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Midland, Mieli., balandžio 6 

vakarą ore jau tik per 300 pė
dų nuo aerodromo sprogo ir su
degė Capital Airlines Viscount 
lėktuvas. Žuvo 44 keleiviai ir 
3 įgulos žmonės. Lėktuvasbu- 
vo skridęs iš New Yorko įChi- 
cagą. Oras buvo vėjuotas ir lijo.

Chruščiovas norėtu.
ne

Maskvoje balandžio 2, kai 
Chruščiovas išvyko į Budapeštą, 

“jo išleisti neatvyko Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos atstovai, 
nors jiem oficialiai buvo praneš
ta. Chruščiovas italų korespon
dentui pareiškė, kad jis sveikin
tų susitikimą su Italijos preziden
tu Gronchi, bet tas atsakęs, kad 
dabartinis metas tam nėra pato
gus.
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Susirėmimas dar ne atomais, tiktai dėl atomų
Chruščiovas varo propagandą su atomais. Amerika susirūpinus ją atremti

TAIKOS ŠALININKAI 
CHRUŠČIOVO TARNYBOJE

Maskvos pasiūlymo propa
gandai pasitarnavo vadina
mų “taikos šalininkų” su
rengtos demonstracijos Ame
rikoje ir Anglijoje. New Yor
ke penktadienį t>uvo eisena 
prieš atominius bandymus; 
buvo įteiktas memorandu-

- mas Jungtinėm Tautom.
Pradžią tai -demonstracijai garsiakalbiu 
padarė Philadelphijcs atvy
kę “pacifistai”, vadovaujami 
kelių protestantų dvasinin- 
kų«

New Yorke “pacifistų” de-

Politikoje. per Velykas ne
buvo velykinės nuotaikos — 
nei* atsigavimo, nei laimėji
mo, nei susipratimo. Prie
šingai, Maskva sustiprino po
litinę ofenzivą. Amerika pa
šiūrėjo. į Maskvos pastangas 
kaip į eilinę propagandą, ta
čiau pripažino, kad toje pro
pagandoje Maskva vėl laime- 
just ;

Chruščiovo kaip ministerio 
pirmininko pirmas raštas 
prezidentui Eisenhoweriui 
buvo įteiktas penktadienį — 
kartojo pasiūlymą prisidėti 
prie atominių bandymo pa
naikinimo. Tai buvo jau ko- monstram ją piketavo vengrų 
vo 31 siūlęs Gromyko. • pabėgėliai; kai kuria jų vil-

’A LESTI NO J E "TAIKA”-*. Izraelio tankai leidžia šūvius Syrijos pasieny, kai jiem sukliudė dirb- 
:i Žemę, kurių jie dirba 7 metus.

kėjo nacių kaceto kalinių ginkluoti, o tik suskaldyti 
drabužiais.

Anglijoje demonstracija žy
giavo į Alde^nason miestą, 
kur yra atominių ginklų ty
rimo centras. Kai eisena pa- vo Amerikos vyriausybę, kad 
siekė tikslą, daugumas žino
mų komunistų vadų iš jos 
dingo, ir palįko tik socialis
tai, pacifistai.;- Į minią staiga 
prašneko iš -2|itomobilio su 

ienas Oxfordo 
mokslininkas: | *

“Jūs didinat karo pavojų... 
Jūs savo kojom balsuojate 
už Sovietų pergalę pasauly- 
je"

Tada minia puolėsi prie 
garsiakalbio, jį nuvertė, iš
vartė piketo transparentus. 
kai kurie sumušė automobi
lio šoferį. Spauda atkreipė 
dėmesį: taip parodė savo tik
rąjį veidą “pacifistai”, kurie 
kovoja prieš smurtą, grieb
damiesi fašistinių — komu
nistinių smurto priemonių...

PRISIDĖJO IR “KAIRIE
JI'’ MOKSLININKAI

Amerikoje-Chruščiovo pro
pagandą parėmė dar ir kai 
kurie mokslininkai, tarp ku
rių savo parašus dėjo Linus 
Pauling. Bertrand Russell. 
Balandžio 4 jie kreipėsi j 
teismą, kad jis išaiškintų, 
jog atominiai bandymai esą 
priešingi konstitucijai.

vakariečius, ypačiai nerimo 
pasėti Vokietijoje (D.. Law- 
rence). Kiti, pripažindami, 
jog tai propaganda, kritika-

VELYKOS RODĖS ŠALTOS IR ŠLAPIOS
Pijus XII: Tolimo nuo Dievo Šviesos 
ženklai; Sheey: kankiniy kraujo per 

10 mėty daugiau, nei per 300 Romos mėty
Velykos seniai buvo tokios 

šaltos ir šlapios. '
New Yorke dėl to iškrito 

tradicinis pavasarinių madų 
paradas Penktojoj Avenue. 
Nebuvo pragos viešai pasiro
dyti šiemetinei moterų “che- 
rrųse” madai, kuria Prancū
zija apdovanojo Ameriką 
drabužių srityje už Ameri
kos padevanotą Europai ir 
visam pasauliui "rock and 
roll" madą šokių srityje. 
Tačiau New Yorko korespon
dentai, kurie suspėjo apklau
sinėti moteris, kokiais dra
bužiais jos vilkėjo po ap
siaustais. padarė išvadą ne 
“chemise” naudai — daugu
ma buvo “senos mados’” dra
bužiais.

giau kaip per 300 mėtų, ka
da krikščionybė buvo komos 
persekiojama. Tačiau perse- * 

patiria 
komu- 

Bažny-

Nedarbas tebeauga
Mokesčių nemažins

000, dabar 5,198,000. šitas 
bedarbių skaičius yra di
džiausias per pusseptyniolik- 
tų metų.

ji į Sovietų propagandą ne
sugeba atsakyti sava propa
ganda (M. Higgins). Treti 
kritikavo visą Eisenhowerio 
poUtiką, reikšdami vilti, kad . "“už"tat New Yorke buvo 

bažnyčios. New 
150

po dvejų, trejų metų viskas 
pasikeis, nes laikas išims iš 
apyvartos Eisenhowerį. Ade- 
nauerį, kurie esą> šios politi
kos kaltininkai (W> Lipp- 
mann).

Paskutiniu metu Amerikos 
vyriausybė ir spaudžiama 
perorganizuoti Amerikos pro
pagandą

perpildytos
Yorko arkivyskupijos 
metų Įsteigimo sukaktis dar 
pritapo prie Velykų laiko. 
Vysk. F. Sheen kalbėjo per 
Velykas api? Bažnyčios kan
kinius. Per paskutinius 40 
metų — kalbėjo Sheėn — 
buvo daugiau kankinių ir iš
lieta krikščionių kraujo dau-

Nedarbo reikalu nieko 
griežtesnio nenutaręs, Kong
resas išsiskirstė velykinių a- 
tostogų. Vyriausybėje stiprė
ja nusistatymas mokesčių 
nemažinti. Ypačiai kai prieš 
mažinimą pasisakė Bernard 
Baruchas penkto prezidento 
patarėjas. Baruchas balan
džio 1 pasiūlė mažinti kainas, 
bet nemažinti mokesčių.

Bedarbių skaičius per ko
vo mėn. tebekilo, nors ne to
kiu dideliu tempu kaip anks
čiau. Vasaryje buvo &,173,

• Radio ir televizijos tech
nikai, apie 1300 žmonių, nuo 
balandžio 7 streikuoja prieš 
Columbia Broadcast System. 
Streikuoja 6 miestuose — 
New Yorke, Hartforde, Chi- 
cagoj, Milwaukee, Los Ange
les ir San Francisco.

Ar darbai dangės 
per pusę metų?

Gallupo institutas apklausi- 
nėjo; ar manote, kad jūsų apy
linkėje per artimiausius šešis 
mėnesius nedarbas didės ar ma
žės? Atsakymai: viduriniuose 
vakaruose ir tolimuose vakaruo
se numatoma, kad nedarbas 
mažės, rytuose ir pietuoe ma
noma. kad eis dar blogyn.

Amerika
susirupinus

ŠU TUNISU VIS NIEKO 
NEIŠEINA

Nixonas galvoja • Kipre po metus trukusių 
derybų balandžio 6 sukilėliai 
vėl atgaivino veiklą šūkiu: 
“Visi britai turi išsinešdinti”.

Tik propaganda
Presidentas Eisenhoweris 

ir valstybės sekretorius Dul
les Chruščiovo siūlymą suti
ko kaip propagandos triuką, 
kuriame nieko naujo nėra. 
Tačiau valstybės sekretorius 
pripažino, kad Maskvos pa
reiškimas, jog ji atsisakanti 
nuo atominių bandymų, yra 
jos laimėjimas opinijoje.

Amerikos spaudos dalis 
aiškino, kad Sovietų pasiskel- 
bimas apie atominių bandy
mų sustabdymą yra nenuo
širdus. Jo tikslas ne nusi-

SV_ TĖVAS PIJUS XII kreipėsi i 250.000 maldininkų šv. Petro 
aikštėje. C. •

Amerika būsianti tik antroj vietoj
Chruščiovas Vengrijoje savo 

viešose kalbose kritikavo 
Vengrijos komunistų parti
ją. kad ji leido 1956 kilti re
voliucijai; įspėjo, kad dabar-

Viceprezidentas Nixonas 
laikąs respublikonų klaida, 
kad jie nesiėmė iniciatyvos 
griežčiau kovoti su nedarbu 
ir ūkiniu nuslūgimu. Tai . 
išeisią į naudą demokratam.

Ar ric-prezidentui nebus 
duodama pareigų vyriausy
bėje? — teiravosi James Ręs
tom (NYT) prezidento Eisen- 
howerio. Prezidentas atsakė 
neigiamai. Restcn padarė iš
vadą, kad Nixonas
giamas, nes jo pažiūros 
mokesčių sumažinimo ir 
kuriais kitais klausimais 
siskyrė nuo prezidento.

Privengiamas jis, kaip 
tiriama iš kitų šaltinių,
kai kurių prezidento patarė- 

“*jų, nes jie biją, kad Nizonas 
bus perdaug savarankiškas.

Valstybės departamente 
auga susirūpinimas dėl Pran
cūzijos ir Tuniso ginčo. Lig
šiolinės valst. sekt, pavaduo
tojo Murphy pastangos nie
ko nėra davusios. Prancūzi
ja reikalauja, kad Tunisas 
Alžiro sukilėliam uždarytų 
savo sieną ir pastatytų dar 
savo sargybas. Tunisas šį 
reikalavimą griežtai atmetė, 
nes - negali atsisakyti nuo. 
simpatijų kovojantiem alži- 
riečiam. šią savaitę derybos 
dar tęsiamos.

Ir Indonezijoje tenkinasi 
Amerika^ tik apgailestavimu.
• Valst. departamentas pa
reiškė apgailestavimą, 
Indonezijos vyriausybė ima 

t Iš komunistų ginklus žudyti 
Indonezijos gyventojam, ko
vojantiem prieš kimunizmą.

Sukilėliai per radiją krei
pėsi* į vakarų valstybes, kad 
sukliudytų komunistų gink- blogo elgesio buvo pašalinta vi
lų pristatymą Indonezijos so 1255 mokiniai. Iš jų dalis 
vyriausybei. Ginklai eis -r- priimta ar perkelta į kitas mo- 
pabrėžė sukilėlių radijas — kyklas. Kovo pabaigoje pašalin- 
per kraštus, kurie vadina sa- tų skaičius dar siekė 468. Viso 
ve neutraliais. mokinių esą 950,000.

priven- 
dėl 
kai 
iš-

pa-
ir
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Kiek teisėjas gauna
New Yorko apeliacinio teis

mo pirmininkas gauna metam 
39,000 dol. algos;teismo 6 tei
sėjai gauna po 36,000. O tuo 
tarpu vyriausio federalinio teis
mo. pirmininkas Warren gauna 
35,000.
Kiek vaiku Hmesta ii mokyklų

New Yorke kovo mėn. dėl

kiojimai, kuriuos 
krikščionys dabar iš 
uizmo. yra Katalikų 
čiai kapitalas, nes Dievo pla
nuose tik per kentėjimus 
pasiekiama garbė — be Di
džiojo Penktadienio negali 
būti Prisikėlimo garbės.

Romoje buvo taip pat šal
ta ir vėjuota. Bet po savai
tės lietų buvo jau saulėta, 
kada Pijus XII prašneko i 
šv. Petro aikštėje susirinku
sius 250,000 maldininkų.

Minia kėlė dideles ovaci
jas popiežiui, . kuris kalbėjo 
apie prisikėlusio Kristaus 
Šviesą.

Jei asmeninės tragedijos 
tiek daug sykių palaužia 
dvasią; — kalbėjo Pijus XII; 
— jei skepticizmas ir tuštu
mas pagauna tiek daug- 
džių; jei netiesa virto gink
lu ginčuose; jei neapykan
ta įsiliepsnojo tarp klasių ir 
tautų; jei nuolatiniai- karai 
ir revoliucijos eina nuo že
mės krašto iki kito; jei. silp
nas prislegiamas ir nekal
tas pančiojamas: jei taikos 
keliai sabotuojami, — tai 
vis yra ženklai, kad nutolta 
nuo Dievo šviesos. Dievo 
šviesoje tegalima teisinga 
taika... Kalbą apie taikos pa
stangas baigė raginimu vi
siem būti” taikos šviesa ^la
me aptemuniame pasaulyje."

Jeruzalėje buvo saulėtas ir 
šiltas rytas. Turistų buvo atvy
kę apie 8000. Tai daugiausia per 
paskutinius trejus metus. Kata
likam laikė velykines pamal
das Jeruzalės patriarchas bazili- 
koje.kuri pastatyta prie Golgo
tos kalno ir Kristaus kapo.

tinė partija išsilaikytų savo, 
jėgom, nes Sovietai kitu kar
tu ginkluotos pagalbos ne- . 
duosią.

Apie Ameriką Chruščiovas 
pareiškė: yra tik dvi jėgos, 
kurios konkuruoja ūkinėje 
šiltyje; tai Sovietai ir Ameri
ka; Amerika netrukus atsi
dursianti antroje eilėje.

Maskva rengia
naują satelitą?
KĄ VEIKIA SATELITAI

Iš penkių apie žemę besisu
kančių Sovietų ir Ame rikos sa
telitų balandžio 4 buvo pagau
ti keturių radijo pranešimai. So
vietinis sputnikas jau nutilę. 
Vertingiausius pranešimus, ypa
čiai apie temperatūrą praneša 
paskutinis satelitas Esplorer Ui. 
Jis pritarėja labiausiai prie že
mės atmosferos — 1740:117 
mylių.
KĄ MASKVOS UŽDRAUDIMAS

REIŠKIA?
Maskvoje svetimų valstybių 

atstovam kovo 31 oficialiai pra
nešė. kad vidurio Rusijos dide
li plotai ligi balandžiol4 drau
džiami lankyti užsieniečiam. Ko
dėl — Maskva nepaskelbė Lon
done spėliojama tai gali būti

Ko norėtų Chruščiovo 
agentas?

Privačiame priėmime So
vietų atstovas Washingtone 
pasisakė prieš valstybės sek
retorių Dulles. Tada jis bu
vęs paklaustas, ką jis norė
tų matyti valstybės sekreto
riaus, pareigose. “Stossenąs. 
gal Herteris, bet kas. jei tik 
r.e Dulles”. atsakęs Menšiko- 
vas.

Anglijoje kita giesmė
Sovietu atstovas Menšiko- 

vas Washingtone visur 
spraudžiasi su sovietiniu 
draugiškumu Amerikai. Tuo 
tarpu Maskvos atstovas- Lon
done. pastebėta, sistemingai

: varo kampaniją prieš Ame- jaučia, jog jų prestižui dabar 
riką. kala kylj tarp Amerikos 
ir Anglijos. Priėmimuose Ja- 
kob Malik nevengia kartoti:

Ką reiškia Diefenbakerio laimė- -Dulles yra maniakas", 
jimas '

nauji dideli raketų mėginimai.

mėpiė^į,
htwz?Cct?'

> mIacoa, 
GUANTANAMO.

KUBA, kurioje FWel Castro pradėjo sukilimų pert diktatorių Batistų. Sukilėliai susikoncentravę 
Oriente provincijoje.

• šiemet per Velykas peili- Ar Izraeliui ateina naujas pavo-
jo New Yorke 1.97 colius. Tai 
Slapiausios Velykos. Joms ar- Anglijos darbielis parlamen- 
timos buvo tik 1906 bal. 15 |0 narys Lcslie Plummer b.ilan- 
Velykos — tada buvo 1.53, jįjo 6 skelbė, kad N-rscris pla- 
sausiausios ir šilčiausios nuo .............. • ...« u. , 7 nuoja užpulti Izraeli, kai tik su-1879. Pernai buvo 82.1 laips- , J , * .j jungs arabus. Izraihui esą pavo-

‘ • jus ne mažesnis, kaip prieš 10
• IVisconsino srityje Vely- metų, ^uvo Mikurta Iz- 

Iki 12 colių. raelio valstybė.kom ]

jvs?

gal net šūvis i mėnulį
Maskva pranešė

niam kraštam, kad; prieš ba
landžio pabaigą ji paleis nau
ją sputniką. kuris svers de
šimt sykių tiek kaip sputni
kas su šuneliu. Sputnikas

sateliti-

Nr. 3 sversias 5-6 tonas.
Naujas sputnikas turėsiąs 

paslaptingą uždavinį. Tuo 
tarpu tik spėliojama, ar tai 
bus kelionė į mėnulį, ar bus 
sputnikas. kurio uždavinys 
bus sugrįžk 1 žemę.

Pažymima, kad Sovietai

kenkia, kad erdvėje atsilie
pia jau tik Amerikos sateli
tai.

> Kajeckas kovo 31 papildomai 
apvainikavo ją pobūvyje 

Iškil- 
"mės dąr buvo pakartotos ki
tą dieną atstovybėje Lietu
vių Moterų Klubo margučių 
marginimo proga. Jo pasa
kyta ta proga • kalba buvo 
perduota ir per Amerikos

VYŠNIŲ KARALIENĖ
DAR SYKĮ PAGERBTA 7 Woodner viešbutyje. 

IVashlngtone. kaip j au 
buvo rašyta, vyšnių žiedų 
festivalio karaliene buvo 
rinkta lietuvė Karolina

• Paraguay pora batalijo- brigotaitė.
nų sukilo prieš prezidentą Jai pagerbti Lietuvos 
diktatorių gen. Stroessner. siuntinio pareigas einąs J. Balsą.

Anglijos spauda aiškina Ka
nadoje Diefenbakerio <Im1:7uH 
laimėjimą kaip Kanados pasisa
kymą prieš ūkine priklausomy
be nuo Amerikos. iš- 

A.



