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s

PREMIJOS 
PASKIRTOS

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premija paskirta Graži

nai Tulauskaitei 
sbį ■ --

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos nariai slaptu balsavimu 
išrinko praeitų metų geriau
sią knygą. Antram balsavi
mui buvo likę: Gražinos Tu- 
lauskaitės eilėraščių rinki
nys “Rugsėjo žvaigždės” ir 
Marijaus Katiliškio romanas
— “Miškais ateina ruduo”. 
Kovo 23 Liet. Rašytojų Drau
gijos paskirta komisija sus
kaitė balsus: G. Tulauskai- 
tė gavo 34, M. Katiliškis
— 29 balsus. Taip Liet. Ra
šytojų Draugijos 500 dcl. 
premija paskirta G. Tulaus
kaitei už jos knygą “Rugsė
jo žvaigždės”.

Ar jus norite susitarimo, ar įtik propagandos?
Vakarai pradeda atsigauti po Maskvos propagandos apie viršūniy susitikimus

Labiausiai dėmesį traukia 
šie dienbę įvykiai: nedarbo 
eiga Amerikoje, šaltasis ka
ras dėl viršūnių koferencijos, 
Prancūzijos — Tuniso konf
liktas; ima dėmesį traukti

daugiau ir Indonezijos vi
daus karas, kaip lygiai ir vėl 
sustiprėjęs lenktyniavimas 
dėl raketų ir satelitų. , 

NEDARBO REIKALU
naujo nedaug. Viceprezi

dentas Nixon^s kovo 22 pa
reiškė, kad dir neaišku, ar 
vyriausybė im£s mažinti mo
kesčius kovai su*nedarbu. O 
nedarbas nerodo ženklų ma
žėti. Darbo departamentas

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla paskyrė 500 doL li
teratūros premiją M. Kati

liški ui
Lietuvių Enciklopedijos 

leidykla, susipažinusi su gro
žinės literatūros leidiniais, 
išleistais 1957, konstatavo, 
kad yra aukšto meninio ly
gio kūrinių; atžymėtinų pre- 
mijomis," ir, norėdama pa
remti lietuvius rašytojus bei 

_ mūsų grožinės literatūros 
ugdymą emigracijoje, nutarė 
skirti Lietuvių Enciklopedi
jos premiją — 500 dol.

Liet. Rašytojų draugijai 
premiją paskyrus kovo 23, S-

SV. PETRO AIKŠTĖJE popiežius Pijus XII laimina italų katalikų akcijos jaunimą,' suplaukusį 
į Romą Sv. Juozapo Šventėje, kove 19.

ciali jury komisija Liet. En
ciklopedijos premiją pasky
rė Marijui Katiliškiu! už jo

ATOMAI GERI SOVIETŲ, 0 BLOGI VAKARŲ RANKOSE?
romaną “Miškais ateina ru- Vokietijos parlamente kovo 
duo”. 20 ir 21 buvo diskusijos dėl

Premija' bus Įteikta kovo P0®*“- Opozicija la-
30 Chicagoje, Terros leidyk- buus“ ^.jaudino, kai kanele 

- . - ---- _ ris Adenauens pareiškė, kad
vyriausybė nesipriešins apgin
kluoti kariumenę atominiais gin
klais, jei tai bus reikalinga Na
to. To Vokietijos vyriausybė lai
kysis, kol Vokietija yra lygiatei
sis Nato narys. Kancleri labai 
rėmė užsienių reikalų min. Bren- 
tano ir apsaugos min. Straussas. 
kuris tiesiog kaltinte kaltino So
vietus ir opozicijai statė klausi
mą: kodėl atominiai ginklai yra 
nekaltas daiktas Sovietų ranko
se, o blogi yra Vakaru rankose?

Opozicija turėjo gintis, ir 
“laisvųjų vokiečių” lyderis Mai- 
eris tegalėjo Straussą tik išva
dinti ne “apsaugos”, bet “karo” 
ministeriu.

Maskva susirūpino
savo geni vardu

Maskvos laikraštis “Trud” 
užsipuolė Ameriką, kad ji 
leido Washingtone parodą, 
kurioje vaizduojama “Sovie
tų imperija 1917 — 1958”. 
Joje parodytas sovietinio im
perializmo augimas. Parodą 
organizavo Jungtinės Pa
vergtosios Tautos ir iš New 
Yorko perkėlė į Washingto- 
ną. Ten buvp atidaryta kovo 
21, dalyvaujant Kongreso at
stovam, AFL-CIO preziden
tui Meany..

' Sovietinis laikraštis paro
dą vadina provokacija prieš 
Sovietus. Esą ji nori pakenk
ti Sovietų geram vardui^ku- 
rį Sovietai susidarę Vakaruo
se ir Amerikoje. ,

Kol paroda buvo tik New 
Yorke. sovietai dėl jos tylėjo.

PIRMĄSYK ^POZICIJA ORGANIZUOJA
Parlamente Vokietijoje so- jų prisidėjo profesinių sąjun- 

cialdemokratai pralaimėjo 
kovą prieš vyriausybės nu
sistatymą nesipriešinti, jei 
Nato vadovybė norės apgink
luoti Vokietijos kariuomenę 
atominiais ginklais. Tada so
cialdemokratai išėjo i gatves, 
rengdami mitingus ir kurs
tydami visuotinį streiką 
prieš “atominę mirtį”. Prie

gų ir evangelikų sinodo ats
tovai. Mitinguose buvo mul
kinami klausytojai tekiais 
argumentais: Sovietuose yra 
stipri taikos šalininkų grupė 
ir ji laimės prieš karo šali
ninkus. jei tik Vokietija pa
rems; arba: atominiai gink
lai yra ne tik nusikaitimas. 
b?t ir nuodėmė.

• Šveicarijos parlamentas pri
tarė įstatymui, kuriuo duodamos 

, politinės teisės moterim — bal
suoti ir būti pareigūnėm. Įstaty
mas dar bus reikalingas prita
rimo plebiscito keliu.

tai komunistę rankose atsidurs 
pidę Pacifiko keliai, ir ryžiai 
tąrp Seato valstybių bus nuola
tiniame pavojuje. Bot ką nors 
daryti Vakarai nedrįsta, kiap ne- 
driio Vengrijoje ir kitur.

Indonezijoje karas. Vyriausy
bės kariuomenė kariauja su su
kilėliais. Priežastis — sukilėliai 
reikalavo, kad' prezidentas Su
kamo pašalintų iš valdžios ko
munistus. Kai Sukamo nesuti
ko. sukilėliai vasario 15 paskel
bė savo vyriausybę ir pridėjo: 
jų vyriausybė pasitrauks, k i 
prezidentas sudarys vy riausybę 
be komunistų

Dvi savaitės ,au ei’ia karas, 
kai vyriausybė iš Javossalas at
siuntė savo kariuomenę i Suma
trą. Kokis bus to karo galas — 
galima tik spėlioti. Bet sukilė
liai yra priversti laikytis dau
giau partizaninio karo. O tam 
palankesnių geografinių sąlygų 
vargiai begali ir būti: kalnui, 
pelkės, džiunglės.
Tačiau Azijos sąlygas pažįstan- 

tieji teigia: be pagalbos iš šalies 
sukilėliai negali laimėti. Jei lai
mės vyriausybė, tai su mažės 
prez. Sukamo galia, ir vis
ką į savo rankas paims komunis
tai.

3®

savo skaičiavimuose turi 149 
didesnes darbo sritis; iš jų 
45 sritys bedarbių skaičius 
yra prašokęs 6'J, kuris lai
komas normalus; prieš me
tus tokių sričių buvo tik 19. 
Teikiu kritingų sričių yra 27 
valstybėse. Daugiausia Penn- 
sylvanijoje, Massachusetts, 
Michigane, vakarų Virgini
joje, Kentucky, Illinois. 
Pennsylvanijoje kenčia la- 

■ blausiai plieno gamyba, ang
lies kasyklos. Naujojoj Ang
lijoje labiausiai tekstilėj elek
tros reikmenų gamyba, ma
šinos, avalynė, popieris, ma
šinų gamyba.

Pereitą savaitę pastebėtas 
lėtas kilimas plieno pramo
nėje — iš 52 '/< galimos ga- 
mybęs pakilo iki 54'1.

VIRŠŪNIŲ! KONFEREN
CIJOS REIKALU

Vakarai pradeda pamažu 
atsigauti. Europoje stiprėja, 
palyginti su mėnesiu atgal, 
pateisinimas Amerikos atsar
gumui ir nepasitikėjimas So
vietų nenuoširdumu. Valstv- 
bės departamentas savo po
ziciją pagriežtino, duodamas 
suprasti, kad Bulganino laiš
kų gausybė, kurie yra skiria
mi propagandai, liks be dė
mesio. < Savo ruožtu departa
mentas paprašė, kad atsaky
tų į jo vasario 6 klausimą, 
kuriam tikslui .Sovietai nori Artimiausias siekimas paga- ja tau*, pamatė, kad Vak. yra
viršūnių konferencijos: klau- minti lėktuvą, varomą chemi- dinamizmą praradę, kai Maskva
simam išspręsti ar propa- nįu būdu, kuris turėsiąs dvie- ėmė sėti idėjas ir rublius. Tik

STREIKUS ' gandai. _ jų tūkstančių mylių greitumo. Amerikos karo laivai stori netoli
TUNISO i o-iau jau eisiąs lėktuvas, ato- Sumatros evakuoti Amerikos pi-

ornr «. ,, * mine energija varomas. liečiam. kurie ten saugoja kapi-

nelikviduotas, kurį šimto mylių aukš- Kad užbėgtų už akių intef-
aciau op imizmo pa 1 o - ga}ės skristi tris tūkstan- vendjai, Indonezijos sostinėje 

mso pezi en urgui šimtus mylių greitu- buvo surengtos demonstracijos
viesas paraskimas kad TYi- mu Jo-e galgS ke]jautj ir žmo- prie Vakaru atstovybių su šauks-
msas lekasi su Vakaiais, ti- Toliau jau bus raketa, ku- mais: “šalin rankas nuo Indo- 
kedamas Amerikos teigiama 
įtaka Alžiro likimui.

PREZIDENTAS EISENHOWE- 
RIS pasirodė sveikutėlis golfo 
aikštė ic Augustoje, ..Ga.. — ra
šo laikraščiai.

JAU DUGNE
Gallupo institutas paskelbė, 

kad dabartiniu metu Eisenho- 
werio vyriausybės darbai susi
laukė pritarimo tik 52 proc. Tai 
pats žemiausias lygis, iki kurio 
nukrito Ei enhovverio autorite
tas. Per mėnesi laik > nukrito 
6 proc.

Paskutinis žemiausias laips
nis buvo 57 nroc. pernai lapkri
čio mėn. ir 1954 lapkrity. Aukš
čiausias lygis buvo 79 proc.

Eisenh _wei 10 kritusio popu
liarumo priežastys: jo neveiklu
mas nedarbui pašalinti, nepasi
tenkinimas prezidentu “golfi- 
ninku”, žemės ūkio politikos ne
sėkmingumas.

Vis naujos 
raketos

Aviacijos štabo šefas gen. T. 
VVhite paskelbė, kad pagamin-

SEATO aštuoni 
posėdžiavo kaip tik 
kai prasidėjo karas 
Anglijos, Australijos, Prancūzi
jos. Pakistano. Naujosios Zelan
dijos, Filipinų. Thailando.j. Jie 
kalbėjo: jei komunistai laimės, 
jie valdys kelius pietų Pacifike, 
ateis nesaugumas Anglijos Sin- 
gapurui. Filipinam, Malajarų. ir 
bus suardyta tariamoji užuovė
ja Burmai, Laos, Nlambodia. Bet

PRANCŪZIJOS

ministeriai 
tuo metu, 
(Amerikos.

ta balistinė raketa, kurią galima SEATO nedrįso imtis žyglę, 
paleisti iš lėktuvo. Ji veikia per bijodami, kad Maskva imsis rom- 
t ūksianti mylių. ti tada Sukamo vyriausybę. Azi- ""

Jau kitais metais numatoma talus "sukištus i naftos šaltinius-
raketa, kuri šimto mylių aukš-

ria žmogų* galės keliauti i ant- nerijos! ♦ “Vyriausybės pirmi
ni es 'erdves ir sugrįžti atgal ninkas Djunda skelbė apie sve-

ne

INDONEZIJOS KARAS
Lig šiol jis laikomas vi

daus karu. Tačiau jau 
svarstomas kaip Vakarų pra
laimėjimas. jeigu sukilimas 
bus numalšintas ir komunis
tai paims kontrolę pietų Pa
cifiko keliam.

Nebalsuosi, tai negausi ir algos 
Prancūzai stiprina savo vyriausybę
Prancūzijos parlamentas balsuoti tuo pačiu metu 

priėmė kovo 22 vyriausybės • tik nepasitikėjimą, bet ir pa
siūlomą konstitucijos papil- sisakyti už naują vyriausy- 
dymą. Jis turės eiti dar į bę. Kovai su “neutraliai- 
senatą, paskui greičiausiai siais”, kurie nuo balsavimo 
bus ęlar referendumas iki jis susilaiko, numatyta pinigi

nis mokestis po 100.000 fran-
Sovietų naujas parlamen- Konstitucijos papildymu kų (238 dol.. arba pusės mė

tas (vyriausioji taryba) šau- norima sustiprinti vyriausy- nėšio alga): jei atstovas ne-

Ar Bulganinas atsilaikys? galės būti patvirtintas.

kiamas šį ketvirtadieni. Tuo bę ir kiek pažaboti parlamen- pasisakys “taip”, arba “ne”, 
paaiškėti, ar tą- numatoma, kad par- per pusę mėnesio algos ne- 

lamentas, reikšdamas vyriau- gaus. Parlamentas renkamas 
turi 5 metam. Jeigu per 1*8 mėne

sių jis bus atstatęs dvi vy
riausybes, tai, prezidentas ir 
vyriausybė susitarę gali jį 
paleisti... Tokios kombinaci
jos sugalvotos tam, kad ats
tovas, prieš versdamas vy
riausybę, pagalvotų pirma 
apie savo likimą.

rnėtu turės 
Chruščiovas paliks Bulgani- 
rią ministerio pirmininko pa- sybei nepasitikijimą.
reigose ir kokius kitus nau
jus žmones išstums į priekį.

timą intervenciją: esą Australi
jos lėktuvai numetė ginklų su
kilėliam vidurinėje Sumatroje.

Stratege, oro komandos
viršininkas gon. Thomas S. Kad Sov,«u gmklaS yra pakeliu.. • 
Power kovo 20 aiškino, kad ka
ro pavojus yra padidėjęs. "Ir 
didėja diena iš dienos7'. Esą 
bolševikai ginklus suteikė ne
tik Amerikai gąsdinti.

Karas arčiau?

Kitokia intervencija vyksta 
Singapūre. Anglijos bazėje. Tai 
miestas su 1.3 mil. gyventojų. 
Jų 80 proc. kinai, daugumai 
esą palankus komunistinei Ki
nijai. Dabar ten'padaugėjo dar 
įvairiausių agentų, šmugelio at-

SNIEGO AUKOS
Paskutinio sniego, kuris 

ištiko kovo 20-21, priskaito- stovų, avantiūristų. Ten galinu 
esą išgirsti pasikalbėjimų tokiosma aukų 56 žmonės: nuos-

toliai skaičiuojami milijo
nais. Tokio sniego nebūta 
per 40 metų. Prisnigo vietom 
iki 3 pėdų. New Yorke tik 
vieną pėdą.

rūšies: “Kaip jums, tai sutinku 
atvykti su lėktuvu ir dalyvauti 
operacijose už 80.000 dol.”. Jam 
atsako: “O ne. aš gausiu už 
40,000”. Ten kinas pirklys pa-

• sigyrė pristatęs Sukamo vyriau- 
Amerikos pinigais šeria-.—1----------------- .----- -

Kas laimės Kanadoje?
Kanados parlamento rin

kimai bus kovo 31. Spėjama, 
kad jų likimas priklausys la
biausiai nuo Quebeco pro-

šė, kad jų du lėktuvai bom- vlncijos prancūziškai kalban- 
bardavo Javos saloje vyriau- čių piliečių. Daugiau vilčių

sybei ginklų jau už 30 milijonų, 
bet dabar pradėsiąs gabenti Ir 
sukilėliam....

Taip sprendžiamas likimas 
gyventojų. kurių Javos saloje 
yra 55 milijonai, Sumatroje 13 
milijonu. Celebes 6. Bornie 3. 

simas yra jos vidaus reika
las ir Jugoslavijos protestą

dungo aerodromą. Sukilėlių co buvo pereitame parlamen- Graikija taiso savo parla- M,KE tood žuvo w lėktuvu. paliks b? dėmesio. NASSERIS IMA | SAVO
te gavę 63 atstovus, o kon- mcntarinną ŽUVO MIKE TOOD IR

nešė, kad per tris mėnesius servatoriai tik 9. Tačiau kon- Graikijos parlamentas pri- 
jie laimėsią, sevatoriai tikisi taip pat bent ėmė įstatymą rinkimam pa

klek atimti iš liberalų. keisti- Pa?9’ Ji atskiros par-

Indonezijoje sukilėliai 
bombardavo

Sumatros sukilėliai prane-

sybės vasarinės sostinės Ban- turi liberalai, kurie iš Quebc-
Angloi sustiprino savo ka- ............................ ...

riuomenę Adeno protektorate, pirmininkas pra-
kai Sovietai atgabeno Y eme
riui naujų ginklų, tarp jų 30 tan
kų .kulkosvydžių, lėktuvų.

mcntarizmų

mas protestuoja prieš Ame-
riką

Jugoslavija pareiškė Itali
jai protestą dėl Amerikos ra
ketinių bazių. Italija atsakė, 
kad Italijos saugumo klau-

Brooktyno policija paskel
bė, kad vagystės ir apiplėšimai 
šiemet per sausio ir vasario mėn 
padidėjo 54 proc., palyginti su 
tais mėnesiais pernai. Ypačiai 
Brooklyno rytinėje dalyje. Vie
na iš priežasčių esąs nedarbas. 
Sustiprintos policijos sargybos milijonai.

pran^’^Sr suknėlS^ Pereitame parlamente tijos tui: gauti 25'. ,irų bal- 

išstumti iš Amerikos naftos konservatoriai turėjo 113. Ii- sų. o partijų junginiai 35'4. 
rajono. bcralai 106, kitos smulkios kad galėtų dalyvauti parla- 

grupės viso 46. Kad gautų
• Italijos komunistai 1958 daugumą, Konservatoriai tu-

sumokėjo nario mokesčius

rrento vietų dalybose. Norė
ta tuo atimti reikšmę (nari gauti viso 134 atstovus.

Spėjama, kad Kanadoje žom Partijom. Komunistų 
tik 1,680,000, pernai apie 2 į«dgalės galutinai dviejų par- partija Graikijoje yra už

drausta.tijų sistemą.

J

SAUJĄ
• Antikomunistinis kon-

gresas rengiamas spalio 23. Arabų Jungtinės Valsty-
Viršum New Mcxico kovo Dar neaišku kur. Portu?a!i. bės dabartinis prezidentas 

22 rytą pakeliui iš Kalifor- joje Oraikijoje ar Nasserts stipriai ima buvu-
nijos ) Ncw Yorką privati- Dalvvaus 51 taulos delegatai. i SBU>*’ Ko“
nio lėktuvo katastrofoje žu- vo 23 atleido Syrijos kariuo-
vo filmų produccntas Make , 
Tood, žinomas ir kaip akto
rės Elisabeth Taylor vyras. 
Su juo žuvo dar trys jo 
bendrakeleiviai. Spėjama.
kad lėktuvo sparnai 
apledėję.

• Vakarų žvalgybos šalti- menės štabo viršininką ir vi
niai turi žinių, kad Nasseris sus politrukus. Daugelis su- 
nori surengti perversmą Sau- imti. Pareiškė, kad kariuo- 
di Arabijoje. Nori pastatyti menėje neleistina politika 
dabartinio karaliaus brolį. Tai didelis smūgis Syrijos 

buvo kuris yra Nasseriui palan- komunistam, kurtę buvo įšl
iauš. filtravę į kariuomenę.

t

,r.



DARBININKAS

ŽINIOS IS LIETUVOS RAŠO ALMOS

‘ Maskvoje liepos mėriesį — to
liau pasakoja gen. Danilovas — 
buvo sušauktas ir atidarytas su 
didele pompa UI internacionalo 
kongresas, į kurį buvo sušaukti 
atstovai iš viso pasaulio. Po 
triukšmingų kalbų, iškilimų, fe
jerverkų ir iliuminacijų, spektak 
lių valstybės teatruose ir šaunių 
puotų rūmuose.... atstovai išsi- 
važinėjo, palikę keletą savo na
rių užsieninių svečių, palaido-

garbei apie darbininkų eiseną su 
raudonom vėliavom ir plakatais 
katedros aikštėje. Jurgio pros
pekto pradžioje buvo pastatytos 
tribūnos oratoriam, papuoštas 
raudona gelumbe.

Po kalbų buvo numatyta su
rengti didžiules eisenas po gat
ves kaip demonstraciją prieš

versmą, o jei pasiseks, tai ir vi
soj Lietuvoj sovietinės valdžios 
naudai.

tus pne Maskvos Kremliaus sie
nų — jie buvo užmušti, kai ko
munistinių svečių garbei pasi-

buržuazinę baltąją Lietuvos vy
riausybę, kuri sėdėjo Kaune.

