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Este konferencijos.
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Atmosfera tarp Maskvos ir Washingtono - nepastovi

Vakarų Vokietijos

va- 
bu- 
žo-

ADENAUERIS IR SMIRNOVAS, 
Sovietų atstovas Bonnoje.

Kai Amerika rodė Maskvai palankumą ir norą įtampą atleisti 
Maskva sustiprino savo reikalavimus Vakaram dėl Berlyno

rodomą palankumą sutiko kaip Amerika tada įspėjo savo at- 
silpnumo ženklą ir reikalavi- stovą Thompson*, kad susilai- 
mus sugriežtino — Gromyko kytp nuo naujp kalbp su Gro- 
kalbose su Amerikos atstovu 
Thompsonu reikalavo, kad į va
karų Berlyną būtų įsileista ir 
Sovietų kariuomenė- O nutrū
kus derybom dėl atominių ban
dymų draudimo, Maskva tuojau 
pat atsakė, atominę bombą 
sprogdindama požemiuose. Tuo
pačiu metu sustiprino pastan- Tokioje nepastovioje politi- 
gas ieškoti derybų tiesiogiai su nėję atmosferoje eina šiuo me- 

atrodo, Amerikos vakarų Vokietija. tu kiti politiniai įvykiai.

Amerika parodė paskutinėm 
dienom Sovietam palankumo 
ir - nuoširdaus noro santykius 
švelninti. Tam tikslui prezi
dentas pasikvietė pietų Chruš
čiovo žentą; leido savo spau
dos šefui Salingeriui lankytis 
Paryžiuje ir tartis su Chruščio
vo spaudos šefu Charlamovu; 
leido spaudos šefai Salingeriui 
keliauti į Maskvą; sutiko, kad 
anglai Berlyne mėgintų įtampą 
atleisti-

Maskva,

myko dėl Berlyno, iki patys 
Sovietai parodys iniciatyvos 
tuo reikalu toliau kalbėtis. 
Ėmė vyriausybė savo tarpe 
diskutuoti klausimą, ar* atnau
jinti atominius bandymus ore, 
ir jau skyrium organizuoti 
spaudimą prieš Maskvos bazę 
Kuboje.

POLITINĖS IR KARINES GALVOS 
Civiliniai asmens lemia karinius planus. Politiniai ir 
kariniai asmens skiriasi nuomonėm dėl atominių ban
dymų ore atnaujinimo.

AR MASKVA IR VAKARŲ VOKIETIJA 
ims tiesiog derėtis?
MASKVOS SIŪLYMAI:

Prasidėjo pereitų metų pa
baigoje,
atstovas Hans Kroli buvo iš
kviestas į užsienių reikalų mi- 
pisteriją ir gavo memorandu
mą. niekeno nepasirašytą, nie
kam neadresuotą. Memorandu
me buvo kalbama apie galimy
bes derėtis tarp Maskvos ir 
Bonnos, galimybes susitarti dėl 
Vokietijos sujungimo. Memo
randume nebuvo niekinimo nei 
kancleriui Adenaueriui nei 
karų Vokietijai. Priešingai 
vo mestas pataikaujamas 
dis: 'Sovietu Sąjunga ir
karu Vokietija yra didžiausios 
valstybės Europoje".

Prieš savaitę Maskvos radi
jas plėtė memorandumo min
tis: esą Vokietijos gamybos 
laukia rinka — plati kaip okea
nas, bet jos tik mažutės gali
mybės dabar išnaudojamos. Už
siminė net ir apie Rapallo dva
sios atgaivinimą (Rapallo Itali
jos kurortas, kur 1922 Sovie
tai ir Vokietija pradėjo slap
tas derybas dėl diplomatinės 
ūkinės sutarties). “Pravda” už
tikrino, kad nėra jokios min
ties Vokietiją padaryti neutra
lią ir ištraukti ją iš Nato. 
Santykiai galį būti “sunonna- 

’linti”, neardant esančių blokų.

rinka, plačia kaip “okeanas”. 
Net ir užsienių ministerijai ar
timoje spaudoje buvo prasi
tarta: galima derėtis tik Vaka
ram Į tai skatinant.

RYTŲ VOKIETIJOS 
ALIARMAS:

ULBRICHTAS, rytų Vokie
tijos gaiva.

PREZIDENTAS SUSTABDĖ PREKYBĄ SU KUBA

VAKARŲ VOKIETIJOS
ATSAKYMAI: ,

STRAUSSAS. vakarų Vokie-
tijos apsaugos min.

Vokietijos kancleris Adenau- 
eris, apsaugos ministeris Strau- 
ssas atsakė ne. Jie įžiūrė
jo čia Maskvos norą suskaldy
ti Vakarus, Vokietiją ištraukti 
iš Vakarų bloko Jie atsakė, 
kad Vokietija savo politikos jo
kiom sąlygom nekeis, t- y. eis 
tik su Vakarais.Ta&au Aden-

Rytų Vokietijos iškamšinė fi
gūra Ulbrichtas labiausiai bu
vo sukrėstas Maskvos pasiūly
mo vakarų Vokietijai. Sausio 
3 jis dėl to protestavo Mask
vai raštu- Po kelių dienų ga
vo iš Maskvos atsakymą paty
lėti ir nekliudyti Maskvos di
džiųjų planų Europoje. Ul
brichtas mėgino pasišiaušti: pa- 
skelbdino Maskvos memoran
dumą ir leido komentuoti, kad 
Maskos ir rytų Vokietijos in
teresai nesutampa. Tačiau 
truko neilgai. Po kelių 
jau buvo pareiškimas, kad 
visos širdies pritaria Maskvos 
suartėjimui su Bonna.

Maskva sutvarkė rytų Vo
kietiją. Tačiau reikia paveikti 
vakarų Vokietiją, kad 5ji pasa
kytų į Maskvos pasiūlymą de-'

auerio koalicijos partneriai ki- rėtis — taip. Pasklido pasku- 
taip pažiūrėjo — laisvieji de- tiniu laiku gandai, kad Sovie- 
mokratai pasisakė už. tiesiogi- tų diplomatai stengiasi paveik-

Prezidentas Kennedy vasario 
įsakė sustabdyti prekybą su 

Kuba, pradedant nuo šio tre
čiadienio. Amerikos importas 
iš Kubos siekė 35 
tus- Bus'ir toliau 
vežti iš Amerikos 
tą ir vaistus-
KANADA NESOLIDARUOJA

Kanada atmetė valst. sekr. 
Rusk kvietimą sustabdyti pre
kybą su Kuba Nato nariam. 
Kanados min. pirm. Diefenba- 
keris aiškino, kad Kanada per 
pirmus 9 mėnesius pernai im
portavo išKubos^ ttž4,6mil., 
eksportavo už 21,5 mil- Tuo 
tarpu Amerika importavo iš 
Kubos 6 kartus daugiau už Ka
nadą. Prekyba su Amerika — 
aiškino Diefenbakeris — davė 
Kubai 13,5 mil. pelno, preky
ba su Kanada davė Kubai 3.4 
mil. nuostolio.

2

mil. per me- 
leidžiama iš- 
į Kubą mais-

KUBA — MASKVOS KARINĖ 
BAZĖ

Amerikos informacijoje pa- 
bražiąma, kad Kuba virto 
Maskvos ginklų sandėliu. Ji tu
rinti jau 50—100 sovietinių 
sprausminių lėktuvų, gal būt 
ir raketų.

— J. Tautose Čekoslovakija 
pasiūlė nutarti, kad Amerika 
“nustotų kišusis į Kubos vi
daus reikalus”.
Frondizi vasario 3 pasisakė 
prieš generolus, reikalavusius 
griežtos politikos prieš Cast- 
ro-

Jei vokiškas laikraštis Rhei- 
nischer Merkur buvo atkrei
pęs dėmesį į sustiprėjusią pre
zidento Įtaką užsienio politi
niuose reikaluose, tai Joseph 
Alsop (NYKT) informuoja apie 
toki sustiprėjimą kariniuose 
reikaluose- Esą pagrindinius ka
rinius reikalus sprendžia du ei- ’ 
viliniai asmens — prezidentas 
Kennedy ir apsaugos sekreto
rius McNamara. Prie pastaro
jo jungiasi dar eilė jo štabo 
žmonių, kurie daugumas yra 
taip pat civiliai.

Oficiali pradžia AR ATNAUJINTI?

Popiežius Jonas XXIII vasa
rio 2 paskelbė, kad visuotinis

liai bus atidarytas š. m. spa
lio 11. Dabar eina parengia
masis darbas komisijose. Tai 
bus Bažnyčios 21-asis susirin
kimas ir pirmasis po 1870 me
tu.

Šios civilinės vadovybės dė
ka dabar pasikeitusi pagrindi
nė Eisenhovverio doktrina — 
tvirtinimas, kad Amerika nie
kada nepavartos atominio gink
lo pirmoji. Anksčiau aviacija 
buvo dariusi pastangų tam nu
sistatymui pakeisti. Tačiau vi
si planai liko paremti prielai
da, kad Amerika atomus pa
vartos — antroji. Prezidentas 
ir apsaugos sekretorius priėjo 
išvadą, kad tokia prielaida tą 
atominių ginklų pavartojimą 
padaro vargiai įmanomą..

Po išvados, kad Amerika 
tam tikrose aplinkybėse gali 
būti priversta pirmoji pavartoti 
atomus, padaryta kita išvada: 
laikai, kada raketos gali pri
statyti atomus greičiau nei 
greičiausi lėktuvai, negali pri
pažinti lėktuvų pagrindine prie
mone gabenti- Raketos yra pir
mesnės.

Prieš sovietinę konvencinės

prezidento asmeninis atstovas, 
vasario 4 Japonijoje buvo su
tiktas su entuziazmu.

Pinigai mokslui
Atstovų Rūmai paskyrė ko

legijų studentam remti per 5 
metus 1.5 bilijonus dol., nepai
sant, kur studentai mokosi. 
Balsavo 319 prieš 79. Pirmai
siais metais numatyta skirti 
1.2 mil- tiesiogiai studentam. 
1.2 mil. statybom paremti.

The Tablet sprendimą vadi
na garbingu. Jam pritarusi ir prekybos departamento bylas, 
vyriausybė. Apgailestauja, kad kurių būtų matyti, kas pre- 
tas pats principas netaikomas kiauja, Panašiai apsaugos de- 
prezidento plane paremti pra- partamentas atsisakė Stennis 
džios mokyklom.

JOHN A. McCONE, patvirtintas 
ČIA direktorium; jam priešinosi 
liberalai.

Naujas konfliktas tarp Kon- 
....greso ir vyriausybės

Atstovų Rūmų speciali ko
misija, kuri tiria Amerikos 
prekybą su komunistiniais re
žimais, vasario 1 pareiškė, kad 
vyriausybė atsisakė parodyti

Kas už ir kas prieš?
Po nutrūkusių Ženevoje de

rybų dėl atominių bandymų 
draudimo; po 39 mėnesių su 
353 posėdžiais, kurių metu So
vietai laimėjo laiko atominiam 
bandymam; po naujai susprog
dintų penkiasdešimt bombų kariuomenės jėgą turi būti 
ore ir vienos požemiuose. — stiprinama ir Vakarų konven- 
Amerikos vyriausybėje dabar cinės kariuomenės jėga. O ypa- 
svarstoma. ar Amerika turi at- čiai ir prezidentas ir apsaugos 
naujinti atominius bandymus sekretorius dėmesį nukreipė į 
ore taip pat. Nuomonės griež- reikalą paruošti naujausią lo
tai suskilo. Prieš atnaujinimą rinę fėgą — pagrindinį ir par- 
pasisakė prezidento atominis tizaninį veikimą. Pietų Vietna- 
patarėjas Wiesner, A Steven- mas yra dabar tokiam veikimui 
sonas, valst. sekr- Rusk, infor- pirmoji dirva.
macijos agentūros direktorius 1 — ■■■
Murrow, daugumas prezidento gumentavo dar. ir tuo, kad tai 
patarėjų. Už atnaujinimą pre- bus “nemoralus” dalykas. Kal- 
zidento atominis patarėjas Tel- bantieji už atnaujinimą baimi- 
ler, visas jungtinis štabas, ČIA naši labiausiai toli pažengusios 
naujasis direktorius McCone. Sovietų atominės jėgos, kuri 
Vadinas, prieš kairysis libera- gali pralenkti Ameriką, jei pa
lų sparnas. Jie baiminasi, kad staroji lauks, nieko nedaryda- 
opinija bus nepalanki atnauji- ma- Prezidentas savo nuomo- 
nant bandymus. Kai kurie ar- nės dar nepasakė.

pirmininkaujamai komisijai pa
sakyti pavardes tų, kurie cen
zūruoja karių kalbas.

— Senato komisija vasario 
2 uždarame posėdyje klausinė
jo William A. Wieland, buv. 
valstybės departamento parei-

Prancūzija aliarmo padėtyje
Ryšium su prezidento de Gaul- — Kongo min- pirm. Adou- 
le kalba vasario 5 buvo nu- la vasario 2 J- Tautose pareiš- 
matyta, kad pogrindinė gen. kė, kad Kongo nori būti neu- 
Salano vadovaujama armija ga- tralus ir nori gauti daugiau ka
li paskelbti Alžire sukilimą.
Kad sukliudytų prezidento kai- ramos jam pažadėjo preziden-

esą Robert Kennedy ir John
Kennedy 1968 susikeisią vie-

nes derybas su Maskva. Jie U Amerika ir laimėti jis pri- lom: į’“" °usl*šiem aeryuom voneujoje pn- unamas pavanojęs vaiaz.es au- pogrindinė or- tas Kennedy.
. .. . . . . . .. . . . .. *• • • • j • l prezidentus, o John tokiu at- tana laisvieji demokratai, prie- tonteta Castro įkelti į valdžia-labiausiai atstovauja stambia- tarimą tokiom tiesiogmem de- . . _ . .’ *_ - - _ ... . . ‘• • i- a.-> • kr i • veju busiąs jo politinis patarė- šngi kr. dem. unija ir soc. dejai pramonei, kun gali būti su- rybom tarp Maskvos ir Vokie- J ■> r r & ,

interesuota Maskvos siūloma tijos.

