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MALIKAS VĖL PRADEDA NUO
KALTINIMŲ Katyno žudynes įvykdę Sovietai

New Yorkas. — Paskutinėje 
Jungt. Tautų sesijoje Paryžiu
je sudarytoji nusiginklavimo 
komisija pradėjo darbą. Komi
sijoj dalyvauja 12 kraštų. Jos 
pirmasis uždavinys sudaryti 
planą, pagal kurį visos valsty
bės praneštų Jungt. Tautoms, 
kiek jos turi ginklų, įskaitant 
ir atominius, ir leistų tuos 
duomenis Jungt. Tautoms pa
tikrinti. Tokio patikrinimo 
tikslas sustabdyti dabartines 
ginklavimosi lenktynes. Šį dar
bo planą komisijai pasiūlė JAV 
atstovas.

Sovietų atstovas Malikas 
tuojau pasiūlė, kad komisija 
savo darbą pradėtų žymiu su
mažinimu penkių didžiųjų val
stybių — Sovietų, komunisti
nės Kinijos, JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos — karinių pajė
gų. Taip pat turį tuojau pat

SUDARYTI VYKD. TARYBĄ 
PROF. J. KAMINSKAS 

ATSISAKO

Kaip jau buvo pranešta, 
Vykd. Tarybą sudaryti Vliko 
buvo pasiūlyta šiuo metu JAV 
esančiam prof. J. Kaminskui. 
Tačiau prof. J. Kaminskas šio 
uždavinio imtis atsisakęs. Atsi
sakymo motyvai kol kas neži
nomi.

SIŪLO SUTEIKTI LIETI- 
VIAMS ŽVEJAMS PRIEG

LAUDOS TEISĘ

Neseniai į JAV atvykusieji 
trys lietuviai žvejai, kurie pra
ėjusią vasarą pabėgo iš Lietu
vos į Švediją, į JAV įvažiuoti 
leidimą yra gavę tik ribotam 
laikui. Bet jie nori pastoviai 
apsigyventi. Tad senatorius 
Flood pasiūlė suteikti jiems 
prieglaudos teisę.

BALFo PIRMININKAS IŠVY
KO f EUROPĄ

New Y’orkas. Kovo 14 d. 10 
v. “Queen Mary” laivu į Euro
pą lietuvių šalpos reikalais iš
vyko Balfo pirm. kan. dr. J. 
Končius. Jis aplankys Vokieti
ją, Italiją, Belgiją, Daniją ir 
Švediją, ištirs ten likusių lie
tuvių gyvenimo sąlygas ir rei
kiamos pagalbos galimumus, 

tarsis su PICMME ir kaip 
“Care” įgaliotinis aplankys vi
sas “Care” stotis Europoje. 
(Plačiau apie Balfo pirmininko 
kelionės planus Europoje 4 
psl.).

SOVIETU KARIU NUOTAI
KOS BLOGOS

Dueseldorf, Vokietija.—Pra
ėjusį mėnesį perbėgęs į Vaka
rus Sovietų puskarininkis N. 
Novoselčenko spaudos atsto
vams pareiškė, kad Sovietų 
karių Vokietijoje nuotaikos e- 
sančios labai blogos ir daugelis 
jų dezertiruotų. jei būtų gau
tas įsakymas žygiuoti prieš 
Vakarus. Novoselčenko prisi
pažino klausęs Voice of Ameri
ca ir anglų radio pranešimų, 
nors viršininkų buvo- skelbia
ma, kad visa, ką vakariečių ra
dijas pranešinėja, esąs melas.

BRAZILIJA IR JAV PASIRA
ŠĖ KARINĘ SI TARTĮ

Rio de Janeiro. — JAV pa- 
, siuntinys Brazilijai ir užsienių 

. reik. min. J. N. da Fontoura 
čia pasirašė tarpusavės para
mos sutartį, ginant Vakaru 
pusrutulį. Panašias sutartis 
pastarosiomis savaitėmis JAV 
pasirašė su Peru. Ekvadoru ir 
Kuba.
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būti uždrausti ir atominiai 
ginklai.

Kitiems atstovams pasisa
kius už JAV atstovo pasiūlytą 
darbo planą, Malikas iškėlė ta
riamai JAV vedamą Korėjoj 
bakteriologinį karą ir siūlė, 
kad jis būtų pirmoj vietoj už
draustas, nes tuo ginklu jau 
dabar esą naikinami žmonės. I 
tą priekaištą JAV atstovai Ma
ukui atsakė, jog tai yra grynas 
melas. Tuo įsitikinti Sovietai 
gali labai lengvai. Užtenka, kad 
Malikas, būdamas užsienio rei
kalų viceministeris, padarytų 
žygių, jog Kremlius sutiktų, 
kad šį dalyką ištirtų nešališka 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus komisija.

Jungt. Tautų gen. sekr. T. 
Lie taip pat šiomis dienomi pa
reiškė, jog kalbos apie bacilų 
karą Korėjoj yra grynas ko
munistų prasimanymas.

Gen. Eisenhoweris, laimėjęs pirmi
nius rinkimus New Hamnshire. ba
landžio 15 d. vėl turės stoti i var
žybas su senat. Taftų ir II. Stasse- 
nu New Jersey. Daug kas mano, 
kad pirminiai rinkimai New Jersey 
gali turėti lemiamos Įtakos kandi
datų i prezidentus nominacijai. Šioj 
pramonės valstybėj rinkimuose da
lyvaus apie 2.350.000 rinkėjų.

Svarsto Sovietu 
pasiūlymą

Londone. — Vakarų atstovai 
čia svarstė Sovietų pasiūlymą 
sušaukti keturių didžiųjų vals
tybių konferenciją, kuri su
jungtų dabar perskirtą Vokie
tiją ir paruoštų su ja taikos su
tartį. Panašūs pasitarimai įvy
ko VVashingtone ir Paryžiu
je.

Sovietai yra pasiūlę sujung
ti Vokietiją ir leisti jai sudary
ti savo saugumui visų ginklo 
rūšių kariuomenę, bet su są
lyga, kad Vokietija bus neut
rali ir nesidės nė į vieną blo
ką.

Manoma, kad Sovietų pasiū
lymas Vakarų bus atmestas, 
nes Sovietai ir sovietinės Vo
kietijos zonos vyriausybė nesu
tinka leisti Jungt. Tautų komi
sijai ištirti, ar sovietinėj zonoj 
yra įmanomi laisvi rinkimai, ši 
komisija jau yra atvykusi į 
Vokietiją, bet komunistinė so
vietinės zonos vyriausybė pa
reiškia. kad toks tyrinėjimas 
esąs k šimasis į vokiečių vi
daus reikalus ir nežada komi
sijos įsileisti. Rytinės Vckie ri
jos zonos parlamentas, kuris 
yra sudarytas komunistinio te
roro sąlygose, tik kreipėsi į 
Vakarų vyriausybes, kad būtų 
priimtas Sovietų pasiūlymas.
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sako buvęs ju pulkininkas

Chicago. — Katyno žudynes 
tyrinėjančiai komisijai buvęs 
Sovietų pulkininkas Vasilius 
Jeršovas paliudijo, kad tos žu
dynės yra įvykintos Sovietų. 
1945 m. lėktuvu į Vakarus pa
bėgęs pulkininkas pareiškė, 
jog Sovietų valdymas remiasi 
krauju, ir jis pats tikisi, jog 
jam nedaug lieka gyventi, bet 
jis pasiryžęs pasakyti tiesą. 
Sovietų armijoj, kaip pareiškė 
Jeršovas, yra specialūs žudikai, 
kurie įsakymus gauna betar
piškai iš politibiuro ir saugu
mo ministerijos. Vienas tokių 
žudikų, kapitonas Borisovas, 
karo motu buvo prikomandi

PAŽANGA DERYBOSE LABAI 
MAŽA

Munsan. — Korėjos paliau
bų derybose pasiekta mažos 
pažangos. Pasiektas susitari
mas. kad paliaubų vykdymo 
priežiūra apsiribos abiejose 
pusėse penkiais atvykimo uos
tais. Bet reiškiama susirūpini
mo, kad dalykas vėl užklius, 
kai reikės nustatyti pačius uos
tus, kuriuose veiks neutraliųjų 
kraštų stebėtojai. Komunistai 
taip pat atsisakė savo reikala
vimo, kad neutralūs stebėtojai 
tikrintų ir slaptuosius ginklus 
Bet dėl pačių neutralių stebė
tojų galutinai nesusitarta. So
vietų dalyvavimą Jungt. Tau
tų atstovai griežtai atmetė, bet 
komunistai tebereikalauja, kad 
jie būtų priimti. Taip pat dar 
"nesusitarta dėl komunistų rei
kalavimo. kad paliaubų metu 
jie galėtų statyti aerodromus, 
su kuo Jungt. Tautų delegacija 
nesutinka.

Komunistų atstovai taip pat 
pareiškė smarkų protestą dėl 
įvykių Koje saloje. Jie kaltina 
sąjungininkus už tariamą be
laisvių žudymą, nors komunis
tai belaisviai buvo nušauti, kai 
jie puolė praeinančią prieš ko
munistus nusistačiusių belais
vių grupę.

Dėl belaisvių savanoriškos 
repatriacijos komunistai tebe- 
sispiria. Dėl to šis klausimas 
vėl grąžintas svarstyti pakomi
sei.

Kovos fronte
Sausumos fronte paskutinė

mis dienomis buvo gana ra

Mažo prancūzų Alpti) kaimelio Tijrnes gyventojai atsisakė išsikelti iš savo sodybų ir sti šakėmis bei 
medžiokliniais šautuvais puolė atvykusius juos iškeldinti valdininkus. Gyventojai iš Tignes turi būti iš
kelti. nes ėia statoma elektros jėgainei užtvanka ir kaimo vieta bus užlieta vandens. Gyventojai tačiau 
nepatenkinti paskirtu jiems atlyginimu.

ruotas prie Jeršovo vadovauto 
dalinio. Dalinio tiekimo sky - 
rius buvo gavęs iš Maskvos į- 
sakvmą šiam žudikui prieš 
kiekvienas žudynes ir po jų 
išduoti degtinės, ir Borisovas 
nuolat jos gaudavo. Šis polit- 
biuro žmogžudys daug kartų 
pasakojęsis, kaip jo dalinys 
žudė Katyne lenkų karinin
kus.

Po Jeršovo liudijo buvęs Len
kijos Raudonojo Kryžiaus ge
neralinis sekretorius K. Skar- 
žynski. Jis yra inspektavęs 
Katyne atrastus masinius ka
pus ir tvirtai įsitikinęs, kad žu
dynes įvykdo Sovietai. Prie 

mu. Apie susirėmimus praneša
ma tik iš rytinio fronto ruo
žo. kur sąjungininkų tankai 
sunaikino 36 'priešo įtvirtintus 
apkasus ir 121 namą, kuriuo
se buvo komunistai užsibari
kadavę. Didesnę veiklą išvystė 
tik oro pajėgos, kurios puolė 
priešo užnugary karinius taiki 
nius. Savaitės būvy taip pat 
sunaikinta 15 priešo spraus- 

minių lėktuvų.