Man darės įdomu; norėjau pa
rodė šventės metu aviacija ir — sitikrinti, kiek Vilniaus gyven

tojai susižavėjo komunistiniu 
rojum. Norėjau susidarytis tik
rą supratimą, kiek Vilniaus gy
ventojam patinka “buržuazi
nės” valdžios pakeitimas sovie
tine. Skirtą dieną ir valandą 
aikštėje išvydau labai mažai 
klausytojų, ypačiai jaunimo, ku
ris atėjo pasiklausyti atvykusių 
“amerikonų”. Žydai buvo jais 
nusivylę. Viena iš priežasčių tai 
ta. kad kalbėtojai jiem nebuvo 
tikri “amerikonai”, kai pamatė 
kalbant savo Moiškę, tik su nu
skustais ūsais ir pakirptais pei
sais. Kai po kalbų prasidėjo ei
senos. man buvo aišku, kad Vil
niaus žydai toli gražu nėra bolše
vikų pusėje, nes eisenose daly
vavo ne daugiau kaip 300 rusų, 
šalia raudonarmiečių, ir apie pus 
antro tūkstančio žydų darbi
ninkų. Man pasakojo patys žy
dai. kad žydų darbininkų Vilniu
je yra apie 60.000. Taigi dalyva
vusių eisenose procentas buvo 
labai mažas.

Raudonajai armijai artėjant 
į Varšuvą, Vilniaus revkomui 
augo norai padaryti Vilniuje per

vienas lėktuvas nukrito.
Suvažiavimo dalyviai išsivaži- 

nėjo daugumas po Rusiją, po 
sarbiausius miestus, kur mitin
guose pasakojo apie komunisti
nio rojaus gerovę.

Apie liepos 10 trys toki ponai 
atvyko.ir į Vilnių. Svarbiausias 
iš. jų — Amerikos atstovas pa
sirodė esąs žydas, kilęs iš Vil
niaus apskrities, prieš dvylika 
metų pabėgęs nuo karinės tar- 

„,. nybos į Ameriką ir ten natūrali- 
zavęsis.

Jo pavardės, neatsimenu, bet 
mano pažįstami Vilniaus žydai 
man kalbėjo:

“Kokis jis amerikonas? Juk 
tai mūsų Moiškė iš Trakų. O. 
jis visada buvo toks paršyvas. 

-■ Dar jo tėvas visada sakydavo, 
kad iš jo nieko gero nebus”. Ki
ti buvo taip pat buvę Rusijos 
žydeliai, bet jie nebuvo kilę iš 
Vilniaus:

Šituos “amerikonus*’ priimti 
Vilniaus komunistinė valdžia la
bai rengėsi. Ant tvorų buvo iš
klijuoti pranešimai apie rengia

mą šventę III internacionalo

HAVANOS prez. F. Batistas Seimą, sakoma, iivyko iš krašto. 
Prieš Batistą tebekovoja sukilėliai, o prezidentas nusistatęs lai
kytis iki "paskutinio kraujo lašo”.

Nepaisant taikos sutarties su 
Lietuva ir sovietines vyriausy
bės įsiprareigojimų nesikišti į 
vidaus reikalus, visai viešai, mi
tinguose ir sovietiniuose vietos 
laikraščiuose, dalinamuose do-
vanai, buvo kurstoma prieš Lie
tuvos vyriausybę kaip prieš bal
tąją vyriausybę. Buvo mėtomi 
šūkiai sukilti, nuversti ir pakeis
ti ją sovietine valdžia. Visai aiš
kiai buvo nurodoma, kad bur
žujus ,t.y. fabrikantus ir dvari
ninkus reikia išpjauti, jų^ nuosa
vybes nacionalizuoti Sovietų Ru-

sijos pavyzdžiu. Laikraščiuose 
vietiniai komunistų veikėjai 
skelbė, kad tokia yra liaudies 
valia. Bet toliau nieko iš to neiš- 
jo. Miesto gyventojai buvo abe> 
jingi tai agitacijai, b kaimų gy
ventojai, kuriuos, raudonosios 
armijos daliniai apiplėšė iki siū
lo galo, išsikasdami iš laukų tik 
užmezgusias bulves, bolševikus 
keikė ir ėjo į mišką, sudarinėda- 
mi partizanų būrius.Gal būt, jei-

kais, bolševikai ir būtų įvykdę 
savo sumanymą, pasiremdami 
raudonarmiečių durtuvais, bet 
pralaimėjmas prie Varšuvos pri
vertė juos atsisakyti nuo savo 
sumanymo (surengti Lietuvoje 
perversmą) ir skubiai bėgti iš 
Vilniaus (b.d.).

ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
turįs daumausia vilčių būti iš
rinktas Meksikos prezidentu.

ŽĄSYS NUEO Į SVEČIUS PAS LAPINI
RESPUBLBKONES SOVIETŲ Bet rusų vaišingumas visą item- 

ATSTOVYBUE
Kai ūkininkas primigo, iš jo 

priežiūros kai kurios žąsys, ve
damos žąsino nugageno j mišką 
kur olą buvo išsikasęs senis la
pinas su lapiukais. Lapinas iš
kėlė žąsim puotą, kuri baigėsi.. 
Visi žino, kuo baigėsi.

Tą pasakėčią primena pasako
jimas J. Donovano (NYKT), kaip 
iš Ohio respublikonės, išklausiu
sios prizidento Eisenho\verio 
kalbos ir jam daug plojusios, iš 
respublikonų suvažiavimo nuga
geno į lapino urvą Washingone 
šešioliktoje gatvėje.

Kai su smalsumu ir baimės

pimą atleido”. Paskui, ar tik ne
jausdamas, kad ne visi bus su
žavėti jo tokia koegzistencija, 
ir lyg norėdamas kam kitam kal
tes suversti, ėmė aiškintis: “Ar 
jūs manot, kad aš galėčiau taip 
padaryti su Nato valstybių atsto- 

buvo pavirtęs vienu ištisiniu šyp- vybėm? Aš mėginau. Jokios vil- 
sniu ir kuris dabar pranešė, kad ' ~
bus arbata ir paskui filmas iš 
Maskvos.

“Ar kas yra prieš arbatą?" — 
demokratiškai paklausė Minši- 
kovas ir pats demokratiškai at
sakė: “Niekas prieš, taigi vienu 

drebuliu sustojo prie balto na-"* balsu nutarimas”, ir nusivedė į PASAULYJE DIDĖJA BERAŠ
ČIŲ SKAIČIUS

Atomo ir satelitų amžiuje, ro
dos, keista kalbėti apie beraš
čius. Bet taip yra, beraščių dar 
daug žemėje, ir ju skaičius ne
mažėja, bet didėja.

UNESCO apskaitė, kad visa
me pasaulyje yra apie 40 proc. 
beraščių. Tai sudaro apie 700 
milijonus žmonių. Amerikoje 
beraščių yra apie 3-4 procentus. 
Sovietų Sąjungoje iki 10 proc. 
Daugiausia, jų yra tuose kraštuo
se, kur gyvenimo lygis labai 
žemas. Tų varguolių žmonių 
prieauglis yra toks didelis, kad 
jokia švietimo sistema nesuge
ba pastatyti tiek mokyklų ir juos 
išmokyti. Ypač beraščių skai
čius padidėjo Brazilijoje.

“O bufeto spalva— kokis ža
lumas.... aš tiesiog negaliu.... juk 
aš esu airė” — 1 kalbėjo trečia.

čiauškėjimą laikinai pertrau
kė atstovas’ Menšikovas, kuris

ties. O rusai su džiaugsmu tai 
padarė”.

O kodėl kongresmonas taip 
norėjo nuvesti į lapino olą? Jam 
reikalingas populiarumas tarp 
balsuotojų.

Visas kalbas užbaigč rusas Šarkovas
Lietuvos komunistų partijosLietuvos komunistų partijos Apie ateizmo propagandą už- 

suvažiavime vasario 13 partijos siminė trumpai, patardamas 
sekretorius A. Sniečkus kalbė- plėsti ateistinę propagandą per 
jo kelias valandas. Pereitą kar- naujai leidžiamą žurnalą “Moks- 
tą atpasakojom tuos jo pareiš- lą ir gyvenimą”.
kimus, kurie rodė, ar Sniečkus Antrą partijos suvažiavimo 
eina su Maskva ar su lietuvių dieną, vasario 14, 
tauta. Dabar dar . ... ■ ■ . « . i •kalbėto Justas Paleckis.

kelios Sniečkaus, pastabos, iš j0 Alboje yra mažamokslio, 
menkai išsilavusio agitatoriaus: 
skėtruijimai — prieš tuos, ku
rie siekė atplėšti lietuvius nuo 
rusų ir “palikti Lietuvą Vakarų 
imperialistų kolonijos padėty”, 
čia pat prisipažino:

“Deja, ir dabar mūsų visuo
menėj sutinkami atskiri žmonės 
su anarchistinėm — individua
listinėm, smulkia—buržuazinėm 
nuotaikom, politiniai cinikai, ne- 
nusikratę buržuazinėm nacional
istinėm atgyvento midėjom, 
mėgsta plepėti apie “laisivę”. 
bet nsugebą atskirti kur laisvė, 
o kur nelaisvė”.

Tų priešų Paleckis net išsigan
dęs: . . •

“Kai pažvelgi į kapitalistinių, 
valstybių greta ‘koka-kola’ re
klamuojamas buržuazines ‘lais
ves’. kurios bukapročiam pras
čiokam atrodo labai patrauklios, 
pasidaro tiesiog baisu ...”

V. Niunka ilgoj kalboj kaltino 
“buvusios krikdemų partijos va
deivas”, kad jie pabėgę į Vaka
rus stengiasi panaudoti” reakci
nę katalikų dvasininkiją nacio-

mo ir rusiškom raidėm parašo 
bronzinėje lentelėje, viena ir sa
ko:

“O. to, aš neįkertu. Bet čia 
tikriausiai yra Sovietų atstovy
bė. Aš manau, mes galime Įeiti”.

Pavasarinių skrybėlių prigu
žėjo į erdvę salę apiė šimtinė. 
Į jas stebėjosi iš sienų Lenino 
ir Stalino negyvos akys ir girdė
jo balsus:

“Kaip čia puiku”! .
“Aš niekad ir nesapnavau. linktelėjus į kaimynę: “jis yra 

kad gali būti taip gražu”. tikras diplomatas”.
“O kiek duryse aukso”!. — “Kaip gaila, kad tarp mūsų 

grožėjos choru Amerikos “geros įr jūsų yra tiek daug prietarų, 
valios” atstovės. — tęsės pasikalbėjimas prie ar-

Atstovybės patarėjas Vladi- batos ir jos priedų. “Jei mes ga- 
mir Lavrov nusivedė dalį prie lėtume dažniau susitikti, mes 
porceiano. .. vienas kitą geriau pažintume”.

“Ai, aš tiesiog įsimylėjau ši- “Taip, tam aš ir esu čia at- 
tą kavos puoduką ’. vykęs”, pritarė diplomatas.

“Kokis jis elegantiškas”. — Kai kurios iš pabėgėlių buvo 
pridėjo kita; tik nebuvo aišku, sutūpusios apie draugę Menši- 
ar ji kalbėjo apie puoduką ar 
apie patarėją....

valgomąjį su kristalinėm žvaki- 
dėm.

“Mes tik ką išklausėm prezi
dento kalbos” — kalbėjo viena 
priimdama puoduką arbatos, be
sišypsančiam diplomatui. “Po
nas Eisenhoweris yra tioks pui
kus vyras-”. '

“Taip, puikus", pritarė diplo
matas. ...f

“Bet ir ponas diplomatas yra 
puikus vyras", — pašnibždėjo

jo atsiliepimų apie Lietuvos ūki- 
v ni gyvenimą.

Esą Chruščiovinių reformų 
dėka elektros energijos Lietuvoj 
padidėjo 27 proc. Kauno hidro- 
lektrinė stotis turinti būti pa
leista veikti 1959. Turi būti ne
delsiant pradėta statyti Skirsne
munės elektrinė, projektuoja
mas dujotiekis Kaunui ir Vil
niui; to gyventojai labai laukia.

Su statyba esą prastai Kaune 
ir Vilniuje. Darbai brangūs, ko
kybė prasta. Valdžia numato pa- 

' statyt 1 mil. 2000 tūkst. kv. met
rų gyv. namojo ploto. Patys gy
ventojai turėtų pasistatyti 800, 
000 kv. metrų. Kaime Sniečkus 
siūlė trobesius statyti iš plukto 
molio, dolomitų, akmenų, nes 
statybinės medžiagos trūksta

i Valandą laiko Sniečkus skai
čiavo trūkumus žemės ūky — 
derliai menki laukai piktžolėm

i apleistą ir tt. Nuo 1958 sauso 1 
esą kolchozininkam panaikintos

i privalomos duoklės valstybei.
1 Dėl stojimo Į partiją — esą 
’ mažai priima “geriausių lietu

vių inžinierių, technikų, iš viso nalistinėm nuotaikom skleisti’ 
mažai priimama iš inteligenti
jos tarpo”.

Aplikiniais žodžiais prisiminė 
deportacijas: ’ “Po partijos XX 
suvažiavimo daug dėmesio bu
vo skiriama socialinio teisėtu
mo klausimam..Nemaža padary
ta ištaisant žalą, kurią savo lai
ku buvo padarę imperializmo 
agento Berijos statytiniai” (o jo 
agentas buvo pats Sniečkus. 
Red.).

Komjaunimo vadas J. Petke
vičius reikalavo palengvinti a- 
teistines nuotaikas platinti tuo 
būdu, kad būtų pastatytas Vil
niuje.... planetariumas.

Būdinga, kad paskutinę bai
giamąją kalbą suvažiavime pa
sakė ne Sniečkus, bet'rusas B. 
šarkovas, Sniečkaus pavaduo
tojas, kuris pagal konunistinę 
sistemą turi būti bosas tam, ku
ri jis pavaduoja.

SPAUDA

LIETUVIŲ RADIJO VALANDĖLE MADRIDE

Balsai, kurie lietuviškame laikraštyje 
' yra sunkiai suprantami

T. Žiburiu bendradarbis iš New 
Yorko kovo 6 šiaip savo skaity
tojus informuoja:

"Dėl kultūriniu ryšiu su Lie
tuvą.

“Kai kurie išeivijoj, ypatin
gai aktyviai susirišę su praeities 
režimais, griežtai atmetė siūly
mą ieškoti būdu užmegzti kul
tūrinius syšius su tėvyne, (pabr. 
Red.), kurios inkorporacijos į 
TSRR nepripažįsta nei JAV nei 
Kanada. “Dirvoje". “Drauge", 
“Darbininke’’, “Į Laisvę” šis siū
lymas buvo suprastas kaip prin
cipiniai klaidingas, nes tektų 
bendrauti su esamo režimo pa
reigūnais’’.

• Anglijoje ima kilti ne
darbas; bet lėtai; jis yra pa
lietęs tik 1.9% turimos dar
bo jėgos.

• New Yorko miesto bale
tas išvažiavo gastrolėm į Ja
poniją, sutelkęs pačias ge
riausias Amerikos baleto jė
gas. Iš viso bus 22 spektak
liai. Premjeroje dalyvavo im
peratoriaus šeima, ministe- 
riai, diplomatai. Pagal seną 
japonišką paprotį, publika 
turėjo begalės gėlių, kurias 
mėtė į sceną.

kovienę, ir liokajai nešiojo jom 
arbatą. Kitos prieškambary ra
gavo stipresnius gėrimus ir klau
sės draugo Lavrovo aiškinimo 
apie sovietinę gyvenimo siste
mą.

Nuo pasakėčios apie žąsis ski
rias istorija apie Ohio respubli
kones tuo, kad jos dar parke
liavo iš lapino olos. Bet nesiski
ria tuo. kad ir jos turėjo žąsiną..

Idėją lankytis sovietinėj ats
tovybėj davė Menšikovui Ohio 
kongresmanas VVilliam H. Ayres 
Po anų vaišių jis patenkintas 
aiškino: “Moters Įėjo su baime.

siekti visus pasaulio kampus, 
nes yra 600 kilovatų galingumo 
(3 kombainai po 200 kilovatų). 
Už tat galima gerai pasiekti Lie
tuvą, nes ši stotis turi krypties 
išspinduliavimo antenas.

Programą lietuviškajai va
landėlei paruošia du lietuviai.

gavo leidimą lietuvis- . Vienas sutvarko visą medžiagą, 
o antrasis išverčia į ispanų kal
bą. Jiem tenka atlikti ir visus 
techniškus darbus. Programa a- 
pima prieškomunistinę propa
gandą lietuviškoje ir krikščio
niškoje dvasioje. Duodamos taip 
pat žinius apie pasaulio politi
kos įvykius, apie laisvąjį lietu
vių gyvenimą, jų organizacijas, 
veikią, laimėjimus įvairiose sri
ty, e. Madrido lietuviškas bal
sas stengiasi atitaisyti bolševi
ke kelbiamą melą apie IJetiivą, 
Lietuvos istorijos ir nepriklaii- 

pagalbos somo gyvcnimo klastojimus. Nu- 
r->do bolševikų daromas lietuvių 
tautai skriaudas, nušviečia jų 
terorą, demaskuoja parsidavė
lius .Maskvai. Kreipia dėmesį, 
kaip bolševikai niekina, žemi
na ir šmeižia lietuvių tautos 
veikėjus gyvenusius ankščiau 
ir gyvenančius dabar laisvaja
me pasaulyje.

Madrido lietuvištas balsas 
taip pat kreipia dėmesį į bolše
vikų ateistinę filosofiją ir dia
lektini materializmą, kuriuo no- pats generalissimus Franco, ku- tautos Fondui per Altą. (Iš pra- 
rimą nuodyti lietuvių prlhugan- ris prieš kiek laiko lietuvių radi- nešimo spaudai Madrido lietu- _ , M . .   . . ’ . . J , , .... ... . . , .... ... AR TAI LAKSTANCtOS LCKOTtS? Ne, tai specialus HMuvai
cios tautos sielą. Nurodo, kokios jo valandėlei vedeju pasakė vių radijo valandėlės vedejo. vyeymouth. Jie eu radaro aparatai* gali labai u tolo

I95B kevo 15». vustatyti atakrondaneįue prleto lėktuvu*.

Jau keturi metai, kaip 
lietuviškai kalbama iš Ispanijos 
sostinės per Madrido radiją. To
ji stotis vadinasi Tautinis Radi
jas (Radio National). Nebuvo 
lengva ten patekti. Vliko Įgalio

ševikinis “mokslas", kuriuo gi
riasi ir kurį nori įsprausti vie
toje tikėjimo.

Bolševikai stengiasi lietuviš
kas transliacijas trukdyti, ypač 
pastaruoju laiku, nes iš Madri
do radijas gerai girdimas viso
je Europoje. Lenkijoje, Lietuvo-

, je ir net Sibire. Religinę pro
gramos dalį, kuri duodama sek
madieniais ir kitomis religinių 
bei tautinių švenčių progromis, 
gražiai prisiminė Vatikano ofi
ciozas. “Osservatore Romano”. 
Transliacijomis yra patenkinti 
ir laisvojo pasaulio lietuviai, kas 
aišku iš prisiunčiamų laiškų.

Savo pasitenkinimą įvairiom 
programom pareiškė ispanų val
džios pareigūnai, sveikindami 
hetuviškąją valandėlę ir linkė
dami toliau tęsti Lietuvos lais- tuvių valandėlei ir bendrai Lie- 
vinimo reikalui skiriamą kultū- t u vai. kaipo katalikiškam kraš
tinę. tautinę ir religinę progra- tui. rodo daug susidomėjimo ir 
mą. Sveikinimai gauti iš buvu- pritarimo.
šio Ispanijos užsienio reikalų mi- 
nislerio Martin Artajo. dabarti
nio informacijos mimsterio Ba- 
briel Arias Salgado. Madrido pa
triarcho vyskupas
poldo Eije Garay. popiežiaus išlaikymu rūpinasi Vlikas. pa- 
nuncijaus Ispanijoje monsg. H. dedamas Alto. Ta parama .šiai 
Antoniutti. vyriausio Ispanijos valadėlci yra labai reikalinga 
radijo direktoriaus ir kitų. IJc- Amerikos lietuviai prašomi ją 
fuviu darini yra patenkintas ir paremti ir savo aukas siųsti

tinis net kelerius metus klabe
no Madride Įvairių Įstaigų du-

kajai radijo valandėlei. To pa
siekta 1954 metų rudenį. Ispa
nijos informacijos ministeri: 
Sr. Dr. Gabricl Arias Salgado. 
suprasdamas ir ątjausdamas 
tragiškąją lietuvių tautos padė
ti. davė leidimą laisvinimo ko
vai pasinaudoti Madrido radiju.

. Iš pradžių valandėlė truko tik 
10 minučių, o nuo 1955 kovo 
1 jau leista ji prailginti ligi kct 
virčio valandos.

Reikia pastebėti, kad pats gc 
nerolas Franco ir Ispanijos vy
riausybė mielai ištrešę, 
ranką lietuviams, leisdami nau
dotis galinga ir nauja radijo Ma
drido stotimi. Ispanai yra ta 
tauta, kuri labai gerai pažįsta 
komunistų užsimojimus ir dar
bus. nes jai teko išgyventi bol
ševikų, sukeltą nepaprastai žiau
rų namini kara. kuri laimė
jo ispanai patriotai, vadovauja
mi generolo Franco.

Madrido radijo stotis, kuria 
lietuviai naudojasi, yra* vienas 
iš galingiausiųjų pasaulyj. Už 
30 km. Į pietus nuo^ladrido r 
viršų kyla ištisas pastatų mies-

— Sakykite ir rašykite visiems 
lietuviams, kad aš jaučiuosi lai
mingas, jog galite patenkinti 
savuosius mūsų radiju, nes lie
tuvių reikalus, troškimus ir kan
čias gerai atjaučiu, kadangi ir 
pats turėjau nuo komunistų 
daug iškentėti ir pagaliau prieš 
juos trejus metus žūtbūtinai 
grumtis. — t

Plačioji ispanų visuomenė lie

Madrido lietuvių radijo va
landėlė susilaukia paramos ir 
talkos viso laisvojo pasaulio lie
tuvių. Ypač paremia lietuviai 

Leo- amerikiečiai. Daugiausia gi jos

Šioje informacijoje klaidina
mi . laikraščio skaitytojai, per
duodant minėtų laikraščių pasi
sakymus. ‘Darbininke’ pvz. sau
sio 21 buvo išskirtas ryšių pa
laikymas su asmenim ir su oku
paciniu režimu ir pasisakyta. 
"Su pirmuoju ryšiai palaikytini 
visais galimais būdais. Su ant
ruoju, su okupaciniu režimu ar 
jo pareigūnais — ne" Lietu
viui nereikia didelio išmanymo, 
kad skirtų “tėvynę” nuo “oku
pacinio režimo*’. Kai to neskiria 
lietuviško laikraščio korespon
dentas. yra keista.

