebuklai.
Knyga 510 pusi., gražiai jrt&ta. kainuoja tik 1 dol.

Užsakymus siųsti:

FRANCI8CAN FATHERS
KENNEBUNKPORT. MAINE
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Jis įvykdė savo gyvenimo programą
Prieš 15 metų kovo 19, Broo- 

klyne, šv. Katarinos ligoninėje, 
mirė uolus lietuvių veikėjas ir 
rašytojas kun. Antanas Milukas.

laikais, kai pradėjo brėkšti lie
tuviškojo susipratimo “Aušra”, 
kai keldinąs Sš miego ėmė skam
bėti lietuviškaas ‘‘Varpas” ir kai 
tikinčiosios mūsų tėvynės sau
goti stojo “Tėvynės Sargas”. 
Savo daugiariopa lietuviška 
veikla kun. A. Milukas dar la
biau pagarsėjo Amerikoje gy
vendamas.

Kai šiais laikais mūsų tėvynė 
dar skaudesmuose pančiuose 
aimanuoja, kai mūsų išeivija 
pradeda paklysti slidžiuose sve
timų kraštų keliuose. yra pra
vartu prisiminti tuos garbingus 
tautos sūnus, kurie prieš mus, 
šluostydami ašaras bėgo Į JAV, 
bet ne tam, kad patogiau įsikur
tų ir nutaustų, bet tam, kad iš
liktų gyvi ir kovotų savos nu
skriaustos tėvynės kovą Vie
nas iš tokių nenuilstamų kovo
tojų ir buvo kun. A. Milukas.
GRAŽI JAUNYSTĖ SPINDI IR 

ŽIBA
Milukas gimė šeštokuose 

1871 birželio 13, šv. Antano 
šventėje, dėl to ir gavo Antano 
vardą. Mokėsi Rudaminos pra
džios mokykloje ir Marijampo
lės gimnazijoje. 1889 įstojo i 
Seinų kunigų seminariją, ku
rioje tuomet dar viešpatavo 
lenkiška dvasia. Čia jaunas klie
rikas su kitais vienminčiais ir 
pradėjo plėšti dirvonus lietu
viško švietimo ir tautinio sąmo- 
ninimo. Jis jau tada derino tikė
jimą su tautybe ir dėl to 1890 
sausio 30 vienoje savo paskaito
je paskelbė šitokią savo gyveni
mo programą:

Noriu būti tikru lietuviu 
kunigu, prisidėti kunigaujant 
prie Lietuvos dvasiško ir me
džiagiško būvio pagerinimo. Tai 
mano siekis. Mano priemonės: 
tikėjimas, meilė, mokslas ir 
triūsas".

"" T. V. GIDŽIŪNAS, O. F. M. —— 
■ 15 metų nuo kun. Antano Mflnlro mirties. ■ Jauno klie
riko gyvenimo programa ■ Tikėjimas, meilė, mokslas ir 
triūsas ■ Seinuose ir Amerikoje ■" Pastoraeiriame ir 

' spaudos darbe ■ Šv. Kazimiero Seserų kongregacijos ini
ciatorius ■ Kenčiančiųjų brolių gelbėtojas ■ Amerikoje 
kito tokio lietuvio nebuvo.

žius. Ėmė leisti ranka rašytą lie
tuvių laikraštėlį seminarijoje. 
1891 klieriko Antano Miluko ir 
jo draugų veikla atkreipė žanda
rų dėmesį, dėl to Seinų semina
rijos vadovybė, bijodama rusų 
represijų, klieriką Miluką ir 
Klieriką Sutkaitį atleido iš se
minarijos.

Apie tai patyręs kun. A. Bur
ba, vienas pirmųjų lietuvybės 
šulų Amerikoje, pakvietė A. 
Miluką Į JAV ir pavedė jam re
daguoti “Vienybę Lietuvinin
kų”, anuo metu dar katalikų ku
nigų leidžiamą. Kiek pramokęs 
anglų kalbos ir jausdamas tu
rįs pašaukimą, 1892 įstojo Phi
ladelphijos vyskupijos kunigų 
seminarijon, Averbrook, Pa. 
Būdamas seminarijoje, kartu su 
klieriku Kaupu ir Žilinsku įkū
rė Lietuvos praeities tyrinėji
mo draugiją ir pradėjo organi
zuoti lietuvių skyrių 1900 me
tų pasaulinei parodai Paryžiuje. 
Baigęs kunigų seminariją, 1896 
buvo įšventintas kunigu.

buvę tokio lietuvio, kuris spau
dos dkrbe būtų pralenkęs kun. 
A. Miluką. Kaug prisidėjo prie 
Dr. J. Basanavičiaus, ir kun. 
J. Tumo-Vaižganto darbų.

KENČIANČIU BROLIU 
GELBĖTOJAS

• 1914 kilo pirmasis pasaulinis 
karas. Rusija ir Vokietija grū
mėsi Lietuvos žemėje, žmonės 
paliko be duonos ir be pastogės. 
Šis brolių skausmas atsiliepė _ 
jautrioje kun. Miluko širdyje. 
Jis jų vargus pradėjo aprašinėti 
JAV laikraščiuose — “New 
York Herald” ir “Literary Di- 
gest”. Tie straipsniai jam pa-

iš VISUR
l--------------— ----- J

šią savo gyvenimo progra
mą. klierikas Milukas vykdė vi
su uolumu. Slaptuose būreliuo-

Kun. Antanas Milukas

----- r—-------------------------------------------- ----- —I
nu rizidentu, o paskutiniais sa
vo gyvenimo metais kapeliona- 
vo šv. Pranciškaus vaikų sana
torijoje Roslyn, L.I., N.Y.

SPAUDOS DARBININKAS
Dar Seinų seminarijoje Milu

kas rašė rankraštiniame klieri
kų laikraštėlyje ir pradėjo ra- dėjo įkurti “Relief forLithua- 
šyti į “Varpą” ir “Ūkininką”. 
Kun. A. Burbos pakviestas į 
JAV, redagavo ‘Vienybę Lietu
vininkų”. 1894 Tilžėje išleido 
elementorių: “Lengvas būdas 
per save išmokti rašyti”, kurio 
buvo išspaudinta 10,200 egz. 
Tais pačiais 1894 metais kartu 
su kun. Abromaičiu išleido laik
raštį, vardu “Garsas Amerikos 
Lietuvių”.

Studijuodamas Friburge, lie
tuviškoje spaudoje kėlė lietu
vių seserų vienuolijos įkūrimo 
reikalingumą. Seserys turėju
sios remti lietuvišką spaudą ir 
dirbti lietuvių parapijų mokyk
lose. ši mintis JAV rado pri
tarimą ir netrukus buvo įkur
ta šv. Kazimiero seserų kongre
gacija.

Kun. A. Miluko spaudos dar
bas ėjo dviem frontais. Jis ra
šė ir rėmė Tilžėje ėjusią spaudą 
ir davė iniciatyvą leisti dau
giau lietuviškų laikraščių JAV. 
1901-1903 rėmė Tilžėje katali
kų leidžiamą “Tėvynės Sargą”. 
Grįžęs iš Šveicarijos, Philadel- 
phijoje įkūrė spaustuvę. Pats 
leido “Dirvą — Zinyčią”, vėliau 
“žvaigždę”, kuri ėjo iki jo 
mirties. Jo mirties proga Bro- 
oklyno vyskupijos leidžiamame 
laikraštyje “Tablet” straipsny
je sakoma, kad Milukas yra pa
rašęs ar išvertęs į lietuvių kal
bą virš 200 knygų. Žinantieji 
skelbia, kad JAV valstybėse ne-

nian War Sufferers”. Kun. A. 
Miluko ir jo draugų pastango
mis JAV prezidentas \Voodrovv 
Wilson 1916 lapkričio 1 paskel
bė “Lietuvių dieną”, skirtą nuo 
karo nukentėjusiem lietuviem 
šelpti. Už šiuos didžius darbus 
Lietuvos vyriausybė kun. A. Mi
luką apdovanojo Vytauto Didžio
jo ordinu ir paskyrė .jam pen
siją.

Kun. A. Milukas nenuleido 
rankų nė tada, kai lenkai, už
grobę Vilnių, pradėjo persekio
ti Vilniaus krašto lietuvius, y- 
pač mokslą einantį jaunimą. Ta
da angliškai parašė ir išleido 
knygelę apie lenkų persekioja
mus moksleivius Vilniuje: ‘The 
Little martyrs of Vilna” ir Vil
niaus lietuviams moksleiviams 
šelpti suorganizavo “Relief for 
the Littel martyrs of Vilna”.

Taip uoliai besidarbuodamas, 
išpildė savo gyvenimo progra
mą, kurią buvo nusistatęs dar 
Seinų kunigų seminarijoje. Jis 
labai daug padarė savo tautai, 
atsiremdamas tikėjimu, meile, 
mokslu ir darbu. Mirė 1943 ko
vo 19. kai jo tėvynę trypė Rusi
ja ir Vokietija, o po jų kovos 
Lietuvai atėjo dar sunkesnės" kurią publika sutiko šiltai.

Pianu palydėjo duktė Rasa 
Marija ir sunkų komplikotą už
davinį atliko tiksliai ir gerai. 
Koncertas buvo skirtas šv. 
Kazimiero 500 gimimo sukak
čiai pažymėti. Iz. Vašy liūnas iš-

dienos; dėl to jo šviesi asmeny
bė ir po 15 metu mirties savo 
pavyzdžiu tebeskatina dirbti ir 
dirbti ir kovoti dėl Lietuvos, iki 
kovoti dėl Lietuvos, iki ji vėl 
atgaus nepriklausomybę.

