
Tik gegužės 8, Dienbienphu

žūs šūkiai palikti be realios at
ramos. Dėl to (taip akiplėšiškai 
ir jsidrąsino šiuo tarpu Azijo-

Ateitis aiški ir tiem, ku
rie nenorėtų Jos matyti. GaB- 
mm suprasti wiu> AjmuooB

Šen. Bridges pareiškė: “A- 
merika turi žinoti, ką kitos 
tautos nori daryti, ir jei jos 
nieko nenori, tai Amerika vie
na turi vykdyti savo planą.”

Bolševizmo invazija visam 
pasauliui dabar labiau gresia 
nei tuo metu, kai Amerikos 
valdžia perėjo i naujas respub
likonų rankas. Tai atsitiko iš 
dalies dėl to, kad JAV vyriau
sybė žavėjo visus gražiais šū-

Paryžhije min. pirm. Laniel 
apie Dienbienphu kritimą pra
nešė parlamentui gegužės 7. 
Posėdyje iš 627 parlamento 
atstovų dalyvavo tik 70(1). Žu- 
vusiem pagerbti atstovai susto
jo. . Komunėtetui liko sėdėti, 
kaip jie padarė ir prieš mėnesį 
žuvusius prie Dienbienphu ger
biant. ''

Atstovų riąnų pirmininkas 
Martin: *Jei tautos, kurios •ti
ki laisve, nesiims greitai veik
ti, kad paremtų valstybės se
kretoriaus Dulks saugumo 
planą, tia raudonojo viešpata
vimo pavojus ištiks visą Azi-

- 2,200,- 
000 mieste, tramvajų ir auto
busų streikas sustabdė visą ju
dėjimą.

Prancūzijoje didelis susijau
dinimas. Nors parlamentas 
prieš porą dienų pareiškė La
niel vyriausybei pasitikėjimą 
jos derybom dėl Indokinijos, 
tačiau laukiama, kad antradie
nio posėdyje parlamentas gali 
vyriausybę nuversti. Jos poli
tiką kritikuoja jau ne tik ko
munistai, bet ir koalicijos par
tija de gaullistai. De gauflistas 
gen. P. Bilotte, vyriausybės 
narys, siūlo sudaryti “tautinės 
vienybės” vyriausybę, kurioje 
būtų atstovaujamas visos par
tijos, išskyrus komunistus, ir 
persvarstyti visą politiką.

Įvykiai Ženevoje ir Indokini
joje atsffieps kovai tarp Rytą 
ir Vakarą, o taip pat kovai 
tarp demokratą ir respoHiko- 
ną. ? •/

tą, kurio • ji nepripažįsta. 
Kai Bidauit kreipėsi į kom. 
Kiniją,* iš pradžių negavo jo
kio atsakymo. Tik po 20 vai. 
Kinija atsakė, kad tuo reikalu 

Ženevos 
konferencijoje dėl. Indokinijos. 
Bidault neiškentė viešai-nepa
kaitinęs komunistų, kad jie 
taip elgiasi, norėdami nudels
ti, iki bus paimtas Dienbien-

Komnnistą partija artimųjų 
rytų valstybėse turi 50,000 
rių

Washingtone vyriausybės ir 
Kongreso žmonės gyvai atsi
liepė į Dienbienphu kritimą. 
Visi reiškia susižavėjimą gy
nėjų didvyriškumu. Preziden
tas E5senhoweris pasiuntė 
Prancūzijos prezidentui užuo-

GRAŽIUS SŪKIUS PALIKO 
BE ATRAMOS

•Pavergtųjų “išlaisvinimo” 
šūkis, paskui atsisakymas nuo 
slaptųjų Jaltos ir kt. sutarčių, 
‘pagaliau “New Look” strate
gija su pažadu už agresiją at
mokėti atominiais ginklais sa
vo pasžrinktoj vietoj — tikėjo, 
kad vis tai drąsins draugus ir 
atgrasins “nedraugus”.

O kas bus, jei “nedraugas” 
neišsigąs? Tokia mintis priver
tė pačius.autorius tuos šūkius 
tuojau švelninti, apriboti. 
“Nedraugas’* tai negalėjo ne
pastebėti. Ir pasidarė išvadą:

700 vokiečių specialistų. Bet 
kai reikėjo juos deportuoti į 
Rusiją, Sokotovas > atvyko su vadinas, grasinimas gali Įiūti 
Guentheriu ir savo sekretore 
vokietaite pas amerikiečių ka
ro policiją ir prašė visiem 
trim azyiio. Amerikiečiai jam 
ir mergaitei leido pasilikti, o

apie 30,000. ~ .
Tmleliiaijoje komunistų da

liniai jau pasirodę ' 16 mytių 
nuo Hanoi, kur yrą prancūzų 
štabas. Laukiamą kovos dėl 
Hanoi. ' .

Apie belaisvių likimą jokios 
žinios. Tik prancūzų lėktuvas 
pastebėjęs eiles, varomas į 
šiaurę. Komunistų radijas pa
skelbė, kad komendantas taip 
pat nelaisvėje, bet jo pavardės 
neminėjo.

jautą, pažymėdamas, kad 
Deinbienphu “kova bus am- 
žAm simbolis laisvojo pasaulio 
pasiryžimo pasipriešinti dik
tatūrinei agresijai. Narsiosios 
įgytos bus įkvėptas visas lais
vasis pasaulis.”

> InMAaiįK reikalu pereitą 
savaitę Molotovas; žaidė su 
Bidault kaip katinas su pele. 
Pirmiausia jis atsisakė, tartis 
su vakarų ministeriais bend
rai. Skyrium lengviau juos su- būsią galima tartis 
skaldyti Tobau į Efcdault pra
šymą padaryti paliaubas su
žeistiem iš Dienbienphu išvežti 
Molotovas patarė kreiptis į 
kom. Kiniją. Tuo Molotovas 
norėjo pakelti Kinijos vardą ir 
priversti Prancūziją prašyti

minima pavardė yra Dienbien- , 
pbu tvirtovės komendanto. Ji

1 nepaprasta — kaip ir * visa jo 
; asmenybė. Pilna į yra tokia: 
į CMta Marie Fernand de la 
1, Croix Comte de Castries •(iš

tarti: Kastr). Dienbienphu ka-
i riai jį tiesiog vadino: Cri-Cri.
V ' Tai btžala senosios aristo- 
, kratinės Prancūzijos. Jo gimi

nė žinoma nuo 1495. Jos šū- 
kis buvo: ištikimybė karaliui . 
ir garbei. __ Kario karjerą de 
Castries pradėjo kavalerijoje. 
Ša&nais dalyvavo rungtynėse, 
laimėdamas 1933 pasaulines 
arklių šokimo į viršų rungty
nes, 1935 šokimo į tolį. KacĮ ir 
krisdavo nuo arklio ir nulūž- 
davo šonkaulis, nelaikė to di
dele nelaime.

1940 su 60 karių, vokiečių 
apsuptas, laikėsi prieš Visą ba- 
(tafijoną. Mėgindamas prasi
mušti, buvo sužeistas ir paim
tas j nelaisvę. Tris kartus mė
gino pabėgti. Bet tik ketvirtą 
pasisekė.

1943 dalyvavo kovose Itali
joje. Prie Soronto jo jeepas už
lėkė ant minos. Nors ir su
žeistas nesitraukė iš žygio. 
1945 užėmė Vokietijoje 
Freudenstadtą, raktą į švarc- 
valdą.' Restorane įsitaisė savo 
štabą ir rengėsi pietauti su ka- 
rinirtkais. Bet granata uždegė 
restorano namą. Nenutraukda
mas pietų, liepė šeimminkui 
pašaukti* ugniagesius ir atvy
kusiem pasakė: “Jūs gesinkite 
namą, bet galvom atsakysite, 
jei sutrukdysite misn baigti 
pietus.”

1946 garsusis gen. de Lattre 
de Tassingny, didelis lietuvių 
bičiulis prancūzų zonoje, iš
kvietė De Castries į Indokini
ją. Jį pasiuntė į pagalbą vienai 
apsuptai įgulai. Jeepas vėl už
lėkė ant* minos ir sutriuškino 
jam abi kojas. Pasigydęs Pa
ryžiuje, vėl grįžo į Indokiniją.

1953 lapkričio mėn. buvo pa
skirtas komendantu į Dienbien
phu ir ten nuleistas parašiutu, 
kaip ir visi 14 tūkstančių jo 

į karių. Kur kautynės būdavo 
| karščiausios, - pasirodydavo 

pats Cri-Cri, ramus, juokauda- 
‘ mas, pavojų sutikdamas su 

šypsniu, ir paimdavo į savo 
j rankas kulkosvaidi. Nuo jo ne

sitraukdavo, iki padėtis būdavo 
tnuraminta.

Generolo žvaigždės,* kurias 
. Esenhowerio sugėdinta Pran- 

' cūajos karo vadovybė parašiu
tu statė de Castries, buvo nu
mesta..’ į komunistų rankas. 
Bef de Castries garsesnis ta
po už daugelį generolų.

Tarp tų Prancūzuos parla
mento narių, kurie nepajėgė 

: ateiti net į posėdį, ir tarp tų 
^krašto išdavikų, susėdusių par
lamente ir savo esmine dalimi 

v Ineatplėšiamai prilipusių prie 
kėdės, kada buvo gerbiami fu-, 
vusieji v& Prancūziją, ir tarp 
tų patriotų prancūzų, kenčian
čių, kad prancūzai nebeteko 

. asmenybių, — šiais metais 
• skaisčiausiai sušvito du Pran

cūzijos vyrai: Kunigai Petras, 
benamių globėjas, ir dabar de 
Castries, kurio paskutiniai žo
džiai buvo: “Jie tik už kelių 
metrų Mes nekapituliuosime. 
Sudie, mano generole. Lai gy
vuoja Prancūzija.”

IR ATEITYJE PRIEg , 
AKIS

Broliai Alsopai nevynioja j 
vatą nuotaikų kurios Azijoje 
daros. Jei neatlaikys ir antro
ji linija, komunistai laimės In
dokiniją. — kalbėjo britų gu
bernatorius Malajuose, — tat 
man reikia papildonftū trijų 
divizijų, kad Malajus išlaiky
tume. Mato pavojų ir Indone
zija, kur į valdančią nadono- 
listų partiją braujasi komunis-. 
tai. Toliatf Hiailandas ir Bur- 
ma. Atsilieps ir Japonijoje. 
“Kas bus, jei Indokinija teks 
komunistam,? — klausė Japo
nijos pramonininkų pirminin
kas ir.pats atsakė: “O tada 
visi mes, visi japonai, turėsi
me virsti komunistais.”

Del Korėjos 
nieko naujo

pirmyn nepasistūmėta. Tik : 
išaiškėjo, kad komunistai teb*> • 
reikalauja atitraukti svetimas -•§ 
kariuomenes ir daryti rinki- 
mus šiaurės ir pietų Korėjos 
parlamentų komisijai vadovau
jant. Nauja tik tiek konferen
cijoje, kad Amerikos mažieji 
sąjungininkai labiau gynė A- < 
menką nuo akiplėšiško komu- • 
nistų kaltinimo. Mat, po Dūk' Į 
les parodyto nepasitenkinimo 
sąjungininkai susiprato, kad 
jau per daug ją išduoda. • >

sulaikyti tolimesnei komunistų 
invazijai į Indokiniją; '

Ar užtvara bus reali ar tik 
popierinė —zdabar per anksti 
spręsti. ,

Valst sekr. Dulles gegužės 
5 po pasikalbėjimo su prezi
dentu, korespondentų 
klausiamas dėl pralaimėjimų 
Ženevoje, kibai gerai nusitei
kęs atsakė: “Man nežinoma, 
kas ten nutiko, kas būtų Sm

irna laikyti pratonėjnnu.” 
Ir ĮH*ezidentas tą -pačią dieną 
nurodė, kad bahntoanasis dėl 
Ženevos pasirodęs be pagrindo.

Tokie pareiškimai žmones 
apramina. Iš kitos pusės tokio 
perdėto rammimo vaisius yra 
tas, kad, pasak David Law- 
rence, htisvajme pnsmdyje ne 
vieno kraito viešoji nuomonė 
nebuvo* paruošta reafiStinei 
teisybei dėl karo pavojaus In: 
dokinijoje.

O tikra teisybė yra tokia:
Komunistinis spaudimas 

pralaužė užtvankas ir užliejo 
Vietnamą;

Vakarų valstybės nepasiry- 
žusios jį stumti atgal ir “iš
laisvinti;

Bus mėginama įsitvirtinti 
antroje linijoje, pastačius “ko
lektyviną) saugumo” užtvarą

DtrnMfUpiui tvirtovė Indo- ' suŠhasių i helaisvę patekusių 
kinijoje gegužės 7 krito. Gynė- 10.4.4,000. Per T karo metus 
st 57 diedus. Ją palaužė penk
tas masinis komunistų puoli
mas po 20 valandų kautynių 

Gėnercdo de Castries ir jo 
gynėjų likimas nežinomas. 
Paskutinis jo įsakymas buvo 
išlikusiam fortui “Isabelle” 
apšaudyti jo štabą,'kai jį ko
munistai užims. ’

Fortas ’TsabeDe” mėgino 
prasilaužti. Nepašsekė. žuvo 
ten 2000 vyrų Viso Prancūzija 
Dienbiephu neteko f užmuštų

NESIRENGIA PRIPAŽINTA 
sovietinės Vokietijos SkaiH 

dinavijos kraštai. Tekis pa- ■. 
reiškimas buvo paskelbtas po 
Skandinavijos valstybių— Da- 
nijos, Švedijos, Norvegijos, Ifr : 

Čia prez. Eisenhoveris landijos — užsienių reikalų m»- j] 
■" " * ’ ‘s nisterių konferencijos.

Laniel pareiškė, kad tvirto
vės praradimas nepakeis nu
rodymų kuriuos- užs. reik, 
ministeris Bidault gavo dery
boms Ženevoje dėl Indokini
jos.

Prez. Eisenhoveris gegužės 
8 sukvietė valstybės apsaugos 
tarybos posėdį, dalyvaujant 
valst. sekr. Dulks. Buvo svar
styti Indokmifcs reikalai. Bu
vo sustota ne-prie “išlaisvini
mo” pri^nonių — ko taip bi
jo Amerikos sąjungininkai, — 
bet prie to, kaip apsaugoti In
dokiniją nuo komunistą toli
mesnės hivatijas. Amerika 
tvirtai laikosi minties, -kad 
priemonės turi būti kokktyvi- 
jiės — ne vienos Amerikos.

Gegužės 3 Britanijos, Pran
cūzijos, Australijos ir N. Ze
landijos atstovai sutikę kalbė
tis dėl tokio kolektyvinio sau
gumo, arba garantijų tam 
Indokinijos padalinimui, kuris 
bus sutartas Ženevoje su ko
munistais.

Maskva pripažins Kaip Amerika išdavė Maskvai MIGa 
Bonuos vyriąusyąę > —

Vokietijos kame. Admoueria 
pareiškė, kad laukiama, jog 
netrukus Sovietų Sąjunga pri
pažins vakarų Vokietijos vy
riausybę. (Sovietai daro Jni, 
kad įvarytų kyl| tarp Vokie
tijos ir vakariatių. .aąjunginin-1 
kų kurie Vokietiją vis dar lai
ko okupuotu kraštu).

Prekybiniai santykiai tarp 
vatarų Vokietijos ir sovietinio

Atst Kenrteao pirmininkau
jama konfisija kovai su kom. 
diversija apklausinėjo V. So- 
kotovų buv. sovieto lėktuvų 
inžinierių įkuris 1946 pabėgo 
pas amerikiečius. Jis papasa
koju kad sovietų garsųjį lėk
tuvą MIG-15 pagamino vokie
čių specialistas prof. Stegfried Guentherį išdavė bolševikam. 
Gcaenther, kuris anksčiau va- Keratenas susijaudinęs pa- 
dovavo vokiečių Heihkd lėktų- reiškė, kad komisija turi išaįš-

’ Įtinti, ta toto tas amerikietis

Anojoje vyriausybė. Bepė 
išvažiuoti per 10 dienų sovie
tų atstovybės dviem tarnauto- bloko paskutiniu lėiku

PRALAIMIMA .ŽODŽIU įžį 

rija išprašys paliaubas? ■
T'1 . • • f trys vakarų sąjungininkai,

trys komunistiniai sąjunginin
kai (Rusija, Kinija ir Vien-1 
minhas). 

Bidault 
sustabdyti Inttkinijoje kovas 
tokiem sąlygom: 1. komunistai 
atitraukia regulkrią ir. neregu- 
Karią kariuomenę iš . Laos ir ? 
Cambodia; į||

2. kovojančios kariuomenės.
suteikiamos į atskiras Vietiut* 
mo zonas; ' <4

3. Ženevos konferencijos da- 
lyviai garantuoja pasiektą su- 
sitarimą.

Iš kitų Bidault pareiškimų į|| 
aiškėjo, kad jis Vietnamo karą 
laiko vidaus pilietiniu karu, b 
Laos ir Cambodia esančios svė- . ' 
timos kariuomenės ulpultos. . / 
Jis linkęs tolimesnėse derybose 
dėl Vietnamo dalinimo komu- J 
nistam siūlyti 30% viso Viet- 
namo. ’

Komunistai savo reikalavi- J
mų dar nepaskelbė. Manoma, «
kad jie nesiskubins iš-viso su 
paliaubų sudarymu, nes jiems į 
apsimoka toliau kariauti ir už- 
imti didesnius plotus. Antra,. ?'įžį 
savo reikalavimus jie didins. . 
Esą jau dabar kalba, kad La- 'M 
os ir Cambodia būtų sudary- 
tos komunistinės vyriausybės. ~

Dėl pasitraukimo Azijos po
zicijose Dulles labai mikliai 
nuėmė atsakomybę nuo Ame
rikos ir nuvertė Anglijai, pa- 
reiškdamas: Amerika pasiprie
šins ginklu, jei priešinsis ir 
Anglija; toji atsisakė, tada ir 
Amerika. O gal Amerika vie
na? “ “ •
taip pat nusiėmė atsakomybę 
ir ją nukreipė į Kongresą, pa
reikšdamas, kad be Kongreso 
pritarimo jis negali kariuome
nės siųsti. Taigi

NEBUVO, KAS PR1SMMA 
ATSAKOMYBĘ.

už Indokinijos praradimą nei 
už jūs gynimą. Beliko tik ža
vėtis Dienbienphu didvyriais ir 
p'Gti jiem iš širdies, kai nusi
leido uždanga, paslėpusi jų 
kruviną tragediją. Tai reiškia 
— kai vieni braipriešihdMni 
žūsta, kiti laisvieji sako: jus 
getai darot, bet mes-ncsOdšim. 
Tekis yra laisvojo pasaulio so
lidarumas.
. Pačioje Amerikoje demokra
tai dabar tvirtina, kad savo 
poetiniais šūkiais vyriausybė 
atbaidžiuti nuo Amerikos 
draugus, ir Amerika litai 
viena. Jie. galės iš kitos pusės

ir nevykdomas. O kad taip ga- taip pŽR nurodyti:
Ė būti, matė pavadžius. Dul- 1945 Trumanas nebijojo 
les keliais atvejais europiniam atsakomybės, paremdamas 
sąjungininkam irttimatyyiu graikus panašioje kovoje;
būdu nustatė net mėnesius ir. Trumanas nelankė luito ir 
dfenas, tai jie turi patvirttoti Kongreso pritarimo pasiprie- 
raropinio saugumo sutartis; tindamas Kprejąfe.
bet kai Jie nepatvirtino, Ame- Demokratų argumentai lai- vyriausybės rūpestį, į

• 101 nes ateina 1954 rin- tenka apaiapręsti: ta te- :
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gyvenimo reikšmę ir palikimą žmonijai.

toliojo Ūkininkų partija. Pa- 
iangietiškojį - tautninkiškoji 
kryptis šakojosi dar j naciona
listinę (nūn Liętuvos Atgimi-

KREIPTIS: | "DARBININKĄ” ARBA PAS LEIDtJĄ

O radioaktyvinių debesų ke
lius svėrasti padėjo lėktuvai.