Keista yra rasti lietuviškoje 
spaudoje ir kvalifikavimą tų, ku 
tie pasisako prieš santykius su 
okupaciniu režimu, tokį, kokį 
vartoja T. žiburių bendradar-

*- bis — tai esą “ypatingai akty
viai susirišę su praeities reži
mais”. .Tokia kvalifikacija leng
vai pakiša galvojimą: Lietuvoje 
yra “darbarties" režimas, o su 
juo nenori turėti reikalų “akty
viai susirišę su praeities reži
mais”. o esame mes. kurie ne
buvom susirišę su praeities re
žimais ir kuriem galima tokius 
ryšius turėti. Tokis kvalifikavi
mas yra artimas sovietinės Spau
dos tvirtinimui, kad dabartiniai 
padėčiai Lietuvoje priešingi tik 
pabėgę dvarininkai, hitlerinin
kai. buržuaziniai nacionalistai. 
Bet tokis kvalifikavimas yra to
limas nuo teisybės, nes laisvėje 
esantieji lietuviai kovoja prieš 
esamą padėtį Lietuvoje ne dėl 
to. kad jie yra “aktyviai susi
rišę su praeities režimais", bet 
kad jie yra susirišę su nepri
klausom* Lietuva; jie kovoja 
prieš esamą padėtį ne dėl to. 
kad yra ten kitas iš pačios tau
tos kilęs režimas, bet kad yra 
svetima okupacija ir tos okupaci
jos režimas, smurtu primestas 
lietuvi? tautai.

Lietuviui lig šiol tai buvo aiš
ku
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PRKNUttKRATOS KAINA traukti.

UžsienyjeFortlgn
Laikrattl tvirto REDAKCIN* KOMISIJA. Vyr. rao. S. SUŽIEBTUS

9MB

tinai NreiikU tsdaktiton nuomone. Už skalbime turini ir kalbi redakcija neatsako. 
REDAKCIJA: 810 VriHo^ęhby Avė., Brooklyn 21. N. Y. TeL GLentbore 5-7281

Nikita nepageidaujamas Amerikoje 
landžio, prez. pasikalbėjus 
su Menšįkovu, Baltųjų Rūmų 
šeimininkas pats paprašė juodu 
nuimti. Menšikovas atvaizde šyp
sosi ir spaudžia prezidentui ran
ką, kurios atsisveikindamas ne
paspaudė” Zarubinas. Senos tar- 
dicijos užmirštamos, kai naujos 
kuriamo.s Bet kas iš to laimi?

Nikita Chruščiovą* yra pasi
nešęs bet kur keliauji, kad tik
tai jį kas įsileistų. Kai prieš dve
jus metus įsileido Anglija, Niki
ta net pasigyrė: “priėmimas bu
vo karališkas”. Jis nesakė “pro- 
letariškas” ar “liaudiškas'’, kaip 
komunistas turėjo sakyti, bet 
pavartojo “buržuazinį” terminą, 
nesivaržydamas savo bolševiš- 
ka ranka paspausti ir karališkos 

_ rankos. Tai buvo ranka karalie
nės Elzbietos, nelabai tolimos 
giminaitės bolševikų nužudyto 
caro Nikalojaus n. Tai buvo 
prieš 40 metų Įvykiai seni ir 
užmiršti. Senos giminės visada 
užmirštamos, kai kuriama nauja 
draugystė.

"Nikita labai norėtų šitaip pa
draugauti ir su Amerika. Kad jį 
prieš metus parodė televizojo- 
je, tai dar maža: kiti jį matė, 
liet jis pats Amerikos nematė. 
O būtų gera pačiam praplauk
ti arba praskristi pro Laisvės 
statulą. Nikita net nusikvatotų: 
matote, netoks jau baisus atro
dau! Ar to jums nesakė mano 
atstovas Meašsikovas?

"America's Future" vadinasi 
viena amerikiečų organizaciją 
turinti savo būstinę New Ro- 
chelle, N.Y. Lietuviškai ją vadin
tume “Amerikos ateitimi”. Jos 
vardu John T. Flynn kalba per 
radiją ir leidžia savo politinių 
komentarų atspaudas. Apie mi
nėta tradicijų keitimą buvo taip 
paskytą “Tai buvo, be abejo, 
mandagus ir draugiškas prezi
dento mostas. Bet ar galite įsi
vaizduoti, kokios reikšmės rusų 
propagandai turi tas atvaizdas, 
rodomas Sov. pavergtuose kraš
tuose. Ir dar įsivaizduokite 
kaip jis veikia kraštus, kurie 
suvyluoją su kuo žaidimą vesti: 
su Jungtinėm Amerikos Valsty
bėm ar Sovietų Sąjunga”.

Galima tai būtų laikyti smulk
mena, jei neliestų stambių da
lykų Amerika yra stambiau
sias bolševizmo priešas, ir dėl
to visi žiūri, kaip ji apsieina su 
“besišypsančiais” kitų tautų 
kankintojais. Besimeilikaujant 
Amerikos prestyžas labiau nu
kentėtų, negu tokios Anglijos, 
priėmusios Nikitą, nes į Ameri
ką yra sudėtos daugelio tautų 

sudiev pačiam šeimininkui Bol- viltys. Chruščiovas su Menšiko-

Menšikovas tik dėlto ir pakei
tė Zarubiną, kad Nikitai pa
ruoštų kelionę į Ameriką. Zaru- 
binas išvykdamas atsisveikino 
nebe prezidentą, o viceprezi
dentą. Diplomatiniuose sluoks
niuose tai buvo suprasta, kaip 
akibrokštas prez. Eisenhowe- 
riui: vaduoji namo ir už viešna
gę šiame krašte nepasakai nei

ševikiniuose sluoksniuose tai bu vu norėtų tas viltis aptemdyti, 
vo manievras: reikia aplink pre- Tam tikslui Chruščiovas veržiasi 
zidentą atmosferą truputį atvė- ’ atvykti į JAV, o Menšikovas jam 
sinti, kad kitam sovietiniam at- tiesia takus, 
stovui atvykus geriau būtų pa
jausta šilima.

Tas kitas buvo Menšikovas. 
Kai jisai atvyko pas prezidentą 
įteikti savo paskyrimo raštų, 
spaudos sekretorius įspėjo re
porterius nefotografuoti. Tokia 
jau esanti tradicija, kad susi
laikoma fotografuot, kada įtei
kiami kredencialam. Po pusva-

Prez. D. Eisenhoweris šiom 
dienom tuos takūs vis dėlto už
vertė kupstu. Viršūnių konfer- 
cijos nemumato pas save, kad 
nereikėtų fotografuotis su Chru- 
čiovu Amerikoje. Kaip kitados 
prieš Jugoslavijos Titą, taip da
bar prieš Nikitą Amerikos vi
suomenėje sukiltų ąudra.
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Lietuva atmuša rusų antplūdį

Maskva Jono Žiauriojo laikais 
jau siekė tris jūras —Juodąsias 
Kaspijos ir Baltijos, bet nei vie- 

. na negalėjo pasinaudoti, kad iš
plauktų į platųjį pasaulį. Kaspi
jos jūra yra uždarą it milžiniš
kas ežeras. Iš Juodųjų jūrų ne
buvo saugu plaukti pro turkų už-

• imtą Bosforo sąsiauri. Kai toto
rių grėsmė Rusijai praėjo, atėjo 
pavojus turkų, su kuriais vėliau 
bus labai kietai susiimta. Rusija 
tegalėjo prasimušti į laisvus va 
denis ir vakarus tiktai pro Bal
tijos jūrą bet ją tesiekė siauru 
ruožu tarp Narvos ir dabartinio 
Leningrade, kur dar nebuvo uos
to. Petrapilį, bolševikų pramin
tą Leningradu ėmėsi statydinti 
tiktai Petras Didysis aštuolio- 
liktam amžiuje Nuo senų 
laikų iš Baltijos jūros prekyba 
ėjo per Narvą estų žemėje. 
Šalimai Narvos buvo dar men
kas Ivangorodo uostas. Vakarų 
Europos laivai daugiausia plauk
davo Į Narvą, Tallinną ir Rygą, 
iš kurios Dauguva plaukė į Po tis pasidarė pavojinga ir Lietu- 
locką ,lietuvių valdomą, ir iš ten 
prekės siekė Dniepro aukštupį: 
Jonui Žiauriajam, Įsigeidusiam 
prasimušti į vakarus ir Baltijos 
marias, reikjėo užimti Livoniją 
— visą Baltijos jūros pakraštį 
tarp Rygos ir Narvos. Čia durk
las ir buvo nukreiptas.

ATIDUOK KO NESI PAĖMĘS
Dar Jonas III, Vytauto Didžio

jo prosūnaitis, ir Vosylius in 
bandė smelktis į Baltijos marias 
pro Lietuvą ir Livoniją. Maskva 
tada buvo atmušta. Livoniją gy
nė energingas ordino magistras 
Valteris Pletenbergas. Maskva 
turėjo liautis puolus fr susilai
kyti. Bet 1551 metais toji taika 
baigėsi. Jonas Žiau imsis tai iš
naudojo Livonijai spausti Mask
voje sudaryta nauja taika 1554 
birželio 24 jisai padiktavo: 

rusę pirkliai turi visišką lais
vę Livonijoje keliauti skersai ir 
išilgai, derėtis dėl prikybos su 
kuo tik nori; vakariečiai amati
ninkai ir specialistai, o taip pat 
rusų delegacijos, pro Livoniją 
praleidžiama be jokiu' kliudymų; 
Livonija neturi teisės daryti jo
kių sutarčių su Lietuva ir Len
kija.

Livonija išsiderėjo tik tiek, 
kad nebus pro ją gabenami gink
lai Bet kas jai buvo sunkiausia 
ir labiausiai žemino — tai už
krautos duoklės provoslavų baž
nyčiom išlaikyti. Tai lietė Tar
tu katalikišką vyskupą, bet

....................... ””'SIMAS
■ Jonas Žiaurusis pasiekia dvejas marias be išėjimo | platųjį pasaulį ■ Veržiasi prie 
trečiųjų — Baltijos marių per Livoniją ■ Priekabes dėl nebūtų skolų ■ Pirmoji in
vazija 1558 ■ Bušų ir totorių siausmas Livonijoje ■ Vakarų Europa neina pagalbon, 
bet iŠ JJvoųijos nelaimes naudojasi ■ Lietuva priverčia Joną žiaurųjį pasitraukti.

senos tradicinės heapykntos Lie
tuvos šalininkų nebuvo daug. Li
vonijos magistrui Vilhelmui 
Fiurstenbergui pradėjus juos 
dar persekioti. Livinijai buvo pa 

Livonija valdė žemes, kurios ki- skelbtas karas. Mūšio nebuvo, 
bet buvo Pasvalyje 1557 rugsė
jo 5 sudaryta pagalbos ir bend
ro gynimosi sutartis. t Ji turėjo 
įsigalioti po 12 metų, kai pasi
baigs Livonijos pasižadėjimas 
Maskvai nedaryti sutarčių su 
Lietuva.

, Kad ir įrašyta tokia sąlyga,

visa Livoniją turėjo garantuoti, 
kad tos duoklės ir “skolos” už 
50 metų bus sumoėktos. Tos 

‘skolos” susidarė 60,000 talerų. 
‘Skola” buvo pagriįsta tuo, kad

tada mokėjo Pskovui duoklę. 
Reikėjo atiduoti tai, kas visai 
Masvai nepriklausė ir į ką Mask
va neturėjo jokių teisių.

Jonas Žiaurusis pritaikė Li
vonijai totorišką praktiką. Kaip 
kitados totoriai slėgė rusus duo
klėmis arba kapojo galvas už ne
mokėjimą • taip dabar Maskva bet sutartis buvo sudaryta. Va
tą patį pritaikė Livohijai Livo- dinasi, pirmykštis susitarimas 
nija atsidūrė bėdoje. Krašte ki
lo nepasitenkinimas sutartimi. 
Prasidėjo nesujarimas tarp Li
vonijos ordino valdžios, Livoni
jos vyskupų ir gyventojų.

LIETUVA GINA LIVONIJĄ
Pasunkėjusi Livonijos padė-

į Maskvą ir ten mirė. Ligi 1558 
metų rudens rusai buvo užėmę 
jau 20 Livinijos pilių. Didžiau
sias laimikis buvo Narva — 
laisvas langas į vakarų Europą. 
Nuo Europos dabar priklausė, 
ar Livonija atsilaikys ar žus.

KRAUJU TEKA AUKSAS
Narvai atsidūrus rusų ranko

se, niekas vakarų Europoje ne 
tiktai dėl to nesijaudino, bet 
daug kas dar buvo patenkinti. 
Į Narvos uostą pasuko vokiečių, 
olandų ir anglų laivai, veždami 
ginklus ir prekes. Lietuvos di- 

kuriuos vedė kunigaikštis Glins- dysis kunigaikštis ir Lenkijos 
kis ir Kazanės chanas Livonijos karalius Zigmantas Augustas pa- 
magistras Fiurstenbergas tegal- reiškė protestą Anglijos karalie

nei Elzbietai. Protestas liko be

LIVONIJA PLŪSTA KRAUJU
Maskvos kariuomenė puolė 

Livoniją 1558 sausio 22. Įsiver
žė apie 40,000 rusų ir totorių,

ėjo išeiti kovon su 2000 riterių,----------
7000 algininkų (samdytų karei- ’ pasekmių, 
vių vakarų Europoje) ir 10,000 
greitomis sutelktų valstiečų. pagalbos Ispanijos karaliaus Pi- 
Tokia armija rusų negalėjo at- Ivpo II, Švedijos — Gustavo Va- 
mušti, šie visu pasieniu dpgino zos, Suomijos valdytojo švedų 
sodybas, miestukus, pilis. Žmo- kunigaikščio Jono, Danijos ka- 
nės buvo be pasigailėjimo žudo
mi, ypač nėščios moterys ir vai
kai,' kuriuos varstė ant tvoros 
stipinų. Krašte kilo panika ir

Livonija savo ruožtu šaukėsi

raliaus. Pasekmės buvo tik to
kios, kad Danija ir Švedija už
ėmė dalį Livonijos. Didžioji da
lis atiteko Lietuvai, su kuria Vii-

vai, nes ji Maskvos galėjo būti 
apsupta iš šiaurės iki pat Ry
gos. Livonijoje susidarė ir pro
rusiška partija, kuri siekė išlai
kyti taiką betkokiomis sąlygomis 
ir nuolaidomis. Kiti dairėsi į vo
kiečių. imperatorių, bet iš jo ma
žai ko galėjo tikėtis. Daugiausia 
galėjo padėti Lietuva, bet dėl

su Maskva pažeistas. T^ip Išsi
aiškino Jonas žiaurusis, kuris reikalavimas melsti Joną Žiaurų- niuje 1559 metais buvo padary- 
siekė, kad Livonijos niekas ne
užsistotų. Jo rūstybę laikinai te
galėjo nulenkti duoklės mokėji
mas. Livonijos atstovai 1557 
metais prieš Kalėdas nuvyko 
Maskvon ir stengėsi išsiderėti 
bent mažesnę sumą. Caras nu
sileido iki 45,000 talerių, bet rei
kalavo tuojau juos padėti ant 
stalo. Kadangi Livonijos atsto
vai pinigų su savim neatsivežė, 
tai buvo praginti namo, o Livoni
jai paskelbtas karas.

jų malones. Livonijos magistras 
ir Rygos arkivysk. buvo žmo
nių spiriami vykti Maskvon ir 
pulti carui po kojomis.

Tartu apylinkėse, kurios la
biausiai buvo rusų niokojamos, 
susidarė pro-rusiška partija, "va
dovaujama Kruzės, ir pra
dėjo separatines derybas. Jo
nas Žiaurusis reikalavo nusilenk
ti visą Livoniją. Kai to nepasiekė 
kovos vėl atsinaujino. Narva bu
vo užimta 1558 birželio 29. Tar
tu miestas—liepos 19 Tartu vy
skupas Hermanas buvo išvežtas

ta nauja sutartis. Nuo tų me
tų Lietuva aktyviai įsitraukė į 
Livonijos karą kuris su petrau- 
komis užtruko net 24 mėtis 
(1582). Tiktai didysis Lietuvos 
kunigaikštis ir Lenkijos kara
lius Steponas Batoras privertė 
Joną Žiaurųjį pasitraukti iš vi
sos Livonijos. Livonijos gi vals
tybė jau nebeegzistavo nuo 1561 
metų, kai didžioji jos dalis susi
jungė su Lietuvį o kitos sritys 
teko danam ir švedam.

KAS LIVONIJĄ PRAŽUDĖ?
Maskvos pirmasis bandymas 

užimti- Livoniją buvo atmuštas, 
Tai rodė, jog priešas nebuvo 
toks stiprus. Po Jono žiaurojo 
laikų Maskva apsilpo ir viduje. 

-Livoniją taip pat sugriovė “vi
daus nesantaiką, tarpusavio gin
čiai ir ieškojimas tik savo nau
dos.” Taip Livonijos nelaimę ap
tarė ano meto kronistai: “lon- 
gum consilium, intestinum odi- 
um et privatum commodum". 
Maskva tuo naudojosi, o vakarų 
Europa dar naudojo Livonijos 
nelaimę savo bizniui. Kai kas 
panašas yra mūsų laikais.

Albany kovo 20 atmestas 
įstatymas, kuriuo New Yorkui 

• buvo siūloma leisti prekiauti 
sekmadieniais.

Kongresui pasiūlys* įstaty- 
/mas, kad buvusiem prezidentam 

būtų mokama 25,000 dol. me
tinė pensiją prezidentų našlėm 
10,000.

LIVONIJOS magistras Vilhelmas Fiurstenbergas nusilenkia Pasvalyje Lietuvos didžiajam kuni
gaikščiui Zigmantui Augustui.

• Atstovų Rūmai kovo 19 
paskyrė namų statybai 1,850, 
000,000 dol.

PIERRE MAURICEPAMESTIEJI
ROMANAS

galingai plaukė iš to žmogaus, 
dar apsirengusio kunigo drabu
žiais. Seklio sąžinė tamsi, pri
pratusi klusniai pasiduoti virši
ninkams, nusilenkė prieš tą ra
mų tvirtumą kuris sėmės jėgas

— Teresė!
— Taip, aš galvoju rimtai. 

Leisk man pamąstyti ir veikti.
— Ak, klebone, aš pasitikiu 

jumis. Noriu ją pamatyti prieš 
išvykdamas!

gą berniuką ir paskirtų prie sa- (jis tai jautė) iš kažin ko, kas — Pasakyk man, ką ji daro 
ves jam pirmą vietą. Barbauz, buvo už jį, Barbauz daug aukš- sekmadienį?
kuris šventiems daiktams ne- tesnis. — Rytą ji eina mišių 7 va-

sikaltėlis, iš tikrųjų, yra kunigo 
pareigą bet leisti tarnauti mi
šios — tai kitas dalykas. Dona- 
dieu turėjo papasakoti savo is
toriją ir reikėjo, kad klebonas 
įsitikintų, jį esant visai garbin-

aiškai reiškė pagarbą, negalėjo 
rasti kitos išeities.

Aštri kova kilo jo dvasioje ir 
ten ėmė įsigalėti. Jis Barbauz, 
prisiekusis, turėjo sulaikyti Do 
nadieu. Seklio sąžinė padarė tuo 
reikalu aiškias išvadas. Bet ja-

ti Teresę į Gailestingosios Dievo 
Motinos bažnyčios presbiteriją 
turėjo vieną trūkumą kuris ga
lėjo sutrukdyti jų įvykdymą.

Penktadieni rytą vaikščio
damas Pavardo gatvės šaligat
viu, antrą kartą svarstydamas 
tą klausimą išgirdo sveikinimą: 
“Laba dieną klebone”. Tas jį 
tuoj sulaikė. Tai beesąs jo ge-

—Protingiausią nes jis yra 
stropiai ieškomas. Reikia ma
nyti, kad Naujosios Aušros re
daktorius yra įtakingas, nes šį 
rytą policijų nuovados vagiui ne
skirta tiek reikšmės — penki 
tūkstančiai frankų tai nieknie
kis šituo metu! — dėl šito menk
niekio teisingumo įstaigos per 
daug nesijaudinaą bet jie viso
kiais būdais stengiasi atgauti 
dokumentus, kuriuos jį kaltina 
pavogus.

— Aš vis labiau suprantu pa
dėties rimtumą Po pirmadien- 
nio jis bus jau ramus. Bet prieš 
išleidžiant lieka dar vienas ti
pus klausimas. Klausyk manęs 
šis jaunuolis turi sužadėtinę. Ir 
žinomą prieš išvykdamas į legi
joną, jis norėtų su ja atsisveikin
ti.

— Suprantu. Bet įsidėmėkit! 
Jūs neturite abejoti, kad mažy
tė yra saugomą visi tie, kurie su 
ja susitiks, bus sekami. Ji pati 
negali žengti žingsnio šiuo lai
ku. nesukeldama savo saugoto
jams įtarimo. Aš manau, kad jie 
ten tarėjo pastatyti Cauverty

— Kas yra šis Cauvertas? Ar 
širdies žmogus?

—O, ne toks!. Cauvertas - 
ne Barbauė. Cauvertas šiurkštus 
tipas, kuris mano esąs nuodin
gas. bet toks nėra. Ir kada aš 
pagalvoju apie tą kvailį •

(bus daugiau)

Netaręs žodžio, jis ištiesė ran- landą į šventos Elžbietos bažny
čią ir po pietų ji gali išeiti iki rasis seklys. '
7. Klebonas ištiesė ranką tam

— Gerai. Tur būt, bus gali- gražaus darbo sąmokslininkui 
ir staiga, lyg paskatintas, jis ga
vo įspūdį, kad Apvaizda jam pa
dėti jį atsiuntė. Barbaus juo ti
kėjo, Barbauz turėtų jam pa
tarti. Jis pasivedė jį truputį į 
šalį ir tarė:

— Mano drauge, aš dar 
galėjau jums padėkoti ...

