
gurno, Šaltumo naktis užleistų

arsoną:

"Ar ministeris patvirtins, 
kad pareiškimai JV senate ko
misijoje kovo 12 ir ypačiai 21

są ir gerumą

kad jis būtų pasiryžęs pradėti

pareiškimu jis ir tenkinosi

laisvių grąžinimą.

ma taip pat, kad skrisdami per 
Iraką fotografavę - karinius 
punktus.

Egiptas, jau skaitosi ir Angli
ja. Jos laivas su komunistinės 
Kinijos prekėm pereitą penk
tadienį jau praplaukė pro Su- 
eso kanalą ir mokestį sumokė
jo Egipto valdininkam šveica
riškais pinigais (Egiptas ne

Tų derybų nori Sovietai. Jų 
privengia Vokietija, kol Sovie
tai nekalba apie vokiečių be

Po grasinimų Maskva atnaujino 
taikos koegzistencijos kalbas

pasikeisdami prašneko švel
niais hąlseis apie draugiškumą 
net su Jugoslavija, apie atsisa
kymą nuo jėgos priemonių vi
duriniuose' rytuose, apie ben
dradarbiavimą ekonominėje ir 
kultūrinėje srityje- Tai ženk
las, kad Maskva tiki, jog jau 
praėjo Vakaruose įspūdis, kurį 
padarė Maskvos smurtas Ven
grijoje- ir vėl galima atnauj^- 
ti koegzistencijos siūlymus.

Jais Maskva nori tte.fi iš 
izoliacijos, gauti faktinius pri
pažinimus užgrobimam ir susi- 
duryti naujas sąlygas per ku.- 
fūrtnį Ir ūkinjbąaaeįradarbiavi- 
mą su Vakarais ruošti te.* 
naujus sprogdinimus iš vidaus,

o Italijos socialistinių parti
jų susivienijimo reikalas ati 
dėtas neribotam laikui- Nenrii 
socialistai nenori atsisakyti

aukšto ir kai Kanados užsienių * turėj0 nesiųsti 10 ’ Kair0 Mi' Aimrikm tnfcUym doėtts
reikalų ministeris Pearson neParemTl t*»a»r ---------- ------------
siuntė

J VOKIETIJA “ KANADOS MINISTERIS NEKOKIOJ ŠVIESOJ į
atsiuntė į Jordaniją savo ka- taS; išvytas iš šeimos, kul- Sovietų min. pirmininkas Kanados atstovas Egipte Kaltinimas dėl Normano, siys- Tokius faktus Kanados min. pietinio Sueso kanalo galo ir 

Bulganinas pranešė Vokietijos Norman labiau pagarsėjo po ti Amerikai- grįžta į Kanados Pearson žinojo. Tad socialistų Aųabos įlankos. Darbam vado-
vyriausybei pereitą antradieni, mirties, nei gyvas būdamas. Jo vyriausybę ‘ ‘ lyderis Solon Low ir sakė: jei- vaująs Egipto užsienių reflęalų

garsas kaip tik prasidėjo su ---------------------------------------------- gu Pearson žinojo apie Nor- ministeris. Jis palaiko tuo rei*
tuo, kai jis nušoko nuo aštunto u.__  __ . ______ ... man ryšius su komunistais- kalu ryšius su Saudi Arabija.

Norman mirties 
Amerikai notas ir kaltinimus, 
o Kanados visuomenė savo pa-

lir—Iii EsieiUdno kaip Ame 
rikes traukimąsi nuo ankstes
nių pareiškimų, jog Aųabos 
vandenys yra tarptautMM-

Izraelis taip pat nepalankici 
sutiko Amerikos įspėjimą, kai 
nesikištų į Jordanijos įvykius. 
Izraelio užsienių reikalų mini
steris buvo pareiškęs, kad jei
gu | Jordanijos likimą kišis 
svetimos valstybės ir siųs ten

riuomenės vieną tūkstantį. Ki- tūrinio, socialinio gyvenimo: 
ti 3000 Synjos karių jau anks- nes tautos yra sukilusios prieš 
čiau buvo įžygiavę į Jordani- jį. nej5 nukryžiuotas, 
ją, remdamiesi tarpusavio pa- Prisimindamas Kristaus pri- ūkines derybas su Vokietija, 
galbos paktu su Jordanija. sikėlimą, popiežius skelbė, jog

Syriją elgiasi panašiai kaip ir dabartiniame amžiuje baig- 
Sovietai su Baltijos kraštais, sis naktis. Reikia tik atrišti 
Syrijos neabejotinas noras Jor- akmenį nuo kapo, kuriame 
daniją prijungti prie Syrijos. žmonės troško palaidoti tiesą 
Tam buvo palankus ir Jorda- į- gerumą.
nijos buvęs kariuomenės va- Asmenyse reikia- kad Kris- 
das, pabėgęs dabar į Syriją. tus panaikintų mirštamosios

Ar dėl to reikia palengvinti nuodėmės naktį ir grąžintų jų
prekybą su Kinijos komunis-

ŠV. TĖVO PIJAUS XII KALBA PER

Nauja vyskupija 
nauji vyskupai

Velytose balandžio 21 po
piežius Pijus XII kalbėjo “mie
stui ir pasauliui” pakiliu, iš
dailintu žodžiu apie naktį, ku-

užtarimą.
Popiežiaus balsas skambėjo 

tvirtai ir sujaudintai Jo klau
sėsi šv. Petro bazilikos aikštė
je apie 300,000 maldininkų ir 
sukėlė italam būdingas ovąęi- 
jas. Kalba buvo perduota per 

Mariją, kad siųstų malonę ir radiją ir televizijas. kaip tai buvo naujausiai sa- 
projeKtuota Jordanijoje.

Amerikos aisiovao i5on.enas, 
išvykdamas dabar iš Ma^uo.,, 
kalbėjo, kad Maskvos užsieia į 
politika nėra pasikeitusi nuo 
Stalino laikų. Vengrijos įvy
kiai taip pat nesukrėtė komu
nistų fronto tiek, kaip tikLi 
kai kas iš vakariečių.

ima nei anglų nei prancūzų 
pinigų) 3640 dol. Tokiu būdu 
Anglija pripažino įvykusį fak
tą, prieš kurį buvo pradėjusi

kad galėtų skristi-
Prieš keleris metus išplitę 

raminamieji vaistai tiem, ku
rie turi aukštą kraujo spaudi
mą, yra nervingi, padaro apy
vartą už 100 mil. per metus.

miestuose, tautose nesusipra- ' Primindai3&as,>kad be Kris- 
timų ir neapykantos naktis to- tačts žmonija siės nakties ne- 
ri pavirsti šviesu diena, to- nugalės, paskutiniais žodžiais 
rioje dings vaidai, »r tada bus popiežius kreipėsi į Kristų ir 
taika.

landžio 18 buvo padalyta Broo- 
klyno vyskupija į dvi. Jos da
lis, Nassau ir Suffolk, padary- 
tar atskira vyskupija Rockvilie 
Center. Brb<ddyno vyskupijai 
lieka Queens ir Kings apskrit- 
&?ppųai vyskupijai atkeltas 
vyskupas Walter P. Kellen- 
berg iš Ogdensburgo. Brookly- 
no vyskupijai vietoj mirusio

krypsta į'du punktas. Vienas 
tai — Maskva, kuri paskutiniu 
laiku šokinėja tarp grasinimų 
įspėjimų Europos valstybėm ir 
tarp siūlymosi su bendradar
biavimu- Per dvi savaites ji 
prirašė įspėjimų Švedijai, Nor
vegijai, Danijai- Vokietijai, 
Anglijai ir net Ispanijai. |spė- 
dinėjo, kad jom gresia sunai
kinimo pavojus, jeigu duos ba
zes Nato atominiam ginklam.

Tais įspėjimais Maskva no
rėjo palaužti Nato vieningumą 
ir atsparumą- Kad įspūdį dar 
sustiprintų, sprogdino savo 
atomines bombas dažniau nei 
bet kada anksčiau. Sprogdino 
taip, kad Japonija turėjo net 
įspėti savo gyventojus, kad 
negertų nevirinto vandens ir 
nevartotų neplautų vaisių bei 
daržovių, nes Sovietų atomi
niai sprogdinimai galėjo Japo
niją pasiekusią atmosferą su- 
atomizuoti.

Tai Maskvos grasinimo veik
smai.

Jie ne iko Europoje be pėd
sakų. Vokietijos įr Anglijos 
mokslininkų dalis “ ėmė aliar
muoti prieš Vokietijos apgink
lavimą atominiais ginklais ir 
prieš Anglijos atominius spro
gdinimus.

Pradėjo sėli baimę tų gink
lų, kuriuos Eisenhoweris Ber- 
mudos konferencijoje pažadė
jo Macmillanui Europai nuo 
sovietinės grėsmės ginti. -

Kita Maskvos politikos pusė 
tai — lakštingališki balsai a- 
pie sugyvenimą, koegzistenci- 
h-

Chruščiovas ir Bulganinas

žmonės ir 
Jeigu jie 
abejingi, 

nekenčia:
jie prieš vienas kitą samOks’i- 
ninkauja ir vienas po kitu ka
sasi. Mokslas, technologija, or
ganizacija, kurie turi perspek
tyvų apsaugoti žmoniją nuo 
nelaimių ir kurti jos pažanga, 
yra virtę žmonių teroro šalti
niais-

- _ Ir popiežius priminė, kodėl
stojusi 30 mylių nuo Jordani- ^jp yj-a §įtoji naktis — kai-

...o į Syriją 
braujasi

Viduriniuose rytuos-a tebe
reiškia iniciatyvą Amerika ir 
Sovietai. Dėl Sovietų iniciaty
vos balandžio 18 Paryžių,? 
diplomatiniai sluoksniai buvo 
painformuoti, kad į Syriją at
vyko sovietiniai lakūnai Siri
jos lakūnų treniruoti- Jie buvo 
atgabenti lėktuvais iš Kaukazo 
per Persiją ir Iraką, taigi pa- 
žeidžiant jų teritoriją. Pažymi-

Sovietai demonstruoja ir 
“kultūrinio” bendradarbiavi- giežą Po kelių betgi dienų ______ _ _
mo norus. Norėjo atvykti so- nuotaikos pradėjo keistis. Ka- klausimais Korėjos karo metu ]į ^3^]^ kįuJ“
vietų kino artistai į vokiečiu nadoje kai kas pradėjo įžiūrė- alsaK>ngom pareigom. Tokiu s-.---------- » a—i
filmą “Otelio”. Bet Vokietiji 
demonstravo taip pat nenorą 
bendradarbiauti, kol negrąžin
ti belaisviai, ir vizų nedavė 
nei tiem kino artistam nei so
vietinio cirko gastrolėm.

Už tai Sovietai atitrauks ii 
Lenkijos, Vengrijos, Rumuni
jos- Bet ne iš rytų Vokiatijos, 
nekalbant jca apie Baltijos 
kraštus.

Tokis “Pravdos” užsiprašy- 
mas yra daug didesnis nei 

Bulganino, kuris pernai lapkri
čio 17 žadėjo savo kariuome
nę labiau atitraukti ir nereika
lavo iš Amerikos panaikinti 
bazes Anglijoje (žr. 3 pusi.).

Pirmos tokios šiltos Velykos
New Yorke po pamaldų bu 

vo įprastinis skrybėlaičių ir 
drabužių paradas. Dalyvavo 
Penktojoj Avenue apie 1,200,- 
000. žmonių. Dalyviam šypte
lėjo ir puiki diena, nes vidu
dienį termometras pakilo Iki 
82 laipsnių. Tai pirma tokia 
šilta diena per ištisus 80 me-Trečias faktas — Norman tII

1946 buvo kontržvalgybos * savo kariuomenes, tai Izraelis
agentas MacArthuro būstinėje SOVIETAI ĮSPĖJO DAR IR negalės taip pat nesikišti.
Tok;o, atstovavo ten Kanadai. AMERIKĄ
FBI buvo painformuotas, kad Sovietų užsienių reikalų 
iš ten min. Gromyko penktadienį į-

jis tr.ivo atšauktas reikalau* teikė raštus Amerikai, Angli- Egipto spauda dėl Jordani
jai* Kanados sangum >1, kuris jai ir Prancūzijai, kad viduri- jos ministerio pirmininko Na- 
rado, kad Norman buvo susiri- niam rytam apsiraminti la- bulsi nušalinimo kaltina kam
šęs su Itraol Hel serin. Kana- blausiai kliudo užsienių kiši- Uenę Zein, Husseino motiną,
dės piliečiu, (tėvai iš RuMjosk maste Tokis kišimasis esanti Esą ji veikianti Sandt Arabi-
knris buvo vienas iš pogrindi* ir Eteenhowerio programa vi- jos. Amerftos Ir An^tyos pi

Diefenbackerio paklausimą. 
Tada Diefenbacker padarė iš
vadą, kad

Pearson nepaneigė kaitini- 
mę, pareikštą Amerikos sena
to komisijoje-

ministeris Pearson norėjo pri- Ue kaltiniraai’
dengti savo dementavimais ir ™ 194® vasary is svarbaus 
protestais. agento patyrė kad Norman

buvo Kanados komunistų par-
Tokiam klausimui davė pa- tijos narys. Taip, pat vasary 

grindo pasisakymai Kanados 1842 Norman kreipėsi į Bosto- 
parlamente. ‘T x ’ ’ -
servatorių” lyderis J. Diefen- Tsuru Shigeto, japono, Har- 
backer paklausė už. r. m. Pe- wardo un. instruktoriaus- ku

ris dėl karo buvo internuotas. 
Norman norėjo paimti kai ku
riuos japono popierius ir sa
kėsi esąs Kanados pareigūnas 
slaptam ir konfidencialiam rei- 
kalui. Netrukus Norman savo 
istoriją pakeitė ir jau aiškino
si, kad jis domisi internuotojo 
dokumentais asmeniškai ir ne
sąs Kanados pareigūnas Da
bar Tsuru Shigeto senato ko
misijoje liudijo, kad jis. Shi 
geto, turėjęs santykių su ko
munistais. bet partijos narys 
nebuvo. Jo popieriai betgi įti
kino FBI, kad buvo tada dide
lis komunistų simpatikas.

muotiuz vaistus. Armijos šta
bo viršininkas gęn. M. D. Tay- 
lor išleido įsakymą neleisti 
skraidyti tiem lakūnam, kurie 
vartoja raminamuosius vais
tus. Turi praeiti keturios sa 
yaitės po nustojimo vartoti.

ir skirti Kanados delegacijos 
pirmininku prie Jungt. Tautų.

Kai Kanada atvirai rėmė An
glijos ir Prancūzijos politiką 
Egipte, Kanados ministeris ten 
buvo centrinė figūra Keliama 
mintis, kad

jei pačiame žinię centre bu
vęs ne Norman, gal visas Sue
so epizodas būtę turėjęs kito
kį galą.

O Lavvrence siūlo, kad ko
misija dabar ištirtų, kas iš

k™- no FBI dėl savo artimo draugo metiniam Norman skyrimui Į 
Tokio, kokie buvo Norman 
santykiai su Amerikos parei
gūnais jo paskutinėje misijo
je ir tt.

gaižiu, juo toliau j mišką,
juo daros tamsiau. 0 santykiai proungai elgtis su įplauki- 
tarp Amerikos ir Kanados nuo mu kurstau
to nukertojo. „J, vra riraiMtfifimasJ

McEntegart, kuris buvo pasku
tiniu laiku katalikų universi
teto rektorius Washingtone. 
Abudu vyskupai yra kilę iš 
New Yorko. Kellenbęrgas dau
gel metų buvo kardinolo Spell- 
mano kurijoje ir jo sekreto- 

--- - ” rius.
Brooklyno vyskupija buvo 

didžiausia Jungtinėse Valsty
bėse. Dabar jai liko 1,014,882 
tikintieji- 216 parapijų ir 1033 
kunigai. Naujoji vysfatpija tu
ri 482,716 tikinčiųjų, 111 pa
rapijų ir 354 kunigus Nassau 
ir Suffolk smarkiai tebeauga.

