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norės remtis savo skirtingu pa-

zinės šeimos, bet aš visada jau-

tautų delegacijoms. Gal išdyg*

įsteigtoa karinėk sovietų

PAS PARYŽIAUS LIETUVIUS

(Bus daugiau)

JURGIUI BALTRUŠAIČIUI PENKIASDEŠIMT MĖTŲ

kraštus ir juose įtvirtinti so
vietinę valdžią visom prtano-

siekta ttafcamo susitarimo. Ki
tas metodas, mažiau oficialus,

trijų kraštų užėmimas — kal
bėjo Malenkovas tada audito
rijai— tėra tik atbaigimas jau

■Žygius pakartoti. Pabrėžiu, 
kad sienų klausimais lengviau 
būtų susitarti prieš karą, negu 
karui einant.

Mūsų gaJvojtoo būdas, mū
sų partija Vakarams yra mirš
tama liga/J

“Neturiu reikalo, draugai, 
nutylėti, kodėl aš norhi šian-

Kai Malenkovas 1939 m. 
spalių 12 d. pietuose pasakė,

įtinkąs Fermom - Ulipimj sri
čiai.

menų apgalvotos akcijos. Ma
lenkovas davė auditorijai su
prasti, kad karinki atžvilgiu

kraštą. Sunku įsivaizduoti,

“Jeigu jūs norite, drauge 
Molin, tai aš esu valstybinin-

tuvą, Latviją ir Estiją. Malen- aktai iš anksto
kovo paskaitos diena sutapo su boV<> suplanuoti iki smoHone- 
Sovietų kariuomenės įžygiavi- 
mu į Baltijos valstybes.

f

g* ine. Koridoriuje * buvo • mžršta- 
gjBMti tyki kaip kokiojesbvieti-

Nuostabiii būdu Sierovas delsė

kalbėjo:
“Judu esate bailūs zuikiai...

A”.1*.

sa
vaičių ištaisote Itijos kraš
tuose/’

Jis lyg tikrai stebėjosi, kad 
mes nedrįsome paspausti durų 
rankenos. Tiesdamas ranką 4 

„ duris, teatrališkai kalbėjo: 
“Tikrai šiame kambary nėra 
jokios mėsinėjimo mašinos.” .

Malenkovas paskui pasakė 
pavaišinsiąs mus pagal rusišką 
papratimą — pirma valgiais, 
paskui ir nugersim. Pradėjom 
nuo žuvų, rusiškosios ikros. 
Kai jau pietūs baigėsi, Malen
kovas linktelėjo galva juodai 
apsitaisiusiam padavėjui, kad 
jis dingtų šoniniame kambary. 
Jis būsiąs nereikalingas. 
“Draugas Sierovas mums pa
tarnaus.” Malenkovas pasakė 
lėtai ir tokiu tonu, kad nuste
bau panieka, kuri jo balse 
skambėjo Sierovui.

Paryžiuje dabar žydi alyvos „dėlto pasiryžęs aplankyti lie
ji- kaštanai, tai ir turistų dau- tuvius Paryžiuje ir paskui Ang- 
gėja. Lietuvių kolonija irgi lijoje ("Darbininką” spausdi- 

susilaukia svečių: vienus su- nant vysk. V. Padolskis jau 
tinka, kitus išlydi. Paryžius 
juk yra ant viešo kelio.

Paskutiniais sekmadieniais 
mūsų, bažnytėlėje ir . po pamal
dų šventoriuje galima buvo 
matyti iš Romos atvykusį min. 
St. Lozoraitį su žmona, besi
šnekučiuojančius su kolonijos 
lietuviais.

Iš Romos, vykdamas į JAV, 
taip pat užsuko į Paryžių J.
E. vysk. V. Padolskis. Jis buvo 
ketinęs atvykti paskutinį ba 
landžio sekmadienį ir laikyti 
mišias, bet kelionės formalu
mai sukliudė. Ekscelencija vis
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gnikUkne eina Stenat Norfolk ki*i|:)Mk*tK kurto vMovaaja vtoMto 
karfmari jm Hkitentom.

sBcalbėjo. Iš jo kalbų pajutau, 
žmogų, kuris laikosi nuosekliai 
logiško galvojimo išvadų ir jas 
vykdo be jokio .pasigailėymo. 
Tuo jis tauriausiai pralenkė vi
sus. Kremliaus pareigūnus.

btninko revoliucinė sąmonė 
man visada buvo sava. Aš ir 
šiandien jaučiuosi kaip darbi
ninkas. Ir kaip valstybininkas, 
jei-norite.”

Tokis prisipažinimas man 
buvo naujiena. Jis reiškė, kad 
Maiedcovas prisiskiria sau tiek - 
politinės laisvės, už kurią dau
geliui prieš jį nulėkė galvos. 
■Man ėmė rodytis, ar Malenko
vas mūsų negundo. Bet jis pa-, 
kėlė vėl stiklą, šyptelėjo, lyg ro- . 
dydamas mums savo palanku
mą, ir išvedžiojo, kad patikimi 
ir atsidėję bendradarbiai gali 
būti net ir atlyginami.

"Mes gyvenam pereinamąjį 
laiką, — vėl kalbėjo Malenko
vas, — ir mūsų uždaviniai 
sunkūs. Juo labiau mes ryžta
mės negailestingai ir kietai iš
rauti visa, kas mūsų valstybei 
žalinga, juo greičiau mes baig
sime šj pereinamąjį laikotar
pį". Ii* jis vėl nugėrė, kartoda
mas tai po kelių sakinių. Jis 
kalbėjo apie reikalą ruošti 
naujus kadrus ir, glostydamas 
savo juodus plaukus, nurodi-

Red.)
Ekscelenciją priėmė kun. 

Jucevičius, kuris dabar gyvena 
Lietuvių šalpos Dr-jos patalpo
se. Tas nedidelis butelis (3 
kambariai ir virtuvėj yra da
bar virtęs L.S.D. svetaine ir 
skaitykla, čia kiekvienas gali 
laisvai užeiti ir pasiskaityti 
laikraščių bei knygų. Turima 
apie 400 gerų lietuviškų kny
gų, kurias, tvarko LSD. reika
lu vedėjas Zigmas Zubrys. Kad 
lietuviai turi Paryžiuje tą savo 
židinį, yra grynas nuopelnas p.

obit Lietuvą reikalingą dovinę Lietuvai

mėtas mirties 
bė remiasi daugiau

miausia jus, drauge Motin, pa
ruošti tam tikram’ uždavL 
niiiu” j

Uždavinys, kuriam Georgij 
Malenkov mus, mane ir Siero
vą; norėjo paruošti ar buvo 
mus numatęs, toks: 

Admirolas Artkar W. Redford 
paskirtas J AB kariuomenes šta
bo viršininku vietoj ren. Omar N.

jo nei laiko nei jėgų tam su
manymui įgyvendinti.

Beje, Amerikon išvyksta 
krepšininkas Grybauskas, ku
ris čia sukūrė Mulhouse ko
mandą ir buvo jos kapitonu. 
Ta komanda gegužės 2 d. run
gėsi dėl Prancūzijos preziden
to taures su kita komanda — 
Villeurbanne. Rungtynių žiū
rėjo pats prezidentas Aurio! ir 
lietuvių kolonija su Dr. St. 
Bačkiu. Grybausko asmenyje 
prancūzai apgailestauja nusto
ju didelio krepšininko.

J. A. Sirtautaitė

ADENAUERIS PIRMYN 
ŽYGIUOJA

♦

. . Boras. — Senato pirminin
kas pareiškė, kad Vokietijos su
tartys- su Vakarais senato bū
siančios patvirtintos gegužės 
22..- .

Soicaldemokrdtai žada vis 
dar nenusileisti. Jie kreipsis į 
vyriausiąjį teismą, .kad išaiš
kintų, ar sutartys suderinamos 
su konstitucija. Vieną tokį so
cialdemokratų prašymą 
mas jau buvo atmetęs.

teis-

Helsinkis. — Keturi buvę 
mmisteriai socialdemokratai -a- 
tiduoti teismui už valstybinių 

- pinigų pasinaudojimą privati
niam bizniui. _

GRfŽTA PRIE VALSTYBI
NIO TIKRUMO

Kotambija. — Konservato
rių partijos valdoma'Kolumbi- 

' ja paruošė projektą konstitu
cijai papildyti. Joje nori įrašy
ti, jog R. Katalikų tikėjimas y- 
ra Kolumbijos tikėjimas ir jog 
vyriausybė jį remia bei rūpi
nasi, kad į jį būtų žiūrima kaip 
į socialinės tvarkos esminį e- 
lementą.

Manoma, kad liberalai nesi
spiri, nes tuo tik legalizuoja
ma, kas praktiškai yra.

totinai paimti tris Baltijos 
kraštus — Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, — mums tai nebuvo 
naujiena.

Šitą “tylią aneksiją” Malen
kovas jau seniai buvo paren-

14e Molotovas išgavo 1939 me-

ten Sovietų Sąjungos karines 
bazes. Tikrasis šito sovietinio 
lahnėjtmo architektas buvo Ge

orgų Malenkov.

Apie užkulisius ir metodus, 
kuinuos Malenkovas buvo išdir
bęs sovietinių respublikų skai
čių padidinti 1940 metų birže
lio mėnesy trimis naujomis val
stybėmis, jis dėstė tų metų pa
vasarį “raudonųjų profesorių 
institute”. Nuo tų metų pava
sario “raudonųjų profesorių” 
institute, kuris rengė Sovietų 
Sąjungos vadovaujamuosius 
pareigūnus, Malenkovas turėjo 
katedrą užsienių politikai. Ten 
vidaus ir užsienio, problemos 
buvo svarstomos visu atviru
mu, nes ten būvo tik rinktiniai. 
partijos žmonės, 

t

Vienoje iš tų paskaitų Ma
lenkovas 1940 metų vasarą

Gegužės 7 tyliai sulaukė 50 
50 metų prof. Jurgis Baltru
šaitis, gimęs 1903 Maskvoje, 
dabar gyvenąs Paryžiuje.

Tėvas išgarsėjo poezija, sū
nus pasuko j mokslininko ke- 

torikas, ypačiai rytų meno, 
mokęsis Paryžiuje, šia specia
lybe jis garsėjo Paryžiaus 
mokslo sluoksniuose, šiai spe
cialybei jis buvo pakviestas į 
Kauno universitetą.-O paskuti- % 
niais laikais jis kviečiamas 
New Yorko Metropolitan me
no muzėjaus atskiriems uždavi
niams kaip meno ekspertas. 
Pačioje Prancūzijoje durys j u- 
ntversrtetus jam uždarytos, nes 
jis nėra Prancūzijos pilietis.

Baltrušaiti^ eina ir kitu kelto 
tarnauti Lietuvai bet kuriuo 
įmanomu būdu, kai ją ištikę 
nelaimės. Jam kaip mokštifnn- 
ktti buvo lengviausia atstovau- 

2inito be politikos
f

mėnesį išteka už amerikiečių 
karių Vokietijoje. UŽ anglų te- 
ištekėjo per 1952 m. 6 mėne
sius tik 56. Vokietaitės labiau 
linksta įtomerikonus.

• Pietų Michigano kalėjime 
sėdi eilė rašytojų. Jų ten para
šytos istorijos, pasakojimai, 
eilėraščiai • siuntinėjami įvai
riems žurnalams. Iš 196 laik- ladą su jaučio kepenim, 40rė

“Bet Sovietų Sąjunga negali 
užgrobinėti,“ kalbėjo Malenko
vas. —“Sovietų Sąjunga neka
riaus šūkiais jėga padidinti sa
vo teritoriją. Bet komunizmo 
prigimtis reikalauja, kad. So
vietai nesustotų; jie ir toliau 
turi plėstis ir plėsis.” Sakė, 
kad kariniai užėmimai turi 
būti taip aiškinami, lyg Sovie
tų Sąjunga duotų broliškos pa
galbos kraštui, kurio liaudis 
■nori įsivesti sovietinę tvarką.

Kai Sovietai 1939 metų ru
denį įsteigė Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje savo karines bazes, 
Malenkovas pradėjo savo šal
tąjį karą. Pirmais žiemos mė
nesiais jis pasiuntė į Baltijos 
kraštus Sierovą, prie Stalino 
sekretoriato saugumo skyriaus 
visų operatyvinių dalių virši
ninką. Sierovui tai pagelbėjo 
Latvijos, Lietuvos, Estijos ko
munistų partijos.
Sierovo pavedimu, jų nariai 
vykdė sabotažo aktus prieš 

ti lietuviams mokslininkams 
bei kultūrininkams tarptauti
niuose sąjūdžiuose, ypačiai kul
tūriniuose. Jis dėl to visą laiką 
buvo aktyvus Malyvis lietuvių

notaro 15,000 <W.