TARP MASKVOS IR 
WASHINGTONO .

Sovietų diplomatai ėmėsi ak
cijos paveikti Amerika, kad ji 
pritartų tiesioginėm derybom
tarp Maskvos ir Vokietijos. To- gūną Karibų reikalam. Jis kai

tom: Robert būsiąs kandidatas kiom .derybom Vokietijoje pri- tinamas pavartojęs valdžios au-

rinės ir ūkinės paramos. Pa*

mokratai-

AR SUSLOVAS PRIEŠ CHRUŠČIOVU?
Maskvos Pravda vasario 4 

paskelbė partijos teoretiko Mi- 
chail Suslovo pasisakymą dėl 
Taikingos koegzistencijos’. ‘Ar 
galima laukti taikingos koeg
zistencijos ideologijos šity?’ 
kėlė klausimą ir pats atsakė: 
“Ne, negalima”. Ji negalima 
su Vakarų ideologija, nes tai 
reikštų komunizmo išdavimą. 
Ar galima tokia koegzistenci
ja bent laikinai? Taip pat ne. 
Suslovas niekur nekritikavo 
Kinijos komunistų, tik Albani
jos, nekritikavo Chruščiovo, 
tik Stalino' sekėjus Molotovą, 
Malenkovą, Kaganovičių. Atro
do, kad jo kalba kurią jis bu-

vo pasakęs studentam, buvo 
skirta ne priešintis Chruščio
vui. bet apraminti Kinijos ko
munistus-

PIETŲ VIETNAME KOVOS
Pietų Vietname vasario 4 

Amerikos helikopteriai nugabe
no* kariuomenę šiaurės Vietna
mo, infiltruotiem partizanam 
sunaikinti ar sugaudyti vieto
vėje, kur jie buvo įsistiprinę. 
Laikoma, kad misija nebuvo 
pasisekus, nes partizanai išsi
slapstė. pašaudami du helikop
terius. Amerikos kariai aiški
no, kad nebuvo paremti iš 
oro, akcija nebuvo suderinta.

jas-

nusikaltimais- Be Kongreso pri
tarimo toki nusiklausymai ne
gali būti teisme įrodomąja me
džiaga.

Jį gynė prezidentas Kennedy 
spaudos konferencijoje nuo 
korespondentės Mrs. McClen- 
don. Komisijos nariai nesutiko 
nieko sakyti apie Wielando ap
klausinėjimo duomenis. *

Kongresas savo komisiją 
romia

Veiklai komisijos, kuri tiria 
priešamerikinę veiklą, biudže
tas numatė 6 procentais dau
giau nei pernai. Atstovų Rū
mų komisijoje priešinosi tik 
New Yorko kongresm. Ryan ir 
Kalifornijos kongrm- Roosevelt.

— Robert Kennedy vasario 
1 prašė Kongresą leisti valdžios 
pareigūnam pasekti telefoni
nius pasikalbėjimus kovai su _ Kinijos sienos. Komunistai ir 

neutralistai nori jį paimti, kad 
lengviau priverstų Laoso vy
riausybę sutikti su koalicijos 
sąlygom.

ganizadja susprogdino Cons- 
tantine mieste, Alžire, televizi
jos stotį. Paryžiuje patruliuo
ja tankai.

— Anglijoje konservatorių
tarpe skilimas dėl politikos — 
sustiprėjo nepasitikėjimas min. , _______________ ____
pirm. Macmillanu ir užsienių ri0 2 pasitraukė. Nauja vy- 
reikalų min. Home dėl užsie- riausybė bus sudaryta su ko- 
nių politikos-

— Sovietai vasario 2 su- cialistais. Amerikoje dėl to ne
sprogdino atominę bomba po- sijaudina, neš Fanfani paŽa- 
žemiuose, dydžio kaip pirmoji dėjo, kad užsienio politika ne- 
Hiroshimoje. Sprogdinimą pa- daug keisis — Italija liks Na- 
stebėjo Amerikos stotys-

Gen. Walker sutiko būti
demokratų kandidatu rinkimuo
se į Texas gubernatorius- Nei
ti į politiką jį norėjo atkalbin
ti jo draugai senate — Thur- 
mond ir kt.

— Italijos vyriausybė vasa-

munistam artimais Nenni so-

KADA BUS LAOSO DERYBOS
—Laoso vyriausybė pasiuntė 

lėktuvais karinės pagalbos puo
lamam Nam Tha miestui pne

to narys.
— Šen. Harry F. Byrd, d. 

Va., kritikavo skyrimą pinigų 
tokiem dalykam, kaip tyrinėji
mas, kodėl bezdžionikė myli 
savo motiną, o tam reikalui ski
riama 1,201,925 dol.

— Maskvoje dabar jau aiš
kina, kad Molotovas sirgo ne 
Širdim, bet tik influenza.

vaiaz.es
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tinai HraHkta

Vorkutą lietuvių 
tik du. Aš ir vie- 
62 metų,. Micke-

BYLA VILNIUJE

kurie mus lydėjo, duodavo tik 
tiek, kiek jiems patikdavo.

valgėm. Viena bulkutė duonos 
svėrė apytikriai kilogramą ir

“Osservatore Romano” sau
sio 28 taip pat plačiai aprašė

Geriau pasirinkčiau paaukoti gyvybę

PHeš kelias savaites mėne- 
mr siniame antireliginiame sovietų 

žurnale Nauka i Religija pasi
rodė “Mater et Magistrą” en-

-vi . k^lKŠČKmOJI LIETUVA

Vatikanu laikraštis "L'0$unr*tora Romano* km. sausio 13 
paskelbė vedamąjį straipsnį, vardu ‘'KrUdUSoniškoji Lietuva"

Lietuvos balsas iš Mądrido
Madrido, Ispanijos sostinės informubjama apie laisvojo pa- 

-pašonėje, apie 30 km j pietus; šaulio lietuvių gyvenimą ir da- 
* į viršų kyla ištisas pastatų mies- romus žygius Lietuvai vaduoti, 

tas. Tai “Radio National de Es- ----- 
pana”, šis tautinis Ispanijos 
radijas turi vieną iš galingiau
sių pasaulyje siųstuvų — 600 
kilovatų galingumo. Antenos 
siunčia bangas visomis krypti
mis, tad lengvai pasiekia ir Lie
tuvą. Madrdo radijas girdimas 
taip pat ir Sibįre- Šio radijo * simojimai griauti žmonių mora- 
transliacijas kliudo tiktai sovie
tiniai zirzekliai, bet. jie yra į- 
rengti daugiau prie miestų. 
Kaime transliacijos girdimos 
švariau.

Atskleidžiamas bolševikų* me
las, Lietuvos rusinimas, nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo 
ir jos veikėjų -niekinimas. Nu
šviečiamas Lietuvos vyskupu, 
kunigų, pasauliečių persekioji
mas. Duodama religinių žinių ir 

* minčių, nurodomi sovietų už-

ię

Pranęšėję tėra du. Vienas 
tvarko techniškus reikalus, pa
laikydamas ryšius su radijo 
vadovybe 'ir pateikdamas pro
gramos ispaniškas santraukas. 
Antrasis rūpinasi pačia pro
grama ir pranešimais. Vilkas 
talkina visu būriu bendradar
bių- Bet tiek tų žinių telkimas, 
tiek ir programos išlaikymas 
reikalauja lėšų. Jei jų būtų dau
giau, programą galima būtų pa
daryti dar turtingesnę. Tai pri
klauso nuo mūsų pačių. Užtat 
kiekvieno lietuvio auka tam 
reikalui labai pageidaujama ir 
laukiama.

n. n. y. Siame ir kituose komu
nistų aiškinimuose kaltina Baž
nyčią, kad ^ nepriima ekono
minės —- socialinės komunistų 
sampratos, nepripažindama su 
“triumfais” jos "mokslinio” pa
grindo. '

Nėra reikalo priminti, kad 
marksistinis — leninistinis ma
terializmas smerkia religiją ir 
ja pagrįstą moralę ir jei, anot laiko veikiantį žmogų, o ne 
jų, "prietarai”- yra toleruojami, ' ekonominį daiktą.Bet kartu ji 
tai tik dėl to, kad reikia pa- nuosavybei uždeda socialinę pa
kęsti senuosius, kol jie išmirs- , reigą, kad ji netaptų priespau- 
Pati gi religija neturi jokių dos įrankiu- , 
teisių socialinėje komunizmo 2. Kaip lietuviam komom- 
sąjungoje. To akivaizdoje ne
leidžiama, kad Bažnyčia imtų 
veikti prieš bedievišką sistemą 
ir pasmerktų jos pareiškimus 
ekonominiais ir socialiniais 
klausimais. Jei ji tai daro, kad

ir netiesiogiai, kaip enciklika' Sovetskąja Litva rašė, kad, at- 
je "Mater et Magistrą1’, ji lai- sižvelgiant į Karolio Markso 
koma kapitalizmo sąjungininke Manifestą Bažnyčia pavėlavo 
ir žmonių išnaudotoja. SO m. (Ir čia melas. Manifestas 

Enciklika, kaip žinome, pa- išleistas 1848, o pirmoji socia
linė enciklika Quod Apostolici 
1878, Rerum novarum 1891. 
Red.) 
kišene darbininkų teises gin
damas, bet ragindamas juos pa
siduoti kapitalistų išnaudoji-

tvirtina nuosavybės teisę net 
ir produkcijos priemonėm dėl 
to, kad čia liečiamas laisvos 
asmeninės iniciatyvos skatini
mas, kuris yra vadovaujantis 
katalikų moralės veiksnys;- ____t______
katalikų moralė istorijos kūrėju mui. Tuo pačiu keliu ėjo ir jo 

įpėdiniai: Pijus XI gynė fašistų 
korporatyviškumą, o Jonas 
XXIII ng tik pateisina kapita
listų priespaudą bet ir kolo
nializmą- Anot jo, "Mater et 
Magistrą” moko kai ką ir nau
jo. Popiežius, kardinolo Spell- 
mano paragintas, . patvirtino 
“‘liaudies kapitalizmą”, kad 
“‘amerikonišku monopolizmu” 
atitrauktų darbo žmones nuo 
klasių kovos.

tai aiškina encikliką?
“L’Osservatore Romano” ap

gailestauja, kad taip enciklikos 
mintis iškraipo ne tik Rusijos 
komunistai, bet ir vienas apos
tatas kunigas lietuvis, kuris

“Jis (popiežius) reikalauja, 
kad kiekvienas tikintis darbi
ninkas atsisakytų kovoti už tei
sę gyventi, kad taptų pono 
draugu. Jis pateisina koloniza
torių naudotas priemones Azi
joje, Afrikoje ir Pietų Ameriko
je”. Ir autorius užbaigia: "Po
piežiaus enciklika gina ir patei
sina kapitalistų pasaulį, kuris 
su savimi neša mirtį, vergiją

Vlikas jau prieš dešimtį me
tų buvo pradėjęs rūpintis lie
tuviškomis transliacijomis iš 
Madrido pašonės. Turo reikalu 
teko kreiptis į patį gen- Fran- 
cisco Franco ir į Ispanijos 
dvasinę vyresnybę, kad pritar
tų katalikiškos lietuvių tautos' 
kovai už laisvę. Prašymas buvo 
patenkintas, informacijos ir tu
rizmo ministeriui pranešus, kad 
transliacijos suteikiamos “Lie
tuvai ir sovietų pavergtajai lie
tuvių tautai”. Pradėta trans
liuoti 1955 sausio 2 — prieš 
septynerius metus. Pradžioje
lietuviškoji programa truko tik dangos Madrido balsą girdi- 

Tai patvirtina atvykusieji į 
vakarus ir gaunami laiškai, iš 
kurių aišku, kad žinios pasie
kia ir sklinda. Mažiau yra ir 
kontrolės, negu kitom lietuviš
kom transliacijom kituose kraš
tuose. Neseniai gen. Franco 
lietuviškos programos vedėjui 
yra pasakęs: “Sakykite visiem 
lietuviam, kad jaučiuosi laimin
gas, jog galite patenkinti sa-

puliarėjo, lyg laisvės himnas, viškius mūsų radiju, nes ir aš 
Kas dabar ją išgirsta, supran- turėjau nuo komunistų daug 
ta, kad čia kalba laisvasis ra-, nukentėti ir, pagaliau, trejis 
dijas. E Madrido stoties duo- metus su jais žūtbū^nai. grū
damos svarbiausios tarptauti- miausi”. Ispanijos visuomenė 
nės žinios, ypačiai tos, kurias katalikiškam Lietuvos kraštui 
nuo gyventojų dengia sovieti- taip pat rodo daug simpatijos 
nis radijas ir spauda. Toliau ir pritarimo.

Lietuviai anapus geležinės už-

10 minučių kasdien, paskui pa
ilginta ligi 15 minučių ir imta 
kartoti. Dabar kartojama du 
kartus per dieną-

Programa pradedama., Karo 
muzėjaus Kaune varpų skambi
nimu. Tie varpai nepriklauso
moje Lietuvoje skambėdavo 
vakarinėse iškilmėse, nulei
džiant vėliavą. Meliodija išpo-

Keleivis iš Kauno

(10)

MATAS UDELIS

VILNIAUS katedra, dabar paversta į meno nrsuzžjy-

gina portugalų genocidą Ango- \ = 
loję, pažemina, diskriminuoja 
pietinės Afrikos ir Amerikos 
rases, vakarų Vokietijos jauni
me žadina neapykantą prieš 
lenkus katalikus; pateisina ato
minių ginklų naudojimą” ...

