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KORĖJOJ DEBESIS PUSIAU SKAPTAI
Munsan. — Korėjos paliau

bų derybos šiomis dienomis 
pirmyn nepajudėjo. Jungt.- 
Tautų delegatai nuo sekmadie
nio pradėjo vesti derybas pu
siau slaptai ir siūlo tą pat da
ryti komunistams. Tikimasi, 
kad šiuo būdu gal lengviau pa
vyks pasiekti susitarimo, kai 
dėl kiekvieno dalyko tuojau 
pat nebus visam pasauly ko-

P. ŽADEIKIS LANKĖSI 
VALSTYBES DE

PARTAMENTE

Kovo 13 d. Lietuvos įgalio
tas ministeris Washingtone 
drauge su Latvijos atstovu 
Feldmaniu padarė mandagumo 
vizitą naujajam Valstybės De
partamento pasekretoriui Sar- 
geant. Buvo paliesti ir šio me
to aktualūs Baltijos kraštų 
laisvinimo kovos aspektai.

PROF. J. KAMINSKAS IMA
SI SUDARYTI VYKDOMĄ

JĄ TARYBĄ

New Yorkas. — Po pasitari
mų įvairiais Lietuvos laisvina
mojo darbo organizacijos bei 
vykdymo klausimais prof. J. 
Kaminskas sutiko imtis Vykdo
mosios Tarybos sudarymo. Ar
timu laiku jis numato išvykti 
į Europą.

K. ČIBIRAS — SPAUDOS 
ATTACHE

Nuo š. m. pradžios žurnalis
tas Kazys Čibiras figūruoja 
Urugvajuje diplomatų sąraše 
kaip Lietuvos spaudos attache. 
Urugvajaus užsienių ministeri
ja, pripažindama jam šitą titu
lą. parodė Lietuvai palankumo.

K. Čibiras yra vienintelis 
šiuo metu (ir berods, ar tik ne 
pirmasis) Lietuvos spaudos at
tache. Savo veikalais apie Lie
tuvą ir savo straipsniais Pietų 
Amerikos spaudoje K. Čibiras, 
slapyvardžiu Verax yra išva
ręs gilią vagą informuodamas 
apie Lietuvos reikalus. Lietu
vos priešų jis dėl to buvo ir yra 
puolamas.

• SUGAVO URANO 
SPEKULIANTUS

Duesseldorfas. — Po ketu
rių mėnesių įtempto sekimo ir 
ieškojimo Vakarų Vokietijos 
policijai pavyko išaiškinti pla
čiu mastu suorganizuotą spe
kuliaciją uranu. Spekuliacijos 
tinklas, kaip rodo ligšioliniai 
duomenės, buvo išplėstas po vi
są Vokietiją. Jau suimta 30 u- 
rano spekuliantų. Juodojoj rin
koj spekuliantai už gramą ura
no, kurio kaina šiaip yra 500- 
700 markių, gaudavo ligi 2,000- 
5,000 markių. Vakarų okupaci
nių valstybių išleistas potvar
kis prekybą uranu griežtai 
draudžia ir už ją numato di
deles bausmes. Spekuliacijai 
panaudotas uranas kilęs dau
giausia iš buvusių vokiečių ka
riuomenės išteklių. Vokietijoj 
vis didesnio susidomėjimo ura
nu ir thorium kyla ryšius su 
bandymais atominę energiją 
panaudoti įvairiems kariniams 
ir civiliniams tikslams.

TIROLIO ALPESE VĖL 
GRIŪVA SNIEGAS

Viena. — Netoli Galtuer žie
mos kurorto vėl įvyko didelė 
sniego griūtis, kurios metu žu
vo mažiausia septyni darbinin
kai. kurie dirbo prie hidroelek
trinės jėgainės statybos. Ligi 
šiol Austrijos kalnuose šią žie
mą nuo sniego griūčių jau žu
vo 54 asmenys. 

mentarų. Tie komentarai, gal 
būt .sulaiką komunistus dauge
lį atvejų nuo susitarimo.

Paskutiniajame posėdyje bu
vo pasikeista žemėlapiais dėl 
uostų, kuriuose turėtų veikti 
neutralūs stebėtojai. Ginčai te
bevyksta vis tais pačiais klau
simais — belaisvių savano
riškos ar priverstinos repatria
cijos, komunistų aerodromų 
statybos paliaubų metu, Sovie
tų dalyvavimo neutralių ste
bėtojų tarpe ir k.

Fronte vyksta daugiausia 
tik žvalgybinių dalinių susidū
rimai. Keletas komunistų pra
silaužimo bandymų sąjunginin
kų artilerijos ir minosvaidžių 
buvo atmušti. Jungt. Tautų o- 
ro pajėgos toliau naikina ko
munistų užnugary karinius tai
kinius.

Gen. M. B. Ridgway inspektuoja Korėjoj kanadiečiu ginama 
fronte dali. Salia jo Kanados generolas Roekingham ir kairėie gen. 
Van Fleet.

AUDROS IR POTVYNIAI JAV 
PIETUOSE

ŽUVO 222 ASMENS. PADARYTA 10 MILIJONŲ DOLERIŲ 
NUOSTOLIŲ

Little Rock, Ark. — Pietinė
se valstybėse Arkansas. Ten- 
nessee, Kentucky, Alabama, 
Virginia ir West Virginia siau
tė didelė audra bei liūtys, ku
rios sukėlė potvynius. Dar ne
pilnais duomenimis, yra žuvę 
ne mažiau kaip 222 asmens ir 
per tūkstantį sužeista. Su
griauta daug namų, nutraukti 
elektros laidai, ir apsemtos 
dirvos. Prigėrė daug gyvulių. 
Medžiaginiai nuostoliai siekia 
milijonus. Arkansase gelbėji-

PRAGYVENIMO KAINOS 
KIEK SUMAŽĖJO

VVashingtonas. — Vyriausy
bės duomenimis, pragyvenimo 
kainos pirmą kartą nuo pra
eitų metų birželio mėnesio su
mažėjo 0,6%. Kainų sumažė
jimas pirmoj eilėj konstatuotas 
maisto produktams. Bet vis 
tiek nuo Korėjos karo pradžios 
kainos yra dar 10.4*7 pakilu
sios. Vyriausybė ir ūkio spe
cialistai pranašauja, kad kai - 
nos dar kris.

PABĖGO TARP VYNO 
STATINIŲ

Viena. — Traukiniui iš Bu
dapešto pasiekus Austrijoj Lin
co stotį, vienam prekiniam va
gone pasigirdo baidymas. Pa
tikrinus. pasirodė, kad jame 
buvo pabėgę į Vakarus vienas 
vengras su žmona. Jie prieš 
traukinio išėjimą pasislėpė tarp 
pakrautų vyno statinių ir ten 
buvo, kol traukinys pasiekė va 
karietišką Austrijos zoną.

Vakarai Oderio-Neissės linijos nelaiko 
galutine Vokietijos siena

Paryžius. — Pranešama, kad 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
atstovai susitarė dėl atsakymo 
į Sovietų notą Vokietijos su
jungimo klausimu. Vyriausy
bėms tam atsakymo tekstui 
pritarus, jis bus perduotas 
Maskvai.

Pirmoj eilėj tame atsakyme 
esą nurodoma, kad Vakarų są
jungininkai Oderio - Neisses li
nijos nelaiko galutinai pripa
žinta Vokietijos rytine siena. 
Ši linija buvo Potsdame pra
vesta tarp Sovietų ir Lenkijos 
okupacinių Vokietijos sričių. 
Tačiau vėliau lenkai paskelbė 
ją galutine savo siena su Vo-

mo darbams pašaukta Tautinė 
Gvardija ir mokyklose, bažny
čiose! bei kariniuose sandėliuo
se įrengtos pirmosios pagalbos 
stotys. Griuvėsiuose ieškoma 
dar daugiau audros aukų.

GEN. RIDGMAY ĮSPĖJA 
JAPONUS

Tokio.— Gen. Ridgvvav įspė
jo japonus, kad jie šiuo metu 
yra didžiausiame savo istorijoj 
pavojuje, nes į šiaurę nuo Ja
ponijos Sovietai yra sutraukę 
labai dideles karines pajėgas. 
Tos pajėgos yra sutelktos Vla
divostoke ir Sachaline.

Ridgvvay pažymėjo, kad So
vietai savo pajėgas sutraukė, 
norėdami japonus įgąsdinti. O 
kai baimė neveikia, komunistai 
griebiasi jėgos. JAV karinių 
jėgų Japonijoj palikimas tetu
ri viena tikslą — atremti šį 
pavojų.

LĖKTUVO KATASTROFOJ 
ŽUVO 44 ASMENS

Frankfurtas, Vokietija. — 
Pakeliui iš Johannesburgo. Pie
tų Afrikoj, j Amsterdamą o- 
landų lėktuvas ‘Karalienė Ju- 
liana”, norėdamas nusileisti 
Rhein - Main aerodrome, dėl 
rūko užkliuvo už medžio ir su
dužo. Žuvo 44 keleiviai ir įgu
los nariai. Trvs išgelbėti su
žeisti. Tam žuvusiųiu buvo o- 
landu, anglų, prancūzu, italu, 
vokiečiu ir egiptiečiu. Nukritu- 
siuoni lėktuvu Olandijos kara
lienė Juliana buvo numačiusi 
greitu laiku atskristi į JAV. 

kietija ir ją pripažino ne tik 
Sovietai, bet ir komunistinė ry
tinės Vokietijos dalies vyriau - 
sybė. Vakarų Vokietija tokią 
rytinę Vokietijos sieną atsisa
ko pripažinti, nurodydama, jog 
tarptautinėse sutartyse yra nu
matyta, kad galutinės pokari
nės Vokietijos sienos bus nu
statytos taikos sutartimi.

Taip pat Vakarų sąjunginin
kai savo atsakyme statą Sovie
tams klausimą, ar jie sutinka 
su laisvais, slaptais ir visuoti
niais rinkimais visoje Vokieti

jos teritorijoje.

JUNGT. TAUTŲ KOMISIJA 
ATSAKYMO DAR NESU

LAUKIA
Berlynas. — Jungt. Tautų 

komisijos, kuri turi ištirti, ar 
įmanoma visoje Vokietijoje 
pravesti laisvus rinkimus, pir
mininkas pareiškė, jog komisi
ja savo darbą tęs tik tuomet, 
kai gaus iš abiejų Vokietijos 
dalių sutikimą padėtį patikrin
ti. Tuo reikalu komisija numa
to dar kartą bandyti tokį Rytų 
Vokietijos ir Sovietų sutikimą 
gauti. Ligi šiol komisija jau su-

PATVIRTINO SUTARTĮ SU JAPONIJA
Washm£io»ias. — Po pen

kių dienų debatų senatas 66 
balsais prieš 10 patvirtino tai
kos sutartį su Japonija. Vy
riausybės atstovai pareiškė, jog 
sutarties patvirtinimas vėl su
daro sąlygas Japonijai įeiti į 
laisvųjų tautų tarpą. Sutartis 
patvirtinta šešeriems metams

NERAMUMAI TRIESTE

Triestas. — Neleidus pami
nėti ket vėrių metų sukaktį, 
kaip Vakarų sąjungininkų bu
vo pareikštas pasiryžimas 320 
kvadratinių mylių Triesto teri
toriją grąžinti Italijai, apie 7.- 
000 asmenų minia dviejų parų 
laikotarpy du kartu sukėlė 
smarkias riaušes ir antikomu
nistiniai darbininkai paskelbė 
dvylikos valandų protesto 
streiką. Susirėmimų metu apie 
6 asmenų buvo sužeista ir 40 
areštuota. Vėliau areštuotieji 
buvo paleisti, tačiau keletas jų 
už viešosios tvarkos ardymui 
traukiami atsakomybėn. De
monstrantai reikalavo, kad pa
žadas būtų įvykdytas ir Tries
tas grąžintas Italijai. įvairiuo
se Italijos miestuose įvyko 
simpatijai Triesto gyventojų 
reikalavimams pareikšti de
monstracijos. 

Prie3 liudydamas atstovu rūmu užsienio reikalu komitetui užsie
nio ;ta.calbos reikalu. Valstybės Departamento sekr. Achesonas kal
basi su to komiteto pirm. P. Riehard.

sipažino su padėtim Vakarų 
Vokietijoje ir vakarietiškoje 
Berlyno dalyje .bet rytinės Vo
kietijos dalies vyriausybė ir 
Sovietų okupaciniai organai 
ignoruoja šią Jungt. Tautų ko
misiją ir į jos paklausimą įsi
leidimo reikalu ligi šiol jokio 
atsakymo nesusilaukė.

ČEKOSLOVAKIJOJ PRAGY
VENIMAS DAR BLOGĖJA
Viena. — Nors Čekoslovaki

joj darbininkų pragyvenimo 
lygis jau ir šiaip labai žemas, 
vyriausybė paskelbė, jog bus 
imtasi priemonių dar diesniam 
taupymui, kad būtų galima 
pravesti ginklavimosi progra
mą. Šis pranešimas buvo pas
kelbtas, kai prekybos ministe
ris Gregor grįžo po ilgų pasi
tarimų iš Maskvos. Vyriausybė 
randanti, kad atlyginimai esą 
perdideli. o gamyba permaža. 
Tasai skirtumas tarp gamybos 
ir atlyginimų turįs būti paša
lintas, kitais žodžiais tariant, 
turi būti sumažinti darbinin
kams atlyginimai. Tuo būdu 
tikimasi sutaupyti 50 miliardų 
kronų.

praėjus nuo kapituliacijos. Li
gi šiol taikos sutartį su Japo
nija patvirtino penki kraštai — 
JAV, Anglija. Australija. Nau
joji Zelandija ir Ceilonas. Taip 
pat šią sutartį patvirtino ir Ja- 
poniojs parlamentas. Ji įsiga
lios. kai ją dar patvirtins Ko- 
nada. Prancūzija, Indonezija. 
Olandija, Pakistanas ir Filipi
nai. Pažymėtina, jog su sutar
ties aptvirtinimu priimta rezo
liucija, kad sutarties patvirtini
mas nesiejamas su patvirtini
mu Jaltoj padarytų susitarimų.

KOVA DĖL ĮSTATYMO 
PIETŲ AFRKOJ

Bloemfontein. — Aukščiau
sias Pietų Afrikos teismas pri
pažino, kad vienas svarbiausių 
nacionalistinės Malano vyriau
sybės išimties įstatymų yra 
priešingas konstitucijai. Tuo į- 
statvmu Kapo provincijoj turė
jo būti atimta apie milijonui 
mulatų balsavimo teisė. Pra
ėjusiais metais Malano grupė 
nedidele dauguma tą įstatymą 
buvo pravedusi. Šiai kovai 
prieš rasistinius įstatymus pir
mą kartą susijungė azijatai, 
kuriuos čia daugiausia atsto
vauja imigravę indai, ir mula
tai.

Prez. Trumanas trijų savaičių laiko taroj pirmo i savo konferencijoj 
Key West. Ha., pareiškė, kad jo nutarimas kandidatuoti ar nekan
didatuoti naujai kadencijai visai nepriklauso nuo Korėjos karo eigos, 
kaip neseniai i>aske!bė demokratu tautinio komiteto nirni. F. >1cKin- 
ney.

LATTIMORE KALBĖJĘS NETIESĄ
sako senato komisija

Mashingtonas. — Senato vi
daus saugumo komisija padarė
O.Lattimore smarkių priekaiš
tų dėl jo laikysenos apklausi
nėjimo metu ir iškėlė Ragini
mą. kad jis prisiekęs kalbėjo 
netiesą. Komisijos pirmininkas 
perskaitė platų raštą, kuriame 
Hopkins universiteto profeso
riui ir buvusiams Valstybės 
Departamento patarėjui buvo 
pasakyta labai smarkių žo
džių. Lattimore buvo jau dvyli
ka dienų klausinėjamas ir 
stengėsi įrodyti, kad jis niekad 
komunistas nėra buvęs. Prade
dant apklausinėjimą, jisai per
skaitė apie 50 puslapių ilgumo 
raštą, kuriame labai smarkiai 
puolė komisiją, pareikšdamas, 
jog jis iš anksto žinąs, kad čia 

tINIOJ
• JAV vyriausybė pareiškė savo pritarimą planui, kuriuo 

numatoma, panašiai kaip Schumano planu sunkiąją pramonę, su
jungti 18 Europos kraštų žemės ūkį į vieningą ūkio vienetą.

• Anglų darbiečių partijos lyderis C. Attlee iškėlė reikalavi-* 
mą. kad būtų paskubinta Anglijos ginklavimosi vykdymas. Rei
kalavimas yra nukreiptas tiek prieš darbiečių kairįjį sparną, ku
ris, Bevan vadovaujamas, reikalauja sumažinti ginklavimąsi, tiek 
prieš konservatorių vyriausybę, kuri esanti ligi pavojingumo 
ginklavimąsi sulėtinusi.

• Komunistinės Rytų Vokietijos vyriausybės spaudos šefas 
A. Norden pareiškė, jog Jungt- Tautų komisija padėčiai Vokieti
joj ištirti esanti “antidemokratinė” ir į rytinę Vokietijos zoną ne
būsianti įleista.

• Peipingo radijas iš naujo iškėlė kaltinimą, kad JAV vedan
čios Korėjoj baktereologinį karą. Tačiau neutralią tyrimo komi
siją įsileisti ligi šiol nerodo noro.

• Čekoslovakija pranešė Izraelio vyriausybei, kad ji už nusi
kaltimą krašto saugumui suėmusi Izraelio socialistų partijos va
dą M. Oren. Suimtasis buvo dingęs, grįždamas iš komunistų su
šaukto Berlyne profesinių sąjungų kongreso.

• Neramumai Trieste vėl pasikartojo. Sužeistųjų skaičius 
yra pakilęs ligi 181. Demonstrantai reikalauja Triestą grąžinti 
Italijai.

• Gen. Eisenhowerio štabo viršininkas gen. A. Gruenther at
vyko į \Vashingtoną. kur išdėstys Eisenhovverio pažiūras užsie
nio pagalbos reikalu.

• Po kritimo nuo arklio dėl smegenų sukrėtimo mirė Ceilo- 
no min. pirm. S. Senanayake. Jis buvo prieš ketverius metus pa
sidariusio nepriklausomu Ceilono pirmasis ministeris pirminin
kas, didelis Angli jos draugas ir komunizmo priešas.

• Valst. Departamento sekr. Achesonas pareikalavo, kad ko
munistinės Lenkijos atstovybė \Vashingtone susilaikytų nuo aky- 
plėšiškų pareiškimų. Kovo 3 d. Lenkijos atstovybė buvo paskel
busi pareiškimą, kuriame JAV vykdomą Katyno žudynių tyrinė
jimą pavadino nacišku ir iš Goebelso pasiskolintu būdu provokuo
ti “taiką mylinčias tautas.”

nesusilauksiąs objektyvaus sa
vo bylos nagrinėjimo. Dabar 
komisijos pirmininkas McCar- 
ran savo atsakyme nurodė, .jog 
aktai aiškiai rodo, kad Latti
more savo parodymuose kal
bėjo netiesą. Taip pat daugeliu 
atvejų jis nusikaltęs komisijos 
paniekinimui. Ar komisija imsis 
kokių įstatyminių priemonių 
dėl tokio Lattimore elgesio, 
komisija nuspręs vėliau.

Austrijos užsienių reikalų 
ministrui Gruberiui besilan
kant Vatikane. Austrijos at
stovybė prie šv. Sosto paversta 
ambasada, o internuncijui Vie
noje suteiktas nuncijaus titu
las.
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Atominiai ginklai
Kas jau išrasta ir ko dar 

ieškoma ?

Pirmosios atominės bombos, 
kurios krito Japonijoje praėju
sio karo pabaigoje, sakoma, y- 
ra jau pasenusios. Moksliniai 
tyrinėjimai yra tiek pažengę į 
priekį, kad yra planuojama vi
sa eilė naujų ir moderniškesnių 
ginklų. Jie yra dengiami pas
lapties. kiap ir kiekvienas ki
tas tobulinamas ginklas. Ta
čiau nuo viešumos neslepiama, 
kokie yra tie projektai. Nesa
koma tik to, ar jie jau baigti 
ar dar tik bandomi. Nepasako
ma nė kaip veikia. Dėlto gali
ma kalbėti tik bendrais 
džiais. ką naujas karas 
parodyti.

laivas nebeišsi’.aikylų vandens 
paviršiuje. Svarbu liktai pa
taikyti. Bet. sakoma, ir čia yra 
daug kas pagerinta: nei viena 
torpeda 
Raketą 
vairuoti 
Radaro
pasirūpina. Ir 
žaibiškas, kad 
sulaikyti.

Vandenilio bombos

ŽO- 

ghli

Anos pirmosios atominės 
bombos yra toli pralenktos va
dinamųjų vandenilio arba H 
bombų. Jos yra kelis šimtus 
kartų stipresnės už pirmąsias. 
Ką tai reiškia, sunku įsivaiz
duoti. Galėtų pasakyti nebent 
tie. kurie išgyveno Hirošimos 
baisias dienas ir laimei liko gy
vi. Jei būtų kritusi vandenilio 
bomba, nei Hirošimoje nei vi
soje apylinkėje apie tą su
griautą miestą nebūtų, likę nei 
vienos gyvos būtybės. Viskas 
būtų sutirpę. Dabar jau stato
mi fabrikai H bomboms ga
minti. Veltui norėtume sužino
ti. ar jie baigti ir kiek jau tų 
bombų pagamina. Kas čia kiš
tų nosį, būtų šnipas.

Radioaktyviniai debesys

Galima esą priešo ir nesvilin
ti: galima tikta: visa, kas gy
va. išmamti. o kas nemiršta 
— paliks. Tuo būdu paliktų 
miestai be žmonių ir fabrikai 
be darbininkų. Sakoma, kad 
to galima pasiekti, nuleidžiant 
“atomini debesį“ arba dideliu 
debesies ratu apsupant visą 
sritį. Niekas gyvas negalėtų 

praeiti pro tą užtvarą. Tuo 
būdu galima priešą apsupti ar
ba j; sulaikyti, kad nesiveržtų į 
priekį. O jei reikės sustabdyti 
priešo pramonę, pakaks tiktai 
pagrasyti, kad bus nuleistas 
“atominis debesys". Pirmą 
kartą, galimas daiktas, žmo
nės dar nepaklausytų, bijoda
mi policijos. Patyrę, kas atsiti
ko su vienu miestu, iš kito jau 
bėgtų ir pati policija...

