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RESPUBLIKONAI RENGIASI suvažiavimui San Francisco atei
nanti rugsėjį. Ten dabar lankosi ju pirmininkas Leonard Hali (vi
duryje).

KOVA IZRAELY DEL SUKATOS. KIAULIŲ IR MERGINŲ
Izraelis turi vargo su kaimy- Tikintieji ir netikintieji 

nais arabais. Bet nesutarimo Izraelyje
turi ir savo viduje — tarp ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų žydų.

Izraelį valdo netikintieji — 
socialistai Tikinčiųjų žydų yra 
dvi partijos — Agudath Izrael 
ir Misrachi Jos paskutiniuose 
rinkimuose gavo maždaug 15% 
balsų (priešpaskutiniuose tik 
12%). Tačiau tikinčiųjų yra ir 
šalia partijų. Viso tikinčiųjų 
žydų Izraelyje skaitoma 30%. 
Dalis jų nepraktikuoja savo ti
kėjimo, tačiau pripažįsta jo tei
giamą reikšmę viešajam gyve
nime.

Pernai sudarant naują val
džią Ben Gurion mėgino įtrauk-

jas. Siūlymą priėmė ir du mi- 
nisterius gavo Misrachi. Bet 
antroji partija (Agudath) siūly
mą atmetė, nes vyriausybė ne
sutiko patenkinti jos reikalavi
mų, išplaukiančių iš jų tikybi-

Pirmas klausimas, dėl kurio 
nesutaria tikintieji ir netikin
tieji žydai, tai subatos šventi
mas. Jei subata pagerbiama 
Jeruzalėje, Tel Avive, tai di
džiausias judėjimas subatom 
yra Haifoje, kuria kaip tik val
do socialistinė savivaldybė. Su 
tuo negali susigyventi tikintie
ji žydai.

Antras reikalas, kuris skaldo 
žydus, yra mergaičių karinė 
tarnyba. Socialistinė vyriausy
bė jas mobilizuoja viešiesiem 
darbam ir kariniam pratimam 
taip kaip ir vyrus. Jei Misrachi 
tik reikalauja, kad jos būtų 
siunčiamos | ligonines, laukų 
darbus, tai griežtesnioji žydų

Nubaude už maro 
bacily atnešimą
Prancūzijoje teismas teisė 

gydytoją profesorių Paul Ar- 
mond-Delille už tai, kad jis į- 
veisė triušių marą Prancūzijo
je. Gydytojas, norėdamas iš
naikinti savo dvaro laukuose 
laukinius triušius, parsigaben- 
dino iš Australijos triušių ma
ro bacilų. Jos veikė taip, kad 
triušiai išnyko ne tik gydytojo 
laukuose, bet ir kaimynu; iš
nyko Prancūzijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Olandijoje. Me
džiotojai, kurie turėdavo iš 
triušių medžioklės pramogos ir 
naudos, Įdūko prieš Prancūzi
jos profesorių. Dėjosi | sąjun
gas kovai prieš jį. Daugelis 
skundė jį teismui. Bet teismai 
vis atmesdavo jų skundus. Pa
galiau vienam pasisekė Įrodyti, 
kad profesorius sunaikino jo 
triušius ir padarė jam nuosto
lių, ir pareikalavo atlyginti. 
Teismas priteisė atlyginimo 
5000 frankų (apie 15 dol.). Bet
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Eisenhoweris«
VISUOSE VAKARUOSE PASIT EISENHOWERIO ATSAKYMU

grupė Agudath laiko tai visai 
nesiderinama su žydės moters 
tradicijom ir morale .

Ir trečias nesutarimo punk
tas tai tas nelemtas kiaulių au
ginimas. Kad tai būtų tik au
ginimas! Bet nėra paslaptis, 
kad kiaulės lipa ir ant žydų 
stalų.

Toje kovoje netikintieji žy
dai Įrodinėja, kad moderni val
stybė negali būti tvarkoma Į- 
statymais, kurie tiko gyveni
mui prieš tūkstančius metų. 
Tikintieji, ypačiai Thoros iš
mintingi aiškintojai, sako, kad 
ir moderniajai valstybei tinka, 
tie patys Įstatymai. To pavyzdį

Nors jie tvarkosi pagal moder
nios valstybės reikalavimus, 
bet jie savo Korano neatmeta. 
Kai tik mula pašaukia, jie me
ta visus savo posėdžius ir juo
se kilusius ginčus ir meldžiasi.

Tikintieji dar nurodo, kad 
valstybė bus stipresnė, jei ji są-

Gaisre žuvo 11
Baltimorėje sausio 29 katali

kų parapijos St. Rosa of Lima 
iškilmingų pietų metu kilo 
gaisras. Liepsnos užkirto išėji
mą pro vienas duris. Kilo pa
nika. Buvo sumindžioti negy
vai 11 žmonių, apie 220 teko 
gabenti Į ligoninę.

• Anglijos min. pirm. Ede
nas ir užs. reikalų min. Lloyd 
atvyko į Washingtoną, ir pirma

dienį prasidėjo jų konferenci
ja su prez. Eisenhoweriu ir 
valst sekr. Dulles. Tarp svars- *500 metrų jis sukorė per 40,2 
tomų klausimų svarbiausias 
būsiąs vidurinių rytų klausi
mas .

• Prancūzų Maroka sausio 
28 sukilėliai susirėmė vėl su 
svetimšalių legionu, žuvo 60, 
tarp jų 18 legionierių/'

Prez. Eisenhoweris sausio 28 
atmetė Sovietų Sąjungos min. 
pirm. Bulganino siūlymus, ku
riuos buvo iškilminga pompa 
perteikęs prezidentui Sovietų 
atstovas Zarubinas pereitą tre- < vietų Sąj, 
čiadienį. Skaitė sakinį rusiškai, 
paskui jį vertėjas vertė. Paskui 
visas perskaitytas raštas buvo 
•Įteiktas prezidentui. Norėjo So
vietai kuo daugiau iškilmingu
mo. Prezidentas atsakymą pa
siuntė į Maskvą per Amerikos

vo piliečiam virs ne tik jos in
teresų saugotoja, bet ir tikėji
mo šventove.

Tuo pačiu metu neretas vaiz
das gatvėje — katalikų vienuo
lės su žydų vaikais, kuriuos jos 
moko mokyklose.

Pakeltas Į konsulus
New Yorko vicekonsulą V. 

Stašinską valstybės departa
mentas sausio 20 raštu pripa
žino konsulu ir valstybės sekre
toriaus J. F. Dulles vardu išda
vė jam pažymėjimą. Tai pada
rė departamentas po to. kai St. 
Lozoraitis pakėlė 
konsulus, o ministeris P. žadei-

pripažinimo.

RESPUBLIKONŲ NAUDAI
Gallupo institutas rinko vi

suomenės nuomones, katra 
partija gali geriau išlaikvti 
Amerikos gyvenimo klestėji- 
jimą. Atsakymai — 38% pasi
sakė už respublikonus, 34% už 
demokratus, 10% nematė jo
kio skirtumo, kiti be savo nuo- 
jnonės.

• Tarp respublikonų stiprė
ja Įsitikinimas, kad preziden
tas Eisenhoweris gal'S nesutik
ti antru kartu renkamas.

+ Monaco princas Rainier 
pareiškė, kad už jo ištekėjusi 
kino žvaigždė Grace Kelly ne- 
bevaidins daugiau filmuose.

RUSAI LAIMĖJO 
OLIMPIADOJE

Italijoje tarptautinėje 
piadoje rusas Grišin laimėjo 
čiuožimo greitumo rekordą — 

olim-

sek. Jis nugalėjo Amerikos 
Ken Henry, kuris 1952 Oslo 
buvo laimėjęs pirma vieta. Da-. 
bar jis buvo tik septynioliktas. 
Moterų dešimties kilometru ke
lią laimėjo rusė Liubov Kozv- 
reva per 18 min. 11 sekundžių. 

atstovą, kad jis ten perteiktų 
užsienių reiklų ministerijai

SIŪLĖ:BULG

jungcA draugiškumo ir 
bendradarbiavimo paktą 20 
metų. Pagal jį Amerika ir So
vietai pasižada nesikišti į vie
nas kito vidaus reikalus; pasi- 
taiki ančius nesusipratimus 
spręsti taikiu būdu pagal 
Jungt. Tautų chartos dvasią; iš
plėsti tarpusavio ūkinį ir kul
tūrinį bendradarbiavimą.

Kam tai reikalinga? Bulga- 
ninas rašė; 1 “dabartinė tarp
tautinė padėtįs taip įtempta, 
kad atrodo, jog taika gali būti 
suardyta”. Santykiai tarp tau
tų galėtų būti atleisti, jei būtų 
pagerinti santykiai tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos. Tuo 
Bulganinas esąs labai įsitikinęs.

EISENHOWERIS ATSAKĖ:
“Dabartinės tarptautinės i- 

tampos negalėjo sukliudyti 
Jungt. Tautų charta ... Kaip 
galime tikėtis, kad padėtis pa
gerės, jei pasirašysime tarp 
dviejų valstybių tuos pačius 
chartos žodžius”, kurie ir char- 
toje sako, jog nesusipratimai 
sprendžiami taikiu būdu ... 

Stašinska į “Bijau — rašė prezidentas, — 
kad naujos dvišalės sutarties 
sudarymo procedūra mes ga
lime pakenkti taikos reikalui, 
nes sukursime iliuzija, kad vie
nu plunksnos pabraukimu gali
ma pakeisti tai, kas galima pa
daryti tik dvasios pakeitimu”.

Prezidentas skatino Sovietus 
parodyti darbais ,kad jie tikrai 
nori taikos. Tokie darbai būtų, 
jei Sovietai drauge su Vakarais 
imtųsi tuojau priemonių Vokie
tijai sujungti; jei Sovietai pri
tartu Esenhowerio pasiūlymui 
įvesti apsiginklavimo kontrolę 
iš oro. Karo pavojus dingtų,

Trockio Žudikas
Momard paliktas Meksikos 

kalėjime dar puspenktų metų. 
Maskvos įsakymu, Trockis bu
vo nužudytas 1940. žudikas ga
vo 20 metų. Buvo manoma, 
kad dabar bus paleistas už ge
ra elgesį bausmę sutrumpinus. 
Bet teisinąs nusprendė netrum
pinti.

Statyba Prancūzijoje ir 
Vokietijoje

Kunigas Petras, vadinamas 
benamių tėvu, metęs parlamen
tą, vėl atsidėjo benamiam glo
boti Jis pareiškė spaudai, kad 
Prancūzijoje per metus pasta
tyta 150 naujų butų, o Vokie
tijoje 500,000.

jei tautom būtų leista laisvė 
pasirinkti tokią valdymo for
mą, kokios jos pačios nori.

VISUOMENĖ PRIĖMĖ!
Visuomenėje Bulganino laiš

kas buvo aiškiai įvertintas kaip 
propagandinis triukas sudaryti 
įspūdį, kad Sovietai nori taikos, 
bendradarbiavimo, draugišku
mo. Su tokia propaganda sku
binosi kaip tik prieš Eisenho- 
werio Edeno konferenciją. Už 
tat yra visuotinis pasitenkini
mas, kad prezidentas Eisenho- 
weris aiškiai atsakė Bulgani- 
nui, jog ne žodžiai, o darbai pa
rodys jų taiką. Nors tolimes
nėm derybom duris preziden
tas paliko atviras ,bet siūlo
mos sutarties atmetimas priim
tas visų su pasitenkinimu.

Su juo didesniu pasitenkini- 
atsakymą pri- 

kraštų atsto- 
siūlomą drau- 
iš pradžių pa
su karčia pa-

mu prezidento 
ėmė pavergtųjų 
vai. Bulganino 
giškumo sutartį 
vergtieji priėmė
staba: argi jau Maskva pasiry
žus ir Ameriką okupuoti, nes 
lig šiol visas okupacijas ir 
aneksijas Maskva pradėdavo 
nepuolimo ir draugiškumo su- nasis Nato. Nors Sovietų užs. 
tarčių sudarymu.

ANTANAS ŠKfcMA, laimėjo 
“Darbininko” premija.

DARBININKO PREMIJĄ LAIMĖJO ANTANAS ŠKĖMA
Bostono teatras turėjo pasisekimo Brooklyne

Darbininko tradicinis vaka
ras šiemet praėjo itin pakilia 
nuotaika. Publikos buvo tiek 
daug, kad vos vos tilpo didelė
je šv. Antano parapijos salėje. 
Pakilumo suteikė du dalykai— 
dramos premija ir Bostono 
Lietuvių Teatro Sambūrio su
vaidinta V. Karklinio 3 veiks
mų komedija “Raudonasis vy
nas”.

Dramos premija skirta atžy
mėti Darbininko 40 metų su
kakti. Drama pasirinkta todėl, 
kad šis žanras labiausiai už
mirštas ir mažiausiai puoselė
jamas. Į konkursą mūsų rašy
tojai reagavo itin gyvai, atsiu
sti net 22 dramos veikalai, iš 
kuriu sausio 20 d. jurv komisi
ja išrinko viena premiiuotina. 
Premijos įteikimas ir vyko 
prieš vaidinimą.

P. Jurkus, Darbininko redak
cijos narvs, pradžioje supažin
dino su Darbininko sukaktimi 
ir dramos konkursu. I sceną 
pakvietė jury komisijos pirmi
ninką Praną Naujokaiti sckre-

• Sovietai dar tyli savo gy
ventojam apie tai. kad prezi
dentas Eisenhoweris atmetė , 
Bulganino siūlymus.

Anglų spauda prezidento žy
gį sveikina.

PJLETV AŠIGALY senosios ir doderniosiss lusiisiekimo priemonės: 
lėktuvas, šunes. ledlaužis.

Mendes-France ne«avo9 ko norėjo
Prancūzijos prezidentas Co- 

ty pavedė socialistui Mollet su
daryti vyriausybę. Joje Mollet 
sąjungininkas Mendes-France 
tegaus pirmininko pavaduoto
jo ar ministerio be portfelio

RAUDONASIS NATO 
POSĖDŽIAVO

Prahoje posėdžiavo raudo-

reik. min. Molotovo ir Žukovo 
atsilankymas turėjo duoti iš
kilmingumo ir reikšmės, bet 
nieko naujo iš tos Sovietu ir 
satelitų konferencijos nepa
skelbta. Tebuvo daug kaltini
mų Amerikai, kad ji atnaujina 
šaltąjį kara. Daug demonstruo
ta prieš vakarų Vokietiją, kam 
ji ginkluojasi ir dedasi su Va
karais .

ORO KARAS PRIEŠ 
BALIONĖLIUS

Austrijos pasienio gyvento
jai neramūs, nes atlekia kul
kos Čekoslovakijos lėktuvu, 
kurie skraido ir šaudo balionė
lius, siunčiamus su agitaciniais 
lapeliais “Laisvosios Europos”.
Esąs tikrasis pasienio “oro ka- Užsienių reikalų min. Brenta- 
ras”. no pažadėjęs reikalą ištirti.

torių Joną Aisti, komisijos na Darbininką ir laureatą raštu 
rius — T. Leonardą Andriekų, sveikinu Lietuvių Rašytojų 
dr. Pr. Bagdanavičių, (Henri Draugijos pirmininkas Ben. 
kas Kačinskas, vaidinęs “Rau 
donajame vyne”, nepasirodėi 
taip pat ir dramos premijos 
mecenatą — Darbininko admi 
stratorių T. Ambrozijų Praka 
Pa.

Tuoj pat jūry komisijos 
sekretorius Jonas Aistis per 
skaitė aktą, kad visais balsais 
p r e m i j uojama KupiŠkiečio 
slapyvardžiu pasirašyta drarr- 
“žvakidė” ir kad jos autorius 
yra

Antanės Škėma.

I sceną pakviestas laureate 
ir sutiktas triukšmingais ploji
mais. Plojimams aprimus. Dar
bininko administratorius T. 
Ambrozijus Prakapas Įteikė 
laureatui Antanui Škėmai pre
miją — 500 dol.. kartu sveikin
damas ji ir linkėdamas geriau
sios kūrybos .

Po audringų plojimų kalinė
jo Pr. Naujokaitis, iškeldamas 
premijuotojo veikalo idėją, jo 
problematiką, dramatinę są
rangą ir pabrėždamas, kad 
premija ir veikalu džiaugiasi 
ne tik jury komisija, nelik 
Darbininkas .bet ir visa lietu
viška visuomenė, nes tik kiry- 
ba pasireiškia tautos gyvybė- 

vietą. Bet užsienių reikalų mi- 
niterio negaus, anksčiau jo 
politika buvo priešinga Euro
pos taendruomenei, jo nerems 
MP, o Mollet tikisi kaip nors 
laimėti MRP pritarimą. Nuo 
siilomos ūkio ministerio vietos 
Vendes-France pats atsisakė. ŠĮ 
antradienį savo vyriausybę pri
statys parlamentui.

PRIE KINIJOS KAUTYNĖS
Kcm- Kinijos kariuomenės 

per kelias dienas apšaudė 
Jlatsu salą, kuri yra naciona
linės Kinijos rankose. Atsimo
kėdami nacionalistai sausio 28 
užėmė tris komunistų laikomas 
saleles, pasiėmė belaisvius, 
ginklus ir vėl pasitraukė.

BR.AEUTIGAM — LIETUVA— 
ŽYDAI?

Vokietijos socialdemokratai 
sausio 23 sukėlė triukšmą 
prieš Otto Braeutigam, rytų 
skyriaus vedėja užsienių reika
lu ministerijoje. Esą jis buvęs 
‘tiesioginis Ribbentropo ben
dradarbis” ir prisidėjęs prie 
žydų naikinimo Lietuvoje 1941.

Babrauskas ir Bostono Liet. 
Dramos Sambūris.

Laureatas Antanas Škėma 
savo žodyje nukrypo i gimna
zijos dienas, kaip jis. ieškoda
mas originalumo, neišlaikė 
plano ir kaip šiuo atveju, ra
šydamas savo “Žvakidę”, deri
nosi prie Darbininko konkurso 
nuostatų ir visai nuoširdžiai 
sprendė savo kūrini.

Premijos Įteikimo aktas bu
vo trumpas, praėjo sklandžiai. 
Po jo scenoje liejosi “Raudo
nasis vynas”.

“Raudonasis vynas" Žiūrovui 
jau buvo pažįstamas bent iš pa
lankių spaudos atsiliepimų, ku
riais buvo sutiktas pirmasis jo 
suvaidinimas Bostono scenoje. 
Palankiai nuteiktas, jis davėsi 
dabar pagaunamas jau pirmo 
veiksmo, žiūrovus laikė įtemp
tus ir per visa antrąjį veiksmą. 
Labiau atleido paskutiniame 
trečiame veiksme, kur buvo 
jau mažiau vidaus Įtampos, kur 
atomazga jau tenkinosi dau
giau žaismu.

Kuo veikalas žiūrovą patrau
kė’ Ne veikalo išoriniu veiks
mu. Jis silpnas. Daugiau vL

(Nukelta | 8 psl.)
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VIENUOLYNAS
PRIE’SANDOMIRO

nų reikalai jai ir priklauso. 
Grafas, netekęs kantrybė, čiu
po mergaitę už pažastų ir no
rėjo ją vilkte išvilkti iš kam
bario, bet Eiga pašoko, nu
griebė mergaitę už rankos ir 
tempdama į save sušuko:

Mūsų dėmesį labiausiai pa
traukia toji prezidento D. Ei- 
senhowerio laiško vieta, kur 
jis užsimena apie pavergtąsias 
tautas. Pažodžiui jis taip sako: 
"karo metu buvo iškilmingai 
sutartą pagerbti tautų .te^ę 
laisvai pasirinkti sau tokią val-

žodžiais tariant, prezidentas D. 
Eisenhoweris pasiūlė sutvarky
ti visai konkrečius ir opius 
klausimus, kad iš to būtų ma
tyti, kas tikrai taikos nori ir 
kas tiktai lapės uodega vizgina.

drumstos ir klaikios. Tarnas 
turėjęs kelis kartus pašaukti 
jį vardu, kol grafas atsiliepęs. 
Tarnas jam pranešęs, kad gra
fienė šį kartą yra prašiusi pus
ryčių ateiti į jos kambarius. 
Grafas nustebęs pasižiūrėjo, 
bet pakilęs ir nieko nesakyda
mas nusekė paskui tarną.