Aišku, kas drįsta rašyti ši
tokius dalykus, yra visai tik
ras, kad jo skaitytojų niekad 
nepasieks “Mater et Magistrą” 
ir kad jie niekad nesužinos, 
kas yra rašoma enciklikoje. Šis 
apostato melas yra skirtas su
griauti tikėjimui lietuvių kata
likų, kurių priespauda ir sąži
nės laisvės varžymas auga die
na iš dienos. ....

3- Tikinčiyjy priespauda Lie
tuvoje

Antai, nauji bažnyčių nuo
mos įstatymai tikintiesiems vėl 
pakelti. Vilniuje jų tenka mo
kėti nuo pusės milijono iki 
dviejų milijonų lirų (1 dol. — 
620 lirų). Kiekvienas kunigas, 

* kad galėtų eiti kunigiškas pa
reigas, turi taip pat mokėti 
apie pusę milijono lirų- Šiais 
metais kuljto komisaras uždrau
dė Kauno seminarijoh priimti 
naujus auklėtinius, taip klieri
kų skaičius nuo 60 nukrito iki 
46, o kunigų trūkumas kasdie
ną vis labiau jaučiamas. Rug
sėjo mėnesį maldininkų kelio
nės j Žemaičių Kalvariją ir Ši
luvą buvo keliuose užblokuo
tos.

ištremtųjų lietuvių kapinės 
Sibire.

guotą naktį, tarp ledų ir griež
čiausio neturto. Gims ir tarp 
mūsų Tvartelio Kūdikėlis. Gims 
mūsų širdyse, kurios nėra pa
laužtos nei skausmo nei švie
sesnės ateities ilgesio”.

Toliau laiške sakoma: "Pra
eitą sekmadienį turėjom didelę 
paguodą: po 10 metų, kaip vie
ną kartą matėme vieną savo 
tautietį kunigą- Jis atvyko čia 
iš savo krašto, kaip ir mes, 
skausmingu keliu, po 8 metų 
sunkių prievartos darbų. Jis, 
žinodamas savo pareigas,atėjo 
pas mus paguosti mūsų dva
sios- Jis dirba miške su mūsų 
vyrais ir eina klebono parei
gas. Jis daugeliui porų tik da
bar suteikė Bažnyčios palaimi
nimą” ... •

Tikėjimas Lietuvoje nemirš
ta. Šis kraštas, kurio beveik 
visi gyventojai yra katalikai, 
yra Sovietų Sąjungoje vienin
telė sala, kurioje katalikybė 
laikosi kaip bendruomenė. Ki
tur keturių dešimtų metų per
sekiojimas išblaškė tikinčiuo
sius, kurie nebuvo priversti 
priimti schizmą, kaip kad rytų 
apeigų.

Mūsų brolių lietuvių padėtis 
atvaizduoja, kokios yra sąlygos 
Katalikų Bažnyčiai Sovietų Są
jungoje”.

rį, 1946 metais, buvo Kaune
Išbuvau kalėjime apie tris didelis potvynis. Užsėmė Visą 

mėnesius, pagal sąrašą prade- kalėjimo kiemą, po kurį plau- 
• jo iššaukinėti- Iššaukę nuvarė kiojo laiveliai. Po potvynio ka- 
į stotį ir išvežė į Sibirą. Aš į Įėjime maistas pagerėjo. Kalė
tą sąrašą nepatekau. Mūsų ka- jimo rūsiuose buvo sukrauta 
meroje pasiliko tik keli žmo- * maisto, kurį buvo apsėmęs van
ilės. Pradėjom gauti dažniau duo. Vandeniui nukritus^ buvo

mą. Bet būdavo ir tokių, kad 
neleisdavo kamerose net gar
siai pakalbėti. Jeigu tik išgirs
davo garsiau kalbant, tuojau 
šaukdavo, kuris čia kalba? Nie
kas, žinoma, neprisipažindavo.

Tada sueidavo tokių prižiū
rėtojų. išvarydavo visus į kori
dorių ir pradėdavo mušti iš ei
lės, į kamerą leisdami po vie
ną. Daugeliui gerokai tekdavo.

’ Kamerose sėdėjo ir moterų. 
Vieną kartą, apie pusiaunaktį,
išgirdome per miegus kūdikio 
verksmą. Beveik visi pabudo
me ir pradėjom darytis- Ver
kė kūdikis, kartu verkė ir mo- . 
teris, kūdikio motina. Motina 
ramino, kągfe vaikeli ,aš tau

iš laisvės maistą, nes išvežtų 
žmonių buvo didelis kiekis. Jie 
sudarė visą ešaloną. Mus per
kėlė į mažesnę kamerą. Aš pa
tekau į 72 kamerą, kur sėdė-
jo generolas Velykis- Man la- kamerose- Būdavo ir linksmes- 
bai norėjos sužinoti to žmo- nįų valandėlių. Retkarčiais, 
gaus nuomonę apie bendrą pa
dėtį- Jis jau buvo nuteistas 10 
metų. Jis pasakė, kad padėtis 
turės keistis. “Jeigu žinočiau, 
kad man prisieis sėdėti 10 me
tų, tuoj pasikarčiau”. Žmonės 
gyveno viltimi, kad viskas grei
tai keisis. Ir taip tęsėsi diena

, Bet tikėjimas gyvas, atviras 
ir gilus net ir jaunimo sąžinė
je. Komunistų oficioze Tiesoje 
1960 gruodžio 22 buvo paskelb
tas vienas laiškas: “Esu katali
kė. Nuo pat kūdikystės mano 
gyvenimas yra surištas su reli
gija ir Bažnyčia. Galės man 
duoti visus įrodymus, kad Die
vo nėra, bet mano tikėjimas 
nebus pajudintas, ir jei būtų 
reikalas, geriau pasirinkčiau Vilniuje užsibaigusį politinį 
paaukoti savo gyvybę nei pra- teismą, kuriame buvo nuteisti 
rasti tikėjimą”.

Tas, kuris redakcijos vardu 
parašė, prikiša: “Keista, jūs 
esate 20 m. giliai tikinti mer
gaitė. Aš esu 50 m ir esu be
dievis. .Atrodo, kad tarp mūsų 
nėra nieko bendra: jaunystė 
ir senatvę, religija ir bedievy
bė, ugnis ir vanduo. Ar yra 
galima, kad mes kada galėtu
me rasti bendrą kalbą?”. Ir už
baigia: “Ateis diena, kurioje 
jūs galvosite, kaip ir aš”.

Iš Sibiro tremties prieš Ka
lėdas Vakarus pasiekė vienos 
lietuvės laiškas, kuris praside- 
da keliomis eilutėmis: “Snie-

už “spekuliaciją” kun- L. Povi
lonis, kun. Br. Bumeikis ir ke
li pasauliečiai Vatikano oficio
zas atkreipia dėmesį, kad toji 
byla priminė nacių laikus, ka
da kunigai taip pat buvo tei
siami už “spekuliaciją”. Tai by
lai Maskva ruošėsi iš anksto. 
Laikraščiuose buvo varoma ak
cija prieš “spekuliantus”. Po 
tokios akcijos paprastai seka 
areštai ir teismai.

Laikraštis nurodo, kad Klai
pėdoje katalikų bažnyčia buvo 
leista statyti sovietinės Lietu
vos ministerių tarybos nutari
mu 1956. Tų pačių metų rug
pjūčio mėn. Klaipėdos miesto . 
taryba (sovietinė) davė žemės 
ir leidimą gauti medžiagų. Pa
matų kertinis akmuo pašven-

300 žmonių, kuriuos nuvarė j 
stoti, susodino į kalėjimo va
goną ir išvežė į Vilnių. Vil
niaus kalėjime išbuvome iki ge
gužės 5- Tą dieną susodino vėl 
į kalėjimo vagonus ir išvežė 
toliau. Kur mus vežė, iš karto 
nežinojom. Kada išsodino iš va
gonų Kyrove (Viatkoje), nuva
rė į pirtį, tuomet tik sužino
jom, kad veža į Vorkutą Ky
rove išbuvome vieną parą. Po 
paros sukimšo į sunkvežimius, 
nuvežė į stotį, susodino į vago
nus ir vežė tolyn- Iš Kyrovo 
išvykome gegužės 24. Vorkutą 
pasiekėme gegužės 31. Kyrove 
važiuodami sunkvežimiu, matė
me žmones, vaikščiojančius gat
vėse, apsirengusius lengvai. Mo
terys vaikščiojo su vienom suk
nelėm, vyrai su švarkais, nes 
buvo gana šilta. Daug kalinių 
savo vatinukus iškeitė į duo-

VORKUTĄ pasiekėm gegu
žės 30 d. 9 v. ryto- Vorkutoje 
tą rytą buvo 27 laipsniai šal
čio ir daug sniego. Išlipus iš 
traukinio, tuoj sustatė po 5, 
ir visas būrys nužygiavome į 
lagerį. Mūsų ruseliai vienais 
švarkiukais ėjo drebėdami, pa
mėlynavę. Gerai, kad lageris 
nebuvo toli — apie pusantro 
kilometro. Mūsų palydovai če
kistai vos spėjo su mumis ei
ti, nes mes bėgte bėgom. Ne- 
sušalom nė vienas. Lagerio ba- šimtą gramų. Išdalinę rūbus, tintas viešai Telšių vysk. P. 
rakuose buvo šilta. Aš buvau pradėjo pagal sąrašą šaukti. Maželio 1957 birželio 30. Spau- 
apsiavęs , auliniais batais ir Jaunesnius vyrus nuvarė į tuos doje buvo apie tai rašoma įro- 
melsvu paltu. Tuoj prisistatė lagerius, kurie priklausė ang- dymui "tikėjimo laisvės Lietu- 
lagerio komendantas prie mano lių kasyklom, kitus — į staty- voje”. Paskleistos nuotraukos, 
batų, prašė parduoti. Pasiūlė 
2 kepaliukus duonos, 2 pake
lius tabako, machorkos, ir 50 
rublių pinigais- Be to, žadėjo 
per pietus, kol aš čia būsiu, 
valgydinti gerai. Batai buvo 
apynauji- Būdamas alkanas, su
tikau atiduoti %avo batus už tą 
kainą. Pamainai gavau senus, 
sunešiotus batelius. Kai dalino 
batus, tai pats komendantas 
priėjo prie tų, kurie dalino vežė dar kokius 25 kilometrus Maskvą, kur jis buvo suimtas 
drabužius, paprašė, kad man statybos darbam, 
išduotų naujus batelius, nes 
mano jau sunešioti- Komendan
tas buvo paskirtas iš kalinių, 
buvęs raudonosios armijos ka
rininkas. Tuos du kepaliukus 
duonos, susėdę su senuku Mic
kevičium, beveik iškart ir su-

daug sušlapusių miltų, iš ku
rių mums virė sriubą. Tuomet 
sriuba buvo tirštu ir galėjom duosiu, kad nieko neturiu. Po 
sočiai pavalgyti- to pasigirdo koridoriuje žings-

• ... niai, prasivėrė kameros durysNe visą laiką mes liudedavom . . . .. .ir vyriškas balsas paklausė: 
“Ko triukšmauja tas pilietis?”. 
Moteris pro verksmus paaiški- * 
no, kad vaikas nori valgyti, o 
ji neturi ką duoti. Durys užsi
darė ir žingsniai nutolo. Po ke
lių minučių vėl pasigirdo žings
niai, prasivėrė durys, išgirdom 
moterį dėkojant prižiūrėtojui.
Tai buvo mūsų gerasis prižiū
rėtojas. Po to jau negirdėjome 
vaiko veikiant. Iš ryto tą mote
rį kažin kur išvedė su vaiku.

,ną.
Vežamų į 

mes buvome 
nas senukas 
vičius iš Vilniaus krašto. Mu
du kentėjom ir savo drabužių 
nepravalgėm. Kiti buvo rusai ir 
daug latvių. Latviai buvo nu
teisti po 15 metų. Ketionė su
darydavo daug sunkumų. Gau- 
davom sausą davinį, padidintą, 
bet jeigu nebūtume turėję iš 

vom su jais pasikalbėti, pa- Balandžio 3, 1946 metais, namų maisto, tai būtų buvę 
muose, lageriuose, pakeliui į klausdavo, už ką kas sėdi- Bū- vėl pradėjo šaukti žmones pa- daug sunkiau- Bet savas mais-

lagcrius ir panašiai. davo ir tokių, per kuriuos ga- gal sąrašą, šį kartą sąrašas bu- tas pasibaigė išvažiavus iš Ki-
Mane kalėjime užklupo žie- ledavom į namus laiškutį nu- vo mažesnis, bet į 'tą sąrašą rovo. Valdiško maisto gauda

ma, atėjo ir pavasaris. Pavasa- siųsti ir iš namų gauti atsaky- patekau ir aš- Mūsų buvo apie vom tik likučius, nes čekistai,

- po dienos, mėnesis po mėne
sio. Ir taip žmonės, belaukda
mi permainos, vieni išbuvo nu
teistą laiką, kiti mirė kalėji-

nors ir negarsiai, sudainuoda- 
vom vieną kitą lietuvišką dai
nelę Iš tų pačių prižiūrėtojų 
būdavo gerų lietuvių. Nors gir
dėdavo dainuojant, bet nieko 
nesakydavo. Mes jau iŠ anks
to žinodavom, kuomet "geras” 
prižiūrėtojas būdavo mūsų ko
ridoriuje. O būdavo neblogų vy
rų, demobilizuotų iš Sovietų ar
mijos. Eidami ruošon, galėda-

bininkų. Pirmiausia buvom gy- kurios pasiekė užsienį. Užsie- 
dytojų komisijos patikrinti. Po nio propagandai buvo reikš- 
sveikatos patikrinimo daug kas minga ir tai, kad bažnyčia leis- 
ir iš jaunųjų nepateko į ang- ta statyti Klaipėdos uoste, kur 
lių kasyklas. Tuos, kurie buvo apsilanko užsieniečiai jūrinin- 
nuteisti katorgai, drabužiuose kai. Bažnyčia buvo pastatyta 
išpiovė gabaliuką medžiagos, o ir paruošta šventinti 1960 rug- 
išpiovimo vietoje prisiuvo kitą .piūčio 15. šventinimas sulai- 
gabaliuką su numeriu. Numeris kytas dėl “kai kurių techniškų 
buvo ant krūtinės, nugaros ir kliūčių” Joms .išsiaiškinti kun. 
kalnių priekyje. Katorgininkus L. Povilonis turėjo vykti į

Po to jau sekė byla. Byla su-
Jau birteBo pradžioje darėsi tapo su padid^jusia antireligi- 

aiaau. Sniega.Rpndė> smar- “
Mal Urpri BirteUo lS sniego ®ylos fun,ek,"U
.__ .. H ® kunigus tikinčiųjų akvse. Ta-
beveik nebuvo. Tik kur ne DaroX7 kJkia
kur buvo matyti sniego lopai- . _ . .’ . , \.7 * "Sovietų Sąjungoje tolerancija

(Bua deugteBj ir tikėjimo laisvė”.