KUBOS saugume policija (jos virSininkas dėžinėje) per 12 my
lių nuo Havanos surado sukilėlių ginklų už 1000,000 dol.

Dėkingi vokiečiai įteikė rusams dovanėlę
nustebino. Kilo tuojau klausi- ~ — .. i. negalėjo pakelti ilgos kelionės,
mai: iš kur tokis sovietinis pra
našumas? Ar tai sovietų specia
listų darbas? Ar tai pagal pla
nus, išvogtus iš Amerikos? Ar 
tai' išvežtų vokiečių specialistų 
darbas? \

Buvo žinia, kad šimtai vokie
čių mokslininkų buvo deportuo
ti ir dirba Sovietam raketų sri
tyje. Bet tik dabar išryškėjo jų 
deportavimo ir jų darbo smulk
menos. Paaiškėjo, kai Sovietai 
raketas turi ir kai vokiečių spe
cialistų daugelį grąžino i Vokie
tiją. Iš jų pasakojimų sustojam 
šioj vietoj prie likimo tų. ku
rie buvo dirbę Vokietijoje Pe
enemuende ’ raketų stovykloje.
SOVIETAI MALONŪS SU AUK

SO PAŽADAIS
Karo pabaiga perskyrė Peene

muendės specialistus į dvi gru
pes. Vieni su dr. Braunu atsi
dūrė Bavarijoje ir pateko į A- 
meriką. Kiti likosi Harzo kai-

LIETUVIAI STUDENTAI LAISVAJAME PASAULYJE
Aidę nr. 2 J. Gailėnas duoda 

įdomių žinių apie lietuvius stu
dentus išeivijoje.

Kiek yra studentę?
, ■_ Pereitais metais ėsą Amerikos 

aukštąsias mokyklas lankė Lie
tuvių Studentų S-gos nariai. O 
dar kokis šimtas nesančių S-go- 
je. Tai proporcingai didesnis lie
tuvių bendruomenės skaičius 
nei Jungtinių Valstybių: lietuvių

V studentų ir bendruomenės san
tykis yra 1:40. JAV ir studentų 
santykis yra 1:70.

Tarp studentų 40 proc. yra 
moterys. Daugiausia susitelkę 
Chicagoje — per 200.

Kanadoje studijuoja lietuviu 
apie 100. Daugiausia Toręnte.

Australijoje studijuoja'*130 
Daugiausia Sidnėjuje — arti40° 
Vokietijoje yra 50, jų tarpe 25 
proc. merginos. Prancūzijoje a- _ 
pie 20. Anglijoje apie 15, Itali
joje per 20. o Ispanijoje. Belgi
joje, Olandijoje. Šveicarijoje ir 
Švedijoje skaičiai neprašoka 5.

- Ką studijuoja?
Technikiniai, griežtieji moks

lai (inžinerija, matematika, fizi
ka. chemija) yra patraukę dau
gumą. Arti 300 Amerikoje stu
dijuoja inžineriją, o griežtieji 
mokslai bent 150. Panašiai Ka
nadoje. Vokietijoje. Ta kryptim 
pasinešė 80 proc. studentijos 
Antroje vietoje yra socialiniai 
bei komerciniai mokslai. Huma
nitariniai trečioje eilėje. Ameri
koje tą sritį pasirinkusių var
giai ar sieks šimtinę. Vokietijo
je 12 proc.. Prancūzijoje tik 4 
lietuviai. Kanadoje tik 5 proc.

Pažymėtinai mažai Amerikoje 
studijuoja mediciną — mažiau 
nei 10. Tai dėl ypatingai sunkių 
sąlygų, čia sudarytų. Medicinos 
studijuoti vyksta daugiau į Eu
ropą.

Lituanistiką studijuojančių 
skaičius beveik lygus nuliui. Te
ologiją studijuoja Romoje, ta
čiau bendras šio mokslo studen
tų skaičius neprašoka 20.

Kiek moksle pažangūs?
Autorius pastebi, kad lietuviu 

studentų pažangumas moksle 
lenkia vietinius studentus. An
ui. Kanadoje per paskutiniu.. 
3 metus 22-lietuviai savo studi
jas ' baigė su pagyrimais. Tai

SPAUDA Kiek baigė?
Mokslus Amerikoje per pas

kutinius 8 metus baigė arti 500 
lietuvių bakalauro laipsniu, a- 
pie 100 lietuvių gavo magistro 
laipsni ir apie 10 daktaro. Kana
doje 52 bakalauro laipsniu, 8 
magistro, 5 daktaro. Australijoje 
baigė aukštuosius mokslus apie 
20. Prancūzijoje 2 daktaro laip
sniu ir 5 bakalauro.

Kiek yra studentę organizaci
jose? ~

Studentų Draugijoje susitel
kę 750 narių. Studentų Ateiti
ninkų Sąjunga turi per 350 lais
vajame pasauly. Narių skaičium 
antrą vietą užima skautai akade-

ryški proporcinė persvara. Il
linois universitete pasižymėję 
moksle įrašomi bronzinėje len
toje. Per paskutinius 25 metus 
tą teisę pelnė 3 šiame krašte gi
mę lietuviai. Tuo tarpu^per pas
kutinius 5 metus i tą pačią len
tą pateko 4 naujų ateivių pavar
dės.

Amerikos valstybinė Full- 
bright stipendija gilinti humani
tarinius mokslus Prancūzijoje 
buvo suteikta V. Skrupskelytei. 
Tokia stipendija yra retas daly
kas. Skrupskelytė yra pirmoji 
iš visų į Ameriką atvykusių tau
tų tremtinė, kuriai ta garbė su
teikta. Australijos Sidnėjaus u- mikai — apie 300. lietuvių Stu- 
niversitetas studijų t pagilinti dentų Santara yra jauniausia, 
į Vokietiją atsiuntė panašiu bū- pradėjus veikti nuo 1954, ir tu
riu Vyt. Donielą. ri 200 narių .

nuose, Bleicherode. kur buvo į- 
taisyta antroji Peenemuende 
Juos susirankiojo, sovietai’

Jų likimas buvo skirtingas. 
Anot jų pasakojimo, amerikie
čiai žiūrėjo Į vokiečių specialis
tus su nepasitikėjimu ir su su
sižavėjimu. Juos kalbino ir vi
liojo į Ameriką. Bet sutartys 
buvo daromos su jais labai jiem 
nepalankios. Tik ilgainiui susi
darė normąlūs santykiai ir a- 
biem pusėm primtinos bendra
darbiavimo sąlygos.

Visai kitaip elgėsi • rusai. Jie 
žinojo, kad jiem reikia vokiškų 
raketų, ir Į vokiečių specialistų 
politinius įsitikinimus visai ne
žiūrėjo. Tinkamas, jiem darbi
ninkas— jį ir ima. Toks įspūdis 
susidarė vokiečiam tada. Harzo 
kalnuose esančiai stovyklai pa
skyrė viršininku sovietų genero
lą Gaidukovą ir jo pavaduoto
ju pulkininką Korolovą. E vo
kiečių pusės vadovas buvo Hel- 
mut Groetrupp vienas iš stip
rių Peenemuendės galvų. San
tykiai su abiem rusais susidarė 
pakenčiami, net draugišįti. Jie 
parūpino geresnes maisto por
cijas, vadinamą “I davinį’ (in
žinieriaus davinį). Ir vaikai buvo 
geriau aprūpinami. Tokiu bū
du specialistui buvo didelė a- 
nuo metu pagunda savo žinias 
skirti sovietam.

Pasikalbėjimuose su vokie
čių specialistais, sovietiniai va
dai, o paskiau ir sovietiniai mi- 
nisteriai kalė auksinius planus. 
Jie kalbėjo apie raketę stovyk
los išplėtimą. Stovykla turinti 
liktis Vokietijoje. Apie jos ir 
specialistę perkėlimą į Rusiją 
negalį būti ir kalbos. Nebent po - Mes vis dar savo herojus 
keliolikos metę. Bet tik tie bū- 
tę imami Į Rusiją, kurie patys 
pareikš norą.

Vokiečių specialistai, kurie 
buvo dėl atsargos ir pasislėpę, 
pamažu susirinko. Sunešė ir sa
vus išradimus ar raketinių ty
rinėjimų dalis, kurias buvo pa-

ŠIAURĖS AFRIKOS LAWRENCE IŠ AMERIKOS

imti savo sekretorę....Kito senelė 
negalėjo pakelti ilgos kelionės. 
Ji sirgo. Ji pareiškė niekur ne
važiuosianti. Ją įgabeno į vago
ną prievarta, paaiškindami, kad 
Sovietuose yra daug ir gerų li
goninių, daug geresnių nei Vo- 
kietijoje, ir jos pagydysiančios.

slėpę. Prasidėjo daug žadantis 
darbas ....Bet vieną dieną įvyko 
tai, ko niekas nelaukė.

Tai buvo 1946 spalio 23.
KELIONĖ f "DIDŽIĄJĄ TĖVY

NĘ"
Tą dieną stovykla buvo apsto- Transportas pajudėjo Į rytus 

ta ginkluotų sargybų. Buvo gau
ta Stalino įsakymas stovyklą per
kelti į Sovietus. Perkelti su vis
kuo — su specialistais, jų žmo
nom, vaikais, su įrengimais, 
baldais, iki popierio sąvaržėlės.

Tai vykdyti turėjo raudonar
miečiai, apsiginklavę automa
tais. Jie turėjo sąrašus, pagal 
kuriuos krovė žmones ir daik
tus į vagonus. Sąraše raudonar
mietis turėjo: “Dr. Ronge ir 
žmona”. Bet jo žmona prieš ke
lias dienas kaip tik buvo palai
dota. Kaririinkas patraukė pe
čiais, paaiškindamas:

"Nieko nepadarysi; čia para
šyta "Ronge ir žmona". Taip ir 
turi būti padaryta. Įsakymas yra 
įsakymas". ė

Ronge turėjo pasirinkti paly
dovę; jeigu ji jam patiks, ga
lės ir vesti. Bet tai paaiškės 
tik Maskvoje — nusprendė ka
rininkas ....Kito specialisto žmo
na buvo vakarų Vokietijoje pas 
savo gimines. Bet ji buvo' są-

vagonuose, kur buvo pilna pa
lydovų internacionalistų — bla
kių.... Kelionėje buvo laiko už-

teškamai, kad vokiečių specia
listų vadovas dr. Greetrupp pa
rašytų ilgą protestą prieš su
ėmimą ir reikalautų sūdan ti su 
specialistais kolektyvines sutar
tis laisvu susitarimu. Taip kaip 
tai daro Amerikos darbo unijos. 
1 Maskvoje vokiečiai specialis
tai buvo “iškilmingai” sutikti. 
Stotyje juos pasitiko pora mi- 
nisterių ir keli generolai. Į svei- 
kiniras kažkuris iš vokiečių at
sakė dovana—įteikė rusam deg
tukų dėžutę, 'kuruoj buvo va
gone sugautos ir užmuštos bla
kės. Juoko papliūpos nuskambė
jo perone (b.d.).

AR AMERIKA TURI LYGIAS TEISES? Sovietų atstovas Ame
rikai Menšikovas lankosi pas šen. John F. Kennedy. Ar Ame
rikos atstovas Maskvoje gali taip lankytis ir naudotis sovietiniu 
radiju savo kalbom?

AR INTELIGUNCIJA AMERIKOJE YRA BRANGINAMA?
“Associated Press” paskelbė beisbolo žaidikus, penkis tele- 

straipsiį, kuriame aiškina, kad vizijos aktorius — juos lengvai 
Amerikoje inteligencija dar ne- pasakys.
susilaukė pakankamo Įvertini
mo. Nurodo tokius savo tvirti
nimui pagrindus:

AMERIKA SUSIRŪPINUSI IN
DONEZIJOS REIKALAIS 
Amerikos kariniai sluoksniai 

neslepia simpatijų Indonezijos 
sukilėliam, kiek jie kovoja prieš 
komunistus Indonezijos valdžio
je Bet jie netiki, kad sukilėliai 
galėtu laimėti prieš Jakartos 

, vyriausybę, kuri gavo naujus 
, ginklų transportus. Vyriausy

bės sluoksniuose esą didelio no
ro. kad Indonezijos vyriausybe 
ir sukilėliai susitartų. Tam rei
kalui tarpininkauti galėtu Thai- i 
lando . kunigaikštis Wan Wiū- 
thayanon.

Londonas — Paryžius — Tu
nisas ir — vėl atgal kelionė, 
kurios misija yra .sutaikinti 
Prancūzus su Tunisu. Tai vals
tybės sekretoriaus padėjėjo Ro
bert D. Murphy uždavinys.

Amerika, sako, nieko geres
nio. negalėjo duoti tam reika
lui. Murphy vadinamas “šiaurės 
Afrikos Lavvrencu”. Išsiprakti- 
kavo toje srityje per paskutinį 
karą, kuris jį užtiko Prancūzi
joje kaip Amerikos atstovo W. 
Bullitto pavaduotoją. M. nusi- 
kėlė su Prancūzijos vyriausybe Murphy’jaubuvoja'
į-Vieny. ruošti prisijungti. Pats Murphy

Ligi tol M. buvo mažai,kam buvo iš kalėjimo paleistas, kas 
žinomas diplomatas. Staiga jis sėstų šalia Eisenhowerio rašant 
pasijuto didelėse šviesose. Ne- paliaubų sutarti, 
palankiose. Spaudos dalis jį ėmė 
kaltinti; kad bičiuliaujas su mar
šalu Petainu ir Ispanijos Fran
co. Vadino ji “klerikalu, fašis
tu”

Tada tik vienas valstybės de
partamentas žinojo, kokią rolę 
M. vaidino.

Departamentas buvo jo įtikin
tas. kad Amerika turi daug dė
mesio skirti šiaurės Afrikai. Ir 
Amerika paskyrė 20 stebėtojų 
Minphy priežiūroje

I.’urphy nusikėlė i Casablan- 
cr. išsinuomojo butą netoli 
prancūzų kariuomenės būsti
nės. Iš ten lėktuvais, automobi
liais. kupriais keliavo po visą 
šiaurės Afriką, kuri buvo pran
cūzų žinioje.

Lieknas linksmas, pilnas hu
moro, noro paplepėti, papras
tumo jis patiko ir prancūzę ka
reiviam ir arabam.

Prie jo populiarumo prisidė- Murphy, vadino "reakcioniorię 
jo dar ir doleris, kuriuo jis te- reakcionierium".
I>ė, kai reikėjo. Bet jįs buvo ir toliau siunčio-

Kai .Murphy pasiūlė to meto jamas su Įvairiom misijom — 
Vichy vyriausybės vyriausiam derėtis .dėl Triesto. Austrijos, 
kąriuomenės vatlui generolui M. dėl Japonijos, iki 1953buvo pa- 
Wcygand slapta ginklo brolystę skirtas valstybės departamento 
su Amerika, generolas atsakė: Jungtiniu Tautų reikalam.

DIENOS VEIDAI

jūs ateinate su viena divi- 
aš jus liepsiu sušaudyti 

bet jei jūs ateinate su dvidešim
čia divizijų, aš jus sveikinsiu . 
kaip brolį, bučiuodamas į abu 
veidus".

Ir tikrai, kol nebuvo dar A- 
merikos divizijų už pečių, Mur- 
phy buvo pasodintas Į kalėji
mą, vokiečiam reikalaujant, tuo 
metu, kai sąjungininkai kėlėsi į 
Afriką. Bet prancūzų jėga

"Jei 
zija,

Prezidentas Rooseveltaę pa
skyrė ji asmeniniu patarėju 
šiaurės Afrikos reikalam, o taip 
pat Eisenhowerio politiniu pa
tarėju. Paskui jis vyko su Roose- 
veltu į Casablancos. Kairo ir 
Teherano konferencijas.

1944 jis buvo paskirtas po
litiniu patarėju prie Amerikos 
komisaro gen. Lucius Clay Vo
kietijoje. Vokietija jam buvo 
gerai pažįstama. Jo motina bu
vo vokietė, žmona kalbėjo pui
kiai vokiškai, jis pats buvo bu
vęs kons. Miunchene. Per pen- 
keris metus jis išbuvo patarėju 
— nuo kapituliacijos iki Berly
no blokados pabaigos.

Vokietijoj* Murphy ir gen. 
Lucius Clay valdė ne tik Vokie
tiją. Jie labai sutartinai veikė 
ir Wa$hingtoną, kovodami prieš 
komunistę kurstymus Vokieti
ją, sunaikinti Washingtone vadi
nami "kairieji" ir vėl kasėsi po

Robert Daniel Murphy yra ti
pas amerikiečio, kurio tėvai bu
vo neturtingi ir negalėjo duoti 
lėšų mokslui. Jis turėjo pasi
traukti iš vidurinės mokyklos, 
būdamas penkiolikos metų, kad 
uždarbiautų geležinkelių dirb
tuvėje. Bet jis dirbo, taupė, iki 
galėjo paskui studijuoti jėzuitų 
kolegijoje Mihvaukee, uždarbia- 
damas ir toliau bent vakarais.

Jei jis prasimušė 1 gyvenimą 
ir neprarado geros nuotaikos, tai 
nuopelnas bus tur būt jo tėvų 
— tėvas buvo geležinkelio dar
bininkas temperamentingas ir 

• linksmas airis, motina vokietė, 
pripratusi prie didelės tvarkos; 
abudu buvo labai religingi.

Murphy dabar 63 metų.
M.

branginame dėl kurių kitų ypa
tybių, bet ne dėl jų smegenų.

. Mes atlyginame savo dabar
tinius herojus pinigais ir pagar
ba už tai, ką. jię tautai yra pa
darę, bet mes užmirštame tik
ruosius herojus, kurie yra pra
eity buvę.

Mes per 20 šimtmetį padarė
me milžiniškos pažangos kultū
roje, bet kiek žmonių galėtų 
suminėti bent tris mūsų dienų 
Amerikos mokslininkus, ar ke
turis išgyvųjų Amerikos poetų, 
ar penkis iš dabartinių rašytojų, 
tris savuosius operos daininin
kus, bent vieną arba du Ameri
kos architektus?

Niekur pasaulyje niekas ne
suryja tiek visokiausių tablečių 
kaip Amerikoje, bet kas iš mū
sų galėtų suminėti vardus dvy
likos žymiausių mokslininkų?

Jokia kita tauta taip nesido
mi politiniais reikalais, bet kas 
gali staiga numinėti tuziną se
natorių ir kuriom valstybėm jie 
atstovauja?

Kur mes turime savo herojų 
ieškoti?

