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INDONEZIJOJ IR TUNISE NEPATENKINTI TARPININKAIS

Vokiečiai domisi pavergtaisiais

išstumta.

Po mėnesio bus naujas satelitas

bė imsis visu priemonių nedar-

Gallupo institutas visuomenės mamų į užsienio tarybas esą

v

Amerikiečiai apie sovietij rinkimus
B.

VOKIETIJOJE STREIKAI
ir Sovietų.

gy-

so-

trofų pernai 1283.

CHICAGOS parodoje rodoma, kaip veiks mašinos pirmojo JAV 
prekybinio laivo Savannah, kuris bus atomo varomas.

si nėra. Antra, sovietinis paria- . 
mentas susirenka porą kartų per 
metus, o paskui valdo kiti — 
partijos centro komitetas, ku
riam vadovaują Chruščiovas.

Vokietijoje. Marburgo 
mieste. J. G. Herderio insti
tutas kovo 27-29 rengia suva
žiavimą, kuriame bus svars-

BRITŲ naujas lėktuvas, varomas raketos ir turbinos. Jis pralen
kia visus Iftktuvų greičio rekordus.

BULGANINAS NAUJAI 
SIŪLO

• Italijoje parlamentas bus 
renkamas gegužės 25. Komunis
tai. kaip ir buvo laukiama. į rin
kimus išėjo su šūkiu: krikščio-

Sovietų min. pirm. Bulga
ninas nauja laišką parašė

.^4

Sovietai paskelbė, kad kovo 16 Tokios laisvės sovietų rinki muo- 
vyriausios tarybos (parlamento) 
rinkimuose dalyvavo 99,97 proc. 
Bet kai skaičius palygini, kiek

raukti į darbų tvarką Vokie- kraštus Sovietam.

INDONEZIJOS SUKILCLIA1: Švietimo ir propagandos mlnlsterts 
Dės Alwi (dotinčj) ir majoras M. J. Fantomo (kairSji.

ATSTOVŲ R0WAI tebetyrinė- 
ja, kas už pinigus pakreipi 
koncesiją Miami TV. Liudija 
Miami laikraštininkas John S. 

’ Knight.

Prezidentas Eiserihoweris ko
vo 18 moterų respublikonių su-

■ .Wt*aOUGMSV AVK. 
•ROOKLVN 21. N. V.

' Bolševikų bosą į Ameriką nepriims
Maskva pavergtyjv klausimą atmetė, Amerika jį palaiko

Valst. sekr. J.F. Dulles, tik 
grįžęs iš Seato konferncijos. ko
vo 18 paraškė, kad Sovietu min. 
pirmininko Bulganino naujas 
siūlymas nelabai priimtinas, nes 
jis sumaišo du dalykus — auto
rę erdvę ir bazes.

Bulganinas buvo sutikęs, kad 
viršūnių konferencijoje būtų 
svarstoma antorės erdvės kon
trolė, jei bus svarstomas karinių 
bazių pašalinimas.

Anglijoje samprotaujama, 
kad Vakarai nenusistatys dėl 
viršūnių konferencijos progra
mos ankščiau kaip gegužės mėn.

' Rašoma taip pat, kad, Angli
joje opinijos spaudimas daryti 
viršūnių konferenciją sumažė
jęs. palyginti su gruodžio ir sau
sio mėn. Įsigali opinija, kad kon
ferencijai turi būti rimtai pasi
ruošta.

Prancūzijos-Tuniso santykiam 
pagerinti Amerikos valst. sekr. 
pavaduotojas Murphy numatė 
tokį planą:

1. Prancūzija pasitraukia iš 
Tuniso, išskyrus Bizertos uostą;

2 .Prancūzija dekliaruoja, kad 
Bizerta priklauso Tunisui, ir dėl 
to uosto ateities bus susitarta 
tarp Tuniso ir Prancūzijos.

3. oro bazės, kurias dabar tu
ri Prancūzija Tunise, bus sutar
tos bendros prancūzų-tunisų ko
misijas;

4. prancūzų konsulatai, ku
riuos Tunisas buvo uždaręs, bus

atdaryti ir tarsis dėl išvarytų 
prancūzų;

5. prancūzai nedarys Tuniso 
pasieniu “mekeno žemės”.

Sprendimas palieka padėtį to
kią, kokia ji yra, tik įpareigoja 
toliau vieną ir kitą pusę tartis 
ir vėl tartis. Tai naudingiau 
Prancūzijai. Ir Tunise kilo agi
tacija prieš Tuniso prezidentą 
Bourguibą. kad jis parduodąs 
Tuniso reikalus. Bourguibą yra 
Vakarų šalininkas, tačiau jis ne
gali neremti Alžiro. Jei Alžiro 
nerems, tada jį ims remti Egip
tas, ir Alžire Tuniso Įtaka bus

grasina tokiu atveju atsista
tydinti.

Prancūzijos 18 profesorių 
paskelbė viešai pasisakymą 
už tai, kad Alžirui būtų duo
ta nepriklausomybė.

Mažiukus gaudo
Atstovu Rūmų komisijoje, 

kuriai pirmininkauja Harris, 
ir kitas FCC pareigūnas H. 
E. Barter prisipažino ėmęs 
pinigusiš advokato Whitesi- 
de. Bet koki ten pinigai — 
600 dol ir senas 150 dol ver
tės automobilis.

kesčių mažinimio. Skelbė, kad 
Amerika ūkiškai atsigaus.

Šen. Knovvlandas dar prieš 
tai pareiškė, kad per du mėne
sius paaiškės vyriausybės nusi
statymas mokesčių mažinimo 
klausimu.

Kongres. Sam Rayburn At
stovų Rūmų pirmininkas; pareiš
kė. kad planų yra visokių nedar
bui pašalinti, bet Kongresas dar 
nepriėjo sprendimo, kuriuos pa
sirinkti.

Spaudoje buvo pastebėta: kal
bų daug, o darbų nedarbui pa
šalinti nėra.

Šen Knowlandas: demo
kratinėje ‘valstybėje reikia lai
ko nuomonėm išklausyti.

PRANCŪZIJOJE PADĖ
TIS VIS TEMPIASI

Prancūzijoje vidaus neri
mas kyla dėl Alžyro ir Tu
niso. Pavojus vėl vyriausybei.

Prancūzijoje prasiveržė di
delis pasipriešinimas Murphy 
planui. Nepriklausomieji ir 
kiti dešinesnieji nesutinka, 
kad Bizerta būtų išimta iš 
Prancūzijos priklausomybės. 
Nepriklausomieji pagrasino 
min. pirm. Gaillard atšaukti 
savo ministerius. Gaillard

Vanguardb raketai pasisekus 
išnešti satelitą, laivynas atgavo 
entuziazmą. Dabar skelbiasi, kad 
per mėnesį laiko bus paleistas 
kitas satelitas. Jo uždavinys bus 
—matuoti, kaip kosminiai spin
duliai bombarduoja žemę.

Vangraudo satelitas keliauja 
panašiai kaip ir Explorer į rytus. 
Tik pastarais labiau į rytų šiau
rę, Vanguardo satelitas labiau į

Ii

tik Anglijos min. pirm. Mac- 
•millanui. Laiškas buvo pas
kelbtas kovo 19.

šalia priekaištų ir kaltini
mų Bulganinas siūlo:

• Užsienių reikalų minis- 
teriai turi susirinkti balandy
je, kad nustatytų viršūnių 
konferencijai laiką, vietą ir 
programą.

• Sovietai sutinka svarsty
ti keturis klausimus viršūnių 
konferencijoje: Vokietijos tai- 
kos galutinį sutvarkymą, 
Jungt. Tautų sustiprinimą, 
ryšių tarp Rytų ir Vakarų iš
plėtimą, antorės erdvės nau
dojimo kariniam tikslam už
draudimą.

• Sovietų Sąjunga nesu
tinka svarstyti : veto teisės 
Saugumo Taryboje panaiki
nimo, Vokietijos sujungimo, 
pavergtų rytų Europos vals
tybių likimo.

AMERIKOS NUSISTA
TYMAS AIŠKĖJA

Eisenhowerio vyriausybės 
nusistatymas neoficialiai pra
nešamas toks:

• Viršūnių konferencija ga
li būti Ženevoje, bet ne Ame
rikoje.

• Konferencija gali įvykti 
rugsėjo ar spalio mėn.

Europos Pavergtu Tautu pir
mininkas dr. V. Masens buvo 
surengęs kovo 13 pusryčius tau
tybių spaudos garbei. Dalyvavo 
albanų, bulgarų, estų, latvių, len 
kų. lietuvių, vengrų laikrašči 
atstovai. ______

Dr. V. Masens. pareikšdamas 
noro artimai bendradarbiauti su 
tautybių spauda, informavo taip 
pat. kad paroda, kuri buvo New 
York e ir kurioje buvo rodomi 
sovietinio valdymo kokumentai, 
bus perkelta į VVashintoną. Ji 
ten galėsianti būti visą mėnesį. 
Tarp kitų, kurie parėmė parodos

reikalą, suminėjo AFL-CIO pir
mininką Meany.

Kitas aktualus reikalas yra 
Europos Pavergtų Tautų seimo 
sesija, kuri ivvks Europoie. 
Strasbourge. Ji prasidės balan
džio 25. Iš-NeiY Yorko vyks i ’ą 
trys asmens.

Sesija Strasbourge^ numato 
labiausiai svarstyti kolonializmo 
specialiai sovietinio kolonializ
mo, klausimą. Dėl jo grėsmės 
sesija nori labiausiai žadinti Eu
ropos politiku dėmesį. Tuo at
žvilgiu Paryžiuje buvus Nato 
konferencija pavergtuosius kraš
tus yra apvylusi.

tijos sujungimo ir rytų Euro
pos valstybių likimo klausi
mai.

Informatoriai pastebi, kad 
Amerikos vyriausybė baimi-

tomą bendra tema: "Dvasi
nės srovės rytų ir vidurio 
Europoje”. Norima apžvelgti 
dabartinę religijos, filosofi
jos, literatūros ir meno pa
dėtis Sovietų užimtuose kraš
tuose; kiek sovietizacija gi
liai yra palietusi žmonių dva
sią ir kiek anos tautos dar 
spiriasi.

Lietuviai tame suvažiavi
me dalyvauja su trim prane-• Užsienių reikalų minis- naši jog rytų Europos pa-

te^u ^konferencija birželyje, vargtų kraštų neįtraukimas
• Neoficialiuose pasitari- į programą gali reikšti, jog na dviem temom:” Metafizi

niuose su Sovietais tuo tarpu Eisenhowerio vyriausybe su- niai ir politiniai reikalai so-
reikia aiškintis, kad būtų it- tinka pripažinti pavergtus vietiniame ateizme”. “Tiloso-

rytų vakarus. Jo signalai buvo 
pagauti į keletą minučių po iššo- 
vimo kovo 17, Amerikoje, vė
liau Europoje. Australijoje. A- 
pie žemę jis apsisuka per* 134 
minutes. į aukštį pakilo beveik 
tūkstančiu mylių daugiau, nei 
buvo laukiama — iki 2513. Pa
kartojamai sakoma, kad jo am
žius siekia iki 15 metų. Dėl tolu
mo nuo žemės ir .mažumo jis, 
nėra matomas.

KIEK RADO KOMUNISTŲ 
TARP MOKYTOJŲ

New Yorko mokyklų švieti
mo valdyba baigė darbą, kuri 
dirbo 5 metus — tyrinėjo, 
kiek subversyvinis elementas 
yra įsibrovęs į mie-to kolegijas 
ir kitas tos rūšies mokyklas.

Iš 6500 mokytojų buvo rasta, 
kad verta tikrinti 122. Iš to skai
čiaus 63 buvo išteisinti, ir jų 
bylos likviduotos; 39 per visą 
tyrimo laiką buvo atleisti ar pa
sitraukė. tad jų^ neteko ir tyri
nėti; 18 buvo rasti tyrinėjimo 
reikalingi, bet jie nelaukė tyri
nėjimo ir patys pasitraukė. Iš 
viso didelio debesio beliko tik 
du. kurių likimą reikai išspręs
ti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- nas Grinius skaitys apie “‘Li
teratūrą ir meną Baltijos 

Stiprėja respublikonai ar demokratai? Kraštuose nuo Stalino mū

Bus taip pat pranešimai 
70 proc. tokio pat rūšies. Atsto- aPie lenkl? ir čekl> Uteratū.- 
vas Thompson Mask. yrą vienin- ras- aP^e muziką sovietinia- 
telis kom. kraštuose Amerikos 
atstovas, kuris gali kalbėti vie
tos kalbom. Devyniuose arabų

opinijai patirti davė klausimą:
ką norėtum šiandien matyti 

valdžioje — respublikonu ar de
mokratę partiją? '

Atsakymai: 56 proc. už dnno-
kratus 44 proc. už respubliko- kalbom kalbančiuose kraštuose 
nūs. Labiausiai už demokratus 
pasisako pietinės valstybės — 
73 proc. Ten nematyti jokio 
svyravimo metų eigoje. Dau
giau to svyravimo matyti kitose 
valstybėse. Kaip jose pamažu 
smunka respublikonai, matyt iš 
tokio sugretinimo: 1956 rinki
muose už respublikonus 53 proc. 
1957 kovas — 52 proc. birželis 
48 proc.. kovas — 46 proc.. kaip 
demokratai auga, rodo toki skai
čiai: 1956 rinkimuose už demo- KIEK JIE ŽMONĖM KAŠTUO- 
kratų balsavo 47 proc.. 1957 ko- JA?
vas — 48 proc.. birželu >— 50 
proc.. 1958 vasarų —52 proc.. 
kovas — 54.

KUO JAPONIJA PRALENKIA 
AMERIKA

Japonijoje aliarmuoja, kad 
daug žmonių žūva nuo taku au
tomobilių katastrofų. Dėl šios 
priežasties kiekviena dieną Japo
nijoje žūsta vidutiniškai po 10 
žmonių. Pernai takd katastrofų 
buvo 146.833; jose žuvo 7.575 ir 
sužeisti 124.530. Japonijoje gy

ventojų yra 91 mil. ir automobi
lių 1.700.000.

Amerikoje gyventojų yra 172 
mil. automobilių yra 67.204.000. 
O katastrofų pernai buvo 38.500

Ispanija taip pat skundžiasi 
gausiom katastrofom, nors ten

KALBOS IR AMERIKIEČIAI 
UŽSIENIU TARNYBOJE 
Baltuosiuose Rūmuose buvo

pasitarimas dėl Amerikos parei
gūnų parengimo tarnybom už
sieniuose. Dabar . 50 proc. Ame
rikos pareigūnu užsieniuose ki
tom kalbom nekalba. Naujai pri-

me režime, apžvelgta katali
kų ir ortedoksų padėtis sovie
tų užimtuose kraštuose Es
tas dr. Elmar Ano skaitys1 
apie “Muzikos vaidmenį dva
siniame ir politiniame. Balti
jos kraštų gyvenime”.

du Amerikbs pareigūnai susikal
ba arabiškai— Jordane ir Egip
te. Ne angliškai kalbančiuose 
Nato kraštuose Amerika neturi 
pakankamai kvalifikuotų parei- GAISRE ŽUVO 25 
gūnų Belgijoj. Prancūzijoje. O- Xew Yorke 8^^,. 
landijoje. Turkijoje. Graikijoje. ukstnės dirbtuvėje kovo 19 
Portugalijoje. Islandijoje. Vokie- kiJo sprogimas gaisras. Da
rijoje. Pastangos juos paruošti mai |r ap^
sukliuvo. nes buvo nubrauktas jau 
biudžetas. išėjimas. Gaisrininkai ištiesė

tinklą. Panikos pagauti žmo
nės pataikė iš trečio ir ket- 

x. . ... virto aukšto iššokti pro tink-
New \ orko miesto savivaldy- . . . K . ... V 9- . .. ..... ... .. .. .. la i saugatvi- Viso žuvo 2o.

beie iškilo dideli išeikvojimai. .“7 1O _ . . ... ......................... tarp iu 18 moterų,
ir eile pareigūnų turėjo pasi- r v
traukti. “Real Estate” biuro di
rektorius Gale, kuris pasitraukė. t 
pasirodo, gaudavo algos gi7.000 ( 
metam. Jo pareigos dabar per- 
duotos miesto planavimo komi- 
sijos pirmininkui James Felt. ku- ____ ..
ris gauna 22.500. To biuro tar
nautojas. dabar atleistas. 
Cvmrot gaudavo 12.000.

Kodėl vyriausybė bijo mo
kesčius mažinti?

Mokesčius sumažinus biu
džetas atsidurtų 1959 birže
lio gale su 10-15 bilijonų de- 
cifito.

Valstybė turi skolos dabar 
apie 275 bilijonus. Kongre
sas yra leidęs skolos iki 280 
bilijonų.

Mokesčių sumažinimas to
kiu būdu gresia ir peržengti 
Kongreso nutarimą ir atida
ryti kelią infliacijai.

Ką svarsto, bet neskelbia?
. Vyriausybėje esą rimtai dabar nebalsavo už partijos kan- 

svarstomas Sovietų siūlymas didatus ir anksčiau, gauni išva- 
daryti viršūnių konferenciją kad tokiM skaičius dabar dvi- 
tik tarp dviejų — Amerikos gubai didesnis.

Rinkimus stebėjo tris ameri-
... kiečiai. Sovietų laikraštininkai Vokietijoje 24 valandų įspė-

. ’ po rinkimų juos apspito ir tei- jamąji streiką paskelbė savival-
naujos vasy s prezidentas ravos Įja jje mano apie sovieti- dybin tran'.porto ir kito civili-
Nasseris uždarė visas parti- nius Amerikiečiai at- nio aptarnavimo tarnautojai
jas. Komunistą1 Syrijoje ža- sisafcinėjo. Girdi, mes atvykom bei darbininkai — autobusu tar
dą veikti pogrindy. Jų yra stebėtj bet ne kritikuoti. Tačiau naulojai, gazo elektros ir irt.—
10.000. spiriami, jie pasisakė, kad so- viso 225.000. Reikalauja pakel-

vietiniai rinkimai nėra demokra- ti atlyginimą. Jei nebus paten- vienas automobilis tenka tik 91
tiški. Vakaruose paliekama žmo- kintas reikalavimas, grasina ilgu gyventojui; viso mašinų yra
nėm laisvė nė tik ką balsuo- streiku. Kitas streikas taip pat 250,000, o žuvo nuo autokatas-
ti, bet ir balsuoti ar nebalsuoti, gresia 180.000 angliakasių.

Pavasaris atėjo...
Kovo 20 .prasidėjo pavasa

ris nauju... degu, kurto BaHi- 
niorėj privertė iki 16 colių.

siekia sudaryti autoritetinį kle
rikalini režimą. Taigi, išvien „ 
prieš juos visi demokratai

Atstovu Rūmai atmetė se
nato jau priimtą Įstatymą, kū
mo pašto rinkliava laiškui pa
keliama iki 5 cnt.

• Pocifike buvo aiiarmuota. 
kad pasirodęs nepažįstamas po
vandeninis laisvas prie šiaurinės 
Kalifornijos. Pereitos savaitės 
gale karo laivai ir lėktuvai nie
ko neaptiko.

• Vokietija užsakė Ameriko
je 300 priešlėktuvinių raketų

• Vokietijoje, tikrinant opi
niją. paaiškėjo, kad 80 proc 
ventojų yra prieš Amerikos 
kotų bazes Vokietijoje Bijo 
vietinio puolimo



ŽINIOS 1$ RAŠO' ALMUS

Vilniuje 1920 bdševikių ^re
voliucinis komitetas’ nesiskai
tė su Lietuvos vyriausybės at
stovais. pagrasino juos Įkišti Į 
kalėjimą.... Ir toliau gen Dani- 
lovas Vilniaus likimą trio vaiz
duoja: 1

“Tokiu būdu nušalinęs Lietu
vos valdžią Vilniuje, revkomas 
(revolicinis komitetas) ir politi
niai skyriai ėmė rūpestingai so
dinti Vilniuje visokias sovieti
nio plauko įstaigas, šitos įstai
gos, o labiausiai gubernijos C.

dant, kiekviena proga stengėsi vbcciamęję darbę, į kuriuos su- 
parodytisavo simpatijas Rusijai varydavo gyventojus ištisais., 
ir solidarumą su ja. Vilniaus žy- kvartalais/ir su žydais elgesi ne 
dai man pasakojo, kad oficialiai geriau kaip su lenkais, 
lenkai buvox uždraudę vartoti 
rusų kalbą Vilniuje, bet

žydai demonstratyviai garsiai 
kalbėję krautuvėse rusiškai; už 
tai lenkę kareiviai ir karinin
kai nuraudavo jiem peisus ir nu
draskydavo lapserdoku skver-

“Prekyba* iš kurios labiausiai 
gyveno žydai, buvo uždrausta iki 
mažiausio skudurėlio , rinkoje. 
Smulkieji amatninkai žydai ne
galėjo versti, nes pagal komu
nistų įsakymus, visi turėjo pri-

nos grobtu des Htgsėjo pirmoji 
buirn M^riblimdiai ir reikėjo 
pagalvoti apie Vilniaus perdavi
mą Lietuvos Vyriausybei į .

Reikėjo skubėti daugiau pa
siplėšti. Tiesa, bolševikai jiem 
mokėjo už darbą. Bet mokėjo so
vietiniais pinigais, kurių kursas 
labai krito. O žinodami, kad nuo 
rugsėjo pimos bolševikai gali iš
eiti ir tada jų pinigai visai liks 
be vertės, žydai nenorėjo jų 
imti, juo labiau, kad rinkoje 
šiaip ar taip nieko nebuvo ga-

K. (politnės policijos ypatingoji 
komisija, kuri tardė ir šaudė. 
Red.) ir ypatingieji skyriai šalia 
rekvizijų ir nacionalizacijos sa
vo dėmesį nukreipė į kontrevo- 
liucinio sąmokslo naikinimą: 

tam reikėjo suimti ir šaudy
ti buržujus, tiek lietuvių, tiek 
lenkę kilimo.