• “British Medical Journal” 
rašo, kad prof. Yudkin darė 
bandymus su vaikais mokyklo
je. Per 13 savaičių duodavo 
vieniems paprasto šokolado, 
kitiems to paties šokolado, su
maišyto su jaučio kepenų eks
traktu. Tie, kurie gavo šoko- 

kafcdjteng au prof. K Pakštu. 
Štai pora iš jam skirtų klausi
mų Ir jo atsakymų.

moms spręsti?
— Logiška būtų, kad greičiau 

lietuviai ir Jankai sudarytų sa
vas koakrineš valdžias. Jos 
galėtų skirti Utišrią sienų ko
misiją, po lygų skaičių specia
listų iš kiekvienos tautos. Po

Irti iierlntiilii oprei&nai gal man k®rtu rodosi, kad mū- 
neMtų raMBou privalomi, Įv^uotmnė permato turi 
tafinu mnrrtBnA to itaka labai pro*®*0 lankstumo, kad galė- 

riektų MKVMe tmTtrteę ū> tų suprasti mūsų nelaimės di- 
didžtoK soattatse. ftbfe lafcais durną, baisumą ir priešo palike 
aš sutinku jau gana dm lenkų, stiprumą. Dvasiškuos

Lietuvoj labar jau tik. ketvirta 
daife beliko, po kekų metų var
giai jos tiks dešimta dalelė. 
Tačiau senesniuose anonėse 
bus išlikę labai' stipraus, gilaus 
religinio sentimento, kurs da
bar taip ryškiai prasimuša iš 
partizanų širdžių Mažas beli
kęs dvasiškijos būrelis turės 
labai apgalvotai ir taktingai 
vykdyti misionierių darbą, or
ganizuoti krikščionybės liku
čius. Bendrai gi, visiems lietu
viams dabar labai svarbu su
mažinti tarpusavio karingumą 
k* visą jį mobilizuoti ir nukreip
ti prieš svetimus įsibrovėlius.

nuo okupuotų atneštbfo azia- 
tiško raogoT

— gitas klausimas daug di- 
desnfe tiž mane. Jį atsakyti rei
kia gerai apgalvotos keleriopų 
specialistų nuomonės. Agrono
mai, inžinieriai ir ekonomistai 
turėtų ruošti savo apibendrintą 
planą. Lietuvoje nebebus likę 
jokių laisvam žmogui priimtinų 
įstatymų kodekso, šie įstaty
mai jau dabar turėtų būt at
sargiai ruošiami ar beit jų gai
rės nustatomos mūsų juristų 
kcflegijos; ir geriau būt, jei vi
sų trijų Baltijos respublikų ju
ristai sutartinai ruoštų vieno
dus įstatymus.

Azija bus jau gan giliai įlei
dusi šaknis Lietuvos žemėn.

delegacijose Europiniame Są
jūdyje, federaiistuose. Jis lai
kė ryšius su Europiniu Kultū
ros Centru Ženevoje ir kitur. 
Sykiu su ponia jis buvo taip 
pat uolūs talkininkai Lietuvos 
atstovo Paryžiuje Dr. S. A. 
Bačkio energingai organizuo
tuose Lietuvos propagandos 
darbuose.

Apie Baltrušaitį viešumoje 
mažiau skardenama, nes jis to 
nemėgsta. Jis priklauso prie tos 
dvasios žmonių, kurie yra jaut
rios, labai jautrios širdies, bet 
kurie nemėgsta jos išsakyti ir 
sveria kiekvieną žodį, kad per
daug neatsivertų. Dėl to jie 
vengia gyvenime teatrališkos 
akinančios ir tokią dvasią 
skaudinančios šviesos.

Tačiau paminime prof. Bal
trušaičio šią sukaktį, nes to ar 
kito mūsų tautiečio prisimini
mas ir jo įvertinimas tarnau
ja mūsų tautiniam: čia atsidū
rusiam likučiui išsilaikyti—pa
laiko mūsų dvasios vienybę ir 
jos atsparumą. J. B.

pralenkė prieauglį svorio tų, 
kurie valgė tik gryną šokoladą, 
ir 20% perlenkė jų ūgio prie
auglį.

• Pasirodo, kad ne vien lie
tuviai yra pasižymėję skaldytis 
į smulkias partijas. Pas Žydus 
tai esąs irgi labai populiarus 
dalykas. Pas juos jau priežo 
džiu tapęs šia sakinys: “Kur 3 
Izraelio vaikai susitiks, ten 
greitu laiku bus galima paste
bėti 5 partijas.

mo ir chaoso. Man labai norė
tųsi, kad tremtiniai parvežtų 
Lietuvon bent vieną didelę 
ir jai reikalingiausią politinę 
dovaną: dabar jau sulietų a- 
pie dešimtį savo partijų į ko
kias dvi stambesnes partijas su 
neperdaug skirtingomis prog-

Įs. ir čia svetur jau kiek t 
pasiprak tų sutartinai ‘ 
dviejose partijos dirbti. Tai bū
tų pati didžiausia auka ir kartu 
ginfclaą barbarijai nugalėti ir 
baltojo žmogaus tradicijoms 
Lietuvon sugrąžinti. Tuomet 
tūtų daugiau jėgos, daugiau

Lietuviai “žaliajam Interna
cionale”

Vienybėje geg. 8 A. Deve- 
nienė aprašo Taiptautlnę Val
stiečių Sąjungą, arba Žaliąjį 
Internacionalą. Jame nuo 1921 
m. dalyvauja Lietuvos Valstie- * 
čiai Liaudininkai, kurie atsto
vauja “Lietuvos valstiečių po- 

, litinei demokratinei partijai.”
Tenka prisiminti, kad Lietu-

_____ vos valstiečiams atstovauti tu- 
tuvon apie 10,060 ar 15,000 rime dar^vTpdhtin^grupes:— 
tremtinių iš tuzino gan skirtin
gų kraštų, su skirtingais patyri* 
mals ir polinkiais. Kiekvienas

ūkininkų Sąjungą ir Ūkininkų 
Partiją. Viena iš jų—Ūkininkų 
Sąjunga darė pastangų taip 
pat įeiti į Žaliąjį Internaciona
lą. Buvę atsakyta: internacio
nale dalyvauja po vieną nuo 
tautos, susitarkite savo tarpe. 
Kaip ten Ūkininkų Sąjunga ta
rėsi su Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga, neteko patirti. Bet A. 
Devenienės pranešime toliau 
randame originalų susitarimo 
faktą su Ūkininkų Partija. Bū
tent, Žaliajam Internacionale 
tarptautinėje komisijoje nuo 
valstiečių liaudininkų dalyvau
ja J. Kardelis, V. Sidzikauskas 
ir M. Mackevičius.

.V. Sidzikauskas yra žinomas 
kaip Ūkininkų Partijos žmo
gus. Bet kad įeitų i žaliąjį In
ternacionalą, jis turėjo padary
ti “personalinę uniją”, virsda
mas Internacionale liaudininkų 
atstovu.

Km tos Ketuviekos subversyvi-

Laisvė geg. 7 aiškina, kas 
yra tos -subversyvinčs lietuviš
kos organizacijos, kurios turės 
registruotis teisingumo depar
tamente. Tai esą “Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija” ir “Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas.” Esą pirmoji 
gavusi iš valstybės prokuroro 
prasėsimą, kad įsai žada bei 
ruošiasi paskelbt, jog draugijai 
bus taikomas tas įstatymas. 
Draugija turinti 10 dienų pasi
sakyti prieš. Paskui per 60 die
nų prokuroras turi atsiųsti 
draugijai kaltinimus. Per kitas 
60 dienų draugija dar gali at
sakyti į tuos kaltinimus. Tada 
prokuroras sprendžia, o drau 

'gija jo sprendimą dar gali skų
sti teismui. “Laisvi** guodžiasi, 
kad tai ilgas kelias.
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Portugalijos sostinė vieną 
• balardbo dieną buvo išpuošta 

vėliavomis. Ji gerbė savo mi- 
nisterį pirmininką Saiazarą. 
Jau 25 metai, kai jis. vyriau
sybės galva? Būtų buvęs ir 
valstybės galva — prezidentas, 
bet nesutiko.

Vargiai yra toks kitas Euro
pos kraštuose Smogus, - 
kuris būtų išbuvęs valdžios 
priekyje 25 metus. Tačiau var-

milijonų valdytojas Salazaras 
gauna mėnesiui 15,000 escudų. 
Tai sudaro 500 dolerių. Tiesa, 
yra įstatymas, kad ministeris 
pirmininkas gauna iš valdžios 
dovanai butą, skalbinius, bal
dus, patarnavimą ir kt. Bet 
Salazaras tepasinaudojo tik 
butu iš trijų mažų kambarių.

• Kersteno rezoliucija
‘ POLITIKA esą realių galimybių menas. Politinis menas

* yra nujausti, kada ir kurie iš tavo siekimų gali būti ištraukti iš 
klšeniaus ir padėti ant stalo prieš kitus. Menas yra ne tik laiku, 
bet ir tinkama forma juos pateikti. Kai rodom tik savo skriau
dą ir reikalaujam iš jos gelbėti, mūsų šauksmas lieka tyruose.

‘ Menas'bus, jei savo reikalą pristatysim taip, kad jis virstų kitų 
ar net, visų bendru interesu.

Tokis laiku ir tinkamas buvo Alto memorandume preziden
tui E5senhoweriui siūlyipas ištirti, kaip Baltijos valstybės buvo 
sovietų užgrobtos ir prievarta prisijungtos.

Toks siūlymas derinasi į eilę jau panašių žygių. Sakysim, 
kongreso komisija ištyrė sovietų Katyno žudynes. JT komisija 
ištyrė sovietų vykdomus prievartinio darbo reiškimus. Svetimų 
žemių užgrobimas ir prisijungimas yra vienas iš reiškinių tos 
pačios prievartos, kurią Sovietai taiko žmonėms ir valstybėms. Ji 
ištirti yra paties laisvojo pasaulio interesas jo šaltajame kare. 
Jo tyrimo daviniai gali demaskuoti priešą ir jį pastatyti į kampa 
kaip nusikaltėlį.

. Netenka stebėtis, jei šis Alto siūlymas rado tuojau atgarsio 
atstovo Kersteno rezoliucijoje atstovų rūmams.

Kai Jaltos konferencijoje Rooseveltas paklausė Staliną dėl 
Baltijos valstybių, Stalinas atsakė, kad jis davė patiems gyvento
jams pareikšti savo valią. Rooseveltas žinojo, kaip ta val’a reiš
kiama, bet jis nutilo, šiandien jau Kerstenas rado atėjus laiką 
riebetylėti. Atstovų rūmuose kalbėjo:

“Mes negalime prile&ti, kad šis tarptautinis kriminalas Lutų 
minfanafizuotas ar užmirštas, ir jokiu būdu ne — ko] tos aukos- 
tautos tebėra pavergtos.”

Kerstenas pasiūlė atstovų rūmam sudaryti komiriia. Kow- 
sijos uždavinys ndrodoriias labai platus: apima vi=us «?"tv’r;”s 
tarp Baltijos valstybių ir Sovietu
mos visos priemonės. Netenka abe'Ot:. iei Vomiri^ bus sudan“?.. 
ji turės visas galimybes ištirti rimtai ir iš pagrindų.

O ji gali būti sudaryta? nes tai pačio laisvojo pasaulio infe- 
resas. Neatrodo, kad kalbos apie derybas taro ir v o

galėtų sustabdyti Amerikos jau atvirą žodį Maskvai de
maskuoti. taigi ir šį

Su pasitenkini m
tyvą, tenka laukti tolimesnės eigos. Bet pasyviais žiūrovais ne
galima bus laukti. Tenka pasiruošti tam atvejui, kad komisi ja bus 
sudaryta. Praverstų paruošti mūsų žirio ’e esamus dokumentus, 
gal net sutraukti juos į atskirą leidinį. Tai nesunkiai galėtu įvyk
dyti kad ir kontakte su Altu dirbdamas Lietuvos Laisvės Komi
tetas. Praverstų paruošti ir sąrašą liudininkų, kurie pergyveno 
ir patyrė Lietuvos prievartavimo įvairius momentus. Paruošti 
gal net ir “išpažintis” tokių nusikaltėlių, kaip ta, kurią čia dabar 
spausdiname. Uja Molino pasakojamą.

S3X® l
•5^® • giai apie kitus ir tiek anekdotų 

prrpinta kaip apie Saiazarą. Jis 
tai ž’no ir tik savo svečius kar
tais paklausia, kuris iš tų anek
dotų jiems labiau patinka... Vi
sam krašte pasakojama apie į- 
mantrius Lisabonos restora
nus, kurių valgių sąraše yra 
“plekštė a la Salazar”. Jei sve
čias šią žuvį užsako, tai jam at
neša lėkštę su 4-5 virtom bul
vėm, o žuvies nė kvapo...

Ministeris su tuščiom 
kišenėm

Pasakojama su pasigardžia
vimu taip pat, kaip Salazaras 
surengęs priėrpimą. Baigiant 
pietus, kurie buvo labai kuk
lūs, Salazaras pasakė, kad da
bar laikas atnešti kalakutą. Ir 
tarnas atnešė gyvą kalakutą, 
kad jis nulestų trupiniukus nuo 
stalo...

žinoma, nei tokių restoranų 
Lisabonoje nėra, nei tokio ka
lakuto Salazaras neturi, bet 
žmonių fantazija pina pasakoji
mus apie Salazaro žinomą tau
pumą, valstybes turto saugoji
mą. o savo asmeninį paprastu
mą. Girdi, Salazaras, kai užra
ko sau drabužius, tai prašo 
siuvėją, kad iš karto užsiūtų 
kišenus.