Svetimos kariuo
menės Jordanijoj
Irako kariuomenė, kaip pra

neša iš Jordanijos, balandžio

tais?
Tarptautinės policijos orga

nai paskelbė, kad nelegalios vietą meilės saulei. Dirbtuvėse, 
narkotikų prekybos didžiausias 
šaltinis yra komunistinė Kini
ja. Toliau Indija, Persija ir 
Turkija. Pernai sugauta opiu
mo 4,563 kg. daugiau nei 
1955. Suimtųjų tarpe taip pat 
daugiausia kinų. JungL Tautų 
komisija kovai su narkotikais 
kaltino, kad Kinijos diktato
rius Mao Tsetungas skatina to
kią prekybą. 50,000, o unijos nariai turi

mokėti po 5 dol. mėnesiui- Tai 
jau plėšimas, ir darbininkai 

Italijos ir Turkijos kyla prieš šią “tironiją”.
e Amerikoe, 'Anglijos, Pran

cūzijos, 
atstovai Rumunijoje pereitą 
antradienį demonstratyviai iš
ėjo iŠ priėmimo, kai Sovietų 

. min. Gromyko apkaltino Vaka
rus “agresyviais sąmokslais” 

nius po Viešpaties mirties iki 
jo prisikėlimo iš kapo. Aną 
naktį viešpatavo baimė, netik
rumas, net mokinių abejoji
mas pačiu Viešpačiu. Bet tai 
baigėsi su prisikėlimu...

Anai nakčiai popiežius pri
lygino mūsų laikus, kurie yra 
atominio amžiaus pradžia. 
Nakties ženklai yra šio am
žiaus suklydimas įvairiausiom 
formom. Blogi papročiai, gė
dos praradimas, palaidumas 
pasiekė toki laipsnį, kad bau
gu daros tiem, nuo kurių* pri
klauso žmonijos likimas, žmo
nija kaip liguistas- sužalotas 
kūnas, kuriame kraujas vaikš
čioja labai sunkiai, 
tautos yra suskilę, 
vienas kitam nėra 
tai jie vienas kito

Kiek unijų bosai gauna
Plieno darbininkų unijos 

prezidentas pačioj unijos gyva
vimo pradžioj, 1942, gaudavo 
algos metam 20,(XX) dol. Kiek
vienas unijos narys mokėjo 
mėn. po vieną dol. Paskui kilo 
palaipsniui, ir 1956 unijos pre
zidentui atlyginimas pakilo iki 

klaidino ir kad atsakomybė už 
jo atstovo mirtį tenka pirmiau
sia pačiai vyriausybei. Ir Ame
rikos laikraštininkas D. Law- 
rence pereina į puolimo pozi
ciją, klausdamas, ką Kanados
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2000, jį gynė 4.500 egiptiečių

Egiptiečių aviacija buvo lai

NARIU

The B. F. Goodrich Conpany
RETAIL MV1SION

valią, užmiš-
laisvas dis-

Pinigais karas atsiėjo ang
lam 84 mil. dol. prancūzam 
1<X> mil. Izraelis paėmė ginklų

“Įvyko Lietuvos TSR Rašy
tojų plenu
mas. Įžanginiu žodžiu jį atida
rė T Tilvytis”. Taip pradeda 
“Tiesa” vasario 15 aprašinėti 
to plenumo eigą. Nei kur, nęi 
kada įvyko — nerašo. Tenki
nasi, bendrybėm. Tokiom ben
drom frazėm kalbėjo nr susi
rinkusieji rašytojai- Iš po tų 
bendrybių mėginam išlukš
tenti pasisakymus dėl naujų 
reiškinių sovietiniame gyveni
me ir literatūroje, dėl tam tik
ros dalinės laisvės kuri ir dėl 
buvusios partijos diktatūros 
kūrybai. Daugiausia medžia
gos, duoda Antano Venclovos 
pranešimas, po kurio ėjo lotų 
pasisakymai.

Aliarmas iš įvairių miestų 
Sienoje termitai įsiveržė

SO. MSTON 27. MASSACHUSETTS 
Rooo 10. EUis Bldg. 409 E. Broadway 
Tel. ANdrrre 8-8764.
Kasdien 9-5. šeštadieniais 8-.2.
Ketvirtai!. 9-7.

r kurie
DAUG ŽALOS PRIDARĄ LITERĄTURAI • DAUG KALB;- 
JO ĄPtEDR^ITtKROS"NELAKUOTOS* 
VAIZDAVIMĄ < RET VENCLOVA (SPĖJO LAIKYTIS MA- 
SKVOS. IR RAŠYTOJAI LAISVAI SLĖPĖSI NUO LAISVAS 
DRĄSIAI PASISAKYTI.

Wl"' i. .

Ar tai netyčia ar sąmokslas?
Prancūzijos lėktuve, kuris 

balandžio 20 skrido iš Persijo > 
į Turkija- staiga atsidarė at
sarginės durys ir pro ias iš 
18.000 pėdų aukščio iškrito 
snūduriavęs keleivis Amerikos 
pilietis J. R. Nash, turistas.

kariuomenės ir dar 1500— 
2000 ginkluotos policijos. Per

Vienintelė vieta, iš kurios laivais, senais pervežamais bai-
termitai privertė gyventojus dais ir tt. Terautų laime, kad
išsikraustyti buvo Oriago kai- jie dar nepakankamai ištirti,
mas. Ten eilė namu sugriuvo- “žmogus dar neišgalvojo prieš
Net drabužiai ir ipavas ten termitinių pabūklų”. Esą ir
susilaukė, pavojingo priešo Amerikoje tik keli tokie ento-
grėsmės. Dvejus metus trukęs mologai, kurie lengvai skiria
karas ten baigėsi termitu lai- visas vabzdžių rūšis- O garsu-
irejimu. sis Smithsonian institutas pa-

Galite silpti maisto produktus, rūbus, rūbam.* medžiagas. baltinius, 
avalynę, vaistus ir kitw iaikt»is. Kiekvienas siuntiny.* apdraustas ir ga
rantuojamas pristatymai be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gau
na gavėjo pasirašyt# pakvitavimu.

Siuntiniai tfcdunčUud skubiai, be aiSddUoiimo ir pristatomi greitai 
kaip tik galam.

Veikiama specialiu nutarimu su INTURIST «Maskva» ir siuntiniai įdun
dami į vteas Sov. RuaŲte dalia. Mirtini apmokami vietoje, taip kad gavėjas 
nieko neturi primoktu.

Parcel Depart. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo Įstaigose turi įvairiu 
audeklų, maisto produktu ir kitų daiktų savo klientų patogumui.

Siuntiniu* galite P»n»l Depart. GLOBĖ TRAVEL SERVICE Įstaigoms 
siųsti peštu. tuoj gnuaRe mknita* ir Jūsų siuntiniai bus (m’.vąrkyti ir i*- 
siųsti paskyrom dėtom.

Savo ahmttatva stykttc per (staigų, kuri savo pnaiuklnmne jgijn 25 
metų gerti pstarasvtma

ganizuosiąs prie galerijos ~ 1 . . * .
<MM kūrinių tat- d<* VBa‘ artl Preadento

dą, ) kuri būty sužadami mū- Gronchi darbo kambario.
sy kurėjv atrinkti geriausi Vatikano dar neskelbta 

** ^nnuojtutaų^ių. Bet per- 

(Dėl lėšų ir dėl patalpų tam be«° P®r nMest^ gandas, kad 
gražiam sumanymui nieko dezinfekuoti dvejų kar- 
konkretaus nepasakyta). dinolų butai ir Vatikano bib-

S MII HtlSt w M M

Amerika bliauna skolas
Užsienio valstybės pereitais 

metais grąžino Amerikai 700 
milijonų dol- skolų. Daugiau
sia jai skolingos Anglija, Pran
cūzija ir Vokietija. Metų gale 
skolininkai buvo Amerikai 
skolingi 11 su puse milijardų

Ir Amerikoje jie padaro žalos per metus už 120 mil.

Parcel Department

KIEK ATSIĖJO 
SUESO KARAS,

MBS. F*. SEIGEL su savo vaikais 
Toronte komponuoja daineles < iš 
Kalvos”, nes gaidų nepažįsta. Me-

tiek, kad jais gali apginkluoti 
visą diviziją. Tad jo karo nuo
stoliai gali būti padengti. Tai 
menki pinigai, palyginti su

DOVANŲ SIUNTINIAI 
keletą metų g ijetIIVĄ, LATVUĮ, ESTIJĄ ir kitas Sovietą Rusijos dalis

giau kūrybinės laisvės- h* 
Venclova kalba:

“Mes, lietuvių tarybiniai ra
šytojai ... pasisakome už lais
vas kūrybines diskusijas- už 
laisvą svarbiausių literatūros ir 
meno problemų svarstymą 
marksizmo - leninizmo esteti
kos pagrindu". ~ -

Tačiau čia pat Venclova su
sigriebia, kad perdaug nepasa
kytų, ir duoda atgal, sakyda
mas: “bet mes smerkiame kū
rinius iškreipiančius tarybinio 
gyvenimo tiesą — ją lakuo
jančius, ar juodinančius,

mes esame prieš reviziją 
partijos CK nutarimų ideolo
giniais klausimais".

Venclova pasmerkė taip pat 
Sovietuose Dudincevo romaną 
“Ne viena duona” ... nepaisy
damas, kad anksčiau buvo* kal
bėjęs apie laisvas _ kūrybines 
diskusijas, taigi ir laisvą kūry
bą.

Suimant Venclovos pasisa
kymus su jų prieštaravimais 
gaunas įspūdis, kad

Antanas Venclova yra Lie
tuvoje Maskvos ruporas — ne 
Rusijos rašytojų, ne Rusijos

Dudincevo romanui ten bu
vo pritarimo, jeigu žurnalas jį 
spausdino; jaunimas apie ji il
gai kalbėjo, Bet partija nepri
tarė. Ir Venclova pasiskubino 
reikšti Maskvos 
damas apie visas 
kusijas. -.

Pasisakydamas 
ziją”, Venclova smerkia vadi
namą “tautinį 'komunizmą”. 
Jį Maskva vadina “revizioniz- 
mo” vardu. Paskutiniu laiku 
Maskva kaip tik prieš jį pasi
sakė- taikydama lenkam.

O kai Venclova kailbą baigia 
žodžiais: “Susitelkę aplink sa
vo mylimą partiją, su širdimi 
kupina meilės savajai liau
džiai ir visom tarybinėm tau
tom su nenumaldoma neapy
kanta mūsų priešam, mes, 
kiek tiktai leis mūsų talentas, 
jėgos ir žinios ir t.t. “kai tuos 
Venclovos šablonus skaitai, 
prisimeni Lenino pareiškimą:

"praskusk tik komunistą ir 
rasi filisteri".

Venclovas buvo ir liko tokis 
filisteris (miesčionis) savo vi
sais pomėgiais. _ Tokius leng
viausia prisijaukinti sveti
miem.

Iš kitų rašytojų tik vienas 
A. Jonynas griežčiau pasisakė 
prieš “asmenybės kulto sąly
gomis įsiveisusias rimtas nege
roves mūsų literatūroje”. Lyg 
dvelkteli stipriau tas “revizio-

lėktuvų ir dar 50 sprausminių 
bombonešių. Iš pasiųstų prieš 
Izraeli 20 lėktuvų negrįžo. Su 
anglais ir prancūzais Egipto 
lėktuvai nestojo į kovą Treč
dalis jų buvo sunaikinti že
mėj, pusė pabėgo į Saudi Ara
biją. Syriją, Sudaną.

Šiaurės Italijos invazija dar 
nepalietė.

Lig šiol Italijoje rodėsi dau
giausia dviejų rūšių termitai, Naujausias šioje srityje šū-

ja prie pasaulyje garsaus Pa- 
lazzo Pitti, kur sukrauta bega
lės meno vertybių. Kita kaip 
tyčia pastebėta kasantis jau po 
pamatais rūmų, kuriuose yra 
ehtomologijos buveinė. Vadi-

A. Venclovas savo kalboje 
aiškiai skyrė dvejopus laikus: 
“asmenybės kulto laikus” ir 
dabartinius. “Asmenybės kul
to laikai” tai stalininiai. Venc
lova neslenia, kad tie laikai li
teratūrai buvo žalingi. “Asme- 

. nybės kulto” laikais esą “dide- 
... lę žalą- tarybinei literatūrai” 

padarė “bekonfliktiškumo te
orija”, “gyvenimo lakavimas” 
ir “supainiotas tipiškumo sąvo
kos aiškinimas”. ,.

“Šios ir kitos nesėkmės pas- 
kutintyjų mėty tarybinėje lite
ratūroje davė progos jos prie
šams, o kartais ir draugams, 
pro socialistinio realizmo iš
kraipymus nematyti esmės".

Kitaip sakant, tada Stalino 
laikais socialistinis realizmas 
buvęs ūeteisingai suprantamas 
ir iškraipomas dėl to ir kūri- uiriin.1 piuii;di. udiyjįinii su r“1- «-**"'J'' o—-------- 1 __ •

Korėjos karu, kurs Amerikai 111,0 bombardavimo. Izraelio i
J spręsti įvairius klausimus .

Venclova į dabartinius laikus.

MES DUODAM TUO TARPU 
ČIURLIONIO GALERIJĄ

..... ... Drauge balandžio 6 kitas
neateis laikas, jog vaikai “rei- pasikalbėjimas _ ai z. Kolba, 
kalaus is tevĮL had juos pa- chieagos menininku klubo per
mokytų lietuviškai.). mininku. Jis pranešė, kad klu-

DUOKIT MUMS 10,000 bas numatęs “steigti Čiurlio
nio vardo meno galeriją”. Jai 

Drauge balandžio 4 buvo paveikslų Chieagos dailinin- 
pasikalbėjimas su L Simučiu, ^uri ^00. Esąs jau sudary

tas sąrašas dailininkų, kurie 
1057—8 numato Čiurlionio skysčiais. Dvejus metus buvo 
vardo galerijoje savo parodas ramu Tjk neseniai telefonis- 
surengU. Klubas taip pat or-

dės” visai arti prezidento 
Gronchi darbo kambario. O ET R CM T 10. MICHIGAN

6446 Michtgan Avė.. Tel. TA 5-7560. 
Pirm., antrad.. treč. ir ketvirt. 8-6. 
penktadieniais ir šeštadieniais 5^9.

sis Smithsonian institutas pa
skelbė, kad ir. Amerikai termi
tai kasmet pridaro nuostolhj 
už 120 mil. dol.

mą Lietuvos laisvinimo ir ki
tiem lietuviškiem reikalam”

(Kiek lig šiol jiem duoda — 
nepasakė). Jubilėjinis kongre-

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Ttnkamesniam klientų patarnavimui met turime įstaigas: 

PHILADELPHIA 6. NEW YORK 23, N. Y.
716 Walnut St.. Tel, LOmtanl 3-3455 1991 Broadway. Tel. LYccnni 5-0900. 
Kasdien S-5. tretiaiUeniait 9-8 vai. Kasdien ir šeštadieniais 9-5. 
CHICAGO ■», ILL. (uždaryta sekmadieniais*.
4102 Archer Avė. Tel. FR 6-6399 
Kasdien 9-7. šeštadieniau 9-5.

« J v CLEVELANO 3, OHIO.Iš Vatikano dar neskelbto 1165 R 71 Tcl 
aliarmuojančių žinių Bet per- Kasdien 10-7. šešta dieniau 10-5.