Atominė artilerija

paga-Sakoma, kad jau yra 
minti ir atominiai patrankų 
sviediniai. Jie tinka naudoti 
fronte. Jei tai tiesa, iai priešo 
masės nustoja savo vertės. Jos 
negalėtų paslinkti į priekį nei 
žingsnio, o ypač koncentruotis 
didesnėmis masėmis, prasiver
žimui. kaip tai yra buvę Korė
joje karo pradžioje. Tokius 
priešo kumščius atominė arti
lerija sumaišytų su žeme.

Raketos ir torpedos

Ligi šiol jos buvo prikrautos 
paprastos sprogstamos medžia
gos. Apkrovus jas atomine e- 
nergija. pasidarytų tokios bai- 
-ios. kaip ir atominės bombos 
Nuo atominės torpedos joks

rytojų. Reikia, kad mūsų veiki
mas išeivijoje būtų demokrati
nių idėjų vadovaujamas ir su
derinamas su tautos kamieno 
troškimais.”

Ši veikla turi telktis apie Vil
ką ir Lietuvių Bendruomenę:

"Esu šventai įsitikinęs, kad 
ateis laikas, kada kelias į mūs 
gimtąjį karštą bus atidarytas. 
Bet jis tikrai atsidarys su są
lyga. jei vieningai jį visi tiesi
me. Pasiduoti apatijai, nusi
minimui ir nuleidus rankas 
nieko tąja kryptimi neveikti 
reikštų išsižadėti to kelio. Rei
kia vienytis apie Vilką ir apie 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę”.

Prelatas patenkintas, kad į 
Lietuvių Bendruomenės eiles 
stoja ii- Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviai:

“Be Jungt. Amerikos Vals
tybių lietuvių prisidėjimo prie 
PLB ši viso pasaulio lietuvius 
apjungianti organizacija būtų 
silpna ir nepatvari. Belieka tik 
pasidžiaugti, kad pastaruoju 
metu ir JAV lietuviai pradeda 
grupuotis po bendra PLB vėlia
va.” St. Papartis

Spaudos puslapiuose

Savo biure Wa»hingU»ne < I<> pirui. l’h. Murray mi plieno darbi- 
ninku unijo- finansų sekretorium J). -I. McDonald ir unijos vicepirm. 
J. G. Thininies diskutuoja plieno pramonės darbininku streiko klau
simus.

LITERATŪROS MECENATŲ KELIAIS
1952 metų knygai atžymėti, t. 
y. sekančią premiją skiria, pa
vyzdžiui, keletas mūsų čika- 
giečių gydytojų. Ir tai būtų ne 
tiek mūsų gydytojų ar inžinie
rių auka saviems rašytojams, 
kiek įsakmus pabrėžimas, kad 
mūsą literatūra yra visos mū
šy tautos reikalas.”

Draugas 3.8. Iš tautos litera
tūros sprendžiama ir apie jos 
kultūrą. Juo kuri tauta turi 
didesnę literatūrą, juo ji yra 
kultūringesnė. Todėl mums, 
lietuviams, savo tautinės lite - 
ratūros ugdymas yra pirmos 
svarbos uždavinys ypačiai šiuo 
metu, kada ties visa tauta yra 
pakibusi tokia baisi grėsmė. 
Kiekvieno gyvos dvasios lietu
vio tautinė pareiga nuoširdžiai 
sutikti ir paremti visas tas pas
tangas, kurios yra skiriamos 
literatūros kilimui ir pažangai. 
Ben. Babrauskas, Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkas, 
mūsų visuomenei primindamas 
pereitų metų šešių Venecuelo- 
je prisiglaudusių tremties bro
lių sudėtą auką tautos kultu - 
rai — jie paskyrė 1.500 dole
rių premijai už geriausią tais 
metais pasirodžiusi mūsų gro
žinės literatūros veikalą, dai
rosi naujų Literatūros Mece
natų:

“Be abejonės, jų ir mūsų vi
sų akys krypsta į JAV-bes. kur 
ir tuos 1.500 dolerių sudaryti 
y'a nepalyginti lengviau, negu 
Venecuelos gyvenimo standar
tu 5.000 bolivarų.”

Konkrečiai — 1952 metų li
teratūros premiją turėtų su
dėti Chicagos lietuviai gydyto
jai:

“Būtų patraukiamai gražu, 
kad Chicagoje, kur po mėnesio 
bus iškilmingai įteikta toji ve- 
necueliškių premija, jau šios 
premijos įteikimo metu galima 
būtų pranešti, jog geriausiai 

resijos auka, 9) Lietuva —iš
laisvintoje Europoje. 10) Pa
saulio lietuvių lx*ndruomenė. 
Kiekvienas pagrindinis 
skyrius turės po keletą posky
rių, ogi tie vėl dar savo ruožtu 
apims po keletą dalykų. Knyga 
turėtų būti apie 400 pusi, vi
dutinio formato.

nepramautų pro šalį, 
taip pat galima nti- 

’ ur ji siunčiama, 
prietaisai tuo 
greitis jų toks 
nėra priemonių

ten. kt 
ir kiti

Žaibiška aviacija
TAITOS VETERANO

LINKĖJIMAI
Atominės energija taikoma 

ne tiktai sprogmenims, bet Ir 
varikliams. Tuo pagrindu kon
struojami atominiai lėktuvai, 
kurie g .lėtų suktis aplink že
mę nenutūpdami. Padaryti 
juos be pilotų, esą. sunkumų 
nekyla, bet juos tuo tarpu ga
lima būtų nuvairuoti tiktai ke
lis šimtus kilometrų,
žemę skristi galėtų tiktai su 
pilotu. Bet jį 
nuo mirtingų 
spindulių. Čia 
ma. O gal ir 
kas žino?

Aišku, kad nėra jau 
mos pakilti nuo laivo 
giems lėktuvams su atominė
mis bombomis. Jie gali skrai
dyti 1000 -kilometrų spinduliu. 
Tai reiškia, kad tokie lėktuvai, 
pakilę kur nors Viduržemio 
jūroje, lengvai gali pasiekti ži
balo versmes pietų Rusijoje.

Aplink

į-eikia apsaugoti 
radioaktyvinių 

ir kyla 
jos jau

proble- 
nebėra.

proble-
galin-

Lėktuvnešiai ir povandeni
niai laivai

Lėktuvnešiams dabar reikia 
daug pasiimti skysto kuro. Jei 
galima būtų jį pakeisti atomi
ne energija, tai toks laivas, 
prikrautas lėktuvų, galėtų iš
tisus mėnesius plūduriuoti van-

denyje ir nesidairyti, kur yra 
sausuma. Yra kalbama, kad 
toks atominis lėktuvnešis ligi 
1960 metų jau bus nuleistas į 
vandenį.

Dar greičiau, sakoma, pasi
rodys (o gal jau yra?) povan
deniniai laivai, varomi atomi
nės energijos. Jie galės nardy
ti po vandeniu ištisus metus, o 
išlisti. kur tik jiems patiks. 
Greitumas jų būrų nepapras
tas: čia pasirodytų, čia ir ding
tų nesuvaikomas. Tuomet nie
kas nežinotų nei dienos nei va
landos. kada tokia pabaisa, iš
nirusi iš vandens, apmėtytų a- 
tominėmis raketomis visą pa
kraštį ir pradingtų, kaip nebu
vus.

STIPRINAMAS INFORMA
CIJOS DARBAS

Tėviškės Žiburiai 3.13. Sau
sio 16 d .sukako 80 metų prel. 
prof. Kazimierui Šauliui, kuris 
yra ne tik Vasario 16 d. Akto 
signataras, bet ir tauri asme
nybė. įkūnijusi krikščionišką 
pilnatvę bei lietuvio patrioto 
idealą. Iš visų mūsų visų pirma 
jis pageidauja darbo savo tau
tai:

“Mano troškimas yra. kad 
visi vieningai veiktų tautinėje 
dirvoje, nes tik šiuo būdu galė
sime kenčiančiai Lietuvai pa
gelbėti ir išvystyti jos šviesesnį

Taikai ar karui?

visiems Baltijos 
Greta tokio anglų 
biuletenio Grupė 
leisti lietuvių kal-

į-

Dar nebuvo tokio ginklo, 
kurio žmogus nebūtų panaudo
jęs kitam žudyti. Ne kitaip 
greičiausia bus ir su atomi-*
nias ginklais. Bet kai kas turi 
vilties, kad jų baisumas žmo
nėms įkvėps daugiau išminties 
ir jie tik taikai .pasitanjaus. 
Jie juk tinka ir apsigintu“ r.e 
tik pulti. —m

Patariamoji Lietuvių Grupė 
prie Laisvosios Europos Komi
teto nusistatė artimiausiu lai
ku pradėti leisti anglų kalba ži
nių iš pavergtosios Lietuvos 
biuletenį. Biuletenis turėtų bū
ti bendras 
kraštams, 
kalba žinių 
projektuoja
ba leidinį, kuriame būtų tiek 
aktualių laisvinimo problemų, 
tiek ypatingai išlaisvintosios 
Lietuvos atstatymo klausimų, 
tiek ir išlaisvintosios Lietuvos 
dalyvavimo apjungtoje Euro
poje problema, jos santykiai su 
kaimynais ir kt. Grupė yra 
priėmus planą knygos, kurioje 
liūtų visi visų sričių daviniai a- 
pie Lietuvą: geografiniai, isto
riniai. demografiniai, politi
niai. ūkimai, kultūriniai, etc. 
Knyga turėtų 10 pagmdinių 
skyrių: 1) kraštas ir žmonės, 
2) istorija. 3) Lietuvos valsty
bė, 4) ūkis, 5) socialinis aprū
pinimas, 6) sveikatos reikalai. 
7) kultūra, 8) Lietuva — ag-

Latviui sąjungos 
r. ‘ kongresas r ~

Kovo 7 9 d. \Vashingtone
vyko latvių sąjungos Jungtinė
se Valstybėse metinis atstovų 
suvažiavimas. Latvių koloniją 
JAV sudaro daugiausia naujie
ji ateiviai, pagal DP bilių at
vykę. Senųjų tėra labai ne
daug. Tokių naujų ateivių lat
viai skaičiuoja JAV apie 40.- 
000. Jų dauguma yra susibūrę 
į latvių ateivių sąjungą. Toji 
sąjunga rūpinasi latvių kalbos 
bei kultūros palaikymu, latviš
kų leidinių leidimu, latviškų 
mokyklų steigimu. Kur atsiran
da bent 3 latviukai vaikai, stei
giamas jiems latviškas židinys 
— darželis, mokyklėlė. Sąjun
gos metinis biudžetas prašoka 
28.000 dolerių. (Jdomu būt pa
lyginti su lietuvių tremtinių 
draugijos JAV metine apyvar
ta?). Prieš kongresą latvių 
sluogsniuos buvo nuogąstauja
ma. kad jame žymų vaidmenį 
gali vaidinti Valdmanio šali
ninkai. O ta Valdmanio grupė 
kiek panaši į tą lietuvių gru
pę. kuri veikia Kanadoje LAS 
vardu, atseit profašistinė su 
avantiūristiniais polinkiais, su
gebanti triukšmauti, bet jokiam 
pozityviams darbui nenaudin
ga. Tačiau suvažiavimas praė
jo darbinga nuotaika ir Vald
manio grupė pasirodė mažu
moj.

Baltųjų Runoj remontas 
mas. ir prezidento šeima 
grįš i juos gyventi. Rūmu virtinė
je atliekami paskutinieji pasiruoši
mai. Naujai atremontuotuose rū
muose pirmas svetys bu- Olandijos 
karalienė Juliana.

GROBIA...
Berlynas. — Kovo 17 

siškai apsitaisę asmens 
žė į amerikiečių zoną ir
bė 39 metų berlynietį Envin 
\Vinkler. Jo draugas j abėgo.

ŽUKOVAS VĖL STALINO MALONĖJ

baigia- 
tuojau

ru-d. 
įsiver- 
pagro-

•|.A\ a»tunl<»ios armijos Korėjoje važias gen. A. Van Deef anlankė Seule koreiieėiirs karo našlai
čius. Visiems IfM prieglaudoje esantiems našlaičiams jis išdalino drabužiu ir no antklode. Atsidėkodami 
naslauiai jam atliko savo programą. V»n flert šiuo-, našlaičius pavadino labiausiai tragiškomis Korėjos 

karo aukomis.

Pro geležinę uždangą ateina 
žinios, kad maršalas Žukovas 
yra paskirtas vadovauti raudo
najai armijai, kuri yra išdėsty
ta visu vakariniu pasieniu. Po 
antrojo pasaulinio karo Žuko
vas čia ją paliko ir kažkur bu
vo dingęs. Dabar jis vėl pasi
rodo tai Rytų Vokietijoje, tai 
Čekoslovakijoje. Kur yra jo 
vyriausio! būstine, nežinoma. 
Aišku tik tai. kad Stalinas vėl 
šypterėjo tam pavarytam mar
šalui . Kas čia pasikeitė?

Diktatoriai labai bijo 
generolą

Dar Leninas yra pasakęs, 
kad revoliucijai patys pavojin
giausi priešai yra jos pačios iš
kelti generolai. Tai kalbėda
mas. jis turėjo galvoje Napole
oną. kurį revoliucija buvo iš
kėlusi. bet iš jo susilaukė im
peratoriaus. Visi pirmieji pran
cūzų revoliucionieriai atsidūrė 
I>o Napoleono padu.

Bijodamas to paties sulaukti. 
Stalinas dar prieš antrąjį pa
saulinį karą likvidavo Tuha- 
čevskį ir visą eilę aukštųjų ka
rininkų. Kai kilo karas, jis 
mielai būtų prikėlęs .juos iš mi
rusiųjų. Bet to padaryti jau 
negalėjo. Reikėjo apseiti su 
tais, kurie liko. T; rp .jų buvo 
ir Žukovas. Karos jį iškėlė, bet 
ir padarė Kremliui pavojingą. 
Jis buvo atšaukta.' iš Berlyno 
ir dingo. Vienas užsienietis jį 
malė Odesoje dalyvaujant lai- 
rietuvėse. Atvažiavo jis nudė
vėtu automobiliu. I>e .jokių pa
lydovų. Niekas į jį ir jokio dė
mesio nekreipė. Paskui Žuko
vas visai dingo iš akių. Žmonės 
nukalbėjo, kad to “trigubo did
vyrio” jau nebėra tarp gyvų 
jų-

vas nelauktai atsirado Varšu
voje. Jis dalyvavo parade drau
ge su gen. Rokosovskiu. Pas
kui jį žmonės matė Maskvoje 
pilnoje maršalo uniformoje. 
Visa jo krūtinė buvo nusagsty
ta medaliais ir atsižymėjimo 
ženklais. Jis labai juos mėgsta, 
daug labiau negu Hermanas 
Goeringas. buvęs nacių marša
las. O to nacio niekas žibučiais 
nebūtų pralenkęs. Dabar jį pra
lenkia Žukovas.

Jis yra vienas iš tų rusų, ku
riems teko arčiau susitikti su 
amerikiečių ir anglų karinin
kais. 1945 m. jis gen. Eisenho- 
vverį lydėjo į Maskvą. Po to 
Žukovas turėjo atvykti į Va
šingtoną. Viskas jau buvo ke
lionei parengta, bet paskutinę 
dieną jis “susirgo”. Kremlius 
nenorėjo Žukovo plačiau gar
sinti. Tam buvo labai priešin
gas karo ministeris Nikalo.jus 
Bulganinas. Jis pasirūpino nu
stumti į šoną.

Kam jo dabar prireikė?

(žeriailsia pažįsta 
vakariečius

Kalbos los laivo t įsčios. Pra
ėjusią vasarą maršalas Zuko-

Kartą 
ręs, kad 
tai turi padėti revoliuciją kur
ti. Negalima jų sunaikinti, kol 
jie šimtu procentų nėra išnau
doti. O maršalas Žukovas nėra 
net parazitas — jis toks pa! 
bolševikas, kaip ir kiti. Jis ir 
įsitikinęs, kad jo strategija 
prie Stalingrado vokiečius su
malė. o paskui iki Berlyno nu
vijo. Kodėl jis negalėtų dar to
liau bolševikų kariuomenės 
nuvesti? Tai garbės reikalas, 
tai karininko svajonė, kiekvie
no karininko, kuriam sekėsi. 
Tą jo pasisekimą Kremlius pri
siminė ir pašaukė ruoštis nau
jam žygiui, 
šiaušis? Koks 
kytų vilionės 
stiprų priešą,
tektų eiti nežinion.’

Stalinas yra prasita- 
ir revoliucijos parazi-

Negi jis dabar 
generolas atsisa 
bandyti sumušti 
nors paskui vėl

Staliaus darbams
kreipkitės į stalių

Taupymui
naudok taupymo banką

I
Visi depozitai yra pilnai apsaugoti Massa- 

chusetts valstybės įstatymų.

Specialus darbas reikalauja specialaus paty
rimo. Tad visai teisinga, jei jūs specialiai pasi
renkate ir banką. Pasirinkite specialiai tam 
reikalui, kuriam jums reikalingas.

Nėra geresnės vietos jūsų pinigams taupyti, 
kaip vienas iš 188 Taupymo Bankų Massachu- 
setts valstybėje. Šis didelis bankas buvo įsteig
tas specialiai paskirčiai — padėti piliečiams, 
kaip ir jums, taupyti pinigus. Ištisos generaci
jos ten turėjo saugią vietą pinigams padėti.

Visi Taupymo Bankai yra savitarpinės pa
galbos įstaigos. Tai reiškia, kad jie nėra akci
nės bendrovės. Taupymo Bankai tarnauja žmo
nėms ir grąžina jiems pelno dalį, kaip dividen
dus. atskaičiavus išlaidas, atsargos kapitalą ir 
taksas.

Daugybė Massachusetts valstybės piliečių 
taupo Taupymo Bankuose, kaip ir kitose insti
tucijose. Jūsų Taupymo Bankas labai ma
loniai padės jums pradėti taupyti, kaip 
jūs norite ir kaip .jums yra reika
linga. Jūs galite atidaryti jūsų einamąją sąskai
tą net tik su vienu doleriu, ir kiekvienas jūsų 
padėtas doleris yra apsaugotas Massachusetts 
valstybės įstatymų.

Kadangi Taupymo Bankas yra arčiausiai jū
sų, todėl stebėkite užrašą “Savings Bank” arba 
“Institution for Savings” banko vardu.
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
§yti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Uz skelbimų turinį 
ir kalbą redakcija neatsako.

LOJALUMO IR DARBO
KONSOLIDACIJOS klausimas paskutinėmis dienomis gy

vas. Prieita tam tikrų teigiamų sprendimų. Jautėm, kad taip 
bus. Iš patirties žinom, kur dideli užsimojimai, dideli ir 

nesusipratimai. 1917 m. lietuvių vienybė Petrapilio konferencijo
je, atrodė, galutinai bus palaidota, kai dalis visuomenės su rau
donomis vėliavomis ir internacionalu išžygiavo lauk, daugumai 
pasisakius už nepriklausomą Lietuvą, žinom, su kokiais nuomo
nių skirtumais Lietuvoje Taryba priėjo prie nepriklausomybės 
akto. Ir vokiečių okupacijoje dvejus metus sutruko, iki grupės 
susikonsolidavo VLIKe. Bet skirtumas tarp mūsų ir kai kurių 
kitų nelaimingųjų tas, kad mūsų vis dėlto susiprantama. Susi
pratimas laimimas didelėmis pastangomis, bet vis laimimas. Dėl 
to nevalia jo laidoti pigiais šūkavimais ar sabotažu. Ta prasme 
buvom tegiamai priėmę grupių prašytą susidrausminimą spaudai 
ir pasiryždami jį vykdyti visu atsidėjimu, jei tik pačios grupės 
jo laikysis.

Deja, taip nėra. Vandenys tebedrumsčiami. Iniciatyva tam 
eina vėl iš tų pačių grupių. Ten kai kurioms arba stoka atsakin
gumo už savo žygius, arba perteklius piktos valios, kuri vykdo 
svetimos kolonos darbus griaudama, ką pats organas yra sukū
ręs.

Neužteko to, kad tautininkų oficiozas atsisakė solidarizuoti su 
grupių sugestija. Grupių prašymas spaudai tautininkų buvo pa
skelbtas spaudos laisvės varžymu. Teis pats tautininkų atstovas 
VLIKe ir VT narys (T. Šidiškis) duoda pasikalbėjimus tautinin
kų spaudai ir kritikuoja VLIKą, nors neseniai tenudžiūvo jo pa
rašas po prašymu nuo tos rūšies kritikos susilaikyti. Prie to 
darbo, kurį organizuoja bendro darbo priešai, dedasi ir tautinin
kų grupė su savo atstovu.

Iš to fakto gali aiškėti, kodėl ir visa Vykdomosios Tarvbos 
informacijos tarnyba, vadovaujama tautininkų atstovo T. Nidiš
kio darbais, tikriau nedarbu, faktiškai sabotavo vilkinę veiklą. 
Per visus metus ji neparodė visuomenei nieko, išskyrus tuos 
lietuviškus Ęltos biuletenius. Jos sabotuojama informacinė veikla 
tarp svetimųjų teko kitiems nudirbti. 0 tarnybos piniginė sąma
ta yra didžiausia iš visų tarnybų, darbo jėgos turi taip pat dau
giausia.

Dar nuostabiau, kad tą lietuvišką biuletenį išnaudoja savo 
grupiniams nusistatymams skelbti, o VLIKo nutarimus praneša 
tendencingai iškraipytus.

Jeigu einama konsolidacijos keliu, tai turi būti galutinai 
išsiaiškinta, ar į VLIKą įeinančios grupės visos yra už lojalų 
bendradarbiavimą VLIKui ir jo sutartiems principams, ar jos 
ir toliau liekasi VLIKo darbų sabotaže. Jei grupės lojaliai daly
vauja bendrame darbe, tai jos turi duoti žmonių, kurie ir norėtų 
ir pajėgtų arba patys dirbti arba jiems pavestą darbą organizuo
ti.

Paskutinėmis dienomis "paraustinio darbo” atsirado dar 
viena forma: VLIKu nepatenkintieji rankioja prieš jį parašus. 
Tatai, vadinas, reikia laikyti rezistenciniu darbu. Žodis dėl jo ne
reikalingas. Teatkreipiam į jį visuomenės dėmesį.