Lovett įspėja komunistus
Washingtonas. — Gynybos 

sekr. Lovett įspėjo komunis
tus, kad jie patirs tik didelių 
nuostolių, jei vėl bandys pra
dėti ofensyvą. Lovett pastebė
jo. kad praėjusių šešių mėne
sių laikotarpy sąjungininkai 
sukurė tvirtą gynybos liniją 
skersai visą Korėjos pusiasalį. 
Jei priešas čia bandytų pradė
ti ofensyvą, jis patirtų čia di
delius žmonių ir medžiagų nuo
stolius.

KADA VOKIETIJA 
GINKLUOSIS

Washingtonas. — Vakarti 
Vokietijos valstybės sekreto
rius Dr. W. Hallsteinas šiuo 
metu vieši Amerikoje, lankėsi 
pas Achesoną ir spaudos at
stovams pareiškė: Vokietijos 
apsiginklavimo pradžia pri
klausys nuo to. kada vakariniai 
sąjungininkai patvirtins susita
rimą. dėl kurio aukštieji ko
misarai dabar derasi su Bon- 
nos vyriausybe. 

lavonų rasti užrašai nesiekė 
vėlesnio laiko, kaip ligi 1940 
m. gegužės mėnesio. Ligi to 
laiko ir nužudytųjų šeimos iš 
jų gaudavo pastoviai laiškus. 
Bet po šio termino niekas dau
giau laiškų iš jų jau nėra ga

vęs.

KOJE SALOJE VĖL ĮVYKO 
TARP BELAISVIU 

SUSIRĖMIMAS

12 asmenų yra žuvę ir 2(» 
sužeisti

Koje sala. Korėja. — Tarp 
nesutinkančių Šiaurės Korėjos 
belaisvių grupių vėl įvyko susi
rėmimas, kurio metu 12 asme
nų žuvo ir 26 buvo sužeisti. Su
sirėmimą iššaukė tai, kad sto
vykloj Nr. 93 belaisviai pasi
sakė esą prieš komunizmą ir 
iškėlė savo pačių pasigamintas 
Pietų Korėjos ir Jungt. Tautų 
vėliavas. Šios stovyklos be
laisviams vykstant į darbą pro 
komunistų dominuojamą sto
vyklą Nr. 92. joje laikomi be
laisviai akmenims puolė praei
nančią Nr. 93 stovyklos belais
vių grupę. J užpuolimą antiko- 
munistai belaisviai atsakė taip 
pat akmenimis, o belaisvius 
lydėjusieji Pietų Korėjos karei
viai, nežiūrėdami draudimo, 
pradėjo į užpuolikus šaudyti.

STATYBOS DARBININ
KAMS PAKELTAS ATLY- 

GYNIMAS

VVashingtonas. — Atlygini
mų įstaiga leido 3.500,000 sta
tybos darbininkų pakelti 15 
centų valandai atlyginimą. 
Ligšiolinis vidutinis statybos 
darbininko atlyginimas buvo 
$2.46 į valandą, bet jis labai 
svyruoja — nuo 88 centų ligi 
$3,50. Leidimas pakelti atlygi
nimus duotas kaip tik tuo me
tu, kada daugely miestų vyks
ta derybos dėl atlyginimų Sta
tybų vykdytojai šiuo neįparei- 
gojami atlyginimus pakelti, bet 
duodamas tam tik leidimas. 
Pats pakėlimas priklausys nuo 
to. kiek unijos su statybos fir
mom susitars.

Administracija: GLenmore 5-7068 10 CENTŲ

Savo laimėjimo Nevv Hampshire proga senat. E. Kefauver iš Virgi
nijos karo veteranų gavo dovanų sidabrine cigarečių dėžute. Bet do
vana jam nėra kada daug džiaugtis, nes prieš akis tokie pat rinkimai 
Nevv Jersey. Pasiguosti jis gali tik tuo, kad čia galės nebijoti konku
rencijos. nes iš demokratų kandidatuoja tik vienas.

ACIIESONAS IR BRADLEY REIKA
LAUJA REMTI UŽSIENI

Washingtonas. — Abejų rū
mų gynybos komitete atminis- 
tracijos atstovai pasisakė prieš 
numatytos $7.900,000,000 už
sieniui pagalbos žymesnį maži
nimą, nes tai būtų didelis 
Kremliaus laimėjimas. Kongre
sas šį pasiūlymą yra sutikęs 
gana šaltai ir abiejų partijų 
vadovai yra pasisakę už pasiū
lytos sumos sumažinimą. Bet 
Achesonas nurodė, jog suma
žinimas užsieniui paramos ga
li sudaryti didelį pavojų ir. gal 
būt. net išplėsti karą Azijoje. 
Achesoną parėmė taip pat gy
nybos sekr. Lovett. štabo vir
šininkas gen. O. Bradley ir pa
galbos užsieniui administrato
rius A. Harriman. Gen. Brad

§iC'L4ięT(is ZIN H)Y
• Prez. Trumano paskirtas administracijai nuo korupcinių 

elementų išvalyti N. Morris išsiuntinėja visiems aukštiesiems val
dininkams anketas, kuriose jie turės nurodyti visas savo turėtas 
pajamas.

• Jungt. Tautų komisija, kuri tiria, ar yra įmanoma visoj 
Vokietijoj įvykinti laisvus rinkimus, atvyko į Bonną ir laukia 
Rytų Vokietijos komunistinės vyriausybės atsakymo, ar ji pasi
ryžusi komisiją į savo zoną įsileisti.

• Pragoj komunistai nuteisė 12 čekų, kurie tariamai bendra
darbiavę su kalinamu JAV žurnalistu Oatis ir šnipinėję Vakarų 
naudai. Vienas iš kaltinamųjų nuteistas mirti, o likusieji nuo 12 
ligi 24 metų kalėti.

• Bolonoje mirė, sulaukęs 79 m. amžiaus, kardinolas B. Na- 
salli-Rocca di Corneliano. Jam minis, kardinolų skaičius suma
žėjo ligi 48. Tuo būdu yra neužimtos 22 kardinolų vietos.

• Pasaulinio Banko delegacijai nepavyko susitarti su Irano 
vyriausybe dėl naftos rafinerijų paleidimo į darbą. Irano vyriau
sybė atsisakė vėl įsileisti anglų specialistus.

• Rytų Vokietijos vyriausybė paskelbė, kad JAV finansų de
partamento įsakymu užblokuoti JAV bankuose buvę sovietinės 
Vokietijos zonos kapitalui.

• Vyriausybė kreipėsi į CIO plieno darbininkų uniją, kad 16- 
kai dienų atidėtų numatytą streiką. Per tą laiką norima pasiekti 
susitarimo. Unija atsakymo dar nedavė.

• Indokin joj prancūzų karinės pajėgos pradėjo didelio mas
to ofensyvą prieš komunistinius partizanus. Svarbiausios kovos 
vyksta Raudonosios upės deltoje.

• JAV armija pradėjo bandymus naujo vaisto prieš maliari
ją. Jam savanoriškai pasisiūlė per tūkstantį Korėjos karo vetera
nų. Tinkamas vaistas prieš maliariją labai svarbus, nes daug JAV 
karių yra vietovėse, kur siaučia ši liga.

• Vakarų sąjungininkai ir Vakarų Vokietijos vyriausybė iš
leido bendrą pareiškimą, kad ruošiamoji tarp jų sutartis, kuri tuo 
tarpu atstos taikos sutartį, jau baigiama

ley nurodė, jog praėjęs karas 
iš JAV kas mėnesį pareikalavo 
$7.01)0,000,000. Taigi numatyta 
ateinantiems metams savitar
pinė pagalba pareikalaus tik 
tiek, kiek karo metu reikėjo iš
leisti per porą mėnesių, nors 
viskas nuo karo pabaigos yra 
žymiai pabrangę. Taip pat ad- 
ministraciojs atstovai nurodė, 
jog tik su numatyta pagalba 
galima bus suorganizuoti Lisa
bonoj sutartas 50 divizijų ir 
apsaugoti nuo sunkenybių są
junginių kraštų ūkį, kuris turi 
pat prisidėti prie Vakaru gink
lavimo ir kurio sveika raida 
turi užkirsti kelią komunizmo 
plitimui.
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Žemė mūsų, o derlius-rusų
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NERIO RI GIV IR R» KG. AV1ŽV- — NEDARYTA BULVIENĖ PAGRINDINIS MAISTAS.

Nors ir kažin kaip įsikibę 
savosios žemės, vis tiek lietu
viai negalėjo atsispirti tai jė
gai. kuria komunistai juos 
.jungė į kokhažus. Nė vienas 
už tą gimtųjų laukų meilę pa
teko į Sovieūjas “broliškąsias 
respublikas” ir tenai tebevarg
sta. Ne vienas už tai ir savo 
kraujo kainą sumokėjo. Bet
gi dauguma savojoje žemėje 
padalyti vergais.
Dabar jau nėra ūkininkų, ku

rie dar turėtų savo privačios 
žemės daugiau, negu 66 arų 
Tai yra tie arai, kuliuos jam 
su vaga aprėžė kolchozo vy- 
riausybė. kai jis “įsijungė" į 
kolchozą. Čia jam palikta dar
žams. daržovėms ir bulvėms 
pasisodinti

Visa kita, nesvarbu, kas kiek 
turėjo, ar dvidešimt ar du hek
tarus. panaikinus ežias. su
plakta į kolchozo žemę. Bolše
vikai dėito mėgo entuziastiškai 
kalbėti, pakilusiu tonu aiškin
dami. girdi, nebėra ežių. dėl 
kurių kadaise tiek kaimyno su 
kaimynu pyktasi. Esą. dabar 
viskas yra visų, tik dirbti be
lieka. Deja, praktiškai tokio 
džiaugsmo nėra.

Širdį tiesiog skelia, kai pa
žvelgiu į tą plotą, kaip į ma
rias sujungtą tas visas dirvas, 
kur neseniai kiekvienas sau su 
noru ir tokiu karščiu plušome. 
— dažnai padejuoja ūkinin
kai.

Sujungus visus laukus į vie
ną. beliko dar ir vienoje vie
toje visus apgyvendinti. Pra
džioje taip buvo ir daroma. Bet 
greitai nusvilta nagai. Kai 
pradek) griauti trobesius, net 
dulkės rūko, bet kai reikėjo iš 
naujo perstatyti, pamatė, kad 
d?ug kur namai nesustoja. Mat. 
daugelis namų jau nebuvo nau
ji. pastovėję po keliasdešimt 
metų, gerokai patrūniję: kai 
sienoj; pradėjo perkrovinėti, jis

DARBAS IR
JUNGT. AMERIKOS 

VALSTYBĖSE

• Pagalba užsieniui. Ameri
ka po karo užsieniui paremti y- 
ra išleidusi 24 bilionus dolerių. 
Iš .jų Britanijai teko 6.5 bil.. 
Prancūzijai 4.5 bil.. Vokietijai 
3.5 bil.. Italijai 2.5 bil., likusieji 
kitiems kraštams. Numatoma, 
kad ateityje tokiai paramai 
bus išleista kasmet po X bil. 
Paskutiniu metu pinigas dau
giausia eina apsiginklavimui

• Mokesčiai JAV per 20 me
tų pakilo gana aukštai. Pyieš 
1932 m. jie neapėmė nė 2 mi
lijonų gyventojų, o dabar juos 
moka arti 45 milijonų. Tai 
rodo, kad žmonės ir daugiau 
uždirba ir už mažesnes sumas 
imami mokesčiai. Mokesčiai 
dabar yra aukštesni, negu jie 
buvo praėjusio karo pabaigoje. 
Nemaža žmonių ir bendrovių 
stengiasi iš jų išsisukti. Ap- 
skaičiuojama. kad tuo būdu 
valstybės iždui nuslepiama apie 
2 bilijonai dolerių. Vedęs žmo
gus. kuris uždirba į metus 
500 dol. mokesčiams atiduo
da apie ketvirtadalį sumos, o 
jei uždirba $100,000, tai iš jo 
paimama daugiau pusės.