'Susi’-rauti ir norėdamas Por
tugalijos vyriausybės galva 
vargiai galėtų. Nėra tur būt 
pasauly krašto, kur o min. pir
mininkui buvo mokama maž’au 
kaip Portugalijoje. Astuonių

amanymą sutrukdyti.
priimant Alto ir atstovo Kersteno in;cia-

anglių savais pinigais. Lygiai 
ir patarnavimą pats apsimoka. 
O kai prieš keleris metus nu
krito nuo laiptų, nusilaužė ko
ją ir teko ilgai pragulėti ligo
ninėje, Sadazaras kovojo visom 
jėgom, kad tik vyriausybė už 
ligoninę nesumokėtų iš val
džios iždo. Lygiai neleido vals
tybės lėšomis apmokėti išlai
dų, kada jis turėjo diplomatinį 
sveč’ą kelias dienas pas save.*

Toks taupumas ir, kai kam 
atrodo, perdėtas viešiesiems pi
ntinas jautrumas nėra lengvai 
pakeliamas Salazarui, kuris 
nepriklausė prie turtingų žmo
nių. Jo tėvas buvo dvaro val
dytojas, ir Salazaras savo gyve
nime prabangos nepatyrė.

Mano pamokslai yra veltui
Salazaras, kaip ir Prancūzi

jos R. Schumanas, liko neve
dęs. Žmona — galvojo Salaza
ras — jam galėtų būti kliūtis 
višiškai atsidėti reikalingam 
darbui. Moterų teisių ieškoto
jos, vadinamos sufražistės, ne
turėjo Salazarui geros akies, 
nes jis kalbėjo: “Moterys daž
nai kaip ir daugelis kitų žmo
nių nesupranta, kad tikroji 
laimė patiriama ne norų paten
kinimu, bet nuo jų atsisakymų. 
Tauta esti stipri, kur moteris 
saugoja namų židinį. Bet aš 
žinau, — pridėjo su ironija.— 
kad mano pamokslai yra vel
tui.

jį kampą. Ten vieno aukšto na- ' 
mukas, grindys be kilimų, sie
nos beveik be paveikslų; ten 
baldus — tokioj galėtum pirkti 
rinkoj už kehpuką dolerių. Vie
nas laikraštininkas pamatęs sa
kė: “Kiti valdovai čia vienos 
nakties nesutiktų praleisti.” O 
Salazaras čia patenkintas. Jis 
džiaugiasi, jei jo pasodintos 
vynuogės auga taip, kaip ir 
kaimynų, ukrie jį vadina “Sen- 
hor Doutor” — ponu dakta
ru.
“Gerai sugyvenai su Dievo

liauti, neš kelionė laiką jam 
atima, o to laiko jam baisiai 
reikia. Bet jis suranda laiko... 
vaikams. Jis nevedęs, bet jis 
įsūnijo porą vaikų. Baigęs die
nos darbus jis nešdavo juos į 
lovytes. Su valkais jis ir laiš
kais susirašinėja. Vienam sve
čiui jis parodė dešimtamečio 
tokį laišką:

“Pone pirmininke, turiu di
delę bėdą. Turiu laikyti egza
minus į šeštą skyrių. Man pa
sakojo, kad jūs labai gerai su- 
gyvenat su Dievo Motina iš 
Fatimos. Prašau, užtarkit ma
ne. Tik neužmirškit. Ir neuž
mirškit, kad ąš dabar gyvenu 
Lisabonoje. Kad nebūtų kokio 
nesusipratimo.”

Salazaras jam atsakė:
“Tavo prašymą patenkinau. 

Bet Fatimos Dievo Motina sa
ko, kad ji mažai ką galės pa
dėti, jei tu savo egzaminų dar
be darysi tiek klaidų, kiek jų 
padarei savo la ške man.”

Vaikas vėl atsakė Salazarui, 
kai jis egzaminą jau buvo iš
laikęs.

Šeši amerikiečiai misiįonieri*i-ė$ sr • ienas pre kybininkas buvo Korėjoje komunistu internuoti. 
Dabar jie paleisti ir jau atvyko i Ameriką.

“Mėgstu vaikų laiškus, kol 
jie rašo taip, kaip jie galvoja.”

“Laisvas tamsta nebūsi...”
“Yra žpionių, kurie mano, 

kad man jau greit bus galas... 
— pasakojosi Salazaras vieną 
atviros nuotaikos minutę.—Ne
sąmonė. Man nėr ko skubėti 
keliauti į dangų. Bet vietoj val
džios mieliau norėčiau gyventi 
tarp vynuogynų. Norėčiau ra
miai pagyventi. Ar jūs tikrai 
manot, kad aš nejautrus tiems 
mažiems džiaugsmams, kurie 
kitiems leisti? Ar manote, kad 
aš nenorėčiau turėti šeimą; 
kad nenorėčiau užmigti be 
daugelio smulkių dabartinių 
rūpesčių? Per dvidešimt pen
kerius savo valdžios metus aš 
tebuvau kalinys.”

Vienai prancūzų žurnalistei 
prasitarė: “O kaip aš dar no
rėčiau sykį ramatv*' Pr, yžių .. 
Aš dar atvyksiu. Kai tik aš bū
siu laisvas”.

---- “Laisva-9”-----suabejojo žur- 
nalistė: “Betgi laisvas tamsta 

’niekad nebūsi.”
“Prašau, neatim kitę iš ma

nęs mano iliuzijos, vilties”, 
kalbėjo Salazaras.

Toks yra tas buvęs univer
siteto profesorius,.kuris sun
kiomis Portugalijai dienomis 
atėjo jos finansų gelbėti. Jis 
išgelbėjo finansus, panaikino 
valstybėje mirties bausmę; Li
sabonos priemiesčiuose ėmė 

dygti nauji kvartalai. Jo poli-

tiniai priešai patyrė iš jo dau 
atlaidumo, nes jis atėjo j poli
tiką su “artimo meile/’

Tas valstybės vyras, išvai- 
ravęs Portugaliją 25 metus, 
nenešiojo niekad jokios unifor
mos nei jokio ordino.

KOLUMBUOS LIETUVIAI
Ibague. — T.T. saleziečių va

dovaujamo] žemės ūkio mokyk
loje pradėjo mokytojauti agro
nomas Grigaliūnas. Viename 
privačiame ūkyje dirba Ūso
rius, kanauninko Stanislcvo 
brolis.

Veik mėnesį čia gastroliavo 
iš Venecuelos su karusele trys 
lietuviai: Čepaitis, Jagminas, 
trečio neatsimenu.

T. Saldukas, salezietis, sėk
mingai vadovauja saleziečių į- 
staigal šiame mieste.
( Visi gyvename išsisklaidę. 
Susirinkti visiems sunku. Nei 

lietuviškų pamaldų, nei lietu- 
viškos mokyklos neturime. Ta
čiau per didžiąsias šventes- 
(Kūčias ir Vasario 16-tą) at- 
švenčiame kartu nors ir be di
desnės programos.

Ibague konservatorijoje pro
fesoriauja Sofija Grigaliūnienė, 
kuri su savo dukrelėmis —pia
nistėmis (viena 13 m., kita 8 
m.) spėjo jau pasižymėti Me
delyne ir Ibague.
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Einu iš kambario į kambarį, 
bet jos niekur nematau. Visi 
grumiasi su stikliukais, žai
džia, šoka.
Staiga slenksty pasirodo Kris

tina su krepšeliu ant rankų. Ji 
nusimetus apsiaustus, tokia 
balta kaip tulpė, o veidai'įrau
dę. Praeina visus, pribėga prie 
vyro, stato krepšį ir šypsosi. Ji 
kalba kažką, teisinasi; vadinas, 
buvo rūsyje ir atnešė vyno. X) 
rūsys sode. Kol surado, sugai
šo valandėlę..Taip lengva pasa
kyti. Vyras tik linksi galva, 
pritaria. Ji nutildo muziką ir 
šaukia:

— Visi čia, visi, turiu geriau
sio vyno, geriausio, kokio dar 
niekur neragavote. Paslėpus 
laikiau metų metus savo vestu
vėms.

Iš kambarių grūdasi' visi, 
siaučia ratu, griebia stiklus. 
Jonas, atkemša butelius, pilsto, 
dalija ir vigas švyti.

— Palaukit, negerkit be ma
nęs, tai mano metų vynas, 

mano krikštynų, — juokiasi 
Kristina.

Klegesys nuūžia per visų gal
vas. Meta kortas inteligentų 
staliukas ir atskuba. Vachmis
tras pirmas įsikiša:

— Tvarka turi būti! Niekas 
negali praeiti pro tokius gar
dumynus.

Aš stoviu ir lūkuriuoju, bet 
vachmistras' pagauna mane ir 
tuoj pristato Kristinai. Pasiimu 
stiklą ir stebiu žaidimą, kuo 
čia baigsis šita kvailystė. Kaip 
puikiai moka vaidinti! Visi net 
šaukia ir dainuoja. Jie tikriau
siai galvoja, kokia Kristiną 
laiminga, tiesiog laimės Jcūdi- 
kis. Ji visai nežiūri į mane, net 
nėmato, kad aš stoviu pirmųjų 
rate. Kai pripila stiklus, muzi
ka nustoja griežus. Tada Son
gaila išeina švytinčiu veidu ir 
taria:

— Į jaunųjų sveikatą ir jų 
laimę!

Ji bučiuoja Joną. Tos pačios 
iš * rankos, kurios neseniai apglė

bė mane, apkabina Joną. Tada 
geria visi, geria ir šaukia. Aš 
paragauju ir negaliu; rodos, 
ims ir atšoks. Staiga Kristina 
atsisuka į mane:

— Kas neišgėrė už mūsų lai
mę, kas ? Tu, Aleksi ’ Nubausti 
šitą neklaužadą, vėjavaikį ber
niūkštį, šitą bailį, kokio dar 
niekada nemačiau...

— Būtinai nubausti, — šoka- 
si vachmistras. — Pasodinki
me rūsyje ant alaus statinaitės 
ir įduokim į rankas rūkytą 
kumpį.

— Pristatykim pulkos lošti,
— prideda vaistininkas.

— Ne, padarykim jį laume!
— juokiasi Kristina, — užriš- 
kime akis, tegu mus gaudo.’

Pasiutimas — galvoju. Nie
ko nelaukęs, išgeriu vyną, bet 
Kristina vistiek neatstoja nuo 
manęs. Kažkas paduoda skare
lę. ir, ją pagriebęs, vachmistras 
prisistato.

— Tvarka turi būti, šiandie 
jaunoji čia vyriausias teisė
jas. Nubaudė, tai ir užrišim a- 
kis. Ką pasigausi, tas tavo, tą 
pabučiuok!

Visi juokiasi ir klega. Mane 
pastumia į vidurį. Songaila 
šaukia nutilti, pradedama žai
dimus.

— Mergaitės, bijokitęs, vil
kas tuoj puls.

— O jei jaunąją pagriebsiu, 
— neiškenčiu.

— Kirsim per nagus, — ūžia 
vachmistras. — Turi būti tvar
ka.-

Pasileidžiu ieškoti. Galvoju, 
būtinai pagausiu Kristiną, ty
čia, ir pabučiuosiu prie visų. 
Juk mano teisė.

Aplinkui žmonės juokiasi ir 
klega, bet kur siekiu ranka, 
nieko nesučiisnpu. Staiga visi 
nutyla^ Kažkas susijuokia, ir 
vachmistras šūkteli:

— Prašau drausmės.
įsiklausau ir visai arti išgir

stu Kristinos kikenimą. 'Dė
siu ranką, kažką apčiuopiu. Vi-' 
si suklega triukšmingu juoku. 
O aš pro jų šauskmą girdžiu:

— Tai tau!
Griebiu ir nutraukiu skarą. 

Stoviu kambario viduryje vie
nui vienas, laikydamas pagal
vėlę.

Visi juokiasi, ir šaiposi, o 
Kristina dega lyg įkaitus žari- 

. ja. glaudžiasi prie Jono. Su
prantu, tai tik pradžia. Ji 
stengsis prie visų akių paže
minti mane.

— Jūs visai suklydote, — 
pradedu suktis, — reikėjo man 
knygą įduoti, arba butelį for- 
malino, ar ne taip, vaistininke? 
Dabar tokią gražią pagalvė

lę. Ją susirinkusių vardu dova-* 
noju jaunavedžiam. Jiems bus 
labiau reikalinga. Tvarka turi 
būti, ar ne taip, vachmistre?— 
prieinu, nusilenkiu ir padedu 
prie kojų. — O dabar prašau 
vyno. Sauso, niekas neklauso.

— Vyno, vyno visiems už 
mūsų dovaną, už gulbės plunk
sną — šaukia visi ir grūdasi. 
Vėl groja muzika, skamba dai
nos, maišosi ir knibžda. Vach
mistras braukia ūsą ir džiau
giasi:

— Tik dabar prasideda ves
tuvės, visų veidai įkaista.

Pasitraukiame į šalį. Kristi
na išeina šokti su Jonu. Pirmą 
kartą matau juos šokančius. 
Lengvai ji bėga ir sukasti Visi 
džiaugiasi, kokia graži pora. 
Ploja, dainuoja. Toliau jiedu 
persiskiria ir šoka su kitais.

Pasibaigus šokiui, ji kažką 
pašnibžda Jonui, ir abu nuei
na į kitus kambarius, kur ma
žiau žmonių ir vėsiau.