Puldami japonų salas iš j- 
vairių bazių, Amerikos lėktu
vai pastebėjo keistą reiškinį. 
Skrisdami 6000-15000 metrų 
aukštyje, lėktuvai buvo reika-

sios vietas, pilotas tari ženklą, 
kad pateko į sluoksnį,kuriame 
gausu * radioaktyrimų dalių. 
Radioaktyvumo stiprumas lei
džia daryti išvadas a[He pro
ginio -stiprumą ar nuotolį;

Su medžioklės davimais lėk
tuvas grįžta ir juos atiduoda

mo Sąjūdis) su savo buvusiu 
vadu A. Voldemaru ir rezisten
cijos pagimdytą Laisvės Ko- 

^Votojų Sąjungą.”
Liaudininkiškos krypties 

atšakos ėjo labiau j kompromi
sus, dėldemokratinio prado ir 
religijos, dėl to jom buvo leng
vinu bendradarbiauti su sme
toniškąja kryptimi.

Vinee^ Šeb^p^ Gene- 
ral Electric koncerno žmogus, 
kibiausiai - atsįrtfin tom sro-- 
vėm tirti, nes tai L ’ 
pavesti atomtoiųjeitalų užsa-

BeBdą tik tas dulkes 
susigauti.

Tam veikia ir tarnauja oro 
stotys. Amerikos meteorolo
gijos biuras iš vidaus ir užsie
nio gauna kasdien apie 25,000 
oro pranešimų. Biurui talkina 
aviacijos oro stotys, kurtos ji

.N. Y. StaaĮs-Zettung u. Ha- 
roįd balandžio 299 įsidėjo Kau
no rotušės paveikslą, ir para
šą, kad jį atsiuntęs laikraščiui 
AdoiphHolzhaųs iš Chicagos,

.veidą 1Srawjd,orą'tirdami i- 
W 20,000 aistrų Jie
turi kontroliuoti oro krovės ir 
jątnp rresitalkančfac radinak- 
tyrinės medingas. Lėktuvuo
se yra pritaisytos

“skraidančios oro stotys” —
* nepaprastai jautrūs filtrai, 

gi buvo kurie stsrenta iš oro kietąsias 
Jų užsa- daleles iki 0,0003 milimetro 
tos pro- dydžo. Tokiais filtrais pas-

vądpjębųvo susprogdinta ato- v <wą aiwfe» r, 
mtoS -bomba i jos rad oaktyvv- . kurias pavadino “jet stream 
nės dalelės pasiekė Rocheste- Jos gali būti palygintos su 
rj ir ten sugadino visą totog- V
rafijai- skirtu švieąąi ^jąutrųp —
popierį. O-nuotoJis nuo Neva
rtos iki Rnchesterio 3SQQ kL

Montanos valstybėje vįršum 
miesto Helena ėmė Jyti iš de
besio radioaktyvus lietus, ku
ris tam tikrom sąlygom galė
jo būti gyventojam ir pavo
jingas. Tai buvo po atomines 
bombos 'išsprogdinimo. ,

195? spalių 16 ties Helena 
miestu yį pasirodė radioakty
vus debesis. _J3et vėjas buvo 
palankus miestui, ir debesis 
nutraukę toliąu į rytus. Paskui 
jis buvo pastebėtas viršum 
Freiburgo Vokietijoje. Tai bu
vo spalių 18. Bet įdomiausia, 
kad buvo teisingai iš anksto 
apskaityta, jog jis kaip tik 
pasirodys Qa tą vatondą, ku
rą jis iš tikrųjų ir pasirodė. 
Tik kai debesis mgraukė to
liau į rytus, buvo pranešta ir 
viešai ąpie *tą keistą svečią. \

sudaro nė ta aplinkybė, jei li
beralas ar kokia liberalų in
stitucija'parašys ar pakalbės 
apie religijos laisvę, religingu
mą ar toleranciją. Visos šitos 
sąvokos jų lūpose ir galvose
noj turi kitą prasmę. Religijos 
laisvė, visumoj imant, jiems 
reiškia laisvę neturėti jokios 
re!gijos arba išsilaisvinti iš 
religijos. Religingumas nėra 
jiems veiksmingas žmogaus 
ryšys su Dievu, bet susižavėji
mas kokiu nors grožiu arba 
neaiškus ilgesys kažko aukš
tesnio. Toleranč-ja jiems nėra 
pakentimas žmogaus, nežiūrint 
jo kaltės ir klaidų, bet paken
timas pačios kaltės ir klai-

Maskvoš teroristas Choch- 
lovas, pabėgęs, pareiškė, kad 
jis ir jo padėjėjai naudojosi 
šveicariškais pasais. Dabar 
šveicarų spauda reikalauja, 
kad policija išaiškintų, kurie 
Šveicarijos piliečiai parūpina 
soivetam pasų. Karo metu 
daugiausia jų parūpindavo 
slapti komunistai Bazelyje Au
na Mueller ir pasivadinęs Max, 
kurie buvo sykiu sovietų agen
tai. Max kaip tik buvo kanto
no pasų skyriųjd. Jis išrašyda
vo pasus svetimais vardais ir 
pateikdavo policijos šefui pasi
rašyti. Maxui už tai mokėjo 
sovietai mėnesiui po 150 fran
kų (40 dol.) ir ųž kiekvieną 
pasą dar po 100 frankų (25 
dol). ’

Darijoje amerikiečių pini
gais veįk|anti kompanija 186 
vietose gręžėsi i žemę, norėda
ma rasti naftos. Jos nerudo, 
bet rado druskos sluoksnius 
ir anglies. Naftos ieškoti nu
sėtojo.

pasiekią 330-300 IriL per valan- nia, kad ateina iš priešo že- 
dą.Jos teka gana taisyklių- mžs. Prie filtrų pritaisyti to
gai Tačiau žiemomis jos stip- strumentai čia pat matuoja ta 
resnės. Tų srovių' daugelis dulkių radioaktyvumą. Kai 
š'ąndien jau susektos ,ųr išdės- rodiklė pakyla iki ’ aukščiau- 
tytos žemSapyje. Jomis ge- 
riaųsiaiirmUcediaują tie ra- 
dicaktyvmių dulkių debesys 
nuo sprogimo vietos per tpks- 
tančius kilometrų.

Ta:gi gali būti už tūkstan
čių kilometrų, sėdėti savo že
mėje, bę jokio pavojaus, kuris 
visada*gresia šnipui, esančiam specialistam toliau doroti, ku- 
priešo žemėje, ištirti dulkes ir rie jąu gaili daugiau ar'mažiau 
pasakyti, iš kur jos atėjo ir tiksfai sudaryti bombos paje- 
kokios jos sudėties. gurno, vietos ir jos sprogimo

laiko vaizdą.
Taip tiria Amerikos atomi

nis špionažas. Savo išvadas 
patikrina su daviniais, kurie 
gauti kitokias keliais. Taip da
ro be abejo ir s>vietai. Pažy
mima, kad Sovietai ypąčiri 
plėtoję tokį oro sekimą iš AL 
banijos stočta M.

't Tcs žymės tinka ir lietuvių 
fiberalam, kurių pinnataku ir 
*Raila ir YJa laiko Vincą Ku
dirką. Antruoju jo atstovu Y- 
la mini Povilą Višinskį. Abudu 
augo lenkiškojo liberalizmo į- 
takoje. Labai sunkiai kovojo 
pats lietuviškas liberalizmas, 
kol atsiplėšė nuo socializmo ir 
išsiliejo atskirom liberalų gru
pėm. Dar prieš P-rmąjį karą 
išsiskyrė į liaudininkus ig pa- 
žangininkus. Liaudininkai tęsė 
Višinskio kryptį, antrieji buvo 
Smetonos vadovaujami. ‘Sme
tona stipriai atsirėmė į nacio
nalistinį, vėliau totai,istinį libe
ralizmą, gana ąkiyaizdžiai ger
biantį krikščioniškąją kultūrą 
ir moralę. Liaudininkiškoji 
kryptis liko demokratinė ir 
preškatalikiška.,

‘‘Viena ir antra srovė nega
lėjo išlikti vientisos. Liaudi
ninkiškoji dar pagimdė ne-, 
gausią dešiniųjų liberalų - san- 
tariečių srovę, o iš šios išsiru- prisimindamas savo tėviškės

Lietuvos respublikos sostinę,- 
kurioje 1927 m- tarp 94305 
gyventojų buvo 3,2% voK®-*

Pagal minties ir siekimų gi
minystę visuomenė susitelkia 
į grupes. Grupės, kurios susi
daro kituose kraštuose, už
grebia ir lietuvių visuomenę. 
Nustatyti, per kuriuos asmenis 
tos grupės reiškėsi ir kaip kito 
jų mintys — reiškia pažinti 
dabartinės visuomenės vedą. 
Jį padėjo ryškinti šiom dienom 
diskusija apie liberalus ir lais
vamanius tarp Stasio Ylos 
“Drauge” ir Bronio Railos 
“Laisvoje Lietuvoje”.

Drauge gegužės 4 St Yla 
atkreipia dėmesį, kad vakaryk
ščia liberatizino srovė viena 
pešė nėra lygi šiandiemniam 
liberalizmui. Ką vakar pripa
žino, šiandien tai atmeta. “Sa
kysim, istorinis . liberalizmas 
gynė ekonominį gyvenimą nuo 
valstybės kontrolės, o šiandie
niniai liberalai daug kur šią 
kontrolę remia ir vykdo.- Se
nieji liberalai laikėsi indivi
dualinio kapitalizmo, o dabar
tiniai kolektyvinio. Kitados, 
kaip demokratai, jie kovojo už 
spaudos, žodžio ir sąžinės lais
vę, p šiandien, kaip totalistai 
ir valstybės saugumo sargai, 
daug kur tas visas laisves var
žo. Anuomet jie atkakliai ko
vojo prieš valstybės mokesčius, 
o nūn tuos mokesčius įsakmiai 
palaiko^ Senasis liberalas prieš 
50 metų dar laikėsi materialis
tinės pasaulėžiūros, o dabar jo 
sūnūs jau atstovauja idealisti
nei pasaulėžiūrai. §ių dienų 
liberalai kovoja prieš vakar 
dienos liberalus; šiandien jie 
gina tai, ką vakar neigė.”

Tačiau kita puse — ir senie- 
satan ir dabartiniam liberalam 
yra bendras nusistatymas — 
^tai atsiribojonas nuo religi
jos, prigimtinės teisės! ir doro
vės. Čia jo svyravimai ir atsi
šakojimai, palyginti, nežymūs 
ir neryškūs... Skirtumo čia ne-

dabar d rbąs Tihva, prie Ki
nijos sienos, mieste, kur yra 
gausk? ųnųūjaus ka^riŲps.

Nebuvo lų^kur paskelbta, 
kad Amerika Rusijos atami-' 
natose tyrinėjimuose turėt 
savo šnipus. Tač nu kai So
vietai išmėgino, sąvo pirmąją 
atmųtoę hQmhąt tpąįau apie 
tąi Anglijoje buvo paskelbtą 
“Special Service” žurnale. Ly- 
giai ir prez. Tnpnanas prane
šė Amerikos visuomenei, tad 
Rušai susprogdino dvi bmn- 
bas, nors rusai apie tai . nieko 
nebuvo paskelbę. Prezidentas 
atsisakę pasąkyti, iš kur jis 
tąs žinias paėmė, tačiau šian
dien'jau ir visuomenei nebe- 
paslaptis, tad galima nebūti 
Sovietų Sąjungoje ir vis dėlto 
sekti jos atominius mėgini-

Sprogimus^ iHuoda debesis, 
kur? paveiksluose matom gry
bo pavienio. - Jis pakyla iki 
stratosferos, ten sustoja kaip 
dulkių debesis ir gali laikytis 
ilgai. Jame yra dalelės tų me
džiagų, iš kurių buvo, sudary- 

____  ta bomba, o taip pat -žemės ir 
EInTdABAE ki^ok5os dulkės- tik tasEINA DABAR TREMTYJE, dulkes sugauti, ištirti, ir bus 
Tautinirikiškoji' liberalizmo surasta, iš kokių medžiagų 
kryptis “atsisakė savo totai z- bomba buvo padaryta. . 
mo, bet joje sustiprėjo prieš- 
religinė ir prieštataiikiškoji 
pažiūra. Tuo būdu ši kryptis 
vėl priartėjo liatidininkiškajai 
ir labilu, susiderino su savo 
atšakomis.”

“Apskritai mūsų liberalizme 
juntamas išsiskyrimas taip 
nuosaikesnių senųyi tadita- 
ita bei 
Pirmieji išsivaduoja iš savo 
jaunystės antireliginių įtakų ir 
grįžta prie palankumo religi
jai, nesibijodami savo vaikus 
auklėti religiškai ar juos leisti 
į katalikiškas mokyklas.

“Jaunieji,' veikiami vakarų 
Europos liberalinių srovių ir 
stipriau * atitrūkę nuo savo- 
tautos (kaimo) tradicijų, nūn 
didesniu savo veikimu,- negu 
negausūs senieji, kaų> tik 'su
stiprina tarptautinį laisvama
niškąjį mūsų liberalizmo po
būdį. Bet ir apie jaunuosius 
dar stmku pasakyti, kur jie 
nukryps.



MOTINA

Niekas | visuotinį karą dar neskatina, bet nurodo į neryž- 
tisną ir gėdą laisvajam pasauliui, kuris dėl Dienbienphu jaudi
nasi, o jo parlamentuose ir pačioje visuomenėje kvatojasi tie pa
tys bolševikai, prisidengę tariama demokratija? Kai yra bolše
vikinės diktatūros atstovai ir išdavikai krašto viduje, kaip gali 
bet kuri tvirtovė atsilaikyti iš lauko?

Šaukiamoji gegužės mėnesio 
gale jubilėj’nė konferencija 
minės ir svarstys stambesnius 
krikščioniškos demokratijos 
pasireiškimus Lietuvos atgim:- 
mo procese. Ta proga reiktų

gyvena Lugane, Šveicarijoje.

Norėdami mūsų skaitytojus 
supažindinti, kaip buvo pa
ruoštas Lietuvių Krikščionių 
DemokratųSusivienijiino pro
gramoj projektas, čia tą 
straipsnį iš ‘Tėvynės - Sargo” 
persispausdiname. Red.

Visas laisvasis pasaulis su dideliu išmesiu ir susijaudinimu 
sekė, kaip Dienbienphu tvirtovė ištisus du mėnesius karžygiškai 
laikėsi prieš mases komunistų. Tvirtovė, žinoma, neatslaikė, ir 
to galima buvo laukti, nes toje vietoje dar nebuvo laukiama 
prasidėstant naujo pasauSinio karo. O kur tik bus stengiamasi 
visuotinio karo išvengti tik tokiomis priemonėmis kaip ligi šiol 
—- nuolaidesnis Sovietų Sąjungai, ten nuo komunistų jokios tvir
tovės neapgins nei .narsiausias generolas De Castries. Tiesa, 
jis neiškėlė baltos vėliavos iki pat galo, dėl to pnts iškilo viso 
laisvojo pasaulio susižavėjime jo narsa ir paliks istorijoje, anot 
prezidento D. Eisenhowerio, “s mboliu laisvojo pasaulio kovos su 
diktatūra.” Deja, vien tik tokiais simboliais, nors jie ir labai 
šviesūs ir padrąsinantieji, kovos su bolševikine diktatūra dar ne
galima laimėti. '

žiedų nei tepu: buvo žiemos, 
metas, ir^ant visų erškėčių ša
kelių kabėjo ledo varvučiai.

— Ar nėjo pro čia Giltinė 
su mano vaiku? — paklausė 
motina. ' . - •

Ėjo, ėjo ir priėjo d’delį eže
rą, Jtur nebuvo nei laivo nei 
eldijėlės. Ežeras nebuvo dar 
tiek užšalęs, kad keltų žmogų, 
o bristi buvo pergilus.

Bet pereiti būtinai reikėjo, 
š'aip vaiko ji neras.

Ir ji pasilenkė prie ežero, 
kad išgertų visą, jo vandenį. 
Išgerti visą vandeni iš ežero, 
žinoma, negalimas daiktas 
žmogui; bet nelaimingoji mo
tina tarė sau gal stebuklas 
koks atsitikai, * ,

— Ėjo, kaipgi! — atsakė 
erškėt's, —- bet aš tau nesa

kysiu, kuriuo keliu nuėjo. At- 
šildyk mane savo krūtine, tada 
pasakysiu. Aš esu labai suša
lęs, veikiai ledu visas pavir- 
s’u, jei niekas nesušildys.

Ir motina prispaudė erškė
čių krūmą, kad veikiau sušil
tų,' stipriai stipriai prie krū
tinės Eršketų dygliai susmigo 
jai į kūną' ir kraujas dideliais 
lašais ėmė lašėti iš krūtinės. 
Bet motinos krūtide buvo taip 
karšta, jog ir sušalusios erš
kėčio šakelės susprogdo ir pra
žydo vidur šaltos žiemos nak
ties. Ir tuomet erškėtis parodė 
jai kelią, kuriuo ji turėjo ei-

grupės kalbėtojai smarkiai a- 
gitavo už savopasiūlyrnus, da
romus jų tariamai atstovauja
mų darbininkų bei darbo žmo
nių vardu, ir įžeidinėjo visa, 
kas krikščioniška, nemarksis- 
t ška. Buvo momentas, kada 
profesorius kunigas Būčys, su
jaudintas, rado reikalinga atsi
liepti ir priminti vieša’:

suformuluota prieš pusę 
žinoto metų (Petrapilyje), bu
vo labai pageidaujama, laukia- 

paskelbta i'-bai rinka
mu laiku. Anuomet, po rusų- 
japonų-karo, pasireiškus revo
liuciniam subruzdimui caro 
valdytuose kraštuos,, krikščio
niškoji Lietuvos liaudis troško 
reikalingiausių žinių ir nuro
dymų žadėtųjų reformų bei 
pasikeitmų klausimais. - Visi 
laukė, kas bus daroma socia
linio, kultūrinio, politinio tau
tos gyvenimo srityje. Bet tų 
ž'nių nebuvo iš kur gauti ir 
pasisemti Lietuvos žmonėms. 
Spauda dar buvo ką tik atgau
ta, lietuviškų laikraščių krašte

, Didysis Lieavos Seimas.
Daugelis dalyvių jau buvo 

susipažinę su Susivienijimo 
programos nuostatais, kiti gy
vai domėjosi ir mformavosi su-

bet kalbančiai lietuviškai pla
čiajai visuomenei tos žinios 
buvo neprieinamos. Be to, tos 
Žinios buvo palaidos, nefor
muluotos, nugirstos iš kitų. 
Dėlto paskelbtoji Susivieniji
mo programa atėjo į pat lai
ką, prieš Didįjį Vilniaus sei
mą (1905). Programoje su
žymėti bendrieji krikščionių 
demokratų siekimai ir reikalai 
mūsų krašte, nurodyti švieti
mo, kalbos, ūkio, tikybos ir ki
ti gyvai rūpėjusieji tautos gy
venimo reikalai.

1905 metais įvyko Vilniuje

į sunkiai kvėpuojantį vaiką ir 
jjaėmė jam už rankytės. *

— Jvk h* tamsta pasakysi, 
kad vaikas išgis, ar ne tiesa?
— klausė ji. — Juk neatims jo 
man Dievas?

Tas/ senelis buvo Giltinė. 
Jis linkterėjo atsakydames-ka- 
žin kaip kastai gaiva. Tas 
linkterėjimas galėjo reikšti ir 
"taip" ir "ne.” Motina nulei
do akis, ir ašaros ėmė riedėti 
jai per skruostus^. Galva ėmė 
svaigti: jau tris dienas ir nak
tis nebuvo sudėjusi vargšė a- 
kių. Valandėlei užsnūdo. Pabu
dus ją šaltis nukrėtė.

— Kas čia!? — sušuko žval- 
gydamosi aplinkui. Bet senelio 
nebebuvo, vaikas irgi d-ngęs: 
senelis jį' išeidamas išsinešė. 
Kertėje tik senas laikmt’s ką 
terškė ir šnypštė: sunyri atsva
ra nusileido ligi pat aslos, 
dunkstelėjo — ir laikrodis su
stojo.

Nusigandusi motina išbėgo 
iš trobos ir ėmė raudodama 
šaukti vaiką.

. —____r «... Kieme, <____„____ , _____ . .
dlą greta; žvelgė moteriškė, apsttafcdusi ilgais l^HtaBtatfkuris neturėjo bei

3ugo vaikas. Prie jo. lopšio 
įdėjo motina. Ji buvo labai 
abūduš — bijojo, kad ne
iktų jos vaikeKs. VaiRas gu
jo visai išbalęs, užmerkęs i- 
utes. Alsavo labai nelygiai ir 
raktai: kartais vos begirdėti 
JVo kvėpuojant; kartais ne 
ek abuoja, rodės, kiek vai- 
tfa. Motina, akis įsmeigusi, 
iūrėjo į savo vaiką: neapsa- 
otnas gailesys spaudė jai šir-

Bet Naktis sėdėjo tylėdama, 
visai nepajudinama vargšės 
motinos. Tada ji, rankas grą
žydama ir ašaradoma, ėmė 
dainuoti. Ir daug dainų ji iš
dainavo, bet dar daugiau aša
rų dainuodama išliejo. Ir Nak
tis -tada pasakė:

— Eik dešinėn, į tamsų pu
šyną; mačiau. Giltinė tenai 
nuėjo su tavo vaiku.