• Ginklavimo pramonei per 
>ekančius trejus metus numa
toma tiek išleisti, kad ji kai
nuos apie bilijonų dolerių. 
Tai pramonei išlaikyti kasmet 
reikės 20 bilijonų dol.. o ki
tom.' dar išlaidoms arti 25 bil. 
dol.

• Namu statyba vėl sumažė
jo. Pereitais metais į naujų na
mų statybą buvo investuota 
827 milijonai dol. Šiemet ta 
suma nepas.< rie* 700 mii. 
dol.

jau ii- neišlaikė. Tai sąsparga- 
liai nutrūkdavo, tai visai per
lūždavo, kirmgraužų suėsti.

šitaip daugelis ūkininkų 
prarado savo pirkias. Naujų 
negalėjo greitai pastatyti, tai 
ir teko vargti, kur nors prie 
kampo prisiglaudus. Vėliau ir 
komunistai patys jau liovėsi 
šią "statybą" tęsti. Todėl taip 
jiems ii' nepavyko visus suva
ryti į "komunistinio dvaro ku
metynus, nors jie ir labai nori.

Kokhuzo diena

šilą aplinkybė gal ii' pa
sunkina ūkininkams, kai rei
kia tiksliu laiku atvykti į cent
rą ir čia gauti paskyrimus dar
bams. Artimiau gyvenan
tiems. žinoma, tada yra geriau, 
o kitam, iš galulaukės, jau rei
kia žymiai anksčiau keltis ir 
vikriau suktis, jei nenori pa
vėluoti.

Kolchozo darbo diena prasi
deda 9 vai. iš ryto. Visi dar
bingi kolchozo nariai turi pri
sistatyti prie savo brigadierių. 
kurie suskirsto juos grupėmis 
ir taip siunčia prie įvairių dar
bų. Dirbama tariamai astuo
nias valandas, bet. kai darbo 
yra. tai išbūvama net iki vė
laus vakaro. Pietums skiriama 
viena valanda pertraukai. 
(Kadangi ūkyje daugiausia 
darbo vasarą, tai tuo metu čia 
nežiūrima jokių valandų. o 
dirbama ligi darbas užbaigia
mas. Nors taisyklėse minimos 
šešios darbo dienos, bet dirba
ma ir sekmadieniais. Tai parei
na nuo brigadierių. Jei jie su
ras darbo, tai reikės dirbti ir 
sekmadieniais, tai yra ir sep
tintąją. Šituo atveju kolchozų 
darbininkams yra žymiai sun
kiau. negu fabrikuose.

Kiekvienam darbingam vy
rui nustatyta per metus iš
dirbti nemažiau 200 darbadie
nių. moterims — nemažiau 150

PINIGAS
• Darbininku 3.5 milijono y- 

ra sutartimis užtikrinę, kad 
atlyginimas jiems būtų auto
matiškai pakeltas, kylant kai
noms. Visi kiti darbininkai to 
siekia laisvu susitarimu arba 
streikais.

• Automobilių trūkumo di
delio nenumatoma. Yra didelis 
noras senus keisti naujais, ir 
dėl to auto fabrikai turės daug 
darbo, kad patenkintų reika
lavimus. Plieno ir aliuminijaus 
jų gamybai skiriama daugiau, 
negu pradžioje metų buvo ma
nyta.

PASAULYJE
• Vokietija po karo vis la

biau atsistato Neapsunkinta 
ginklavimo, ji stipriai plečia sa
vo pramonę ir prekybą. Žy
miai daugiau negu praeitais 
metais pagaminama įvairiausių 
prekių, iškasama anglies ir pa
rūpinama plieno. Prekyba su 
užsieniu vis platėja ir gynėja. 
Bedarbių mažėja. Algos ir kai
nos pastovios.

< Šveicarija, nedalyvavusi 
kare ir gerokai pralobusį, vis 
dar gyvena geras dienas. Jį 
turi vargo dėl gausaus pinigo, 
o ne dėl .jo trūkumo. Užsaky
mams atlikti trūksta darbinin- 
gų. Jų ima iš Italijos.

• Italija vargsta dėl žmonių 
pertekliaus. Po karo yra ap
tvarkiusi savo fabrikus. bet 
jiems trūksta užsakymų, taigi 
ir darbų, ypač automobilių, 
tekstilės ir geležies pramonei.

• Britanija sunkiai grumiasi 
su infliacija ir depresija. Pre
kių ii- valgio žmonės negauna, 
kiek norėtų.

darbadienių. Paaugliai, mer-
gaitės ar berniukai, nuo 12 m. 
amžiaus privalo išdirbti nuo SO 
iki 100 tų darbadienių.

Sunkiausia yra tai. kad tie 
darbadieniai matuojami dide
lėm normom. Pavyzdžiui, mel
žėjos darbadienis skaitomas 
nuo primelžto pieno. Norma y- 
ra tokia aukšta, kad kartais 
ji turi melžti ir kelias dienas, 
bet vieno darbadienio vis tiek 
negali atlikti. Ypač tai pasitai
ko žiemos metu, kai karvės 
užtrūksta. Be to. ros karvės, 
blogai šeriamos. labai mažai 
pieno teduoda, todėl melžė
joms niekados netenka savo 
normų atlikti, o ką jau kalbė
ti apie "planą su viršum”, ku
rį visi turi prieš įvairias ko
munistines švente.

Dirbk, o gausi, kas liks

Normos yra tokios aukštos, 
kad nie šienpioviai. nei artojai, 
nei pagaliau šieno krovėjai jų 
neįstengia atlikti. Dėito esti 
daug nesusipratimų tarp bri
gadierių ir darbininkų. h?t a- 
nie irgi nieko negali pakeisti, 
kas jau valdžios nustatyta.

Kaip fabrikuose, taip ir čia 
įvesta "darbo disciplina". Tai 
paprastai bausmės, skiriamos 
esamos tvarkos prasižengė
liams Ir štai, už pavėlavimą 
arba nenuėjimą į darbą pra
džioje. reiškia — pirmą sykį, 
atskaitomi penki darbadieniai 

Jš išdirbtojo laiko. Už pasivėla
vimą antrukart — taip pat ki
ti penki darbadieniai. Trečiu- 
kart pavėlavus, atimami daržui 
skirtieji 60 arų žemės, o ket
virtąjį kartą pavėlavus, teis
mas nuteisia trejiems metams 
sunkiųjų darbų. Mat. tokie jau 
laikomi “sabotažininkais.”

Kiekvienas kolchozas, kaip 
ir pavienis kolchozininkas. yra 
apdėtas prievolėmis ir mokes
čiais pagal jiems priklausančios 
žemės plotą ir todėl rudenį, kai 
jau derlius nuimamas, tuojau 
pat iškuliama ir, pirmoje eilėje 
grūdai turi būti pristatyti vals
tybei. Tada kolchozai siunčia 
savo vyrus su grūdais į mies
tą. Tai ‘‘raudonosios gurguo
lės.” Apkabinę ja arklius, veži
mus raudonomis vėliavomis, ir 
taip važiuoja kelioliką pastočių 
į miestą. Čia prieš miestelį 
juos pasitinka partijos ir vyk
domojo komiteto pareigūnai. 
Čia kalbos, sveikinimai ir t.t.

Taip vėliau atiduodama mė
sa. vilnos, daržovės ir viskas, 
kas numatyta. Po to kolchozo 
vadovybė turi atskirai atpilti 
sėklai ir dar pusę tiek, kiek 
palikta sėkloms, pasilikti atsar
giniame sėklų fonde. Paskui 
dar tam tikra dalis turi būti 
atiduota senelių prieglaudų, 
vaikų darželių ir ligoninių fon

N obelio premijos laureatas ir A ne
lijo* atominiu tyrinėjimu j*taisn* 
vadovas Sir JOHN < « K( KOFT 
atvyko i JAV. Jis čia turės eilę pa
sitarimų.

dui. gi tai. kas jau galų gale 
lieka, yra kolchozinlnkų.

Troškūnuose buvo taip, kad 
visą vasarą išdirbęs, ūkininkas 
ir jo žmona iš kolchozo gavo 
du su puse centnerio ingių (li
tai dar su dirsėmis, nes gerieji 
atiduoti valdžiai) ir 40 kg avi
žų. Visa laimė, kad žmogus dar 
savo tuose 60 aru buvo bulvių 
pasisodinęs, tai tarkuodavo ir 
virdavo bulvinę sriubą (net ne 
košęl ir taip pusbadis vėl turė
jo bėgti į darbą.

Kai kur geriau besitvarkan
čiuose kolchozuose kolchozl- 
ninkams tenka mažumėlė ge
riau. Tai tie gali šiaip taip iš- 
siverstti. Iš ten kartais nulieka 
ir pieno koks lašelis, kitas, y- 
pač dar vasarą, kai kanės jo 
daugiau duoda. Apie mėsą kol- 
chozininkai tik pasvajoti tegali.

Patys kolchozininkai gali lai
kyti karvę. Ją gali ganyti kol
choze. bet tada kolchozas ima 

Septyni broliai Gentry iš Sedalia. Wo.. tarnavo marinuose ir trys iš 
jų neteko kojų. Vienų įu. ptc. (‘h. \V. Gentry. matome čia. kai jam 
ligoninėje slaugė dega cigaretę. Jis kojos neteko Koreioje. Prie (bosini 
rezervuaro koja nušalo kitas brolis, o trečiasis brolis neteko abiejų 
kojų prie Guadalcanalo.

už tai mokestį. Už vasaros ga- 
nykią už karvę reikia atidirbti 
20 darbadienių, už šieną žie
mos metu atskaitoma už veži
mą 15-20 drabadienių. Bet už 
tą karvę kolchozininkas turi 
valstybei atiduoti dar 250 litrų 
pieno ir už ją dar turi sumokėti 
50 rublių metinio draudimo 
mokesčio. Bet tai dar ne vis
kas. Už 60 arų jis turi valsty
bei pristatyti 40 kg mėsos ir 6 
centnerius bulvių, nuo kiekvie
nos avies po 800 gramų vilnų, 
nuo ėriukų po 500 gramų. Tie
sa. avys draudimo mokesčiais 
neapdėtos. Na. ir pagaliau už 
namą, kuriame jis gwena, jei
gu jis laikomas, jis privalo nuo 
100 iki 120 rublių metinio 
draudimo ir dar pasirašyti pa
vasarį valstybinę paskolą, taip
gi kokiam 100 rublių.