Ir niekas nežino, nemato jos 
vidaus^ Kaip puikiai paslepia. 
Ir manęs niekas nepagaus, ne
supras. Einu visur, visur kelia
me triukšmą, o laikrodžiai 
brukta į naktį. Kas mum — 
vestuvės!

Kai atsiduriu prie stalo, ne
tyčia atsiranda ir Jonas. - Jis 

pastato stikliukus, pripila ir 
prašo prisėsti.

— Linksma man ir gera, np- 
riu pakalbėti. Pats esi geriau
sias Kristinos draugas.

— Ir man labai linksma, — 
atsakau.

— Žinai, Aleksi, atleisk, kad 
taip vadinu. Man nepaprastai 
linksma, nepaprastai. Vyriškai 
kalbant, aš visą laiką maniau, 
kad Kristina — vėjo botagas. 
Pradėjo piršti Songaila, tas 
šaunus ūkininkas. Aš tik taip 
sau. Pasižiūrėjau iš skersos, 
žmonės pradėjo pasakoti, kad 
tu su ja draugauji. Aš tvar
kingas, niekada nekišu piršto į 
durų plyšį. Kam grauti kitų 
laimę. Paskui pamačiau, kad 
dalykai kitaip atrodo. Tu esi 
tik draugas.

— Taip mes buvome tik 
draugai.

— Na, matai. Tada aš pradė
jau sukiotis. Visą laiką man 
atrodė kažkokia keista, ma
niau, kad manęs nemyli, nors 
ir buvo daigus žodį.

—- Išgerkim, Jonai, — per
traukiu jį?

— Puiku. Aš tiesiog tave pa
milau. šaunus esi vaikinas. Te
gu juos vanagai. Tiesa, kažkas 
plepėjo, kad tu norėjai didįjį 
šeštadienį susitikti su ja.

— žmonių tauškalai, kvailas 
pavydas!

— Ir aš taip manau. Ji man 
atrodė kiek įtartina, tokia už
sidarius. Net bažnyčioje nepa
žvelgė į mane, žinai, mergaitė, 
— išteka, susigraudeno. Bet 
dabar, kai atnešė vyną, kai pil
stė, kaip ji glaudėsi. Anam 
kambaryje ji deklamavo apie 
meilę eilėraščių eilėraščius. Pa
siusti galima besiklausant.Taip, 
Aleksi, gražus šis miestelis, 
gražus! Kai keliausi kada, bū
tinai užsuk, padarysim profe
ransą. Išrausime kelmą karčio
sios; žinai, pas mus miškuose 
visko bus.

Su šitais žodžiais ateina ir 
Kristina, atsisėda taip mūsų.

— Matai, Aleksi, kokia aš 
laiminga! Ar nelinksmos mano 
vestuvės. Ir kaip gera man.— 
Ji apkabina joną ir bučiuoja, 
o jis rausta, šypsosi kaip visas 
bijūnų daržas.

— Atsiprašau .eisiu, —atsa
kau ir kelius, — čia per karš
ta, per tvanku.

Abu šoka sulaikyti mane, bet 
aš kartoju tą patį:

— Rytoj, rytoj, juk vestu
vės dar nesibaigia...

Beinu.
Ūžia galva. Kokios linksmos 

vestuvės, kokia aš laiminga!

i
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Mokyklinis prieauglis ir poezija
. K. MOCKUS

ftei ginimo valandoje 1871

Pati

tebuvo surtd. Melstų paveikslų

NAUJOS KNYGOS BEI ŽURNALAI

Tai buvo vos tik

trūko lituanistinės

F

kny-

I'

t' 
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W. S. Reymoart, Nobelio pre
mijos laureatas, — KAIMIE
ČIAI, I tomas, 332 psl., kaina

X-
ir

nesdas-
Prie gĮM 

skubino dirbti, dažnai grobda-

Stasfas Būda tas — LORE
TA — Mergaitės likimo to

to namą palėkto šūvį. Paūgėjęs 
triūsė vitražų dirbtuvėje už 2d 
centų savaitinio attyginftno, o 
kai sulaukus • jaunuolio am
žiaus, uždarbis pakilo, Rbu-

sukfėtffiiai pakirto hėrtiis ir 
reikėjo fėMuoti riet Šveicari
jon. Lakriel, tub laiku ftou-

trenkia iki pat širdies 
Jis yra tragiškas, vaiz- 
būdas grubus. O vis

nial
Kaip kūryba, taip ir asmeni

nis

šytoįju Leutlu fttoy ir, jo pa
veiktas, visiškai palinko į kfik- 
šičonišką gyiteftliiią. ,

lienė — medžiai; nuotraukos 
A . Maceinos ir jaunųjų teat-

leido “Nemunas” 3153 So. 
Halsted Si., Chicago 8, IH. Su
krauta J. Karvėlib prekyboje 
324, So. Halsted St, Chicago

(klišė ii paskutinio “Aidų" numerio)

nirto. Tada pirštojo žinomas 
paveikslų prekybininkas A. 
VoHardas, kuris jau savo laiku

rodė, kad talentams aagti ir 
bręsti reikto* gyvoš minties ir 
lietuviškos mokyklos. Dabar 
tuo pačiu klausimu spaucd*-ja- 
me K. Mockaus uasisa'ųnr.ą.

pasaulis ir jam išreikšti būdas 
žiūrovą 
gehhių.
davimo 
dėlto
tai yra tęsinys krikščioniškojo 

meno tradiciją,
Šio dailininko dvasioje'radusių 
nuostabiai gilią ir savitą išraiš
ką. Į Rouault kūrybą tam tik
ru būdu susibėga ir bizantiško 
meno šaltos formos, ir vidur- 
artaųa žmogaus religinis en
tuziazmas, ir rėnesatiso puose
lėtas pagarbas jausmas kūnui. 
Visa tai, čia naujai pergyventa 
ir pastatyta šių laikų tragiš
koje šviesoje, išsimuša nematy
tu originalumu.

Bet žmogus, įsižiūrėjęs į 
Rouaūlt kūrybą, tuojau pasa
kys, jog joje slypi tik viena 
ktikčionybės puse, būtent: 

dramatiškoji
Apskritai religiniame gyve

nime Kristaus kančia užima 
pirmą vietą. Jos pergyvenimo 
laipsniu matuojamas net patsai 
šventumas. Skausmu, -galima 
sakyti, yra nužymėtas visas

RIEDĄS
ES ROUAULT KŪRYBA

Ml jt| M itodmamas

iiho turiniu

vaizdus

Jo įvaizduoti

lė^rfią, kšri fcftiU Iteliu einant 
tėfitia valgyti dtidfią. Rouault 
žfiib, jc^ labiausiai atmesti 
žmonės yfk mistinio Kristaus 
kūno nariai, dėl to giliu artimo 
meilės jausmu ^stengiasi pri
dengti jų rtudgybę. Ir priešin
gai — bė jokio gailesčio plaka 
ir pašiepia nusigyvenusias so
cialinės santvarkos instituci
jas, išryškindamas jų Skriau
das silpniesiems. Labiausiai 
kliūva teisėjams Už tai, kad jie 
kartai? tiesos vardu prdžildo 
nekaltąjį. Skaudžiai plakami 
materialistai ir kfim’hgieji. 
Rouault savo menui paslenka 
tik tam tikrus vaizdus ir tam 
tikrus žmones, htio kurių ne
atskirsi kahčibs, liūdesio ir pa- 
n ebos. Jų tarpe pirrhoji vieta 
tenka “skausmo vyrui“ — Kri
stui. Jį dailihinkas su didžia 
meile vaizduoja įvairiose kan-. 
čios situacijose.
Raktas į George Rouault kūry

bos stffių yra vitražai.
Nuo pat mažų dienų jis bu

vo arti jų. Iš pradžios vaikelis 
rankiojo numestas spalvotų 
stiklų šukes. Vėliau ir pats 

krikščionybės kelias. Kankinių reiškėsi šioje meno šakoj. Vit— 
krauju bėi ašaromis nulaisty
tos visos dienos. E jų, lyg iš 
kekių akmenų, iškilo visas is
torinis Bažnyčioj pastatas. Tai 
pemiąstęs Rouault, visiškai 
nukreipė žVilgsrą į Dic^ji Penk
tadienį. Taigi tik Kristaus 
kančids šviesoje suprantama 
šio dailininko kūryba.

AtpiikėjUi merdint, užtemusi 
šaudė, krauju aplieti keliai ir 
kalvos, kūne degančios’ žaiz
dos .drebanti žemė nuostabiai 
atsinaujino Georgės Rouault 
jautrioje sieloje. Jo paveiksluo
se keistoj prieblandoje žėri 
raudona saulė, tartum skausme 
mirštąs žmogus, žemė, daiktai 
ir Žmonės, lyg po kbkio dre
bėjimo, atrodo kaip sumesti 
plokščių akmenų gabalai, arba 
uolų skėvtddros. Vis pasikarto
janti skaudžiai raudona spalva 
dart> įspūdį žaižflų, nito kurių 
būtų ntūflėšti raiščiai;

Georgės Rouault rtuO Kalva-

ražai jo akį vilioja, savo plačio
mis stiprių spalvų dėmėmis, 
per kuriais praeidama šviesą 
daro mistišką įspūdį; Be to gi, 
atskiros dalys, sujungtos tam
siomis metalo linijomis, pa
dvelkia kažkokiu gedulu. Rou
ault, trenktas vitražinio įspū
džio, suko gaivą, kaip jį per
kelti į tapybą. Žinoma, tai ne
buvo lengva, nes niekas tuo 
keliu iki tol nebuvo bandęs ei-, 
ti. Ir Rouault ne iš karto į jį 
pataikė. Pradžioje jis vargo 
Moreau ir JtemUrandto įtakoje, 
/jors jau iš pačių pirmųjų dar- 

mes. Intensyvus darbas ir lai
kas išskaidrino stilių, ir šian
dien Rouault paveiksluose re
gime stiprias vitraž nes spalvas 
su savotiškais šviesos niuan
sais; regime daiktus irčmones, 
apvestus juodomis storomis 
linijdifis, kitrios lyg kokie varž
tai, laiko sukoncentruotą gilią

G. ROUAULT — Prieblanda

ault stojo į meno mokyklą, kur 
vėl kantriai ėjo skurdžiaus ke
liu. Tiesa, greitai laimėjo savo 
mokytojo Q; Morbad Širdį, bet 
šiaiii pasiniiruš, v3 paliko vie
nas. ^et^ĖffiifLs globėjo ir yiŠO- 

MeriM (akvaiWr

sivadavo tik 1908 metais, kai 
A. Voflardas žuvo automobilio 
nėta'mėje. iš paveldėtojų per 
teismą atgavęs savo 700 pa-, 
veikslų, 315 tuojau pats sude
gino kaip netinkamus. Nuo to 
laiko jau gyvena ramybėje ir 
intensyviai kuria, ners užbaigė 
81 metus. Gyvena triukšmingo
je Paryžiaus miesto dalyje, ta- 

. čiau viešumoj nesirodo. Jo ad
resą težino tik keli artimieji. 
Vienas paveikslas gi šiandien

vertinamas nuo 2000 iki <25,000 
dol.

Georgės Rduauit dėl savo di- 
tiėlto ori^mahirno slinkiai įtėl- 
pa į šiandien vyraujančias me
no kryptis. Žinovai jį skiria 
prfe ėkspi e&fohitohor- kur pla
tesnė prasme imami dailinin
kus apjungiantieji požymiai. iŠ 
kitos pusės, nors Rouault dar
bai yra aukštos meninės ver
tės, tačiau ne visiems prieina
mi, kaip ne visiems prieinama 
mistika, kurios poveikyje ir 
dvasioje šis žmogus kuria.

manas. Antroji peržiūrėta lai
da. Išleido Europos lietuvių 
Leidykla “Bendrija”. Viršelis 
K. Darg’.o. Spaudė Nidos 
spaustuvė Londone. 172 psl. 
Kaina nepažymėta.

AIDAI, nr. 5— gegužes mėn. 
Turinyje randame: Gediminas 
Galva — Lietuva Tarptauti- 
riiudšė junginiuose, Alfonsas 
Nyka Niliūnas—Infertio (eit), 
Df. A. šerkšnas — Ameriko- 
niškoji aiiklėjimo filosofija, Jo
nas Grihius — ž v kių kamera 
(antras veiksmas), Pr. Skar
džius — kunigas ir dvasinin
kas (dvasinius). Algirdas

gis Blekaitis — Lietuvių teat- 
• ro problemos. Apžvalgą Sky

riuje recenzuo rimos šio^ 
gos: Aug. Ragi lis — Mykolo
Vai'kaus “Vienatvėje". L. M. 
— Paskutinis Jurgio Savickio 
žedis. Meno sky'iuje — A. 
Vaičaitis, — Teisučio Zikaro 
slralttūra. Rclig. gyven;me — 
T. L. Ar driekus — Klaidinga 
linkme. Vi šuo m. gyveni-rc — 
J. B. — Visuomenės dėmesio 
taškai. Raštr'jos. įvykiai.