Seklys numojo ranka.
— Užmirškite tai.
— Ne, mano drauge, aš

ką kunigui, paskui, vydamas pa
gundą, išėjo iš tos bažnyčios, 
kur Dievas, kurio jau nepažino
jo, jį nugalėjo.

Ir sekles Barbauz norėjo vi-' 
są dieną dainuoti.

(23)
Mąstaymuos esama žodžių, ku

rie gali staiga pakreipti dvasią 
visai nauja ir netikėta kryptimi. 
Barbame nelaimingai buvo išta
ręs tą vieną žodį, kuris visiems 
žmonėms, kas jie bebūtų, pra
šoka vargingąjį žmogaus matą; 
Dievas. Ne todėl, tad Barbauz 
būtų buvęs tikįs. Kas jis buvo 
jis pats nežinojo. Jis atliko, 
kaip ir visi žmonės, savo pirmą
ją Komuniją ir paskui niekados 
nekėlė kojos į bažnyčią. Bet jis 
saugojo savo paprastoje sieloje 
instinkyvinę pagarbą visai dide
lei paslapčiai, kurią mažas jo 
protelis 11 metų buvo tik tik pa- Jam aištaai atrodė, kad tai ne- žinė. Tvirta žingsniu jis pasuko 
viršum palietęs, kaip ir didelę ' " * ‘ —
pagarbą iŠ viso kunigams. Kai 
dėl kunigo Darmont, jo paties 
arčiau nepažindamas, jis jautė 
jam tikrą palankumą.

Ir Štai užpuolė jį keistas su
mišimas. Turi gerą Dievą ir sek- 
lyr' Barbauz; taip, bet argi ne je ir pasidarė jo globėju. Gtobo- Barbauz jautėsi apsuptas tos biurą; tuomet aš tau duosiu rei- dė sunkiau. Visi planai, ku
tas pats Dievas veda kunigo ti nelaimingą kad ir būtų nu- tetsingumo nuotaikos, kuri taip kalingų žinių. riuos jis kūrė, norėdamas atves-
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veiksmus? Niekados jis nebuvo 
matęs kunigo Darmont prie al
toriaus, ir štai nejuntamai jo 
žvilgsnis apleido grotų, kurį bu
vo pasiruošęs pagriebti, ir nu- me pačiame dar gyvas buvo 
krypo į mišių laikytoją Jį paga- laisvas žmogus, kuris nujautė 
vo tas keistas žavesys, kurį pa- tiesą: žmoniškasis teisingumas 
lieką pro šalį praeidamos, di- ir šį kartą, aišku, bus suklydęs, 
džios paslaptys. Kas galėjo bū
ti mišios? Jis neatsiminė, bet kaitų: mišios baigėsi. Kunigas 
tikriausiai tai turėjo imti kažkas

Staiga jo veidas apsipylė pra-

ir tarnas pasuko zakristijon. Bai-
labai didingą kas jam beveik sus akimirksnis tai tiesiai sąži- 
kėlė baimę. Kunigas daugiau ne- nei Argi ant padoraus žmo- 
buvo tas klebonas Darmont, tai- gaus paims viršų skrupulingas 
rį matė dažnai gatvėje su visais seklys? O gal šis privalo pasi
šnekantį ir su juo, Barbauz, ku- duoti žmoniškumo įsakymams? 
ris nelankydavo bažnyčios. Ne Pirma nugalėjo policininko są-

nei. Argi ant padoraus žmo-

buvo žmogus. Ir tuomet iškilo į zakristiją 
gąsdinąs klausimas: “Argi gali 
tikėjimas draugauti, su apgau- Kada pamatė jį ateinant, jis pa- 
ge”?

Kunigas Darmont jo laukė.

ėmė Danieliaus ranką. Kunigas
Nes dabar dalykas buvo la- savo perveriančiu žvilgsniu pa- 

bai aiškus. Kunigas tikriausiai sinėrė į policininko širdį, 
sučiupo Danielių savo bažnyčio- Scena buvo trumpiu

ma ją tuo laiku surasti.
— Ar reikia jai parašyti?
— O ne, mano bičiuli! Nega

lima abejoti, kad laiškai, ku
riuos ji gaus, bus atplėšti. Ta
vo slaptė greit būtų atrasta. Ne, 
aš ieškosiu kito būdo. Štai, ar 
negalėtum man duoti jos atvaiz-

ne-

— Mano kūdiki, — tarė ku
nigas Dąrmont Danieliui, — tik
riausiai švenč. Mergelė tave ap
gynė nuo to staigaus pavojaus. 
Ji negalėjo apleisti tą kurį bu- do?
vo ką tik išgelbėjusi. Ji atsiun- —Puiku, štai visai nauja jos 
tė pas mus gerą žmogų, kuriame fotografija. Aš ją padariau prieš 
kalbėjo Širdis, bet tuo pačiu lai- penkias dienas, kada mudu galiu užmiršti, nes jūs išgelbė
tai ji mums priminė susiprasti, vaikščiojom Saint-Cloude. Poli- jote nelaimingą patekusį į blo- 
kad reik būt išmintingiems. Ry- cija man paliko, 
toj galime sutikti žmogų, kuris - 
klausys vien tik savo viršininkų 
įsakymo. Tavo padėtis yra la
bai rimtą ir reikia išsisukti, 
kaip galima greičiau. Tu Sa pa- į mišias? 
sį^ėsi kelias dienas neišeida
mas niekur. Mes turim šian
dien ketvirtadienį; ateis čia sek
madienis, ir pirmadienį tu sku
biai eisi į legionierių ėmimo

ne-

gą padėtį. Tegu jūsų padorioji
— Taip, lengvai galima pa- sąžinė būna rami. Jis nėra nu-

žinti. Kokie drabužiai? sikalięs.
— Mėlyni. — AŠ tai jaučiau, į jus žiūrė-
— Ar tais apsivilkusi ji eina damas.

— Ačiū. Jūs turit gerą širdį. 
Ar aš galiu iš jūsų paprašyti vie
no patarnavimo?

— Tikriausiai, jei tik galėsiu 
tai padaryti. Tai. be abejo, dėl 
jūsų globojamojo?

— Taip. Jis stoja į svetim
šalių legijoną.

— Taip.
Kapitonas Darmont buvo ne 

kartą apgavęs per karą vokie
čius, bet apgauti velnią Danie
liaus—Teresės byloje jam atro-



SIMANAS STANEVIČIUS

Literatūriniai rateliai
Arklys ir lokys

Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną Dvarą 
Gryną vandenį savo į Nedurną varo, 
Tenai, kad vasarvidžiu saulelė tekėjo, 
Juokės kalnai ir vilnys kaip auksas žibėjo,

Literatūros mokslas pas 
mus gal labiausiai skursta. 
Turime istorikų, kurie ir šio
se sąlygose nėra nutolę nuo 
savo darbo ir kartais nuo 
karto paskelbia naujus vei
kalus. Lietuvių literatūros is
torijai tirti mum trūksta 
žmonių. Tiesa, žurnaluose bei 
laikraščiuose prirašoma daug 
recenzijų, literatūrinių apy
braižų, bet tai neatstoja pla
tesnių, didesnių studijų, mo
nografijų. Jų gi pasigenda 
tiek rašytojai, tiek ir knyga 
besidominti visuomenė. Rašy
tojams tai būtų medžiaga, iŠ 
kurios jie galėtų gilinti ir 
plėsti savo kūrybą, visuome
nei — giliau parodytų mūsų 
nueitą kelią, išryškintų ve-

kia būrio žmonių. Užtenka

tam darbut Gali jie gyventi 
vienoje vietoje, tada darbas 
būtų sklandesnis, bet lygiai

vendami skirtingose vietose.
Toks būrelis ar ratelis su

riumi ir pasivadina jo vardu.

kurią tik suranda: jo išleis
tus raštus, laidas, nužymė
damas tiražus, redaktorius ir 
t.t. Toliau, jis renka, laiškus,

dar neseniai mirė. Reikėtų 
įkurti ir Maironio vardo bū
relį, kuris rinktų jo raštų 
laidas, ieškotų kitos Ameri-

Ilsėjos pančiuos arklys ant žolyno žalio, 
Minėjo vargus savo ir sunkią nevalią: 
Kaip sunkiai vakar mėšlus per dieną vežiojo, 
Kaip maž naktį teėdė ir maž temiegojo.

pačius autorius.
Ir kuo šią spragą užpildy

ti? Literatūros profesoriai 
ir mokytojai nūnai yra užim- 
ti kitais reikalais; vargu jie 
išsijudins, vargu susigundys 
dar kartą leistis į sunkų ir 
kruopštų darbą. Tačiau bū
tų gera, kad ir jie surastų 
laiko ir noro literatūrinėm 
studijom.

šiuo gi metu literatūrinė, 
istorinė medžiaga barstosi, 
nyksta. Niekas nesirūpina ją 

. išsaugoti ateičiai, lietuvių li
teratūros- archyvams. Jurgio 
Savickio palikimo atvejis juk 
ne pirmas. Taip yra dingęs 
be žinios kun. A. Miluko ar
chyvas. Kiek kituose namuo
se žūsta brangios mūsų isto
rijos medžiagos?

Chicagoje yra įsisteigęs 
Lietuvių Archyvas, bet jis 
plačiai užsimojęs; ten litera
tūra tėra tik kampininkė. ... . . ...
Tai ir verčia pagalvoti, gal !VaInUS ‘y™eJunus- 
galima įkurti lietuvių litera
tūros archyvą?

tojo draugus, pažįstamus, 
nuotraukas, rankraščius ir tt. 
Būrelis organizuoja prisimi
nimų parašymus, įtraukda
mas kuo daugiau žmonių. 
Taip per keletą metų būtų 
surinkta visa šiose sąlygose 
galima medžiaga, sutvarky
ta, kartotekuota, parengia-

literatūrinėm studi-

būrelių gali įsikurti

rengti. Toks sutelktas archy
vas bus 
mesnėm 
jom.

Tokių
gana daug. Pvz., Vinco Krė
vės būrelis čia turėtų ypa
čiai daug darbo, nes autorius .

Valančiaus studijinis ratelis 
turėtų kur pasireikšti, ieško
damas jo raštų pirmųjų lai
dų, parengdamas jų naują 

•z laidą, telkdamas bibliografi
ją ir t.t.

Į darbą turėtų ateiti moky
tojai, literatūros mėgėjai, ku
riems būtų malonu šalia tie
sioginio darbo pavartyti se
nus laikraščius, dokumentus.

Šie rateliai turėtų palaiky
ti glaudžius ryšius su Lietu
vių Rašytojų Draugija Tai 
būtų lyg savotiška centrinė, 
kur ne tik įsiregistruotų, bet 
kartu praneštų, ką jie yra 
nuveikę. Pagaliau, pati Liet. 
Rašytojų Draugija galėtų im
tis iniciatyvos padėti to
kiems rateliams susiorgani
zuoti.' Visa tai prisidėtų prie 
mūsų literatūrines istorinės 
medžiagos surinkimo ir iš
saugojimo. Iš tų ratelių iš
augtų ir platesnės studijos 
apie atskirus autorius.

KAUNO MIESTO TEATRAS. Ant^o fasado parašyta “Menas priklau
so liaudžiai”. Atvirukas gautas iš Lietuvos.

gi
ni., 

Mo- 
1822

P. J.

Iš anų senų laikų, kada 
žemaičiai buvo sujudę rašyti 
savo \ tarme, iškyla paskuti
nis bajoras Sifnanas Stane
vičius; paskutinis ta prasme, 
nes su juo baigiasi 19 am
žiaus pradžios romantiška
sis sąjūdis.

Simanas Stanevičius 
mė Kanapėnuose 1799 
pakrikštytas spalio 26. 
kėši Kražių gimnazijoje,
įstojo į Vilniaus universitetą 
ir jį baigėm 1826. Kurį laiką 
gyveno Vilniuje, versdavosi 
pamokomis. Vėliau nusikėlė 
į Žemaičius ir Stempliuose 
mirė 1848 m. kovo 10 (prieš 
110 metų). Palaidotas Švėkš
noje. Jo kapas dabar nežino
mas.

Simanas Stanevičius buvo 
labiausiai išsimokslinęs iš vi
sų žemaičių bajorų. Užside
gęs ano meto Vilniaus uni
versiteto romantinėmis idė
jomis, jis daug triūsė, tyri
nėjo lietuvių kalbą, vertė 
rinko tautosaką, rašė.

Pagarsėjo jis bent keliais 
darbais. Anuo metu labiau
siai jis buvo žinomas “žemai
čių šlovės” ode, kurioje vaiz-

Tačiau ir čia bus daug 
sunkumų: tuoj iškils patal
pų klausimas, kas tekį archy
vą tvarkys, kas juo rūpinsis?! 
Ar nebūtų galima šiuo atve
ju pasimokyt! iš kitų tautų 
ir

įkurti literatūrines draugi
jas atskiriems autoriams.

Tokių draugijų daug vei 
kia Vokietijoje. Tiesa, jos 
daugiausia studijuoja auto
riaus veikalus, bet mes galė
tume praplėsti jų paskirtį.

Pirmiausia tokiai draugi
jai ar studijų rateliui nerei-

“štai jau tek skaisti saulė, ir laukas jau švinta, 
Ir rasa nuo žolynų kaip sidabras krinta — 
Ir man reikės jau kelti, ir prie darbo stoti, 
Ir vėl ratai kaip vakar per dieną vežioti”.

Kad taip arklys galvojo vasarvidžio rytą, 
Staiga jis ten išvydo daiktą nematytą: 
Valkiodamas grandines po žalius žolynus, 
Vaikščiojo kalnų skardžiais lokys po lazdynus.

riuo parašyta odė, iki tol ne
rašė nė vienas žemaitis. Sta
nevičius drąsiai sako, kaip 
žemaičiai ir lietuviai vienin
gai stoja ginti savo garbės, 
skatina dirbti, įkvėpia geres
nių laikų viltį. Savo odę bai
gia tokiu posmu:

“Veizėk, sviete nusiminęs, 
Kas ten šiaurėj atsitiko: 
Lietuvos senos giminės 
Pražuvime sveikos liko.
Ar tai neprimena Aušros 

ir jos dvasios reiškėjo Mairo
nio nuotaikos (Atsibus tėvy
nės sūnus, didžią praeitį at
minę).

S. Stanevičius rinko dainas 
ir jas išleido 1829, sudėjęs į 
knygą. Tai nedidelis rinkinė
lis, tik 33 dainos, bet čia Sta
nevičius parodė daug esteti
nio skonio. Parinktos pačios 
gražiausios dainos, kurios dar 
ir dabar su pamėgimu dai
nuojamos. Suprasdamas, kad 
tekstas neduoda pilno vaizdo, 
1833 m. Rygoj atspausdino 
ir jų gaidas.

Iš»kitų raštų labiausiai ži
nomos yra jo pasakėčios, iš
leistos atskira knygele 1829 
Vilniuje. Pasakėčios pasižy
mi gana gryna kalba ir įma
nomu eiliavimu; iš jų “Ark
lys ir lokys”, “Aitvarai” liko

Pašoko nusigandęs žirgelis bėrasis, — 
Nebijok, — lokys tarė, — nieks pikta nerasis!
Tėvai mūsų nuo amžių sandoroj gyveno, 
Drauge gimė ir augo ir drauge paseno. -

štai ir dabar vienokia mus laimė sutiko: 
Man grandinė ant kaklo — tau pančiai paliko!

KULTŪRINE KRONIKA
• Liet. Žurnalistų Sąjunga, 

kurios centrinė valdyba yra 
New Yorke, išleido spaustu
vėje spausdintą biuletenį — 
“Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos žinios”. Sąjungai dabai’ 
pirmininkauja K. Obolėnas; 
vicepirmininkai —S. Narke- 
liūnaitė ir A. šalčius, sekre
torius — V. Rastenis, iždinin
kas D. Penikas. Pirmininko 
ir iždininko adresas: 1297 
Gatės Avė. Brooklyn 21, N.Y.

• Stasius Būdavas, kuriam 
šiais metais suėjo 50 metų, 
išleidžia naują knygą “Rūs
ti diena”. Leidžia “Aušros” 
leidykla Vokietijoje.

• Juozui Pronskui, žurna
listui, kovo 19 suėjo 65 me
tai.

• DaiL V. Bričkos su savo 
žmona dalyvauja kolektyvi
nėje parodoje Toronte, Ka
nadoje.

• J. Tumo — Vaižganto 25

PAGERBĖ JĖZUITU MOKSIĮNINKI
Praeitą savaitę, kovo 20, Bostono koligijoje, o geologijos 

Fordhamo universitetas New doktoratą Harvard univeraite- 
Yorke suteikė Insignis medalį te. Į kunigus įšventintas 1936. 
kun. Daniel Linehan, jėzuitui, 
Už jo nuopelnus mokslo srityje.

Kun. Daniel Linehan ką tik žymėjimą savo profesijoje. Jis lietuvių gimines vėl atsigau- 
grįžo iš pietų ašigalio, kur iš- yra tik šeštas, gavęs tokį medalį, na. Su tokiu įkvėpimu, ku- 

ikišiai dienai skaitymo kny- _ . . ___________j— j____
gose. “Arklio ir lokio” paša- kultūrinis susipratimas, nes įvyks gegužės mėn. Jaunimo 
kėčioje jis simbolizuoja lietu- parengė dirvą kitiems lai- centre. 
vių ir žemaičių likimą. kams.

Jis gavo šv. Ignaco medalį
už gerą tarnybą Dievui ir pasi- duoja kaip pasmerktos mirti

Trumpai peržvelgę žemai- metų mirties sukakčiai pa
čių judėjimą, galime pasaky- minėti Chicagoje sudarytas 
ti, kad jis daug kuo praturti-
no lietuvių literatūrą. Daug ValSnys, Ben. Babrauskas. P. 
... . . Jurkštas, Al. Biliūnas ir stud.didesnes reikšmes buvo pats T

pirm. kun. J.

saulinio garso mokslininkas, 
žemės dfebėjimų specialistas. 
Jis pirmas išrado būdą, kaip pa
gauti garsus, einančius iš žemės 
vidurio. Ryšium su tarptauti
niais geofiziniais metais, savo 
tyrinėjimais įrodė, kad pietų a- 
šigaly yra žemė viršum jūros ly
gio. Antrojo pasaulinio karo me
ta, pasinaudidamas savo seismo- 
garfais, išrado būdą, kaip iš 
anksto susekti uraganus. 1951 ir 
1952 jis prisidėjo prie šv. Pe
tro kapo tyrinėjimo Romoje.

Kun. D. Linehan vadovauja 
geofizikos skyriui Bostono kole
gijoje ir yra direktorius Weston 
žemės drebėjimo observatori
joje. Magistro laipsnį jis gavo

i žemės drebėjimus Japonijoj
Japonijoje kiekvieną dieną |- 

vyksta apie 25 žemės drebėji
mai. Tiesa, jie nedideli, nepavo
jingi, bet seismografai juos už
rašo.

Tai atsiliepia į visą kraštą. 
Žmonės negali statytis tvirtes
nių didesnių namų, nes nuo dre
bėjimų dideli mūriniai namai 
sugriūva. Taip japonai ir apsi
statę savo kraštą žemais medi
niais namais, nes tokie geriau
siai išsilaiko . Neseniai Tokyo 
mieste buvo suprojektuotas pir
masis dangorėžis — viešbutis. * rie kenčia nuo žemės drebėjj- 
Suprojektavo jį amerikiečiai. Pa mų.

dėjus pamatus, prieš statant sie
nas, buvo įmontuotos didelės 
plieno spyruoklės, kurios sulai
ko žemės virpėjimus.

Dabar japonai pasisamdė pa
čias didžiausias britų ir ameri
kiečių bendroves, kad jos pada
rytų tokį išradimą, kuris išjung
tų žemės drebėjimus. Visas dar
bas atsieis apie 36 milijonus do
lerių. Tai bus atominiai reakto
riai, kurie sulaikys žemės dre
bėjimus. Manoma, kad išradi
mu susidomės ir kiti kraštai, ku-

A.D.
• PLB seimo metu .New 

Yorke bus koncertas, kurio 
programą išpildys Dainavos, 
Čiurlionio ir Varpo chorai. 
Koncertas įvyks rugpiūčio 
31 d. Camegie salėje. Kon-

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES
Gražinos Tulauskaitė nauja poezija

GRAŽINA TULAUSKAITĖ

Lietuvis, naujas ateivis, gy- ' _______
vena ypatingose sąlygose. Tose I , L _ ; ' I I 
naujose sąlygose jis yra jautres- B J ;
nis, nei tėvynėje būdamas. Jau- B jį
tresnis tiem patiem dalykam, ■ ... .  ■

tik paviršium — natūralus ry- B 
šys su gamta, su meile, su jau- B "T”'
nyste, su draugais. Bet šala jų B I I
naujam ateiviui sujunda širdyje B • Į |
dar ypatingas kirminėlis — B | I
sentimentas paliktam kraštui ir B , , i Ž
žmonėm. I ten bėga mintys ir j Į
atminimai. Ir kai mėgina nau- ■
jame krašte praregėt tuos pačius H / , M
dalykus ir pergyventi juos kaip , ■ — ■ į į
savo gimtojo krašto reiškinius— , Į į
pajunta apsigavimą. Tai pergy- 
veniniai žmogaus, kurio Šaknys Gražina Tulauskaiti-BabrauakfenS 
neįleistos kitame krašte ir — 
nebus įleistos. išreikšti aną bendrą visų pergy-

Gražina Tulauskaitė savo ket- ven*m% Išreikšti poezijos žodžiu 
virtoje poezijos knygoje, kuri ~ Wg»htu, nudailintu, sude- 
yra pavadinta “Rugsėjo žvaig- rintu su kitų žodžių aplinka tiek 
ždės” ir kuri buvo išleista 1957 vaizd°- tiek ir garso atžvilgiu, 
pabaigoje, yra tokia kaip tie * lr P^tiniu žodžiu. Gražina 
aukščiau aptartieji naujieji a- Tulauskaitė laikosi bendros ne- ; 
t«v.ai. JI nėra kiUkiO pergy- |obyno susikro¥usio ne. Į
venlmo. Ji, sakytam, net ven- priklausomoje Lietuvoje. ; 
gia pasirodyti su savo asmenį- Ten kilusi srovė tebesrovena !