Paprašykite vidutinišką ame
rikietį suminėti penkias kino 
žvaigždes, ar penkis sunkaus 
svorio čempionus, ar penkis

Paskui paprašykite juos api
būdinti Elvis Presley ir dabarti
nį vyriausio teismo pirmininką. 
Jokios abejonės, kad dėl Pres
ley jie nesuklups, bet Earl War- 
ren jie užmiršo tuojau pat, kai 
tik pavardę buvo paskaitę.

Daugelis asmenų mažai žino 
apie tuos žmones, kurie vado- 
jauja jų gyvenimui, bet gana 
daug apie tuos, kurie duoda 
jiem tik pramogas.

Reikia manyti, kad mūsų ci
vilizacijoje inteligencijos atsto
vas susilauks dėmesio tik po sa
vo mirties. Daugelis iš mūsų 
jaučia tam tikrą paslaptingą bai
mę prieš inteligencijos atstovą vogti, žudyti? 
intelektualą ir juo mieliau ste
bėsis kai jis jau nebejudės. Ta
da tik jis bus vertas paminklo....

lėm ir reikalauja tempo, tempo, 
tempo ?

Ar ta pati spauda daugiau 
skelbia, kada prezidentas skai
to knygas ir kokias, ar kada 
jis golfą muša?

Jei Asso. Press’ sumini, kad 
“vidutiniškas” žmogus su pas
laptinga baime žiūri į intelek
tualus, tai kyla pagunda pasido
mėti ir, kuo tie intelektualai 
mokslininkai sielojasi Tūkstan
tinę parašų jie sudėjo po protes
tu prieš atominius bandymus, 
kurie gali žmones išžudyti, bet 
kiek jie prirašė protestų prieš 
jau dabar Amerikos jaunimą 
žudančius filmus, komikus, te
levizijos ar kino vaidinimus, ku
rie moko jaunimą ištvirkauti

SKRAIDANTI LCKSTC virtom karo akademijos Valley Forge 
(Tai tik vykęs fotografo triukas balandžio 1).

“Associated Press' pastabos 
liečia “vidutinišką”, kiek jis do
misi ir vertina inteligentą bei 
inteligenciją. Bet tą patį klau
simą galima būtų perkelti nuo 
“vidutiniško’’ žmogaus Į tuos, 
kurie sėdi pareigose, reikalau
jančiose inteligencijos...

Ar tie. nuo kurių priklauso 
valstybės ar valstybių pinigo 
paskirstymas, daugiau rūpinasi 
sudaryti sąlygas mokyklom ar 
stadijonam?

Ar tie. kurie nustato direk
tyvas švietimui. labiau reikalau
ja. kad mokykla paruoštų savo 
auklėtinį savarankiškai galvo
janti ir veikianti žmogų, ar trina 
tik jo atmintį gatavom formii-

Kai įsivaizduoji atsakymus į 
tuos klausimus, tai dingsta pa
grindas kaltinti Amerikos “vi
dutinišką” žmogų. Kaltinimas 
visu svoriu gula tom Amerikos 
viršūnėm, kurios inteligencijos 
ar neturi ar nenori turėti, ar ne
nori jos duoti “vidutiniškam” 
žmogui.

FUCHSUI VĖL PAVES PAS
LAPTIS?

Atominiam specialistui Fuch- 
sui Anglijos vyriausybė vėl lei
sianti dirbti atominėje srity, kai 
tik jis išeis iš kalėjimo. Jis sė
di už atominių paslapčių šnipi
nėjimą ir perdavimą Sovietam. 
Nubaustas 14 metų, bet dėl ge
ro elgesio bus paleistas 1959.

FBI šefas J.E. Hoover tvirti
no. kad Fuchs išdavė Sovietam 
vandenilio bombos sprogdini
mo datas ir sudėties smulkme
nas. kuriom Amerika dalinosi 
su Anglija. Fuchsui buvo tos 
paslaptys Anglijoje prieinamos. 
Po to Amerikoje išleistas įsta
tymas. kuris draudžia tos rūšies 
informacijom dalytis su kita 
valstybe. Dabar vėl eina dery
bos tarp Amerikos ir Anglijos 
informacijom pasidalyti.

Kat. telefonu knygą
Xcw Yorko arkivyskupija Iš

leido 1958 metų katalikų telefo
nų knygą. Į kurią sudėta adre
sai. telefonai visų katalikų para
pijų. kunigų, vienuolynų, katali
kiškų mokyklų ir kitų instituci
jų. kurios turi ryšius su katali
kų bažnyčiomis.. Knygon sudėta 
Ncvv Yorko miesto. Ncvv Yorko. 
Ncvv Jersey valstybių ir Fairfield 
County. Conn. Šitame plote yra 
6.079 kunigai. 21.998 seilės ir 
1.826 vienuolijų broliai. 1.367 

1.421 mokyklos ir

SENI RUSŲ NORAI
Nuo caro laikų rusai varvino 

seilę ir stengėsi su savo laivynu 
išeiti į Vidužemio jūrą, bet jiem 
lig šiol nėra pasisekę. Paskuti
niu laiku, be laivyno bazių Bul
garijos ir Albanijos vandenyse, 
rusai Įrengė karinius uostus 
Juodojoj jūroj ir Rumunijos 
pakrantėse, o taip pat ir Duno
jaus deltoje. Mangalijoj. netoli 
nuo Costanzos uosto. Įrengė mo
dernišką povandeninių laivų ba
zę, kurioje laikomi raketiniais 
pabūklais ginkluoti tolimo vei
kimo spindulio submarinai. Lii- 
vai esą pajėgūs per Bosforo ka
nalą išlysti į Viduržemi. Duno
jaus deltoje, prie miestelio Chi- 
lia. taip pat atsirado naujos kon
strukcijos karinis uostas.

Visi tie faktai aiškiai kalba, 
kokią taiką komunistai pasau
liui perša ir dar didesniu nei ca
rų atkaklumu kėsinasi didin- bažnyčios.
ti savo imperiją ir isibriauti Į, . 867 kitos institucijos, šiame* plo- 
Viduržomi. te gyvena 5.815.212 katalikai.
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formuoja. Bet vargiai jis galėtų

dienos įvykius įvertina ir svei-
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muoja.... Tedas įspūdis buvo iš 
to, kaip didžioji spauda sutiko 
naujuosius Sovietų raštus Eisen- 
howeriui.

' Geriausiai informuota spauda . • .Bet ąr ji tik 
informuoja, ar ir skaitytoją formuoja?

mai neturi tiek daug reikšmės, 
kaip mes tikime”. Taigi meskit 
tuos principus ir susitarki! Su
sitarti — dėl ko? Ar tik dėl au
torės erdvės pabūklų? Ne.

Sulzbergeris keliais atvejais tei
singai buvo išryškinęs, kad So

Didysis N-Y. Times vedamuo-

Velykinės nuotaikos žodžiai
Valyky dar belaukiant, šv.

Juozapo šventėje, į Romą bu-
- vo susitelkę iš visos Italijos per 

100,000 jaunimo — katalikiškos* 
akcijos narių. Masinis susirinki
mas buvo skirtas prisiminti 90 
metų sukakčiai.

Dar anais laikais, kai Italijo
je buvo prasiveržęs masoniškas

viešąjį gyvenimą, susidarė pir
mieji katalikiškos akcijos židi
niai Apie juos pirmasis telkė-

vėlesniais laikais ateittifinkų ir 
pavasarininkų. Popiežiai Pijus 
IX Leonas XIII ir Šv. Pijus X 
kreipė daug dėmesio tam gy
vam katalikiškam judėjimui, žo
džiu bei raštu jį skatino. Pijus
XI davė aiškesnius katalikiškos 
akcijos pagrindus ir kryptį.

Dabartinis popiežius Pijus
XII tam Italijos jaunimui, su
sirinkusiam šv. Petro bazilikos 
aikštėje, kovo 19 kalbėjo apie 
žmonijos laukiantį pavasari, vie
ną iš gražiausiųjų, kuriuos žmo
nija yra kada gyvenus. Velykų 
nuotaikose tie popiežiaus žodžiai 
tartum nuskendo. Norime čia 
juos iškelti.

Žmonija — kalbėjo popiežius 
Pijus XII — išeina iš klaidų, ne
garbės ir karo “tamsios žiemos”. 
Yra netoliese ne tik šių metų 
pavasaris, bet ir istorijos pava
sarinis metas, už kurio žmoni
jai ateina puiki vasara. Tamsios 
žiemos ženklas“ — tai suklydi
mai, kurios sumaišė mintis to
kiai daugybei žmonių; tai nuo
taikos, kurtos ^užgulė daugelio 
širdis, pakreipė blogan ir suar
dė šeimas, karo siaubu sukal-

ja, ir labdaros patarnavimai 
plinta.

Dvasiniame gyvenime ir vei
kloje taip pat regimi atbudimo 
ženklai, žmogus daros vis dau
giau nepriklausomas nuo . ver
gą vimodarbui. Darbe žmogų vis 
daugiau pavaduoja automatiza
cija, daugiau palieka laiko in- 
telektuliniam veikimui, o ne
paprasta technikos pažanga pa
skleidžia kultūrą plačiau ir įga
lina ja naudotis platesnius žmo
nių sluoksnius.

Pažymėtini ir socialinio atbu
dimo ženklai Pirmu kartu pa
junta žmonės ne tik vienas ki
to priklausomybę, bet ir nuosta
bią vienybę. Tai reiškia, kad 
žmonija vis daugiau pasijunta 
esanti mistinio Kristaus Kūno 
dalis. Nuoseklu, kad garbingų 
žmonių akim vis labiau rodos 
būtinas krikščioniškas sprendi
mas daugeliui problemų, kurios 
dar kankina pasaulį.

Kaip kiekviename pavasary
je, taip ir šiame yra vėjų ir aud
rų. Bažnyčia dar nebaigė savo 
kankinių istorijos. Ji stovi akis 
į akį beginklė, bet ir be baimės 
prieš šėlsmą tų, kuris siekia ją 
šmeižtais. Bet tai nesėkmės už
simojimai.

Popiežiaus kalboje jaučiame 
daug guodžiančio optimizmo.... 
Gal jis buvo taikomas jaunimui 
ir veikiamas artėjančio pavasa
rio nuotaikos. Gal jis buvo reiš
kiamas stebint daugiau Italijos 
gyvenimo eigą. Bet balsas — ve- 
lyknis, prisikėlimo, atgijimo 
balsas. Balsas vilties ir įsitikini
mo, kad sukus laikai praeina.

dė pasaulį, nuniokojo tautas. . Pijus XII pabaigoje kreipėsi 
Bet Dievas, kuris leido žiemą jaunimą.

"Musę viltis jūs padarykite 
savom ir visiem tarkit, kad esa- 

feroje,, kuri yra atirandančio me istorijos pavasario laikuose.
Teduoda Dievas, kad šis pava
saris būtę vienas iš graži^się,

ir duos puikią vasarą, įpareigo-( 
jo mus gyventi ir veikti atmos-

rimtai paaiškino. kad Amerika 
BULGANINO SIŪLYMAS DEL * negali iš barių pasitraukti, nes 

nepasitiki Sovietais, o nepasiti
kėti verčia tai, kad Sovietai su
sitarimus laužo. Kad galima bū
tų pasitikėti, reikalingos garan
tijos ir tt... Tai ramus ir tvirtas 
pareiškimas. Bet jis pasiteisini
mo forma. Už tat

kai kurie susidarė įspūdį, kad 
Sovietai yra geri, nes siūlo iš 
svetimų kraitę pasitraukti, o A- 
merika yra bloga, nes nesutin

BAZIŲ TVOJA PATIEM SO
VIETAM į RAGUS

kad autorės erdvės ginklai bū
tų kontroliuojami, jei bus pa
naikintos bazės svetimose teri
torijose....

bei (lapkrityje), kam ji laikosi derybose dabar laimėti sta- 
principo nepripažinti .smurte ak- *1**° pripažinimą.... Kai į tą 
to padarinių ir per 18 metų ne- * * *
pripažįstą Sovietinės aneksijos 
Baltijos krašuose.... Sulzberge- 
ris čia nuėjo Bulganino keliu: 
užmiršti, kas vakar buvo pasa
kyta.

Bet ne visi tai užmiršta. Skai- tikėjimas Amerikos vyriausybės 
atsargumu ir nepasitikėjimas 
Sovietų propaganda, tai yra 
ženklas, kad ir tokios plunksnos 
kaip Sulzbergerio nėra visaga- 
lės opinijai nulemti.

“Vakarai gyvena vadovybės 
krizę. Eisenhoweris yra pavar
gęs. Dulles diplomatinės pažiū
ros yra sustingusios ir jas pri
stato viešumai su didžiausiu ne- 
priimtinumu. Macmillanas yra 
savęs apgaudinėjimo sapnuose. 
Ltoydas greitai artėja į nulį sa
vo įtakos reikšme. O kalbėt* 
apie Prancūzijos vyriausybę, 
reiškia apskritai imtis fantazi
jos.

“Tuo tarpu viešoji opinija ne
komunistiniame pasauly vis la
biau spaudžia už viršūnių pasi
tarimus ....Vakarų lyderius, ne
sutariančius 1 
dzia jų pačių politiniai pareigū
nai, kurie galvoja apie viršūnių Maistas pabrangus. Kiekvie- 
pasitarimą vietinių rinkimų už- na šeimininkė mato, kad ji iš
imtom galvom. Nėra bendro nu- leidžia daugiau pinigo Palygin- 
sistatymo, kaip valstybininkai ti su 1950 metais, ji moka dau
bai ginti principus, kurie ku- gįau už pieno kv. 5.2 cn., už 
ria mūsų cilivizaciją.”.

Gal tie Sulzbergerio žodžiai kiaulienos sv. 4.1 cn, už duonos 
yra teisingi. Tik juos paleisda
mas anuo metu, vargiai jis pri
sidėjo prie Amerikos pozicijos 
sustiprinimo. Gerai, kad tais žo
džiais nesustiprino ir savo auto
riteto. Bardamas kitus už prin
cipų negynimą, davė progą pri
siminti jo kitą barimą vyriausy-

vyriausybę, varytai jo plunksna 
tarnauja principam, Amerikai, 

> laisvajam pasauliui.

Bet jei paskutiniu laiku paste
bimas Vakaruose didesnis pasi

tytojas vargiai užmirš ,kad baręs 
už principų negynimą, po trijų 
sakaičių Sulzberberis vėl ragins 
susitarti, tvirtindamas, kad “nei 
tautiniai nei ideologiniai skirtu-

gal įprastą sovietinę tradiciją 
— nepaisyti, kas "vakar" buvo j 
pasakyta ar padaryta.

“Vakar* kai Amerika siūlė I 
svarstyti “visumą” klausimų, ku
rie yra užgruozdę gerus santy
kius tarp Rytų ir Vakarų, Sovie
tai nesutiko. Jie “vakar” siūlė 
susitarti dar dėl kitų. Susitarti 
pvz. dėl atominių bandymų už
draudimo . ..Kai po ilgo spryria- 
vimosi Amerika nusileido ir su
tiko vieną klausimą svarstyti ir 
pasiūlė' antorės erdvės pabūk
lų kontrolę, tai Sovietai užmiršo 
vakarykščią siūlymą švaistyti 
po vieną klausimą ir tuojau pa
siūlė išplėsti — pridėti prie vie
no dar ir antrą — bazių panai
kinimą. Paskui reiktų pridėti 
dar trečią, ketvirtą ir grįžti prie 
“visumos”. Bet visumos tik 
tų dalykų, kurie Sovietam pri
imtini

Kai Sovietai prideda tą bazių 
panaikinimo klausimą, lauktum, 
kad jis bus taikomas abiem pu
sėm ne tik Amerikai, bet ir So
vietam.

Siūlydami Amerikai išsineš
dinti iš svetimų teritorijų, So
vietai turėtų ir patys pasitrauk
ti iš bazių, kurias jie pasidarė 
svetimose teritorijose:

atplėštoje iš Suomijos dalyje, 
Estijo e, Latvijoje, Lietuvoje, ’ 
I^enkijoje, rytų Vokietijoje, Ven
grijoje,’ Čekoslovakijoje, Bul
garijoje. Rumunijoje, Albanijo
je, Kinijoje, Korėjoje, Indokini
joje, Indonezijoje. Pašalinti iš 
ten savo kariuomenę ir visą prie
varta primesto režimo aparatą. 
Ten jų ne tik karinės, bet ir 
propagandinės bazės.

Jei bolševikai nesirengia iš 
bazių pasitrukti. tai ko vertas 
jų reikalavimas tik Amerikai sa
vo bazes panaikinti?

O AMERIKOS SPAUDOJE TAI 
BUVO PAVADINTA NAUJU 

MASKVOS LAIMĖJIMU
Ar Amerikos spauda tą so

vietinio siūlymo dviveidiškumą 
iškėlė? ' ’ ■ ’

Kai kurie vadinami editoria- 
listai su M. Higgins, užuot de
maskavę sovietinio siūlymo .dvi
veidiškumą, ir patys pasidavė 
iliuzijai, tardami: ir vėl sovietų 
propanganda laimėjo punktą 
šaltajame kare....

PLUNKSNOS PARAMA AME
RIKOS IR MASKVOS POZICI
JAI?

Jei tarp tų editorialistų dė
mesio yra susilaukęs C.L. Sulz- 
berger (NYT), tai jis nuėjo to
liau: korespondencijoje iš Pa
ryžiaus ėmėsi kaltinti Vakarus, 
kad jie neturi bendros linijos. 
O neturi jos dėl to, kad

Kam teftta už maist? permokėtas pinigas'

kiaušinių tuziną 6.4 cn., už

sv 4.1 cn., už obuolių svarą 
0.9 cn., už bulvių 10 sv. 117 
cn., tik už jautieną ji moka 
mažiau 2.3 cn.

Jei metinės vidutiniškos šei
mos išlaidos maistui 1950 buvo 
920, tai šiemet jos pasiekia 
1,042; skirtumas 122 dol.

RAKETOS PRIE* UŽPUOLIKĄ. Aviacijos bazS Mary lando tikrina, kaip raketa iž žemts gali būti 
paleista f užpuoliką lėktuvą. Užpuolikas yra Nr. 1. Jį stebi žvalgybinis lėktuvas Nr. 2 ir žinias 
perduoda vadovybės stočiai Nr. 3, kuri Jau paleidžia raketą. Atstumas nuo raketos bazės iki va
dovybės stotie* yra 100 mylių.
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H

Į keno kišenę nueina tie šei
mininkės papildomi centai ir 
doleriai? — Arba į produkto ga
mintojo, arba į tarpininko par
davėjo —■ pristatytojo kišenę 
Jiem tenka po tiek cn. nuo 

sviesto svaro gamintojui 1.5 
cn., tarpininkui 3.7 cn., kiauši
nių tuziną 1.6 — mažiau nei 
anksčiau 1.2 cn., kiaulienos 1.9 
— 60, duonos 0.2 — 4.5, bul
vių mažiau nei anksčiau 0.8— 
12.5, jautieną mažiau nei anks
čiau 8.4 daugiau 6.1 cn.