Vidury miško kelias skyrė
si, ir1 motina nebežinojo, ku- 

snieguose, sėdėjo rfr® ji pamatė erškė-

nėlių ir klausėsi, kaip plaka jų 
žmonių širdelės, ir iš milijonų 
pažino savo vaiko širdį.

— Štai jis! — sušuko moti
na ir ištiesė rankas f mažučiui 
ką, mėlyną gėlę, kuri sopulin
gai linko tuo tarpu žemyn.

— Neliesk gėlelės! — tarė 
—— 4 » < aivą*! r«Uw• ■*“ SvOfOS viRlAl 8BSM 
jos, ir kai atris Giltinė, —tau
kiu jos ateinant kiekvieną va-

(Nukelta į 4 poL)

juodais drabužiais. Ji, matyda
ma verkiant motiną, tarė:

— Tavo troboje buvo Gilti
nė. Aš ją mačiau tavo viki 
išsmešant iš namų'; ji lekia 
gre-čiau už vėją ir, ką paėmusi, 
niekuomet nebegrąžma.

— Tiktai pasakyk man, ku
riuo keliu ji nbėjo? — sako 
motina: — aš ją pavysiu.

— Tą kelią aš žmau, — at
sakė jai juodai apsivilkusi mo
teriškė, — bet už jo parody
mų, tu man turi pirma išdai
nuoti visas tas daineles, ku
rias dainuodavai savo vaikui. 
Mėgstu aš tas daineles ir ne 
kartą esu jas. iŠ tavęs girdė
jusi; aš esu Natos, mačiau ir 
tavo ašaras, kai tu dainavai.

— Visas, visas išdainuosiu! 
—- sušuko motina;—-tik netruk
dyk manęs, duok man privyti 
Giltinę ir iš jos vaiką atsiim-

ypatingai prisiminti ir atžymė
ti 50 metų sukakti nuo pirmos 
L. K. Demotaatų programos, 
pasirodymo. '

L. Kr. Į). fleąMrnijbno

didelį Giltinės šiltadaržį, kur 
augo gėlės .ir medžiai

Čia geltonieji jacintai stypso
jo po stiklais, čia žydėjo d-dėti 
pilhaviduriai radastai, žaliavo, 
vandenų augalai, vieni dar 
jaunučiukai, kiti nuvytę —- 
vandeninės gyvatės gulėjo ant 
jų, juodi vėžiai rėpsojo įsika
binę į jų stiebus; ten, toliau, 
puikiosios palmės stiebėsi, ą- 
žuolai, platanai, čia pat augo* 
Petrelės ir kvapieji timijonai. 
Kiekvienas medis, kiekviena 
gėlė turėjo savo vardą, kiek
vienas augalas buvo žmogaus 
amžius. Tie žmonės tebegyveno 
pasatSyje: vieni Kinuose, kiti 
Grenlanduose, kiti kitur — vi
same pasaulyje. Buvo ta ir 
didelių medžių mažuose inde
liuose, — jiems ankšta buvo, 
ir jie indus plėšė; buvo ir ma
žų žolynų, riebiojoje žemėje 
augančių .samanomis apdėtų, 
ir juos visus augino ir puoselė- 

partatyti rimt atiduota man flgua savo jo daržininkas. Vargšė motina 
juodus ptaukus* Tu pati gerai lankstėsi prie mažiausių žoly- 
supranti, kaip jie gražūs; ir 
man jie labai patinka. Už juos 
atiduotais tau savo žiluosius;
vis bus geriau, nekaip nieko.

— Tik tiek? — paklausė 
motina. — O, aš tau mietai 
juos sUduostu*

Ir nfcflro mSaukdrauų att- 
davė savo juoduosius plaukus 
ir gavo ui juos senutės taK 
tus, kaip sniegas.

Po to įėjo abi, moterys į

Dievo, Kristaus ar krikščionių 
vardas.

Seimas buvo gana gausus, 
apie du tūkstančių žmonių, 
daugiausia ūkinnkų, parinktų 
’r atsiųstų iš įvairių valsčių. 
Mažne visi tikintys katalikai. 
Tuo tarpu uolūs marksistų

vatiavhno metu: Visi krikščio- 
n'škai nusistačiųsieji dalyviai 
ir grupės džiaugėsi, radę 
bendrą programą, dėlto kad 
programoje buvo išdėstyti vi
suomeninio gyvenimo reikalai, 
paremti popiežinių enciklikų 
nurodymais ir priderinti mūsų 
kraštui h* jo žmonių socialinės 
ir kultūrinės santvarkos reika- 
hms. Dėl to žymi seimo daly
vių dalis greit susitelkė į krik
ščionių demokratų grupę. 
Svarstant darbų tvarkos klau
simus, stambi krikščion’ų de
mokratų grupė veikė vienin
gai, kuomet tekdavo ginčytis 
dėl įvairių, ypač pasaulėžiūros, 
klausimų su k’tų grupių daly
viais. Agresyviau reiškėsi sei
me soicaldemokratai, dar kiek 
pirmiau, suorganizuoti Rusijo
je, ir valstiečiai liaudininkai 
(Andriaus Bulotos grupė), su
organizuoti rusų valstiečių 
liaudin’nkų pavyzdžiu.

Iš pradžios, pasidedant sei
mo darbams, kitų grupių at
stovai, ypač marksistai, igno
ravo dar nepasireiškus-us or
ganizuotai krikščionis demok
ratus. Svarstant priimtinųjų 
nutarimų ar rezoliucijų tur'nį, 
reikalauto, kad nutarimų teks
te visai nebūtų minimas

— Ne, mesk tu tuos niekus, 
čia tu nieko nepadarysi! —ta
rė ežeras. — Verčiau geruo
ju pasišnekėkime. Aš mėgstu, 
mat, rinkti perlus, o tavo a- 
kys—du gražiausi perlai. Kad 
nori, išverk jas į mane, — aš 
tave pakelsiu tada į tą šilta
daržį, kur gyvena Giltinė, kur 
ji gėles ir medžius augina; to 
šiltadaržio kiekvienas augalas 
yrp žmogaus vSė.

— O viską, viską atiduosiu, 
kad tik savo vaikeM atrasčiau! 
— atsakė motina, gailiai gai
liai verkdama.

Tarusi tuos žodžius, ėmė dar 
laibau raudoti, h* jos akys iš
krito, nuskendo į patį ežero 
dugną ir pavirto dviem bran
giais perlais. Tada ežeras pa
kėlė ją ir vienu akies mirks
niu pernešė į kitą pusę, kur 
stovėjo puikūs kebų mylių 8- 
gio'namai. Sunku buvo supras- . — Na, ten man nėra ko 
ti, ar čia kalnas stovi su ntiš- ieftoti, — tarę senutė. —Če
kais ir urvais, ar 
žmogaus rankomis namai. Bet 
motina nieko to negalėjo ma
tyti: ji buvo jau savo akis 
išverkusi.

— Kur čia rasiu GOttoę, nu
nešusią mano vaikelį — pa
klausė fl.

— Jos dar čia nebuvo! —at
sakė sena moterifloė, kuri sau
gojo Giltinės šiltadaržį.—Bet 
kaįp tu čia ataudai? . Kas ta

ve fia atvedėt
— Dtavaa man padljo^ —

tarė motina. — Jis pasigailėjo 
manęs, pasigailėk ir tu. Kur 
yra mano vaikas,’ kur man ieš
koti?

— Nežinau, — sakė senu
tė: — ir tu juk, antra vertus, 
nieko nematai. Daug gėlių ir 
medžių šią naktį nuvyto, ne
trukus ateis Giltinė ir juos per
sodins. Tu esi; 'tur būt, girdė
jusi, jog įdekvienas žmogus tu
ri savo amžiaus medį arba gė
lę. Pasižiūrėti jfe panašūs į 
paprastus augalus, bet vidury 
jų plaka gyva širdis. Vaikų 
širdys irgi plaka juose. E& 
paMkok, ged pažinsi savo vai
ko širdies plakfeną. Bet ką tu 
man duosi, jei tau pasakysiu, 
kas tau toliau daryti?

— Aš nieko nebeturiu duo
ti, — atsakė motina: bet dėl 
tavęp įmanyčiau ligi žemės ga
lo eiti.

Ligi šiol buvo ne vienas šviesus simbolis kovos su bolševiz
mu, nors laisvasis pasaidis ir nesekė jos taip užčiaupęs kvapą, 

prie Dienbienphu. Prisiminkime tiktai mažos ir narsios 
" Suomijos kovas su didelėmis raudonosiom s ordomis; Lietuvos . 

partizanų kruviną priešinimąsi bolševikų okupacijai ir aukas, 
-tanių Lietuvos miškuose krito ne mažiau ka:p Indokinijos 

S džiunglėse; praeitų metų kruvinas birželio dienas rytinėje Vo- 
ktetųoje; Vorkutoje žudomų žmonių sukilimą ir t-t. Tai v:s_ 

S tvirtoves, kurias Užliejo bolševikinės diktatūros tankai Toliau 
Pjautos tiem narsiem karžygiam, kaip ir gen. De Castries, 

eita. Tai viena. - ;
Antra, dabarties kruvinose kovose matome kartojantis tą 

B patį, ką darė nacinė diktatūra, grobdama vieną kraštą po kito— 
B Kustriją, Čekoslovakiją, Klaipėdą, Lenkiją.... _ Kieky'ena iš jų^ 

& puvo palikta savo likimui — su užuojauta. Tiktai Lenkias žu- 
g tranas užkabino didžiuosius ir Jie suskato g-ntįs, kad po kruvino 
|į karo iškeltų dar kruvinesnę mktatūrą. Su ja iš 'pęties kovotu 

H Bar pepasiiyžtama. Kaip tada gali 'atlaikyti atskiri kraštai ir 
g piai»«Jphu, kai Maskvos pusėje yra tvirtas, ryžtingas ir agre- 
gl Syvus forntas,- o Vakaruose — dar pakrikas, besitampąs kaip 

gešna, kurią anglai pardavinėja Dienb;enphu nugalėtojam — 
Krembaus viešpačiam. . • '

Nepamirškite, vyrai, kad Lie- 
tavos žmonės tiki | Dievą, 
tiki į Jėzų Kristų ir garbina 

Euingelijos mokslą. Tai buvo 
seimo pradžioje. Netrukus 
krikščionys sus būrė progra- i; 
mos pagrindu į vieną grupe ir 
>ėjo vieningai, kaip krikščionys 
demokratai, svarstant ir bal- 
suojant nutarimus, pasiūly- Aį 
mus, rezoliucijas. Tą greitą 
susiorganizavimo č>irbą atlikti 
žymiai palengvino

Lietuvių Kr. Demokratų ' 
Scphdeniymo j^ograma. 4

Ta programa daug padėjo ir **< 
palengvino Vilniaus konferen- 
djos sumanytojams įvykdyti 4
uždavinį ir sukviesti konferen- A
ciją (1917), išrinkus ą Lieta- |
vos Tarybą.

Susivienijimo programos '.'į

sumanytojams, profesoriams: |
J. Maciulevičiui (Maironiui), 
Aleksandrui Dambrauskin 
(Jakštui), Pn Bučiui, paskel
busiems programą, ir kitiems > 
Petrapil'o lietuviams, dalyva
vusiems programos sudaryme, 
priklauso stambus nuopelnas 
mūsų krašto tautinės, kultūri
nės, net politinės laisvės atga- u 
vimo darbe. '

Tuo metu pabeldė kas j du
ris, ir į trobą įėjo pavargęs 
senelis, jųgisiautęs šrklio ap
dangalu.
; Buvo šalta žiema; tas Ap
dangalas labai pravertė sene- 
į’ui. Ląuke viskas' buvo nuklo
ta miegu ir ledu, ir vėjas pū
tė tatai aštrus — pHkyte plikė 
jam veidą. Seneis (taebėjo nuo 
šaldo.
* Pamalusi vaūcą užmigusį, 
motina atsOoSS, friylė į puodelį 

ataus ir pastatė po krosnim 
svečiui pūtildyti. Senelis atsi
sėdo jos virtoje ir ėmė supti 
rttiką. Motina prisėdo ant kė-

rif/Z v---' .4.:'-'



Stasio Būdavo
KNYGĄ

įsigykite 
NAUJAUSIĄ

New Yorko dailininkų lietu
vių šeimoje yra daiL Petras 
Kiaulėnas, atnešęs į mūsų ta-

ir taip gražiais vertingais kū
riniais praturtinęs mūsų meną.

Baigė jis Meno Mbkyklą 
Kaune, Meno Akademiją Ro
moje ir architektūrą Paryžiu
je. Savo parodas kaip tik ir 
buvo surengęs meno centre —

Jaunieji.— rikiuokitės šen paromis! 
Jum tokį suktinį sudroHm, 
Kad ligi rudens jisai miego* neduos 
Ir baigsis vestuvių kermošium!

• Emffis Bkujesteks, latvių 
rašytojas; mokąs gersi lietu
viškai, Lietuvių Rašytojų 
Draugijos narys, yra'nemaža 
išvertęs lietuvių - autorių i 
latvių, kalbą. ' Datai* išvertė 

i lietuvių kalbų Ingridos Viks- 
nos “Turime bristi j j&ą”.\

— Išeikite, žmones, seni ir maži — 
Atokaita* — saūlėn —. prie Hiato! 
Į valdžią atvyksta šaunus karaHūnas 
Ir dovanas gausiai jum skaito.

buvo Chicagojeirjai 
pirmininkavo Ben. Babraus- 

kas. Dabar Draugijos nariams 
išsiųstas aplinkraštis, Imriame 
kviečia rašytojus pasisakyti, 
kur šiemet turi būti išrinkta 
valdyba, šie pasisakymai su
renkami slaptai, uždaruose vo
kuose. Jie turi pasiekti Drau
gijos valdybą iki gegužės 20 
d. Sudaryta speciali komisija, 
kurt gegužės 22 d. patikrins 
balsus ir'nustatys, kur turi 
būti išrinkta valdyba. Birželio 
mėnesį bus slaptu balsavimu 
pravesti ir patys valdybos 
rinkimai.

Mažyliam — iš karklo ėr gluosnio dūdų, 
Senibkajn — nuo kosulio vaisto! t 
0 vyram ir bobom — kam dalgę, kam £ 
Į sprogstančius padirvius švaisto.

Prelato Konstantino A Va
rno gyvenimo bruožai — 23 p.

ŠĖTONAS GRASINA PA
SAULIUI, šiurpus velnio ap
sėdimas mūsų dienomis JAV. 
Sulietuvino J. Dagelis, išleido 
kun. Ant. Sabas. - Kama 50 c. 
54 psl. Gaunama šiuo adresu: 
Rev. A Sabas, 68 Joseph St, 
Ont, Canada.

LIETUVIŲ knygų len
tyna — Liet Bibliografinės 
tarnybos biuletenis, nr. 1-2, 
sausio-vasario mėn.

Kritikas, išeidamas iš da
bartinės meno plėtotes, labai 
palankiai vertina Kiaulėno kū
rybą, ypač gražiai išanalizuo
ja dailininko paveikslo spalvas 
ir pačią techniką. Iškeldamas 
nuostabų paveikslų šviesumą 
bei skaidrumą, kritikas sako: 
“Įspūdingiausias jo radinys 
yra štai kuris: kad teptuko 
brūkšnių linkmė ar vingiavi- 
mai daro įtakos pačiai spalvai, 
jos intensyvumui ir tonui”. To
dėl jo spalvose yra tiek daug 
giedrumo, niuansų, vidinio 
spindėjimo.

Lygindamas jį su kitais dai
lininkais, ieškodamas ryšio ar 
panašumo tarp jų, kritikas tei
gia, kad iš prancūzų impresi- 
jorisfų Kiaulėnas pasiėmė jų

prezkfiukno nariai; vyčių' var
du sveikino dr. J. Leimonas, 
ateitininkų — A. Vasiliauskas, 
Bostono R' Klubo vardu — S. 
Santvaras* Lituanistinės mo
kyklos — K. Mockus, privačiai 
D. Cibas. Gauta labai daug 
sveikinimų laiškais jr telegra
momis. Įteikta gražių dovanų.

Baigiant iškilmingą aktą, 
aktorė A. Gustaitienė padekla
mavo keletą poeto eilėraščių. 
Į visas kalbas ir sveikinimus 
atsakė pats sukaktuvininkas.

Toliau kitoje ramovės salėje 
įvyko gražios vaišės, kuriom 
vadovavo A. Vasiliauskas. 
Trys, jaunesnieji ateitininkai* 
padeklamavo “Meškiuką Rud- 
nosiuką”. čia sveikinimo kal
bas pasakė: kan. M. Vaitkus, 
prel. P. Juras, kun. Žuromskis, ’ 
kun. J. Petrėnas, J.' Sonda, 
adv. Juknevičius, P. Jurkus.

Visų jų linkėjimai buvo ir 
toliau poetui taip gražiai ir' 
pajėgiai reikštis mūsų litera
tūroje, savo patriotine poezija 
gaivinti tautą ir pranašauti 
laisvės dienas.

Dėl savo formos paprastu
mo ir minties aiškumo jis poe
zija pasiekė pĮĮaėias tautos ma
ses. Jo eilėraščiai rtektamnnja
lui visose šventėse, tiek jau
nieji, tiek vyresnieji joje ran- 
da karštą dvasią, kuri palaiko 
jų tėvynės meilę.

Sukaktuvininkui teko nema
ža reikštis ir redagavimo dar
buose. 1933 m. redagavo “Stu-

— Kaip tu čion kelią rai
dai? — paklausė Giltinė. — 
Kaip tu galėjai . ateiti pirma 
manęs?
— Aš esu Motina! — atsa

kė ji.
Ir Giltinė ištiesė savo ilgą

ją ranką į mažą trapų žolynė
lį; bet Ifottoa pridengė jį

drauge taip atsargiai, kad ne- 
supliukštų nei vienas jo žiedo 
lapelis. Tada Giltinė pūstelėjo 
jai į rankas, ir ji pajuto, kad 
tas pūsteJėjūnas šaltesnis yra 
už žiemos vėją, ir jos rankos 
suglebo, savaime nusileido.

— Tu manęs neapgalėsi!— 
tarė Giltinė, *

— Bet Viešpats tave apga
lės! — atsekė motbia.

— Aš Jo valią tepilčiau,— 
tarė Giltinė. —- Aš esu Jo dar
žininkas. Aš imu visus jo žo
lynus ir medžius ir sodinu 
juos į didįjį dausos daržą, į 
nežinomąjį kraštą. O kaip jie 
ten auga ir ką vokia, to pasa
kyti tau neturiu vaitos!

— Atiduok man vaiką! — 
meldė verkdama motbia.

Staigą nutvėrė ji rankomis 
du gražiausius žolynėlius ir 
suriko:

— Aš išrausiu visas tavo 
gėles, nes man nelaimingai nie
ko nebelieka!

— Neifesk jų! — sako Gil
tinė. — Tu sakaisi esanti ne
laiminga, o pati nori kitą mo
tiną padaryti tokią pat nelai
mingą?

— Kitą motiną?! — sušuko 
vargšė sopulingoji motina ir 
tuojau paleido abi gitas iš 
rankų.

— totai akte! — tarė Cil- į nežtoanąjį kraštą.

dar šviesesnės, nekaip pirma. 
O dabar pažiūrėk į tą gilųjį 
šuliių. Aš tau vardus pasaky
siu tų dviejų gėlių, kurias no
rėjai išrauti, ir tų pamatysi, 
jų ateitį, visą jų žmogaus am
žių; pamatysi tada, ką tu bu- Pybą naują spalvų pajautimą 
vai bežudanti.

. Ir motina pažvelgė į šulinį 
ir nudžiugo — pamatė jame 
vieną gėlę, kuri vienas geru
mas tebuvo visam pasauliui, 
pamatė, kiek daug laimės ir 
džiaugsmo ji skleidė aplink sa
ve. Ir pamatė ji taip pat ir 
antrojo žmogaus amžių, —bet 
jame buvo tiktai vargai ir bė- 

stipriai stipriai ir dos, sielvartas ir nusiminimas.
— Jr vienas ir antras yra 

Dievo valia! — tarė Giltinė.
— Katra čia laimės ir katra 

nelaimės gėlė? — paklausė

rą. Apie jį yra išleista Maurice 
Scherer studija.