KUN. A. MILUKAS ir Jurgis. Bielinis, knygnešys, 
Tilžėje 1902. Klišė "Kario”

IZ. VASYUCNO KONCERTAS
Smuikininkas Izidorius Vasy- 

liūnas gyvena Lavvrence, kur šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijo
je eina vargonininko pareigas.

Per porą metų jis Lavvrence, 
Methuen Memorial solėje, su
rengė 4 koncertus. Paskutinis 
buvo kovo 8. šeštadienį.

Apie smuikininko koncertą 
gražiai atsiliepė “Lavvrence Dai
ly Eagle” ir “Evening Tribūne“ 
(kovo 11), pabrėždami nuolat 
daromą Vasyliūno pažangą. Ir 
šiame koncerte jis pasirodė pil
noje formoje, virtuoziškai ap- 
valdęs savo instrumentą.

Koncerte buvo išpildyta Ju
liaus Gaidelio moderni muzika.

pildė šiuos kūrinius: Guiseppe 
Tartini — Sonata G minor, Er- 
nest Chausson — Poeme Op. 
25, Julius Gaidelis — Lietuviš
kas šokis Nr. 2., Malda. Pava
sario šokis (pirmą kartą išpildy
ta); Christian Sinding — Suita 
A minor, Op. 10

IEŠKOMI broliai Daniijo- 
jonaičiai: Damijonaitis Juo
zas (Dominitis), Antano sū
nus, išvykęs Amerikon apie 
1888 m., gyvenęs Pittsburgh. 
Pa.; Damijonaitis Pranas, iš
vykęs Amerikon 1890 metais, 
gyvenęs Pittsburgh. Pa.; Da
mijonaitis Stasys. išvykęs 
1892 m. ii- gyvenęs Chicago- 
je; Damijonaitis Vladas, gi
męs 1880 ir išvykęs 1900 m.. 
Visi jie gimę Raseinių apskr. 
Pagausančio kaime. Ieško

se, su kitais klierikais mokėsi 
lietuvių kalbos ir istorijos, stu
dijavo lietuvių dainas, pasakas, 
papročius ir tautinius drabu-

brolis Motiejus Damijonaitis. 
. Kilupių km.. Ariogalos raj..
Lietuvoje. Atsiliepti, ar ži-

• Liet. Studentų Sąjunga 
kreipėsi į lietuviškąją spau
dą, organizacijas, teatralus, 
rengimo komitetus suteikti 
lengvatų besimokančiam jau
nimui. kad jis dėl dolerio 
stokos nebūtų išjungtas iš 
lietuviško socialinio veikimo.

• Elizabethe, N. J. organi
zuojama lietuviškas knygy
nas — skaitykla, kuri greit 
pradės veikti. Norintieji pa
aukoti knygų, 
Įteikti Pr.

prašom jas 
induliui, 314 Se- 

cond St. (Maisto krautuvėje) 
arba knygininkui p. Mikai- 
čiui, 78 Pine St. Dabar daro
ma kartoteka ir bus įtrauk- 

" tos visos paaukotos knygos.
• Rinkimai į Liet. Studen

tų Sąjungą artėja. Centro 
valdyba praneša, kad nariai 
susimokėtų narių mokestį. 
Nesumokėję neturės teisės 
balsuoti.

• Montrealyje Aušros Var
tų parapijoje rekolekcijos 
prasideda kovo 23 ir baigsis 
30. Joms vadovaus Tėv. Jo
nas Kidykas. SJ.

• Amerikos LB Krašto Ta
rybos rinkimai įvyks balan
džio 27.
atstovai 
seimą.

• Dr.
venas ir 
vo sužeistas automobilio ka
tastrofoje.

• Sao Paulo. Brazilijoje, 
nepriklausomybės šventė bu
vo suruošta miesto teatre, 
buvo pakviesta vietos įtakin
gi intelektualai bei politikai.

Kartu bus renkami 
į pasaulio lietuvių

Vyt. Majauskas, gy- 
dirbąs Detroite, bu-

• Pasaulio lietuvių seimui 
ženklelį padarė dail. V. K. 
Jonynas. Ženklelio bus paga
minta 2.500 ir bus pardavi
nėjami po 1 dol. Tai bus vie
nas iš PLB seimo pajamų 
šaltinių. LB centro valdyba 
Kreipiasi į apygardų ir apy
linkių valdybas prašydama, 
kad kuo daugiau ženklelių

Kursai mokslei
viam ateitininkam

Moksleivių Ateitininkų Ry
tų Apygardos Valdyba balan
džio 11 ir 13 dienomis šv. Pet
ro lietuvių parapijos salėje So. 
Bostone ruošia kursus visų kuo
pų valdybų nariam. Kursų pro
grama bus pravedama diskusi
jų pobūdžio. Kiekvienas daly
vis galės pareikšti savo nuomo
nę apie rūpimus klausimus. 
Taip pat šiame suvažiavime bus 
diskutuojami planai dėl vasa
ros stovyklos ir kiekvienas tu
rės progą pareikšti savo pagei
davimus bei sugestijas. Kursų 
programoje taip pat yra numa
tyta šeštadienio vakare pasi
linksminimas, į kurį yra kviečia
mas visas Bostono ir apylinkių 
jaunimas. Sekmadienį — iškil- 
miųgos šv. Mišios, i kurias vi
sos kuopos yra prašomos atsi
vesti savo vėliavas.

(T.B.)

UOLUS APAŠTALAS
Jaunasis kunigas pradėjo apaš
talauti savo tautiečių tarpe, ku
rie, kaip ir jis, dėl sunkaus sve
timųjų jungo tūkstančiais atvyk
davo į JAV. Jis juos stiprino, 
švietė, guodė, padėdavo susiras
ti butą ir darbą.:

Pirmoji jo kunigavimo vieta 
buvo Šv. Jurgio liet, parapija 
Shenandoah, Pa., kur jis darba
vosi trejus metus. Paskui nuo
lat augant ir didėjant lietuvių 
skaičiui Brooklyne, atvyko į šį 
miestą ir 1899 buvo paskirtas 
Angelų Karalienės parapijos 
klebonu. Trokšdamas tačiau 
aukštesniojo mokslo, kun. An
tanas Milukas 1901 išvyko į Eu
ropą ir studijavo Friburgo uni
versitete Šveicarijoje. Studijuo
damas Friburge, nenustojo raš
ęs slaptai leidžiamoje lietuvių 
spaudoje Tilžėje ir lietuviškuo
se laikraščiuose JAV. Grįžęs iš 
Šveicarijos į Ameriką, klebona
vo lietuvių parapijose Girard- 
villcj. Gilbertonc ir Philadelphi- 
joje; nuo 1914 iki 1933 m. kle
bonavo Maspethc. paskui buvo 
šv. Katcrinos ligoninės kapelio-

IŠ LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS VEIKLOS
Iš Baltųjų Rūmu yra gautas 

padėkos laiškas C. V. Užsienio 
Skyriui ryšium su praėjusiu su
važiavimu New Yorke. Jame, 
tarpe kitako, mūsų studentija 
dar yra užtikrinama, kad JAV 
ne tik nepripažįsta Sovietų oku
pacijos, bet ir stengsis, kad ji 
baigtųsi

JAV Kongrese kongresmanas 
Lavvrence H. Smith savo prieš 
komunizmą nukreiptoje sausio 
14 kalboje ištisai pacitavo 1957 
gruodžio mėn. “Lituanus” veda
mąjį, kuris tuo būdų ištisai pa
teko į oficialias kongreso bylas 
(Congressional Record. January 
21, 1958).

Jungtinių Tautų sesijos pir
mininkams ir palankiems na
rams Vas. 16 proga Jaunimo Ak
cijos įgaliotiniai įteikė puošniai 
ir išsamiai parengtą Lietuvos 
laisvės reikalu memorandumą. 
Studentų Sąjungą delegacijoje 
atstovavo K. Dirkis iš Čikagos.

LITUANUS REIKALAI
Naujasis Lituanus remti ko

mitetas, susidedąs iš V. Kaman- 
to (pirm.) Dr. M. Vaitenio, A. 
Vaitaičio, V. Kasperavičiutes, J. 
Kazlausko. L. lešmantaites ir 
N. Kersnauskaitės, vasario 2 pra 
dėjo darbą. Jau yra nutartos vei 
kimo gairės, šiam didžiam dar
bui tikimasi nuoširdžios para
mos ir pritarimo iš visuomenės 
ir spaudos puses.

K. Skrupskelis perėmė nuola
tines Lituanus administratoriaus 
pareigas.

A. Landsbergų asmeniškų 
sunkumų verčiamas pasitraukė 
iš Lituanus redakcijos kolekty
vo. Už jo atlikta darbą priklau
so visų lietuvių padėka. Naujai 
redakciniame kolektyve pradėjo 
dirbti Staknienė ir Cerkeliūnas.

Philadelphijos studentai ba
landžio 26 rengia garsioje Coro- 
net Bali Room nepaprastą ban
ketą — balių, kurio pelnas bus 
skiriamas Lituanus žurnalo nau-

rius. 97 dalyviai, iš kuriu 27 net 
iš kanados. išklausė puikiai pa
ruoštų Alės Rūtos Nakaitės, K. 
Keblio ir dr. A. Damušio paskai
tų ir aktyviai dalyvavo kilusiose 
diskusijose. Programos punktua
lumas galėtų būti pavyzdžiu į- 
vairiems kitiems parengimams.