Vilnius buvo prikimštas Č.K. 
šnipų, ir kas tik turėjo kokių ry
šių su lenkais, buvo gabenami į 
kalėjimą ir ten likviduojami. 
Labiausiai nuo to nukentėjo len
kų kunigai; aš pats mačiau, kaip 
juos varė Vilniaus gatvėm į C. 
K. ir ypatingųjų skyrių rūsis. 
Manau, kad Muravjovo laikai 
Vilniuje, kuriais taip lenkai bu
vo įpratę skustis, jiem turėjo 
rodytis rojus palyginti su da
bartine padėtim. Bažnyčiose bu
vo leista rodytis tik lietuvių ki
limo kunigam, o prie Aušros 
Vartų praretėjusioje suklupusio
je minioje buvo girdėti tik lietu
vių kalba.
"Vilnius buvo perdirbamas pa

gal sovietinę madą.
Laisvoji prekyba buvo uždraus

ta. restoranai uždaryti, o kai ku
rie jų buvo paversti sovietinėm 
valgyklom, kuriose duodavo kaž
kokią makalienę iš burokų ir 
morkų, bet ir tai tik tiem, kurie 
dirbo sovietinėse įstaigose bei 
organizacijose, ūkininkai nusto-

nūs. __

Jie skundėsi, kad niekad jiem 
nebuvo taip sunku gyventi kaip 
lenkę okupacijoje. Dėl to jie su 
džiaugsmu sutiko rusę kariuo
menę; tikėjosi atgauti sau teises 
ir laisves... Kokis buvo žydę nu
sivylimas, kad vietoj vilčię įvyk
dymo jie suilaukė bado ir pri- Bolševikai karštligiškai skubi-

kuribs siuntė juos į “sovietinius 
valstybinius fabrikus ir įmones' 
t.y. 4 fabrikus, atimtus iš buvu
sių savininkų: ten vertė juos 
krauti fabrikų pagamintus ga
minius ir žaliavas ir gabenti į 
geležinkelio stotį. Jie matė, kad 
po to liks be darbo.

dus, kurie mėgino protestuoti, 
pasodino į C. K. rūsis, karštes- 
nius ir sušaudė. Žydų masė su
prato, kad ji yra apgauta, apvil
ta, kad jai nėra ko laukti iš ko
munizmo,—ji nutilo, užsidarė ir 
su paslėptų pykčiu žiūrėjo į 
kiekvieną, kuris dėvėjo raudon
armiečio drabužį.“ (b., .d.)

KAUNO rotušė dabar. Dabar jo
je yt*a Politechnikos Instituto sky
rius. Nuotrauka prisiųsta iš Lie
tuvos.

Lietuvos komunistai buvo ir bus ištikimi 
Maskvai, nors tai priešinga tautos noram

Lietuvos komunistų partijos 
X suvažiavime vasarių 13 parti
jos sekretorius Antanas Snieč
kus pareiškė, kad Lietuvos ko
munistų partija “karštai pritarė 
ir pritaria” Rusijos kompartijos 
generalinei linijai.

Maskva patvirtino Lietuvos 
komunistų partijai centro komi
tetą, kuriame yra 85 iš Lietuvos 
(lietuviai, žydai) ir 31 iš Rusijos. 
Pirmuoju sekretorium paliktas 
Sniečkus, antruoju sekretorium 
skirtas B. Šarkov; kiti sekreto
riai: V. Niunka, J. Maniušis, A. 
Barauskas. CK nariai — F. Bie
liauskas, K Liaudis, E. Ozarskis 
J. Paleckis, M. šumauskas, G. 
Zimanas. Kandidatai — J. Lau
rinaitis, J. Matulis, V.. Meščeria- 
kov ir J. Petkevičius.

- 7 Tik su rusais

DAR ŠIS TAS APIE VYSKUPO K. PALTAROKO MIRTI
Lietuvię Dienose vasario nr. 

Juozas Gobis pateikia svarbių 
smulkmenų apie vyskupo Kazi
miero Paltaroko mirties aplinky-

spauda

KODĖL AMERIKA NEPASITI
KI RUSIJA

NYT vedamajame sako, kad 
Sovietai nenori matyti didžiau
sios kliūties susitarimui. Ta kliū
tis tai nepasitikėjimas. Sovietų 
praeitis yra pilna sulaužytų pa
žadų ir pasikėsinimų prieš kitas 
valstybes. Primena, kad 1939 su 
sitarė Sovietai su nacine Vokie
tija, leido jai pulti Lenkiją, kad 
gautę sau atlyginimo Suomiją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą, rytinę 
Lenkiją, Rumunijos Besarabiją, 
Priminė taip pat, kad 1941 So
vietų Sąjunga pasirašė Atlanto 
paktą, pasižadėdama nesiekti 
sau teritorijos padidinimo ir su
tikdama respektuoti visų tautų 
teises pasirinkti valdymosi for
mą, o dabar net atsisako tuos 
klausimus viršūnių konferenci
joj svarstyti.

Stalino Įpėdiniai elgiasi taip 
pat kaip ir Stalinas. Priminė Že
nevos susitarimą svarstyt Vo
kietijos sujungimą laišvais rin 
kimais, o dabar nuo to atsisako. 
Ženevos dvasios priedangoje So
vietai ginklavo Egiptą, užpuolė .... ... .......
Vengriją. Dėl to, laikraštis ra- ipnnjų opupantų žudvnėm Pir
šo, žodiniai pažadai ir popieri- čiUpy jj. kitur.
niąi susitarimai Sovietam nieko 
nereiška. Jif suprantama mora- Kovoti reikia prieš nepriklauso- 
lė jiem leidžia viską laužyti. Pri- 0105 Lietuvos laikę idealizavimą tautos keliai skiriasi ir tas skir- 
minė, sovietinės enciklopedijos Sniečkus konstatavo, kad jau- tumas vis labiau pačioje Lietu- 
naujausią aptarimą, kas yra nimas ne taip žiūri į nepriklau- voje jaučiamas.
moralė: "Musę laikais vieninti- somos .Liet laikus, kaip norėtų - ----
lis mokslinis moralės kriterijus partija, ir reikalavo: “negalima lieka ištikimas Maskvai. Bet jis 
yra komunizmo laimėjimo inte- taikstytis su mėginimais skiepy- negali nesiskaityti ir su tais rei- 
resę apsauga"

žiūras, idealizuojančias buržua
zinę santvarką Lietuvoj”.
Atimti lieteraturą, kuri palailga 

tautinę dvasią
Konstatavo, kad ir literatūros 

srity neina taip, kaip norėtų par
tija. “Tačiau negalima nepaste
bėti, kad kai kurių jaunųjų li
teratūros mokslo darbuotojų 
veikloj pasireiškia estetizavimo 
tendencijos, mėginimai atplėš
ti lieteratūros reiškinius nuo 
gadynės”. Pataria partijos vei-< > 
kęjam susidomėti šiais nukry
pėliais. Esą buržuaziniai nacio
nalistai vis dar bando panaudoti 
kultūrinį palikimą, kaip idėji
nį ginklą kovoje prieš marksiz
mą — leninizmą. Jie stengiasi 
kelti aikštėn ir propaguoti tuos 
kultūrinio palikimo elementus, 
kurie padeda skiepyti nacionali-

Sniečkus skundėsi “kapitaliz- nį ribotumą—buržuazinės praei
nu) atgyvenomis”, iš kurių ga
jausi nacionalistiniai prietarai”. 
Pažymėjęs, kad antirusiškos 
nuotaikos stiprios Liet., aiški
no Sniečkus, jog “tas kas kurs
to prieš rusų tautą, kas norėtų 
atplėšti lietuvių tautą nuo rusų 
tautos, tas kasa duobę lietuvių 
tautai.... Arba su rusų tauta, 
arba.... imperialistinė vergovė, 
lietuvių tautos susinaikinimo 
grėsmė. Trečio kelio nėra” (plo
jimai.).
Reabilituoti veikimo vokiečių 

okupacijoje negalima
Sniečkus pripažino, kad “kai 

kur pradėjo reikštis žalingos 
tendencijos reabilituoti buržua
zinių nacionalistų antiliaudinę 
veiklą hitlerinės okupacijos me
tu. Kai kurie ideologinio baro 
darbuotojai, dargi partijos na
riai, taikstosi su šiomis tenden
cijomis”. Sniečkus tas tendenci
jas pasmerkė ir kvietė to laiko
tarpio veikėjus sutapdinti su hit-

gaivina įvairias nacional. nuo
taikas”. Čia pasisakė prieš norą 
“supažanginti” Vaižgantą, prieš 
universiteto dėstytojos Lukšie
nės pastangas Jono Biliūno apy
sakose iškelti buržuazines Biliū
no kūrybos koncepcijas, prieš 
rektoriaus Bulavo pastangas ją 
pateisinti.

Apie inteligentiją atsiliepė, 
kad ji esanti neblogai jau indok- 
trinuota. Didelių problemų ne
sudarą senosios inteligentijos 
atstovai, kurie yra lojalūs reži
mui; jaunieji, nors dar neprity
rę, bet eina su liaudim — yra 
tai gerai. Blogiausia betgi su 
“buržuazinių nacionalistų lieka
nom”. Pažadėjo Sniečkus su jais 
kovoti griežtai ir užtikrino Mask 
vai ištikimybę.
Ilga Sniečkaus kalba rodo, kad 

jis jaučiasi esąs tarp dviejų po
nų, kuriem jis turi tarnauti — 
tarp Maskvos ir lietuvių tautos. 
Jis nori įtikinti, kad Maskvos ir 
lietuvių tautos interesai sutam
pa. Bet pats mato, kad tai ne
tiesa ir kad Maskvos ir lietuvių

“Vienas laidotuvių dalyvis ra
šo, kad visi klebonai buvo tele
gramomis painfomuoti apie vys
kupo mirtį ir kad į Panevėžį bu
vo suvažiavę savo vyskupo lai
doti 214 kunigų.

“Oras šaltas, šaltas, o žmonių 
— ir šventoriuje tūkstančiai lau
kė pamaldų galo, kurios baigėsi 
4 vai. p.p.”

“Sėju, kad vysk. Paltaroko 
kapitulps nario kan. Dulks- 
nio ištrėmimas prieš pat Kalė
das taip sunkiai paveikė susilp- 
nėjusą ganytojo sveikatą, jog 
jis Kūčių vakare sukrito, netie- 
kęš sąmonės. Piemenėlių mišios 
buvo jam laikomos jo kambary, 
ir buvo ženklų, jog jis jas supra
to.

“Vėliau vyskupas buvo tri
jų medicinos autoritetų priežiū- }~ 
roję iki pat mirties — sausio 3 
d. 1 vai. nakties.

“Šv. Sostas buvo telegrama 
painformuotas apie beviltišką 
vyskupo susirgimą, ir šv. Tėvas 
telegrama atsiuntė jam pasku
tinį palaiminimą, kuris buvo jam 
perskaitytas, bet ar jis nugirdo 
ar suprato — nežinia.

“Vysk. K. Paltaroko mirtis 
sukėlė spontanišką religinę de
monstraciją Vilniuje, pakelėj iš 

___ _________ ______ Vilniaus į Panevėžį ir Panevėžy- 
pat diena ir tokis pat lėktuvas Komunistai atrodo, nesis- 
sprogo Oklahomoj. Žuvo vienas. ‘ ’
kiti išsigelbėjo parašiutais.

• šiaurės Korėja kovo 16 
grąžino lakūną Pfeiffer, ku
ris buvo nusileidęs parašiu
tu iš komunistų nušauto 
Amerikos lėktuvo.

Lietuvos vyskupų konferenci
joje, kuri buvo 1957 spalyje, 
buvo svartoma kažkas “Bažny
čiai labai drastiškio Velionis 
konferencijos metu jautėsi labai 
silpnas.

Žydai prieš žydus
Amerikos Judaizmo Taryba 
kovo 16 pasmerkė sionistus. 
Išvadino juos kliūtim taikai 
viduriniuose rytuose. Taryba 
atmetė sionistų tvirtinimą, 
kad Izraelio valstybės sukū
rimas jau reiškia šv. Rašte 
kalbamą Pažadėtąją žemę 
žydų tautai.

• Sovietu Sąjungoje kovo 16
jo vežę į Vilnių produktus.: nes buvo vyriausios tarybos Aparia 
kai kurie, mėginę atvežti, nete- ' mento) rinkimai žinoma, daly
ko savo gėrybių-buvo rekvizuo- vavo rinkimuose 99.5 proc.
tos armijos naudai kaip baus- e Floridoje kovą 13 ore spro- 
mė už nevykdymą revkomo g0 lėktuvas B-47. žuvo 84. Ta 
draudimo nesiversti laisva pre
kyba. Ant tvorų buvo išlipinti Į- 
sakymai kad visi produktai turi 
būti gabenami į sandėlius, iš ku
rių bus lygiai paskirstyti visiem 
gyventojam bet produktai gy
ventojam nebuvo dalinami: juos 
išgabendavo kažkur Maskvos 
link. Gal tam. kad Maskvos dar
bininkam sustreikavus, būtų ga
lima mesti kelis svarus maisto 
ir tuo kuriam laikui nuraminti.

"Vilniuje prasidėjo badas.
Atsimenant, kad Vilniuje buvo 

daugel žydų varguomenės, ku
ri ir kitu metu vos vos sumegs- 
davo savp biudžeto galus su ga
lais, sovietų valdžioje Ijadas ėmė 
baisiai plėstis. Žydų buržuazija 
buvo išbėgus iš Vilniaus su len
kais. Žydų varguomenė, patyru
si daug pažeminimo lenkam val-

tengė tos demonstracijos sutruk 
dyti.”

GONZALO GUELL, valstybės 
sekretorius, Kubos prez. FU1- 
gencio Batistos, pakviestas su
daryti naują ministerių kabine-

Tarp tų dviejų ponų Sniečkus '

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS ti jaunimo tarpe neteisingas pa- (Nukelta į 4 pusi.)

• Airijos min. pirm, de Vale
rą pareiškė norą, kad Amerika 
imtųsi tarpininkauti dėl Airijos 
sujungimo. Airijos šiaurinė da
lis yra prijungta tiesiai prie 
Anglijos. Nuo 1956 eina pogrin
džio armijos kova prieš anglų į- 
staigas ir įmones visu 200 mylių 
šiaurinės Airijos pasieniu. Įdo
mu. kad Airijos gyventojai ka
talikai nori Airijos sujungimo, 
protestantai nori palikti 
Anglijos, kaip yra dabar.

prie

Atleidžia iš sargybę kuopę
Hammelne, šiaurės Vokietijo

je, prie anglų kariuomenės da- 1 
linių yra svetimtaučių sargybų 
kuopa, kurioje vyrauja lenkai, 
ukrainiečiai. Lietuviai čia mažu- ‘ 
moję, tik 11 vyrų. Kovo mėnesį ‘ 
anglų daliniai išsikelia, svetim
taučiai paleidžiami į civilinį gy- ■' 
venimą. Lietuviai norėtų perei
ti į darbo kuopas prie amerikie
čių dalinių.

Likviduojamos stovyklos
Hamburge likviduojamos trem

tinių stovyklos. Gyventojai bus < 
išsklaidyti po visas miesto da
lis ir apgyvendinti privačiuose 
būtose. Hamburge gyvena apie vu žodžiu pasakojo apie boi- 
160 lietuviu, iš jų 102 dar nėra ševikų žiaurumus 1944-46 m., 
priėmę vokiečių pilietybės, o ryškiai'pavaizdavo mūsų tautie- 
54 dar tebegyvena stovyklose, čių sunkų gyvenimą Sibire ir 
Dauguma gyvena pakenčiamai, kilnią.jų dvasią, 
nes turi neblogus darbus. Nes- a
tinga senelių, džiovininkų ir ki- Seedorfas
tokių ligonių, kurių materialinė 
padėtis sunki. Balfas tikrai leng
vina jų vargą, mažina skurdą ir 
stiprina juos.

Lietuviai norėjo statyti savo 
koloniją, bet neturėjo pinigų nu 
si pirkt i sklypo. Taip ši gera min
tis buvo palaidota. Yra žmonėse 
nerimo, kas bus. kai visi bus iš
skirstyti po miestą, kas aplan
kys. suramins, pagelbės. Kas bus 
su vaikais, kurių nepajėgs vie
ni lietuviškai išauklėti?

Pinnebergas

Čia naikinama stovykla. Trem
tiniai keliasi Į naujas gražias pa
talpas, kur gyvenimas t>us gra
žesnis ir patogesnis,. bet už tai 
žymiai brangesnis. Jau persikė
lė M. Berentienė, Karoblienė, 
Funkienė, Banevičienė. Spilgau- 
skienė.

Neustadt Hofst.

Vietos lietuviai paminėjo šv. 
Kazimiero šventę pamaldomis ir. 
vėliau jaukiu pobūviu, kuriame 
dalyvavo ir prieš pusę metų iš 
Sibiro taigų atvykę lietuiMai ma
rijampoliečiai Hempeliai. Jie gy

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE GALIMA
GAUTI ŠIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

MALDAKNYGES
Sveika Marija kun. St. Yla ------------ -----
Viešpdties Angelas, kun. A. Sabafianskas, 

raud. 
de hxxe 

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P.
Aleksa ...........____ ....................... ..........

Jaunuoliu maldos, kun. A. Kirvetaitis, auks. 
balt

$2.50

2.00
4.50

po 33 METŲ KALĖJIME Illinois vatatyMje Nathan F. Lcopold 
(dešinėje) ftėjo H kalėjimo. Sėdėjo už 14 meto vaikino nužudymą. 
Dalar vyksiąs j Puerto Rlco. kOr jis dirbs misijų ligoninės labo
ratorijoje už 10 dol. minesiui. Savo likusiu gyvenimu Jis norįs 
padėti žmonėm. . _

Tremtinių stovykla panaikin
ta. Toje vietoje statomos karei
vinės. Penkios lietuvių šeimos: 
Brinkio. Neimanti. Francienės, 

I Prickaitienės, Juozaitytės. Mik- 
šo dar pasliko gyventi iki bus 
jiems pastatyti nauji butai Ze- 
vene ar kuriame kitame žemu
tinės Saksonijos mieste.
Kreefeld. Miesto ligoninėj guli 

’ sunkiai sužeistas* V. Triponas. 
Važiuodamas motociklu, jią su
sidūrė' su mašina ir susilaužė 
ranką bei šonkaulius.

čia gražiai paminėta Lietuvos- 
nepriklausomybės šventė. Buvo 
specialios pamaldos ir minėji
mo aktas. Paskaitą skaitė pik. 
V. Sutkus. Meninę dalį paruošė 
ir ją pravedė Erna šmitaitė su 
savo vargo mokyklos mokiniais. 
Po oficialios dalies buvo bendras 
pobūvis bei pasišnekėjimai prie]

Luobelės
Serga. S. Lebcnstedte rimčiau 

susirgo ir gydosi, sanatorijose: 
Aleksas ir Jonas Grincai. I. Sei- 
kaitė, Petraitytė, Balandis. A. 
Nomeika. Nervų ligonėse yra: 
Pilypas Bražys, Jonas Nevad- 
ničėnas. Aleksas Oselavičius. 
Stasys Spogys. Juozas Bizauskas, 

kavos ir alus*. Minėjimas puikiai | Teresė Dubauskaitė. M. Linger-
pavy ki i taiticnė.

Atlaidų šaltinis ....................... —----------- ------
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus.

413 p............................ '.................. -..........

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Naujasis Testamentas ................ ...................
Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p. ............ 
Didysis inkvizitorius. Ą. Maceina. 222 p. 
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca, 

261 p. ....... ....... .. .................. ........ ........... .
Pranašystės apie pasaulio galų, preL P.

Juras. 111 p............ . .............  —
Džiaukis gyvenimu, O. Sweet Marden, 72 p. 
šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian,

145 p. .................................... ;.............. ... ........
AtelŲninkų ideologija. St. Šalkauskis ........
Prie vilties kryžiaus, kun. J. Prunskis.

139 p. ...................................... ...... ..................
laisvė ir būtis. J. Girnius, 151 p. .......... .......
Milžinas, dktvyrLs. šventasis. Pr.

Gaidamavičiui. 216 p............... ........  .....
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis. 220 p. 
Aušros žvaigždė. Marijos poezijos

antologija, A. Tyruolis................................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ................
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga.

Alfa Sušinskas. 280 psL ............................

1.00
1.75
2.50
4.00

2.00

2.00
5.00
2.00

2.00

1.00
0.70

1.00
3.00

2.00

2.00
3.00

2.00
1.00

2.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Kotcso dėl TJctuvos. H d.. St. Raštikis .. . 7.00 
Krj'žiuočiai 1. IT ir til t.. H. Sienkevičius po 3.50 
Lietuvos vaizdi, albumas. V. Augustinas 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 

m p...... ' .......................... ....................
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. 

Vac. Biržiška, 100 p. ............... ...
Smulkioji tautosaka, patarlės, priežodžiai, 

posakiai, J. Mingirdas, 182 p. 3.00, jrišta 3.50 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p. . 2.00
Nepriklausomos Lietuvos pinigai. J. Karys 5.00

0.00

1.50

1.00

BELETRISTIKA
SniilgatCių akvarMė, Draugo premijos 

rcmftnaa, P. Jurkus .—..... . ............
Anoj pnsčj ežero. P. Andriulis. 101 p.

5.0«
1.30

Mėnuo vadinamas medaus, Nelė Mazalaitė.
220 p. .............  ,............ 2.50

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.
Vaitkus. 207 psl....................... —................... 3.00

Kur bakūžė samanota. A. Vaičiulaitis __ 2.00
Petras ir Liucija. R. Rolland. 112 p........... 1.20
Tipelis, humoristinis romanas. Pulgis

Andriušis, 240 p....................... ................. .....
Audra žemaičiuose, VI. Andriukaitis. 21S p. 
Didvyrių žemė. Karele Pažėraitė ................
Gabija, metraštis ................................................
Raudoni batukai. J. Savickis, 134 p. .......... ..
Susitikimas. J. Gailius, 155 p. ..._.......   1.50
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p.......... ......... 3.00
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. 1.80 
Valentina. A. Vaičiulaitis, 142 p.............. .. 2.00 .
Siela už sielų. D. PLlla. 304 p......................  2.00
Algimantas, V. Pietaris. 267 p ........... 2.00
Gyvačių lizdas, Fr. Mauriac .......... 2.60
Pabučiavimas. J. Grušas ....................   1.50

3.00

1.00
6.00
1.50

POEZIJA
Kristaliniam karste. J. Aistis ....... .—.... ..
Konradas Valenrodas, A. MickeviCius. 97 p.
Šventieji akmenys, F. Kirša. 112 p...............
Etapai (JrištaL J. Kėkštas. 141 p.............
liaukų liepsnos. A. Tyruclis, 44 p. _______ _
Atviros marios, L. Andriekus. 136 p. ______
Anapus teisybės, humoristiškki eilėra-Viai.

A. Gustaitis, 144 p. ..... ...............................
Daiktai ir nuorūkos. L,. Žitkevičius ............
Karaliai ir šventieji, E. Tumienė .

DRAMA
žvakidė. Darbininko premijuota drama.