šitokiai padėčiai esant, koi-

LAISVOSIOS SPAUDOS KONGRESAS
Balandžio 26-28 dd. Berlyne 

organizuojamas laisvosios spau
dos kongresas. Jį organizuoja 
Tarptautinė Laisvųjų Žurnalis
tų Federacija, kuriai priklauso 
ir šiapus geležinės uždangos e- 
santieji Lietuvos žurnalistai. 
Pulk. Landskoronskis yra tos 
Federacijos vicepirmininkas. 
Numatoma, kad kongrese da
lyvaus apie 150 įvairių Sovietų 
pavergtųjų tautų laisvėje esan
čių žurnalistų atstovų, be to 
tarrtautinės žurnalistų federa 
ei.jos, D. Britanijos, Jungtinių 
Valstybių. Prancūzijos ir kitų 
laisvojo pasaulio kraštų žurna
listų atstovai ir šiaip politinės 
įžymybės.

Kongreso tikslas — parodyti 
Sovietų pavergtosioms Euro
pos tautoms, kad šioje gele
žinės uždangos pusėje tebeeg
zistuoja jų kalba laisva spau- 

chozininkai taip suvargo. jo§ 
neturi kaip iš to vargo išbris
ti. Nėra nei kuo apsirengti. nei 
geriau apsiauti. Patys pusba
džiu maitindamiesi ii' neturėda
mi atliekamos kapeikos, negali 
nei partizanams padėti, nei su
taupyti rublį bažnyčių mokes
čiams.

Jei kokį rublį įstengiama 
gauti už turguje parduotą kiau
šinį, daržovę, ar sūrį, tai yra 
tiek daug tų kasdienių reikalų. 
Ir nors materialiai ir taip labai 
suvargę, jie vis tiek dar nepa
metė nei jumoro jausmo, nei 
vilties, kad ateis gal gi ir ge
resnių dienų kada nors.

Nors ir neaidi dainos laukuo
se, dirbant kolchozo pabarėje, 
bet mažuose būreliuose, ne sy
kį pasigirsta dainuškėlių, pasi
juokiančių iš kolchozo ir bend
ros tvarkos:

Verkia karvė ir ožka.
Prie klochozo pririšta: 
"Ką nori, tą daryk 
tik kolchozan nevaryk.”

Arba:
“Kolektyve penkios bobos 
traukia plūgą be stelvogos.” 
Žiemą, kai laukuose darbo 

nėra, moterys daugiausia turi 
laisvo laiko. Jos jau tada atsil
si. nes, neturėdamos linų, jau 
nei verpia, nei audžia, tik ret
karčiais dar mezgasi iš vilnų 

kojines, pirštines ar šalikėlį 
vaikams.

Vyrams ir žiemos metu dar
bo yra. Tie. kurie nepavaryti 
miško darbui, kolchozo ūkiui 
tvarko įvairius rakandus. Pats 
darbo pasiutimas ateina pava
sarį. kai vėl reikia išeiti lauko 
darbams.

Ir taip eina ratu: iš pava
sario į rudenį, iš žiemos į pa
vasarį ‘.keičiasi dienos ir gam
ta. bet vergija vis labiau tam
sėja ir nematyti jokio vilties 
žiburėlio.

(Tuo rašiniu užbaigiam apra
šymus iš pavergtosios Lietuvos 
gyvenimo, apie kurį papasako
jo trys žvejai, prieš pusę metų 
pasiekę Švedijos krantus. Pla
čiai apie viską rasite Juozo 
Grišmanausko parašytoje kny
goje. kuri šiuo metu baigiama 
ruošti spaudai.) 

da, pademonstruoti patiems 
tremtiniams tikslų ir veiklos 
vieningumą visų tautų, atsto
vaujamų Tarptautinėje Lais
vųjų Žurnalistų Federacijoje, 
pagaliau paliudyti laisvajam 
pasauliui faktą, kad sovietų-pa
vergtų jų Europos kraštų žur
nalistai kovoja dėl spaudos 
laisvės savo kraštuose.

Kongreso metu numatoma 
iškviesti komunistinę tarptau
tinę žurnalistų sąjungą, kurios 
centras Pragoję, viešoms dis
kusijoms dėl spaudos laisvės 
paneigimo ir kitų spaudos są
lygų Sovietų pavergtuos kraš
tuos. Kongreso metu numato
ma taip pat pademonstruoti 
bolševikinio Čekoslovakijos 
teismo nuteisto amerikiečių 
žurnalisto Oatis byla, panau
dojant visą orginalinę to teis
mo proceso medžiagą. ALI

-N

Spaudos puslapiuose
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LIETUVIU ŠVIESK>ME\ES '”
PROBLEMA

DRAUGAS, 3.3. V. Bgd. sa
vo straipsnyje “Darbo klausi
mas ir lietuviška šviesuome
nė”, pastebėjęs, kad skaudus 
yra dalykas gyvenimo pusiau
kelėj žmogui keisti savo pro
fesiją, toliau prieina prie dvie
jų išvadų.

Viena, “šis pradėjimas iš 
naujo išvaduoja žmogų iš per- 
didelio jo profesinio gyvenimo 
siaurumo.” Ir dar daugiau: “tą 
staigų darbo pobūdžio pasikei
timą, kuris mūsų šviesuomenę 
ištiko atvykus Amerikon, ne
vienas žmogus anksčiau ar vė
liau pergyvens kaip tam tikrą 
iššaukimą ar pakvietimą iš 
Dievo pusės.”

Antra, baigiantis “idealisti
nės epochos laikams,” reikia 
sudaryti “išvidinį kontaktą 
tarp darbo žmogaus ir šviesuo
lio.” šį kontaktą ir sudarys 
mūsų šviesuomenė: “Fizinį 
darbą dirbantis lietuvis švie
suolis šiandien rungiasi už tą 
sintezę, kuri yra taip reikalin
ga viso pasaulio kultūriniam 
išgelbėjimui.”

Mes sutinkame, kad yra rei
kalingas išvidinis kontaktas 
tarp “darbo žmogaus ir švie
suolio”, tačiau netikime, kad 
visi tremtiniai šviesuoliai šį 
klausimą autoriaus peršamu 
būdu išspręs. Juk turbūt nė 
autorius netiki, kad tokios A- 
merikos profesoriai, teisinin
kai. mokytojai ir kt. mestų sa
vo universitetus, kabinetus ir 
mokyklas ir nueitų dirbti fizi
nio darbo. Tai ręikštų jų pro
fesinį susinaikinimą, kaip su
nyksta ir lietuviai šviesuoliai 
fabrikuose. Kad ir kokie būtu
me idealistai. fizinis darbas 
nesudaro sąlygų profesinei pa
žangai. Taigi ir profesinis atsi
likimas yrą žmogaus drama. O 
ja pagrįsti gyvenimą yra klai
dinga. Todėl ir kontaktas tarp 
“dąrbo žmogaus bei šviesuolio” 
turi būti sudaromas kitais ke
liais. Jų yra. bet apie tai kal
bėti čia jau būtų perplatu.

SAVO JAUNIMU MMUO- 
JARĖS!

DRAUGAS, 3.3. Ir šiemet 
kaikur buvo svarstomas klau
simas — šokti ar nešokti per 
savo Nepriklausomybės šventę. 
Kaikur šokiai “jaunimo malo
numui” visdėlto buvo surengti. 
Bet kaikur jaunimas rengė
jams davė ir tinkamą atsaky
mą. Apie tai plačiau rašo Ben. 
Babrauskas “Draugo” kovo 3 
d. 52 nr.:

“Chicagos Tarybai savaime 
ir be diskusijų buvo ‘aišku4, jog 
jaunimo nesutrauksi be šokių, 
o iš pensininkų ne kiek tesu- 
aukausi. Vadinas, šokiams pa
samdytas garsingas orkestras, 
kad iš 4.000 susirinkusiųjų 
bent pusė (taigi toji jaunesnė 
pusė, kuri tikrai galėjo sudary
ti daugiau negu 1,000 porų) 
galėtų būti aprūpinta melodijo
mis, patrauksiančiomis kojas į 
darbą. Ir ką sakysit: jauni
mas... šį kartą staiga apkurto: 

Maggie (raida iš Sayosset. L. I., su savo milžinu šunimi “Plieniniu 
tigru" dalyvavo Wcst«nit»ster Kennel Club surengtoje New Yorko 

parodoje.

muzika, plėšosi sau, o jauni 
mas, pasibaigus iškilmingai 
programos daliai, pasiima ke
pures sau ir išeina.”

Jaunimas čia suprato, kad 
nedera linksmintis tada, kada 
pergyvename Nepriklausomy
bės netekimą, kada liūdime dėl 
suardyto valstybinio ir kultū
rinio gyvenimo, kada kenčiame 
dėl pačios tautos naikinimo. 
Tokiu jaunimu mes galime tik 
didžiuotis!
KAS DOMISI LIETUVIŠKA 

SPAUDA
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 3.6. 

Apie tai duoda įdomių žinių: 
“Geriausi ir nuoširdžiausi lietu
viškos knygos ir spaudos mylė
tojai, — pasakoja čia vieno 
New Yorko lietuviško knygyno 
savininkas, — yra mūsų vidu
rinysis ir dažnai nepasiturįs 
lietuviškasis elementas”. Yra 
jaunuolių, kurie kiekvieną mė
nesį išperka knygų ir spaudos 
nemažiau kaip už $20. Bet yra 
ir kitokių:

“Prasčiausiai lietuviška kny
ga ir spauda domisi Lietuvos 
universitetus baigę profesoriai, 
inžinieriąi ir gydytojai. Iš 40 
Niujorke dirbančių lietuvių in
žinierių. kurie gauna nemažes
nes kaip $100 savaitei algas. į 
lietuvišl-ąįį knygyną apsilan
ko.. 3. Gydytojai kiek kultū
ringesni. Nepamatysi knygyne 
nėj studijuojančio lietuviško 
jaunimo. Jie sakosi pinigų ne
turį... Keistą, kad ir lietuviai 
kultūrninkai. žurnalistai, poli
tikieriai. prieš gaudami gerai 
apmokamas vietas Amerikos į- 
staigose, buvo kįir kas geresni 
knygyno lankytojai, negu da
bar. gaudami tris kartus dides
nes algas. Labai retas kuris va
dinamųjų vadovaujančiu veiks
nių narys . teųžęinąs į knygy
ną.”

Žinoma, profesoriui ar kul
tūrininkui dabar gali būti sun
kiau verstis negu gerai uždir
bančiam jaunuoliui, tačiau ap
skritai šis pasipasakojimas 
verčia ir susimąstyti.

LITUANISTIKOS IN
STITUTUI

NAUJIENOS 3. 8 ryšium su 
lituanistikos instituto atidary
mu rašo, kad institutas galėtų 
tinkamai dirbti, jeigu viso pa
saulio lietuviai per metus su
dėtų jo reikalams po 5 dol. Ra
gina ypatingai naujai atvyku
sius tuo susirūpinti. Pageidau
ja. kad daugiau būtų aiškina
ma apie instituto darbus.

SPAUDAI
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3. 6 

rašo prieš spaudos susiskaldy
mą, kuris paskirsto skaitytojus 
ir bendradarbius ir laikraščius 
silpnina. Konkrečiai mini, kad 
šalia vaikų “Eglutės” pasiro
džiusi “Tėviškėlė” būsianti tik 
konkurencija. Siūlo savaiti
niams laikraščiams nedėti vai
kų skyrių, kad vaikai būtų nu
kreipti į jiems skirtą spaudą.