Rytinių pakraščių studijų die
nos įvyksta balandžio 26-27 Phi- 
ladelphijoje. Rengimo komite
tą sudaro P. Mašalaitis (pirm.), 
R. Kalvaitis. L. Petrauskaitė. N. 
Binkytė. L. Mockūnas. A. Vasys. 
Reikia tikėtis, kad rytinių pakra 
čių studentai ne tik neatsiliks, 
bet ir pralenks Detroito daly
vius.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
suvažiavimas įvyksta gegužes 
10-11 d. Urbanoje. II. Rengimo 
Komisiją sudaro A. Avižienis. I. 
Čepėnaitė. D. Tallat-Kclpšaitė. 
L. Kaminskaitė, š. Milišauskas 
ir T. Remeikis (pirm.*.

nančius pranešti virš minėtu 
adresu arba "Darbininko" 
administracijom 910 Wil- 
loughby Avė.. Brooklyn 21. 
N. Y.

IEŠKOMI Jomantas Pra
nas ir Jomantaitė — Bal- 
dauskienė, gimę Stakiuose. 
Ieško brdlis Jonas Jomantas 
iš Lietuvos. Pranešti: St. Kuz
minskas. 130 Chambers St.. 
Waterbury. Conn.

J.K. Karys, "Nepriklausomos 
Lietuvos pinigai" autorius, su
prasdamas, kad studentai nevi- 
suomet net būtiniausią dalyką 
išgali nusipirkti, pasiūlė per 
Centro Valdybą prašantiems 
stud. nemokamai t išskiriant 
pašto išlaidas) pasiusti savo kng- 
gą. Nuoširdi padėka nuošir
džiam lietuviui!

100 dol. stipendiją. Lietuvių 
Studentų šalpos Fondas paskyrė 
dar vieną stipendiją Lituanisti
ką studijuojančiam ątudentuL 
^ai konkretus žingsnis lietuvy
bės išlaikymo darbe.

išplatintų.
• Brazilijoje į Tautos Fon

do Krašto Valdybą paskirti 
kun. P. Ragažinskas. dr. E. 
Draugelis ir inž. Bačelis.

• Fausto opera pastatyta 
Chicagoje lietuvių meninin
kų jėgomis. Praeitą savait
galį įvyko du spektakliai, tre
čias bus kovo 22. Į visus spek
taklius bilietai išparduoti.

• Rašyt. St. Būdavas kovo 
5 sulaukė 50 metų. Jis yra gi
męs Papilėje, yra išleidęs 12 
knygų. Dabar gyvena Mlami. 
Fla.. ir dirba airių parapijo
je.

• Lietuvių Dienų vasario 
nr. skiriama vietos Lietuvos 
nepriklausomybės sukakčiai, 
aprašomas miręs vysk. K 
Paltarokas, dedamos jo lai
dotuvių /{domios nuotraukos, 
tęsiama anketa: aukoti ar 
ne. pristatomas dail. A. Sta
nciką. Numeris iliustruotas 
lietuviškojo gyveninio vaiz
dais.

•"The American Mercury" žur 
nalas kreipėsi per “Lituanus" i 
lietuvių studentiją prašydamas 
mūsų studentų straipsnių—laiš
kų jų žurnalo universitetams 
skirtai, krikščioniškos minties 
šakai “CoBegc Foram".

dai .Kaimyninių vietovių studen
tai prašomi įsidėmėti šia datą ir 
dalyvauti baliuje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Centro Valdyba Velykų pirmą 

dieną Čikagoje. Lietuvių Audi
torijoje. rengia viešą linksma-

76-je metinėje USA Bibliote
kų Sąjungos konferencijos pe
riodinės spaudos parodoje kar
tu su kitais rekomenduotinais 
rimtais moksliniais žurnalais bu
vo ir “Lituanus”. Tai tik paryš- 
kina* aukštą “Lituanus" lygį.

Užsienio skyriaus valdyba, 
talkinant Philadelphijos Lietu
vos vyčiu koupai, Vas. 16 pro
ga WDAS radijo stoties bango
mis pravedė anglų kalba progra
mą apie Lietuvą. Programos me
tu kalbėjo Pennsylvanijos uni
versiteto profesorius Dr. A. Šen 
nuoširdus' lietuvių draugas.

vakari. Studentiška prograina. 
šokiai, bufetas, baras ir dainos 
tikrai pralinksmins visus atsi
lankiusius.

R. Binkytė ir A. Gečiauskas 
Užs. skyriaus valdybos nariai, 
spaudai ruošią sulankstomą 
"folder type" — brožiūrą apie 
Liet. Stud. S-gą ir Lietuvą. Tech
nikiniu redaktoriumi sutiko 
būti kol. V. Valaitis iš Athens. 
Ohio.

Studijų Dienos: vasario 1-2 d 
Detroite įvyko Lietuvių Studen
tų JAV studijų dienos, kurias 
suorganizavo J. šoiiuno vado
vaujamas Detroito J. Stud. Sky-

MRS. EOlTH HELM. kuriai buvo peroodintao stvers dvynukės 
inkstas. Bostono ligoninėje susilaukt pkdmojo kūdikio
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Kovoje už. lietuvišką spaudą

Eina su laiku
Afrikoje bantu giminės neg

rai seniau savo vaikam duoda
vo tokius vardus, kaip žaibas. 
Audra. Gyvatės oda, Liūto iltis. 
Dabar jau “krikštija** moder
niškai: Džipu. Kamera. Benzi
nu.

amžiuje 
dalykas 
nuo lai- 
kad da

Eina prieš laiką
Anglijoje darbiečių atstovas 

Alfred Robens pareiškė, kad 
streikai dvidešimtame 
yra anachronizmas — 
jau pasenęs ir atsilikęs 
ko. Kodėl*? Gi dėl to.
bar streikas panašus į bumeran
gą: kerta darbdaviui, bet atsi
gręžęs smogia ir darbininkui. 
Kuriuo būdu? Pakelia atlygini
mą, bet jį atima aukštesnėm 
prekių kainom.

Brangios nuotakos
Arabų karalius Ibn Saud vie

ną dieną iškėlė vestuves šešiom 
savo dukterim. Jų “parėdai" 
kainavo 300,000 dolerių. Taip 
yra krašte, kur žmones vaikšto 
apdriskę ir pusiau alkani.
Nusibodo būti valgydinamiem

Anglijos karalienė Elzbieta 
ir jos'vyras princas Pilypas į- 
sirengė privačią virtuvę. Anks- 
•čiau jie galėju vakare išsivirti 
tiktai arbatos, o dabar galės pa
tys pasigaminti visus pietus.

Išlipsi pats
Italijoj, Albino miestuke, su

stojo keleivinis autobusas. Kol 
keleiviai užkandžiavo, į ji įsi
rioglino dvimetis bulius ir nesi
davė išprašomas, šoferiui nusi
vylus. atėjo senukas. Galvą pa
kraipęs tarė: “Aha. išlips pats.’* 

-Jis atvedė karvutę į aikštę. Keis
tasis kelevis šuoliu išniro.

Konfrenciįa mažėju
Yra numatyta sušaukti kon 

ferencija keturių mažiųjų: San 
Marino. Monaco. Liechtensteino 
ir Andoros atstovų. Visos tos 
keturios Europos valstybės yra 
liliputinės. mažytės, bet jų prob 
lema labai didelė: kaip pasidary
ti daugiau pinigo iš amerikiečių 
turistų. Tą pagrindinį klausi
mą mažųjų konfercija svarstys 
ši rudenų, kaip turistai jau bus 
iškeiiavę namo. ..

Lietuviškos spaudos atga
vimo 50 metų sukakties pro
ga, 1954 metais, buvo pasi
ryžta išleisti knygą, kuri vi- 
pusiškai apimtų rusifikacijos 
politiką spaudos draudimo 
metu Lietuvoje ir lietuvių 
kovas už savo spaudą. Paža
dėtoji knyga pasirodė 1957 
pabaigoje vardu “Kovos me
tai dėl savosios spaudos”.

Apie lietuvių spaudos drau
dimą ir kovą su tuo draudi
mu lietuvių kalba yra išleis
ta nefhaža įvairios literatū
ros: beletristikos, atsiminimų 
ir mokslinių studijų. Tai pra
dėta spausdinti dar draudi
mo, metu Tilžėje leistuose lie
tuviškuose laikraščiuose ir 
atskirais leidiniais, žymiai 
daugiau tos literatūros pasi
rodė Lietuvos nepriklausomy
bės laikais įvairių sukakčių 
progomis. Periodinėje spau
doje buvo daug paskelbta to 
laikotarpio veikėju ir kovoto
jų už lietuvišką spaudą atsi
minimų. Buvo išleista ir vie
na kita studija. Bet nė vie
na' iš anksčiau pasirodžiusių 
knygų neapėmė lietuvių 
spaudos draudimo ir lietuvių 
kovos už savo spaudą tiek 
išsamiai, kaip paskutinioji, 
kuriai parašyti buvo sutelk
ta 10 autorių ir kiekvienas 
autorius pasiimtą vieną klau
simą stengėsi visapusiškai 
išnagrinėti. Į knygą yra su
dėta ne tik lietuvių spaudo
je pasirodžiusi žinoma me
džiaga, bet yra vienas kitas 
ir naujas dalykas, arba ži
nomi klausiniai apžvelgti 
naujoje šviesoje.

Knygos , redaktoriai kun. 
Vytautas Bagdonavičius MIC. 
dr. Petras Jonikas ir rašyto
jas Juozas Švaistas — Bal
čiūnas.

Knygą išleido Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos A- 
pygarda, talkininkaujant 
Lietuviškos Knygos Klubui.

Pirmame knygos straipsny
je “Svarbiausi spaudos drau-
dimo tarpsniai’ kun. Vyt.

PR. PAULIUKONIS
Worcesterio, Mass,

cine, kontrabandinė sistema*’, 
kuri “neturi lygaus istorijo
je”, pavertė niekais rusų val->

Pasielgė bolševikškai
Breaslavos mieste, kuris da 

bar priklauso komunistinei Len
kijai buvo suimtas pirminin
kas komi ijos. kuriai buvo pa
vesta kovoti su spekuliacija ir 
kyšiais. Pirmininkas suimtas už 
kyšių ėmimą.