Numeris iUtistrocias .'Jais 
kūriniais: A. ValcCia — anks
tyvą pavasarį, A. Galdikas — 
pelsdžas, Georgės Rouault — 
prieblanda, Romas Venulas— 
motina Ir vaikas, T. Zikaras— 
kompozicija it belaukiant, V. 
Katoba nuėmimas nuo kry
žiaus, B. Vilkutaitytč - Gcdvi-

Prieš porą metų Naujosios 
aukštesniųjų mokyklų - 
rašinių korikurre vieną 
vietų laimėjo lietuvai

tį vbs vienerius metus išbuvu- '
Si štame krikšte. Panašių atsiti
kimų buvo ir daugiau. Teko, 
stebėtis,. kokiu būdu natijų at-z 
elvių vaikai, kurių anglų kal
bos mokėjimas po tokio, trum
po laiko negalėjo būti tobulas, 
gali konkuruoti ir pralenkti čia 
gimusiuš ir augusius savo drau
gus. Vienas mūsų tautietis, dir
bąs jau eilę metų pedagoginį 
darbą šiame krašte ir čia išė
jęs aukštuosius mokslus, į tąj 
klausimą davė labai t paprastą 
atsakymą — nau ųjų ateivių 
vaikai dar turi daugiau min
čių. Su tuo gal reikia suti'rti, 
kad šio krašto mokykla mažiau 
skiria vietos minties tr fantazi
jos plėtotei, o daugiau domisi 
jauno žmogaus parengimu 
praktiškam gyvenimui.

Apie rašytojų 
prieauglį (4)

Praeitame Kūrybos Priedo

miestų aplinka ir visos nuotai
kos, paremtos pragmatistiniu 
pagrindu, mariau teikia progos 
jauhatn žmogui* pesifterti į su
simąstymą, persikelti į minčių 
ir svajonių pasaulį." Čia visi 
nuolat ir labai smarkiai kaž- 
kur skuba. Mašinųacija,—mo- 
torizacija ir panašūs dalykai 
pagauna jauną žmogų ir suda
ro jam labai realaus pavojaus 
plaukti gyvenimo paviršiumi. 
Ogi paviršutiniškumas yra vie
na pačių didžiųjų kliūčių kū
rybiškumui, ypač žodžio ir 
minties pasaulyje.

AtEtns — nr. 5 — gegužės 
mėn. Turinyje: Alfa Sušinskas 
— Tyliosios Didvyrės, $lęir- 
das Iešmantas — Organizaci
niais klausimais, A. Merkelis— 
Gėlės (novelė), Baltimorės 
at-kų suvažiavimas. G. Guare- 
schi — O laimė vis tylėjo, Vyt. 
Barisas’— Vanagas, J. B. — 
Šiltas ir šaltas filmas. Spaus
dinami eilėraščiai: Daivos 
Nauragyte-, Slaputės, *V. Ka- 
rečkaitės, V. Kavaliausko, Li
no Žiedo. Danguolės Sadūnai- 
tės. Platus apžvalgų skyrius. 
Numeris gausiai iliustruotas.

KARYS — nr. 4 — balan
džio mėn. Turinyje: V. S d*i- 
kaūskas — Ko verta Maskvos 
taikos ofenzyva, K. R. Jurgė- 
la — 1830-31 metų sukilimas. 
Lietuviai II-jo pasaulinio karo 
audroje, MaL’nkovas darei di
desnis; karinio, pelitinio ir vi- 
sucmen'nio gyvenimo apžval
gos. Redaguoja Dcm. Panikas, 
Br. Aušrotas, Zig. Raulinaitis 
ir Sim. Urbonas.

EGLUTfį, nr. 5, gegužės 
mėn. Numeris paskirtas moli
nų prisiminimui. Rašo; Z. Ga
velis. V. Jonikas, Sesuo Eglu
tė, D. Lirčiūtė. K. Griga tytė, 
B. Vaivorytė, S. Rožytė. G. 
Valaitaltė. B. Jasatytė, D. 
Prišmantaitė. Numdris gražiai 
iliustruotas. 

pažadinti minties ir žodžio kū
rybos kibirkštėlę, kalbėti apie 
gėrį ir grožį ir sulaukti bent 
patenkinamo susidomėjimo y- 

,ra labai sunku. Tat turime 
skaitytis su faktu, kad jeigu . 
ilgesnį laiką teks gyventi e- 
migracijoje, irius gali ištikti ta 
pati tragedija, kuri ištiko ru
sų ir kitų tautų emigrantus. Jų 
jaunimas negrįžtamai didelėje 
daugumoje nuėjo su šio gyve
nimo triukšmu ir dingo savo 
tautai.

Be abejo, turime daryti visa, 
kad mus toks pat likimas ne
ištiktų, tačiau neturint savos 
mokyklos tai sunku padaryti. 
Šiek tiek vilčių teikia žada
mos daryti šiame krašte auk
lėjimo reformos, tačiau jų vai
siai taip greitai nepasireikš. 
Tat lieka tik mūsų negausios 
ir išbarstytos visuomenės pas
tangos, kurios taip pat, deja, ne 
didėja, o mažėja. Viena di
džiausių jėgų lieka

jaunimo organizacijos,
tačiau ir joms reikia labai 

budėti, nes nepalankios ir pa
vojingos nuotaikos braunasi į 
jas ne tik per duris, bet ir per 
langus. Aš neabejoju, kad per 
dideles pastangas pavyks ir 

. šiose sąlygose išlaikyti susido
mėjimą lietuviškojo žodžio kū
ryba ir išugdyti vieną kitą nau
ją kūrybinę jėgą. Tačiau to sie
kiant reikėtų labai įsidėmėti 
vieno šio krašto gyvenimą ge
rai ir seniai pažįstančio mūsų 
veikėjo nurodymą, kad tik pa
čių didžiųjų tautinių fanatikų 
šeimoms pasisekė šiame krašte 
savo prieauglį išlaikyti gyvą 
savo' tautai. Tat ir mums gal 
nebus .kito kelio, kaip prisilai
kyti net ir fanatizmo, jeigu ki
taip negalima atsilaikyti kovo
je už savo siekius.

Tat stengiantis atsakyti į 
klausimą, kode! ir mūsų jauni
mas šiame krašte mažiau redo 
dėmesio žodinei kūrybai, ypač 
pcezljai, tenka skaitytis su 
anksčiau nurodytomis r.uctai- 
komis^ Faktas, kad Nepriklau
somybės metais lietuviškoji* 
mokykla yra pažadinusi ir iš
ugdžiusi didelį susidomėjimą 
žodžio bei minties 1 kūryba ir 
davusi labai stiprių tos srities 
talentų. Taip pat faktas, kad 
to paties kraujo, tos pačios 
tautos narių vaikai kitoje pu
sėje Atlanto tokio susidomėji
mo nėra parodę ir poezijos ar 
iš viso 
literatūros talentų Amerikos 
lietuvių prieauglio tarpe be
veik nėra pasireiškusių ne tik 
savo tėvų kalba, bet net ir čia 

įsigalėjusia anglų kalba.
Turiu progos bent šeštadie

niais stebėti lietuvio mokytojo 
akimis dabartinį naujųjų atei
vių jaunimą, einantį pradžios 
ir aukštesnįjį mokslą. Kaip tai 
skaudu bebūtų, bet reikia šir
dimi pripažinti, kad mūsų jau
nimas yra labai greitai pagau
namas čia vyraujančių nuotai
kų, ir išlaikyti jame susidomė
jimą savo tautine literatūra,

Skaitytojams gali atrodyti 
keista, kad po pirmojo tomo 
išėjo dešimtas. Devyni tomai 
apima abėcėlės tvarka viso pa- . 
šaulio medžiagą, o dešimtasis 
priskirtas traktatui “Der 
Mensch in seiner Zeit” (žmo
gus pasaulyje). ’

Dr. J. Januškevičius
213 Fairview St. 
Riverside, N. J.

Kultūrine kronika
• V. Mykolaičio - Putino ly

rikes rinktinę — “Kelius ir 
kryžkelius” išleido Terra.. At
spausdinta ofsetu. Apima Puti
no poeziją nuo 1911 m. iki 1936 
m.
• Vinco Kazoko eilėraščiai 

“Sapnų pėdomis” jau išėjo iš 
spaudos. Išleido Mykolas Mor
kūnas. Viršelį ir titulinį pus
lapį piešė Paulius Augiu'.
• Jurgis Gliaudą paruošė 

spaudai 40 apysakų rinkinį ir jį 
pavadino “Gęstanti saulė”. 
Rinkiniui ieško leidėjo.

• Jakužaitri Hermanas ruo
šia Vydūno biografiją. Jam pri
einama Vydūno biblioteka ir 
kiti šaltiniai, kuriuos kuo pla
čiausiai panaudos savo darbo.

• Pulgis Andriušis parttom 
spaudai kelionių knygą “Lai
vas linksmybės". Knygoj vaiz
duojama, kaip jis vykdą j 
Australiją. Pirmoji ’os laida 
buvo atspausta vokiškai Frank
furter Illustriorte laikraštyje. 
Dabar šią laidą jis sutrumpino 
ir pcrdibo.Taip pat jis baigia ir 
humerištinį romaną “Tipelis". 
Abi knygas leidžia “Gabijos" 
leidykla Brooklyne.
• “C.aMjr*“ ftirtmlo 4 nu

meris šį mėnesį IMm iš spau
dos. Redaguoja Stepas Zdtare*

Lietuva naujoj Herderio enciklopedijoj
• žinoma Herderio leidykla mas, apimąs raides A ir B iki 
Frf-ihnrgp im Breisgau, (Vo- Bittersalzt, ir dešimtas to- 
kietijoje, Badene), jau antrą mas.
kartą naujai išleidžia enciklo
pediją “Der Grosse Herder.” 
Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
išėjo tes leidyklos trečioji lai
da “Herdersches Konversa- 
tionslexikon”, o po karo pasi
rodė ketvirtoji laida, pavadin
ta “Der Grosse Herder.” Ka- 
danki šios laidos pasirodymas 
sutapo su Hitlerio valdžia, lei
dyklai buvo įsakyta tą raują 
leidinį sunaikinti.

Nežiūrint, kad Vokietija po 
antro karo dar ne visai atsista
tė, bet leidykla buvo raginama 
išleisti naują laidą.

Man teko trečioje laidoje — 
“Herdersches Konversationsie- 
xikon” rašyti rusų ir lenkų 
skyriams. Tada įtraukiau ir li
tuanistiką,
panaikinus spaudos draudimą. 
Tada man 
medžiagos. Bet laidoje, pasiro
džiusioje po I-jo d. karo (Der 
Grosse Herder), kurioje ben
dradarbiavo, rodos, prof. J. E- ( 
retas, lituanistika buvo tęsda
ma ir "raplečiama.

Peržvelgęs dabar pirmą išė
jusį temą “Der Grosse Her
der“. radau Pulgį Andriu į su 
gimimo data ir kūrinių charak
teristika. Toliau eina A. Bara 
nauskas su Anykščių šild o a- 
pibūdinimu, J. Basanavičius, 
kurio kaip politiko ir Lietuvos 
pat rijote veikla yf>af ingai pa
žymėta. Netenka abejoti, kad 
ir kiti tomai neatsiliks ir su
teik: nemaža lituanistinės me
džiagos.

Kiekvienas "Der Grosse Her- 
der” temas tu i 768 puslapius, 
gausia', iliustruotas, įrištas j 
dailų viršelį. Visi dešimts to
mų kaštuoja 355 vok'fkos mar
kės, arba 85 doleriai. . Man 
tarpininkaujant, galima įsigyti, 
tnokant kas mėnesį tris dole- ' 
rius. * ,

Dabar |>asirodė pirmas to-

-Ski*."



Pavasaris
Gėgužės tO d. ffioBatfeids ir

Alfonso bažnyčioje. 8:30 v. per drauge ta <Mžią pagalbą, ku-

’iymę ir motinos garbingą vietą

r.

X

o

rinko tėvai ir vaikai, šeimos 
drauge meldėsi ir drauge arti-

L. MėhdeBb mintis — motinas 
(tegerbti jų šeimose. Savo pa
moksle kuri. preĮdtas nuošir-

merikietės vienuolės. Priedui

pirmasis tomas jatį tudšiainas 
spaudai. Jis apims tiktdl raidę

. • Kun. F.Norbuto, Noęwoo-,y 
do klebono 25 metų kutagystės 
sukaktis mintate gružės 24 d., 
5 vai. Junior High ŠcHdol sa
lėje. Minėjhnė ketina dalyvauti

Kas paihbkšHriink&i kalbėjb a- 
ĮHe pagalite, kurią privalome 
te&ti savo motinoms.

giedojo parapijos choras. Tai 
buvo gražiai ir rūpestingai pa
ruoštas koncertas. Epildė 
Haendelio garsųjį Aleliuja, 
Francko — Panis Angelicus, 
Gounod Benedictus iš Missa so- 
lemnis, Mc. Gratho 
saerum Convivium ir Arcadel- 
to — Avė Maria. Choras, da
lyvaujant solistams Ed. Jen- 
drek ir K. Mulligan, giedojo 
puikiai. Chorui vadovavo Mrs. 
F. Brown.

Motinai pagerbti trumpą va
landėlę pašventė ir lietuvių Ra
dijo pusvalandis, čia dvi poros 
skaučių, — sesers A. ir D. Du- 
lytės (iš Baltimorės) ir sesers

RADIJO BALSAS PHILADELPHIJOJ
Didžiai naudingas Bendruo
menės radijo pusvalandis.
Prieš penkis mėnesius pradė

jęs veikti Lietuvių Bendruome
nės radijo pusvalandis varo 
gilią vagą. Jau suspėta paminė
ti keletą mūsų visuomenės vei
kėjų, atliktas šv. Kazimiero 
minėjimas, pagerbtas vietos 
prelatas specialia programa, 
pasakytos misionieriaus T. 
Bružiko kalbos. Vedama plati 
vietos žinių apžvalga, duoda
ma muzikos. Programos vedė- 
jai ir pranešėjai stengiasi tą 
programą paįvairinti ir pada
ryti visiems naudingą. Pažy
mėtina, kad visi dirba nemo
kamai, niekas nė cento negau
na, dar ir savo aukas duoda, 
kad tik programa stiprėtų.