Anglų žuvo 21. sužeistų buvo ^mo pavojus- 
112; prancūzų žuvo 20. sužeis
tų 100; Izraelio žuvo 150. sib 
žeistu 200. Egiptas neteko už
muštu nemažiau kaip 500- su
žeistų 2000.

Nelaisvėn pakliuvo Izraelio 
tik vienas karys. Jis buvo pas
kui iškeistas į 5,500 egiptiečių 
belaisviu.

liotekos rūmai- O Vatikano so- nia įvairiausių termitų rūšių— 
dai nuolat tikrinami, ar prie- net &i 1800- Jų karalienė pa
šas nepasirodė. deda per dieną iki 30,000 kiau-

Iš Venecijos atėjo ramina- šinėlių, o ji gyvena iki 10
mos žinios, kad ten termitai metų, taigi ji viena priveisia 
pasirodę, tačiau ekspertu ko- milijonų savo palikuonių.

kelias karštų kautynių valan- KAd KALIAI JAUMMAS AK Livorno ArPZZO' pranašė anie ca TV»hi riim>ir»co ir čv A/frvr 1 į -«

das hnvn nHmti naurindiniai ' Livorno, Arezzo pranese apie se Dožų rūmuose ir šv. Mor- vietos 1 kitą dažniausiai savo
punktai, tik tada atėjo sustip- balandžio 13 L. SPAUDA - LRK Susivienijimo pirminiu- ^San^Ma^0 užn^Tisto prieŠ° žmogaUS I^alba ~ j°
rinimai iš jūros O įsitvirtini- Dambriūnas, “Kultūros te- ------------------. ku, tos organizacijos 70 metų NanoVeo^Trila^Anie žala
mus kalne prie Aųabos įlan- mom’r Ulbėdamas, paliečia ir nioji karta — tėvai, kurie taip sukakties proga. Jis pareiškė, • P -
kos paskiau apžiūrėjęs Izraelio Jaunimo klausimą ar jis jau yra susirūpinę medžiaginiais kad šia proga Paskutinis aliarmas
karininkas atsiliepė: jei juose sumaterialėjęs? To autorius dalykais, kad net savo vaikų "šlamėt norima pravesti ““
būtų buvę Amerikos marinu nemano- Jis kad ,ietuviu- auklėjimu bei švieti- kiek didesni narty vaju^ « <<>sca w J -
pora kuopų, kalnas būtu ne- Jaunimas studijuoja proporcin- mu neturi laiko pasirūpinti... Duokite LRKSA dar 10,000 viena iermnU grupe
paimamas &au nei amerikiečiai; daugu- Yra Amerikoj gimusių ir už- narty — jis vienas išlaikys

mas jų priklauso lietuvių or- augusių lietuvių, puikiai lietu- keletą jaunimo stovyklų, o gal
t- ♦ iAA ganizacijom. visuomeninėj vei- viškai kalbančiu ir lietuvybe «»•* »r lietuviškas mokyklas,koma stipri. Ji turėjo 100 so- r. - -t.- - - - . . . - •vietiniu snraiismini 1 k™* kloj reisk,asi Sana g?val V,s branginančių, kurie patvirtina, duos keleriopai didesnę para-

‘ P ‘ tai ženklai, kad kad lietuviško auklėjimo pa-
"mūsu studentija taip greit grindus jie gavo iš tėvų. Yra

jau nesiveržia į medžiagines ir priešingų pavyzdžių. Yra
gėrybes. Tikslesnio abiejų kar- naujų ateivių, kurių vaikai
ty palyginimo rezultatai išeity jau sunkiai bekalba ar ir vi- sas bus Baltimorėjė birželio
greičiau vyresnės kartos ne- sai nekalba lietuviškai. O tai 24—27.
naudai". todėl, kad tėvai arba šamo-

Tačiau autorius mano, kad gai nenori mokyti vaikų lietu-
Ir karo nuostoliai keisti, jaunimui labiau gresia nutau- ai, ar a. ne un a o . r 

“Toks nutauti- 
mo pavojus jau pradeda grės
ti jauniausiai kartai, prade
dant gal būt dalimi pačių jau
nųjų studentų ir einant že
miau. Bet dėl to kas gi dau
giausia kaltas, jei ne ta vyres-
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Nasseris pralaimėjo visas kautynes, bet laimėjo karą
Sueso karas jau praeities 

dalykas. Dabar pradeda jį ver
tinti iš šalies ir pastebi keistą . 
jo eigą, keistus jėgų skaičius, 
keistus karo vaisius.

Sustoja prie karo strategi- 
jos. Be parengiamo bombarda
vimo Izraelio jėgos smogė tie
siai pirmyn. Egiptiečiai buvo 
priblokšti staigmenos. Tik an
glai su prancūzais per šešias 
dienas bombardavo, paskui 
nuleido parašiutininkus.

Keistas jėgų santykis. Izra
elis puolė 12,000 kariuomenės 
jėga. Vadinas, nepilna viena 
amerikietiška divizija. Kai į 
karą įsikišo anglai su prancū
zais. bendra puolimo jėga pa
didėjo iki 15-000. Egiptas už
pultame plote turėjo 2 divizi
jas ir dar keturis pasienio sar
gybų batalijonus. Viso Egiptas 
turėjo 150,000.

prie Rafah, kai Izraelis ten su
tiko egiptiečių pasipriešinimą. 
Prancūzų lėktuvai iš Kipro pa
gal Izraelio prašymą puolė 
Egipto tankų kolonas, kurias 
iš Kairo riedėjo į Sinajaus pu- 
siasalį, prancūzų aviacija taip 
pat turėjo pridengti Izraelį

tiesiogiai atsiėjo 15 milijardų, kariuomenė, Sinajaus dyku- 
o dar pridedamų išlaidų apie 
65 milijardai.

Tokia eiga rodytų, kad Nas
seris nebuvo karui paruošęs 
savo kariuomenės, kuri neatsi
laikė prieš mažesnes jėgas- 
Tačiau dabar pasirodė brolių 
Bromberger parašyta knyga 
“Egipto ekspedicijos paslap
tys”. Iš jos paaiški. kad Izrae
lio kariuomenei padėjo pran
cūzai. Ben Gurion Paryžiuje 
spalio 21 susitaręs dėl slaptos 
pagalbos. Ir ji tikrai buvusi. »u aiuuuMcui uumiuvui ynwi- 2va***u> . ... «

. Vienas prancūzų karo laivas tė anglus bei prancūzus atsi- Tuose Venclovos pasisaky- Italija tikrai nėlatminga —
Keistas kovingumas. Anglų, Haifos išvedė iš rikiuotės traukti — Dulles dabar aiški- muose imam jausti naujus vė- tik apsigynė šiaip taip nuo 

prancūzų parašiutininkų, ku- Egipto karo laivą. Kitas laivas na, kad tai padarė “pasaulio jus, kurie ir Maskvoje puste- komunistų invazijos, dabar
ne puolė Port Saidą, buvo apšaudė egiptiečių poziciją- opinija”. Įėjo po Stalino mirties —dau- aliarmas dėl termitų invazijos.

mose žygiuodama, gavo iš 
prancūzų parašiutais nuleistą 
vandenį, benziną ir net jee- 
pus.

Tokiu būdu anglai- prancū
zai, Izraelis laimėjo visas kau- 
tynęs, sumušė Egipto kariuo
menę, bat karą laimėjo sumuš
tasis Egiptas. •'

Dabar dar ginčijamasi, kas 
nulėmė, kad Egiptas laimėjo. 
Sovietų Šepilovas aiškino, kad 
jų grasinimas pasiųsti raketas 
su atominėm bombom priver- 

karo laivas tė anglus bei prancūzus atsi-

"pasta ręty mėty proza rodo 
rašytojų pastangas išsiveržti 
iš schemų ir štampų".

Skelbia, kad ir toliau proza, 
konkrečiai apsakymai, galės 
augti

"tik griežtoje kovoje prieš 
šablonus ir schemas, kurty dar 
esama mūsų apsakyme:".

Kritikai ir literatūros mok
slininkai taip pat

"pradėjo drąsiau kelti ir 
spręsti įvairius klausimus".

nizmas” ar tautinis komuniz
mas, kai jis kalba:

"Mes už Lietuvą, bet mes 
mylime ne bet kokią, o tik so
cialistinę tarybinę Lietuvą".

Kiti JŠąlbėjo nieko nesakan
čiais “štampais”. Jie suprato 
Venclovą tinkamai — suprato, 
kad reikia kalbėti apie laisvas 
diskusijas, laisvą kūrybą fr 
apie tikrą gyvenimą literatū
roje, bet žinoti, jog balsą dis
kusijose turi tik Maskvos par
tija ir, kas reikia laikyti “tik
ru”- “nęlakuotu” gyvenimu, 
nustato taip pat tik Maskva

M.

TERMITAI ARTĖJA Į PREZIDENTU IR KARDINOLUS

nas-
termitai puola sc/o tiesiogi _ ...

ni priešą __entomologus, ku- vieni, kurie puolasi i augalus kis — daugiau stipendijų, kad
rie tiria vdtadžius ir kovos bū- vaisius, kiti- kurie graužia būtų paruošti specialistų kad- 
dus su jais. Yra pavojus, kad archyvus, bibliotekas, medi- rai kovai su šiuo nauju pasau- 
savo priešo buveinę termitai nius namus. Bet priskaičiuoja- limo masto priešu.
jau yra užminavę.

Kitados hunai sustojo prieš 
Romą. Termitų nė Romą ne
sustabdo. Prieš I 
jau buvo pastebėta, kad ter
mitai įsimetę į kvirinalo. kur 
prezidentas gyvena, vartus- 
Puolėsi dezinfekuoti visokiais



1957 m, balandžio 23 Nr. 28 DARBININKAS 3

DARBININKAS Published Semi-Weekly except holl- 
day weeks, when issued weekly Neutralioji zona Europoje - sovietų pinklės

THE W O R K E R (Title Copyright) By FRANCISCAN FATHERS 
Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungs AMERIKĄ, LOS
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Reentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the Ac* 
ot March 3, 1879, originally entered as arcond class matter at Boston, Mas* 

September 1. 1915.
SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly --------------------- $6.00
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Ar tos kalbos nėra skirtos mums?
Skaitėm, kad aštuoni mėne

siai praėjo nuo Vengrijos ne
laimės — sukilimo, sovietinės 
invazijos, masės pabėgėlių. Po 
pusės mėtų dalis jų priglausta 
—10,000 priėmė Šveicarija, 
20,000 priėmė Anglija, 32,000 
priėmė Amerika ir tt. Bet Aus
trijoje dar 40-000, iš jų 25,- 
000 sėdi lageriuose. NYT ra
šo, kad pabėgėliai nusivylę 
delsimu juos iškelti; kaltina, 
kad Nixonas juos aplankęs ir 
daug ką žadėjęs, bet pažadų 
neištesėjęs- Nevilties pagauti 
iš tų Vengrijos pabėgėlių 5000 
jau grįžę Į komunistų valdomą 
Vengriją.

Aną vengrų padėtį sekame 
kaip savą, nes Baltijos tautas 
ištiko ta pati nelaimė jau prieš 
13 metų. Bėgo nuo to paties 
priešo. Laukė tokiuos pat la
geriuose. Laukė 4—13 metų, 
kad juos kas priglaustų. Turė
jo atsispirti per tą laiką gun
dymam, reikalavimam, grasi
nimam grįžti. Turėjo pakelti 
visą prosovietinę pareigūnų at
mosferą. Bet ne palūžo; des
peracijos pagauti repatrijavo 
tik pirštais suskaitomas skai
čius.

Stebėdami vęngrų nelaimę, 
jaučiamės joje esą patys, ir 
konstatuojame, kad aname at
kakliame pasipriešinime ištesė
jome.

Skaitėm popiežiaus Pijaus 
XII pareiškimą Amerikos spau
dos agentūrų atstovam. Popie
žius ragino susilaikyti spaudą 
nuo sensacijų gaudymo ir skel
bti tik tiesą-

Tokis skatinimas buvo taiky
tas specialiai amerikinei spau
dai, kuri žinoma sensacijų 
gaudymu ... Bet ar tai nebuvo 
skirta ir mums, Amerikoje gy

Amerikoje metams -------------  $6.00
Brooklyn, N. Y. ----------------- $6.50
Pusei metų-------------------------- $3-50
Užsienyje ----------------------------- $6.50

Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

venantiem ir lietuvišką spau
dą prirašau tiem? Ar ne mūsų 
spaudos sensacijų ieškojimas 
paskatino ir paskutiniu metu 
leisti spaudoje ankstyvus ga
rus iš politinės virtuvės supi
nant tiesą su netiesa?

Sensacijų ieškančiam skaity
tojui tai įdomu, bet ar per 
ankstyvas diego ištempimas Į 
šiurkščią atmosferą jo nesuža
loja? Ar dešifruotas laiško 
ženklas neužkirs tokiu ženklu 
pasinaudoti kitu kartu? Ar po
litinės virtuvės gerai nebus 
panaudoti sovietinio laikraščio 
tam, kad palaužtų krašte pasi
tikėjimą čia esančiais lietu
viais emigrantais ir tremtiniais 
kaip jų pačių prisipažinimu?

Ištesėję pasipriešinimą, ne- 
ištesėiom oažado būti kovoian- 
čios tautos atstovais, kuriem 
tam tikra konspiracija privali, 
ir netarti žodžio, kuris būtu 
naudingas priešui. Laisvėje at
sidūrę esame kapituliavę ir 
pasidavę tos laisvės piknaudo- 
jimui.

Skaitėm ir Pijaus XH vely
kine kalbą apie nakti ir prisi
kėlimą- Buvo ten žodžiai, kad 
žmonės ir tautos nekenčia vie
nas kito, sąmokslininkauia 
prieš vienas kita, kovoia ir 
naikina vienas kitą... Ar tuo
se žodžiuose nerandam kal
bant ir apie mus?

O tiem, kurie rūpinasi vie
nybe, susipratimu- sugyveni
mu žmonių ir visuomenių, ora- 
bvia Pbaus XII velykiniai žo
džiai apie akmens atritimą nuo 
kapo, kuriame žmonės nori 
palaidoti tiesa ir gerumą.

Kas nori sugyvenimo, kas 
nori, kad baigtųsi naktis ir 
prasidėtų prisikėlimo diena, 
turi atrišti akmenį nuo savo 
širdies...

NUO IŠLAISVINIMO IKI 
NEUTRALIOSIOS ZONOS 
Eisenhowerio propagandoje 

1952 susilaukė didelio pasise
kimo “liberation” šūkis. Jis 
reiškė Amerikos pasižadėjimą 
išlaisvinti komunistų paverg
tus kraštus. Pereitų metų rin
kimuose tas šūkis buvo rečiau 
sutinkamas. Politiniuose sluok
sniuose buvo įsitikinimas, kad 
su Sovietais karas neįmano
mas, o susikalbėti, kad jie ge
ruoju iš okupuotų kraštų pa
sitrauktų, taip pat neįmano
ma. Tad reikią įšaldyti esamą 
padėtį ir ant tokio ledo staty
ti toliau taikius su Sovietais 
sugyvenimo rūmus-

Padėties įšaldymo šalinin- — 
kai sukūrė pereitais metais ei
lę teorijų su skambiais var
dais apie išlaisvinimą. Vienas 
jų buvo "gradualizimas". Tai 
reiškė, kad išlaisvinimas iš 
Maskvos turi eiti pamažu, laip
sniškai. Pirmas laipsnis turė
tų būti “tautinis komuniz
mas'’, vadinas, kraštas turi pa
silaikyti komunistinį režimą, 
tik atsikratyti nuo Maskvos. 
Tokio “tautinio komunizmo’’ 
pavyzdžiu buvo nurodoma Ju
goslavija. Vadinas, ir kituose 
komunizmo pavergtuose kraš
tuose reikią siekti "titoizmo".