šiuo metu jis gyvena New 
Yorke ir, intensyviai dirbda
mas, ‘yra sukūręs visą eilę’ 
portretų bei peisažų, kurie ir 
parodo jo meno naujus posū
kius.

Tą progą atžymėdami, “Ai- 
kultūros žurnalas — ir 

paskyrė balandžio mėn. nume
rį dail. P. Kiaulėno kūrybai, 
įsidėdami jo vienuolika įvai
raus dydžio iliustracijų ir iš
samų, tvirtai parašytą New 
Yorko meno kritiko Gordon 
Brown straipsnį apie jo kūry-

— To aš tau nepasakysiu,— 
atsakė Giltinė. — Žinok tat- 
tai, jog viena iš jų yra tavo pa- daf 
Sos vaiko gėlė. Tu matei čia 
jo likimą, visą savo vaiko atei-

Tbda motina nusigandusi ė- 
mė šaukti:

— Katra gi mano vaiko gė
lė? Sakyk man! Išvaduok ne
kaltąjį vaikelį! Išgelbėk jį iš 
visų tų nelaimių! Geriau atsi
imk jį, nunešk į Dievo kara
lystę! Užmiršk mano ašaras, 
maldavimus, pamiršk, visa, ką 
esu kalbėjusi ir dariusi!

— Aš tavęs nesuprantu! — 
tarė- Giltine, — ko gi tu nori: 
kad nunešfiau vaiką į tą šalį, 
kurios tu visai nežinai, ar kad 
tau jį atiduočiau?

Tada motina sudėjo ran
kas, puolė ant kelių ir ėmė 
metais:

— "Viešpatie”, neklausyk 
manęs, jei prašau, kas yra 
priešinga Tavo valiai. Tut ge
riau žinai!”

Ir jos galva nusviro ant 
krūtinės.
O Mirtis nunešė jos vaiką

• Dail. E. Kulvietis gyvena
Kolumbijoje ir, nežiūrint savo 
amžiaus, aktyviai dalyvauja 
meno gyvenime. “Kolumbijos 
lietuvio” 11 nr. įdėdas jo didė
lis, per visą puslapį išbėgąs 
paveikslas.. .

• Vlado Jakubėno nuotrau
ką įsidėjo-amerikiečių leidžia
mas “Musical Leader”. žurna
le dažnai pasitaiko hetuvSkos 
pavardės, vertinami net atski
ri koncertai, įvairių chorų pa
sirodymai, dažnai minima 
"Dainavos” ansamblis ir jo di
rigentas Stepas Sodeika.

• Dail J. Rimša Peru vals
tybėje, Limos mieste, balan
džio riėn. buvo surengęs savo 
kūrinių parodą. Iš ten žada 
vyktiįJAV.

- • Liet. Rašytojų Draugija 
šį pavasarį renkasi naują val
dybą. Dfi šiol valdybavirtuoziškumą, bet šalia taip 

pat pabrėžiama jo šiaurėtišku- 
mas, nes jis savitai pribrandi
na kūrinius.

“Jo širdis yra’ su Lietuva”, 
— sakoA kritikas, -— “nors jo 
tapybos technika kartais yra 
europinė, žvelgiant iš esmės, 
jis byloja mums kaip šidurė- 
tis, išsakydamas savo laikų 
dvasią ir ją išgyvendamas ypa
tingu spalvų vaiskumu, atitin
kančiu naujus meno pasaulio 
posūkius. Šita prasme Petras 
Kiaulėnas < pasirinko tikrąjį 
menininko išganymo kelią”.

248 psL 

Kaina $2.60

SUKAKTUVININKO PA- 
GEBBDtfAS BOSTONE /

Gružės L d- Bostono Rašy- 
tojų Klubas ųu vietos ateitinin- 
kais.surehgė*Bfern. Brazdžionio 
literatūrinio darbo 30 metų su
kakties minėjimą.

Gražioje Lietuvių ramovėje 
6 vai. įvyko pagerbimo aktas, 
sutraukęs daug svečių iš įvai
rių vietovių. Aktui' vadovavo 
Bostono Rašytojų klubo pir
mininkas SL Santvaras. Po 
trumpos sveikinimo kalbos į

(atkelta iš 3 psL) tne. — Aš jas ežere paga-
landėlę, — neduok jai rauti tos vau; jos ten skaisčiai žibėjo; 
gėlelės, pagrasyk padarysianti aš nei nežinojau, kad jos ta- 
tą pat k kitoms gėlėms. Tas vo. Atsiimk jas sau; dabar jos 
grasymas ją nugąsctins, nes už 
visas jas Dievui ji atsako: Jo 
neleistas niekas negali nei vie
no augalo išrauti.

Tuo tarpu šiltadaržyje pa
pūtė šaltas vėjas, ir neregė 
motina pajiko ateinant Gilti-

Atsięsta pąmineti
Liudas Zeikus — LAIPTAI 
TOLUMAS, romanas. Virše- 

į piešė prof-. A. Galdikas, 241 
psl., kaina 2,50. Kas išleido,- 
nepažymėta.

KRYŽIAUS KELIAI, 22 p., 
išleido Nek. Pr. Seserys.

“Kofcimbijos Lietuvis”, lei
džiamas Liet. Kat. -komiteto 

Kolumbijoje, redaguojamas 
kun. M. Tamošiųno, išle’do 
11-tąjį numerį. Žurnalas gra
žiai sutvarkomas, gausiai 
iliustruojamas, dedamos dide
lės klišės iš Kolumbijos gyve
nimo, spausdinamas saleziečių 
spaustuvėje. Turinyje — Vliko 
pirmininko Krupavičiaus kal
ba Lietuvai, kun. Dr. V. Man- 
keliūnas — Kristaus gimimas 
ir dabartinio momento negala
vimai, dr. Juozas Leimonas — 
Jaunuomenės {H*oldemos ir pa
saulio lietuvių bendruomenė, 
Juozas Kuzmickis — Fatimos 
Madona, prof. A. Liaugminas 
— Kolumbijos švietimo - orga
nizacija ir lygis; knygų recen
zijos, Kolumbijos lietuvių gy
venimo apžvalga.
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' Bernardas Bfcaadžioni*, ta- 
praeitą metų Liet. Ra

šytojų Draugijos premiją, žie- 

met mini savo kūrybos 30 me^ 
> tą sukaktį. Gimęs jis 1907 m. 

vasario 2 d, mokėsi Biržų 
gtoUEMudjoją Taip būdamas 
dar 4 ar 5 Idh^ gimnazistas, 
1924 aupavasaiį pirmąsias ei
les atepaasAno "Bavasoryje” 
tf-Atettyje".

Ir nuo tada jus nepasitrau
kia iš literatūros. Dar gimna- 
rijoje būdamas, įkopia į kultū
ros žurnalą “Židinį”, o 1927 
m. kartu su kitu gimnazistu, 
su K. Aukštikalnių, išleidžia 
ėlėraščių rinkinį “Baltąsias 
dienas”,

1929 m., baigęs Biržų gim
naziją, įstojo 1 Kauno univer- 

• siteto Humanitarinių mokslų 
fakultetą studijuoti literatū
ros. Čia įsijungia į platų lite
ratūrinį gyvenimą, redaguoja, 
rašo, dalyvauja įvairiuose lite
ratūros vakaruose. 1931 m. iš
leidžia “Amžiną žydą”, 1934 
m. “Krintančias ” žvaigždes”, 
1936 m. “Ženklus ir stebuk
lus” (už juos gavo Sakalo lei
dyklos premiją), 1939 m. “Ku
nigaikščių miestą” — premi
juotas Valstybine literatūros 
premija.

Karo ir okupacijos metais- 
jo edėraščiai slapta skfinda 
žmonėse; tai patriotinių eilių 
rinkiniai: “Iš sudužusio laivo”, 
“Šaukiu aš tautą”, “Viešpaties

tūros redaktorius, nuo 1940 J., Aistis ilgesnėje kalbojekalįi lll. KUrVDOS SUKAKUS IK - >Wn»io ™«ejhm ipoeto vaikystę; nu-
"Tr ; - M . .\ ' dėjta. Amerikoje redagavo švietė tėvus, pirmuosius gim-

vilti h* “Kgiotę”, šiuo mtu Birbs Lie- nazijosf metus, kartu pacituo- 
žmgnm . 1943 m. rstadžiama pinuose, žiebdamas vilų ir Enciklopedijoje Bostone, damas ir jo eilėraščių, 
jo rinktinė “Per pa- guosdamas. Nuo “Kumgaikš- J* >
šaulį kefianja žmc^us”, 1945 čio įmesto” džiaugsmo gies- 
ttt — “Svetimi kalnai” — pre- mių jo tėvynės meilė išauga į 
mijDoti Švietimo Valdybos b- > gilią nostalgiją, 
ter. ■ presnija, 1947 m. — “Šiau- 
rėa pašvaistė”, 1949 m. “Per 
pasauli keliauja žmogus” rink
tinės nauja papildyta laida, ir 
1953 m. “Didžioji kryžkelė”— 
atžymėta LRD premija.

Čia reikia prisiminti ir jo eį- 
lėraščittB vaikams, kuriuos ra
šo Vytės Nemunėlio slapivar- 
džiu. Jo eilėraščiais gyveno vi
sas Nepriklausomosios Lietu- 
tuvos jaunasis atžalynas.

Savo plačia, gausia ir tobu
los formos poezija Bernardas 
Brazdžionis iškopė | mūsų poe
zijos viršūnes. Pagrindinė jo 
poezijos tema — tai žmogaus 
kelionė per pasaulį.

Neramia širdimi, ilgesio kan
kinamas, keliauja jo žmogus 
kaip piligrimas į galutinį tiks
lą — į Dievą. Iš čia ir išplau
kia gilus B. Brazdžionio poe
zijos religinis motyvas. Pra
džioje jis pasireiškė Biblinėm 
temom, šventraščio simboliais, 
vėliau virsta į. mistinį santykį 
su Dievu. Matydamas pasikly
dusius ir nuo Dievo nusigręžu
sius žmones, jis'prabyla pra
našišku balsu.

Mūsų tėvynės nelaimės gi
liai palietė poetą. Jis kaip vai
dila išėjo į žmones, skatinda
mas nepalūžti, ištverti kentė-

• St Vsiaoraa iknertė į lie
tuvių kalbą. Th. Heyrdahlo 
veikalą ‘KonTiki”...

• Monrealyje vegria mo- 
demaus šokio grtųiė; kuriai 
vadovauja Jonė Kvfetytė. Ge
gužės 3 d. gnęū dalyvavo 
Kanados Baleto festivalyje,

• Vinco Romane ‘feyžiai” 
netrukus UttridHnmi azųdBkaL 
Išvertė M. Č. Stark, leidžia 

“Lietiivių Dienos” Katifonrijo- 
je. Po šio iešlnto numatoma 
išleisti ang^ikai4 paruoštas 
Vytauto Bieiajaus lietuvių le
gendas.

• Londono tautinių 
šokių gnųiė priėmė airių kvie
timą ir šią euvnttt jfcyfco | 
Airijos sostinę Dubiną daly- 
vauu fvairiuosB fiarasipffloose 
su lietuvių tautbiiais šdkfcris.

v riMranr praBjos steinet 
paskatos taip: už dramą — J. 
Patrick komedijai *The Tea- 
house of tbe Ai&ta lloon” 
už biografijų Charles Lmd- 
bergh, poezijos— Theodore
Moethfce, muzikos — Q. Por- 
ter, isterijos — Bruce Gotton.

Ir štai užplūdo, O Viešpatie, kas per minia! i 
Tik klega, tik šaukia; tik mirga... Į

s 0 saulė šokžna<kietai pažabotą * !
Pavasario žvengiantį žirgą! , f I



Stasio Būdavo
KNYGĄ

ĮSIGYKITE 
NAUJAUSIĄ

Nuo miško Gjaskamba maršo garsai 
Ir, taĮioiioff nikatma plasda. * v 
Į priekį tf joja balsingas heroldas, 
Kraųųfdėmaz iškilmių lazdą.

Ir štai užplūdo, O Viešpatie, kas per minia! 
Tik klega, tik šaukia, tik mirga...
O saulė šokinaddetai pažabotą *
Pavasario žvengiantį žirgą! <

New Yorko dailininkų lietu
vių šeimoje yra daiL Petras 
Kiaulėnaš, atnešęs į mūsų ta
pybą naują spalvų pajautimą 
ir taip gražiais vertingais kū
riniais praturtinęs mūsų meną.

Baigė jis Meno Mokyklą 
Kaune, Meno Akademiją Ro
moje ir architektūrą Paryžiu
je. Savo parodas kaip tik ir 
buvo surengęs meno centre —

UŽDRAUSTAS 
STEBUKLAS

Jaunieji — rikiuokitės šen poromis! 
Jum, tokį suktinu sudroSm, ■ 
Kad ligi rudens jisai miego- neduos 
Ir baigsis vestuvių kermošium!

šo Vytės Nemunėlio slapivar- 
džiu. Jo eilėraščiais gyveno vi
sas Nepriklausomosios Lietu- 
tuvos jaunasis atžalynas.

Savo plačia, gausia ir tobu
los formos poezija Bernardas 
Brazdžionis iškopė į mūsų poe
zijos viršūnes. Pagrindinė jo 
poezijos tema — tai žmogaus 
kelionė per pasaulį.

Neramia širdimi, ilgesio kan
kinamas, keliauja jo žmogus 
kaip piligrimas į galutinį tiks
lą — į Dievą. Iš čia ir išplau
kia gilus B. Brazdžionio poe
zijos religinis motyvas. Pra
džioje jis pasireiškė Biblinėm 
temom, šventraščio simboliais, 
vėliau virsta į mistinį santykį 
su Dievu. Matydamas pasikly
dusius ir nuo Dievo nusigręžu
sius žmones, jis4 prabyla pra
našišku balsu.

Mūsų tėvynės nelaimės gi
liai palietė poetą. Jis kaip vai
dila išėjo į žmones, skatinda
mas nepalūžti, ištverti kentė-

“Jo širdis yra’su Lietuva”, 
— sako,kritifcas, — “nors jo 
tapybos technika kartais yra 
europinė. Žvelgiant iš esmės, 
jis byloja mums kaip šiaurė- 
tis, išsakydamas savo laikų 
dvasią ir ją išgyvendamas ypa
tingu spalvų vaiskumu, atitin
kančiu naujus meno pasaulio 
posūkius. Šita prasme Petras 
Kiaulėnaš < pasirinko tikrąjį 
menininko išganymo kelią”.

Mažyliam — iš karklo ir gluosnio dūdų, 
Seniokayi — nuo kosulio natrio! 
O vyram ir bobom ~ kam dalgį 
Į sprogstančius padirvius švaisto.

virtuoziškumą, bet šalia taip 
pat pabrėžiama jo šiaurėtišku- 
mas, nes jis savitai pribrandi
na kūrinius.

— To aš tau nepasakysiu,— 
atsakė Giltine. — Žinok t&- 
tai, jog viena iš jų yra tavo pa
čios vaiko gėlė. Tu matei čia 
jo Ūkimą, visą savo vaiko atei-

Ir nuo tada jis nepasitrau
kia iš literatūros. Dar gimna
zijoje būdamas, įkopia į kultū
ros žurnalą “Židinį”, o 1927 
m. kartu su kitu gimnazistu, 
su K. Aukštikalnių, išleidžia 
eilėraščių rinkinį “Baltąsias

— Išeikite, žmonės, seni ir maži — 
Atokaitom — saųlėn — prie šlaito! 
Į valdžią atvyksta šaunus karaKūmu 
Ir dovanas gausiai jum skaito.

Kritikas, išeidamas iš da
bartinės meno plėtotės, labai 
palankiai vertina Kiaulėno kū
rybą, ypač gražiai išanalizuo
ja dailininko paveikslo spalvas 
ir pačią techniką. Iškeldamas 
nuostabų paveikslų šviesumą 
bei skaidrumą, kritikas sako: 
“Įspūdingiausias jo radinys 
yra štai kuris: kad teptuko 
brūkšnių linkmė ar vingiavi- 
mai daro įtakos pačiai spalvai, 
jos intensyvtunui ir tonui". To
dėl jo spalvose yra tiek daug 
giedrumo, niuansų, vidinio * 
spindėjimo.

Lygindamas jį su kitais dai
lininkais, ieškodamas ryšio ar 
panašumo tarp jų, kritikas tei
gia, kad iš prancūzų impreei- 
jonisfų Kiaulėnas pasiėmė jų

1945 
pre

mijuoti Švietimo Valdybos li- 
ter. premija, 1947 m. — “Siau
rės pašvaistė”, 1949 m. “Per 
pasaulį keliauja žmogus” rink
tinės nauja papildyta laida, ir 
1953 m. “Didžioji kryžkelė”— 
atžymėta LRD premija.

čia reikia prisiminti ir jo eį-

1929 m., baigęs Biržų gim
naziją, įstojo j Kauno univer
siteto Humanitarinių mokslų 
fakultetą studijuoti literatū
ros. Čia įsijungia į platų lite
ratūrinį gyvenimą, redaguoja, 
rašo, dalyvauja įvairiuose lite
ratūros vakaruose. 1931 m. iš
leidžia “Amžiną žydą”, 1934 
m. “Krintančias žvaigždes”, 
1936 m. “Ženklus ir stebuk
lus” (už juos gavo Sakalo lei
dyklos premiją), 1939 m. “Ku
nigaikščių miestą” — premi
juotas Valstybine literatūros 
premija.

Karo ir okupacijos metais 
jo eilėraščiai slapta sklinda 
žmonėse; tai patriotinių eilių 
rinkiniai: “Iš sudužusio laivo”, 
“Šaukiu aš tautą”, “Viešpaties

— Kaip tu čion kelią ra
dai? — paklausė Giltinė. — 
Kaip tu galėjai ateiti pirma 
manęs?
— Aš esu Motina! — atsa

kė ji.
Ir Giltinė ištiesė save ilgą

ją ranką į mažą trapų žolynė
lį; bet Motina pridengė M 
rankomis, — stipriai stipriai ir 
drauge taip atsargiai, kad ne- 
siųnliukštų nei vienas jo žiedo 
lapelis. Tada Giltinė pūstelėjo 
jai į rankas, ir ji pajuto, kad 
tas pūstelėjiinas šaltesnis yra 
už žiemos vėją, ir jos rankos 
suglebo,, savaime nusileido.

— Tu manęs neapgalėsi!— 
tarė Giltinė. *

— Bet Viešpats tave apga
lės! — atsakė motina.

— Aš Jo valią teptidau,— 
tarė Giltinė. —- Aš esu Jo dar
žininkas. Aš imu visus jo žo
lynus ir medžius ir sodinu 
juos į didįjį dausos daržą, į 
nežinomąjį kraštą. O kaip jie 
ten auga ir ką veikia, to pasa
kyti tau netesiu valios!

— Atiduok man vaiką! — 
meldė verkdama motina.

Staigų nutvėrė ji rankomis 
du gražiausius žolynėlius ir 
suriko:

— Aš išrausiu visas tavo 
gėles, nes man nelaimingai nie
ko nebelieka!

— Neliesk jų! — sako Gil
tinė. — Tu sakaisi esanti ne
laiminga, o pati nori kitą mo
tiną padaryti tokią pat nelai
mingą?

— Kitą motiną?! — sušuko 
vargšė sopulingoji motina ir 
tuojau paleido abi gėles iš

• .DaiL E. Kulvietis gyvena 
Kolumbijoje ir, nežiūrint savo 
amžiaus, aktyviai dalyvauja 
meno gyvenime. “Kolumbijos 
lietuvio” 11 nr. įdėdas jo dide
lis, per visą puslapį išbėgąs 
paveikslas.. x

• Vlado Jakubėno nuotrau
ką įsidėjo amerikiečių leidžia
mas “Musical Leader”. žurna
le dažnai pasitaiko lietuviškos 
pavardės, vertinami net atski
ri koncertai, įvairių chorų pa
sirodymai, dažnai minima 
“Dainavos” ansamblis ir jo di
rigentas Stepas Sodeika.

• DaiL J. Rimša Peru vals
tybėje, Limos mieste, balan
džio men. buvo surengęs savo 
kūrinių parodą. Iš ten žada 
vykti į JAV.