Lietuviai vasaroja. Gasparė- 
nai, 422 Tasker St., išnuomojo 
vilą Ocean Gate, N. J., kur ga
lės daug lietuvių praleisti va
sarą. Norintieji lietuviškoje ir 
linksmoje aplinkoje vasaroti, 
gali jau iš anksto rezervuoti 
sau vietas pas Gasparėnus. Ten 
labai gera vasarojimo vieta y- 
pač su vaikučiais.

Atnaujintas pasiaukojimas. 
Jau nuo 1951 m. gegužes 13 
d. visi lietuviai sutartinai au
kojasi Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai. Ir šiemet daugelio lie
tuvių privačiai ar viešai šis 
pasiaukojimas buvo atnaujin
tas. •

Paminėjo ginkluotų jėgų sa
vaitę. Gegužės 10-17 d.d. pami
nėta visos karinės bei ginkluo- 

■
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žės 9 d. Lietuvių svetainės sa
lėje suruošė savo metinę vaka
rienę. Po gausių vakarienės už
kandžių svečiai turėjo gražibs 
progos pasiftnksminti ir pasi
šokti. Dalyvavusiųjų galėjo 
būti apie pusantro š mto.

su-
praeitį

Ateitininkų sendraugių 
šauktame susirinkime, gegužės 
8 d„ kun. P. Dambrauskas pa- 
papasakojo žiupsnelį atsimini
mų iš savo gyvenimo Petrapi
lyje (Rusijoje) 1915 -1918 me- 

tos pajėgos. Ta proga Phila- 
delphijos arkivyskupas tikintie
siems išleido ypatingą laišką, 
kuriame ragina ir toliau mels
tis už karius ir tęsti katalikų 
maldas u žtaiką, popiežių ir už 
Rusijos atsivertimą.

Kalbėjo misionieriai. Kun. 
Juvenalis Liauba, pranciško
nas, lankė Philadelphijos mo
kyklas ir kalbėjo moksleiviams 
pašaukimų klausimu. Motinos 
Dieną šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje kalbėjo Eskimų mi
sionierius.

Pagerbta mc tina per radiją
Liet. Bendruomenės radijo 

programa labai vykusiai ir šil
tai pagerbė motiną. Jausmin
gai kalbėjo programos vedėjas 
A. Gaigalas ir Z. Žilienė. Po jų 
giedojo Audronė Gaigalaitė ir 
Julija Eitminavičiūtė. ši prog
rama tuoj susilaukė sveikinto
jų telefonu. Pagirtina solistė 
Juzė Augaitytė, tvarkanti mu
zikos programinę dalį. Pianu 
pritarė J. Sullivan.

Stovykla berthdcanis. Labai 
svarbi ir lietuviška stovykla 
berniukams pas TT. Pranciško
nus. Kennebunk Port, Maine, 
bus ir šiais metais nuo birželio 
28 d. lig rugpjūčio 2 d., Phila- 
delphijiečiai rengiasi ten vykti, 
nes savaitei kaštuos tik $20.

Pelnas BalfuL Balfo naudai 
surengtas vakaras davė $527 
pelno. Visi pinigai išsiųsti cent
rui. Pinigais sušelps ligonius ir 
pašalpos reikalingiausius.

lietu-

didelis

sveikinami kuopos nariai Sta
siai, kurių šiame susirinkime 
dalyvavo riet keturi: dr. Ariku- 
da$ (Arikudavifius), Ėalčiūnai 
ir medikė šakevičiūtė, dabar 
besiruošianti gydytojos profesi
jai John Bopkins universitete.

Atsimihimo kaspinų 
įteikimas

Šiais metais šv. Alfonso mo
kyklą baigia 24 jos mokiniai. 
Senu papročiu baigusiems pa
mokas 8 skyriaus mokiniams 
įteikiama atsiminimo kaspinai, 
mėlynos ir auksinės spalvos, su 
mokyklos vardo ir metų baigi
mo įrašu.

Įteikimo, apeigas (gegužės 
10 d.) atliko prel L. Mendelis, 
mokyklos globėjas ir sėimfrrin- 
kas. Savo kalboje, ta proga 
pasakytoje, kun. Prelatas pa
aiškino, kad ihėlynoji spalva 
yra tiesos ir auksinė — meilės 
simbolis. Drauge jis kvietė bai
giančiuosius savo gyvenime vi- 

. suomet kalbėti tiesą ir tarnau
ti Dievo bei artimo meilėi.

Lietuviai tautų festivalyje Washingtone
Gegužės -7, 8 ir 9 d. Wa- 

shingtone įspūdingai praėjo 
tradicinis tautų festivalis, kurį 
kasmet surengia Washingtono 
distrikto Meninių Parengimų 
Departamentas, kviesdamas į- 
vairių tautybių grupes pasiro
dyti su tautinėmis dainbmis ir 
šokiais.
Draugijos pirm, jūrų kapit. dr. 
Joną Bačiulį lietuviai buvo pa
kviesti į šį tautų festivalį ir 
gegužės 7 d. pirmą kartą pa
sirodė su lietuviška programa.

Lietuviškosios programos 
vadovė Julija Liesytė gausiai 
publikai pristatė mūšų tauti
nius šokius Kepurinę ir Lenciū
gėlį, rūpestingai paruoštus Ju
lijos Rutelioftienės ir N. Pa- 
ramskienės, kuriuos jaunatviš
ku giedrumu ir menišku sko
ningumu šoko Rainutė Alek
sandravičiūtė, Birutė Babars- 
kaitė, Irena Krivickaitė h- Al
gimantas Ruteiionis. Origina
lūs tautiški kostiumai 
nūs, žaismingą šokių judesiai 
pelnytai laimėjo publikos sim-

pati jas ir Tautų festivalio ren- 
gėjų dėkingumą, kurį jie iš
reiškė lietuviškosios 
mos tvarkytojams 
joms.

Į šventę atsilankė
minist. P. žadeikis su ponia, 
kuriam vyriausias festivalio 

Per vetinės Lietuvių programos vadovas Mr. Davė
Rosenberg dėkojo už gražų ir 
drausmingą lietuvių grupės da
lyvavimą. P-

ir dar-

PreL L. Hendelio rūpesčiu 
gegužės 10 d. parapijos salėje 
buvo rodomas garsinis filmas 
iš Korėjos gyvenime. Turėjome 
progos gyvai [tematyti vergą, 
skurdą ir ligas, kurios slegia 

vbgijos kraštą, žiūrėtojų susi
rinko visai gražus būrys. Visą 
filmo rodymo darbą atliko Juo
zas Vasiliauskas, aukštesnio
sios mokyklos (Higtl School) 
mokinys.

Mirė SHtfaMistes prtrafijietis 

bai sunkios ligos mirė Juozas 
Matulevičius, sulaukęs 87 me
tų. Gimęs 1866 m. Marijampo- 
lęs apyHhkėje, į šį kraštą jis 
atvyko 1888 m. ir visą laiką 
buvo uolus ir pavyzdingas šv. 
Alfonso parapijos narys. Velio
nis paliko savo žmoną Jievą, 
du sūrius ir dvi dukteris, turin
čius savas šeimas, didėlį būrį 
sūnaičių ar dukteraičių ir duk
terį IreniOją, vienuolę pran- 
ciškietę.
J. NĮatulevičius palaidotas ge

gužės mėn. 8 d. Laidotuvių pa
maldos buvo labai iškilmingos. 
Dalyvavo penki vietiniai ir du 
iš toliau atvykę kunigai.

Baltimorės arkivyskupljcs- 
gailestiiigumo vajus 

vyksta visu smarkumu. šv. 
Alfonso parapijoj ligi gegužės 
10 d. surinkta $1.300.00. šiai 
parapijai skirta surinkti $6.- 
000.00. Taigi dar reikės rim
tai pasidarbuoti, kad būtų pa
siekta skirtoji suma.

Valteris Petras, Petro ir E- 
deltraut Kačiauskų sūnus, pa
krikštytas šv. Alfonso bažny
čioje gegužės 10 d. Krikšto tė
vais buvo Kazimieras ir Mari
ja Kačiauskai. P. K.

progra- 
ir šokė-

Lietuvos

“Aiįvarai” koncertavo Amsterdame, N. Y
Veiklusis Balfo skyrius su

rengė gegužės 10 d. įspūdingą 
Motinos Dienos minėjimą-kon
certą.

Dr. Vytautas Majauskas nu
švietė motinos v^įdmenį gy
venime. Tenka riuoširdžiai pa
sidžiaugti dr. Majausko pasi
aukojimu: nors ir labai užim
tas savo tiesioginiu gydytojo 
darbu, jis visada randa laiko 
prabilti įvairių paminėjimų 
metu. Savo klausytojus — tiek 
senuosius ateivius, tiek tremti
nius — jis sudomina įdomiu 
problemų iškėlimu bei gražia 
iškalba.

Mokytojos S. Lekutienė-, va
dovaujamos mergaitės grakš- 

• čiai pašoko “Lenciūgėlį” 'r 
“Kalvelį”, o mokyklos mokiniai 
Išpildė Lietuvė Motina ir Pa
vergtoji Tėvynė — gyvus pa
veikslus, o taip pat > padek
lamavo.

t’lačfau ties
fcvartrto

Upildjritt Nors trv-
pūtf ĖVRfgę pb ilge-, kelionės j 
NrtrtlHtoną, Mlf >gužčs 9 d. 

liu pasiseks
imi. Aitvarai” ir čia buvo su
tikti entuziastiškai.

Programa parinkta labai ge
rai. Harmoniuoztos

1 liaudies daiat, 
sudarė didesnę pusę programos 
numerių. Likusioje dalyje gir
dėjome dvi lietuvių kumpožltū

Virto crtėvėsids, ittiiiuož paliko viesulas, tornado, nusMiitefc W*cO 

miesteli, Tėvas. Taip atrodo Utisi 56 blokai. Tame didžiausiame Težas 
istorijoje tornado žuvo apie J 50, sužeista 500.

Įeikit visos, pasilikit. vienos
Gegužės 1 į Nekalto Prasidė

jimo seselių vienuolyną Put- 
nam, Conn., rinkosi moterys 
uždarų rekolekcijų.

Vykstant j rekolekcijas mus 
gerokai kamavo gyvenimo rū
pesčiai: kaip ten namuose pasi
likusieji dabar be mūsų apsieis, 
kaip jie visas dienas be mūsų 
tvarkysis.

Bet kai pasirodėme jau ra
mybe dvelkiančioje seselių so- 
dobyje; kai įžengėme į mažu
tę jų koplytėlę, kurioje mus 
pasitiko rekolekcijų vedėjas 
kun. Dr. V. Gidžiūnas, OFM’ 
žodžiais: “Įeikite visos, pasi
likite vienos, išeikite kitos”,— 
tai tų žodžių ir viso- aplink' s
poveikyje tikrai paskendome 
savo sielos pasaulyje.

Tai buvo didelė dvasios šven
tė. Rekolekcijų vedėjas kun. 
Dr. V. Gidžiūnas giliomis min
timis ir nuoširdžiais žodžiais 
vedžiojo mus po nuostabiuosius 
krikščioniško gėrio ir grožio 
pasaulius, Įjungdamas į juos 
moters gyvenimą ir jos vaid
menį.

rių originalias dainas, dvi kup
letų pobūdžio dainas ir tik du 
šlagerius. Visoje programoje 
tebuvo tik viena daina-šlageris 
nelietuvio autoriaus. Tenka pa
girti kvarteto, vedėją muz. Al
gį Kačanauską už programos 
•parinkimą, už lietuviškų kūri
nių dainavimą.

Publika tiek plojo, jog kvar
tetui buvo labai sunku palikti 
sceną. Po koncerto žmonės 
klausinėjo rengėjus, kada gi 

' vėl turėsime progos išgirsti 
šiuos puikius dainininkus. Na, 
o ką gi kritikas galėtų pasa
kyti t Paskiri kvarteto daininin
kų balsai nėra geriausi pasau
lyje — jiems gal trūksta ir 
išlyginimo, gal ir kvėpavimas 
nėra visai tikslus. Tačiau kaip 
lietuviškos
kvartetas geroje Algio Kača- 
nausko vadovybėje jie dainuoja 
puikiai. Jų ilgo ir kruopštaus 
darbo vaisiai atsispindi įspū
dingame kiekvienos dainos iš
pildyme.

Kaip girdėjau, šio kvarteto 
dalyviai — V. Bražėnas, J. 
Nakutavičius, J. Ališauskas, V. 
Savukynas ir vad. A. Kača^- 
nauskas gyvena net trijose val
stybėse. Jiems tenka daug va
landų pralošti repeticijoms ir 
kelionei j jas. Tai jau yra tik
ras pasišventimas lietuviškajai 
dainai.

dainos mėgėjų

Kęst. Balnys

Seselės visa padarė, kad tik 
visos čia kuo geriausiai jaustų
si. Jos norėjo, kad mes čia pa
silsėtum ir dvasia sustiprėtu- 
me.