Kai tuos visus skambius 
vardus Maskva apvertė aukš
tyn kojom, sugalvota grįžti 
prie minties pasidalyti Euro
pą, o tarp dviejų priešų, tarp 
Rytų ir Vakarų, sudaryti neu
tralią zoną, demilitarizuotą 
juostą, kuri būtų buferis, sau
gas nuo susidūrimo.

Neutraliosios juostos idėja 
ypačiai atgimė Europoje šie
met.

Kaip ta neutralioji zona bu
vo siūloma, ką ji praktiškai 
reiškia, pavergtiesiem. Vaka
ram ir * Maskvai. — aiškiai pa
sisako gen. Charles A- Wil- 
loughby žurnale “National Re- 
view” 1957 balandžio 13.
KETURI VAKARŲ PLANAI

Pirmas neutraliosios zonos 
planas buvo sugalvotas 1952 
vokiečio dr. Pilei dererio, kuris 
prieš karą buvo diplomatas 
Maskvoje ir tol. rytuose, o da
bar Vokietijos parlamento at
stovas ir priklauso Ileusso 
partijai.

Pfleidererio planus numatė 
dar siauriausią demilitarizuotą 
zoną — 150—300 mvlti. p’lo; 
čio. Pagal jį Vakarų kariuome

nės atitraukiamos už Reino, 
Sovietų atitraukiamos iš rytų 
Vokietijos. Adenaueriui pla
nas nebuvo priimtinas. Jis no
rėjo, kad neutraliosios zonos 
ašis eitų pagal prieškarinės 
Vokietijos Lenkijos sienas, o 
Pfleidereris buvo ja numatę^ 
Potsdamo numatytą okupacinę 
sieną.

Anglijos užsienių reikalų 
min. Edenas neutraliosios zo
nos idėją atgaivino 1955. Pa
gal jo planą rytinė tos zonos 
linija turėjo eiti pagal prieš
karines Lenkijos Vokietijos 
sienas. Tačiau ir jis kaip ir 
FfleiJereris zonos ašim paėmė 
okupacinės zonos liniją.

Ta; nebuvo priimtina Ade
naueriui, kuris nenorėjo bent 
formaliai dalyti Vokietijos.

Tada Edenas paruošė antrą 
savo pianą-

Antrame Edeno plane zonos 
ašis pastumta tarp okupacinės 
zonos ir buvusių Lenkijos-Vo- 
kietijos sienų, kaip to buvo 
norėjęs Adenaueris. Bulgani- 
nas į tai atsakė 1956 /savo pla
nu.

BULGANINO PLANAS
Bulganinas atėjo su dides

niais užsimojimais- Jo neutra
lizuota zo.ia turėjo būti ne 
150—300 mylių kaip Pileidere- 
rio ne 200—600 mylių kaip 
Edeno, bet 600—1000 mylių 
Tačiau zonos ašis turėjo būti 
okupacinė riba kaip ir Pfleide
rerio projekte. Ginčas dėl 
ašies turėjo reikšti 150—300 
mylių teritorijos strateginį lai
mėjimą ar pralaimėjimą.

Pagal Bulganino planą būtų
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EDENO PLANAS 1955 BULGANINO PLANAS 1956

turėjusi būti demilitarizuotas 
vadinamos Benelux valstybės 
(Belgija, Olandija, Luxembur- 
gas;, pusė Prancūzijos. Vaka
rų kariuomenės turėjo būti 
atitrauktos į vakarus nuo Pa
ryžiaus. Amerikiečių aerodro
mai, įtvirtinimai, sandėliai, į 
kuriuos sudėta milijardai dol., 
turėtų būti palikti Vokietijo
je. Sovietai savo kariuomenę 
būtų tada atitraukę į rytinę 
Lenkiją, Baltijos kraštus, kur 
jos pagrindinės jėgos yra ir 
dabar.

Planas nebuvo priimtinas 
Washingtonui.

NES TAI YRA SOVIETŲ 
APGAULĖ

Gen. Willoughby sako, kad
visi sovietiniai siūlymai dėl 

demilitarizuotos zonos taip pa
ruošti, kad ju rankose liktų 
Baltijos kraštai, perdalyta Vo
kietija’ perdalyta Lenkija, pri
ėjimai prie satelitų.

Viskas sudaryta taip pat, 
kad politiniu atžvilgiu būtų 
pripažintas Potsdamo nusikal
timas ir milijonai išvarytųjų iš 
savo tėvynių jų netektų ir to
liau. O kariniu strateginiu at
žvilgiu tai yra apgaulė,

nes zonos sukūrimas per ke
lis šimtus ar tūkstanti mylių 
šiandien .nėra jokis buferis.

Motorizuotai kariuomenei 
tai 3—4 dienų kelias, spraus- 
miniam lėktuvam tai valandų 
skirtumas, o raketiniam gink
lam tai tik minutės.

Tas koridorius arba zona, 
anot autoriaus, tesąs tik po
pierinis. Jo vykdymas labai 
susilpnintų Vakarų jėgas, o 

Sovietų jėgų jis veik nepalies
tų. Autorius duoda planą, va
dinamą “Vožd 1948”, kuris 
buvo Sovietų paruoštas dar

IŠ LIETUVOS

MUZIKA, VESTUVES IR K IT.
Vilniaus “Tiesoje” Nainys 

skundžiasi, kad muzikos kon
certų programa neįvairi. Vos 
porą kartų per metus, sako, te- 
išgirsi Čiurlionio, Gruodžio, 
Šimkaus, Tallat Kelpšos, Rach- 
maninovo, Glauzunovo, Hai- 
deno- Mozarto, Šuberto, Suma
no, Griego kūrinius. O Wagne- 
rio, Skriabino, Sibelijaus, Lis- 
to, R a v e n o, R i c a r- 
do, Strauso, Debusy, Regerio... 
tai iš viso negirdėsi- Simfoni
nės muzikos koncertai esą at
sitiktiniai-

Pokario metais Lietuvoje te
išleistos dvi brožiūros apie 
muzikus ir muziką. Lietuvos 
jaunimas neturi iš ko pasiskai
tyti apie Beethoveną, čaikovs- 
kį, Čiurlionį, Miką Petrauską. 
Laimė, gerai, kad V. Mikštai
tė baigia Kipro Petrausko mo
nografiją- o J. Gaudrimas ati
davė spaudai veikalą “Lietu
vių muzikinės kultūros vysty-. 
masis”.

Su duona ir druska
Prieš kiek laiko “Tiesoje” 

komjaunuoliai skundėsi- kad 
svarbiausi žmogaus gyvenimo 
momentai, vestuvės, laidotu
vės, vis neapsieina be bažny
čios. Dabar aiškina, kad įves
tas studentų bendrabučiuose 

1948 invazijai į Vakarus Tas 
planas nepasikeitęs ir dabar. 
Nuo jo vykdymo Sovietus su
laikė tik Amerikos atominė 
persvara. Tačiau Sovietai tiki
si 1958 išlyginsią tą atominę 
persvarą. Tada didelis veiks
nys jau virs divizijos. O jų 
Sovietai turi 100—175. Tarp 
jų neskaitomos satelitų divizi
jos. Autorius nepritaria tiem, 
kupė mano, jog Vengrijos įvy
kiai parodė Sovietus negalint 
pasitikėti satelitų kariuomene. 
Tuo tarpu Nato kariuomenė 
turi 20—30 divizijų. Tos pa
čios mažinamos.

Autorius išvadoje mano, 
kad įtampa tarp Rytų ir Vaka
rų Europoje,___ ____—

privertusi ieškoti atoslūgio 
ir sugalvojo demilitarizuotą 
zoną; tačiau tokia zona nieku 
neapsaugos nuo sovietinės in
vazijos grėsmės; Įtampą atleis 
tik divizijų santykio išlygini
mas.

Rašo ALMU S

paprotys, kurį seniai vykdyda
vo jaunųjų tėvai, suiiKuami 
jaunuosius iš šiiuoo. Dabar ve
dusius studentus Vilniaus ben
drabučiuose sutinka komtor- 
gas su duona ir druska.

Kada Strazdas gimė
Sovietinis akademikas K: 

Korsakas “Tiesoje” neigia Lie
tuvos kalendoriuose paskelbtą 
datą, kad poetas Antanas Stra
zdas gimęs 1757. Tikroji jo 
gimimo data yra 1763 birželio 
12.

Gausėja frantai
Kauno vienos vidurinės mo

kyklos direktorius J. Bačiulis 
skundžiasi, kad mokinių tarpe 
gausėja frantai, kurie nesirū
pina mokslu, o paskutinėm už
sienių madom ir ultramoder- 
niais šokiais. Bačiulis siūlo ap
svarstyti, kaip lietuvių jauni
mui turėtų būti skatinama 
meilė ir pagarba lietuvių liau
dies menui, liaudies tradici
jom, “tarybinis patriotizmas ir 
tuo pačiu nacionalinės savigar
bos jausmo ugdymas ir gilini
mas”.

Tai atgarsis to paties skun
do, kuris buvo Leningrado 
spaudoje — kad esą ameriki
nis “rock and rolls” ten popu- 
liarėjęs.

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

28.

Kad naktis jau baigiasi, Li
dija pažįsta iŠ fabrikų švilpe
sio, kuriuo darbininkai šau
kiami į darbą. “Būū, bėė!” 
skardi aukštu ir dar aukštes
niu bosu, kuriam paskui plo
nu, ilgai tęsiamu balsu prita
ria išplaukiąs iš uosto garlai
vis: “Hū-hū-hū!” Netrukus 
priešakinėje kalvėje suskamba 
kūjai; prekiniai vežimai, ve- 
žioją anglis, pradeda savo 
dienos darbą. Gatvė vėl atgy
ja: šiukšliavežiai paeiliui bal
dosi į kiekvienus vartus.

Kai siuvėja atskleidžia ant 
lango užkabintąją skepetą, ta 
dangaus dalis, kurią prieš va
landėlę buvo raudonai nuda
žęs gaisras, yra visiškai juoda, 
užtat priešakinė maudosi ug
ningame purpule. Tenai teka 
saulė.

Ji visą naktį nemiegojo, ir 
dabar patenkinta taip ją išbu 
dėjusi. Adinys visiškai baigtas.

— Na •.. įsivaizduokime, 
kad dabar pasibaigė pokylis.

Drąsi moteris
Ponia Zuzana net aiktelėjo, 

kai atsikėlusi iš lovos pamatė 
visiškai baigtą darbą, kurį at
nešė jai parodyti panelė Lidi
ja.

— Tamsta esi tikra burti
ninkė. Kuriuo būdu galėjai 
tiek darbo padaryti?

— Sėdėjau kiaurą naktį.
— Nedaryk to dažnai, nes 

tokiomis nemigo naktimis su
griausi savo sveikatą.

— Užtat per šiuos tarpu- 
švenčius nė sykį nebuvau nu
vykusi į pokylį.

Ponia Zuzana neišsižadėjo 
malonumo visus namų gyven
tojus paeiliui šauktis ir jiems 
rodyti panelės Lidijos darbą. 
Ir ką jūs manote? Jų tarpe 
buvo skeptikų, kurie abejoda- 
vo, ar ši Lidija ir pirma buvu
sioji Lidija yra vienas tas pats 
asmuo. Tik pamatę, ką ji mo
ka padaryti, o ypač patyrę, 
kad ji įstengia išsėdėti dirbda
ma kiaurą naktį, jau niekas ne
bedrįso abejoti — kiekvienas 

net ranką į ugnį būtų kišęs, 
kad “ši panelė Lidija” yra ta 
pati siuvėja, kuri taip pat 
kiauras naktis sėdėdavo ant 
darbo užkniubusi, kai reikėda
vo kas nors greitu laiku pada
ryti.

Tiktai čičytei Lidija dar 
norėjo parodyti savo kūrinius. 
Kiekvienam menininkui įdo
miausias sprendimas yra tas, 
kuris išeina iš vaiko lūpų. Ji 
neneš savo darbo į krautuvę 
tol, kol negaus jo mergaitei 
parodyti.

Tačiau ta, lyg tyčia, šian
dien visiškai nesiskubino užei
ti-

Šiandien ji buvo nepapras
tai išsipusčiusi. Ji atrodė kaip 
tikra aguonėlė. Buvo apsivil
kusi raudona suknelyte ir bal
ta liemenėle, apsiuvinėta auk
sinėmis gijomis; plaukai iš 
priešakio buvo trumpai pakir
pti ir suraityti, o užpakalyje 
kabojo ilgos kasos, supintos 
raudonais kaspinais.

Jos ir gėlės šiandien buvo 
prastai: tarp žibučių kaikur 
buvo prikaišyta rožių, o tarp 
pakalnučių — našlaičių.

— Ai, ai. Kas čia dabar? gal 
jau rengiesi būti cirko šokė
ja? Kam taip išsipuošei? — 
klausė ją ponia Zuzana.

— Gavau iš senelės naują 
suknelę.

— Ar jau ji negalėjo rasti 
ko nors išmintingesnio tau ap
sirengti? Tie drabužiai tave 

daro panašią į beždžionių teat
ro komedininkę.

— Oi, atsiprašau tetule- juk 
tai labai daili suknelyte.

— O gal šiandien ir lūpas 
pasitepei? ką?

— Ne, tiktai tepalu jas tru
putį sudažiau, nes buvo patrū- 
kinėjusios.

— Na, na. Ir kur šiandien 
eisi taip išsipuošusi?

— Nuo šios dienos man jau 
1 ei s t a pardavinėti gėlės 
“Grand-Hotelyje”.
, — šitaip? gėles? Aš su
prantu, ką tai reiškia. Tavo 
senelė yra tikra ragana, nes ji 
mano, kari ir ridikas geras, 
kol jaunas-

Visa tai nesutrukdė panelei 
Lidijai parodyti čičytei savo 
darbą.

čičytė stovėjo priešais ją 
net išsižiojusi.

— Na, argi ne gražu? — 
kvotė ponia Zuzana.

—Gražu, tiesa, kad gražu, 
tačiau visada buvo ir bus gra
žiausios tik gyvosios gėlės! — 
suklegėjo mergaitė ir, pasisu
kaliojusi ant pirštų galų, iš
smuko pro duris.

Ji jautėsi įžeista, kad niekas 
nesusižavėjo naująja jos suk
nele.

— Tegriebia tave, pagaliau, 
velniai, nes tu jųjų esi, —su
murmėjo teta Zuzana. — Ir 
tu pradedi tenai, kur pradėjo 
tavo motina, ir baigsi tenai, 
kur ji baigė.

Paskui kiekvienas nuslinko 

prie savo darbo. Panelė Lidija 
nunešė ariinį krautuvės šefui. 
Skalbėja surinko sausus skal
binius, kad juos išdalytų jų 
savininkams. Tėvas nuėjo į 
stotį prašyti geležinkelių val
dybos ponus, kad išduotų jam 
liudijimą, jog jis dvidešimt 
metų ištikimai ir blaiviai tar
navo, per visą laiką niekuo 
nenusikaltęs. Iš ten jam reikė
jo nukakti į liaudies valgyklą, 
laukti* tenai savo užtarėjo ir 
paskui pavaišinti jis dešimties 
kraicarų vertės gulašo davi
niu. Jis paskiausiai už visus 
grįš namo. Į rotušę nuvykti 
šiandien bus jau vėlu: vadina
si, prašymas teks rytoj įteikti- 

šiandien net kavos namie 
niekas nevirė.

Juk žmogus, ko nors tikėda
masis ir laukdamas, niekada 
nebūna išalkęs. O Šiandien 
kaip tik visi laukė ko nors ne
paprasto įvykstant.

Pirmiausia nusivylė čičytė.
Apie antrą valandą ji jau 

grįžo iš miesto, bet pintinėlėje 
tebeturėjo beveik visas gėles. 
Taipjau nėjo tiesiog namo, bet 
pirmiau užsuko į Kaporus.