A. Škėma .,........ ..... ».............. ...............
Gims tautos genijus, i* J. Voicekauskas.
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Nužudęs savo sūnų, skaitė Šventą Raštą ir skambino varpais
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MmIcvb 1558 pradėjo su U 
vonija karą, kuris su pertrau
kom užtruko fld 1582. Į tą karą, 
stojo, dar Liet, Švedija ir Dani
ja. Livonijos valstybė, kuri tada 
apėmė latvių ir estų žemes, bu ; 
vo baisiai nuniokota ir išsidaly r 
ta. Pati didžioji dalis atiteku I<ie 
tuvai, kuri tame kare privertėm 
Maskvą iš Livonijos atsitrauk

................ .. .......... sūUEDeiJS
■ Maskvos pirmajai invazijai į Pfcbaltįj| 406 metę ■ Lietuvių ir totorių pali
kuoniai Kremliuje ■ Jonas Žiaurusis kaip bolševikų pirmatakas ■ Kas statė 
Kręmfiaus rimus ir Bėdino patrankas? ■ Angių prekyba per Lietuvos ir Livo
nijos galvą ■ Jenas Žiaurusis peršasi Anglijos karalienei Elzbietai

tirta, kad Maskva sutraiškė Ka
zanės totorius. Iš tos pusės Jo
nas Žiaurusis neturėjo stipres
nio priešo ir galėjo pasukti į va
karus. Ginklus jam siųsti, darėsi 
pavojinga. Bet-kai kam ir nau
dinga.

CARAS PERSAS! ELZBIETAI
Anglai nebuvo draugai Kare

lui, bet norėjo būti draugais Jo
nui Žiauriajam, pas kurį kelią 
buvo praskynę per Archangels
ką (1533). Prekybai su Maskva 
buvo įsteigta bendrovė “The 
Muscovy Co”. Ją rėmė Anglijos 
karalienė Elzbieta Didžioji, ku
riai piršosi Jonas Žiaurusis. Kai 
abu turėjo sostus ir abu buvo 
“Bažnyčių galvos”, iš tų piršly- 
bių atsirado tik prekybiniai ry-

liaus rūmuose padidėjo intri
gos ir žudynės. Mykolas Glins
kis, Elenos dėdė, buvo įmestas 
| kalėjimą ir jame mirė badu 
(1534). Pati kunigaikštienė Ele
na buvo nunuodyta (1538). Jos 
sūnui Jonui tada tebuvo aštuo- 
neri metai. Valdžią sugriebė ta
ryba, vadovaujama kunigaikščių 
Šulskių, besiriejusiu su Biels- 
kiais. Tokioje aplinkoje jaunas 
kunigaikštis augo žiaurus. Dar 
mažas berniukas mėgo kankin
ti gyvulius ir partrenkdavo tyčia 
praeivius smarkiai jodamas. Su
laukęs 13 metų nužudė savo 
globėjus mokytojus ir kitų pa
dedamas suruošė perversmą 
prieš Šulskius. Kunigaikštis An
drius Šulskis buvo atiduotas šu
nim sudraskyti. Ėmęsis pats val
dyti, 1547 pasiskelbė visos Ru
sijos caru. Caru jį vainikavo me
tropolitą Makarijus, bet to titulo 
kitos vals. ilgai nepripažino, 
ypač spyrėsi Lietuva ir Lenkija. 
Vis dėlto jis prigijo ir paliko li
gi Nikalojaus n nužudymo\ 
(1918).

Jonas IV Žiaurusis nesiskaitė 
su jokiom priemonėm, kad visus 
palenktų savo valiai ir malonei. 
Savo valdžiai išlaikyti suorgani
zavo “opričnikus” — caro žemių čiaus srityje. Apie pačius radi- 
visagalius valdytojus, iš kurių 
išaugo jo slaptoji policija, labai 
panaši į bolševikinę (enkavedis
tus). Jonas žiaurusis pats daly
vavo pasmerktųjų kankinimu
ose ir žudynėse. Į atskiras vie
tas ir miestus buvo siunčiamos 
baudžiamosios ekspedicijos (bol
ševikiniai istrebiteliai), Daugiau
sia nuo jų nukentėjo kilminges- 
nieji bajorai ir miestiečiai. Bol
ševikai dabar Joną Žiaurųjį kelia 
už tai kad Jisai “liaudį gynęs”.

šis despotas, kuris įdūkęs nu
žudė savo sūnų Joną, atvango
mis griebdavosi skaityti šv. 
Raštą, šventųjų gyvenimus, 
skambino cerkvės varpais, skai
tė Bizantijos kronikas apie ko
vas su turkais.... Jo senutę bu
vo paskutinio Bizantijos impe
ratoriaus dukterėčia Sofija Pa- 
leologiatė. Iš jos Maskva tarėsi 
paveldėjusi Rytų Bažnyčios tra
dicijas ir teises, pasidariusi “tre
čiąją Romą”. Jonas Žiaurusis, 
vainikuotas auksne kepure, lai
kė save tos “trečiosios Romos” 
galva, nors turėjo 7 pačias, vie-

ną po kitos pavarydamas, ir nu
žudė Maskvos metropolitą Pily
pą tik už tai, kad tasai užsistojo 
žudomuosius. Toks buvo Jonas 
IV Žiaurusis. Senas paveikslas 
naujų laikų bolševiko.

ITALAI STATO KREMLIŲ
Jono Žiauriojo laikais Mask

va prasiskverbė toli už Volgos, 
pasiekdama Kaspijos jūrą ir nu- 
sismelkdama į Sibirą. Atsivėrė 
nauji keliai prekybai ir naujos 

- prekes vakarų Europai. Rusija 
dabar atsistojo ant slenksčio 
tarp Sibiro ir Vakarų. Sibiro ji 
negalėjo nei gerai kolonizuoti 
nei pati pakankamai sustiprėti 
be Vakarų talkos. Rusam stigo 
vakarietiškos kultūros. Jonas 
Žiaurusis tai matė, nes neveltui 
buvo kiek mokomas Savanarolo 
mokinio Maksimo. Kaip kitados 
Liet, kunigaikštis Gediminas, 
taip dabar Maskvos caras kvie
tėsi iš vakarų Europos amatinin-

kų, priklių. karo specialistų. Vie
nu ar kitu keliu tie vakariečiau 
jau ir anksčiau Maskvą pasiek
davo. Kremliaus bokštai buvo 
statydinti italo, patrankos ir 
varpai buvo liedinti vokiečių, ka
riuomenė apmokoma vengrų ir 
švedų. Jonas Žiaurusis pirmas 
pradėjo skirti karininkus ne pa
gal jų bajorišką kilmę, bet pa
gal sugebėjimą, nes taip buvo 
pamokytas. O kas jį mokė arba 
Maskvon vyko, tiem rūpėjo 
krepšelis aukso.

Vokietis Schlitte, pasišovęs už 
auksą Jonui Žiauriajam padėti,. 
1548 suverbavo Vokietijoje 123 
amatininkus bei ginklų kalėjus 
ir juos norėjo išsiųsti per Livo- „
niją. Livonijai patyrus, visi sa- vas reikalas anglam pasiekti Jo- 
vanoriai buvo Luebecko uoste 
sulaikyti. Vokiečių imperatorius 
Karolis V, kurio valstybė siekė 
iki Amerikos, 1553 uždraudė 
vežti ginklus į Rusiją. Buvo pa-

Maskva tuo karu siekė per 
latvių ir estų žemes prasimušti 
į Baltijos jūrą. Pirmąją invazi 
ją pradėjo Jonas IV žiaurusis 
prieš 400 metų. Jo priekabės, 
kovos metodai, ir žiaurumas, la 
bai primena mūsų laikų rusus 
bolševikus. Dėl to čia ir užkilu 
dome senus įvykius iš Baltijos 
pamario.

MASKVA STIPRĖJA
Maskvos kunigaikščiai prade

Blaivus lenko žodis apie Lietuvą
šalis turi galimybę daryti skriau 
dą. šiuo atveju stipresne šalimi 
buvo Lenkija.^ Mes turėjome 
imtis ir iniciatyvos taisyti piktą, 
likviduoti ginčą, ieškoti pagrin
dų taikiam sugyvenmui”. Au
torius prikiša savo tautiečiam, 
kad jie per lengvai ir niekina
mai žiūrėję į lietuvius, kaip žmo 
nes, kurie netinką laisvam vals- \j0 Rusijoje įsigalėti tiktai po Vy 
tybiniam gyvenimui, o turį įsi- tauto Didžiojo mirties. Vytauto 
jungti į Lenkiją (“mūsų Lebens- dukters Sofijos sūnus Vosylius.
raumą”). Tuo tarpu lietuviai pa
rodė galį savo vastybę tvar
kyti “Tik antras Didysis karas 
nutraukęs pastovų Lietuvos au
gimą. Lietuvių tauta daug nu
kentėjo nuo abiejų okupantų ir 
patyrė didelių nuostolių. Tariau 
nepalūžo ir toliau kovoja už sa
vo laisvę”.

Lenkų kienraštis “Dziennik 
Polski”, - leidžiamas Londone, 
Vasario 16 sukakties proga įsi
dėjo ilgą Straipsnį, parašytą Sta
nislovo Sopickio. Autorius pra
džioje nusako, kaip Lietuva po 
pirmojo Didžiojo karo pasiekė 
nepriklausomybės. Tiktai “aš
trus konfliktas su Lenkija per 
visą 20 metų didžiai sunkino 
Lietuvą. Tas skaudus ir tragiš
kas konfliktas. .. ano laiko są
lygom buvo beveik neišvengia- 

’ mas. Nesantaikos nugarkauliu 
buvo Vilnius su jo sritimi, nes 
iškilo tada dvi skirtingos pro
gramos ir pažiūros į buv. Didžią
ją Lietuvos Kunigaikštystę?’ 
Lenkai siekę Lietuvos inkorpo
racijos ar bent federacijos, o 
lietuviai vengę tokio ryšio.

Anglam dar rūpėjo kelias į A- 
ziją. Per Rusiją jis buvo bent 
keturis kartus, trumpesnis negu 
važiuojant aplink Afriką. Sueso 
tada dar nebuvo. Tad buvo gy-

Lietuviai “visada buvo atspa
rūs rusų įtakai,'— pastebi au
torius, — nes nuo jų skyrė re
ligija. Vokiečiai taip pat buvo 
svetimi savo tikėjimu, kultūra 
bei kalba ir lietuvių žemėse ne
gausūs.... Abu tie pavojai po pir- 

J mojo^ Didžiojo karo lietuviam 
sumažėjo ....Visiškai kitaip bu
vo su lenkais. Šie, artimi savo 
tikėjimu bei kultūra, surišti ke
lių amžių tradicijų, kai kuriose 
vietose gausesni už pačius lie. 
tuvius, kai ir jų kalba buvo pla
čiai paplitusi, lietuviam rodėsi 
nepatikimuoju kaimynu, pa
vojingu naujai ir jaunai lietu
vių valstybinei idėjai. Yra fak
tas, kad ne rusifikacija, o poloni

Likimas "Lenkijos ir Lietu
vos, — kaip autorius mano, — 
yra susijęs ir dabar, kaip buvo 
praeityje. Lietuviai negalį būti 
abejingi tam, kas darosi su Len
kija. Taip pat ir mums yra rei
kalinga laisva, visiškai nepri
klausoma Lietuvos valstybė, 
šiandien Lenkija būtų geresnėje 
padėtyje jeigu Nemcno žemumo 
je būtų ne sovietinė provinciją, 
bet laisva tėvynė darbščios, veik
lios ir vakarų kultūrą įsiėmusios 
tautos. Lietuvos katastrofa pa
blogino mūsų padėti”.

Iš antros pusės autorius nu
rodo, kad ir “Lietuva, Lenkijai 
kritus, neteko savo laisvės”. Jei 
lenkai ir buvo padarę lietuviam
skriaudų, sąmoningai ar nesą- čio Aleksandro patarėjas ir ka- 
moningai, tai Hitlerio ir Stalino ro vadas, buvo sukilęs prieš A- 
skriaudos nepalyginamos. lietu- leksandro brolį Žygmantą, kai 
viai, rasi, bus tai supratę, o tas užėmė Lietuvos sostą. 
“Lenkijai vėl atgavus Vilniaus 
sritį, kas galėtų sukliudyti ir 
Lietuvą išlaisvinti”? Autorius 
linki lietuviam tos laisvės grei
čiau sulaukti.

Šis blaivus St. Sopickio žodis 
tėra temdomas jo paties nesi- 
ryžimo nekartoti “stipresnės pu
sės” kartą jau padarytos skriau
dos arba pikto, vėl siekiant Lie
tuvos žemių ir jos sostinės Vil
niaus.

Tamsusis (1415-1462) turėjo 
dar kovoti dėl savo sosto Mask 
voje ir dėl įtakos kitiem rusų 
kunigaikščiam. Maskvos valdžią 
sustipirino jo sūnus Jonas m Di
dysis (14621505). Jisai iš Lietu 
vos įtakos paveržė laisvus pirk
lių miestus Pskovą ir Naugar- 
dą, kurie Livoniją skyrė nuo 
Maskvos. Tai atsitiko dar prie 
didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Kazimiero ,šv. Kazimiero tėvo. 
Nuo to laiko Maskva vis labiau 
spaudė lietuvius iš ry tų. Kai 
1518 pasiekė net Polocką prie 
Dauguvos, ties ta vieta įvyko 
Šv. Kazimiero stebuklas. Tačiau 
lietuvių laimėjimas prie Poloc 
ko Maskvos nesusilpnino. Ji vis 
tebeaugo. Po Jono III mirties 
Maskvos kunigaikštystę sėkmin
gai plėtė ir stiprino jo sūnus 
Vosylius III (1505-1533), kuris 
buvo vedęs Eleną Glinskytę, du- 
buvo Vosyliaus Glinskio, Liet, 
didžiojo kunigaikščio, pasi
traukusio į jtfaskvą. Jo brolis ku- 
nigaišfis Mykolas Glinskis, bu
vęs didžiojo Lietuvos kunigaiks-

na žiaurųjį per Rygą, Tallinną 
ir Narvą. Maskva gi dėl to turė
jo prasimušti i Baltijos marias, 
ir dėl to Livonija netrukus pa- 
pluau kraujo mariomis, (b.d.).

KAI ATKASĖ, PRIREIKĖ SLĖPTI

vių kalbos sienas. Dėl to lietu
viai nutarė nuo lenkų atsitver
ti kuo toliausiai ....Tiktai užuot 
separacijos, kurios siekė dau
gumas lietuvių veikėjų, įvyko 
prastesnis dalykas: karinis kon
fliktas. Kraujas pasiliejo vadi
namojo gen. Želigowskio suki
limo metu. Daugiau negu 17 m. 
nebuvo nei taikos nei karo”.

“Jei apie tarptautinius kon 
fliktus sakoma, kad kaltė būna 
abiejose pusėse, nes abi prida
rančios klaidų, tai reikia paste
bėti, jog paprastai stipresnė

Vosyliaus m ir Elenos Glins
kytės sūnus buvo Jonas IV 
Žiaurusis (1533-1586). Jis turėjo 
rusiško ir totoriško kraujo. 
Glinskiai buvo senos totorių gi
minės palikuoniai.

JONAS ŽIAURUSIS ŽUDO
Mirus tėvui, Jonas žiaurusis 

teturėjo trejus metus. Už jį val
dė jo motina^Elena Glinskytė su 
savo giminėm ir meilužiu. Krem-

kiuose tiek buvusi “pakelta ko
lūkiečių gerovė”, kad jiems už 
darbadienį išduodama vidutiniš
kai po 2,2 kg grūdų ir po 4,5 
rublius:

(E) Panevėžio mėsos kombina
to gaminiai išvežami į Maskvą, 
Leningradą, Archangelską, bei 
Į Vokietijos sovietinę zoną, Če
koslovakiją ir kitus kraštus.

(E) "Vaizdo" (buv. J. Kapo
čiaus) spaustuvėje Vilniuje į- 
rengiamas skyrius spalvotiems 
leidiniams spausdinti. Kaip pas
tebėjo Vilniaus radijas vaš. 15 
d., anksčiau tokie darbai buvo 
atliekami tik Kauno poligrafijos 
įmonėse. “Vaizde” įrengtas ir 
naujas knygrišyklos skyrius.

(E) Potvynis prie Kauno vasa
rio 17 d. apsėmė “Numuno” fab 
riko sklypo dalį. Iš Kauno HES 
atvykę mechanizatoriai jungtinė
mis pastangomis sustiprino py
limus ir pašalino pavojų.

(E) Naujas vielos tempimo a- 
gregatas pastatytas “Nemuno” 
gamykloje Kaune. Jo našumas 
— 1.500 tonų vielos per metus. 
Agregatas veikia automatiškai,, 
jį aptarnauja tik vienas žmogus. 
Vielos storumas: 5— 12 mm 
skersmens.

(E) Šiaulių "Elnio" odos ir a- 
valynės kombinatas esąs stam
biausias netik visoje respubliko- 
biausias netik visoje respubliko
je, bet ir Pabaltijyje. Per 4 m., 
esą pagaminta 7.5 mil. porų ba- 

* tų.
(E) Šiaulių dviračių fabriko 

dviračiai eksportuojami į 22 už
sienio šalis.

(E) Pabaltijo literatūrinių žur-
■ nalų darbuotojų pasitarimas į
■ vyko Vilniuje. Atvyko dalyvių

dos klodai tokiame gilume, kad 
sunku juos eksploatuoti.

(E) Iš Prancūzijos atvežta ir* 
paleista Lietuvos ežeruose 400, 
000 jaunę ungurių. Iš Obės, A- 
mūro ir kitų Sibiro upių atvež: 
ta i Lietuvą užveisti seliava ir 
kitos žuvys, Kurių anksčiau Lie
tuvoje nebūdavo. Lietuvoje da
bar yra 17 draustinių ežerų, kur 
veisiamos žuvys. Vertingesnioms 
žuvims įrengtos dirbtinės nerš- 
tavietės. 1956 metais buvęs at
gaivintas Lietuvos vėžių ekspor
tas į užsienį.—Vieton ežerų žve
jybos artelių šiemet steigiami 
valstybiniai žvejybos ūkiai.

(E) Prie Kauno, ant Nemuno 
kranto, prasidėjo Žemės ūkio 
akademijos naujųjų pastatų sta- 

gyventojus gyvenus kultūringą tyba. Pradėta statyti keturi ben- 
gyvehimą daug šimtmečių prieš drabučiai, keturių aukštų namai 

Kiekviename iš jų gyvens po 
400 studentų.

(E) Tarp Klaipėdos ir Palan
gos šią vasarą plaukios kurorti
nis laivas.

(E) Lietuvos slidininkai prie 
E u ropos-Azijos ribos. Rusijos tu
ristų slidininkų sąskrydyje prie 
Uralo buvo nuvykusi ir 7 liet 
slidininkų grupė, kuri jau sugrį
žo į Vilnių. Į susitikimo vietą 
Vidurio Urale Lietuvos slidinin
kai buvo nuvykę traukiniu, o 
vėliau atliko sunkų 10 dienų žy
gį smarkiai išraižytu Uralo rel
jefu. Viso sąskrydyje dalyvavo 
apie 200 sportininkų. Lietuviai 
dalyvavo pirmą kartą.

(E) Vykdomasis komitetas su 
choru. Prie Klaipėdos vykdomo
jo komiteto veikia choras, ku
rio vadovas yra Aleksas Bužys.

(E) "Pakelta kolūkiečių gero
vė”. Vilniaus radijas valandėlė
je žemės ūkio darbuotojams va
sario 13 d. paskelbė, kad Joniš- ir iš Baltgudijos, be to, ir iš 
kio rajono kai kuriuose kolų- Maskvos.

Lietuvos sovietinėje spaudo
je tik prabėgomis yra buvę ke
lis kartus užsiminta apie archeo
loginius iškasinėjimus Karaliau-

nius ir jų reikšmę plačiau ne
buvo skelbiama. Dėl ko neskel
bė, gali paaiškėti iš pačių iška
senų.

Lenkų laikraštis buvusiuose 
Rytprūsiuose, “Glos Olsztynski” 
(33 nr.) apie tuos archeologinius 
atradimus rašo, kad jie esą la
bai įdomūs tuo, jog griauna tra
dicinius tvirtinimus apie tos že
mės gyventojų istoriją. Pavyz
džiui, rasta daug materialinės 
kultūros įrankių (žemės ūkio, 
amatininkystės) ir meniškų iš
dirbinių, kurie rodo to krašto

vokiečių kryžiuočių Įsibrovimą. 
Tuose pat žemės sluoksniuose 
rasti ir pinigai (Bizantijos. Ro
mos, arabų)'iš 400-600 metų po 
Kristaus. Iškasenos aiškiai pa
tvirtino, kad senieji krašto lietu
viškos gyventojai kilmės prūsai 
jau tada palaikė gyvus tarptauti
nius ryšius su tolimais kraštais. 
Prūsų lietuviai jau tada buvo sa
vo valstybės kūrimui priaugę. 
Griuvėsiai pilių ir miestų, staty
tų 4 amžiuje po Kr., liudija apie 
aukštą Prūsų Lietuvos kultūrą.

Sovietai po karo prisijungė 
; Karaliaučių, praminę Kalingra- 
; du ir stengiasi padaryti iš jo ru- 
; sišką koloniją. Kai jų pačių ar- 
; cheologai savo iškasenomis įro- 
; dė to krašto liet, praeitį, jie ven- 
! gia tuos duomenis skelbti kad 
! Liet nekiltų nuotaikų reikalauti 
! tą kraštą ar to krašto dalį pri- 
! jungti prie Lietuvos.

: ĮVAIRIOS ŽINIOS 1$ LIETUVOS 
* (Iš Vilniaus radijo ir kitų šal- 
t tinių)

(E) Geležies klodai Lietuvoje 
; yra atrasti Kazlų Rūdos, Rokiš- 
! kio ir kituose rajonuose. Bet rū-

ROMANAS

Įėjimą. Ir ryt pamatysi tu. ma
no mažasis Ddhadieu, rytoj 
laikraščiai pasakos apie tą įvykį

KREMLIUS DABAR. Pro Kremlių vežamos raketos, kai buvo 
palikuonys nepabijotų tomis raketomis išžudyti milijonus žmo- 
minima bolSevikų revoliucijos 40 metų sukaktis. Jono žiauriojo 
nių, kad tik pasiektų savo tikslo.

buvo atėję šią naktį! jis išbalo, 
ir jo lūpos sušnabždėjo vieną 
vardą: “Danielius!”