Vieną popietį mano geras 
prietelis sutiko man duoti “rai
dą”. Apsuksime, sako, ratą 
aplink miestą; pažiūrėsime, 
kaip pavasaris gimsta. Bet at
sitiktų man taip, kad nei pusės 
kelio nenuvažiavus susprogo jo 
automobilio padanga. Tas ame
rikonas lietuvis man pastebėjo, 
kad “flat tire” dabar yra “bad 
thing”: naujos, padangos vis 
sunkiau gauti. Girdi, vieno tik
tai “gazo” prisipylęs nevažiuo
si — reikia po ratu dar pa
galvėlę guminę turėti. Viskas 
Amerikoje sustotų, jei gumos 
nebūtų. ”Raberis” dėl to toks 
pat brangus, kaip ir auksas, y- 
pač kai karui ruošiamasi. Vis
kas sukasi ant rato, o ant to 
rato reikia užmauti guminę 
rankovę. “Ar tamsta žinai, kad 
dabar dėl gumos eina tylus, bet 
kietas karas?”, paklausė jis 
manęs. Ir kol mūsų ratą lipdė 
ir pūtė, jis štai ką man papa
sakojo.

Sukilėlius remti 
pavojinga

“Praėjusio karo metu aš bu
vau Pacifike. Vieną kartą mes 
gavome įsakymą skristi į Mala
jų pusiasalį — į tokią, žinote, 
Indokinijos uodegą, kurią buvo 
japonai užėmę. Ten mes mėtė
me ginklus sukilėliams. Tą pa
tį darė ir anglai, kurie buvo 
japonų išgrūsti iš Singapūro. 
Visas Malajų pusiasalis buvo 
rukilęs, kaip skruzdėlynas. Są
jungininkams buvo svarbu tą 
sukilimą sulaikyti, kad būtų 
kliudomas darbas kaučuko 
plantacijose, kuriose dirbo ki
nai. Malajuose jų yra daugiau 
kaip du milijonai. Numetus 
ginklus, jie šaudė iš kiekvieno

Beveik visai audros sugriauto Judsonia. Ark., miesto pagrindinė gatvė, audrai praėjus. Tik
Judsonijoj buvo užmušta 25 asmens. Viso audra pietuose sunaikino apie 1007 namus ir 1348 ap
griovė.

--------------------------- KAJETONAS EIVA ------------------------

Karas, apie kurį nedaug terašoma • Malajuose jis kruvi
nas, Brazilijoje labai vargingas • Kova vyksta dėl automo

bilio rato • Jo priešas yra visur ir kartu niekur • Auk
su mokama, o juoda tešla gaunama • Ar jūsų automobilio 
padangos nėra kartais kruvinos?

krūmo. O žinote, ką tai reiškia ?
Tai reiškia, kad japonai nega
lėjo ramiai sunkti iš medžių 
tos “juodos košės”, iš kurios 
guma gaminama.

Bet, va, kas atsitiko po ka
ro. Kai anglai vėl grįžo į Mala
jų pusiasalį, ten savo lizdą jau 
buvo susisukę komunistai. Pra
džioje jie organizavo tiktai 
streikus ,o nuo 1946 metų pra
dėjo partizaninį karą. Gal 
jums įdomu, kad jie kaučuko 
plantacijų nenaikina. Jie puldi
nėja tiktai baltuosius žmones, 
policiją ir tuos gyventojus, ku
rie eina su anglais. Tai rodo, 
kad Maskva siekia to ‘juodojo 
aukso.” Taip biznieriai vadina 
“raberį”. O, ten kraujas dėl 
gumos čiukšlėmis teka!” Žiū
rėkime, kad ir mums neužmau
tų kruvinos padangos”, nusi
juokė mano prietelis'

Vagystė pelninga, bet ir 
pražūtinga

Kai vėl susėdome į vežimą, 
aš savo bičiulio paklausiau, ar 
jis visada mauna ant ratų 
“Goodyear” padangas, kaip šį 
kartą. “Dabar dedi, ką gauni”, 
atsakė jis man. bet “aš mėgs
tu suptis ant seniausios firmos 
dirbinių. Gal tamstai bus įdo
mu žinoti, kad kaučuko medis 
kitados neaugo Malajuose. Jo 
tėvynė yra Brazilijoje, Amazo

nės miškuose. Bus jau pilnas 
šimtas metų, kaip Goodyear 
pradėjo ten leisti syvus iš kau
čuko ir gaminti gumą. Darbas 
tas buvo pelningas. Pelnas ėjo 
ir Brazilijai. Ji dėlto mirties 
bausme užgynė bet kam imti 
kaučuko daigų arba sėklų ir 
sodinti kitur tuos brangius me
džius. Vis dėlto vienas anglas 
kelis šimtus daigų nudžiovė ir 
parsivežė namo. Kadangi Ang
lijoje jie neaugo, tai buvo už
veisti Malajuose. Ir žinote, kas 
atsitiko? Malajuose pradėta 
gaminti gumos daugiau kaip 80 
procentų, o Brazilijai liko tik 
kokie 3. Ar ne nuostolis? Bet 
už tą pelną anglai dabar Mala
juose moka krauju.”

Tankai neapsaugo nei 
gubernatoriaus

Mano prieteliuį taip bepasa
kojant, pro mus prašvilpė cyp
dama policijos mašina. “Skuba 
ko nors sutvarkyti”, pastebė
jau. “Čia policijai lengva tai 
padaryti”, pridūrė mano vai
ruotojas. “Malajuose jau kas 
kita. Žinote, prieš kokį mėnesį 
lankiau savo draugą iš karo 
laikų. Jis neseniai grįžo iš Sin
gapūro. Pasakojo, kad ten ligo
ninės yra pilnos sužeistųjų. 
Juos atveža iš Malajų: karei
vius, inžinierius, darbininkus... 
O praeitą vasarą partizanų 

kulka paklojo ir patį guberna
torių — Sir Henry Gumey.

Jis buvo atkviestas iš Pales
tinos, kur taikė žydus su ara
bais. Ranką jis turėjo kietą. Be 
to, savo žinioje turėjo 100,-000 
vietinės policijos, 30,000 britų 
karių ir dar specialius dalinius 
partizanams gaudyti — vadina
mus “Malajų skautus”. Suren
gė dvi dideles valymo ekspedi
cijas, bet priešo niekur nera
do. Pasirodo, dienomis tie Mas
kvos sukurstyti žmonės yra 
kaip ir visi kiti. Užeina naktis: 
kruta kiekvienas krūmas. Iš 
ryto randama dešimtimis už
muštų, sužeistų arba pasigrob
tų. Visos anglų moterys ir vai
kai turėjo sueiti į miestus, ku
riuos saugo tankai ir artileri
ja. Sir Henry Gurney, kad ir 
būdamas labai kietas, nieko ki
to negalėjo padaryti, kaip tik 
saugoti tas baltųjų tvirtoves.

Vieną kartą jis važiavo “vi- 
kindo” praleisti toliau už mies
to. Buvo šviesi diena. Liko tik 
keletas kilometrų. Viename ke
lio vingyje pasipylė šūviai. Po
licija atsakė tankiomis salvė
mis. Bet kas iš to? Gubernato
rius Sir Henry Gumey krito. 
Kartu važiavusi jo žmona grį
žo atgal su vyro lavonu... Jis 
atidavė savo gyvybę už “juo
dąjį auksą”, kuris anglų kiše
nėje pavirsta žibančiu.

Kiek britai Malajuose 
uždirba?

“Ar tamsta manai, kad tik
tai dėl pinigo jie ten mušasi 
paklausiau domėdamasis. “Ir 
dėl pinigo, ir dėl gumos. Tik 
praėjusiais metais britai už tą 
“juodą auksą” gavo 300 milijo
nų dolerių. Tokiu keliu JAV 
pinigai patenka anglams į kiše
nę. Juk iš ten parsivežame apie 
60 procentų viso to “raberio”, 
kuris pamušamas ir po auto
mašinom, ir po patrankomis, ir 
po visokiais vežimais, kurie tik 
ant ratų sukasi. O tų ratų 
reikia ir baltiems bolševikams 
ir geltoniems — rusams ir ki
nams. Dėlto ir kaujamasi dėl 
to varvančio, juodo skystimo. 
Jis geras tuo, kad kietėja, tem
piasi ir oro nepraleidžia. Vi
siškai taip, kaip politika: ji 
taip pat tempiasi, kietėja ir į 
užimtas pozicijas kitų neįlei- 
daia.” ‘

Didvyriai, kuriems pa
minklo nestato

Jau buvome arti namų, kai 
prieš mūsų akis vėl pasirodė 

stambi “Goodyear tires” rek
lama. Tą mano bičiulį vėl grą
žino į Braziliją. Jis prisipažino, 
kad praėjusio karo metu turė
jęs kiek reikalo su guma. “Tai
gi, kai Malajus buvo užėmę ja
ponai, o gumos reikėjo gauti, 
tai buvo vėl priminta kaučuko 
gimtinė. Amerikiečiams pavy
ko sumobilizuoti tūkstančius 
brazilų darbininkų, kurie pat
raukė į neįžengiamus miškus. 
Gerai apmokami, ten jie varvi
no iš kaučuko tą brangų skys
timą ir krauju laistė žemę. Ma
žai kas jų grįždavo su pinigais 
namo. Nuodingos gyvatės, tro
pinės ligos ir užnuodytos miš
kinių žmonių strėlės palikdavo 
juos amžinam poilsiui. Bet jie 
daug pasitarnavo sąjunginin
kams. Verta būtų ten jiems 
paminklą pastatyti.

Dabar darbai tęsiami to
liau. Jau dirba apie 40,000 dar
bininkų ir jų skaičius vis di
dėja. Stalinui čia taip pat sun
kiau prieiti. Ginklų iš lėktuvų 
irgi niekas nemėto. Tai bus 
saugi vieta gaminti tai “juoda
jai tešlai”, kurios Malajai vis 
dar pagamina 90 procentų vi
sos pasaulio produkcijos. Po 
metų kitų Brazilija galės kon
kuruoti. Tada bus mažiau bai
mės ir dėl “flat tire”..

Kur persodyti gumos 
medžiai auga?

Grįžęs namo, aš pasidomėjau 
knygose, kas tie Malajai, kur 
anglai užveisė kaučuko planta
cijas, o dabar turi jas ginti nuo 
ilgos Stalino rankos. Viena 
knyga man štai ką papasako
jo:

Malajų pusiasalis yra lyg 
koks spenys, prilipęs prie Azi
jos žemyno pačiuose pietuose. 
Jis prieina prie Sumatros sa
los, nuo kurios skiria nedidelis 
sąsiauris ir Singapūro tvirto
vė. Toliau į žemyną eina Sia
mas ir Burma. Tuo sausumos 
keliu į Malajų pusiasalį priplū
do kinų. Jų čia yra arti 2,6 
milijono. Tiek pat yra vietinių 
gyventojų. Visi jie sutelpa 
50,680 kv. mylių plote. Rytie
čiams tai yra dar mažai gyve
nama žemė, nes apie 80 pro
centų užėlę mišku. Tas ir pa
deda partizanams laikytis. Tan
kiau gyvenama miestuose: sos
tinėje Kuala Lumpur, George- 
tovvn, Malacca, Poh ir Taiping. 
Žmonės daugiausia verčiasi že
mės ūkiu. Daugiausia ekspor
tuojama gumos ir cino. Dėl tų 
dviejų brangių daiktų ir savo 
strateginės vietos Malajai ir 
srūva krauju. Sukilėlius kurs
to ir remia Maskva ir Pekin- 
gas.

J. A. BCNINAS

- ŠAUKSMAS =
• Jonas Aleksiejevičius Bū- 

ninas, rusą rašytojas, gimė 
1870 m. Voroneže. Mokėsi 
Rusijoje. Daug keliavo, apva
žinėjo Europą, Afriką, Ariją. 
Rašyti pradėjo anksti. Stipriai 
reiškėsi prieš I pasaulinį karą. 
Bolševikams nebuvo palankus, 
todėl jis pasitraukė j vakarus 
ir gyvena kaip tremtinys. 1933 
m. gavo Nobefio premiją. Bu
vo atvažiavęs ir Kaune, skaitė 
paskaitas ir pavo kūrinius. Ne
seniai išleido atsiminimus apie 
savo laiko rašytojus, kur įdo
mios šviesos įneša į M. Gorkio 
gyvenimą. RED.

Plaukėme kartą anksti pa
vasarį iš Port - Saido į Batu - 
mą.

Stambule buvo maras, mūsų 
garlaivis ten reikalų neturėjo; 
mes nusprendėm aplenkti Auk
so Ragą, o aušros palaukti Ko- 
vakuose, prie angos į Juodą
ją Jūrą: naktį iš Bosforo ne
išleidžia. Iš Dardanelų pristatė 
mums du turkus, idant jie, at
vykus-K Kovakas. paliudytų, 
.jog Aukso Rage tikrai nebuvo
me sustoję.

Išsijudinome iš Dardanelų a- 
pie keturias. Penkiomis matro
sai pietauja. Pietums jiems 
duoda po porcijėlę spirito. Bet 
buvo Didysis Ketvirtadienis, 
tai kai kurie palaikė nuodėme 
tokią dieną gert. O kad spiri
tas nenueitų niekais, atidavė — 
dėl juoko — turkams. Spiritas 
juos, nepratusius gerti, kaip 
mat nuvertė nuo koto, ir jie su
migo: vienas, didelis, drūtas— 
ant vairinio galo, ant pat rin
tės, o kitas, mažiukas smulkus
— ant dangčio, tarp vairagalio 
ir mašinų skyriaus. Ir prieš 
užmigdamas tas mažiukas ilgai 
dar burbuliavo — ir turkiškai, 
ir graikiškai, ir net rusiškai:

— Rusas — geras, ara’oasb
— negerai

Jis pasakojosi, esąs žmogelis 
menkas ir neturtingas, turėjęs 
žmoną — tokią gražią, tokią 
gražią, kad ją net vardu bodė- 
davęsis vadinti, ir sakydavęs: 
“džanym, širdele mano!”; ta jo 
žmonelė jau senai mirusi, pa
gimdžiusi jam sūnų: o tas sū
nus buvęs labai gražus, meilus, 
lipšnus, kaip mergaitė, bet tik 
išvežę jį į Stambulą ir išgrūdę 

karan, į Arabiją. O jau iš Ara
bijos — nebesugrįžęs, ne! — 
kalbėjo jisai. Ir, pašokęs, šūk
čiojo, imituodamas karabinų 
šaudymą, griuvo aukštielnin
kas, kaip mirtinai nušautas ir 
kratė savo kreivas kojas vil
nonėmis pūkuotomis kojinė
mis. Kelnės jo, labai siauručiv- 
kės apačioj, buvo visos šulo - 
pytos, munduras striukutis, nu
sizulinęs, fesaka sučiurinta, a- 
vino akys durmzlinos. ūsai nu
karę, barzda seniai neskusta, 
saulės ir vėjo nugairintas vei
das visas susiraukšlėjęs. O 
matrosai kvatojo ir vėl gailin
gai kalbėjo:

— Tai, vyrel, ką ta degtinė 
daro!

Daug kartų mačiau Bosforą. 
Bet argi galima jo atsižiūrėti! 
Vakare guliausi miegoti ir įsa
kiau, kad lyg tik pasirodys 
bokšto švyturys, mane paža
dintų. Apie antrą nakties mat
rosas pabaldeno į mano kajutės 
duris ir tarė negarsiai:

— Seralių privažiuojam.
Aš atsiliepiau:
— Aha. šalta labai?
— Trys laipsniai.
— Rūkas?
— Giedra.
Sugraibiau patamsy paltą, 

kepurę ir išėjau. Prie kajučių 
drumsliai ir skurdžiai spinkso- 
jo vienas dujinis ragelis. Leng
va šviežia oro srovė traukė pro 
praviras duris, už kurių mėly

navo mėnesienos naktis, ir, 
sausai šnerėdamos, vos vos 
čeženo skarotos šakutės japo
niškos palmės — liliputės, au- 
garfčios puode pagal kaminą. 
Tylumoje, viską apglobusioje, 
tik ir tesigirdėjo tas čeženi- 
mas ir nuosaikus takšėjimas 
sieninio laikrodžio. O vos gir
dimas skambėjimas taurelių, 
sukabintų valgyklos lubose, ir 
silpnas virpėjimas, kurį kėlė 
visam garlaivy mašina, dūsuo
dama lygiai ir vienodai jo vi
duriuose, kaip milžiniška šir
dis. tos tylumos neardė. Aš 
išėjau į kairįjį bortą ir užsižiū
rėjau į prisiartinantį Stambulą, 
į retus jo žiburius, matine švie
sa smvgsinčius pro balzganą, 
skystą rūką, į jo reginį, fanta- 
tastingą ir didingą, paslaptin
gai padrykusį melsvoj nakties 
mėnesienoj.

Paskum pasilypėjau ant ka
pitono tiltelio. Už pryšakinio 
stiebo įsmigę akimis tiesiai pir
myn, budėjo prie telegrafo ka
pitonas ir sargybų padėjėjas, 
su kepurėm, šiltose striukėse. 
Jie nė žvilgterėjo, kada aš at
siradau prie jų, šalia šturmano 
stovynės. kur prieblandoje, įsi
kabinęs į vairinio rato stipiną 
ir nenuleisdamas nuo kompaso 
akių, stovėjo kaip sustingęs va
rinis matrosas. Jie taipgi už
burti nakties ir Stambulo, tars- 
nojo komandos žodžius tiksliai, 
bet pamažu, pusbalsiu.

— Penkius laipsnius kairėn, 
— šaltai, nepasigręždamas, sa
kė kapitonas.

— Yra penki laipsniai kai
rėn.—padrikiu kimiu altu kar
tojo vairininkas.

Bet kartojo jis taip pat šal
tai, lyg pro miegus, sutartinai 
su vidurnakčio tylumu. Sai
kingai, pamažu sklido iš gilu
mos mašinos dūsavimai, ir pa
mažu artėjo ir vystėsi priešais 
mūsų pasakiška didžiojo mies
to karalystė.

— Taip laikyti, — sausai ir 
atsargiai sakė kapitonas.

— Tai-ip laiky-yti-i! — ke
turiais tonais aukščiau nutęsė 
vairininkas.

Palypėjęs ant šturmano 
stovynės. Nebyli tyluma. Aiš
kus pilnatis stovi iš dešinės, 
veik iš užpakalio mums, ant 
migloto Princo salų silueto. 
Milžiniškas auksinis ruošas 
spinsta išilgai jo į tą šešėlį, 
kurs visuomet mėnesienoje 
drykso ant horizonto. Žalsvo 
stiklo atošvaistės sublizga ir 
gęsta, persiliedamos į sunkaus 
varvelio bangas paliai patį bor
tą. Bet tolumoje viskas, — ir 
kalnuotos pakrantė, ir balzgani 
Skutario, Stambulo, Galatos, 
Peros reginiai, — visa apgaub
ta matinės balkšvos čadros, 
gležnutės plonutės, perregi
mos, kaip tie brangieji brusų 
gazai. O už tos čadros, kaip 

nesuskaitomos akys, paslaptin
gos ir’gražios gražutėlės, mig
lotai spindi nejudėdamos, ne
suskaitomos, tolimos ir arti
mos ugnys: auksinės, mažutės 
— tirštai; susibūrusios tam
siuose soduose Skutario kran
te; eilėmis nusagsčiusios kal
ną nuo pat viršaus lig apačiai 
—Galatoje; safirinės ir rubini
nės stambios, didelės — ant 
stiebų Aukso Rage, ant plū- 
džių, ant sargybinių valčių, sa
vo atospindžiais ilgų, ilgų, iš- 
tysusių vandens veidrody: re
tos ir mieguistos — Stambule, 
miegančiame savo atvirom 
blizgančiom akim priešais mė
nulio ant savo kalvų. Aš įžiū
rėjau mūrinius ir medinius jo 
priemiesčių namus, grakščius, 
aukštus be galo mineretus ap
link baltosios Achmedijos ku
polus, seną, brangų man Sofi
jos kupolą, Seralio sodus ir 
pilką Konstantino rūmų sieną. 
Ir vėl dvelkė man tas ypatin
gas, saldus ir sausas Turkijos 
krantų aromatas.. Tik staiga 
atskrido iš kažkur toli tylumoj 
kažkieno silpnas kūkčiojamas 
balsas:

— Jusu-uf! — šūktelėjo kas. 
Ir nutilo, tarsi ašarom už

springęs.
Vis tankyn spietėsi ugninės 

bitės ant Galatos kalnų. Mes 
plaukėm, o pro mus smuko at
gal raudoni sargybinių valčių 
švyturiai. Pamaniau: tai jau 

ant sargybinių valčių šūktelėjo 
kas: o gal kas smaugia, o tas 
pasigailėti šaukia: ar. gal, ko
kį graiką kontrabandistą nu
tvėrė; et, labai tai man!

Vėl negarsi komanda ir vai
rininko altas. Mėnulis keičia 
savo vietą, sujunda iš dešinės 
Skutario krantai — toli vande
nų veidrody nutysta jų atošvai- 
stos. Jau praslinko Peros ir 
Galatos kalnai, ištisai mūrinio 
miesto apgulti, balzganu perre
gimu šydu viens ant kito pa
kibę ties vandeniu, ten. kur 
stypso iš vandens baltas Lean
dro bokštelis. Garlaivio krūtinė 
pakrypsta, — užsiveria anga į 
Marmoro jūrą. blizgančią, 
kaip aukso ir perlų laukas, ša
lia Seraliaus dubens. Tas lau
kas blausias; pasigirsta trum
pas skardus telegrafo skambte
lėjimas: mes vis daugiau grį- 
žiamės dešinėn. Dabar atošvai- 
stų jau niekur nebėr. Bosfo
ras susiaurėjo. Balti marmori- 
niai sultono rūmai nutysę kai
riojoj pakrantėj, maudo jūroj 
savo plačius marmorinius prie
plaukos laiptus, šešėliai ir ligi 
ję nusidriekia žalsvas, pablyš
kęs marmuras šešėly...

— Jusuf! — vėl pasigirsta iš 
kažkur toli.

Aš nustebęs pakeliu anta
kius, klausausi... Ir vėl tą šauk
smą užmirštu.

(bus daugiau)
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MES ESAME NAUJAKURIAI
J. KUZMICKIS

“štai aš surinksiu juos iš visų kraštų. po kuriuos juos Iš
sklaidęs buvau, sugrąžinsiu tą pačią vietą ir leisiu jiems ra
miai gyventi. Ir bus jie mano tauta, o aš jiems Dievas”— 

Jer. 32, 37

2. Pagrindinis klausimas

LIETUVIAI PASAULYJE

Kai karo metu bomba patai
ko į gyvenamus namus, audrai 
praslinkus sugriautų namų gy
ventojai pradeda tiesti savo są
narius ir rinkti išlikusius daik
tus.