Vienintelė
Aš vedžiau tik dėl to, kad ma

no žmona buvo vienintelė tokia 
ypatinga moteris. — 0 kuo ji 
skyrėsi iš kitų — Gi tuo, kad nie 
kas jos vesti nenorėjo.

Bagdanavičiaus visą spau
dos draudimo metą dalija į 
tris laikotarpius: Valančiu- 
vinį (1864 — 1875), Bara- 
nauskinj (1876 — 1883) ir 
Kudirkinį (1883 — 1904). 
Tai naujas spaudos draudi
mo laikotarpio paskirstymas. 
Kiek jis turi pagrindo, pakal
bėsime vėliau atskirai.

Dr. Konstantinas Avižo
nis “Bendroje rusinimo poli
tikoje” -Lietuvos rusifikaciją 
nušviečia iš rusų panslavistų 
ir rusofistų siekimų požiūrio. 
Vis dėlto atrodytų, kad Lie
tuvos rusinimas daug kuo 
skyrėsi nuo kitų Rusijos ca
ro užgrobtų kraštų: rusai į 
lietuvių tautą žiūrėjo kaip 
į “sulenkėjusius rusus”, ku-

I) F: M E S I O
Jau išėjti iš spaudos Darbininko dramos konkurse 

• premijuota ANTANO FERMOS

yinui*- siusti:

V A K I D E 
Kaina $2.00 

DARBININKAS,
910 IVilIotighby Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

YT BELECKAS savininkai

riuos reikėjo grąžinti rusų 
tautai, tad ir spauda buvo 
tik lietuviams drausta. Ir 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
daug daugiau nukentėjo ne
gu Lenkijoje. Lietuvą rusini
mo banga buvo užliejusi 
sriiarkesne audra, negu kitus 
užimtus kraštus. -----—-

Prof. Vaclovo Biržiškos yra 
net trys straipsniai: “Spau
dos draudimas be teisinio pa
grindo”, “Pastangos draudi
mui nugalėti” ir “Rusiškos 
raides talkininkai’'. Ypatin
gai antrasis straipsnis yra 
vertingas, nušviečiąs visas 
lietuvių pastangas pralaužti 
spaudos draudimo sieną nuo 
pat uždraudimo iki spaudos 
atgavimo. ♦ • ,

Kiek naujos šviesos įneša 
į tautinį lietuvių atgimimą 
K. J. Čeginskas savo filoso
fiškame straipsnyje “Lietu
vių tautos atgimimo pradme-

autorius

lietuvių 
skelbian-

nys”. Straipsnio 
griauna pasenusią, _ tiesiog 
virtusia tradicine, 
atgimimo pažiūrą,
čia, kad tautinis lietuvių at
gimimas prasidėjęs tik nuo 
“Aušros” pasirodymo. Savo 
laiku jau kun. J. Tumas ra
šė, kad “Aušra” tapusi tam 
tikru tautinio atgimimo sta
bu, už kurio toliau nieko tau
tiško lietuviško nematoma, 
lyg lietuvių tauta būtų buvu
si anksčiau visiškai mirusi. 
K. J. Čeginskas, išaiškinęs 
tautinio atgimimo sąvoką, 
tautinio atgimimo pradmenų 
ieško lenkų švietėjo Tado 
čackio, kun. Bagužio veika
luose. rašytų A. Mickevičiaus 
ir J. I. Kraševskio kūryboje. 
T. Narbuto Lietuvos istorijos 
veikale, kad ir lenkiškame ap
valkale, bet' reiškėsi lietuvių 
sąmonės gyvumas.

“Aušra” tik aiškiau paro
dė, kad ji atitiko seniem lie
tuvių tautos siekimam.

Dr. Jonas Matusas nagri
nėja lotyniškojo raidyno drau
dimą, jo kilmę, patį uždrau
dimą ir nepasisekimą. Vys
kupo M. Valančiaus “sukur
ta konspiracinė, kontrafrak-

Daug šviesos atskleidžia J.
Songaila str. “Nuo raidžių j 
draudimo iki kalbos naikini
mo”. Autorius, pradėjęs nuo 
caro valdžios noro prievartą 
primesti lietuvių tautai sve
timą raidyną, ilgiau sustoja 
prie lietuvių kalbos būklės 
okupuotoje Lietuvoje. Patie
kia dokumentuotos medžia
gos apie bolševikų pažiūras 
į kalbą ir tautybę apskritai 
ir nurodo kaip dabar lietu
vių kalba yra susinama bol
ševikų lingvistu. Tik žinių 
apie Lietuvoje turimų Lie
tuvių k. žodynų kiek pase
nusių. Autorius kalba dar 
apie I tomą, o jau eina antri 
metai, kaip išleistas III to
mas.

Ilgokame straipsnyje 
“Knygų platinimo organiza
cijos ir knygnešiai” dr. V. 
Sruogienė aprašo visą slap
tą knygų gabenimo sistemą, 
knygų gabenimo organizaci
jas, pamini žymesnius knyg
nešius, tik gaila, kad tas 
knygnešių sąrašas turi dide
lių spragų.

Vytautas Sirvydas paduo
da kruopščiai paruoštą Ame
rikoje išleistų knygų ir leidė
jų apžvalgą. Bene tai pirma 
studija šiuo klausimu.

Kun. J. Prunskis taip pat 
enciklopediniu tikslumu su
registravo Amerikoje išleis
tus lietuvių laikraščius.

Knygos pabaigoje Danutė 
Lipčiūtė — Augienė apibū
dina draudžiamojo laikotar
pio grožinę literatūrą.

Kaip iš trumpos apžvalgos 
matyti, “Kovos metai dėl sa
vosios spaudos” duoda labai 
vertingos medžiagos apie 
kalbamąjį laikotarpį. Nau
dinga ir reikalinga, kad ji 
būtų kiekvienos lietuvių šei
mos bibliotekoje ir mūsų jau
nimo atidžiai skaitoma. Tai 
lietuvių tautos krauju rašy
ta jos pačios istorija.

šia proga norėčiau pareikš
ti ir savo nuomonę dėl kai 
kurių autorių iškeltų klau
simų.

(B. d.)

LAIMIKIO net nepakelia. Ches- 
ter . Wander laimėjo 25,00 do
lerių sidabru Las Vegas var
žybose

Providence, R. I.
Lietuvių tremtinių kultū

ros būrelis kovo 7 susirinki
me nutarė pagyvinti savo 
veiklą. Vasaros metu numa
tyta suruošti lietuvių vai
kams grynai lietuvišką pra
mogėlę, pravesti bent vieną 
gegužinę, o rudeniop pasiro
dyti su scenos vaidinimu.

Išrinktieji valdybon pasi
skirstė pareigoms: pirm. J. 
Kiela, sekr. J. Saulėnas, ižd. 
J. Staričenka. J. Beinortui 
palikti kultūriniai pramogų 
rūpesčiai.

Iš turimu kasoje gana ma
žų išteklių paskirta vienkar
tinė auka po 25 dol. Vasario 
16 ir Saleziečių gimnazijoms.

Susirinkimas įvyko • Anta
naičių bute. Dalyviai buvo 
šeimininkų maloniai pavai-
sinti.

Vilnonės Medžiagos Lietuvon 
1 Pradžiuginkite navo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR UtKARPAČiO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muua» u>. aitatau* yra, ntai'-snla. negu už parifitas suknele*

Vilnonas if>^<jž>aru> iA ritiniu ir atlaikas pačiom priejnatni&UMotu k.-Unom 
višnu mi**st«- junie sifllu 3 stambina krautuvas

S. BECKB61HM, Ine. !*«-,S5-,3# OBCHA_KD
s. Beckenstelito krantui'*ne kalbama rtiėiMcal. lenkiškai Ir ukrniniettAkai 

krautuvės atviros kasdien, ir sekmadieniais. IŠSKYRUS 
<E$TAOIENIUS. NUO 4 RYTO IKI 6:30 VAKARO ' 

Atsineškite šį skelbimą, “kuris bus ypatingai įvertintas 
įų=r.=r.\ ■ ■ km,. :----------

1IM-I25-13I* ORCHAKU ST^ b 
cor. Oelancey. NYC. 5-4525 ’

‘ Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei $ 
I šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. $ 

Visa, ką norite siųsti plaėtuvą gausite: _ g
’ I. CIGMAN, INC. I
» 161 Orchard,Street Hew York 2, N. Y. t
į TeleL GR 5-6168 |

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. £ 
j’ Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

S1UNTINIAMS | LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(u’holesale) kainomis.

K and K F ABRICS
1158 East Jersey Si
PRIE CITY SAVINOS BANK TeL EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 8 V A L. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiam* prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas. pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

J.S. 937 GRAND STREET

t

MIRĖ
Antanas Ščepavičius palaido

tas iš šv. Kazimiero bažnyčios. 
Liko žmona Emrma, uošvė ir trys

TALARSKI
seserys Lietuvoj. Velionis gyve
no 196 Quinnipiac Avė.

F l> N E R A L 11 OME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORĖM

•
380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

z TeL CHapel 6-1377

and snggest how Savings Bonds* 
can help you and your tani ii y

Ali of the statė winners in the 1957 

Mrs. America® Contest were askeii 

how they felt ahout U. S. Savings 

Bonds. Here are some of thcir an- 

swers. Which one rome? closest to

yourrcąsons for investing in Bontk?