PAMESTIEJI
O

HERBE MAUR1CE

(22)
Ir po ketvirčio valandos poli

cininkas Barbame, prisiminęs ge
rai garsaus Donadieu išvaizdą, 
skubiai grįžo į Charbon-Lagache

Gailestingosios Dievo Moti
nos bažnyčioje Danielius klūpo
jo prie altoriaus laiptų Šalia ku
nigo Darmont. Su kokia širdimi 
jis atsako XLII psalmės žodžius, 
kurių dar nebuvo pamiršęs! Jis 
yra ieškomas tremtinys ir tačiau ką auką. Danielius, seklys, pavo-

kį. Jis sumurmėjo: “Įvykis iš
aiškintas!” Bet dar jis nebuvo 
prie galo bažnyčios, kai jo ko
jos atsisakė toliau tarnauti. Blo
gas ženklas.. Ženklas, kad ne 
viskas buvo aišku, ženklas dide
lio abejojimo, kurio neįstengė 
nugalėti jo tvirtinimas. Taip, be 
abejo, klebono akivaizdoj jis 
nieko nepasakė, jis atsitraukė, 
bet jo smalsumas nenurimo. Ko
dėl jis negalėjo ateiti apžiūrėti 
tos vietos, kur prieš keletą va
landų jį buvo atvedusi jo tarny
ba? Taip pastačius klausimą, jis

Jis stovi sustingęs Kelias se- nesipriešino ir nuėjo pasižiūrėti 
kundes, veidu į altorių.... Juk t bažnyčią. Atsistojo jis navos 
mišios! Jis nusigali ir, žiūrėda- viduryje už vieno stulpo ir ap- 
mas į tabernakulį, meldžiasi: žiūrinėjo vietą. Nematė nieko 

nepaprasto, net nė išmušto vit-
— Viešpatie! aš pasitikiu Ta- ražo. Jis prisiartino prie grote- 

vim! *
Paskui ramiai jis tęsia dieviš-

dnacijos auka? Nemiegojus, tai; 
galėjo atsitikti ;

Jis sekė mažiausią jaunuolio, 
judesį. Pernešęs knygą į kairę' 
pusę, jis grįžo į savo vietą Ir! 
ten .pilnoje šviesoje, jis pasiro-! 
dė toks, kokį Barbame buvo įsi-! 
vaizdavęs savo atmintyje, kada! 
draugas jam sekti davė jo foto-! 
grafiją. !

It dabar Barbame pajuto to; 
džiaugsmo pilnumą, laimėjus ne 
tikėtą laimikį. Ak, dabar jam; 
pavydės visi Henri-Martin gat
vės draugai. Surasti jų Danie
lių, tą, kuris taip garbingi slė-; 
pėsi bažnyčioje, tai naujas daly-; 
kas! Policininkas murmėjo: ;

— Tiktai Barbauxui pasauly-! 
je gali pasisekti tokie dalykai!!

Ir, kreipdamasis mintimis į 
tarnaujantį, kalbėjo.

—Tarnauk sau toliau, mano 
mažyti, tarnauk sau, mažas kyai-

lių, ten, kur vakar buvo radęs 
kleboną: stulpai, kuriuos jis ga
lėjo matyti, neturėjo jokių su- 

jaučiasi pilnai apsaugotas. Argi jus, viskas išnvko. Liko tik vie- žeidimo pėdsakų. Jis atdreipė
akis į altorių: buvo mišios. Ku- liuk! Tu nė nesapnuoji, kad Bar-1 
nigas buvo dešinėje, patamau- baux yra čia: tuojau jis tave ma-| 
tojas, paprastai apsirengęs, sto- loniai paims nuvesti ramiai į ka- j 
vėjo prie jo ir buvo matyti jo 
veidas iš šono.

Seklys sudrebėjo. Kur gi Js, ------- - -------------------
pagaliau, yra matęs tą veidą? n- Kokia bus tavo mina.... Pala,; 
Ministrantas paėmė didelę kny- gudruolėli. neskubėk! aš mėgstu 
gą, nulipo nuo altoriaus laiptų anksto-pasidžiaugti savo pasi-; 
veidu į dalyvius. Barbauz tik su- sekimais!
silaikė nesušukęs: Ir, baigdamas, sekly \ beveik

— Henri-Martino gatvės bi- baku išreiškė savo džiaugsmą:
čiulis! — O vis tik Dievas yra geras

Taip, toji žuvelė — tai toji Barbauxui!
pat! Bet m, argi jis buvo halių- (bus daugiau)

jis nėra Dievo globoje? Ir tuo nas Dievas, 
laiku, kada pilna pasitikėjimo 
dvasia, jungdamasis su mišių* 
vyksmu, Danielius paskęsta mal
doj, jo gelbėtoją, kuris laiko šv. 
auką su karštu tvirtų širdžių ti
kėjimu, apniko baimės gundy
mas. Jis atsisuko lėtai į tikin
čiuosius: “Orate fratres ”, jo 
žvilgsnis, nežiūrint tos iškilmin
gos valandos, kada jis šaukė vi
sus melstis, pakrypo į stul
pą, prie kurio norėjo pasislėpti

Taip, policininkas Barboux 
yra čia. z-

Prieš septintą valandą jis su
grįžo į namus ir, kaip žvejys, iš
tiesęs savo tinklus, visuomet 
akis išplėtęs žiūri į upę, jis liko 
atviromis akimis, laukdamas pa
žadinimo, ir buvo pasiruošęs sa
vo tinklą mesti į vandenį, jei 
pasirodytų reikalinga.

Jis ėjo pro Gailestingumo 
bažnyčią, kuri buvo jam paka

bėjo: vienas iš tų seklių, kurie liui, ir galvojo apie nakties įvy-



JAUNŲJŲpZYGIAl
Ateitininkai ir skautai minėjo šv.

. Kazimierą Bavarijos sostinėj Miunehene
"Kjtyto 9 Muncheno skautai tuvių tautos dėmesio. Kiek- 

ir ateitininkai bendrai suruo
šė šv. Kazimiero gimimo su-

Jaunimas eina sn darbais Minėjimą atidarė kun.dr. J. 
Aviža, Vokietijos ateitinin-

Kaip suorganizuoti dinaminę 
politiką prieš Sovietp agresiją- 
svarsto latvię jaunimas

paganda šiandien vargiai priim
tina pavergtiem kraštam — per
daug jie yra apgauti. Vengrijos, 
Vokietijos ir kt išdavimas pa
darė pavergtuosius kurčius tuš
tiem žodžiam. Reikia bent mažų 
konkrečių darbelių, kurie rody
tų, kad Vakarai veikia, o ne de
klamuoja, ir kurie grąžintų pa
sitikėjimą.

Nei pirmu nei antru punktu 
siūlamos politikos napajėgs siek
ti Amerikos vyriausybė, nes opi
nija tam nėra palanki. Ne tik 
Europoje, bet ir Amerikoje. Rei
kia ilgesnio laiko, iki Vakarai 
persirgs ir atgaus sveiką nuovo-

- OBELI ESįiedo kaęaiienč, Daph- 
ne Fairbanks, 18 metų, išrink
ta Los Angeles, Calif., bet pats 
obels žiedo festivalis bus ge
gužes 1 Winchester, Va.

Lietuvių jaunimo gerą žygi ne
seniai įvertinom — jo lankymą
si pas Jungtinių Tautų delegaci
jas. Tenka pažymėti ir latvių 
jaunimo, jei ne žygius, tai su
manymus ir siūlymus.

Latvių kilimo Amerikos jau
nimo sąjunga, kurios centras ir 
informacijos biuras yra Brookly 
ne, išsiuntinėjo savo pasisaky
mą dėl pasipriešinimo sovieti
nio komunizmo agresijai.
. "Išlikimo strategija, šauks

masveikti" — tokio vardo sam- ką. 
protavimuose to jaunimo infor
macijos biuletenis ragina, kad 
Amerika imtųsi dinaminės, ofen 
zyvinės politikos prieš Sovietų

' pastangas paraližiuoti Amerikos
< jėgas.

įjg šiol — samprotauja — So
vietus nuo agresijos sulaiko du 
dalykai:
1. Amerikos pajėgos agresijai 
atremti ir atsiteisti —,
2. pavergtę ir komunisto valdo
mu tautę nelojalumas Sovietam, 
kuris gali virsti tam tikrom ap
linkybėm sukilimu.
Kai Sovietų Sąjunga pajėgs nie
kais paversti Amerikos atsimo- 
kęjimo pajėgas, beliks tada tik 
antras veiksnys, Sovietus sulai
kąs nuo agie ijos. Bet ir juo ne
galima remtis ilgus metus. Tad 
norint Ameriką apsaugoti nuo 
grėsmės, reikia veikti dabar, 
kol tiedu abu veiksniai dar yra

Vakarų visuomenei atsipeikė
ti ir atsipeikėjimo procesui pa
greitinti čia yra didžioji darbų 
sritis. Joje jaunimo iniciatyvą 
tenka sveikinti.

Dėmesio studentam
Centro Valdyba pratęsia už

siregistravimo datą ligi kovo 30 
dieną.

Vėliau užsiregistravę kolegos 
neturės balsavimo teisės. Pri
mename, jog balsuoti galima tik 
susimokėjus nario mokęstį. Jis 
yra priimamas skyrių valdybose 
arba pas Centro Valdybos iždi
ninką kol. Vytautą Dudėną, 
3521 W. 64th PI., Chicago 29, 
m.

Ta pačia proga norime atkreip
ti skyrių valdybų dėmesį, jog 
dar ne visi skyriai yra atsiun
tę nario mokęstį Centro Valdy
bai. Tą prašome padaryti gali
mai greičiau.

pajėgūs.
Būtent: LAmerika turi pasi

ruošti tam atvejui, jei pavergtos 
tautos sukilto; Amerika turėty 
paskelbti tam atvejui dekliara- Dar kartą kviečiame visas ko- 

' riją, kad netoleruos Sovietų Są- leges ir kolegas dalyvauti sąjun-

vienas šventasis turi įtakos 
laikui, tačiau ir laikas daro 
įtakos šventajam, šv. Kazi
mieras ir esąs vienas iš žy
miausių laiko žymės šventų
jų. Lietuvių tauta pažiūrėjo

ir skautų kapelionas Miun- į šv. Kazimierą kaip į to lai- 
hene, primindamas šv. Ka- ko svarbiausiąją įžymybę. O 

ta svarbiausioji šv. Kazimie
ro žymė — jo kova prieš ry
tų rusišką ortodoksiją už va
karietišką — katalikišką 
krikščionybę.

šv. Kazimiero svarbiausias 
žingsnis buvo sulaikyti ru
siškos pravoslavijos veržimą
si į Lietuvą. Lietuviai juto 
savo stiprybę per šv. Kazi
mierą, kaip užtvarą prieš pra- 
vcslaviją. šv. Kazimieras pa
sireiškė kaip Maskvos planų 
trukdytojas, tačiau kaip ko
vos su Maskva simboliu jis 
iškilo tik po mirties. Lietu
viai, garbindami šv. Kazi
mierą, sėmėsi jėgos kovai 
prieš Maskvą. Už tai rusai 
nedavė šv. Kazimierui ramy
bės nė po jo mirties: jį “eks- 
kamunikavo”, kovojo prieš jo 
kultą, uždraudė jo giesmę, 
nedavė ramybės nė jo palai-

zimiero gimimo (1458 spa
lio 3) ir mirties (1484 kovo 
4) datas ir pabrėždamas šv. 
Kazimiero iškilimą povytau- 
tiniais laikais, kuomet plati 
Lietuvos valstybė jau gniužo.

Po atidarymo sekė prof. dr. 
A. Maceinos paskaita — šv- 
Kazimiero kulto prasmė. Mū
sų žymusis filosofas iškėlė 
svarbiausiąsias šv. Kazimie
ro savybes, dėl kurių jis su
silaukė tokto nepaprasto Me VOKIETAITES Muenchene jau ruošiasi Velykų paradui. Tai nau

jos, mados skrybėlaitės.

menėje stoką politinio subren
dimo ir demokratijos dėsnių pa
gerbimo ir stengiasi ugdyti savo 
nariuose šias dvi nepaprastai 
svarbias savybes. Tauta, kuri ne
įstengia kurti kultūrinių verty
bių — miršta. Politinė ben-

LKD STUDIJŲ KLUBAI
Lietuviškosios emigracijos 

laisvės kovoje Jtiekviena pozity
vi jėga yra reikalinga ir net bū
tina. Tėvynei, surakintai pan
čiuose, šiandien neįmanoma 
plėsti kovos frontą už savo ribų. 
Užsieninės kovos yra patikėta
emigracijos lietuviam ir todėl druomenė, kuriai trūksta politi- ' 
pirmasis jų uždavinys tą kovą 
plėsti po visą pasaulį iki galuti
nio laimėjimo.

Į šią kovą jau kuris laikas kaip 
organizuotas vienetas yra įsijun
gę ir Lietuvių Krikščioniškosios 
demokratijos studijų klubai, sa
vo pirmajame atstovų suvažiavi
me 1956 m. rug. 2 Clevelande 
tarę, jog savo didžiuoju uždavi
niu laiko tėvynės Lietuvos išlais
vinimą ir to tikslo siekia viso
mis jaunomis jėgomis.”

Šis pasiryžimas ir šiandien y- 
ra visų mūsų širdyse ir protuo
se. Tačiau, kaip ir kiekviena sa
varanki ir nepriklausoma orga
nizacija, taip ir studijų klubai, dalim apsprepdžianti kasdieninį 
to tikslo siekia savito būdu ir gyvenimą ir jo apraiškas, 
savo veiklą riboja specifiniais 
konkrečiais uždaviniais.

jungos bet kokios ginkluotos in- gos rinkimuose. Sąjunga yra LKDS klubai yra lietuvių jau-

nės brandos, nustoja teisių į ne
priklausomą valstybinį gyveni
mą. Siekti politinės išminties 
gelmių ir kelti lietuvių politinę 
bendruomenę į valstybingumo 
aukščius ir yra vienas iš studijų 
klubų uždavinių.
ę Studijų klubų politinio au
klėjimosi ir ugdymosi lytis yra 
krikščioniškoji demokratija, ne
šanti dažnai nukrikščionėjusiam 
ir amžinose vertybėse pasimetu
siam pasauliui evangelinės de
mokratijos palaimą ir krikščio
niškojo politinio bei socialinio 
mokslo šviesą. Jų išeities taškas 
yra gyvenamoji realybė, didele

persekiojamas kaip antipra- 
voslavinis ir antirusiniš sim
bolis, kėlęs lietuvių dvasią.

Ir šiandieninis lietuvių 
spyrimasis Maskvai yra Va
karų spyrimasis Rytams. Tai 
kova tarp dviejų gyvenimo 
formų. Mūsų kova yra Ro
mos kova su Maskva, o šv.

Studijų klubai tiki, jog jų pa
sirinktasis kelias yra tikslus ir 
realus. Jie mano, jog politinio 

tervencijos, jeigu tautos sukils mūsų, parodykime jai daugiau nosios kartos organizacija, kun brendimo sritis yra ne tik ly-

simbolis ir šiandien, šiandien 
ši kova yra pasiekusi savo 
aukščiausiąją viršūnę, todėl 
ir šv. Kazimiero kultas šian- Avižienis, I. 
dien yra bene aukščiausiai 
iškilęs. Iki šiol, toje kovoje 
nepavargome. Jei šv. Kazi
mierą garbinsime ir ateityje,

• Bernardas šikšnius Rat- 
zeburge, Vokietijoje, baigė 
gimnaziją ir balandžio 16 iš
vyksta vieneriems metams į 
kariuomenę savanoriu; vė
liau žada studijuoti autoin- 
žineriją.

• Saleziečių gimnazija vis 
auga. Iš šiaurės Vokietijos 
šiemet rengiasi vykti nama- 
žas būrys berniukų.

• Hamburge medicinos 
mokslus studijuoja Arnoldas 
Grusnys ir Alfonsas Grinkus.

• Jaunimo choras veikia 
Melboume, Australijoje, jam 
vadovauja P. Morkūnas.

• Akademinio skautų są
jūdžio suvažiavimas įvyksta 
gegužės 10-11 d.d. Urbanoje. 
Rengimo komisiją sudaro A.

Čepėnaitė, -D. 
Tallat-Kelpšaitė, L. Kamins
kaitė, š. Milišauskas ir T. 
Remeikis. 2

100 lie- 
praktiš- 
medici-

kovo 22 
ii’ Put-

gyventoją valiai atstatyti.
2. Amerika turi išplėsti radijo ir 
kitokię ryšię su pavergtais kraš
tais propagandą, skatindama pa
vergtąsias tautas nusikratyti pa
vergėjais.

dėmesio. savo sąjūdin buria visus jaunuo
sius, besidominčius krikščioniš- 

Liet. Stud. Sąj. JAV į0 politinio — socialinio — vi- 
Centro Valdyba suomeninio mokslo ir gyvenimo

Jeigu visuotinis sukilimas ir 
nebūtų įmanomas, tai atskiro 
krašto sukilimas, tekis, kžfip bu
vo Vengrijos, sukeltų Sovietų do 
minuojamuose kraštuose irimą.

Lietuvos
komunistai

Teisingas latvių jaunimo biu
letenyje cituojamas Edmund
Burke įspėjimas: Blogybės 

i triumfui yra reikalinga, kad ge
rieji žmonės nieko neveiktų".

(Atkeltas iš 2 pus.l)

kalavimais, kurie auga lietuvių 
tautoje it kurių pati Maskva ne
gali nustelbti — Sniečkus dėl 
to kalba apie reikalą ugdyti sa
vo “lietuviškus kadrus” apie rei
kalą vartoti lietuvių kalbą. Bet 
tai ir yra maža dalis ženklų to, 
kaip lietuvių tautoje kilo ir stip
rėja spontaniškas reikalavimas, 
kad rusai neapsėstų liet tau
tos gyvenimo, kaip tai buvo caro 
laikais, kaip tai buvo Stalino lai
kais.

problemomis ir jų pritaiky
mu lietuvių tautos gyvenimui.

Savo specifinės veiklos lauku 
studijų klubai pasirinko politi
nio auklėjimosi ir ugdimosi sri
tį. Klubai jaučia lietuvių visuo-

Teisinga yra mintis, kad tik di
namiška ir veržli politika apsau
gos pačią Ameriką. Pridėkim 
dar likimas laukia tas pats Ame
rikos kaip ir pavergtų kraštų ar
ba pavergti kraštai atgaus lais
vę, arba bus pavergta ir Ameri- Tai yra natūralus kelias, ir 
ka, nes blogybė vietoj nesus- nieko nepadės Sniečkaus aiški- 
toja: arba ji plečiasi,^arba trau- nimas, jog tai yra padaras A- 

merikos imperialistų ir jiem tar
naujančių “buržuazinių nactona- 

loma Amerikos informacinė pro- listų, išsidanginusių į užsienį”.

kiasi atgal ir sunyksta.
\ Tačiau antrame punkte siū-
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Paskutinės vakarienės metu 
Kristus bent kelis kartus įspėjo 
Judą, bet visa tai nedavė nė ma
žiausios naudos. Nuodėminga 
Judo paslaptis Kristui aiškiai 
buvo žinoma. Judas savo šlykštų 
tikslą galėjo paslėpti nuo kitų 
apaštalų, bet ne nuo Kristaus.

Kai Jėzus nuplovė visiems a- 
paštalams kojas, Jis tarė: “Jūs 
esate nesutepti, bet ne visi”, šie 
Mokytojo žodžiai buvo taikomi 
Judui, bet jis liko užkietėjęs. 
Tuomet Kristų, būdamas dvasio
je neramus, dar aiškiau kalbėjo:

“Iš tikrųjų iŠ tikrųjų sakau 
jums vienas iš jūsų įduos mane”. 
Visi apaštalai nusiminė, išgirdę 
šiuos Mokytojo žodžius. Jėzus 
gi tęsė: “Vargas tam žmogui, ku
rio žmogaus Sūnus bus įduotas. 
Geriau būtų tam žmogui, kad jis 
būtų negimęs”.

Sunku išaiškinti, kaip Judas Is- 
karijotas galėjo atlaikyti tuos 
Išganytojo perspėjimus. Jam vi
sa tai nepadarė įtakos.
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• Argentinos universite- 
’ tuose studijuoja arti

tuvių, daugiausia 
kuosius mokslus — 
ną, inžineriją.

• Putnam, Conn., 
susirenka Hartfordo
namo studentų ateitininkų 
draugovės. Pašnekesį apie 
Bažnyčią ir kultūrą praves 
S.' Sužiedėlis, Ateitininkų 
Federacijos vadas.

• Jaunimo stovykla buvo 
surengta Brazilijoje prie Su- 
arao pajūrio.

Liet. Stud. S-gos JAV 1958-59 
Kadencijai Centriniu organu 
Rinkiminės Komisijos Praneši

mas
Rinkiminė komisija, suside

danti iš pirmininko Gedimino 
Kurpto, sekretorės Birutės Ka- 
počiūtes ir narių — Birutės Ba- 
naitytės, Birutės Danerytės ir . 
Alfredo Jakniūno, skelbia LSS 
Centro Valdybos, Kontrolės Ko
misijos ir Garbės Teismo 1958- 
59 mokslo metams rinkimus.

• D. Britanijoje lietuviška- Kandidatų siūlymo paskutinė

• Meilutė Tapulionytė bai-
bus laidas, kad šioje kovoje gė chemijos inžineriją Illi-
nepavargsime. nois universitete Urbanoje.

Tolimesnėje minėjimo pro
gramoje buvo suvaidintas A. jaunimas susibūrė į vie- data yra kovo 31 d., 12 vai. nak

ties. ši data reiškia pašto ant
spaudo datą. Siūlant kandidatus 
prašoma laikytis LSS JAV Cen-

giaį svarbi, bet ateities perspėk- _ w __
tyvoje netgi svarbesnė už kai Grinienės sukurtas penkių Lietuvių Jaunimo Sąjun- 
kurias kitas tautinio progreso paveikslų 
sritis. Kartu studijų klubai savo 
veikloje pasisako už krikščioniš
kojo realizmo pagrindą, atmes
dami laikino pasitenkinimo ieš
kantį nerealų blaškymąsi roman
tinėse sąvokose ir kultūrinio —

(Nukelta į 7 psl.)

scenos vaizdelis
“šventasis karalaitis’’, kurį
atliko A. Laukaitis. S. Lau- 
kaitiehė, J. Jakštytė, S. Pau
liukevičienė, L. Ruseckienė, 
P. česūnas. H. Meijeris, V.