Jei kas yra sužeistas, tuojau 
stengiamasi jo žaizdas aptvars
tyti ir ko skubiausiai gydyti. 
Paskum rausiamasi po griuvė
sius ir ieškoma nesunaikintų 
daiktų. Vienas randa savo ne
paliestą lagaminą. kitas — 
maisto likučius, dar kitas — 
kokių indų ar baldų. Viskas rū
pestingai surenkama, nuvalo - 
ma nuo purvo, džiovinama ir 
vargingo gyvenimo pradžioje 
taupiai naudojama. Kiekvienas 
tyliai galvoja: “Svarbu, kad 
išlikau gyvas, — reikalingų 
daiktų ilgainiui įsigysiu....”

Paskutinis karas nugramzdi
no mus tartum į purvinus griu
vėsius. Dvasine prasme pasiju
tome gerokai sužaloti ir tuojau 
pradėjome rinkti dar išsiliku - 
sias vertybes. Pradėjome 
svarstyti, kokiu būdu palaikyti 
patvaresnę mūsų bendromenę: 
ėmėme nagrinėti religinius 
klausimus: pradėjome kurti lie
tuviškas mokyklas. stiprinti 
laikraščius .leisti kygas...

1. Naujakurių vaidmuo

Esame tartum naujakuriai. 
Ir daugiau, nei naujakuriai: 
mes dar negrįžome į savo so
dybas. dar net nesuplanavome, 
ką ir kaip statysime.

Mums kyla visa eilė klausi
mu: ką. kada, kaip ir iš ko tu
rime atkurti? Kada ir nuo ko 
turime pradėti? Ką savo ži
nioje turime ir ko reikia iš 
naujo įsigyti ?

Ne kartą pasijaučiame pasi
metę, dezorganizuoti. Kai vie
ni visu aiškumu pabrėžia reli
ginio atsinaujinimo reikalą, ki
ti kelia keistą klausimą, ar 
mums pakeliui su religinėmis 
dvasinėmis vertybėmis. Kai 
vieni pabrėžia vienybės ir su
siklausymo būtinybę, kiti kai
šioja baslius į bendro vežimo 
ratus.

Tačiau tas pasimetimas, ta 
dezorganizacija būdinga ne tik 
mums, ne tik apskritai tremti
niams: visas pasaulis, visų tau
tų žmonės yra praradę šviesų 
tikėjimą į savo ar savo tautos 
galias ir su baime seka elekt
romagnetinių debesų bando
muosius plūduriavimus. Juoba 
tas pasimetimas yra būdingas 
mums, išrautiems iš savo tau
tos. nusviestiems j svetimą ap
linką. kuri kėsinasi mus suvirš
kinti, perdirbti, asimiliuoti. 
Šiuo atveju mums visu ryšku
mu iškyla klausimas, kokį kelią 
pasirinkti, kuriuo keliu eiti.

Esame naujakuriai. Norime 
atstatyti, atkurti ne tik savo 
ūkius, namus, darbo kabinetus, 
valgomuosius, bažnyčias, mo
kyklas. spaustuves .sales, bet 
visų pirma Tėvynę Lietuvą. 
Tiktai tuojau kyla klausimas: 
iš ko manome atkurti Lietuvą? 
Nuo ko turime pradėti? .

Tai yra pats esminis klausi
mas: nuo ko pradėti?

Lietuva tai — žmones, žemė, 
savita kultūra. Žemę apgyvena 
žmones, kultūra gyvena žmo
nėse .iš žmonių, iš savos žc 
mės. Lietuvišką žemę laikome 
savo motina, taigi mes — jos 
vaikai. Mes, kurie sudarome 
dalį visos tautos, kuri šiandien 
išsklaidyta nuo rylų iki vaka
rų, nuo šiaurės iki pietų, esame 
taipgi medžiaga Tėvynes at
statymui, kaip ir kitos būtinos 
vertybės.

Tokiu būdu nebus perdaug 
pasakyta, kad Lietuvą turime 
pradėti atstatyti nuo savęs ir 
iš savęs. Šiandien tik tai pir
moje eilėje mums visiems ir 
prieinama. Ir ne tik prieinama, 
bet ir būtina. r

Karas, okupacija nuniokoję 
mūsų Tėvynę, kasdien didina
ma griuvėsių krūvą. Mes pa
tys taipgi nepasirodėme esą 
tvirtos, su aiškiu nusistatvmu 
asmenybės. Mes vis dar ieško
me savęs ir savo kelių. Taigi 
analogiškai — ir mes patys 
tam tikra prasme esame tar
tum tų Tėvynės griuvėsių da 
lys.

Jeigu taip, jeigu išeities t-' 
ką sudaro griuvėsiai, aikūr 
ras turi eiti dviem pagrindi
niais keliais: fiziniu bei techni- 
nu ir psichiniu dvasiniu.

Mes šiuo tarpu jokiu būdu 
negalime prisidėti prie fiz’nio 
Lietuvos atkūrimo, nebent iš 
anksto rengtume planus. 
Mums lieka pagrindinė psichi
nio dvasinio atkūrimo parei
ga. Ta pareiga labai atsakinga 
ir sunki. Tačiau jeigu mes tą 
pareigą kaip galima geriau at
liksime, mes padėsime savo Tė
vynei jos kritiškiausią valandą 
ir pasirodysime esą verti jos 
vaikai.

Čia pat savaime išsispren
džia ir kitas klausimas: kada? 
Be abejo, tučtuojau, neatidė
liodami nė vienos dienos. Mes 
neturime laiko kontompliuoti. 
dejuoti ir vesti derybas. Mes 
turime veikti.

Kokiu būdu turime veikti? 
Tai platus ir rimtai svarstyti
nas klausimas. Mes, svarbiau
sia. turime tikslą — iš žmogaus 
griuvėsių ištraukti sveikus ar 
bent išgydomus žmones. iš 
žmogiškų griuvėsių išgelbėti 
charakterius politiniam, eko
nominiam, kultūriniam, religi
niam gyvenimui. Kiekvienas 
turi galų gale pasijausti asme
nybe su aiškiais prneipais ir 
tikslais. Politikas turėtų ne- 
aikvoti laiko vidaus pasiaiški
nimams ir kovai, bet turėtų 
visą energiją skirti kitų, sve
timųjų, informavimui ir kovai 
dėl Lietuvos laisvės. Kultūri
ninkas turėtų rėžti gilią vagą 
savo profesinio gyvenimo ba
ruose, stiprindamas, gydydamas 
ligonius, bet ne dejuodamas ir 
aimanuodamas sunkia savo da
lia. Griuvėsiuose gyvenimas 
niekuomet nėra lengvas ir pa
vydėtinas. Ekonomistas turėtų 
parengti planus tam. ką jis 
mano daryli, grįžęs į apgriau
tą kraštą.

Taigi, vienas iš esminių mū
sų uždavinių nėra vidinė kova 
ar prieštaravimas savo paskir
čiai. bet susitelkimas savyje, 
susicementavimas su visu ko
vos avangardu ir kūrybinis 
darbas.

Neturime būti svajotojai, ne
turėtume nė utopijomis gyven
ti. Bet neturime teisės nė skep
tikais. nepataisomais pesimis
tais būti.

Tremties pareiga ne tik iš
tverti, bet ir atkurti prarastas 
vertybes.

AK PRAPLĖS STIPENDIJAS 
HUMANITARAMS?

Lgišiol National Committoe 
for a Free Europe Jungtinių 
Valstybių aukštosiose mokyk
lose studijuojantiems Sovietų 
pavergtųjų Rytų ir Vidurio 
Europos tautų studentams da
vė stipendijų tik jei jie studi
juoja tiksliuosius mokslus: me
diciną, farmaciją, inžineriją, 
chemiją, miškininkystę, agro
nomija. Liet. Studentų JAV 
Draugijos Valdybai iškėlus 
Patariamojo) Lietuvių Grupėj 
klausimą, kad stipendijos būt 
skiriamos it humanitarams, 
PL Grupė tą klausimą aptarė 
su estų ir latvių Grupių atsto
vais ir nusistatė daryti ta pras
me žygių Laisvosios Europos 
Komitete.

Lietuvos ežeras vasaros vidurdieni.

MILIJONINIAM MIESTE BŪRELIS
SUVARGUSIŲ LIETUVIU

Didžiausias Vokietijos uos
tamiestis vakarais vėl žiba mi- 
ličnais šviesų. Jo gatvėmis 
rieda be pertraukos elegantiš
kų automobilių virtinės. Žmo
nės skuba gatvėmis. Milžiniš
kose langų vitrinose išstatyti 
brangiausi kailiai, puošniausi 
rūbai ir brangenybės, prašmat
niausi odos dirbiniai, auksas, 
deimantai ir gražiausios gėlės. 
Per trumpą laiką miestas atsi
gavo ir baigia užgydyti savo 
karo žaizdas. Baisių bombar
davimų griuvėsiai svarbiausio
se miesto dalyse pašalinti. Jų 
vietoje auga daugiauaukščiai 
namai su vėl praturtėjusių pre
kybos ir pramonės firmų ištai
gingomis kontoromis.

Šito žibančio,' vilčių pilno 
didmiesčio Hamburgo pakraš
čiuose gyvena keturiose vietose 
po keliolika nuskurusių lietu
viškų šeimų, neturinčių vilčių 
į geresnj gyvenimą ir vargo 
galą. Kai aplinkui dar matėsi 
karo nelaimių aukos, kai gat
vėse beveik kiekvienas buvo 
paženklintas bado ir skurdo žy
mėmis .lietuviams dar nebuvo 
taip sunku nešti vargo naštą. 
Bet dabar, kai languose žiba 
puošniausia prabanga, kai pro 
didžiules restoranų duris lieja
si šviesos, muzikos ir kvapsnių 
srovė, o beveik kiekvienas 
gatve skubantis žmogus yra 
sotus ir gražiai apsirengęs, li
kimo nuskriaustiems liet ta
viems jų sunki dalia darosi 
karti ir nepakeliama.

Altonoje 35 tautiečių keliose 
šeimose gyvena socialinės glo
bos ar bedarbių pašalpomis. 
Fišbeke 30 lietuvių beveik visi 
ligoniais ar invalidai. Gyvena 
senuos mediniuose barakuose, 
kur iš apipuvusių, įlūžusių 
grindų skverbiasi šaltis, drėg
mė ir vėjas. Radrennbahn sto
vykloje iš karo meto atsiliku
siose “bačkose”, pusrutuliu 
paskubomis iš cemento ir skar
dinių lapų į žemę įsmeigtuose 
pastatuose, tebegyvena 23 lie
tuviai. Surūdijuosios skardos 
sunėrimai taip išklebę, kad pro

FONDAS SOMĖTI PAVERG
TŲJŲ TAUTU KULTŪRAI 

REMTI
Europos Ministrių Taryba, 

savotiška apjungtus Europos 
vyriausybes užuomazga, yra 
numačiusi Sovietų pavergtųjų 
tautu kultūrinei paramai trem
tyje suorganizuoti atitinkamą 
fondą, kurio pradžią sudarytų 
200.000 svarų sterlingų arba 
apie .$500.000, — vienicriems 
metams. Suprantama, toji pa
rama bus skiriama tik paverg
tųjų tautų esantiems Europoje 
studentams, intelektualams, 
leidiniams ir kitoms kultūri
nėms įstaigoms paremti. Lie
tuvos atstovas Paryžiuje yra 
pateikęs provizorinę sąmatą 
Europos lietuvių tremtinių pa
ramai gauti. 

plyšius galima iškišti visą ran
ką. Sienos aptrauktos drėg
mės. šalčių metu apledėjusios, 
atšilus lašais varvančios. Lie
tui lyjant, išėjus pro duris jau 
pirmas žingsnis klimpsta į pur
vą ir balą. Funkturmo bara
kuose 29 lietuviai, vėl beveik 
visi ligoniai. Viena Kriauzų 
šeima penki žmonės, visa serga 
džiova. Vienas suaugęs sūnus 
buvo išėjęs tarnauti daliniuose, 
bet ir ten jį pasiekė šios klas
tingos ligos nagai. Taigi ir 
penktasis grįžo į tą patį lizdą, 
kurio visi įnamiai kenčia ir šal
tį ir alkį.

Rytui išaušus, jiems visiems 
diena nežada nieko gero. Nėra 
kur skubėti, nes darbo jiems

AKLAS GYDYTOJAS TEBEPRAK
TIKUOJA

Vienos gydytojas Dr. Fritz Guggi, reumatinių susirgimų 
speciailstas, apakęs prieš 25 metus, toliau tebegydo. Jis 
turi daugiau pacientų, negu turėjo jų būdamas sveikas.

“Jūs turite kiek palaukti, jei 
norite kalbėti su pačiu dakta
ru,” dažnai išgirsta atėjęs pas 
Dr. F. Guggi. “Jis yra dabar 
labai užimtas.”

Iš tikrųjų jis dabar yra la
biau užimtas, negu buvo prieš 
25 metus, kai, skubėdamas pas 
ligonį, neteko abiejų akių. Vie
noje gatvėje, iš skersgatvio, 
staiga išniro vežimas, į kurį 
atsimušė gydytojo automobilis. 
Pragulėjęs ligoninėje keletą 
savaičių, grįžo namo sunkiai 
prislėgtas: buvo aišku, kad 
šviesos jis daugiau nebematys. 
Gydytojo praktika nutrūko. 
Jam rodosi, kad ir jo gyvenimo 
siūlas nutruks tą dieną, kai 
jis negalės įveikti savo neda
lios. Laimė, jis buvo neseniai 
vedęs ir dukrelės susilaukęs. 
Palikti jis jų negalėjo.

Žmonos globajamas ir drąsi
namas. Dr. F. Guggi pradėjo 
atsigauti iš savo nelaimės. 
Kaip vaikas, jis pradėjo gy
venti iš naujo. Tą pasaulį, kurį 
jis anksčiau matė, dabar rei
kėjo gerai apčiuopti. Rankos jo 
pasidarė tokios jautrios, kad 
jam atstojo akis. Atmintis taip 
paaštrėjo, jog jis gerai atsiminė, 
ką buvo skaitęs, o ką išgirsda
vo, palikdavo nrisdilę. Jis iš 
čiupinė ju visą savu kabinetą,vi
sus instrumentus, ir rodėsi, 
kad jis visa tai mato, kaip se
niau. Tiktai tie instrumentai 
.jo rankose daug jautresni ro
di si. Jame pamažu budo min
tis: kndel ir aklas jis negalėtų 
gydyti?

Vienos gydytojas ortopedas 
Spitzky aklai) daktarą pamokė 
masažo. Pasirodė, jis daug 
jautriau tai atlikdavo ir go
riau apčiuopdavo raumenų 
bei sąnarių pakitimus, negu 
kas kitas. Po to Dr. Guggi iš
vyko į užJeniuot aplankė 

niekas neduoda. Daugiavaikių 
tėvų visas rūpestiis kaip kuo tą 
dieną pramisti. Žmonės vaikš
to sulinkę, nuleidę galvas, ne
skubėdami, nes džiaugsmo pro
švaisčių beveik nėra.

Lietuvoje mūsų žmonės pri
simena savo turtinguosius bro
lius ir seses užjūriuose, spėlio
ja, ar dar jie nėra savuosius 
užmiršę, ar daro ką jiems iš
laisvinti iš vergovės. Geležinė 
siena skiria juos nuo savųjų ir 
joks geros širdies žmogus nega
li jiems tuo tarpu padėti. Bet 
nelaimingųjų lietuvių Vokieti
joje neskiria jokia plieno už
tvara. Juos ir geras žodis ir 
auka lengvai gali pasiekti. Ne
užmirškime jų. Alf. Duse

Prancūziją, Angliją, Vokietiją 
ir Švediją. Visur jis domėjosi 
reumatikų klinikomis ir gydy
mo metodais. Žmonos padeda
mas. sekė naujausią medicinos 
literatūrą. Ir pradėjo vėl pri
iminėti pacientus.

Dabar jis turi nedidelę kli
niką Vienoje, porą asistentų ir 
keletą slaugių. Ligonių visada 
pas jį pilna. Jis eina nuo vieno 
prie kito, masažuoja ir gydo. 
Kartais pasitaiko ir tokių ne
kantrių ligonių, kurie prasita
ria, kad nebenorėtų gyventi. 
Skausmas taip nežmoniškai 
kankinąs. Aklasis gydytojas 
nusišypso.

— Gal norėtume mano ne
dalia pasikeisti? — užklausia.

Nė vienas dar neprasitaręs, 
kad jis savo akis keistų į reu
matinių skausmų apraminimą. 
Vadinasi, gydytojo nelaimę 
laiko baisesne. O jam pačiam 
ji jau nebebaisi.

“Gyvenimas mane nuskriau
dė, bet ir apdovanojo”, kartą 
jis yra pasakęs. “Jis mane ap
dovanojo nauju vidaus pasaulio 
pažinimu.” Dr. Guggi apie sa
vo nelaimę kalba taip, kaip 
koks svetimas žmogus: tary
tum, tas jo visai neliestų. Savo 
valios jėga jis praaugo likimo 
smūgį. Tai .jo daugiau nekan
kina. .Jis kankinasi dėl kitų 
nelaimės, — dėl tų skausmingų 
savo artimo sąnarių, kuriuos 
savo jaulriomis ir gydančiomis 
rankomis nori apraminti.

Laisvu laiku išvyksta su sei
mą į kalnus, skambina piani
nu ir rašo knygas. Tik neseniai 
užbaigė stambią knygą apie 
reumato gydymą. Pavyzdžius 
ėmė iš savo praktikos — aklo
jo gydytojo.

Jis yra pavyzdis daugeliui 
nelaimingųjų, kurie jaučiasi 
gyvenimo nuskriausti. —m.

Vokietija

• IRO pareigūnai atsisveiki
no su šalpos organizacijų at
stovais, nušviesdami savo pas
kutiniuosiuose pranešimuose 
dabartinę būklę. Nuo vasario 
1 d. oficialiai pradėjo veikti 
PICMME (Provisional Intergo- 
vernmental Committee for the 
Movement of Migrants from 
Europe), bet su labai siaura 
programa ir mažais etatais.

• PICCMME į savo darbo 
sritį įtraukė . pirmoje vietoje 
vokiečių kilmės žmones ir ma
sinę DP emigraciją į Australi
ją. Kovo mėn. viduryje patiek
ta programa emigracijai į Ka
nadą ir Braziliją. Organizacija 
apmoka tik masines transpor- 
tacijas. Į JAV naujų vizų ne
laukiama, nes reikalingas nau
jas įstatymas.

• Jungtinių Tautų Aukštojo 
Komisaro Vokietijoje atstovas 
susirinkime kvietė tautinių ko
mitetų atstovus su juo glau
džiai bendradarbiauti. Šiai į- 
staigai turint tik labai maža e- 
tatų, ji negalėsianti palaikyt 
su su DP individualių ryšių, bet 
tik per tautinius komitetus. Pa
žymėtina, kad tautinių komi
tetų reikšmė ir svoris kas kar
tą didėja, nes ir vokiečių įstai
gos linkusios tremtinių reika
lais kalbėtis tik su jų atstovais 
— tautiniais komitetais.

• Vokiečių Karitas atstovas 
patikrino tremtinių lygų trak
tavimą su vokiečiais, o NCWC 
atstovė, apžvelgdama praeities 
darbus, pasidžiaugė vokiečių 
moterų bendradarbiavimu, y- 
pač Kalėdų švenčių metu. At
eityje bus nuolat rūpinamasi 
tremtiniais. Iš Švedijos jau 
praeitų metų pabaigoje atėju
sios siuntos švedų pageidavimu 
bus dalinamos tremtiniams. Iš

KAS K4 SAKE
Netvarka tik pas inspektorių

Anglijos miestelio Kirkintil- 
loch sveikatos inspektorius įsa
kė policijai apeiti visus namus 
ir patikrinti, ar jie negriūna ir 
ar sveiki gyventi. Policija pra
nešė, kad visi namai yra tvar
koje, išskyrus tik du: jie nehi
gieniškai užlaikomi ir pavojin
gi gyventi. Abu jie priklausė 
sveikatos inspektoriui.

Tinkama bausmė
Vienam kolchoze Spalių re

voliucijos dieną dideliąm susi
rinkime pasižymėjusiems dar
bininkams dalinamos premijos. 
Partijos pareigūnas praneša:

— Prie karnų pritvirtintai 
Anastazijai Ivanovnai už pa
vyzdingą jai patikėtų karvių 
globą duodama dešimt vištų.

Visi ploja, o orkestras groja 
maršą.

— Prie arklių pritvirtintam 
Vasiliui Petrovui, — praneša 
toliau partijos pareigūnas, — 
už gerą arklių priežiūrą paskir
tas naujas kostiumas.

Vėl visi ploja ir groja orkes
tras.

— Kiaulėms pritvirtinta 
daugė Ona Karmirova išpildė 
darbo planą 200%. Ji dirbo 

NUPIGINTOS FORDO AUTOMOBI
LIAMS KAINOS

Fordo automobilių bendrove 1952 metų automašinų mode
liams paskelbė detaliam pardavimui kainas, pasiremdama nusta
tytomis Kainų Tvarkytojo įstaigos kainomis.

Tačiau urmo kainos visiems Fordo, Lincoln ir Mcrcury kelei
viniams automobiliams yra žemesnės nei Kainų Tvarkytojo įstai
gos nustatyta. Fordo atstovai painformuoti neimti detalinčje pre
kyboje pilnai leidžiamų kainų.

Kainų Tvarkytojo Jstaiga leido 4,97% pakelti urmo kainas 
visiems Fordo automobiliams, 3.45% Mcrcury automobiliams ir 
5,19% Lincoln Coemopolitans mašinoms. Tačiau bendrovė pakels 
tik 3,0% Fordo, 1,8% Mcrcury ir 1,8% Lincoln Cosmopolitans 
automobiliams.

1952 metais į pagrindines (letalines kainas neįeina federali
nės taksos, valstybinės taksos, vietos mokesčiai, leidimo mokes
čiai, paskirstymo ir pristatymo arba paruošimo - sumontavimo 
kainos, ekstra priedai, benzinas ir tepalai. (Sklb).

Delmenhorsto anglų sandėlių 
tikimasis gauti tremtiniams 
baldų.

D. Britanija
• “Britanijos Lietuvis”, ap

ėmęs Prancūzijos lietuvius, ap
ima ir Vokietijos, tad paskyrė 
daugiau vietos informacijoms 
iš Vokietijos liet, gyvenimo.