Mr*. Virtiniu Rream. Glrn»irw, Vr«. Mnrria E. V ihnins* Mr*. Man- G. Eyth*. Rniler. Pa. 
III.. Mr«i. Fllinoin inn. OI.. Mr«. California Mra. IVnn«ykanii

rr^tilar pur/'haarra nf* J>. .Satine* Flond* rn- “No «w can affnrd nn< In Mir
S. Sating* llon<l->. Thcy will 

prmi4c f«»r rnlb ei* riliicntion* fnr 
:hrw chil.lrrn.- aęcnrity fr»r rriirr- 

aaJ iulurc cmcrgcncie*."

ablrrl n* to pnrvh.-iM- mir hortir. 
My family r«-invr*i» *l«»<*k «lni- 
drn«l* in Romia. \n*l onr chil-

liui** •aviną* *oon >ip to .t lot 
The I’. S. Satine* Romi* »<■ nnr- 

wrrr thr *»ln*i<m in seteral
drrn’a birthday gili* are Rond#.” family rnw*rg<*n« ie».” .

P1RT OF ETERY AMERICAN'*^ AAVINGA
Btin.NGS in l. s. miimm BONDS

(P Rej. U S. p.rt M.

JONO IR AMGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SŪRIS i
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Adchlgan Farm Sūria. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas | 
J«uo ir AngeUnas Andriuliu ir jų šeimos, Fountain, AScb.

REIKALAUKITE TIK ABCHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu'abejojate, paprašykite pamėgintam!. Jūsų skonis jums | 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes i 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek Lšpopuliarinot Miebigan Farm Sūrj, kuris paliko i 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik | 
patį geriausių sūrj. ♦

MICB1GAN FARM CBEESE DAIRY, INC.
Vlenfnleliiii Mo sūri® gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aplamanmul ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

FETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenae, Maapeth, N. Y. TeL TW 4-8487

VICTOR ABECUNAS
351 Fark Street, New Britain, Conn. TeL BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
C34 N. Denisen Street, Baltteete, AM. TeL Leacw»od S-2R2Ž

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Pnroprrt Street, Įlydė Fark, Mas*. TeL Byde Farti !-j®75

GEORGE GALCN'AS 
1444 Caniff. Detr«tL Mich. TeL T. O.

STANLEY METRICK
1844 W. 4<th SU Chieago, IU.

JOBN SBUKNA
5413 Se. Alksny. Chteage, IK TeL Grevebill <*>7733



NAUJAUSIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA

Kristaliniam Karste

010 WHIoughl>y Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Paū

šim.

Kreiptis

Joseph Audrusis Insurance

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

322 Union Avė.

SAV. M. IR J. JOKUB UČIAI

kitoms progoms.

BANGATELEVISION

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

MALDAKNYGĖS • TELEVIZIJOS APARATAI,
$2.50

• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

POEZIJA

DRAMA

KKiKU
MUZIKA

DISPLAY

DURING LENT

2.00
1.00

3.00
2.00
1.20

2.00
4.50

Visiems aukotojams ir tal
kininkams ir prel. Ig. Kelme
liui už leidimą vykdyti rink
liavą bažnyčioje Balto 35 
Newarko skyriaus Valdyba 
taria nuoširdžią padėką.

Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p. 
EXapai (jrište), J. Kėkštas, 141 p. 
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p. ... 
Atviros marios, L. Andriekus, 136 p.

Didelis, pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių. konjakų, midų šventėms bei

• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI,

PAS ĮnFKVlFMA. 
JOJO NEVPYORKO 
-APYLINKĖJE KU- 
SIGATVINIMO UE-

For Information and bookings 
rali or write

romanas. P. Jurkus
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p. — 1.50

Naujokaitis, Vincas, iž
Bartininkų

Navikienė — Rudytė, Pau-

Jonas, sūnūs Kazio, iš A- 
nyksčių vai.

Motiejaitis, Juozas, iš šiau-

munistų sugadinti, pasižymėjo 
kiniečiai. Iš šio trumpo pokal
bio viešnagėje galima susidary
ti apytikrį vaizdą.
Svetys įeidamas į namus sako:

■— Kaip laikosi jūsų garbin
giausia brangiausio dramblio 
kaulo asmenybė?

— O kaip laikosi jūsų dei
mantinis kūnas? — nenusilei
džia namiškis.

— Puikiai! Ačiū tūkstančius 
kartų. O jūsų žmona, besidžiau
gianti palaimintą metų eile?

— Niekad ji nepasieks tams
tos garbingumo, nes ne kiekvie
nam duotas ilgas amžius. Bet 
turiu 10 tūkstančių kartų atsi- 
praštyt jūsų, paties garbingiau
sio svečio, kad šį vakarą netu
rėsime nieko užkąsti. Jums teks 
paragauti neturtingų namų tik 
24 valgius, kuriuos paskubom 
paruošom ir tie patys anaiptol 
nesiderina su jūsų didžia gar-

Ll ET U VOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Kovose dėl Lietuvos, II d.. St. Raštikis .... 7.00 
Kryžiuočiai I, II ir HI t., H. Stankevičius—po 3.50 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas 6.00 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai),

436 p......... ..................... ........z..... ......    1-50
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai,

Vae. Biržiška, 100 p..............................  1.00
Smulkioji tautosaka, patarlės, priežodžiai.

posakiai. J. Mingirdas. 182 p. 3.00, įrišta 3.50 
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p. .... 2.00 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys 5.00

3US SKS 
LIETUVI 
lt. X 1R< 
R1S.IES1

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

Ccnsulate General of Li- 
thuania 41 West 82nd Street

T-anrinienĄ J. Lucas, St Ma
jauskas, A. Masandnkas, Ed. 
Mažionis, St Melavas, A. Mi- 
kionis, L. Morkūnas, R. ir R. 
Ostapai, Mrs. PenkflJiskas, Z. 
Ramanauskas, W. A. Ram- 
sey, V. Remeikienė, Remeika, 
B. šarkenis, S. šimelis, Br. 
f^ndrinskas, A. Skudzinskas, 
V. Tiknys, G. Tribulienė, 
Frank Vaskas, B. Vembrė, V. 
A. Wilkich, Mrs. H. Yontosh, 
4 doi — o. Šulinskas.

Po $ 3.00: St Butkus, J. 
Ekelevich, E. Nausėdaitė, A. 
Markalūnas, St. A. Pocius, 
Mrs. M. Reaps, K. šeštokas, 
V. Tumelis, J. N. Venskus.

Po $ 2.00: Mrs. A. Augus
tai, Ig. Baranauskas, E. Ber
notienė, J. Bilinskas, Dolins- 
kas, A. ir G. Jankauskai, AL 
Jokūbaitis, J. Jankauskas, J. 
Kazakevičienė, C. Kolaetis, 
A. Kolides, J. Krukauskas, 
L.R.K.S. kuopa No. 19, H.L. 
O. Modler, J. ir M. Nausėdas, 
Pr. Norbutas, Vik. Palaima, 
Mrs. M. Petkunienė, A. 
Pranckevičienė, Mrs. N. Pu- 
zen, Mrs. K. Rackus, J. Sa
dauskas, Mrs. Staugaitis, J. 
Škėma O. Skurvydienė, M. 
Smailys, Mrs. A. Stonis* C. 
J. StroMs, Ig. Tamosiunas, F. 
Vileikis, Vac. Žostautas.

Po $ 1.00: A. Adomaitis, 
Pr. Alvinas, A ir D. Andrus- 
kos, M. Asecich, KL Bagda-

Musa in honorem Imm. Cordis ................... 1.50
lietuviška muzika, C. Sasnauskas. 133 p. 3.50 
Kalėdų balsai, 30 giesmių Kalėdom . .........• 1.00

Smilgaičių akvartlė, Draugo premijos
5.00

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

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

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

— Ką jau čia? Juk esam tik 
jūsų pastogės neverti draugai, 
išdrįsę net be jokių ceremoni
jų sėstis prie stalo, tūkstančius 
kartų viršijantį mūsų menką pa-

Garbės Pirminįnkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.

iMVfflnEa

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės Ir Stipendijų

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU
SIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

— Jūsų kuklumas veik lygus 
mandagumui, bet prašom atsi
tūpti ir būti mūsų svečiu.

— Nesmi vertas. — atsipra
šinėja, bet susiraito ir toliau pa
sigyrimuose nesismulkina.

Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis .... 
Petras ir Liucija, R. Rolland.,112 p...........
Tipelis, humoristinis romanas, Pulgis

Andriušis, 240 p. ..__________ _______
Audra žemaičiuose, VI. Andriukaitis, 218 p. 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.......... ......
Gabija, metraštis _______________—........._
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p. .....-----
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. ......... ..........
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ...............
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A. Vaičiulaitis. 142 p. —...........
Siela už sielų. D. Pilla, 304 p. ...—---------
Algimantas. V. Pietaris, 267 p.................... ..
Gyvačių lizdas, Fr. Mauriac —..................
Pabučiavimas, J. Grušas-------------------------

Žvakidė, Darbininko premijuota drama, 
A Škėma ..—...... .—......... 2.00

Gims tautos genijus. L J. Voicekauskas, 
80 p........ ............................................  1.50

Žiurkių, kamera, J. Grinius. 120 p. ------------- 1.50

tybiniy taksy (Income Tax) užpildy* 

ti9 pirkimui piniginiy perlaidy (Mo- 

ney Orders),

Buyus, J. ir O. Chapuliai, A. 
Dūda, St. Dulkis, Fr. Grau
dulis, Mrs. R. Grazevich,

Mandagumas yra žmogui, tas 
pats, kas gėlei kvapas. Pasakiš
ku mandagumu, kol nebuvo ko- <-DS CENTRO VALDYBA

Perkant - parduodant namus, ar iš

nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, fedcrclirfu ir vals-

Naujasis Testamentas..................  2.00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. --------- 5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. *2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca,
264 p.......................................  — 2.00