Uždaromąjį žodį tarė trinių Organų Rinkiminių Tai-
Miuncheno skautų ir skau- syklių.
čių draugininke A. Rugieniu- Rinkiminės Komisijos adre-
tė. Minėjimas baigtas sugie- sas: Birutė Kapočiūtė, 15 Park 
dojus giesmę “Marija, Mari- Lane, Jamaica Plain 30, Mass. 
ja.” (Eli) Rinkiminė Komisija

Judas Iskarijotas
Itą krauja". Tačiau jų atsakymas

KUN. FR. EDMUND, CP. buvo šaltas: “O kas mums* dar-

Vertė J. Butkevičius,
bo? tu žinokis!

Mokytojau!” šis jo pabučiavimas 
įėjo į literatūrą ir istoriją kaip 
didžiausio niekšingumo ir gėdin
gumo ženkas.

čia yra daugiau negu keista, 
kodėl Judas pasirinko tokį pa
sveikinimą, lyg būtų ilgą laiką 
nesimatę. Rytų šalyse tikrų drau 
gų ir bičiulių tarpe buvo papro
tys — vienas antrą apkabinti ir 
pasveikinti. Mes savo draugui 
ar pažįstamui nė rankos nepa
duodami, jeigu su juo kas dieną 
susitinkame. Taigi ir Judui Is- 
karijuotui tuo metu nebuvo jo
kio reikalo apkabinti ir sveikinti 
mūsų Išganytoją, nes jį matė 

į Getismano sodą toje žibintų P^eš pora valandų Paskutinės 
šviesoje blykščiojo kareivių kar- Vakarienės metu. Jokios aplin
kai. kybės nevertė jį rodyti specialų

Kol kas vyko palaningai, bet draugingumą savo Mokytojui, 
staiga susidūrė su dideliu sunku- ^ia iškyla rimtas klausimas, ko
mu: kaip jie naktį pažins Jėzų dėl Judas taip pasielgė? Ar tai 
Nazarėną? čia Judas Iškąrijotas buvo piktumo atsižadėjimas iš 

Kiti -apaštalai labai paprastu ūmai atėjo jiems į pagalbą: “Ku- J°do pusės? O gal tik bandymas 
------ paslėpti savo siekimus, o gal dėl

to, kad laki jo vaizduotė nesura
do kito būdo išeiti iš susidariu
sios padėties, kurioje pasijuto 
esąs patekęs.

Tačiau Judas šiuos žodžius gir
dėjo gana aiškiai. Paskubomis 
jis atsikėlė nuo stalo ir išėjo Į 
nakties tamsybes.

Gretai jis perėjo tamsias gat
ves ir atsidūrė aukščiausiojo 
kunigo Kaifo rūmuose. Ten jis 
pranešė ir sendrijonui ir pačiam 
Kaifui, kad jų lauktas laikas atė
jo. Šią tamsią naktį Getismano 
sode bus galima rasti besimel
džiantį Mokytoją.

Kaifo rūmų kiemas buvo ta 
scena, kur vyko skubotas pasi
ruošimas. Abiejų vyresniųjų ku
nigų kareiviai ir tarnai rinko 
ginklus, degė žibintus. Pakely

Sviedęs, sidabrinius šventyk- 
lon, didžiausios nevilties pagau
tas. Judas Iskarijotas išbėgo.

Jis nusipirko virvę ir išėjo sa
vo pasrinktu keliu Golgotos kal
no link. Ir tie žmonės, kurie po
rą valandų vėliau ėjo tuo keliu.

žmogišku būdu vienas pakui an- rį aš pabučiuosiu, tai tas; suim- 
trą ėmė klausti savo Mokytoją: kitę ji ir veskite atsargiai”.
“Ar tai aš, Viešpatie?” * Judas nebegalėjo likti tik pa- 

Nėra abejonės, kad Judas jau- syvus išdavimo stebėtojas — tu- 
tė, jei jis vienas tylės, tai įtari- rojo pridėti ir savo dalį.

Į Getismano sodą jie atvyko 
kaip tik tuo metu, kai Jėzus at
sikėlė nuo žemės iš agoninės sa- 

______ Dabar Judas atliko 
vaidmens paskutinę dalį.

mas kris ant jo. Todėl jis pasi
ryžo atlikti savo tragingą vaid- 

Ir jis prisijungėmen{ fld galo. Ir jis prisijungė 
prie kitų su savo klausimu: “Ar 
tai ai, Mokytojau?” Jėzus jam 
atsakdė: “Tu tai pasakei”. Nie-

savo

ir traginga istorija būtų kitaip 
pasibaigusi. Jeigu jis būtų tik 
sulenkęs savo sustyrusias kojas 
ir būtų pradėjęs prašyti atlei
dimo, pasigailėjimo. Argi jam 
tai būtų buvę atsakyta?

Tačiau Judas Iskarijotas bu- Pamatė po medžiu vėjo supamą 
vo nepalenkiamas. Jis nusigrę
žė nuo Išganytojo į nakties tam
sybes, o Išganytojas pradėjo sa
vo skausmingos kelionės pir- 
nuosius žingsnius į kentėjimus.
į Kalvarijos kalną ir pagaliau į ruoklio virvę? Argi jis negalėjo 
mirtį ant medžio kryžiaus.

Greitai bėgo tamsybės valan
dos, kurias greit pasivijo penk- das Iskarijotas dėl asmeninės 
tadienio aušra. Tačiau Judui Is- 
karijotui neteikė jokūn poilsio. 
Penktadienio aušra ji gąsdino ir 
stūmė desperacijon.

Rytą visas Jeruzalės miestas 
neapsakomai susijaudino išgir
dęs žinią, kad Jėzus Nazarėnas 
nuteistas mirti. Ji išdavė buvęs 
jo mok., apaštalas Judas, d teis
mas rado Jėzų kaltu mirti.

Sic žodžiai skambėjo Judo au- ir visi kiti žmonės, turėjo dide- 
syseir artino tragišką jo galą. 
Staiga jį ėmė slėgti nekalto Kris 
taus kraujo kaltė. Sidabriniai 
pinigai, kurie jam atrodė tokie 

Tačiau šiame aukščiausiame saldūs ir jį masino, dabar degi- 
Išganytojo pasiaukojimo mo- no j0 pirštus, primindami Moky- 
mente Jėzaus kantrybė dar ne- tojo išdavimą. Ne atgaila, bet 
pasibaigė. Jis maloniai kreipė- desperatiškas nusuvylimas mi
si į Judą: “Prieteliau, ko atė- vijo ji pas vyriausius kunigus 
jai? Pabučiavimu tu įduodi Zmo- atšaukti savo nelaimingos išda-

pakaruoklį.
Ar iš tikrųjų buvę jo tik tokis 

tikslas? Ar pakvietimas apašta
lavimo darbui jam negalėjo 
duoti geresnių tikslų už paka-

užsitarnauti geresnių žodžių sa
vo paminklui, kaip šiuos: “Ja

savo puikybės, pavydo ir neapy
kantos Dieviškajam savo Moky
tojui. paniekinęs pašvenčiamą
ją Dievo Malonę, pats pasišali
no iš tos vietos, kuri jam buvo 
paskirta”.

Čia atsakymas Į visa tai. gali 
būti Dievo Malonės paslaptis, 
kuri niekuomet pilnai nebus iš
aiškinta. Judas Iskarijotas, kaip

lį galimumą iškilti į savo dory
bių viršūnes arba nusileisti į di
džiausias nuodėmių gelmes. Jo 
tragedija yra kiekvieno šioje že
mėje gyvenančio tragedija, tra
gedija to. kuris paniekina paš
venčiamąją Dievo Malonę ir vi
sus dvasinius idealus. Pagąliau 
tokie žmonės apsižiūri, kad jiem 
daugiau nieko kito šiame gyve- 

vystės. Baisus jo desperacijos nime nebelieka, kaip tik nuodai.
priekin su tariama J31 Pabučiavimu tu {duodi Zmo- atšaukti savo nelaimingos išda- daugiau nieko kito šiame gj vo

kas prie stalo šių Jėzaus žodžių meile ir dideliu draugiškumu 8aus Sūnų?” vystės. Baisus jo desperacijos nime nebelieka, kaip tik nuodai,
negirdėjo, tik vienas apaštalas Mokytojui, jis apkabino Jėzų, pa- Kad šią valandų Judas būtų riksmas suskambėjo jųjų ausy- peilis, revolveris arba Judo Iska-
Jonas. bučiavo ir pasveikino: “Sveikas, paklausęs Išganytojo, jo liūdna se: “Nusidėjau išduodamas neką vijoto virvė ..
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Spaudos draudimo laikotarpiai
<■

Iki šiol. buvo įsigalėjusi 
tradicija ir, gal būt, ji turėjo 
daugiausia istorinio pagrin
do, spaudos draudimo laiko
tarpį skirstyti į du perijo- 
dus: Priešaušrinį (1864 — 
1883) ir Aušros (1883 — 
1904). šis skirstymas buvo 
pagristas, atsirėmus ne tiek 
vadais, kurie turėjo lemen- 
čios reikšmės to meto lietu
vių tautiniam veikimui, kiek 
Prūsuose spausdinamos ir 
slaptai gabenamos lietuvių 
spaudos turiniu ir lietuvių 
visuomenės sluoksniais, įsi
jungusiais į slaptos lietuvių 
spaudos darbą. Po lietuvių 
spaudos uždraudimo pradė
toji vyskupo M. Valančiaus 
slaptos lietuviškos spaudos 
gaminimo ir gabenimo akci
ja iki “Aušros” laikų veik 
išimtinai apėmė religinę li
teratūrą: maldaknygės' 
mynUs, religinio turinio kny
gas, elementorius. Ir visai 
tai akcijai vadovavo dvasi
ninkai. žinoma, daugumas 
iš jų patys kontrabandos ne
gabeno, kaip ir pasauliečiai 
inteligentai, įsitraukę vėliau 
į slaptos lietuvių spaudos 
kontrabandą, bet
surado asmenis gabenti drau
džiamas knygas, pas save 
jai laikė, žmonėms dalijo ir 
toliau siuntė. Dar ir pati 
“Aušra”, kaip tvirtino prof. 
V. Biržiška buvo platinama 
tų pačių moterėlių, paska
tintų kunigų. Istoriko Povi
lo Šležo tvirtinimu, pagrįstu 
dokumentine literatūra, pa
sauliečiai inteligentai akty
viai įsijungė į slaptos spau
dos darbą tik po Kražių sker
dynių (1893 m.), pamatę,

kacijai ir to pasipriešinimo 
veikimo metodai galiojo vi
są spaudos draudimo metą.

maičių vyskupiją,. apėmusią 
pusę Lietuvos, sėkmingai ga
lėjo veikti ir tautinėje dirvo
je.

Jokiu būdu negalime to 
pasakyti, apie vysk. A. Bara
nauską. Jis nebuvo lietuvių 
tautos vadas, ypač po vysk. 
M. Valančiaus mirties. Jo ra
šyta poezija yra dar vysk. 
Valančiaus laikų. Po vysk. 
Valančiaus mirties kun. A. 
Baranauskas buvo tik Kau
no kunigų seminarijos pro
fesorius dėstęs lietuviu k., 
homiletiką ir kitus dalykus. 
Tiesa, jis savo lietuvių kal
bos painokomis ir lietuvių 

’ kalbos žinojimu žavėjo klie
rikus ir juos stebino, kai pas 
jį lankėsi žymūs Vakarų 
Europos lingvistai. Bet tai, 
toli gražu, dar nėra vadova
vimas visai tautai Ir jo tau
tinę poeziją lietuviai pradėjo 
pažinti “Aušros”’ ir vėles
niais laikais. Jei jis rašė 
straipsnius, įrodinėjančius 
netinkamumą rusų raidyno

kunigai lietuvių kalbai, tai dar ne
reiškia, kad jis buvo vadas, 

. ne jis vienas tą klausimą kė
lė.- Lietuvių tauta, kovojusi 
su rusifikacija, naudojosi 
vysk. M. Valančiaus paliki
mu.

Ir dr. V. Kudirka nei bu
vo visos susipratusios lietu
vių visuomenės vadas nei jo 
veikla reiškėsi per visą lai
kotarpį (1883 - 1904). Ak
tyviai įsijungė Į lietuvišką 
veiklą tik 1888 metais, kada 
buvo suorganizuota draugi-

kad ir beginklis, bet drąsus ja “Lietuva”.. Dr. V. Kudir- 
lietuvių pasipriešinimas ne- kos leistas “Varpas” tautiš- 
ša laimėjimą. Nuo “Aušros” kai susipratusią lietuvių vi
lki “Varpo” — šešerių metų suomenę te jungė vos porą

Labai' gyva polemika buvo 
iškilusi tarp “Tėvynes Sar
go” ir Varpo” dėl tautos iš
davikų. Jei pozityvistinėj ir 
socialistinėje lietuvių visuo
menėje vadovaujamos reikš
mės turėjo dr. V. Kudirka, 
tai tuo pat metu katalikų 
lietuvių tarpe nemažesnės 
reikšmės turėjo “Apžvalgos” 
redaktorius kun. K. Pa
kalniškis ir ypatingai “Tė
vynės Sargo” redakto
rius kun. J. Tumas. Jei 
prie jų pridėsime didelį ka
talikiškos literatūros gamin
toją ir uolų lietuviškos spau
dos platintoją kun. A. Vy- 
tartą, tai turėsime trijulę, 
kuri tuo metu Žemaitijoje 
vadovavo tautinei ir religi
nei lietuvių kovai su rusifi
kacija. Jiem* talkininkavo 
visa eilė jau susipratusių 
lietuvių kunigų.

Be to, negalima sutikti 
su kun. V. Bagdanavičiaus 
tvirtinimu, kad “Varpas” 
buvęs būdingiausias to lai
kotarpio laikraštis. Jei žiū
rėti lietuvių kovos už savo 
spaudą atžvilgiu, tai turime 
pirmenybę pripažinti kaip 
tik ne “Varpui”, bet “Ap
žvalgai” ir “Tėvynės Sargui”. 
Prof. V. Biržiška “Bibliogra
fijos žiniose” sako, kad “Ap
žvalgos” ir “Tėvynės Sargo” 

(Nukelta į 6 psL)

DETROIT MICU
Dievo Apveizdos parapijos 

misijos prasidės sekmadienį, 
kovo 23, 4 vai. p.p. Misijas 
ves T. Pius Šarpnickas, O.F.

tarpas — buvo lyg pereina- metų, kol išryškėjo jo pozi-

liginės literatūros pradeda nes pažiūros. Kodėl atsira-
rastis ir pasaulietiška spau-

pasaulietis inteligentas, įsi
traukiąs į tautiškos spaudos 
darbą. Todėl būtų daug tiks
liau laikytis seno tradicinio 
skirstymo į du laikotarpius, 
kaip anksčiau minėjome.

Kun. Vyt- Bagdanavičius, 
MIC, skirsto į tris: Valan- 
čiuvinį (1864 — 1875), Ba- 
ranauskinį (1875 — 1883) 
ir Kudirkinį (1883 — 1904). 
Jei pirmasis laikotarpis ati
tinka realią istorinę tikrovę, 
tai pastariejie du — nieku 
būdu. Teisybė, vyskupas M. 
Valančius tuo metu buvo lie
tuvių tautos vadas, kurio au
toritetas visiems lietuviams 
buvo šventas, ir jo klausė. Jis 
dar prieš spaudos draudimą 
buvo užsibrėžęs plačiu mas
tu, kad ir iš religinio taško, 
gelbėti rusų smaugiamą lie-

do “Apžvalga”. Dėl to, kad 
“Varpas” negalėjo patenkin
ti katalikiškai nusiteikusios 
ir galvojančios lietuvių vi
suomenės. Jei Sūduvoj ir ne- 
inteligentų tarpe buvo žino
mas “Varpas”, tai kitose 
Lietuvos vietose, ypač Že
maitijoje, “Varpo” įtaka ne
buvo jaučiama Tai aiškiai 
sako kan K. Pakalniškis, 
ir kan. M. Vaitkus Nevisur 
galima pasitikėti ir ramtis 
kun. J.
nai jis mėgo vartoti super- 
lativus, kur reikia ir kur ne
reikia.

Žemaičius ir kitų sričių 
kaimo žmones pradėjo tau
tiškai šviesti pirmiausia “Ap
žvalga”. Jos stilius buvo pa
prastas, kaimo žmonėms su
prantamas, ir labai kovingai rys lietuvių, ir miesto burmistro

Tumo žodžiais. Daž-

PREL. J. Ą M BOTU I, iv* Trejybės parapijos Hartforde klebonui minint 45 metų klebonavimo sukaktį, 
buvo sudeginti paskolos dokumentai (mortgage). Tarp kitu parapiečių matome Metropolitan Operos 
solistę Anna Kaskas.

DINGUSI VIEŠNIA PASIRODĖ TAUTIŠKAM DRABUŽY
ton, N. J. Tą dieną šv. Povilo nes man ir kitiems lietuviams jis 
parapijos trys katalikių skaučių yra simbolis mūsų tėvynės, sim- 
draugovės, drauge su savo mo
tinomis, dalyvaujant Įžymioms 
viešnioms ir svečiams turėjo sa
vo tradicinius metinius, komuni
jos pusryčius. T. Masionytė ten 
buvo pakviesta, kaip svečias kal
bėtojas (guest speaker) Baž. 
ir dalyje pusryčių programos 
dalyvavusi, prieš savo žodi pra
nyko iš salės, kur buvo susirin
kę per 270 asmeniu, ir staiga, 
kai dalyviai jau buvo bepasigen- 
dą dingusios viešnios, pasirodė 
jiems puikiame, ką tik iš Lietu
vos gautame, tautiniame kostu-

šiokiom dienom bus vakarais 
7:30 vai.

Kadangi ši parapija, rodos, 
kasmet mažėja, nors tik 
neseniai statyta bažnyčia, 
klebonas kun. M. Kundrotas 
prašo visų lietuvių kuo gau
siau į misijas susirinkti. Tu
rintieji automobilius prašo
mi padėti atvykti toliau nuo 
parapijos gyvenantiem, ypač 
senesnio amžiaus žmonėm. 
Jei daugiau lietuvių atvyks 
į bažnyčią, misijas, susirin
kimus, tai mūsų sunkiai už
dirbtas pinigais statyta šven
tovė išliks lietuviam, kitaip 
ji gali atitekti kitataučiam.

Dėl Dievo ir Lietuvos, mei
lės atvykite į misijas.

Parapijos Komitetas

bolis viso, ko mes netekome, bet 
taip pat simbolis to, ką mes ti
kime greitai vėl atgausiant”.

Su tokiu pat gražiu kalbos 
stiliumi ir iškalba priminusi die
nas. kai Lietuva džiaugėsi demo
kratinėmis laisvėmis, nupasa
kojo bolševiku okupacijos žiau
rumus, trėmimus į Sibirą, nu
piešė, kas yra Sibiras su jo ver
gų stovyklomis ir kančiomis, o 
po to išvedė klausytojus savo 
šeimos skaudžioje pabėgėlio ke
lionėje i vakarus iki Amerikos.

Savo žodi užbaigė priminda
ma. kad šiais metais sueina 500 
metų nuo pirmojo lietuvio šven
tojo, Šv. Kazimero gimimo. Jis 
buvo Lietuvos kunigaikštis ir 
mirė labai jaunas. Jis yra glo-

I IŠ VISUR
• Juozas Vyšniauskas mirė 

kovo 1 Hannovery. Vokietijoje. 
Jis buvo vietinės Balfo šalpos 
komisijos piinūninkas.

• Lietuviai mariįonai JAV pa
siėmė moderuoti naktinės adora
cijos namuose judėjimą lietuvių 
tarpe. Kun. M. Crawley-Boevey 
“Šventoji valanda nakties adora
cijai namuose" vadovėlį išver
tė M. Paulauskas. MIC. Vadovė
lis baigiamas spaudinti Chica- 

’goje-
• A/L Matukas, filosofas neo- 

tomistas. davęs visuomenei “Ne 
visa miršta” — eschatologiniais 
klausimais ir “Tikrovės suvoki
mas” — filosofininius pažinties 
klausimus, šiuo metu tebestudi- 
juoja B. Paskalio mintis, kurias 
ruošia lietuviškai Laidai

• Hamburge, Vokietijoje, šo
ferių kursus lanko Jonas Valai
tis ir Mikas Lipšys. Laivo virtu-, 
vėje mokosi virėju Vilius Jan
kevičius.

• Leonardas Paltanavičius, 
lietuvis vienuolis pasionistas. gy
vena Australijoje ir veikia tarp 
lietuvių katalikų, aptarnauda
mas tolimas lietuvių kolonijas.

• Australijos lietuviai laikraš
tininkai, gyveną Adelaidėje, bu
vo surinkę ir aptarė, kaip papil
dyti. patobulinti jų vietines ži
nias, skelbiamas Australijos lai
kraščiuose. Tam reikalui išrink
tas E. Maziliauskas, kuris derins 
informacijų teikimą lietuvių 
spaudai.

• Ipolitas Tvirbutas su akto
rių grupe Chicagoje Stato S. 
Maugham “Pažadėtąją žemę”. 
Pastatymas Įvyks gegužės mėn. 
Jaunimo centre.

• Chicagos Lietuviu Tarybos 
rengtame nepriklausomybės mi
nėjime auku surinkta 6.571.25 
dol.