Sovietu Sąjungą nieko ne
siūlo Amerikai daugiau, ko ne
apimtu Jungtinių Tautų charta. 
Prezidento atsakyme ir buvo 
pažymėta, kad čia nereikia jo
kios naujos sutarties ,nes ta 
charta abi šalis įpareigoja tai
kiu būdu- spręsti konfliktus 
ir palaikyti gerus kultūrinius 
bei ūkinius santykius. Sovietai 
nėra to. vykdę, nors pasižadė
ję, ir dėl to dabar reikia ne 
naujų sutarčių ir pažadų, o 
darbų. Darbais tegalima paro
dyti, kas nori ir kas nenori tai
kos. Sovietai to dar nėra paro
de, bet galėtų tai padaryti, ne
sipriešindami Vokietijos suvie
nijimui priimdami tarptauti
nę inspekcija apsiginklavimui 
kontroliuoti ir išlaisvindami jų 
pačių pavergtas tautas. Kitais

Laikraščiai, komentuodami 
Bulganino ir Eisenhowerio laiš
kus, pastebi, kaip Sovietų Są
junga siūlosi vis su naujom su
tartim, bet ju nesilaiko, čia 
primenamos Maskvos padary
tos sutartys su Baltijos valsty
bėmis ir Suomija. Pavyzdžiui, 
su Lietuva buvo pasirašytos 
net kelios taikos sutartys ir vi
sos jėga sulaužytos. Sulaužytas 
ir karo metu duotas pasižadė
jimas kitų valstybių nepaverg
ti. Nesilaikoma Jungtinių Tau
tų chartos. Visa tai Maskvai 
atsirūgsta, kai ji bando naują 
“taikos tinklą” užmesti.

mas apie kryžių ... Esą 1925 
rugsėjo 25 du raudonarmie
čiai žygiavę į Gaišiu kaimą 
Mandžūrijoje. Neįėję į kaimą 
kryžkelėje jie radę kryžių. 
Vienas kryžių pagerbęs, ant
ras’ buvęs bedievis ir šovęs į 
kryžiaus kančią. Nuo šūvio iš 
kryžiaus kančios ištryškęs 
kraujas; kraujavę kelias die
nas. Laboratorijoje buvusi pa
daryta analizė. Ji parodžiusi, 
kad kraujas buvęs žmogaus.

— Mano pone, neleisk savęs 
prigauti, — sukukfiojo senas 
tarnas, puolęs Staršenskiui į 
kojas. — Pagalvok apie savo 
kūdikį ir žmoną, apie visa, ką 
turi! Neleisk sutepti savo gi
minės vardo!

— O kas tau rūpi? — rūsčiai 
paklausė grafas. — Ką tu turi

Sovietų Sąjungos pasiūlymas 
Jungtinėm Amerikos Valsty
bėm sudaryti 20 metų taikos 
sutarti prezidento D. Eisenho- 
werio buvo švelniai, bet griež
tai atmestas. Tokį prezidento 
nusistatymą parėmė abi parti
jos — respublikonų ir demo
kratų. Tai reiškia, kad jis rado 
pritarimą plačioje Amerikos 
visuomenėje, ką savo ruožtu 
pasako ir spauda. Didieji Ame
rikos laikraščiai Sovietų Sąjun
gos pasiūlymą laiko piktos 
propagandos triuku. Juo siekia
ma iš vienos pusės Ameriką iš- dymosi formą, kokia joms pa
skirti, iš jos sąjungininkų ir iš 
antros — mesti kaltinimą, kad 
Amerika nenorinti taikos. Ame
rikos atsakymo dar neskaitęs, 
o tik sužinojęs, kad jis neigia
mas .Molotovas jau pareiškė 
jog jis nesuprantąs, kaip gali
ma atmesti “draugiškumo pa
siūlymą”. Čia ir kyla klausi
mas, koks tas Maskvos siūlo
mas draugiškumas ,kad jis 
Amerikos buvo atmestas?

nių-savo dvaro laukų. Jis keti- lis taip pat buvo netvarkoje: tos žmogystos. Pagauta;jj-.riša
no ilgesnį laiką užtrukti. Buvo ' jo durys: buvusios' neužklęstos. drebėjo. Tai, buvo Dari^ede —
jau gerą kelią nujojęs, saulė Bet dvaro taniai galėjo ir už- Eigos tambų^inė. į Paklausta,
artėjo į laidą. Staiga išgirdo miršti jas Užrakyti. ką ji čiai vetyganti, ..jikąįboje
šaukiant jį vardu. Balsas aidė
jo baimingai Atsigręžęs išvy
do besivejantį šeną savo tar
ną, kuris jojo nuvarytu arkliu, 
šaukė ir mojavo, prašydamas 
grafo sustoti ir jo palaukti. 
Grafas sulaikė ir apsuko savo 
žirgą. Tanias prijojo beveik 
uždusęs, vos begalįs žodį pra
tarti. Jis pašnabždėjo į ausį, 
kad nepažįstamas žmogus praė
jusią naktį buvo vėl pastebėtas 
pilyje. Grafas pasileido riščia 
namų link. Tarnas vos beįsten
gė sekti iš paskos.

Gulė jau naktis. Visai arti 
pilies radę naktigonėn išjoju
sius dvaro žmones, jiedu nusė
do nuo arklių ir paleido juos 
ganytis ,o patys pro brūzgynus 
slinko į tą sargo namelį, kur 
dažniausiai slėpdavęsis įsibro
vėlis. Buvo jau visai sutemę. 
Balzgana mėnesio Šviesa tesi
matė dangaus pakraštyje, kur 
turėjęs mėnuo dar pakilti. Jų 
akims žybtelėjęs žiburėlis sar
go namelio pusėje. Jie skubė
jo pasiekti miško pakraštį. At
siradę kalvelėje, ant kurios 
buvo pastatyta sena sarginė, 
už pilies sienos, namelyje jo
kios Šviesos daugiau nepaste
bėjo. Tačiau mėnesienoje gra
fo tarnui krito į akis šviežiai tikėdamasis pagauti, prie pat ga jam pasakė, kad ji pati tą grafas mdmvo Dė nusirėdęs, jei žino, 
įmintos žmogaus pėdos. Name- užtvaros grafas užtaikė ant ki- reikalą ištindami nes jos tar- Įdek ir primigęs. Akys jo buvo (Bus daugiau.)

tinka". Prezidentas D. Eisenho- 
weris pasiūlė Sovietų Sąjungai 
padaryti taikai didelį pasitarna- 
vimą: įvykdyti tą iškilmingą 
pažadą; vadinasi, duoti laisvę 
pavergtiesiem nubalsuoti, ko
kios valdžios jie nori. Tai jau 
bus veiksmo, ne žodžio siūlo
ma taika. “Nereikia turėti iliu
zijų — pastebi prezidentas 
savo laiške, — kad taikai gali 
pasitarnauti plunksnos brūkš
telėjimas, o ne pasikeitusi dva
sia”. Deja, to pasikeitimo So
vietų Sąjungoje nesimato nei 
po Ženevos susitarimų? Ką ta
da gali duoti naujos sutartys, 
jei savo žodžio nesilaikoma?

Man labai rūpi, kad jūsų 
svainiai klastas spendžia, ir 
jie žino ko sieki*.

— Ar tau tik nesimaišo gal
voję? — suriko grafas.

— Ne, — atsakė tarnas. Aš 
žinau, ką kalbu. Vienas iš Jū
sų svainių slaptai lankosi pily
je. Vog&nito Peidžtamas. Die
nų dienas jto pratūno sarginė
je, ten prie Žvėryno, prie pat 
užtvaros, jau apipuvusioje.

— Kieno tai negudrios šne
kos ?

__ Mano, aš pats jį mačiau.
— Slaptai pffin {leidžiamą?

Du Romos laikraščiai rašo 
apie nuostabias istorijas su pa
veikslais ir kryžium Sovietų 
Sąjungoje. “Notizie Russe”, 
kurį leidžia “CoUegium Russi- 
cum”, ir “Osservatore della 
Domenica” pasakoja tokius 
įvykius.

1923 rugsėjo 23 Krolevič 
kaime netoli Vladivostoko vie
no kaimiečio pirkioje kabojęs 
Kristaus paveikslas (ikona) 
staiga ėmė atrodyti kaip atnau
jintas. Pasklidęs apie tai gan
das per visą kaimą. Pasiekęs 
saugumo ausis Atvykę saugu
miečiai paveikslą nuplėšė nuo 
sienos, durtuvais subadę ir su
draskę. Bet sudraskytas pa
veikslas saugumiečiu akyse Čia 
pat vėl buvo sveikas, žinia 
apie tai padariusi tokį įspūdį 
kaimui, kad valdžia turėjusi jį 
konfiskuoti, norėdama išveng
ti demonstracijų.

Kitas atsitikimas pasakoja-

v^įrinėsVo- Vte JaoMį entaredistai. 
Kori Mu atwžw Nemovus 

stebėdami ir perkeldinėdami 
papirosus iŠ' vieno lūpų krašto 
į. kitą, enkavedistai pradėjo 
klausinėti, kaip Neinovai maną 
savo nusikaltimą išpirkti?' Kaip 

jie padaryta tėvynei “skriau
dą” — dešimt metų " buvimą 
kapitalistiniame krašte — ma
ną atitaisyti? Nesulaukdami 
atsakymo, enkavedistai prane
šė, kad už tai dabar su Nemo- 
vais taip bus pasielgta.

žmona su vaikais bus atskir
ta ir perkalta į Sov. Sąjungą, 
o vyras turės važinėti į vakarę 
Vokietiją kaip šoferis, su slap
tais uždaviniais.

Boris Serebrjakovas, kurs 
buvo išsilavinęs, turėjo pasira
šyti raštą, kad jis sutinka lan
kyti sovietų slaptąją saugumo 
—- šnipinėjimo mokyklą, kurio
je turės išeiti skubiuosius še
šių mėnesių kursus. Po to bū-

— Mano patikimą svainį?
— Taip, esu jį Varšuvoje 

matęs.
— Žinai jo vardą?
— Jūs žinote, pone, kad 

Varšuvoje esu buvęs tiktai tą 
kartą, kai turėjau rimtus reika
lus su jumis aptarti, ir tai bu
vo svainių darbeliai. Bet vie
ną iš jų tikrai jūsų aplinkoje 
mačiau. Galėčiau savo galvą 
dėti

išgyveno šešių rusų tremtinių 
grupė. Tai Eugenijus Nemovas 
(34 m.) sur žmona (25 m.) ir 
dviem mažais vaikais — visi 
keturi iš Miuncheno, ir 2 vyrai 
iš Niurnbergo tremtinių sto
vyklos. Boris Serebrjakovas 
(29 m.) ir jo draugas Leonar
das ChareviČius (37 m.). Iš 
visos grupės tik Nemovas turė
jo darbo, bet ir jis su šeima 
pragyveno labai sunkiai. Kiti 
du vyrai, būdami bedarbiai, 
gyveno dar sunkiau .

Visi minėti asmenys taip pat 
gaudavo reguliariai gen. Mi- 
chailovo vadovaujamo “Renat- 
riacinio komiteto”7 draugiškus 
kvietimus grįžti į Sov. Sąjun
gą, ir drauge užtikrinimą, kad 
jiems nebus jokios bausmės ar

Staršensltis pavalgė pusry- 
čius nebylus. B žmonos kamba
rio išėjo prislėgtas. Senasis pi
lies užvateda, sutikęs tą rylą 
suniukusi crafo. nebedrįso io 
(jaugiau KaiDHu, ukui sese jo 
veido Brafšką, S kurios norėjo

jie 'žžnor- Iras: laukia sugrįž- 
tančiujų ir todėl toms vilionėm 
pasįduodąnčiųjų lietuvių Vo
kietijoje nėra. Po kartotekų 
išvogimo visiems Bendruome
nės nariams siunčiamas melų 
laikraštukas “Už sugrįžimą į 
tėvynę” skelbia sugrįžusiujų 
laiškus — pavardes, bet jos be
veik visos maskoliškos. Tik la
bai retai pamini ir lietuvišką, 
bet ir tai jau senai — tuoj po 
karo sugrįžusiųjų. Be to, yra 
abejotina, ar ir tos pavardės 
nėra pramanytos, o patys laiš
kai pačių sovietų išgalvoti.

Iš slavų tremtinių, nors taip 
pat labai retai, sugrįžtančiųjų 
pasitaiko. Tačiau jų dalia ne
pavydėtina. Kartkartėmis atsi
randą plyšiai geležinėje uždan-

Pasakojimai apie sudraskytą 
paveikslą ir sušaudytą kryžių

Oonce Vrnitrri>; ttž j» PJTOrnfrėfiBh Kekreterfor Bnjtoš Cocte. Bommrije:
Lenktja, PJT Plnfiininlaui dr. VBfr sekretortas Jotai Fort** jjnUMt Dr.
M. Dimftrov, BolgariM;V»e. SMrifalustaift,Uetev*; t niiaarį V«Mer,'Eštija;<^nrtMrttar V&afajta,' 'Rumer- 
ni>;H»MUi DostC Albtatųa; if sž Jo dr. Jūrėj Slav&, Oe£ėŪevakU*. V '

Tai du konkretūs atsitiki
mai. Esą' pasakojama iš įvairių 
vietų ir įvairiais laikais apie 
panašius atsitikimus su ‘iko
nom”. Su tam tikrais paįvairi
nimais: vienur esą paveikslas 
staiga atsinaujinęs, kitur pa
mažu. Vienur atsinaujinęs ir 
toks likęs ,kitur tik pasirodęs 
ir paskui dingęs.

Laikraščiai tuos įvykius pa
vadina “stebuklais”.

— Naktimis.
Grafas giliai susimąstė, Ma

tyti ,jo mintys sukosi apie tos 
paslaptingos žinios mazgus. 
Jis stengėsi prisiminti ,ar se
niai Eiga turėjusi kokių nors 
žinių iš savo brolių. Jam atro
dė, kad nuo to karto, kai jie 
čia lankėsi ir išvyko su sese
rim susipykę, Eiga nebus nie
ko apie Juos girdėjusi. Grafas 
įsakė savo tarnui tylėti kaip 
žemei, o pats nusprendė tas ne
lauktas žinias giliau patyrinėti.

Praslinkus keliom dienom, 
grafas išjojo apžiūrėti tolimes-

siąš pristatytas į vak. Vokietiją 
kaip to rajono agentas.

Leonardas Charovičivs, kurs 
buvo neišsilavinęs ir nepaslan- 
sus, suras įuumki j va*. vonia* 
tiįą fcenMMdstinf ^raįHgenda ir -

jau H štai kokią “tėvynę” pamatė 
C jos išsiilgusieji! To jie nei sąp 

o. Nemovams reikėjo tik pasi- ne nesąpnavo. Todėl paskuti*: 
rašyti ir (kalbėti į garsinę niu momentu, kai pėsčiomis 
juostą. Kai Nemovai tą reikalą- buvo vieno sovietų karininko 
rimą patenkino, buvo pristatys vedami t geležinkelio stot*. į- 
ti į sovietų atstovybę Berlyne, tižiausiam to karininko i^aš- 

čiui, spruko staiga į šalį risi, 
su uudais vaikais ant rankų, 
k* greitai perbėgo į prdhčūzų 
sektorių.
; Pabėgti pavyko

ne. Dabar Įie savo pažįstannen 
ir lutiem tremtiniam pasakoja 
savo siaubingus . išgyvenimus 
ir kas laukia ty, kurie bolševi
kų propagandai patiki .

Vokiečiai šį įvykį aprašo la
bai nuoširdžiai, suprasdami ir 
giliai atjausdami tremtiniu da
lią, ir net stebėdamiesi, kad 
atsiranda ^vailiuku, kurie vis
gi grįžta į “tėvynę”.

Red. prierašas: šie pavyz
džiai rodo, kad reikia labai at
sargiai ir apdairiai naudotis ir 
leidimu laisvai rašyti Lietuvon 
laiškus, tie laiškai nebūtų pa
naudoti kaltinimu giminėm už 
susižinojimą su “kapitalistiniu” 
kraštų savo tėvynės “išdavi
kais”.

tą. Pilies sienoje nedideti var- 
teliai buvo taty> pftt atviri. Gra
fas buvo įsdkęs risada laikyti 
juos uždarus ir užrakytus; net 
raktas buvęs jo žinioje .

Pastangos, fcą nors iš mer
gaitės išgauti, nuėjo niekais. Ji 
užsispyrusiai tylėjo. Įdūkęs 
grafas nugriebė ją už rankos ir 
ilgą kelią tempte atitempė. į 
žmonos kambarius. 

■ • •
Kambariai nebuvo užrakyti, 

juose degė šviesa. Eiga dar 
budėjo nenusirengusi. Netver
damas iš įtūžimo, grafas trum
pai nusakė Eigai, kas yra atsi
tikę. Jis reikalivo, kad mer
gaitė tuojau prisipažintų arba, 
nieko nelaukiant, būtų atleis
ta iš tarnybos ir pavaryta iš 
pilies. Daratėlė sukniubusi dre
bėjo ir balsu verkė.

Grafas buvo laukęs, kad 
žmona susijaudinusi apstulbo 
arba įširdusi ant mergaitės pri
tars jo reikalavimams. Bet ne
įvyko nei vieno nei antro. Eiga 
ramiai ir šaltai jam pastebėjo, 
kad savo šūkavimu nedrumstų 
naktinės namų ramybės. Kai 
grafas vis dar nesįvaldė ir 
spyrėsi mergaitę pavaryti, El-

Elga pasitiko vyrą smagi ir 
spindinti, tartum nieko nebūtų 
buvę. Apie praėjusias išnaktis 
užsiminė tiktai puse lūpų ir 
linksmai juokaudama. Grafas 
sukliudęs mergaitei pasimaty
ti su jos įsižiūrėtuoju. Pakvies
ta Daratėlė prisipažinusi, kad 
ji mylinti. Kai netikėtai tada 
buvusi užklupta, jai buvę gėda 
prisipažinti. Ji prašanti atleisti, 
kad grafui ir grafienei tiek ne* 
malonumų pridariusi Eiga ap
ramino mergaitę, kad dėl to 
jai nieko pikto neatsitiks, nes 
ji atleidžianti, ir grafos tik
riausiai tai padarysiąs. Star- 

priėjęs bandė jį prakalbinti, šenskis linktelėjo galva, ir 
tačiau grafas nepratarė nė žo- mergaitė išėjo iš kambario, 
džio. Jto pranyko duryse savo 
kambarių, kurie buvo atskira
me pastate priešais pilį, davęs 
tarnui ženklą jo nebesekti.

Kaip jisai praleido tą naktį, 
niekas negalėtų pasakyti. Atė
jęs B ryto tarnas rado £ 4š va
karo vilkėtuose drabužiuose: fiskaityti, ar grafas tiesą jau

sūasameTtoN rate*.
Stic yaarty —------------R80ris* 

ris*

— Nori, gali ir mane taip 
mesti iš namų! Nepažinau ta
vęs tokio anksčiau, savo ne
laimei. Gali mane įžeidinėti ir 
skausti, bet nekalti tarnai ne
turi kentėti.

Galvos mostu Eiga parodė 
tarnaitei kitas duris — į savo 
miegamąjį. Daratėlė nieko ne
laukdama ten įsmuko, o Eiga 
duris užrakino ir išdidi išsi
tempė prieš grafą.

štaršenskį, rodos, būtų per
kūnas įtrenkęs. Valandėlę jis 
pastovėjo it suakmenėjęs. Pas
kui vikriai apsisuko ir išlėkė 
pro duris, lyg kieno vejamas. 
Pabėgėjęs kelis žingsnius, vėl 
sustojo ir susimąstė. Tarnas

. Lengviau kiek alsuodamas 
su savo palydovu grafas kilo į 
Skardį,, kurioje stovėjo pilis. 
Visa apylinkė jau skendo sida
brinėje mėnesienoje. Pilis at
rodė it užburti laumės rūmai 
Staršenskio mintys susikaupė 
ties Eiga. Ji pasirodė jam tokia 
šviesi ir žari, kaip niekada ligi 
šiol. Taip buvo dėl to, kad 
pradingo slaptas įtarinėjimas, 
įsigraužęs j jo sielą. Jautė, kad 
ji nekalta. Vaizduodamasis, 
kaip ji dabar rambi ir bė jo
kių rūpesčių ilsisi miego apim
ta, ilgėjosi Eigos daugiau negu 
bet kada, net prašydamas jos 
tėvą duoti dukterį į žmonas .

Užsisvajojęs grafos kopė vis 
arčiau pilies. Netikėtai iš savo 
svajonių žavesio buvo pabu
dintas greta sekusio palydovo. 
Tarnas pirštu parodė į mėnu
lio nutriekstą lauką. Ten ėjo 
žmogus, sekamas tamsaus še
šėlio. Praėjęs pievelę, sėlino 
įsmukti į pilies kiemą. Grafas 
nesusfvaldė. Balsiai šūkterėjęs 
ir griebęsis už kalavijo, pasi
leido tą naktibaldą vytis. Nepa
žįstamas, per anksti Įspėtas, ap
sisuko nuo tvoros ir įsmuko į 
krūmus. Sekdamas įkandin ir

ėjo prie uderib; Hof. Cią jie 
vokbčių sovfetiniamš polici
ninkams pabadė iš gen. Jfichai- 
lovb išdurtą pažymėjuną, pagal 
kurį kelias į tėvynę ėmėjo bū
ti laisvas. Tačiau greitai turė
jo apsivilti: prisistatęs pasienio 

karininkas rysę* pareiškė, 
kad su gan. Michaifovu |ię ne
turį nieko bendra ir visus grįž
tančiuosius, drauge su vaikais, 
uždarė į kalėjimą.

Minėtas pasienio karininkas, 
telefonu pasitaręs su sovietų 
atstovybe f rytų Berlyne, po 
dviejų dienų suimtuosius, lydi
mus ginkluotų sovietų karių, 
pristatė į rytų Berlyną- & Ne- 
movo ir jo žmonos Berlyne 
tuojau pareikalavo parašyti 
laiškus likusiems draugams 
Miunchene ir pranešimą e per 
radiją. Jie tai padarė, tačiau



prisidėjo

SIUNTINIAI LIETUVON

tas pražūties 
įtriotai ir šau-

istorinį bruožą bei ryškinant į- 
■E t žymiąsias ateitininkų asmeny

bes; šūkio filosofijos nagrinėji
mas palietė pasaulėžiūrų prob
lemą; gi šūkio mikologijoje bei

e UNESCO pakvietė Pax 
Romaną dalyvauti studijose, 
skirtose problemai: “Žmonijos 
vaidmuo dabarties kultūroje”. 
UNESCO paruošė pagrindines 
tezes, reikalingas šiam'klausi-

tas laimėjimus bei pralyta to
limesnės ^otas ir palaimos.