Taigi daugiau naudojasi tar
pininkas negu gamintojas.

šeimininkės metinį priedą 
122 dol. visą pasiima tarpinin
kas; gamintojas nieko negauna; 
priešingai, gamintojas dar pri
kiša 12 dol., kurie nueina į tar
pininko kišenę: jam tenka . 134 
dol.

Kodėl tarpininkas paima tiek 
daug? Jam padidėjo labiausiai 
darbo jėgos, o taip pat transpor
to ir kitos išlaidos.

Smulkesnį vaizdą duoda te
kis apskaitymas. — E kiekvie
no šeimininkės išleidžiamo do
lerio gamintojui 1957 ėjo 386 
cn. Tai yra 6.9 cn. mažiau nei 
1950. Kiti 61.4 cn. eina tarpi
ninkui. Jis išleidžia 332 darbo 
jėgai; tai yra 44 cn. daugiau nei 
1950; 2. pelno buvo 3 cn., tai yra 
šešios dešimtosios cento ma
žiau; 2.8 cn. transportui, arba 
dviem dešimtadaliais cento dau
giau; kitiem reikalam—Įpakavi
mui. valstybės mokesčiam, drau
dimui — 19.4 cn. arba 3 cn. dau
giau.

Užburtas ratas: kai labiau pa
kyla kainos, tai darbininkas rei
kalauja kelti atlyginimą. Kai at
lyginimas pakeliamas, vėl turi ‘ 
brangti produktas....

PAMESTIEJI
Šaukti: “Saugokitės klaidos!”

Enguerrandą užvaldė tas at
virumas, kuris plaukė iš žvilgs
nio, iš balso ir kunigo mostų. 
Tyliai jis tarė:

HERRE MAURICE

. pavasario meto. Visas pasaulis 
atbunda. Materialinis gyveni
mas nėratarp didžiausio suspau- kuriuos žmonija yra kada gy
dimo. Skurdas nuolatos mažė- vemis"

(26)
— Taip. Vienas iš jūsiškių pa

gyrė man tą jaunuolį, jo nuo
mone, neteisingai pasmerktąjį 
dvejiems metams kalėjimo. Vi
sai suprantama, kad ta pati ko
medija gali pasikartoti ir su šiuo 
tariamuoju vaikėzo apsivogimu.

— Iš jūsų apsilankymo, pone, 
aš sprendžiu, kad jūs buvote su
tikę mano vagį arba jūs, tur būt, 

\,jį priėmėte į savo pastogę. Ir 
tas vagis turi, be abejo, drąsos 
tarti, Kad aš atsimsiu savo skun
dą?
— Pone, leiskite man kai ką 

atitaisyti ...Jūs kalbate apie vagį; 
o aš turiu omenyje vargšą ber
niuką apkaltintą vogus. Čia esa
ma mažo skirtumo.

— Aš laikau jį vagimi. Jis pa
bėgo, nenorėdamas atsakyti už 
savo veiksmus prieš teismą: pa
bėgimu jis apkaltino pats save.

— Kada likimas surenka vi
sas nelaimes ant vienos galvos,

nusikaltėlių slėpėjas, ne, nesu
tinku! Jūs kalbate apie teisingu
mą bet tai kitas teisingiunas, 
kuriam aš aukoju visą savo gy
venimą: Dievo teisingumas; tik 

< šis vienas saisto mano veiksmus.
Enguerrandas atsikėlė:
— Aš nepažinojau ir nenoriu 

pažinti jūsų Dievo. Bet aš len
kiuosi prieš įstatymą, kilusį iš 
žmonių sąžinės. Aš jums įsakau 
man pranešti, kur yra Donadieu.

— Aš to nepadarysiu! ‘ 
Enguerrandas išbalo:
— Tegu, pone, mes pažiūrė

sim, ar jūs taip pat ramiai kal-

nigą — negali būti išskirtas iš 
įstatymų.

Kunigas pakilo:
— Ponia, aš jus prašau, leis

kite puonui daryti, ką jis nori. 
Aš jokiu būdu nenoriu būti ne

tą kraują. Iš tikrųjų, šis jaunuo
lis turėjo bandyti gintis prieš 
savo kaltintojus. Bet pas ką gi 
jis galėjo rasti atramą?

— Taip, tikrai! niekas nega- besit ir prieš policijos viršinin- 
lėtų jo ginti. Jis buvo ir aš taip ką.

Ir jis pasuko prie telefono, 
stovinčio salono kampe.

Kažkas jam pastojo kelią: jo 
žmona.

nį teisingumo ir gailestingumo 
jausmą. Jeigu Danielius Dona- 
dieu būtų nusikaltęs, bet gailė
damasis į mane kreiptus, nieka- 
kados aš jo neišduočiau, nes 
aš esu prieš viską Dievo tar
nas ir. kada Dievas dovanojo, 
aš daugiau nežinau nusikaltimo.
Bet Danielius Donadieu yra ne- pačius. Pasaulio garbė gerai už
kaltas, ir Dievas mane atvedė į

labai sunkūs. Iki tol. kol galėsiu 
surasti kito pėdsaką, esu pri
verstas jį laikyti vagimi*,

— Jūsų sprendimas, pone, 
jam mažai svarbus. Argi jis tu
ri vardą saugoti nūo negarbės? 
Jūs gerai žinote, kad tie vaikai 
niekam nerūpi, išskyrus juos

sakykite man.... ar jūs tikite, 
kad jis kaltas?

— Ne, ponia.
Staigus džiaugsmas nušvietė 

ponios Enguerrand veidą.
— Ak, aš gerai jį pažinojau!

santaikos priežastimi tarp jūsų Ne, ne, šis beminkąs nevogė!
vyro ir jūsų. Enguerrandas žengė žingsnį

Ir,atsisukdamas Į Enguerran- atgal 
dąr tarė: su tokju įtikinančiu ramumu,

jog padarė jam įspūdžio Štai- j° kad man leistų jums
; ... .. Xo..v+;. klojant’-

ga jo pyktis nupuolė.
Keletą minučių buvo sunki ty

la. Paskui žiumalistas vėl pra
bilo:

— Pone, aš tikiu jūsų atvi
rumu, bet primenu, kad jūsų 
pasitikėjimas gal yra apgautas

dąr tarė:
— Būkite tikras, pone., rei

kės man ištraukti liežuvį, kad 
aš pasakyčiau savo, paslaptį.

Staigiam susijaudinime ponia 
Engueerand prisiartino prie a- 
parato:
— Ne, ne mano vyras nete- 

lefonuos! Ak, taip! Aš žinau, kad 
niekados jūs, kunigai, neišduo
date paslapčių, kurias jums iš- — Ne, pone, 
pažįstama. Kaip tai gražu mū
sų patvirkusiais laikais rasti to-

— Mano drauge, ką tu nori kią stiprybę!
— Bet, mano drauge, tavo pro-

— Ką aš noriu daryti? Praneš- tas suklaidintas! Kas tai per ko-

pat priduriu, jis bus neabejvti- 
nai pasmerktas, nes jūs turite 
manyti, kad mes jį surasime.

— Aš taip nemanau.
— Atsiprašau, aš žinaus, ką 

kalbąs, nes yra žmogus, kuris ga- daryti? 
U palengvinti teisingumui užda
vinį, tai jūs! nėra abejojimo, kad ti policijai,, kad aš turiu prieš mediją, dargi pasakyčiau — kas 
jis slepiasi jūsų žinomoj vietoj, save-vieną žmogų, žinantį vietą, tai per skandalas?

PabėgęS “““"“T1- Ponia Enguerrand prisevėr- 
? d« Pa«aIbo?’3U^ — Pagalvok, aš tave prašau! tė nurimti ir tyliu balsu tarė: 
tautote iš numęs, kad aš ji ati- Tas Jįe, pa- — Skandalas ....skandalas....
duočiau tingumui jnanę labai £
stebina, kad jus to norite. įkalbėti su tavimi apie Danielių;

— Jus, pone, juokaujat! Ar „ m turi teise panietanti svetin
ius žinote, kas jums užtai gresia? 9
Jus apkaltins slėpus nusikaltė- 
lį. — Ir vėl tu? Tu man pastoji

— Kad mano namai laikomi kelią kiekvieną kartą, kada aš

šitas antrasis “nė“ pribaigė 
pirmąjį, žurnalistas išbalo ir ne
begalėjo ginčytis. Kaip! šitas 
žmogus drįso neboti teisingu
mo ir su nuostabiu ramumu 
tvirtinti vagį esant, nekaltą? Kai 
jis galėjo atspėti? Ir garsiai jis 
pareiškė savo mintį:

— Bet kaip jūs galite žinoti, 
kad šis berniukas jūsų neapgau
na?

— Mes, kunigai, pažįstame 
visus silpnos žmogaus prigim
ties iškrypimus; žvilgsnio išraiš
ka jau negali mūsų apgauti. Mes 
tiesą iš žodžių, kuriuos girdime, 
mokame atskleisti melą arba 

tai- gas jaunuolis yra pas jus...., pa- ir Dievas duoda mums aukštes-

būtų atiduoti tą žmogų teismui.
Bet kunigas ramiai tarė: 

—Ak, ponia, mano ponia, man 
patiktų nukentėti nuo teisingu
mo žiaurumo už tai, kad tylėjau.

— Vieną žodį, klebone, vie
ną žodį; kadangi šis nelaimin

dengia, deja, tikruosius kalti
ninkus, kuriuos žino tik vienas 
Dievas. Dėl Danieliaus, jo sko
lintas vardas yra tik etiketė, ku
rią jis gali keisti. Jo garbė, ku
rią pasaulis atmeta, paliks, kaip 
ir praeityje, gyventi santaikoje

— Bet tai negalima! Kas gi su sąžinės įstatymais, atsižvel- 
būtų padaręs tokią gėdą?'

Kunigas Darmont liūdnai nu
sišypsojo:

— Tie, kurie vedė tardymą, 
vėl gali užvesti bylą, jei jie ma
no tai esant tinkama.

Ir ypatingu balsu pridūrė:
— Gal būt, būtų geriau visai 

nebetyrinėti.
— Atsiprašau, pone; jei ten 

buvo nusikaltėlis kitas, negu ku
rį aš kaltinu, aš atsidursiu to
kioje kvailoj padėtyj, jog ne
drįsiu daugiau žvilgterėt į savo 

.sąžinę ir nežinosiu poilsio, kol 
surasiu tą? kurį neteisingai per- 
sekiojau.

Ir, kelias minutes pagalvojęs, 
tarė: . • • 1

—Bet pagaliau aš negaliu pa-, 
sitikėti jūsų nuomone. Iškilę pa
rodymai prieš mano tarną, yra

giant į Dievą, kaip vienintelį 
teisėją, kurį verta vertinti.

Ir po valandėlės pridūrė:
— Atsiprašau už šitą nukly

dimą. Mat kad mūsų pasikalbė
jimas, nukrypęs nuo tikslo, ne
leido man pareikšti jums mano 
apsilankymo priežasties.

— Argi jūsų apsilankymo 
tikslas nebuvo tas. kad aš atsi- 
imčiau savo skundą?

— Visai ne. Jei aš ištariau 
Danieliaus Donadieu vardą sa
vo pašnekesio pradžioje, tai tik 
kad jums priminčiau, kad jūs 
turite čia jo sužadėtinę. Man at
rodo, kad po to, kas čia įvyko, 
ji negalėtų likti pas jus tarnau
ti. Aš atėjau jus prašyti leidimo 
perkelti ją į Auteuilį.

(bus daugiau)



IZIDORIŲ? VASYLIŪNASKŪRYBOS
k'r Kur eina lietuvių menas?

šis klausimas iškilo Bostono žiagos, kitokia aplinka, kitoks 
Lietuvių Kultūros Klube kovo klimatas. Architektūros negąli- 
22 d., besiklausant ir diskutuo- ma persodinti iš vieno krašto 
jant dail. Viktoro Vizgirdos pra
nešimą apie lietuvių dailę trem
tyje ir archit. Jurgio Okunio — 
apie lietuvių architektūrą sve
tur. Vizgirda trumpai apžvelgė 
nepriklausomos Lietuvos daili
ninkų kartas ir,sroves. Nemaža 
jų dalis atsidūrė tremtyje, čia 
kūrė, naudojosi nasaulinių me
no centrų impulsais, ieškojo 
naujų išraiškos kelių, bet išlai
kė ir praturtino lietuvių dai
lę. šalia jų iškilio nauja daili
ninkų karta, jau svetur išsi
mokslinusi. Jų skirtingos moky
klos ir žanrai, bet lietuvišku
mas jų kūryboje neišnyko. Pre
legentas pabrėžė jaunųjų daili-- biančių pastatų. Prelegentas iš
ninku kūrybos ekprėsyvų pri
mityvumą, artimą lietuvių liau-

. dies menui, šalia talentų pasi
rodo ir diletantų. Profesinis pa
siruošimas būtinas dailininkui. 
Savo pranešimo išvadose daiL 
Vizgirda konstatavo, kad lietu
viams tremtyje trūksta aukštes
nio lygio kritikos. Iš mūsų spau
dos atrodo, kad visi 60 dailinin
kų yra aukšto lygio kūrėjai, nes 
rašomi ne kritikos, o daugiau 
reklaminiai straipsniai. Lietuvių 
laikraščiai deda rašinius, kuriuo
se bet kokia paveikslų gamyba 
vadinama menu.

Arch. Okunis savo trumpes- 
niame pranešime taip pat pir-' 
miausiai apibudino nepriklauso
mos Lietuvos architektūrą. 
Nors ją kūrė daugiausia užsie
niuose išsimokslinę architektai, 
bet jų pastatai buvo lietuviški. 
Moderniam stiliui duotas savi-

pastebėjo, kad šiuo metu, kai 
apie lietuvių kultūrinius reika
lus kalbama dažniausiai pesi
mistiškai, dail. Vizgirda davė 
šviesų ir optimistinį žvilgsnį į 
lietuvių dailę. Dr. J. Girnius 
pasisakė už būtiną reikalą ko
voti už aukštesnį mūsų spaudos

į kitą, iš vieno klimato į kitą. 
Ir nežiūrint to, lietuvio archi
tekto, išėjusio mokslą Lietuvo
je ar Europoje, yra kitokia nei, 
pvz.? amerikiečio. Kalbėdamas 
apie lietuvių architektų darbus lygį, vertinant meno kūrinius. 
Amerikoje, J. Okunis daugiau- Iz. Vasyliūnas pritarė drąsiems 
šią palietė naujas bažnyčias. Jis 
kritiškai vertino bandymus per
kelti mažų matmenų tradicinės 
lietuvių kaimo medinės archi
tektūros elementus į monumen
talius ' mūrinius miesto pasta
tus. Kas gražu viename maste
lyje gamtos fone, gali nebetik
ti padidinus, pakeitus medžiagą 
ir pastačius tarp kitų nustel-

kėlė reikalą skelbti viešus pro
jektų konkursus visuomeninio 
pobūdžio pastatams, kaip baž
nyčios, organizacijų rūmai ir 
pan., kad būtų realizuojami ge
riausi projektai.

Diskusijos užsitęsė pora va
landų prie p. J. Treimienės pa
ruoštų kavos stalų. Klausėsi a- 
pie 40 asmenų. St. Santvaras

kaikurių architektų, pvz. a.a. P. 
Kiaulėno, bandymams kurti 
naujas bažnyčias modernioje 
dvasioje, o nesustoti ties praei
ties kartojimu. Ant. Gustaitis 
abejojo, ar emigracijos atmos
feroje. iš viso galima objekty- 
yi kritika. Pirmininkaujantis 
inž. J. Gimbutas paryškino, kad 
jei tautinis architektūros cha
rakteris matomas šalia tradici
nės kaimo statybos dar ir iva- 
rių tarptautinių stilių mūrinė
je Lietuvos miestų architektū
roje, tai- to dar negalima vadin
ti lietuviškuoju stiliumi. Stiliai 
atsiranda ne pagal reikalą, bet 
spontaniškai, kaip gyvenimo 
iškelta kultūrinė banga, užlie
janti kontinentus, o ne vieną 
kurią tautą. Stilius apima ne

tik architektūrą, bet ir kitas me
no šakas. Tradicinė lietuvių 
liaudies architektūra yra labai 
originali, bet jau atgyvenusi sa
vo amžių, nes dabar kitokios 
statybinės medžiagos ir kitokie 
žmonių reikalavimai. Tradici
nės liaudies architektūros ele
mentų. derinimas moderniojoje 
architektūroje yra ne nąuja kū
ryba, bet paminklas senajai. Lie
tuvio architekto talentas paga
liau ras modernią lietuviškos 
architektūros išraišką, kaip jau 
yra įvykę, pvz. Suomijoje.

Tolimesnėse diskusijose K. 
Barmus ir red. J. Sonda pasisa
kė, kad negalima reikalauti iš 
lietuvių spaudos šiaip ar kitaip 
rašyti ar nerašyti. Spauda tu
rinti dėti įvairius, kad ir prieš
taraujančius pasisakymus. Čia 
dr. Girnius pakartojo, kad ne 
spaudos laisvė varžiytina, be'; 
keltinas jos lygis. Jei apie ma
tematiką rašo žmonės, joje nu
simaną, tai ir apie meną turį 
rašyti tik atitinkamo išsimoks
linimo specialistai. Kitu atveju ■ 
smukdomas visuomenės meni
nis skonis ir jinai dezorientuo
jama. Panašiai pasisakė ir dr. 
M. Gimbutienė. Dar kalbėjo 
prof. K. Kriščiukaitis, P. A. Švei
kauskas, inž E. Manomaitis ir 
ponia Manomaitienė, dr. Br. 
Mickevičius.

Tą vakarą kultūros klube sve
čiavosi S. Jasaitienė iš Tampos, 
Floridoje, ir E. Kepalaitė iš 
Putnamo, Conn. ,

J. Gbt.

ŽIEMĮ BARDAMAS, PRANAŠAUJA PAVASARĖLĮ
AUKŠTAIČIŲ DAINIUS — ANTANAS STRAZDAS

a.
Žemaičių bajorų poezija 19 
pradžioje buvo daugiau senti

mentali jų pramoga. Retas jų 
kūrinys pasiekė platesnę visuo
menę. Jų raštai pagelto popie
riuose ir liko tik anų metų pri
siminimas.