Pranašystės apie pasaulio galų, preL P.
Juras, 111 p.............. . ......    1.00

navičiiis. J. Bagdonas, V. 
Bagdonas, C. Balčiūnas, O. 
ir Br. Balčiūnai, L Balukes, 
P. Rittnskas, M. ir W. Brazai
čiai, J. M. Dulkis, Mrs. Eva 
Eitis, F. Elsėika, B. Gavėnas, 
Mrs. Eva Genis, J. E- GIoIms, 
P. J- Guoba, K ' J.
Jasjnkaftienė, Susan Honi, 
W. Klimas, Miss. Sh. K<wbet. 
Mary Koslas, J. Kowelosky, 
C. Krutulis, J. Laitusis, Mra 
A. Laukžemis, D. Laukžemis, 
O. Udzienė, Ona Mehler, St. 
Meltish, C. F. Mikalčius, Mrs. 
J. Miknevičius, P. Mitchell,
J. Monchis, J.‘ Muzikevičius, 
Mary Nakrosis, W. J. Prec- 
kuylo, J. Peldūnas, R. R. Po
cius, L. Ramanauskas, A. 
Ruhlmann, VL Sarpalius, F. 
Schneider, W. Sinauskas, F. 
Sneider, Jr., Mrs. J. Schnei
der, V. ir B. Skripata, Miss. 
M. Stagnunas, U. Strolienė,
K. Tomkus, Mrs. Urbin, J. 
Urbetis, J. Valentine, J. T. 
Walukonis, Miss. Man Wil- 
tiams, P. J. Youch, Mrs. A. 
Zabrauskas, J. Žemaitis, V. 
J. Zikaras, Mrs. P. Žiugžda.

Talkininkavo siuntinėjant 
laiškus ir rašant raštus po
nia Audienienė ir G. Jatu-

de luxe
Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P.

Aleksa ......         1.00
Jaunuolių maldos, kun. A. Kirvelaitis, auks. 1.75 

balt 2.50
Atlaidų šaltinis ............ ....................—----------- 4.00
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus, 

413 p.' ____ ________________________  2.00

3.00 
2.20 
1.00 
6.00
1.50
1.50 
3.00 
1.80 
2.00
2.00 
2.00 
2.60 
1.50

2.00
1 oo Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p. 1.50

- - ----------- -- =, ............ 1.50
. ______ 3.00
............... 1.00

___ _ _ J______ . ,     2.00
Anapus teisybės, humoristiškki eilėraščiai,

A. Gustaitis, 144 p....................   2.20
Daiktai ir nuorūkos, L. Žitkevičius ........... 1.00
Karaliai Ir ftventie#, E. Tumienė :..............  2.00

1.80
1.25
1.00
1.10
1.50

VAIKŲ LITERATŪRA
Valkų knygelė, vysk. M. Valančius, 155 p.
Pasakos. Haufas. 93 p..............................
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p. .............
Lapės pasaka, V. Pietaris, 96 p...............
Po raganos kiniu, J. Jankus, 101 p........

Acus, Jonas, kiL nuo Vy- 
žuonių, dirbo Kaune 5-je po- 
licijos nuovadoje

Batikienė, Kazė, d. Jurgio, 
iš čebątorių km.

Baltraniaiė — Pupelytė, 
Ona, ir jos sesuo Petnmienė, 
Valia, gyveno Buenos Aires, 
Argentinoje.

Budavienė — Degutytė, 
Agnietė, iš Tauragės ap. 1

Bamblys, Bronius, sūn. 
Stepono, iš* Telšių apskr.

Degutytė — Budavienė, 
Agnietė, iš Tauragės ap.

Dinapienė — Zimlienė, 
Marijona, iš Kaltinėnų vai., 
Kalniškių km., Tauragės ap., 
ištekėjusi už Juozo Zimtio.

Dzindzeleta, Aleksandras, 
sūnus Jono

Eimutis, Stasys, sūn. An
tano, kil. nuo Vyžuonių

Gučius, Bronius,. sūn. Jo
kūbo, kil. nuo Vyžuonių

Inčirauskas, Vincas, sūn. 
Juozo, kil. nuo Vyžuonių

Juronįs, Juozas, sūnus Jo
no ‘

Kairiūkštis, Jurgis ir Si
monas, sūnūs Jurgio

Kurklytė, Marytė, iš Pa
nevėžio

Kuzmickas, Saliamonas, 
sūn. Simono ,

Langas, Jonas, iš Vagal- 
ninko vai., turėjo knygyną 
Worcester, Mass.

Levickas, Jonas, gyvenęs 
Waterbury, Conn., 43 W. 
Porter St.

Lišauskas, Kazimieras, sūn. 
Kazimiero, vokiečių suimtas 
Kybartų muitinėje

Meškauskas, Anicetas ir

• Paveldėjimas yra tai, kuo 
žmogus tiki, kai jis turi pro
tingą vaiką. ~ Dr. Kinsey.

Slaminskas, Juozas, iš 
Bendrių k., Miroslavo — Sla- 
badkos parap.

Tankus, Mikalina, jos sū
nus ir duktė Veruka

Utara, Motiejus, iš Mocka- 
būdžių k., Keturvalakių vai., 
Vilkaviškio ap.

Vitkauskas, Viktoras, sūn. 
Ignacoš iš Kražių vai.

žarkauskas, Andrius ir 
žarkanskaitė, Rasiuka, vai
kai Jurgio iš žarkauskų km.

Zimlienė — Dinapaitė, 
Marijona, iš Kaltinėnų vai., 
Kalniškių k., Tauragės ap. 
ištekėjusi už Juozo Zimtio.

Žukauskas, Ernestas ir se- 
puo Elena, vaikai Vinco, gy
venusio Shenandoah, Pa.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Džiaukis gyvenimu, O. Sweet Marden, 72 p. 0.70 
šventas Antenas Paduvietis, Nello Vlan, ' KnsteHniąjta karste, J. Aistis 

145 p. ................  -.......................
Ateitininkų ideologija, St. Šalkauskis ------ 3.00
Prie vilties kryžiaus, kun. J. Prunskis,

139 p. .......................... - 1.50
laisvė ir būtis. J. Girnius, 151 p................ 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Pr.

Gaidamavičius, 246 p. . ...............   2.00
šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis, 220 p. 3.00 
Aušros žvaigždė. Marijos poezijos

antologija, A. Tyruolis

Mėnuo vadinamas medaus, Nelė Mazalaitė, 
220 p__ ______ ____________________ 2.50

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.
Vaitkus, 207 psL

tina
Penkauskas, Julius, sūnus 

Antano
Petronienė — Pup^ytė, 

Valia, ir jos sesuo Baltrunie- 
nė, Ona, gyveno Buenos Ai
res, Argentinoje.

Petrūšis, Bernardas, sū
nus Jono

Pupelytė — Baltrunienė, 
Ona ir jos sesuo Petronienė, 
Valia, gyveno Buenos Aires, 
Argentinoje

Rašymas, Edvardas, sūnus 
Jono, iš Vyžuonių

Rašymas, Kostas, sūnus 
Antano, iš‘Vyžuonių

Rimkus, Kazys, sūn. 
co, iš Akmenės vai.

Rudytė — Navikienė, 
tina

Skiečius, Viktoras, 
Juozo

• Aš linkėčiau, kad New 
Yorkas būtų panašus dau
giau į Vieną ir mažiau į 
kupstą pavargusių ir nervin
gų skruzdžių. — Amerikos §HOW CATHOUC FILMS 
poetas T. Wuder.

• Tuo, kad mėnulis žmo
gaus gyvenimui nepritaiky
tas, jis visai nesiskiria nuo 
žemės. — Anglijos filosofas 
Sir Russeil.

50 flaherty Way 
So. Boston 27, Mass.

PinųininkM 
Vincas J. Kudirka 
37 Franktin St 
Norwood, Mass.

Antanas F. Kne&ys 
50 Cottage 'Street 

Norwood, Mass.
Finansų Sakratorius 

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

ETERNAL FILM CORP.
1790 Broadway 

Nėw York 19, N. Y.
CDcle 6-6500

Balto 35 skyriaus valdyba 
praneša apie rinkliavą ir reiš
kia padėką aukotojams ir 
talkininkams. Rinkliava vy
ko nuo lapkričio 10 iki sau-, 
šio 31. Rinkta aukų, lapais ir 
laiškais Newarke ir kitose 
Nev Jersey vietovėse, kurio
se nėra skyrių Viso surinkta
— $ 724.00.

Aukas rinko aukų lapais 
šie asmenys: B. šarkenis — 
snrinkn — $ 80.00; P. Puro- 
nas — $46.00 K šipaila — 
$ 43.00; K. Trečiokas — $ 
41.00; kun. Totoraitis — 
$ 36:00; A. Andriuškienė — 
$ 28.00; A. S. Trečiokas — 
$25.00; L Jatulis — $ 21.00; 
E. Mažionis — $ 15.00; L 
Dilienė — $ 13.00; S. Pocius
— $ 10.00; Miss. Korbet — 
$ 6.00.

Atskiros draugijos bei klu
bai paaukojo: Freeholdo Liet. 
Klubas — $ 25.00; Traitono 
Lietuvių Klubas — $ 13.00; 
Vid. New Jersey Lietuvių 
D-ja Nemunas — $ 10.00, 
SLA 245 kuopa — $ 10.00; 
LRKS kp. 19 — $ 2.00.

šv. Trejybės parapijos kle
bonas prel. Ig. Kelmelis lei
do bažnyčioje padaryti rink
liavą, kurios metu surinkta 
$ 69.00. 1

Atskiri asmenys aukojo: J. 
ir S. Kontrimai — $ 40.00; 
J. Kralikauskas — $ 26.00; 
L. Shushys — $ 25.00; Balt
rušaičių ir Jatulių šeimos po
— $ 15.00; K. šipaila — S 
13.00; P. Mačiulaitis — $ 
11.00.