Sunku buvo sausio 1 išsi
skirstyti. Tas atsisveikinimo

Prityrusi “Haskoba” Ltd., (Londone. Anglijoje) at
stovybė priima užsakymus siuntiniams į Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai, Įvairios medžiagos 
rūbams ir avalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio 
gavėjas, priimdamas siuntini nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

Atvykite asmeniškai, ar skambinkite EV 8-6163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai.

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “KASKOBA” Ltd.. London 
c o LAIMA

z ir vėl atrieda Vasario 16. mi išlaiko, tas myli motiną, ne 
Vienus gąsdina minėjimai, ii- vien brangiais gintaro karo- 
gos- kalbas ir sveikinimų virti- liais ar šalkme skarele pasipuo- 
Bės, kitas nem^bniai nute&ia šilsią^ tat atsimena ir karta su 

ja šerti už nelaisvės stalo ar ka- 
lėjimo grotų.

Vakario 16 egzaminas, drą
sią ir nemeluota širdimi išlai
kytas, leidžia minėjimo salėje

Pradėdama 1956 metus ir Naajus metas sutikome labai Dėkoti reik 
savo kadencijos antrą dalį jaukioje nuotaikoje, gi tą naują 
Studentų Ateitininkų Sąjungos kūdikį pasitikti visi susirinko tnnžfvtog 
Centro Valdyba, kuriai Sana- j tapiĮySv kBr trumpu susi- atsidavimas la 
niai vadovauja V. Kleiza, gali 
pasidžiaugti eile gražių pasiek
tų laimėjimų.

K {v bene ryflueus&as bus

KENNEBITNKPCHiTE ateitininkai studentai prie dHkusiju stalo. Nuotr. V.
Valaičio « m. "Ateities” Nr. 1

Liet. Stiid. Sąjungos studijų dienosChicagoje ir N. Yorke

arba

studi-

4. Paskautininkė Aldona Bar-

stadt miestuose. Programoje—

nebunkporte> Maino, esančia
me tėvų pranciškonų vienuoly-

• Katalikų Akademikų Suva
žiavimas (ICMICA) šiemet šau
kiamas Velykų atostogų metu

momentas, pabaigus bet kurią 
ateitininkišką stovyklą, visada 
sukuria kaž kokio gailesio į- 
spūdį, šiuo atveju skirtis buvo 
itin sunku, nes stovyklautojai 
susibūrimu buvo labai paten
kinti. Jie visi tikrai to žodžio

Kas rytą ir vakarą savo pa
moksluose Sąjungos dvasios va
das T. J. Kidykas, SJ, nagrinė
jo šūkio teologiją; šūkio antro
pologija nagrinėta, paliečiant

sam vadovavo Vyt Vygantas.

Šią žiemos stovyklą reikia 
laikyti tikrai pasisekusią. Su 
šia mintimi sutiko ir tie, kure 
bendrai į visus susibūrimus kri
tiškai žvelgia. Belieka išreikšti 
tik pageidavimą, kad tokiu 
kursų rengimas taptų tradici
niu atefrminkHBcos veiklos pa- 
sireiškimu.

stalo diskusijos tema — “Lie
tuviškų vertybių ugdymas mu
myse pačiuose”. Diskusijas 
praveda kol. D. šeputaitė (De
troitas), kol. L. širmulytė (Ur- 
bana), kol. J. šoliūnas (Chica- 
ga), Moderatorius kol. V. Ka
ntautas (Clevelandas). 3:30 v. 
kol. J. Šmulkštys skaito pas
kaitą “Mūsų santykiai su ap
linka, ypač lietuviškąja”. 7:30 
v. studentiškas linksmavaka- 
ris .

Sekmadienį, vasario 5 d.— 
10 vai. pamaldos; 11:30 iškil
mingas posėdis ir studijų die
nų uždarymas. Kalba Domas 
Velička

Visos paskaitos vyks Vyčių 
salėje, 2453 West 47 Str., pa
maldos — šv. Kryžiaus balny-

Tuoj po Kalėdų švenčių, 
gruodžio 27, į tą šiaurinį Ame
rikos kurortą suvažiavo gražus 
jaunimo būrys, pasiryžęs savo I 
įsitikinimuose stiprėti, kai tuo 
meta plačioji mūsų jaunimo 
masė namuose linksminosi ir 
atostogavo.

Į Kennebunkportą suvažiavo;] 
atstovų iš visų Amerikos Vie
tovių — nuo Los Angeles iki 
Bostono.

Reikia pasidžiaugti faktu, 
kad kursai buvo pravesti labai ' 
sistemingai Tokiu būdu kiek
vienas dalyvis turėjo tikrai pui
kių progų savo ideologiją gi
liau pažinti, patirti geresniu 
metodų, kaip tuos siekimus į- 
gyvendinti. Programos esme 
sudarė ateitininkiškos ideolo
gijos apžvelgimas įvairiais po-

CHICAGOJE 
šeštadienis, vasario 4 d. —

9 vai. registruoja, 10 vai. Al
donos Augustinayičienės pas
kaita — “Lietuviškųjų dvasinių 
vertybių esmė”, 11:30 v. — 
pietūs; 1:30 v. — apvaliojo

nūs garsiakalbiai ,kai valgo 
valstybinį ragaišį, kai riebiom 
akim žvelgia j algų lapą, šven
čių priedus, paaukštintas kate
gorijas, bet jie nugarma tada, 
kai reikia parodyti nors trupi
nėlį aukos, išsižadėjimo, var
go. Vasario 16 ir yra didysis 
egzaminas, bandymo diena: ar 
mes mylime _yarganą, paprasta 
skara apsigaubusią motiną? Ar 
šviečia mums deimantais kru
vinas motinos veidas? O gal 
jis buvo malonus tik tada, kai 
ją iš sodžiaus atsiveždavom į 
puošnią operos salę laisvam 
Kaune, Vilniuje?

Vasario 16 — didžio egzami
no ir bandymo diena. Ir kas šį 
egzaminą remia ir tyra širdi-

ja, gvildenanti klausimą — 
“Krikščionybė ir kultūra”. Su
važiavimo dalyviai, baigę dar
inis ,lankys Šventąją Žemę. 
Keleiviai, vykstantieji iš Švei
carijos, moka 1,500 šveicariš
kų frankų už kelionę ir 2 savai
čių pragyvenimą.

giedoti “Tegul meilė Lietu
vos”...

(E sausio mėn. “Ateities” 
vedamojo).

Čia galime pridurti tik vieną 
raginimą: kaip visada ,taip ir 
šiemet Vasario 16 švente pri
minkime . Lietuvą savo kole
goms — kitų tautų studentam, 
moksleiviam. Renkime parodė
les, minėjimus, koncertus, su
sikaupimo valandėles, kvieski- 
me kuo daugiau kitų tautų sve
čių, kad tuo įsigytume daugiau 
bičiulių ir garsintume Lietu
vos vardą.

Kur rengiami didesni minėji
mai, nepasitikime nuošalyje: 
junkimės į organizacinį darbą, 
raginkime pažįstamus atsilan
kyti, kartu ir patys dalyvauki
me .

marš.
Programos referentu buvo 

pakviestas kun. St Yla, kuriam 
teko pravesti daugelį pamokų. 
Į kursus buvo atvykęs ir Atei
tininkų Federacijos vadas S.

Sužiedėlis; savo puikiomis 
paskaitomis jis sužavėjo jauni
mą. Dvasiniais jaunimo klausi
mais rūpinosi Tėvas J. Kidy
kas, SJ, parodęs daug entuzi
azmo. Keletą pamokų teko

Tik prie kranto žaidžia kelio® bangos. 
Išblyškęs mėnuo 
Sidabru apiberia virpėjimą vandens —

Tyla.
Tiktai kažkur dainuoja sesės 
Dainą, supintą ilgesy, 
Ir nejučiom kažkam pabyra ašaros...

' ' J

O vakaro įrašinės užliūliuota 
Miega jūra...

Iš New Yorko 
skau t v gyvenimo

, _ Vasario mėn. skauty-skaučių 
tarpe bus pravestos stalo teni
so turnyras, kuriam vadovaus 
psktn. J. Lapurka. Vėliau pra- 
matoma suorganizuoti plates
nio masto skautų sporto šven
tė.

Dramos sekcija intensyviai 
ruošiasi naujam veikalui — 
Antano Rūko 3 veiksmų links
mam nutikimui “Bubulis ir 
Dundulis”. Premjera numato
ma kovo mėn. gale .

Tėvų rėmėjų komitetas ba
landžio 7 rengia linksmą dai
nos — žodžio ir šokio vakarą, 
kurį praves akt. K. Vasiliaus
kas.

R. Frankaitė, G. Frankaitė ir 
A. Kanaukaitė sausio 8 davė < 
akademikės skautės įžodį. !

Jūrų skautų “Audros” lai- ] 
vas, kuriam šiuo metu vadovau- ] 
ja s. v. R. Penikas, intensyviai j 
ruošiasi j. s. patyrimo laips- ! 
niams; išklausyti R. šilbajorio, ! 
dr. M. Brako ir R. Kczio pašne- ! 
kesiai. !

Vilkiukų draugovė (8—12 m. J 
berniukai), kuriai vadovauja Į 
vyr. sk. A. Alksninis, priklau- J 
so 22 nariai. Draugovės suci- ! 
gos vyksta kiekvieną šeštadie- I 
nį 1:30 vai skautų būkle, 195 I 
Grand SL, tuo pačiu metu 1

Liet Studentų Sąjungos Cen
tro Valdyba vasario 4—5 die
nomis rengia studijų dienas 
Chicagoje ir New Yorke. Abie
jų skyrių valdybos ir nariai 
rengiasi visus svečius maloniai 
priimti ir sudaryti sąlygas, kad 
kuo geriausiai pasisektų studi
jų dienos. Centro Valdyba 
džiaugiasi sąjungos narių pa
geidavimu ruošti tokias studi
jų dienas ir tikisi, kad jose da
lyvaus kuo daugia umūsų Šta

mas pasisakė rūpimais klausi- . dentų.

skautų organizacijoj įsigalėjo 
negerovės, kurios mūšų giliu 
įsitikinimu pažeidžia pačius pa
grindinius LIETUVOS SKAU
TŲ SĄJUNGOS PRINCIPUS.

E lektorių čia pažymėtini D. Vokietijoje 
Karaliūtė, A. Barzdukas, V.
Kleiza, D. Staniškis, V. Valaitis, 
Vyt. Vygantas ir kit

Vakarais jaunimas linksmi* 
nosi, pasiklausydamas V. Klei
zos ir S. Leimono redaguoja
mos “Sušalusios špygos”, pasi
šokdamas ir pasiklausydamas 
lietuviškų liaudies dainų.

KITŲ TAUTŲ JAUNIMO TARPE
• Europos Studonty Centras Vokietijoje, Kuehreint ir Neu- 

pravesti patiems akademikam, sausio 9—-16 dd. Marienberge,
_ ! nurengė studijų žiemos sportas, paskaitos, dis- 

savaitę, kurioje nagrinėjo te- kusijos, aktualieji reikalai, 
mą: Agrikultūrinės problemos Stovykloje buvo atstovų ir iš 
ir europinis bendradarbiavi- Didžiosios Britanijos, 
mas .Studijų ir savaitės metu 
oficialiai vartotos danų, anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbos.

• Prancūzu -vokiečiu stu
dentų žiemos stovyklos gražiai Beirute, Lebanone^ Suvažiavi- 
praėjb Kalėdų atostogų metu mo metu įvyks tarptautinė ka

talikų akademikų konferenci- Brooklyne. Sekmadienį pamal
dos — Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, N. 5th ir Haveme- 
yer St.. Brooklyne. Tos pačios 
parapijos salėje studijų dienų 
užbaigimas .

Nakvynėmis rūpinasi kol. S. 
Novickis; 630 Westminster 
Rd., Brooklyn 30, N. Y., telefo
nas ULster 9-2314. E kitur 
atvykstantieji prašomi regis
truotis nakvynėm iš anksto.

Šioje programoje gali būti 
neesminių pakeitimų. Tačiau 
prašome visus rengtis gausiai 

mui spręsti, o P« Romanapa- d?l^OTt>- S^rių
! kvietė Įvairių kraity kataliku,
į spedadiriu. dalyvauti dbtai- Painformuoti apie šias
[ jose ir tezes svarstyti kritiko- ^enas iM progra

atsakomybės.
1. Skautininke Aldona- Au- 

gustinavičienė.
2. Paskautininkė Aureliją 

Balašaitienė.

sociologijoje įžvelgti metodiniai 
siekimai.

•
 Visas kursas pravestas įdo

mių pamokų metodu, kurio pa
grindinė nauja savybė buvo 
gausus iliustracijų bei sche- 

L.j-mų panaudojimas .
Patį didžiausį pasisekimą tu

rėjo kas vakarą suformuoti dis- 
kusijų rateliai, kuriuose jauni-

J. Norkaitis — filosofijos daktaras
Vokietijoje ,Tuebingeno uni

versitete, Jonas Norkaitis ap
gynė dizertaciją ir gavo filoso
fijos daktaro laipsni. Jo dizer- 
tacija “Leo Frobeniaus kultū
ros filosofija ir kultūros psi
chologija”. Jo studijoms vado
vavo prof. Dr. E. Spranger. 
Šiuo metu jaunasis doktoran
tas dar gilina ekonomijos stu
dijas.

Gimė jis 1928 m. IX. 26 Kau
ne. Kaune lankė ir gimnaziją, 
kurią baigė tik tremties me-

Pamary
Nuskendo saulė vandenynan

Pamary
Pravirko vakaro dangus,

Pamary
Per smėlio karalystę vienišą ir plyną 
Nukeliavo vienišas žmogus...

Pamary
Įnirtęs vėjas daužės

Pamary
Žvaigždėm apsigaubė dangus

Pamary
Ilgėdamasis kito kranto 

Tyliai verkė vienišas žmogus ...

E “Ateities” 1956 m. Nr. 1.

Čioje, 46th ir Wood St. Pasi
linksminimas — Good Fellows 
Lounge, kampas 45 St. ir Fair-, 
field Avė.

Nakvynėmis rūpinasi kol. 
Milda Brenciūtė, 12 East 113th 
Place, telefonas PU 5-0813. 
Registruotis iš anksto 
atvykus į posėdžių salę.

NEW YORKE
šeštadienį, vasario 4 

9 v. registracija; 10 vai. 
jų dienu atidarymas; 11 
dr. J. Puzino paskaita “Lietu
vių protėvynė”, 1 vai. bendri 
pietūs; 2 v. D. Krivicko paskai
ta “Lietuvos teisinė struktūra 
amžių bėgyje tarptautinėje 
Šviesoje”. 4 vai. — apvaliojo 
stalo diskusijos tema — “Mū
sų vieta lietuviškoje aplinku- 

f je”. Diskusijose dalyvauja kol.
R. Šilbajoris (New Yorkas), V. 
Kleiza (Urbana), J. Bilėnas 
(New Yorkas), Moderatorius A. 
Vedeckas (New Yorkas). 8 vai. 
— meno vakaras ir šokiai.

Sekmadienį, vasario 5 d. — 
11 v. pamaldos; 12:15 studijų 
dienų iškilmingas uždarymas, 
Dr. J. Girnius skaito paskaitą 
“Lietuviškų vertybių esmė”.

šeštadienį paskaitos vyks 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje, S, 4th ir Roebling St., 

tais Pauene, Vokietijoje. Atsi
kėlęs į Tuebengeną, studijavoz 
filosofiją, psichologiją ir poli
tinius mokslus .1951 išvyko į 
Strasburgą ir Politinių Mokslų 
Institute studijavo politinius 
bei ekonominius mokslus. Kar
tu priklausė ir Laisvosios Eu
ropos kolegijai. 1954 m., bai
gęs studijas Strasburge, vėl 
grįžo į Tuebingeną, kur praei
tais metais lapkričio 24 d. ap
gynė savo dizertaciją.

Dr. J. Norkaitis studijuoda
mas neužmiršo ir visuomeninio 
darbo. Nuo 1946 m: jis pri
klausė ateitininkams, gi 1947 
—1948 metais buvo tuometi
nės Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybos na
rys, vadovavo gražiai Oberau- 
dorfo žiemos stovyklai. Pasku
tinius penkerius metus jis bu
vo Vokietijos Lietuvių Studen
tų Sąjungos Centro Valdybos 
užsienių reikalų referentas ir 
uoliai reiškėsi Baltų - Vokiečių 
draugijoje .Daugelį kartų jis 
atstovavo studentus ateitinin
kus įvairiuose tarptautiniuose 
suvažiavimuose, šiuo metu nu
matomas į Pax Romana stu
dentų skyriaus centro valdybą 
ir savo sutikimą jau yra davęs.

MOKYKLOJE
• "Ateities" žurnalui vasa

rio mėn. sueina 45 metai. Jis 
pasirodė 1911 m. vasario mėn. 
kaip priedas prie “Draugijos” 
— kultūros žurnalo, kurį re
dagavo A. Dambrauskas — 
Adomas Jakštas. Po keletas 
metų Adomas Jakštas redaga
vimą jau perleido kitiems, 
Ateitis atsiskyrė nuo Draugi-
jos žurnalo ir ėjo savarankis- rancijos svarba”...
kai. Per pirmą pasaulinį karą - ■■ ------- -- ■ -
kuriam laikui buvo sustojus,
bet greit vėl buvo atgaivinta. PRANEŠIMAS
1940 m. okupavus Lietuvą, ji Mes žemiau pasirašiusios 
kaip ir kiti lietuvių laikraščiai skautininkės constatuojam, kad
buvo uždaryta. Neleido jai pa
sirodyti nei vokiečių okupaci
ja. Tremtyje Ateitis atgaivin
ta 1946 m., 1950 metais su pir
mu numeriu perkelta į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Taigi, 
sausio mėn. pirmasis numeris 
kartu atžymi ir 5 metų sukak
tį JAV.

• Gaudeamus — tuo vardu 
Stud. Ateitininkų Sąjunga lei
džia savo nariams biuletenį. 
Neseniai pasirodė šių mokslų 
metų 2 nr., kuriame sutelkta 
gražios informacinės medžia
gos ir svarstomi aktualieji stu
dentiškos veiklos klausimai. 
Redaguoja Dalia Karaliūtė Los 
Angelėje, Catif.

• Australijoje lietuviai mo- Vyr. 9cautininkė Magda- 
ksleiviai ir studentai visose, ena ^raEkaite .
mokyklose pasižymi kaip geri 
mokiniai “Australijos Lietu
vis” dažnai skelbia jų pavar
des ir atžymi jų laimėjimus, 
premijas .

• Argentinoje šiuo metu
vyksta vasaros atostogos. Lie
tuviai berniukai kaip tik dabar 
baigia savo stovyklą Kordobos 
kalnuose gražioje Vila dėl Di- 
ųuėje. Stovykla prasidėjo sau
sio 3. baigiasi 31. Visą vasario 10 paskautininkė Regina
mėnesį atostogauja mergaitės. Rimgaflė Nasvytienė.

• Tauro sporto klubas vei- 11. Skautininke Stefanija
kia Montrealyje .Kanadoje. Iš Radzevičiūtė.
gatvių jis taria jaunimą ir 12. Skautininke Dr. Marija 
skatina sportuoti bei lavintis. Žilinskienė.

IR GYVENIME
• "Studentiškuoju keliu", 

Tėviškės žiburių savaitraščio 
studentų reikalams skirtas pus
lapis ,paskutiniame numeryje 
skelbia tik skautų ir santarie- 
čių žinias ,visai pamiršdamas, 
kad studentų ateitininkų veik
la per šias Kalėdų atostogas 
buvo labai gyva. Tame pačiame 
lape įdėtas ir vedamasis “Tole-

Neturėdamos organizacijos 
vadovybės pritarimo ir todėl 
negalėdamos su tomis negero
vėmis kovoti, 1956 m. sausio 7 
dieną išstojome iš P. L. S. S. 
Skaučių Seserijos ,tuo pačiu 
nebenešame už jos veiksnius 
jokios teisinės nei moralinės 

tuškienė.
5 .Vyr. Skautininke Izabelė 

Jonaitienė.
6. Paskautininkė Stefanija 

Juodvalkytė.
7. Skautininke Ona Kava

liauskienė :
8 .Vyr. Skautininke Dr. Do

mininke Kėshmaitė.
9. Paskautininkė Genovaitė 

Modestavičicnė.