• Londono liet, meno sambū
ris turi keturias sekeijrs: cho
rą, vaidybos trupę, šokių kape
lą ir taut. šokių trupę. Praei
tais metais sambūris turėjo 26 
pasirodymus. Chorui anksčiau 
vadovavo Mamaitis. Jam dėl 
naktinio darbo pasitraukus, da
bar vadovauja Cernis.

Australija
• Tremtinių vaikai ir Aust

ralijos mokyklose pirmauja. 
Vienas toks trmetiniukas į- 
Jaunesniųjų Technikos mokyk
lą Melboume-vos buvo priimtas 
ir pirmą pusmetį sunkiai ver
tėsi, bet greit taip pašokėjo, 
kad pakilo iki pirmųjų ir po 2 
metų mokyklą baigė su pagy
rimu ir dovanomis. Jam net bu
vo paskirta piniginė suma Vy
resniųjų Techn. mokykloje rei
kalingoms priemonėms įsigyti.

• “Australijos lietuvis” pa
skelbė statistiką iš praeitų me
tų. Pietų Australijoje iš apie 
200 lietuvių: susituokė 16, iš 
kurių 4 vyrai vedė nelietuvai- 
tes: gimė 25, mirė 5, iš kurių 
4 pačiame subrendimo amžiu
je (daugiausia motociklų kata
strofose), gi vienas asmuo mi
rė, sulaukęs 75 metų.

Kanada
• Toronte statomi Lietuvių 

Namai. Reikia surinkti 25,000 
dol., tada bus gautas leidimas 
šaukti susirinkimą ir parduoti 
akcijas - Šerus. Šiuo metu į- 
mokėta ar pasižadėta šėrams- 
akcijoms — 10,000 dol.

sekmadieniais ir šventadie
niais, jos nuopelnas, kad kiau
lės šiais metais vedė daug par
šelių ir ji parodė didelį politinį 
atsakomybės jausmą. Jai tad 
skiriama aukščiausia dovana— 
pilnas Stalino raštų rinkinys,— 
paskelbia pagaliaus partijos 
atstovas.

Salėje mirtinė tyla. Tada pa
sigirsta iš užpakalinių eilių bal
sas:

— Tai tinkama tai kalės 
dukteriai bausmė.

Kada įvyko jų revoliucija?

Stalinas, lankydamas pietinę 
Rusiją, susitiko Rostove savo 
seną partijos draugą.

— Ar esi dabar laiminges
nis, kaip prieš revoliuciją? — 
klausia jis sutiktąjį.

— Atvirai pasakius, ne, — 
prisipažino senasis draugas.

— Kodėl?
— Prieš revoliuciją turėjau 

du švarku, o dabar tik vieną.
— Tai dar ne taip bloga, — 

atsakė Stalinas. — Afrikoj 
žmonės bėgioja visai nuogi.

— Ar iš tikrųjų — nustebo 
partinis draugas. — Ar seniai 
įvyko jų revoliucija?



PULGIO ANDRIUŠIO “SUDIEV, KVIETKELIf
i

Tolimojoj Australijoj pernai 
buvo išleista apysaka, kuriai 
autorius Pulgis Andriušis pa
vadinimą paėmė iš Antano Vie
nažindžio dainos "Sudiev, 
kvietkeli...” Ilgesiu padvelkia 
šie poeto žodžiai, ir iš tokio sa
vo žemės, savo gimtojo so
džiaus vaizdų ir savo kraš o 
žmonių ilgesio gimė Pulgio 
Andriušio kūrinys.

Versdami šios apysakos la
pus, mes gyvename Lietuvoje, 
tradiciniame ir senoviniame 
jos kaime. Čia viskas mums 
miela ir sava. Kiekvienas, nors 
ir menkiausias, daiktelis kny
goje turi savo svarbą. Mes pa
sineriame ne į kokius nuotykius 
ar intrygas — jų šiame veikale 
visai ir nėra: apysakoj žengia
me sykiu su visa kasdienine 
būtimi, iš kurios autorius moka 
išgauti tiek vaizdingumo ir 
spalvų. Mes skaitome apie kai
mo laukus, ežerus, piemenų 
dienas, galulaukių takelius ir 
vieškelius, vaiko svajones, 
žmonių rūpesčius ir triūsą, jų 
juokavimus ir liūdesius, žodžiu 
neišsakytą meilę ir tylų, tylų 
motulės užliūliavimą, kai ji pa
silenkus verkia savo sū
naus, kuris nuo jos pasitrauks 
ir iš žaliojo Lietuvos kaimo 
išklys į tolimą ir nežinomą pa
saulį. Apie panašius ir dar 
daug kitų dalykų mums byloja 
Pulgis Andriušis savo apysako
je-

Jisai ir jo knyga yra geri 
palydovai šiame nedėkingame 
mūsų dabarties kelyje: jis kal
ba iš širdies, su meile, su leng
vu liūdesiu ir stipriu išsiilgi 
mu. Tas jo išsiilgimas juo pa
trauklesnis, kad nuo pat pir-

Karališkoji atžala mene
Šis karas skaudžiai palietė 

milijonus pavienių asmenų bei 
šeimų, tarp kurių matome ir 
karališkuose sostuose sėdėju
sius asmenis. Politiniai pralai
mėjimai aptemdė buvusią šlovę 
ir juos pačius tam tikra pras
me pastatė į tremtinių eiles.

Šios rūšies nukentėjusių 
skaičiuje gal nelaimingiausia 
bus Italijos karališkoji šeima. 
Paskutinis karalius Viktoras 
Emanuelis III, žmogus menkos 
fizinės galios, o taipgi ir lengvo 
būdo, nelaimingai pateko fašiz
mo įtakon. Kol šiai politinei 
srovei sekėsi, karalius stovėjo 
jos šešėlyje, švitėdamas mo
narchinių tradicijų blizgučiuo
se. Anais lakais t uta jam ne
priekaištavo.

Bet vos tiktai pradėjo nesi
sekti karas, tuojau kilo nepasi
tenkinimai. Jį pralaimėjus, ka
raliaus Viktoro Emanuelio 
žvaigždė visiškai užgeso. Čia 
nieko nebegelbėjo nei Musoli
nio nušalinimas ,nei sosto per
vedimas princui Umbertui. 
Tatita pasisakė už respubliką.

Lengva suprasti .koks tai bu
vo pažeminimas visai karališ
kai šeimai. Pats ilgametis val
dovas su žmona Elena žiloje 
senatvėje persikėlė į Egiptą ir 
ten prieš keletą metų pasirni 
rė. Princas Umbrrtas apsistojo 
Portugalijoje, o .jo žmona Bel
gijos kunigaikštytė Maria Jo
zefą su vaikais nuvažiavo į 
Šveicari.ją. To negana, ir vy
riausiąją dukterį Joaną, kuri 
buvo išėjusi už Bulgarijos ka 
raliaus, ištiko nelaimė. Po vy
ro mirties ja tuojau išgujo ko
munistai.

Tačiau labiausiai nukentėjo 
karaliaus Viktoro Emanuelio 
jauniausioji duktė Mafalda. Ji 
buvo ištekėjusi už vieno vokie
čio princo ir su vyru gyveno

Pulgis Andriušis už apysaką “Sudiev, kvietkeli” gavo Liet. Ra
šytojų Draugijos premiją 1500 dol. Premijos įteikimas vyksta 
C'hicagoje kovo 30 d. “Aidų“ klišė.

mųjų knygos lapų ligi paskuti
nių jisai perpintas humoru, ku
rį vietomis autorius pažeria 
net sutirštintais dažais. Pulgis 
Andriušis, savo knygai vardą 
paėmęs iš poeto dainos, patsai 
taip pat atvejų atvejais į mus 
kalba kaip poetas. Štai kaip 
gražiai skamba jo žodžiai: “O- 
šia pavasario naktis nemato
muos pakraščiuos, tarytum 

Hitlerio valdžioje. Karo pabai
goj, pairus italų ir vokiečių 
santarvei, ši princesė tapo na
cizmo auka ir savo dienas ne
laimingai užbaigė Dachau kon
centracijos stovykloje.

Mafalda paliko vyrą, kuris 
ir šiandien dar tebegyvena sa
vo senoje pilyje netoli Frank
furto, ir kelis vaikus. Iš jų 
praėjusiais metais pradėjo gar
sėti sūnus Henrikas, paveldė
jęs Assios kunigaikščio titulą. 
Tikrai įdomu faktas — jauna
sis princas, turįs šiandien tik 
24 metus, žmonių dėmesį at
kreipė ne kokiais kariniais žy
giais, bet savo pieštais paveik
iais, kas nedažna karališkoje 
diduomenėje.

Neperseniausiai princas Hen
rikas iš Assios suruošė savo 
tapybos darbų parodą. Matyt, 
jautėsi gana drąsiai, jeigu jai 
vietą pasirinko Paryžių, Char- 
pertier Meno Galeriją. Kaip 
pats prisipažįsta, jam rūpėję 
išgirsti apie savo darbus spe
cialistų numonę, todėl, nuslė
pęs tikrąją pavardę, parodai 
pasirinkęs šį modeminiu menu 
alsuojantį miestą.

Deja pasislėpti princui nepa
vyko — smalsios akys tuojau 
pastebėjo .jo kilmę, bet kūry
ba labai teigiamai buvo įvertin
ta. Jaunasis dailininkas yra pa
sinešęs į abstrakcijas, kuriose 
naujausias reiškimosi būdas 
vadinamas surrealizmu. Jo puo
selėtojai yra smarkiai atitrū
kę nuo tikrovės ir jų. kūryba 
plačiajai visuomenei sunkiai 
hera suprantama — panašiai 
gal kaip aukštoji filosofija. Sur- 
realistai priėjo pire fantastiš
kiausių formų, kurių tikrąją 
prasmę kartais tiesgiog neįma
noma suvokti žiūrovui. Tada 
yra prikišama, kad menas esąs 
"išsigimęs”, kai tuo tarpu apie

nuo paties dangaus skardžių 
kristų upės, iškilusios iš savo 
guolių debesyse ir šniokšdamos 
ieškotų naujų vagų.” Ir platus, 
ir gražus ,ir toks poetiškai ga
lingas šis vaizdas.

Pulgis Andriušis yra žodin- 
giausias iš žodingiausių. Jo 
kalbos lobiai reikia seikėti a- 
ruodais. Savo žodžius, nors ir 
reičiausius, o taip pat ir visą

daugelio išmanymą prašokan
čias kitas sritis panašiai yra 
vengiama išsireikšti. Tiesa, sur- 
realizmo ateitis dar nėra aiškiai 
žinoma, tačiau kolkas meno ži
novai skaitosi su šio pobūdžio 
kūrniais ir jiems nėra užtren
kiamos muziejų durys. Mene 
atitrūkti nuo tikrovės niekad 
nebuvo vengiama. Tai ypač 
rodo noras vaizduoti mitologi
nes būtybes. Tik čia visuomet 
pasiliks klausimas, iki kokių 
ribų galima duoti laisvę fanta
zijai.

Surrealizmo keliu pradėjęs 
žengti, princas Henrikas iš As
sios, sudomino menui atsidavu
sius žmones. Jo išstatyta 30 pa
veikslų ir visi išparduoti. Kaip 
tapytojas išsireiškė, jį labai su
pratęs Paryžius. Iš tikrųjų 
laikraštis “France Soir” pažy
mėjo, kad jaunasis dailininkas 
savo švelniai ilgesingu surrea- 
lizmu, o labiausiai savo stiliu
mi esąs gilesnis net už seną 
šios krypties tapytoją Salvado
rą Dalį. Princo pavaizduoti 
daiktai dvelkia savotišku lyriz
mu ir lyg nesutelpa sau skir
toje erdvėj. Pav„ vienišos sa
los abstrakcijoje pageltę lapai 
lekia į tuštumą už pieštų kva- 
dratnių rėmų, o “Iliuzijoje” 
žmogus, laikąs ore ant siūlų vė
jo iškcltui spalvotus burbulus, 
taip pat stovi šiapus nutapytų 
paveikslo apvedimų.

J tokią fantastišką tapybą 
Princas Henrikas palinkęs tu
rėdamas 16 metų. Tada, siau
čiant karui, jisai su tėvu gyve
nęs vienišoje pilyje prie Frank
furto. Ji buvusi apgriauta, trū
kę šviesos, švilpę vėjai... Tai 
ir paskatinę jį giliau susimąs
tyti, o paskui savo pergyven
tas idėjas išreikšti spalvomis 
drobėje. Nėra abejonės, kad jį 
daugiausiai paveikė tragiška
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tą apysaką, iš kurios jis mums 
išrenka tiek įvairių daiktų ir 
daiktelių, autorius sumaniai iš- 
lydina į sklandžiai tekančius 
sakinius, ir jo rašymas pasižy
mi aukšta stiliaus kultūra. To
dėl jo apysaka nėra koks liau
dies pasakojimas, bet visa lite
ratūros kultūra atžymėtas kū
rinys. Jeigu gi ieškotume jam 
giminystės lietuvių literatūro
je, visa savo dvasia ir turiniu 
jisai arčiausiai prisišlietų prie 
Vaižganto.

Pulgis Andriušis savo knygo
je nepravarė kokio tolydaus, 
nuosekliai besikaunančio veik
smo. Jis niekur neskuba — taip 
jam miela ilgiau paviešėti lie
tuviškam kaime. Todėl jo apy-

KAIP ŽUVO POETAS VYTAUTAS 
MAČERNIS

1946 m. V. Vokietiją pasie
kė žinia apie poeto Vytauto 
Mačernio mirtį. Tuo metu ne
buvo smulkmenų ir tikros da
tos. Buvo spėjama, kad jis mi
rė 1945 m. pavasarį.

Dabar pasiekusios žinios yra 
kitokios. Apie jį pasakojo vie
nas iš žvejų — Juozas Grišma- 
nauskas. Jis, būdamas plateliš
kis, gerai pažįsta visą tą kam
pą, iš kur kilo poetas Vytautas 
Mačernis. Yra buvęs bent kele
tą kartų Žarnelės kaime, dar 
vokiečių okuapcijos metais kal
bėjęsis su pačiu poetu, gerai 
pažinęs jo vyresnįjį brolį ir ki
tus namiškius. Jis ir papasa
kojo visas smulkmenas.

1944 m. rudenį, prasidėjus 
ofenzyvai prie Šiaulių, Vytau
tas apsisprendė pasitraukti į 
Vakarus. Spalių mėn. 7 d., šeš
tadienį, paryčiais atėjo pas sa
vo draugą. Su juo ir sutarė kar
tu pasitraukti. Tada Vytautas 
sugrįžo namo pasikinkyti ark
lį ir vėl atvažiuoti pas drau
gą. Į jo namus buvo kokie 4-5 
km. Ėjo pėsčias, kol namuose 
susirado arklį, pasirengė, pra
ėjo nemaža laiko. Tuo metu 
bolševikų tankai, paėmę Sedą, 
jau veržėsi Žemaičių Kalvari
jos kryptimi, kur stovėjo vo
kiečių radistų kuopa. Draugas 
nebegalėjo laukti ilgiau, nes ir 
vokiečiai traukėsi, palikdami 
priedangai mažą kareivių būre
lį. Jis išvažiavo dviračiu į Pla
telius.

Tuoj po to atsirado ir Vy
tautas draugo namuose, pasi-

Kovo menesio “Aidai”
Kovo mėn. (3) numeris įvai

rus ir turtingas. Numeryje 
randame šiuos straipsnius: dr. 
VI. Viliamo — Valstybinių sie
nų problematika ir Lietuvos 
sienų klausimai; Jono Griniaus 
— Literatūros ir meno kriti
kas, jo asmens bruožai; dr.
P. Celiešiaus — Egzistencijos 
sąvoka — A. Maceinos “Jobo 
dramoje”: Juozo Lingio —Bal
toskandijos kultūrinė liečiamo
ji. Poezijos duoda Pranas Ko- 
zulis, Kl. Jurgelionis, Vincas 
Kazokas — ir Paulius Jurkus 
beletristikos — “Vargonai.”

“Kūrybos pasaulyje” A. Ma
ceina rašo apie dr. J. Griniaus 
sukaktį, A. V. mini prel. K. 
Urbonavičiaus mirtį: Kl. 
Jurgelionis rašo apie savo poe
zijos koncepciją, J. Lingis — 
apie Strindbergą. Recenzijų 

motinos mirtis.
Jaunasis dailininkas mano 

pastoviai apsigyventi Romoje, 
kur yra išėjęs meno mokslą. 
Kritikai tikisi, kad Amžinojo 
Miesto skaidri nuotaika teigia
mai veiks gabaus .jaunuolio sie
lą ir ji pilnai išsiskleis menui.

Princas Henrikas iš Assios 
atrodo lyg kokia atžala, išsimu- 
šusi ant audrų apdraskyto ita
lų karališkos dinastijos medžio. 
Jo tolimesnius laimėjimus pa
rodys ateitis, kurią dabar gana 
šviesiai vaizduoja meno žino
vai. L. Andriekus

saka yra lėta ir lyg iš atskirų 
paveikslų sudėta. O kai jo žmo
nės išklysta iš savo gimtųjų 
vieškelių, atsiduria svetimuose 
kraštuose, “Sudiev, kvietkeli” 
antroje dalyje jau nėra toks 
patrauklus ir stiprus. Užtai 
pirmoji pusė mus žavi visoke
riopai, o ir antroje arčiau galo 
vėl atsigriebiama.

“Sudiev, kvietkeli” lietuviui 
artima, įdomi ir patvari dova
na, nes šioje apysakoje, kaip 
skiriant premiją buvo apibū
dinta, “giliai pažintas ir su 
meile atvaizduotas aukštaičių 
tradicinio kaimo būvis bei jo 
žmonių dvasia, sutelktas aukš
taičių kalbinis lobis ir didelis 
kultūros stiliumi sukurti spal
vingi vaizdai.” A. V.

- I tomą. 
“Doleris iš

kinkęs gerą arklį. įėjo kamba
rin ir šnekėjosi su namiškiais.
Netoliese ant kampelio stovėjo 

išsidėstę vokiečiai. Gal jie šau
dė, ir rusai .norėdami juos iš
vyti .pradėjo bombarduoti iš 
minosvidžių. Vienas sviedinys 
sprogo kieme, ir skeveldra per 
langą pataikė tiesiai poetui Vy- 
taut. Mačerniui į galvą. Jis ten 
pat, prie stalo, ir mirė (1944 
m. spalių 7 d. apie kokią 2 vai. 
p.p.). Minosvaidžio skeveldra 
sužeidė ir arklį, ir jis net va
landas kankinosi, kol nudvėsė, 
nes nebuvo kam jo pribaigti.

Bolševikai iš Ž. Kalvarijos 
savo tankus siuntė į Barsty
čius, kur spėjo esant įsitvirti
nus vokiečius. Tas kelias vedė 
ir į poeto tėviškę. Taip jo na
mai pasidarė fronto zona. Bu
vo pranešta namiškiams, ir jie 
vos sukalė paprasčiausią kars
tą ir sekmadienį laikinai palai
dojo jo paties tėviškėje, ant 
kalnelio tarp namų ir miško. 
Gerai nespėjo net žemių supilti 
ant karsto, kaip visi laidotojai 
kareivių buvo išblaškyti.

Paskui didžios nelaimės kri
to ant jo namų. Jie turėjo 
stambų ūkį. Tuoj kaip buožės 
buvo išvyti iš namų visi, — 
motina su keliais vaikais. Vy
resnysis brolis Vladas žuvo prie 
Alsėdžių kaip partizanas, seserį 
Valeriją (jaunesnė už poetą) 
nuteisė 8 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Taip poeto pa
laikai ir pasiliko iki šiai dienai 
prie miško, kur jis rado daug į- 
kvėpimo, mėgo jame klajoti 
kaip vienišas girių karalius.

— Komunizmas ir rcligi-

skyriuje sutinkame A. Raginio 
— Pulgio Andriušio knygos 
“Sudiev, 'kvietkeli” vertinimą, 
A. Mažiulio — Lituanica tarp
tautinėje folkloro enciklopedi
joje; Aug. R. — Balio Sruogos 
Kazimieras Sapiega, J. B-tis— 
Gabija: Meno skyriuje Ignas 
Šlapelis rašo apie J. Pautie- 
niaus tapybos stilių. Visuome
niniame gyvenime — dr. J. 
Sav.
ja Italijoje.

Šis “Aidų” numeris turi vie
ną staigmeną — spalvotą V. 
Vizgirdos paveikslą — peiza
žą. Paveikslas atspaustas la
bai gerai, ir reikia džiaugtis, 
kad “Aidai” skelbia mūsų 
dail. kūrinius spalvose, nes šiuo 
metu lietuvių dailininkų spal
voti darbai platesnei visuome
nei neprieinami. Savo kūriniais 
dalyvauja šie lietuviai dailinin
kai: M. Marčiulionis, V. Petra
vičius. J. Pautienius, V. Kašu
bą, T. Valiaus vinjetės ir ilius
tracija. Taip pat randame ir 
foto nuotraukų. Turtingai ir 
vertingomis nuotraukomis į- 
liustruotas J. Lingio straipsnis 
apie Batloskandijos kultūrinę 
liečiamąją. Vyt. Maželis duoda 
nuotrauką — Naktis ateina į 
Nevv Yorką.

Ateityje “Aidai" yra numa
tę išleisti numerius, iliustruo
tus atskirų dailininkų kūri
niais. Balandžio numeris bus 
skirtas tik Galdiko kūrybai.

Kovo 25, 1952

VINCAS

SUSIKAUPIMO VALANDA

šią valandą j mano sielą ima belstis 
Keisti ir nuostabūs garsai.
šią valandą aš noriu tiktai melstis 
tr šauktis j Tave karštai.

Kaip šaukiasi Tavęsp kasdien bažnyčių bokštuos 
Įnirtusių varpų giesmė skardi, —
Už Juos garsiau čia blaškosi ir trokšta 
šią valandą mana širdis.

Kai pirmą kartą atveria Jisai akis 
Ir bailiai dairosi, ir neramiai suklinka — 
Išgąsdinti šešėliai sudreba aplinkui, 
Ir traukias atbula gūdi naktis

Ir svaigsta, lyg staiga apakus 
Visn kito žvilgsnio kerinčia liepsna — 
O tamsoje sužibę spindi plačios akys, 
Ir Jy gelmtj sušvinta rytdiena.

KULTŪRINE KRONIKA

K O D I K I S

• Stasio Būdavo knyga “Var
pai skamba” (‘'Darbininko“ 
atkarpoje spausdinome dvi iš
traukas), — jau baigiama 
spausdinti ir greit pasirodys. 
Leidžia "Lietuvių Dienos” Ka
lifornijoje.