Po $ 10: Kun. Petras To
toraitis, A. Beržinskas, F. J. 
Bladis, W. Dilis, K. Galaus- 
kas, S. Goodis, “Nemunas”, 
S.L.A. 245 kuopa, J. ir A. Tre
čiokai, K. Trečiokas.

Po $ 7.00: Mr. ir Mrs. K. 
Krumėnas, A. ir D. Skučai.

Po $ 5.G0: Prel. Ig. Kelme
lis, N. ir V. Audėnai, M.

Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ...............
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga.

2.00

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV 7-2089



PreL J. Balkūno
., nuotrauką įsidėjo “The 
Tablet” ryšium su jo para
pijos 50 metų sukaktimi 
Nuotrauką vaizduoja kaip 
preL J. Balkonas skaito svei
kinimą savo parapijai

nudiyne Brooklyne. Dalyva
vo apie 20kunigų. Prdgramo-

kun. V. Piktumai ir kun. A.

bus kovo 20-22 d. baigsis
Aptartas ir Didžiosios Sa

lai bus Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje 7:30 v.v. 
Rekolekcijas veda kun.. L. 
Jankus.

Vytautas Augustinas 
padarė iš medžio didelę pa

kabinamą koplytėlę su Auš
ros Vartų Marija. Koplytėlė

• nupirko Tėv. J. „Gailiušis, 
pranciškonų provinciolas, ir 
ją pakabins savo gimnazijoje 
Kennėbunkporte, Me.

Stasiui Butkui
Lietuvos kariuomenės pirmu 

nui savanoriui-kūrėjui ir žur
nalistui, nesenai išėjusios kny
gos “Vyrai Gedemino Kalne” 
autoriui, yra rengiamas pager
bimas. Parengimo komitetui va
dovauja Juozas Ginkus., Juozas 
Valakas, Zigmas Raulinaitis 
“Kario” redaktorius ir kiti.

Pagerbtuvės įvyks balandžio 
19, šeštadienį, 7 vaL vak. Ameri
kos Lietuvių Piliečių klube 280 
Union Avė., Brooklyn, NY.

Norintieji dalyvauti kviečia
mi pranešti iki balandžio 12 d. 
adresu: J. Ginkus 495 Grand St, 
Brooklyn 11, N.Y. arba telefonu 
EV 4-9293.

Moksleivių ateitininkų
Marijos Pečkauskaitės kuopos 

narių tėvų susirinkime išrink
tas kuopos globos komitetas: A. 
Vainius, J. Remėza, M. Lužienė, 
A. Radzivanienė, I. Banaitienė.

Kongregacijos instrukciją, 
kuri leidžia Didžiosios Savai
tės apeigas bažnyčiose atlikti 
pagal buvusius lietuviškus 
papročius.

Susirinkimui vadovavo pro
vincijos^ pirmininkas kun. J. 
Gurinskas. Po susirinkimo 
pranciškonai jsvečius paval

Išnuomojami kambariai, 
labai tinkami gydytojo ar 

advokato kabinetui. 241 St. 
Nicholas Avė. (kampas Bleec- 
ker St.), Brooklyn, N. Y.

šino. :
Koncertas

rengiamas New Yorko Studen
tų Ateitininkų Draugovės, įvyks 
šeštadienį, balandžio 26. Progra
mą išpildys jaunosios lietuvių 
meninės jėgos: Diana Papievytė, 
pianistė iš Hartfordo; lietuviško
je vietinėje scenoje dar nematy
tas Juozas Daubėnas, aktorius iš 
N. Y.; ir šje čia dar nepasi- 
reiškę menininkai: Nojolė Am- 
brazaitė, sopranas iš New Yor
ko; Lina Skučaitė, baleto šokėja 
iš Plainfieldo; Alvydas Karaša, 
bosas iš Baltimorės. šokiams 
gros Romo Butrimo orkestras.

Pasaulio Lietuvių žinynas, 
kurį suredagavo ir leidžia 

A. Simutis, jau visiškai bai
giamas spausdinti, žinynas 
turės apie 500 puslapių su 
plačiu anglišku skyriumi, ku
riame apžvelgta Lietuvos is
torija, menas, mokslas, kalba, 
dabartinė padėtis, lietuvių 
kovos dėl nepriklausomybės 
ik kit. žinynas išeina gera
me popieriuje, iliustruotas. 
Spausdina Pranciškonų spau
stuvė Brooklyne.

Dr. J. Kazickas

Išnuomuojamas kambarys, 
• su baldais, šiluma ir kitais 

patogumais vyrui: 201 Mau- 
jer St., Brooklyn 6, N. Y. Tek

išbuvęs Europoje apie po
rą mėnesių, kovo 13 grįžo į 
New Yorką.

Ateities žurnalo
kovo mėn. numeris šią ša 

vaitę bus atspausdintas ir iš
siuntinėtas skaitytojams.

šeštadienį. KOVO 22 D. 7 vai. vak.,

A. L. PILIEČIŲ KLUBE

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

įvyksta KABIO rengiamas

GROŽINES LITERATŪROS
VAKARAS.

kuriame skaityti savo kūrybą yra pakviesti šie rašytojai:

GrauduAenė, V. Jonikas, P. Jurtas, N. Masalaitė, J. Rūtenis,
A Škėma, S. Zokantas ir L. Žitkus.

Muzikinėje dalyje skambins pianistė A KepalaHė. 
Programai vadovaus Bz Balėiūnas.

Tilto sukaktis
ManRatteno sala su Brooklynu 

tiltais sujungtu ne perseniausiai 
Vienas iš pirmųjų tiltų buvo 
Brooklyno tiltas, pastatytas 
prieš 75 metus.

Jo sukaktį atžymėti ėmėsi 
Broirfdyno muziejus. Sudarė gar
bės komitetą, į kmj įeina guber- 
natorins A. Hąrriman, New yor
ko burmistras F. Wagner ir kiti 
garbingi asmenys. Darbo komi
tetas gi organizuoja parodą ir 
didelį balių. j

Balius įvyks balandžio 28 mu
ziejaus patalpose. Bus sukvies- \ 
ta apie 1000 asmenų. Baliaus į- 
domumas, tai'istorinės skrybė
laitės nuo 1880 m. Geriausia jų 
bus premijuota.

Parodai sutelkti iš visos Ame*- 
rikos muziejų, privačių kolekci
jų paveikslai, vaizduoją Brook
lyno tiltą. Per tiek metų ne vie
nas dailinininkas stovėjo upės 
krantuose ir piešė tiltą. Nuo im
presionizmo iki kraštutinio mo
dernizmo eina šie tilto vaizdai, 
šalia dailės kūrinių bus daug is
torinių nuotraukų: tilto atidary
mas su fajerverkais, laivų judė
jimas pro tiltą ir Lt Taip pat 
bus išstatyti ir tilto planai, ku
rie miesto valdyboje tebėra sau
gomi ir dažnai napdojami, kai 
norima tiltas kur remontuoti.

W. Churchilio paroda 
dabar vyksta Metropolitan mu

ziejuje. Britų buvęs premijeras 
mėgsta piešti, šiam menui skyrė 
tik laisvą laiką, giliau nestudi
juodamas. Metropolitan muzie
juje išstatyti jo paveikslai susi
laukė didelio susidomėjimo. Re
ta kuri paroda yra tiek publikos 
lankoma. New Yorko spaudoje 
sako, kad žmones į parodą trau
kia Churchilio asmens populia
rumas, ne jo paveikslai. Tai yra^ 
skonio gadinimas, nes jo pa
veikslai nėra tiek meniški ir ge
ri, verti tokio dėmesio, kurio da
bar susilaukia. Tačiau spauda 
pripažįsta, Churchilis turi for
mos pajautimą ir teigia: jeigu jis 
būtų tiek metų atidavęs menui, 
kiek jų atidavė politikai, šian
dien jis būtų garsiausias pasau-

EL2C NAUJOKAITĖ, kilusi » 
M. Lietuvos, kaip geriausia mo-

Kausto* pilietė*", bet pasirodė— 
dar nepilietf.

BOSTON, MASS.

ŽINIOS _
BARASEVTCIUS ir SŪNŪS ♦ 
FUNEEAL HOME į 

254 W. Broadway
South Boston, Mass. |

BALFO pirmininkas kasu J. Koniius Įteikia Care siuntini naiiei su 
septyniais vaikai* Vokietijoje

/. . J '■

Gelbėdamas lietuvį vaduoji Lietuvą
Atskirose vietose Balfo sky

riai yra pravedę vajus su gra
žiais rezultatais. Tačiau daug at
skirų lietuvių tie vajai nėra su
radę. Balfui lėšų labai trūksta. 
Dėl to neįstengiama padėti pra
šantiems vaistų rūbų ir maisto. 
Tuo tarpu atrodo, kad geriau
siai padedame Lietuvai, kai pa
dedame lietuviui.

Balfo Centras laukia aukų y- 
pač iš visų tų, kuriems yra tie
sioginiai padėjęs atvykti Į A- 
meriką ir kurie nebuvo pasiek
ti vajų progomis. Aukas, ypač 
Velykų proga, siųskite Balfui, 
kurio adresas yra:_ 105 Grand 
SL Brooklyn 11, N. Y.

Lietuviai Lenkijoje
-Lietuviams Lenkijoje, kurių 

ten yra per 30,000 Balfas siun
čia rūbų ir vaistų bei knygų. Tu
rime tikrų žinių, kad ten yra lie
tuviškos parapijas,> lietuviškos 
pradžios mokyklos ir net lietu
viška gimnazija (Punske). Iš tų 
vietų Balfo Centras kasdien gau
na daug prašymų.