Apsirikimas
Geriau, kad nieko čia nebūtų —
Gėlių, nei medžių, nei žolės:
Nesurandu šakelės rūtų, 
Kuri į širdį prakalbės.

Susitinku čia žalią pušį 
Prie šalto akmeningo kranto, 
šaukiu; “Iš kur tu,, sese, būsi?!' 
Ir pravirksta: ji nesupranta.

JONAS AISTIS

Nemuno legenda
Ledynų saulės ištirpdytų
Vandens gausumo pilnumu
Tekėjo Nemunas į rytus 
Tvindyti upių svetimų.

Ir tai ne pasaka, ne mitas: 
Kadaise, už laikų žaros 
Tekėjo Nemunas į rytus, 
Kaip nūn jis teka vakaruos.

Nekis srovės kryptis pakitus...
Dabar jau niekas netikės, 
Kad vėlei Nemunas j rytus, 
O ne į vakarus tekės!

niu pergyvenimą, ribodamas! ir "Rudens žvaigždėse”.

Jonas Aistis

certui numatyta programą: 
kun. Br. Markaičio — Reli
ginės poemos dalis, VI. Ja- 
kubėno — Mano pasaulis — 
poema. J. Žilevičiaus — Anoj 
pusėj ežero. J. Gaidelio — 
iš kantatos apie Gediminą. 
J. Kamavičiaus — ištraukos 
iš operų Radvila Perkūnas ir 
Gražina. St. Šimkaus ištrau
kos iš Pagirėnų ir Atsisveiki
nimo su tėvyne.

• Marino Marini, žymaus 
italų skulptoriaus, paroda 
dabar vyksta New Yorke 
Pier Matiss galerijoje.

KRISTALINIAM KARSTE
Jono Aisčio aštunta poezijos knyga

“Kristaliniame karste” skaity
damas, sustoji ties vienu bruo
žu, kuris yra tokis būdingas Ais
čiui — jis buvo ir liko asmeni
nis poetas. Asmeninis ta pras
me, kad jis pergyvena ne taip 
kaip vadinama dauguma; jis per 
gyvena savaip. Ir tas savitas as
meninis pergyvenimas jį išski
ria, daro jį naujo kelio tiesėju.

Aistis yra asmeniškas nepai
sant, ką jis pergyventų: ar savo 
asmeninį likimą, kaip tai buvo 
nepriklausomos Lietuvos laikais,
ar Lietuvos likimą, kaip tai yra 
dabar tremty.

“Kristaliniame karste” gali 
tai įžiūrėti, kai sustoji prie vie
no skyrelio “Iš likimo knygos”. 
Tai Lietuva praeityje ir dabar-

mc, kad verčia susimąstyti ir 
Kai vadinamos daugumos aky- perkainoti taip pat ir tas verty- 

se Lietuvos praeitis yra herojiš- bes, kurių ir dabar mes patys 
siekiame.

Tokios rūšies pergyvenimam 
yra pavojus, kad jie bus išreikš
ti publicistine forma, ar bent 
konvencionaline. daugumos var
tojama. Tiesa. Aistis jau nebe
turi to formos aštrumo ir nau-

kai didinga, tai Aisčio akyse 
ji herojiškai tragiška.

Kai daugumos akyse Lietuva 
buvo vedama išmintingai, tai 
Aisčio akyse ta Lietuva buvo 
klaidžiotoja, pati savęs nepaži-

MENO PARODOS BRIUSELY

šiemet Belgijoje. Briuselio 
mieste, vyksta pasaulinė paroda, 
kur bus išstatyti modernieji 
technikos ir mokslo išradimai, 
šalia jų rengiamos ir dvi meno 
parodos. Pirmoji pavadinta “50 
metų moderniajam menui", an
troji “žmogus ir menas".

Pirmoji paroda apims laiko
tarpį nuo Cezanne iki dabar. Ne
bus paskirstyta atskiromis tau-

nusi Ji veržė į rytus, prie Du- jumo, kuriuo jis skynė naujus tomis, bet bus padalinta tik Į 
nejaus pilis statė ir mindė sve- kelius lietuvių poezijos for- stilius — kubizmas, ekspresi- 

’timų marių krantus savo kojom, ma* "Chimeros akyse . ar “Ima- nizmas, dadaizmas ir t.t. I’aro- 
o tuo tarpu savas marias apleido mort’s- Tačiau blyksteli šia- doje bus išstaty ta 300 kūrinių. 
: ...... . _. me rinkinyje sugebėjimas su- 200 dailininkų. Is Amerikos pa-
ir svetimi ją iš namų vare. Lie- rastj sakytum, Lietuvos Ii- teko nemažas skaičius dailinin- 
tuva blaškės, vis tetikėdama, kimo politinei temai, meistriš- kų. Pirmoji paroda tęsis nuo ba- 
kad akla laimė, anot Aisčio, ją ką ir savitą, asmeninę formą. To landžio iki liepos mėn.
išves.

Tame Aisčio pergyvenime yra 
Į kritiškas žvilgsnis į Lietuvą, ku-

pavyzdys yra jo "Nemuno legen
da”. kurios vaizduose simboliš- ; 
kai sutelktos dvi Ueuvos: ‘ 
svirus! į rytus, paskui svirusi į 

ri siekė politinė didybė, bet vakarus, sutelktas ir autoriaus , 
apleido savo dvasinę didybę:” tikėjimas, tarsi atsakymas į šios ' 
Toji idėja nėra daugumos idėja dienos aktualią padėtį, kad Ne- jfeivj^vmą. ši paroda bus ati- 
Ji yra revoliucinė ligšiolinėse munas į rytas nebetekė dau- daryta rugpiūčio mėn. ir tęsis 
pažiūrose, Revoliucinė ta pras- giau. (j.b.) iki spalio mėn.• 1 ' ,

Antroji paroda, kuri vaizduos 
žmogaus ir meno santykius, a- 
ptms priešistorinius laikus -ir 
eis iki mūsų laikų. Ji vėl nebus 
skirstoma pagal tautas, bet pa
gal atskiras kultūras ir istorinį
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KOVA UI LIETUVIŠKĄJA SPAUDĄ (3) PR. PAOUUKONIS .

Knygnešiai, kurių negalima užmiršti
shado lietuviškos spaudos san
dėliai.

Jurbarko klebonas Kaz. Mar
cinkevičius, paminėtas dr. V.' 
Sruogienės tik prabėgimis, bu
vo didelis spaudos platintojas 
Nepriklausomybės laikais para- 
piečiai su pagarba prisimindavo 
jį, kaip didelį savo švietėją.

Be daugelio kitų kunigų, rei
kia paminėti Garliavos dekaną 
Budzeiką, vėliau dekaną Dabri- 

ti, o jie patys imta registruoti , Kalvarijos dekaną J. žaliaus- 
tik Lietuvos nepriklausomybės jį kiin Tumą Kedį kun.Anta- 
Taikais. Bet tada jau daug jų bu- ną Radušį, kun. Skinkį, kun. Pr. 
vo mirusių arba žuvusių, mažai 
kas juos beprisiminė. Vis dėlto 
mūsų' pareiga kiek galima dau
giau tų lietuviškos spaudos kar
žygių susekti ir suregistruoti.

Dr. V. Sruogienės straipsny 
“Knygų platinimo organizaci
jos ir knygnešiai” nevisi sumi
nėti ir gerai žinomi knygnešiai 
bei lietuviškos spaudos rėmėjai 
ir platintojai Prie Sūduvos žy
mesnių knygnešių bei kultūri
ninkų reikia priskirti Antaną 
Baltrušaitį, vadinamą “Antanė
lį”, turėjusį Naumiestyje lietu
viškų knygų ir laikraščių sandė
lį, iš kurio daug Sūduvos knyg
nešių ėmė spaudą ir platino po 
tolimesnes apylinkes. Apie jį 
plačiai parašyta “Knygnešio” 
I tome ir spaudos atgavimo 50 
metų sukakties proga buvo ra
šyta “Drauge”.

Petras Mikolainis iš Vystyčio, 
patekęs už spaudą į žandarų ran
kas, bet pabėgęs iš kalėjimo, ku
rį laiką gyveno Prūsuose, vėliau 
išvyko į Ameriką ir čia buvo lie
tuvių veikėjas. Juozas Kanceris, 
užėmęs P. Mikolainio vietą, bu
vo kilęs iš Kalvarijos parapijos. 
Jis yra vadinamas “Suvalkijos 
knygnešių karalium”. Plačiu ba
ru gabeno‘ir skleidė lietuviškas 
knygas. P. Mikolainis ir J. Kan- rusų nubaustieji kunigai gana 
ceris buvo pirmieji knygnešiai smarkiai varė lietuviškos spau- 
po kun. M. Sideravičiaus. dos platinimo darbą. Vienuolyno 

Suvalkijos Kalvarijoje gyve- buvo Į žemes įkasta didelė me- 
nusi Agota Zigmančiūtė, laikiu- dinė dėžė, kurioje buvo slepia

mos knygos. Iš čia jos buvo ga
benamos gilyn į Lietuvą. Daug 
nusipelnė vienuolyno adminsi- 
tratorius kun. Petreikis ir para
pijos klebonas kun. Antanas Bi
zauskas. Abu buvo dideli lietu
viai patriotai ir žmonių nepap
rastai mylimi bei gerbiami. Iš 
kalėjusių kunigų spaudos plati
nimu pasižymėjo: kun. Felicijo
nas Lialis. kun. J. Sereika, kun. 
Pr. Gugis, kun. St. Stakelė, kun. 
Kaz. Kazlauskas, kun Povilas 
Dogelis ir k. Ypač buvo pagar
sėjęs kun. F. Lialis. Jis, išėjęs iš 
vienuolyno ir dirbdamas parapi
joje, spauda aprūpindavo bent 
tris apskričius. Su knygų ryšu
liais pasiekdavo net Kauną.

Tikslus knygnešių sąrašas ne
įmanomas, nes anais laikais už
siimti lietuviškos spaudos pla
tinimu reiškė tą patį, ką dirbti 
priešvalstybinį darbą — būti 
caro valdžios revoliucijonieriu- 
mi. Todėl visi spaudos draudimo 
meto knygnešiai ir spaudos pla
tintojai dirbo savo aarbą slapta 
ir niekam, net kartais ir savo 
šeimos nariams, nesisakė. Knyg
nešių nuopelnai pradėta vertin-

Būčių Senesnįjį, kuris, Gelgau
diškyje būdamas klebonu, gabe
no iš Mažosios Lietuvos knygas 
ir neturtingiem veltui dalino. Už 
nelegalią spaudą buvo ištremtas 
į Odesą kun. Šmulkštys. Bu
vo suimti ir kalinami kun. Ar- 
natauskas ir kun. Bulvičius.

Taip pat nereiktų užmiršti ir 
Seinų kunigų seminarijos lietu
vių klierikų, kurie aktyviai pri
sidėjo prie “Varpo” išleidimo 
ir pirmuosius dvejus metus den
gė “Varpo” išlaidas. Per juos bu
vo platinama ir lietuviška spau
da.

Žemaitijoj anuomet Kretinga 
buvo stiprus lietuvybės lizdas, 
susuktas aplink vienuolyną ir 
baž. Vienuolynas buvo pran
ciškonų. kuriuos žmonės ber
nardinais vadino. Rusų valdžia, 
kaip ir kitus Lietuvos vienuoly
nus. buvo paskirusi išnykti, tad 
naujų kondidatų į vienuolyną 
neleido priimti. Buvo likę tik 
keletas vienuolių, o vienuolyno 
rūmai buvo dideli, tad rusų val
džia nusikaltusius kunigus siųs
davo kalėti į Kretingos vienuoly
ną. Nors rusų valdžia buvo įsa
kiusi vienuolyno viršininkui 
griežtai laikyti kalinamus kuni
gus, o policija stropiai sekė, bet

ten spaudos platinimu pasirei- J 
škė energingu kun. Jonas Vis 1 
baras. Adolfas Sabaliauskas — I 
Žalia1 Rūta, Juozas Stakauskas, 
Kazimieras Paltarokas, vėliau | 
Panevėžio vyskupas.

Negalima sutikti su Dr. V. 
Sruogienės pasakyjnu, kad Že
maitijoje kunigai uoliai platinę 
tik religinę spaudą. Juk daugiau
sia per kunigu rankas ėjo ir skli
do žmonių tarpe '‘Apžvalga” ir 
“Tėvynės Saigas”, kurių buvo j 
spausdinama po 2000 egz. Aiš
ku. kad kunigai neplatino lite
ratūros prieš katalikų tikėjimą 
ir pačius kunigus.

IS VISUR
• Adelaidėje. Australijoje, 

veikia 23 įvairios lietuviškos 
organizacijos. Dabar Adelai
dėje įsigyti lietuvių namai, 
į kuliuos rankasi organiza- 

sportinikai. 
Kiekviena or- 
ir savo spin-

(B.d.)

Elena Kepalaitė, išraiškos šokio 
menininkė, neseniai atvykusi iš 
Australijos, balandžio 12 daly-

eerte kartu su V. Verikaičie* vy
rų kvartetu.

EL Kepalaitė ir V. Verikaičio 
kvartetas Atvelykio sekmadie- 
iį, balandžio 13 <L, 5 vai. p. p„ 
įtvyksta į Brooklyną ir Apreiš
kimo parap. salėje pirmą kartą

išvažiavo Jonas 
Torontą ir Anta- 

į Montrealį. Ro- 
Henrikas Tatariū-

si tretininkų namą ir lietuviškos 
spaudos sandėlį aprūpindavo 
knygnešius spaiida ir su savo 
padėjėjom skleisdavo lietuviš
kus raštus. Ji buvo kun. Adomo 
Grincevičiaus, “Kalvarijos vika
ro” — adjunkto dešiniji ranka. 
Ją žmonės vadino “Knygnešių 
motina”.

Jokiu būdu negalima užmirš
ti kun. A. Grinevičiaus, apie ku
rį P. Mikolainis 1920 m. “Varp- 
po” Nr. 67 ir 89 rašė: “Kun. A. 
Grinevičius buvo lyg ašis, apie 
kurią sukosi lietuviškas ratas, 
kur išskirstomą buvo visokia be 
skirtumo literatūra. Jo rūpes
čiu buvo suorganizuota “švie- 

, sos” skaitykla — knygynas Ju- 
režerų kaime, prie kurios spietė
si vis žymesni ūkininkai ir jau
nuomenė. Per jo rankas ėjo dau
gelis visokių knygų į Dzūkiją ir 
Seinų kunigų seminariją”. 18% 
m. kun. A. Grinevičių perkėlus 
į Ūdriją klebonu, tuoj ir ten at-

Palangos progimnazijos. tvė
liau Liepojos gimnazijos kape
lionas Juozas Viksva buvo dide
lis lietuviškas spaudos kontra
bandininkas. Jis sugebėdavo 
apeiti rusu žandarus. Iš Rusijos 
ištrėmimo grįžęs Šatės klebonas 
Dominkas Tumėnas iš Kretin
gos vienuolyno spaudą vežimais 
veždavo. Vien “šviesos” išpla
tindavęs 300 egzempliorių.

Kun. Pr. Žilinskas platinęs 
draugžiamąją spaudą kartu su 
Juozu Ložinskiu, pašalintu iš 
Kauno kunigų seminarijos, ir 
kurčiom Preitikiu iš Naumiesčio 
(Tauragės apskr.). Naumiesčio 
kleb. J. Vitkus ir pats organiza
vęs knygų gabenimą, mokęs 
knygnešius, kaip kovoti su netei
singai besielgiančiais rusų žan
darais, ir vokiečių spaudoje kė
lęs rusų daroma lietuviams 
skriaudą.

Mosėdyje, vėliau Akmenėje,
spaudos gabenimą organizavo pasirodys Ateities pavasarinia- 
“Apžvalgos” redaktorius kun. 
Kaz. Pakalniškis. Ubiškyje vei
kė kum Ignas Vaišvila. Iš Kre
tingos vienuolyno knygas vežda
vo Kartenos vikaras P. Puido
kas. Kam P. Dogelis savo atsi
minimuose mini kunigus Bajo- 
riną, Turauską, Bikiną ir Mali- 
auski. kurie užsiėmė knygų kon
trabanda Plungėje, Andrejave, 
Veviržėnuose ir kitose vietose, 
čia neminiu didžiųjų spaudos 
platinojų Žemaitijoje — kun. J. 
Tumo, kun. A. Vitarto ir kun. 
M. Jurgučio.

Neužmirštinas Dominikas 
Miklius iš Viduklės, kuris gerai 
pažinojo Tilžės spaustuvininkus, 
aprūpindavo juos iš Lietuvos at
gabentais rankraščiais, o iš Prū
sų gabendavo knygas. Jis buvo 
uolus kun. A. Vitarto agentas, 
bet ne vien tik jam tarnavo. 
Spauda aprūpindavo ir plates
nes apylinkes, siekdamas net 
Kauno kunigų seminariją. Taip 
pat labai pasišventusi kun. A. 
Vitarto knygų platintoja buvo 
Magdė Bonkalė iš Hakių para
pijos. Už spaudą suimta, daug 
iškentėjusi per tardymą, kad 
prisipažintų, jog iš kun. A. Vi
tarto gavusi knygas, dvejiems 
metams ištremta Į Rusija. Grį
žusi po ištrėmimo, vėl su visiš
ku atsidavimu toliau platino lie
tuviškas knygas.

Prieš spaudos atgavimą Lie
pojoje gyveno daug lietuvių ir

me koncerte.

Alf. Bernatonis, 
lietuvių katalikų 
tvarkytojas, išvyko 

kur lietuviškose 
praves susikaupi-

“FAUSTAS”, BALTRUŠAITIS IR OPEROS ATEITIS
St. Baranauską visi buvom juo 
sužavėti ir publika šimtaprocen
tiniai įsitikino, kad Baranaus
kas ir operoje nepamainomas 
tenoras. Anksčiau jos priven
gęs. dabar, po pirmojo ir gra
žiai pasisekusio debiuto. valia ti
kėti. St. Baranauskas nepabėgs 
žengti ne tik į savosios, bet ir 
į svetimtaučių operos sceną, kur. 
kaip žinia, jis jau buvo kviestas. 
J. Vaznelis sukūrė originalų ir 
tikrą Mefistą. ir vykusiai debiu
tavo titularinėje rolėje. Marga
rita — J. Liustikaitė publikos 
kontraversiniai vertinama, nors 
kai kurios^ arijose parodė gra
žių pastangų ir. galbūt, nepra
lenkiamų rezultatų.

džiai. Aukštųjų svečių tarpe ma- choro didžiausios šilumos prem- Abu spektaklius dirigavo muz. 
tesi vienas kitas užsienio kraštų jeros metu susilaukė Valenti- A Kučiūnas. parodydamas gra- 
diplomatas. Chicagos Grant Pk. nas   ąj. Brazis Siebelis   žų dirigento talentą ir autorite- 
koncertų menedžeris. Clevelan- _a_ Stempužienė ir Morta — S.
do Caffarelli operos direktorė Valiukienė. kurie tiek dainavi- 
ir eilė kitų. Kaimynai latviai ir 
estai parodė ypatingai didelį su
sidomėjimą ir gausiai dalyvavo 
spektakliuose. Tuo tarpu lietu
viai suvažiavo iš Detroito. Cle- 
velando. Toronto ir daugelio ki
tų vietovių.

"Fausto” spektakliai publikos 
neapvylė.

Štai vėl praėjo du lietuviški 
“Fausto” operos spektakliai 
Chicagoje. Šį šeštadienį “Faus
tas” buvo pakartotas tretįjį kar
tą. Paskutiniam spektakliui, kaip 
ir pirmiesiems dviems, biletai 
iš anksto išparduoti su visomis 
papildomai pristatytomis kėdė
mis. Tai žinia, kad mūsų opera 
susidarė puikų vardą ir kad lie- - 
tuviai operos menu labai domisi.

“Fausto” premjeroje ir sek
madienio (kovo 16 d.) spektakly
je stebint publiką matėsi daug 
nematytų ir nepažįstamų vei
dų. Pirmoję eilėje sėdėjo bū
rys amerikiečių — muzikų ir _ ______________  ____
operos mėgėjų, kurių daugumą • Lyric operos orkestras sudarė 
pasikvietė operos globėjai Ru- malonią spektaklio visumą. Be

Reportažas iš Chicagos

Tiek kitataučiai svečiai, tiek 
ir patys lietuviai labiausiai bu
vo nustebinti vyrų ir moterų 
choro pasiektu lygiu, kuris anot 
vieno amerikiečio — muzikos 
žinovo, buvo netikėtai stebinan
tis.

Premjeroje Fausto vaidmenį 
atliko latvis V. Šalna, Margari
tos — J. Liustikaitė. Mefisto— 
S. Citvąras.

Be ypatingo ‘didžiųjų" bliz
gesio spektaklis buvo lygus, ma- ° 
lonus: solistai, choras, dekora
cijos, šviesų efektai ir Chicago

ei jos. teatras,
yra biblioteka, 
ganizacija turi 
tą namuose.

• Iš Australijos pamažu 
lietuviai važiuoja į kitus 
kraštus. Paskutiniu laiku iš 
Melboumo 
Gutautis į 
nas Lalas 
mualda ii'
nai išvyko į Detroitą.

• Jaunimo stovykla orga
nizuojama Vokietijoje Vely
kų atostogų metu, balandžio 
7-16 d.d. Organizuoja Vokie
tijos Krašto Valdyba.