• Liet. Rašytojų Draugija 
šį pavasarį renkasi naują val
dybą. Iki šiol valdyba

ynuose, įžiebdamas viltį ir 
guosdamas Nuo “Kunigaikš^ 
čio nuėsto” džiaugsmo gies
mių jo tėvynės meilė išauga į 
gilią nostalgiją.

Dėl savo formos paprastu
mo ir minties aiškumo jis poe
zija pasiekė plačias tautos ma
ses. Jo eilėraščiai deklamuoja
ntį visose šventėse, tiek jau
nieji, tiek vyresnieji joję ran
da karštą dvasią, kuri palaiko 
jų tėvynės meilę.

Sukaktuvininkui teko nema
ža reikštis ir redagavusio dar
buose. 1933 m. redagavo “Sto

rą. Apie jį yra išleista Maurice 
Scherer studija.

Šiuo metu jis gyvena New 
Yorke ir, intensyviai dirbda
mas, * yra. sukūręs visą eilę’ 
portretų bei peisažų, kurie ir 
parodo jo meno naujus posa
kius.

Tą progą atžymėdami,' “Ai
dai” — kultūros žurnalas — ir 
paskyrė balandžio mėn. nume
rį dail. P. Kiaulėno kūrybai, 
įsidedami jo vienuolika įvai
raus dydžio iliustracijų ir iš
samų, tvirtai parašytą New 
Yorko meno kritiko Gordon 
Brown straipsnį apie jo kūry-

SUKAKTUVININKO PA- 
GERBDUS BOSTONE .

Gegužės 1J1 Bostono Rašy
tojų Klubas su vietos ateitinin
kais surehgė 
literatūrinio darbo 30 metų su
kakties

Gražioje Lietuvių ramovėje 
6 vai. įvyko pagerbimo aktas, 
sutraukęs daug svečių iš įvai
rių vietovių Aktui vadovavo 
Bostono RaSytojų klubo pir
mininkas St Santvaras. Po 
trumpos sveikinimo kalbos į

Prelato Konstantino A. Va
gio gyvenimo bruožai — 23 p.

ŠĖTONAS GRASINA PA
SAULIUI, šiurpus velnio ap
sėdimas mūsų dienomis JAV. 
Sulietuvino J. Dagelis, išleido 
kun. Ant. Sabas. Kaina 50 c. 
54 psl. Gaunama šiuo adresu: 
Rev. A. Sabas, 68 Joseph St, 
Ont, Canada.

LIETUVIŲ KNYGŲ LEN
TYNA — Liet Bibliografinės 
tarnybos biuletenis, nr. 1-2, 
sausio-vasario mėn.

248 pst 

Kaina $2.60 

Gaoiama 
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tūnos redaktorius, nuo 1940 J. Aistis ilgesnėje kalboje 
m.— Maironio muziejaus ve- nukeliavo į poeto vaikystę, au
dėjas. Amerikoje redagavo švietė tėvus, pirmuosius gim- 
**FEgtwfę’*1 šmo mr£u Oirba Lie- nnrijhrt. metus, kartu pacituo- 
turių Encikbpedijoje Bostone. damas ir jo eilėraščių, .

' Sveikinimo- kalbas pasakė 
prezidiumo nariai; vyčių' var
du sveikino dr. J. Leimonas, 
ateitininkų — A. Vasiliauskas, 
Bostono R. Klubo vardu — S.

Brazdžionio Santvaras^ Lituanistinės mo
kyklos — K. Mockus, privačiai 
D Cibas. Gauta labai daug 
sveikinimų laiškais jr telegra
momis. Įteikta gražių dovanų.

Baigiant iškilmingą aktą, 
aktorė A Gustaitienė padekla
mavo keletą poeto eilėraščių. 
Į visas kalbas ir sveikinimus 
atsakė pats sukaktuvininkas.

Toliau kitoje ramovės salėje 
įvyko gražios vaišės, kuriom 
vadovavo A. Vasiliauskas. 
Trys jaunesnieji ateitininkai • 
padeklamavo “Meškiuką Rud- 
nosiuką”. Čia sveikinimo kal
bas pasakė: kan. M. Vaitkus, 
prel. P. Juras, kun. Žuromskis, ’ 
kun. J. Petrėnas, J. Sonda, 
adv. Juknevičius, P. Jurkus.

Visų jų linkėjimai buvo ir 
toliau poetui taip gražiai ir' 
pajėgiai reikštis mūsų litera
tūroje, savo patriotine poezija 
gaivinti tautą ir pranašauti 
laisvės dienas.

Tada motina nusigandusi ė- 
mė šaukti:

— Katra gi mano vaiko gė
lė? Sakyk'man! Išvaduok ne
kaltąjį vaikelį! Išgelbėk jį iš 
visų tų nelaimių! Geriau atsi
imk jį, nunešk į Dievo kara
lystę! 'Užmiršk Irimo ašaras, 
maldavimus, pamiršk, visa, ką 
esu kalbėjusi ir dariusi!

— Aš tavęs nesuprantu! — 
tarė Giltinė, — ko gi tu nori: 
kad nuneščiau vaiką į tą šaM, 
kurios tu visai nežinai, ar kad 
tau jį atiduočiau?

Tada motina sudėjo ran
kas, puolė ant kelių ir ėmė 
melstis:

— “Viešpatie”, neklausyk 
manęs, jei prašau, kas yra 
priešinga Tavo valiai. Ttr ge
riau žtoai!”

Ir jos galva nusviro ant 
kritinės.
t) Mirtis nunešė jos vaiką 

i nežinomąjį taną.

įtarti ^jmfijMoniB irjo toliau
rtojų; garbia prezidiumą sudarė: J. 
-poe- Aijlw.fr. l4.. Andriekus, prof. 
“Dfe-V. BMHfika, V. Dabušis, 
ioS** ImiMVdaa Šalna, kan. M. Vait-

t’ne. — Aš jas ežere paga- 
jos ten skaisčiai žibėjo; 

aš nei nežinojau, kad jos ta
vo. .Atsiimk jas sau; dabar jos 
dar šviesesnės, nekaip pirma. 
O dabar pažiūrėk į tą giliui 
šulinį. Aš tau vardus pasaky- 
s u tų dviejų gėlių, kurias no
rėjai išrauti, ir tu pamatysi, 
jų atatį, visą jų žmogaus am
žių; pamatysi tada, ką tu bu
vai bežudanti.

. Ir motina pažvelgė į šulinį 
ir nudžiugo — pamatė jame 
vieną gėlę, kuri vienas geru
mas tebuvo visam pasauliui, 
pamatė, kiek daug laimės ir 
džiaugsmo ji skleidė aplink sa
ve. Ir pamatė ji taip *pat ir 
antrojo žmogaus amžnj, —bet 
jame buvo tiktai vargai ir bė
dos, sielvartas ir nusiminimas.

— Ir vienas ir antras yra 
Dievo valia! — tarė Giltine.

— Katra čia laūnės ir katra 
nelaimės gėlė? — paklausė

Atsiųsta paminėti
Liudas Zeikus — LAIPTAI 

I TOLUMAS, romanas. Virše
lį piešė prof. A. Galdikas, 241 
psl, kaina 2,50. Kas išleido, 
nepažymėta.

KRYŽIAUS KELIAI, 22 p., 
išleido Nek. Pr. Seserys.

“Kofeimbijos Lietuvis”, lei
džiamas Liet. Kat. komiteto 

Kolumbijoje, redaguojamas 
kun. M. Tamošiūno, išleido 
11-tąjį numerį. Žurnalas gra
žiai sutvarkomas, gausiai 
iliustruojamas, dedamos dide
lės klišės iš Kolumbijos gyve
nimo, spausdinamas saleziečių 
spaustuvėje. Turinyje — Vliko 
pirmininko Krupavičiaus kal
ba Lietuvai, kun. Dr. V. Man- 
keliūnas — Kristaus gimimas 
ir dabartinio momento negala
vimai, dr. Juozas Leimonas — 
Jaunuomenės problemos ir pa
saulio lietuvių bendruomenė, 
Juozas Kuzmickis — Fatimos 
Madona, prof. A. Liaugminas 
— Kolumbijos švietimo' orga
nizacija ir lygis; knygų recen- 
rijos, Kolumbijos lietuvių gy
venimo apžvalga.

(atkelta iš 3 psL) 
landėlę, — neetook jai rauti tos vau 
gėlelės, pagrasyk padarysianti 
tą pat ir kftoms gėlėms. Tas 
grasymas ją nugąsdins, nes ixž 
visas jas Dievui ji atsako: Jo 
neleistas niekas negali nei vie
no augalo išrauti.

Tuo tarpu šiltadaržyje pa
pūtė šaltas vė jas, ir - neregė 
motina pajuto ateinant Gilti-

PAVASARIO pievų mėUtri vandenei 
Geltonom pwHŪ>aom pražydo.'

£Vmi IM SttOUZPptjO POgImCsMh 
A^t saulėto ką^ggio skydo.

t Beraarioa Brasižtonia, tai- žiBgmm”. 1943 m. išleidžiama 
mčjęs prnrttų metų Liet. Ra- > poešjoe rinktinė “F

S i Šytojų Draugijos premiją, šie- oaul| keliauja žmogus’ 
met mini savo kūrybos 30 me* m. — “Svetimi kalnai” 

r tų sukaktį. (Smęs jta 1907 m. 
vasario 2 <L, nudcSsi Biržų 
gimnazijoje. Ttolp Mdanzas 

A dar 4 ar 5 ktarts gtamaitatnir,

buvo Chicagojeirjai 
pirmininkavo Ben. Babraus- 

kas. Dabar Draugijos nariams 
išsiųstas aplinkraštis, dairiame 

kviečia rašytojus pasisakyti, 
kur šiemet turi būti išrinkta 
valdyba, šie pasisakymai su
renkami slaptai, uždaruose vo
kuose. Jie turi pasiekti Drau
gijos valdybą iki gružės 20 
d. Sudaryta speciali komisija, 
kuri gegužes 22 d. patikrins 
balsus ir nustatys, kur turi 
būti išrinkta valdyba. Sržrtto 
mėnesį bus slaptu balsavimu 
pravesti ir patys valdybos 
rinkimai.

• Emflfe Skųįenieks, latvių 
rašytojas, mokąs gėnd lietu
viškai, Lietuvių Rašytojų 
Draugijos narys, yra nemaža 
išvertęs lietuvių* autorių į 
latvių kalbą. ' Dafedr išvertė 
į lietuvių kalbą Ingridos Viks- 
nos ‘*TurHne bristi į jwą”.,

• St Vainoras išv»tė į lie
tuvių kalbų Th. Heyrdahlo 
veikalą 'IKon Tfei”...

• Moatreolyje vetioa mo
dernaus šokio grupė; lomai 
vadovmija Jonė Kriėtytą. Ge
gužės 3 d. graęė dalyvavo 
Kanados Baleto festivalyje.

• Vinco Roomo *frtryžiai’* 
netrukus išleidžiami angliškai. 
Išvertė M. C. Stalk, leidžia. 
“Lietuvių Dienos” Kabfornįjo- 
je. Po šio JefcBnio numatoma 
išleisti angjiškay1 paruoštas 
Vytauto Bielajaus lietuvių le
gendas.

• Londono tautmšų 
šokių grup^ priėmė airių kvfe- 
tįmą ir šią savaitę Mvyko į 
Airijos sostinę Dubimą daly- 
vauti tvainuo9& parengniuose 
su’ lietuvių tautiniais Stiklais.

• PoBtaer premijos šiemet 
paskatos tafc: vt dramą — J. 
Patrick komedijai *Tbe Tea- 
house of the Augint Moon”, 
už biografiją — Charles Lind- 
bergh, poezijos— Theodore 
Moethke, muzikos — Q. Por- 
ter, istorijos — Bruce Gtitton.

1'? ■.

Aijlw.fr


BROCKTON, MASS.

blaškymas, Mcsėtejtans Ht» 
syus virsta Tiso^neaes 
dėl kurios ims dabar rūpintis 
atskiri podMtogai ir įstaigos.

Ralph Tlichols iš Minnesotos 
universiteto sako, kad
per valandą reikia bent vieną 
minutę susitelkti ir su dėme-

30% kalbėti, 45% klausytis. 
Taigi klausytis skirta triskart 
tiek laiko nei skaityti.

Amerikos universitetai susirū
pinę, kad maita žmonai suge

bėjimas klausyti.

J. Valaitis, 
Šalpos Komisijos Pirmin.

tačiau į Brocktoną popiečio 
valandomis autobusais ir auto
mobiliais suvažiavo daugiau 
kaip

metų kasti wAm pagyventi i Jaa Paėjusią vasarą V. 
gamtas aplinkumoje Vokietijoje Betariu parama

Tokio poilsio dairiausia y- buvo Jkmrtoą takiems vaikams 
ra Tvandmgi Hp> inirio kelios vasaros stovyklos, ku-
gyvena sunkiose i _ \ J
skurdžiose patalpose^ menkai 
valgydinami arba jau yra fi
gų palaužti Geras poilsis ir 
'atostogos gamtoje yra viena 
būtinųjų sąlygų pabėgusių vai
kučių sveikatai pataisyti.

Nesunku suprasti, kad mū
sų pabėgėlių vaikučių, kurie 
gyvena stovyklose bei nuolat

Profesinių nesusipratimų ir 
nelaimių nutinką daugiausia 
dėl blogo klausymo. O blogo 
klausymo pasitaiko daugiausia 
tokių reiškinių : * <.

;Nulsrypteai į šalį. Viduti
niai'per minutę pasaikoma kęsčiai,’ 
po 125 žOdžhs. Mintis priimti 
gali jų keturiskart daugiau. 
Toks “atliekamas” • laikas vie
nų suvartojamas šuoliam į Sa-

«ąlygw», riamis pasinaudojo apie 300 
vaikų nuo 7 metų amžiaus, ga
lėję vasanFmetu dvi, tris sa- 
vaites pagyventi arčiau gam
tos. Jbe grutei pasinaudojo 
poflsšu^ liks už tai dėkingi ge
raširdžiams Amerikos lietu
viams, parimusiems savo au
komis jų išlaikymą.

Šią vasarą Vokietijoje irgi 
rengiamAsi įkurti vieną kitą 
poilsio stovyklą, j kurias pir-

tada Amerikos lietuvių gėry
bės buvo dalinamos L. R. K. 
vardu, tik vėliau buvo pradėta 
siuntinėti Balfo vardu. Anks
čiau siuntas gaudavom išardy
tas, o šiandien siuntos ateina 
tiesiai iš Amerikos, tvirtai si> 
pakuotos ir niekeno neliestos. 
Dar labiau sustiprėjo Balfo 
parama nuo 1952 metų, kada 
Balfo pirmininkas aplankė Eu
ropą.

Mes tremtiniai linkime Balfo 
pirmininkui prof. dr. kan. J. 
Končiui, geros sveikatos ir 
sėkmingo darbo tremtinių la-

jei nori išmokti klausytis. '* 
Jei artį' nėra kalbančio, tai £ 
įsiklausyk į jėktuvo ūžesį, 
paukštelio čiulbėjimą, varpo 
dūžius. Bet įsiklausyk bent mi- 
nutę, niėko kito tada negal- 
vodamas. Tai daug sunkiau — »' 
sako jis — nei manoma, bet < 
tai pataiso klausymą. Toliau: $ 
paskaityk savo šeimoje iš $ 
laikraščio ar knygos, ar nusi- $ 
klausyk iš radijo ir perskaity
tą ar klausytą dalyką apkal
bėki. .

Tokia praktika esą 
gsfima Sugebėjimus klausyti 

bent 25% pagerinti.
Q tas j- sako dar Nichols— 

kuris moka gerai klausyti, -yra 
geriausias draugas, geras vy
ras ir tvarkingas darbinin
ką#. ’ -- M. "

pliorkn susidarė apie 85 cen-. % 
tai.. Daugelis knygą gavusįmg 
jau atsiimta po 1 ar 2 doi. O į: 
kun. Dr. 'Jenas Startam,' Ba- I 

yoimės, N? J., liet, parapijos 
klebonas, kuriam buvo pasiųs-' 
tas l egz., atsilygindamas at-J| 
siuntė 50 dol čekį. Vasario 16> < ^ 
tos proga jis taip pat Altui f-';į 
teikė asmeninę 110 dol. auką. S

• Melbourne, Australijoje, ; 
gegužės 2 d. paminėta Moti- .v 
nos diena. Minėjimą surengė 
liet katalikų parapijos tary- 
ba. Programą išpildė parapijos 
sekmadienio mokyklos mok^H 
niai ir ateitininkai.

• ♦Prof. P. V. Banlinaitis su 
šeima jau išvyksta į Ameriką. , J 
Gegužės 1 d. Melbourne atei- į 
tininkai sendraugiai jam su- 1, 
rengė atsisveikinimo arbatėlę.- 5?

• Mergaičių stovykla Put- 
nam, Conn., prasidės birželio 
27 d. ir baigsis lietuvių susiar- 
tinimo 'švente, liepos 25 die- <

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kunigų Vienybės buvo, nutar
ta Marijos metų proga su
rengti vaikų pamaldas Dievo 
Motinos garbei. Nutarimas bu-’ 
vo pavestas įvykdyti komisi
jai, kurią sudarė preL Pr. Ju
ras, tam. J. žuromskis ir tam. 
P. šakalys. Komisija nutarė 
tas pamaldas suruošti Brock- 
tone, Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų vienuolyno sodyboje. 
Seserys mielai tam pritarė ir 
uoliai bendradarbiavo. . Tos 
bendros talkos vaisius buvo

Vaikų diena,-r
kuri labai gražiai-praėjo-ge

gužės 2 — pirmąjį Marijos 
mėnesio sekmadienį. Nors o- 
ras buvo apsiniaukęs ir kiek 
šaltokas, o vietomis net lynojo,

vaikų poilsiu nejajėgia pasirū- 
PkdL 1 pagalbą tenka skubėti 
mums patiems Tam tikstoįvėl 
apeliuoju į Amerikos lietuvių 
š-rdis, kviesdamas nepamiršti 
pati»g» tsių vaikučių ir praryda
mas siųsti aukas mažųjų svei
katai gelbėti. ' •» : .

~ Stovyklose ne tik bus sten
giamasi pataisyti vaikų svei
kata. Daug dėmesio bus kreį- 
pianita į vaikų dorinį, tautinį ir 
patriotei auklėjgną J sto- 
vyktas atvyks ir tokių vaikų, 
kurie neturi progos lankyti 
lietuviškų mokyklų, šių vaikų 
vasarojimas lietuviškoj aplin
koj ir savų mokytojų ir dva
siškių priežiūroj,r be abejonės 
teigiamai atsilieps į jų tautiš
kumą.

Taigi, jaunieji lietuviukai ir 
lietuvaitės nuoširdžiai prašo 
mūšų visų paramos, kuri pri
sidėtų prie jų vaikystės skur
džių dienų praskaidrinimo. Bū
tų labai gražu ir kilnu,! kad 
kiekvienas atskiras aukotojas 
suteiktų 2-3 savaičių atosto
gas bent vienam vaikui. Nu
matoma, kad vieno Vaiko išlai
kymas stovykloje kaštuos apie 
15 dolerių. Tačiaii ir mažesnės 
aukos, bet visų duodamos, su
darys galimumą pasirūpinti 
vienu kitu šimtu Lietuvos at
žalyno. Tad kuo skubiausiai 
sakytam reikalui siųskime au
kas adresu: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine., 
105 Grand St, ‘Brooklyn 11, 
New York.

Rengėjų komisijai, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserims ir lie
tuvių parapijų kunigams rei
kia nuoširdžiai padėkoti, kad 
jie įstengė sutelkti

' tokį gražų yaUsų barį.
Galima būtų tik pageidauti, 

kad tokie vaikų susibūrimai 
butų dažnesni ir kiek šiltesniu 
metų kad vaikai galėtų ilgiau 
išbūti lauke, pasidžiaugti h* su
artėti Reikšmė tokio suartėji
mo įvairių parapijų vaikų 
mums, yra didelė. Kas dalyva
vo šioje vaikų dienoje, galėjo 
tikrai džiaugtis, kad lietuviai 

^nemiršta, o gražiu atžalynu 
auga.

Brocktono vienuolynu taip 
pat , tenka pasidžiaugti, kad 
jis savo sodybą atidaro 

platesniem iietuviMdeoi - 
rrthnlnm. Bg.