St. Papartis
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Ir kalbų redakcija neatsako.

DVIEM DIENOS TEMOM
Šiomis dienomis šalia literatūrinių premijų ir knygų gyvos 

yra dar kitos dvi temos: Pasaulio Lietuvių Bendruomenes ir Li
tuanistikos Instituto.

Dėl PLB žodžiu ir spaudoje vieni pasigenda, kad ji neorga
nizuojama, kiti kad jos statutas neskelbiamas; linkus šiais laikais 
sirgti įtarinėjimo liga gali būti nugalvojama, kad čia esama ko
kių politinių ar grupinių užkulisių. Pageidavimų ir pipirų nestin
ga.

Tačiau pažymėtina, kad niekas nepasisako prieš pačią bend- 
momenės idėją nei prieš demokratinį jos organizavimo būdą. 
Bendruomenės mintis visuotinai prigyja, ir pradedama vykdyti. 
Mažesniuose kraštuose bendruomenės jau veikia. Kanadoj eina 
rinkimai. Amerikoj, kur daugiausia lietuvių, daugiausia orga
nizacijų ir kur ilgiausiai sutruko, iki buvo viskas išaiškinta, — 
taip pat kūrimosi eigoje. Sudarytas laikinis organizacinis komi
tetas, paruoštas laikinis, statutas ir pagrindiniai jo dalykai to 
komiteto sutarti. Ligi jis bus galutinai priimtas ir paskelbtas, ten
ka vykdyti antrą pačią svarbiąją darbo dalį: organizuoti vietose 
apylinkes. Tam, kiek tenka patirti, nėra jokių techniškų kliūčių. 
Reikia tik vietose iniciatyvos. Kur jos pritrūksta, sveika ir iš ša
lies pajudinti. Ta prasme reiktų priimti ir aukščiau minėtus iš 
visuomenės išeinančius pastebėjimus.

Kai apylinkės bus suorganizuotos, galės būti šaukiama tary
ba, kuri galutinai priims ir statutą ir išrinks krašto vadovybę. 
Paskui beliks tik vienas organizacinis žygis — sušaukti pasaulio 
lietuvių seimą ir sudaryti vyriausią bendruomenės vadovybę.

Amerikos prezidento kandi
datų rinkimas prasidėjo. Eina 
intensyvi kova. Nekantresnieji, 
rinkimų rezultatų nelaukdami, 
teiraujasi spaudoje, ką gi ma
no Gallupo institutas: kas lai
mės.

Tiesa, per 1948 m. rinkimus 
Gallupo institutas prašovė pro 
šoną. Trumanui skelbė pralai
mėjimą, o tas laimėjo. Bet 
dabar jau tatai užmirštama, 
ar mėginama išsiaiškinti, kad 
Gallupas buvęs netoli nuo tie
sos, nes tik dešimčia procentų 
nepataikęs. Pripažįstama, kad 
jo spėjimai pasirodo neteisingi 
tik 3%.

Ta proga spauda primena iš 
viso, kas yra tas institutas.

1923 m. lova universitete 23 
metų vyras baigė žurnalistiką, 
gavo daktaro laipsnį už diser
taciją apie nuomonių tyrimą ir 
davė savo kolegoms anketą: 
kuri instituto studentė yra gra
žiausia. Daugumas gražuole 
išrinko O. Smith. Jaunas an
ketos organizatorius iš tos an
ketos davinių padarė praktišką 
išvadą: išrinktąją gražuolę ve
dė. Tai ir buvo Dr. George 
Gallup. Tai buvo žmogus ne
paprastų intelektualinių suge
bėjimų, bet anuo jo vedybų žy
giu nieks nesistebėjo, nes drau
gai buvo pripratę ir prie jo 
keistumų. Dar studentas būda
mas. jis išleido mokvklinį laik
raštuką Bet laikraštukas taip 
sumaniai buvo redaguojamas. 

Lituanistikos Institutas sutiktas visų su pritarimu. J jį su
dedam dvejopus norus: rinkti, tirti, populiarinti ir plėtoti lietu
viškosios kultūros reikalus: nemažiau svarbu išlaikyti mūsų mok
slo žmonių pajėgas gyvas ir aktyvias. Ir arklas, jei juo neariama, 
aprūdyja. Dar labiau intelektualas, jei jis ilgiau negauna savo 
srityje dirbti. Mokslininkai Amerikoj laimingesni už rašytojus. 
Keletas iš jų gavo įsijungti į akademinį darbą. Rašytojai — tik 
į fabrikus. Bet rašytojai laimingesni bent tuo, kad jų raštai leng
viau išleidžiami; visuomenė jiems suranda daugiau dėmesio. 
Bent moralinis atpildas.

Sunku tikėti, kad institutas galėtų sėkmingai veikti, jei ne
bus lėšų. O jų nebus, ar bus tik trupučiai. Vargiai pajėgsim sudo
minti savo darbu amerikiečių organizacijas ,ir laimėti juos mece
natais. Vargiai sulauksim iš visų lietuvių specialaus mokesčio, 
kaip spaudoj buvo siūlyta. Vienintelis labiausiai realus būdas bus 
— paskubinti bendruomenės organizavimą. Iš jos narių turės 
būti renkamas pastovus ir nuolatinis mokestis. Jo tam tikra da
lis turės eiti ir kultūros reikalams. Taigi iš ten ir institutas turė
tų pastovesnį pajamų šaltinį. Visi kiti tegali būti tik atsitiktiniai.

VVashingtone konferuoja savitarpinio saugumo akcijos adminstratorhis A. Ilarriman. Valstybės departa
mento sekr. D. Achesonas, Gynybos depart. sekr. R. Lovett ir jungt. štabo viršininkas gen. O. Bradley. 
Achesonas ir Harrimanas liudijo senato užsienio reikalu ir atstovu rūmu ginkluotu pajėgu komitetuose, 
kur rėmė prez. Trumano užsienio pagalbos planu, nurodydami, kad jo atmetimas ar siaurinimas skau
džiai paliestu JAV saugumą.

kad firmos ėmė duoti jam skel
bimus, ir netrukus laikraštukas 
pavirto visos provincijos orga
nu. Redaktoriaus ais.ra buvo 
ne formuoti visuomenės nuo
monę, bet ją tirti. Kas dedasi 
milijonų galvose, kurių visuma 
sudaro Amerikos demokratiją 
— rūpėjo jam.

Gallupas pradėjo savo siste
mą taikyti grynai privačiais 
klausimais: ar amerikiečiai
mėgsta kietus ar minkštus 
dantų šepetukus, putojantį ar 
neputojantį skutamąjį kremą, 
cukrintą ar necukrintą konden
suotą pieną. Savo tyrimo įstai
gą Gallupas pavadino viešajai 
nuomonei tirti institutu. 1936 
m. buvo jam didžioji diena: jis 
paskelbė, kad prezidentas 
Rooseveltas bus perrinktas. 
Juo netikėjo. Jis ginčijosi, o 
kad įtikintų savo leidžiamo biu
letenio skaitytojus, paskelbė 
net atlyginsiąs savo prenume
ratoriams, jeigu Rooseveltas 
pralaimės. Gallupo pasitikėji
mas iškilo iš karto, kai Roose
veltas laimėjo. Nuo tada jis 
virto orakulu. Virto gero tono 
reikalavimu jo atsiklausti, 
prieš imantis kokio svarbesnio 
žygio, ai- tas žygis turi visuo
menės pritarimą.

Gallupui jau 51 metai am
žiaus. Gyvena savo faunoje. Iš 
jos trimis telefonais palaiko ry
šius su savo instituto bendra
darbiais. Ir dabar jo 300 nuo
monės tyrinėtojų po visą Ame

riką laksto, rinkdami visų luo
mų, profesijų ir išsilavinimo 
žmonių nuomones apie busimąjį 
prezidentą.

Šveicarų “Allgemeine” pri
mena vieną Gallupo paskutinių 
anketų, kuri nustato, kiek a- 
merikiečiai yra informuoti po
litiniais ai* visuomeniniais klau
simais, kiek jais domisi. Ir 
rezultatai sunkiai įtikimi. Jeigu 
juos sakytų ne amerikietis, o 
kas kitas, manytum, tyčiojasi. 
Taigi tik 12G žino, kur yra 
Formosa ir Mandžurija. 19L 
neturi jokio supratimo, kas yra 
38 laipsnio plotis ir kas yra 
Tito. Trečdalis amerikiečių ne
žino. kas yra Marshallio planas 
ir 34*7 į klausimą: kas yra A- 
chesonas, atsakė: _ nežinau.

Iš tokių davinių Dr. Gallu
pas padarė išvadą, kad didžiu

liai amerikietiniai laikraščiai 
nepajėgia informuoti, nes skai
tytojai į politines žinias ne
kreipia dėmesio, ir radijo klau
sytojai labiau atsimena tarp 
informacijų skelbiamo muilo 
vardus negu tuos politinius as
menis, nuo kurių priklauso pa
saulio žūti ar būti. Gallupas 
mano, kad šitas visuomenės 
nesidomėjimas esąs didelis pa
vojus amerikiečių demokratijai 
ir jos galybei.

Amerikiečių vidurkio nusi
manymą dėl trečiojo pasaulinio 
karo Gallupas apibūdina šiaip: 
“Mūsų tautiečiai mait inasi iliu-

Iš Anglijos kilęs pianistas R. Leiser savo skambinimu nustebino 
Detroito gyventojus. 1943 m. Palestinoje, sprogus minai, jis neteko a- 
biejų ranku. Bet jis skambina dirbtinėmis rankomis.

zijomis, kad mes trečiąjį karą 
laimėsime, o paskui papras
čiausiai eisim namo ir laimin
gai gyvensim. Karas su Rusija 
neišvengiamas, mano jie ir pri
duria: taigi bus geriausiai, jei

PAVERGTOJE
• Muzikos propagandos tar

nyboj. “Tėvynės Balsas” pr. 
m. 22 nr. praneša apie komu
nistų ant pavadžio laikomų 
Lietuvos kompozitorių “kūry
bą.” Esą seniau lietuviškosios 
muzikos tematika buvusi siau
ra. Dabar ji pasidariusi plati— 
kūriniuose vis labiau atsispin
dinti socialistinė revoliucija ir 
kolūkio gyvenimas. Iš instru
mentinės muzikos sukurta toki 
propagandiniai “šedevrai”: J. 
Karoso “Už taika", F. Balsio 
“Tebus taika”. K; Galkausko 
“Odė didžiajam taikos 
ninkui rpran
nui).

• “Už taiką.” Visoje Lietu
voje dabar vyksta i i mi
tingai “už talką.” ?ke 'o
suvaromi fa' /;’:•< ’ Link
Jie turi klausytis pr.tpogand; s, 
kad Amerika ir kapitalistai 
rengia karą, o jie siekia tik tai
kos. Priverčiami ir darbininkai 
kalbėti. Jie sakosi dirbą ne ka
rui, bet taikai ir liaudžiai. Pri
imamos rezoliucijos ir siunčia
mos Stalinui. Tas pats dedasi 
ir kolchozuose ii- mažuose 

gu mes jį tuojau pradėsim. 
Žinoma, kalba Gallupas, šitoks 
supratimas yra tiek pat išmin
tingas, kaip ir žmogus, kuris 
šoka į upę, nes vis tiek reikės 
mirti.”