• Vytautas Augustinas, ku
rio albumas "Tėvynė Lietuva” 
eina su geru pasisekimu ir jau 
baigiamae išparduoti, parengė 
naują albumą vaikams. Nuo
traukose vaizduojamas Lietu
vos jaunimo gyvenimas, mo
kyklos ir gamta. Tekstą šiai 
knygai rašo Bernardas Braz
džionis.

• "Gabijos” leidykla Brook
lyne šiuo metu išleidžia tris 
knygas: Jurgio Jankaus “Pa
klydę paukščiai” 
St. Zobarsko —
Pittsburgho” ir V. M. Valan
čiaus “Vaikų knygelę”. .

• Muzikas prof. J. Žilevičius 
“Aitvarų” kvartetui dedikavo 
vieną dainą "Per naktelę šo
kau.” -

• Aitvaru kvartetas, veda
mas muz. A. Kačanausko, vyk
sta koncertuoti į Waterbury.

• Dail. V. Dobužinskis daro 
Alban Berg operai dekoracijas. 
Opera statoma City Center o- 
peroje.

• Dail. Arbitblatas, kilęs iš 
Lietuvos ir gerai mokąs lietu
viškai, rengiasci išvykti į Pary
žių. Dabar gyvena New Yor
ke.

• Monografija apie Čiurlionį 
parašytą dr. M. Vorobjovo, jau 
parengta spaudai. Leidžia J. 
Kapočius. Knyga talpins keletą 
spalvotų Čiurlionio darbų ir 
svarbesnius paveikslus. Numa
toma išleisti atskiros — lietu
viška ir angliška — laidos.

• Jonas Aistis redaguoja vi
są savo poeziją. Taip pat nori 
suredaguoti ir Antano Miški
nio visą poeziją.

• Polina Stoska yra nuvyku
si dainuoti Vienos operon. Ko
vo 7 d. dainavo svarbiausią 
partiją Verdi operoje "Forza 
dėl destino.”

ATSIUSTA PAMINĖTI
Lietuvininkų kalendorius 

1952 m. Suredagavo Albertas 
Puskepalaitis, spausdinta Mu- 
enchene, Vokietijoje. Mažosios 
Lietuvos Tarybos Spaudos Ko
misijos 
gausiai

The
P ries t s
liche Hilfstelle, 
Vokietijoje, 
daug iliustracijų iš Silezijos ka
talikų gyvenimo ir persekioji
mų.

leidinys. Kalendorius 
iliustruotas.
Martyrdom of Silcsian 
1945-16. Išleido Kich- 

Muenchene,
Knygoje sutelkta

4-

AIDŲ SKAITYTOJAMS KANADOJE
AIDU žurnalo metinė prenumerata Kanadoje

$5.25 (kanadiški)
AIDU prenumerata Kanadoje brangesnė, nes pašto papi

gintas tarifas nėra taikomas laikraščiams bei žur
nalams siunčiamiems j Kanadą.

• Solistė Barbara Darlys 
kovo 30 d. dainuoja VVorceste- 
ry, Mass., lietuvių rengiamame 
religiniame koncerte. Po to ji 
dainuoja su Clevelando Simfo
nija Brahmso “Reųuiem”. Di
riguoja Szell.

• Dainininkas Algirdas Bra
zys su Metropolitan opera pa
sirašė sutartį kitiems metams.

• Henriko Nagio eilėraščių 
rinkinį “Saulės laikrodžiai” lei-. 
džia Spaudos Klubas Chicagoj.

• Dr. A. Kučas ir kitiems 
metams pasilieka Scrantono 
universitete, kur dėsto kalbas 
ir storiją.

DAIL. TELESFORAS VALIUS

Dail. Telesforas Valius šiuo 
metu gyvena Kanadoje, Toron
te ir dirba netiesioginiai savo 
specialybėje. Visą atliekamą 
laiką sunaudoja kūrybai. Jis 
yra Kanados Grafikos Draugi
jos narys ir dalyvauja jos su
rengtose parodose. Toronte 
karališkajame muziejuje 36- 
oje CPE grafikos parodoje da
lyvavo su savo medžio raiži
niais. Paroda tęsiasi nuo 1 ko
vo iki 31 d. Dalyvavo ir Lon
dono, Ont., grafikos parodoje, 
ir muziejaus vadovybė įsigijo 
du medžio raižinius ekspozici
jai.

Paskutiniu laiku dail. T. Va
lius padarė keliom knygom vir
šelius (F. Kiršos “Šventieji 
Akmenys” ir Lietuvos Archy
vui), taip pat iliustruoja “Ai
duose” poeziją ir beletristiką.

KNYGV LEIDĖJAI SKIRIA
PREMIJAS

Kai kurios JAV knygų lei
dyklos yra paskyrusios premi
jas ir apsiėmusios išleisti bei 
sumokėti honorarą už šias kny
gas:

Publishers and Pocket Books, 
Ine. — $4,000 už mokslo popu- 
liarizacijos veikalą ( terminas 
rugpiūčio 31 d.). Dodd, Mead 
et Co.—$2,000 už kurio nors 
berniuko gyvenimo aprašymą 
(term. rugsėjo 15 d.). World 
Publishing Co. — $5.000 už 
religinio pobūdžio novelę (ter
minas gruodžio 31 d.). A. S. 
Barnes — $2,500 už novelę iš 
sporto gyvenimo ir tokią pat 
sumą už sporto veikalą (term. 
gruodžio 31 d.).

Kitas “Kūrybos Priedas” 
išeis balandžio 9 d. su velykiniu 
“Darbininko” numeriu.

I
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
LAWRENCE, MASS.

DARBI N INK AS

PRADEDA ATGYTI BUFFALO 
LIETUVIAI

Kovo 25, 1952

• Kun. J. Prauskis, "Drau
go" atstovas kongresinio komi
teto posėdyje, kur buvo apklau
sinėjami Katyno nusikaltimo 
liudininkai, buvo vienintelis at
stovas nufotografuotas su liu
dininkais. Nuotraukos tilpo 
Chicagos anglų dienraščiuose.

• Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Kongregacijos Rėmėju sei
mas kviečiamas balandžio 6 d. 
Chicagoje ir gegužės 18 d. Put- 
name. Nek. Prasidėjimo sese
rys ir jų rėmėjai įvairiais bū
das organizuoja aukas koply
čios statymo fondui. Tam tiks
lui Hartforde. Conn., \Vorces- 
ter. Mass.. ir Lawrence. Mass., 
ruošiami bažnytiniai koncertai.

• Alkos muziejui, Brockton. 
Mass.. prel. P. Juras. Kultūros 
Instituto pirmininkas, iš muz. 
J. Stankūno gavo stambų ir 
vertingą giesmių meliodijų. į - 
vairių muzikinių kūrinių, ope
rų gaidų ir kt. rinkinį. Taip pat 
prelatas yra surinkęs beveik 
pilną lietuvių kalba išleistų 
draminių kūrinių rinkinį.

• Jurgis Kačergis, North 
Carolinos universiteto meno 
katedros asistentas, uaterbu- 
rietis. Miami. Fla.. meno paro
doje. kurioje dalyvavo iš 48 
JAV 2.555 eksponatų .išstatė ir 
savo paveikslą ir už jį laimėjo 
1000 dol. dovaną.

• Detroito ateitininkai kovo 
16 d. buvo suruošę literatūros 
vakarą, kurio programoje daly
vavo B. Babrauskas. Aloyzas 
Baronas ir vietiniai — Alė Na- 
kaitytė ir Jurgis Gliaudą.

• I. Saldukas, geofizikas ir 
matematikas, dirba Ohio Statė 
University atomų skaldymo la
boratorijoje. Tremtyje SaJdu- 
kas dėstė Pabaltijo Universite
te. Pinneberge.

• Lietuvos valstybinė vėlia
va, Nepriklausomybės laikais 
plevėsavusi Kauno Karo Mu
ziejaus bokšte, dabar yra Bos
tono lietuvių skautų globoje. Ją 
visuomenė matė Vasario 16- 
sios minėjime.

• “Baltosios Meškos Bravo
ras“, kurį įsteigė ir jam vado
vauja žinomas Mažeikių alaus 
varyklos savininkas Ildefonsas 
Sadauskas ir inž. Jonas Vilu - 
tis. netrukus paleis į rinką lie
tuvišku būdu gamintą alų. 
“Baltoji Meška” įsikūrė prie 
Chicagos esančiame Thomton 
miestelyje.

• Lithuanian LOKE TRIO, 
— kaip yra vadinama lietuvių 
ponių J. Daužvardienės. O. Bie- 
žienės ir Z. Simutienės trejukė, 
kurią dažnai amerikiečiai kvie
čiasi atlikti jų kultūriniuose 
parengimuose lietuvišką prog
ramą. kovo 11d. tai padarė Ci- 
Chicago Heights Roosevelt 
mokyklos Tėvų-Mokytojų Są
jungos pobūvyje. Programoje

.1. Daužvardienė papasakojo 
apie dabart. Lietuvos padėtį, 
gi O. Biežienė. akomponuojant 
Z. Simutienei padainavo šešias 
lietuviškas dainas. Dalyvių pa
sigėrėjimą kėlė J. Daužvardie
nės atvešta lietuviškų rankdar
bių parodėlė.

atliko 
programos (K. 

“Tėve mūsų”, L. 
“Avė Maria” ir 

J. Beltjens “Totą 
T. Dubois “Mano 

J. Dambrausko

Pasisekęs religinis 
koncertas

Kovo 16 d. lavvrenciškiai 
turėjo tikrai jaukią ir gražią 
šventę. Religinio koncerto sie
la buvo Lietuvos operos solis
tas p. Nauragis. kuris 
beveik pusę 
Galkausko 
Beethoven 
“Sanctus”. 
Pulchra”,
Dieve” ir 
“Maldą už tėvynę“). Klausyto
jus ypatingai jaudino paskuti
niosios giesmės, ne vienam net 
ašarą išspausdamos.

Gražiai pasirodė ir mūsų pa
rapijos choras, nors dar vis te
bejuntamas susigiedojimo trū
kumas. Choras pagiedojo: T. 
Brazio “Graži. Tu Marija!”. W. 
A. Mozart “Avė Verum”, J. 
Schuetky “Emitte Spiritum 
Tuurn", T. Dubois “Pater di- 
mitte eis”. C. Franck “Panis 
Angelicus (solo St. Raznaus- 
kaitė) ir Tantum ergo. Choro 
vyrai atskirai pagiedojo G. P. 
Palestrinos “Adoramus Te.”

Gražiai pasirodė ir mūsų 
mėgstami savieji solistai: Fr. 
Suslavičiūtė su T. Debois “Ec- 
ce Panis Angelorum”. Stella 
Raznauskaitė. Irene Libbey. J. 
Blaževičius ir J. Černiauskas 
to paties autoriaus “Septynių 
Kristaus žodžių” ištraukomis ir 
Iz. Zolubaitė “O salutaris”. 
Muz. Algis Šimkus įdėjęs daug 
darbo per palyginti trumpą 
laiką paruošdamas chorą ir so
listus. pats akompanavo, vedė 
chorą ir puikiai išpildė vargo
nais solo J. S. Bach’o Toccata 
ir Fuga d-minor.

Koncerto klausytojai (jų 
galėjo būti daugiau!) su dėme
siu išklausė programos, o jai 
pasibaigus dar ilgai stoviniavo 
ties bažnyčios durimis ir dali
nosi įspūdžiais. Tas klausytojų 
susižavėjimas rodo, kad ir 
koncerto rengėjai ir jo progra
mos išpildytojai visai gerai at
liko tą nelengvą darbą ir yra 
verti nuoširdžios padėkos. 
Koncerte dalyvavo svečiai iš 
S. Bostono — kleb. kun. Pr. 
Virmauskis ir kompozitorius 
Jer. Kačinskas su žmona. Ne
drįsdamas pats vertinti koncer
to. paklausiau J. Kačinsko nuo
monės. Klausiau su baime, nes 
žinau, kad kompozitorius yra 
labai griežtas ir nepataikyda
mas pasako savo sprendimą. 
Bet ir jis pasakė, kad. atsi
žvelgiant į sąlygas, koncerto

programa buvo gerai išpildyta. 
Jis net pasiūlė, kad dar kiek 
padirbėjęs Lavvrenco choras su 
ta pačia programa galėtų pasi
rodyti ii* kitose lietuvių kolo
nijose.

Koncertas buvo rengiamas 
Nekalto Prasid. Seselių vienuo
lyno Putnam. Conn. koplyčios 
statybai. įėjimas be bilietų, tik 
kiekvienas dalyvis galėjo savo 
auką įteikti pačioms seselėms. 
Viso suaukota beveik 500 dole
rių.

Ypatingą rūpestį parodė 
prel. P. Juras. Jis prieš kon
certą išsiuntinėjo savo parapi
jiečiams laiškus su programa 
ir pasakė šešis pamokslus, ra
gindamas tikinčiuosius savo 
aukomis paremti seseles ir jų 
koplyčios fondą.

Muzikos archyvas
Muz. J. Stankūno “Muzikos 

Archyvą” perėmė prel. Pr. Ju
ras. Archyve yra tikrai ver - 
tingos medžiagos — vien tik 
giesmių bei dainų gaidų apie 
5000. Be to, nemažai vaidini
mams veikalų, lietuvių rašyto
jų poezijos ir prozos knygų ir 
t.t. Visa įsigytoji medžiaga pa
teks į Alkos muzėjų ir bus ap
saugota nuo išsimėtymo ar 
dingimo.

Tenka stebėtis, su kokiu rū
pesčiu ir pasiaukojimu Prela
tas renka visa, kas tik kokiu 
nors būdu rišasi su lietuvybe ir 
tą visą medžiagą krauna mu- 
zėjun. Jis laiškais ir gyvu žo
džiu prašo, kad visi lietuviai 
padėtų jam. “Reikia skubėti— 
sako prel. P. Juras — surinkti 
visa, kas tik lietuviška, nes 
senieji lietuviai labai greitai 
žengia į kapus. Jie palieka se
nų knygų, įvairiausių fotogra
fijų. skelbimų, lietuviškų laik
raščių. visokiausių dar iš Lie
tuvos atsivežtų tautinių dirbi
nių ir t.t. Mirusiųjų turto pa
veldėtojai dažnai visa tai sunai
kina arba už kelis centus par
duoda “skuduminkams”, tuo 
tarpu ten dingsta labai daug 
vertingos medžiagos apie 
tuvių gyvenimą, veikimą, 
ną...”

Tikrai vertas didelio ir 
baus susirūpinimo
Kiekvienas lietuvis, o ypač in
teligentas .turėtų apie tai pa- 
galovti ir savo apylinkėje to
kią medžiagą rinkti. Visa pra
šom siųsti šiuo adresu: Alka. 
261 Thatcher St., Brockton, 
Mass.

Siunčiant fotografijas —ant
roje pusėje užrašyti kas. kada 
ir kur nufotografuota.

Gavėnios metu 
trečiadieniais giedami Graudūs 
Verksmai ir sakomas pamoks
las. Penktadieniais 7 vai. vak. 
Kryžiaus Keliai, šios gavėnios 
metu po Kr. Kelių labai turi
ningus ir pamokančius pa
mokslus apie Kančios vertę sa
ko kun. dr. A. Bružas, LaSa- 
lietis.

Dar 1940 metų gyventojų su
rašymo daviniais Buffalo buvo 
apie 500 lietuvių. Reikia ma
nyti, kad per pastarąjį dešimt
metį apie 50% jų baigė nu
tirpti. Gyvena jie plačiai po 
miestą išsidraikę ir jokio or
ganizuoto lietuviško veikimo 
iki šiolei neparodė, nors nuo 
seno čia buvo SLA kuopa, kuri 
prieš kurį laiką skilo į 
SLA ir Darbininkų Susivieniji
mą. Atvykus keletai šeimų 
tremtinių, kilo sumanymas 
steigti organizaciją, kuri su
burtų į krūvą visų srovių geros 
valios lietuvius bendram veiki
mui, nes nemaža dalis senųjų 
ateivių laikėsi nuošaliai nuo 
anksčiau minėtų organizacijų, 
ir šiai minčiai jie karštai pri
tarė. Buvo įsteigtas Buffalo 
Lietuvių Klubas, kuris prisi
glaudė prie Intemational Insti
tute.

Klubo tikslas yra: suburti 
visų srovių lietuvių į vieną or
ganizaciją, palaikyti tarp na
rių artimą tarpusavį ryšį, ug
dyti juose patriotizmo ir lie
tuviškos kultūros bei vienybės 
pradus, teikti tarpusavio para
mą, reprezentuoti lietuvius ki
tų taptų tarpe ir prisijungti 
prie bendros viso pasaulio lie
tuvių kovos dėl Lietuvos išlais
vinimo ir nepriklausomybės 
atstatymo.

Nors Klubas dar neturi nė 
vienų metų amžiaus, bet jau 
spėjo vietos visuomenei paro
dyti. kad lietuvis yra lietuvis, o 
ne lenkas ar gudas, kaip kai

Ke
rne-

sku- 
reikalas.

• Jean Pašakarnvte. bosto- 
niškio dr. Pašakarnio duktė, 
priimta j Bowling Green Statė 
University biologijos studentų 
draugiją.

• Apie tris lietuvius žvejus 
ir dabartinę padėtį Lietuvoje 
ruošiamasi išleisti atskirą bro
šiūrą. kuriai medžiaga jau bai
giama tvarkyli.

• John Kimbarka, lietuvis, 
respublikonų sąrašu kandida
tuoja antram terminui Cicero. 
III. Miesto asesoriaus vietai. 
Tose pareigose J. Kimbarka 
padarė nemažai pagerinimų 
miestui, ypač įvesdamas mo
dom ;ą šviesų sistemą eilėje Ci
cero gatvių.

šauksmas iš tremties
Paskutiniu laiku prel. P. Ju

ras gauna vis daugiau ir dau
giau laiškų iš Vokietijoje pa
silikusių lietuvių. Visi rašo apie 
labai sunkią savo padėtį. Dau
giausia pagalbos maldauja se
neliai ir ligonys, kurie ne tik 
kad silpnai . maitinasi, bet ne
turi drabužių ir vaistų, be ku
rių daugelis dejuoja visai nega
lį gyventi. Nors laiškai adre 
suojami prel. P. Jurui, bet daž
niausiai kreipiamasi į visą lie
tuvių visuomenę... Laiškai la
bai graudūs, rpdos. lyg iš skai
styklos vėlės šaukiasi gyvųjų 
užtarimo, pasigailėjimo. Tik
rai, ar nereikia apie tai rim
čiau pagalvoti ir nuoširdžiau 
gelbėti tuos nelaiminguosius, 
kurių gyvenimas toks baisus!..

Užmirštamu reikalu
Pasitaiko ir pas mus tokių 

lietuvių, kurie sakosi ir jaučia
si esą katalikais, bet pamiršta 
vieną pareigą, t. y. priklausyti 
parapijai. Ypač šiame reikale 
užsimiršta jaunieji, o kai tenka 
pasinaudoti Bažnyčios patarna
vimais — susidaro nemaža 
sunkumų. šiomis dienomis 
prel. Pr. Juras išsiuntinėjo apie 
150 knygučių, aiškinančių ko
dėl kiekvienas katalikas priva
lo įsirašyti į parapiją.

kas čia galvojo. Taip pat jau 
spėjo Buffalo Lietuvių Klubas 
pi-isidėti per Balfą ir prie Eu
ropoj palikusių tremtinių šel
pimo.

Šiais metais Buffalo lietu
viai minėjo Vasario 16 — Lie
tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo dieną, vasario 24. Pa
minėjimas buvo pradėtas gra
žioje St. Louis bažnyčioje pa
maldomis. Šv. mišias laikė ir 
lietuvišką pamokslą pasakė 
kun. tėvas Petras Baniūnas 
OFM iš St. Catharines. Vietos 
klebonas kun. Schvvarz jau iš 
anksto bažnyčios biuleteny bu
vo paskelbęs, kad sekmadienio 
12 vai. mišios bus laikomos už 
pavergtą Lietuvą ir per mišias 
savo angliškame pamoksle 
trumpai klausytojus supažindi
no, kodėl lietuviai čionai susi
rinko ir kvietė prisidėti prie 
jų maldų. Buvo senosios ‘ kar
tos lietuvių, kurie per keliasde
šimt metų išgirdę pirmą kartą 
bažnyčioj lietuvišką pamokslą, 
negalėjo nuslėpti savo susijau
dinimo. Buvo ir tokių, kurie 19 
metų čionai išgyvenę, pirmą 
kartą susitiko su lietuviais. Po 
pamaldų minėjimas buvo tę
siamas International Institute 
patalpose, čia Niagara Falls 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Augūnas, kalbėdamas 
angliškai, vaizdžiai nušvietė 
Lietuvos vargus ir kančias: O 
Tėvas P. Baniūnas savo nuo
seklia ir įtikinančia kalba iš
sklaidė dalyvių abejones ir į- 
tikino, kad Lietuva vėl bus lais
va. Meninę dalį meistriškai iš
pildė muzikai: čelistas Algi
mantas Motiekaitis ir smuiki
ninkas Laslo Hajošas. Tenka 
pažymėti, kad abu šie muzikai 
dabartiniu metu groja Buffalo 
filharmonijos orkestre. Visada 
jie maloniai talkininkauja Bu
ffalo Lietuvių Klubui, pratur
tindami parengimų programą.

R. M.

Newark, N. J.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

Misijos
Šv. Pranciškaus parapijos 

misijos prasidės sekmadienį— 
kovo 23 d. Lietuviškai pamoks
lai bus sakomi nuo kovo 23 iki 
30 d., angliškai — nuo kovo 30 
iki balandžio 6 d. Misijas ves 
Tėvas Hilarion Valteris — pa- 
sionistas. Klebonas kviečia ir 
ragina visus parapijiečius kuo 
nuoširdžiausiai misijomis pasi
naudoti.

J. P. GINKUS, Direktorių*
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GYVUOJA PER 15 METU

I
I

Oro bangonis. transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai, ir t.t Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND

t v cfN'KY'S
IMrrktanoa

STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

«i» JEZAvrr.v* v. iiumirirK
Modkos Dtr. FraneMmv Dtr. i

Vajus
Šv. Elzbietos pašalpinės dr- 

ja gana gerai gyvuoja. Pasku
tiniu laiku mūsų elžbietietės 
susirūpino kuo daugiau para
pijos mergaičių ir moterų įra
šyti į savo Draugiją. Skelbia
mas naujų narių įrašymo va
jus. Kviečiamos visos mergai
tės ir moterys nuo 16 iki 40 m. 
amžiaus įsirašyti. Vajaus metu 
įsirašančios atleidžiamos nuo 
įs'oiamo.jo mokesčio. Gera 
proga apsidrausti lietuviškoje 
draugijoje!