Prieš savo norą talkina bolševikamskuri

KIPRAS PETRAUSKAS DIDŽIUOJASkeletu

SPAUDA

dainuoti 35 metus

vra

šie

Kiig of tbe /|O) froiitier,

• Valst. sekr. Dulles pareiš
kė Izraelio atstovui, kad šiuo

O VOS VEIKLOS 
VAISIAI TOKIE.

prieš Grigaiti girdi “padėta r

sunaikinti 
sunaikinti 

ingušus. če-

troje {rasėje buvo apsižiūrėta, 
kad neina, kaip buvo suplanuo
ta. Puolėsi tada ieškoti stebuk 
•ftngo vaisto žemės ūkiui pakel-

ne vienas 
svarbiausias 
“DievWeIt- 

yra negy- 
Karl Marx. 

pirma garini

Ęve* Vhr k3en *eed procection, Master CrocketL 
Sevea afllcB younpten got tbe first Salk polio vacdo* 
!■ 1955. YcorMarchcTDimes funds devdoped tins va> 
cha, tated it, provided tbe first sbots within days afte? 
ft wm ptodaimed safe and efiective. Now, March cf 
DfeMtroearch h aakiag ii even mote efiective. Būt fe* 
*mmI *Sfl temember tbose, boro too soon tobeproteeted 
hy vaodne, who stffl need care and tbose tens et 
taMdi wbo wffl be stricken in polio epidemlcs beta* 
Ihe vtcciae fe made even nore efiective.

Padėties gelbėti puolėsi

veikėjų, plečiant lietuviška 
veiklą — irgi tik vardan tos 
pačios Lietuvos?

ta proga 'Tiesoje’ 
savo vargingą jau

kaltininkas, anot 
woche”, jau seniai 
vąs. Jis vadinasi 
Kai jis pamatė 
plūgą laukuose, jis ėmė prana
šauti, kad ūkininku klasė su
nyks, ir savo vizijoje jis matė 
kraštus pasikeitus į dideli duo
nos ir mėsos fabriką. Bet gy
venimas jo vizijos nepateisino. 
Savarankiškas ūkininkas, atsi- 
žiūrįs į individualias oro ir ki
tas sąlygas, tebeliko pagrindi
nis maitintojas Vakaruose. So
vietuose kur veikia duonos ir 
mėsos fabrikas, jau 38 metai 
žmogus pusbadžiu turi gyven-

BAISIAI NARSŪS PRIEŠ 
MAŽUOSIUS

Didžiarusių pretenzijos lais
vės neduoti kitom silpnina to
kiu būdu bendrą antikomunis-

Su naujais metais ir nauju 
penkmečio planu ateis nauji 
šūkiai. Kukurūzus gal pakeis 
kiti žaislai iš “mokslinio, tech
nikinio ir ideologinio” reper
tuaro. Bet žmogui nuo jų ne 
bus lengviau? M.

‘?lUsa” ■- gruodžio 29 prašo 
kolcho^minkus, kad aukotu 
kolchozam iš savo tvartų gyvu
linį mėšlą. Vasarą už tai jie 
daugiau uždirbsią.r “Tiesa” taip 
pat pataria kolchozu pirminin
kam tokį mėšlą ir pirkti, jei 
kitaip neišeina. Pataria rinkti 
pelenus, paukščių mėšlą ir kt. 
kad būtų galima - pagaminti 
mėšlo pagal naują Lysenkos 
mėšlo paruošimo būda.

Tai atgarsiai Į triukšmą, su
keltą kolchozų pirmininkų su
važiavime, kur paaiškėjo, kad 
nėra trąšu, žemė nualinta, o 
Maskva reikalauja pyliavų.

tiek dar tenka 
kurie pakeltų 

lygį ir mūsų 
Siūlo pasvar- 

kūrybos kibirkš- 
tarp dabartinio

doja, o mums smagiau kalbė
tis angliškai”.

Tame pat laikraštyje kitas 
laiškas redakcijai pasakojo, 
kaip buvo apftmkytas vienas 
pažįstamas liethvis jo šeimoje. 
“Jo vaitai ir su tėvais kalbė
josi angliškai. Tėvas paaiškino 
kad vaikai, mokykloje ir gatvė
je, o taipogi ir namuose, besi
kalbėdami angliškai, užmiršę 
lietuviškai. -

— Matai, namuose, kalba
mės angliškai, nes aš ir motina 
.norime šios kalbos gerai. iš
mokti.

“Pradėjus man aiškinti, kad 
ir lietuvių kalbos nereiktų už
miršti, šeimininkas numojęs 
ranka ir taręs: “Et. kokia čia 
nauda iš tos lietuviškos kalbos 
Australijoje”, pradėjo pasakoti 
apie fabriką ir gerus santykius 
su kažkuriuo “pusbosiu

Taip daros ne tik Australi
joje. Štai Naujienos sausio 19 
informuoja:

“Lionginas Vhinauskas. Sher- 
man -parko apylinkės gyvento
ją^. berods, Lietuvoje buvęs 
aukštas valdininkas .gavo JAV 
pilietybės dokumentus ir pa
vardę pakeitė i Kriegcr". Va
dinas, pagal pavardę buvo 
anksčiau surusintas .o dabar 
susivokietino...

Ar ne srityje reikia

“ideologiniu 
akty vu”; Jam rodėsi; kad

trūksta 'ideologini* Įsisavi
nimo", kad kaiti kolchozų "biu
rokratai". Prieš juos nukrypo 
rūstybė. Vietoj ių buvo reika
laujama p*»iųsH Į kolchozus 
partijos susipratusį aktyvą.

Šaukė jį vykti į kolchozus 
jau 1953. Kartojo tai ir 1955 
rugpjūtyje. Žinia, kad iš Mas
kvos buvo pasiųsta 1800. Tūks
tančiai kolchozų pirmininkų 
buvo atleista, ir jų vietoj pa
statyti “priešakiniai veikėjai”... 
Kaip tiem veikėjam sekėsi, ro
do vaizdas iš sovietų laikraščio 
“Trud”: '

“Pasakyk, — kreipėsi kol- 
chozininkas į Lebenko, vieną 
tokį atsiųstą, — ar tu čia at
vykai plepėti ar dirbti?”

“Dirbti, su jumis kartu dirb
ti”, atsakė draugas Lebenko. 
Kolchozininkas toliau jį kaman
tinėjo:

“Pasakyk, mielas žmogau.

kios “lietuviškos veiklos” iš 
antro galo, pasitaikančios ne 
tik Chicagoje. skaitome vaiz
dus apie jos vaisius.

Mūsų Pastogėje, Australijos 
laikraštyje, V. R. Saudargienė 
rašo:

“Aną dieną beeidama šaligat
viu pasivijau dvi man gerai pa
žįstamas mergaites. Jų kalbos 
negirdėjau, bet paklausus, apie 
ką ir kokia kalba taip gyvai

Planai artimai ateičiai.
Kolchozų pirmininkų pasita

rime gruodžio mėn. Vilniuje 
buvo numatyta, kad 1956—60 
kolchozuose būsią atlikta me
lioracija 724.000 ha plote, o 
rengiant nusausinimo tinklą 
uždaro drenažo įrengimo dar
bai iras atlikti 300.000 ha plo-

“Taip, aš ta^ manau, jie yra 
jūsų žemėje, ir bendrom jėgom 
juos mes iškelsime”, aiškino 
Lebenko. O kolchozininkas to
liau klausinėjė:

“Tai papasakok kur tu lig 
šiol dirbat Airi tu žinai, kaip 
duonaaųga?”^-••.

Užgaulus ktafusrmas — pa
galvojęs Lebenko. Bet pyktis 
su ' kolchozininkais neverta — 
per kelerius metus jie praleido 
jau 7 kolchozo pirmininkus. Ir 
Lebenko pradeda savo biogra
fiją ... Jis tarnavo kariuome
nėje ,buvo demobilizuotas, nuė
jo į fabriką. Buvo paskirtas 
meisteriu. Paskutiniu laiku bu
vo skyriaus vedėjas ir fabriko 
vadovybės biuro narys. Paga
liau jis savanoriškai atvyko į 
kolchozą ...

Tvirtas marksistinėje ideolo
gijoje ir gal ištikimas partijai. 
Bet ar tos “ideologijos” užteks 
kolchozui valdyti ir kukurūzam 
auginti? Ar jis nebus aštuntasis 
to kolchozo pirmininkas

Tos technikos vaizdus skel
bia pati sovietinė spauda. Štai 
draugė čerepakova. Konstanti- 
novsko mašinų traktorių stoties 
(MTS) vedėja, rašė, kad 1954 
ji turėjusi 12,000 ha nupjauti 
per 18 dienų, o 1955 jai buvo

starto 14,<X» te\į«Ėraiyti per Chruščiovas 
K ifienų, norsP955kertamų
jų mašinų ji turinti jaų mačiau 
nei prieš metus. Mat 21 kerta
moji iš jos buvusi paimta ir iš
gabenta i Sibirą.

“Kaip aš galiu derlių nuva
lyti?” klausė draugas Gre- 
chov, Vorošilovo kolchozo pir
mininkas (prie Volgos, Sarato
vo srity). “Iš 152 MTS stočių 
mūsų srityje tik septynios sto
tys turi savo mašinas tvarkoje, 
o yra stočių, kurios nė viena 
kertamąja negalima naudotis”.

O kuo kaltos stotys, jei nuo
lat skaitai skundus, jog maši
nos iš fabrikų ateina pavėlavu
sios, netinkamos; jei dalys vi
sai negaunamos. Didžiausias 
mašinų fabrikas Tūloje pernai 
birželio mėn. davęs 262 bulvių 
kasamąsias mašinas. Bet visom 
trūko tai šio tai to. ir nė vie
nos nebuvo galima panaudoti. .

Bet Sovietai žino šitos jėgos 
silpnybę. Ji žino, kad šitos jė
gos susiskaldo ir viena prieš ki
tą ima reikštis. Būtent.

didžiarusiai siekia, kad Rusi
joj* būtų sukurtas nakomunls- 
tinfe r*žtaiM tos* valstybinės* 
ribos*, kurios buvo prloš ant
rąjį pasaulinį karą. -

Tuo tarpu laisvės nori ir 
ukriiniečiai, ir gudai ir minė- 

—. r..„------ tos Kaukazo tautos.
Tai buvo llbskvos sugalvo-

naus Lietuvos laisvinimo akci- atsakė: “Kalbėjomės anglis- tas triukas propagandai varyti, 
kai”... Į manų susirūpinimą. Panašiai ji buvo pasiuntusi vo- 
kad tarp savęs nuolat bcsikal- kietę studentę 1952 Hclsinkv- 
bėdamos angliškai užmirš lie- je olimpiadoje prie mikrofono.

im rinkln. I TIt.d »• ru. ... B.™* — ‘UVh* kg,b’’ RaBIUttė Pekino: Ji ptfefetato taip "taftos ange- • AtlBrik* <foo« JugOSlaVi-
** K^<-TŪRA Kas to lietuvių kalba. Kam ji las” bet nespėjo “BsHefcti sa- jai spramminiu lėktuvu O na.

Amanas siunčia sprausminius NavitaioM sausio M Juih«« *»«. *»> • —

te. 1956-r-7 būsią įsteigta dar 
10 melioracijos mašinų stočių, 
sudarytas vandens ūkio projek
tavimo institutas, elektrifikuo
ti 500 kolchozų, iš kurių 300 
būsią prijungti prie “Lietener- 
go” tinklo, o kiti 200 elektri
fikuoti statant “kaimo hidro - 
elektrines”. Pirmoj eilėj bū
siąs pagerintas MTS darbas.

Komjaunimo suvažiavimas
Lietuvos komjaunimo suva

žiavime toks J. Petkevičius 
skundėsi, kad ateistinė propa
ganda nesanti vedama nuosek
liai ir kantriai. Agitatoriai daž
nai užmirštą, kad “kai kurios 
jaunimo dalies sąmonėje yra 
dar gajūs religiniai prietarai, 
kuriems išgyvendinti turi būti 
skiriama visa komjaunimo vei
kla. Kovoje su prietarais reikia 
naudoti kultūrą”.

Vilniaus lenkas Stankevič nu
siskundė tokiom pat bėdom su 
lenkišku jaunimu. Lenkiukai 
taip pat neturi literatūros 
“gimtąja kalba”.

Tikrąjį “savanoriškumo” po
būdį vykti darbam į Kazachs
taną išdavė Klaipėdos komjau
nimo vadas Rimkus. “Partijai 
ir vyriausybei „paraginus, — 
kalbėjo Rimkus, apie 200 jau
nųjų miesto darbininkų pa
siųsti dirbti i Kazachstaną. Al
tajų ir kitas šalies sritis”.

“Komsomolskaja Pravda” 
vyr. redaktorius Goriunov pa
tarė lietuviam komjaunuoliam 
visų pirma pagerinti ideologi
nį darbą Lietuvos jaunimo tar-

jai ir tarpusavio lietuvių sugy
venimui”. Tai tau ir palygino

Kipras Petrauskas, minėda- pagalbą, tai Stasiūnas kviečia 
mas Lietuvos operos 35 meti- “nacionaliniu lietuvių 
nes, didžiuojasi, kad ši opera 
buvusi paremta rusiška mokyk
la ir dėl to kiekvienas rusiškų 
solistų apsilankymas Vilniuje 
sutinkamas su ovacijom. Jis 
pasidžiaugė, kad iš 70 savo me
tų galėjo 
Lietuvai.

Sodeika 
prisimena 
nystę Amerikoje ir pirmąjį 
“Traviatos“ spektaklį Kaune 
1920 metais. Jis taip pat pasi
sako. kad prieš porą dienų dai
navęs sukamame filme “Kal
vio Ignoto teisybė", kur atli
kęs Antantės atstovo Klarko 
vaidmenį.

Jei baletmeisteris Kelbaus-
kas irgi kelia padangėn rusų tarpu Amerika ginklų neduos.

H. C. Wolfe, kuris paprastai 
rašo sovietiniais klausimais 
NYHT, pats yra gyvenęs kita
dos Rusijoje, pažįsta tautybių 
klausimą Sovietuose ir jį da
bar taip svarsto:

Pagal Sovietų mokslų akade
mijos davinius, 1939 Sovietų 

. Sąjungoje buvo 169 tautos ar 
etninės grupės. Didžiarusiai 
1939 sudarę 58% visų Sovietų 
Sąjungos gyventojų. Dabarti- 
niu metu, kada prie Sovietų 
Sąjungos smurtu prijungtos 
dar Baltijos valstybes, nauji 
ukrainiečių plotai, rumunų, tas 
didžiarusių procentas jįar ma- 
žesmsk-Jr - - - .• -■> '

tas tirpinimo 
daug lėčiau, 
galvojo.

Sovietai galėjo 
Volgos vokiečius, 
Krymo totorius, 
čenus, juos visus deportuoda
mi. Jie galėjo taip padaryti su 
šimtais tūkstančių Baltijos tau
tų ir ukrainiečių. Bet visų ne
išnaikinsi, o suvirškinti jų ne
pasisekė. Net raudonieji ukrai
niečiai ar kiti dar nėra pa
versti didžiarusiais. Jie visi 

svajoja api* savo tautines 
nepriklausomas valstybes.

Didžiausia tautinė grupė 
ukrainiečiai — 40 milijonų, 
nepriklausomybės taip pat 
kia ir kaukaziečiai — gruzinai, 
armėnai, azerbeidžaniečiai ir

tą. Girdi, “neseniai skaitėme 
neišsimiegojusio Gruodžio ra
šinį, šiandien pirmajam iš pas
kos kulzoja kažkoks Vaidenis. 
galvą įsisupęs į paklodes. Gal 
būt, tas pats Vaidenis, kuris 
.vidurnakčiais stovėdavo ant 
Lietuvos tiltelių ir gąsdindavo 
arklius”. Tas ponas Vaidenis 
esą “mekena kaip ėriukas”... 
“Jo kalba pavirsta arklienos 
prisiputusio paukščio kranksė
jimu ... su žindyvės vilkės 
įnirtimu puola Dr. Grigaitį”... 
Daro išvadą: Jei L. L. lietuviš
kas laikraštis, “tai kodėl jame 
bendradarbiauja tokie politru- 
kai kaip Vaidenis?”. Ir baigia 
poezija:

Mūsų' širdys kala kaip mo
torai.

Ir vietoj kojų sukasi ratai.
Vis po trupučiuką nedama- 

tom,
O Vaidenis—visiškai apako...
Tokiais pavyzdžiais keliamas 

skaitytojo literatūrinis, kultū
rinis skonis ir moralinis jaut
rumas. Ir vis tai vardan tos 
Lietuvos, ir jos laisvinimo ir 
»os lietuviškos veiklos.

9ovfeto< tauti
nes mažumas pasiseki greitai 
sutirpinti, suniveliuoti, asimi
liuoti. Praktika parodė, kad 

orocesas eina 
komunistai

Saugumo Tarybai visais bal
sais pasmerkus Izraelio valsty
bę už Syrijos užpuolimą. D. 
Lawrcnce (NYHT, taikliai pa
stebi. kad Jungt. Tautos labai 
narsios prieš tokias mažas tau
tas kaip Izraelis, kuris yra ap
suptas iš visų pusių priešu. Je’ 
Izraelį pasmerkė, tai kodėl 
Jungt. Tautos nepasmerkia So
vietu Sąjungos ir kom. Kini
jos? Juk Sovietų Sąjungą pati 
prisipažino, kad davė ginklu 
raudonajai Kinijai ir šiaurės 
Korėjai, kurios buvo užpuolu
sios pietų Korėją. Bet Jungti
nės Tautos praranda drąsą, kai 
reikia pasmerkti Sovietų Są
jungą ir kom. Kinija. Priešin
gai: advokatauja Kinijai priim
ti į JT. O Titas bendradarbiau
ja su Egiptu, leisdamas per Ju- 
goslaviją gabenti Cekoslovaki- ir P®*®*®

tini frontą ir tarnauja bolševi
kam.
' Gerai jau 'bent tai, kad ame
rikiečių spauda atkreipia dėme
sį į 'tai. O lig šiol daugel kur 
ir Amerikoje kovotojai prieš 
bolševizmą remdavo rusų im
perialistų pastangas atstatyti 
“Rosijų matušku” ne tik iki 
ribų prieš antrąjį pasaulini 
karą, bet net iki ribų prieš 
pirmąjį.

Jeigu kiltų karas, ji* visi at
stovautų vakarų pusėj*.

Šitai Maskvos viešpačiai žino 
ir šitai juos neramina. Juo la
biau, kad yra ir didžiarusiu, 
kuriem svetimas yra sovietinis 
režimas.

Taigi antibolševikinė jėga 
didelė.’pusė visos Sovietų Są
jungos gyventojų.

Vakaruose kartais dėl to ste
bimasi. kaip tokia dauguma 

Ar nuostabu, kad nuo to- atidėti daftiau energijos ieš- Ęali pakęsti sovietinį režimą ir 
kant “antilietuviškos veiktos" 1° nenuverčia.

NESUTARIMAI IŠKYLA
Kongresmanas McCormack. 

demokratų lyderis, pareiškė 
televizijoje sausio 22. kad 
Amerika būtų įsikišus į Indo- 
kinijos karą 1954. jei įtakin
gieji kongresmanai nebūtų 
sulaikę. Esą adm. Radfordas 
buvęs už tai. kad Dienbienphu 
užpuolikus komunistus Ameri
ka turi bombarduoti iš oro.

TAIP REIKIA
Drauge sausio 24 d. Mockus 

džiaugiasi literatūriniais kon
kursais, konkrečiai “Draugo” 
konkursu. — kurie “įnešė gy
vumo į mūsų nūdieninį gyve
nimą ... įtraukia kasmet eilę 
naujų vardų, kurie ir liks mū
sų literatūroje”. Tačiau pasi
genda: “Konkursai kol kas ne
iškėlė romano lygio ligi reikia
mo aukščio. Vis 
laukti veikalų, 
mūsų romano 
saitytojų skonį” 
styti būdus 
čiai įžiebti” 
jaunimo...

žodžiai gražūs ir teisingi. 
Reikia daugiau kūrybos, dau
giau kultūros, daugiau skonio. 
Daugiau jaunimui. Reikia ...

^ Sovietiniame galvojime gy- 
'itehimo pažanga priklauso nuo 
frijų veiksnių: nuo mokslo, 
nuo ideologijos ir nuo techni
kos. “Mokslas” šiuo atveju iš
tiria dirvą, ištiria sėklą, auga
lą, jo kryžavimo būdus... Ką 
“mokslas” randa tinkama, tam 
įvykdyti turi būti panaudota 
“priešakinė technika”, pati ga- 
hpgiausia, pati moderniausia. 
O' ir technika klauso tik ran
kose tų, kurie yra tvirti savo 
“ideologijoje”, komunistinia
me marksizme, dialektiniame 
materializme...
’ Žemės ūkio penkmečiui, 
remdamasis “mokslo” išradi
mais, Chruščiovas paskelbė, 
kad

reikia pakelti dirbamos že
mės plotus.

Taip Chruščiovas skelbė jau 
1954 rudeni. Padidinti dirba
mos žemės plota 28 milijonais 
ha (tai visos Kanados dirbamos 
žemės plotas).

Reikia specialiai pakelti ku
kurūzų auginimo plotą.

. Taip nutarė partijos centro 
komitetas 1955 sausyje. Pakel
ti iš 3.5 mil. ha,.iki 15 milijonų. 
Padaryti taip kaip Amerikoje. 
Iowa augina daugiausia kuku
rūzu. Ji turi daugiausia iri la
kiausių kiaulių. Pavyzdį imtis 
iš Amerikos liepė vėl Chruš
čiovas. Tada ir Sovietuose bus 
pakankamai pašaro. Bus padi
dintas kiaulių ir galvijų kiekis. 
O žinia, kad ir dabar Sovietuo
se galvijų yra skaičius nepa
siekė to. kas buvo prieš kol
chozų įvedimą, (nors kiaulys
čių ir jas darančių galvijų so
vietuose yra daugiau)...