“AŠ NEGALIU VERKIT
Trečiame skyriuje autorė Autorė turi nemaža jausmo, 

daugiausia kalba apie meilę,* kuris nesurado poetinės išraiš-

Autorei kur kas geriau seka
si tapyti gamtovaizdžius, su
statyti jucu kontraste prieš 
jausmus. Tada ji prisiliečia gk

jjoetuį nurodė, kad nie- 
nedainuotų apie meilę,

Danutė Priftevlčiutė prieš 
keletą metų pradėjo reikštis, 
rašydama noveles, eiles. Pra
eitų metų rudenį ji išleido ei
lėraščių rinklių “Aš negaliu 

“ verkti”.
Savo knygon sudėjo tik ^30 
eilėraščių, .suskirstydama į tris 
skyrius: Ilgiausia kelionė, Mez
gimai ir medžių šakos, lietus 
nemigo naktį.

Pirmajame skyriuje randa
me New Yorką su pajūriu, par
kais, Fifth Avė., Grand Central

žvilgsniu ir ... numirė** (41). 
Laukia mylimojo, kad apkabin
tų jos pečius, bet “tai tiktai 
papaikusi svajonė*’ (42). šio gy
venimo ji jau nebegali apverk

ir skaitytojas tuo patikėjo. Da

skyriųs labiau įsirėžia atmin
tin, skaitytojui palieka daugiau 
minčių, negu kiti du skyriai. 
Reikia vis dėlto pasidžiaugti 
autorės drąsa ir užsimojimais 
praturtinti, mūsų poeziją. Lin
kime kantrybės ir ištvermės.

daug kartų girdėta- Ieško nau
jumų, originalumo.

. Pradedančiam poetui mirties (Danutė Paškevičiūtė — Aš 
ir meilės temos yra per sun- negaliu verkti, išleido Nida 
kios, kad jas pakeltų į poezi- Londone, 63 psl., kaina nepa- 

sutinka kiniečių kvartale, jūros Jos kurinį. Apie tai rašė dau- žymėta)- - A. D.
paveiksluose, dieną ir naktįir 
negali pabėgti: ?
Paprašysiu nerimo mane palikt,

niai išplovė man akis”- Nerimą

Maironio sukaktis Lietuvoje
Maironis dėl savo patrioti

nės poezijos okupantams ne
sakyti autore pasinaudoja mo- priimtinas, bet jis ir per di- 
derniosios. poezijos laisve — 
rašto vadinamom “bąltom ei
lėm”. Nėra griežtai nustatytų 
eiliavimo formų, nėra rimo, nė
ra ir išlaikyto ritmo.

Tokia poezijos forma nėra 
nauja. Daug kas rašė anksčiau 
ir sukūrė nuostabių kūrinių. 
Rašoma ir dabar, kad būtų 
lengviau išreikšt sudėtingas 
minčių ir jausmų raizgynes.

Bet ši 
pavojus: autorius nebejaučia ! 
pareigos save kontroliuoti, su- i 
sikaupti, suglaudinti mintis, iš- ! 
rinkti būtiniausius, labiausiai ! 
vaizdingus žodžius. Taip rašant, <

• lengva įsismaginti ir patikėti, < 
kad visa, ką parašai atskirom < 
eilutėm, bus jau poezija. Bet < 

taip nėra. '• <
Autorei nugalėti šios moder- < 

-nios poezijos pavojus sekasi < 
kiek sunkiau. Įsibrauna gryna j 
proza- Pvz.: v Į

Kiek pasauly yra kryžių? J 
Tiek, kiek žmonių pečip ... <

Visi mes turime išnešti savo < 
naštą <

Danutė PA&KEViciOTĖ Su kryžium ir gundymu.

akvarelės, nulietos moteriško 
nuoširdumo. Pro tuos miesto 
paveikslus prasišviečia tėviškės 
ilgesys, nuėjusių dienų trapu
mas- e . '

Antrame skyriuje susitelkia 
ties apmąstymais, kuriuos su
kelia gamta, asmeniniai pergy
venimai. Čia prasiveria liūd
nas pasaulis, nes “baisu,' kai 
vaikas miršta” (31), nes “dan
gus vakaru miršta rudenį grei
tai” (33), nes “aš skausmą — 
kurčią, nebylį ir aklą —* su
stojusį prie savo lovos pama
čiau (38).

Mas — vienas (60)
Šiai savo asmeninei gėlai iš-

dėlto, kad būtų galima praeiti 
tylom. Minėdami 100 metų Mai
ronio gimimo sukaktį, išleidžia 
tik jo poezijos rinktinę. Knyga 
bus mažo formato, iliustruota,

DANUTĖ PAŠKEVIČIŪTĖ

laisvė su savim neša

turės 8 spaudos lankus (128

P>6us atrinkti tie eiiėraMiai KOKIOS KNYGOSkris ainiiKu u“ viierascidi, 
kurie nėra pavojingi okupan
tam. Apie naujas raštų laidas, 
ypač apie “Jaunosios Lietuvos” 
poemą, nekalbama. Ji per daug 
patriotinė, ugninga.

NUMATOMOS IŠLEISTI LIETUVOJE

Mergaite lange

Ledas, ledas ant medžio šaky . •. 

Languose dega kalėdinės žvakės. 

Jos nušviečia blizgantį sniegą 

Ir žaidžia ledo šešėliais, 

Kai atodrėkiu lyja žieminis lietus. 

Ledas, ledas ant medžių šaky-... 

Apšerkšnojusiam lango stikle 

Svajingų akie mergaitė 

Pirštu rašo mylimojo vardą, 

Kai atodrėkiu lyja žieminis lietus-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
J. Narūne — AMBARITA - 

AMBERELLA, iliustravo dail.
Ties Petrašiūnais statant Ne- Rumšiškių bažnyčia buvo nau- nius degė 17 dienų- Užimtas v. Sfančikaitė Angliškai išlei-

muno užtvanką “Kauno jūrai”, jinama, jos kronikoje 1849 me- buvo Gardinas, Merkinė, Birš- <jo pjew Yorko lietuvių moterų
pakilęs vanduo turėjo užlieti tais pastebėta, kad bažnyčioje tonas, Trakai, Rumšiškės, Kau-
Rumšiškių miestelį. Jame stovė
jo sena šv. Mykolo bažnyčia, 
medinė; sakoma, dar karaliaus 
Jogailos statyta. Atnaujinta 
1839-49 metais. Nors komunis
tai Lietuvos bažnyčias ir nai
kina, bet rado, kad toji senie
na esanti architektūrinės reikš
mės ir neturi būti vandens su
naikinta. Nutarta ją iškelti.

Perkeliant tą bažnyčią 1958 
metais, buvo aptiktas joje pa
slaptingas radinys: geležiniame 
narve žmogaus kaukuolė, kaulai

PASLAPTINGAS RADINYS RUMŠIŠKĖSE

Pavergtojo Lietuvoje tėra tik 
viena knygų leidykla, kurią 
tvarko ir prižiūri komunistai. 
Kasmet iš anksto skelbiama, 
kas suplanuota išleisti, šių me
tų knygų kataloge valstybinė 
grožinės literatūros leidykla su
mini per 200e knygų. Didžiau
sią dalį sudaro vaikų literatū
ra, vertimai iš rusų ir kitų kal
bų. Naujos grožinės kūrybos 
išleidžiama nedaug.

SENIEJI AUTORIAI
Kiekvienais metais išleidžia

ma nemaža senųjų autorių kny
gų. Šiemet išleidžiama: žemai
tės “Marti” su dail. A. Ku
čo medžio raižiniais; Lazdynų 
Pelėdos “Motulė paviliojo” su 
dail- S. Rozino medžio raiži
niais; Maironio poezijos rinkti
nė; Br. Laucevičiaus “Vargšo 
apsakymai”^ A. Regračio rašti| 
pirmas tomas; L. Giros raštų
IV tomas, kuriame sudėti jo 
literatūros kritikos straipsniai,
V tome straipsniai apie teatrą, 
meną, laiškai (šmo tomu ir bai
giamas L. Giros raštų leidimas); 
A- Vienuolio “Paskenduolė” ir 
“Astronomas šmukštaras”.

Praeitais metais buvo numa
tyta išleisti Butkų Juzės poezi
jos rinktinė, bet plano neįvyk
dė. Rinktinės išleidimas atidė-

Kelionių aprašymai: A. Vanc- 
lovos “šiaurės sidabras”, (įspū
džiai iš Islandijos), S- Bistricko 
ir V. Minioto “40,000 kilomet
rų”, M. Liubeckio “Karšta Af
rikos saulė”.

POEZIJA
Ir pavergtos Lietuvos poezi

ja yra vienas iš gajausių žan
rų. Numatoma išleisti: T- Til
vyčio “Poema apie Montvilą”, 
Alg. Baltakio “Mažosios poe
mos”, E. Mieželaičio “Užjūrio

eskizai”, A Maldonio “Nauji 
eilėraščiai”, Alb. Bernoto. “Ei
lėraščiai”, Br. Mackevičiaus 
“Už save ir už, juos”, A. Žu
kausko “Ilgesio varsnos”, A. 
Drilingo* “Rankos ir betonas”, 
J. Vaičiūnaitės “Šviesos vora
tinklis”, K. Inčiūros “Pavasario 
lietus”.

Išleidžiama Lietuvių Liaudies 
meno audinių II tomas, paruo
šė J. Balčikonis, M. Glemžaitė 
ir A- Mikėnaitė.

DAIL ROMO VIESULO PARODA
New Yorke Pratt Graphic 

Art Center patalpose sausio 
mėnesį buvo dail. Romo Viesu
lo grafikos paroda. E lietu
vių ne daug kas ją aplankė, 
nes paroda buvo sunkiai suran
damą, o kas matė, tą nugąsdi
no patalpa, nepritaikinta gerai 
parodai.

Tai tiktai grafikos studija, 
kuri nori supažindinti su žy
miais JAV grafikais, nuolatos 
rengia jų parodas, pati kviečia
si dailininkus-. Studija nesiekia 
komercinių tikslų, nesistengia 
puošniai įrengti patalpų, ne
kreipia dėmesio į paveikslų į- 
rėminųną. Jai svarbu tik paro-

je, plačiau sustodamas ties žmo
gaus grumtimi su mirtim.

Sunkias melancholiškas nuo
taikas išdėsto per keletą pa
veikslų, vesdamas jas į tragiš
ką galą- Stiprindamas įspūdį. _ 
jis taupiai vartoja vaizduojamas 
priemones, stengiasi remtis de
talėm ir spalvom. Spalvos ge
rai parinktos ir priderintos. 
Techniškai litografijos atspaus
dintos be priekaištų.

šiuo metu dail. Romas Viesu
las dėsto grafiką Tylerib me
no mokykloje prie Temple uni
versiteto Philadelphijoje. Daug 
dėmesio skiria ir kūrybai. (PJ )

“nėrą jokių papuošimų arba is- nas. Daug pilių ir miestų su- 
torinių daiktų, kurie galėtų at
kreipti dėmesį ... Jokių istori
nių atminimų toji bažnyčia ne
turi; antkapių nebuvo ir nėra”. 
Tai iš kur tasai keistas narvas 
su kaulais? .......

Tą keistą radinį aprašęs R. 
Šalūga komunistiniame žurnale 
“Mokslas ir gyvenimas” (Nr. 9, 
1960) spėja: “Matyt, karo ar su
iručių metu jis buvo užslėgtas 
bažnyčioje ir pamirštas. Taip 
galėjo vykti 17 — 18 a. Ta- 

ir karūna' Kaulai priraišioti da P«r Rumšiškių mies- 
telį ėjo svarbi magistrale: 
niaus — Kauno vieškelis”.

Galima su tuo sutikti, 
nėra tikresnių duomenų, 
tai R. šalūga vieno dalyko ne
pasakė ir negalėjo pasakyti- Jo 

lietuviai nieko nebeprisiminė, minimu laiku (1655 — 1661)

prie narvo virbų. Kauluose į- 
spaustos raudono lako žymės 
— antspaudai- Jie galėtų būti 
17-to amžiaus.

Pastangos išaiškinti to radi
nio kilmę nieko nedavė. Vietos

vii-

Tik-

dyti pačius kūrinius. Tokias pa- KULTŪRINĖ
KRONIKA

PROZA
V. Mykolaičio “Sukilėlių” 

antras tomas buvo ilgai užkliu
vęs. Numatytas išleisti tik šie
met, kaip VU jo raštų tomas. 
Išleidžiamas ir VIII, tomas, kur 
bus sudėti jo literatūriniai 
straipsniai apie Adomą Micke- 

_________ ___________  vičių, Kristijoną Donelaitį, pir- 
Christi žurnalo formato, 74 p. maJa lietuvišką knygą.
Apima visus kunigus, gyvenan
čius už Lietuvos ribų: šiaurės 
ir Pietų Amerikoje, Kanadoje, 
Azijoje, Australijoje, Europoje. 
Atskiri sąrašai mūsų vienuoly
nui pranciškonų, domininkonų, 
saleziečių, marijonų, jėzuitų ir 
kt Gale pridėtas sąrašas 1951- 
1961 mirusių lietuvių dvasinin
kų tremtyje ir Lietuvoje.

taryba, 24 psl. ši. pasaka vai
kams yra išleista lietuviškai ir 
ispaniškai.