Lietuvių Katalikų Darbininkų Sąjun
gos (LDS) Naujosios Anglijos 

APSKRITIES SUVAŽIAVIMAS

• Ateitininkų Federacijos 
Vyr. Valdyba ryšium su kon- 
gresu yra numačiusi, pertvar- || 
kyti visus Federacijos jstatiB.\§- 
Ta proga sudaryta speciali ko- 
misija, kuri, susipažinusi su 
visų sąjungų įstatais, jau pa- 
ruošė įstatų projektą ir iš- .4 
siuntinėjo visiems komisijos 
nariams bei Fėd. Vyriaisiai s 
Valdybai susipažmti ir pada- 
ryti savo pastabas. '»’<

• Liet. Mokytojų Sąjunga s 
Amerikoje^ Chicagos skyrius,. 
Lietuvaičių Seserų Institute^|> 
kuris suvažiavęs posėdžiavo ? 
Chicagoje, atsiuntė sveikini- 
mus ir kartu pasisiūlė ateiti j;. ?- 
talką lituanistiniuose reikaluo- ; 
se. Lietuvaičių Seserų InstŽu- 
tas maloniai priėmė Mokytoj -J 
Sąjungos laišką ir pareiškė - 
noro bendradarbiauti rriigi- i 
niuose ir tautmiuose darbuose j 
jaunimo auklėjimo srityje. :;-š

• Antanas AndriiišĮuvičnia i
Avellanedoję, Argentinoje, lak 1 
mėjo sunkaus svorio kiloji
mo pirmenybes. . ’

• AveHanedoje, Argentino-
je, kuriama šeštadieninė lietit* 
viška jaunimo mokykla. Tte 
reikalu neseniai lietuviškos te*-'3 
ganizacijos turėjo pasitarimą. 
Mokykla numatoma greit 
daryti. Jai planą rengia km 
A. Kleiva. ~ ' . ' , ~
• Prirf. Zenonas %

skaitęs Vokietijoje pastabas 
Herderio Institute,. ir rinkęs J 
savo studijom medžiagą,
grįžo vėl į Romą.
• “Uždraustas sfetadda^*,;^ 

naujausias St. Būdavo romą- 
nas iš tremties dienų, -. nese-VJ 
niai išėjo iš spaudos. Knygos 
kaina $2.60. Gaimama pas 
spaudos platintojus ir leidyMo- :• 
je: Gabija, 335 Union Ave^, 
Brooklyn 11, N. Y. Taip pat jį 
atspteiuscBntas ir nauja
tūros žurnalo “Gabifri” nume>< 
ris, kurio kaina $1XX). .

Mūsų laikų liga yra rekla
ma. Reklama šaukia į ausis, 
spigina į akis, lenda į nosį, 
kutena liežuvį. Vieni rekla
muoja prekes, kiti idėjas. Pre
kių reklamoje niekas nenu
konkuruoja tuo talpu ameri- 
konų, idėjų reklamoje, arba 
propagandoje — geriausi mei
steriai yra bolševikai.

Nuo perdėto saulės kaitini
mo žmogaus organizmas gina
si tam tikru pigmentu odoje, 
kiari nuo to panmda, patam
sėja. Nuo perdėtos reklamos 
ginasi taip pat — nejautrumu; 
nustoja reagavęs į rėkiamus 
dilginimus.

Bet čia ir blogybė—žmogus 
ima nebereaguoti ne tik į rek
lamą, bet ir ten, kur reiktų 
labai reaguoti, kuar reiktų vi
są dėmesį sutelkti, i^ebejaut- 
trumas ir nebemokėjimss dė

mesio sutelkti atsiliepia na- 
giamai mokyklose, fabrikuose, 
net sus&eknno nelaimių dėl 
to gausėja.

Dažnai gauname laiškus iš 
Amerikos ir kitų kraštų, kur 
seniau išvyko ir dabar gyvena 
DP. Jie teiraujasi apie mūsų 

_ likusių gyvenimą Vokietijoje. 
Seniau išvykę nepergyveno to
kių sunkių tremties dienų, tai 
negali suprasti ir įsivaizduo
ti, koks yra sunkus dabar 
■tremtinio gyvenimas. Tas mū
sų gyvenimas nepasikeitė, tik 
pablogėjo.

Šiuo metu Hamburgo apy
linkėje gyvena 162 lietuviai; 
50 iš jų turi vokiečių piliety
bę, keletas šeimų turi butus 
privačiai, bet visi kiti gyvena 
išmėtyti po stovyklas. Ne visų 

' gyvenimo sąlygos vienodos: 
vieni geriau, kiti prasčiau gy
vena. Yra ir tokių stovyklų 

■> (Niekiniai bąrakai) vadinamų 
■ - bačkomis, .kurios pritaikytos 

. ; tik vasarai ir nuo lietaus pasi- 
slėpti, bet ne žiemai.

c Iš to skaičiaus 10 asmenų 
. dirba, kiti visi bedarbiai ir gy
vena iš menkos bedarbio pa
ramos. Paramą gauna nega
lintieji dirbti, ligoniai, seneliai 
arba moterys su mažais vai
kais. šeima keturių asmenųs 

' gauna 35 DM. Iš tų pinigų tu
ri .apsirengti, nuomą apmokėti 

. ir pavalgyti.
■v ■ Yra ir tokių šejmų, kurios 

išsiskyrė tik dėl to, kad kiek
vienas galėtų atskirai užsire
gistruoti. Vedusi moteris, gy
vendama drauge su vyru, gau- 

" na 3 DM, o išsiskyrusi — 15, 
90 DM. Tai didelis skirtumas 
bedarbiui. Jeigu ne Balfas, tai 
mūsų gyvenimas Imtų visai 
sunkus — būtume nuplyšę, iš
alkę ir besi.
- Jau dešimts metų, kaip jau- 

.r čiame Balfo paramą bet dar 
• < prieš 5 mietus nevisi, suprato ir 

pažino, kas tai yra Balfas, nes
M

Nuo žilos senovės daina 
'buvo ir ^tebėra neatskiria
ma lietuvio < palydovė, ra
mintoja, gražesnių pasaulių 
nešėja, vargo lengvintoją. I 
lietuvišką damą mūsų bro
liai ir sesės, mūsų žilos mo-; 
tušės sukrovė savo vargus,' 
džiaugsmus, atsiminimus ir 
svajones... Lietuvis dainavo, 
dainuoja ir dainuos, kur jis 
bebūtų. Kad nepamirštumei 
gražiųjų mūsų liaudies dai
nų, kad jų išmokytume! ir 
savąjį jaunimą, būtinai įsi
gyk DAINŲ KNYGELĘ:

‘Vai leki te dainos9

800 vaikų
iš visų N. Anglijos^ lietuviš

kųjų parpaijų. Keli šimtai bu
vo suvažiavę taip pat tėvų, gi
minių ir svečių. Brocktono 
vienuolynas atrodė tartimi di
delių atlaidų Lietuvoje metu.

Tos mielos vaikų iškilmės 
buvo pradėtos

spalvinga procesija,
kuri prasidėjo Hammond 

gatvėje ir gražiu laukų kele
liu, medžių lapams vos dar 
besprogstant, nuėjo^prie Ma-. 
rijos statulos vienuolyno kie
me. Procesijoje buvo giedamos 
lietuviškos Marijos giesmės. 
Joje ėjo taip. pat' didelis bū
rys kunigų, seserys vienuolės 
ir minia suaugusiųjų.

Prie Marijos statulos vaikai 
sudarė

lį — pagalvoti'apie ką kita. 
Kada mintis grįžta prie klau
somos temos, tai jau,prapuolęs 
ryšys. Esą protingas klausyto
jas “atliekamą” beklausant 
laiką turėtų kam kitam su
naudoti — 
ratrateti kalbėtojo mfartb ir 

jta kritiškai įvertfartL

K Tada' klausymas būtų pro- 
duktingas.

Ufidbbnas prie faktų. Kai,
sakysšb, viršininkas duoda į- Apie dvidešimt Amerikos iš
sakymus, juos priimąs tamau- niversitetų tuo reikalu' susirū- 
tojas galvoja stiprią! apie at- pino ir tarp savo paskaitų nu
skina taktus, staftmetiis ir. matė mokyti savo klausytomis 
stengtasi jura įsidėti į galvą, taisyklingai klausyti. Dr.

Kai jis vis dar galvoja apie 
vieną faktą, ateina jau antras 
ir trečias ,ir jų nepastebi Pa
našiai nutinka tiem, kurie to- gyvąjį rožančių,
Gdas atskiras mintis'piktai nori kurios paslaptis atstovavo 
pieštuku užsirašyti. Vieną už- atskirų parapijų bemiukni ir 
rašo,, o kitas praleidžia. Del to mergaitės. Rožančius buvo 
psichologai esą pataria ls&y<i kalbamas sutartinai visų, bet 
atmintyje ne tiek davinius ir 
faktus, kiek esminius klauso
mo dalyko eigos panktus.

Jautrieji punk&i. Kai kurie 
žjnonės • ypatingai reaguoja' į 
tam tikrus žodžius, sąvokas, 
vaizdusi Kai išgirsta žodį “mo- 

/’ “komunistai”, “susi
rinkimai”, “politika” ar 
naštai, jie pajunta ' ne
malonų jausmą ir norėtų rea
guoti, kalbėtoją pertraukda
mas, ar kitaip, ir tada jis pra
leidžia nepagavęs, ką kalbėjęs 
tikrai norėjo pasakyti.Tada įsi
vaizduoja, kad kalbėtojas pa
sakė daugiau, nei jis iš tikrų
jų pasakė. Tą trūkumą gali 
nugalėti, kai tik sąmoningai 
ims save kcmtiblhioti. . .

Dar in tingejunas galvoti.
Daugelis tikrai tingi galvoti 

ir daro užuolankas ten, *kur 
sunkiai suprantami «dalykai ir

Minnesotos ir Floridos uni
versitetai padare bandymus su 
keliais tūkstančiais studentų ir 
įvairių profesijų žmonių. Jiem 
skaitę paskaitas ir paskui pa
vedė paskaitų mintis atpasako
ti. Vidutiniškai tik pusė klau
sytojų galėjo atpaš&koti jų 

turinį. O po kelių savaičių at
mintyje teišlaikė tai tik ket
virtadalis. ■ .

Tie patys tyrinėtojai priėjo 
išvadas, kad

žmogus medteges tavo mąirfy- 
mui daugiMte gaana aę taai- 

tydamas, bet Irlsmydsi—s 
įstaigų vedėjai 80% savo 

tarnybos Mto praleidžia to* 
lefoniniuosp pastaūbėjimuose. 
Vktuttatikal jiem tente 9% 
laiko rašyti, 16% skaityti,

kauskas, Brocktono lietuvių 
par. klebonas, vienuolyno ka
pelionas kun. J. Švagždys ir 
didelis būrys kitų kunigų: A 
Abračinskas, A. Klimas, A_ Ja
niūnas, M. Vembrė, P. šaka
lys, J. žuromskis, J. Klimas, J. 
Vainauskas ir A. Baltrašiūnas.

Po procesijos ir pamaldų 
buvo suruošta vaikams

meno programa,
kurioje dalyvavo patys vai

kai pašokdami ir padainuoda
mi. Tuo pat metu jie turėjo 
taip pat užkandžius, pakrykš- 
tav6 vienuolyno žaliose pie
velėse ir smagūs išgūžėjo na
mo. * •

Daug ko gražaus ir įspū- 
ū'i.go galima buvo išsivežti iš 
šios vaikų dienos. Pirmiausia 
visus jautriai nuteikė 

nuoširdi vaikų malda,
prašant Dievo Motirios pa

sauliui taikos ir laisvės pa
vergtajam Lietuvai. Antra, visi 
giedojo ir maldas kalbėjo lie
tuviškai, jausdamiesi vaikai 
tautos, kurios daę tėvai čia 
rado savo antrąją tėvynę, bet 
neužnaršę ir palikusiųjų anoje 
pusėje geležinės sienos, kur 
jų giminės kenčia baisų perse- 

kiekvieną “Tėve mūsų’’ prade- klojimą, 
davo vis kitas berniukas, o 
kiekvieną “Sveiką Mariją”'vis 
kita, mergaitė. Atsakinėjo visi 
kartu ir jų švelnūs balsai skli
do toli už vienuolyno sodybos. 
Sukalbėjus rož&ičių, buvo vai
nikuota Marijdb statula ir vi
siem suteiktas palaiminimas

Švene. Sakramentu,
atneštu iš vienuolyno kop

lyčios. Palaiminimą suteikė 
prel. Pr. Juras, asistuojamas 
kisn. S. Saulėno ir kun. A. 
Kneižio. Prel. Pr. Juras taip 
pat pasakė pamokslą lietuviš
kai, o T. A. Jurgelaitis, C. P., 
Providence ‘Kolegijos profeso
rius, angliškai. Be to, procesi
joje dalyvavo prel. Pr. Stra-

' Šv. Petro lietuviy parap. svetainėje
I Fiftii Street, te. Borto*, Mara.

^Sm-ažiavimas praridėo 1 vai p» piešų.
§ Visos N, Anglijos kuopos maloniai prašomos iiriBkti it* 

pritikti savo atstovus. Būtų gera, kad jie iš anksto turėty 
kuopų' ir savo sumanymus, kai bus svarstomi LDS or®a- 

y nizaciniai reikalai. Pageidaujama, kad dalyvautų kiek ga- 
X Įima daugiau atstovų fr *LDS narių.
X Lbs'N. Anglijos Apskrities Valdyte:
$ Drastai vadas KUN. JT. BERNATONIS
t PMtekao VLADAS FAULAC8KAS
$ Rašteiakaa ĮMOKAS VKBSUKKAB

giau pastangų. Taip jie pralei
džia knygose ištisus gabalus 
beskaitydami; nusuka radiją,* 
kai komentaras simkęsnis. Juo 
labiau žvengia sunkesnių daly
kų,- juo protas daros btdceshis 
ir nebepajėgia nė išmintingų 
žmonių klausytis. Tokiu kebu, 
ypačiai važiuoja Amerikos gy- 
ventojas, kuris ir laikraščiuo
se ir radijuje .ieško juoko„ 
sensacijų, dilginimo, bet nepa
jėgta rimtesnės * ir gilesnės 
minties suprasti. Taip ir iaaž- 
ta jų ne galveHs, bet gateM- 

’ ’ ■

tais matais G 
b VfeuritiniojG 
Kongreso ' J

Joje yra apie 200 dainų teks
tų. Kaina $1.00. Kreipkis:

DARBININKAS 
680 Bwiwick Avė.
Brookiyn Žl, N. Y. J

arba:



RAUDONOJI ZONA HARTFORDE

CLEVELAND, OHIO

Omaha, Nebr.

Kaina $1.50101 p.

Gaunama:

ontyOHĖ^eT

kalbėjo 
lietuvių

Alecsap* |
*'l6ucatfthurfME.~

raudonąja vergija, jei myfi 
laisvę”, “JAVyra geras kraš
tas — nebūk jo išdaviku!” ir

ANOJ PUSĖJ
. EŽERO

čius. Visos lietuvių žemės tu
rinčios priklausyti vienai (Lie
tuvai, jokių autonomijų ir ki
tokių hipotekų neapsunkin-

nei, Prof. ItoĖĖnevičteus našlei 
ir prof. P. Radsviėko našle 
(Anglijoje, kifi •visi Vokietijoj) 
— po 325, Lietuvos invali-

Mokyklų paroda buvo 
rengta Omahos 100 metų su
kakties proga. Gražiai pasiro
dė Omahos universitetas, auk
štesniosios ir pradinės mokyk
los — protestantų ir katalikų. 
Mokyklos gyvais vaizdais at
vaizdavo, kaip seniau žmonės 
mokėsi ir knip mokosi dabar.

svarstytus cytatoginio mok
slinio‘SUgrinkiBno, sukviesta
mokstininkų patologų. Dr.A. 
Starkus supažindino su tame dams ~ V. Norgėlai, ŠL Pa- 
suslrinkune svarstytu Papam- kakliui ir P, Kulikauskui —po 
colaū metodu vėžio ligą! nu- $10). 
statyte Kai kuriais atvejais jis -- - - 
duoda 87 proę. tikstamo diag
nozę. Dr. A. Starkūs taip pat' 
papasakoja apie Dr. Karpovs- 
kos bandymus su gyvuliais 
Comell Universitete; 
da žymių rezultatų, 
vėžį, kurio operacija jau sxm- 
kiai įmanoma. Minėjo taip pat, 
kad Massachusetts ir Kalifor
nijos institutai turi siąaervoltinį 
rentgeną, kuriuo pagydyti li
goniai, turėję jau beviltišką 
pūslę, žarnas ir peraugusį vė-

V. kala! Susirinkimas pavedė Dr. 
‘. Jr Bag- V. Tercijonui ir toliau tuo rei- 
riii, Dr. kalu vesti derybas.

Susirinkimo pabaigoje Dr. 
Legeckas dar padarė trumpą 
pranešimą apie

plaučių operacijas,
kurios dabar jau darosi ne

smulkios, kaip ir , apendicito, 
vartojant naujausius anaste- 
zijos metodus ir antibiotikus. 
Jis paminėjo ir porą» budingų 
pavyzdžių.

atsilankymo vaisiai — buvo 
įsteigtas Maž. Lietuvos bičiulių 
skyrius (jo vadovybei! išrinkti

Jos grožj nepaprastai ryškiai' 
iškelia PULGIO ANDRIUšIO 
plunksna premijuotame veikale

ib per tusi bendrais reucaiais, bet 
vado- paliktų sau pilną tei-

rinfcta sp laisvai veikti savo . įstatų ri- 
o Dr/ bose. Vienu ar kitu pagrindu

iii - K susitarus ,— tuo reikalu sųsi-
totinjJ$4O2 pavesta ^rašinėjama ir* su Dr. Vitėnu

— >u ūū-
gerbtarūnfres Dr. Juozas Zub- mm&ūra, o lotf pęr'Batfą pa- tų sušaukti suvaž avimą ir
kus (mirė Chicagoje spalių «kbti sušelpti draugijos nwro- apsvarstyti įvairūs bendri rei-
26). Toliau iškJausyta įdomios dytiemsa -
Dr. A. Startams paskaityt a- Bendorta^ti 
{Nenaujus doę^'pr.

- / ? vCfia Mgos gydyta**'1 ;

Naujiesiems metams į drau
guos - 

valdybą ir revizijos . 
komisiją

išrinkti: Dumbrys —pirm., 
jie duo- Gasiūnas, Daugėla, Didžpini- 

gydant

Svečią klausytojams prista
tė Alto skyriaus pirm; J. F. 
Daugėla, Muz. Alf. Mikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio an
samblis sugiedojo himnus 
“Lietuva, tėvyne mūsų” ir 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Clevelando lietuvių bendruo
menės vardu pasveikino jos 
pirm. St Barzdukas (kiti svei
kintojai dėl laiko stokos tebu
vo tik pirmininkaujančio . su
minėti). Čiurlionio ansamblio 
valdybos nariai pirm. J. P. Na- 
svytis ir sekr. Em, Skrabidytė 
atminimui įteikė Čiurlionio 
dainų albumą. O Mikulskienė 
kartu su sveikinimu įteikė ir 
gėlių puokštę buv. Klaipėdos 
šaulių 20 būrio vardu. O. ir 
Edv. Karoėnai padovanojo 
naujai leidžiamą- “Lietuvių 
Enciklopediją” ir įteikė jau iš- 
ėjuslus, du tomus. Pabaigoj 
spontaniškai iš visų dalyvių 
krutulių išsiveržė* “Ilgiausių 
metų'”-

Konkretūs Erd. Simonaičio

Kofisejume gegužės 12 reli
giniais klausimais kalbės.pro
testantų ministras, žydų rabi
nas ir katalikų kunigas Daniel 
Lord, kuris serga plaučių džio
va ir greitai gali mirti. Jis 
pats.pasisiūlė Kalbėti, kad dar 
galėtų kiek gero padaryti Die
vui,' skelbdamas tikrąjį Jo T 
mokslą. Vietinis

Bedrnomenes parengimas 
motinai pagerbti buvo suruoš
tas gegužės 9 d. Iš ryto buvo 
pamaldos, o po pietų įvyko mi
nėjimas. Bendruomenės val
dybą dabar sudaro: pirm. J. 
Sakalas^ vicepirm. P. Totilie- 
nė, sekr. J. Paukštaitis, 
R. Druktenis. kartotekos 
V. Mackevičius.

Draugijos valdyba yra nu- 
tariusi rūpintis, kad Dr. A. 
Starkaus paskaita kartu su 
anksčiau skaityta Dr. Snieč
kaus _(apie tuberkuliozę) ir 
numatoma Dr. Avižonio (akių 
ligos) — būtų galima litogra
fuoti ir išsiuntinėti draugijos 
nariams.