— Na, čičytė, ar gerai vyko 
pardavinėti gėlės “Grand-Ho
telyje”? — paklausė ponia 
Zuzana.

— Oi, brangi teta Zuze, aš 
ten niekada daugiau nebeisiu. 
Aš sudegčiau tenai iš gėdos. 
Norėjau jiems parduoti gėles. 
Vaikščiojau nuo staliuko prie 
staliuko. Vienur buvau nežmo

niškai išplūsta, kitur ėmė kal
bėti man tokius dalykus, jog 
būčiau norėjusi, kad nieko iš 
manęs nepirktų. Kažkoks jau
nas, plikas vyras pareikalavo, 
kad aš jam prisegčiau gėlę 
prie jo švarko atlapo. Kai aš 
jam prisegiau, jis taip šlykš
čiai pasielgė, jog aš sviedžiau 
jam į veidą gėles ir verkdama 
išbėgau namo. Niekada tenai 
nebeisiu:

Ir vėl graudžiai pravirko-
—Gera tu mergaitė, — at

siliepė panelė Lidija ir pabu
čiavo ją į kaktą. Toji verkda
ma nuėjo į savo lūšnelę darže.

— Gera ji mergaitė, tai tie
sa. — kalbėjo teta Zuzana, — 
tik dabar atsitiks kažkas nau
jo, kai tik ji papasakos didvy
rišką savo žygį senelei.

— Tegu verčiau paliečia ją 
motinos ranka, negu turėtų 
paliesti likimo letena.

Tačiau motinos rankos iš 
tikro nepritrūko. Per medines 
namų sienas buvo girdėti mer
ginos klyksmas, skelbiąs, kad 
jai tenai dirbo kailį — ir dir
bo ne juokais.

Panelė Lidija sujaudinta 
vaikščiojo po skalbyklą, kaip 
vaikščioja narve tigrė, iš tolo 
girdėdama savo mažyčių aima
nas. Josios dirgsniai kėlė aud
rą.

Tačiau, kai nutilo garsūs 
klyksmai, paskui buvo girdėti 
dar labiau neraminą aimana
vimai, maldavimai ir tramdo
mi dejavimai, tarytum tenai 

būtų buvęs kankinamas begin
klis vaikas.

— Ne, šito aš nebegaliu il
giau iškęsti! Einu pas jas! — 
sušuko panelė Lidija.

Skalbėja sugriebė gražiąją 
panelę už rankos:

— Panelyte, nesikišk Į sve
timus reikalus! Neturtingi 
žmonės turi kantriai nešti ne 
tik savo pačių kryžių, bet ir 
kitų vargšų kryžius. Ypač ne
reikia liesti tos rūšies vargšų, 
kurie teršia norinčius padėti 
jiems pakilti nuo žemės.

— Ne, šito aš neiškęsiu!
Ir išbėgo į daržą. Įėjo Į tro

belę.
Ji tenai išvydo tokią baisią 

sceną, jog visas kraujas jai 
virte užvirė.

Stipri, kaulinga, sena mote
ris sėdėjo vežiojamame krės
le- Tai buvo pasibaisėtina ra
gana. Jos veidas atrodė vari
nis, nosis kaip kablys, o akys, 
atrodė, verste išsiversiančios 
iš kaktos.

Paliai jos kojas klūpėjo či
čytė, jos pačios kasomis pri
rišta prie krėslo atramos. Iki 
juosmens ji buvo nuvilkta, o 
baltą, švelnią jos odą pikčiur
na boba plakė sauja dilgėlių 
Visas jos kūnas buvo jau mar
ginto išmargintas raudonomis 
dėmėmis.

— Ką čia dabar darai tam 
vaikui? — sušuko panelė Lidi
ja įšėlusiajai bobai.

(Bus daugiau)



■ ■ ’■ -- J

veikslo kamputyje rasime be
galės spalvų, kurios kaltelio- 
jasi, liejas viena per kitą. Vi
same paveiksle dominuoja di
delis spalvų žaismas, kur vy
rauja raudoni tonai, o jiems

(Bus t daugiau)

Senoji simbolika lietuvių tautodailėj
Indianos universitetas Bloo- autorė bando

kiaus.

J. Kačinskas Klaipėdos kon
servatorijoje pedagogini kur
są baigė 1929 ir tų pačių nae- 
tų rudenį išvažiavo į Prahą. 
Čia tarp kita ko svėrė ir čekų 
noneto muzikinis lygis — ga
lima buvo pasitikėti jų mokyk-

- Dramatiškumą jis didino ir 
savo spalvomis. Galdikas yrą 
vienas iš spalvingiausių mūsų 
dailininkų. Net mažame pa-

Ryšium su laisvųjų estų kny
gų paroda Helsinkyje estų ra
šytojas Bemard Kangro spau
doje paskelbė bibliografinę 
estų knygos apžvalgą: "Estų 
knyga laisvajame pasauly 1944 
— 1956”. Iš tos apžvalgos

t jų prasmę iš 
tautosakos ele-

Ihtija ar sumestos spalvotos 
dėmėy Paveikslų temos paim
tos iš gamtos. Tai ru- 
dens ir žiemos gamtovaizdžiai

? - A■■•ii*--': -“ji

anglų 
jį sim-

• Arch. J. Mulokas padarė vatorijos koncerte, 
stacijų planus Kennebunkpor- J. K. kompoz 
to, Me., vienuolynui. Dar šią 1931, o ketvirtato 
vasarą bus pastatyta viena ko- kos sistemą, atem; 
plytelė, kurioje bus sudėta vi- ziciją ir dirigavim 
sos stacijos. Taip pat Mulokas tykiai ir toliau su 
parengė planus ir vienos Ken- bei kolegomis p;

ir prof. A. Varno kryžių albu- joms. Lietuvių Bendruomenės 
mo bei kitų atskirų fotografi- Kultūros Fondas ragina lietų
jų, ir iš spausdintų šaltinių, vių visuomenę prenumerato-
pradedant nuo 19 amžiuje iš- mis paremti šios knygas išlei-
leistų knygų iki “Medžio dro- dimą Iš anksto premuneruo-

K«lp » laisvų estų spaudos žinių”, išleistų 1956 b. Lietu- jant kainuos tik 2.50 dol
matyti, skirtumai tarp to, vąje, rsd. p. Galaunės. Prieš- Prenumeratas siųsti: J. Krei-
kiek knygų išleido latari*}! esr istorinės Lietuvos papuošalai vėnas, 1602 So. 48 Ct, Cicero
tai, ir to, km Hiefota povorg* autorės otsfcnriti iŠ UotariM. 80, DL

Knygoje bus 160 Uiustraci- Knyga bus išspausdinta šį 
jų iš senoviškojo lietuvių me- rudenį American Folklore So* 
ne, priešistorinių laikų papuo- ciety leidinių serijoje. Bus į- 
šalai ir senoviškiausi lietuvių rišta į kietus viršelius. Jos 

matyti, kad per 12 pokario liaudies meno elementai Uau- leidėjas nėra biznio instituci- 
metų laisvame pasauly estai jieg meno medžiaga sutelkta ja, iš tos knygos pelno nežada 
išleido 753 dailiosios literatu- jj įvairių šaltinių, tt nespaus- turėti, o tik veltui išsiuntinės 
ros tomus. Sovietų bibliografi- dintos medžiagos, pvz^ iŠ 1200 egzempliorių bibliote- 
niai duomenys, paskelbti Įei- dajl. Tamošaičio rinkinių, koms ir mokslinėms instituci- 
diny “Sovietines Estijos kny
ga 1940—1954”> parodo, kad 
okupuotoje Estijoje tik 82 
nuošimčiai išleistų knygų išė
jo estų kalba.

ja sudaro: A. Vaičiulaitis — P° senu ^01u vylau' ?Z, “X- hZZZZ ZAidu redaktorius T L An- tas priimtas. Lietuvių atstovy- kestro dalyviai daugumas lie-
driekus — leidėjų atstovas; bė rengdavo iškilmingas mūsų tuviai, keliolika žydų ir6 _vo-
Prof. K- Pakštas, prof. J. Puzi- Nepriklausomybės šventes, D^nų is pradžios

geriausia jo

ir

KULTŪRINĖ KRONIKA
laisvajame pasauly 25 rinki-

atžymėta 
Galerija

• Aidų žurnalas šiemet ski
ria premiją už mokslo veikalą. 
Jury komisijai yra pateikti 
septyni veikalai. Sprendžiama
sis posėdis įvyks balandžio 28 
d. Washingtone. Jury komisi-

Pirmieusia, Galdikas yra 
gamtos vaizduotojas.

Nepasitenkindamas jos pa
viršiumi, jis stengiasi pra
skleisti jos paslaptį, įžiūrėti 
gilesnę mintį. Todėl jis ir sa-

lietuviškų knygų prospektais, 
kuriuose randame retų ir ver
tingų lituanistikos knygų. Toji 
leidykla leidžia ir lietuviškai— 
vokiškai žodyną.

Bąlandžio 13 New Yorke 
Feigl galerijoje (6pl Madison 
Avė.) užsidarė Adomo Galdiko 
kūrinių paroda, kuri tęsėsi 
nuo kovo 27. Kas ją matė, bu
vo didžiai nustebintas, nes ne- 

. pažino Galdiko kūrybos.
Visi, kas domisi menu, lan-

Kai žiūri į paveikslus, pir
mas įspūdis susidaro, kad tai 
liepsnų žaismas arba rudens 
lapų sūkuriai. Tačiau jie turi 
savo mintį. Jai miško detalės, 
tąi išsikeroję krūmai, kur su
sipina linijos ir spalvos į vieną 
verpetą. Kitur (žiemos vaiz
duose; jis žaidžia keliais to
nais, pabrėždamas ritmą.

Gali mums šis naujasis Gal
dike stilius^ nepatikti, galime 
jo u nesuprasti, hat negalime 
paneigti, kad šiuose paveiks-

Reikia turėti galvoj faktą, 
kad tik šeši nuošimčiai nepri
klausomos Estijos gyventojų 
tegalėjo į laisvę pabėgti, ir 
jie sukūrė žymiai daugiau, nei 
visa pavergta tauta. Tai rodo, 
kad kultūrinis gyvenimas te- 

Ypač didelis skirtumas yra gali klestėti laisvėje.

• Liet. Rašytojų Draugija . Wi.nttr Ieid>’kla Vo* 
šių metų savo premiją pasky- Kietijoje išsiuntinėjo dauge- 
rė mirusiam autoriui Jurgiui bui lietuvių laiškus su savo 
Savickiui už jo knygą “žemė ’ * **
dega”. Tikimasi, kad už pre
mijos pinigus bus išpirkta jo 
kapo vieta ir pastatytas pa
minklas. . .

• Tėvynės Mylėtojv d-j» ui- • Knyr» Kl«-
simojo išleisti Lietuvos žemių *** (ldcagoje Pėr septynerius
aprašymą, kur bus pavaizduo- !Pctas iau išleido 43 veikalus,
ta Lietuvos žymesnės vietos. 15.« Hk k*‘uri rerstin“- kiU 

. miestai, ežerai, upės, kalnai, oriS,nalinė kūryba.
piliakalniai. Prisimenant, kaip • Kazys Bariau, gyvenas 
toji pat draugija išleido V. Anglijoje, išleido novelių rin- 
Sruogienės istoriją* tenka abe* kinį "Karališka diena ’. Iški-

gyvenančių laisvame pasauly. J ‘
Tuo būdu suomiai turėjo pro- niai — viso 6300 puslapių 
gos palyginti, ką per dvylika Poezijos leidinių pavergtoj Es- 
pokario metų sukūrė paverg- tijoj išleista 42 knygos —4030 
ta Estija ir ką galėjo sukurti puslapių, laisvame pasauly 51 
laisvieji estai, gyveną svetur. knyga — 3950 puslapių.

Abiejose parodose išstatytų 
knygų skaičius buvo maždaug 
toks pat — po 600 leidimų. 
Skirtumas tarp jų toks, kad 
laisvų estų parodoje visos iš
statytos knygos yra origina
lios, pirmą kartą pasirodžiu
sius po karo, tuo tarpu estų mingtone spausdina dr. Mari- duoti liaudies meno simbolių 
komunistų suorganizuotoj pa- 

’ rodoj buvo išstatytų knygų.
kurios jau buvo išleistos ir ne- holizmą (Ancient Symbolism mentų bei senų papročių, sek-
priklausomoj Estijoj, b taip in Lithuanian Folk Art). Lie- dama jų ilgą egzistenciją į
pat ir vertimų. tuvių Bendruomenės Kultūros praeitį ir lygindama juos su *,

Fondas šios knygos spausdini- senųjų tautų (Egipto, Mezopo-
mą remia, rinkdamas prenu- tamijos, Indijos), bei priešisto-
meratas-

tykiai ir toliau su profesoriais mąJ‘Colegium Musicum’\ 
bei kolegomis pasiliko šilti.

- - nebunkporto vienuolyno kop- Baigęs mokyklą susirašinėda- 
tarpu laisvajame pasauly atsi- jyčios praplėtimui. vo su prof. Habu, su mokslo
minimų knygų pasirodė aštuo
nis kartus daugiau, būtent 33 ■^■1HIMMflHI_____
knygos, apimančios 9350 pus- —-
lapių, taigi puslapių skaičium I ” "

kartų

Okupuotos Estijos pareigu- toj Estijoj, yra labai reikšmin* išleistų memuarų — atsimini- 
nai sausio mėn. suorganizavo gas. mų skaičiuje. Pavergtoje Es-
propagandos sumetimais estų Pavergtoj Estijoj per 12 po- tijoje per 12 metų tėra išleis- 
knygos parodą suomių sosti- kario metų išleista 17 romanų, tos tik 4 atsiminimų knygos,
nėję Helsinkyje. Organizato- apimančių 6400 puslapius, sudarančios 900 puslapių* tuo
riai buvo nemaloniai nustebin- tuo tarpu laisvajame pasauly
ti, kai parodos atidarymo die- išleista penkis kartus daugiau,
ną suomių spauda paskelbė, būtent 85 romanai, apimą
kad esama ir kitos estų knygų 26,800 puslapių. Novelių oku-
parodos, kuri atidaroma tą pa- puotoj Estijoj per tą patį lai-
aą dieną, ši antroji paroda kotarpį išleista 24 rinkimai —
skelbia kultūrinę veiklą estų, viso 3000 puslapių, tuo tarpu

vo siužetus pasirinko ne visų 
mėgstamus, saldžius vaizdus, 
bet brovėsi į miško gelmes, 
lankė tolimus laukus, ieškoda
mas kažko neramaus, drama
tiško. Jis pastebėjo vienišus 
krūmus, medžius rudens aud- 

_____ ____________ _____ roję ir pavasario džiaugsme 
ko parodas ar seka spaudą, perkėlė juos į savo paveiks- 
buvo susidarę Galdiko paveik- - lūs, paženklindamas juos neri- 

--_________________mu, kanria- r ....
Taip jo medžiai, paglemžti 

rudens audr^, pasidaro lyg 
kokie milžinai, besigrumią su 
savo Orimu. O pavasario žie
duose jauti trapumą, išskaitai 
tą amžiną praeinamumą.

Į Prahą atvažihvo Čekoslo
vakijos nepriklausomybės ir 
šv. Vito katedros sukakties 
dieną. Puikaus'gotiko, baroko, 
rokoko paminklai, Karojo til
tas, čia studijuojančių lietuvių 
inžinerių vadinamas seniausiu, 
ilgiausiu, stipriausiu ir gra
žiausiu. iliuminuota Hrądčanų 

špilis, lyg kabanti orė,"—' G& 
ras auksinis miestas.