• Tėv. 
Vokietijos 
sielovadas 
Į Angliją, 
kolonijose
mo dienas bei rekolekcijas.

• Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia Londone iškilmingai 
paminėjo šv. Kazimiero šven
tę ir jo sukaktį. Buvo pamal
dos ir susirinkimas su Juozo 
Lūžos paskaita.

• Bradforde, Anglijoje, 
banditai* užpuolė Lietuvių 
klubo kasininką Kostą Vilei
šį ir sumušė; sulaužė kairę 
koją ir kairės rankos pirštą.

• B. Povas, Sidnėjaus lie
tuvis, Australijos valstybinė
je loterijoje laimėjo 12.000 
svarų. Prieš kurį laiką toje 
pačioje loterijoje 500 sv. lai
mėjo Sapronienė.

• Madride. Ispanijoje. Lie
tuvos nepriklausomybės pro
ga buvo laikraščiuose straips-
nių. Ypač šiltai apie Lietuvą 
atsiliepė Arriba dienraštis. 
Taip pat ispaniškai per radiją 
kalbėjo lietuviškosios radijo 
valandėlės vedėjas.

HARTFORDAS, CONN.

Darbininko 19 nr., kovo 11, 
skelbiant Hartfordo Alto- 
Balfo padėkos laišką, įsibrovė
korektūros klaidų. Hartfordo 
chorui vad. muz. J. Petkaitis, 
ne B. Zdanavičicnė. B. Zdanavi- 
čienė vadovavo Hartfordo skau- 
tų-čių taut. šokių grupei. (Si vie
ta buvo visai praleista). Už klai
das redakcija atsiprašo.

II. A. Dapkus, Alto. Balio sky
riaus pn m įninkąs, rašydamas 
redakcijai apie Įvykusias klai
das. dar papildo aukotojų sąra
šą: 6 dol. aukojo Juozas Bukota, 
po 5 dol. — Žitkus. A. Mazalas, 
A. Liutkevičius ir Osukas.

•Liet. Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyba ragina vi
sus narius šiais metais aktyviai 
dalyvauti sąjungos centrinių or
ganų rinkimuose. Nuo jūsų pri
klausys sąjungos ateitis ir tin
kamas lietuvio studento repre- 
zentavimas lietuvių bei svetim
taučių tarpe.

Jau daug kartų esu jon 
ėjęs, bet niekad taip netėmi- 
jau visko, kaip šį kartą. Dai
riausi į te gyvybės dar esan
čius laukus, grįžteliu į pasi

EXPLORERIO I nuotrauka 
pietų Afrikos danguje. Explo- 

atrodo kaip otriie. Jo ke
tų otka Robert Cameron (a Ra
iloje >, kuria priklauso aatrofizl- 
*oe observatorijai Cambridge. 
Mase.

mu. tiek ir vaidyba buvo pasigė
rėtini.

Sekmadienio, kovo 16. spek
taklyje Faustą dainavo St. Ba
ranauskas. Margaritą—J. Lius
tikaitė ir Mefistą — J. Vaz- 
nelis. šis spektaklis buvo dar 
gražesnis ir visuotinesnis. Pir
mą kartą operos scenoje pamatę

PASKUTINĮJĮ KARTĄ PIOVIAU VERBAS
Plaukė pilkšvi debesėliai, 

putė švelnus pavasariškas 
vėjelis, kai aš ėjau vieškeliu 
į girelę verbų parsinešti. 
Vieškelis buvo dar šlapias, 
grioviai pilni vandens, lau
kuose išsitiesusios / didesnės 
ir mažesnės pelkės.

Ėjau neskubėdamas. Gal
voje pynėsi įvairios mintys., tum kokiu

Kai eidavau į ją vasarą, ji 
žavingai atrodydavo. Jau iš 
tolo pasudavau pušų kvapą, 
matydavau linguojančius 
beržus, išsitiesusias egles. 
Dabar tik šešėliai juos gau
bė. Paskubinau žingsnį ir su
stojau ties antra stotimi — 
vieniša pakelyje pušimi, tar- 

kelrodžiu ant 
Kaškas knibždėti knibždėjo, kryžkelės praeinantiems ir 
ar nepaskutinį kartą ją lan- pravažiuojantiems. Pušis se
kau.

likusias sodybas. Slėniai, kur 
žaliuodavo geltonomis lauko 
gėlėmis pasipuošusios žalio
sios pievos, dar buvo pasken
dę vandenyse. Pūstelėjęs gai
vinantis pavasario vėjas lyg 
ir primindavo, jog neužilgo 
kelsis čia gyvybė.

• AVeheno lietuvių koloni
joje, Vokietijoje, dar gyvena 
400 lietuvių. Stovykla likvi
duojama. gyventojai paskirs
tomi į tris rietas: Osnabruc- 
ką. į Bremeną ir Bad Zwiche- 
nahan. Gyventojai buvo be
darbiai. ligonys.

• Augsburge, kur kadaise 
buvo dvi didelės lietuvių sto
vyklos. dar liko saujelė lie
tuvių. švenčiant Lietuvos ne
priklausomybės šventę, lie
tuviai apdovanojo vokiečių 
įtakingus asmenis knygomis.

• Liet. Stud. Sąjungos 
studijų dienos rytinio pak
raščio studentams įvyks ba
landžio 26-27 d d. Philadel- 
phijoje. Rengimo komisiją 
sudaro pirm. P. Mašalaitis. 
R. Kalvaitis. L. Petrauskaitė, 
N. Binkytė. L. Morkūnas ir

tą.
Kai kurioje spaudoje kyla 

balsu niekinančiu mūsų operos 
entuziastu pastangas, j u sunkų 
ir pasišventimo pilną darbą.

Vis prikišama, kodėl nesta
toma lietuviška opera ir tt. Chi
cagos vyrų choras ir operos va
dovai seniai apie grynai lietuviš
ką operą galvoja. Po "Fausto" 
premjeros operos kolektyvas 
greitomis iš savo kišenių sume
tė vieną kitą šimtą dolerių muz. 
V.K. Banaičiui paremti, kad jis 
greičiau galėtą instrumėntuoti 
naująją operą Jūratė ir Kasty
tis”. Taigi, pirmieji du svetimų
jų operų pastatymai buvo ban
dymas. ar mes pajėgūs operas 
statyti, ar užtenka ryžto ir va
lios. ar publika domisi” Dabar 
įsitikinta, kad visko užtenka. O 
su tais dviem svetimųjų operų 
("Rigoletto" ir "Fausto") pasta
tymais mūsų vardas nukeliavo 
tolyn į' plačiuosius vandenius, 
jas lankė kitataučiai. lygino su 
kitų operos kompanijų pastaty
mais. džiaugėsi rastais talentais 
ir lietuvių kultūriniu veržlumu. 
Džiugu, kad energingasis vyrų 
choras, vadovai, operos kolekty
vas ir operos moterų choras, su
darę reto darbštumo ir pasišven
timo mažąją lietuvių bendruo
menę. nesustojo pusiaukelėje, 
nepabūgo ir pasiekė rezultatų, 
kuriais džiaugiasi visi, matę lie
tuviškuosius abiejų operų spek
taklius.

jokios gyvybės. Visi ilsisi. Ir 
aš pasijutau čia svetimas.

Vaikščiojau tais pačiais ta
keliais. kuriais vasarą eida
vau. Ir mano didysis kelmas, 
ant kurio sėdėdavau ir gėrė
davausi girelės grožiu, apše
pęs, lapais apkritęs. Mano 
skruzdėlynas nė tų darbščių
jų skruzdelėlių, nešančių už 
save didesnius šapalėlius. Aš 
vienui vienas girelės paslap
čių pasaulyje. Mane gaubė 
tikroji gamtos ramybė.

Rytoj Verbų sekmadienis!
Jau daug kartų ėjau verbų 

į šią girele. Bet niekad taip 
neslėgė širdį kaip šiandien. 
Rytų neramūs vėjai ’ pūtė, 
nešdami baisiojo karo garsus. 
Artėjo baisioji nelaimė — 
vergija, žiūrėjau į girelę, o 
iš širdies liejasi skausmas. 
Girele, tu. kurioje aš lyg ro
juje jausdavausi, pajusi prie
šo ranką. Tu nebesididžiuosi 
savo grožiu. Tavęs niekas ne
belankys su dainomis ir nc- 
sigrožės tavimi. Tu pajusi 
kirvio aštrumą. Iškirs tavo 
kvepiančias pušis, lieknąsias 
egles, o verkiantis likęs ber
želis liudys apie buvusį ka
daise gamtos rojų — girelę.

Pioviau verbų šakeles, dės
čiau vieną prie kitos. Rytoj 
Verba. Gal paskutinį kartą 
su numylėtas girelės kve
piančia verba papuošiu savo

• Tautininkai šaukia kon
gresą gegužės 30. 31 ir birže
lio 1 d. Nevv York?. Kongre
so uždavinys būsiąs sustip
rinti lietuviškų tautinių pa
jėgų dalyvavimą Lietuvos

na. Jau daug, daug metų 
vieniša čia liūdi. Ir vėjas ją 
blaško, ir perkūnas gąsdina, 
ir saulė kepina. O ji patvari. 
Ji užuovėja praeinančiai ma
mytei. kuri, vasaros karščiais 
grįždama iš atlaidų, čia stab
telėdavo poilsiui. Čia ir po
terėlių permesdavo į šy. Ro
kų, kuris, pakabintas ant pu
šies liemens, stebėdavo kiek
vieną praeivį. Čia nuskambė
davo ir daina grįžtančio jau
nimo, sustojusio poilsio 
pušies pavėsiu. Dabar 
lingavo vienui viena su 
šventuoju.

Pasiekiau girelę. Jau
veik ištisus metus aš jos ne
mačiau. Todėl paskubomis 
mečiau žvilgsnį visur. Koks 
skirtumas! Ne, ne ta mano 
numylėtoji girelė. Ir kaip 
nuostabiai Dievas surėdė. Čia. 
rodos, neseniai rinkau mėly
nes. skyniau prisirpusias rau
donas avietes, čia skambėjo 
paukščių balsai, žaliavo me-

laisvinimo akcijoje ir sude
rinti darbą Liet. Bendruome
nėje. Balfe. Alte.
• Vienai lietuviškai parapijai 

reikalingas. vargonininkas. 
Kreiptis į Darbininko redakciją.

Havru. Coiui
'Rigoletto" ir "Fausto" ope

ras pastatė iieiviįos lietuviu ope
ros idėjos sumanytoja*, iškėlė
jas ir puoselėtojas — Chicagos 
vyrų choro dirigentas muz. VI. 
Baltrušaitis.

Rele, atidavęs tiek energijos 
ir talento lietuvių operai, užde
gęs vyrus ir įjau su moterimis 
apvesdintus) išvedės iki tikslo 
muz. VI Baltrušaitis palieka 
v\ rų chorą, lietuvių opera, savo 
parapija ir šiomis dienomis iš
sikelia į iietuviškąji Nevv Y orką, 
kur jo kūrybinę ugni ir begalinę 

gėsi atgiinstančiu pavasariu, džiai. o dabar taip nyku. Vi- medžiuase paskendusią baž- energiją greit |winatyx tenykš-
IŠ tolo jau matėsi girelę, sa sutrūniję, pageltę. Nėra riytėlę. J.M. (Nukelta į 8 psTJ

Artėjp senkapiai, apaugę 
medžiais, aptverti nedidele 
žagarų tvorele. Stabtelėjau. 
Nors buvo šlapia, permirku
si ir suvytusi žolė vilgino 
man kojas, bet įėjau į vidų. 
Nusiėmiau kepurę. Sulinkę 
ir sutrūniję kryžiai liūdėjo, 
jog čia jau senelių ir prose
nelių kaulai ilsisi. O juk ir 
jie, kadaise, ėjo tuo pačiu 
vieškeliu į* girelę kvepiančių 
verbų atsinešti Ir jie džiau

P» 
gi ji 
savo

bc-

Vakaras — balta šeštadienio 
lietuvių mokyklai išlaikyti bus 
balandžio 13. Atvelykyje. 7 ėal. 
vak. Vakarą rengia bendruome
nės Ncw Havcno apylinkė. šio-
kiams gros lietuvių jaunimo or
kestras Bufetą organizuoja mo
kinių tėvai. Bus putojantis alu
tis ir pigūs lietuviški užkandžiai. 
Kas nori jaukiai ir smagiai pra
leisti Atvelykio vakarą lietuviš
koje aplinkoje, kviečiamas atsi
lankyti Savo atsilankymu pa- 
remsite šeštadienine mokyklą.



Vilnones Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius
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Naujos rūšies sukaktis
1953 ritėtais iš spaudos išėjo 
Cicėno knyga “Vilnius tarp 

audrų”. Naujienos (kovo 8) ėmė
si apie ją rašyti tik po penkerių 
metų. Skaitome: "Rugsėjo mėn. 
pabaigoj (šis str. rašytas 1953 
metų spalio mėn. A.T.) Čikagos 
knygų rinkoje pasirodė J. Cicė
no “Vilnius tarp audrų” knyga, 
kurios”.... ir taip toliau. Ne tai 
keista, kad po penkerių metų 
knyga rezenzuojama. bet kad jos 
aprašymas kažkur pragulėjo.... 
penkerius metus. Bet vis geriau 
vėliau, negu niekada, nors tai 
ir nepriklauso prie pažangos, ku
ri tiktų pažangumu besiginan
čiam laikraščiui.

Šventasis, sujungęs musų jaunuosius
Šv. Kazimiero minėjimas Detroitu Mičh.Grupių santykiuose labai svar

bu kreipti dėme4 į tai, kas gru
pėms bendra. Gražu, kad Detroi
to't jaunimo organizacijos jau 
antri metai bendrai švenčia Lie 
tuvos jaunimo globėjo Šv. Kazi
miero šventę.

Mįslė beždžionžmogiam
Naujienos (kovo 15, nr. 405. 

n dal) praneša, kad netoli Jo- 
hannešburgo, pietų Afrikoje; 
Sterkfonteino olose rasti palai
kai "žmogaus, kuris vaikščiojo 
stačias ir turėjo didesnius sme
genis, nei to paties laikotarpio 
ir toje pat vietoje rastas be
ždžionžmogis.... daugelio ligi šiol 
laikytas tiesioginiu žmonių pa
dermės pranokėju”. Dabar esą 
išsisprendusi mįslė, kas vartojęs 
toje vietoje tokius įrankius, ku
rių “mažasmegeniai beždžion
žmogiais... negalėjo patys pa
gaminti”. Girdi, dabar “daugelis 
antropologų mano,.kad žmogaus 
pranokėjas atsikėlė į tas sritis 
beždžionžmogių erai besibai
giant”. Mes gi manytume prie
šingai: beždžionžmogių era dar 
nepasibaigė nė mūsų laikais, nes 
yra tokių beždžionžmogių, kurie 
vaikščioja stati, bet mano, kad 
protingesnis, kas turi didesnius 
smegenis. Jautis tokiu atveju 
turėtų būti genijus....

Patartina laikraščiams.
Nerašyti apie lietuvių sutuok

tuves. kai viena susituokusiųjų 
pusė yra ne lietuvišos kilmės; 
šitai pykina lietuvius patriotus, 
dubda blogą pavyzdį mūs jauni
mui: Ypatingai pasipiktino lie-

Per sportą lietuvybėn
Kovo 8-9 Detroite vyko vidu

rio vakarų apygardos sporto var 
žybos, sutraukusios apie 100 jau- 

ALRK Federacijos 4 skyriaus . nų sportininkų. Jiį tarpe matėsi 
pakviesti Detroito skautai ir a- 
teitininkai kovo 2 surengė gražų 
šy. Kazimiero 500 metų gimimo 
sukakties minėjimą. (Gaila, kad 
Lietuvos vyčiai šiemet neprisi
dėjo ir šv, Kazimierą prisiminė 
atskirai kovo 9 d.)

Minėjimas prasidėjo Šurna 
šv. Antano bažnyčioje. Su savo 
vėliavomis organizuotai dalyva
vo ir gražų vaizdą teikė jūros, 
oro: žemės skautai, akademikės 
skautės ir ateitininkai. Kun. .K 
Simanavičius pasakė pamokslą, 
choras pagiedojo lietuviškų gies
mių.

Po sumos Ispanų salėje K. 
Bradūno eilėraščiu “Vilniaus 
varpai” Arūnas Udrys pradėjo 
iškilmingąją akademiją. Minėji
mo vedėja D. Bulgarauskaitė 
prisiminė Vilniaus gyventoją šv. 
Kazimierą ir apie jį kalbėti pa
kvietė istoriką V. Liulevičių iš 
Chicagos. Prelegentas pateikė 
apie mūsų šventąjį daug įdo
mios istorinės medžiagos.

Meninėje dalyje girdėjom B. 
Rackaitės' melodeklamaciją, ją 
pianu /palydėjo L. Mingėlaitė. 
K. Leknius grojo smuiku, akom- 
ponuojant M. Lekniūtei. V. či- 
žauskaitė deklamavo, o P. Za- 
ranka. palydint A. Mateikai, pa
giedojo pora giesmių. Minėji
mas baigtas giesme Marija, Ma
rija.

Sceną meniškai papuošė Vi-- 
da Smagrauskaitė ir A. Bara- 
kauskas.

Minėjimo organizacinį darbą 
gana darniai atliko Jus. Kirvel- 
tjs. A. Rastenytė ir J. Polikai- 
tis. Tai buvo gražus įrodymas, 
kad mūsų jaunimas sugeba gra
žiai vieningai dirbti.

Stebuklai Liurde ir Fatimoje

Apie tuos Marijos apsireiški
mus Įdomiai pakalbėjo Detroito 
ateitininkams Tėv. J. Kidykas, 
S. J. kovo 8 d. 7 v. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje. Po jone vienas iš vadovaujančių stu

dentu, o ir jaunų paauglių, ku- paskaitos Detroito studentai ir 
riuos gal tik sportas prie lietu- moksleiviai ateitininkai monta-riuos gal tik sportas prie lietu
vybės tegali patraukt. Dar gra- žo formoje parodė, kaip Lietu- 
žiau, Detroito Kovo krepšinio 
komandą sudarė dauguma jau 
čią. gimusių kelintos kartos lie
tuviai. Kitų gal tik motinos, ar 
senelis btivo lietuvis, nes pa
vardės jau nebe lietuviškai 
skamba.

voje buvo garbinama Marija ir 
kokius "Liurdus” mes turėjome.

Dail. J. Pautieniaus paroda

Kovo 9 Tarptautinio Institu
to patalpose buvo surengta dail. 
Juozo Pautieniaus. paroda.

rią organiavo Detroito lietuvių 
kultūros khibas.

Prieš kelis metus mūsų spau
doje sukėlusi triukšmo špachtę- 
linė J. Pautieniaus kūryba pasi
rodė verta dėmesio. Ir dabar J. 
Pautienius nestovi vietoje, ieško 
naujų kūrybos būdų. Tiek vaiz
dai, tiek portretai, kad ir gru
biais dažų gabalais prakalba gy
vastimi ir kelia estetinio pasi
gėrėjimo. Ypač pirmąją dieną 
parodą lankė daug Detroito lie
tuvių inteligentų.

Pažink daugiau savo Bažnyčią
Tokia buvo vedamoji mintis 

šv. Antano parapijos reklokeci- 
jose, kurias vedė Tev. J. Kidy
kas, S.J. nuo kovo 9 iki 16, Sa
vo nuoširdumu bei pamokslų 
jėzuitišku svarstymu kas vakarą 
sutraukdavo per 300 žmonių. 
Nors rekolekcijas vedė jau ant
ri metai iš eilės, tačiau pamoks
lininkas sugebėjo išvangti pasi
kartojimų. Kalbėdamas apie die
viškąją katalikų Bažnyčios kil
mę ir esmę, Tėv. J. Kidykas ne
užmiršdavo ir nūdienos aktuali
jų. dienos vargų bei žmoniškojo 
gyvenimo problemų. Ypač šiais 
"sunkiais laikais gera, kad tikėji
mo galia žmonėse yra stiprina
ma. kad amžinojo gyvenimo rū
pestis sumažina žemiškuosius 
rūpesčius ir vargus.

P. Natas

•Į
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LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UZKAKPAČK) RUSIJOJE! M

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitą* už Mllaikaa yra m»ž**>*nts». n*tcu už patnOlai* j»iiknel**»

Vilnonas rn^ižu-*^.'* iA ritiniu ir atlaikas paM,*m pr4»‘inamiausium kainom 
visam n;i^st*' jtitna aiftlo 3 stambi** krautuvas

: RFTKFIięTFIN Inr 118-125-130 ORCHARD ST„
L DLvnLnjlLIn, UJV., cor. OeUncey. NVC- £^4505
S R-ek»*nst**inn krautuvas** kalbama rusiškai. IvnkiSksi ir ukmin!**tiftkai

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKVRUS 
SESTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas
=41

I MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ į

> Turime medžiagų vyrų ir'moterų rūbams; vilnonės bei t 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. t 

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: v

I
1 L CIGMAN, INC. į

161 Orehard Street New York 2. N. Y. f 
TeleLGR 5-6168 |

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. j
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. t

ku-

PAVASARIS atčjo su žiema Baltimorėje. Prisnigo iki 14 inčų.ruomenę.

(B. Pr.)

(Br. Pr.)

balsa-

solida-

910 WII.IXHTGHBY AVĖ. *

gas. Jis įpareigoja JA VLB or-

š>m pranešti Lietuvon nuro
dytų adresu.

Taigi PLB seimas Įvyks New 
Yorke. kaip yra iš pradžių nu
matyta. Mūsų visų uždavinys rū-

ganus toki pasireiškimą ar įvyki 
nustatyti, kad Ohio lietuvių gy
dytojų draugija galėtų jį savo 
tūkstantine sušildyti. Mūsų vi
suomenė taip pat kviečiama į

PRIE CITY SAVINOS BANK Tel EL 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyru drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilna eilute

Balandžio 27 įvyks 
mai 20 narių į lietuvių 
ruomenės tarybą ir 41 
į pasaulio lietuvių

posėdžio K. Lukšis aprodė valdy
bos nariams savo naujai Įgyta 
nuosavybę—Gregg’s Motor Ho- 
tel, 3020 Wilshire Blvd., Santa 
Monica, Califo.nia.