Tuo pačiu laiku Aukštaičiuo-
tas charakteris, naudojant Lie- se gyvenofkitas poetas, kilęs iš 
tuvos ? medžiagas, daugiausia liaudies, nuo jos nenutolęs, ją 
glaistytą plytų mūrą, o ne ak- giliai supratęs ir jai paskyręs 
menis. Taip pat derininmas ap- savo dainas. Tai Antanas Straz- 
linkon ir klimatiniai reikalavi-
mai atsiliepia pastatų formai.

das, žmonių vadinamas Straz-
deliu.

Ar galima lietuviška architek- Buvo tai labai reta, keista as- 
tūra svetur? menybė, apie kurią sutelkta dau-

čia kitokios statybinės med- gybė anekdotų, linksmų pasa-
. K. STRAZDELIS, B. Bučo skulp-

ANTANAS STRAZDAS
<

<
<
< 
<

►
Pasvydo, pasvydo,

Aušros žvaigždė pasvydo, pasvydo, 
Ir gaidelis pragydo, pragydo. < 

<

*

Vištos karkia, palangėm.-
Jautelis,

Jaučias, laukan eidamas,

►
►
►

Gėreliai su ožkeliais —
Kazokėlį šokdami, 
štukeles rodydami.

►

►

Kas gi ten?
Kas gi tenai už miško 
Žiba, tvaska, ištiško?

Saulelė,
Saulelė ten tekėjo, 

- Aukso žiedais mirgėjo.
► 
* Sujudo, sušneko, 

Juda šneka paukšteliai, 
Žydi rožėm liekneliaL

► Raselė,
Krenta perlų raselė, 
Linksma žalia pievelė.

>

► Gegužėlė kukuoja 
Ir karvelis burkuoja.

Kiškelis
Lekia lygiom pievelėm, 
Kerpa gudriom auselėm.

Pražuvo,

Jeronimas Kačinskas

vas, įspūdingas. Kiek galima 
spręsti iš pirmo pasiklausymo, 
nemačius . partitūros, jautėsi 
sintezė modernios liniarinės 
technikos ir turtingos akordi- 
nės sistemos. Atskiros frazės 
pasižymėjo giliu turiningumu 
bei charakteriais. Tam tikri mo
tyvai jungia veikalą su tradici- 
ne lietuvių mokykla. Klausytojai 
šiltai priėmė lietuviškuosius Je
ronimo Kačinsko “Atspindžius”.

Šalia Kačinsko veikalo buvo 
dar atlikta olandų kompozito
riaus Bartholomeus Kool stygi
nis trio smuikui, altui ir violon
čelei, pasižymėjęs santūria har
monija. Alan Kemler ištrauko
se iš “Vaikų Serenados” — pre- 
lude — processional — dance 
fortepijonui .ryškėjo dvibalsė 
linearinė kryptis ir puikus vai
kystės nuotaikų perdavimas. 
John Bavicchi, Brookline Bib- 
tekos Muzikos Draugijos vice
prezidentas, davė “Dance Seo- 
re” — šeši duetai fleitai ir klar
netui op. 27, kurie buvo pavaiz
duoti išraiškos šokių choreogra- - 
fijos. Nežiūrint ribotų dviejų, 
instrumentų galimybių, auto
riaus išgauta labai įdomių sąs
kambių ir spalvingumo.

Teko sužinoti, kad kitame 
šios serijos koncerte išgirsime 
kito mūsų modernaus kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio kvin
tetą pučiamiesiems.

Koncerto gan gausią auditori
ją sudarė naująja muziką besi- 
domįs Amerikos jaunimas, dau
gumoje studentai, nemaža mu
ziku; matėsi ir lietuviškų veidų.

Tęsiant pradžioje šio rašino 
vystytas mintis, statome klau
simą: kada šia muzika pradės 
domėtis platesni visuomenės 
sluogsniai? Nuo Miko Petraus
ko iki Jeronimo Kačinsko yra 
tarpas muzikinės evoliucijos 
bent poros šimtų metų, lygi
nant su evoliucija pasaulinėje 
muzikos istorijoje. Bet kadangi 
atbudusios savarankiam gyve
nimui tautos žengia pažangos 
keliu nepalyginamai greičiau, 
reikia tikėtis, kad ir šis tarpas

JERONIMO KAČINSKO “ATSPINDŽIAM^ NUSKAMBĖJUS
Pažanguma^ ir konsejvatiz- 

mas — dvi gyvenimo proble
mos, kurios turbūt niekur taip 
ryškiai neatsispindi, kaip muzi
koje. Visais laikais, visose mu
zikos epokose, kekvienas pa
žangumas pradžioje smerkia
mas ir nepripažįstamas. Vėliau 
ateina to naujo stiliaus genijai, 
iškelia jį iki neaprėpiamos to
bulybės, išsako giliausius per
gyvenimus, palieka įspūdingiau
sių veikalų. Po to seka išsisėmi 
mas, atsiranda naujos kryptys. 
Buvusi nauja kryptis pasensta 
nieks jos modernia nebevadina. 
Jos vietą užima kiti naujumai, 
kurie savo ruožtu vėl smerkia
mi. Prieš tai buvusi moderni 
srovė jau įsipilietina. Jos veika
lai dažniau grojami, mieliau 
klausomi, palankiau apibūdina
mi. Ankstyvesni smerkimai nu- 
tilsta, ir tokie pat taikomi jau 
naujai pasireiškusiai srovei. Ir
taip daina be galo. .. ....... Tokia dalykų eiga matoma pa

saulinėje muzikos evoliucijoje. 
Tokią pat galime susekti ir pa
skiros tautos muzikiniame išsi- 
vystime. Ši kova visų pirma vyk
sta tarp paskirų muzikų. Apie 
paskirus muzikos darbuotojus 
grupuojasi visuomenės sluogs
niai. Su visuomenės kultūrine 
pažanga laimi ir pažengesnės 
meno srovės. Tačiau vargas pa
žangiosios srovės meno atsto
vui, kai jam tenka darbuotis kul
tūriškai primityvioje aplinkoje, 

šios mintys iškilo besiklau
sant modernios muzikos kon
certo, įvykusio Brookline (Mass. 
viešoje bibliotekoje kovo. 19 
dieną, surengtame tos bibliote
kos Muzikos Draugijos (Music 
Association). Ši draugija suda
ro progos pasireikšti naujiems 
kūrėjams bent du tris kartus 
per metus, šiame koncerte to
kią galimybę gavo ir mūsų kom
pozitorius Jeronimas Kačinskas, 
kurio naujasis veikalas forte
pijonui buvo čia sėkmingai pas
kambintas.

Veikalas vadinasi “Atspin
džiais”, angliškai — “Reflexes”. 
yra keturių dalių, pavadintų tra
dicine itališka terminologija, 
būtent, andante gražiose — alle- 
gretto — adagio — allegro con 
fuoco.

LIETUVOS SPAUDOS 
RINKTINĖ

Nidos Knygų Klubas Londo
ne plečia savo veiklą. Neseniai 
išleido plačią skaitymo knygą 
“Saują derliaus”, J. Balio “Už
burtus lobius”, dabar planuoja 
išleisti lietuvių periodinės spau
dos apžvalgas, pavadintas “Rink
tine”.

šiame leidinyje bus sutelk
ta visa, ką tik geriausia duo
da mūsų periodika? Bus pakar
tota santraukiniu būdu, nes 

. platesniem sluoksniam neįma
noma užsiprenumeruoti ir per
skaityti visą lietuvišką spaudą. 
Bus atrinkta tai, kas bus verta 
ir įdomu perskaityti lietuviška
jam skaitytojui, šalia to bus ir 
kitokių Įdomybių skaitytojo 
akiračiui plėsti. Rinktinė pasi
rodys kas trys mėnesiai. Jos vie
no numerio kaina dolerio kraš
tuose 75ct.

Stazdelis jau ne anie žemai
čių bajorai, kurie mokėjo tik 
dūsauti dėl baudžiauninko liki
mo. Jis protestuoja prieš tokią 
tvarką, skelbia lygybę ir, svar
biausia, guodžia vargstantį žmo
gų. Gerai pažindamas kaimo gy
venimą, vargą, rado ir švieses
nių laikų viltį, ^aip jo dainose 
yra daug optimizmo ir linksmos 
nuotaikos; gamtos vaizdai švel
nūs ir ramūs. Tose tamsiose ano 
meto ūkanose, guosdamas lie
tuvį baudžiauninką, bardamas 
sulenkėjusius ponus, jis prana
šauja geresnius laikus. Tai gra
žiai išreiškė savo dainoje apie 
Strazdelį, šis linksmas visur le- 
kijąs paukštelis tai jis, poetas, 
kuris “brudną žiemą bardamas, 
pranašauja pavasarėlį”.

Savo dainų jis nedaug teiš- 
spausdino, tik vienolika rinki
nėly “Giesmės svietiškos ir šven
tos” (1814). Kitos ir nespaus
dintos rado kelią į žmones.

Parašė jis ir religinių giesmių 
kurios išsiskiria iš ano meto re

liginės poezijos. Labiausiai pa
plitusi ir iki mūsų dienų išsilai
kiusi yra jo giesmė “Pulkim 
ant kelių”. Ją išvertė Į lenkų, 
vokiečių kalbas, o po šio karo 
ir į ispanų.

Sutapęs su liaudimi, jis nau
dojosi ir to meto liaudies kal
ba, kuri turėjo daug barbariz
mų. Taip ir jo dainos pilnos 
svetimybių. Jo poezijai turėjo 
įtakos lenkų poetai ir lietuvių 
liaudies dainos. Nesistengė jos 
nei puoselėti, net švarinti. Jam 
rūpėjo tik paguosti žmones ir 
būti jų artumoje. Tad ir jo reikš
mė anuose metuose buvo dide
lė — jis palaikė lietuvybę ir ža
dino geresnių laikų viltį.

A.D.

dešimteriopai sutrumpės. Nors 
atrodo Amerikoje bendra kon- 
juktūra nėra palanki muzikos 
menui, betgi ji neatima galimy
bių kultivuoti tą meną. Reikia 
tik daugiau pasiryžimo, ištver
mės. veržlumo. Reikia daugiau 
pastangų įtaiguojant visuome
nę tikruoju meno keliu. Reikia 
daugiau drąsos kūrėjams kalbė
ti savąja kūrybos dvasia. Lai
ko atžvilgiu tikroji kūryba tu
ri pilnas garantijas laimėti. 
Priešingai, atsilikęs primityvu
mas pasmerktas pralaimėti, net 
jei jis ir džiaugtųsi laikiniu pa
sisekimu. Baigsime ši rašinį su 
gyva viltimi, kad netolimoje a- 
teityje ir mūsų visuomenėje su
sidarys galimybės pasireikšti 
naujausių krypčių muzikos kū- 
rėjams..

Atliekamas pianisto Victor 
Griffiths veikalas paliko teigia' 
mo įspūdžio. Teko sužinoti, kad 

' pianistas turėjo tik vieną mėne
sį pasiruošti. Bet jo atlikime 
jautėsi techniškas brandumas. 

1 gyvas temperamentas, charak
terio suvokimas ir net psicholo
ginis frazių paryškinimas. Ate- 
matinis veikalo stilius sudarė 
savotišką improvizaciją, turtin
gą impresionistinio pobūdžio 
pasažais, perpintą charakterin
gais ritminiais motyvais. Vieto
mis prasiskverbdavo būdinga 
lietuviška intervalizacija. Visas 
veikalas buvo impulsyvus, gy-

kojimų. Nepriklausomos Lietu
vos laikais Pepečkys apie Stra
zdelį parašė romaną “Pulkim 
ant kelių”, o A. Petrulis dramą 
“Prieš srovę”, vaidintą su pasi
sekimu Kauno, Vilniaus ir ki
tuose Lietuvos teatruose.

Strazdelis gimė 1763 birželio 
12 Zarasų apskrityje, Kriaunų 
parapijoje. Mokėsi Alukštos jė
zuitų mokykloje ir Varnių kuni
gų seminarijoje. Į kunigus įšven
tintas 1790 m., vėliau persikėlė 
į Vilniaus vyskupiją, kunigavo 
įvairiose vietose, o nuo 1816 gy
veno Kamajuose, kur ir mirė 
1833 m. -

Surasti etruskų seni meno paminklai 
NAUJI IŠRADIMAI, BEIEŠKANT SENŲJŲ PAMINKLŲ 

Kovo mėn. gale Italijoje, 60 Tarųuinia miestelis yra buvu- 
mylių į šiaurės vakaras nuo Ro- šioje Tarųuihia provincijoje, kur 

. mos, Tarųuinia miesto apylinkė- nuo seniausių laikų gyveno e-
< Strazdelis nelaikė savęs aukš- je, surastas etruskų kapas su
I tesniu už paprastus žmones ir ------ - -
< nenorėjo naudotis jokiomis pri-
< vilegijomis, kurias teikė kunigo
< vardas ir mokslas. Gyveno jis
< paprastą kaimo žmogaus gyve-
< nimą, veltui atlikdavo bažnyti- 
I nes apeigas ir net duoną pelnės 
I fiziniu darbu. Jis buvo mužikų 
I kunigas, apsivilkę^ paprastais 
j kaimiečių drabužiais, ir nieka-

<

KADA ŽMONES ĮSIKCRE LIETUVOJ
Kada žmogus apsigyveno Lie- trasis šio naujojo akmens am-

traškų lyga. Jie kurį laika net 
vadovavo, šis miestas dažnai ko
vojo su Roma 4 a. prieš Kristų.

| šiaurę nuo šio mieto yra se
nieji kapai “Necropolis”. Iš tų 
kapų surasta ir perkelta į muzie- 

išaiškinama. Prieš Romos impe- jus.

dideliais sienų paveikslais.
Mokslininkai šį radini priski

ria etruskų civilizacijai. Apie e- 
truskų kilmę ir jų kalbą daug 
ginčijamasi, bet nieko dar ne-

tuvoje, sunku tiksliai pasakyti, žiaus išradimas, kuris atskyrė 
Seniausi žmonių gyvenimo pėd- senąjį akmens amžių nuo naujo- 
sakai priskiriami viduriniajam jo. yra molinių puodų lipdymas, 
akmens amžįui — 8500-4000 m. Naujajame akmens amžiuje 
prieš Kristų. jau tobuliau apdirbamas ir tit-

Tuo metu Lietuvoje gyvento- nagas. Jis smulkiai nuskaldomas 
jų turėjo būti nedaug. Jie buvo 
klajokliai, sustodavo dideliuose 
smiltynuose netoli upių, ežerų, 
kur buvo maisto. Be to, upėmis 
ir vandenimis patogiau buvo ke
liauti. šio laikotarpio stovy klų 
aptikta daugiausia pietinėje Lie
tuvoje—Nemuno. Merkio. Ūlos, 
Katros pakrantėse ir paežerėse

novės turtam, medžioti. Kaip vie- nuo Lydos iki Alytaus. Panašių vardą, ši keramika buvo plačiai

nudailinamas. To metu peiliai, 
strėlės pasižymi formų įvairu
mu. Tokių radinių rasta Rud
nios. Kašėtų. Grybešos. Varo 
nos srityse ir kitose to laiko sto
vyklose. .

Puodai puošiami daugiausia 
virvutės ornamentais, nuo ko 
jie gavo virvelinės keramikos

rijos pradžią. Jie gyveno cen
trinėje Italijoje, siekė net šiau
rės Italiją.
• Rastame kape yra išdažytos 
trys sienos. Vienoje vaizduojami 
vyrai atletai, bėgą, šokinėją, me
tą diską. Kitoje sienoje lenkty
nės su vežimuose pakinkytais

ni ieško alyvos, anglies, taip mes gyvenviečių rasta Kauno apy- paplitusi vidurio ir ntu Lietu 
praicUes" . "nk- 

sunku pasakyti, kas ten vaizduo- naudoja oMctroninius a- nešiojo kailinius drabu- 
Sutapęs su kaimo žmonėmis, jama. paratus, kurio parodo kietus žius. gi pačius kailius isdirbda-

metilus ir esančias žemėjo tuš- vo titnaginių gremžtukų ir pei- 
tumas. Nustatę, kad gali būti ka- Uų pagalba. Nei žemdirbystės, 
pas. jie gręžia dviejų colių sky- "<?> gyvulinkystės dar nežinota. 

Vienintelis prijaukintas gyvu
lys buvo šuo.

j da jam netrūko drąsos pabrėž- 
< ti savo lietuviškumą. Dėl tokio 
; savo būdo buvo nemėgiamas 
; aplenkėjusios ponijos j Gi iš sa- 
; vo pusės Strazdelis ir su jais ne- 

siskaitė, dažnai stačiokiškai, di- 
; deliais sąmojais juos išjuokda-

Dabar toji vieta yra sistemin
gai tyrinėjama. Finansuoja fa
brikantas dr. Carlo Maurilo Le- 
rici, mėgstąs archeologiją. Jis 
sako:

“Mes pritaikome tuos pačius 
žemės tyrinėjimo metodus se-

<

<

vo.
voje. Panašių puodų rasta ir 
Kuršių Neringoje.

Nors ir buvo pa t ubu įėjusi į 
rankių technika, bet žmonės dar 
tebegyveno prie upių, ežeru, ne 
įtvirtintose stovyklose.

šiam laikotarpiui priklauso 
ir seniausi Lietuvoje rasti pa
puošalai: — tai gintariniai dir
biniai: kabučiai, žmonių figū
rėlės. Rasti Juodkrantėje, Lū- 

Žmonės išmoko piauti ir šlifuo- fojė ir Palangoje. Jie padaryti

jiems ir skyrė savo dainas, tai
kėsi prie jų skonio, kalbėjo jiem 
suprantama kalba, vaizdavo jų 
gyvenimą ir gamtą. Sudėjęs dai
ną, ją tuoj paleisdavo į žmones, 
ir ji keliaudavo iš lūpų į lūpas. 
Žmonės, pamėgę jo dainas, jas 
keitė, prisitaikė savo reikalavi- lė ir per ją įleistas specialūs Kristų. Kai kapą atidarys, jos
mas. Taip užrašant lietuvių liab- foto aparatas, kuris visą kapą bus dar geriau ištyrinėtos. Ka-
dies tautosaką, surinkta ir jo išfotografavo. Pats kapas bus pas turi 16 pėdų ilgio, 12 pločio ti akmenį ir iš jo gaminti daug dar su titnaginiais peiliais.

atidarytas balandžio pradžioje, ir 6 pėdas aukščio. patogesnius darbo Įrankius. An-

Įdomiausia yra tai, kad pa
veikslai nufotografuoti —■ dar 
visai kapo neatidarius ir žmo
gui neįžengus.

lę ir per ją Įleidžia foto aparatą.
Surastas kapas yra vienas iš

Naujojo akmens amžiuje.Kapas yra apie 15 pėdų že- seniausių ir gražiausių. Jo f r es
mėje. Buvo pragęžta uoloje sky- kos pieštos apie 500 metų prieš 4000-1700 prieš Kristų, jau at- 

; siranda nauji darbo Įrankiai.