• Dr. A. Vilčinskas paskirtas 
Argentinos sveikatos departa- 
to vicedirektorumi. Jis yra gi
męs Kaune, medicinos mokslus 
prieš 4 metus baigė Buenos Air
es universitete. '

Paterson, N. J. šv. Kazimiero 
parapija kovo 9-16 turėjo dide
lės laimės klausyti tėvo Viktoro 
Gidžiūno, O. F. M. misijų. Nors 
mūsų parapija ir netoli nuo di
džiausiojo pasaulyje miesto, bet 
tokio masto misijionieriai čia 
retai užklysta: berods, ar nebus 
pirmas dešimtmečio ar daugiau 
laikotarpyje. Įvairaus amžiaus ir 
išsilavinimo klausiusieji misijų 
yra vienos nuomonės, kad tėvas 
Viktoras yra tikrai Dievo apdo
vanotas didžiomis misijonieriaus 
dovanomis: puikia iškalba, po
puliariu, aiškiu minčių dėstymu 
ir Įtikinančiomis išvadomis. Tė
vo Viktoro misijos šioje nedide- me. Jau tokiu nelauktu pasiro- 
lėje parapijoje bus pasisekusios, dymu užvaldžiusi publikos dė- 
Po misijų tėiras Viktoras tokius mesi, savo mintimis, ji pavergė 
pat gražius pamokslus tęsė šioje' juos visai. Padėkojusi už suteik- 
parapijoje kovo 16-18 buvusiuo- tą jai garbę, ji kalbėjo skautėms 
se 40 valandų atlaiduose, i ku- ir svečiams: “Jūs. tur būt. stebi- .,. , •bejas Lietuvos jaunimo ir viso 

„ ..........- . , - ,. ,, . . f , . jaunimo, kuris siekia jo para-
mgų. Parapijiečiai ilgai bus de- klausiate, kas as esu. As esu A- Kiekviena diena, kur iūs 
kingi kleb. kun. J. Kintai už pa- merikos pilietė, bet esu iš toli- bQsite mokykfoje gatvėje ar^ fra,,’°ie Juan Domey- 
kvietimą šio Įžymaus ir nuošir- mos šalies Lietuvos, kuri šian- ? J • s J

riuos atsilankė daug svečių ku- tės, kodėl aš taip apsirengus ir.

daus misijonieriaus ir ilgai gai- dien yra už geležinės komuniz-
vinsis tėvo Viktoro mintims.
T Masionytė pas Amerikietės 

Skautes
Tuo pat laiku, kai tėvas Vik

toras darbavosi su misijomis Pa- 
tersono, kovo 16 d. šios parapi
jos narė, Seton Hali universite
to ni-čio kurso studentė busimo
ji pedagogė Teresė Masionytė, 
atliko pasigėrėtinai gražią misi
ją Paterson kaimynystėje, Clif-

mo uždangos, kur tokie komuni
jos pusryčiai yra laikomi nusi
kaltimu. o mergaičių skaučių 
organizacijos, yra laikomi pavo
jingos valstybei ir yra už Įsta
tymo ribų. Vienintelė leista jau
nimo organizacija yra komjau
nimas. kuri auklėja neapkęsti 
Dievo Bažnyčios, demokratiją ir 
visa kita, kas mus čia yra taip 
brangu. Aš dėviu šį tautini rūbą.

namie, kai tik prisiminsite, 
melskitės i šv. Kazimierą, nors 
ir šiais trumpais žodžiais: “Bran
giausias šv. Kazimierai, melskis 
už visus Lietuvos vaikus ir visą 
jaunmą. esanti už geležinės už
dangos”.

• Čilės ambasadoriumi Aus-

VASARIO 16 MINĖJIMAS NEWHAVEN, CONN.
Šiemet Lietuvos nepriklauso

mybės šventė buvo iškilmingiau 
paminėta. Vasario 9 prie miesto 
rotušės susirinko nemažas bū-

padėjėjas W.T. O’Connell užde
gė laisvės švieselę ir perdavė lie
tuvaitei Janinai Eidukaitei, lin
kėdamas kad Lietuva vėl greit 
būtų nupriklausoma.

E čia susirikiamę lietuviai nu-

nusistatęs prieš rusus. Nesi
varžydavo ir žodžiais kovojo 

tuvių tautą. 6 uždraudus prieš rusus ir polemikoje su 
spaudą, vysk. M. Valančius “Varpu”, kuris kartais ne 
ryžosi epochiniam žygiui — vietoje užkabindavo katali- 
gelbėti atsidūrusią istorijos kų tikėjimą ar kunigus. Net 
kryžkelėje lietuvių kultūrą. “Tėvynės Sargas”, redaguoja- žygiavo Į šv. Kazimiero parapi- 
Jis suorganizavo lietuvių mas didelio toleranto kan. Jos bažnyčią, palydėti policijos, 
tautos pasipriešinimą rusifi- Juozo J. Tumo, neišven- Buvo nešamos Amerikos ir Lie- 

tusos vėliavos ir atitinkami pla- 
katai. Bažnyčioje laisvės ugnelė

;! buvo pastatyta prie Šv. Kazimic- LawrCHCC^ MaSS< 
ji; ro statulos, papuoštos raudono

gėlėm. Buvo atnašautos mišios’ 3 vai. p. p. šv^ Pranciškaus par 
už žuvusius dėl tėvynės laisvės.

Po pietų 3 v. parapijos salėje 
Įvyko minėjimas su menine pro
grama Alto pirmininkas J. šil
kas pradėjo minėjimą ir pakvie- 

} tė kun. J. Rikteraitį sukai, mal
dą. Sveikinimo žodį tarė dr. Ki- 

; zik — ukrainiečių atstovas. Pa- 
į grindinis kalbėtojas buvo prel.

M. Krupavičius, primines lietu
vių skaudžias pergyventas valan-

' das ir kvietęs visus Amerijoje 
į gyvenančius lietuvius dirbti tė-

Stulginskų šeima iŠ VVaterburio viai ir estai. Visų pritarimu pel- 
išpildė dainų programą. nas paskirtas Balfui, o surinktos

Aukų surinkta 256 dol. Šiam aukos persiųstos Aliui. Aukavo: 
minėjimui darbo Įdėjo: mūsų vi- po 5 dol. B. ir M. Kraučaliai, A. 
karas kun. J. Rikteraitis, Alto Mrs. Radzevičiai, P. ir G. Valū- 
pirm. J. Šilkas. V. Sušinskas, J. nai, po 2 dol.—P. Aleksandrari- 
Kisielius ir eilė kitų. Alto vardu čius, J. Butėnas, J. Beliauskas, 
nuoširdžiai dėkojame visiems už J. Mockaitis, A. Valinčius. V. 
aukas ir atsilankymą minėjime. Liuiza. E. Gačiauskienė; po $1.00

M. M. Aleksandravičius. E. Milke
vičienė, H. Varanauskienė. K. 
Bendoraitis. A. Sulčienė. J. Dap- 
kis St. Aleksoms ir kiti.

TORRINGTON, CONN.
Balto ir Alto skyriai suruošė 

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą, prie kurio prisidėjo lat-

T. Masionytės misija puikiai 
pasisekė. Dalyvai šluostė ašaras, 
klausydami jos jautrios kalbos. 
Rengėjos pabrėžė, kad jos dar 
neturėjo tokios kalbėtojos, ku
rios su tokiu Įtemptu dėmesiu 
klausytųsi ypač pačios mažosios 
skautės. Vadovybė pareiškė no
ro susitikti su lietuvėmis skautė
mis ir domėjos, ar Masionytė ne
sutiktų ir daugiau paskaitų pa
rengti kitiem skautų viene
tams. Visos labai domėjosi tauti
niu kostiumu. Masionytė gavo 
dovanų, o po to i namus atsiun
tė dar ir pintinę puikių gėlių.

Pastebėtina, kad T. Masionytė 
prieš Kalėdas dar dalyvavo Pa- 
tersono YMCA ir kt. panašių 
organizacijų surengtose moks
leivių diskusijose apie koegzis- 
teneją su komunizmu. Vietos

ko. kurio senelis buvo Lietuvos 
sukilimo vadas prieš rusus, iš 
Vilniaus pasitraukęs Į vakarus 
ir emigravęs j Cflę. kur buvo u- 
niversiteto rektoriumi, mokyklų 
sistemos organizatoriumi. Jis at
rado mineralą “Domeiųuitis". 
Jo vardu pavadinta upė kalnas 
ir kelių miestų gatvės bei aikš
tės. Ankščiau Jonas Domeika 
buvo Čilės konsulas Los Angeles
mieste. Kalifornijoje, o prieš tai 
— Čilės konsulas Argentinos 
mieste San Carlos de Bariolo- 
che.

• Lietuvių sodyboje prie Lon
dono. Anglijoje, jau rengiamasi 
vasaros atostogom. Taip pat pri
ima atostogautojaus ir Velykų a- 
tostogom.

n Kovo 23. Kančios sekmadieni.

The Carmclite Fathcr* Guild ©f the Province ©f the MoitPurc Heart 
of Mary, take pleasure in announcing that the 12-inch 33</3 L. P. 
unbrcakable vlnyl record entltled "TRIS IS THE MASS" t»a* met 
with the spontaneous enthusiasm as wa» indicatcd ty lettera rc- 
ceived from the Prelate* of the Cath. Hierarchy in the Uuiteef State*,b CCIvea Trom ine t»rciaxc» OT inc vain. mcrarcny

V Canada, Ireland and New Zealand, who had heard the record were
well pleascd with it* accurate presentatlon, and wcre Mtiefied that 
it could suppiy a need in every Catholic home and to non-Cathohc* 
as wcll.

MATHEL, Ine. of ENGLEVVOOD, N. J., the solo dMrlbutor ha* 
advised that the record can now be obtained through department 
store**. record dealers or gift shop* in variem citit* and tewns in 
28 States and In Oistrict of Cofurntfa, and that othen are being 
addcd dari y to the list of interested merchant* presently particlpat- 
tng a* independent dealers In it* dlstribution to the pablic. The 
objective of the Carmelitt Father* Gulta, through Ki role distri- 
butor MATHEL, Ine., i* to make it possible fer people everyvrhert

choras, diriguojamas Izidoriaus 
Vasyliūno.savo baž. išpildo The- 
odor Dubois oratoriją. “Septyni 
Kristaus žodžiai”.

Koncerto solistais šiais metais 
bus Pranciška Suslavičiutė-Bar- 
ry — sopranas. Irene IJebbey 

sopranas. Juozas Blaževi
čius—tenoras, Edgar Boland — 
baritonai John Naroian—teno
ras. Po koncerto bus palaimini
mas Svcč. Sakramentu, kuri su
teiks prel. Pr. Juras. Koncer
to vargonų partija atlieka Vy- 

Meninę programos dalį atliko tenis Vasyliūnas. Visi L>awrence

gyvenančius 
| vynės labui.

0 to hcar this record a* it unfold* a reverent and moving oommentary ; Meninę programos dalį aUlKO tenis Vasvliūnas Vfei Lawren 
■ SI šeštadieninės mokyklos mokinės bei artimesnių vietovių lietuv

department store, record dealer or gHt ohop. The record I* orrapped 
in a single sleeve jacket with tastefui ūse of graphte art*. itį vadovaudamos mokytojo E. Rei- 

j]| kėnio Jos padeklamavo eilių.

icsnių vietovių lietuviai 
su savo draugais kviečiami pa
siklausyti šio gražaus veikalo.

Aukotojams ir visiems prisi- spauda ypač akcentavo jos vie- 
dėjusiems, ypač šeinūninkėmė na minti: “Kokia gali būti koeg- 
A. Budelienei ir E. Kemežienei. zistencija su režimu, kuris iš vi- 
nuoširdžiai dėkojame. so paneigia žmogaus vertę”.

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 21-23 Andriejaus 

bažnyčioje Įvyks ateitininkų ruo
šiamos rekolekcijos. Į kurias 
nuoširdžiai kviečiama visa Phi- 
ladelphijos katalikiškoji visuo
menė. Rekolekcijos prasideda 
kovo 21, penktadieni, 7 vai. vak. 
Rekolekcijas pravesti pakvies-, 
tas prel. M. Krupavičius.

JAU GALIMA GAUTI
Jurg. Ežer.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
kultūrinė Radio Programa

Bedfbrd, Mas*.
WORC, 1310 kilocyklcs 

Worc«s*«r, Mas*.
Sekmadieniais

8 iki 8:30 vai. ryte
VEDtJAS — P. VIŠČINIS 

41 Bank* St. 
RROCKTON 18. MASS.

Te!. JUniper 6-7209

"Draugo" premijuotą

PAUIAAUS JURKAUS

527 pusi

KAINA $.5.00

Kreiptis j Darbininko
administraciją
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OMAHA, NEBRASKA

„ Ponas Toks, kakdamas namo 
per sniegdribą. pasijuto išsekęs 
ir stabtelėjo prie gatvės stulpo 
atsipūsti. Ten pat sustojo ir au
tobusas, atvėręs duris. Ponas 
Toks net išsižiojo ir rioglinda- 
niasis vidun balsiai šnekėjo:

— Gerų žmonių esama pasau
lyje net ir sputnikų amžiuje. Pa-

Mūsų parapijos jaunimas CY 
O rungtynėse laimėjo pirmąją 
vietą. Omahoje yra daug katali
kų parapijų, iš kurių galima pa
sirinkti gerų žaidėjų, bet vis 
dėlto laimėjo mūsiškiai ir gavo 
gražų trofėjų, kuris bus laiko
mas mokykloje. Mūsų koman
dos vedėjas buvo Joe Yakopek. 
jam pade j o> Don Baltušis, gi Šv. 
Vardo draugija finansavo žaidi
mus ir žaidėjus.

Atidarė gyvulių skerdyklą
Neseniai Antanas Buškus ati

darė skerdvklą Loop City. Nebr.

Pagerbė seseris
Kiekvienais metais mūsų se

serys jų globėjo šv. Kazimiero 
šventeji pagerbiamos vaišėmis. 
Šiais metais mokyklos ir na
mų organizacijos iniciatyva ir 
pagalba mūsų mok. lankančių 
vaikučių motinų irgi buvo su
ruošta vaišės. Vaišių metu kiek
vienai seselei buvo įteikta dova
nėlė, o pabaigai jubiliantėms 
suaukota piniginė dovana.

Kiekvienoje liet, kolonijoje 
yra lituanistinės mokyklos, ku
riose daugiausia moko lietuviai-

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

IJETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARTACiO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
MuilaA ui vtln..n*-» atlaike* yra negu ui paaintaa Miknelen

Vilnoft^e me-ižiaca“ ii ritiniu ir ------ . • --- ■ ------atlaikau pačiom pricinamiauaiom kainom 
s»iftlo 3 stambius krautuvas

118-125-130 ORCHARD ST„ 
cor. Oelancey. N v C. (JR 5-4525

S Ib’CkonstAino krautnvAtu* kalbama rusi.4k.ai. lenkiška! ir ukrainietiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KAŠpiEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKVRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO S RYTO IKI 6:30 VAKARO
A t s.neškite Aj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

S. BECKENSTEIN. Ine.

jam prie pat nosies ne koks tak
sis. kuris tik už pinigus veža, o 
tikras autobusas — mašina kaip 
namas. Ko gero, galėtume jame 
ir gyventi. Labai dėkui už pas
laugą. — sumojo ponas Toks ir 
padėkoti.

— E. tu ten. kodėl nemoki?
— Šuktelėjo ponui Tokiam 
vairuotojas, pajudinęs mašiną 
varytis toliau per sniegine košę.

- Atsiprašau. — atsiliepė po
nas Toks. — nevisai nugirdau, 
ką tamsta ten sumurmėjai. Ar 
mane šauki?

— O ką kitą aš šauksiu. Pra
šau mokėti.

— Mokėti? — nustebo ponas
- Toks. — Už ką aš turiu mokėti, 

jeigu visai neprašiau vežti. Tam
sta pats sustojai, atvėrei duris,

’ vadinasi, pakvietei lipti, tai aš ir 
susirangiau. Ko dar reikia?

— Reikia mokėti.
— Bet aš. rodos, aiškiai sa- 

■ kiau: neprašiau, kad manęs vež- 
tum.

— Neprašiau, neprašiau, — 
ėmė širsti vairuotojas, — o ko 
sustojai prie stulpo?

— O kur aš turėjau sustoti? 
Prie saliūno?

— Prašau nepliaukšti niekų 
ir mokėti arba lipti laukan. Su
pranti?

— Dar ir kaip! Vadinsis, tams
ta tik tam sustojai, kad mane 
įviliotum ir paskui pinigų parei
kalautum. Daug nepeši: prašau 
5 centus.

Dabar galima pasidžiaugti, kad 
jam gerai sekasi. Jis yra nepa
prastai dėkingas prof. dr. Al- ~ 
minui, kuris jam teikia įvairių 
patarimų ir pagalbą.

Mūsų mirusieji
Kovo 5 palaidojom buvusį 

teisėją Praną Stirbj. Jis atvyko 
pas mus iš Vokietijos jau ligo
nis. Nenorėdamas būti našta, 
vienoje bažnyčioje išbuvo sargu 
penkerius metus ir paliko gero 
kataliko inteligento pavyzdį.

Taip pat mirė Oiuahos sena 
gyventoja Karolina Vašgienė 
Ji čia ilgai gyveno, išaugino vai
kus, prieš keliolika metų palai
dojo vyrą Petrą. Jos try s vaikai 
priklauso mūsų parapijai, o sū
nus ne tik rūpinasi mūsų vietos 
reikalais, bet reirtfa savo gimines 
Lietuvoje. Kai su juo kalbies 
lietuviškai, rodos, tik vakar at
vyko iš Valkininkų.

Misijos
Kun. Sabas salezietis prieš pat 

Velykas ves vienos savaitės mi
sijas. Bažnyčioje dabar sekma
dieniais įvestos dar vienos mi
šios 6:30 v. ryto. Jos bus pato
gios tiems, kurie anksti nori iš
vykti į gamtą poilsiauti.

Vietinis

Spaudos . . .
(Atkelta iš 5 psl.) 

veikla už spaudos grąžinimą 
buvusi daug gyvesnė, negu 
“Varpo”, nes kairioji spau-

— Aš neimu 5. reikia 15. Tiek
moka visi, kurie tuo ruožu va
žiuoja.

— Bet aš viso ruožo nevažiuo
ju. — spyrėsi ponas Toks. — 
Važiuoju tik trečdalį, tai trečda
lį ir moku, jei jau taip nori.

. da, kaip “Varpas” pasitikė
dama vien revoliucija, ne 
daug ko tikėjosi, jei'spauda

tremtiniai. Tas pats buvo ir pas 
mus. Dabar lietuvių kalbą dėsto 
mūsų seselės. Be to jos ne tik 
dirba mokykloj, bet atlieka ir 
visuomenini darbą, paruošda- 
mos minėjimams programas.

šv. Kazimiero minėjimas

Šv. Kazimiero 500 metų gi
mimo jubiliejui minėjimui su
ruošti iniciatyvos ėmėsi, kun. 
dek. J. Tautkus, J. Sakalas, G. 
Kovaitė, J. Navakas ir J. Damo- 
jonaitis. Minėjimas pradėtas šeš
tadienį kovo 8 vakare bažnyčio
je. Kun. L. Musteikis pasakė 
trumpą pamokslėlį. Sekmadie
nį 11:15 vai. buvo lietuviškos 
pamaldos su kun. dek. J. Taut
kaus pamokslu. Pamaldose or
ganizuotai dalyvavo skautai su 
vėliavomis ir labai gausus lietu
vių būrys. Šia proga buvo pa
šventintas šv. Kazimiero pa
veikslas. pieštas^jaunos dalinin
kės Inos Totilaitės.

Mūsų bažnytėlė prieš tris me
tus buvo šiek tiek praplėsta, pri
statyta prie šoninių altorių ke
letą suolų, naujai perdažytos 
sienos, lubos ir dekoruota. Kai
rėje bažnyčios pusėje virš šven. 
Marijos šoninio altoriaus yra da
bar gražus Šv. Kazimiero pa
veikslas. Pats paveikslas buvo 
papuoštas liet, kaspinu įy P. Ci- 
cėnienės meniškai pagaminto
mis vilnietiškomis — Kaziuko 
— verbomis.

Pamaldų metu giedojo Irena 
Sakaitė ir liet, bažnytinis cho
ras.

BOSTONO ligoninėje daroma kraujo, transfuzija tik ką gimusiam 
kūdikiui.

BALTIMORĖS ŽINIOS
sekmadienį kovo 23, po 8:30 
vai. mišių parapijos mokyk
los salėje. Kun. J. An.toszews- 
ki, jų dvasios vadas, ragina 
jaunimą dalyvauti tuose pus
ryčiuose. x

Parapijos organizacijos
Šv. Vardo Draugijos vyrai 

dalyvavo Kryžiaus keliuose 
šv. Alfonso bažnyčioje sekma
dienį, kovo 16 d. 4 vaL po 
pietų. Tai gražus pavyzdys 
kitiem. Sodalės, sekdamos 
vyrų pavyzdį, nutarė daly
vauti Kryžiaus Keliuose sek
madienį, kovo 23 ČL Mūsų 
parapijos moterys visada da
lyvauja tose pamaldose.

Lietuvių Postas 154
ši veikli mūsų veteranų 

organizacija ruošia, jautienos 
puotą “Bull Roast” sekma
dienį, kovo 23 d. Town Hali, 
8036 Eastem Avė. Puota pra
sidės pirmą valandą po pietų 
ir baigsis 6 vai. Tokios puo
tos labai populanos Mary- 

Kituose 
miestuose labiau mėgstami 
piknikai ir baliai. Legionie
riai kviečia visus dalyvauti 
jų vaišėse. Kas tik yra daly-

— Ne aš taip noriu, o taip rei
kia: jei nemoki, tai lipi lauk.

— Nemoku ir lipu, — atrėžė 
ponas Toks. — Prašau sustab
dyti autobusą.

Autubusas sustojo prie gatvės 
kampo, už kurio gyveno ponas 
Toks. Tiek jam ir tereikėję va
žiuoti. Lipdamas iš mašinos bam 
bėjo;

būtų ir grąžinta. Tiesa, lite
ratūriniu atžvilgiu “Varpas” 
stovėjo aukščiau, bet jokiu 
būdu ne tautinėje kovoje už 
lietuvių spaudos atgavimą.

Pagaliau dr. V. Kudirka 
aktyviai į lietuviškos kovos 
darbą įsijungė tik 1888 m. 
ir mirė 1899 m., tad jo lie
tuviška veikla reiškėsi tik 
11 metų, t.y. tik pusę poauš- 
rinio spaudos draudimo ga
dynės. Prieš dr. V. Kudirkos 
iškilimą veikė dr. J. Basana
vičius, dr. J. Šliūpas, Vilni
joje kun. S. Gimžauskas, o
po Kudirkos mirties atsira- - 
do kiti veikėjai, Tad visa tą 
laikotarpį skirti vien dr. V. 
Kudirkos garbei būtų gal ne 
visai tikslu. Vertinant vienų 
darbus ir nuopelnus lietuvių 
tautai, nereikia jų pervertin
ti kitų sąskaitom Dr. V. Ku
dirka buvo didelis ir tvirtas 
Lietuvos kovų ąžuolas, pla
čiai savo šakas skleidęs, bet 
ne jis vienas buvo. Žemai
tijoje ir Vilniaus krašte ko
vojo kiti ąžuolai, taip pat 
savo šakomis plačiai 
skleidė.

(B. d >

•* Po pietų parapijos salėje mi
nėjimą atidarė kun. dek. , J. 
Tautkus. Invokaeiją skaitė kun. 
L. Musteikis. Išamią paskaitą a- 
šv. Kazimierą skaitė J. Sakalas.

Meninėje daly, kuriai vadova
vo Gr. Kovaitė, gražiai pasirodė 
seselių paruošti mokyklos vaiku
čiai su deklamacijom ir dainom 
taip pat porą dalykų gražiai atli
ko skautės. Irena Šarkaitė pa
giedojo ariją iš “Astradella” ir 
Avė Maria — Schuberto. Pabai
gai buvo duotas scenos vaizdelis 
iš N. Mazalaitės nevelę “Nesibai
giant legenda”. Vaizdeli paruo
šė ir režisavo Vyt. Sederavičius.