Kukurūzai rodės stebuklin
gas vaistas žemės ūkiui pakelti. 
Kukurūzus reklamavo spaudo
je, per radiją? Kukurūzų skel
bimai buvo išklijuoti ant stul
pų ir prie lūšnų sienų. Apie 
kukurūzus kalbėjo mokyklose 
ir vaiku darželiuose.

operos 
menu”. Nbrs gražiai atsiliepia
ma apie tenorą K. Gutauską, 
bet jo pareiškime sukaktuvių 
proga nėra.

B*t stebuklingo vaisto kuku
rūzų priauginti neištesėta, nes 
pirmiausia sušlubavo priešaki
nė t*chnika.

į O TAIP YRA SU 
LfiETUVIŠKA VEIKLA

kažin ar skaitytoju skoniui 
ugdyti, kūrybiniam išradingu
mui skatinti, patriotizmui skie
pyti sušvito šiom dienom pa
vyzdžiai pasikalbėjime tarp 
“L. Lietuvos” ir “Naujienų"?

L. Lietuvoje sausio 11 Vai
denis ėmė gretinti, lyginti laik
raščius ir žmones .Sugretino 
sovietų gen. Michailovo “Už 
sugrįžimą. į tėvynę" su P. Gri
gaičio “Naujienom" ir rado, 
kad Michailovo laikraštis “daug 
kultūringiau, tvarkomas". Su
gretino “Naujienų" Grigaitį su 
ko i. “Vilnies" Prūscika ir ra- 
dr kad Prūscika ‘.“tektų vcr- 
ti.iti” daug aukščiau nei Gri
gaiti, nes Grigaičio kova su 
komunistais esanti “nešvarios 
sąžinės kova prieš buvusius 
savo idėjos bičiulius". Išvada: 
esa Grigaičio laikraštis “anti
lietuviškas", ir kiekvienas jo 
rėmėjas esąs “antilietuviškos 
veiklos” rėmėjas. Šita kova

MASKVOS TRIUKAI
Italijoje olimpinių tarptauti

nių žaidimų atidaryme vienas 
vokietis per garsiakalbį siūlė 
sudaryti pasaulinę sporto orga
nizaciją, kuri kovotų prieš ato
minę bombą ir prieš Nato.

šnekučiavosi. Ramunė stačiai
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KITŲ TAUTŲ JAUNIMO TARPE

10. Paskautininkė Regina

SIUNTINIAI LIETUVON
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OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “KASKOBA” Ltd., London

Neturėdamos organizacijos

UNESCO pakvietė 
Romaną dalyvauti studijose, 
skirtose problemai: “Žmonijos 
vaidmuo dabarties kultūroje“. 
UNESCO paruošė pagrindines

_vadovybės pritarimo ir todėl _ 
negalėdamos su tonus negero-

NakvynėmE rūpinasi kol. S. 
Novickis; 630 Westminster 
Rd., Brooklyn 30, N. Y., telefo
nas ULster 9-2314. E kitur 
atvykstantieji prašomi regE- 
trootE nakvynėm E anksto.

Stoję programoje gali būti 
neesminių pakeitimu. Tačiau

tezes, reikalingas Siam klausi-
raui spręsti, o Paz Humana pa- *LSJL!
kvietė įvairių kraštų katalikus Šias 80 22 nariai- Draugovės suei-
spedalistus dalyvauti dfekusi- «<»
jose ir tezes svarotyti krikščio- 8tBdijų dieMS progra’ nį 1:30 vaL skautų būkle, 195 

niškosios pasaulėžiūros švieso- Grand St, tuo pačiu metu

Stovykla prie Atlanto
_ m ___

Pradedama 1956 metus ir Naujus metus sutikomelabai

Centro Valdyba, kuriai suma- įkoplySą.kur trumpusųsi-

tų laimėjimų. • .: tanesnės globos ir palaimos.
Statai buvo sausio 1 išsi-

nebunkporte, Maino, esanaa- 
me tūvę pranciškonę vienuoly-

momentas, pabaigus bet kurią 
ateitinintašką stovyklą, visada 
sukuria kaž kokio gailesio į- 
spūdį. šiuo atveju skirtis buvo 
itin sunku, nes stovyklautojai 
susibūrimu buvo labai paten
kintu Jie visi tikrai to žodžio

- v. ’ X- * > X
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■ Vienus

nės, kitas

sūs g

4^ bus pražūties 
patriotai ir šau
lį ,kai valgo

jasecb v& nelaisvės stato ar ka
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sam vadovavo Vyt Vygantas.

Šią žiemos stovyklą reikia 
laikyti tikrai pasisekusią. Su 
šia mintimi sutiko ir tie, kure 
bendrai į visus susibūrimus kri
tiškai žvelgia. Belieka išreikšti 
tik pageidavimą, kad tokių 
kursų rengimas taptų tradici
niu ateitinmkiškos veiklos pa
sireiškimu.

Tuoj po Kalėdų švenčių, 
gruodžio 27, į tą šiaurinį Ame
rikos kurortą suvažiavo gražus 
jaunimo būrys, pasiryžęs savo I 
įsitikinimuose stiprėti, kai tuo | 
metu plačioji mūsų jaunimo I 
masė namuose linksminosi ir I 
atostogavo.

Į Kennebunkportą suvažiavo I 
atstovų iš visų Amerikos vie- I 
lovių — nuo Los Angeles iki I 
Bostono.

Reikia pasidžiaugti faktu, I 
fcad kursai buvo pravesti labai 1 
sistemingai. Tokiu būdu kiek
vienas dalyvis turėjo tikrai pui
kių progų savo ideologiją gi
liau patinti, patirti geresniu 
metodų, kaip tuos siekimus į- 
gyvendinti. Programos esme i 
sudarė ateitininkiškos ideolo
gijos apžvelgimas įvairiais po
žvilgiais .

Kas rytą ir vakarą savo pa
moksluose Sąjungos dvasios va- KENNEBUNKPORTE ateitininkai studentai prie diskusijų stalo. Nuotr. V. 
das T. J. Kidykas, SJ, nagrinė- m. “Ateities” Nr. i.
jo šūkio teologiją; šūkio antro- ~* ~~
pologija nagrinėta, paliečiant 
istorinį bruožą bei ryškinant į- 
žymiąsias ateitininkų asmeny
bes; šūkio filosofijos nagrinėji- Liet Studentų Sąjungos Cen- 
mas. palietė pasaulėžiūrų prob- tro Valdyba vasario 4—5 die

nomis rengia studijų dienas 
Chicagoje ir New Yorke. Abie
jų skyrių valdybos ir nariai 
rengiasi visus svečius maloniai 
priimti ir sudaryti sąlygas, kad 
kuo geriausiai pasisektų studi
jų dienos. Centro Valdyba 
džiaugiasi sąjungos narių pa
geidavimu ruošti tokias studi
jų dienas ir tikisi, kad jose da
lyvaus ku^ daugia umūsų stu
dentų. _ ' ■

CHICAGOJE 
šeštadienis, vasario 4 d. —

9 vaL registruoja, 10 vai. Al
donos Auguštinavičienės pas
kaita — “Lietuviškųjų dvasinių 
vertybių esmė”, 11:30 v. — 
pietūs; 1:30 v. — apvaliojo

lemą; gi šūkio mislologijoje bei 
sociologijoje įžvelgti metodiniai 
siekimai.

Visas kursas pravestas įdo
mių pamokų metodu, kurio pa
grindinė nauja savybė buvo 
gausus iliustracijų bei sche
mų panaudojimas .

Patį didžiausį pasisekimą tu
rėjo kas vakarą suformuoti dis
kusijų rateliai, kuriuose jauni-

mais.
Programos referentu buvo 

pakviestas kun. St Yla, kuriam 
teko pravesti daugelį pamokų. 
Į kursus buvo atvykęs ir Atei
tininkų Federacijos vadas S.

Sužiedėlis; savo puikiomis 
paskaitomis jis sužavėjo jauni
mą. Dvasiniais jaunimo klausi
mais rūpinosi Tėvas J. Kidy
kas, SJ, parodęs daug entuzi
azmo. Keletą pamokų teko 
pravesti patiems akademikam. 
E lektorių čia pažymėtini D. 
Karaliūtė, A. Barzdukas, V. 
Kleiza, D. Staniškis, V. Valaitis, 
Vyt. Vygantas ir tat.

Vakarais jaunimas linksmi
nosi, pasiklausydamas V. Klei
zos ir* S. Leunono redaguoja
mos “Sušalusios špygos“, pasi
šokdamas ir pasiklausydamas 
lietuviškų dainų

akim žvelgia i algū lapą, šven
čių. priedus, paaukštintas kate
gorijas, bet jie nugarma tada, 
kai reikia parodyti nors trupi
nėlį aukos, išsižadėjimo, var
go. Vasario 16 ir yra didysis 
egzaminas, bandymo diena: ar 
mes mylime darganą, paprasta 
skara apsigaubusią motiną? Ar 
šviečia mums deimantais kru
vinas motinos veidas? O gal 
jis buvo malonus tik tada, kai 
ją iš sodžiaus atsiveždavom į 
puošnią operos salę laisvam 
Kaune, Vilniuje?

Vasario 16 — didžio egzami
no ir bandymo diena. Ir kas šį 
egzaminą remia ir tyra širdi-

Vasario 16 egzaminas, drą
sia ir nemeluota širdimi išlai
kytas, leidžia minėjimo salėje 
giedoti “Tegul meilė lietu- 
vos”...

(Iš sausio mėn. “Ateities’’ 
vedamojo). .

čia galime pridurti tik vieną 
raginimą: kaip visada ,taip ir 
šiemet Vasario 16 švente pri
minkime . Lietuvą savo kole
goms — kitų tautų studentam, 
moksleiviam. Renkime parodė
les, minėjimus, koncertus, su
sikaupimo valandėles, kviesta
me kuo daugiau kitų tautų sve
čių, kad tuo įsigytume daugiau 
bičiulių ir garsintume Lietu
vos vardą.

Kur rengiami didesni minėji
mai, nepasilikime nuošalyje: 
junkimės į organizacinį darbą 
raginkime pažįstamus atsilan 
kyti, kartu ir patys dalyvauta 
me .

Tik prie kranto žaidžia kelios bangos.
Išblyškęs mėnuo
Sidabru apiberia virpėjimą vandens —

Tyla.
Tiktai kažkur dainuoja sesės 
Dainą, supintą ilgesy, 
Ir nejučiom kažkam pabyra ašaros.,.

O vakaro įrašinės užliūliuota 
Miega jūra...

Pdmary
Nuskendo saulė

Pamary
Pravirko vakaro

Pamary
Per smėlio karalystę vienišą ir plyną 
Nukeliavo vienišas žmogus...

vandenynan

dangus,

J. Norkaitis — filosofijos daktaras
Vokietijoje ,Tuebingeno uni

versitete, Jonas Norkaitis ap
gynė dizertaciją ir gavo filoso
fijos daktaro laipsni. Jo dizer- 
tacija “Leo Frobeniaus kultū
ros filosofija ir kultūros psi
chologija“. Jo studijoms vado
vavo prof. Dr. E. Spranger. 
šiuo metu jaunasis doktoran
tas dar gilina ekonomijos stu- gęs studijas Strasburge, vėl 
dijas.

Gimė jE 1928 m. IX. 26 Kau
ne. Kaune lankė ir gimnaziją, 
kurią baigė tik tremties me-

Pamary
Įnirtęs vėjas daužės

Pamary
Žvaigždėm apsigaubė dangus

Pamary
Ilgėdamasis kito kranto 

Tyliai verkė vienišas žmogus..

E “Ateities” 1956 m. Nr. 1.

Liet Stud. Sąjungos studijų dienos Chicagoje ir N. Yorke

tais Pauene, Vokietijoje. Atsi
kėlęs į Tuebengeną, studijavo, 
filosofiją, psichologiją ir poli
tinius mokslus .1951 išvyko į 
Strasburgą ir Politinių Mokslų 
Institute studijavo politinius 
bei ekonominius mokslus. Kar
tu priklausė ir Laisvosios Eu
ropos kolegijai. 1954 m., bai-

• Europos Studentų Centras 
sausio 9—16 dd. Marienberge, 
Vokietijoje nurengė stadijų 
savaitę, kurioje nagrinėjo te
mą: Agrikultūrinės problemos 
ir europinis bendradarbiavi
mas .Stadijų ir savaitės metu 
oficialiai vartotos danų, anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbos.
• Prancūzų -vokiečių stu

dentų žiemos stovyklos gražiai 
praėjo Kalėdų atostogų metu

stalo diskusijos tema — “Lie
tuviškų vertybių ugdymas mu
myse pačiuose“. Diskusijas 
praveda kol. D. Šeputaitė (De
troitas), kol. L. širmulytė (Ur- 
bana), koL J. Šoliūnas (Chica- 
ga), Moderatorius kol. V. Ka- 
mantas (Clevelandas). 3:30 v. 
kol. • J. Šmulkštys skaito pas
kaitą “Mūsų santykiai su ap
linka, ypač lietuviškąja”. 7:30 
v. studentiškas linksmavaka- 
ris . t

Sekmadienį, vasario 5 d. — 
10 vai. pamaldos; 11:30 iškil
mingas posėdis ir studijų die
nų uždarymas. Kalba Domas 
Velička

Visos paskaitos vyks Vyčių 
salėje, 2453 West 47 Str., pa
maldos :— Šv. Kryžiaus bažny- stalo diskusijos tema — “Mū-

- sų vieta lietuviškoje aplinku- 
r je”. Diskusijose dalyvauja kol.

R. Šilbajoris (New Yorkas), V. 
Kleiza (Urbana), J. Bilėnas 
(New Yorkas), Moderatorius A. 
Vedeckas (New Yorkas). 8 vai. 
— meno vakaras ir šokiai.

Sekmadieni, vasario 5 d. — 
11 v. pamaldos; 12:15 studijų 
dienų iškilmingas uždarymas, 
Dr. J. Girnius skaito paskaitą 
“Lietuviškų vertybių esmė”-, , 

šeštadienį paskaitos vyks 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje, S, 4th ir Roebling St., 
Brooklyne. Sekmadienį pamal-

Apreiškimo parapijos

čioje, 46th ir Wood St. Pasi
linksminimas — Good Fellows 
Lounge, kampas 45 St. ir Fair-, 
field Avė.

NakvynėmE rūpinasi kol. 
Milda Brenciūtė, 12 East 113th 
Place, telefonas PU 5-0813. 
Registruotis E anksto 
atvykus į posėdžių salę.

NEW YORKE
šeštadienį, vasario 4 d. __

9 v. registracija; 10 vai. studi
jų dienu atidarymas; 11 v. — 
dr. J. Puzino paskaita “Lietu
vių protėvynė“, 1 vai. bendri , 
pietūs; 2 v. D. Krivicko paskai
ta “Lietuvos teisinė struktūra 
amžių bėgyje tarptautinėje 
šviesoje”. 4 vai. —- apvaliojo

grįžo į Tuebingeną, kur praei
tais metais lapkričio 24 d. ap
gynė savo dizertaciją.

Dr. J. Norkaitis studijuoda
mas neužmiršo ir visuomeninio 
darbo. Nuo 1946 m: jis pri
klausė ateitininkams, gi 1947 
—1948 metais buvo tuometi
nės Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybos na
rys, vadovavo gražiai Oberau- 
dorfo žiemos stovyklai. Pasku
tinius penkerius metus jis bu
vo Vokietijos Lietuvių Studen
tų Sąjungos Centro Valdybos 
užsienių reikalų referentas ir 
uoliai reiškėsi Baltų - Vokiečių 
draugijoje .Daugelį kartų jis 
atstovavo studentus ateitinin
kus įvairiuose tarptautiniuose 
suvažiavimuose. Šiuo metu nu
matomas į Pax Romana stu
dentų skyriaus centro valdybą 
ir savo sutikimą jau yra davęs.

MOKYKLOJE
Ateities" žurnalui vasa

rio mėn. sueina 45 metai. Jis 
pasirodė 1911 m. vasario mėn. 
kaip priedas prie “Draugijos“ 

[ — kultūros žurnalo, kurį re
dagavo A. Dambrauskas — 
Adomas Jakštas. Po keletos 
metų Adomas Jakštas redaga
vimą jau perleido kitiems, 
Ateitis atsiskyrė nuo Draugi-

1 jos žurnalo ir ėjo savarankis- rancijos svarba”.. 
kat Per pirmą pasaulinį karą < 
kuriam laikui buvo sustojus, 
bet greit vėl buvo atgaivinta. 
1940 m. okupavus Lietuvą, ji 
kaip ir kiti lietuvių laikraščiai 
buvo uždaryta. Neleido jai pa
sirodyti nei vokiečių okupaci
ja. Tremtyje Ateitis atgaivin
ta 1946 m., 1950 metais su pir
mu numeriu perkelta į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Taigi, 
sausio mėn. pirmasis numeris

IR GYVENIME
• "Studentiškuoju keliu", 

Tėviškės Žiburių savaitraščio 
studentų reikalams skirtas pus
lapis .paskutiniame numeryje 
skelbia tik skautų ir santarie- 
čių žinias ,visai pamiršdamas, 
kad studentų ateitininkų veik
la per šias Kalėdų atostogas 
buvo labai gyva. Tame pačiame 
lape įdėtas ir vedamasis “Tole-

Mes žemiau pasirašiusios 
skautininkės constatuojam, kad 
skautų organizacijoj įsigalėjo 
negerovės, kurios mūšų giliu 
įsitikinimu pažeidžia pačius pa
grindinius LIETUVOS SKAU
TŲ SĄJUNGOS PRINCIPUS.

Vokietijoje, Kuehreint ir Neu- 
stadt miestuose. Programoje— 
žiemos sportas, paskaitos, dis
kusijos, aktualieji reikalai. 
Stovykloje buvo atstovų ir E 
Didžiosios Britanijos.

• Katalikų Akademikų Suva
žiavimas (ICMICA) šiemet šau
kiamas Velykų atostogų metu 
Beirute, Lebanone. Suvažiavi
mo metu įvyks tarptautinė ka
talikų akademikų konferenci
ja, gvildenanti klausimą — <tos ■ 
“Krikščionybė ir kultūra”. Su- bažnyčioje, N. 5th ir Haveme- 
vafiavimo dalyviai, baigę dar- yer St.. Brooklyne. Tos pačios 
bus ,lankys Šventąją žemę, parapijos salėje studijų dienų 
Keleiviai, vykstantieji E švei- užbaigimas . 
carijos. moka 1,500 šveicariš
kų frankų už kelionę ir 2 savai
čių pragyvenimą.

Iš New Yorko 
skautu gyvenimo 

„ Vasario mėn. skautų-skaučių- 
tarpe bus pravestos stalo teni
so turnyras, kuriam vadovaus mokyklose pasižymi kaip geri 
psktn. J. Lapurka. Vėliau pra- 
matoma suorganizuoti plates
nio masto skaute sporto šven
tė.

Dramos sekcija intensyviai 
ruošiasi naujam veikalui — 
Antano Rūko 3 veiksmų links
mam nutikimui “Bubulis ir 
Dundulis”. Premjera numato
ma kovo mėn. gale .

Tėvų rėmėjų komitetas ba
landžio 7 rengia linksmą dai
nos — žodžio ir Šokio vakarą, 
kurį praves akt. K. Vasiliaus
kas.

dieną išstojome iš P. L S. S. 
Skaučių Seserijos Juo pačiu 
nebenešame už jos veiksnius <• 
jokios teEinės nei moralinės 
atsakomybės.

1. Skautininke Aldona- Au- 
gustinavičienė.

2. Paskautininkė Aureliją 
Balašaitienė.

tį JAV.
• Gaudeamus — tuo vardu 

Stud. Ateitininkų Sąjunga lei
džia savo nariams biuletenį. 
Neseniai pasirodė šių mokslų 
metų 2 nr., kuriame sutelkta 
gražios informacinės medžia
gos ir svarstomi aktualieji stu- 
dentEkos veiklos klausimai. 
Redaguoja Dalia Karaliūtė Los 
Angelėje, Calif.

• Austreliioie lietuviai mo- . a Vjt. Skautininke Magda- 
ksleiviai ir studentai visose, tena Barniškaite .

4. Paskautininkė Aldona Bar- 
tuškienė.

5 .Vyr. Skautininke Izabelė 
Jonaitienė.

6. Paskautininkė Stefanija 
Juodvalkytė.

7. Skautininke Ona Kava
liauskienė :

8 .Vyr. Skautininke Dr. Do
mininke Kėsiunaitė.

9. Paskautininkė Genovaitė 
Modestavičienė.

mokiniai “Australijos Lietu- 
vfe” dažnai skelbia jų pavar
des ir atžymi jų laimėjimus, 
premijas .

• Argentinoje šiuo metu 
vyksta vasaros atostogos. Lie
tuviai berniukai kaip tik dabar 
baigia savo stovyklą Kordobos 
kalnuose gražioje Vila-^lel Di- 
quėje. Stovykla prasidėjo sau
sio 3, baigiasi 31. VEą vasario 
mėnesį atostogauja mergaitės. Rimgailė NasVytienė.