Mirė
Paskutiniu laiku smarkiai 

pradėjo retėti senųjų mūsų pa
rapijiečių eilės.

Kazimieras Piliponis, 72 me
tų, mirė vasario 1 d. Palaidotas 
vasario 4 d. Paliko tris vaikus.

Petras Janukonis, 64 metų, 
mirė vasario 29. Palaidotas 
kovo 4 d. Liko žmona ir 4 duk
terys.

Adolfas Aurila, €8 metų, mi
rė kovo 6. Palaidotas kovo 8 
d. Antradienį padėjo nešti Ja- 
nukonio karstą, šeštadienį jį 
patį išnešė. Paliko žmona ir 2 
dukterys.

Joseph Jokubauskas, 67 me
tų, mirė kovo 11 d. Palaidotas 
kovo 14 d. Liko žmona ir 4 
vaikai.

Visiems 
mylimųjų 
užuojautą
gailestingumo, 
minti visiems katalikams, kad 
susirgus tuoj kviestų kunigą, o 
nelauk'ų kol kunigas galės at
vykti tik... sykiu su grabo- 
rium. Ve.

Kovo 30 d. 3,30 vai. Neuar- 
ko šv. Trejybės bažnyčioje 
muz. P. Sako vadovaujamas 
Brooklvno Apreiškimo parapi
jos choras duos religinį kon
certą. Koncerto metu išpildys 
Th. Dubois “Septyni Paskuti - 
niai Kristaus žodžiai”. Koncer
te dalyvaus ir baritono partiją 
išpildys Metropolitan Operos 
solistas Algirdas Brazys. Var
gonais akompanuos bei Bacho 
ir kitų didžiųjų muzikų kūri
nius išpildys vargonų virtuo
zas prof. J. Žukas.

— Nevvarko šv. Trejybės 
bažn. vikaras kun. Pranas Bas- 
takys praeitą savaitę išvyko il
gėlesniam laikui į Floridą ato
stogų. Parapiečiai linki mielam 
kun. Pranui ramiai pailsėti, ti
kėdamiesi besiartinančių Vely
kų švenčių metu matyti jį ir 
vėl savo tarpe.

— Šv. Trejybės bažnyčioje šį 
trečiadienį baigėsi šv. Juozapo 
Novena ir rekolekcijos, kurias 
labai sėkmingai pravedė Tėvas 
Mažukna, MIC. “X”

SVARBUS PRANEŠIMAS

liūdintiems dėl savo 
mirties reiškiame 

ir prašome Dievo 
Norėtume pri-

Chicagos aukcione Barbare VIa- nausa tėvui netikėtai pavyko savo 
dukrelei įiž $554) nupirkti $25.04)4) vertės kailinius.

[ i ■ f Į
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ELIZABETH, N. J.
Parap. mokyklos jaunučiai 

sušelpė Vokietijoj pasilikusius 
draugus.

Prieš kiek laiko šios mokyk
los Jaunučių S-gos nariai mo
kyklos vedėjos sės. Kristinos 
paraginti suruošė jų mamyčių 
pagamintų tortų ir lietuviškų 
dešrų pardavimą mokinių tar
pe, kurio pelną — šimtą dol. 
pasiuntė Vokietijoj likusiems 
besimokantiems vaikučiams 
šelpti. Šiomis dienomis jaunu
čiai per sės. Kristiną gavo iš 
Vokietijos Krašto Valdybos 
padėkos laišką, kuriame tarp 
kita ko rašoma: “Šiandien Bal
fo centro pervestųjų pinigų 
skaičiuje gavome ir Tamstos 
siunčiamą Jaunučių Sąjungos 
auką lietuvių tremtinių vargo 
mokyklų šalpai, viso vieną 
šimtą dolerių. Priimkite visų 
mūsų jaunųjų vargo mokyklų 
moksleivių bei mokytojų širdin
giausias padėkas Tamstai ir vi
siems mažiesiems Jaunučių S- 
gos nariams, kurie nepamiršo 
čia Vokietijoje likusiųjų savo 
tautos broliukų ir sesučių ir 
sudėjo taip dideles aukas jiems 
paremti.”

Toliau laiške pageidaujama, 
kad jaunučiai tiesiogiai už- 
megstų susirašinėjimą su Vo
kietijoj vargstančiais mokinu
kais. Ten nurodoma ir mokytoji! 
adresai, per kuriuos galima 
susirašinėjimą užmegsti.

Laiškas baigiamas: “Su ge
riausiais linkėjimais liekame 
čia tęsti savo darbą ir prašo
me Jums visoklariopos Visaga
lio palaimos.”

Graži sės. Kristinos iniciaty
va ir jaunučių pasiaukojimas 
tikrai sveikintinas ir sektinas.

N.

Moterų Sąjungos Conn. Vals 
tijos Kuopą žiniai

Malonu yra pranešti visų 
kuopų žiniai, kad štai ir vėl ar
tinasi Moterų Sąjungos Conn. 
Valstijos Apskrities svarbus 
pusmetinis suvažiavimas, kuris 
įvyks balandžio-April 20 d., 
1952. Lietuvių svetainėje. Gol- 
way St.. Manchester. Conn. 
Prasidės 1:00 valandą po pietų.

Kviečiam visas kuopas skait
lingai atstovių prisiųsti į šį su- 
važaivimą ir pagaminti naudin
gų įnešimų bei sumanymų mū
sų kilnios organizacijos labui.
PASTABA: atstovės, vvkda- 

mos į suvažiavimą, kviečiamos 
atsivežti ženklelius, kurie var
tojami suvažiavime. ( )

Pirmininkė Adelė Ilnssey, 
Raštininkė —

Marija Jokubaitė

Lietuvai Gelbėti Komiteto 
veikla

Š. m. kovo mėn. 12 d. įvy
ko metinis čia jau dešimtis 
metų veikiančio Lietuvai Gel
bėti Komiteto susirinkimas, 
kurio metu buvo tartasi aukų 
Lietuvos laisvinimui reikalu ir 
išrinkta vadovaujamas komite
tas. šį komitetą sudaro visų 
Elizabethe veikiančių patrioti
nių organizacijų deleguoti as
menys (kiekviena organizacija 
turi teisę deleguoti į jį po 2 at
stovus). Iš komiteto kasoje e- 
sančių lėšų, kurios susidarė

renkant aukas per Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimus, buvo nu
tarta tuojau pasiųsti Altui 700 
dolerių, o likusią nedidelę su
mą padėti komiteto žinioje ga
limoms netikėtoms išlaidoms, 
susijusioms su Lietuvos laisvi
nimo reikalais, padengti.

Čia pat buvo perrinktas ir 
jau eilę metų su mažais pasi
keitimais šiam komitetui vado
vaujantis prezidiumas, kurį 
dabar, išskyrus raštininką, su
daro čia iš seno žinomi seno
sios kartos ateiviai ir visuome
nės veikėjai: J. Džovalis — 
pirm., Bagočius — vicepirm., 
prof. J. Žilevičius — finansų 
rast., J. Budreckis—ižd. K. 
Bernotas — ižd. padėjėjas, Bi- 
tėnas — protokolų raštininkas 
ir Senkus — korespondentas.

Šio susirinkimo metu buvo 
nupirkta ir padovanota vietos 
valstybinės bibliotekos knygy
nui eilė anglų k. apie Lietuvą 
išleistų knygų: V. Augustino 
Our Country Lithuania. Dr. A. 
Šapokos Lithuania through 
the Ages ir kt.

Philadelphia, Pa.
Juzė Augalytė, Lietuvos o- 

peros solistė, ir italas Marco 
Farnese, kaip svečiai meninin
kai, dalyvavo “Reci- 
procitv Club of Philadelphia” 
parengime kovo 22 d. 
Penn Shcraton viešbutyje 
ir jo programa buvo trans
liuojama per radiją ir rodoma 
per televiziją. Programoje da
lyvavo 1950 Mummer Parade 
pirmąją premiją laimėjęs He- 
gemano orkestras, televizijos 
ir radijo transliacijose pagar
sėjęs olandų dainininkų ir šo
kėjų ansamblis “Edelvveiss”, 
clandų orkestras su solistais ir 
su dešimties metų amžiaus 
berniukų - sopranu, žinomu 
pasirodymuose per radiją ir 
televiziją.

w

PAŠVAISTĖ liltld* 
įta-tiį*** fiUkitdę 

Kr SUOKI ŪMO MALDA 
H Č.SASNAUSKO

SKUBINK PRIE KRYŽIAUS 
(giedojo Mezzo - sopranas

(j L/

P • I y 4 i : Smuiku -VILIAM Š I M t K 
Vm*MMi«-A.MROZINSKAS 

Kaina $1.7$ Siuntiant paita kartu «u 
įpakavimu ir parsiuntimu $ 2-00 

Užsakymui ai^ririta: PAŠVAI ST Ė 
563 Hemlock St., Brooklyn8,NY

ATsimTnimaI
RADIO VALANDOS

ŠEŠTOIENIĮIS
530 -

| I350K '0'.5 V.

JACK-JSTUKAS
DIREKTORIUS

1264 VVHITE ST. 
HILLSide.n.j
■ TFI ’

VVAVERLY 
6 3325



Kovo 25, 1952 I

DARBININKO RĖMĖJAI IEŠKOMI

Po $10: Rev. V. Martinkus, 
Statersville, R. I.

t Po $5: P. Jonkus, Juozas 
Sharulis, Stephen Briedis jr, 
Brooklyn, N. Y. Mrs. H. Bru- 
sack, Maspeth, N. Y. *

Po $2: M. Kanapinskienė, 
Brooklyn, N. Y, M. Šimkus, 
Baltimorė, Md, Mrs. Mary Ba
rauskas, Phila, Pa. A. Sampo- 
kas, Dorchester, Mass, F. 
Pronckų?, W. Medford, Mass.

Po $2.50: L. Sabis, Brook
lyn, N. Y.

Po $1.50: Jonas Maslauskas, 
Brooklyn, N. Y, Joseph Tarbo- 
kas, Roxbury, Mass.

Po $1: Ona Kadisienė,
V. Gedvilienė, Juozas Dailyda, 
J. Lukoševičius, Brooklyn, N. 
Y, Miss T. M. Grybas, New 
York, N. Y, Antanina Cirkelis, 
Woodhaven, L. I, N. Y, Mr. 
A. Rinius, Phila, Pa, Vincas 
Kupcikas, C. Žukauskas, Pitts 
burgh, Pa, A. Kopivodienė, 
Cambridge, Mass, V. Kiele, 
Worceser, Mass, Eugenia Na-

B.

wazelski, W. Hanover, Mass., 
L. Rudokas, John Prokop, 
Brockton, Mass, Wm. J. Mills- 
brok, Meriden, Conn, Mrs. 
A. Krivinskas, Waterbury, 
Conn, Mrs. Veronica Grabous- 
ky, New Haven, Conn, Mrs. 
G. Checkanauskas, Nevv Bri- 
tain, Conn, Mrs. A. Karvojus, 
Elizabeth, N. J, S. Valikonis, 
Cliffside, N. J, A. S. Šikšnius, 
Hillside, N. J, . Paulauskas, 
Keniluorth, N. J, Mrs. R. Ax- 
tin, Methuen, Mass, A. Januš
ka, Dorchester, Mass, Katrė 
Gedrimas, Brighton, Mass, I. 
Serapinas, Chicago, III, V. Na- 
var, Cleveland, Ohio, E. Cio- 
cys, Providence, R. I.

Po 50c.: J. Cesaitis, Mrs. S. 
Barakauskas, Brooklyn, N. Y, 
J. Gudiškis, Long Island City, 
N. Y, G. Mortenonis, Dorches
ter, Mass, Mary Buja, Dracut, 
Mass, Kazimieras Gaidys, 
Nashua, N. H.

Nuoširdus dėkui*
Administracija

Naujai atvyko
Kovo 14 d. į Nevv Yorko 

uostą laivu “General Sturgis” 
atvyko šie lietuviai:

Fraenkel Ferdinand, Ludmi- 
la

Frenkelis Eugenijus
Goettel Daniel, Heilą
Hein Jakobine, Gustav, 

Wanda
Heppner, Meta, Gustav, E- 

rich
Lemke, Heirinch, Scholasti

ka, Georg, Beruta
Lileikis Jonas

Mauritz Kurt, Kaetho, 
Kari Heinz, Helmut, Reinhold 

Meier Otto, Marie,'Helene, 
Alfred, Wilhelm A.

Mueller Kari, Aniele, Lud- 
wig, rene, Fiedrich

Pohlmann, Oskar, Stasia, 
Horst

Ruschas. VValter
Schell, Martha M., Gustav 
Schimmegennig, Adele 
Schultz, Gustav, Augusta L., 

Gustav E., Gertrud, Helmut
Sperber, Alfred, Hulda, Al

fred, Hilde, Dieter
Szillus, Emst
Trimakas, Olga, Stanislaus, 

Kirsten.

Edmund O.
Irene, Albin, Gert- 
A.

Char-

Kovo 21 d. į Nevv Orleans 
uostą laivu “General Blatch- 
ford”, atvyko:

Beutner, Emil, Maria, Ed- 
uard, Wanda M„ Sina, Otto, 
Irena, Erika

Frost, Ella
Galinaitis, August, Anna, 

Wilhelm, Osvvald, Gustav, Eri
ka

Pickschuss Hans. Margarite, 
Liselette, Gisela, Horst. Rudi, 
Siegfried, Guenter. Klaus 

Rimkus, Heinz E.
Schimkat, Lydia, Friedrich, 

Heidrun
Stoltz, Johann, Ema, Ingę, 

Hans
Tiedemann, Marianne, 

bert
Velkienė, Josefine 
Vilaitienė, Irena, Gyte

Kovo 22 d. į New Yorko 
uostą, laivu “General Stevvart” 
atvyko:

Bender
Bender 

rud, Lilli
Gendrolis Ludwig, 

lotte
Markolwitz, Freda 
Gendrolis Edith, Herbert 
Gliedt Otto, Helene, Irene, 

Norbert
Guenther Marta
Heidemann Emil, Helene I., 

Ingrid
Heldke Waidemar, Anna
Keparutis Maria, Genovaite, 

Algirdas, Bronislavas, Leonas, 
Siegfried, Irena

Kezelienė, Berta
Klimkeit, Irena, Alina 
Kulesch, Theodora
Lemke Paul
Meyer Annt
Meyer Gustav, Ida, Amanl 

da. Siegfried
Motzkat Eva
Neuland Aleksander, 

rud
Pohl Ida
Schikschnus. Joseph
Schlemminger, Herta, Otto. 

Ronate, Agnės, Edeltraut
Sinickas, Helena, Bronis
Schumann. Ursula
Steinke, Helene O.
Želvys, Antanas

Giminės Adolfo Argust’o, mi
rusio 1950 m. spalių mėn. 8 d. 
Bronx, N. Y. Velionis gimė 
1895 m. Bublių kaime, Kėdai
nių apskr. 1938 m. lankėsi Lie
tuvoje, Kėdainių ap. (Jo pase 
yra Šėtos policijos anspauaa).

Augaitis, Eduardas, iš Kel
minių - Padgelumbiškio 
Marijampolės ap.

Bakšys, Jurgis
Čepkauskas, Antanas ir Čep- 

kauskaitė - Lukovvska, Stefani
ja, iš Aikščių par., Mileikių k., 
Čekiškės v., Kauno ap.

Gegužiūtė - Mockevičiūtė, 
Mikalina, iš Bračiulių k., Sei
rijų parap.

Izdonavičius Benediktas, iš 
Plikšalio k., Laukuvos v., Tau
ragės ap.

Kančauskas, Jonas ir Stasys.
Macijauskaitė Katrė ir vyras 

Juozas, kurio pavardė nežino
ma, kilę iš Trakėnų dv., Kal
varijos v., Marijampolės ap. į

Norvaiša Antanas, iš Rū-! 
daičių k., Laukuvos v., Ra
seinių apsskr.

Paulauskienė - Venckutė, 
Rozalija, iš Viekšnių parap.

Vaitkus Antanas, Bladas ir 
Jonas, iš Birietiškių k., Šiau
lėnų v.

N'eidman, Adolfas - Osval
das ,iš Bulavėnų, Raseinių ap.

Vinkauskas Jurgis, iš A. 
Panemunės v., Kauno ap. I

Ieiškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at- 
silieptis į:

Consulate General of Litliua- 
nia, 41 West 82nd Street, New 
York 24, N. Y,

•9

t) A R BIN 1 N K A S

1357 Bushwick Avė, Brooklyn 7, N. Y

Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 P-P, išskyrus šventadienius.

VAITKUS

l

185 Clintou Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-232*

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 
Namų tel. GLenmore 3-4445

Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p.
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

i

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

FUNERAL
197 WEBSTER AVĖ. 

Cambridge, Mms.
PRANAS WAITKUS
Laidotu v iii Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

P. J. BAGDANAVIČIUS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADWAY 
South Boston, Maso.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktj 

Koplyčia šermenims dykai
TeL ŠOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Lithuaman 
Furniture Co 

mover s —
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movert

Gert-

Kovo 23 d. j Nevv Yorko uos
tą laivu “Gerieral Heintzelman” 
atvyko:

Degiau Julius, Line, Maria 
Holzhaus Edith
Jurkschat, Hugo, Anni E, 

Ruth G.
Neumann, Erna
Ostvvald Anni
Paulovvski, Kasimir, Maria, 

Hans, Willi
Steinbeck Ida C*

Al- Nors atvykusiųjų pavardės 
skamba daugumoje nelietuviš
kai, bet jie visi yra lietuviai, 
kilę nuo Veiverių. Skirsnemu
nės, Kėdainių ar Biržų ir visi 
puikiai kalba lietuviškai.

LDS CENTRO VALDYBA
Firmininkas — Prel. P. Jaras, 94 

Bradford St., Lawrcnce, Mass. Tel. 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norwood, 
Mass.. ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneiiys, 50 
Cottage St., Norwood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel
džius, 32 Wilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė — Bronė Chmienė, 79 
Barry St, Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, NeU P. Meškenas, R. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SO 8-6608. Pinigines perlaidos— 
Monry Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

Prašo garantijos (German 
Ethaic)

Schmidt’as, gifn. 1913 m. 
gegužės 4 d. Fabriko darbinin
kas. Adresas: Schweinfurt, 
Kiummc Gasse 16, Germany.

«>

Ii• I DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i 
I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME!

564 EAST BROADHAV J
South Boston, Mass. Į

D. A. Zaietskas. F. E. Zaletska* < 
Graboriai ir Balsam uoto jai

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PlTBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

UŽSISAKYKITE
“ŠV. PR. VARPEU”

SLA organizacijoj kovo-ba
landžio mėn. eina rinkimai. 
Šiuome rinkimuose yra išsta
tyta keletas naujų kandidatų j 
Vykdomąją Tarybą ir, kaip 
atrodo, susidomėjimas rinki
mais narių tarpe yra žymiai di
desnis.

Naujieji kandidatai, 
adv. Kalinauskas

kaip 
iš Boston, 

Mass., j pirmininkus ir A. De- 
venienė iš Watertown. Conn., 
gerai laikosi.

Tatai parodo, kad SLA na
riai bent dalinai siekia pakeisti 
savo viršininkus.

$143,-

BALFo centre per vasario 
mėnesį gauta aukų iš Connec- 
tieut valst. pavienių lietuvių ir 
šalpos organizacijų — $263,- 
00: Illinois — $1,237,32; Ken- 
tucky — $10.00: Maine — 
$10.00; Massachusetts
10; Maryland — $2,00; Michi- 
gan — $1.00; Nebraska — 
$80,00; New Jersey — $216.- 
38; New York — $6.75; Nevv 
Hampshire — $163,37; Ohio— 
200.0; Pennsylvania — $145.- 
00; Virginia — $1.00: Wash- 
ington — $33.00; Canada — 
$6,00;

Nario mokesčių iš Balfo sky
rių gauta $144.00.

Per tą patį laiką Balfo cent
riniam sandėly gauta drabužių 
ir kitų gėrybių 1967 svarai.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.
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Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Jlavemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVrrgreen 7-8394

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

CATERERS Communion Breakfasts
Parties. W e d d i n g » Baaqaets

M E E T I N G HALL

8

■3

< >
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••

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis;
(Armakauskas) ]

Graborius - Balsamuotojas! 
Modemiška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. ; 

Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

PARDUODAMI NAMAI
PIGUS, GEBI, GEBOJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai: VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuję 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

1VASTDNAS
REALTY and INSURANCE

1008 Gatės Avė, Brooklyn, N. Y.
TeL GLenmore 5-7285

r

Patarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas tu
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TE 8-8434

I

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

*

4.

DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi
BALDAI 
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI
kiti namų apyvokos daiktai_

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

S
3 s 
|iVILIUS Titkunigis

73 W. 1*4 St, N.Y.C. 
Riversite 9-9164

= Jis atstovauja geriausias Nevv 
: Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
f (refrigirator), dulkių siurblių, te- _ 
i levizijos įmones. =
: Pirkdami per jį gaunate didesnę
i nuolaidą negu kitur ir palankiau- 
i sias išsimokėjimo sąlygas. > 
i. _____________ I

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigės Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoU if 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

W»1I1 llilIU
«»
• i
«• Telefonas: EVergreen 4-8934

< •
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PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MlšIUNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - Lškaadžial - Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 U AREHAM PL. 

JAMAICA, N. Y. 
Tel. JAmaica 3-7722

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKU"

ŠVĘSDAMI 
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

DON ŠILAITIS 
660 H’illoughby Avr. 

Brooklyn 6, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8137

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — VVoodhavcn. Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, OToodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896

PARDUODAMA MAŽA FARMA 
IR VASARNAMIS

su visais baldais. Namas devy
nių kambarių gražioje vietoje 
netoli Shoran Springs Sulpher 
Baths. Vasaros metu galima 
išnuomuoti kambarius atosto
gautojams. Pardavimo priežas
tis — mirtis šeimoje. Kreiptis:

MRS. M. TUMASONIS
R.D.I, Sprakers. X. Y.

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaiku, praneškite

JUOZUI SENKEVIČIUI
telefonu SO. 8-8343

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Lietuviai nuo se
nų laikų yra įsitiki
nę, kad ramunės y- 
ra vaistas. Ramu
nės vartojamos nuo 
šalčio, reumatizmo 
ir dieglių. Ramunės 
stiprina visą kūną, 

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

i
i
i s
i

Tel. POPlar 4110

Cha ries J. Roman
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiam* 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 

Darbininke!”

Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

DR. ANTHONY ARENT
LIETUVIS GYDYTOJAS
Vidujinių Ligų Specialistas

Valandos pagal susitarimą

OFISAS: 507 MAIN STREET 
bldg, wor< ester, mass.

Tel. 7-2173. namai; Tel. 6-0871.

Žmonės ir Žvėrys Dievų Miške
KUN. STASIO VIjOS KACETO PERGYVENIMAI

Knyga 560 puslapių, paveiksluota, kaina $5.00.
Užsisakyti (iš anksto atsiunčiant pinigus) šiuo adresu:

LMMACULATE CONCEPTION CONVENT
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

SAVE“Ey]"'"'^
Mes instaliuojame visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608
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At kų sendraugiu susirinkamas
Penktadienį, kovo 28 d.. 7.33 

v. vy Angelų Karalienės para
pijos salėje — Ateitininkų ra
movėje. įvyksta A'-kij sen
draugių susirinkimas. Praneši
mą darys V. Vaitiekūnas. (28)

Aldona Šlepetytė,
baleto solistė, ruošiasi nau

jam Fausto operos pastatymui 
Carnegie Hali. Ji yra Netv 
York Operetic Society bendro
vės baleto direktorė.

Lietuviu Amerikos Piliečiu 
Klubo (biznio skyriaus) narių 
susirinkimas kovo 28 d. savo
se patalpose. Visi nariai kvie
čiami atvykti ir išgirsti bei pa
tvirtinti finansinę apyskaitą.

Lietuviu siuvėju (kriaučių)
54 Lokalo susirinkimas šau
kiamas trečiadienį, kovo 26 d. 
7.30 vai. v. Unijos salėje. 11- 
27 Arion Place. Brooklyn. N. 
Y. Susirinkimas labai svarbus, 
nes bus renkami delegatai į 
ACW of A konvenciją. todėl 
visi nariai būtinai privalo da- 
vauti.

Juozas Petrėnas,
kuris kasmet redaguodavo 

“Kultuvę" balandžio pirmosios 
proga, ir šiemet ją ruošiasi iš
leisti.

Juozui Ambraziejui 
pagerbti Sandaros 1 kuopa ba
landžio 26 d. Piliečių Klubo pa
talpose rengia vakarienę. Ko
miteto pirmininkas P. Mika
lauskas.

Algirdo Brazio 
bičiuliai New Yorke. ryšium su 
netrukus prasidėsiančiomis jo 
gastrolėmis su Metropolitan O- 
pera. ruošia atsiveikinimo vai
šes.

“Tolimieji kvadratai”
Šituo vardu pavadinta Juozo 

Grišmanausko knyga apie gy
venimą Lietuvoje ir apie jo pa
bėgimą iš Klaipėdos į Švediją. 
Čia autorius pabrėžia, kad vi
są laiką jie laukė tos dienos, 
kada išplauks gaudyti žuvų į 
taip vadinamus tolimuosius- 
kvadratus. Tai maždaug 8 
mylių nuo kranto. Žiemos me
tu buvo žvejojama artimuo
siuose kvadratuose — visiškai 
prie kranto.

Todėl tolimieji kvadratai bu
vo ne tik jų svajonė išplaukti 
į tolimąją jūrą, bet viltis pa
bėgti.

Jenas Vienas, 
visuomeninkų Ulėnų sūnus, pa
skirtas draugininko parei
goms. išvykus New Yorko 
skau'^ “'Šarūno' draugininkui 
skautui vyčiui v. si. A. Zelenke- 
vičiui.

Padėka
Ponams M. ir J. Sabuliams 

(503 Euclid avė.. Brooklyn. N. 
Y.) suteikusiems mums daug 
paramos ir parodžiusioms ne
paprastai daug zražios lietuviš
kos širdies mums į JAV atvy
kus ir čia įsikuriant, norime 
čia viešai pareikšti dėkingumą.

V. ir J. Brazaičiai

T ft V V PRANCIŠKONŲ SPAUDOS CENTRAS

Balandžio 27 dieną— 4 vai. p. p. 
BROOKLYNO ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS SALftJE 

1080 VVillouhgby Avė.
RENGIA

D AI N O S IR LITERATŪROS VAKARI
kurio metu bus įteikta

A I D U ŽURNALO LTERATCROS PREMIJA
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Solistai — Juzė Augaitvtė ir Stasys Baranauskas 
Rašytojai: Jonas Aistis. Kazys Bradūnas. Henrikas Nagys, Vlada 

Prosčiūnaitė ir Mykolas Vaitkus.
įžangos žodį tars prof. Juozas Brazaitis 

įžanginė auka spaudos palaikymui (bilietas) —$1.50.
BILIETŲ' galima gauti “Darbininko administracijoje. 680 Bushwick Avė., “Gabijoje”, pas 
Juozą Ginkų ir pas kitus platintojus.

VISI YRA MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

Dorotėja Žerolytė, 
žinomų Brooklyne veikėjų Ma
rijonos ir Jurgio ŽeroEų duktė, 
kovo 1 6d. baigė St. Mary’s 
Hcspital slaugių kursus su 42 
kitom studentėm ir gavo teisę 
slaugių tarnybai ligoninėse.

P. Barzilauskas, 
šiuo metu dirbąs kaip inžinie
rius JAV laivyne, staigiai su
sirgęs, atsigulė ligoninėn.

Spaudos klubo 
mėnesinis susirinkimas pereitą 
penktadienį dėl negausaus da
lyvavusių skaičiaus neįvyko. 
Nukeltas kitam kartui.

Lituanistikos seminare, pe
reitą sekmadienį M. Gimbutie
nė skaitė — “Simbolika lietu
vių liaudies mene.” o L. Dam- 
briūnas tęsė lietuvių bendrinės 
kalbos kursą.

Brooklynietis Gediminas Rajeckas 
paskirtas 148 pėstininku pulko (37 
pėstininku divizijos) apmokymo 
instruktorium Louisiana. Camp 
Potk.

Pabaltiečiij paroda Columbia 
universitete

Pirmą sykį savo istorijoje 
Columbia Universiteto biblio
teka suruošė pabalnečių spau
dos parodą. Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos spaudiniams paskir
ti abudu viršutiniai vestibuliai 
su dviem trijų dalių vitrinom 
ir penkiais stalais. Keistu su
tapimu. tie kultūriniai pabaltie- 
čių ginklai kaip tik išdėstytti 
šaliai . Esenhoverio portreto.

— Jei jis Europoje nepriima 
mūsų į Šiaurės Atlanto Valsty
bių Organizaciją, kurioje vals- 
bės suneša tikruosius gink
lus kovai prieš bolševizmą, tai 
mes čia kultūrinius subūrėme 
ir jo vadovaujamam universi
tete išstatėme kaip tik šalia jo 
paties. — sako šios parodos i- 
niciatorius estas Amold Saag- 
pakki. Profesoriaudamas vie
noje New Yorko kolegijoje, vi
są savo atliekamą laiką jis 
skiria moksliniam darbui, besi
knisdamas Universiteto biblio
tekoje ir čia ruošdamas dokto
ratą.

Susisiekęs su visų trijų vals
tybių konsulatais New Yorke, 
jis susirišo su Columbijoje stu
dijuojančiais tų kraštų stu
dentais ir gavo bibliotekos va
dovybės leidimą tokiai parodai 
suruošti.

Juozas Ginkus
išleido ir platina velykinius at
virukus su gražiais lietuviškais 
įrašais, kurių apie 14 paruošė 
Bernardas Brazdžionis. Būtų 
dar gražiau, jei ir vaizdai tu
rėtų velykinių motyvų.

Maž. Lietuvos

Bičiulių Draugijos susirinki
me. įvykusiame pereitą savait
galį E. Povilanskienės svetai
nėje. pavesta laikinei valdybai 
eiti ir toliau pareigas, ligi bus 
išrinkta nuolatinė.

Pašvaistė,

ligi šiolei išleidusi visą eilę lie
tuviškų gaidų, šiomis dienomis 
išleido nAują patefono plokštelę 
su Br. Budriūno “Malda” ir C. 
Sasnausko “Skubink prie kry
žiaus.” Įgiedojo Br. Jakubaus
kaitė - Jacikevičienė — mezzo- 
sopranas. Smuiku palydi Vi
žlam Šimek, vargonais A. Mro- 
zinskas.

Bonvvit Teller,
New Yorko Fifth Avė. savo 

krautuvėje suruošęs sovietų 
gamybos moterų drabužių pa
rodą. pranešė, kad Allan G. 
Kirk žmona šiuos eksponatus 
vežios po visą Ameriką. Tuo 
būdu daugeliui JAV gyventojų 
bus suteikta proga pamatyti 
sovietinius gaminius ir juos 
palyginti su amerikietiškaisiais 
jų gamybos ir kainos atžvil
giais.

Mirė
Jurgis Kalinsky. 80 metų 

amžiaus, mirė kovo 16 d., pa
laidotas kovo 19 d. iš Apreiš
kimo parap. bažnyčios šv. Tre- 
bės kapinėse.

Paroda pavadinta “The Bal- 
tic Statės in \Vestern Culture”. 
Šie įrašai didelėm raidėm pa
dėti abiejose vitrinose, o vir
šum jų visų trijų valstybių 
herbai. Šalia knygų išdėlioti 
paaiškinimai anglų kalboje.
Lietuviškoji dalis turi du sky

rius vitrinose ir vieną stalą. Y- 
pač daug knygų apie Lietuvą 
svetimomis kalbomis yra su u- 
niversiteto antspaudais. Jas 
reikėjo atrinkti iš katalogų, gi 
likusias sumedžioti iš žmonių. 
Studentas P. Juška, pirmasis 
atsiliepęs į Generalinio Konsu
lato kvietimą talkininkauti, čia 
parodė daug sumanumo ir įdė
jo energijos ir darbo.

— Tas jūsų Žaška (Juška) 
paroda rūpinosi labiau, negu 
savo paskaitomis. — sako A. 
Saagpakki vicekonsului V. 
Stašinskui, kai šis su savo po
nia ir spaudos atstovais paro
dą aplanko patį pirmąjį vaka
rą.

Kadangi Columbia Univer
sitete yra tokia priimta tvarka, 
jog jo bibliotekoje išstatomos 
tik jo nuosavos knygos, tai čia 
reikėjo ne tik darbo tas kny
gas surinkti, bet ir pinigų joms 
įsigyti. Todėl Lietuvos Konsu
latas čia talkininkavo dvejo
pai.

AMIKIKOS UCTW1« UUK*A*m
APJUNGUS

AMMU IK OKtm UMMNU B UEIB»W ŽMK
*80 8USMWtCK AVENUE. BROOKLYN 21. N£W YORK

Lietuviai St. Patrick dienos 
parade

J. Tumavičienės rūpesčiu 
buvo paruoštas vadinamas 
“flotas”. Tai sunkvežimis, ati
tinkamai dekoruotas, skirtas 
Liet. Piliečių Dr-jos reprezen
tacijai tame parade. Daugumas 
bostoniškių kalba, kad jeigu 
dalyvauti tokiame parade, tai 
reikia gerai pasirengti. įtrau
kiant reikalą išmanančius žmo
nes. Tačiau iš viso kažin ar 
verta tokiame parade dalyvau
ti, kur viskas pravedama airių 
nuotaikoje. Daugumas kitų 
tautų tame parade niekada ne
dalyvauja. Atskirai nuo L. Pi
liečių Dr-jos parade dalyvavo 
O. Ivaškienės vedami taut. šo
kių šokėjai. Mums atrodo, kad 
toks dalyvavimas gali būti pa
teisintas tik tautinės propagan
dos sumetimais. Tačiau tada ir 
reikia pasirūpinti, kad būtų ge
ra propaganda.

Maldaknygė lietuviu 
vaikams

Kun. St. Yla parengė ir Put- 
nam seselės lietuvaitės išleido 
gražią lietuvišką maldaknygę 
jaunesniesiems. Toji malda
knygė bus gaunama šeštadie
ninėje mokykloje ir pas knygų 
platintojus sekmadieniais po 10 
vai. pamaldų.

Brangiau nori už plauku 
kirpimą

Bostono kirpėjai nutarė pa
kelti kainas už plaukų kirpimą 
liig SI.15, už barzdos skutimą 
ligi S0.75 ir vaikams už kirpi
mą pakelti 15 centų.

Atvežė drambliuką 
iš Indijos

Vienas turtingas ir mėgstąs 
keliauti bostoniškis neseniai 
buvo Bengalijoje, ten susidrau
gavo su vietiniu gubernatoriu
mi, su juo medžiojo po džiung
les. Gubernatorius padovanojo 
.jauną drambliuką, kuris oro 
keliu atvežtas į Bostoną ir ap
gyvendintas Franklin Park 
Zoo.

Pagydo proto ligas
Vienas Bostone esančios ligo

ninės gydytojas psichiatras ne
seniai pareiškė, kad beveik vi
sos proto ligos šiuo metu jau 
yra galimos pagydyti ir kad 
toj srityj medicina padarė di
džiulę pažangą.

Yra surinktos visos svarbes
niosios ir gražiausios mūsų 
knygos. Čia ir V. K. Jonyno 

medžio raižiniais išpuoštieji 
“Metai”, V. Rato “Dvylika 
Juodvarnių”, Galaunės Lie
tuvių Rašytojų “Tremties me
tai”, N. Vorobiovo “M. K. Čiur
lionis”, V. Jungferio “Litauen”, 
T. Vizgirdos išleistieji “Lith- 
uania: Country and Nation” 
leidiniais ir kt.

Antrojoj vitrinoje Mažvydo 
Katekizmas, Ruigio Žodynas, 
Daukšos Postilė. Ant stalo iš
dėlioti leidiniai apie Lietuvą 
prancūzų kalba.

Latviai ir estai, šalia jų kal
bomis leidinių apie tautą ir 
kraštą ,savo skyriuose patiekia 
nemažai vertimų. Jų tarpe yra 
verstinės knygos iš anglų kal
bos ir jų pačių kūryba, versta 
į anglų kalbą. Kiek latviai gau
sūs latviškais žymiųjų ameri
kiečių ir anglų rašytojų, tiek 
estai skiriasi iš visumos saviš
kių autorių angliškais verti
mais.

Iš pobūvio Julijai Jakavonytei pagerbti: sėdi iš kairės i dešine: Dr. J. Kvaraciejus. Maį. A. 
Mašidlauskaitė. Julija Jakavonytė. Ed. C. \Vilson; stovi iš kairės i dešine: kun. J. švagždys. kapt. M. 
Monkevičius, kun. A. Klimas, Ch. McCaffrey. Lt. Com. J. Konstantinaviėius.

PAGERBĖ NUSIPELNIUSIU LIETUVAITĘ

Brocktono miesto mokesčių 
inspekcijoje nuo 1935 metų 
tarnauja veikli ir darbšti lietu
vaitė — Julija Jakavonytė. 
Visoje Amerikoje iš 30.- 
000 su viršum mokesčių tvar
kytojų ji yra pirmoji moteris, 
pradėjusi tas pareigas, ir vie
nintelė tokios įstaigos viršinin
kė moteris. Per 17 metų ji ėjo 
tas pareigas prie šešių miesto 
majorų — respublikonų ir de
mokratų. Visi patenkinti jos 
darbštumu, sumanumu ir sąži
ningumu. Praėjusių metų ru
denį įvykęs referendumas už
tvirtino ją toms pareigoms vi
sam laikui.

Ryšium su tuo retu laimėji
mu kovo mėn. 16 d. buvo su
ruoštas Julijai Jakavonytei pa
gerbti pobūvis Brocktono Vy
čių salėje. Žmonių priėjo tiek, 
kiek salėje begalėjo tilpti: viso 
apie 400 — lietuvių ir daug 
kitataučių. Daug buvo aukštų 
miesto pareigūnų. Kai kurie 
buvo atvykę net iš tolimesnių 
vietų.

Mass. valstybės mokesčių 
tvarkytojų vicedirektorius Ed- 
ward C. Wilson, atvykęs iš 
Belmont, savo žodyje pasi
džiaugė, kad turi tokią nepa
prastą. ilgametę bendradarbę: 
“ji yra nepaprasta moteris ne
paprastai svarbiose pareigose”.

Lietuviškasis skyrius, deja, 
č i a negalėjo kuo nors 
gausiau pasirodyti, nes tikru
moje tokių knygų ir nėra.

Bendrasis skyrius, sutalpin
tas ant dviejų stalų galiniame 
vestibiulyje, yra skirtas dau
giau bendrai informacijai apie 
Pabaltijį, apie dabartinę padė
tį. apie daromus žygius išsilais
vinti iš bolševikų vergijos. Čia 
parodyta atskirame leidinyje 
Pabaltijo atstovų memorandu
mas. įteiktas Jungtinėm Tau
tom 1947 m. “Human Rights 
and Genocide in the Baltic 
Statės”, čia dr. A. Bilmanio 
keletas knygų apie bendrą pa
dėtį.

Tas trumpas skyrius visiš - 
kai logiškai papildo tą visą pa
rodą. kurios tikslas yra paro
dyti, kad šios trys tautos savo 
tautine kultūra yra Vakarų 
kultūros dalis, bet kurios tų 
pačių Vakarų tapo išduotos 
Rytams.

Paroda truks iki balandžio 
pabaigos. —sn—

BROCKTON, MASS.

Miesto majoras C. Gerald Lu- 
cey savo kalboje prisiminė, 
kad jis Jakavonių šeimą jau 
seniai pažįsta, daug gero yra iš 
jos patyręs ir dabar labai 
džiaugiasi, kad turi tokią veik
lią ir rūpestingą talkininkę. Iš 
visos eilės kitų kalbėtojų, ne 
lietuvių, vienas pareiškė, kad 
lietuvių tautai yra garbė ir pa
sididžiavimas, kad ji turi tokių 
kilnių asmenybių: jas mielai sa
vintųsi ir kitos tautos.

Iš lietuvių yra kalbėjęs kun. 
St. Yla, atvykęs iš Putnam; 
kun. A. Klimas, šv. Roko liet, 
par. vikaras: adv. A. Shallna, 
Lietuvos garbės konsulas Bos
tone ;adv. J. Grigalius; P. Vi
ščinis. tremtinių pirmininkas 
Brocktone, įteikęs “Lietuvos 
vaizdų” albumą: S. Sužiedėlis, 
“Darbininko” redakcijos var
du; kun. J. Švagždys, buvęs il
gametis Brocktono lietuvių kle
bonas. Jis suminėjo daug gerų 
darbų, kuriuos Julija Jakavo
nytė yra atlikusi, dirbdama ko
ne visose lietuvių organizacijo
se ir labdarybės institucijose: 
‘ji turi tą retą ypatybę, kad 
daro gera ir tada, kai jai atsi
mokama nedėkingumu.” Teleg
ramomis sveikino prel. Pr. Ju
ras iš Lavvrence. kongresmanas 
AViggelsvvorth ir k. Atvykę bu
vo taip pat tėvai marijonai— 
Marianapolio viršininkas kun. 
S. Saplis MIC ir kun. A. Šepu- 
ta MIC. broktoniškis: kun. F. 
Norbutas, Nonvoodo lietuvių 
klebonas, kuris pradžioje ir ga
le sukalbėjo maldą.

Pobūvis praėjo labai nuošir
džioje ir jaukioje nuotaikoje, 
gražiai išpuoštoje salėje. Jį pra
dėjo dr. J. Kvaraciejus, lietuvis 
gydytojas Brocktone. o gražiai 
pravedė majore Agnė Mašid
lauskaitė. dirbanti Vašingtone, 
iš kur ji specialiai atvyko drau
ge su Julijos Jakavonvtės se
serimi' Aliute ir jos vyru Lt. 
Com. Julium Konstantinavi- 
čium.

Pabaigoje kalbėdama pati 
Julija Jakavonytė, ir dėkoda
ma už jai išreikštą pagarbą, 
prisiminė savo tėvą, kilusį iš 
Dzūkijos. Jis jai įkvėpęs drą
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TftVU PRANCIŠKONĘ’ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO 
PARKE,

KENNEBl'NK PORT, MAINE RENGIAMA

NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA
DIENOTVARKĖJE:

11 vai.—Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
12 vai. — Pietūs.
3 vai. — Lietuvių Dienos meninė dalis.
4 vai. — Šokiai.

Iš anksto pasirūpinkite atostogomis ir autobusais.

sos ir pasitikėjimo imtis ir ne
lengvo darbo, jei tik jį supran
tanti ir įstengianti atlikti. Ji 
taip pat jaučianti visada pa
reigą uoliai ir sąžiningai dirb
ti, nes to reikalauja visuome
nės gerovė ir Dievas.

Pobūvio metu jai buvo įteik
ta dovanų nuo draugų ir 
Franklin klubo. Vietos laikraš
čio “Brockton Dailv Enter
prise” reporteris pobūvį nufo
tografavo ir sekančios dienos 
numeryje gana plačiai aprašė. 
Nuo savęs pridėjo, kad tai yra 
“iškili ir Naujoje Anglijoje pir
moji moteris mokesčių inspek
torė ir viršininkė.”

Šiam gražiam pobūviui su
rengti — o Julija Jakavonytė 
tikrai jo nusipelnė, — daug pa
sidarbavo komitetas, kurį su
darė: dr. J. Kvaraciejus. vice
pirmininkai — maj. A. Mašid
lauskaitė. L. Mašidlauskienė. ir 
O. Česnienė: nariai— P. Kubi
lius. B. Bortkevičius, J. Trei- 
navičius, D. Kazlauskienė, J. 
Kvaraciejienė, O. Jakavonytė, 
Mrs. J. Grandmont. J. Kubilie
nė ir N. Verečkienė.

NELE MAZALAITE

GABIJA 
Autorė su jai vienai būdingu sti
liaus grakštumu šioje apysakoje 
iškelia ką tik ištekėjusios moters 
sielos problemas, jaunamartės 
svarstymus ir iš ju išplaukiančius 
įvykius. Knyga 220 psl., kaina 
$2.50, gaunama šiuo adresu:

GABIJA
340 I'nion Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

S

GRAŽI TRADICIJA Iš LIETUVOS
Vieną kartą į metus — Balandžio pirmą Jūs turit linksmą 
visiems lygiai taikančią

KULTUVĘ
Visi žino KULTUVE. Išrašykit Kultuvę ir Jūs, gausit ją 
tiesiai į namus. Suraskit keturius Kultuvei skaitytojus ir 
atsiųskit dolerį laiške. Viena Kultuvė — 25 centai, kuriuos 
galima atsiųsti smulkiais pašto stempais. Dar šiandien 
rašykit:

KULTUVEI, 373 South Second St, Brooklyn, N. Y.