Visos, kurios šiose rekolek
cijose dalyvavo, ilga1, Ilgai jų 
neužmirš, dėkingai minėdamos 
rekolekcijų vedėją kun. Dr. V. 
Gidžiūną, OFM, ir rūpestingą
sias seseles.

Norėčiau priminti, kad čia 
reguliariai ruošiamos uždaros 
rekolekcijos mergaitėms ir mo
terims. Dar šį mėnesį bus re
kolekcijos mergaitėms, o ru- 

• dens pradžioje moterims, šita 
didžiąja Dievo dovana turėtų 
•pasinaudoti ir vieno kitos.

■imonlenė

jun-
PADĖKA

Studentų Ateitininkų 
gos Centro Valdyba reiškia 
vo nuoširdžiausią padėką 
zoninių suvažiavimų Baltimo- 
rėje ir Clevelande suorganiza
vimą ir jų pasisekimą.

Jo Prakilnybei Prelatui L. 
Mendeliui, Kun. P. Patlabai, 
Kun. P. Dambrauskui — Bal- 
timorėje, Kun. širvaičiui — 
Clevelande, Baltimorės Studen
tų A-kų D-vei ir jai talkinu
siems sendraugiams ateitinin
kams, Clevelando Studentų A- 
kų D-vei ir suvažiavimo rengi
mo komisijai, kolegoms V. Vy
gantui ir A. Kasulaičiui, skai
čiusiems paskaitas, visiems, ku
rie Clevelando ir Baltimorės 
studentams ateitininkams pa
dėjo iš to<l i suvažiavusius kole
gas aprūpinti maistu ir nak
vyne, galiausiai visiems šuva 
žiavimų dalyviams, kurie nepa
gailėjo laiko ir lėšų į suvažia-

Ar žinai, kad
• Mažiausią pasa^je batų 

krautuvę turi P. D. Lorenzo 
Falls City.-Nebr: Ji turi tik 
58’o colio pločio.

* • Buvęs prezidentas Tru- 
manąs dar nėra visiškai už- 

'mirštąs. Grįžtą iš Miami, Kuba 
lakūnai visada pauka savo 
lėktuvą prie Key West ir pa
rodo buvusio prezidento atosto
gų rezidenciją.

• Australijoje pas senąsias 
tauteles yra pasilikęs paprotys.

^kad vyras niekada nesikalba 
su uošve. Taip pat ir uošvė ne
turi teisės jam ištarti bent 
vieną žodį.

• Nepaprastą akustiką turi 
Salt Lake City, Utah, bažny
čia. Ten girdi, kaip nukrinta 
adata kitame bažnyčios gale.

su šia raide turi būti galitnaj ’ 
greičiau siunčiama Liet, fchei- 
klopedijos redakcijai, 366 W. 
Broadway, Boston 27, llfašs.

• Uudrts Reitydrt*, fotogra
fas iš Manchester, &., dpy- 
1 i ūkinėse lietuviškose kolonijo
se daug fotografuoja. Jis daug 
nutraukų padarė prel. B. juro 
leidžiamai knygai, kuri atžy
mės Lavvrenco lietuvių įjarapi- 
jos 50 metų sukaktį.

• A. Maceinos “Saūlėš gies
mė” — Aidų premijtiotds vei
kalas, jau baigiamas laužyti ir 
greit bus spausdinamas.

• *tėvyii«s sirgo naujas nu
meris jau rengiamas sįtetidai; 
jame be kita ko bus plačiai 
apžymėta arkiv. J. Skvirėcko 
80 metų sukaktis.

• Leidinėlis apie JAV Uėtu- 
vJų Bėndrubmerię. J. J. Bačhū- 
nas ISodus, Mich.) išleido LO- 
Ko paruoštą leidinėlį apie jAV 
Lietuvių Bendruomenę, šalia 
LOKo pirmininko prel. j. feal- 
kūno įžanginio rašinio — Lie
tuviai, į bendrą darbą, -
Helyje yra LB inkcfrpoi'arimo 
duomens, LB aktas, laikinieji 
įstatai, instrukcija^ apylinkių 
organizavimo rėikfcfa; tiūrOfly- 
mai tautinio scKdarūtab £iašų 
kalusimu, Bendrūdmdnės apy
gardų sąrašas it Žinios apie

. LOKą. LekUhėlis jau siuntinė
jamas apygafobms ir apylin
kėms. <forintiėjf galės jį gauti 
apygardų valdybose arba tie
siog iš LOKo sekretoriaus (P. 
O. Box 507, Waterbury, Conn.)

Leidinėlio kaina nenustaty
ta, tačiau Bendruomenės ku
riamajam darbui paspartinti 
LOKas mielai priims auką kad 
ir po 10 centų už brošiūtėflę.

• A. Kairys parašė du dra
mos veikalus: “Sukilėlis” 
“Vilniaus šešėliuose.” •

• Pr. Lapienėj svetaines 
tidarymo proga birželio 6
New Yorko dailininkai jos sve
tainėje rengia parodą. Paro
doje dalyvauja: A. Galdikas, 
V. K. Jonynas, P. Kiaulėnas, 
V. Kašuba, A. Kašubienė, Pr. 
Lapė ir R. Viesulas.

■ 4
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DARBININKO

naudai piknikai bus retina
mi birželio 14 d. ir rugpjūčio 
16 d., Lžnden, N. J.* —- Lithua- 
nian Liberty Park, o liepos 12 
d. Brocktoa, Mass. — Brockton 

• Fair Ground.

vimus atvykti ateitininkiškų 
problemų gvildenti ir *pt£sti.

Studentą Afetttaiaką S-gos
Centro Valdyba

• Vadinamąją Australazi- 
ją sudaro šie Kraštai: Australi
ja, Tasmanija, Naujoji Gviftėja, 
Naujoji Zelandija, Naujoji Bri
tanija ir Naujoji Kaledonija. 
Pirmąsias platesnes žinias apie 
šiuos kraštus Į Europą parve
žė olandai 1606 m. Pirmuosiuo
se trijuose kraštuose, t. y., 
Australijoje, Tasmanijos saloje 
ir Naujoje Zelandijoje-šiuo me
tu gyvena daugiau ar mažiau 
lietuvių. Natų. Gvinėjoje dirba 
keli lietuviai gydytojai.

• Apskaičiuota, kad karo 
veiksmai vien.tik Pietų Korė
joje iki šiol sunaikino 12,000 
pietų korėjiečių sodiių ir su
griovė 55 miestus. Dideli plotai 
Pietų Korėjos žemės paversta 
granatų ir apkasų išraustais

I



Chica"o, III
• Motinos diena pas Ch?s

kuftūroadraugija kartu su

motina Budonien, ALRKM Są-

myliu- JI* patarnaus dar keBonet, i M statoj* riet* Mianesatoj, kuri

Display

minėjo motinas. Už miraatas ir 
žuvusias motinas tėvas Juozas

ninės mokyklos mokiniams pa- 
taikino iš EKzabetho * Aldona

ja. Garbės prezidiume buvo 
vyriausia amžiumi motina Am-

fė Gutauskaitė grojo akordeo
nu. Po minėjimo paaiškėjo, 
kad Lindene esama ir daugiau

Iš visų lietuviškų laikraščių 
daugiausia Lindene prenume
ratorių turi “Darbininkas”. 
Pereitą savaitę Lindene lankė-

Motinos diena Lindene
. . * - t - ...

>AVASARIS IK MEILE

'•Pavasaris vfeai sukvailiojo. 
*nk 'ir sumainyk pakurti visus

tūpti ir pagyventi tarp žalumy-

ffesHimriinų. O žiedai svilina, o

mudu j 
pikniką, ar kur nors.

Močia sumirksijo; patiktų 
fftmkas kur nors prie tulpės 
žiedo. Bet, va, strėnas cBegfiai

’. paura, dantys jau griūva iš 
i- bendro darbo, t reumatas ėda 

kaip skolos už karą. Taip ir »š-> 
: dūmiau vienas pasižvalgyti, ką 

veikia svietas, pavasario vei

1
,-x-

Uždusęs grįžau vakare ir pa
sakoju:

— Baisu, svietas sukvailėjo. 
Va, skubu pro koledžus, uni
versitetus, kur visą laiką rimti 
žmonės jauniems vyrams ir 
merginoms kaušais pilstė mok
slą į galvą. Ten pavasaris pa
langėje štukas daro. Iš stu
dentų atima knygas ir paprašo 
atsisėsti, šalia įbruka mergai
tę. Prie merginos sodina vaiki
ną. Pavasaris šypsosi, ir jie sy
kiu. Ir kur mokslas, kur pažan-
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Dumiu toliau ir sustoju pas 
vieną Žalio dobilo draugijos 
brolį. Rimtas buvo vyras ir sa
vo metuose, ir savo darbuc^e, 
ir visuomeninėse pozicijose?  ̂
pie nerimtus daiktus neleisdavo 
net už mylios prisiminti. Iš to 
rimtumo pasidarė dar rimtes
nis, įstojo į visas organizaci
jas ir penkias poras batų su
plėšė belankydamas^ susirinki
mus.

Dabar pavasaris atėmė jam 
" visuomeniškus batus, liepė į 

■ kantą suprosyti kelnes, ir prie 
šono prisuko merginą.

— Tvirtai, nepajudinamai į- 
šimylėjau, kaip Romeo, gali
ma sakyti — atkerta jis vi
siems. Ir perka dovanas, žie
dus saujomis, drapanas. Iš rim- 

• to pasidarė net kelis kartus ne- 
rimtas. Naktimis nemiega, 
žiūri į mėnulį. Laimė, kad dar 
nestaugia su šunim.

Dumiu toliau ir užsuku pas 
mėrginą. Mergina su protu už 
du vyrus, buvo šani ir tvirtos 
kalbos, kaip kirviu kirto vi
siems. O dabar — naktimis ir 
dienomis staugia visom sire
nom. Pavasaris prisuko jauną 

♦studentą!
Perpykęs ant šitų baisių 

kvailiojimų ir trokšdamas ra
mios valandėlės, prisistatau 
vienoje draugo šeimoje. Ta
riau, čia bus tvarka kaip įsta-1 
tymų knygose .net^su antspau
dais prispausta. Bet kur tau. 
VyTas tuoj po vakarienės 
šmakšt skrybėlę ant galvos ir 
į susirinkimą. Vos pravėrė du
ris, čiupo jį pavasari? ir nuve
dė kažkur kitur. O žmona sto
vi lange ir kukuoja. Dūsauja, 
kad net sienos dreba, net gat
vėje automobiliai sustoja. Dū
saudama viską užmiršta, o na
muose tvarka pasidaro atbuli
nė.

— Užteks, užteks, — kad su- 
‘ riks mano pataitė, kad suspur
dės visom plunksnom. Apsira- 

' minus, kad pradės verkti, dū
sauti, ant viso flbro. Taip ir 
nežinau, ar. ji raudojo, kad pa- 
vasaris-taip svietą sugadino, ar 
ji prisiminė senus mudviejų Į 
pavasarius.

PITTSBUKGH, PA.

Z. BePa’togis

kurioje buvo 25 dovanos, pra- 
ėb sėkmingai. Tumasonienė ir 
McLane išpardavė 2000 bilic-

Drive ta LOMBARDO

fe-

Darbo valandos: 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p. Ant
radieniai* ir penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Šeštadie
niai* nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. die
no*. Trečiadieniais vis* diena už
daryta.

• Ilgiausią kalbą, kurią pa
sakė buvusio prezidento Tru- 
mano žmona, būdama pirmąja 
dama, buvo: Dėkoju už orchi- 
dė as. Mrs. Truman turėjo tik 
v'.enę sekretorę, o Mrs. Eisen- 
hower turi septynias.

ir tėvas Barinis OS.B. Lietu
voje likusiai partizanų motinai 
pačioj garbingiausioj vietoj 
skirta žalumynais ir rožėmis 
išpuošta kėdė. Įspūdingiausią 
kalbą pasakė Jokūbas Štokas. 
Jis klausytojus nukėi į Lietuvą 
prie kenfiančios ir pasiauko; 
jančios motinos. Tėvas Bar
tais kvietė motinas gyvenimo 
kelyje daugiau kreiptis prie 
dangiškosios motinos Marijos.

* Domininko Budrecko kalba 
mokė tėvus, kaip auklėti vai
kus, kad jie nesigėdintų tėvy
nės, balžnyčios ir savo tėvų.
•Paskui dainavo Lindeno mer- * 

ginų choras, vadovaujamas S. 
čeriens Mulks. Šerienė kurį 
(laiką sirgo ir gulėjo ligoninė
je. Dėl to negalėjo dabar pasi
rodyti ir šeštadieninės mokyk
los vaikučių choras. Bet pasi-

Motinos minėjimą surengė 
Newarko ir apylinkės lietuvių 
tremtinių draugija. Motinų in
tencija iškilmingą sumą laikė 
kun. P. Totoraitis. Giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. M. Bernoto. Prel. Ign. 
Kelmelis pamoksle priminė, 
kad lietuvės motinos uždavi
nys — išauklėti vaikus gerus 
lietuvius ir patriotus: už tai ji 
yra atsakinga prieš tautą ir 
Dievą-
«-Tuoj po pamaldų buvo para
pijos salėje akademija. Ją ati
darė Newarko ir ap. tremtinių 
draugijos pirm. Z. Kungys. 
Paskui dainavo parap. choras; 
motinos buvo pagerbtos atsis
tojimu. Paskaitininkas tėvas 
Žiūraitis, gražiais palyginimais 
nusakęs motinos tikslus ir Už
davinius, baigė P. Vaičiūno 
eilėraščiu Motinos akys. Dek
lamavo Danutė Mėlynytė, 

.Audronė Butvydaitė.
Minėjimo proga surinkta 42 

dol. motinoms, likusioms užjū
ry. Stambiausios aukos: kun. 
•P. Totoraitis ir K Trečiokas 5 
dol.; V. Ivanauskas, J. Dulkė 
ir B. Šarkenis po $2; kiti po 1 
ir mažiau. J. M.