_ _. J dainų daugybė varijantų. (A. K)



Lietuviu Bendruomenė vykdo '
UETUVIU CHARTOS SIEKIMUS

. >. *
Daugiausia posėdžio laiko pa

reikalavo 
įvairūs PLB seimo klausimai.

PLB seimo pasisekimas pri
klausys nuo to, kokius uždavi
nius PLB seimas pasistatys ir 
kokie bus sprendimai jiems į- 
vykdyti. Seimo organizavimai 
yra patikėtas Kanados ir JAV 
bendruomenėms, šiam tikslui 
jų susitarimu yra sudarytas New

Lietuvių Bendruomenė vyk
do Lietuvių Chartos siekimus. 
Šie siekimai yra bendri visų 
kraštų liet bendruomenėms.

dalis. Jai ir PLB seime turi bū-

tų bendruomenių vadovybėms 
bent retkarčiais susitikti ir veik
los klausimais išsišnekėti pasi

mingesniam darbui. Tokie ar
timo tarpusavio bendradarbia
vimo santykiai pastaraisiais me- Yorke PLB seimo organizacinis 
tais mezgasi tarp JAV ir Kana- komitetas. Bet posėdyje buvo 
dos bendruomenių. Susirinku- konstatuota, kad ir abiejų kraš- 
sios jungtinio pasėdžio pereitų tų valdybos negali tenkintis tik 
metų birželio 8 Clevelande, šie- stebėtojų vaidmenim! Todėl bu- 
met vėl kovo 22 vo nutarta siekti, kad PLB sei-
abieįų kraštų LB valdybos su- mas atliktų ypačiai du uždavi- 
sitiko Toronte Kanadoje.

Iš Kanados LB jungtiniame 
posėdyje dalyvavo: krašto val- 
(iybos pirm. V. Meilus', vicepirm. 
dr. J. Sungaila ir B. Sakalas, 
nariai V. Vaidotas ir J. Mikšys, 
LB politinės komisijos pirm. J. 
Matulionis, LB; kultūros fondo 
pirm. J. Kralikauskas; iš JAV 
LB — centro valdybos pirm. 
St. Barzdukas, vicepirm. dr. 
Alg. Nasvytis, nariai Ig. Malė- 
nas ir Alf. Mikulskis. Posėdžiui 
pirmininkavo St. Barzdukas, 
sekretoriavo J. Mikšys.

jungtiniame valdybų posė- '•'] 
dyje buvo jieškota būdųįvykdyti J 
dainos ir muzikos vakarui,

kurto programą atliktu dide
lis jungtinis choras su simfoni
niu orkestru.

Mūsų daina čia turi suskam
bėti visa savo jėga, didybe ir 
grožiu. a - į

Lietuvių dainos gyvybei pa- , 
laikyti taip pat yra nutarta reng- l 
ti

antrąją JAV ir Kanados lietu
vių dainų šventę.

Šiai šventei parinkti 1961 me
tai. Tai bus penktieji metai po 
pirmosios JAV ir Kanados lie
tuvių dainos šventės. Šventės 
rengimo komiteto narius pa
rinkti pavedama LB Chicagos

i Htaįtį orga'niz^ Paiau- apyg Valdybai, kuri juos prista-- 
Ko lietuviu bendruomenę. tvlrtinti JAV

Šiam tikslui buvo apžvelgta va^' ,
komiteto pasiūlyta PLB seimo 
darbų tvarka ir primti jos pa
keitimai bei papildymai, kurie 
su protokolu bus persiųsti ko
mitetui.

Lietuvių kultūros demonstra
cija yra nebeatskiriama dides
niųjų LB parengimų programos

nius:
1. su visu atsidėjimu pažvelg

tu į likiminius lietuvių tautos 
klausimus bei rūpesčius ir

tys tvirtinti JAV ir Kanados LB

Vokiečių ordinas ir dabar gyvuoja

!; VOKIEČIŲ ORDINAS, TIEK ŠIMTMEČIŲ PUOLAS 
į LIETUVĄ, DAR TEBĖRA GYVAS. DABAR JIS SLAUGO į 
| SUŽEISTUOSIUS IR LIGONIS. JO BŪSTINĖ VIENOJE. $

Svarstytas kausimas, ar 
antroji JAV ir Kanados lietu- 

~ vių tautinių šokių šventė nega
lėtų įvykti Kanadoje, pvz. kad 
ir Toronte:

ŠĮ klausimą svarstys ir rei
kiamus duomenis surinks Kana
dos LB krašto valdyba.

Susitarta iš anksto pasiinfor- 
muoti, kokias premijas ir už ką 
kuri bendruomenė skiria, šituo 
siekiama teikti premijoms di- 

, desnę reikšmę ir vengti dublia- 
i vimosi.

CV Inf,

LIETUVOS EŽERAS PAVASARĖJANT

Didžiausias globas
Briuselyje šiemet vyksta 

tarptautinė paroda, ir Amerikos 
Valstybės Departamentas užsa
kė New Yorke padaryti didžiau
sią globą, kuris bus išstatytas 
JAV pa vili jone Briuselyje. Glo
bas jau baigtas, jis turi 6 pėdas 
ir 3 colius diametre, jo maste; 
lis — vienas colis 106 2nvliom. 
Padarytas iš specialios stiklinės 
plastikos, turi kalnų ir upių rel
jefus. išdažytas specialias dažais 
rankom. ,Ašigaliai ir aukštųjų 
kalnų viršūnės yra baltos, dy
kumos geltonos, upės skaidriai 
mėlynos. Padarė piana Šiaurės 
ir pietų pusrutulius ir paskui 
tic\, ekvatoriumi susegė.

Žymiausi amerikos geografai 
ir žemės žinovai savo patarimais 
pagelbėjo meistram, o pačius 
darbus atliko du dailininkai, vie
nas iš jų buvo skraidęs po šiau 
rėš ašigalį ir pasidaręs nuotrau
kų. kurias panaudojo dažyda
mas globo paviršių. Iki šiol di- 
dičji "globai buvo iš gumos ir 
jie nešlaidydavo savo geros for
mos., šis gi bus pats geriausias 
iki šiol padarytas didelis globas.
Briuselio parodoje jis bus apš
viestas specialiom šviesom ir 
suksis aplink savo aši. Jis kašta
vo 7.875 dol.. o jo nudažymas— 
5. dol.

IŠ VISUR

kad
Jo-
K.

pa-

KEISTUOLIS PLATELIU GRAFAS MOTORIZUOJASI
Linksma istorija apie grafo keliones

Skaitydami Lietuvos istoriją, 
ne kartą sutinkame kryžiuo
čius — vokiečių riterių ordiną, 
kuris per šimtmečius puolė Lie
tuvą, užkariavo Prūsiją, iš Ry
gos veržėsi į mūsų kraštą. Ro
dos, tokie seni laikai — turėjo 
ir ordinas galų gale išnykti, 
bet jis dar tebėra gyvas.

Vienoje, Austrijos sostinėje, 
už garsiosios šv. Stepono kated
ros, yra dideli blokai namų, su 
daugybe kiemų, su gotikine baž
nytėle. Prie vieno pastato yra 
parašyta ‘Deutsche Haus” 
Vokiečių namai. Niekas į šią 
iškabą nekreipia dėmesio, ir re
tas žino, kad čia gyvena didy
sis ordino magistras. Šitie visi 
namai yra vokiečių ordino cen
trinė įstaiga, su savo istorijos 
likučiais, su biblioteka, kur ap
rašyti garsūs riterių žygiai po 
visas Europos šalis. Daugiausia 
jų sudėta apie Prūsijos užkaria
vimą.

Kaip žinome iš istorijos, or
dinas atsirado kryžiaus karo 
metais, beveik prieš tūkstantį 
metų. Jam pavyzdį pakišo kiti 
riterių ordinai, kurie ėjo kariau-

paskirtis — slaugyti sužeistuo
sius ir sergančius. Panašų ordi
ną Įkūrė ir moterims, kurios pa
sivadino gailestingom vokiečių 
seserim. Ordinas gyvai reiškėsi 
19 amžiaus karuose ir pirmame 
pasauliniame kare slaugė sužeis
tuosius ir ligonis. 1919 Habsbur- 
gai pasitraukė iš Austrijos sos
to, susikūrė respublika. Pasku-

Plateliai yra mažas miestelis 
~ Žemaitijos viduryje. Garsus jis 

tuo paties vardo ežeru, kuris, 
pribarstytas salų, raitosi vingių 
vingiais aplink miestelio kalvas. 
Vienoje saloje kadaise buvo pi
lis. Yra žinoma net šios pilies 
Įgula, tačiau vėliau niekas jos 
nerembntavo, ir pilis sugriuvo, 
palikdama daugybę pasakojimų, 
legendų apie paskendusius tur
tus, varpus, tiltus.

Šios legendos dabar prisikė-

kiekvieną dieną tą pačią valan
dą sėsdavo i karietą ir važiuoda
vo į miškelius.

Tai pastebėjo vienas apsuk
rus biznierius ir Įsiūlė grafui 
automobilį. .

— Dabar karietos išėjo iš ma
dos, dabar tik automobiliai! — 
kuždėjo anas biznierius. — 
Koks bus gražus vaizdas, kai 
Platelių grafas važiuoja automo-

tizmą ir pasidarė pasauliniu 
krašto valdovu.

.Ordinas turėjo savo provinci
jas ne tik Prūsijoje, bet ir ki
tuose Vokietijos kraštuose, ir 
net Olandijoje. Sekularizacijos 
metu Saksonijos ir Tuehringi- 
jos šaka pasidarė protestantais, 
bet pripažino didžiojo (katali- tinis Habsburgas feldmaršalas 
kų) magistro valdžią. herzogas Eugen pasitraukė iš lė Lietuvoje. Išplaukė jos iš davė kažkur surastą mašiną. Iš-

ordino 1923 metais.
Su juo pasitraukimu dar kar- formas. Rašytojas A. Vienuolis sugebėjo perjunti bėgius, šu

tą buvo ordinas pertvarkytas, parašė tokią vieną legendą, o stabdyti ir vėl užvesti, panoro 
panaikintos jo tradicijos. Jis pa
sivadino kryžiaus karuose gau
tu vardu ir yra grynai bažnyti
nis ordinas, bet i jį priimami ir 
šių laikų žymūs vyrai.

Su tokiu magistro žygiu ne vi
si ordino nariai sutiko. Vieni pa
sipriešino, pasiliko prie senų 
tradicijų ir išsikėlė į Mergent- 
theimą Vokietijoje. Čia vėl bu
vo įkurta vokiečių ordino cen- 
Irinė, čia gyveno didysis magis
tras nuo 1526 iki 1809 m.

Toks iš senų laikų 
likęs pasaulietis grafas Belruft 
Tissac tvarko Austrijos provin
ciją-

.1938, įsigalėjus Hitleriui, or
dinas buvo uždarytas, jo nąriai 

pradžioje buvo kuklūs — nore- dabartinis ordino magist- persekiojami. Tik po šio antro- ______
jo slaugyti ir šelpti karius, vo- ras (dešinėje) su Austrijos kanc- jo karo ordinas vėl atsigavo, pa- ras mėgęs pamerkti meškerę į
kiečių piligrimus, kurie keliavo ,*ri“ Raab’ kuri P3kė’* I garbės rodė didelę veiklą slaugydamas ežerą, pasivaikščioti jo kran-
i Jeruzalę. Jie ir sukūrė savo “** * ligonis, pabėgėlius. Pijus XII tais.

Be ežero šio miestelio įžymy
bė buvo dvaras, išsistatęs prie 
pat vandens krantu.
Ji valdė prancūzas, kurį žmonės 

vadino tiesiog švazeliu. Jis bu
vo Prancūzijos pilietis, tai jo 
nepalietė nei žemės reformos. 
O tos žemelės daug turėjo; kaip 
žmonės sakydavo, raitas |>er die
ną neapjosi.

švazeliai gi įsikūrė Katrynos 
II laikais, šioji Rusijos carinenė. 
užgrobusi Lietuvą. vėliau savo 
meilužiams dovanojo lietuviš- 

Plateliuosc at- 
irado prancūzas.

vairo, bet buvo per vėlai — val
tis pilnu greičiu susmigo i sa
los smiltį.

— Per maži Lietuvos ežerai 
motorinėm valtim, — nuspren
dė grafas ir daugiau į ją nebe-

Bet tuo istorija dar nesibai
gia. Dar yra motociklas! Biznie
rius Įsiūlė ir jį: sako, koks pa

giliu! togumas. gali siaurais takeliais
Prikalbėjo grafa ir jam par- yšvafiuoti.

Pramoko grafas ir iškilo pir- 
gražiojo ežero ir gavo naujas mokė ir važiuoti. Kai grafas jau mon kelionėn. į Šateikius., kur 

gyveno kitas grafas, berods 
Pliateris. Reikia kaimyną už 

vienui vienas patraukti keliu- keliolikos kilometrų aplankyti 
kais. Jokio pavojaus nėra, nes *r pasirodyti, kad modernieji. 

. keliai beveik tušti.

• Tėv. Gustas, salezietis, , 
dirbęs tarp Sibiro lietuvių ; < ( 
kiek sąlygos leido pastoraci
nį daibą, mirė Sibire.

• Kun. Alfa Lapė Lietuvo- 
je iš Juosvainių perkeltas į 
Ukmergę klebonu ir paskir
tas Ukmergės dekanu.

• Kuh. Jonas Marcinkus, 
išbuvęs Sibire 5 metus, grįžo 
į Lietuvą. Numatoma.
bus paskirtas altarista Į 
niškį, kur gyveno kun. 
Gabrialatis. miręs vėžiu.

• DaiL .V. K. Jonyno
rodą atidaroma Chicagoje 
Menininkų klubo patalpose 
balandžio 19. Kartu atidaro
ma ir Klubo ramovė. '
• Liet. Mokytojų Sąjunga

leidžia lietuviškos mokyklos__
metraštį. Medžiagą telkia są
jungos sekretore B. Beleš- 
kienė Chicagoje.

• Jaunimo premijos įtei
kimas bus balandžio 22 Chi
cagoje. Premija skilia Liet. 
Mokytojų Sąjunga.

• Iš teisininku draugijos-
centro valdybos pasitraukė 
A. Flateris ir J. Juodelis. 
Valdybon pakviestas dr. V. 
Šimaitis. T Valdyba Velykų
švenčių proga sušelpė vargs
tančius teisininkus Vakieti- 
joje, nutarta pasiųsti siunti
nių teisininkams į Lietuvą 
ir Sibirą.

• Fordhamo universitete 
New Yorke šiais metais vasa
rą bus lituanistikos kursai, 
kurie prasidės liepos 1 ir 
baigsis rugpiūčio 14.

• Juozas Gintyla mirė 
Buenos Aires mieste. Argen
tinoje. Jis buvo gydytojas, 
reumatinių ligų specialistas 
ir Buenos Aires turėjo savo

• Dail. V. Raulinaitis 
ruošia medalius, kurie bus

į Jeruzalę. Jie ir sukūrė savo
Prancūzam su Napoleonu iš- 1956 dar labiau išryškino or-ordiną, pavadindami “Vokiečių 

ordino broliai prie Šv. Marijos kilus Europoje, ordino magis- dino karitatyvinius tikslus. Da- 
Jeruzalėje.”

Vėliau laikai keitėsi. Riteriai _. __
grįžo į savo kraštus, grįžo ir vo- jei jo nebūtų gelbėję Austrijos Jam priklauso fr gailestingosios 
kiečiai, jau tvirtas vienuoliškas karališkoji giminė, Habsburgai. vokiečių ordino seserys. Centri- 
riterių ordinas. Jų didieji magis- Jo giminės nariai pasidarė rite- nė yra Vienoje, didysis magis- 

riai. didieji magistrai, kurie or- tras ir dabar renkamas. Juo da- 
dinui vadovavo nuo 1780 metų bar yra dr. P. Mariau Tumber. 
iki 1923. Už nuopelnus jie ir dabar pake-

Tuo metu buvo padarytos re- lia politikus, žymuosius vyrus Į 
formos: grąžinta senoji ordino savo ordino garbės riterius.

tras persikėlė gyventi i Vieną, bar jis savo narių turi ne tik 
Būtų jis visai žlugęs tuo metu, Austrijoje, bet ir Vokietijoje.

muzikas A. Ražiūnas — simfo
ninį kūrinį “Platelių ežero le
genda.

Ežero pakrantės apaugę 
šynais. kalnuotos ir sausos, 
puikios vietos atostogauti, 
saroti. Tačiau nepriklausomy
bės laikais žmonės to dar nesu
prato, palyginti mažai lankė šią 
kurortinę vietą. Dailininkai gi 
mielai užklysdavo, čia su dide
liu pamėgimu piešė dail. Ado
mas Galdikas. Prie vieno ežero 
galo yra mažytis Beržoro mies
telis — bažnytkaimis su seno
mis kapinaitėmis. koplyčio
mis. Ten daug senovės; gamtos 
idilijos, kuri viliojo dailininkus.

Kadaise- Plateliuose gyveno 
ir ištremtas prof. A. Voldema-

įteikti sportinių žaidynių lai
mėtojams Clevelande balan
džio 12-13 d.d.

pu-
Tai
va-

Bet grafas ir čia pasiliko grafu 
— bijojo, kad motociklas greit 
nelėktų. Užsėdęs važiavo pirmu 
bėgiu, duodamas kuo daugiausia 
kuro ir kartu spausdamas stab
džius. Kol nuvažiavo keliolika

• Marius Katiliškis, litera
tūros šventėje kovo 30. gavęs 
Liet. Enciklopedijos premiją 
500 dol.. tokią pat sumą ga
vo ir iš Chicagos lietuvių 
knygos mėgėjų.

kilometrų. motociklo visi guo
liai perdegė.

Grafas tada pasakė garsų sa-

• Brūna Bagdonaitė Ar
gentinoje. Buenos Aires, bai
gė medicinos fakultete aku-
terija.

— Netinka, nepraktiška!

trai gyveno Akkon (1191-1291). 
Tada prasidėjo jų žygis į Prūsi
ją. Užkariavę kraštą, į kūrė 
Marienburgą, ten perkėlė ir di
dįjį magistrą, kuris Marienbur
ge gyveno nuo 1309 iki 1457. 
Po to trumpam laikui buvo per
sikėlęs į Karaliaučių (1457-1525.) 
Jo šaka. Livonijos ordinas, bu
vo užsėdės Latviją ir Estiją (iki 
1562).