• Tauro sporto klubas vei- 11. Skautininke Stefanija 
kia Montrealyje .Kanadoje. E Radzevičiūtė.
gatvių jis buria jaunimą ir 12. Skautininke Dr. Marija 
skatina sportuoti bei lavintis. Žilinskienė.

R. FrankaM, G. Frankaitė ir 
A. Kanaukaitė sausio 8 davė < 
akademikės skautės įžodį. !

Jurų skautų “Audros” lai- ] 
vas, kuriam šiuo metu vadovau- i 
ja s. v. R. Penikas, intensyviai ] 
ruošiasi j. s. patyrimo laips- ! 
niams; išklausyti R. Silbajorio, ! 
dr. M. Brako ir R. Kezio pašne- ! 
kesiai. !

Vilkiukų draugovė (8—12 m. J 
berniukai), kuriai vadovauja 1 
vyr. sk. A. Alksninis, priklau- !

Prityrusi “Haskoba” Ltd.. (Londone. Anglijoje) at- ; 
stovybė priima užsakymus siuntiniams į Lietuvą ir Sovie- ; 
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai, Įvairios medžiagos ; 
rūbams ir avalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono J 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio J 
gavėjas, priimdamas siuntinį nieko neprimoka, nes siun- Į 
tinys pilnai apmokamas siuntėjo. I

Atvykite asmeniškai, ar skambinkite EV 8-6163 dėl ; 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai. ;



ope-
siais kongreso ir vietinės val
džios atstovais bus vasario 18.
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• Antanas Staugaitis .buvęs 
Marijampolės miesto burmist
ras. vyskupo Justino Staugai
čio brolis, mirė praeitais me- 
tais Lietuvoje.

V|?>;
TAUTA K

*7- V

. . . -.
įdomiausias savo nutari- 
iito vadinamasis
s Lietuvos Mokytojų

įvykęs 1921 m. kovo 20 — 
21, šauktas L. Mokyt. Profesi
nės S-gos ir St. Seimo narių 
mokytojų (socialdemokratų).

norėtas sutrukdyti, nors jis 
būsiąs labai svarbus savo nu
tarimais. Ir šiam kongresui 
gerai ruoštasi, nes slaptų fon
dų lėšomis profesininkams bu
vo apmokėta kelionė. Deja, jų

šv. Blažiejaus dienoje, vas. 
3 d., gerklės bus laiminamos po 
visų mišių ryte, vidurdieni ir 
po pamaldų 5:30 v. p. p.

Graudulinių (Grabnyčių) ry
tą žvakės bus šventinamos 
prieš mišias 8 vai. Bus galima 
jų gauti po mišių klebonijoj.

KALĖDŲ SENELIS
Gruodžio 15 visai gimnazijai 

Schwetzingeno lietuvių kuopa, 
amerikiečių kariuomenės Hei
delbergo vyr. būstinė ir Sch\ve- 
tzingeno.vokiečių būrys suruo
šė turtingą ir Įspūdingą Kalė
dų šventę. Į Eglutę atsilankė 
net du Kalėdų seneliai, vienas 
atlėkęs helikopteriu ir nusilei
dęs gimnazijos parke, o kitas 
automašina atvežęs ir pačiai 
gimnazijai brangią dovana: di-

Ben Franklin telis you
how to come out ahcad m 1954

Skyrius.

lietuvis- i 
vaidina

"Gct what yoa cm, and what yoo get hold;
’Tis thc stone tbat vili tora all yoor kad into gold. /

*Poor Rkiard’s Alaaaac." 1757

• Vytautas Gylys, Lietuvos 
konsulas Kanadoje, sausio 26 
susilaukė 70 metų. Ta proga jį 
pasveikino jo tarnybiniai kole
gos iš kitų kraštų.

Paskutinė V. Gylio tarnyba 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais — atstovas Švedijoje. Bol
ševikam Lietuvą užėmus, Lie
tuvos ministeris ten liko tik 
privatus asmuo. Atvykęs po 
karo į Kanadą, Toronto, V. Gy
lys buvo priimtas kaip neofi
cialus Lietuvos gen. konsulas.

• Elena Tumienė įėjo į “Lie
tuvių Dienų” redakciją, kaip 
angliškosios dalies redaktorė. 
Vyriausiu redaktorium yra Ber
nardas Brazdžionis, meno re
daktorium — Paulius Puzinas, 
literatūros — Juozas Tininis, 
platintojas — Juozas Kojelis, 
angliškosios dalies redaktoriai 
— Milton Stark, senjoras, ir 
Elena Tumienė. Lietuvių Die
nas leidžia Antanas F.

cializmo santvarką” (124 psl.L 
Atseit, tokią rezoliuciją siūlė 
vienas iš mokytojų, vėliau Liet. 
Mokytojų Profesinės S-gos Kė
dainių mokytojų seminarijos 
direktorius, daug kur nesi- 
skaitęs su švietimo M-jos įsa
kymais, padėjęs susikurti ko
munistinei socialinių mokslų
kuopelei, kuriai vadovavo Ant. - 
Trumpickas ir Geniušaitė, ir 
turėjęs dar kitų Maskvai nuo- skyriaus sekretoriumi Ad. La- 

, žaitis ėmėsi iniciatyvos sutvar
kyti Balfo reikalams kartote
ką. Pats jis padarė tam reika
lui dėžutę ir iki šių metų pra
džios jau buvo įrašyta 600 ad
resų. Po šv. Alfonso parapijos 
dabar Balfas turės bene geriau
siai sutvarkytą lietuvių adre
sų sąrašą.

Surinkta 1033 svarai drabužių 
Prieškalėdinėje drabužių ir 

avalynės rinkliavoje surinkta 
1033 svarai. Ypač daug pasi
darbavo V. Vėžys. Jis pats be
veik per visą jnėnesį laiko iš 
savo pažįstamų išgaudavo ir 
nuolat atgabendavo vis naujus 
drabužių ryšulius. Jeigu dar 
bent pora žmonių būtų tiek pa
sidarbavę, tai rinkliavos pasek
mės būtų buvę dar geresnės. 
Balfo susirinkime jam už pa
stangas ir pasišventimą pa
reikšta padėka.
Rengiamasi minėti Vasario 16

Baltimorės Lietuviškųjų Or
ganizacijų taryba ir Liet. Bend
ruomenės apylinkės valdyba 
jau rengiasi minėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventę. Minėjimo programa nu
matyta vasario 18 ir 19 d.d.S o said thc Father of American Thrift ai mos 1200 

years ago. And h i s šou nei advice rings true today.

Benjamin Franklin was born 250 years ago on 
January 17. Besides helping to formulate thc 
American system of government, Franklin organ- 
ized the first volunteer tire company, served as 
the first Posųnaster General, was instrumentai in 
founding our first hospital. He invented the 
Franklin stove, the rocking chair, and was the 
first to captvirc elcctricity from the sky. All of us 
owe a Jot to Franklin’s ingenuity and his public 
service—can profit a lot from his practical teads- 
ings and advice. į

Ovcr 45 million Americans are putting Franklin** 
advice on thrift into practice by investihg tegul ari y 
in intcrest-caming U.S. Scries F. Savings Bonds.

S tart your Bond-buying program today—m tht 
convenient Payroll Satings Plan šchere you uorė, 
or by regular purchases^ Bonds vfurt you bunk.

Aidai" tokiu

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
ORGANIZUOJAMA

LIETUVIŠKŲ KOLONIJŲ 
STATYBA

Stuttgart* “Evangelisches 
Siedlungsvvcrk” centre lankėsi 
Krašto valdybos pirmininkas 
Pr. Zunde ir įgaliotinis Baden- 

t Wuerttenbergo kraštui J. Jaks- 
Tyris ir aiškinosi lietuviškos 
kolonijos statybos galimybes*

'• “Ev. Siedlungswerk” mielai 
sutiko padėti Krašto Valdybai 
tą sumanymą įgyvendinti ir a|F 
siėmė paruošti statybos finan- delį radijo priimtuvą ir lietu- 
savimo projektą. viškų plokštelių. Helikopteriu

„_____ . atskrido amerikiečių ka-Heppenheimo miesto bur- . . ... .... .. . ... . nuomenes kapelionas — Kale-mistras pasiūlė lietuviskos ko- , - ____ _lonijos sčtvbai sklypą. Vieta 
kolonijai patogi, nes aplink 
lengva gauti darbo: be to. ge- Hannovery išrinkta apylin- 
ras susisiekimas su Vasario 16 kės valdyba:*' pirmininkas V. 
gimnazija, Mannheimu, Darm- Šukys., sekretorius Juozas Ra-

• Jokūbas Šernas, 
kos kilmės artistas, 
naujame filme “Heien of Troy” 
Pario vaidmenį. Ta proga New 
Yorko laikraščiai kino skiltyse 
įsidėjo jo nuotraukas ir visur 
pažymėjo jo lietuvišką kilmę 
(Lithuanian-born). kartu prisi
minė ir kitą lietuvi kino artis
tą Laurence Harvey. kurio tik
ra pavardė yra J. Skinkys. J. 
šernas mažas buvo išvežtas į 
Paryžių, nacių metu dalyvavo 
pogrindiniame judėjime, buvo 
areštuotas ii pasodintas Į kalė
jimą; studijavo mediciną ir 
paskui perėjo Į sceną ir filmą. 
Ilgesni laiką jis dirbo italų ir 
prancūzų filmuose, dabar “He
ien of Troy” jis pirmą kartą 
pasirodo - Amerikoje .

• "Tėviškės 
vardu numatomas naujas laik
raštis Australijoje. Melbaurne 
mieste. Sumanymui pradžią 
davė “Mūsų pastogė”, kurios 
vedamoji linija nėra palanki 
katalikams. Jau seniai tarp lie
tuvių katalikų ir “Mūsų pasto
gės" laikraščio yra aštrūs gin
čai. Tad Australijos Lietuvių 
Katalikų suvažiavimas nutarė 
leisti katalikiškos minties laik
rašti. Reikalą pavedė Federaci- 
jos valdybai .Dar prieš Naujus 
Metus buvo baigti visi forma
lumai. Įsigytas linotipas ir pa
kviestas redaktorius — kun. v 
dr. Petras Bačinskas. Naujas 
savaitraštis — “Tėviškės Ai
dai" — tūrėjo pasirodyti su
šių metų pradžia. Laikraščiui 
leisti ir spaustuvei Įsigyti yra 
sudarytas Katalikų Spaudos 
Fondas .

• Adelaidės, Australijoje. 
Lietuvių Namų statyba sunkiai 
juda iš vietos. Jau seniai už- 
manyta ,bet vis nesurenka tiek f 
pinigų .kad galėtų pradėti sta- / 
tyba. Ypač namų statybą re- ' 
mia jaunimas .kuris jjiaip netu- C 
ri patalpos kur prisiglausti.

• Jonas Baliukas Argentino
je tarnauja Žemės Ckio minis
terijoje Buvo išvykęs i Pata- 
goniją, kur Rio Negro ir kitose 
vietose tikrino medžių sodini
mo procesą .

• Liet. Bendruomenės Tem- 
perley? Argentinoje, apylinkės 
valdybą sudaro: Motiejus Po
vilaitis. Mykolas Markūnas. Vy
tautas Bartulis. Vincas Pečiu
lis. Jonas Černiauskas. J. Zak- 
rys ir Vladas Cibavičius .

• Mpntevideo lietuviai ko
munistai paskelbė peticiją, ku
rion surašė pavardes, visai net • 
n e atsiklausę. Paskutiniuose 
“įtaiko” numeriuose (leidžia
mas Argentinoje) skelbiami 
tokių žmonių, kurie patys ne- . . | 
pasirašė, o komunistai i- 
traukė, pikti ir griežti protes- 3 
tai.

Mozarto palaikus iškasė ir sudegino, 
liko tiktai nemirtingi jo kūriniai

Sausio 27 suėjo du šimtai 
metų nuo Wolfgango Amadeo 
Mozarto gimimo dienos. Tas 
didysis vokiečių-kompozitorius 
gimė 1756 m. Salzburge, 
Austrijoje; mirė 1791 m. Vie
noje.

Sausio 27 Salzburgo katedro
je buvo iškilmingai giedamos 
Mozarto mišios, o Vienoje, Šv. 
Stepono katedroje, buvo 
dytas garsusis Mozarto 
quiem”.

Iš 20 Mozarto sukurtų 
rų minėtinos: Figaro vestuvės^ 
komiškas šedevras; Don Gio
vanni, komiška ir kartu tragiš
ka drama; Taip daro visos, Ti
to gailestingumas ir Užburta 
fleita. Be to, 626 sinfoniniai 
bei koncertiniai kūriniiai. Pa
minėtini ir bažnytniai kūriniai, 
kurių garsiausi yra Mšparai ir 
Reųuiem.

Mozartas sukūrė Reųuiem, 
būdamas 35 metų.

— Šį laidotuvių veikalą pa
rašiau pats sau — prasitarė 
Mozart prieš mirtį.

' Paskatinės kompozitoriaus 
gyvenimo dienos buvo labai 
skurdžios. Mozartas mirė to
kiame varge, jog įmesto savi
valdybė buvo priversta pasirū
pinti jo laidotuvėmis. Palaido
jo eilinėje duobėje be jokio pa
minklo, be jokio ženklo, kuris 
praeiviui primintų jo vardą ar 
nurodytų jo palaikų vietą. Tik 
kapinių sargas težinojo jo ka
pą, kuris nesiskyrė nuo kitų 
vargšų, visuomenės apleistųjų 
kapų šv. Morkaus kapinėse, 
Vienoje.

Dar suvažiavimą atidarant, bu- susirinko 150 mokytojų, kaiki- 
vo nusiskusta, kad kongresas ? tų dar buvo 119; svečiais daly.

. yayo. 104.. Šis dalyvių skaičius
jau aiškiai rodė, kad vadina
mieji profesininkai darėsi lie
tuvių mokytojų atskala. Nese
nai jie dar kalbėjo 1000 moky
tojų vardu, o kongresan neį
stengė suvežti nė penktos jų 
dalies. Tačiau Kongresas daro 
nutarimus '

visų Lietuvos mokytojų var
du.

Kongresas tikybos reikalais 
taip pasisakė. Savo pobūdžiu 
valstybinė ir visuomeninė mo
kykla privalo būti pasaulinė: 
jos uždavinys — ruošti jauni- 

. mas gyvenimui šiame pasauly
je. Pastaba. Tikybiniais moks
lais tikybos judinimas palieka
mas konfesinėm organizacijom 
ir atskiriem asmenim. Tikybi
nių mokslų skleidimas netur 
trukdyti pasaulinės mokyklos ' 
darbo” (Šv. D. 1921 3—4 Nr. 
122 p.)

Įdomus Kongreso nutarimas 
ir švietimo darbo vadovybei 
sudaryti: “Bendrai ~ švietimo 
darbą veda ir prižiūri Vyriau
sioji Švietimo Taryba, kurią 
sudaro atstovai švietimo M-jos, 
universiteto, apskričių švieti
mo komisijų ir organizuotų 
mokytojų. V. šv. T. derina mo
kymo ir auklėjimo įstaigų vei
kimą su visuomenės reikalavi
mais ,kelia naujus sumanymus 
švietimo ir auklėjimo klausi
mais, kurie liečia visą kraštą” 
(123 p.). Ir drauge jie aptaria 
jau Lietuvos mokyklos uždavi
nius. “Mokyklos pamatinis už
davinys yra visapusis suderin
tas jaunimo sielos ir kūno 
auklėjimas. Mokyklos tikslas— 
paruošti jaunimą visuomeni
niam kultūriniam gyvenimui” 
ir mokymas ir auklėjimas mo
kyklose vedamas mokslo, dar
bo, veiklaus tyrimo ir laisvos 
kritikos pamatais” (122 p.).

Ir šio suvažiavimo pilnam 
vaizdui tenka suminėti Įdomi, 
vos tik nepraėjusi J. Stankevi
čiaus pasiūlyta rezoliucija, ku
rios tik dali teksto šv. Darbe 
randame, būtent:

“Lietuvos mokytojai nevie- 
nodai aprūpinti ir griežtų pa
saulėžiūrų skirtumų, tai vieny
bė jų tarpe negali Įvykti... 
Dalis mokytojų turi atsistoti

Tie apleistieji kapai po de
šimties metų buvo atkasami ir 
mirusiųjų palaikai deginami. 
Taip be žinios dingo ir Mozar- 
to mirtingos liekanos. Niekas 
jo šiandien nežinotų, jei ne
būtų palikęs nemirtingu savo 
muzikos veikalų. .

Neartas savo laiškuose
Vokiečiu muzikas H. Lei- 

chentritt surinko Mozarto laiš
kus ir išleido dailia “Deutsche 
Bibliotek” knygele.

Mozartas rašė labai ilgus 
laiškus saviesiems, ypač tėvui, 
kuris buvo jo mokytojas, nupa
sakodamas smulkiausiai pra
leistą dieną. Juokaudavo, į- 
terpdamas poezijos, pamargin
damas italų ir prancūzų posa
kiais, siųsdamas visiems mili
jonus bučinių.

' Tuose Mozarto laiškuose pa
sirodo gera ir švelni prigimtis, 
skirta džiaugsmui ir gerai nuo
taikai. Tas pats nuskamba ir jo 
muzikoje. Pradžioje ji aidi 
švelniu liūdesiu ir lėtai, paskui 

v greitėja, garsėja ir švelnėja, 
užsibaigdama smagiu juoku 
(Don Giovanni). Jo laiškuose 
atsispindi XVII amž. gyveni
mas. Jis šaiposi iš to meto 
aristokratų bei ponų, nepašyk- 
šti kartaus žodžio ir dvasinin
kam, nors buvo pamaldus kata
likas .dažnai klausęs mišių ir 
ėjęs komunijos drauge su savo 
žmona. Mannheimo teatro suf- 
leriaus dukterimi. Jis ta ne
turtingą mergaitę vedė prieš 
tėvo nenorą. Ir tai buvo vie
nintelis jo gyvenime atvejąs, 
kai gerasis sūnus nepaklausė 
tėvo draudimo neturtingos šei
mos dukros nevesti.

Savo kompozicijas Mozartas 
kūrė labai greitai, tartum bū
tų rašomąja mašinėle stenogra- 
fiškai rašęs. Apie įkvėpimą jis 
laiškuose neužsimena, nes jam 
ir nereikėjo jo ieškoti: jis kū
rė spontaniškai, skatinamas 
savo muzikalios . prigimties.

. Vienoje iškilo kaip šviesi žvaig
ždė tiktai po savo mirties’. Tas 
pats yra nutikę ir su Schuber- 
tu. mi.

ALTO NARIAI Vasario 16 proga yra pakviesti kalbėti įvairiose vietose. Jie tik ka Krizo K VVashinrl on®. kur 
Lietuvos reikalais lankėsi Valstybės Departamente ir pas KonKreso narius. Fotografijoje matome tris Alto 
narius paskutinio suvažiavimo metu: ižd. M. V a iii yla, pirm. L. Simutis, sekr. dr. P. Grigaitis. Trūksta vice- 
pirni. A. OHo. Jo nebuvo dėl ligos.

Gausus susirinkimas
Sausio 15 d. Lietuvių salėje 

Įvyko Balfo skyriaus susirinki
mas, Į kurį atsilankė itin daug 
žmonių. Tai ženklas, kad susi
rūpinta varginga Vokietijos Ii- jos. Sekretorius 
kusių padėtimi.

Bernardas Tesnava. ką tik 
atvažiavęs iš Vokietijos, papa
sakojo apie tremtinių padėtį 
Vokietijoje. Skyriaus pirminio-

pelnų.
Panašių prokomunistinių 

nuotaikų būta ir vėliau, tačiau 
jos visad mažiau randa prita
rėjų, nes mokytojų, Lietuvoje 
baigusių, nebežavėjo nei komu
nizmas, nei rusiškoje dvasioje 
išaugęs socializmas. Lietuvos 
mokytojas šukė Vakarų link. 
Iki tol vykusios kovos liudija, 
kiek daug prasmės buvo A. Vi- 
reliūno žodžiuose :

''Įsikurti savo mokykla — 
tai yra vienas iš pačių didžių-

ant darbininkų klasės pamato jų, įei ne ■ didžiausias ir sun-
ir eiti išvien savo ir visos plo- klausias mūsų Tėvynei uždavi-
letarijos gyvenimo keliu į so- nys (1920). (Pabaiga.)

kė Dr. E. Armanienė prariOė, Tradicinis banketas su kviestai- 
kad paskutinėje akcijoje — iš
kviesti visus dar galinčius emi
gruoti tremtinius — Baltimorė- Taryba, kuriai vadovauja T.

Gray - Grajauskas, yra sudariu- 
- si reikalingas komisijas ir nu

mačiusi asmenis banketo pa
rengimo reikalams .

Liet. Bendruomenės apylin
kės valdyba apsiėmė surengti 
viešąjį minėjimą, kuris Įvyks 
vasario 19 d. Kviečiamas kal
bėtojas iš New Yorko LLK. 
Numatyta ir meninė dalis. Spe
cialiai šventės reikalų ryšiams 
palaikyti su taryba bendruome
nės valdyba išrinko A. Svoteli. 