Lietuvių Bendruomenės sky
rius geg. 10 suvaidino “Pasku
tinį subatvakarį”. Prof. K. 
Pakštas pasakė kalbą bendruo
menės reikalais. Visa tai buvo 
attikta šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Dalyvavo ir būrys 
Northsaidiečių su varg. Puško- 
rium.

Vyč'ai toj pat salėj rengia 
gegužės 24 apskrities radijo 
bankietą* Tikimasi svečių ir iš 
kitų miestų.

Ralfo rinkliavoje daugiausia 
surinko Ona žąsinienė —117.- 
80 dol.; Petronrila Pakutins- 
kas surinko 9531; Marijona 
Keraitis 76.12; kiti po mažiau.

Šv. Ksadmien- parapija ren
giasi birželio 1 nrnėti du ju- 
bi’ėjus: parapijai 60- metų ir 
kun. M. Kazėnui 40 metų ku
nigystės. Vienas iš pirmutinių 
parapijos steigėjų K. Bražins
kas geg. 5 Homesteade mirė.

vilaitė. Mečys Razgaitis sudai
navo pori dataetių. Veidus vi
siems tinksmai nušvietė Algir
do Skudginsko feljetonas. Visą lietuviškai mokyklai, lituanist 
programą su švelniu humoru 
ir nuotaika vedė, Alfonsas Pet
rulis. Minėjimą aprašė vieti-

tatais. Beveik kiekviena nauja
kurių šeima/) ir daugelis seno
sios kartos lietuvių skaito 
Darbininką. Kai kurie “Lais
vės” skaitytojai ta proga nu
traukė ryšius su komunistų 
spauda ir užsirašė. Darbinin
ką.

Šalpa. Lindeno BALF sky
rius gegužės pirmą pradėjo 
naują vajų. Rūbus ir avalynę 
visą laiką renka Juozas Pra
puolenis, 1103 Monmouth avė.,

Per Sekmines, gegužės 24 d. 
Nevvarko §v. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioje prasideda 
metiniai didieji 40 valandų at
laidai, kurie tęsis 3 dienas.

Atlaiduose dalyvaus J. E. 
vysk. V. Padolskis, kuris gegu
žės 19 d. atvyksta iš Romos 
į Ameriką. Paskutinę atlaidų 
(Meną per iškilmingus mišparus 
jis pasakys pamokslą.

Newarkiečiaj ruošiasi vysku
pą iškilmingai sutikti.

ELIZABETH, N. J
Gegužės 6 palaidota Elena 

Zabitienė, 62 metų. Kiek ji 
•buvo kukli ir paprasta," tiek iš
kilmingai jai buvo suorganizuo
tos laidotuvės.

Iš Lietuvos ji atvyko prieš 
40 metų. Išaugino tris sūnus ir 
dvi dukteris. Visi kalba lietu
viškai. Kukli, maldinga ir la
bai geros širdies moteris buvo 
mylima k senųjų ir naujųjų 
ateivių lietuvių. J. S.

STAMFORD, CONN.
“Aitvarų” kvartetas

su pasisekimu koncertavo 
- Stamford, Conn. Pirmojoj kon

certo daly buvo išpildytos har
monizuotos lietuvių liaudies 
dainos, o antrojoj — lengves
nio žanro dalykai. Visi nume
riai praskambėjo puikiai. Ait
varų koncerto protarpiuose sa
vo kūrybos skaitė Jonas Rūte
nis. Konferavo Jonas Lenktai- 
tis.

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA
Santaupos įdėtos prieš 1-ją mėnesio <L veflda nuo 1-mo

Dira—i tol tom— komplektai 
ptaakMHi Ir plritaką m Mefcvima

• Kayrriiybos darbas
Įsteigta

1916

MERGINOS — MOTERYS

FRANK KDfST, vytcd. direktorių* 

WTOT CERMAK pOAD GUndersoa 4-2600 į

Display

310 W. POLK ST.
11 aukštasSavinas and Loaa Assoctatioa |

• Gertas tartai — daugiau uždirbsi
• Galima dirbti viršvalandžiai
• Pastovus durtas — aratHdinėtama
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Linden. Telefonas: Linden 3- 
1185. Pinigų rinkimas tuoj pat 
nenumatomas, nes auktouas, 
perdažąai duris varstant, žada 
jas uždaryti. Tačiau nutarta 
įsigyti aukų dėžutes namuose. 
Per kurį laiką tikrai- susirinks

Bendruomenė savo susirinka
me nutarė nekristi ankstesnio' 
nutarimo, kad nario solidaru
mo jnokestis metams bus 1 do
leris. Piniginių įplaukų didžiau
sia dalis turės likti apylinkėje 

kos kursams ir visiems kitiems 
meniniams ir kultūriniams rei
kalams Lindene, bei narių pa
ramai moksle ir t.t. Dabar iš 
1000 lietuvių bendruomenei 
priklauso vos 30 žmonių. Kon
krečiais darbais vietoje tikima
si visus bendruomenėn įtrauk
ti Tam tikslui dabar sudarinėk 
jama lietuvių kartoteka ir vi
suomenei supažindinti su ben
druomene gegifės 31 d. Linde
no Lietuvių Parke 340 Mitchell 
Avė., Lindene, ruošiama gegu
žinė su įvairia programa. Ge
gužinės pradžia pirmį vai. po 
pietų, programos 4 vai.

J. Prapuolenis
Moterų S-gos 53 kuopa šį 

rudenį švenčia 35 metų sukak
tį. Kuopos organizatorė, buvu
si per 25 metus jos pirmininkė 
Agota Liudvinaitienė, dabar 
New York-New Jersey apskri
ties pirmininkė. Ji išrinkta at
stove į sidabrinį seimą Chica- 
koje. Dabar kuopos pirminin
kė yra Kotrina Šukienė, kuri 
sykiu su kitom rūpinasi, kaip 
reikės sukaktį paminėti.

Sąjungos* gajbės narė, buvu
si centro pirmininkė muzikos 
mokytoja Marijona Cižauskie- 
nė kviečiama atgaivinti k.iojMJs 
chorą, kuris dėl įvairių priežas
čių jau metai nutilo.

Jonas Liudvinaitis, New Jer- 
sey valstybėj^-Mnomas veikė
jas ir lietuvių reikalams stam
bus aukotojas. kurį lietuviai 
vadina “Lindeno tėvu”, švenčia 
40 metų visuomeninės veiklos."' 
Geros kloties.. > S-ts

LIETUVIAI ALASKOJE
Alaskos miesto Anchorage 

laikraščiai gražiai įvertino 
Liudviko Stuko dainavimą ka
rininkų klubo pokyly. Jis dai
navo angl škai, paskui prancū
ziškai Valentino ariją, iš Faus
to. O kai aplodismentais buvo 
priverstas daugiau dainuoti, 
padainavo lietuvių liaudies dai
nų. Pirmadieniais jis dainuoja 
radijo programose.

Ona Zaldarytė Alaskoje turi 
gailestingųjų seserų viršinin
kės vietą, šią vasarą ji žada , iiui per Mariją, už Rusijos at- 
atvykti pas savo gimines į Ne
tvarką. Muz.

KANADA
Birželio įvykiai numatyti at

žymėti drauge su latviais ir es
tais. Ta proga rengiamas pla
tesnio masto religinis koncer
tai.

Buvęs kadaise garsus Jero- 
šiko studentų kvartetas vėl 
pradėjo savo veiklą ir koncer
tuoja Kanadoje.

SCRANTONO DIECEZIJOS
LIETUVIŲ KUNIGŲ 

PAKEITIMAI

Nuo gegužės 20 d. pakeisti 
šie kunigai: Kun. Viktoras A. 
Šimkonis perkeltas iš Wana- 
mie į šv. Onos parapiją klebo
nauti Luzeme; kun. Viktoras 
J. Kupstas iš Šv. Juozapo pa
rapijos Dufyea į šv. Marijos 
Wanamie; kun. Juozapas A. A- 
ruskevičius iš Sugar Notch į 
Durye; kun. Alfredas J. Žu
kauskas, šv. Kazimiero parapi
jos vikaras Pittstone, perkel
tas klebonu į Sugar Notch.

NEW PHILADELPHIA, PA.

Gegužės 10 su Motinos die
na sutampa ir viso pasaulio 
sodaliečių sekmadienis. New 
Philadelphijoj įvyko dešimta iš 
eilės šios apylinkės lietuvių so
daliečių metinė konferencija. 
Dalyvavo aštuonų pavapi ji^so- 
dalietės. Viso per 50°.

ties pirmininkė Marcelė Saka
lauskaitė iš New Phila. Kun.
J. Neverauskas sukalbėjo mal
dą; buvo sugiedotas tautos 
himnas. Kalbas pasakė apskr. 
pirmininkė* kun. K. Rakaus
kas, kun. J. Lūšys, apskr. soda
liečių dvasios vadas, ir Kath- 
ryn H. McaCrthy, Philadelphi- 
jos provincijos Moterų Sąjun
gos N.O.W.C., direktorė bei 
Amerikos jaunimo N.0.W.C. 
sekcijos pirmininkė.

Vyraujanti kalbų mintis bu
vo— už katalikų akciją, į Jė
zų per Mariją, už taiką pasau- 

sivertimą prie Dievo, už laisvę 
pavergtoms tautoms. Konfe
rencijos baigimo maldą atkal
bėjo kun. L. Peciukevičius.

•Po konferencijos buvo proce
sija, kurioje buvo apeiti trys 
miesto blokai su giesmėmis. 
£un. Dr. B. Shimkus pasakė 
pamokslą. Kun. K. Klevinskas 
palaimino šv. Sakramentu. Po 
pamaldų buvo bendra vakarie
nė. Svečias 

»

Aušros Vartų tuntas gegužės 
3 d. gražiai paminėjo Motinos 
die^ą. Sueigoje dalyvavo ir 
kalbėjo tunto globėja p. Dauž- 
vardienė ir rašytoja P. Orin- 
taitė. Močiutės pagerbtas gėlė
mis ir joms sudairfuotos da’.- 
nos, paskaityta poezijos ir pro
zos. 24 skautės davė įžodį. .

Bridgeporto Gražinos skau
čių draugovė atskirai ^vento 
Motinos Dieną, į kurią atsilan
kė ir tuntininkė sktn. £. Ston
kienė. Pašnekesį apie motinos 
meilę paskaitė vyresn. sktn. B r. 
Kviklys. Meninė programa bu
vo graži ir įspūdinga.

Chicagos ir apylinkių jau
tės ruošiasi gausiai dalyvauti 
šią vasarą Niagaros stovyklo
je, Kanadoje. Stovyklaus vy
resniosios skautės ir skautės 
nuo 16 m. amžiaus.

Help WantedFemale

Immediate Onenings for

WIRERS 
SOLDEBERS 
ASSEMBLERS

DAY SHIFT 
Light Pleasant Work 

Convenient Transportation 
PAID HOLIDAY 
Appiy in Perso n

MAGNECORD, INC.
225 W. OHIO

Dabar! Naujas 
Atradimas—Amerpol t abletė* 

gydymuisi nuo 
ARTRICIO ar REUMATIZMO 
Ši žalia tablete nuostabiai grei
tai palengvina skausmus. Amer- 
pol gydo reumatizmą, art riti, 
atleidžia sutinimą, sustingimą 
raumenyse ir sąnariuose. Ne
svarbu, kiek ilgai buvai sirgęs. 
Tik $4.00 už 100 tablečių, arba, 
dėl ekonomijos, 500 tablečių už 
$15.00, iškaitant įpakavimą ii- 
pašto išlaidas. į AMERPOL, 
Chicago 22, Illinois, Dept. 601.'

Tetaptame: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wanted Malė

DIE SINKERS
DIE MAKERS 

DIE REPAIRMEN
KELLER MACHINE OPERATORS

ALL SHIFTS — NEW PLANT — NEW ĖQU1PMENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSIN CITY WITHIN 
y2 HOUR OF METROPOLITAN ADVANTAGES OF 

700,000 POPULATION
Good Wages — Overttine — AD employee benefits — 
Assistance given in securing snitaMe hoosing — En joy 

Comtry IJying with all City convenieaces.
WRITE FOR INFORMATION OR COME OUT TO

KIEKHAEFER CORP.
Cedarburg, Wisc.

Help Wanted Female

Patyrimas nereikalingas

■ Šates’.
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RAUDONO

Žinios iš Maspetho

Pasivaišinus prie puikiai se
sių paruošto stalo, buvo padai-
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