Čia buvo nemaža lietuvių 
studentų kolonija; buvo miški
ninkų, inžinierių, architektų, 
muzikų. Konservatorija buvo 
labai aukšto lygio. Joje buvo 
galima išmokti visko — nuo 
senojo stiliaus kontrapunkto 
iki ketvirtatonių ir- šeštadalio 
tono muzikos sistemos, čia 
dėstė ir šios pastarosios pradi
ninkas prof. Haba, kuris stu
dijuodamas senąją egiptiečių, 
graikų, indų ir liaudies muzi
ką, surado šios naujos muzi
kos pradus, ši muzika atvėrė 
naujus kelius, sušvelnino har
moniją ir praturtino melodi
nes galimybes.

Lietuvių tuo metu Pragoję 
buvo dar A. Vaičiūnas, kon
servatorijoje — Staškevičiūtė, 
kiek vėliau Marijošius. Čekų 
profesoriai stengėsi, kad jų 
studentai neprarastų savo in
dividualybės. Santykiai su če
kais apskritai buvo labai geri, 
kaip ir visuomet, čekai mėg
davo lietuvius vestis į garsiąją 
alinę “U Flechu”* kur, kitados fesoriai ir mokiniai ir šiek tiek.
po senu ąžuolu buvęi Vytau- Klaipėdos miesto muzikų. Or- apie 20 asmenų chorą ir 

kestro dalyviai daugumas Ue- , ^anskui, kaip artimam
--------- 1 ............. _ , . .. žmogui, teko jam vadovauti, 
šventes, k“°ak Dalyvių is praduos pasjrodė Cekoslovakijos

butą vehau pa^du 60. šventėj, N. Me-
džio apybraižas, o kitur — jis įteikta Aidų vakare VVaterbu- programoje, čia grotas ir pir- O^v U tuose.
-----------------------------------------L rygegužessd. nuris J. K. kvartetas kuris “at^Tatur^S' 1937-^ vadovavo Klaipėdos 

1930 m. buvo atliktas konser- Darbo rūmų skyriaus chorui
J K kompozicija baigė kestras joje grodavo. Dabar ^et’

1931, o ketvirtrtonmte muzi- vokiečių publika j| boikotavo. (
kos sistemą, atematinę kompo- 0 PaĮys vokiečiai Įsisteige sa- originalias ir
ziciją ir dirigavimą 1931. San- vą simfoninę orkestrą vadma- kar^ų koncertavo; šiaip

Buvo sudarytas pavyzdinis mokytojų kvZtTtas vIdo™. r^ų. dainuodavo fabrikų dar- 

jamas J. K., iš Povilo Mariuko 
(1 smuikas), Viktoro Jamuškio 
(2 smuikas)- Antano Plepacko

Priešingai, juose yra sutelk
ta tiek daug jėgos, tokio sub- 
tylaus tapybos pajautimo, kad 
reikia stebėtis dailininko ener
gija. Tą vidinį nerimą, dina
mizmą, kuris išsiveržia begali
niu spalvingumu, jis moka ap
valdyti, susumuoti į darnią, 
brandžią kompoziciją. Gali 

—būtitai Galdiko kūrybos’ 
viršūnė, tai pati 
paroda-

Paroda buvo 
įvertinta. Ta pati
New Yorko spaudoje ir gerai 
praeitais metais sausio mėn. 
buvo surengusi jo kūrinių pa
rodą, bet tada nė vieno pa
veikslo nepardavė. Dabar iš 
šios parodos parduoti astuoni 
paveikslai. Nupirko juos Ame
rikos įvairūs kolekcionieriai.

P. J.

rudos spalvos. Tai fajerverkai, 
tai šokančios liepsnos.

Tapydamas tuos gamtovaiz
džius, jis dar ryškino jų pieši
nį. Vienur jis buvo labiau iš
skaitomas* kitur mažiau. Pas
kutiniuose paveiksluose, su
kurtuose praeitą metą, pieši
nys vis labiau tirpo ir tirpo,

v užleisdamas vietą spalvai. .”
Dailininkas jau seniau darė 

mėginimus pereiti prie grynos 
tapybos, kur bet kokie kontū
rai ir daiktę formos pasitrauk- 
tę, o pasiliktę tik spalvos.

Vedė jį gal muzikos pamė
gimas, tas visą nešąs ritmas. 
Taip tuose bandymuose jau 
medžiai rikiuojasi ir kelia ša
kas pagal ritmą, pagal jį kai- 
teliojasi ir spalvos.

Praeitų metų rudenį jis lan
kėsi Meksikoje, kur jį labiau
siai paveikė gamtovaizdžio 
spalvos.

Taip grįžęs jis pradėjo .dirb
ti jaa grynai abstraktinėje 
plotmėje. Spalvas išvadavo u 
piešinio ir paleido jas žaisti, 
sūkuringai lietis-

Tokią aliejinę tapybą] ir 
matėmę jo naujoje parodoje. 
Buvo išstatyta 24 paveikslai, 
iš jų du Meksikos gamtovaiz
džiai ir dar vienas turėjo į- _______ _________ x__________
žiūrimą piešinį — gamtovaiz- nas ir P. Jurkus. Premija bus ^ur Kačinskas dalyvaudavo

čekų filharmonija, kuriai jis 
diriguoja, aplankyti Ameriką), 
su Klaipėdos dėsčiusiu noneto 
dalyviu Lechneriu, kuris ir 
vėliau atvažiuodavo Lietuvon 
koncertuot ar atostogų pralei
sti.

Grįžęs į Lietuvą, 1932, tuoj 
po N. Metų, pradėjo dirbti 
Valstybės teatre akompaniato
rium (be atlyginimo). Pasi
traukė pavasaų. lu pai metų 
rudenį pradėjo dėstyti Prie.- 
gausko vedamoje Klaipėdos 
muzikos mokykloje, vadovau
damas^ orkestro ir kamerines 

" muzikos ; klasei, dėstydamas 
teorinius dalykus ir privalomą 
fortepijoną. Dirbo iki 1938 su 
pertrauka nuo 1936 metų ru
dens iki 1937 N. Metų, kai 
buvo pakviestas Valstybės ope
ros akompaniatorium). Moki
nių mokykloje buvo apie 100; 
lietuvių apie 45%, vokiečių ir 

; žydų maždaug po 25%,kitų 
5%. Profesoriai visi lietuviai. 
J- Kačinskas eksperimentinėje 
muzikos teorijos klasėje pade
monstruodavo ketvirtatoninę 
muziką; atematinės muzikos 
pas jį mokės 6 mokiniai. Mu
zikos mokykla sudarė pagrin
dą Klaipėdos operai ir simfo
niniam orkestrui Jį suorgani
zavo 1932 J. Kačinskas su Ig
nu Prielgausku ir kuratorijos 
pirmininku Jokūbu Stiklio- 
rium. J. Kačinskas tam orkes
trui vadovavo beveik visą lai
ką (išskyrus minėtąjį pusmetį, 
kai dirbo Valstybės operoj, 
Kaune), iki 1937 pavasario, 
kada orkestras dėl lėšų stokos 
gavo likviduotis. Orkestre da
lyvavo muzikos mokyklos pro-

• Prel. J. Baikūnas šią va- blogai neatspausdins iliustraci- 
sarą pradeda statyti savo para- jų.
pijos bažny-ėią. Planus paren- , Zmuidzinaričiu,
ge architektas J Mulokas
Bažnyčia spręsta lietuviškame . . . .__ .. ',.■ r,, • • . - ir tun 80 metu. Amerikos vi-
£ anai • Pa*vir suomenei pristato Sovietu Sa- 
arkivyskupijos ptmgose. Baz- w£hingtone. leii^
nvčia nonma baigti per me- & ,
* 1 j ».-* i- • ♦ mas propagandinis žurnalastus, kad butų galima joje at- r r & 
laikyti Pasaulio Lietuvių Kon
greso pamaldas.

e Dail. Kazimieras Žoroms- 
kis baigia tapyti didelį paveik
slą Marųuette Parko lietuvių 
bažnyčiai. Paveikslas bus pri
klijuotas prie sienos viršum 
altoriaus. Jame vaizduojama 
Kristaus nuėmimas nuo kry- 

(viola) ir Kazio Urbono;(vio- 
lenčelė). Kvartetas važinėdavo 
po Klaipėdos apylinkes ir daž
nai koncertuodavo pačioj 
Klaipėdoj- Fortepijono parti
jas attikdavo J. Kačinskas .

1932 J. K. vedė Klaipėdos 
vyrų chorą iš 30 asmenų; cho
ras Koncertavo vienoj tautinėj 
šventėj.

Klaipėdos opera įsisteigė 
1934 ir gyvavo iki 1935 pava
sario. Operą organizavo j. K 
ir Step. Sodeika (šio pastarojo 
dainavimo klasė ir jo vedamas 
Vaidilutės choras buvo operos 
vokalinis pagrindas), . Smktai___
buvo kai kurie anksčiau daina
vę Kauno operoje: BručKus, 
Bručkienė, Ivanauskas, Step. 
Sodeika. Buvo kviečiami gas
trolių iš Valstybės operos: K. 
Petrauskas, Babravičius, Ku
čingis, Stasys Sodeika. Pasta
tytos 2 operos: Faustas (apie 
15 pastatymų) ir Traviata 
(apie 20past.) Operos menti 
vadovas buvo V Bručkus, di
rigentas — J. Kačinskas, kon
certmeisteris — Povilas Ma
riukas. Dekoracijas skolinda
vosi iš vokiečių teatro. Operą 
lankė, be klaipėdiškių, ir eks
kursijos; vienas spektaklis 
duotas Klaipėdos krašto Ūki
ninkų draugijai. Gastroliuota 
Šauliuose (abi operos), ir Tau
ragėje (1 opera). Dėl lėšų sto
kos 1935 pavasarį opera turė
jo likviduotis.

J. Kačinskas vadovavo Klai
pėdoje 1934—5... čekoslovaku 
chorui! Tuo metu Klaipėdos 
tekstilės fabrikuose būta ne
maža čekoslovaku inžinierių 
bei mechanikų, apie 60 čeko- 
siovakų, o Čekoslovakijos pi
liečių apie 1QO). Jie suorgani-

“LSSR”. 7 numeryje. Straips
nely šiek tiek supažindinama 
su jo kūryba; įdėtos dvi spal
votos reprodukcijos. — Lietu
vos pajūris ir Salomėjos Ne
ries portretas. Pirmasis pa
veikslas dar pakenčiamas, bet 
Salomėjos Neries portretas 
tikrai blogas — skurdus savo 
realistiniu traktavimu ir nuos
tabiai šaltas.



DARBININKAS

Mūsų kultūrinė veikla, savų 
kultūrinių vertybių ugdymas 
ir kūrimas yra pagrindas tau
tinės stiprybės išeivijoje. To
dėl kiekvienas mūsų kultūri
nis pasireiškimas ar laimėji-

JONAS JASAITIS
monstruoti mūsų kultūrinį pa
jėgumą bei organizuotumą.

Suorganizuoti lietuvių tauti
nių šokių šventę, kurioje daly
vautų JAV ir Kanados šokėjų 
grupės, iniciatyvos ėmėsi lietu
vių Bendruomenės Chicagos 
Apygardos valdyba, o JAV LB 
Centro valdybai ir Kanados 
Krašto valdybai pritarus, šven
tė rengiama JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės vardu- 

____  __ Nėra abejonės, kad ši Šven
tupiu ^jatfrifmas~ išeivijoje taip - ^-tė bus didelis - kuttūnms jvy- 
pat pamėgo tautinius šokius^ ~ 
Taip turime jų suorganizuotas 
ir jau gražius jubilėjus šven
čiančias grupes* 
Iš sodžiaus Į televizijos ekraną 

Ne tik lietuviškoji visuome
nė gėrėjosi savo tautiniais šo
kiais, bet ir svetimieji. Į mū
šų šokių spalvingumą, gyvu
mą, reikšmingumą ir origina
lumą, papuoštą gražiais lietu
vaičių tautiniais rūbais, sveti
mieji atkreip^~savo dėmesį? menė šiam-reikalui nebus abe- 
Tai pastebėjome dar gyvenda
mi savo tėvynėje, o juo labiau 
išeivijoje. Pokario Europoje 
mūsų tautiniais šokiais gėrėjo
si prancūzų, anglų, amerikie
čių kariai ir vietiniai gyvento
jai. Mūsų tautos reprezentaci
jai tautinius šokius naudojame 
ir Amerikos kontinente. Štai 
pvz. Chicagoje “Ateities” šo
kėjų' grupė, kurią daugumoje 
sudaro Amerikos lietuvių jau
nimas, kartais net kelis sykius 
savaitėje rodo mūsų tautinių 
šokių grožį amerikiečių vi
suomenei ar tai Įvairiuose pa
rengimuose ar televizijos pro
gramose.

Kad mūsų tautiniai šokiai 
kitataučių labiausia mėgiami 

binti telefonais ir ieškoti pro- pasitikėjau vis tais dypukais, D. Stankaitytė, S. Citvaras, J. su tau^1iu šokiu, matome iš . to, kad įvairiomis gyV. 315 Wallace
tekcijų tada, kai mūsų dien- nemaniau, kad jie ką gero ga- Brazys, J. Savrimavičius, V* Tautinius šokius visų civiliza- progomis, kur demonstruoja-
raščiai pranešė nelauktą žinią, lėtų parodytu Todėl ir šian- Liorentas, E. Blandytė, K. ci> P^iestų tautų Uaudis pa- mi įvairių tautų šokiai* lietu-
kad abiems “Rigoletto” ope- dien pavėlavęs atėjau į operą. Skaisgirys, B. Jančys; vyrų keičia naujais daugiau inter- viškieji daugiausia išskiriami
ros spektakliams bilietai iš- Bet nustebintas esu. Tikrai choras: A. Antanavičius, S. Racionaliais šokiais, šokiai >ne
parduoti. Tuo tarpu operos nustebintas. Kai ateityje vėl Antonaitis, V. Beinarauskas, kad nauji nekuriami, bet 
entuziastai, kelius šimtus kilo- operą statysit ir aukų reikės, L. Bildušas* J. Bubulis, P. Cel- nyksta ir senieji. Tautos liau-
metrų atvažiavę su viltimi pirmiausia skubėkit pas ma- kis, J. Cesunskas, J. Dudėnas, dis nustoja kurti dainą ir mu- nadpmnnctmnti
operos Mietus' vietoje uosi- ne”.... Patirtis rodo kad J. A. Grina. V. Gutauskas, J in- Lie^je ta“

Mackevičius mažesnės aukos driūnas, E. Jakubauskas, L. išnyksta Jar totiniu šokiu šventės, kurios su-
Kalvaitis, A. Karelis, A. Kru- §yvai- Tai pastebime visų tau- f-aūvdavo dideli šokėju skai-

c- -i T rv , . tūlis V Kuocikevičius V tų gyvenime, tik vienur šokių traukdavo mdeų šokėjų sKai
, . , Finansininkas Jonas PakeI v nupciKevicius, v. -5 .. ffVvonimA aU ir hetuviskosios visuome-

nors sudaryti galimybes patek- pačiame baliuje atvira Mardosas, V. Mažeika, J. Moc- orpitp«ni<s kitur įMocnic n®s buv0 labai mėgiamos. Ne-
kaitis, P. Olis* Z. Paškevičius, 7ra greitesnis, kitur lėtesnis.

Išnykimo pavojus buvo pa
lietęs ir mūsų tautinius šo
kius. Daugiausia Lietuvos 
gimnazijų mokytojų pastango
mis jie buvo surinkti iš so
džių ir perkelti i salių scenas 
ir aikštes. Tautiniai šokiai ta
po ne pasilinksminimo išraiš
ka, bet programos išpildymo 
dalis. Tokiu būdu buvo atgai
vinti mūsų tautiniai šokiai ne 
liaudyje* bet kaip liaudies kū-

JAUNIMAS šoka tautinius šokius Chicagos gatvėse.