' Klaustukas

įvyko šv. Alfonso bažnyčio
je kovo 16 padėti pasaulio 
vargšams, ypatingai tiem 
badaujantiem ir kenčiantiem, 
kurie yra bedieviško komu
nizmo prislėgti. Kiekvienais 
metais JAV vyskupai daro šią 
rinkliavą visoje Amerikoje. 
Pereitais metąis surinko su- 
virš 5 milijonų dolerių.

Naujos statybos
Pereitais metais pradėjo 

griauti namus, kurie buvo 
miesto inspektorių pripažin
ti, kad niekam netikę. Kai 
baigė griauti tuos senus na
mus, pradėjo statyti’ naujus. . 
Toji permaina vyksta vidu
ryje mūsų miesto. Čia šiom 
dienom stato didelius Mary- 
lando valstybės namus, ku
riuose bus įstaigos tyrinė
jančios mūsų krašto sociali
ni ir ekonominį gyvenimą. 
Senus namus griaus ir ki
tuose miesto rajonuose ir jų 
vietoje statys naujus. Tokiu lando apylinkėj, 
būdu padailins mūsų miestą.

Priemesčiuose namai sto
vi prie pagrindinių kelių, ku
rie lydi į miestą ir kur yra 
didžiausias judėjimas? Čia vavęs j 
taip pat namus griaus. Sve- žino, kati buvo viskuo 
čiai, kurie atvyksta į Balti- tenkinti 
morę ir mato prastus namus, Sodalės
susidaro prastą įspūdį apie 
mūsų miestą.

Kai baigs modernizuoti 
mūsų miestą, jis bus daug 
gražesnis. Daug kas spėja, 
kad žmonės, kurie dabar ke
liasi į priemesčius, vėl 
gyventi miesto centre.

C. Y. O.
ši populari jaunimo orga

nizacija, kuri aktyviai veikia 
mūsų šv. Alfonso parapijoje, 
ruošia pusryčius, kurie Įvyks

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. 

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: 7

I. CIGMAN, INC. 
161 Orchard Street New York Z N. Y. 

« TeleL GB 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 

Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekznad.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ! į
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams I 

ii Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms,bei švarkams. ♦ 
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo Į 

(vholesaiej kainomis. I

K and K FABBICS
1158 East fersey Street Elizabeth. N. I. j
PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711 I

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO |
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 930 už pilną eilutę ’

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesmimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

grįš

sese. is.as uk yra aaiy- i 
jų praėjusiose puotose, I 
kad buvo viskuo pa-

BROOKLYN 11, N. Y.

—Vis dėlto ir sputniko amžiuj 
yra tokių dar, gerų žmonių, 
kurie vieno dalyko nesupranta: 
jei kam reikia tik kiaulės kojos 
tai jie siūlo visą bekoną.

REMKIME PER BALFĄ!
Štai trumpi, bet visiem aiškiai 

suprantami žodžiai:
"Laukiu jūsų atsiliepimo, kaip 

motinėlės pareinančios, arba se
selės, ateinančios mane atlanky*.

(Iš laiško, rašyto Balfui iš Su
vaiko trimapio. esančio dabar 
Lenkijos valdžioje)

iŠsi

I.irtuvių-Anghi ir

AnglŲ-Urtuviu

Kaina $14

Pinigų* siųsti kariu mi

užsakymu

DR. D. PILKA

paskutiniame savo susirin
kime nutarė aplankyti lietu
vius senelius įvairiuose sene
lių prieglaudose mūsų mies
te. Jos kiekvienais metais 
prieš. Kalėdas ir Velykas at- 

, lieka šį gailestingumo darbą.
Suteikia kiekvieham seneliui 
dovanų, šis jų gražus pavyz
dys turėtų paskatinti mus

■ visus lankyti lietuvius ligo- 
l nius ir senelius. Tas lanky- ą 
, mas suteiks jiems džiaugsmo
> ir suraminimo. Jonas Obelinis j

TALARSKI
F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD. CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

Trf. CHapel 6-1377

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIU

KALIFORNIJOS LIETINIAI MINĖJO ŠV. KAZIMIERA
Kovo 9 Los Angeles lietu- j. Medžiukas. Los Angeles Budriūno 

vių kolonija minėjo šv. Ka
zimiero, Lietuvos globėjo 500 
metų gimimo sukaktį. Iškil
mingas mišias celebravo lie
tuvių šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. J. Kučin
gis, dalyvaujant vysk. A. J. 
Bell. Pamaldų ir.etu pamoks
lą pasakė s.;le: »t».i l._........
Sabaliaus a ,, v.lę šioje baž-

‘Mano _ protėvių 
žemė” su soliste J. Kristo- 
laityte. Akomponavo Alice

MICHIGAN FARM SURIS

nyčioje savaitės misijas. Po 
pamaldų žodį tarė ir vysk. 
A J. Bell. Mišių metu gie-

no “Išdykęs rudenėlis”, Ka- 
čanausko “Abejonė” ir J. 
Tallat-Kelpšos “‘Mano sieloj 
šiandien šventė”, taip pat buvo choro naujai paruošta 
Lindės ariją iš operos “Lin- specialiai šiom iškilmėm, 
da di Chamounix”, G. Do- 

kun^ A nize^i, Gildos ariją iš operps 
“RigoleUo" ir Violetos ariją 
iš operos “Traviata”. Daini
ninkei akomponavo Ruth 
Buell.

. dojo parapija., cho* .s naujai Vyrų oktetas, akomponuo- 
išmoktas mišias, vargonais jant B. Budtiūnui, padaina- 
palydint muz. B. Budriūnui. vo Kavecko "žvejo daina", 

Po pietų parapijos salėja Budriūno "Jau pravertas 
įvyko koncertas, kuri atidarė dvaro stonies" ir “Ant ma- 
ir supažindino' dalyvius su riū". ' 
garbės svečiais men. J. Ku
čingis. Apie šv. Kazimierą 
angliškai tarė žbdį adv. J. J. 
Petcrs.

Koncertinėje -Alyje Los 
Angeles visuomenei bene pir
mą kartą teko išgirsti daini
ninkė Juzę Krištolaitytę, ko
loratūrinį sopraną, jau pasi
žymėjusią savo balso skam
bumu ir jo puikiu apvaldy
mu Kauno ir Vilniaus ope-

Dotts.
Didžioji repertuaro dalis

Programai vadovavo Holly- 
woodo ir televizijos aktorė

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukit^ 
Michlcan Farm Sūri®. Bis sūri* jau per ilgus metus gaminamas 
J«n® tr AngeitiMs AndrtaBą ir ją šeimos, Fountatn. Micb.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, papi ašy Lite pamėgtnlmuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad. Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms. I

; visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik j
Rūta Kilmonyte, kuri nese- | J gedausią sūri. |
niai grįžusi iš Chicagos par- i 
vežė iš ten sveikinimus ir pa- | 
sidalino įspūdžiais, pažymė- | 
dama, "kaip gera yra namie. Į 
kai kasdieną saulutė šildo, o Į 
Chicagcj sniegas ir šaltis... |

: 89-15 53rd A*rnwe. Maspeth. N. Y.
Baigus koncertinę daiį, į | 

susirinkusius prabilo Los An- i 
gėles miesto tarybos narys Į

Visame savo pajėgume pa- Emest E. Debbs, dažnas lic- Į 
sirodė miš us parapijos cho- luvių svečias, konsulas dr. J. I 
ras. diriguojamas B. Bud- Bielikis ir kt. 
r ūno.* atlikdamas V. Klovos 
ištrauką "Pasveikinimas” iš 
operos "Pilėnai”. A. Račiūno 
“Palydėk takeliu", solo par
tiją dainuojant A. Polikai- 
čiui, A. Račiūno "Daina my
limajam", solo dainuojant L. 
Zaikienei, J. Strolios ‘ Parvcš-

MICBIGAN FARM CBEESE DAIRY. INC.
Vieninteliai šio sūrio ramintojai FOVNTA1N, MICH.

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS

VICTOR ABECTNAS
TeL BA 3-1342 | 

JONAS JAKUBAUSKAS
KM N. D'-niNon Sirert, BaltJm«rr. Md. Tei. LonK««od 4-5822 j

351 Tark sirret. New BriUin, C«in.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

rase. Ji padainavo Gailevl- M, Viešpatie”, solo partiją njų rūpesčių ir persikelti 
— — ---------- - . atitekant r. Dabšiui. Ir B. meno pasulin

Dalyvavusi koncerte pub- į 
lika buvo smagiai nuteikta, i Canifr. iwir«tt. Mirti. 
Ilgokai trukusi programa - ntanlfy metrick
praėjo nuostabiai greitai. į lMM w 4-lb M m
Skirstydamiesi kalbėjo, kad | 
tai buvęs tikrai aukšto meni- ’ 
nio lygio koncertas, davęs 
progos atitolti nuo kasdieni-

Tei. Hydr Park

GE«»K<iE GALVNAS
1VI. T. O 8-7BCT

M18 A*. Alksny. Chleaca. iii.

Tei. Yards 1-8393

Tel. Gr«vehHl 8-1783

ALLAN STEM'ART



f) SPORTAS
DIENOS TĖMMMS.

- Liūdnai atjrodo New Yorko 
lietuvių futbolas, bet yra ir pro-

Josepli Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

tič). Tautvaiša po 4 ratų pir-

ir lygiosios su Ang. Sandri- 
nu. Gražus buvo K. Jankaus
ko pasirodymas šiose p-bėse, 
jis surinko 5 taškus, pakeliui

dos apylinkių valdybų atsto
vais^ sudarė šias rinkimų

(Tautvaiša, broliai

Tautvaiša netikėtai suklupo 
prieš Beniną. Tautvaiša jau

EVA KOCZ1AN, vengrč, Euro
pos teniso čempionė, nurungusi 
anglę Haydon.

į

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vaL vak., 

’ sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

vidurinių mokyklų (high ■ 
schools) futbolo sezonui,* geriau
sių žaidikų sudalytam sąraše 
Brooklyn ir Queens apylinkėje, 
kairiojo gyniko pazidjoje pir
muoju eina mūsiškis Krušinskas 

Užpereitą savaitę įvykusiose 
vidurio Amerikos' apygardos lie
tuvių krepšinio pirmenybėse, 
meistero vardą įgijo Detroito 
Kovas, baigmėje įveikęs Chica- 
gos Lituanicą 81:80. Prisiminti
na, kad 1954 metais Chicagoje 
tas pats Detroitas apkūlė Bro- 
oklyno Atletų Klubą, net 20 taš
kų skirtumu. Galimas dalykas, —

jaunių sudarytas Detroito Kovas 
tars savo žodį Clevelando varžy
bose.

Gegužės 30-31 Brooklyne nu- 
. matomas vietos pabaltiečių krep 

šinio ir tinklinio turnyras. Iki 
šiolei lietuvius atstovavęs Atle
tų Klubas krepšinyje tebėra ne
nugalėtas, bet tinkliniu reikėtų 
pasirūpinti, kad ir vėl smarkiai 
kailiu neduotų.

Mūsų futbolo padėtis jau pa
kankamai pagadino nuotaikas 
ne tik vietos sporto Sluoksniam, 
bet ir visai lietuviškai bendruo
menei. Klubas šį sezoną savo bu
vimo nepateisino. Jau paskuti
nis laikas pasukti susijungimo ar 
kitu nauju keliu.

Ne vienas mėgėjas gal stebisi 
nieko negirdėdamas apie stalo 
tenisą. 1952 metais dar pasiekė
me neblogų laimėjimų net tarp
tautinėje arenoje, šiuo metu se
niam raketes pakišus pasuolėn, 
jaunųjų nesimato. lietuvių At
letų Klubas stalą ir patalpas tu
ri, o žaidikų nėra

Turtingas savaitgalis.
Po ilgesnės pertraukos New 

Yorkas ir vėl turi platų lietuviš
ką sporto sav^tgaį.

šeštadienio vakare lietuvių 
Atletų Klubas turi bene pasku
tines rungtynes prieš kelionę 
CIevelandan. Sakome paskuti
nes, nes dalyvaudamas atvirame 
YMCA turnyre, LAK neturi per 
daug vilties atsilaikyti prieš stip
rią McBurney YMCA komandą 
iš Manhattano. Atletai šį kartą 
išeis pilno sąstato: Bačanskai, 
Kurylai, čilčius, Keskonis, Dauk 
ša, Vyšnios, Kilbauskas, Tulaba, 
Budreckas. Rungtynės įvyksta 
7:45 vai. vak. E.D. YMCA* 179 
Marcy Avė. Brooklyne.

Beveik tuo pačiu metu Lietu
vių Sporto Klubo moterų krep
šinio komanda žaidžia draugiš
kas rungtynes St Johns 88-24 
Myrtle Avė. 7:30 v.v. Mūšiškės šį 
kartą turės pasirodyti be sužeis
tos Gintautaitės, bet greičiau
siai su Arensiene ir Grevinšie- 
ne.

Sekmadienį LSK pirmoji fut
bolo ekipa turi likiminę kova.— 
Oberlygos pirmenybių rungty
nės!. Priešininku yra Newark SC 
besilaikąs trimis taškais geriau 
negu mes. LSK šias rungtynes 
turi būtinai laimėti. Kitu atveju 
dingtų paskutinė viltis pasilikti 
aukštoje klasėje. Rungtynės 
įvysksta Farchers Grove, Union 
N J. 3 vai.

Priešžąismyje rezervinė gal 
ir pasirodys, nes oras atrodo jau 
pagerėjęs. Pradžia 1:15. Jauniai 
ten pat žaidžia pirmenybių rung
tynes su — Elizabeth SC 12 
vai.

Baras, sale vestuvėms,

f pasaulio lietuvių bendruo
menės seimą ir JAV LB ta- 

vis J.Ttūnssu 7-1 taškų, G. rybą įvyks balandžio 27. LB 
Benin 6-2, trečią rietą daH- New Yorko apygardos valdy-

ir kai išlošimas bebuvo tech
niko dalykas, sumanė jis rei
kalus piagreitinti. Išdavoje 
“žioptelėjo” figūrą ir parti
ją. Netikėtai pralošimas tiek 
paveikė, kad atsirado dar ki-

Studijy klubai
(Atkelta iŠ 4 psl.) .....

politinio gyvenimo problemati- ekspertus ’ Cohem£
koj.

Studijų Įdubai mato tarptau
tiniame gyvenime prasidedančią 
naują erą ruošiasi ją pasitikti 
atviromis akimis ir gyvu susido
mėjimu. Jie tai daro tvirtai ti
kėdami lietuvių tautos ir Lietu
vos valstybės nemirtingumu ir 
kūrybinių genijum. 1918 m. Lie
tuva įrodė, jog ji yra verta gy
venti nepriklausomos valstybės 
gyvenimą, šiandien jos laisvieji 
sūnūs turi įrodyti, jog ji verta 
nepriklausomybės atominėje ir 
erdvių eroje.

Lietuvių krikščioniškosios de
mokratijos studijų klubai tad 
kviečia visą jauąją lietuvių kartą 
burtis į jų sąjūdį, purenti nau
jų politinių—socialinių dirvonų, 
įsigyti aštraus proto ir plačių 
polėkių, išsiugdyti tų vertybių, 
kurios reikalingos demokrati
nės valstybės tvarkymuisi ir, be
siruošiant laisvam gyvenimui bei 
einant nusistatytu keliu, jau 
šiandien talkinti Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
ir kitiems lasvinimo veiksniams 
sunkioje kovoje už Tėvynės lais
vę O stodami petys petin su vy
resniaisiais šiame kryžiaus kare si Montrealo pirmenybėse, 
kviečiame visą emigracinę lie- jis turi 54^-1^, Judzentavi- 
tuviją vienybėn ir bendran dar- čius su 4 tš. ir Baikovičius 
ban už brangią Tėvų Žemę.

Lietuviu Krikščioniškios 
Demokratijos Studijy 

Kluby Koordinacine 
Valdyba

Williamsburgp LB apy
linkėje veiks 2 rinkimų ko
misijos:

1. B. Svalbonas, rinkimų 
komisijos pirmininkas V. 
Padvarietis ir K. Kepalas 
k-ijos nariai. Pirmin. adre
sas: 26 O’Brien PI. Brooklyn 
8, N. Y. Balsavimas vyks Ap
reiškimo par. mokykloje.

2. K. Remėza komis, pir
mininkas, A. Reventas ir A. 
Būtas komis, nariai. Pirm, 
adresas: 47 Van Siclen St. 
Brooklyn. Balsuojama liet, 
tautin. klube 337 Union Avė.

3. Manhattan© Bronio LB
apylinkė: t

Kun. J. Parancevičius, rin
kimų komisijos pirmin., S. 
Čepas ir J. Boley — Bolevi- 
čius — nariai. Hrmininko 
adresas — 32 Dominic St. 
New York City 13, N. Y. Bal
suojama — Aušros Vartų 
liet, parap. salėje.

4. Cypres Hills LB apylin
kė:

A. Maceika, rinkimų k-jos

A. Kirkilą, rinkimų komis.
rmininkas, — 1811 Centre I 

St. Brooklyn 27, N.Y. J. Sir- I 
geda, J. Vilpišauskas, Reg. I 
Viliamienė ir A. Daniūnienė Į 
kom. nariai. Balsuojama: J 
Lietuvių atletų klubo salėje i 
1332 Halsey St.

7. Bushwicko LB apylinkė: :
T. Pr. Giedgaudas, komis. ' 

pirmininkas, — 910 Wil- J 
luoghby Avė. P. Jurkus ir 
kun. L. Andriekus — komis, 
nariai. Ten pat ir balsuoja
ma.

8. Yonkers LB Apylinkė:
JJr. J. Budzeika komis.

V. Staškus — komisijos na
riai. Adresas, ir balsavimas 
vyks: 76 Belverdere Avė., 
Yonkers, N. Y.

9. Great Necko LB apylin
kė:

Mykolas Cibas rink, pirmi-

NAUJAUSIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA

| Kristaliniam Karste
Kaina $2.0 0. 44 pus).

> Taip pat galima gauti naują leidinį

ŽYMIEJI KABO VADAI
Kaina $3.00 215

Juozo Vaičdiūno

pusi.

Gaunama DARBININKO administracijoje

910 lYHIouglihv Avr.. ' Itrook’yn 21, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais 
draudos reikalais, federalinio ir va’s- 
tybiniij taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiy perlaidy (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

Buergerį ir lygios su Ang. 
Sandrinu. Silpniau vyko V. 
Karpuškai. Jis uždirbo tik 
2 tš.

Merkis ketvirtas iš 3500.. 
Naujas Postai Chess Ratings, 
kurį skelbia “Chess Review” 
žurnalas kovo mėn. laidoje, 
apima* per 3500 Amerikos ko- 
respond. žaidėjų. Ketvirtuoju 
įvardintas Kazys Merkis, Bos
ton, Mass. su 1852 tš. Garbės 
sąraše randame dar J. Ston
kų su 1702 tš. ir Igną žalį su 
1666 tš. 1957 m. Merkis buvo 
pirmas su 1902 taškais, da- šiene, V. Butkys, J. Jakučio- 
bar pirmuoju įvardintas Reu- 
ben Klugman iš Nėw Yorko 
su 1900 tš.

Vermonto p-bėse, Burling- 
tone, balandžio 13-20, ren
giasi dalyvauti Vytautas Sir
vydas iš Norton, Vt.

* Jauniesiams popietė bus 
sekmadienį, kovo 23 d. 2 v. 
p.p. So. Bostono L. P. D. klu
be. Kas iš prieauglio moka 
beūt kiek lošti, prašomas pa
sirodyti.

Ignas Žalys puikiai laiko-

Church St. Great Neck N. Y. 
H. Alilionis ir Rasa Miklas 
komis, nariai. Balsuojama: 
89 Steamboat.

10 White Plains LB apy
linkė:

su 3V2 (iš6).
Pakartojame uždavinį Nr. L 
' Sprendimus prašome siųs
ti iki kovo 22 d. K. Merkiui, 
431 E. 7th. St., So Boston 27, 
Mass. Teisingai išsprendusių 
pavardes skelbsime šachma-

Skaitykite "Aidus" 680 Buste tų skyriuje.

nis, K. Norvilą ir A šetikas 
— nariai. Pirm, adresas: 102 
—. 29 86 Avė. Richinond Hill 
18, N. Y. Balsavimas: — Ha- 
ven Realty, 8709 Jamaica 
Avė.

5. Maspetho LB apylinkė:
A. Visminas, rinkimų K-jos 

pirmininkas, F. Rajackas ir 
Z. Zubrys — komis, nariai, 
pir. adresas: 5013, 67 St. 
Moodside, L. I., — Balsavi
mas vyks Maspetho liet, pa
rapijos salėje.

6. Ridgewoodo LB apylin
kė:

mininkas, — 121 Westchestetr 
Avė., White Plains, N. Y. J.' 
Dailidėnas ir B. Akelaitis 
komisijos nariai. Balsuoja
ma šioje pat vietoje.

11. Amsterdamo LB apy
linkėje:

Kun. Kęstutis Baldys — 
rinkimų komis, pirmininkas, 
— 260 Main St. Amsterdam 
N. Y. J. Hartvigas, L. Hart- 
vigas, V. Miškinis ir Ed. Žiau- 
šys — rinkimų komisijos na
riai. Rinkimų būstinė — lie
tuvių parapijos salė, — 260 
Main St.

Balandžio 27 rinksime at
stovus į pasaulio lietuvių 
seimą ir į JAV LB tarybą. 
Apygardos valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius — 
rinkimuose kuo gausiau da
lyvauti.

wkk Avė. Brooklyn 21, N. Y

DISPLAYThurs. to 8:30 p.m.

PIANO SHOW CATHOLIC FILMS
DURING LENT

Practice Plano ’Trom 87SA0 
FREE PARKING

FRE-EASTER SALE 
SPTNET & GRANDS

DISCOUNT
MANY FAMOUS NAMES 

Recondltioned Ptands. Terms 
Steinway, Knabes, Kessers, 
Hardman, Kranich A Bach, 

others. . . _

TO PLACE 
YOUR AD

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

For Information and bookinga
• call or write

Atlotas

PIANO

SALE

Wesser Factoiy
524 tV. 43 St ’ UO 4-4960

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

parengimams, susirin
kimam^ etc.