ELENCHUS sacerdotum Li- 
tuanorum in variis statibus — 
Lietuvių kunigų sąrašas. Išleido

naikinta ir jau nebeatsistatė. 
Tuo metu daug kas brangaus 
buvo slapstoma. Pavyzdžiui, iš 
Vilniaus buvo išvežtas ir pa
slėptas šv. Kazimiero karstas Amerikos Lietuvių R. K-Kuni- 
su relikvijom. Galėjo būti sle
piama ir kas nors brangaus at
skirų didikų giminėm, pavyz
džiui, to radinio kaukuolė, kau
lai, karūna. Kad jie neišbirtų 
pro virbus, buvo priraišioti. Jei 
slėpėjai tos rusų invazijos me
tu žuvo, tai ir slėpinys liko už-

gų Vienybė. Redagavo kurt.
dr. Titas Narbutas. Išleista Lux

ia šalūga rado kitą paaiški
nimą, tinkamesnį komunistinei 
ir ateistinei linijai. Jis rašo: 
“Dalis kaulų priraišiota prie 
narvo sienų. Taip pasielgti su

Naujos -prozos knygos: V. 
Rimkevičiaus ‘Kaimo kronikos’ 
(vaizduojamas kaimo gyveni
mas), K. Maruko “Žaliakalnyje 
šluoja gatves” (Kauno darbi
ninkų gyvenimas “priešpaskuti
niais buržuazijos valdymo me
tais”). V. Veteikio “Dangus vi
suomet žydras” (vokiečių oku
pacijos metai).

rodąs lanko daugiausia tik rink
tinė publika.

Savo parodą surengti Romas 
Viesulas buvo pakviestas prieš 
metus, bet vis buvo užimtas. 
Kūrinius pristatė tik prieš Ka
lėdas. Parodoje vyravo jo To- 
reodoro ciklas, kurį sukūrė 
1960 metais Los Angeles ir už 
kurį yra gavęs Fordo stipen
diją.

Dailininko dėmesį patraukė 
žiaurios grumtynės su buliais. 
Tose grumtynėse jis įžiūrėjo ir 
žmogaus likimą- Dailininkas net 
parašė trumpą poemėlę apie 
garsų toreodorą ir bulių ir ją 
pavaizdavo spalvotoje grafiko-

Petras K. Pleškevičius,
Lietuvos kariuomenės savano
ris — kūrėjas, karo invalidas, 
parašė knygą “Mes nešėme 
laisvę”. Eleido pato autorius, 
spaudos darbus atliko “Rūtos” . 
bendrovė Hamiltone. Aprašoma 
pirmasis pasaulinis karas 1914 
-1918, Lietuvos gyvenimas prieš 
karą, vokiečių okupacija, ne
priklausomybės kovos- Įdėta 
svarbesnių mūšių vietų žemė
lapiai. Knyga turi 139 psl., pla
tina pato autorius: 193 East 
Avė. North, Hamilton, Ont-, 
Canada. Kaina 2 dol.

dydami žmonėms relikvijas”. 
Taip sakyt gali neišmanėlis, ku- 

nežinojo nė jokių pasakojimų, buvo pirmoji didžioji rusų mas- riam rįpį išrasti tai, ko 
Nerasta' ir dokumentų. Kai kolių invazija į Lietuvą. Vii- negalėjo būti. Tokiu būdu te- 

- likvijos niekur žmonėm nebu
vo rodomos. Relikvijos buvo 
laikomos altoriuose, o nuo 9-to 

išstatomos relikvijo- 
riuose, kad būtų galima žmo
nėm rodyti, ir tai tik dalelė, 
ne visa kaukuolė ar kaulų krū
va. O anuo metu, kada Lietu
vą ištiko baisi rusų invazija, 
Katalikų Bažnyčioje jau buvo 
griežtais dekretais tvarkomas 
relikvijų garbinimas. Tokio iš- 
niekimmo, kaip R. Šalūga pra
simano, negalėjo būti- Relikvi
jos nebotų buvurios ir užmirš
tos. Kad kaulai sudėti narvan 
ir priraišioti, galima paaiškin
ti tiktai tuo, kad tokiu būdu 
buvo lengviau nešti arba vež
ti. negu medinėje ar geležimis

RUMtUKIŲ MnydM potemiMOM tauriai. > bazilika. Dari M. Oobutinakie pavaikalaa.

— D. Velička paruošė lie-
tuvių literatūros pirmąją dalį— 
tautosaką. Patikrino tautosakos 
profesorius dr. Jonas Balys. Iš
leido Chicagos Aukštesnioji Li
tuanistikos Mokykla, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago 36, 
IIP- 460 psl., kaina 6 dol. Kny
ga iliustruota vaizdinės liau
dies kūrybos pavyzdžiais- Tai 
pagrindinis lietuvių tautosakos 
kursas su chrestomatija ir pra
dinėmis literatūros teorijos ži
niomis aukštesniosioms litua
nistinėms mokykloms, namams 
ir jaunimo organizacijoms. 
Chrestomatija siekia priaugan
čią kartą supažindinti su liau- 

'dies kūryba ir papročiais.

Dail- Pauliaus Augiaus po
mirtinė grafikos kūrinių ^paro
da atidaryta vasario 3 Ctiica- 
goje Savings and Loan AŠ- 
sociation Meno galerijoje, 6245 
So. Westem Avė. Paroda tęsto

* iki kovo 4 d. Surengė Lietu
vių Dailės Institutas.



Kun. J. Bakšys prieš.trejis

Naujieji ateiviai žymiai pa
gyvino lietuvišką veiklą. Dar

draugija, vėliau persiorganiza- 
vb į Amerikos Lietuvių Ben-

pareigų pasitraukė- Pareigas 
perėmė kun. Pranciškus Vala
kas (Valiukevičius^ Jis irgi ei- -

kariuomenės 
instruktorius

Pradžioj lietuviai, savo baž
nyčios neturėdami, glaudėsi 
pas vienuolius redemptoristus 
šv. Juozapo bažnyčioje- Sava 
laikinė bažnyčia pastatyta 1910 
metais, pirmuoju klebonu buvo 
kun. J. Kasakaitis. Jam mirus, 
atvyko kun. J. Bakšys, dzūkas, 
mokslus išėjęs Amerikoje- Tai 
buvo nepaprasto ryžto, ir ener
gijos patriotas kunigas. Jo ra

lankyti parapinę mokyklą, su
stiprino mokykloje Beturiu kaL

pastatyta ir gražiai įrengta baž
nyčia, senoji paversta mokyk-

J
liu, o jam talkininkauja kun.
Antanas RačaitE.

— Dr. Pranas Padalis, Ari
zonos u-to profesorius, 1941 
m. Laikinosios vyriausybės na
rys, iš Phoenix, Ariz., vasario 
9 atvyksta į Los Angeles, Calif. 
Dalyvaus Lietuvos nepriklau
somybės šventėje ir iškilmin
gų pietų metu pasakys kalbą. 
Į šią šventę iš Monterey, Cąl-, 
taip pat atvyksta 
kalbų mokyklos 
Stasys Rudys.

— Inž. Julius

New Yorko valstybėje Ro
chesterio miestas yra trečias 
savo didumu; turi apie 400, 
OOO gyventojų. Miestas gero
kai išsiplėtęs- Jo dalE prieina 
prie Ontario ežero.

Miesto pradžia siekia . 1803 
metus, kai anglų kilmės pulk. 
Nathaniel Rochester nupirko 
100 arų žemės ir ją išskirstė 
sklypaE. Išaugęs kaimas 1934 
gavo miesto teises- Pradžioje, 
dėl išsivysčiusios miltų gamy
bos buvo vadinamas Flour (mil
tų) miestu, dabar — gėlių ir 
parkų miestas. Mat, Rocheste- 
ris pasižymi gražiaE alyvų ir 
rožių parkaE.

Veikia didehs universitetas la ir salė, kur dabar telkiasi 
i su plačiai žinomu medicinos 

fakultetu, katalikų šv. Jono Fi- 
sherio universitetas, technikos 
ir prekybos institutas, daug vi
durinių mokyklų, dvi kunigų 
seminarijos. Mieste yra per 
100 įvairių bažnyčių- Katalikų 
bažnyčių daugiausia — 38.

Iš pramonės labiausiai yra 
išsiplėtusi gamyba foto apara
tų, popieriaus, filmų ir optikos 
instrumentų. Foto plokšteles 
1877 metaE pradėjo gaminti 
tik keturi darbininkai. Dabar 
šioje pramonėje dirba per 36, 
OOO darbininkų. Įmonės pasta
tai užima 425 akrus žemės. Jos 
“Kodak” bendrovės padaliniai 
yra beveik visuose Vakarų pa
saulio kraštuose. Šioje įmonė
je dirba ir lietuvių.

Lietuviu kūrimasis
Apie 1895 - 1897 metus Ro- 

chesteryje gyveno jau 8 lietu
vių šeimos. Per keliolika me
tų padidėjo iki 200 asmenų. 
Dabar yra per 2,000. Statisti
kos darini E 1950 metų rodo, 
kad E kitur atvykučių lietuvių 
buvo 960, o vietoje gimusių 
955.

Pirmoji lietuviška draugija 
įsikūrė 1903, pasivadinusi Ge
dimino vardu- Ji dar tebegyvuo
ja. Turi savas patalpas ir skai
tyklą, bet jau nutolusi ir nuo 
Gedimino ir nuo Lietuvos. Dau
gumas jos narių yra paraudo
niję, giria Maskvą, su kuria Ge
diminas kovojo. Šv. Petro ir 
Povilo draugija įsteigta 1905, 
šv. Marijos ir šv. Jurgio Karei
vio — 1908. Visos tos trys lie
tuviškos katalikiškos draugijos 
yra pašalpinės. Jos yra padė
jusios pagrindus lietuvių para
pijai ir bažnyčiai, yra paauko
jusios daugiau kaip po 3,000 
dol. Taip pat dosniai aukojo 
Tautos* Fondui, Lietuvos vyčių 
reikalam. Lietuvos šaulių ir 
Vilniui Vaduoti sąjungoms, 
Ginklų Fondui, pirko Lietuvos 
paskolos lakštus, šelpė ir rėmė 
nuo karo nukentėjusius lietu
vius pabėgėlius. Dabar jos re
mia beturiu radiją, gėrisi lie- 
tuviškomE dainomis ir patrio
tinėmis programomis.

Aktyviai veikia ir Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimas. 
Lietuvos vyčių kuopa, suorga
nizuota 1917, parodė daug jau
natviškos energijos, ruošdama 
vaidinimus, koncertus ir suda
rydami šv. Jurgio parapijoje 
chorą- Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Rochesterio lietuviai turė
jo savo orkestrą “Kaųklė”; gro- bus prof. Juozas Brazaitis, bū
davo lietuviškuose vakaruose. 
Nuo 1919 metų dar veikia Ame
rikos lietuvių karo legioninin
kų postas.

Rochesterio lietuvių visuome
ninis ir kultūrinis gyvenimas. 
Kun. J. Bakšys čionai padėjo 
stipriausius lietuvybės pagrin
dus ir išvarė didelį lietuviškos 
kultūros barą. Dirbdamas ne
paisė jokių kliūčių nei skundų, 
kurių anuomet nestigdavo.

Kartą buvo vyskupo pakvies
tas asmeniškai pasiaiškinti dėl 
vieno skundo- Vyskupas klau
sė:

— Ką jūs ten prasimanėt, 
kokias ten bažnyčioje dainas 
daihuojat?

— Ekscelencija, mes dainų 
bažnyčioje nedainuojame, o tik 
Vasario 16 švęsdami po mišių 
sugiedame Lietuvos himną.

— Taip?’ Tai ir giedokite!
Kun. J- Bakšys po antrojo 

pasaulinio karo daug tremtinių 
šelpė Vokietijoje, o kai paju
dėjo emigracija į JAV, tai ke
letui šimtų lietuvių sudarė su
tartis ir juos atsikvietė į Ro- 
chesterį. Atvažiavusiems teikė 
paramą ir padėjo susirasti dar
bus. Kai tremtinių vaikai ėmė

veiklą gražiai išplėtė ir yra ta
pusi kitoms ALB apylinkėms 
pavyzdžiu- Ji pirmoji įstojo į . 
Lietuvių Fondą, pasižadėdama 
įmokėti 1,000 doL, suorganiza
vo chorą, įsteigė lituanistinę 
mokyklą-

1950 rugpjūčio 6 įsisteigė 
Lietuvių veteranų Rochesterio 
skyrius, kuris reiškiasi akty
viai kultūrinių bei patriotiniu 
darbu. 1950 m. įsikūrė lietu
vių radijo klubas. Jis duoda 
radijo bangomis lietuvišką pro
gramą, kelia lietuviškos dainos 
bei muzikos grožį. 1949 įsteig
ta skautų Birutės draugovė, ku
rioj yra susibūrę per 40 jau
nuolių. Gražiai veikia ateitinin
kai, susiorganizavę 1949 me
tais. Jie gyvai reiškiasi savo 
ideologijoje ir visuomeninėje 
veikloje. Veikia Alto ir Balfo 
skyriai, tautinių šokių grupė, 
sporto klubas “Sakalas”, gyvuo
ja dramos būrelis ir k- žodžiu, 
Rochesterio senieji ir naujieji 
lietuviai gražiai veikia ir 
niai sutaria.

dar-

ŠV. JURGIO parapijos Rochestery, N. Y^ mokykla ir parapi
jos sal€. *

ves Lietuvos ministerių tarybos 
pirmininkas. Be to, šventėje 
dalyvaus senatoriai Thomas B. 
Kuchel ir Roman L. Hruska

Los Angeles, Calif. — Los 
Angeles lietuviai šiais metais 
minės Vasario 16 tikrai iškil
mingai. Pagrindiniu kalbėtoju

LIETUVIŲ parapijos Rochestery N. Y., pastatai žtem^.