Punsko parapijoj yra
3,000 lietuvių. Kita tiek yra kai- 
minystėje, t.y. Seinų ir Smalė- 
nų parapijose. Visus lietuvius 
burti yra įsisteigusi Lietuvių

JERONIMO KAČINSKO
keturių dalių fortepijono vei

kalas “Atspindžiai” trečiadieni, 
kovo 19 d., 8:30 vai. vakare bos 
atliktas Brookline Library salėj

Koncertą rengia “Brookline 
Music Association”
J. Kačinsko veikalą Įtraukiant 

į programą, ypatingai pasitar
navo tos draugijos vicepirminin
kas kompozitorius. John Bavic- 
chi.-

Koncerte bus atlikti dar šie 
kūriniai: J. Bavicchi 6 duetai 
fleitai ir klarnetui (choreogra
fija — Ruth Emerson), olandų 
kompozitoriaus B. Kool sytgų 
trio, A. Hoose pučiamųjų kvin
tetas ir H. Farberman “Greek 
Scene” sopranui, fotepionui ir 
perkusiniam instrumentui.

J. Kačinsko kūrinį atliks Bran 
days universiteto pianistas Grif- 
fits.

Simfoninis koncertas
Balfas yra numatęs rudeni,

NEW YORKAS -

JOSEPH BARACEVIČIUS į
Laidotuvių Direktorius ♦ 

TeL ANdrew 8-2596

Balfas ir berankiai
Visko prašoma iš Balfo. Dar 

ir dabar Balfas sudarinėja affi- 
davitus, padeda imigruoti į JAV. 
Tačiau vis daugiau ir daugiau 
prašoma materialinės pagalbos 
tiems, kurie negali perlipti per. 
geležinę sieną ir su auksiniais 
affidavitais. Kai kas prašo ar
monikos, kitas nori pinigų pa
šiūrei pasistatyti. Daugumas ta
čiau yra rimti prašymai tų mū
sų kankinių, džiovininkų ir in
validų. Turime keletą asmenų, 
kurie prašo padėti įsigyti dirb- ' 
tinęs rankas ar kojas. Viena me-___ __ ____ _________ _____
dinė ranka ar koja kaštuoja iki niai Tai daliai programos diri- 
$500.00. Užmezgėm ryšį su vo- guos pats Jeronimas Kačinskas, 
kiečių specialistais, kurie dau-

lapkričio 16, suruošti simfoni
nį koncertą, kuriam atlikti pa
kviestas Bostono universiteto 
simfoninis orkestras. Koncer
tas Įvyks Symphony Hali. Vie
ną dalį programos sudarys kom. 
Jeronimo Kačinsko, Juliaus Gai
delio ir Vlado Jakubėno kūri-

kiečių specialistais, kurie 
giau negu kas kitas turi 
srityje patyrimo.

Laiškas iš Lietuvos
Balfo centrinė įstaiga 

tokį laišką iš Lietuvos. Laiškas 
rašytas kovo 2

W a i t k u -s
FUNEKĄL HOME |

197 Webster Avenue
PRANAS W AITRUS į 

Laidotuvių Direktorius } 
ir Balsamuotojas { 
Camhridge, Mass. ’ 

NOTARY PUBLIC {
i t

Patarnavimas dieną Ir naktį ♦ 
-Nauja moderniška koplyčia šer- « 
meninas dykai. Aptarnauja Cam- i 
bridge ir Bostono kolonijas že- J 
miausiomis kainomis. Kainos tos į 

pačios ir į kitus miestus. »
Į Reikale Šaukite; Tei. TR 6-6434 ♦
• ..... .-- - -■

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

gavo

Kitą dalį programos parinks ir 
praves pats simfoninis orkes
tras. E lietuvių dainuos dar so
listas Stasys Baranauskas. Kon- 
certu rūpintis yra sudaryta ko-  
misija, į kurią įeina J. Arlaus
kas, A Bričkas, H. Čepas, F. 
Grendelytė, V. Izbičkas, V. Kal-

“Aš, Strazdas Albertas, gi- vaitis, A Keturakis, A. Matjoška, 
męs 1948 m. kovo 27 d. Aš likau 
septynių savaičių, kai mano tė
vus išvežė į Igarką Sibire. Juos 
išvežė 1948 gegužės 22. Aš li
kau pas tetą ir dėdę. Aš dabar 
mokausi 4 klasėje, man moks
las sekasi gerai. Mano tėtis mirė 

Visuomenės Kult. Draugija Pun- 1954 rugpiūčio 10 d., mano dė- 
ske. Tai taut. draugija, kurios 78 metai, o tetai 51. Ma- 
akcijos dėka Punske nuo š.m. no daryti dvi opera-

virš

V. Stelmokas, S. Vaitkevičius, ir 
V. Vakauza.

Globė Travel Service
skyrius, kuriam vadovauja 

J. Adamonis, persikėlė į naujas 
patalpas: 390 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ateitininku sendraugiu
susirinkime, įvykusiame ko-

Tel STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
FUNEBAL HOME

ALE. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Graod Street • 
BrtRHdya, N. Y.

NOTARY PUBLIC

sausio 1 d. yra lietuvis klebonas cijas- Jei išduos darytis ope- vo 1 Kuodžių bute, prel M. Kra
tom Antanas šuminskas bai- racij°s’ kur 111311 dėtis? Su* Pavičius pasidalino savo ispū-
gęs Vytauto Didžiojo gimnazi
ją Vilniuje.

Punsko gimnazija lietuviškų 
vadovėlių neturi. Naudojami 
lenkiški. Dėl to darbo sąlygos 
yra gana sunkios. Lietuvoje pa
gaminti vadovėliai netinka^ o 
vietoje spausdinti neapsimoka, 
nes permažas tiražas. Gimnazi
joj dėstoma tikyba.

Balfo Centras yra pasiuntęs 
knygų, bet jų nepakanka. Todėl 
mielai laukiame iš jaunųjų lie
tuvių imtis akcijos ir suorgani
zuoti vadovėlius Punsko gimna
zijai. Balfas mielai tarpininkaus 
padėdamas persiųsti.

“Visur yra vargšų ir čia jų ne
trūksta, mūsų žmonės gana var
gingai gyvena” rašo kan. dr. J. 
Končiui Punsko klebonas.

diev.”
Balfo Centras

N. J. Seserų 
Rėniejy seimas

metinis seimelis šiemet įvyks 
balandžio 27, sekmadienį, Wor- 
cester, Mass. Aušros Vartų pa
rapijoje. Seimelį globoja tos pa
rapijos klebonas prel. K. Vasys 
ir juo rūpinąsis vietinis rėmėjų 
skyrius. Seimelis prasidės šv. 
Mišiomis 11 va. Po pamaldų 1 
vai. bus posėdžiai paskaita ir 
meninė dalis. Prel. Pr. Juras, 1 
seserų rėmėjų pirmininkas, nuo- J 
širdžiai prašo visus skyrius ge
rai seimeliui pasirūošti ir gau
siai jame dalyvauti. Nuoširdžiai j 
kviečiami tą dieną seserim re- I 
zervuoti ir į suvažiavimą atvyk- | 
ti visi, kas vertina kilnų seserų. |

džiais iš Lietuvos valstybės at
kūrimo laikų. Susirinkimas bu
vo skirtas Vasario 16 sukakčiai 
priminti.

Pabaltijo Draugijos
susirinkimas įvyks sekmadie

nį, kovo 23 International Insti
tute patalpose, 190 Beacon St, 
3 vai. p.p. Kalbėti pakviestas dr. 
Pranas Galinis tema “Pabaltijo 
valstybės ir jų kaimynai”. Mu- 
zikalinę programą išpildys Ma- 
rilyn Miller, daininkė, akompa
nuoja Maria Efferts. Po to bus 
susipažinimo valandėlė ir ska
nūs užkandžiai. -Nariai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti Norin
tieji galės Įsirašyti į draugiją. 
Mokestis metams tiktai $1.

Stephen B rėdės Jr.I
ADVOKATAS |

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-j 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius I 
84-92 JAMA1CA AVĖ. į 

(prie Forest Partaay Station) | 
Woodhaven, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves. į
Koplyčios nemokamai visose >
miesto dalyse: veikia ventiliacija j

Tel VIrginia 7-4499 ♦

William J. Drake-
EKSKURSIJA LĖKTUVU EUROPON darbą Dievui ir Tėvynei ir no

rėtų joms pareikšti savo pade- 
Vis daugiau pabaltiečių ir Wuerzburgo festivaliuose ka piatesnė seimelio programa 

kiėkvienais metais vyksta ap- ir kur tik širdis geidžia. Or- buS paskelbta vėliau, 
lankyti nors Europos, kai dėl ganizatoriai norintiem taip 
Sovietų okupacijos negali 
nuvykti į gimtąją žemę. Kad 
didesnis Amerikos lietuvių 
skaičius šią vasarą galėtų 
Europą pamatyti, birželio 16 
organizuojama ėkskursija — 
skridimas patikimos žinomos 
lėktuvų linijos keturmotori- 
niu lėktuvu į Frankfurt am vių Bendruomenės seimą jau 

*Main. Ekskursija rengiama organizuojami skridimai — 
tuoj metams pasibai- ekskursijos iš tolimesnių Ka-

pat parūpins viešbučių ir 
transporto rezervacijas. Ke
lionė ten ir atgal (su nemo
kamu maistu ir aptarnavimu, 
44 svarais bagažo) tekainuo- 
jo $ 290 (reguliari kaina 
$ 522).

Taip pat į pasaulinį Lie-

37 Sberidaa Avė. 
BrooMyn K N. N.

Tel. APpletate 7-7083 LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaka 6-7272