Toliau draugijos ižd. Dr. Ga
siūnas padarė pranešimą apie 
draugijos pajamas, išlaidas,

rinkliavą Baltai
ir draugijos sušelptus asme

nis. Draugi ja pereitais metais 
turėjo* pajamų $144 (iš 1952 
buvo likę $36.57, gauta aukų______ .™, ._______________
pašaipoms $49 ir nario mokės- pilnateisiai gydytojai,

Step. Nasvytis, Alf. Mikulskis 
ir Vyt. Braziulis), surinkta 
aukų, primintas ir išjudintas 
visų Lietuvos/žemių sujungimo 
bei Lietuvos laisvės reikalas. 
Bet kartu buvo ir pajusta, kad 
abejingumas jau labai giliai į- 
leidęs savo šaknis: atsilankan
čiųjų spūsties niekur nebuvo.

Įžymusis Maž. Lietuvos lie
tuvių veikėjas, politikas ir ko
votojas Erdmonas Simonaitis 
gegužė! pradžioje lankęsi Cle- 
velahde. Jo atvykimu ir pri
ėmimu rūpinosi vietos Alto 
Skyrius, vadovaujamas J. F. 
Išaugėtos.

Svečiui pagerbti geg. 1 Nan- 
kingo restorane buvo surengta 
vakariene, į kurią atsilankė a- 
pie 30 vietos lietuvių visuome
nės atstovų. Juos svečiui pri
statė Alto pirm. Daugėla. Svei
kinimo kalbas pašakė: inž. P. 
J. Žiūrys, Bendruomenės 
pirm. St. Barzdukas, LKF 
pirm. Aid. Augustinavičienė, 
adv. J. Smetona, Čiurlionio an
samblio vadovas muz. Alf. Mi
kulskis, žurn. V. Braziulis ir k. 
Atsakydamas svečias padėkojo 
už malonų priėmimą ir sveiki
nimus ir plačiau pasisakė dėl 
savo atvykimo tikslo.; Maž. 
Lietuvos japie 12 tūkst lietu
vių yra susiorganizavę į 285 
skyrius, jiems leidžiamas laik
raštis “Keleivis”, jie nori su
grįžti į savo tėviškes, tačiau 
jiems reikia užnugario ir pa
ramos. Tai turi suteikti lais
vojo pasaulio lietuviai^ burda- 
mieši į Maž. Lietuvos 
būrelius. - .

Geg. 2 d. svečias 
lietuvių visuomenei 
salėje. Priminęs atvykimo 
tikslus, jis čia plačiau palietė 
ireBę jautresnių klausimų.' 
Visų p;rma pateisino namų nu
pirkimą Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijoje. Į juos esą ma
lonu -ne tik mums patiems nik 

gv. Petro ir Povilo draugi- vykti, bet ne gėda ten ir sve- 
ja Homestyad, Pa., gegužės 2 timtauSus pasikviesti. Lieta- 
d. šui*engė šeimyninį vakarė-* vių jaunimas ten turįs geras 

sąlygas'mokytis ir dubti, 
esanti vienin£ele visame pasau
lyje lietuviškos dvasios moks
lo įstaiga, todėl visų remtina. 
Maž. Lietuvos lietuviai savo 
sostine laiką Vibiių js, jei rei- 
kęsj už s savo galvas guldysią 

•>* Kraują liesią. Bet kaip Vil
nius esąs visų lietuvių, taip vi- 

"jfį lietuvių esanti ir TSžė, 
Gumbinė, Įsrutis ir Karaliau-

kuatsina Vuvu(«uja#n05 
ŠEŠTADlENIAia 
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darbus ir prašo draugijų ir 
klubų paramos. Seimą priima 
vietos vyčių 19 kuopa, kuri 
veda ir radijo valandėlę.

Viešoji rinkliavą Pittsbur- 
gho mieste Balfo naudai davė 
430 deri. Galėjo būti ir dai> 
gjau, jei daugiau būtų buvę 
rinkėjų.

gaitis, Kuša, Starkus ir Ter- 
cijonas — vaidybon, o rev. ko- 
misijon: Legeckas, Mačiulis ir 
Radzivanas.. Garbės nariais 
išrinkti: prof. Pr. Gudavičius, 
prof. V. Tumienienė ir prof. 
J. Žilinskas.

Susirinkime dar buvo svar- 
tytas . .
Amerikos Lietuvių Gydytojų 

Sąjungos organizavimas, 
kuriam numatyti du atve

jai. Viena, daryti pastangų, 
kad būtų galima įsijungti į 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Draugiją, kuri veikia jau nuo 
1912 m. ir savo centrą turi 
Chieagoje. Tuo reikalu Dr. V. 
Tercijonas susirašinėja su Dr.* 
A. Montvydu. Kliūtį sudaro 
tai, kad ana senoji draugija 
priima pilnatesiais nariais tik 
lięencijuotus gydytojus. Siūlo
ma pakeisti jos įstatus ta pras
me, kad galėtų būti priimti na
riais viri, kurie Lietuvoje buvo 

____________i, nors 
čio $59), o išlaidų buvo $60 Čia dar neišlaikė egzaminų, 
(paša^n prof. Buinevičiin $40 bet turi Iridimą juos laikyti, 
ir Dr. V. Bendoravičhri $20); Antra, galima tūtų sudaryti

Hartforde gegužės 2 d. Lie
tuvių Piliečių klubo salėje 
(277 Lawrence St.) buvo su
rengtas koncertas vietinio 
“Laisves” choro ir iš Worces- 
terio atvykusio “Aidų” choro. 
Abu tie chorai yra jau seni 
(pirmasis įkurtas 1917, o ant
rasis — 1912 metais), bet da
bar yra įtakoje “Laisvės” ko
munistinio dienraščio Brook- 
lyne ir apskritai Maskvai ar
timų žmonių. Atkreipti į tai 
visuomenės dėmesį, gegužės 2 
d. po pietų prie klubo salės 
buvo surengtas piketas, kuria
me dalyvavo daugiau kaip 
200 žmonių. Buvo nešami pla
katai su užrašais: “Pavojus— 
raudonoji z<ma”, “Kovok su

Lietuvos Vyčiv Radijo Programa ( 
TrubOmJ* B atiprle* rtalj* WLOA. 1550 kytecyeles 

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vat. Jei norite
Stoję radijo programoje skelbtis, krelbkit^s adresu: 

KN1GHTR OF MTHTANIA W OA - 
■KAnnOCK, FA. o

Piketas truko apie 2 valan
das. Jokių incidentų neįvyko, 
bet praeiviai labai piketu 'do
mėjosi ir stebėjosi, kad JAV 
gali būti “raudonoji zona.“

Hartfordo dienraštis “The 
Hartford Times” pirmajame 
puslapyje plačiai piketą aprašė 
ir įdėjo didelį atvaizdą, kuria
me matosi Lietuvių Piliečių 
klubo namai ir piketininkai.

Laikraštis aprašo abiejų ša
lių nuomones.- Koncerto orga
nizatorius B. Mtderanka, jau 
41 metus gyvenąs Amerikoje, 
pareiškė, kad ligi, šiol jie 
neturėjo jokių sunkumų kon
certus surengti. Tą p .tį pareiš
kė ir Worcesterio “Aidų” cho
ro vadovai. Juos pirmą kartą 
Worcestery piketavo 1950 m., 
o dabar su piketu susitiko 
Hartforde. Koncerto organiza
toriai gynėsi, kad jie nieko 
bendro neturi su komunistais.

' Mokyklos parengimas, įvy- 
į, kęs gegužės 2 d., šiemet ma

žiau sutieukė žmonių negu 
kitais metais, rasi, dėlto, kad 
buvo dar per anksti ir nesuta
po su mokyklos užbaigimo 
metais. Programą, kuri vaiz-

į davo pavasarį, atliko mokyk- 
- los vaikai, gerai seserų pa-

. > rengti. t

Piketo organizatoriai (Na- 
vnsaitis, Petrauskas ir Pilvelis) 
pareiškė, kad šiuo koncertu 
remiama “Laisvė” Brooklyne 
ir ,vienas iš jos redaktorių A 
Bimba, o jų priešiškumo A- 
merikai ir simpatijų Maskvai 
ir komunistam negalima pa

slėpti. Nr.vasaitis pabrėžė, kad 
Lietuvoje komrmistai nužudė 
jo brolį, nes buvo skautas.

Hartfordo dienraštis nurodo, 
kad “Laisvė” yra įtraukta į 
sąrašą subversyvių organizaci
jų ir laikraščių. Duodama to
kia ištrauka iš Kongreso ko
misijos (Un-American Afctivi- 
ties) aptarimo: “Uetavią Mėn
raštis, kuris pripažįstą kenm- 
nistų partiją ir yra komunistą 
įtakoje.” ’

Reikia pagirti dalyvavusius 
piknike, kad jie ryžosi paga
liau atkreipti visuomenė dė
mesį į tuos, kurie sąmemingai 
ar suvedžioti knisasi po JAV 
pamatais, bet dengiasi nesal
tais vardais. —p.

4. “Ratos” choras ir solistai, vadov. ima. J. StaakūiMr

5. “Ritos” ansamblio tautinių šaldą šokėjai _

6. UMtomų pinučių draugai — juotahriai “Dominykas ir Motiejus”
'(akt V. Manskas ir Alt. Petrulis)

PROGRAMOS PRADŽIA 4:» VAU P.B AOKIAI 7J8 VAL. VAK. f

REMG11 Ak

Jaunųjų, fietavių draugija jau atlieka parengiamuosius 
gegužės 2 d. turėjo savo meti
lų banketą. Programą atliko 
Clevelando mergaičių trio Lie
tuvių Piliečių svetainėje.

Lietuvos vyčių kuopa ' ruo
šiasi vaidinti operetę “Vestu
vės”. VaidinHnas įvyks gegu
žės 15 d. ^v. Kazimiero para
pijos salėje. Vaidinimo,- pra
džia 8 vai. Dakaro.

Vyčių sėtoms susirenka 
Pittsburghe rugpjūčio 26, 27 ir 
28 d. Seimo rengimo komisija

can be • 
heedeche sometimes. Bet 
whet >1 uenetbtos taupened 
to one of them! Šame Hale 
<uy would mito a tot of life 
if be were bert ar btaed bp 
roer ear. Būt yoe*n ataer 
nė» tbe aeeoodi it tokia to 

doįrn fcboolK MbBbe 
Ųp your mimi to . • •

Maloniai Tamstą kviečiame į “LIETUVOS ATSIMINIMŲ” Radijo Valandos ruošiamą

PAVASARIO KONCERTĄ IR BALIŲ 
500?tajai radijo transliacijai atšvęsti—'

Sekmadienį, gegužes (May) 16 d^ 1954 šv. Jurgio liet, salėje — 180 New York Ave^Newark, N. J.
' < PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Chicago, III.
Margučio sukaktuvinisi kon

certas (25 metų veiklai pami
nėti), įvykęs gegužės 2 d. Ci- 
vic Operos rūmuose, buvo su
traukęs labai daug publikos ir 
praėjo labai sėkmingai. Visus 
daugiausia pritraukė nematy
ta negirdėta dar viešnia — 

smuikininkė Elena Kuprevi- 
<£ūtė, atkviesta iš P. Amerikos. 
Simfoniniam orkestrui paly
dint ir V. Marijošiui diriguo
jant ,ji pagrojo Mendelsohno- 
Bartholdy kūrinius. Solo dai
navo Metropolitan Operos so
listė Polyna Stoska, taip pat 
simfonijos'orkestro palydima.

Pertraukos metu . kalbėjo 
Illinois valstybės gubernato
rius William G. Stratton, kurį 
pristatė adv. A. (Mis. Gtžber- 
natorius savo 'kalboje pasmer
kė Maskvos agresiją ir pareiš
kė, kad jis pritaria pavogtų 
tautų išlaisvinimui. Sveikinimo 
žodį taip pat tarė Lietuvos 
konsulas Dr. P. Daužvards.'

T. B.



kimams, etc.

PORK STORES t

**9**

GROUND OKERVER CORK

Užderėjo vestuvių-
Oios Vaškelevičienės (Aks- 

timitės) su E. St i>ierre, Bi
rutes Kudhkaitės su Jonu Lo-

Vlncas J. Kudirka 
37 Franklin Street. 
Nonrood, Mass.

J. B. SHAUNS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktoriui 
84-92 JAMAICA AVĖ, 

(prie Forest Parkway Stati&n) 
Woadhsven, N. Y.

2>UvCUCNmX1 kRTDuIEBS HUOvUZvCs*

-. Į •-y ' iniiAtir»nmin
AKSnftUVEK *1SmaCQ0kUC1S ^****?^ f

žinioms pasisemti. Didi padė
ka tenka krosų tnstrofcto- 
nams: aįEgutimnfcąms^ms -. 
tam. St Ylai, E- Putoytei, K 
Marjjošienei, A. Matomai, Ru- 
seckienei, y. Nenortai, D. 
Garmutei, D. Ruseckaitei, D. 
Lukcševičiūtei, vyr. stata. V.* 
PHeikai ir v. si. A. Zelenkevi- 
čiuL Visam kursų darbui va
dovavo šktn. A. Saulaites. An
troji kursų sesija būsianti bir
želio pabaigoj Waterburyje,

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski s 
(ARMAKAUSKAS)

Graborios - Balsamuotojas 
MDDEENIgKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
. ’ Brooklyn, N. Y.

— Spalio 16 d. sukanka 30 
m. kai V. D. U-te buvo suor
ganizuota pirmoji stud. skautų 
draugovė, šiai sukakčiai atžy
mėti ir nueitam keliui apžvelgti 
ruošiamasi išleisti specialų lei
dinį “Akademinė skautija”. 
Jam redaguoti pakviestas 
“Mūsų vyčio” redaktorius fil. 
Br. Kviklys.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvadauskas t *
5 G Street. So. Boston 27, Maja.
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Lowell, Masa.
Brockton 68, Mass.

j Tri. VIrgiaia 7-4499

— Neseniai persitvarkė A- 
kad. Skautų Sąjūdžio valdyba. 
Ją dabar sudaro čikagiškiai 
Dr. M. Budriene — pirm, ir du 
vicepirmininkai — Gr. Čapli- 
kaitė (stud. skaučių prm.) ir 
V. Mikalavičius (korp! “Vytis” 
pirm.).

Alfiance Club , 
€tab Veetaad Staro

• Talent Niekt Every Friday 
CARMEN BIOS TRR)

3 orchestras — Dentiną nitdy

skirstę: “ vilkiukų ( jatmucių) 
1.101.413, skautų J 999.203 ir 
vyr. amžiaus skautų (Expk>- 
rers) — 398.177. Skautų vadų 
tuomet buvo 897.191.

pavaizdavo kaip, palyginti, su 
nedideliu kapitalu būtų galima 
įsigyti vieną kitą laivą ir pa
leisti jį į darbą. Baigdamas 
pats pažadėjo aktyviai * įsi
jungti į Nėw Yorko Lietuvių 
Prekybos Rūmų darbą. Tiek 
jo paskaita, tiek pareiškimas 
noro įstoti narių. į organizaci
ją susirinkusių buvo palydėti 
entuziastingu plojimu. Šiam 
susirinkime be dr. Valiūno 
naujais nariais dar įstojo Juo
zas Audėnas, Vladas Žilins
kas, Dr. Vacį Paprookas, Vyt. 
Zelinkevičius, ir Butizeika.

Svarstant veiklos plėtimo 
problemas D. T. MitcheJl at
kreipė dėmesį į tai, kad gegu
žės 16 d. Ocagoje, Hotel Bis- 
mark, įvyksta Illinois Lietuvių 
Prekybos Rūmų metinis ban
ketas ir pasiūlė į jį pasiųsti NewYork71ietuviųI^bX - Pereitų metų pabaigoje 

Rūmų delegaciją. Delegatais Amerikos berniukų skautų or- 
vienbalsiai išrinkti ir sutiko ganizacijai (Boy Scouts of A- 
būti T. D. MitcheH, Dr. K. J. merica) priklauso 3.395884 
Valiūnas, ir Jurgis Diržys.

• " AB.

Gegužės 2 d. įvyko visuotinis 
New Yorko Lietuvių Prekybos 
Rūmų narių susirinkimas. 
Pirmininkas Juozas Ginkus, 
padaręs nuveiktų ir numato
mų darbų apžvalgą pirmuoju 
prelegentu iškvietė adv. S. 
Briedį, kuris vaizdžiai papasa? 
kojo apie veikiančius įstaty
mus ir sąlygas įvairių rūšių 
bankams ir taupomosioms ka
soms organizuoti. Kaip iš pra
nešimo paaiškėjo, lengviausia 
būtų lietuviams suorganizuoti 
kooperatyvinio pobūdžio “cre- 
dit union”. Po paskaitos įvyko 
ilgesnės diskusijos, iš kurių 
paaiškėjo platus tuo klausimu 
interesavimasis. Nutarta se
kančiam susirinkimui kviesti 
•lietuvių suorganizuoto ir vado
vaujamo Schuyler Savings and 
Loan Association of Keamy 
juriskonsultą adv. C. F. Paulį 
padaryti pranešimą bendrai a- 
pie, bankus ir ypatingai apie 
tos įstaigos progresą ir ką iš 
to galėtų pashnokyti New 
Yorko lietuvių panašios insti
tucijos organizatoriai.

Visuotino susidomėjimo su- 
saluakė “Neris”** International 
Tradę direktoriaus Dr. K. J. 
Valiūno paskaita. Prelegentas, 
apžvelgęs Lietuvos ekonominį 
progresą atgavus nepriklauso
mybę, kiek ilgiau sustojo ties 
dabartinių lietuvių ekonominių, 
problemų svarstymu. Jo nuo
mone, lietuviai gali ir turi in
teresuotis užsiepio prekyba ne 
tik -asmeninių sumetimų veda
mi, bet turėdami prieš akV 
Lietuvą, kuriai, atgavus ne
priklausomybę, teoretiškai ir 
praktiškai pasiruošę prekybi
ninkai labai bus reikalingi. 
Neretas lietuvis nepriklauso
moje Lietuvoje paaimanuoda
vo, kad esą bepigu žydams da
lyvauti tarptautinėje prekybo
je, nes jie visur esą turi saVų 
žmonių: vienas pusbrolis Lon
done, laitas Paryžiuje, dėdė 
New Yorke ir Lt šiandien 
mes, lietuviai, irgi esame pa
našioje padėtyje ■— savo tau
tiečių turime visuose pasaulio 
centruose, kurių daugelis turi 
patyrimą bei mokslą ir savo 
sugebėjimus, jei jau nepralen
kia, tai tikrai prilygsta kita
taučiams. Kas nors troi imtis 
iniciatyvos parodyti kebą ir 
įkinkyti tą fieturišką potencia
lą į darbą. Tos iniciatyvos kata 
įtik esą ir turėtų imtis New 
Yorko Lietuvių Prekybos Rū
mai, kurie turi progą veikti 
didžiausiam pasaulio prekybos 
centro— New Yorke. x

Keliais konfcretSais ' pavyz
džiais ir skapais prelegentas

Ir kankinimo įrankiai yra 
.tautiniai

Kai dviratis nebuvo išplitęs, 
Maroko sultonas gavo iš vieno 
dviračių fabriko dovanų —ke
liolika naujutėlių dviračių. 
Fabrikas norėjo, kad juos imtų 
vartoti Maroko gyventojai. Iš 
pradžių sultonas tiesiog neži
nojo, ką su jais daryti. Bet sy
kį pamatė pro langą, kaip so
de vienas jo valdininkas kanki
nosi su dviračiu, ant jo sėsda
mas ir vėl krisdamas. Tada 
sultonui atėjo pikta mintis — 
kai tik kokia dama iš jo hare
mo kuo nusikalsta, liepia jai 
eiti į kiemą ir sėsti ant dvira
čio. O pats sultonas buvo pa
tenkintas, kai dama -sėda ir 
vėl krinta, ne tik dėl to, kad 
nemoka užsėsti ir pavažiuoti, 
bet kad ji bijosi to naujo 
kankinimo įrankio. Nutrauk
davo sultonas tik tada, kai 
buvo pavojus jo viduriam nuo 

welL Ypač paminėtinos abiejų juoko. Haremo moterys to iš- 
veHtBų vyčių Jono Kaspar ir radimo bijojo kata didžiausios 
Aldonos PauKukonytės, ku- bausmės.