IŠKILMINGAI MINIMA VASARIO 16
(iš Nebraskos) k tars po trum
pą žodį-

Vasario 16 minėjimas bus 
pradėtas iškilmingomE pamal- 
doims šv. Kazimiero bažnyčio
je. Pamaldos bus vasario 11, 
sekmadienį, 10 vai. 30 nūn-; 
po pamaldų šv. Kazimiero pa
rapijos salėje bus bendras mi
nėjimas su menine programa. 
Po bendro minėjimo puošnia
me Micbael’s restorane (4500 
Los Feliz Blvd.; netoli nuo šv. 
Kazimiero bažnyčios) bus iškil
mingi pietūs. Pietų pradžia 3 
vai. popiet.

Vasario 16 minėjimą šiaE 
metaE, kaip kad ir praeityje, 
rengia Alto Los Angeles sky
rius, kuriam vadovauja: pirm. 
Julius Jodelė; vicepirmininkai 
— Juozas KojelE ir Leonardas 
Valiuos; sekretoriai—Edmun
das Arbas ir Kostas Liaudans- 
kas; kasininkai — Antanas Ski
rtus ir Jurgis A Petrauskas. 
Iškiįmingiem pietum vietas rei
kia užsisakyti iš anksto. Skani-
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ROCHESTERIO, N. Y., lietuvių §v. Jurgio parapijos bažnyčia.

NORI BŪTI STIPRUS-DAUGIAU GERK PIENO
Sausįo 23 Washingtone, Dar

bo Rūmuose, buvo sukviesta 
pieno ir mitybos konferencija, 
kurioje gausiai dalyvavo atsto
vai įvairių ūkinių, prekybinių, 
švietimo ir labdaros organiza
cijų- Balfui teko atstovauti šias 
eilutes rašančiajai. Mat, per
eitais metais ir Balfas yra ga
vęs nemažą kiekį maisto iš 
JAV vyriausybės, tai ir jis bu
vo konferąncijon pakviestas.

Konferenciją sukvietė že
mės ūkio departamentas. Ją 
pradėjo žemės ūkio sekreto
rius Orville Freeman, vadova
vo Robert G- LewE, žemės ūkio 
stabilizacijos ir konservacijos 
administratorius. Konferenciją 
aplankė ir pasveikino prezi
dentas John F.Kennedy.

Pagrindinį pranešimą padarė. 
žemės ūkio sekretorius Orville 
Freeman- Jis nurodė, kad apdir
bamos žemės plotas mažėja ir 
bus dar mažinamas, bet maisto 
produktų didėja ir didės, nes 
žemė geriau įdirbama ir dau
giau derliaus išgaunama, že
mės ūkio departamentas rūpi
nasi, kad maisto produktai bū
tų vis geresni ir prieinamomis 
kainomis. Tačiau atkreipė dė
mesį, kad mažėja pieno suvar
tojimas. Tai gali atsiliepti jau
nos kartos sveikatai ir pačiam 
ūkiui. Konferencija yra sušauk
ta pasvarstyti tą klausimą.

ELENA ARMANIENĖ
Balti morė, Md.

maisto ir jo netrūktų tuo atve
ju, jei sustotų JAV pagalba. 
Ta programa apima 20 kraštų. 
Geriausių rezultatų pasiekta 
Japonijoje ir Italijoje.

T. G- Davis, Jungtinių Tau
tų atstovas (UNICEF), pastebė
jo, kad apie 36 milijonai vai-

Ediskutavus pusdienių reika
lą viešom mokyklom, prieita 
Evados, kad ir tas reikalas bū
tų skubiau tvarkomas, ypač to
se vietose, kur tai labiausiai 
reikalinga.
Herbert J- Waters, kuris dir- rūpinami pienu; iš jų 30 mili- 
ba maisto atsargų paskirstymo 
agentūroje, padarė pranešimą, 
kaip pasaulyje siekiama gero
vės ir taikos vadinamąja “pie
no ir maEto taikos programa”. 
Kiti kraštai yra aprūpinami že
mės ūkio mašinomis, instruk
toriais ir kitokia pagalba, kad 
galėtų daugiau pasigaminti

— Atomas žurnalo adminis
tracija prašo visų ateitininkiš- 
kų vienetų vadovybes primin
ti savo nariams atsilyginti 
Ateities prenumeratą už 1961 
ir pratęsti 1962 metams.

Jodelė, Los 
Angeles, Calif-, Kuchel - Lips- 
comb rezoliucijai remti komi
teto lietuvių sk. pirmininkas, 
vasario mėn. viduryje vyksta 
į Washingtoną ir dalyvaus au
diencijoje pas prezidentą J. F. 
Kennedy- Delegaciją į Baltuo
sius Rūmus suorganizavo ir au
dienciją išgavo Waterburio 
bendruomenininkai, vadovauja
mi dr. Vileišio.

— Romas šviedrys, prieš 
metus baigęs Gomeli, N. Y., 
universitete fizikos mokslus, 
dabar profesoriauja Bogotos 
universitete Columbijoje, dės
to fiziką ir vakarais studijuo
ja sociologiją.

— Antanas ir Aleksandra 
Masioniai prašo pranešti, kad 
jie tebegyvena 233 Fulton PI., 
Paterson, N. J.

HUGHESTOWN, PA.

Sausio 29 mirė Darata Ver- 
sauskienė, motina sesers My- 
kolos Marijos iš Nukryžiuotojo 
Jėzaus vienuolyno. Velionė at
vyko Amerikon maždaug prieš f 
65 metus. Priklausė šv. Kazi
miero parapijai Pittston, Pa., 
ir tos parapijos tretininkams, 
Altoriaus, Rožančiaus ir ŠriL .kų įvairiuose kraštuose yraaĮK*§akramento draugijoms. Nuli£<

jonų yra mokyklinio amžiaus, 
jie dar gauna kasdien vieną 
maisto davinį.

Po konferencijos priimta vi
sa eilė rezoliucijų. Mums, lie
tuviams, būtų taip pat svarbu 
atkreipti didesnį dėmesį savo 
jaunimui, kad jis būtų fiziškai 
stipresnis.

Ryšium su tuo pranešimu, ’.... , . , F __. .. JAUNIAUSIEJI Marųuette Park tautinio ansamblio mokiniai šoka "Du
eileje referatų buvo svarstyti gaidelius” Kalėdų eglutėje sausio 7. Nuotr. Z. Degučio.
trys klausimai: jaunimo fizinE 
pajėgumas, mokyklų pusdieniai, 
maisto ir pieno suvartojimas 
taikos programai.

Charles B. Wilkinson, spe
cialus JAV prezidento patarė
jas, nurodė, kad šio krašto jau
nimo fizinE pajėgumas yra ga
na silpnas, nors sveikata aps
kritai yra gera- Fiziniam pajė
gumui pakelti būtų reikalinga 
mokyklose įvesti kasdien 15

- minučių fizinio lavinimo praty
bas ir sustiprinti medicinišką 
priežiūrą. Ragino, kad tam rei
kalui atkreiptų dėmesį aEkirų 
valstybių, miestų ir auklėjimo 
įstaigų vadovybės, mokytojai 
ir tėvai.

binti Skirtui — NO 4-2910; 
Liaudanskui — NO 5-0794; 
Petrauskui — NO 2-3017.

(nukelta į 6 psl.)

WATERRURY, CONN
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas, rengiamas Alto sky
riaus, bus vasario 11 d., 3 vai. 
popiet šv. Juozapo parapijos 
salėje, 29 John St. Meninę pro
gramą išpildys šv. Juozapo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. A. Aleksio, švilpukų or
kestras, vad- J. Stokes, para
pijos mokinių choras, vadovau
jamas seselių mokytojų- Taip 
pat pakviesti geri kalbėtojai.

Trilypės gegužinės reikalu 
pasitarimas įvyko sausio 28. 
Toji gegužinė numatoma su
rengti rugpjūčio 26 LakeWood 
Rd-. Belieriew Grove Park. 
Rengia LDS. Moterų Sąjungos, 
LRKSA Conn. apskritys. Tam 
reikalui išrinktas komitetą^

pirm. P. Jokubauskas. rašt. E. 
Veturienė, ižd. J. Burneckis; 
kiti talkininkai: 0. Šmotienė,
L. Liunienė. N. Vasiliauskienė,
M. šambarienė, M Kašėtaitė. 
M- Digimienė, M. Kalinauskie
nė, M. Kazlauskienė, A Klevas, 
J. Žemaitis. S. Zdanis, J. Jo
kubauskas. A. Barauskienė.

P. J.

— Ieško Juozo Adomaičio ar 
jo vaikų. J- Adomaitis, gimęs 
1886, E Lietuvos išvyko 1914 
metaE. Kurį laiką gyveno Broo
klyne, vedė nelietuvę. Ieško gi
minės Lietuvoje. Jis palp artp 
apie ji žinantieji prašomi atsi- 
liepti adresu: M. Šaulienė, 420 
12th Avė., Paterson, N. J. tel. 
SH 2-9042.

dime paliko keturias dukteris 
ir du sūnus: Mrs. James Banos 
(gyveno su motina), Mrs. Mar- 
garet Keen, Pittston, Pa., Mrs- 
Fred Miller, Adelphia, Md., se
serį Mykolą Mariją, Minervil- 
le, Pa.; Frank, Roselle, N. J-, 
ir Anthony, Avenel, N. J.; taip 
pat 12 anūkų ir 15 proanūkų- 
Palaidota iŠ šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios vasario 1 šv. 
Kazimiero kapinėse. (H.P.)

ELEMENTORIUS F
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti

Elementorių paruošė žinomas 
pedagogas Ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą 
jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys-

Vaikus galima pradėti moky
ti skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu-

Elementorius ruoštas 25 mo
tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Sirųankevidaus spalvotais 
piešiniais. Yra 112 psl. Išlei- 
do AteitE Brooklyne, N. Y. - 
Spaudė saleziečių spaustuvė Ita
lijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: AteitE. 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21. N. 
Y., ir pas platintojus. Įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

NEBŪK ŽILAS
“Florai Herb" yra nuo
stabi priemonė plaukų 

k priežiūrai ir natūraliai 
" spalvai atstatyti. Be da-

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas, riauksi tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę S <w. bonksj. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bo
site patenkinti. - - TROPICANA’. 
Dept. A: P.O. Box 305. Clinton, Intf.
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Nbaujonus kiSusimas
- Vakarų Berlyno žurnalistas 

Daniel Schorr įsiprašė, kad jį 
priimtų pasikalbėti Rytinės Vo- 
iietijos maskvihis vadeiva Ulb- 
richtas. Pasikalbėjimas turėjo 
būti perduotas amerikiečių ra
dijo ir televizijos .stoties CBS. 
Pirtnaė klausimas: “Kaip yra 
Rytinėje Vokietijoje su nusta- 
tiiumu?”. Atsakymas: “Pas mus 
nėra jokio stalinizmo, tai ne
gali būti nė nusialinimo”- Ant
ras klausimas: “Kaip,tai? Esu 
matęs Rostoeko mieste, kaip 
buvo nuiminėjamos Stalino 
aikštės lentelės ir keičiamos 
naujomis — Universiteto aikš
tės”. Ulbrichtas sumišo ir at
sakė: “Mūsų pasikalbėjimas 
baigtas”.

Žmona kaip užstatas
Vyras ir žmona gavo leidimą 

Rytinėje Vokietijoje aplankyti 
pažįstamus. Grįįo pro Helm- 
stedto muitinę. Vopsai — taip 
vadinami Rytinės Vokietijos 
bolševikiniai policininkai — ra
do pas tuos žmones dailią va
zą. Aiškino, kad tai dovana. 
Tačiau vaza buvo apmuitinta ir 
dar pareikalauta 50 markių pa
baudos, bet Vakarų Vokietijos 
markėmis. Vyras su savimi 
tiek vakarietiškų markių netu
rėjo- žmona buvo sulaikyta 
kaip užstatas, kol vyras tuos 
pinigus susiskolino pas pažįsta
mus.

DETROITO lietuviai dalyvavo miesto majoro inauguracijos baliuje. » k. j d. Ona M. Valatkienė — Moterų S-gos pirm., majoras Je- 
rome P. Cavanagh, Vladas Paužas — LB pirmininkas, Ralph J. Valatka —' Detroito lietuvių organizacijų, centro pirmininkas.

SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street . . . . TeL LAfayette 3-1038 
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami nuo vasario 1d., 1960

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

UAI AklhAC PIRMAD. ir KETVIRTAD.......... 9 v. r. iki 8 p.p.VALANuUj: ANTRAD. ir PENKTAD..........  9 v. r. iki 5 p.p.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

Sakai tiesą — esi kaltas
Budapešte, Vengrijoje, vie

nam turistui darbininkas norė
jo įduoti laišką, kad perduo
tų buvusiam jo draugui Kana
doje- Policija laišką čia pat at
ėmė. Darbininkas rašė, kad jo 
atlyginimas yra elgetiškas, o 
darbo normos nepaprastai di
delės. Už tuos tiesos žodžius 
gavo dvejis metus kalėjimo. 
Darbininkas Jefnoe Kiss dirbo 
Žibalo valyklose.

jie gali — tų negali
Tartlam miestelyje, Rumuni

joje, buvo' aukščiausios tary
bos rinkimai. Rinkimų j>atalpo- 
ye buvo griežtai uždrausta agi
tuoti. Taip skelbė rinkimų tai
syklės. Tačiau visos sienos bu
vo išrašytos komunistiniais šū
kiais; Vienas toks: “Kas balsuo
ja už komunistų partiją, bal
suoja už taiką”. lon Maturescu, 
paprastas žmogelis, įėjęs apsi
dairė ir ėjo lauk. Partietis ko- 
npunistas jį sulaikė ir paklausė: 
“Kodėl, nebalsuoji?”. “Negaliu 
balsuoti už tai. ką jau turime, 
—- atsakė. ?— Mums -laisvę at
nešė raudonoji armija“, žmo
gelis už “agitaciją rinkimų pa
talpoje” išsiųstas į koncentra
cijos stovyklą.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Tautos labui
Prašau atspausdinti šį mano 

kreipimąsi:
Vienas iš geriausių darbų, 

kuriuos amerikietis gali pada
ryti' — tai pirkti ,U. S. val
džios ir Jungtinių TaOtų bonus. 
Paremdami vąldžią ir Jungtines 
Tautas, mes dirbame pasaulio 
taikai ir sulaikome komunizmo 
plėtimąsi, čia yra didelis dar
bas, kuris užtruks ilgą laiką, 
bet žmonės turi nenusiminti 
ir rimtai, su stipriom širdim 
tęsti kovą.

U. S. bonų pirkimas palai
ko Amerikos stiprybę, padeda 
išlaikyti NATO ir ŠEATO.

Vytautas Skrinska,
41 Windham St. 

Worcester, Mass.

Lietuviu Fondo iniciatoriai, 
aukotojai ir Bendruomenės at
stovai jau susitarė dėl statuto, 
kuris Bendruomenės Tarybos 
korespondentiniu būdu patvir- ' 
tintas ir netrukus bus inkor
poruotas Illinois valstybėje. 
Fondas galės remti lietuvišką 
veiklą bet kur pasaulyje, ta
čiau pagrindinis kapitalas ne
liečiamas ir saugomas laisvai 
Lietuvai. Lietuvybei tremtyje 
išlaikyti naudojami tik procen
tai ir pelnas. Aukotojai (atski
ri asmenys. Bendruomenė, or
ganizacijos. parapijos) saugo 
pagrindinį kapitalą, kuris lieka 
visada pastovus, sprendžia pi
nigu investacijos būdus ir da
lyvauja kasmetinio gauto pelno 
paskirstyme lietuviškiem reika
lam- Tam tikslui aukotojai išsi
renka Fondo Tarybą, kuri sa
vo keliu sudaro valdybą ir ki
tas reikalingas komisijas. Fon
do nariu gali būti kiekvienas, 
kuris paaukoja fondui bet ko
kią auką Balsavimo teisę gau
na tas. kuris paaukoja nema
žiau kaip 100 dol. Nuo kiek
vieno paaukoto šimto dolerių 
įsigyjamas vienas balsas. Be to, 
statuto 8 paragrafas sako: “Au
kotojas. duodamas didesnę kaip 
trijų tūkstančių dol. auką, ga
li nurodyti taip pat ir tikslą, 
kuriam jo pinigai, ar jų reali
zuotas pelnas turi būti naudo
jami’’. Vadinasi, jei kas nori, 
tai turi teisę ir gali nurodyt, 
kad jo auka būtų panaudota 
kokiam specifiniam lietuviškam 
reikalui. Procentų skirstymo 
komisijoje Bendruomenė turės 
pusę narių, bet bus remiami 
tik tokie darbai, kuriem pri
tars komisijos dauguma.

Įstatai galės būti keičiami 
metiniame susirinkime papras
ta balsų dauguma, jei pakeiti
mai Fondo Tarybos rekomen
duojami. Metinis susirinkimas 
įstatus gali pakeisti be Tary
bos rekomendacijos dviejų treč
dalių balsų dauguma. Abiem 
atvejais pakeitimai įsigalioja 
be to pritarimo, jei kitas me
tinis narių susirinkimas juos 
priima trijų ketvirtadalių dau- MARGUETTE parko, Chicagoje, tautinio ansamblio mokiniai sausio 7 išpildi 
guma. Vadinasi, jokia maža Nuotraukoje vyresniųjų mokinių choras, vad. Fausto Strolios. Nuotr. Z. Degučio, 
grupė ar Bendruomenė nega
lės pasinaudoti veto teise. Vis
ką lems aukotojų dauguma.

Kaip žinoma, vieni norėjo, 
kad Fondas būtų visiškoje Ben
druomenės priklausomybėje, ki-

Dr- P. Razmos, Chicago, III., 
platesnio pranešimo spaudai 

santrauka

ti — kad būtų visiškai sava
rankus- Du fondai būtų mus 
tik suskaldę. Ačiū Dievui, kad 
rastas, sutarimas ir suderinimas. 
Kas norės pats turėti teisę į 
savo auką, galės aukoti Fondui 
tiesiog. Kas norės perduoti sa
vo teisę Bendruomenei, bažny
čiai, ar kitai organizacijai, au
kos per Bendruomenę, bažny
čią ar kurią organizaciją, šven
tai tikiu, kad ateitis parodys, 
kad mes esame susipratę lietu
viai ir tokių, kurie galėtų ir 
neaukotų, bus labai nedaug-

Noriu dar išreikšti padėką 
lietuviškai spaudai, aukavu
siems po tūkstantinę ar mažiau, 
kurių yra daugiau negu 20 
(daugiausia gydytojai), žadėju
siems aukoti greitu laiku, ku
rių turime apie 60 asmenų, o 
taip pat visiem Fondo iniciato
riam rėmėjam. įstatų rašyto
jam ir k. Kartu visus kviečiu 
talkon. Kas jau dabar gali pa-

aukoti bet kokią sumą Lietu
vių Fondui, gali siųsti tokiais 
adresais:

1. Kas nori siųsti auką per 
Bendruomenę, siunčia adresu: 
The Superior Savings and Loan 
Assoc., 6712 Superior Avė., 
Cleveląnd 3, Ohio. Sąskaitos 
nūmert^065^.

2. Kas nori pats disponuoti 
savo auka, siunčia adresu:

Lithuanian Foundation, Nr. 
89463, Standard Federal Sąv- 
ings and Loan Assoc., 4192 
Archer Avė., Chicago 32, III., 
arba Lithuanian Foundation Nr- 
17192, St. Anthony Savings 
and Loan Assoc., 1447 So 49th 
Court, Cicero 50, UI.

Lietuvių Fondo statutą ga
lima gauti Bendr- Centro Val
dyboje arba pas A. Rūgytę 
adresu: 5746 So. Justine St., 
Chicago 36, III.

LOS ANGELES. CALIF.
(atkeltais 5 psl.)

Miškas ūžia, verkia, gaudžia ...
Tai radijo vaidinimo pava

dinimas. Vaidinimas bus trans
liuojamas iš Bruno Gedimino 
vedamos lietuviškos radijo va
landos Vasario 16 proga. Vai
dinimas bus perduotas vasario 
10, šeštadienį, 9 vai. ryte.

Vaidinimas yrą skirtas Lie
tuvos partizaiŠjiš-K Bus • vaidi
namas iš plokštelių. 1951 me
tais suvaidintas ir įrašytas į 
plokšteles, pirm^ kartą suskam-. 
bėjo radijo bangomis Detroite. 
Ten. prie Baltijos melodijų lie-

tuviškos programos buvo susi
organizavęs vaidintojų būre
lis, kuris tą vaidinimą atliko.

Scena vaizduoja partizanų 
slėptuvę, kuria iš pasalų už
puola priešai- Vaidinimo auto
rius — Jurgis Gliaudą — per
kelia klausytojus į tą pasaulį, 
kur partizanas nepasiduodavo 
priešui, bet išsisprogdindavo. 
Vaidinime dalyvavo pranešėju 
Janušauskas, vaidino — Gliau- 
dienė, Sližys, Saladžius, Doge
lis ir Tamošiūnas.

Lietuviškoji programa per- < 
duodama iš KBLA stoties — ; 
1490 kc- Arvydas !

AMERIKOS IR EUROPOS VALSTYBES SUGRETINUS

Laidotuvių Direktoriai 
MAZEIKA&EVANS 

€845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
JUR-CONDfflONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REp«bBc 7-8600 REpvbRe 7-8801

Amerikos Jungtinės Valsty
bės dabar turi 50 žvaigždžių. 
Tiek yra federalinių vienetų, 
vadinamų valstybėmis- Jei jos 
būtų visai atskiros valstybės, 
tai nebe viena būtų didesnė už 
Europos didžiąsias valstybes. 
Štai kai kurie sugretinimai:

Airija (2,834,000 gyv.) yra 
tokio didumo kaip West Vir- 
ginia.-

Graikija (8,317.000 gyv) yra 
tokio pat didumo kaip North. 
Carolina.

Danija (4.581.000 gyv.) tru
putį didesnė už Massachusetts, 
Connecticut ir Rhode Island

Prancūzija (45,730,000 gyv.) 
mažesnė negu Colorado ir New 
Mexico drauge.

Vakaru Vokietija (55,577,000 
gyv.) truputį didesnė už Illi
nois ir Indiana kartu sudėjus.

Ryty Vokietija (komunistinė, 
17,298,000 gyv.) yra tokio di-' 
durno kaip Tennesee.

ILGO GROimO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4-50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų_____  5X0

5X0 
8X0 
4X0 
4X0 
5.00 
6X0 
7M 
5X0 
5X0 
6.50

15.00 
1.00 

>6.00 
12X0 
5X0 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

Dainuojame su Rūta, 17 liaudies dainų; įdainuota “Rūtos" 
ansamblio ................     (stereo $6-00)

Pavergtos tėvynės dainos ir tokiai, J. S t ūkas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir tokiai, Monitor Co. 16 dainų ir tokių 
Lietuviškos dainos. Bostono lieL mišraus choro 17 dainų .... 
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 tokių muzikos_____
Lietuviški mariai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens lieL kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6X0) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 lieL dainų (sL $7.50) 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ..........----- ..._
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ------ .................
Ar pameni... V. Stankus, 10 tokių muzika (stereo $7.00) 
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienš (3 plokštelės) .......
Lietuvių tokių rinkinys, A. šabaniauskas, albumas X .........

” ” albumas XI .........
Tautinių tokių rinkinys (14 tokių) ...........................................
žirginėliai, Montrealio lieL dramos vaikams pasaka ...........
Lithuanian, 2-speed record course ........ ........ — ----- .—

Plokštelių albumai gaunami:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby- Avė.' Brooklyn 21, N. Y.

Namų pardavimo bei apdraudipio reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

1104)4 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y. <

Tel. VIrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

APLANKYTI tavo artimuosius Lietuvoje 

sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas

OABAR JOS GALITE

Mūsų įstaiga taip pat 
visus Sovietų Sąjungos 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems i 
kite/skambinkfte daugiausiai patyrusiam kelionių
Mes padedame jums atsigabenti savo (

informacijom? raky- i 
ių biurui j R. Europa Į

gimines ii Sovietų Sąjungos |

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 86, N. Y. e Tel Clrcle 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by Vneshposiltorg I

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminžsms I bet kuria 1 
SSSR dalį. 4
SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 4

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų ] 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- J 
kant kitur Jūs galite gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti- 1 
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- j 
kainų kainaraftčių rašykite ar aplankykite jums artimiausia skyrių: 1

Norvegija (3,586,000 gyv.) »
* ♦- J J X XT • » • NEW YORK 3. N.Y, 39 - 2nd Avenue — Td.: AL 4-5456truputį didesne už New Mexi- - - - - - ---------
co.

Suomija (4.477,000 gyv.) yra 
mažesnė už Montana

Italija (50,763,000 gyv.) yra ) 
mažesnė už New Mexico. t

Belgija (9,104,000 gyv) tru- > 
pūtį didesnė negu Maryiand. >

Didžioji Britanija (Anglijfe, ~ ......... ■ - -
Škotija. Wales, S» Airija — 1.1- ’
52,670,000 gyventojų) yra ma- “
žesnė už Wvominc mas koallcDo3e del su »

y Maskva: laisvieji demokratai už »
Olandija (11,417.000 gyv.) Vokietijos tiesiogines derybas J

yra mažesnė -negu Vermont ir su Maskva, krikš- demoluatų ‘
New Hampshire unijos spauda prieš.

TeL: OI 5-8806 4
Tel-: FO 3-6569 1
Td.: MU 4-4619 I
tm • • n ?-i4an 4

Td.: HU 1-2750 į
Td.- SW 8-2866 1
Tel-: TO 7-1575 1
Tel.: TO 1-1068 ]

• CHICAGO 22. i«, 2222 W. Chicago' Avenue - Tel.: BR 8-6966 1
• CHICAGO 8, III, 3212 5c. Halsted Street — Tel.: WA 5-2757 J
• SAN FRANCISCO. C ai- 2076 Sutter Street - ▼•*.? TI 6-<ST» 4
• NEWARK 3. N. J, 428 SpHngfiekf Avenue - Tel.- P» 3.1747 J
• PHILADELPH1A 73. Pa. 530 W. Girard Ave_ — Tel. WA 2-4035 «
• WATERBURV, Ccnn. 6 John Street - Tel.: PLaza 6-676S !