' Prūsijos ordino stiprybę su
triuškino Vytautas Žalgirio mū
šyje (1410), o Livonijos ordiną 
supliekė Vytauto brolis Žyg- 
mantas prie šventosios (1435). 
Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
įlenki jos karalius Kazimieras 
Prūsijos ordiną pagaliau pada
rė savo vasalu (1466). Kai Vo
kietijoje kilo reformacija, tai 
Vokiečių ordino magistras Al- 
brcchtas. kuriam šv. Kazimie
ras buvo dėdė, metė vienuoliš
ku apsiaustą perėjo į protestan-

kus dvarus.

KRYŽIUOČIAI PRIE JERUZALĖS

Apie pirmą kelionę tuoj su
žinojo dvaro darbininkai ir. vi
sa metę, susirinko prie kelio. 
Tikrai atūžia automobilyje gra
fas. Darbininkai mosuoja ran
kom. šaukia. Grafui patiko toks 
entuziazmas, ir jis atsakė tuo 
pačiu, pamojavo. Bet tuo metu 
nepastebėjo, kad einąs pro e- 
žerą kelias sukosi. Jis gi vairo
nepasuko, taip ir tėškė nuo ke- Taip grafas atsisakė nuo mo
lio tiesiai į ežerą. Vos vos pats derniųjų susisiekimo priemonių, 
nenuskendo. Paskui reikėjo ke- Vėl sėdo į savo karietėlę ir va- 
letos arklių, kol masiną ištrauk- žinėjo ežero pakrantėm, kai nau- 
kė. Persigandęs grafas daugiau ji laikai ir nauji žmonės aplin- 
nebesėdo. nes Lietuvos keliai kui siuvo ir automobiliais, ir 
esą siauri, vingiuoti, nepritaiky- motociklais ir motorinėm val
tį automobiliams. - tim. ir dviračiais.

Grafas vėl važinėjo karieta. A. Žemaitis
kol atsliuogė senasis biznierius ’ 
gundytojas ir įkusė pirkti mo
torini laivą

— Motorinė valtis kas kita! 
Ežere nėra jokių pasisiukimų. 
važiuok ir norėk!

Grafas pirko motorinę valtį 
ir, išmokęs valdyti, pasileido 
vienas per platų ežerą.

čia tikrai jokio rūpestėlio 
užtatai vairą ir rūkyk. Taip jis 
jis ir padarė: užsikūrė cigarą ir 
džiaugiasi prieš saulę. Tačiau 
grafas pamiršo, kad ežere daug
salų. Vienu metu pamatė štai- lionės. ir aš ' labai norėčiau 
giai kylantį krantą, šoko prie ją lydėti"

Kuklusis
Akis nuleidęs į žemę ir ran

kom tampydamas švarko atla- 
ląpus. tarnautojas kreipėsi Į sa
vo šefą:

‘ Pone direktoriau, ar galė
čiau kitą savaitę gauti atostogų 
dvi savaites?"

Na. taip anksti. nustebo 
direktorius; — o ar galėčiau pa
klausti. kodėl kaip tik dabar?" 

" Tai kad mano sužadėtinė ta
da nori vykti po vestuvinės ke-

Paskutinis palikuonis, gyve
nęs nepriklausomais laikais Pla
teliuose. buvo didelis keistuo
lis. I^bai nemėgo moterų, tie
siog jų bijojo. Sutikęs parke 
moterį, įsikniaubdavo i ineilį. 
užsidengdavo akis delnais ir 
laukdavo, kol moteris praeis 
pro šalį, jo kambarius galėjo 
užeiti tik vieną giminaitė, tetu
lė. bet ir tą dažnai Išprašydavo 
laukan. 1. (

Grafas kiekvieną dieną va- i

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
rradžingilgite savo gimine.” t artimnoMin*

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR U2KARPAC1O RUSIJOJE!

jiem vilnone” ’atknkas suknelėm, eilutėm, ap-miųstanj
M’i hz '.ili.k-i* m matini*. n-'y’i paoAtuM- «

v į ’ n i f i > • •» »• j

;! S. BECKENSTEIN, Ine

žiuodavo pasivažinėti arkliais. Ii 
Apsnigo, ar lijo, ar saulė švietė, i'j

!•! krautuvė

118-125-130 ORCTI ARI) ST.. į 
cor. Deuncey. NVC <JR 5^1525 *

<Wt*uTUVf<l ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
*E*TAOlENIUS. NUO » RVTO IKI i>:30 VAKARO

Atsineškite AJ -kclbtmą. kuris bus ypatingai įvertintas

• Eltos žinių
yra leidžiamas vokiškai, ang
liškai ir itališkai. Itališkąją 
Eltą redaguoja kun. V. Min
cevičius. Neseniai pasirodė 
šių metų pirmas numeris, 
kuriame sudėta daug infor
macijos iš lietuvių gyvenimo 
įvairiose pasaulio kraštuose. 
Plačiai informuojama ir apie 
okupuotą. -Lietuvą.

,• Am. Liet. Dailininkų Są
jungos pirmininku perrink
tas dail. Z. Kolba. Į valdyba 
išrinkta M. Šileikis. J. Tri- 
čys. M. Laurinavičienė ir J. 
Pilipauskas.

• Grccnfickl. Mass. Šv. 
Onos draugystė margučių 
pietus rengia balandžio 13, 
1 v. p.p. Robcrt E. Pray Hali. 
31. Federal Str. Pietų kaina 
99 cnt. Bus programa ir bus 
duodamos dovanos už gra-
žiausius margučius. Kviečia
mi visi dalyvauti ir linksmai 
pralaisti laiką. Komitetą su
daro A. Stcpankcvičicnė. A. 
Budrevičienė ir M. Aguonie- 
nė.

Ieškomas Pet ras Doks- 
nys. sūnus Antano, gimęs 
Lietuvoje. Rokiškio apskrity
je. Vaidlonių kaime. Ameri
koje gyvena maždaug nuo 
1928 m. Ieško jo sūnėnas-An
tanas Dcksnys, sūnus Piano 
Jis jKits. arba, žinantieji, pra
šomi rasytj j Darbininko re
dakciją.



kaip'vaistai ACTH sėkmingai veikia psichiškai atsilikusius vaikus.

Balfo susirinkimas.

Kovo 23 pobažnytinėje salėje 
įvyko Balfo 22 skyriaus susirin
kimas. Nariai buvo kviesti at
virutėmis. Dalyvavo 12 narių.

Paskutinio susirinkimo proto
kolas ir metinė apyskaita buvo 
priimta be pataisų. E skyriaus 
valdybos pranešimų paaiškėjo,

NORWOOD, MASS.
kad Balfo centrai per praėju- 

, sius metus buvo išsiųsta 80 doL 
Už praeitus metus nario mokestį

ko lietuviškam sportui buvo vi
suose frontuose nęlaimignas.

bo krepšinio vienetas neišnau
dojo progos patekti į YMCA tu-

* Ridgewoodui 75:91. LAK šį kar
tą žaidė sustiprinęs sąstatą ke
liais Skilesniais amerikiečiais 
žaidikais, bet priešininko taip 
pat nepėsčio būta ir pastatyta 
aikštėn beveik vien tik iš kole
gijų žaidikų komanda. Atletai 
pradžioje vedė net iki 9 taškų 
skirtumu kėlinį pralaimėjo tik 
40:41. Antro kėlinio jau pradžio
je Ridgewoodas persveria ir ve
da iki rungtynių pabaigos. Mū
siškiai vienu metu buvo suma-

bet vėliau pralaimi 75:91-
Nekaip sekėsi sekmadienį ir 

pinigais ir arti 600 svarų drabu- futbolininkams, oberlygos pir- 
žių. Skyriui priklauso 35 nariai, 
užsimokėjo 24 nariai Lėšoms 
sukelti buvo įstengta suruošti 
tik vieną pobūvį, kuris davė 82. 
41 dol. peiso. Sausio 1 dienai 
kasoje- liko 40 doi 46 centų. 
Praeitais metais bet kokiems po
būviams rengti Norwoode buvo 
blogi metai: daugumą norwoo- 
diečių visa vasarą buvo palietęs 
streikas.

Paskutinis dienotvarkės klau
simas — skyriaus valdybos rin
kimas — dėl mažo susirinkusių 
narių skaičiaus liko neišspręs
tas. Nutarta litų susirinkimą 
šaukti pabaigoje balandžio mė- ................- .v ,- .
nešto, kuriame bus sprendžia- išvidinių nesutiktai

e •nuregi

mas tolimesnis skyriaus veiklos 
ir likimo klausimas.

Skyriaus susirinkimas nuo
širdžią padėką pareiškė: kun. 
kleb. F. Norbutui už paramą 
skyriui, ypatingai darant dra-

2______ L 2 _• bi^&ų vajų visiems skyriaus na-
lėjo būti ir kiek daugiau iš to- riams, kūne prisidėjo darbu 
kios palyginant, nemažos kolo- drabužius supakuoti ir išsiųsti, 

taip pat visiems skyriaus rėmė
jams ųž drabužius ir pinigines 

Kun. Žuromskis gimęs yra aukas

STOUGHTONO ŽINIOS

Kovo 25 lankėsi vysk. Mine- 
han ir suteikė sutvirtinimo sa
kramentą 143 asmenims; jš jų 
76 berniukams, 59 mergaitėms, 
4 vyrams ir 4 moterims. Jauni
mo tarpe matėsi su lietuviško
mis pavardėmis: W. Julevieh, 
J. Kurowski, M. Grigas, Fr. Ma- 
lenoski, R. Miškinis, W. Ste- 
panski, V. Strimaitis, C Gili, R. 
Kairis, M. Klevinski, J. Pietros- 
kewicz, A Russell (Ručinskaitė), 
D. Tumas.

Kovo 30, 31 ir balandžio 1 
buvo atvykęs kun. J. Žuromskis 
iš Bostono ir vedė rietės lietu
viams rekolekcijas. Dalyvių ga-

menybių rungtynėse pralaimė
ta Giuliana FC 1:5 (0:2), tuomi 
jau ir teoretiškai užsitikrinant 
paskutiniąją vietą. LSK šį kar
tą žaidė sękančiu sąstatu: Savei- 
kis; Vaitkevičius, Mileris; Wells 
Arens, Didžbalis H, (Stewart); 
Butrimas, Fekete, Remėza,Ca - 
sey, Gražys,. Priešininkas šį kar
tą nieko ypatingo neparodė ir 
laimėjo prieš visai be treniruo
čių ištižusiąmūsų komanda. Gar
bės įvartį esant pasekmei 0:3 
aštriu šūviu pasiekė Remėza. Re
zervinė, nežaidžiant jauniams ir 
esant gražiam orui šį kartą bent 
surinko pilną sąstatą. Deja ir

nijos.

teko nusileisti italams 0:3 (0:0) 
Tokiu būdu mūsų rezervinė ir 
toliau laiko rekordą, šį sezoną 
visas rungtynes pralaimėdama!

Taigi, sudiev oberlyga! Apie 
tai plačiau kitą kartą.

Didelis LAK vakaras
Kaip jau minėjome, gegužės 

30 dieną, Memorial Day, Lietu
vių Atletų Klubo sporto sekcija 
rengia didelį vakarą-balių Saieva 
salėse, 260 Knickerbocker Avė.

Šiose salėse preiš keleris me
tus L. Bendruomenė rengė Nau-

bostoniškis, bet jo tėveliai —
Varėnoje, taigi tikras <1 rinkas Tikėsimės, kad sekantis su-
Jau septiniolikti metai kai kuni- sirinkimas bus gausesnis savo caiėc
sauia ir devinti metai kai vra nariais ir teigiamai išsispręs vi- Metų sutikimą. Dabar sales 
National Guard kapelionas ir si skyriaus sunkumai ir dėl to ^“jai
turi kapitono laipsni metai bus našesni varge esan- Jintos- Vakaro metu buspaskelb-
tun kapitono laipsių tiems tietuviams. ti geriausi mūsų sportininkai,

Stoughtoniečiai dėkoja jam 
už gražiai pravestas rekolekci- K. S.

‘ Dal. SKAITYK VARPELĮ.
------------------------------------------- , naudingas, iliustruotas, mėnn*

Nustomd. laivM
Didžiausias Norvegijos kelei- _ _

vinis laivas Skaubryn, plaukęs į Į— t 
Australiją, kovo 30 ažsidegė ir na«MMwnicporT, im. 
nuskeno Indijos vandenyse, ne- 
toli rytinės Afrikos krantų, apie 
300 mylių nno Sokotra, mažos 
Britų salos. Laivas buvo 9,786 
tonų plaukė iš Bremerhaveno, 
Vokietijos, į Australiją ir vežė 
emigrantus skandinavus bei vo
kiečius. Keleivių buvo apie 1,100 
Pro šalį plaukęs anglų laivas, 
City of Sydney, išgelbėjo visus 
keleivius ir laivo įgulą

o trumpa programa, atrodo, tik
rai užintryguos žiūrovus, kadan
gi ruošiamasi pateikti kž ką 
tai dar nematyto. Patariame to
dėl visiems pasižymėti šią datą.

Atletas

C. HELBOCK CO., INC.
PAINTING CONTRACTOR

365 Boston Post Rd. 
Bronx, N, Y.

^en* tensulato ieškomi asmenys

Jurgelevičienė ir Pancelevičie- 
nė, ah& Klimavičiūtės, dukterys 
Igno 
Kapturauskas, Pranciškus 
Katauskas, Povilas

jos broliai Skipinatas, Edvardas 
ir Julius, bei seserys Olga, Rože 
ir Vale, iš Kelmės.
Babilius,, Jonas, britų pilietis, 
gyvenęs Škotijoje, vėliau Tor
onto, Kanadoje, prašomas atsi
liepti skubu palikimų reikalų Katauskienė, Julė, duktė Stasio

Kilinskas, Jonas, sūnus Miko, iš 
Alytaus
Klimavičiūtės, dukterys IflB 
Jurgelevičienė ir PancelevM^ 
nė
Kraujutis, Antanas, sūnus An
tano
Kriucius, Jonas, iš Naudžių k., 
Šakių ap.
Kulbickaitė, Marcelė ir Marijo
na, dukterys Kazįmiero 
Kurganovičaitė-Jakaitienė, Olga 
iš Kėdainių ap.
Kuskis, Jonas, iš šilgalių kaimo 
Ląukuvienė, Michalina- prašomi 

t - atsiliepti jos sūnūs ir duktė .
Lušas, Juozas, sūnus Juozo 
Markūnas, Ignas, iŠ Žemaitkie
mio val.v Ukmergės ap.
Mataitienė - Stankevičiūtė, Kazė, 
d. Juozo
Navikas, Jonas, Mykolas, ir Pet
ras, iš Kaltinėnų , 
Pancelevičienė ir Jurgelevičie
nė, abi Klimavičiūtės, dukterys 
Igno
Podkočiunas, Napalys, sūnus 
Vladimiro

Ceškevičiutės, trys dukterys Elz
bietos češkėvičienės - Budrei- 
kaitės, d. Motiejaus, kuri buvo 
iš Paliūnų k., Krasnavo vai., Su
valkų apskr
Duobaitis, Gustavas ir Martynas, 
sūnūs Fridriko
Garlavičius, Adolfas, iš Švenčio
nių ap. '
Garšvienė-Ražaitytė, Marijona, ir 
jos sūnus Garšva, Kazimieras, 
sūn.. Stasio. . —
Grigaliūnas, Juozas, apie 35 m. 
amžiaus, kilęs nuo Velykių, Pa
nevėžio ap. .
Hitnerienė-Skipinaitė, Olga, jos 
broliai Skipinatas, Edvardas ir. 
Julius, ir seserys Elena Ainakie
nė, Rožė Skipinaitė ir Vale Vin- 
slavičienę^iš Kelmės.
Hladkovky-Šukytė, Elena, duk
tė Jurgio, gyveno Buenos Aires, 
Argentinoje
Indriulis, Leonas, sūnus Antano, 
gyvenęs Pakruojuje

EVergreen 8-9794

M. ąnd Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

987 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

Pogirskis Vytautas, iš Kuršėnų 
Rajeckas, Antanas, sūnus Rapo
lo, iš Pumpėnų

Prano, g. 1917 m., Užušilės km.

Rudytė-Butkienė, Ona, iš Pask- 
liaučių k, Kaltinėnų vaL 
Sakalauskienė, Konstancija 
S^nys, Juozas, sūnus Stasio 
Skipinatas, Edvardas ir Julius, 
bei jų seserys Elena Ainakienė, 
Olga Hitnerienė, Rožė Skipinai
tė, ir Valė Vinslaričienė, iš Kel
mės.

Šukytė-Hladkovsky, Elena, duk
tė Jurgio, gyveno Buenos Aires, 
Argentinoje

Svolkinineė, Birutė 
Talandzevičius, A., gyveno 956 
Everett St, Los Angeles 26 
California.

Urbonas, Antanas, iš Pakalniš
kių km., Kražių vai., Rasentų ap. 
Užkuraitis, Juozas ir Petras, sū
nūs Petro.
Valančiunas, Jonas, sūnus Pet
ro. .
Vaškys, Vincas, iš Pavartyčių k., 
Šeduvos vai.
Vespenderis, Pranas, sūnus An
tano, iš Varnių vai.
Vinslaričienė - Skipinaitė, Vale, 
ir jos broliai Skipinatas, Edvar
das ir Julius, bei seserys Elena, 
Olga ir Rožė iš Kelmės i 
Virmau'kas, Kazimieras 
Zaliackas, Petras, sūnus Petro

Ieškomieji arba apie juos ži- '• 
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS 1

3423 FULTON STREET __ TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y.. APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto ECA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak. ’
, Pirmadieniais iki 6 vai. vak. 1

MAUS HELP WANTED 
ROOFEB-'TINSMITH 

Eiperieneed 
HOLT CO. 

161 difton Place 
BrooHyn, N. Y. 

MA 2-7730

Martha Raye Club

Weddings Banųuets
Sočiai Functions

jg=- ..... 1 ,
Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federalinio ir vals
tybinio takso (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginio perlaido (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVE^ - WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

šiokiadieiiutis — 9 vaL ryto figi 9 vaL valu, 
z- sekmadieniais — 1 vaL p.p. ligi 5 vaL vak.

■ -------------- ------ ■ *

A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su
užsakymu

DR. D. PILKA 
546 EL Broaduvay 

So. Boston 27, Mass.

ALARSKI
F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN. _
MalonUi patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose

Tei. CHspd 6-1377

Dancing—Frlday A Saturday 
LARGE BALLROOM 

CONTINENTAL CUISINE
CAU.

TUlip 2-9844
4069 BRONXWOOD AVĖ. 