LIETUVOJE
miesteliuose. Tikrumoje S. 
Sąjunga rengiasi karui, tai 
liudija milžiniškos sumos, iš
leidžiamos ginklavimuisi.

• “Agrozootechininio” ap
mokymo planas nepasisekė. So
vietai Lietuvoje buvo užsimoję 
plačiu mastu vykdyti “agro- 
zootechininį” apmokymą. To 
apmokymo oficialus tikslas bu
vo padėti “įsisavinti pažangiau
sią pasauly'tarybinę ūkio tech
niką.” Faktiškai kur ti

;> būti varoma kolei; /i:' o ti
ldo propagandą. R*; daba • š 
pačio sovietinė j spaudos - - 

■ yti, kad p! »nas
.. trūksta i

1 jais kursais domėti-. o paga
nau nėra ir kvalifikuoti; / j 
juose dėstyti. Eilinių agi'.ato- 
rių kartojimas lų pačių nasilto- 
du.ių frazių apie kolektyvynio 
ūkio pranašumą visiems yra 
nepaprastai nusibodęs. O že
mės ūkio speicalistų, kurie ša
lia propagandos galėtų bent šį 
tą ir naudingo pasakyti iš ū- 
kio techniko, trūksta .

1 STASIUS BCDAVAS

KAD BOTŲ VYRESNIS 
Ištrauka iš spausdinamos knygos “Varpai skamba". Joje 
vaizduojama spaudos draudimo laikai. Knygą leidžia “Lie- 
—tuvių dienos” Kalifornijoje. ■

Pavakariais jis pasigavo Agu- 
tę, nusivedė prie Raktinių lan
go ir liepė palaukti. Pats tuoj 
šoko vidun ir ten pamatė senę, 
įsižiūrėjusią į kažkokį paveiks
lėlį.

— Kur taip lakstai? — kal
bėjo ji ramiai, nepakeldama 
galvos, — še, paveizėk, pama
tysi, kaip atrodė mūsų senasis 
klebonas. Amžiną atilsį, seniai 
jau po Dievo teismo.

Paėmė jis paveikslėlį į savo 
rankas ir pamatė ten storulį 
kunigą, su juoda keturkampe 
kepurėle ant viršugalvio.

— Gražus, teta, tik jau labai 
susenęs, — aiškino Rapoliukas.

— Kaip tu čia dabar nušne
kėjai? Negalima sakyti, kad 
gražus. Nereikia kunigui gro
žybės. Jeigu jau šventas, tai ir 
gražus, — pataisė jį Plaktinie- 

^nė.
— O kaip mūsiškiai kunigai, 

teta, ar jie šventi? — klausė 
Rapoliukas, traukdamas dėžę iš 
palovio.

— Negaliu pasakyti, Rapo- 
liuk, gal ir šventi. Klebonėlis 

tai jau turėtų būti šventas, bet 
tas kamendorius tai nežinau. 
Perdaug po svietą daužosi, už
siėmęs su kažkokiais raštais, 
knygomis, ne taip, kaip kiti ku
nigai. Pats matei, kaip aną ry
tą, dar pavasarį, buvo sulėkę 
žandarai. Negerai daro, kad 
valdžią erzina. Gal ir bus kada 
šventas, sunku šiandien pasa
kyti.

— Teta, o kur mano naujo
sios kelinės? Tokia graži diena, 
noriu su Agute pavaikščiot.

— Tatai tau, ėmė ir paklau
sė. O ką aš žinau. Paveizėk 
skrynioj, atrasi, ar aš ganau 
tas tavo kelnes, — užsigavo se
nė.

— Kad nėra, teta, jau kelis 
kartus išverčiau, nerandu ir 
tiek. Ar nepaėmė kas nors per 
apsirikimą.

— Per apsirikimą. Ir vėl 
kažką nušnekėjo. Ieškok ir at
rasi. Pats nukišai kažkur ir 
dar klausi... Dailiai atrodė se
nasis klebonėlis — gerą vietą 
turi pas Dievą. Gražiai pasitiks 
Viešpats ir dabartinį.

Plaktinienė vis žiūrėjo į pa
veikslėlį, bet netyčia akį už
mesdavo ir berniuko pusėn. O 
šis vis jieškojo, maišėsi po dėžę 
ir murmėjo.
, — Ko ten taip knisies? Nu— 
dėjai kažkur ir užimiršai.

— Nenudėjau, teta, ne. Bu
vo prieš kelias dienas, aiškiai 
mačiau. Ale kas galėjo paimti?

— Vėl pasakė. Ims čia kas 
tas tavo kelnes. Bėk geriau pas 
Agutę. šiandien bus geros ir 
toj? pačios. Nedidelis daiktas, 
kad kiek ir palopytos, kas čia 
matys. Bėk greičiau, nusibodo 
jai laukti, jau kelintą kartą 
aplink langus slankinėja.

Nebeliko jam kas veikti. Su
metė drabužius į dėžę, užtren
kė dangtį ir pastūmė po lova.

I prieangį išėjo nusiminęs.
— Tai kur taip skubi?— su

laikė jį Plaktinis. žengdamas 
per slenkstį, — einam atgal, pa
sišnekėsim.

įsivedė jį senis vidun ir tie
siai paklausė:

— Tai kaip, ar jau apsigal
vojai?

— Kad aš nežinau ką. dėde?
— Jau taip greit ir užmiršai. 

Ar neatsimeni, ką aną kartą 
šnekėjom. Sakiau, kad Kinkių 
Petkui piemens reikia.

— Kad niekas nenori eiti, dė
de. Visą Papilę išbėgiojau, ne
nori ir tiek.

— Tai tu pats eik, kam čia 
dar bėgioti .lankstytis.

Nutrenkė jį tie žodžiai ir 
daugiau nebegalėjo kalbėti.

— Gali eiti, Rapoliuk, nėra 
ko čia daug galvoti, — prisidė
jo Plaktinienė, — per tuos me
tus pas mus taip išsitempei, iš
augai. Kur tu geriau rasi, kaip 
pas Kinkių Petkų. Samdininkai 
mušasi dėl jo, neišmano, kaip 
begirti, ant rankų nešioja. Pa
matytum, kaip ten būtų gerai.

— Apsigalvok, Rapoliuk, — 
nuleido senis balsą, — pats 
matai, kad esi mums nelabai 
reikalingas. Taip sau priėmėm 
tave ir tiek, bet nesakėm, kad 
visuomet čia pasiliksi. Juk tu 
mums nei giminė, nei kas. Ne
galim tau mokėti kokį atlygini
mą, ar ką.

— Man nieko nereikia, dėde, 
— pagyvėjo Rapoliukas, —jei
gu gaunu pavalgyti, tai ir už
tenka.

— Pavalgymas tai dar ne 
viskas. Ir su tuo valgymu ne 
taip lengvai mums išeina. Pats 
matai, kad nesam kokie bago- 
čiai, ką suneša žmonės, tą« ir 
turim.

Nebesakė daugiau nieko Ra
poliukas, nes pamatė, kad ne
perkalbės. Plaktinienė paliko 
stalą ir nuėjo į virtuvę, pati 
sau viena bumbėdama:

— Sunkiai mums cinas gy
venti, sunk’ai. Laikai gal pa 
gerės, ar vėl kaip nors.

— Ką tu čia man apie tuos 
laikus, — pašoko susierzinęs 

senis. — tau tiktai tie laikai. O 
kitiems ar ne tie patys laikai. 
Nebijok, ir aniems tokie pat, 
bet užtat kitaip moka gyventi, 
ne taip, kaip mes.

— Gal jiems Dievas padeda, 
gal gudresni?

— Taip ir šnekėk, kad gud
resni, o ne vis tie laikai. Žino
ma, kad jie gudresni. Pati ma
tai. kas šiandien iš mūsų pasi
darė. Senti jau pradedam, ir vis 
dar pliki tebesam. Ar pasidė
jom ką senatvei? Nieko, nė 
trppinio nepasidėjom. Kai tik 
ką gaunam, tuoj kitiems ati
duodam. O tie kiti ar duos 
mums, kai jau nebeįgalėsim ? 
Nelauk, neduos. Tau tiktai tie 
laikai. Kvailoms galvoms ir ge
ri laikai nieko nepadės.

Čikštelėjo senis seilę į kam
pą ir nuėjęs atsisėdo ant kala
dės. Pasilenkė ir jau rengėsi 
nusivynioti autus. Rapoliukas, 
visą laiką sėdėjęs kaip sušalęs 
akmenėlis, greit pašoko iš savo 
vietos, krito prie Plaktinio, at
siklaupė ir ėmė atraišioti jo na
ginių raiščius.

— Tik tu taip neskubėk, tik 
jau neskubėk. Matai, kad vaka
ras. niekur nebeišsidauši. —ba
rė jį varpininkas.

Rapoliukas sulėtino savo dar
bą ir labai rūpestingai sukinė
jos aplink Plaktinio kojas. Gra
žiai atsargiai jis nutraukė abi 
nagines, neskubėdamas atvy
niojo autus ir viską suėmęs nu

nešė prie šiltos mūrinės sienos. 
Ten kabojo ilga nudribusi vir
vė. Ant jos ir padžiovė autus, 
rūpestingai juos atriesdamas ir 
išplėsdamas, kad tik prie mūro 
prisiglaustų ir išdžiūtų. Ten 
pat pakabino ir nagines, priri
šęs jas už apivarų — kad ir jos 
gautų šiek tiek šilumos.

Tą vakarą jis jau nebeišėjo iš 
trobos. Kai šiek tiek pritemo, 
nusirengė ir įlipo į savo lizdą. 
Išsitiesė, pasivartė ir pamatė, 
kad greit užmigs. Užpuolė jį to
kių bjaurių minčių debesys, kad 
net galva pradėjo ūžti.

Ir kas dabar bus su juo? Ar 
pasitarsi su kuo, ar žodžiu pa
sidalinsi? Nėra su kuo. Kiek
vienas jam pasakys, kad ge
riausias užsiėmimas — eiti už 
piemenį.

O priprato jis prie miestelio. 
Taip priprato, kaip šunelis 
prie savo būdos. Teisybė, netu
rėjo jis čia daug draugų ar pa
žįstamų, bet vistiek buvo įdo
miau ir maloniau. Nėra ko ir 
lyginti su piemens gyvenimu 
kur nors kaime. užgrūstam 
tarp miškų ar laukų.

Visaip jis laužė galvą, bet 
nieko negalėjo išrasti. Vienu 
metu jam šoko mintis — o gal 
pačiame miestelyje rastų kokio 
nors darbo? Gal nors už paval
gymą -imtų jį? Bet kur tu rasi 
tokią vietą ’ Ir kas norės kad 
toks mažas po kojom painiotų 

si? Kad jis būtų bent keliais 
metais vyresnis, arba nors 
aukštesnio sudėjimo. Bepigu to
kiam Stoniukui. Anasis ir tiek 
pat metų kaip Rapoliukas. bet 
pasižiūrėk, kaip jis ištisęs, koks 
ilgas. Nereikia jam piemenauti 
ka'ip kitiems vaikams. Prasitry
nę kažkur, pramoko šiek tiek 
rašyti ir skaityti, ir tarnauja 
pačioj didžiojoj Papilės krau
tuvėj. Sveria sau kaip didelis 
cukrų, druską, vinis, viską gra
žiai suvynioja, kokiam nors po
nui net į vežimą nuneša, ir 
grįžta su keliom kapeikom. 
Gerai gyventi tokiam Stoniu
kui.