Kreiptis į Darbininko 
administraciją

SIUNTINIAMS I LIETUVA!
Tamst* rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

i, švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
MaiSytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wbolesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 Rast Jersey Street EUzabetK N. I.

Kvietimas į lietuvių bend-

į BROOKLTN 21, N. Y. 
I

tuviai, neseniai sužinoję iš laik
raščių. kad kitatautė rašytojo 
Savickio žmona pardavė popie
riaus pirkliams velionies vyro 
raštus, o taip pat pardavė kita
taučiams jos .vyro mėgiamą so
dybą “Airiogalą”, esančią Pie
tų Prancūzijoje.

Ką reikštų galima Vakarų su 
Sov. Rusija koegzistencija ir 

jau pasirašytoji su ja kultūrinio 
' bendradarbiavimo sutartis?

Atsakymas: peilis po kaklu 
rusų pavergtoms valstybėms ir 
ilgainiui primetimas • be karo 
laisviems^ vakariečiams bolševi- 
Ičiškai — komunistinės santvar
kos.

Ieškomas Stasys Navickis 
arba Rožė Navickienė, gyve
na ar gyvenę Detroite, 129 
Dearborn Avė. Paieško iš 
Lietuvos buvusi Anastazija 
Marėrulynaitė, gyvenusi Ren- 
genų km., Bnlbieriščių valse. 
Marijampolės apskr.. dabar 
ištekėjusi — Anastazija Zi - 
kūnienė, gyvenanti: Kapsu
kas, Traktoristų g-vė Nr. 2. 
Kas žinotų Navickus, pra-

Lietuvių bendruomenės 
valdyba, turėdama mažą kie
kį adresų lietuvių, gyvenan
čių vietovėse, kur nėra bend
ruomenės apylinkių, kreipiasi į 
lietuvius, gyvenančius mažom , 
grupėm arba atskirai, kvies
dama įsirašyti į bendruome
nę ir pranešti savo adresą. 
Metinis tautinio solidarumo 
mokestis yra du doleriai tu
rintiem pastovų darbą ir vie
nas doleris visiem kitiem.

rinki- 
bend- 
nario 
seimą 

Rinkti turi teisę lietuviai 18 
metų amžiaus ir įmokėję tau-, 
tinio solidarumo įnašą bent 
už vienerius metus.

Centrinės apylinkės nariai 
dalyvaus abiejuos rinkimuos, 
pasiųsdami savo balsą paš-

i-'31!

LIETUVIŲ BENDRUOMENEJE
Naujos JAV LB tarybos rin

kimai paskelbti ir vykdomi 1958 
balandžio 27. Iki kovo. 10 reikėjo 
įteikti kandidatų sąrašus vyr. 
rinkimų komisijai, ir tai galėjo 
padaryti rinkikų grupės, ne ma- talką: pasisakyti dėl kultūrinio
žesnės kaip iš 10 asmenų.

Kandidatų į LB tarybą iš įvai
rių JAV vietovių yra pasiūlyta 
apie 70. Salia senosios emigraci
jos veikėjų eina naujai atvyku
sieji, šalia veteranų stoja jauni
mas.

Taigi pirmasis rinkimų egza
minas yra išlaikytas gerai: kan
didatų pasiūlyta daug, rinkikų 
grupės juos pasiūlė laiku. Dabar 
vyr. rinkimų komisija patikrina 
formalybes ir po to sudarys vie
ną bendrą kandidatų sąrašą.

Kartu su LB tarybos rinkimais 
tu. Tuo reikalu gaus paštu yra vykdomi ir JAV liet, ben-
kandidatų sąrašus ir 
vimo nuostatus.

Prašome tautinio 
rūmo mokestį — čekį ar pi
niginę perlaidą — siųsti iž
dininko K. Mažono vardu: 
1456 West 54 st. Cleveland 
2, Ohio.
Centrines Apylinkės Valdyba.

druomenės atstovų rinkiniai į 
PLB siemą. Ir čia rinkikų grupės 
pasirodė aktyvios:

Jcandidatų i PL siemą yra pa
siūlyta apie 100.

Didelė (rili kr- di ritu yra tie 
patys j LB .a b. ir ’LB seimą, 
bet yra i. ..Uki.ri Kandidatuo
jančių. Į LB tarybą bus išrinkta 
20 narių, i PLB siemą—41 atsto
vas.
Ohio lietuvių gydytojų draugi

ja. pereitais metais paskyrusi 
tūkstantį dol. LB Clevelando 
vykdyto dramos konkurso pre
mijai. šiemet taip pat eina liet, pintis ko geriausiu jo pasiseki- 
kultūros palaikymo bei rėmimo mu ir didingumu.

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvos vyčiu kuopos šokiai 

Statler viešbutyje
Lietuvos vyčių Los Angeles 

133 kuopa birželio 7 d., šeštadie
nį 9 v. vakare Statler viešbutyje 
rengia iškilmingus šokius — 
balių. Iš anksto Los Angeles ir 
apylinkės lietuviai kviečiami tą 
vakarą skirti šiam įvykiui.
“Lietuvių Dienų“ žurnalo nau

jas numeris
“Lietuvių Dienų” žurnalo va

sario pumeris jau pasiekė skaity 
tojus. Puošnus savo iliustracine 
dalimi ir Įdomus straipsniais bei 
beletristika. “Lietuvių Dienų” 
žurnalo vasario numeryje rašo: 
Leonardas Šimutis, Juozas Go- 
bis. Jeronimas Ignatonis, Simas 
Miglinas. Alė Rūta ir kit. Puoš
nios ir didžiulės nuotraukos iš 
viso pasaulio lietuvių gyvenime 
duoda labai gerą vaizdą apie lie
tuvių darbus visose pasaulio da
lyse, kur tik yra lietuvių.
Posėdžiavo Kalifornijos lietuvių 

respublikonų valdyba
Naujoje Kazio Lukšio reziden

cijoje, 501 21st. PI. Santa Mo
nica, Calif., kovo 1 posėdžiavo 
lietuvių respublikonų valdyba. 
Ta pačia proga buvo atžymėtas y*......
ir Kazio Lukšio vardadienis. Po 
posėdžio ponia Lukšienė valdy
bos narius pavaišino puikia va
kariene. Valdyba aptarė visą eilę 
organizacijos reikalų, šiuo metu 
organizacijai vadovauja: pirm. 
L. Valiukas, vicepirmininkai — 
K. Lukšis, J. Andrius, dr. G. Va
lančius ir dr. J. Varnas, sekr. Al

pasireiškimo ar Įvykio, kitas mū
sų profesionalų draugijas atsi
liepti naujomis tūkstantinėmis.

Vykdymas Lietuvių Chartos 
dėsnio, kad kiękvieno lietuviu 
priedermė sudaryti sąlygas tau
tinei lietuvių keltūrai, yra mū
sų kelias į tautinę gyvybę bei iš
likimą.

Paskutiniu metu yra paskleis
ta žinių, radusių vietos ir mūsų 
spaudoje, kad numatytasis su
šaukti New Yorke PLB seimas 
galis būti perkeltas į Chicagą.

Atsakingieji LB organai, su
planavę PLB seimą New Yorke Dabšys ir kasim G. Rudelis, Po 
ir dėl to susitarę su kitų kraštų 
lietuvių bendruomenių vadovy
bėmis, PLB seimo perkėlimo nei 
klausimo nebesvarsto, nes toks 
perkėlimas nebebūtų ir mano
mas: New Yorke sudarytasis or
ganizacinio komitetas jau yra at
likęs daug parengiamojo darbo, r 
be to, New Yorkas savo reikšme “ 
ir padėtimi yra PLB seimui tin- 
karna vieta. ■

keliu. Naujas draugijos nutari- .JAV LB centro valdybos biu- 
mas yra toks: leteny Nr. 10 duodama: Į Lietu

Ohio lietuvių gydytojų draugi vos laisvę, Į LB Rinkimus, tauti- 
ja nutarė būti mecenate JAV 
LB kultūros fondo pirmosios 
kultūros premijos, kuri turės 
būti įteikta 1958 sukaktuviniai* 
metais per PLB seimą už reilcš- 
mingieusią kultūrinį lietuvių pa
sireiškimą ar įvykį, šiam tikslui LB gyvenimą ir darbus, švieti- Į 
draugija vėl organizuoja tūks- mą ir kt. Biuletenis spausdina- I 
tantį dol. \ mas spaustuvėje, paskutinio nu-

Nutarimas gražus ir prasmin- meno išleista 700 egz.
CV M. į

nio solidarumo įnašas (J. Staniš- Į 
kis), taisyklės apygardų ir apy- t 
linkių atskaitomybei tvarkyti Į 
JAV LB tarybos nutarimai, tau- | 
tinės mūsų sąžinės sąskaita, in- Į 
formuojama apie PL seimą, i

Evergreen 8-9»94

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitime
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

BROOKLYN 1L N. Y.

F U N E R A L HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

HARTFORD, CONN.380 MARLE A VENŲ E,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Fevntain, RGchigan

Jks esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mlehigao Farm Sūria. Sis sūri.’ jau per ilgus metus gaminamas 
Jrao Ir Angetinas Andriuliu Ir jų šeimos, Fountain, Mleh.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM ŠORIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms,

JAU GALIMA GAUTI
“Draugo” premijuotą

PAITJAVS JURKAUS

F

527 pusi

KAINA

pat} geriausią sūri

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai Ue sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Arena*. Maapeth, N. T.

VICTOR ABECONAS
351 Purk Street, New Britais, tena. TeL BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. DvnteMi Street, Ranfanere, Md. TeL LoBgweed 6-ŽStt

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Pnmpect Street, Ryto Farfc, Mase.

GEORGE GALCNAA 
14M Caniff, Detrett, Mlch. TeL T. O. Ū-7ŪC

STANLEY METRICK 
18M W. 47th SL CblcM*, DL TH. Tarto I-UES

MIS Se. Albaay. Chicaca, UL
JOHN MTCRNA

Tel Griebiu €-7783

ALLAN STEWART



Ar žinai, kad...
• Pietų Afrikos valstybė

nuo 1960 metų mesti lauk 
svarus ir pėdas ir priimti ki- ,

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys

KuMešienė, Liudvika, ir vyras 
Kulieštns, Aleksas, Jdlę iš Seųų

rus su centimetrais, dešim
tainę sistemą. J
... • Švedijos mokytojai rei
kalauja, kad švietimo minis
terija išaiškintų, ar mcrfcyto- 
jas turi teisę nešioti baskų 
kepuraitę, beretę. Jos priešai 
aiškina, kad ji demoralizuo
ja mokinius, nes į jų sveikini
mus mokytojas, kuris nešio
ja baskų kepuraitę, trinkte
li galva ar mostelia ranka.

• Sovietų choras atvyko į 
Monte Carlo Prancūzijoje. 
Jie buvo be kaklaryšių. Ka
dangi į kazino be jų nelei
džia, tai rusai puolėsi pirk
tis. Bet buvo jau vakaras, 
krautuvės uždarytos, tai jie 
gavo viso tik 6. šešiasdešimt 
vyrų pasidalino į 10 grupių 
ir iš eilės lankė kązino. Kiek
vienai grupei buvo leista bū
ti tik po 15 minučiiį.

• Venezuelos diktatorius 
pabėgo kaip ir Argentinos. 
Bet su savim pasiėmė 100 
miL dol. Kai nauja valdžia 
norėjo konfiskuoti jo turtą, 
rado tik 2,000 dol.

• Kalifornijoje draudimo 
kompanija sugalvojo, kad šu
niui pažinti reikia imti jo 
nosies nuospaudas, kaip žmo
gaus pirštų. Nuo tada polici
ja, kai į ją kreipiasi dingusių

. šunų savininkai, reikalauja 
šuns nosies nuospaudos.

• New Yorko telefonų kny
goje yra septyni Adenaueriai. 
Vokietijos kancleris Adenau- 
eris, ar jie nėra jo giminai- 
čiai.

5 duktė Jono !
Baluitis, Jurgis, sūnus š&ponie- 
nės
Belevičius, Jonas, gyvenęs žvirg
ždaičių vaL, šakių apsk.
Bočių šdma, gyveno Hulaidel- 
phijoje
Bujanauskienė - Mikulevičiutė, 
Ona, duktė Jurgio, ir jos sūnus 
Bujanauskas, Stasys, gyveno 
Waterbury
Burneikienė, žmona Antano Bur 
neikos, kilusio iš Saltoniškės km 
Leipalingio v. Seinų apsk.

Trakų apsk.
Ladyg- Paškevičiūtė, Elena, d. 
Jono, ir Ladyg, Pranciškus, gy- 
venė Brazilijoje

NAUJAUSIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA
* V • ' •

JA

Kristaliniam Karste
Kaina $2.00. 44 pusi.

Taip pat galima gauti naują leidinį

ŽYMIEJI KABO
* ' Kaina $3.00 215

Gaunama DARBININKO administracijoje
910 Wil!oughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Juozo Vaičeliūno

VADAI
pusi.

Jonas ir

TRYNUKĖS mergaičių skaičių padidino iki penkių Mrs. Marie 
Yatencia šeimoje, San Francisco, CaL

SKAUTŲ KURSAI NEW HAVEN, CONN.
Kovo 15-16 d.d. šv. Kazimiero eilė lietuviškų dainų, skau- 

parapijos salėje New Haven, 
Conn., įvyko pirmieji tremtyje 
Atlanto pakraščio skautų ir ska 
čių laužavedžių kursai. Jų tiks
las buvo tinkamai paruošti ga
besnius laužavedžius. Per 40 da
lyvių suvažiavo iš Bostono, 
Worcesteri, Hartfordo, Waterbu 
rio, New Haveno, Stamfordo, 
Bridgeporto, Elizabetho ir New 
Yorko. Kursų instrutkoriais bu
vo E. Putvytė, Ramanauskaitė, 
V. Bražėnas, R. Kezys ir F. Pre- 
keris.

Kursuose buvo išmokyta visa

tiškų šūkių ir laužo vedimo triu
kų. Teoretinėje dalyje buvo iš
nagrinėtos temos: laužo pedago
gika, nuotaikos sudarymas, lau
žų paskirtis, jų rūšys ir tt.

šeštadienio vakare buvo ir 
bendras laužas, dalyvaujant 
New Haveno liet visuomenei.

Kursus organizavo Liet Skau
tų Brolijos vyriausias laužave- 
dys sktn. V. Bražėnas. Techniš
kus darbus atliko ir dalyvių priė
mimu rūpinosi New 
skautai ir jų tėveliai.

Atomines bombos paslaptis
bombos sprogimą

Haveno

(SKS(

• Italijos siuvėjas Litrico 
pasiuvo Maskvos Chruščiovui 
drabužius ir gavo iš jo dova
nų balalaiką, foto aparatą ir 
kt. Tas pats italas pasisiūlė 
tada Anglijos Macmillanui, 
bet tas atsisakė, žada siūlyti 
Eisenhoweriui golfo kostiu
mą.

Praeitų metų rudenį Ameri
koje buvo susprogdinta bom
ba po vienu kalnu. Buvo da
romi bandymai, ar atominės

IEŠKOMI

Povilas Zaksa, sūnus Jono, 
gimęs 1923 lapkr. 27 d. Auž- 
girio kaime, Girkalnio valse., 
Raseinių apk. 1946 m. buvęs 
Vakarų Vokietijoje. Ieško 
brolis Antanas. Pranešti re
dakcijai

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

DISPLAY

Jonas ir Juozas želniai, sū
nūs Stasio, gyvenę ar gyveną 
New Yorke ar apylinkėse, 
žinantys, ar jie patys prašo
mi rašyti: K. žižiimas, 6571 
lOth Avė., Rosemont, Mont- 
real 36, Que.

SH0W CATHOIJC FILMS
DURING LENT

For information and bookings
caH or write

ETERNAL FILM CORP.
1790 Broadvay

PIANO 
FACTORY 

SALE

Clrcle 0-6500

• ReBgious Artides
• Greeting Cards
• Stationery

THE
LTTTLE SHOPPE

7®? Avė.
(ai 97tt Si.) UN 5-9635

A N G I E ’ S 
NEW BRIDAL SALON

5652 Myrtle Avė.
Bridal and Bridesmaids Gowns 

Graduation Dresses 
"If It's Hats It’s Angies”

PRE-EASTER SALE 
SPINE! & GRANDS 

25% - 40% 
DISCOUNT

MANY FAMOUS NAMES 
Reconditlonod Pianos. Terma 
Steinway, Knabes, VVessers, 
Hardman, Kranteli & Bach, 

others
Practice Plano From $754)0 

FREE PARKING 
Open Daily 9 a.m.-6; 
Thurs. to 8:30 p.m.

' PIANO

Wesser Factory
524 W. 43 St LO 4-4960

nūs Antano ir Onos, iš Openiš- 
kės km., Eržvilko vai., Tauragės 
apsk., gyveno Spring Valley, 
Dl.
Galakan-Paškevičiutė, Stefanija 
d. Jono, gyv. Brazilijoje 
Garbanauskienė, Stanislava, 
duktė Jono
Grikinis, Edmundas, sūnus Pra
no ir Adelės, iš Švenčionių apsk. 
Jankauskas, Stanislovas, Vaclo
vas ir Magdė
Jotautienė, Antanina, ir vyras 
Jonas
Jurevičius, Antanas, Bronius ir 
Stasys, sūnūs Vaclovo, gyvenę 
Sao Paulo ar St. Paul mieste 
Kirsnauskas, Antanas, gyvenęs 
Pietų Amerikoje
Kryžanauskas, Juozas, Stasys ir 
Vladas, sūnūs Norberto
Kubilius, Kostas, iš Tilvikų km., 
Kulių vai., Kretingos apsk.

Legu^t Stasys
Landžius, Juozapas
Miknius, Juozas, sūnus Juozo, 
medicinos studentas
Mikulevičiūtė Bujanauskienė, 
Ona, duktė Jurgio Jr jos sūnus 
Bujanauskas, Stasys, gyveno 
Waterbury
Nagroddenė, Rozalija, ir vyras 
Jurgis
Naruševičienė, Agota 
Nenortavičienė, Marijona duktė 
Jeronimo
Paškevičius, Aleksandras, sū
nus Jono, gyv. Brazilijoje 
Plickaitis, Jonas ir Juozas, bro
liai Irenos Valinskienės 
Ščeponas, ščeponavičius, An
tanas ir Kazimieras, sūnūs Fe
likso
Šimkūnas, Saliamonas, sūnus 
Jurgio
Skirpstunas, Simonas
Stonys, Aleksandras, išvykęs iš 
Lietuvos
Švelnus, 
nės
Urbienė, 
Kaune
Vaitelytė-Augunienė, Antanina, 
duktė Jono
Valiukevičius, Boleslovas, sūnus 
Vlado, gyv. Brazilijoje
Valius, Jonas, ir jo sūnūs Juo
zas ir Stasys, iš Paprūdžių km., 
Raseinių apsk.
Varatinskaitė, Elzbieta 
Vilkas, Domininkas, sūnus j 

tano
Zakis, Edvardas, karininkas 

. Zienius, Klemensas ir Vincas, 
sūnūs Simo
Zube, Adolfas, sūnus Kosto

Ieškomieji arba apie juos ži-

1944 m.
Jonas, brolis Lundžie-

Apolonija, gyvenusi

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant kutus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals
tybiniu taksŲ (Incoine Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiyperlaidtj (M<> 
ney Ordcrs),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N 1

TEL. VI 7-4477

IŠRADIMAI IR IŠSIRADIMAI
Paryžiuje vienas išradėjas pri

statė užpatentuoti savo išradi
mą, kurį jis taip aprašė: .

“Narvelyj .tupi kanarėlė. Nuo 
mažiausio dujų kiekio ji alpsta 
ir krinta ant narvelio grindų. 
Prie grindų pritaisytas yra aliar
mo kontaktas, kuris susisiekia

sukels 
žemės drebėjimą. Sprogimo 
valandą visi pasaulio seismo
grafai tylėjo, nieko neužrašė. 
Nebuvo nei radioaktyvių da
lelių, kurios plačiai laksto su lovos spyruoklėm, ir jos iš
ore. Jas visas paslėpė kalnas. 
(Apie tai plačiau rašėme 

Darbininke).
Dabar, kovo viduryje, atsi-

meta iš lovos miegantįjį”.

Stockholme geras išradimas 
atsirado savaime be išradėjo:

gi
An- 0

tiko keistas reiškinys — ato- Viename viešbuty susijungė e- nantieji maloniai prašomi atsi
minės bombos sprogimas at- lektros laidai; nuo jų pratirpo liepti:

. siliepė Aliaskoje. Mokslinto- vamzdžio šonas; prasiver-
, A ____ , . zusios dujos sukėlė gaisrą; nuo
kam tai šukele galvosūki, gaj^ sutirpo vandens vamz- 
kaip galėjo atsitikti, kad po džiai: vanduo ėmė švirkšti ir 
tiek laiko žemė drebėtų. užgesino gaisrą.

41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

New York 24, N.Y.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE GALIMA
GAUTI ŠIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

MALDAKNYGĖS
Sveika Marija kun. SL Yla ___ _____ __ _ $2.50
Viešpaties Angelas, kun. A. Sabaliauskas, 

raud. 
de luxe

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

Jaunuolių maldos, kun. A. Kirvelaitis, auks. 
balt

220 p. 2.50

WINTER GARDEN TAVERN, Ine. |

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susinn-

200
4.50

1.00
1.75
2.50
4.00

Vaitkus, 207 psL -----------------------------
Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis 
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p. .. 
Tipelis, humoristinis romanas, Pulgis

AndriuSis, 240 p. >_________________

3.00
2.00
1.20

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

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

R e p u b I i c 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynųį deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei
kitoms progoms

BANGATELEVISION
340 Ridgewood Avė., 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

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

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

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

264 p--------- - ------------------------------- ---- -
Pranašystės apie pasaulio galų, prel. P.