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

ETERNAL FILM CORP.
1790 Broadway 

New York 19. N. Y.
Clrcle 6-0500

VYT. BELECKAS, savininkas

KABARETAS
Refigious Artides 
Grerting Carite

THE 
UTELE SHOPPE

(ai 97th St) UN 5-0635

kitoms progoms

Lietavią Amerikos Piliečių Klabąs »:

I

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų,

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti teL HYacint 7-4677

N. Y. Apygardos Valdyba

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
M? nuomoja, už prieinamą kainą.
J 3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
je

3 ‘ L Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunie- 
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne-

4QOį>OQ
stotis

4. Lietuviški maisto gaminiai
5. Naujai išpuošta šokių salė

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchsrd St. Neur York 2, N. Y.
Kampas Houston St

Telef. AL 4-8319

BROOKLYN 27, N. Y.

TeL EV 24586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood

5652 Myrtte Avė. S
Bridal and Bridesmaids Gowns J 

• Graduation Dresses
•*Tf It’s Hata It’s Angies”

A N G 1 E ’ S Nuemayimo reikalu kreipkitės į manegerj V. E. Ml-
NEW BRIDAL SAIJIN M KALAUSKA asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 

arba pas pavad. K. Vaitaltl1883 MADISON ST.

R e o u b I i c5

Wine & Liųaor Sto
322 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y. 

Tel. EV 7-2089 ~~ .
SAV. M. m J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei

BANGATELEVISION
340 Ridgewood A ve., Brooklyn 8, N. Y.

Tol.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI, 

• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

PRITYRU- 
Y0RKE

Darbo valandos: kasdien nuo 9* vai. ryto iki 

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai vak

RADIJO VALANDA JMlZdtUSMB 
UIS SKRIEJA. PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOM NEIPYORKO 
N-J. IRCGNN. APYLINKĖJE KLL

DABAR.

7 vai. vak

į
•I



Aušros Vartų
parapijom klebonas praneša, 

kad sekmadieni kovo 23 po su
mos parapijos salėj bus parapi
jiečių susirinkimas, kuriame 
laukiami visi parapijiečiai -

Kan. Juozo Tumo-Vaižganto
25 metų mirties sukaktis su

eina balandžio 29 d. šiai sukak- 
čiai atžymėti Korp! Ned-Lithua- 
nia New Yorke balandžio 20, 6 
v.v. Liet Piliečių Klubo salėje

draugovės i 
čiaus būrelis 
mingoje vengrų'skautų suei
goje atstovavo Tburp tuntą. 
New Yorkėyra artimas bend
ravimas taip vengrų ir lietu
vių ūkautų.

N. Y. skautų žiniai
Kovo 29, 8 v.v. Brooklyno 

Liet Piliečių klubo salėje 
įvyks dainų vakaras — lau
žas. Visi Neringos vietininki- 
jos ir Tauro tunto nariai pri
valo dalyvauti uniformuoti. 
Kviečiami atsilankyti ir tėve
liai, kuriems patinka dainos.

Ateities žurnalo

LA.1 Nzw Yorko apylinkė, 
Vasario 9 d. metiniame narių 

susirinkime išrinko naują valdy
bą: pirmininkas -B. Svalbonas, 
26 O*Brien PI, Brooklyn 8, 
N.Y. tetet MI 7-4535, Vicepirm. 
J.Gerdvilienė, sekretorius K. Ke
palas, iždininkas V. Padvarietis, 
24 Ten Ęyck St Brooklyn 6, 
N.Y- tetef. ŠT 2-3523 ir narys V. 
Eidukevičius. '

' Artėjant L-B. tarybos ir pašau 
lio L.B. seimo atstovų rinki
mams reikalinga sutvarkyti soli
darumo mokesčio reikalus. Bal
suoti galės tik solidarumo mo
kesčius susimokėję iki 1958 im
tinai. Kviečiame apylinkės na
rius jau dabar mokesčių reika
lais kreiptis į apylinkės iždinin-

Lietuvių Dailininku Sąjunga, 
savo visuotiniame narių susi-

BOSTON, MASS.

ŽINIOS

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Rėmėjų

metinis seimelis šiemet įvyks i 
balandžio 27, sekmadienį. Wor- ! 
cester, Mass, Aušros Vartų pa
rapijoje. Seimelį globoja tos pa- I 
rapijos klebonas prel. K. Vasy. 
Seimelis prasidės šv. Mišiomis ' 
11 vai. Po pamaldų 1 vai. bus 
posėdžiai, paskaita ir meninė da
lis.

BARASETTČII S ir SCJNL'S ' 
F U N E RA L HOME;

254 W. Broadway
South Boston, Mass. '

i
JOSEPH BARACEVIČIL S I

Laidotuvių Direktorius i 
x VeL ANdrew 8-2590 i

ją — minėjimą. Paskaitą apie 
Vaižgantą skaitys Aleksandras 
Merkelis, ištraukas iš Vaižgan
to-raštų skaitys aktorius Kazys 
Vasiliauskas. Lietuviškoji visuo
menė, ypač jaunimas, kviečia
mas minėjime kuo gausiau da-

pavasarinis koncertas įvyks

Atvyksta solistas Vladas Baltru
šaitis

Solistas Vladas Baltrušaitis 
kitą savaitę, apie kovo 24-26, 
persikelia su šeima į New Yor-

V. Baltrušaitis—plačios veik
los žmogus. Chicagoje be tiesio
ginio savo darbo vargoninkavi- 
mo, jis gyvai reiškėsi visuome
nėje, suorganizavo puikų vyrų 
chorą, ^o didelėmis pastango
mis, organizaciniais gabumais 
pasiekė pernai pastatyti Rigo- 
letto operą, o šiemet Fausto ope 
rą. Atlikęs šios operos paskutinį 
spektaklį, kovo 23, jis pasikelia 
kelionei į New Yorką. Chicaga 
jį nenorom išleidžia, nes jo pa- 
sisges ne tik Vyrų choras, bet 
ir visi menininkai, visuomeni-

W a i t k u s
F U N E R A L. HOME

197 Webster Avenue
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

i

Roliginis koncertas
šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčioje bus kovo 30 d. 3 vai. 
po pietų. Koncerto programą 
išpildo Lawrence šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos choras, 
diriguojamas muz. Iz. Vasyliūn- 
no. Koncerto pelnas skiriama 
Brocktono seserų koplyčios sta
tybai.

Laimėjo taurę.
Šv. Petro parapijos CYO be- 

no vėliavų nešėjos (color guard) 
kovo 15 Bostono apylinkės le
gionininkų surengtose čempi- 
jonato jaunesniųjų grupės var
žybose laimėjo pirmąją vietą, 
čempijono vardą ir atsižymėji- 
mo taurę. Kovo 22 vėl dalyvaus 
kitose varžybose Chelsea Armo-

FORTH MONMOUTH, N. laboratorijoje pagaminta strėlė, 
kuri iššaunama iki 50 mylių aukščio. I* jos krintančios alumini- 
jaus drožlės radaru pagaunamos atmosferos tyrinėjimui.

rinkime, įvykusiame kovo 8., iš
rinko naują valdybą. Pirm, 
perrinktas Pranas Lapė, sekreto 
re A. Korsakaitė, iždininku Juo
zas Šukys, kandidate Jolanda 
Končiūtė.

Susirinkimas praplėtė N.Y. 
Lietuvių Dailininkų Sąjungos į- 
status, įgalinančius sąjungą glo
boti bet kurį J.A.V. gyvenantį 
lietuvį dailininką. Kiekvienas

rapijos salėje. Programą at
liks Elena Kepalaitė, išraiš
kos šokio menininkė, ir V. 
Verikaičio kvartetas, iš To
ronto. Kvartetas dainuos: V. 
K. Banaičio, J. Gruodžio, M. 
Petrausko, A. Vanagaičio, A* 
Mrozinsko, J. Žilevičiaus, G. 
Rossini, G. Verdi ir kitų kom
pozitorių dainas, šokiams 
gros R. Butrimo orkestras.

Dr. J. Kazickas;
neseniai grįžęs iš Europos, 

Neries prekybos bendrovės da- 
linininkas kovo 24 išvyksta ke
lionei aplink pasaulį. Aplankys 
HaVajus, Japoniją, Kiniją, Indi
ją, Jeruzalę.

Šachmatų vakarai.
Nuo šios savaitės Lietuvių At

letų Klubo patalpose kiekvieną 
antradienio vakarą visiems mė
gėjams bus proga bandyti savo 
sugebėjimus šachmatų žaisme. 
Dalyvavimas visiems laisvas, o 
ypač pageidaujama jaunųjų ku
riuos senieji visados sutiktų pa
mokyti. šis šachmatininkų su
sibūrimas bus kiekvieną antra-

LIETUVYBĖS ŽIBURL4IKEARNY, N. J.
Kas yra buvęs pajūryje 

naktį ir stebėjęs beblikščio- 
jantį švyturį, tas supranta, 
kokią didelę reikšmę plau
kiantiems laivams šis žibu
rys turi. Tos blikščiojančios 
Šviesos rodo kelią laivams, 
kad jie tamsią ir audringą 
naktį nepaklystų.

šis pavyzdys tinka ir mū
sų dvasiniams ir kultūri
niams židiniams: bažnyčioms, 
įvairioms draugijoms, mo- „ .
kykloms ir k., nes jos, lyg eitį, arba kovas už josios lais- doti:
tie švyturiai, mus sergsti,
skleidžia ir palaiko lietuvy
bę. Kitaip būtume nuklydę,' 
nuo tikrojo kelio, o lietuvy
bė būtų jau senai išnykusi.

Keamy 'lietuvybės palaiky
mo švyturėlis — tai šeštadie- či4 “eta- Artėja Velykų šven- 
ninė mokyklėlė.. Nors negau
si mokinių skaičiumi, tačiau 
pasiekiama gražių vaisių. 
Vaikučių viešas pasirodymas 
per minėjimus ar kitus pa
rengimus su atitinkama lie-

pelno $ 139.02. Pinigai buvo 
įmokėti Liet. Bendr. Keamy

Harrison apylinkės kason.
Knygas ir lietuviškąją 

spaudą K. Barzdukas uoliai 
platina ir toliau. Užeikime 
sekmadieniais po mišių į pa
rapijos salę (po bažnyčia) ir 
pasirinkiiųe vieną kitą lietu
višką knygą. O pasirinkimas 
didelis. Rasime įvairaus tu
rinio knygų, primenančių

NEW YORKAS -

miesto ir jo artimųjų apylin
kių ribų, pareiškęs norą, gali 
tapti N.Y.LD.S. bičiuliu.
Bičiulis nėra narys, bet naudo

jasi sąjungos kultūrine globa: 
dalyvauja sąjungos rengiamose 
parodose ir persikėlęs į N. Y. 
automatiškai tampa tikruoju 
narių. Bičiuliu tampa kiekvienas 
sąjungos narys išsikėlęs už New 

’Yorko miesto ar jo artimų apy
linkių.

šis Įstatų praplėtimas nepa
keičia sąjungos iki šiol turėto 
tikslo — jungimo kultūriniam 
darbui čia gyvenančių lietuvių 
dailininkų į profesinį sambūrį, 
bet, atsižvelgiant į pageidavi
mus, gautus iš atskirai gyvenan
čių lietuvių dailininkų, norinčių 
dalyvauti sąjungos rengiamose

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskts
Mirusieji.

Po gedulingų pamaldų iš šv. 
mums gražią Lietuvos pra- v Petro parapijos bažnyčios palai-

Graborius-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.. 
Brooklyn, N. Y.

vę — mūsų karžygius, seno- Jonas Sutkus (kovo 17) 68 m. 
vės piliakalnius, pakelės kry- Velionis gyveno 67 G St. Nu- 
žius, rūpintojėlius ir t.t. Yra liūdime paliko žmoną, sūnų, 

dukterį, brolį ir Lietuvoj gyve
nančias dvi seseris. Palaidotas 
šv. Benedikto kapinėse.

Marijona Kniupštaitė kovo 
18) 76 m. Velionė gyveno 250 
E. 8th St Palaidota šv. Juozapo 
kapinėse.

Krikštai.
Kovo 16 šv. Petro parapijos 

bažnyčioje pakrikštytas Rober
to Tamulio ir Evelinos Marcin-

vę — mūsų karžygius, seno-

taip pat ir naujai išleistų 
maldaknygių su specialio
mis maldomis įvairių šven-

tęs — knyga geriausia dova
na.

TeL STagg 2-5043 .

Matthew P. Baltas
FUNEBAL HOME

TRUMPAI
Lietuvių Katalikų Bend

ruomenės Centras, kuris, iš 
esamų šioje kolonijoje drau
gijų, bene bus stipriausias ir Ilgiausias, kovo 30 d. (Ver- ^tės-TamuIienės sūnus Myko- 
bų Snadi^nj) ruošia b®d- lo ir Bobmto v^daia Tėvai gy- 

vena 35 Daly St., Dorcbester,
- - ryčius. Pakviesta daug sve- Mass-

ios chorą bet ir šalia naranilm d. 5 v. p.p. Laisvės salėje, 269 tuo būdu padaryti tesimu viene- Lietuvių šeštadieninė mo- čių iškilmėse dalyvauti. Mi- 
tokhi pat mastu ir užsidegimu ^ec,on^< ’ ~ ;P,US Nutarta gruodžio mėn^ su- kyklėlė čia veikia jau eilę šios 9 vai. ryto, po mišių pus

ryčiai Liet. Kat Bendruome- Martyno Jankaus vardo šaulių 
būrio susirinkimas.

Į New Yorką jį pakvėtė
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas
kun. N. Pakalnis, Apreiškimo dienio valarą. 
parapijos klebonas, vargoninin
ko pareigoms. Pasikvietė tikėda
mas, kad V. Baltrušaitis ir čia

660 Grand Street
dailininkus globoti ir įjungti tuviška programa ne tik ma
juos į bendrą Amerikos lietuvių loniai nuteikia žiūrovą, bet 

Liet Bendruomenės Eliza- kultūrinį gyvenimą kartu ir pajudina sąžinę ir
beth apylinkės visuotinas meti- Susirinkime padarytas nuta- primena, kuo jis yra ir kuo rą komuniją k bendrus pus- 

. ... ..... nis susirinkimas šaukiamas kovo rimas sąjungą .inkorporuoti ir turi būti.ir sukurs ne tik didelį parapi---------  -....................... — . -u* «« r

turės sąlygas išskleisti savo mu-

ELIZABETH, N. J.
Brookiyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

tnkiii nat mactii ir ~ ’ tu. nuuuui mcucsj »u- KyKieie Čia VeB
^santaios Praneamai TeiM4 rengU metinę N.Y.L.D. Sąjun- metų. Mokinių yra I skyr.
TM Brooklyn^ek New ^ ’SSS ®rooUyn’e’t ° 8, n skyr. - 10, m skyr. -

Lietuvių Dienos New Jeršey metų pavasari reprezentuoti be- q-r j$ viso 25. Mokyklai patai-

BROCKTON, MASS. Joseph Garszva

yra didelfc laimėjimas, Uallsjmais> renfcuna valdyba. 
n* teikia dėkoti kun. kleb. N.
Pakalniui^ kad tokią pajėgą pa- Inž. Vytautas ir Aldona Liobiai, 
kviečia vargonininkauti į savo gyveną Plainfield, NJ., kovo 
parapiją. 17 susilaukė trečiojo sūnaus, ku

V. Balturšaitis atvyksta su en* riam duotas vardas Algimantas- 
tuziazmu ir žada pasirodyti su Antanas.
choru Didžiosios Savaitės pamal
dose. Atvykęs jis apsigyvens 
104-29 89 Avė. Ricbmond Hill.

tūvių dailininkų darbus plates
nei Amerikos visuomenei paro
doje Manhattan’e. '

Trys pabaltiečiai,

PRANEŠIMAS
Siuvėjų unijos ,54-to lietu

vių skyriaus mėnesinis susi-
mokyklų

pas nemokamai duoda Lie
tuvių Katalikų Bendruome
nės Centras. Mokyklos kur
sas einamas pagal JAV Lie
tuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos išleistą Lituanisti
nių šeštadieninių 
programą.

rinkimas įvyko kovo m. 26 d. Pamokos vyksta 
5:30 vai. vakare unijos pa- nuo 9:30 v 

_______ __________________________________________________ talpose, 11-27 Arion Place, 
pianistė, sekmadienį, kovo “l3- K®bonė ten ir atgal, įskai- Brookiynt n. y.

. . font nrmlrdbcZiiic m meta ii- n *>♦*«*- . . _ _ . _ _
Nariai prašomi gausiai da

lyvauti, nes bus svarbių pra
nešimų ir renkami atstovai 
į A. C. W. of A. konvencija.

Aldona Kepalaitė,
Piller, organizuoja keliones į Eu
ropą “ConstellaUon” lėktuvų Jj-

tant mokesčius, maistą ir patar-23, 4:30 p.p. skambins per
WNYC radijo stotj K«en mvimiis, vienam asmatim te- 
Corning baladę. kainuos 290 dol. Lietuviams pa

tarnauja Almus šalčius, 77 
Steamboat Rd., Great Neck, N.^Si^^ar Y-te.—7.1532 

advokato kabinetui. 241 St. ■ ■ ■ ■ > ■■■ —

’ Į
Išnuomuojamas kambarys, Į 

su baldais, šiluma ir kitais Į 
patogumais vyrui: 201 Mau- Ž 
jer St, Brooklyn 6, N. Y. Tel. ; 
EV 7-3457. į

1 S,ePhen Bredesjr
ADVOKATAS

Brooklyn 8, N. N.

Latesl Dividend Deciared ai tke

• 31/4%. n-
i3fė regular plūs 1*4% extrai

QUARTERLY
Save Here — And Profit More — Bight Now!

šeštadie- 
ryto ligi

Skyriaus Sekretorius 
Jaunino veiklos kronika

rei-
mo-

12 v.
Apylinkes lietuviai šį 

kalą turėtų suprasti ir 
kyklėlę visapusiškai remti. 
Be materialinės paramos, pir
miausia turėtų savo vaiku
čius siųsti jon mokytis. Ste
bėjau, kaip keletas čia gimu
sių lietuviukų, kai stojo į 

. šią mokyklą, nė žodelio ne-
IEŠKOMI broliai Damijo- icaibėjo lietuvjškai, o šian- 

jonaičiai: Damijonaitis Juo- jjen jįe viejaj drožia eilėraš- 
sas (Dominitis), Antano sū- ėius vakaruose Ir taip prisi- 
nus, išvykęs Amerikon apie rfję prfe tos mokyklėlės, kad 
1888 m., gyvenęs Pittsburgh, jokia jėga jų neatitrauktų.

vykęs Amerikon 1890 metais, 
gyvmięs Pittsburgh, Pa.; Da
mijonaitis Stasys, išvykęs 
1892 m. ir gyvenęs Chicago
je; Damijonaitis Vladas, gi
męs 1880 ir išvykęs 1900 m.. 
Visi jie gimę Raseinių apskr. 
Pagausančio kaime. Ieško 
brolis Motiejus Damijonaitis. 
Kilupių km., Ariogalos raj.,

komąjĮ personalą, kuris savo 
laisvą laiką skiria šiems ma
žiesiems, kad tik juos išauk
lėtų lietuviais. O tie auklė-

Uetuvoje. Atvėpti, ar S-
nanaus pranešu viri‘ minėtu M

Kitas dėmesio vertas lie- 
admlntetracljon- »Į0 Wi - Q raislus a„)e 
loughby Avė.. Brooklyn 21. awlln|cė)e _ tai knyg, pla- 
"• Unlmas. Apylinkės valdvba

nės Centro salėje.
Liet. Kat. Bendruomenės 

Centro salė yra viena moder
niškiausių šioje apylinkėje, 
šį mėnesį buvo baigti didžio
sios salės vėsinimo įrengimų 
(Air Condition) darbai. To
kiu būdu vasaros metu bus 
jauku ir vėsu šiose patalpose 
per įvairius vakarus ir minė
jimus, kurių čia apsčiai bū-

Kovo 23 d., 3 vaL po piet šau
kiamas pirmas Brocktono Mar
tyno Jankaus vardo šaulių bū-

C. V. nario j. Vaičaičio paskai- **■ 
ta apie L. Šaulių S-gą ir jos1 dar- „ 
bus tremtyje ir kiti svarbūs rei
kalai.

Būrio nariai, buvusieji šau
liai ir prijaučiantieji kviečiami

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Kovo 10 d. įvyko šios drau
gijos gausus narių susirin
kimas. Be įvairių bėgamųjų 
reikalų, buvo paliesti įvairūs 
administraciniai reikalai, 
tarnautojų darbo laiko pas
kirstymas, atsakomybes ir 
P&11-

Juozas Mėlynis, kuris jau
ketvirtus metus eina šios 
draugijos protokolų sekreto
riaus pareigas ir laikinai ėjo 
Šios draugijos klubo vedėjo 
padėjėjo pareigas, susirinki
mo patvirtintas nuolatiniu

Susirinkimas įvyks J. Stašai
čio namuose, 136 *Sawtell Avė.

Būrio Valdyt

J. B. S h a 1 i n s - j 

Jalinskas 
Laidotuvių Direktorius | 
84-02 JAMA1CA AVĖ. į 

(prie Forest Parkway Statton) ’ 
Woodhaven, N. Y. | 

Suteikiam garbingas laidotuves. ♦ 
Koplyčios nemokamai visose | 
miesto dalyse; veikia ventiliacija i

TeL Vlrginia 7-4499 }

Taigi, ar nereikėtų pagalve- vedėjo padėjėju, 
ti ir tiems, kurie ligi šiol vis 
dar delsia ir savo vaikučių.nesiunčia J šią lietuvišką mo- ■■■■■■■ ! t
kyklėlę. SKAITYK VARPELĮ. Įdomu* VILIMAI GORSKIS, Uetuvw

Mokykla turi stiprų mo- naudingos, Iliustruotas, mėno* vytis » S*. Bostoną. Mass. gu-
■ T bem. Furoolo komlslonierlus , »smts rongtnts tumaus, ma (d) v Anzalone (v.) J

tams tik SLOC. Rąžyk:

J.M.

(d.) su Th. V. Anzalone (v.) 
lanMsi New Yorką ir UN fil
muose dr. A. R. Lindt (k.), 
UN aukštajam komisarui bėg
liu reikalam, jtelkš Mass. gu-

IEŠKOMI Jomantas Pra- yra Įgaliojusi Kazį Barzduką 
nas Ir Jomaritaitė — Bal- platinti lietuvišką spaudą, 
dauskienė, gimę Stakiuose, šis darbas buvo pradėtas 
Ieško brolis Jonas Jomantas 1955. Per 3 metus knygų pla- 
iš Lietuvos. Pranešti: St. Kuz- ttntojas K Barzdukas surin- 
minskas, 130 Cbambers 8L, ko $ 699.15. Atsiskaičius už

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272 -