Numatoma, jog tą pačia die
ną ryte šv. Alfonso bažnyčioje 
bus tarybos užprašytos mišios 
ir šventei pritaikintas pamoks
las. Be to, tikimasi, kad ir Lie
tuvių Melodijos radijo valan
dėlė ir šiais metais perduos 
specialią Vasario 16 minėjimo 
programa.

Persitvarkė Bendruomenės 
valdyba

Bendruomenės apylinkės 
valdyba iš Baltimorės išvyku- 
sio valdybos nario kun. P. Pa- 
tlabos vieton pakvietė kandi
datą V. Velžį, o vieton jau 
prieš kuri laiką iš valdybos pa
sitraukusio iždininko N. Ginta- 
lo yra pakviestas kandidatas J. 
Auštra. Taigi dabar Bendruo
menės valdybą sudaro: N. Ras
tenis — pirm.. C. Surdokas — 
vicepirm.. A. Svotelis — sekr., 
J. Auštra, — ižd.. A. Leonas. 
J. Kairis ir V. Velžys — na
riai.

Visuotinį metini bendruome
nės narių susirinkimą valdyba 
nutarė sušaukti netrukus po 
Vasario 16 minėjimo.

L. Šakys.

je sudarytos 15 šeimų garanti- 
Ad. Laiaritis' 

pranešė apie piniginę rinklia
vą per vietos organizacijas. 
Skyriaus valdybą specialiu at- 
sišauskimu kreipėsi Į organiza
cijas .prašydama piniginių au
kų. Iš kelių organizacijų jau 
gauti atsiliepimai, iki susirin
kimo suaukota 64.80 dol. Orga
nizacijoms ir jų nariams už au
kas, o taip pat radijo valandė
lei už nemokamą Balfo prane
šimų skelbimą reiškiame 
dėką. Susirinkimas nutarė 
rengti loteriją ir balandžio 
suruošti vakarą .

Balfas turi kartoteka
Rudenį išrinktas nauju Balfo



TARAS

Kiemelyje prie bažnyčios bu
vo sausai prisigrūdę žmonių, 
yieni čia kuitėsi jau po pantai*

Pasidarykite savos

Z U B R U V K O S

(IROME M. LEADER, Prnn- 
*y1vBnij«»* rubrmsterltm, Sena
te* pareHkė. kad jo nhtyb^ 
21 procente nudaro darbo per
krauto* srity*. Ka» hftln krizė* 
atveju?

TELEPHONE:

Bus^^Nn^

HELP W. FEMALE

RELIGINIO MENO PARODA

_NEW HAVEN, CONN

HELP W. MALĖ

CHICAGO, ILL.

MOLDERS

PUNCH PRESS 
POLISH A BUFF

ore* Malion (D-Tex-> linksmai nusiteike. kad jiems pavyko kari
niam biudžetui apginti X5 bilijonu suma.

Immediate openings for 
STENOGRAPHER

Waughan's Seed Co.
601 W. Jadcson
CHICAGO, ILL.

Call Mr. Williamr for ap- 
pointment SUporior 7-9212

Pennanent positions.
CALL CLiffcide 4*1000

Mr. Walter Rich.

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Wonderful Transportation 
COMBINATION BILLER 

AND TYPIST 
Days.

ALSO OPENING FOR BILLER 
and one TYPIST for night 

work with trudc line

• 5 DAY WEEK

• P AID VACATIONS

• PENSION

• VyČUi-veikia ne tik Ame- 
t rikoje .bet ir Argentinoje, 
t Kam ir čia. tain ir ten. jie hn-
* ria iri Argentinoje gimusi lie
* tnriška jaunimą, rengia Itofu* 
- viškus vaidinimus. išvvkas, 
? susiėję mokosi lituanistikos.

f — O kain tamsta čia atsira- 
. dai’ — naklausė šelmiškai po-

' *’ nas Toks.

Scholl MFG. Co.
213 W. SchHter.

(With Calculator expertoace) 
Pennanent position in 

Merchandise Mart with 
GENERAL MOTORS 

Starting salary $270 to $290

Malonu, kad wiwq ymnhnas, Vladas Pauža, Dedrci*, Midi. 
Lietuvai gyvenant kančios ir 
kovos dienas, vadovaudamasis 
tėvynės meilės kibliais idealais, 
mokosi kaskart daugiau papil
dydamas žuvusiųjų ir mirusiu-, 
jų eiles. Būdami sąmoningi 
savo tautos nariais, be studijų, 
nemaža laiko skiria visuome
niniams ir kultūriniams reika
lams. Nenorėdami likti kokiu 
bespalviu mišiniu. įvairiomis 
priemonėmis ir būdais ugdo ir 
palaiko sava dvasia ir charak
terį. Bendradarbiaudami su ki
tataučiais ne tik garsina Lie
tuvos varda, bet ir duoda sva
ru indėli krdšĮo laisvinimo ko
voje.

Vienas veiklesniu ir darbš
tesnių — medicinos daktaras 
Otonas Vaitas (Vaitkevičius.) 
Gimė ir augo Skuode, Kretin
gos apskrityje. Sūnus diplo
muoto teisininko, gyvenančio 
su žmona Bostone. Otono, 
kaip ir daugelio mūsų, kelias 
mokslan sunkus ir vargingas. 
Tačiau gabumai ir darbštumas 
nusvėrė visas kliūtis.

Gimnaziją baigė 1941 m., 
Šiauliuose. Visą laiką svajojo 
būti gydytoju, tačiau, karo me
to ištekliams neleidus studi
juoti medicinos, Įstojo į Šiaulių 
Prekybos Institutą. Buvo prie

Paid Health and Accident ai d Life Insurance.

Apply. \vrite or wire J «seph Torok

Raidžiu pasėliai, romanas. 312 
psl. Uršulė Gudienė — Žaibai, ris buvo priimtas be nataisu.

Susirinkimo buvo nutarta, ir 
priimta, kad visos lietuviškos 
draugijos, parapijos, klubai, 
organizacijos, grupės ir pavie
ni veikėjai veiks ir kovos vie
ningai už Lietuvos išlaisvini
mą. Dalyvavo 52 delegatai at
stovaudami <20 d^ueiiu.

Vairia 16-foii
A. L. T. Pittsburgho 

rengiasi iškilmingai neminėti 
Lietuvos neprikla”<,o'v>»-Kės 38- 
tas sukaktuves. Minėtinas »• 
,wks vasario 12. 2 vai n n. t 
Jane St. S. S. P’‘tt<drireh 
3. Pa. Kalbėtoiais bus mie
sto majoras. kongrosmanas 
ir teisėjai. Iš lietuviu ka’- 
bės Alto pirm. L. šimutis iš 
Chicagos. Menine programos 
dali išpildys šv. Kazimiero n?r. 
ir Lietuvos Vvčiu chorai, vado
vaujami K. Bazio. šv. Pranciš
kaus akademijos studentės, 
vadovaujamos sesers M. Pran-

NEEDČD IMMEDIATELY
, i
PAID HOLIDAYS AND VACATION

TOP WAGES — STF ADV JOBS

eilėraščiai, 64 psl. Algirdas 
Margeris — Saulės rūstybė, 
romanas, 312 psl. Nelė Maza- 
laitė — Negestis, romanas. 
206 psl. Jonas Mekas — <Seme- 
niškiu idilės, 62 psl. Aldona 
Irena Nasvytytė — Vėlo dai
nos, lyrika^j) psl. Andrius No
rimas—Naujas veidas .novelės. 
274 psl. Petronėlė Orintaitė — 
Grožvvlės meilė, ansakvmai, 
166 psl. Henrikas Radauskas— 
Žiemos daina, eilėračiai. 80 psl. 
Nadas Rastenis — Trijų rožių 
šventė, poema, 148 psĮ. R. Sna- 
Ifs — Ant ribos .apysaka. 484 
put Liūne Sutema — Tebūnie 
tartum pasakoj, poezija. 54 psl. 
Juozas švaistas — Knygnešiu 
pėdsakais, romanas. 2°6 psl. 
Mykolas Vaitkus — Aukso ru
duo, eilėraščiai. 120 psl. Anta
nas Venvs — Geležiniai žiedai.
eilėraščiai, 64 psl.

Viso sąraše yra 19 knygų. Iš
jų, kaip matome .pirmauja po- ciškos. padainuos ir pašoks tau-

Z — Gi mašina .
r . — Aš ir sakau, kad tik nese-

s niai važiuota. Pamaldėles pra- 
. leidai?

— Tokie dalvkai man rpr'tni
— E. naukštyti. — nusijtio-

• kė iM/nas Toks. — dabar iau 
; •’ sunrantu. kas Gintautui riini. 
r 7 Bet man tokie dalvkai neriini.

Pakanka bendru. Ačiū už.pa
žinti ir važinėk sveikas, tik 

-■ saugokis <Triovio. Jis pavojin- 
1 • gas “susfriininusiem” ...

Viena iš šių knygų gaus 1955 metų 
Lietuvių Rašytojų Draugijos premiją

Anksčiau Liet. Rašytojų Dr- dūnas — Devynios baladės, po- 
ja, skirdama grožinės literatu- ezija, 142 psl. Jurgis Gliaudą— 
ros premiją, sudarydavo jury ~ 
komisija, kuri ir atrinkdavo 
premijuotiną knygą. Dabar 
Įvestas naujas būdas — balsuo
ja visi LR Draugijos nariai.

šiomis dfc’-orT RD valdy
ba išsiunčiu o m. išleis
tų grožiu' ? literatūros veikalu 
sąraša, iš kurio iki vasario 16 
turės būti išrinkta premijuoti* 
na knvga. I RD nr- ;įos mece
natas Šiemet yra dr. Juozas 
Prunskis .Į sąrašą neįtrauktos 
knygos, kurios karta jau pre
mijuotos (Trumpa diena), taip 
pat ir tos, kuriu išspausdinta 
tik I dalis (Dovydėno, Vaiucko 
Ir kt. (Po sausio 1 d. pasiro
džiusios knygos (M. Vaitkaus— 
Nuošaliu taku. A. P. Bagdono 
—Studentų ugnvs ir kt.) Įeis Į 
1956 metų derlių.

Abėcėlinis 1955 mstų kny
gų sąraias:

P. Abelkis — Atlaidįų pavė
sy, romanas^468. psL Leonar
das Andriekus — Atviros ma
rios, lyrika', 134 psl. Aloyzas ezija — net 16 knygų, 5 romą- tintus šokius. Minėjimo vedė- 
Baronas,—Sodas, už horizonto, nai ir 4 novelių bei apysakų jas P. Dargis .
romanas. 254 psl. Kazy* Bra- knygos. Fronk Mlienis.

paskutinėm pamaldom pasibai- 
.įįgųs. Atkako čia tik pasistum

dyti ir pasidairyti, o paskui pra
plauti po nakties išdžiūvusį go
murį.

1 Tame miestiškame švento
riuje buvo ir ponas Toks isi-

.maišęs. Stovėjo jisai prie dai
niaus automobilio ir glostė jį 
'delnu nats sau šnekėdamas:

— Tai caca mašina, kaip 
naujintėlaitis sijonas iš po ada
tos. Ir traukia ,tur būt, kaip 
•vėjas Brooklyno gatvėmis. To
kiu suspėtum pamaldom atva- 
fiuoti ir paskutinę minutę.

2 Čia ponas Toks staiga delną 
„■ atitraukė* ir stipriai Į jį papūtė

raukydamasis:
i — Kad tu kur griovin imar- 

mėtum, nevidone! Dar karštas, 
vos pastatytas. E, brolyti atva
žiavai jau po visam!

— Šiur, — išgirdo jis žodi 
prie pat ausies, — dalinu vi-

- šiem. Va, prašau susipažinti.
i — Pažintis visada maloni—

- atsiliepė ponas Toks.—Tamsta
būsi čia atkakęs tik prieš va
landėlę? ~

— Žinia, anksčiau ir nerei
kia. Žmonės dar būna bažnv- 
čioie. Aš, taip sakant, visada 
pataikau į pati išėjimą. Ar 
tamsta nori susipažinti?

— Mielu noru, jfcigu pasista
tai Padorūs žmonės ,kaip 
tamsta, visada patvs orisistato. 

; . Tai kas iau toks būsi?
— Gintautas. Matai, turiu 

■ pasakvti .kad labai tikės man 
vardas: ginu tautos reikalus.

< Va, ir laikraštį leidžiū. Nori? 
- Naujų Metų proga dąlinu dy

kai
Dabar jau suprantu, ko- 

- dėl tamsta norėjai su manim 
pažinties. O kas čia prirašyta7

— Paskaityk, sužinosi.
— Aš noriu pirma žinoti, — 

spyrėsi ponas Toks.
— O, galiu pasakvti: čia ne- 

’ rašoma apie bendrus reikalus, 
kaip visuose laikraščiuose .bet. 

*an»e specialius, žinai tamsta 
t? . tokius, kurie kitiem nerūpi.

arba mažai rūnl arha ne tain 
' rūol kaip turėtu rūpėti arba 

tik seniau rūnėio. o dabar ne
berūpi. o rūpintis iais reikia. 

. nes jei niekas nesirūpins, ta’ 
' kas gi rūpinsis. Tai .va. ir 
/ ėmėmės iniciatyvos. Užsisakyk, 
; dar visai šiltas ...

y. — Taip, tik neseniai va- 
y žinotas. -
;*? . — Bet gi laikraštis neva- 
L . ; žiuoja? .

.PHILADELPHUOS ŽINIOS
Gal trumpas mėsėdas kaltas, 

kad vasario 12 d. philadelphie- 
čiai buvo numatyti svečiais 
dviejuose parengimuose. Šv. 
Andriejaus parapija tą dieną 
rengia tradicinį Užgavėnių bly
nų balių, o L. Meno Ansamb
lis buvo numatęs parodyt) 
scenoje V. Alanto komedija— 
Buhalterijos Klaida. Nors Phi- 
ladelphija yra ir didelė, ir lie
tuviai čia pasidalinę Į tris pa
rapijas, bet jie jaučiasi lyg ir 
viena didelė šeima, ir du pa
rengimai vienu kartu pasiseki
mo rengėjams nelemia. Meno 
ansamblis, po jo atstovo lan
kymosi pas šv. Andriejaus pa
rapijos kleboną kun. J. Cepu- 
kaitį, savo parengimą atidėjo 
vėlesniam laikui. Tai gražus 
sugyvenimo ir susipratimo pa
vyzdys.

Klaipėdos Krašto atvadavi
mas'buvo paminėtas sausio 21 

’ d. teisininko Jono A. Stiklo- 
riaus paskaita — Mažosios Lie
tuvos politinio gyvenimo raida. 
Prieš savaitę J. A. Stiklorius 
ta pačia tema kalbėjo minėji
me Toronte, Kanadoje .

Apie šimtas lietuvių seimu 
priklauso šv. Rapolo, parapijai.

kurią sudaro apie dvylikos tau
tų žmonės, čia vikarauja kun. 
Jonas Gibas, kuriam ir tenka 
daugiausiai rūpintis lietuvių 
dvasiniais reikalais. Jau kelin
ti metai, Užgavėnių proga, pa
rapija daro parengimą, kurio 
metu vyksta lyg ir mažasis 
tautų pasirodymas. Lietuviai, 
vokiečiai, italai, lenkai ir airiai 
paruošia atskirus stalus su sa
vo tautiniais užkandžiais. Su
mokėjęs dolerį už Įėjimą, gau
ni kortele ir užkandžiams pa
ragauti. šiais metais toks pa
rengimas — šokiai Įvyks vasa
rio 10 d. parapijos svetainėje 
prie 85-tos ir Bruster Avė.

41 tremtinys studentas pri
klauso L. Studentų Sąjungos 
Philadelphijos skyriui. Susi
rinkimai daromi kartą per mė
nesi.

Šv. Jurgio parapijos bankie- 
tas Įvyks vasario 14 d. L. Mu
zikinio klubo salėje. Pradžia— 
6 vai. vakaro, šokiai — 8 vai. 
Grieš Stanislovo Maslausko or
kestras.

Jonas Griganavičius sausio 
20 d. išrinktas L. Muzikinio 
klubo pirmininku.

Prel. Igno Valančiūno vardi
nių proga bankietas Įvyks vasa- 
rio 5 d. šv. Kazimiero parapi
jos salėje .Pradžia — 6 vai. va
karo, šokiai — 8 vai.

Ateitininkų sendraugiu me
tinis susirinkimas kviečiamas 
vasario 4 d., 7 vai. vak. p. Va
šių bute, 5616 N. 15th St. Va
žiuojant Broad St. požeminiu 
išlipti Olney stotyje. Kviečiami 
užsirašę ir neužsirašę ateiti
ninkai sendraugiai. K.C.

Metinė vakarienė įvyks va
sario 12, sekmadienį, 6 v. v., 

—šv. Kazimiero svetainėje, 339 
Greene St. Po vakarienės šo
kiai. H.

Kun. E. Gredeckas, lietuvių 
parapijos klebonas, išdavė 1955 
m. apyskaitą, pranešdamas, 
kad lietuviai yra suaukoję 
$44.000.00. Skolos padaryta už 
$6.000.00, nes buvo įvestas ap
šildymas, nauji bažnyčioje suo
lai ir Įrengta salėje scena. Ta
me pačiame susirinkime Anta- 
navičiai aukojo $200.00.

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Taryba Chicagoje kovo 
mėn. 11—30 d. d. Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje ruošia religinio 
meno parodą.

Parodos organizacinis komi
tetas kviečia visus dailininkus 
ir architektus, gyvenančius ne 
tik Amerikoje, bet ir kituose 
kontinentuose, savo religinio 
pobūdžio eksponatais šioje pa
rodoje dalyvauti. Eksponatai 
gali būti bet kurios dailės ša
kos ir bet kuria technika atlik
ti, tačiau jų tematika ar nuo
taika turį būti religinė.

Į eksponatų skaičių Įeina: a) 
architektūra — projektai, per
spektyviniai piešiniai, škicai, 
modeliai, vidaus architektūros 
Įforminimai, altorių bei kitų 
kultui pritaikytų daiktu, o 
taipgi dekoravimo, projektai; 
b) skulptūra, c) tapyba, d) gra
fika, e) mozaika, keramika, vit
ražai (atlikti medžiagoje arba 
projektai); f) įvairūs metalo 
dirbiniai bei emalis (monstran
cijos, kielikai, kryžiai ir kt.: g) 
audiniai ir bažnytiniai rūbai 
(kilimai, kapos, arnotai ir kt.).

Premijų komisijos parink
tiems parodos eksponatams

pabaigos, tačiau, vokiečiams 
uždarius, neteko baigti.

Raudoniesiems antru kartu 
nešant tėvynei pragaišti, 1944 
m. paliko Lietuvą ir kartu su 
tėvais atvyko Vokietijon. Po 
dviejų metu, gelbstint tėvams 
ir UnrraL Įstojo -i Tiubingen’o 
universitetą, medicinos fakul
tetą. Persikėlus anglų sritin, li
gi 1949 m. studijavo medicina 
Geottingeno universitete. At
vykęs Amerikon, laiko nedels
damas, ryžosi baigti studijas. 
Tačiau ne dėl anglų kalbos ži
nojimo stokos, nes vieneriu 
metų laike išlaikė dvejų metų 
kurso egzaminus, bet dėl ne
palankių tuo metu nuotaikų 
atvykusioms iš Vokietijos ne
buvo priimtas. Grižo Vokieti
jon ir Įstojo Erlangen’o univer
sitetan. Po vieno semestro per
sikėlė į didesnį Frankfurt a. 
M. universitetą, kurį baigė 
1954 m. vasario 5 d., išlaikyda
mas egzaminus labai gerai. Va
sario 26 d. už darbą serologijoj 
“Cardiolipin” gavo medicinos 
daktaratą, kuris buvo Įvertin
tas gerai.

Grįžęs Amerikon — Detroi
te Providence ligoninėje dirbo 

bus skiriamos premijos — be 
kun. dr. Juozo Prunskio paskir
tos 500 dol. premijos parodos 
komitetas numato surasti dau
giau mecenatų, kad galima bū
tų premijuoti Įvairių meno ša
kų eksponatus.

Visi menininkai prašomi ne
atidėliojant pranešti parodos 
rengimo komisijai su kiek (ir 
kokių) eksponatu numato paro
doje dalyvauti. Parodos rengi
mo komitetui reikalinga 'žinoti 
eksponatų skaičius (ir pobū
dis), kad galėtų laiku parūpin
ti ekspozicijai atatinkamą in
staliaciją.

Religinio meno parodos 
rengimo komitetą sudaro: pir
mininkas dail. Adolfas Valeš- 
ka. vicepirm. kun. dr. Viktoras 
Rimšelis (Kunigų Vienybės at- 

-stovasL vĮcepirmAum: dr. An
tanas Juška (R. K. Federacijos 
atstovas), architektas Vytau
tas Peldavičius ir sekr. dail. 
Paulius Augius.

Jury komisija, premijų ko
misija ir kiti paroda liečia 
klausimai bus skelbiami vėliau.

Visais parodos reikalais pra
šomo kreiptis i A. Valeiką, 19 
E. Pearson St., Chicaao ll, 
III., telef.: Whftehall 4-0239.