JIEMS PROPAGANDOS DAUGIAU NEREIKĖS
Reportažas iš Chicagos

Kovo paskutinis savaitgalis 
Chicagoje buvo retas ir Įdo
mus. Daug svečių buvo suva
žiavę iš 
miestų, 
lonijų. 
kad jis
na laikydavęs tiesiog lovoje. 
Sujudo sukruto Chicagos lie-

kitų JAV ir Kanados 
iš Įvairių lietuvių ko- 
V. Radžius pasakojo, 
tomis naktimis telefo-

VLADAS RAMOJUS

mas yra lauktinas ir remtinas.
Pažvelgę į praėjusių metų 

. mūsų kultūrinę veiklą, mato
me, be daugelio atskirose lie
tuvių kolonijose mažesnių kul
tūrinio ir tautinio darbo ap
raiškų ir didelius kultūrinius 
įvykius reikšmingus ne tik 
Amerikos ar Kanados, lietuvių... 
gyvenimui, bet visai lietuvių 
tautai. Tai kultūros kongre
sas, dainų šventė ir lietuvių 
Tautinės Sąjungos rengtas są
skrydis Washingtone. Sąskry
dis buvo rengiamas mūsų kul
tūros vertybių parodymui 
amerikiečių visuomenei, tuo 
tarpu kultūros kongresas „ir

< dainų šventė savosios lietuviš
kosios kultūros ugdymui ir 

__„tautinės sąmonės stiprinimui.

kytos dalis ir įvairiomis pro
gomis rodomi žiūrovams. ,

Perkeltus į scenas tautinius 
šokius mūsų jaunimas sutiko 
entuziastingai. Todėl trumpų 
laiku per mokyklas ir įvairias 
organizacijas jie pasklido po 
visą Lietuvą. Pradėjo organi
zuotis šokėjų grupės, rateliai, 
kurie visokiomis progomis ro
dė lietuviškąja! visuomenei sa
vų tautinių šokių grožį. Lie-

• Zarasišldy susitikimas 
rengiamas New Yorke gegu
žes 18 d. Liet Piliečių Klubo 
patalpose* Brooklyn, 280 
vniou Avė. Neseniai buvo iš
siuntinėti pakvietimai su smul
kia programa tiems, kurių ad
resus turėjo rengimo komisi
ja Kurie iki balandžio 24 ne
gaus tokių pakvietimų, sku
biai prašomi pranešti savo ad
resus: Mr. Vaclovas Butkys, 
138-47 Llctyd Rd., Jamaica, L.

kis mūsų tautiniame išeivijos 
gyvenime’ Ir tikimasi, kad 
šventė bus ne tik lietuviško
sios dvasios stiprintoja, bet 
pasitarnaus lietuvių 
reprezentacijai ir 
vardo garsinimui.

Toji šventė įvyks 
mėn. 30 dieną. Joje dalyvauti 
pasirįžo gražus šokėjų skaičius 
iš Kanados ir JAV. Supranta
ma, kad ir lietuviškoji visuo-

tautiniai
Lietuvos

birželio

• New Haven, Conn. LB 
apylinkė rengia linksmą vaka 
rą, /kuris įvyks per Atvelykį, 
balandžio 27, v. v. šv. Kazi
miero parapijos salėje, 339 
Greene St. Programą tvarko 
Antanas Gruzdys, po progra
mos šokiai, užkandžiai. Pelnas 
skiriamas mokyklai paremti 
New Haveno apylinkės lietu
viai kviečiami atsilankytu

• Kanados lietuvių tradici
nė -šventė šiais metais-įvyks-- 
rugpiūčio 31 ir rugsėjo 1, 2
d.d. Niagara Falls mieste 
Šventė ruošiama- jau penktą 
kartą iš eilės. Ta proga bus iš
leistas Kanados lietuvių met
raštis* kuriuo rūpinasi Kazys

neturėsime ir negalėsime su
kurti savų kultūrinių verty
bių, tuo pačiu neturėsime ko 
parodyti svetimiesiems.

Jei kultūros kongresas bu
vo mūsų tautinių ir kultūrinių 
reikalų svarstymas ir aptari
mas susirinkusiųjų kultūrinin
kų ir kultūriniais reikalais 
besirūpinančiųjų tarpe, tai 
dainų šventė buvo lietuviško
sios dvasios žadintoja ir gyvos 
lietuvybės pasireiškimas.

Apsaugoti nuo išnykimo
Tautinė muzika ir dainos 

yra nuolat naujai kuriamos 
nežiūrint kokiose sąlygose tau
ta bebūtų. Jos buitis taip pat 
atsispindės tautos liaudies 
sukurtoje muzikoje ar dainoje-

jinga ir dalyvaus kartu su šo
kėjais pirmojoje lietuvių tauti
nių šokių šventėje.

NEW HAVEN, CONN.

Balandžio 9 aukštesnėsės 
mokyklos salėj vyko tarptauti
nis festivalis. Tarp kitų tautų 
pasirodė ir New Haveno lietu
viai skautai, kurių mišri 20 
grupė pašoko 6 lietuviškus 
tautinius šokius, visiems pati
kusius savo darnumu bei dra
bužių gražum.

Mirtis išplėšė iš gyvųjų tar
po Jozą Kazoką, gyv. 129 Bai- 
ley St. Liko žmona Elzbieta, 
dvi podukros, sesuo ir brolis 
Lietuvoj; Petrą Kazlauską, 

paliko 
anū- 

loti iš

o Pittsburghe Liet. Jungti
nių Organizacijų Vakarų Penn- 
sylvanijos metinis suvažiavi-

baletmeiste- 
dailininkas, 

vyrų choro 
— Vyt. Ra-

penktadienį, Lietuvių piliečių 
draugijos svetainėje. Bus iš
rūktas komitetas 1957 metam.

• A. Krapas vadovauja LB 
Pittsburgho apylinkės šešta
dieninei mokyklai. Jam pade
da mokytojai: Arbačiauskas, 
J. Paškevičius ir J. K. Ski- 
munderis.

• Lietuviu sodyboje, kuri 
Anglijoje netoli Londono, ren
giamasi pastatyti lietuvišką

spektaklius, nori dar kartą 
pamatyti.

Štai mūsų milijonieriaus 
bankininko Mackevičiaus žo
džiai ištarti operos globėjų 
ponų Rudžių surengtam ištai

teris, Alf. Gečas, 
ris* S. Veibasis,. 
Vytautas Virkau; 
valdybos nariai
džius, L. Bildušas, S. Antonai- 
tis, K. Skaisgirys, VI. Stropus; 
solistai — Valdemars šalna, 
Al. Brazis* M. Kripkauskienė, 
VL Baltrušaitis, J. Krištolaity- 

tuviai ir svečiai iš kitur skam- kingam operos baliuje: “Ne- tė, J. Vaznelis, S. Valiukienė,

žmoną Margą, dukterį* 
kus ir seserį. Abu pal.
šv. Kazimiero bažnyčios šv.

K.už savo originalumą ir gražu- Lauryno kapinėse, 
mą.

Tautinių šokių šventė

pirkti, 
atsidūrė didžioįa neviltyje kaip 500 dol. neaukoja

prašė, maldavo, kaip
tame pačiame baliuje atvira Mardosas, V. Mažeika, J. Moc-

U j operą, parūpinti pristato- aukštaitiška širdimi pareiške.
mų kėdžių ir t. t. Ir chicagie- kad gjnjj B* Pranulis, V. Radžius, K*
čiai smarkiai nervinosi nepasi- j^s djryęjj, o mes :ns Slavinskas, V. Stropus, L. Vak- 
rūpinę biletų iš anksto. Taip p£remsim. ' sėlis, L. Žurlis; baleto šokėjos

— A. Balytė, B. Baradicaitė,
Tokios finansinės perspėk- a. Draskytė, J. Gliožerytė, R. 

tyvoš ateičiai naujiems operos Graužinytė, R. Izokaitytė, V. 
spektakliams. Jos šviesios to- Lukaševičiūtė, R. Pauliutė, J.

paskutinės priešoperinės die
nos praėjo audros ženkle.

Tuo tarpu operos rengėjai
visa laika stovėjo prieš baisią nirmaia nnpra nacica.skola o bilietai oradžioie na ? ’ ? ope™ pasise- stanuIytė. N. stončiūtė, I. Vy-
...oių, o oiuetai pradžioje pa ke pastatyti aukštame meni-
lengva ėjo. Didelis klaustukas niame lygyįe ir ..jy
buvo prieš akis, kaip issiversi- Iett0,. past3tymams, dar netu.
me? Bet vasario ir kovo me- r;nt pasitiksimo, buv0 surink.
nesiais ta virš 1000 dol. auku. Jei ki-

susidomėjimas opera kilo, tą kartų toji suma padidės iki
kaip ant mtslio, ggpp d(d gaĮįma bus pagalvo-

ir paskutinę savaitę prieš y y. apįe netuvišką operų,
opera rengėjai galėjo paskelta- specia.iaį įmintas dekorą-
ti jiems taip malonią ir švie- djas rtbus y. t t 
šią žinią — “Rigoletto” ope
ros abiems spektakliams bile- Dabar štai vardai žmonių, 
tai jau išparduoti kurie

ant savo pačių ičneZė ope-

tauskaitė, V. Žerolytė ir visa 
eilė technikinio personalo na
rių.

ARTHRITIS
A Normai HartA st SPEARS Ąrthritic HMd

j*Į*~ I

Si žinia ouvo ženklas mūsų ro5 
tautinio, gyvumo bei kulturm- kuonc jStteus
gumo. ir vienintelis atsideko- intcnsyvial dirbo, bc5irUošda. 
jonas operos rengėjams n mj s premjcroms: 
visam operos kolektyvu! už jų A1 Kuflflnas. pastaty.
atduotų didžiausią auką ren- m0 va(Iovas; v, Baltrušaitis. 
giant operų. Jos susilaukėme režfeoriB5. K ožcIk. chormeis- 
tik detea meno vadovų, rengė
jų. ir viso kolektyvo didžiulės 
aukos — neapmokamo darbo. 
Mažos išimtys nebesudarė tai-

BRANFORD, CONN.

s klės Mūsų apylinkėj apsilankė
7 dvi mirtys. Namų nelaimėj žu*

Abu “Rigoletto” spektakliai vo Ona Stasionienė. liko sūnus 
(kovo 30 ir 31) publikai paliko Jonas ir sesuo Apolonija Kli-

nelauktai ir netikėtai tiltus mavičienė Velionė gyveno 77
Įspūdžius Maple. Juozas Galinas* 17 Mon-

ir ateityje, statant kilas stai^ai mirė. Jis pali-
operas, rengėjams nebereiks ko taon’ 9 !uau«us'us 
propagandos, nes su “Rigo’et- vai us'
to” spektakliais jie laimėjo Abu palaidoti balandžio 1 d. 
didžiausia žmonių pasitikėji- bažnyčios š’<

... . Agnės kapinėse. I kapines tymą ir pasidarė nesugriauna- dėjo jr daug
mą reklamą. “Rigoletto” būti- Branfordi.Ms
nai dar turės būti pakartota M .

- x* • • Norvojlįa atsakė | Sovie-
Chicagoje. nes daug nonnėių į tų įspėjimą nepriimu į savo 
spektaklius nepateko ir daug terito0jų Nata burių, kad M

Nonnho. ridmm režtatan

Spears Chiroprsctic Hospttal Dept. L-095, Oenver 20, Cotorado

HEADACHE?
CMroprictlc ta noted for Ra tffee- 
tlvcMas ta brtagtaff rtlief to suf-

adus— tacludtaf agontatag aU*

pnetor and wrtt» today for fortlrar 
taformatlon regardtar headaches, 
tMr esuses and how they can ba

STUDIJŲ DIENOS
Balandžio 26—28 d. d. Phi- 

ladelphijoje Įvyks studijų die
nos rytinio pakraščio studen
tams. Sudaryta Įdomi ir tur
tinga programa.

Balandžio 26 bus jaukus su
sipažinimo vakaras, gi balan
džio 27 koncertas visuomenei 
Programą išpildys studentiš
kos jėgos. Oficialioji studijų 

goję. Joje dalyvaus JAV ir dienų dalis prasideda balan- 
Kanados šokėjų grupės, šven- džio 27, šeštadienį. 10 v. 
tės tikslas yra paskleisti mūsų 
tautinius šokius svetur augan
čio lietuvių jaunimo tarpe, pa
rodant jų grožį, spalvingumą

kryžių, skirtą paminėti Did. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
10 metų sukakčiai- Tam reika
lui tarp Anglijos lietuvių ren
kamos aukos.

• Ateitininkų Federacijos

komisija kandidatų statymo

didelės šokių šventės buvo 
rengiamos ir tremtyje.

Ateinančią vasarą emigraci
joje pirmąją lietuvių tautinių 
šokių šventę turėsime Chica-

Sąjungos Centro Valdyba 
ragina ir kviečia visus rytinio 
pakraščio studentus dalyvauti*

EASTER GREETINGS
Sincsre Eastar Greetings 

THE GREEN DOOR 
SCOTT & CURTIS PROP-

Formerly spike and pickles 
music, Entertainment every- 

body welcome
3227 S. Aberdeen St. 

VI 7-9057 
CHICAGO, ILL.

Best wishes for Easter 
ST. BLASE'S CHURCH 

Rev. Joraph Mszanowski 
Easter Sunday Mass 

6AM7AM11AM 
12:15 Noon 

6101 S. 75 St. 
SUMMIT, ILLs

Hely Greetings st Rastertime

Citizens Savings 
& Loan Ass’n.

Each dėpositor insured up to 
$10,000 by Federal Savings 
and Loan Insurance Corpor-

MARY OUEENOF 
HEAVEN CHURCH
Easter Sunday Mass

5, 6. 7. 8. 9. ia 11 & 12
Father Rooney 

5300 W. 24th St. 
CICERO, ILL.

ation

3919 W. 26t St. 
RO 2-1264 

CHICAGO, ILL

Toward Men 
ST. LOUIS OF 

FRANCE CHURCH

laiką Į Federacijos vadus ir 
i Vyriausią Valdybą pratęsė 
iki gegužės 1 d

e Kazimierui Binkiui, gyve-
nusiam 214 Bedford Avė., 
Brooklyne, yra atsiųstas iš 
Anykščių, Ližų kaimo, regist-
ruotas laiškas, siųstas K. Pa-
lubinskienės. Adresatas arba 
žinantieji apie jį tesikreipia į 
Angelų par. kleboniją: 213 So. 
4th St-, Brooklyn 11, N. Y.

žinotojo Jėzaus seserų vienuo
lyno ūkiui reikalingas darbi
ninkas. Gali būti ir su šeima. 
Gyvenimui duodami gražūs ap-

maistas ir geras atlyginimas 
Kreiptis šiuo adresu: Mother 
M. Annunciata. 261 Thacher 
St. Brockton. Mass.

Chicago, III.

Jei ieškai savo giminių ar
draugų, nedelsdamas įstok 
(metinis mokestis tik $1.09) į

Lithuaafaun
P. O. Bos 11«9, Chicago 99, W.

HOW IS TRIS FOR YOU
WE WANT A

ST. JOHN DE LAŠALE 
CHURCH

Easter Sunday Mass
5, 6, 7. 8, 9, 10. 11 & 12

Pastot

Easter Sunday Mass 
6, 7. 8, 9. 10, 11* 12 

16 E. 117th St. 
CHICAGO, ILL-

Paeos en Eartit, Goed Will

IAMACULATE HKART OF 
MARY VKARIATC „CHURCH

To handle General Office Detail
for Service Manager. Dietatkm. 
Typing and Filling.—Company 
moving to West Side location 
soon. Prefer ajiplicant from 
West Side.