Pavargo bemąstydamas, net 
galvą ėmė skaudėti, >ir jau no
rėtų šiek tiek primigti, bet kur 
tau, — visi miegai išsidaužė, iš
siblaškė.

Dar daug valandų jis vargi
no savo mažą galvą. Pasidarė 
neramus ir susierzino. Vieną 
kartą norėjo net apsiverkti, bet 
sukando dantis ir susivaldė. O 
po to pasidarė pikta, atsirado 
net pasitikėjimas. Kas jam tas 
Plaktinis. nusispiaut ant to se
nio. Didelis čia daiktas, .jeigu 
reikės juos ir palikti. Galės ir 
be jų apsieiti. Gyveno ligi šiol, 
nepražus ir toliau. Nueis jis 
rytoj pas kunigą, išdės jam vis
ką aiškiausiai ir paprašys ko
kio patarimo.

(Bus daugiau)
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BALFo PIRMININKAS IŠVYKO Į EUROPI
Kovo 13 d. McAlpin viešbu

tyje New Yorke susirinko ne
mažas būrelis visuomenės at
stovų palydėti Balfo pirminin
ko kan. dr. J. Končiaus į Euro
pą. Išleistuvėse dalyvavo Bal
fo direktoriai, gen. konsulas 
New Yorke Budrys, Apreiški
mo ir Angelų Karalienės parap. 
klebonai, NCWC ir Patariamo
sios Lietuvių grupės pr.< 
“Laisvosios Kuropos komnv 
to atstovai, Baiio tarnautoj--.. 
Balio pirrmmnKas kan. ar. «, 
Končius padarė pranešimą ap.<_ 
savo kelionę Aanaumi ir - 
matytus aaruus x-Ui opoje.

Pas Kanados ministerį 
pirmininką

Neseniai Balio pirminm^-. 
lankėsi Kanadoje, norėdama- 
ten išarti .migracijos są-yg,— 
Imigracija į JAV šiuo mti. 
pasioaigė ir nėra vilties, 
greit priimtų naują įur įniigi- 
cijos įstatymą, ueriaus-a i-, 
mato, sociaiimo ir Kitais a uv*. 
giais (arčiausia Amerikos! Vi
ta, kur musų tremtiniai gaa , 
sikurti. yra Kanada. Apiaim^ 
Montreaho lietuvių koloniją, u.. 
nuvažiavo į Otavvą. kur buv v 
priimtas paties ministerio p- 
m.ninko S:. Loraine.

Balio pirm. kan. J. Kone.- 
paciė.tojo už suteiktą Kanadu. 
g.ouą lietuviams tremtiniam^ 
kartu prašė ir toliau neam 
surikenyoių nau„.enis ei.ug. 
tams, kurie norės įvaziUo*, 
Kanadą. Minister.s pirm. pa*, 
rėžė, kad visiems reikia ua- 
giau humanizmo ir artimo me. 
lės, ir tada skurdas bei vargu 
pasaulyje išnyks. Kanada, kiel- 
jai leis sąlygos, prisidės pr. ' 
vargstančiųjų gelbėjimo, — pa 
erėžė m-nisteris pirmininkas

Pas Kanados Imigracijų 
Ministerį

Po to kan. dr. J. Končius 
lankėsi Imigracijos ministerijo-

Balfo pirmininkas lankėsi 
pas Kanados ministerį

Kokios galimybės emigruoti 
i Kanadą.

Ką Balfo pirmininkas lankys 
Europoje.

Pagalba tremtiniams ir su
tartis su PICMME.

Nepamirštami ir pabalt iečiai.

je ir buvo paties ministerio 
Baldvvin priimtas. Kan. J. Kon
čių palydėjo dar prof. A. Ra
mūnas. kuris profesoriauja O- 
tavvos universitete. Kanada į- 
sileis nemaža tremtinių. 
Valdžia finansavo kelionę lai
vais ir žemės keliais. Šitas 
išlaidas vėliau grąžino patys

Baifc pirmininkas kan, dr. J. rvončius su tremtiniais vaikais 1946 m. 
V okietijo je

naujakuriai. Vyriausybė yra 
patenkinta naujais imigrantais, 
ypač pabaltiečiais. Dabar ren
giamas naujas imigracijos į- 
statymas, kur britai turės pir
menybę, po jų eina — prancū
zai. (Balfo pirmininkui iš spau
dos teko patirti, kad pmacū- 
zai veda akciją prieš naujus 
imigrantus. Jie bijosi anglų, 
nes tuo jų įtaka krašte suma
žėtų). Nors tremtiniams nėra 
numatytas procentas naujame 
įstatyme, bet buvo prižadėta, 
kad DP nebus pamiršti.

Iš kitų įstaigų buvo patirta, 
kad naujuoju įstatymu numa
toma įsileisti 150.000. Tremti
niai nebus pamiršti, tai tuo pa
ku susidaro ir galimybės atli
pusiems Vokietijoje ar kituose 
’-raštuose bandyti įsikurti Ka
nadoje.

Svarbiausi uždaviniai 
Europoje ,

Iki šiol Balfas gaudavo para
mos iš IRO (20.000 dol. per 
metus). Iš tos sumos buvo iš
laikomas personalas, samdomi 
sandėliai ir sumokamos kitos 
išlaidos. IRO veiklai sustojus 
ir pradėjus veikti PICMME 
(tarptautinė globos organizaci
ja, kurią sudaro 23 valstybės), 
vėl reikia atnaujinti ryšius ir 
sudaryti sutartis. Ši globos or
ganizacija turi apie 36 mik do
lerių; Balfo pirmininkas pra
šys, kad konkrečiai padėtų jų 
įstaigai. Toliau tarsis su UN 
High Commissioneries pabėgė
lių reikalams, kad būtų kuo 
plačiausiai išvystyta šalpa ir 
sudarytos lengviausios emigra
cijos sąlygos.

Nukelta į 8 pusi.

LIETUVIAI PASAULYJE
Vokietija

• Vliko pirmininkas M. Kru
pavičius ir URT valdytojas 
prof. Z. Ivinskis tarnybiniais 
reikalais lankėsi Paryžiuje.

• Estų nepriklausomybės 
šventės proga vasario 24 d. 
Vlikas pasveikino Estų įga
liotinį Vokietijoje pulk. Jakob
soną.

• Stuttgarto radijo siųstuvo 
specialus studijų ratelis suor
ganizavo diskusijas apie tautos 
suverenumą. Iš lietuvių pusės 
dalyvavo, atstovaudami lietu
vių nuomonei, V. Banaitis, 
doc. M. Brakas ir prof. Z. Ivin
skis. M. Brakui pasiūlyta atei-

APIE ŽVEJUS. KRAUJĄ IR PREMIJAS

Lyg ir nedrovu būt” H-t*
’evv Yorko apvlmkės laikraš

tį su smulkiomis Čikagos žine- 
’ėmis ar nuotaikomis, kada 
ūsų ausyse tebeskamba gyvi ir 

’urpulingi žodžiai, atvežti iš 
ėvynės, kada akyse tebešvre- 

T ietuvos vė’o nugairinti 
^dai tų trijų vyrų, kurie pro 
"'težinę uždangą prasimušė į 

'aisvąjį pasaulį, atveždami gy- 
ą kovojančios ir kenč’ančios 
"tos šauksmą.
■° 'eš ke’e*a ne r'vy-

■“'"rgon Bet kclkas mums, 
’iniams piliečiams išskyrus 

amerikoniškų laikraščių repor
terius. mūsiškių redakcijų šta
bus, konsulą ir kitus aukštuo
sius lietuvių pareigūnus, nete
ko dar jų pamatyti, nes, vos 
~ara dienu pabuvę, jie ;švvko į 
‘‘v lie rvių kolonijas praneši- 
ų daryti.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimai čia, kaip ir kitose 
lietuvių kolonijose, praėjo pa-

(Reportažas iš Čikagos)

garbiai ir didingai, nors pasku
tinių Lietuvos atstovų — 3-jų 
žvejų, kurie jūsuosna tada bu
vo, neturėjom. Užtai gerokai 
turėjo paprakaituoti kitas mie
las svetys — prof. Brazaitis, 
ka’kuriomis dienomis net po 
keletą paskaitų išrėždamas. Be 
centrinio Alto surengto bendro 
minėjimo, kurio metu Lietuvos 
1 v svirimo reikalams buvo su
aukota daigiau kaip 6000 dol, 
minė "mus rengė ir atskiros 
lietuvių salos — lietuviškos ko
lonijos, išsibarščiusios plačiai 
pasiskleidusiam mieste: orga
nizacijos: skautai, ateitininkai, 
vyčiai, Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-ga — Dr. Basanavičiaus 
specialu minėjimą ir tt. Ypač 
’š'-kirtinas faksas, p. Daudž- 
vardienės iškeltas ir plačiai 
propoguotas, Čikagos lietu
viuose Nepriklausomybės šven
tės proga antrukart pasireiškęs

Seneliu mieste
Vokietijoje, tremtiniams iš

emigravus. liko nemaža sene
lių. kurių neįsileido kiti kraštai 
Atsiliko jie kaip gandrai, ru
dens pelkėse. laukdami žiemos, 
vieniši ir pasmerkti. Juos IRO 
pervedė į vokiečių ūkį. sutelkė 
į stovyklą ir apgyvendino. Štai
V. Leveckis, pats gyvenęs to
kioje senelių stovykloje, lai
mingu būdu atvažiavęs į Ame
riką ir dabar gyvenąs 223A
W. 5 St., So. Boston 27, ?.Iass. 
pasakoja, kaip gyvena ten mū
sų likę seneliai.

Kaip laiko vokiečiai DP 
senelius?

Kas juos globoja?
Gera saviems, o svetimiems? 
Mirtis šienauja.

trečiame aukšte buvo nedidelė 
koplytėlė. Išpažinčių kl; 
atvažiuodavo iš Vehnen 
Kenstavičius, vėliau kun. 
manavičius. o paskutiniu 
ku kun. Steigvila.

Rausyti 
i kun

Si- 
lai-

Skirsto pagal religijas

1950 m. rudenį, likviduojan
tis IRO globai, anglų zonoje a- 
pie 1000 senelių ir invalidų bu
vo sutelkti ir patalpinti sene
lių prieglaudoje netoli Olden- 
burgo Varei miestelyje. Ten 
Hitlerio laikais buvo jūrų pės- 
titninkų kareivinės, susidedan
čios iš 15 mūrinių blokų. Pats 
IRO iškėlęs ten gyvenančius 
lenkus, patalpas atremontavo, 
perdirbo į nedidelius kamba
rius. kad galėtų gyventi du ar 
trys žmonės. Dar 1950 m. ru
denį pradėjo ten vežti senelius, 
kurių būdavo apie 1000, o kar
tais ir daugiau. Kai kurie iš
emigruodavo. tai į jų vietą at
veždavo naujus.