Near Cor. 229th St. 
BRONX, NEW YORK

Refigious Artfctes 
Greettng Cards

RADOO VAttMTOl JXUARU8 MB 
UIS SKRIEJA PAS KIEKVIENA. 
LIETUVI DIDŽIOJO NBD-YORK0 
N-X IRCON1L APYLINKĖJE KU? 
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO1» 
TUHŠKJMežDOTDR K DAINOM

• ’ THE 
UTtLE 8HOPPE 

762 Amsterdam Avė. 
(at 97th St) UN 5-0635

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

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

TeleL GR 5-SISS
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

A N G I E * S 
NEW BRIDAL 8ALON 

5652 Myrtie Avė. 
Bridal and Bridesmaids Gowns

SIUNTINIAMS | LIETUVĄ!
Tamsta rasi didėt) pasirinkime vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei žvarkams.
Mainytos ir rayonlnSs medžiagini parduodamos griežtai urmo 

ivbotesate) kainomis.

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

87 Sherldaa Avė.
BrooUyn L M. N. 

Tel. APpl^gate 7-7083

PRIE CITY SAVINOS BANK TeL KL 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 8 VAU VAKARO 

MOaų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo BJO už pilnų stintų

R epubli c 
Wine & Iiquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. ■
TeL E V 7-2889

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

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

WINTER GARDEN TAVERN, Ine

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susimi

kimams, etc.
1883 MAIHSON ST.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forost Avė. stoties) Ridgewood ;



ŽINIOS

Lietuvių mokytoj ę d««n«

NEWYORKAS

Iš BALFO VEIKLOS

Paminklo komitetas

Joseph Garszva

LIETUVIS ADVOKATAS

VACLOVAS VERIKAITIS D. KLINGA

EŲENA KEPALAITE, išraiškos šok i y menininke

Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyne.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

KONCERTU RENGIA ATEITIES ŽURNALAS

lt kairta j dešinę: Justinas Zubrickas—11 bosas, Alfredas Brazys—baritonas, Patriotą L’Heureux— 
akompaniatorž, Vaclovas Verikaitis—solistas ir kvarteto vadovas, Antanas žiobakas—II tenoras ir 
Herbertas Rožaitis—I tenoras.

Julijos Rajauskaitės
koncertas Town Hali bus ge

gužės 11 d, 2:30 v. p.p. Pianistė 
skambins Bach-Siloti, Beetho- 
veno, Čiurlionio, Banaičio, Cho- 
pino ,Debussy, Liszto, Pagani- 
ni-Liszto kūrinius.

Ralfo pirmininką*, kardinolo 
SpeUmano paskirtas Sisters of 
Chnstian Doctrine, Ny ack, N.Y., 
vienuolyno kapelionu, šias pa
reigas pradėjo eiti balandžio 7. 
Gyvendamas vienuolyne, jis 
tvarkys ir Balfo reikalus.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

jo vedamas VYRŲ KVARTETAS iš Toronto.

Kun. Petras Totoraitis
įteikė Baliui gerą glėbį reli

ginių knygų ir mokslo vadovė
lių Lenkijoje atsidūrusiems lie
tuviams. Knygos persiunčia
mos i Lenkiją. Jos buvo sudova- 
notos N.Y. ir N J. Kunigų Vieny
bės skyriaus.

Stephen Aromiskis
1 (ARMAKAUSKAS)

Graborius-BalsamDotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

AMERIKOS KATALIKŲ EPISKOPATO pirmininkas J. E. Ark. 
Francis P. Keough š. m kovo 25 d. įte.ikia Balfo pirmininkui 
kan. dr. J. B. Končiui 20,000 dolerių čekį. Pinigai skirti šelpti 
lietuviams katalikams, nukėntčjusienis nuo komunistu.

Po koncerto — šokiai, kuriems gros R. BUTRIMO orkestras

Dzirvonas iš tų pareigų pasitrau
kė. Kan. Kofičius, Balfo pirmi
ninkas, tą pasitraukimą apgai
lestavo ir Alb. Dzirvonui už at
liktą darbą Balfui atskiru raš
tu nuoširdžiui padėkojo: -
* A. Dzirvonas tai šakota as
menybė. .Tikras visuomeninin
kas, parengimų organizatorius. 
Ypač jam arti širdies^buvo (ti
kime ir tebėra) bet kur esantis 
vargstantis brolis — sesė lietu
vis. Balfo centras tikrai pajus 
A. Dzirvono pasitraukimą.

MANCHESTER, N.Y.
Prieš Velykas senelių poilsio 

namuose inž. K. Daugėla skai
tė paskaitą.ir rodė spalvotas 
nuotraukas, gi solistė St. Dau
gėlienė, palydima dukters Rū
tos, padainavo keletą dainų

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parfnray Statlan)

VVoodhAvea, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

Paryžiaus baletas
atvažiavo Į New Yorką šešių 

savaičių gastrolėms stato “Car- 
men” ir “La Rose dės Vents”. 
Spektakliai prasidėjo balandžio

Balfo seimas
Balfo Centro Valdybos ir di

rektorių nutarimu 1958 m. Bal
fo Seimas bus šaukiamas Ne-' 
wark, NJ- lapkričio 22-23 d.d. 
Balfo aktyvistai Newarke mie
lai sutiko Seimą globoti ir de
legatus vietas jėgomis pavaišin-

5,000 markių vaikučiams 
ligoniams

Baltijos klubas išstatė dvi ko
mandas New Yorkb miesto pir
menybėse. kurios prasidės ba
landžio 11. Pirmai komandai 
vadovaus latvis A. Rankis. an
trai E. Staknys. Viso įsirašė 26 
komandos, kurios tarpusavyje 
rungsis keliose grupėse

Mūsiškių dar dalyvaus A. Šu
kys, V. Kulpavičius, Ši: Trojanas, 
J. Vilpišautkas, A. Ratas, M. 
Slapšys.

DARIAUS GIRĖNO. PAMINK
LAS

Komitetas, kuris rūpinasi Da
riaus-Girėno paminklo staty
mu, jau yra pasirašęs sutartį 
su kontraktoriumi. Darbai tu
rėjo prasidėti kovo mėnesį, bet' 
dėl blogo žiemos oro jie atidė
ti balandžio mėnesiui.

Aukos paminklui darreikalin- 
gos, ir prašome jas siųsti paš
to perlaida, Darius Girėnas Mo- 
nument Fund, komiteto iždinin
ko adresu: Mr. P. .Montvila, 
85-66 98 St., Woodhaven 21, 
N.Y.

Brooklynėčių aukos: Moterų 
Vienybė $25.00; po *$1.00 Mo
terių Ausiliary Klubas, Maspeth 
N.Y. ir Juozas Garszva. Po $5: 
T.P. Pasninkas, P. Strolis Ur
šulė šušiene; dr. V Avižonis, 
Bay Shooe, LI.; ir V. Beleckas. 
Po $2.00: A Verbyla ir S. Khz- 
lauskai. Po $1.00:-A Kulis,’p. 
Svilainiai ir Mrs. Akelis.

Aukos iš kitur: Mrs. Agnės 
Gilis (Stasio Girėno sesutė) Los 
Angeles Cal., aukojo $100.00 
Po $10.00: Rūta Lee Kilmony- 
tė, Hollywood, CalųS, Zansitis, 
Easton, Pa.; SLA kuopas 40ta 
T’ittsburgh, Pa.; 23 kp. Shena- 
doah, Pa.; 352 kp., Detroit, Mieli. 
236 kp, Toronto, Canada. Po 
$5.00: SLA 173 kp. Dracut, 
Mass.; J. Vitkūnas, Canada ir 
P.. Labanauskas, Washington, 
D. C.; O. Švedaitė, Montreal, 
Canada, $2.00

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
Ramovės.skyrius, Baltimore, Md 
per M. Šimkų pravesta rinklia
va; po $5.00: K. Jancas, V.J. 
Matekūnas, J. Gudauskas, E. 
Dizaitis ir M. Šidlauskas. Po $2. 
J .Austrą, J. Kazakevičius, J 
Naudūnas, K. Bradūnas, H. Ar
mėnas ir Birutė Astasauskaitė 
Po $1.50 N.L.E. ir M. Šimkus, 
o $1.00: S. Malkelis, J. Ližaitis, 
Nolius, V. Valeika, J. Ankus, . 
Vereckūnas, Krakaitis, Gudaus
kas, Jakubauskas, Karatas, Sli
žys, Kanuka, S. Kelpša, K. Stu- 
puras, .Gailevičhfs. B.Kalinaūs- 
kiene, D. Lazaitis, V. Mikalonis 
ir Bayutas.

Iš Baltimorės Ramovės sky
riaus su smulkiais gauta viso au
kų $75.00.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja.

šeštadienį, balandžio 26, 12 
vai. Bostono lituanistikos mo
kykloje bus pavyzdinė painoka, 
kurią ves iš Montreal, Canada, 
atvykęs dr. H. Nagys. Į pamo
ką kviečiami visi suinteresuo
ti mokytojai.

1 vai. pp. L Taut. S-gos, 
namuolse, 484 E. 4th St., So 
Boston, Mass, rengiami bend
ri pietūs, į kuriuos kviečiami 
visi Bostono lietuviai mokytojai 
ir jų svečiai. Pietų metu kal
bės dr. H. Nagy s ir bus atlik
tas Bostono liet, mokytojų su
sirinkimas.

3 vai. p.p. ten pat, 484 E. 
4th St., So Boston, Mass. vir
šutinėje salėje įvyks N. Angli
jos lietuvių mokytojų konferen
cija, į kurią kviečiamos parapijų 
mokyklų seselės mokytojos ir 
iš tremties atvykę mokytojai. 
Konferencijoje bus nagrinėjama 
klausimas, kaip nustatyti pro
gramas ir kaip dėstyti lietuvių 
literatūrą mūsų mokyklose. 
Trumpus referatus tais klausi
mais skaitys Sesuo M. Elzbieta, 
V. Kulbokas, Pr. Pauliukonis. 
Bus diskusijos ir pranešimai. 
Kviečiame dalyvauti.

PADĖKA
Ruošiant “Coppelia” baleto 

spektakli, kelios savaitės prieš 
premjerą sunkiai susirgo mano 
vyras Jonas Vasiliauskas, ir at
rodė, kad visos mano ir baleto . 
studijos pastangos sėkmingai už-~ 
baigti pradėtąjį darbi nueis nie
kais.

Tokiu man nepaprastai sun
kiu metu įsitikinau, kad turiu 
draugų, kurie man nuoširdžiau
siai ištiesė pagalbos ranką, ir 
tik jų dėka baleto spektaklis ga-

J. B. S h a 1 i n s 
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Railas 
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. EALLAS—Direktorius
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

- Reikalų Vedėjas

660 Grand Street

Velykų proga Balfo Centro 
Valdyba paskyrė 5,000 DM mū
sų tremtinių, esančių Vakarų A. Dzirvonas pasitraukė iš Bal- 
Vokietijoje, vaikučiams ir ligo- fo Chicagoje
niams. Paskirtus pinigus, kaip Kelis metus sėkmingai tvar- 
Balfo dovaną, išskirstys ir įteiks kęs Balfo reikalus Chicagoje A. 
reikalingiesiems Balfo įgalioti
nio taryba, esanti Miunchene.

Tūkstančiai svaru miltų, sūrio 
ir pieno Balfui

JAV Žemės ūkio ministerija- 
davė daug maisto gėrybių. Jos 
visos skirtos Vokietijoje esan
čių tremtinių šalpai. Kovo 7 dr 
laivas išvežė 80,000 svarų mil
tų. Balandžio 22 d. išplauks su 
44,000 sv. pieno miltelių. Sūris 
(36,000) išplauks Į Europą gegu
žės 22 d. Taigi Amerikos vyriau
sybė mūsų šelpiamieiems davė 
80,000 kg. vertingo maisto, ver
to ne mažiau kaip 25,000 dol.

Visos šios gerybės, kiek tai 
įmanoma, bus lygiai paskirsty
tos mūsų broliams lietuviams, 
likusiems Vokietijoje. Visa bė
da, kad Balfui trūkstą pinigų iš
vežioti tą maistą plačiai išsi
blaškiusiom po Vokietiją tau
tiečiams. Kaikuriuos iš jų šelp
ti Balfas yra priverstas prašyti, 
kad šelptų vietinės organizaci-

Breoidyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC

Stasiui Santvarai, dr. Broniui 
Mickevičiui už jų brolišką pa
galbą parengiant ir pravedant 
spektaklį, dėkoju dailininkui 
Viktorai Andriušiui, kuris, pats 
sirgdamas, sukūrė puikias sce
nos dekoracijas ir paskutines 
savo jėgas aukojo spektaklio 
metu, muzikui Izidoriui Vasyliū- 
nui, vadovavusiam baleto mu
zikinei daliai, nuoširdžiai prisi
dėjusiam prie spektaklio pasi
sekimo. Visada atsiminsiu savo 
bičiulius, kurie mane parėmė 
moraliai, savo atsilankymu ir 
sveikinimais, ir dėkoju bičiu
liams iŠ Kalifornijos, netikėtai 
atsiuntusiems gėlių ir linkėjimų 
telegramą.

Tatjana Babuškinaitė-Vasiliaus- 
kienė

Balfo Pirmininkas lanko skyrius 
Kan. dr. J.B. Končius po 

trumpo poilsio Floridoje grižo 
į New Yorką ir pradėjo lankyti 
Balfo skyrius, kad pagyvintų jų 
veiklą. Prieš Velykas aplankė 
Baltimorę, Pittsburghą, Detroitą 
ir Chicagą.

Philadelphijoje ir Baltimorė- 
je pradedami piniginiai Balfo va
jai. Chicagoje atsirado specifi
nių Balfo reikalų.

Balfo centro sandėliai pilnėja 
ir tuštėja

Balfo sandėlių vedėjas p. 
Kulpavčius džiaugiasi, kad i Bal
fo sandėlius prisiunčiama geri įėjo laiku įvykti, šia proga no- 
kiekiai knygų. Dalis jų persiun- nu pareikšti gilią padėką Liėtu- 
čiama Punsko lietuviams. P. vių Enckiklopedijos leidėjui p

Juozui Kapočiui, kuris, perkrau
tas gausybe savo darbų, rado lai
ko net naktimis lemiamai pa- 

Balfo sandėlyje yra geri kie- dėti tvarkyti sudėtingus spėk- 
kiai rūbų, kuriuos atitinkamu taklin paruošimo reikalus Karš- 
laiku Balfas persiųs į Europą tai dėkoju Antanui Gustaičiui, 
Aukotojai prašomi nesiųsti ne
naudingų drabužių, juo labiau 
nesiųsti C.O.D.

Prisimintas dail. P. Kiaulėnas
Dailininko našlės Vassios 

Kiaulėnienės pastangomis jos 
bute kovo 29 d. buvo paminė
ta Petro Kiaulėno kūrinių paro
dos, praeitais metais suruoštos 
Paryžiuje, metinė sukaktis ir 
dailininko geriausiųjų kūrinių 
reprodukcijų albumo išleidimas. 
Pobūvyje dalyvavo gražus bū
relis- Kiaulėnų draugų, prisidė* 
jusiu prie šio albumo išleidimo.

Albumas turi 12 reprodukci
jų, pagamintų vienos Paryžiaus 
geriausių paveikslų reprodukci
jų dirbtuvėse. Jo kaina $3.50. 
Galima užsisakyti pavieniui ir 
didesniais kiekiais pas dail. 
našlę — V. Kiaulėnienė, 34-21 
77 Street, apt’ 500, Jackson 
Heights, New York, Tel. HI 6- 
6475.

337 Union Avė-, 
Brooklyn 11, N.Y 

Tel. EV 4-1232

William J. Drake- 
Dragūnas

Seimo atstovams kelionės iš
laidos nebus atlyginamos, nes 
didysis Sibiro ir Lietuvos kan
kinių vargas verčia Balfą labai 
taupytį.

Balfas gavo 2-,000 doi.
Amerikos vyskupai per Bal

fo pirmininką kan. dr. J. Končių 
perdavė Balfui 20,000 dolerių, 
skirtų sušelpti mūsų tėvynės 
kankinius, kunigus ir vienuolius. Kulpavičius prašo nesiųsti su- 
ši suma paskutiniame Balfo plyšusių laikraščių ar žurnalų, 
Centro Valdybos posėdyję, įvy- jų nėra kur dėti.
kusiame kovo 27 d. atitinkamai 
paskirstyta.

dalyvauti.

ALRK Federacijos New Yorko 
apskrities valdyba

Stasys Gailevičius 
akomponuos V. Verikaičio 

'vadovaujamam Toronto vyrų 
kvartetui, kuris išpildys progra
mą Ateities žurnalo koncerte 
balandžio 13, sekmadienį, 5v. 
p.p. Apreiškimo parapijos sa
lėje, Brooklyne.

Aušros Vartę
pąrapijos bažnyčioje ~New 

Yorke balandžio 13 prasidės ke- 
turiasdešimts valandų atlaidai. 
Pamokslus sakys Tėv. Dr. Kle
mensas žalalis, O.F.M. Vaka
rais mišparai 8 v. Parapiečiai ir 
prieteliai kviečiami atsilankyti.

Liet, spaudos kioskas
; atidaromas balandžio 11 Lie
tuvių Piliečių Klubo patalpose, 
280 Union Avė. Kioskas bus ati
darąs penktadieniais nuo 6 iki 
9 v.v., šeštadieniais 1-6 v. v. ir 
sekmadieniais nuo 12-2 v. p.p.

Pabaltijo Moterę Klubo 
lietuvių sekcija tradicinį vely

kinį stalą dėl . vykstančio V. Ve
rikaičio koncerto iš Atvelykio 
nukelia į balandžio 19,į šeštadie
nį. A. Galdiko paveikslas “Ru
duo Lietuvoje”, 'paskaita ir ve
lykinės vaišės vyskta Baltų Lais
vės Namuose. Pradžia 5 v. p.p.

Katalikę Seimelis New Yorke
Aeinantf sekmadienį bal. 

13. 2 v. p.p. Angelų Karalienės 
parapijas salėje įvyks visų New 
Yorko katalikų seimelis. Bus 
svarstomi katalikų akcijos klau
simai, veiklos pagyvinimo ga
limybės, renkamą^ nauji valdo
mieji organai. Paskaitą skaitys 
buvęs ilgametis “žemaičių 
Žemės” redaktorius, gimnazijos 
mokytojas ir direktorius Kazys 
Mockus iš Bostono, populiarus 
ir patrauklus kalbėtojas. Visi 
Nėw Yorko lietuviai kviečiami

BARASEVK3US ir SCNUS 
FUNERAL HOME 

254 ,W. Broadvay
■ South Boston. Mass.

JOSEPH BARACEV1ČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2596

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS

. Laidotuvių Direktorius 
ir Ealsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koply&a šer
menims dykai. Aptaraanja Caro- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. , 
Reikale šaukite: TeL TR 6-S434