Pittsburgh, Pa.
A. L. Tarvbos Pittsburnho 

skyriaus metinis suvažiavimas 
ivvko sausio 22 d. L. Piliečiu 
D-jos klube. Valdvba nadarė 
metini veiklos pranešima, ku

internu, vėliau — Hermankie- 
fer ligoninėjeJ rezidentu. Per 
vienerius metus išlaikė trejus 
Michigano valstybės reikalau
jamus egzaminus. Paskutiniuo
sius išlaikė 1955 m. spalio 12— 
15 d,, gaudamas teisę verstis 
medicirfos gydytojo praktika 
Michigano valstybėje. Pastebi
ma, kad Michigano valstybėje 
yra sunkiau laikyti egzaminus 
kaip kitose JAV. Kaip jaunas 
vyras, siekiąs gilesnio medici
nos mokslo ir norįs Įsigyti dau
giau patyrimo, dirba ligoninė
je vidaus ligų srityje.

Jis, be savo tiesioginių pa
reigų, aktingai dalyvauja vi
suomeninėje ir organizacinėje 
veikloje. Anksčiau Bostone 
buvo H. Kačinsko vadovauja
moje dramos studijoje, tauti
niuose šokiuose, parapijos baž
nytiniame chore ir studentų 
ateitininkų pirmininku. Buvo 
taip pat studentų ir ateitinin
kų centro valdybos narys. Bū 
damas malonaus būdo ir tole
rantingas, gražiai sugyveno ne
tik ' su vienminčiais, bet ir su 
skirtingų pažiūrų asmenimis. 
Dėl to visų gerbiamas ir mė
giamas.

Jaunam ir darbščiam, ener
gingam ir gabiam gydytojui 
linkima geriausios sėkmės savo 
profesijoje ir visokeriopoje ki
toje veikloje susieta su Lietu
va ir jos laisvės kova.

MUS. SH. GOMEZ, susirgusi 
polio liga, sulaukė dukrelės, 
gulėdama ^miežiniuose plau
čiuose. Stiklelyje motina pa
tenkinta šypsosi.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia Į 
IJETUVĄ ir ■ kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis. maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garant. — 
pelnas draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun
tėjas. gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono. Anglijos tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus i LIETUVĄ 
siunčiamu gėrybių sarašu:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. Rockwell St., 

Chicago 32, III. 
Tel.: YArds 7-4337

GROCERY & MARJCET 
Mušt be sold at real 

bargain price. 
Established Business. 

MONEY MAKER 
3001 S. Emerald Avė-

N. C. R. 3100 Operator
Some experience necessary. 
Near West Side Co. Offering 
steady position. 5 day wk.
40 hrs. Pleasant working 

conditions.
Morgan Sach & Door Co.

2287 Blue Island Avė. .
Vlrginia 7-6600

Mr. Zettlemoyer

GENERAL HOUSEKEEPER 
, Own Room Stay 2 Childr 

en other cleaning help 
Good Salary, Beautiful 

Suburbau Home. 
Call FOr«t 9-9395

Experienced men to oper 
ate small Punch Presses 
Esperienced cut Buffers 

on small items

Hours 8 to 4:30 P. M.

Good starting rato.

Plūs-ponus, free Insurance
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Ada Korsakaitė,

Įteiktas laureatui Antanui

'ATSIMINIMU*

nuosavus na-

Šventins kunigais
Bostono arkivyskupijos kuni

gų seminariją šiais metais už
baigia 56 klierikai. Kunigystės 
šventinai jiems bus suteikiami 
vasaro mėn. 2 d. Tai didžiau
sias skaičius Bostono kunigų 
seminarijos istorijoje.

Klausykite 
*>LIi

(telef. KE 2-7260). J. M.

- kaip Ralfo pinnhynkas ir 
ęare direktorius, dalyvavo Ca
re posėdžiuose'— sausio 18 
New Yorke ir sausio 23, 26 — 
Washingtone. Sausio 23 d. pa- 

. darė pranešimą apie lietuvių 
šalpą, o sausio 26 dalyvavo Ca
re 10 metų sukakties vakarie
nėje

■ Care šalpos organizacija šie-

Flotbush Brkk 2 Family 
ST. JEROME'S PARISH

Corner — 1-4 room, possession 
1-5 room upper. Oil, decorated 
short walk IRT Newkirk, $15,- 
500 G. L Resale. IMMACU- 
LATE. Walk IRT.

Lucille M. Kelly 
BU 4-5681.

GET THE BEST!
V/edding invitations, shower 

decorations and favors.
Imported souvenirs. umbril- 

la and ahower cans for sale or 
rent, at low low prices. 

The Millian Co'. 
136-19 — 38 Avė.

FLUSHTNG. L. I.. N. Y, 
IN 1-5289

, Ask for Dept. "L”

REAL ĖST ATE

Kaip sovietiniai agentai New Yorke 
medžiojo rnsnspab^Kus

’ernai lapkričio 20 į Ameri- Kai jurininkai paketą atsar- 
atvyko devyni jūrininkai iš gM atidarė, buvo pritrenkti—

datts ve&smu, kuris susidarė 
atsk&ų asmenų. dvasioje tarp 
dviejų kraštutinumų — tarp 
fantazijos, įsivaizduoto, netikro 
gyvenimo iš vienos pusės ir 
tarp natūralaus proto, sveikos 
nuovokos diktuojamo gyveni
mo, kuris galų gale laimi, ir 
žiūrovui palieką “happy end” 
įsp<id|... Gyvenime pasitai
kanti ▼yfo susižavėjimą mote
rim veikalas patempia iki. 
kraštutinumų, paverčia jo sva-

Pernai lapkričio 20 | Ameri-

Yorko uosto.

Vincas J. Kudirka

Komisija

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vienam asmeniui su visais pa
togumais ir prieinama kaina. 
Kreiptis: Mrs. Eva Dome, 414 
So. 5th St., Brooklyn 11, N. Y.

V dailininkė, nupiešė Darbi
ninko dramos konkurso jury 
komisijos surašytą aktą, kuris

levas davė metinę draugijos 
finansinę apžvalgą ir nušvie
tė, kaip žymiai didėja šios 
draugijos aktyvas (Assets). 
1954 m. gruodžio mėn. 31 d. 
buvo $947,541.00, 1955 m. 
gruodžio mėn. 31 d. —$1,047,- 
056.63. Vadinasi, vien tik per 
vienerius metus padidėjo $99,- 

Nėra lengvas Karinos vaidmuo, 515.63. Iš kitų svarbesniųjų 
bet R. Norvaišaitė simpatingai 
ryškino neturinčios ko veikti 
jaunos moters gyvenimiško į- 
vairumo ieškojimą, naivų, kon- 
sekvencijų nepramatančios mo
ters tipą, bet iš kitos pusės na
tūralų gerumą, kuris neleidžia 
kitam suteikti skausmo. Ar ne
simpatingas buvo tas “duetas” 
žvakių šviesoje, kuriame Kari
na ir Alanas sprendė klausimą 
keliauti ar ne į salą? ... Graži 
kontrastų pora buvo Džosef 
(A. Vileniškis) ir Aneta. (Z. Za
rankaitė). Jiem buvo lengviau 
vaidinti, nes tai labai aiškių li
nijų personažai. Už tat jiedu 
abudu buvo ryškūs, gyvi, o jų 
“duetai” rodė, kaip galima 

‘veiksmingas” scenas-, 
ten, kur veiksmo ir veik visai 
nėra.

Režisierius A. Gustaitienė 
verta padėkos už simpatingą 
spektaklio visumą. Prie jos pa
sisekimo priklauso ir gerai su
galvotos solidaus / gyvenimo 
efektą darančios V. Vizgirdos 
dekoracijos .

Po vaidinimo laureatui A. 
Škėmai, Bostono Liet. Dramos 
Sambūriui ir kitiems svečiams 
surengtos vaišės. Salėje vyko 
šokiai, grojant Joe Thomas or
kestrui.

Darbininko vakaras sutrau- deral Savings and Loan Cor- 
kė itin daug žmonių ne tik iš poration.
New Yorko, bet ir iš kitų vietų
— iŠ New Jersey, Waterburio, mus 24 Davis Avė. Kearny, N.J. 
Hartfordo ir kt.

Nell Meškėnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Antano Škėmos, 
laimėjusio Darbininko dra

mos konkurso premiją, vieno 
veiksmo televizijos drama šiuo 
metu baigiama versti į anglų 
kalbą.

Kaip galima papildyti miesto 
pajamas

New Yorko teisėjai už netai- 
syklingą važiavimą pernai su
rinko 9,570,277 doT

ajpr

Norwood, Mass.
Vice Pirmininkai

Vladas Paulauskas
Juozas Glavickas

dalykų pažymėtini procentų 
už indelius pakėlimas (iš 2M> 
į 3%), dividendų dažnesnis iš
mokėjimas ir kt.

Pranešimus apie draugijos 
teisinius reikalus — konstitu
cijos pakeitimą renkant direk
torius ir kt., padarė draugijos 
teisių patarėjai: Charles Pau
lis ir Andr. Salvest.

Kadencija buvo pasibaigusi 
šiems direktoriam: Jurgiui 
Bezgelai, Viktorui Mikioniui 
Petrui Velevui ir dr. S. A. Mic
kevičiui. Jie ir vėl slaptu bal
savimu buvo perinkti sekan
čiam terminui

Dabartinę draugijos valdybą 
sudaro: Julius Paknis — pre
zidentas; Jurgis Katilius — vi- 
ce-prezidentas; Petras Velevas 
— Reikalų Vedėjas; Juozas 
Belza — iždininkas;

Direktoriai: Jurgis Bezgela, 
Mykolas čiūrinskas, Jurgis Ka
tilius, Kazys Nekrašius, Vladas 
Plikaitis, Vladas šūkis, Juozas 
Belza, dr. S. A. Mickevičius, 
Viktoras Mikionis, Julius Pak
nis ir Petras Velevas.

Teisių patarėjai: Charles F. 
Paulis ir Andr. Salvest.

Draugijos narių santaupos 
apdraustos ligi $10.000, — Fe-

jones apie santykius su ta mo
terim iki nerealios pasakos, iki 
salos ir paskui tai salai nutrau
kia šydą ,kad parodytų, jog tai 
tik pigaus viešbučio kambarė
lis. Moters nerimą ramybėje 
reikėjo patempti iki svajonių 
palikti vyro ramų uostą ir ke
liauti su kitu į salas ,kad gyve
nimiška nuovoka prašnektų pa
sirinkti “uostą”. Seno vyro ir 
seno aktoriaus įsivaizdavimą 
apie laisvę žmonai reikėjo pa
tempti iki pristatant prie žmo
nos “draugą”, kad pamatytų, 
jog paradoksais virtę jo ne tik 
žodžiai, bet ir elgesys jau eina

•*. kovo 11 Carnegie Hali ren- prieš jo sveikos nuovokos sie- 
gia koncertą. Programoje Scar- 
latti, Chopin, Ravel ir paties

2 pianisto kūriniai.

Kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
vedęs savaitės rekolekcijas 

Kennebunkporte pranciškonų 
vienuolyne, šią savaitę rekolek
cijas veda Brooklyno pranciš
konų vienuolyne.

Broliai AAotuzai
vasario 26 d., sekmadienį, 

Apreiškimo parapijos salėje 
rodys naujus, Brooklyne dar 
nematytus, Lietuvos vaizdų fil
mus. Seansų pradžia 3:30 v. p. 
p. ir 7 v. v. Rengia Lietuvos ....... _ ,. ,r & įausti pirmiausia ne Kačinskas

ar kitas atskiras aktorius, bet 
pirmoje eilėj ansamblis. Tik 

- jame kiekvienas aktorius jau 
j pynė atskirą spalvą, labiau ryš- 
f Įtinančią kitas spalvas, savo 

partnerius.
Didžiausias tų paradoksų rin

kinys buvo Alanas Kevendišas. 
Buvo malonu sekti, kaip Henri
kas Kačinskas jame rodė meis
triškai įsivaizduotas laisves, 
vaidinamo gyvenimo suprati
mą ir toliau vis stiprėjant svei
kos natūralios nuovokos dik- ‘ kurti 
tuojamą gyvenimą. Kontrastas 
jam buvo Haris Elensonas, ku
rį vaidino Kazys Barimas. Me
džiagos šiam personažui veika
las duoda mažiau, tačiau akto
rius sėkmingai jį išlaikė neto- 
ki spalvingą, bet vis dėlto gyvą.

paskolas (morgičius/ namams 
įsigyti. Paragino taip pat vi
sus lietuvius ir toliau spiestis 
apie šią įstaigą ir savo santau
pas dėt čia, bet nenešti į sve
timtaučių panašias draugijas, 
nes Lietuvių Taupymo ir Skoli
namoje Draugijoje dėti pinigus 
yra lygiai taip pat saugu, o be 
to naudinga mūsų tautiečių 
propagandai ir visais kitais at-

— žvilgiais. gams. Nors su fabriku buvo
Reikalų vedėjas Petras Ve- susitarta ir surasti langų fun

datoriai, tačiau langų pristaty
mą fabrikas vis delsė. Kun. A. 
Abračinskui nepaliaujamai rū
pinantis, sausio mėn. 25 d. fa
brikas langus pristatė ir greitu 
laiku jie papuoš bažnyčią ir 
pilnai užbaigs kun. Alberto 
Abračinsko darbą.

Priims naujas mokines
Arkivyskupo Cushing vardo 

aukštesnioji mokykla praneša, 
kad sekantiems mokslo me
tams mokines priims tik į pir
mą klasę. Užsiregistruoti reikia 
jau tarp vasario 26 — kovo 3. 
Už mokslą metams reikia mo
kėti 50 dol. Norinčios gauti 
mokyklos stipendijas kovo 3 d. riais ir vonia; 
mokykloje turi išlaikyti spe
cialius egzaminus .

Šaukiamas susirinkimas
Vasario mėn. 2 d. 8 vaL vak. 

parapijos salėje prie E. - 7-tos 
gatvės šaukiamas parapijos 
moterų ir merginų klubo susi
rinkimas. Susirinkimo metu 
bus tariamasi dėl klubo ren-“ 
giamo Whist Party, kuris įvyks 
vasario mėn. 4 d. 7:30 vai. vak. 
parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės .

LDS Centro Valdybos ' 
posėdis bus vasario 7, antra

dienį, 7:30 v. v. šv. Petro para
pijos klebonijoje.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų/ 
rėmėjų metinis suvažūfvi-

mas šiemet įvyksta Bostone, 
šv. Petro lietuvių parapijoje, 
balandžio mėn. 15 d.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

' So. Boston 27, Mass. 
Labdarybės ir Stipondijy

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street. 

Norwood, Mass.

mai kartu su 500 dol. premija.

Dml. R. Viesulo
kūrinių paroda atidaroma 

šeštadienį, vasario 4 d., New 
Yorko miesto bibliotekoje. Bus 
išstatyta apie 40—50 kūrinių.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
38 metų sukakties minėjimas įvyks MENINfiJE DALYJE dalyvauja:

WEBSTER HALL saleje Dramos aktorė Tosca Daobaraitė 
Brooklyno operetės choras.

1956 m. Vasario-February 19, sekmadienį, 4 vai. po pietų
Minėjimas bus

met šventė 10 metų sukaktį. 
Per tą laiką ji yra pasiuntusi 
15,815,556 siuntinius į 54 kraš- 

_tus už 211 milionų dolerių ver
gės. Dešimtmečio sukakčiai at
žymėti ir įvyko iškilminga va
karienė, kurioje dalyvavo įvai- 
*rių šalpos organizacijų atsto
jai, politikai ir k.
£ Bal/as nuo pat Care pradžios 
yra jo narys. Balfo pirminin- 

<kas yra ir Care direktorius. 
'Care sukakties proga prel. J. 
Ralkūnas sausio 26 d. kalbėjo 

■per “Amerikos Balsą”.

Pianistas Vytautas Bacevičius

kinius .
Kad šitie veiksmų, idėjų, žo

džių paradoksai pasiektų žiū
rovą, reikėjo, kad jie būtų iš
ryškinti kontrastais — perso
nažų kontrastais, vaidybiniais, 
žodiniais niuansais, čia ne vei
kalas neša aktorių, bet aktorius 
neša veikalą. Ir veikalo pasise
kimas priklauso veik išimtinai 
nuo vaidinančio kolektyvo.

Malonu pažymėti, kad Bos
tono sambūris tai atliko labai 
sėkmingai, užlygindamas net 
spragas, kurias buvo palikęs 
pats veikalas. Vaidyboje buvo

Lietuvių Taupymo ir Skolinimo 
Įstaiga gražiai veikia

Trisdešimtpirmasis metinis 
Schuyler Savings and Loan 
Association of Kearny, N. J. 
šėrininkų susirinkimas įvyko 
sausio 19 Lietuvių Politikos 
Klubo salėje, Kearny, N. J.

Draugijos pirmininkas Ju
lius Paknis, kuris pirmininka
vo ir šiam susirinkimui, pra- 
džoje pasidžiaugė taip gausiu 
susirinkimu, o paskum nušvie
tė tuos sunkius kelius, kuriais 
buvo eita per ištisą eilę metų, 
ligi buvo pasiektas šis laimė
jimas ,o tas laimėjimas — stip- 

>ri sava finansinė įstaiga, ku
rioje mūsų tautiečiai galėtų 
dėti savo sutaupąs arba gauti

mni
ŽINIOS___

Atsiuntė vitražus
Šv. Petro bažnyčiai, kurios 

remontą įvykdė kun. A. Abra- 
činskas, buvo sudėti nauji vit
ražai Kun. A. Abračinską iš
kėlus iš Bostono, buvo likę ne
įdėti du vitražai zakristijų tan

Formozos. Jie buvo jūrininkai jame buvo laiškai, fotografijos 
iš Sovietų laivo “Tuapse”, kurį jų giminių ir draugų iš Sovie- 

tų Sąjungos. Laiškai rašyti ran- 
ka. Juose, žinoma, buvo kalba
ma grįžti namo. Pakete buvo 
taip pat bendras visiem jūri
ninkam rašytas laiškas kom
jaunimo sekretoriaus iš “Tuap
se” laivo. Ir jis ragino pasinau
doti amnestija. Jūrininkai puo
lėsi ieškoti to, kuris jiem pa
ketą atnešė. Jį surado. Jis aiš
kinosi nekaltai, kad jį nepa
žįstamas ponas paprašęs nu- a 
nešti paketą prie stalo jūrinin
kam. Kas tas ponas ir kur jis 
dabar, jis nežinąs.

Visi tie įvykiai taip sujaudi
no jūrininkus, kad jie pasijuto 
nesaugūs nė Amerikoje. Įsiti
kino, kad jie yra sekami. Jie 
tada pasiryžo nesirodyti vie
šumoje. O kad atsikratytų nuo 
savo pėdų sekėjų, jie dingo iš 
New Yorko į kitą miestą.

Šituos faktus yra paskelbęs 
pabėgėlis taip pat iš Sovietų 
Gregory Klimov, “Svoboda” 
redaktorius ir “Teroro maši
nos” autorius, kuri išleista Vo
kietijoje.

pakeliui į komunistinę Kiniją 
sulaikė Čiang Kaišeko laivai 
Tie devyni atsisakė grįžti į So
vietų Sąjungą ir paprašė azy- 
lio. Jų prašymas buvo paten
kintas. ■

Tik po poros savaičių du iš 
tų devynių jūrininkų važiavo 
požeminiu traukimu Times 
Sųuare link. Traukiny prie jų 
prisiartino nepažįstamas žmo
gus ir užkalbino. Jis ragino 
juos grįžti į tėvyne. Nurodė, 
kad Sovietai yra išleidę naują 
amnestiją.'Juodu galį ja pasi
naudoti. Iš karto tiedu pabėgė
liai suprato, kad

tai sovietų * agentas, kuris 
juos sekiojo

ir pritaikė tokį momentą 
juos užkalbinti. Sujaudinti pa- 

. bėgėliai jūrininkai kreipėsi i 
FBI Ten jų išklausė, paskui 
ėmė rodyti iš eilės paveikslus 
sovietinių agentų. Netrukus 
abudu nurodė kaip tik tą, kuris 
juos buvo užkalbinęs.

Po kelių dienų prie 42 gat
vės New Yorke 5

kitą iš tų devynių jūrininkų 
užkalbino kažkokia negras. Bet 
jis kalbėjo puikiauhia rusų kal
ba.

Gal būt, jis buvo vienas iš tų 
agentų, kuris buvo paimtas ir 
treniruotas Rusijoje.

Visą devynių grupę labiau
siai sujaudino trečias atsitiki
mas. 1955 lapkričio 26 “tauty
bių baliuje” (St. Micholas Are
na) dalyvavo jie visi devyni. 
Visi devyni sėdėjo prie stalelio.

Staiga prisiartino prie jų 
nepažįstamas, padavė jiems pa
ketą ir atsisukęs vėl nužings
niavo.

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmauskas
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

ninko studija su trimis kamba- 
yra ir keletas 

baldų. Apžiūrėjimui kreiptis 
pas S. Slivinską, 499 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., 1-mas 
aukštas. Savininkas: A. Rutkū- 
nas — Tel. RE 9-2795.

PARDUODAMI 2 namai su 
keturiais garažais 293 Maujer 
■Str-Brooklyne. Kreiptis: 
STagg 2-1454.

Kun. Jonas Vaitekūnas 
350 Smith Street 
Providence, R. I.

Pranas Razvadauskas 
Bronė Mičiūsuenė 
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Benediktas Jakutis