ąpfeEttaiečfas nių mokyklų. moksieivmpĮs. g 
G 25 rodė su lie- Pirmieji, kaip M. Lapmdąite, 
eriečių veikia supa- J. Burdidis, J. WBk, J. Šimo*

._______ Italijos atvykęs he- nis, J. Myeko, T. Anusevičius, <
tuvių saleziečių gimnazijos di- E. Treinytė, R. Johnson bei 
rektorius kun. J. Zeiiauskas. visa eflė niekad neapleidusių IĮ gM M fcta .
Gražus pulkelis lietuvių labai šių pamokų, gavo gražių db- |g| 

kreipė dėmesį į kilnius lietuvių vanų. g B I h 1 j| ■ '
. safryifįSų dąibys ta M®* 8*1®- Akr&ityta: veiklioos vyčių ~ TM'iar

darni anų veikią parėmė. šeimos T, H Stevens sūnus ****? ***** 5?^? '"ygL*-***"
. Petras - Temas Krikštatėviu - < _ , «mrc«si avivtaM| * ro** «»w»«Ra» — scąmt en'n- 

R . Stęveną atvyko ta Vtagmi- ___________ , . ._______________ ' _____________

Usiposę duba būsimoms VII** L L O” •! 1
gegužės 30 d. iškilmėms įvai- INeW IOFKO IjeL FTekyDOS KuIHIĮ VClKifl 
rios organizacijos specialios 
rengimo komisijos. Sveikmti- 
nas ypač ir dvasinis pasiruo
šimas: kiekvienam sekmadieny 
įvairios draugijos eina bendros 
šv. Komimijos, visi gausiau da
lyvauja gegužin ėse pamaldose, 
nes prel. K. Vask> karštas no
ras: šiais, Marijos metais kuo 
didesnis dvasinis atsinaujmi- 
maš.

KAS YRA DIEVAS?
KAS YRA SMOGUS?
KOKIE TURI BŪTI ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU DIEVU?

šiuos klausimus rasi išsmniai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos. prote- 
šorių: preL Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr< P. Aldmos 
naujausiamę veikale
DIEVĄ SIB ŽMOGUS
v Didžiulio fomaato 517 puz

kaimu nefrite — S5M, kietais virife&sis — I&50
Užšalimus austi:

DAĮUONĮNKAS
689 Baslrofck Avė. IČrooklyn 21, N. Y.

Win your wings m thn 

Ground Obnerver Corpc. Vohmteer to 

serve two toros a week as a 

dvffian plane spotter. It’a 

HK fun! It*s interesting!
And ytmU be 

doing a vjtal job 

to keep your country 

safe from air attack.

Jom tho

Garbės Pirmininkas
I. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D.

Grasios Tadas
Kun. Fr. A Vinnaeskas
50 W. Šfarth Street; ’ S 

r So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas

M OVE RS — 

SO MM 

■BĮSUKED and BONDED 
LocrU and Long Distance Mover

• SO. BOSTON, MASS.
S2M28 W. Braadwąy

TeL EVergreen 6-5181

KARLEHMER
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Blvc 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Averiue 

,Queens Village, N. Y.
J 76 Ročkaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.

talCHOLES BAK1NG, Ine. ę
V. Lukas — Vedėjas | 

S82 Grand St, Brooklyn, N. % |
TeL EVergreen 4-8802" |

Lietuviška duona — geriausia j 
duona. Mes kepame duonas, py- j 
ragus ir pyragaičius pagal visų l 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai | 
vestuvėms, krikštynoms ir Bt f 
tokioms iškilmingoms progoms, g 
Užsakymai išpildomi kogeriau- f 
šiai, ižvežtojame i krautuves D | 
privačius namus. Į.

69-38 Myrtle Avė.
Glendąle, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgevvood, N. Y.

- 60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
White 'Plains, N. Y.

MAIN STORE ;
6202-10 MYRTtE AVĖ. GLENDĄLE 27, N. Y.

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage St., Norwood, Mas*.

Stephen
ADVOKATAS

37 Sheridau Ave^ 
Brookiyu .8, N. Y. 
TeL APplegate 7-7083

vietas skautams vyčiams, pro
gramoj su įvairiais skautiškais 
numeriais, gerąis Užkandžiais, 
nąiotąikinga Juozaičio, Joku- 
bauąko ta Ca šokiams kapela 
praėjo gyvai. Svečiai ir jauni
mas, vakaru patenkanti; ląukia 
kito panašaus.

Vaikai Marijos dienoj 
Brocktone gegužės 2. Visas 
didžiausias autobusas vaikučių, 
dalyvaųp Brockton, Mass. su- 
rengtoj N. Anglijos lietuvių 
vaikučių Marijos dienoj.

Koplyčios statytai
Putoamo seselių specialus 

komitetas gegužės 2 d. suren-> 
gė Aušros Vartų salėj koncer
tą. Programą su gyvuoju pa
veikslu, dainomis, tautiniais 
šokiais atliko Putnamo seselių 
auklėtinės ir Worcesterio meno 
mėgėjų choras, vadovaujamas 
Z. Sharskio. Visa programą 
tikrai gražiai atlikta, bet ir 
publikos būta daugiau nei bet 
kada.

Koncerto metu Putnamo se
selių auklėtinės pagerbė sole- 
nizantą prelatą K Vasį jaut
riu sveikinimu, raudonų rožių 
puokšte, o (toras užgriauflė— 
Ilgiausių metų. Prelatas tabe
liai visiems atsakė ir padėko-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BAI-SAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

NEDELSDAMAS ĮSIGYK 
Žynūsd papigintus Tėvų Pranciškonų leidinius:

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, vaizduojanti mienaEms dokumentais bol- 
ševiano smurtą ir Beturiu kaoSas. Anksčiau kai
navo $3.00, dabar pardou&ma už $lM

J. GAILIAUS, .

SUSITIKIMAS
APYSAKA,

. 155 ik; anksčiau $L50, dabar ntąriginta iki $1.00.

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Nonrood, Mass.

flnaasą Sekretortas
Antanas PeU 
83 WHder Street,

tMbšinkė

1383 MAD1S0N ST.
T«L EV 2-0586 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgewood

YOU,TOO, 
CAN WEAR 

THESEWINGS
DARBININKAS

680 Bmlnrick Avė. Brooklyn M, N.
(ATKARPA

Lietuviu Radio Dratųpjos Programos 
JĮ F. AnronSĮ DMMu ’

Trečiadieniais 10 P JL—-WWBL 1600 to.—^900 W. 
GYVUOJA PER 23 METUS

* Oro (angomis tnmafiuojanni. įvairūs visuomenės pronofimii, 
naujienos, muzSca. ' U" 

meBANDSC, v TeLEV. 4-B2SS T BROOKLYN 11, N. Y. 
J. P. GINKUS AD JEZAVTTAS J. VALAKAS
Dteektactis -Mo&ob Dtr. Trnie Anuj Dir.

Tel. S^agg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. F. RAILAS — Direktorius
AL*. BALTRCNAS-BALTON

ReBratų VedSjaa
660 Gtaad Street
Brooklyn, N. Y. '

N0TARY PUBLIC

Mstasikit prisėsti
- — Lktavos Archyvą • 

Susitikimą
Stangiu -$ -

Pavarde

Adresas ____________________________ ‘____•______ i_______ h.



ŽINIOS

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIUI DARBINKUI PAREMTI

DAINOS MUZIKA
UŽKANDŽIAI

Maloniai prašome dalyvauti visus lietuvius

-

Apteffltao parapijos
mokykla gegužės 16 rengia 

moksk) metų užbaigimo vaka
rą. Vakaras bus parapijos sa
lėje 5 vai. vakaro. Viši malo
niai kviefiami dalyvauti.

Kan. J. Končius,
Balto pirmininkas, neseniai 

grįžęs iš atostogų- ir aptvarkęs 
skubius. Balto reikalus, netru
kus išskrenda į Europą, kur 
išbus iki rugsėjo mėn.

naskųn. Pr. Virmausk's ge- 
gužės 10 d. išvyko trijų ^fe
nų rekoteMjcms iš v. Gabrie- 

" liaus vienuolyną . Brighton,

Baitijm Ainirikta Br-jos 
susirinkimas įvyks gegužės 

(May) 13. International Insti
tute (190 Baicon St) patalpo
se 8:00 vai. vakaro. Bus lietu
vių, latvių bei estų pranešimai 
ir meninė programą, kurią at
liks latvių motorų trio (smui
kas ,ceilo ir piano). Adv. J. 
Grigalius kalbės apie Kersteno 
komisijos veiklą. Po Susirinki
mo bus užkandžiai. Įėjimas vi
siem laisvas. - \

Nupirka lietuviškų knygų
So. Bostono miesto bibliote

ka iš parapinio kiosko išmir
ko lietuviškų knygų už 36.-50 
dol. Lietuviškų knygų nupirki
mui čia daug pasidarbavo kny
gyne dirbanti čia gimusi lietu
vaitė Joana Nevieraitė. šis 
■knygynas 1952 m. nupirko už 
42 dol. lietuviškų knygų.

“DARBININKO” PIKNIKAS
NEW YORKO APYLINKĖJE

T. Viktoras GteSfinas, OFM
iš Kanados lankėsi Brook- 

lyne, kur pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje pravedė ateiti
ninkams rekolekcijas. Reko
lekcijos vyko penktadienio, 
šeštadienio vakarais ir sekma
dieni prieš pietus, jose išryškin
tas Marijos krfltas ir ateitinin
kų ideologijos svarbesnieji 
momentai. Taip pat T. V. Gi
džiūnas dalyvavo ir At-kų Fe
deracijos Vyr. Valdybos posė
dyje.

Naujosios Anglijos apskri
ties vyčių piknikas įvyks gegu
žės 23 d? Marianapoly, Conn. Į 
šį pikniką Vyčiai kviečia vi
štai Naujosios Anglijos ir apy
linkės lietuvius.

— Sktn. T. Nagteonis, At
lanto pakraščio skautų vadei- 
va, pereitą savaitę buvo atvy
kęs iš Bostonu ir dalyvavo N. 
Y. skautų tunto štlbo posėdy
je. Jis pranešė, kad visų ryti
nių JAV lietuviai skautai ir 
skautės turės šią vasarą ben
drą stovyklą Hartfordo—Wa- 
terburio rajone. Jis taip pat 
pranešė, kad gegužės 8-9 d.d. 
Philadelphijoje įvyks Sov. Ei
gos okupuotų kraštų skautų 
konferencija, kur lietuviai bus 
atstovaujami

Turėjo skaudžią operaciją
Ona Jurgelaitienė, kun. An

tano 1 Jurgelaičio ir dviejų Jė
zaus Nukryžiuotojo vienuoly
no seselių motina, naujoje 
Carney ligoninėje gegužės 6 d. 
pergyveno sunkią tulžies ope
raciją. Operacija pavyko gerai 
ir ligonė pamažu sveiksta.

Rašomųjų mažinčiau
su lietuviškais raidynas nau

ja siuntą gauta Gabijos kny
gyne, 335 Union Avė., Brook- 
lyn 11, N. Y., šių firmų: Smith- 
Corcna, Tippa, Olympia, Ro- 
yaK Liet raidynai taip įmon
tuoti, kad nekliudo rašan
tiems akla anglų k. sistema. 
Raš. mašinėlės parduodamos 
Ir išsimokėtinai.

Gegužės 16 d. 3.30 vai po 
pietų Municipal ' Building salė
je Bostono skautai ir skautės 
rengia skautišką vakarą—lau
žą. Vakaro programą išpildys 
vietos skautės ir skautai su
vaidindami trumpus vaidini
mėlius ir išpildydami monta
žus. šio parengimo metu bos
toniečiai turės progą išgirsti 
solistą Vilių* Bražėną, kuris so
lo padainuos lietuviškų dainų, 
praves bendras dainas ir šū
kius. Skautai kviečia visus 
Bostono lietuviui.

i VM0 pa* «*ro aeaeą, toamaafeto Bekeatūt Amerika*. Krirėje — ju 
nwH— antroji Grime* Žmona Irmgard, atvytam! aatačtau be duk
terų. * ■ > . *. '■■

* Skelbiama švaros savaitė
Gegužės 21-31 d. Bostone 

skelbiama švaros savaitė. Mie
sto mayoras John1 Hynęs ragi
na visus miesto gyventojus 
švaros savaitėje surinkti po
pierius ir kitokius nešvarumus 
iš miesto gatvių ir savo priva
čių kiemų, pataisyti tvoras, 
atremontuoti ir naujai nuda
žyti savo namus, savo kiemuo
se ir darželiuose pasodinti 
naujų medelių ir gėlių.

Dail. V. K. Jonyno
paroda atidaryta gegužės 8 

d. 3 v, p.p. Weyhe galerijoje, 
New Yorke (794 Lexington 
Avė., tarp 61 ir 62 gatvės). Į 
šias retas iškilmes susirinko 
labai gausus lietuvių ir ame- cesijoje Mėlynoji Armija daly- 
rikeičių būrys. vaus organizuotai.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tei. TR «-«4S4

Švęsane gegužės 13
Lietuvos vyskupai, vykdyda

mi Marijos prašymą, 1951 me
tais paaukojo Lietuvą ir viso 
pasaulio lietuvius Nekalčiau
siai Marijos širdžiai r pasky
rė gegužės mėn. 13 dieną Ne
kalčiausios Marijos širdies, 
Lietuvių Tautos Karalienės, 
nuolatine švente. Bostoniečiai 
šią šventę švęs gegužės mėn. 
16 d. Tą dieną įvyks procesi
ja Marijos garbei miesto gat
vėmis. Mėlynosios Armijos 
pirmininkas dr. P. Kaladė pra
nešė klebonui, kad Marijos pra

liet Kad. Darbininkų klubo 
susirinkimas šauikamas An

gelų Karalienės par. salėje, 
gegužes 17 d. tuojau po gegu
žinių pamaldų. Bus praneši
mas iš 5 metų sukakties mi
nėjimo ir šiaip svarbūs reika
lai. Nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyte

BABASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

Lindeno, Elizabetho, Newar- 
ko, Kearny, Harrisono ir ki
tų art’mesnių apylinkių lietu
viai spėjo įrodyti savo gausiu 
lankymosi', kžš8 jie mėgsta 
“Darbininko” piknikus. šįmet 
pirmasis piknikas įvyks Linde- 
ne birželio 6 <L, sekmadienį.
Tai bus ne tik šio laikraščio 

skaitytojams, bet ir visiems 
liętuviams gera proga 
pasivaišinti bei pasilinksminti 
lietuviško parko pavėsyje.

čte tetai atsidėję ruošiasi. Jau 
teigiamas ruošti specialus lei
dinys, kur tilps gauste svei- 

Sveikinimus klebonui 
į: siunčia pavieniai asmenys ir 

organizacijos. Choras ruošia 
jubiliejaus vakarienės metu 
programą, vadovauja Myk.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 RAST BROADWAY
South Boston, Mass.

D. A. ZaJetekas, F. E. ZaleMca* 
^Graboriai ir BaHambatojaf 
Pkteraarima* diena ir naktį 
KopIySa iermntfcn* dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO S-4S1S

WAITKU5 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avcnne 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAFTKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

IŠNUOMOJAMAS Woodslde, L. L, National Hali and Park, 
kambarys ir virtuvė vienam 
asmeniui, dirbančiam, Wood-

havene. Skambinti: darbo die
noms po 5 p jil, šeštadieni ir 
sekmadienį iš ryto. MIchigan 
2-1524.

"Lietuvos atsiminimų” 
radijo valanda, kuriai vado

vauja J. Stukas, gegužės 16 d. 
šv. Jurgio parapijos salėje 
Newarke, rengia ps?Vasario 

koncertą ir balių. Programoje 
dalyvauja: operos dainininkė 
Barbora Darlys, Kaimo vals
tybinio teatro baletmeisteris 
Stasys Modzeliauskas, baleri
na Maita Kulka, dramos akto
rius Henrikas Kačinskas, “Rū
tos” ansamblio vaidintojai, 
“Rūtos” choras ir tautinių šo
kių šokėjai ir akt. Vitilis Su
kautas ir Alfa Petrulis.

■ stiprių ir brarigiau-
\\ šių šaknų, žiedų, 

9 . V*‘ žievių ir žolių, ir
tas mišinys padeda nuo viso- 

65-13-19 38 Avenoe 
bemiegės* karšSavfrnų, išgąs
čio, persld&blmo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį. gauni maistą ner
vams. Šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. 13 $2.00 prishm- 
čtame 5 uncijas. J fcanadą

Brooklyne
•Balandžio mėn. Brooklyne į- 

sistrigė N. P. Seserų Putname 
rėmėjų Odos skyrius.

Kad lietuvės seserys Putna
me yra remtinos, netenka aiš
kinti. Jų nuveikti darbai lie
tuviško, katalikiško auklėjimo 
srityje kalba už jas.

Ta pafia proga tenka pidė-. 
koti Apreiškimo par. klebonui 
kun. N. Pakalniui, kuris su
pratęs ir įvertinęs šį kilnų 
Brookiyno lietuvių užsimoji
mą, mielai sutiko ir leido jam 
vystytis ir kurtis savo para
pijos ribose.

Naujai išrinktąją valdybą 
sudaro: pirm. J. Jubd s, vice- 
pirm. K. Vasiliauskas, ižd. V. 
Gudienė, -sekr. L. Vilkutaitie- 
nė, narys M. Galdikienė, dva
sios vadas kun. J. Pakalniškis.

Ypač šiais metais Putnamo 
seserys reikalmgos visų mūsų 
paramos. Jų naujai statoma 
bažnyčia toli gražu nėra baig
ta ir laukia mūsų gerų šir
džių paramos.

Informacines smulkmenas 
girdėsite Gildos susirinkime, 
kuris įvyks Apreiškimo par. 
patalpose gegužės 16 d. 12 vi.

Rfchmond Hm — tik vienas 
blokas noo susisiekimo linijos. 
Vienam esneniuL Kreiptis:

M.VI.S-MM. (34)

Bis žurnalo numeris taip pat 
b*jsmo turiniu vertas ypatin- 
go dėmesio. Straipsnių eilėje ^^9 
Vadovas Biržiška pamini už- fcyježia New
drarutos spaudos apgavimo su- mteųs gausiai daly 
kaktį, pateikdamas iš ano lai- $4. 
kotarpio negirdėtų tektų, su- 
r nktų savo nenuilstamu
kruopštumu. Antroji straips
nio dalis eis gegužės men. “Ai- 
dų” numeryje. Dr.y P. Calie- 
šhš lengvai skaitomoje filoso
finėje studijoje iškelia skolastl- 
kų mintis apie laiko sąvoką, 
sugretmdamas jas su naujųjų 
amžių mąstytojų samprotavi
mais. Viktoras Gidžiūnas, O. F. 
M-» šiame numeryje užbara 
savo straipsnį iš Lietuvos is
torijos — pirmųjų krikščiony
bės metų, ntec^šku metodu 
išgvŠdendamas daugelio istori
kų keltą bet ne'šs^ręstą klau
simą apie kankinius, kritusius 
nuo Lietuvos kmig^ikščiųt 
rankos. Su grožine literatūra 
| $ “Aidų” numerį atėjo Ba*- 
nardas Brazdžionis, Aldona 
Nasvytytė ir Aloyzas Barimas. 
Apžvalginėje dalyje randame 
Z. Ivinskį, Antaną Kučą, J. 
Balį, Pr. Gaidamavičių, Juozą 
Alaušių ir kt Ypatingai aktu
alus yra Pr. Gaidamavičiaus 
stra:psnis apie Qitabec’o pro
vincijos švietimo santvarką, 
galinčią pasitarnauti ir atsi
kuriančiai Lietuvai, ir Juozo 
Alaušiaus "Atviras laiškas 
Bėndruomenės Lokui”, kvie
čiąs išeiti iš orgaifzavimosi 
padėties į našią veiklą.

NERVINft
AJexanderis Ner

vinė, kuri turėtų 
[ veikti m» nervų b-

REKKAIANGAS VYRAS, 
'kuris galėtų, prižiūrėti šeštų 
šeimynų namą. Penki kamba
riai laisvu Kreiptis: 175 Ek 
dert St, Brobklyn 7, N. Y. — 
Skambutis: White.

svečias VHka ęinn^ prri. M. 
KrefriFię, VT JinaŪtaką, K. 
teSorotes ir M. lietam^ 

K Ei—OMitį I 
a prtenimą ren-

Balandžio 30 Č Bostono 
skautų senųjų lapinų - vyčių 
būrelis buvo išvykęs trJų <Be- 
nų iškylai į Baltuosius kal
nus, N. H. Iškylautojai apriš
tojo amerikiečių skautų sto
vykloje netoli Dover, N. H.

Atvyksta sofistas V.