— O*. 8-2256 3
Td.: GR 2-6507 4

• OETROIT. Mfch„ 7300 Michigan Avenue — Td.: VI 1-5356 3
• ATHOL, Mmb^ 61 ML PteMont Street — CM €62*5 4
• LOS ANGELES 22, Calif.. 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 *
• BOSTON 18, Mm, 271Shawmut Avė. — Td.: Ll 2-1767 j
• VINELAND, NJ, Wed Landi* Avė, Creek Orthodox Club BMg. |

SkyrtUR atkkryiM penktadlcnlate. tošiadleniau* ir eeMnądlenida J

• BROOKLYN 7. N. Y. 600 Sutter Avenue -
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street —
• PATER8ON 1, N. J- 99 Main Street —
• NFW HAVPN Conn„ 6 Oav Street
• PITTS8URGH 3, Pa, 1015 E. Careon Street
• WORCESTER. Mate, 174 Millbury Street
• HAMTRANCK, Midi, 11333 Jot. Campau •
• CLEVELAND 13, Ohio, 904 Literary Road

-J • WATERBURV. Conn.. 6 John Street - Td.: 
I • GRANO RAPIOS, MIcIl, 606 Bridge SL. N.W.

: t • PASSAIC, N. J„ 176 Marfcet Street -*>' T



H. W. MALĖ * FEMALE

latviams ir es-

Į LOS ANGELES, CALIF.
ADVOKATAS

tistinius davinius. Pernai pa-

• u;

► 
>

viams rusai ir 
savo Lietuvos 
ir mirti-

Juozas Audėnas, ekonomis
tas, geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7- 9518.

V/ILLIAM J. DRAKE - 

DRAGŪNAS

Amerikos civilinė aviacija
84 -14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIdcory 1-5220

REAL ESTATE

NAUJAS PASAULIO
2

NAUJO Babelio bokite projektas.

SIBIRAS IR LIETUVIŲ MALDOS
Platus, miškingas, kalnuotas, 

pelkėtas, didelių šalčių ir be 
galo retai apgyventas kraštas 
Rusijos rytuose, nuo Lietuvos 
į rytus toli už Maskvos mies
to ir už Uralo kalnyno, nusi- 
tęsiąs ligi Japonijos vandenų. 
Jau Rusijos carai lietuvius iš- 
tremdavo, anot vyskupo Anta
no Baranausko dainos žodžių, 
“už Uralo, žemės galo, — ne 
po savo šalį”: suprask, lietu- 

tada neleisdavo 
šalyje gyventi

Lietuviams, 
tams tas pats Sibiras ir bolše
vikinių carų laikais tebėra trė
mimo vieta. Vieni iškankinti, 
darbais nuvaryti ir išbadėję ten 
miršta, kiti šiaip taip ilgiau pa
tveria- Hgėdamiesi savo Lietu-

vos ir laisvės, kad kūniškai ir 
dvasiškai ilgiau ištvertų, net 
štai sau lietuviškas maldakny
ges pasirašo, įsiriša ir savųjų 
tarpe platina.

Cariniai rusai lietuvių tau
tai buvo uždraudę net 40 me
tų lietuvišką spaudą. Ir dabar
tiniai bolševikiniai rusai nelei
džia ir neleis, kad ir tokios 
maldaknygės spausdinti Tai 
tuo būdu ir lietuviška malda
knygė ten platinama tik ran
ka rašyta. Ir tokia gėda tebe
tveria net dvidešimtajame am
žiuje.

Maldaknygė iš Sibiro yra ir 
čia jau kaip reikiant išspaus
dinta. Pasiteiraukit, paskaity
kite, — patiks. Lengviau ir Si
birą suprasime- Smarkiau gal
voti išmoksime. z.

koko dabartinis valdovas ge-, lometrat Ttt.esą keturių j|a- 
nerolas Kassem sugalvojo, kad 
jo šalyje turi būti ‘‘pasaulio 
stebuklas”, kuris turistus trauk
tų iš viso pasaulio. Dar š| pa
vasarį bus itiobniugai padėti 
pagrindai moderniam pastatui 
— Babeliui Nr. 2-

Kassem valdo dabar kraš
tą, kuris buvo garsus praeity
je ir taniame buvo statomas 
Babelis Nr. 1. Maždaug prieš 
4,000 metų abiejuose Eufrato 
upės krantuose buvo galingiau
sias ir turtin^ausias tų laikų 
miestas, kuriame buvo skaičiuo
jama du milijonai gyventojų— 
Babilonas, Babelis. Ten šian
dien tik trys kalvos, kuriose iš 
po smėlio kyšo griuvėsiai ksn 
raliaus Nebukadnezaro rūmų. 
Jie buvo taip pat priskiriami 
prie pasaulio stebuklų dėl “ka
bančių sodų”. Iš po smėlio ky
šo ir Babelio bokšto griuvėsiat

bortinių Londonu plotas, šiau
rinėje pusėje nuo karaliaus ri
mų, sako Herodotas, buvo 100 
metrų Babelio bokštas. Stati
nys buvo septyni vienas ant

Viršutinis buvo skirtas dievai
čiui Mardutari ir ten gyveno 
vaidilutė- Bokštas taip pat tar
navo astrologų stebėjimam. 
Apie 450 metų prieš Kristų 
miestas ir bokštas buvo ištikti 
naujo karo —- Babiloną užpuo
lė peršat Nuo tada miestas ne
atsigavo. Lakuojantieji smėliai 
jį klojo labūm ir labiau. Dyku
mų beduinai aplankydavo jį 
kad pasiimtų akmenų savo fir- 
kėlėm. j f

Tik prieš šimtą metų archeo
logai.pradėjo kasinėti ir keiti

tyrinėtojas nustatė vietą, kur 
- L turėjo būti anas Babelio bokš- 

Babelis 2250 prieš Kristų bu- tas. šv. Rašte (Gen- 11, 9) jis 
vo Babilonijos valstybės sosti- simboliškai išreiškia nuo Dievo 

nutolusią žmoniją, kuriai susi
maišę liežuviai — taika ir ra
mybė.

Dabartinis Irako valdovas Ka- 
sem pasiryžęs Babelį Nr- 2 pa
statyti toje pat vietoje, tokio 
pat aukščio ir tokios pat for
mos. Gal net ir tuos pačius ak
menis panaudojant Baigtas tu
rėtų būti *1968, jei vėl nesusi
maišys statytojų kalbos ...

nė. Apie 700 metų prieš Kris
tų buvo išgriautas asyrų- Ta
čiau Nebukadnezaris karalius, 
miestą atstatė, pavertęs jį pui
kiausiu pasaulyje miestu. Pagal 
graikų istoriko Herodoto pasa
kojimus, miestas buvo abiem 
Eufrato pusėm kaip keturkam
pis- Vienos sienos ilgis buvęs 
22 kilometrai mūsiškai matuo
jant, o visas plotas 490 kv. ki

ANTIOUE DiALCRS

50% food. Lucralive net income as- 
sured. Price $17,000. VVonderfui op- 
portunity ior famiiy operatiotL — 
Muat te aeen. Call GE 7-1990 or 
NE 8-5115.

MSPLAY .

Statistika rodo dar tokias ne
paskelbė praėjusių metų sta- laimes: 18,900 užsimušė krisda

mi, 6,500 nuskendo, 2,300 bu- 
dangėmis perskrido 57.600,000 vo suvažinėti skubančių gaisri-
žmonių; prieš keturiolika metų ninku. 40 mirė žaizdami futbo- 
(1947) tiktai 14,000,000- Bet lą. 5,100 buvo užmušti ūkiuose 

prie mašinų. 3,300 užmušti ma
šinų ne ūkiuose, 460 užsimušė 
važiuodami dviračiais, 170 pa
skendo namie vonioje. Čia tai 
buvo prasčiausia: išėjo žmogus 
tik nusiprausti ir visai išėjo 
iš pasaulio.

Jei norėtum pasimaudyti Pa- 
cifiko šiltuose vandenyse ir ten 
iš New Yorko skristum kasdien, 
išbūdamas ore astuonias valan
das, tai yra tikra, kad po 83 
metų žūtum lėktuvo katastro
foje- Bet retas žmogus ir žeme 
vaikštinėdamas išgyvena 83 
metus.

tada lėktuvų nelaimėse žuvo 
219 žmonių, o pernai — 122. 
Vadinasi — jeigu 300 milijonų 
žmonių praskrenda vieną mylią, 
tai iš jų vienas žūva. Jeigu 
tiek pat žmonių ir toki pat ke
lią važiuoja automobiliu, tai žū
va 7. Taigi, skridimas yra sau
gesnis, bet lėktuvo katastrofos 
daro sunkesnį įspūdį: žūva iš 
karto kelios dešimtys, o auto
mobilių katastrofose — tik vie
nas ar du. Bet praėjusiais me
tais automobilių nelaimės viso 
nusinešė 38,000 žmonių.

TAIP ATRODĖ Babelio bokžtas prieš 4000 metų; piešinys pa
darytas pagal senovės aprašymus ir archeloginius tyrinėjimus.

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Bartkus, Domininkas, Alekso 

sūnus, ir šeima
Biederman, Gustavas ir . žmo

na Stefanija, gimę Lietuvoje, 
bei jų vaikai Malvina, Olga, 
Rudolfas ir Stefanija. Gyveno 
Brooklyn, N. Y.

Jackauskienė, Ieva, jos duk
tė Slaninienė - Jackauskaitė, 
Magdė, ir dukters vyras Sla
nina, Aleksas __

Janušauskienė, Elena, iš Van- ... ,
teinių hn, Radviliškio vai-, nantieji maloniai prašomi at-
Siaulių apskr. siliepti:

Linkevičius, Antanas, žmona
Elena, sūnus Jonas, duktė Ly- , ****** 82nd St., New
da, gyvenę Šiauliuose

Litvinas, Jonas ir Pranas, iŠ 
Pašušvio vai., gyveno Reading, 
Pa-

Maciejūnienė - Socikaitė. Ona 
kilusi iš Vilniaus apsk., gyve
no Baltimore, Md.

Martišauskas, Antanas, Vin
co sūnus

rijoje 1900 m- spalio 3 d., gy
venęs, Klaipėdos krašte.

Remeika, Petras, 1947 m. bu
vęs Vokietijoje.

Slaninienė - Jackauskaitė, 
Magdė, vyras Slanina, Aleksas 
ir motina Jackauskienė, Ieva

Urbonavičiūtė, Jadvyga ar 
Jonė, gydytoja, gyveno Pietų 
Amerikoje —. Argentinoje ar 
Brazilijoje —seserimi:

Ieškomieji arba apie juos ži-

Consulate General of

York 24, N. Y.

Lith-

Monkevičius, Pranas, Antano 
ir Magdalenos sūnus, gimęs 
Amerikoje

Novogrodskis - Novogruds- 
kas, Antanas ir Jonas, bei Jo
no sūnus Jonas, kilę iŠ Rasei
nių apsk.

Plsuška, Antanas, gim. Ame-

BUSS. OFORTUNITY

U L LUNCHEONETTE. Fountain,

EERNAL ANTIOUAKY
Snęcšalus pokaMdinls JŽMiėKvtmas 
— PAVKIKSLiAL (KNKLAL SAR
VAI. RPJG, DEVOdONALAT Ir

NEOPOLITAN KESTAURANT

Automobile Custom Coach Work of 
distinction. Painting, Body aiterar 
tions, Upholstery 4 CoUision Work. 

GEiGEL CORP. 
11-26 46 Road 

Long Island City 1, N.Y.
EXeter 2-2339 o EXeter 2-2376

ROSEDALE—Pope Pious X Parish 
detached 6 year old Ranch, 3 bed- 
rooms, 48x118 comer plot, comp- 
letely fenced, oversized garage, Air 
Conditioned, Wall to wail carpet, 2 
patios, tinished, oil heat, basement, 
aiuminum storins & screens. Many 
extras. GI mortgage. $21,450. Mušt 
be seen. — Call owner LA 7-7318.

BOYS AND GIRLS
with Driver’s licenses. Able to work 
by themsdves. Salary guaranteed 
and provisions. Good appearance 
& some English need for advance- 
ment Sales Organization — VVrite 
Box Fl, Room 824, 11 West 42nd 
St., N. Y. 36. Give your phone No.

Stephen Bredes, Jr

37 Sheridan Avenue 
Broi^fyn 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

C. A. Voket - Vokietaitis
ADVOKATAS

Lietvviikų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

_ PETRO LISAUSKO 
krautuve

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-8087

Perkant didesniąją kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Liguor Store, Ine.
Brooklyn 11, N. Y.322 Union Avė.

TeL: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special prlce for Weddinga and Parties 
346 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y TeL Stagg 2-4329

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica AveM Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co

- Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BBOOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STaggs2-5938

41 — 40 74th St 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIKRODININKAS

Laikrodžiai
' 485 GRANO STREET- 
BrookJyn 11, N.Y. EV 4-2318

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. KICHMGND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

Darbininko administracijoje veikla SPAUDOS KIOSKAS. Čia 
gaunami naujausi lietuvižkų knygų leidiniai; lietuvitki kryželiai 
labai pigiomis, kainomis; lietuviikos plokštelės, maldaknygės bei 
jvairios devuciJonaHjos.

Kas nori 'garai melstis, įsigyja tik ką Nėjusią H spaudos prel. 
P. M. Juro maldaknyge DIDYSIS RAMYBĖS AALTINIS, 3-Ciasis 
papildytas naujomis maldomis bei litanijomis leidimas. Maldaknygė 
labai patraukli ir gera dovana visokioms progoms. Kaina $400.

Dvi naujai Kleistos knygos už $5.00 — SAULE KRYŽIUOSE,

paL ( paskirai kaštuoja $3j00); ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, AHs 
Rūtos romanas, kuris vaizduoja senosios Lietuvos gyvenimą (kai
na »4X»). UMaakaat abidvi kartu tik $5.00.

A. Laito ŽODYNAS už pusę kainos (vietoj $14.00 — tik $7^5 
su persiuntimu). Lietuviškai - angliškas ir angliškai - lietuviškas. 
Virt 1250 pual^ gražiai įrištas. Yra tik ribotas skaičius. Naudinga 
dovana visiems Ir visada.

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
•10 Willoughby Ave^ Brooklyn 21, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKĄ* 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.

duodami polaldotuvlnlal 
pietos. Pirmos rMies Ito- 
tuvHkaa maistas prtoina- 
momis kainomis.