Vacatton, Insurance, Medical

Call Mr. Lamm



ŽURNALAS

. -V .
* į ’* '*

SOLISTAS VACLOVAS VERIKAIT1S

Gegužes 5 dieną, 3 vai. po pietų, 
WATERBURY, Šv. Juozapo parapi
jos mokyklos salėje rengia metinį



NEWm,NAUJIENOS^/

Autobusai į Torontą
LSK organizuoja autobusais 

ekskursiją į Š. Amerikos ir 
Kanados VU-sias sporto žaidy
nes Toronte, Kanadoj. Sporto 
bičiuliai bei svečiai, norintieji 
vykti- prašomi kreiptis į: A. 
Vakselį, tel. VI 6-3246 R; J. 
Kepenį, tel- VA 1-3247 ir A. 
Bagdžiūną, tel. MI 7-0935. 
Kaina $20 į abi puses. Auto
busai išvyksta penktadienį, ba
landžio 26, &vaL vak. nuo Vyt-. 
Belecko Winter Garden Ta- 
vern, Ine., 1883 Madison St., 
Brooklyn 27, N. Y.

Siuvėjų Unijos
Lietuvių 54 skyriaus (A. C.
W. of A:, Local 54 — C. L O.
— A- F. L.), mėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio 24, 
5:30 v. v- Unijos patalpose, 
11—27 Arion Place,Brooklyn. 

^^N.Y.Bus svarbių pranešimų.
Nariai prašomi gausiai daly
vauti.

Liet. Moterų Atstovybės
New Yorko klubas per At

velykį, balandžio 28, Baltu 
Laisvės Namuose, 131 E. 70 
St. New Yorke, -rengia popiė 
tę, kur literatūrinėm temom 
kalbės Aldona Augustinavičie- 
nė, Nelė Mazalaitė ir Vlada 
Prosčiūnaitė. Vėliau — velyki
nės vaišės. Pradžia 5 vai.

Liet. Dailininkų Sąjunga
gegužės 4 Luchow’s restora

ne rengia dail. V. K. Jonyno 
penkiasdešimties metų sukak
ties pagerbimo vakarienę.

iškilminga sueiga Įvyks ge
gužės 5 d- Bus paminėta šv.
Jurgio šventė ir Motinos Die- Queens, 94—27 158 St. (Ja- 
na. Dalyvaus ir pavergtų kraš- maica), Richmond, 4 Willow 
tų skautų atstovai- Avė. (Rosebank).

Balandfio 18 į New Yorką 
atskrido Birutė BiJevičiūtė. 
Praeitais metais spalio mėn. 
Švedijos ir yiso pasaulio ^ati
da plačiai rašė apie ją, kada ji 
pabėgo iš sovietų keleivinio 
“Popedos” laivo Stockhohne ir 
pasirinko laisvę, ne grįžimą į 
pavergtą Lietuvą.

Okupuotojoje Lietuvoje ji 
profesoriavo Vilniaus pedago
giniame institute, dėstydama 
politinę geografiją. Aerodro
me ją pasitiko Liet gen. kon
sulo atstovas vicekonsulas A. 
Simutis, pulk. K. Škirpa, jos 
dėdė,iš Washingtono, LLK 
pirmininkas ' V- Sidzikauskas, 
Vliko tarybos pirmininkė A. 
Devenienė, dr. M. Devenis, 
Balto atstovas J. Boley, Liet. 
Informacijos Centro direktorė 
M. Kižytė ir kiti. Birutė Būevi- 
čiūtė išvyko į Washingtoną 
pas gimines.

N- Y. skautų
tėvų rėmėjų komitetas ge- 

gužės 4, šeštadienį, Apreiški
mo parapijos salėje rengia va
karą, kurio metu Bostono 
skautų dramos sekcija vaidins 
J. Adomėno trijų veiksmų ko
mediją “Svetimos plunksnos”. 
Po vaidinimo — šokiai, gro
jant Romo Butrimo orkestrui.

Angelų Karalienės par.
Šv. Vardo draugijos margu

čių balius bus balandžio 28, 
tuoj po mišparų, 5 v. p. p. pa
rapijos salėje, Brooklyne. Įėji
mas 50, vaikams nemokamai

N- Y. Lietuvių Filatelistų 
draugija ruošia pietus savo 

d-jos 4 metų įsisteigimo proga. 
Pažįstami ir prijaučiantieji 
kviečiami dalyvauti. Pietūs į- 
vyks balandžio 28, sekmadienį, 
3 v. p. p- V. Belecko Winter 
Garden Tavern salėje, 1883 
Madison St-, Ridgewood, N. Y. 
Kaina 3 dol. asmeniui. Užsisa
kyti iš anksto, rašant Lithua- 
nian Philatelic Society 107— 
33 117 St., Richmond Kili, 19, 
N. Y.- telefonuojant VIrginia 

resai: Manhattan 441 E. 92 8-3138.
St-, Brooklyn, 233 Butler St. 
Bronx, 420 Morris Park Avė.

Mirė
Antanas Jokubauskas- 48 

metų, palaidotas balandžio 18 
iš Angelų Kąr. par. bažnyčios 
šv. Jono kapinėse.

Dėmesio šunų savininkams
Visi, gyveną New Yorko 

miesto ribose ir turintieji šu
nis, privalo atnaujinti jų 1957 
m. mokestį ligi balandžio 30 d. 
To nepadarę, bus baudžiami 
pinigine $10 bauda. Įstaigų ad-

Atsišaukimas j New Yorko ir 
NewJersey lietuvių visuomenę

Mūsų spauda ir visuomenė 
ninku — vtekė>| kalbos yra 
išmarintos skambiais šūkiais, 
kuriais mes esame raginami 
vieningai dirbti dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, baigti tarpusavio 
nesantaikas ir pan- Tačiau ne
daug susidaro tokių progų, 
kuomet visi lietuviai, nepai
sant politinių ir ideologinių 
skirtumų, randa bendrą kalbą 
ir vieningai stoja į darbą.

Tokia dėkinga proga susida
rė šiomis dienomis, kai prirei
kėjo suorganizuoti lietuvių ei
seną lojalumo parade, kurio 
tikslas yra pareikšti lojalumą 
Amerikos valdžiai ir šalia to 
mums, lietuviams, parodyti 
mūsų tautinį gajumą ir pro
testuoti prieš Sovietų Sąjungos 
agresiją.

Lietuvių grupę šioje milži-

V. Dėdinienė
pranciškonų gimnazijai pa

remti laimėjimams leido dova
nų krepšį, kurį laimėjo A Sa
baliauskais.

niškoje demonstracijoje, kurią 
stebi milijonai amerikiečių, 
šiais metais paėmėme organi
zuoti mes — New Yorko lie
tuvių jaunimo organizacijos. 
Iki šiol lietuvių grupė lojalu
mo parade badavo negausi ir 
silpnai organizuota. Tikime, 
kad šį kartą, paėmus jauni
mui organizacinį darbą, į pa
rado žygiuotųjų gretas su mu* 
mis stos ir dideli tranai lietu
viškos visuomenės — organi
zacijos, draugijos, susivieniji
mai ir visi pavieniai lietuviai, 
kurie tą dieną neužimti būti
niausiais darbais- Organizaci- 
jos, draugijos kviečiamos eiti 
atskirai, organizuotai su savo 
vėliavomis ir plakatais. Pavie
niai žmonės kviečiami jungtis 
į lietuvių masę, kuri seks or
ganizacijas. Moterys ir mergai
tės prašomos visos dalyvauti 
tautiniuose rūbuose. Skautai ir 
skautės prašomi dalyvauti uni
formuoti. Taip pat ir kitos or
ganizacijos. turinčios unifor
mas, prašomos jas dėvėti pa
rado metu. Visiems lietuvių 
grupės dalyviams yra paga
minti specialūs ženkleliai. 
Šiam paradui yra taip pat pa
gaminta visa eilė naujų plaka
tų ir eksponatų

SUKRUSKITE, LIETUVIAI! 
Tegul Penktoji Avė. nustem
ba, pamačiusi pirmą kartą to
kį didelį būrį lietuvių lojalu
mo parade. Nebūkime to para
do pasyviais žiūrovais, bet ge
rai organizuotais ir aktyviais 
jo dalyviais. Išeikime drąsiai į 
tarptautinę areną ir parodyki
me mūsų vieningą ir nepalau
žiamą nusistatymą kovoti prieš 
pasaulio pabaisą. komunizmą 
iki mūsų tėvynei Lietuvai iš
auš laisvės rytas.

PARADO LAIKAS: ŠĮ ŠEŠ
TADIENĮ,
DIENĄ, 2 VAL- • PO PIETŲ. 
SUSIRINKIMO VIETA LIETU-

BALANDŽIO

VELYKINIAM parade New Yorke buvo ir toki* Pittsburgho mer- 
gaičių sukurta skrybėlaitė. Ne tiek patogi, Įdek velykiška.

Atominis garvežys
Amerikoj planuojamas sta

tyti pirmasis atomu varomas 
garvežys. Jo pastatymui ski
riama 20 milijonų dol. Kai to
kie garvežiai bus gaminami se
rijomis, jų kaina atseis tik 1 
milijonas. Dabartinis normalus 
“diesel” tipo garvežys kaštuo
ja 300.000 dol-

Ieško karaliaus lobių
Anglijos karaliaus Jono pa

sakiški aukso pinigų kiekiai 
kažkaip paslaptingai dingo 
1216 m. Tik dabar atsirado 
mokslininkų būrelis, norinčių 
tuos turtus surasti. Apsigink
lavę elektroniniais aparatais, 
knaisiojasi Gailės apylinkėj, 
mėgindami užtikti bent tą se
novės kelią, kuriuo vagys tu
rėjo bėgti. _ Radus pėdsakus, 
girdi, pinigai , rasti būsią tik 
vieni juokai. Pasisekimo!

Rojuj ir čigonam riesta
Sovietų aukščiausias prezi

diumas nusprendė, kad tradi
cinis čigonų bastymasis Rusi
joj yra nelegalus. Jie turės

Šviesa iš marių
Prancūzijos valstybinė elek

tros jėgainių bendrovė užsakė 
38 turbinas, kurios bus įtaisy
tos jūroj po vandeniu ir varo
mos periodinių potvynių ir 
atoslūgių bangavimo jėgos.

Tamsoj saugiau keliauti
. šiltesnius apsistoti pastoviose vietose ir
kraštus keliaujančius paukš- i<5jiun nanriin.
čius ištikdavo nelaimė ties darbus1 ----------------------------------------------Neklausantieji 

naujo potvarkio, bus baudžia
mi 5 metais priverstino darbo

BARASEVK1US ir SUNIK 
FU N ER AI* ROKI 

251W. Broadway 
South Boston, Mass. ' 

JOSEPH BARACEVMHUb 
Laidotuvių Direktoriui 
TeL ANdrew 92590

VAITKUS 
F O N E B A L B O M 

197 Webster Avenoe 
Cambridge, Mase.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotojas 
- NOTARYPUBMO

Nauja moderniška koplyčia Šer
meninis dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Sa
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Be&ate Saukite: TeL TE S-S4M

NEW YORKAS

Tek EVergreen 1-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Grabories-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baili
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOM E

360 Graad Street 
Brooktyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

GRABORIVS
BALSAMUOTOJAS

Balandžio mėn. Ateities
žurnalo numeris jau . išsiun

tinėtas skaitytojams. Viršelis 
papuoštas gražia V. Augustino 
nuotrauka- kur vaizduojami 
velykiniai margučiai. Numery
je rašo: K. Trimakas SJ, — 
Kristaus mirtį ir prisikėlimą 
minint, G. Vaišvilaitė — Vely
kos giesmėje ir muzikoje, Al
fa Sušinskas — Rozalija bu-

RAY’S LIQUOR STORE
Savininkas

Tol.: Virgin!* 3-3544

čiuojasi su papūgomis, I. Ba- 
naitytė — Mikroskopas, J. Ri
dikas SJ — Krikščioniškasis

Sveikina savo klijentus 
ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA

būrys ir sukūrė naują klubą, į 
kurį tegali įstoti tik tos, kurios 
tam tikroj vietoj išneša visą
metrą apimties- Jos sukilo 
prieš dabartines plokščias li
nijas nusiskųsdamos, kad mo
distės neatsižvelgia į jų padėtį 
ir skriaudžia, nepaleisdamos į 
rinką tinkamų drabužėlių.

Mr. Herrnan Maartens

RAJAU. kamlKkaMn BenaatljM tiffi-M. cirko metu Madison Gar
deli, N. Y. mirtinai sadnnkė anvo *Tmon*n, stebėtojams įvaryda
mas aemat* baimės. Dabar Jam davė kita, vanta Ką, ra kurta 
meta, viskas geraL

visuomeniškumas, St. Daunys 
— Neužmirštamas Dielininkai-
tis, sporto, darbų ir žmonių, 
ateitininkiško gyvenimo ap
žvalgos, kreivos šypsenos ir

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTINIUS 
| SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitos kraštus 

vis dar laikoma

PARCELS TO RUSSIA, INC
BROOKLYN, N. Y.

Reikalinga trijų suaugusių
šeimai butas kur nors geibes
nėje vietoje, pageidaujama
Woodhavene ar East New Yor-
ko rajone. Siūlymus pranešti 
Darbininko redakcijai.

■©@©0 džiuojasi turįs ilgiausius ūsus 
_____ visam pasauly, net 75 centi

metrų ilgio.

ZPG-2, pakilęs iš South 
Weymouth, Mass-, 
264 valandas, tai yra per 11 
dienų, sukoręs 13.148 km.

William J. Drake-

RADĖJO VAIANDA JAUAHUS MB 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ 
LIETUVI DIDŽIOM) NEU7YORKO 
N-J. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR. DAINOJE.

Išnuomojami 2 kambariai ir
virtuvė su šaueriu. 339 Wilson

DABAR. . ,

nmduėMku

Avė. (tarp Linden ir Grove 
St) Spausti Frankovich skam-
būtį.

Išnuomojamos 3 kambarių 
butas su apšildymu. Kreiptis: 
Telf. TA 7-8293.

Išnuomojami du po 3 kam
barius butai WUUamsbinrgQ 
sekcijoje ant Ten Eyck St 
Kreiptis Mr. John Hanagan, 
72—44 66th t St, Glendale

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:

11001 Jos. Campau Avė., Detrtet 12, Mfch.,Tel. TOvnsend 8-0298. 
651 Albany Avė., Hartford, Conn., Chapel 7-5164.
121 So. Vermunt St, L<ta Angeles, Calit, Tel. DUnkirk 5-6550.
78 Second Ave„ New York City. N. Y.. Tel. ORchard 4-1540.

Galima bevelk viskas siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 
produktai, o taip pat visokiausi vaistai Btreptomteta. Penicil n. 
Rimofon tr kiti. Vaistai stanSaml oro paltu gavėjui pristatomi 
per 7-10 dienų.

Draudimo reikalais, taksy (Ineome 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

Juozas Andriušis

Talp pat siunčiamos rašomos mašinėles įvairiais alfabetais, 
akordifonai, siuvamos maiinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.

Užpildomi fedenfiniai bei veMybtaiai taksai, tvirtina
mi įvairite dokumentaL

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudttama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmenini* tarta* ano ugnies ar įyaMo 
rūtių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei Ilgos, karta apmokant ir Ugoninėe

PARCELS TO RUSSIA, INC 
1SN BEDFOBD AVENVE, BMdKUtN M, N. Y. 

(Ui kampo bovnsioa vietos) TeL Dienon 7-M85, 7872 
įstaiga pirmajame aukite. Patikrintas laisvas sutomoMlhi pa- 
sistatyiMs. Įstaiga atidaryta kasdien, letenant sekmadienius 
nuo • iki • vaL Ir Šetfadien. t-4 vaL

Greitas ir agiiningM patarnavimas.
Kreptžs: šiokiadieniais 9 vai ryto iki 8 vaL vak.

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė. VVoodhaven, 21, N. Y-

Vlrginta 7-4477