Juras, 111 p....... ........................................
Džiaukis gyvenimu, O. Sweet Marden, 72 p. 0.70 
šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian,

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU
SIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKEAndriušis, 240 p. -____________________  3.00

Audra žemaičiuose, Vi. Andriukaitis, 218 p. 2.20 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė------------ 1.00
Gabija, metraštis ---------------------  6.00
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p.---------- 1.50
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. Pilta, 304 p.----------------- 2.00
Algimantas, V, Pietaris, 267 p. ----------------- 2.00
Gyvačių lizdas, Fr. Mauriac-------------------- 2.60
Pabučiavimas, J. Grušas .......

POEZIJA
Kristaliniam karste, J. Aistis .......  2.00

1.00 Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p. 1.50
3 00 Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p. ---------- 1.50

Etapai (jrišta), J. Kėkštas, 141 p..........—
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p. —...........
Atviros marios, L. Andriekus. 136 p............
Anapus teisybės, humoristiškki eilėraščiai, 

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

2.00

2.00
5.00
2.00

2.00
1.50

1.00

145 p.
Ateitininkų ideologija, St. Šalkauskis ... 
Prie vilties kryžiais, kun. J. Prunskis, 

139 p. .............._..................................
Laisvė ir būtis, J. Girnius, 151 p.............
Milžinas, didvyris, šventasis, Pr.

Gaidamavičius, 246 p.............. —....... 2.00
» šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 3.00 

Aušros žvaigždė, Marijos poezijos
antologija, A Tyruolis —.............—......

Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ...............
Jaunystės maržas. Jaunimui skirta knyga.

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

1.50
2.00

2.00
1.00

2.00

DRAMA 
žvakidė. Darbininko premijuota drama

Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas,
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA 80 p........................ ---------------------------------

Kovose dėl Lietuvos. II L SL Raštikis .... 7.00 Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p.-------------
Kryžiuočiai I, n ir III t.. H. Sienkevičius—po 3.50 MUZIKA
Lietuvos vaizdi) albumas, V. Augustinas 6.00 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai),

436 p..........................................    1^0
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai,

Vac. Biržiška, 100 p. ........    1.00
Smulkioji tautosaka, patarlės, priežodžiai, 

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

Missa in honorem Imm. Cordis...................
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 183 p. 
Kalėdų balsai, 30 giesmių KUMom ...------

VAIKŲ LITERATŪRA

3.00
1.00
2.00

2.20
1.00
2.00

2.00

ISO 
1.50

1.50
3.50 
1.00

!! Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ; | 

; ; 'pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak |

RADIJO VAIANDA J MIZGIUS ME
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEU>YORKO 
».J. IR. CONN.APYLINKĖJE KU- 
ris.ieSko atsigaivinimo lie
tuviškame ŽODYJE IR. DAINOJE.



ŽIM0S_

ALTK Fodoracijos
New Yorko apskrities seime

lis įvyks Atvelyky, Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. Sei
melio reikalais šaukiamas Fede
racijos posėdiš šį penktadienį, 
kovo 28 d., 7:30 v.v. Apreiški
mo parapijos salėje. Draugijų 
atstovai prašomi dalyvauti, su
sirinkime.

Banga Television,
V. Zelenio vadovaujama įmo

nė, persikėlė į naujai įrengtas 
patogesnes ir didesnes patalpas, 
3423 Fulton St., Brooklyn 8, N. 
Y. Telefonas lieka tas pats AP 
7-0349. Praplečiami pardavimo 
bei aptarnavimo skyriai, čia ga= 
Įima su gera nuolaida įsigyti: 
televizijų, Hi-Fi fonografų, 
Vokiškų ir vietinių radijo bei 
Įgrojimo aparatų. Įmonė leng
vai pasiekiama BMT Jamaica 
linija, išlipant Crescent gatvėje.

Emilija Jurevičiūtė,
St. John universiteto stu

dentė, Lietuvos nepriklauso
mybės proga vasario 24-28 
d.d. universiteto knygyne 
buvo surengusi parodėlę, kur 
buvo išstatyta trijų Pabalti
jo tautų nuotraukos, lietu
viškos juostos, gintaras, ang
liškos 
vaizdų 
turėjo

laitienės, kovo 20 dalyvavo Eu-r 
ropos Tremtinių Moterų Sąjun
gos surengtame pavasario (festi
valyje. Pašoko šustą, jonkelį, 
dalyvavo latviai, estai, lenkai, 
bulgarai, jugoslavai n^ albanai. 
Festivalis įvyko Kosciuška Foun 
dation patalpose, 15 Šast 65 St, 
N.Y.

Amerikos Liet. Inžinerię
ir Architektų Sąjungos New 

Yorko skyrius balandžio 12, 
Statler viešbutyje rengia pava
sario balių. Pradžia 7 v.v. Va
karienė 8 v.v., šokiai iki 1 vai. 
ryto. Įėjimus 10 dol. Vietos, iš 
anksto rezervuojamos pas J. Vil- 
galį, 144-66 Village Rd., Jamai- 
ca 35, NA.

NAUJI ŽAIDIMAI naujiem laikam. New Yorke berniukai “leidžia” eksptorerius.

knygos apie Lietuvą, 
albumas. Parodėlė 

pasisekimo studentų 
Eilė angliškų Įmygu

apie Lietuvą palikta univer
siteto bibliotekai.

Literatūros vakaras, 
rengtas Kario redakcijos, įvy

ko kovo 22 d., šeštadienį, liet. 
Piliečių Klube. Dalyvavo rašy
tojai: J Aistis, O. Balčiūnienė, 
V. Bražėnas, S. Butkus, K. Gri- 
gaitytė-Graudušienė, V. Jonikas 
P. Jurkus, N. Mazalaitė, J. Rū
tenis, A. Škėma, S. Zobarskas. 
Vakarui yadovavo B. Balčiūnas, 
kuris perskaitė ištrauką iš St. 
Butkaus prisiminimų. Publikos 
buvo neperdaugiausia. Po va- 
daro žemutinėje salėje įvyko 
jaukios važės, kuriose dalyva
vo rašytojai ir svečiai.

Stasys Paražinskas, 
brooklynietis, Balto naujai 

rašomai mašinėlei pirkti pa
aukojo 50 doL Tautiečiui iš 
Žagarės Baltas nuoširdžiai 
dėkoja.

Baltrušaitis . • .
(Atkelta iš 5 psL)

čiai lietuviai. Mes Chicagoje ne- 
tenkam žmogaus, kurio kūry
binės pastangos buvo didelės, 
o vaisiai nuostabūs. Bet gal tik
rai lietuviškoje Apreiškimo pa
rapijoje besidarbuodamas 'VI. 
Baltrušaitis suras daug jaukesnę 
dvasinę aplinką, o tai bus dar 
didesnis akstinas veržliems kū
rybiniams polėkiams.

Į kūrybinio darbo kelius už
vestas ir gražiausiai užsireko
mendavęs Chicagos vyrų cho
ras, nors ir mylimą VI. Baltru
šaitį išleidęs/tikėkime, nesus
tos pusiaukelėje ir su muz. A. 
Kučiūnų, dirig. A. Geču, rež. K. 
Oželiu ir kitais operiniam dar
be jau patyrusiais žmonėmis, 
žengs tolyn plačuoju operiniu . 
keliu. Dabar, anot muz. A. Ku- 
čiūno, belieka kibti tik į grynai 
lietuvišką operą. -Kokias špilkas 
beįeis intrigantai, jei kartą mū
sų operos scenoje pamatysime 
‘"Jūratę ir Kąstytį” ar “Pagirė- 
nus”? Vyt. Radžius, K. Skaisgi- 
rys, VI. Stropus, A. Vakselis, V. 
Kupcikevičius, A. Antanavičius 
— operos administracijos na
riai ir visas operos kolektyvas išleidusiam savo prisiminimų 
įrodė kaip nejauku stovėti prieš knygą “Lietuva budo”, kovo 28, 
15.000 dol. išlaidų sumą, bet šeštadienį, 6 v.v. Liet. Atletų 
kaip reikia nepabūgti, rizikuo
ti, dirbti ir laimėti. Tikėkime, 
kad šaunieji vyrai laimės ir gry
nai lietuviškos opetos pastaty
mą?

BOSTONIŠKIAI PASTATE BALETU

“Coppelia”Tatjanos Babuškinaitės bale
to mokykla po ilgo pasiruošimo 
kovo 15, John Hancock salėj pa
rodė L. Delibes 3 veiksmų bale
tą “Coppelia”. Kai panašios mo- 

, kyklos čia kartais surengia tik 
paskirų baleto numerių progra
mas, toks ištiso veikalo pastaty
mas sukėlė tikrai didelį susido
mėjimą ne tik lietuvių bet dar 
daugiau amerikietiškos publikos 
Talpioje John Hancock salėje 
susirinko gana didelis skaičius 
žiūrovų ir, reikia pripažinti, po buvo vertas savo primadonos 
spektaklio skirstėsi patenkinti 
ir teigiamai vertindami rengėjų 
ir programos dalyvių darbą.

Iš gausaus T. Babuškinaitės 
baleto mokinių būrio visa eilė 
jaunuolių išsiskyrė pastebimu 
pažangumu bei gabumais, ir jau 
pirmose veikalo scenose nusi
pelnė publikos ovacijų. Ypač vi
sų dėmėsi atkreipė Swanhilda

Steponui Kairiui,
Vasario 16 akto signatarui,

rantama, ne visų mokinių suge
bėjimai ir ypač išvaizda gali bū
ti be priekaištų, nes į mokyklą 
ateina tie, kurie dėl vienų ar 
kitų priežasčių baleto menu do
misi, o ne tie. kuriuos pati ve
dėja pasirenka.

Uždangai tik pakilus, publiką 
jau nepaprastai šiltai nuteikė 
dailininko Viktoro Andriulio 
dekoracijos, pagamintos su di
deliu skoniu ir įsijautimu. Nors 
ir sirguliuodamas po sunkių ope
racijų, Viktoras Andriušis savo 
darbu vėl sušvytėjo kaip talen
tingas mūsų teatro dekorato
rius, tobulai išmanąs scenos rei
kalavimus, turįs gerą estetinį 
skonį ir veikalo dvasios pajuti
mą.

Lieka tik apgailestauti, kad 
dėl susidėjusių nepalankių ap
linkybių ir muzikų unijos reika
lavimų, nebuvo žadėto orkestro, 
kurį turėjo diriguoti Vytautas 
Marijošius. Veikalą lydėjo tik 
keli instrumentalistai, vadovau
jami musų žymaus smuikinin
ko Izadoriuš Vasyliūno.

Tatjanai Babuškinaitei tega- 
ras pantomimos aktorius. Įvai- lėtume tik palinkėti pakanka-

— Diane Comi, pasižyminti gra
cinga išvaizda, grakščiu judesiu, 
simpatinga veido išraiška ir gi
liu muzikos ritmo ir vaidmens 
pajautimu. Nors ji dar jaunutė, 
bet turi visus geruosius profe
sionalinės balerinos davinius, 
žadančius baleto mene tikrą pa
sisekimą.

Paul Wallace. šokęs Francą,

partneris, savo išvaizda net kiek 
primenąs mūsiški baletininką 
Kelbauską. Apskaičiuotas ir 
tvirtas šuolis, elegantiškai už
baigtas judesys, muzikalumas, 
gyva mimika — tai vis tie ele
mentai, kurie žiūrovus maloniai 
nuteikė.

Tokiuos numeriuos, kaip Ba- 
llade de L’Epi ar Pas de Deuz 
abu sudarė tikrai žavingą porą, 
o paskirai kiekvienas turėjo pro
gą sužibėti variacijose.

Iš vyrų dar'išsiskyrė Thomas 
Shanton ir VVilliam Varnu m, at
likęs Coppeliaus vaidmenį ge-

ŠV. PETRO PARAPIJOJE
Kovo 21-23 40 valandų atlai 

dai. i;
Kovo 30 religinis koncertas.
Balandžio 19 šv. Vardo drau- [ 

gijos vakarienė kartu su žymiais 1 
Bostono sportininkais.

Balandžio 20 Izidoriaus Vasy- 
liūno smuiko koncertas.

Balandžio 27 Lawrence dra
mos mėgėjų vaidinimas.

Gegužės 4 vaikų pirmoji ko- 
i manija.

Birželio 18 procesija Marijos 
garbei.

Gegužės 25 parapijos banke
tas Blinstrubo Village.

Birželio 10 parapinės mokyk- 
* los graduantų pamaldos ir me
ninė programa bažnytinėje sa
lėje.

Birželio 22 jėzuito kun. Ker- 
diejaus primicijos ir banketas.

Birželio 22 CYO Quincy Sta- į 
.dium muzikos festivalis parapi
jos naudai.

Rugsėjo 29-spalio 19 parapi- ( 
jos metinės misijos.

Pranešimas inžinieriams ir ar
chitektams

Bostono ALIAS skyriaus inci- 
atyva sudaryta komisija prof. S. 
Grinkevičiaus ir arch. A. Funko 
šeimos antkapiui pastatyti Pin- 
nebergo kapinėse netoli Ham
burgo, Vokietijoje. Komisijos 
pirm: inž. J. Mikalauskas, ižd. 
inž. E. Manys ir sekr. archit V. 
Adomavičius. Komisija, norėda- ! 
ma paminklui sutelkti lėšų, pra- ! 
šo visų ALIAS bei PLIAS sky- ! 
rių, taip pat prof. S. Grinkevi
čiaus ir arch. A. Funko buvusių 
bendradarbių, draugų bei pa
žįstamų ir šiaip laisvame pasau
ly esančių lietuvių inžinerių 
architektų, taip pat visų kitų 
lietuvių suteikti savo nors nedi
delę auką.

Pinigus prašoma perduoti sa
vo ALIAS bei PLIAS sk. valdy
bai arba siųsti iždininko adresu:

BARASEVIČHTS ir SCNUS 
F U N E RAL H O M E

254 W. Broadway
South Boston, Mass.

Laidotuvių Direktorius 
TeLANdrew 8-2590

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

197 Wębster Avenue
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

NEW YORKAS -

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-BalsainuotojaA 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

(BIELIAUSKAS)
F U N E B A L HOME

M. P. RAILAS—Direktorius 
ALE. BALTRCNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

rus ir gausūs kordebaleto šokiai mai ištvermės ugdyti jau Lie- E- Manys» 16 Crockers La. W. 
.įrodė’ gražias T. Babuškinaitės tuvoj pamiltą baleto meną ir Roxbury, Mass. 
pastangas siekti kūrybingumo širdy išlaikyti gyvą menininkės 
ir tobuluipo, o ne tik šiaip sau žiežirbą, 
užpildyti scenos tuštumą. Sup- A.G.

Ateitininkę rekolekcijos, 
moksleivių, studentų, sendrau 

gių, įvyko kovo 20-23 d. d. Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čioje. Rekolekcijas vedė kun. 
L. Jankus.

Išnuomuojamas kambarys, 
su baldais, šiluma ir kitais 
patogumais vyrui: 201 Mau- 
jer St., Brooklyn 6, N. Y. Tel. 
EV 7-3457.

SkaifyTtHc "Aldus" 680 Bush> 
wkk Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Klube, 1332 Halsey St., Bro- 
oklynė, rengiamas pagerbimas. 

r. Rašytojas Juozas Petrėnas pa-
Įvertinimą.

NEW YORKO gaisre, kuris apėmė dirbtuvę, žuvo 24 ir su
leista 16 žmonių. Mrs. Carmen Torres, apdegusi, meldžiasi už 
žuvusias savo drauges.

WORCESTER, MASS.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. T.

Moksleivių Ateitininkę
Rytų Apygardos Valdyba ba

landžio 12 13 šv. Petre lietuvių 
parapijos salėje So. Bostone 
riuosia kursus visų kp. valdybų 
nariam. Kursų programa bus

renkamos kitame kuopos su- P®*®^®
sirinkime. Jame bus nusta
tyta ir Motinos dienos minė
jimo programa.

Kuopos susirinkime prisi
mintas seimo pageidavimas 
aukomis paremti šv. Kazi
miero kolegiją Romoje. Tam 
taksiui padaryta rinkliava ir 
pinigai pasiųsti: Moterų 
S-gos Centro raštininkei.

Dar karta paraginta narės 
važiuoti į Putnamo vienos 
dienos rekolekcijas. Apie tai 
nedelsiant reikia pranešti 
kuopos valdybai, kad iš anks
to būtų galima užsakyti hu

Kovo 2 šv. Kazimiero baž
nyčioj, .bendrai su Aušros 
Vartų parapija iškilmingai 
paminėta šv. Kazimiero 500 
metų gimimo sukaktis. Pa
maldas pravedė abiejų para
pijų kunigai. Bažnyčia, iš
puošta draugijų vėliavomis, ir 
bendra šv. Komunija darė 
gražų įspūdį. Ypač džiugu 
buvo matyti daug skautų ir 
vyčių jaunimo.

Kovo 3 Moterų Sąjungos 
5 kuopos susirinkime nutar
ta prašyti Centro Valdybos 
prailginti narių vajų iki bir
želio pabaigos.

Gauta žinia iš 27 kuopos, sas. Į rekolekcijas kviečia- 
kad apskričio suvažiavimas

' bus gegužės 4 Norwood, Mass. __ ____ ________ ____________
Atstovės į suvažiavimą bus šaukdama Antena Oeštautą, muose. Gros puiki muz.: Mon-

ti savo nuomonę rūpimais klausi 
mais. Bus tariamasi ir dėl vasa
ros stovyklos. Kursu programo
je dar numatyta šeštadienio va
kare pasilinksminimas, į kurį 
yra kviečiamas visas Bostono ir 
apylinkių jaunimas. Sekmadie
nį — iškilmingos šv. Mišios į 
kurias visos kuopos yra prašo
mos atsivešti savo vėliavas.

Pavasario šokiai
Balandžio 19 (šeštadienį) tau

tininkų namuose, Bostono ASS 
skyrius rengia linksmus pavasa
rio šokius.

J. B. Shalins-j 
Šalins k a s j 

Laidotuvių Direktorius | 
8442 JAMAICA AVĖ. | 

(prie Forest Parkway Statioa) ‘ 
Woottaven, N. Y. | 

Suteikiama garbingas laidotuves. I 
Koplyčios nemokamai visose | 
miesto dalyse; veikia ventiliacija ♦,

Tri. Vlrgiuia 7-4499 »

rnos važiuoti ir ne narės.
Ir vėl atsilankė mirtis, pa-

Margučių vakaras su šokiais 
bus Velykose, balandžio 6, 7 

vai. vak. Tautinės Sąjungos na

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Tetefons JAmaten 6-7272

« PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
Spaustuvėje ilgai užtrukęs, jusieji knygą gaus be primokėji- 

jau baigiamas spaudinti, Kovo mų.
mėn gale atiduodamas rišyklai, 
kur užtruks dar por savaičių. 
Tad balandžio mėn. knyga bus 
išsiuntinėta visiems prenume- • 
ratiniams.

Visi tie prenumeratoriai, ku
rte po užsiprenumeravimo yra 
pakeitę gyvenimąsias vietas, 
bet dar naujų adresų nepranešę, 
yra maloniai prašomi galimai 
skubiau tai padaryti.

Kadangi Įmyga išėjo gerokai ; 
stambesnė (464 pusi.), tai žymai :

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį Ml- padidėjo ir jos išleidimas. TikS * vienas angliškasis skyrius suda-
W KAI AUSK4 asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 > ro pęj. 120 puslapių. Nuo dabar
2 -arba pas psvsd. K. ValtaUj * knygą, bus pardavinėjama po
S ' • • >. $8.50. Vis dėlto ii anksto už

dprwMm.reral.Ji ir utrirnoU-

musų narės Viktorijos vyrą, tavani, Boston Pops ir kiti žy- 
Kuopa reiškia gilią užuojau- mūs orkestrai. Programoje da-

* Lietarią Amerikos Piliečių Klubas į
S . m
” i I Jatinrin triminvnenmhi nrv»ni?sritn fneknmimilk W1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunto- 

tintų) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai
5. Naujai išpuošta šokių salė.

tą savo narei jos liūdėsio va- lyvaus Danutė Pareigytė, pa- į 
landoj. dainuodama kelias dainas; Rita ]

Kaip ir visuomet, dvasios Durickaitė akompanuos pianu; ] 
vadas, kun. J. Jutkevičius Sigitas Leimonas paskaitys aš- ; 
pateikė mintį gilesniam ap- iraus humuro. Kad būtų dar kai- i 
mąstymui: Sekime šv^Kazi- ką ir namo parsinešti, galima ’ 
miero pavyzdį — melsdama- bus laimėti margučių krepšį. ] 
stos ir vykdydamos Dievo va- Vakare rengia Bostono stud. a- ' 

Išnuomotam! kambariai. Uą’ namc k organizacijoje. teitininkai ir visą jaunimą kvie- 1 
labai tinkami gydytojo ar RūtT“ fla Į linksm, Vel.vkų vakarą |

advokato kabinetui. 241 St.
Nicholas Avė. (kampas Bleec- 
ker St.), Brooklyn, N. Y.

Adresų pakeitimus ir prenu
meratas siųsti: A. šimutis, 41 W. 
82 St., New York 24, N.Y.

chorvedžiu 
dėmesiui

Išleista n laida

Kalėdų Balsai

::

IŠPARDAVIMAS

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

AKRAMS, 228 BROADWAY (kampas RoebHng Street, 
prieš Bridge Plaza), Brooklyn, N. Y.

Po 35 metų biznio, vyro mirties priežastis verčia parduoti 
visas turimas prekes. 

Parduodami žieminiai ir pavasariniai paltai.

30 kalėdinių giesmių 

Surinko ir sutvarkė 
JONAS J. AArCITNAS 

Kaina $1.00. 36 pusi

Gaunama:

DARBININKAS, •
916 IHDoughby I

Brooklyn n, N. Y.