Daugiausia buvo latviu, anie 
6°0 ”? ku; ėst’’. u’*ra;nieč:u 
’;v-i b ve CO. Kitų tautų, 
taip pat ir lenkų, buvo mažiau 
negu lietuvių. Bet lenkai, no
rėdami pasirodyti prieš admi
nistraciją. kad jų yra daug, vi
sus mokančius lenkiškai, ypač 
iš Ukrainos, įtraukė į savųjų

Senelius paėmė globoti pro
testantų ir katalikų Karitas. 
Katali-<ų buvo mažiau, o pro
testantų dauguma. Pradžioje 
gyveno mišrai, o paskui sus
kirstė tikybomis. Katalikai, 
būdami mažiausia grupė, buvo 
sutelkti į pirmą bloką, kur

įsigali lenkai

Nors lenkų buvo mažiau, 
net jie vis tiek užvaldė koply
tėlę. Jie ir pamaldas laikyda
vo sekmadieniais, lietuviams 
palikdami šiokiadienius. Tuoj 
rasikabino ir baltą ereli ir 
Čenstakavos Dievo Motinos 
paveikslą, ukrainiečiai katali
kai įsirengė kitą altorių. Pra
džioje lenkų kun. Renas, mo
kėdamas sugyventi su visais, 
sutraukė visus tikinčiuosius.

Vieną sekmadienį giedodavo 
lietuviai, kitą lenkai, tretį uk
rainiečiai. Atvažiavus kitam 
kunigui lenkui, jis tegalėjo tik 
šiokiadieniais aptarnauti kop
lytėlę. Tada mes eidavome j 
vokiečių bažnyčią.

imdavo tik “trupinius”, 
jie buvo tokie dideli, kad 
liams nedaug kas belikdavo.

Kas kartą ėjo blogyn
Pradžioje maistas buvo ne

blogiausias. visa buvo daroma 
dėl reklamos. Toliau reikalai 
blogėjo. Tik kartą savaitėje į 
sriubą įdėdavo kelias kiaulės 
kojas ir ausis, šiaip paprasto
mis dienomis į sriubą dėdavo 
margariną. Sekmadieniais pie
tūs būdavo pakenčiami. Duo-. 
na buvo miežių, avižų ir su ki- 
tomsi priemaišomis. Tiesa, kar
tais duodavo ir kvietinės pus
baltės duonos, bet Ir ji buvo su 
priemaišomis. Per savaitę du 
kartus gaudavome kraujinės 
dešros. Ir ta buvo su visokiom 
priemaišom. pilna pasenusių 
mūsos likučių. Kad nesijaus
tų blogas skonis, buvo 
stiprių prieskonių.

eŠ:s maistas buvo visai 
kęs seneliams. Prasidėjo
— spuogai. Išberdavo visą kū
ną kaip kokia egzema. Tik pa
tekus į pereinamą stovyklą ir 
besirengiantiems emigruoti, ši 
liga

bet
sene-

įdėta

ncti-
ligos

savaime pranykdavo.

ty, kaip dalyvavusiam Europos 
Sąjūdžio Londono konferenci
joje, skaityti pranešimą apie 
sąjūdžio tikslus, o prof. Z. Ivin
skis paprašytas skaityti apie 
Lietuvą tarp dviejų imper. 
valstybių.

• Vokiečių vyriausybė orga
nizuoja Baltų Institutą. Na
riais iš lietuvių pusės numaty
ta prof. A. Maceina ir prof. Z. 
Ivinskis.

Prancūzija

Blogas vaaduo
Stovyklos vanduo turėjo 

daug kalkių, ir jis kenkė šir
džiai, inkstams ir visam virški
nimui. Latvė gydytoja patarė 
vandenį atvirinti, leisti jam 
nusistovėti ir tik paskui naudo
tu bet tai padaryti buvo neį
manomu — mūsų buvo daug. 
Tik 1951 m. rudenį buvo pra
vesta nauji vamzdžiai iš upės 
ar ežero, ir vandenį pagerino.

Pati vieta yra arti marių, že
ma. drėgna. Maža čia ir gyven
tojų, nes nedaug ariamos že
mės. Visur tik ganyklos, ku
rios slapesniais metais visai 
pažliunga. Netoli stovyklos y- 
ra mažas miškelis, kuris suda
ro taip pat daug drėgmės.

Silpnesnių plaučių seneliams 
arba su reumatu šios klimato 
sąlygos nepakeliamos. Jie tuoj 
pradeda sirgti ir mirti.

Mickevičius, Zergingienė, Ber
tulis, Stirbiene, Karaškienė. 
Dvi paskutinės jau buvo perė
jusios Ventorfo daktarus, mat 
emigravo į Ameriką, ir mirė, 
belaukdamos laivo. Laive mi
rė Juozas Bartaška, ir jį pa
laidojo Atlanto vandenyne.

Mirę lietuviai
Beveik kas dieną vyksta lai

dotuvės. Gausus būrelis palydi 
savo likimo draugus į kapines, 
palydi liūdni, nes tiek iš jų 
gyvenimo beliko: svetimoje že
mėje vieniši kapai.

Iš lietuvių per trumpą laiką 
mirė šie seneliai: Pūdymaitis, 
Krocas, Leveckytė, Dailidienė,

Kaip lietuviai susitvarkę?
Lietuviai išrinko valdybą: 

pirmininku buvo Germanas 
Spilmanas, jo padėjėjas — Jo
nas Landsbergis, sekretorius 

— Vincas Laveckis. Tikybom 
lietuviai buvo susiskirstę ši
taip: katalikų buvo 66, evan
gelikų 21, pravoslavų 2. Kata
likams vadovauti buvo išrink
tas Vincas Leveckis, o evange
likams — Kristupas Ašmys. 
Pirmojo bloko visiems katali
kams vadovavo vokietis Jeno- 
chas, geras žmogus, visus glo
bojęs su didele meile.

Mūsų pirmininkas Germanas 
Spilmanas mokėjo vokiškai ir 
angliškai. Visur jis rūpinosi 
mūsų reikalais. Jis rašė ir? 
skundus, kad stovyklos gyve
nimas sunkus, nurodė ir prie
žastis, kaip įvairūs dirbantieji 
pasisavina maistą, bet į skun
dus niekas nekreipė dėmesio.

(pirmukart praėjusių metų 
birželio mėn. “Birželio liūdnųjų 
įvykių” minėjimo proga), tai 
kraujo aukojimas sužeistie
siems kariams. Kada vasario 
16 d. rytą čionykščiai radio
fonai minėjo Lietuvą, Raud. 
Kryžiaus kraujo surinkimo 
punktuose eilėse stovėjo lietu
viai, atiduodami po puskvortę 
kraujo sužeistiesiems kariams, 
kovojant prieš bolševikus. Bu
vo tautiečių po antrą ir dau
giau kartų aukojančių krautą 
Štai Illinois - Indiana apskr. 
vyčių pirm. J. Juozaitis krautą 
aukojo 6-tą kartą. II pasauk 
kare prieš japonus jis buvo su
žeistas ir gavo 8 pančius krau
jo. Pasveikęs pasiryžo “skolą” 
sugrąžinti. Ir tai jis vykdo, pa- 
siženklinęs Lietuvos vyčių or- 
ganizacitos vardu-.

Ak, jau toli užpakalyje liko 
“Draugo” bendradarbių klubo 
“Čiurlionio” premijos už roma
ną įteikimo didingas vakaras, 
su B. Brazdžioniu, A. Gustai
čiu, H. Kačinsku. L Motekai- 
tiene ir nauju netikėtu to va
karo dėmesio centru - laureatu 
J. Gliaudą; toli brooklyniškio 
“Kario” šauniai pavykęs kon
certas ir “Draugo” metinis va
karas su keletą tūkstančių 
svečių. Dabar dėmesys krypsta 
į ateinančius įvykius, ypač į 
Rašytojų Dr-jos 1500 dol. pre
mijos už geriausią 1951 m. pa
sirodžiusią knygą. Buvo daug 
spėliojimų, bet dabar jau bur
tas mestas: laimėjo Pulgis 
Andriušis. Š. m. kovo 30 d. 
Čikagoje ruošiama premijos į- 
teikimo šventė. Laukiame jos.

Mūsiškio dienraščio “Drau
go” redaktoriai tiek privačiuo
se laiškuose bendradarbiams, 
tiek laikraštyje prašyte prašo 
rašyti kuo trumpiau. Anųjų į- 
baugintas, bijaus ir “Darbi
ninko” redaktorių, ir dedu taš
ką, pro langą žvelgdamas į 
sniego apdengtas Cicero gat
ves. Pas mus šį vakarą vėl žie
ma. Bet niekas negali garan
tuoti, ar po valandos kitos ne
bus pavasario. Toks jau klima
tas Čikagoje.

Vladas Ramojus

• Paryžiuje įvyko svarbiau
sio Europos Sąjūdžio organo— 
Vykdomojo Biuro — posėdis. 
Iš visų pavergtų kraštų to or
gano posėdyje tegali dalyvauti 
tik vienas atstovas. Šį kartą 
apgal eilę iš baltų pusės posė
dyje dalyvavo dr. St. Bačkis. 
Ryšium su Europos Sąjūdžio 
ruošiama šiais metais jaunimo 
manifestacija Lietuvių Studen
tų Sekcija Prancūzijoje, už
mezgusi ryšį su Sąjūdžio tarp
tautiniu sekretoriumi, yra pa
siryžusi suburti visą Europoje 
esantį lietuvių jaunimą.

• Vasarą netoli Paryžiaus 
bus atidarytas “vaikų mies
tas”, kurį globos Unesco. Ma
žųjų paryžiečių klube dalyvau
ja ir Paryžiaus lietuviukai, ku
rie kartais klubui pademons
truoja mūsų tautinius šokius.

GLASGOVV, ŠKOTIJA

Nepaprastos lietuvių 
vestuvės

G’asgovv. — Vasario 11 d. 
Our Lady of Lourdes bažny
čioje pats prapijos klebonas 
kam kun. Gabraith sutuokė 
plačiai žinomų ne tik Glasgovve j_ 
bet ir visoje Škotijoje biznierių 
I. O. Giedraičių 
dukrelę Marion 
daktaru Antanu 
iš Strathauen,
prov., kur daktaras turi savo 

kabinetą, 
kad jaunoji 

dvi

vyriausiąją
su lietuvių 

Bancevičium, 
Zanarsklive

vilą ir 
Pažymėtina, 
turi gyvus abu tėvelius, 
seserys, kurių viena baigia me
diciną, ir vieną brolį. Jaunasis 
gydytojas A. Bancevičius turi 
tik motiną, tėvas yra miręs 
anksčiau. Jo brolis yra mokyk
los vedėjas.

Iškilmingų vestuvių banke
tas įvyko miesto centre “The 
Grand Hotel”. Vestuvėse daly
vavo arti 300 svečių. Jų dau
guma, iš škotų tarpo, buvo 
rinktinės asmenybės. Dalyvavo 
abu lietuviai kunigai J. Gutau
skas ir dr. L. Gronis. Mother- 
vvell vyskupas Douglas D. D. 
atsiuntė savo koadjutorių, 
mnsg. Rodgers. Be to, dalyva
vo visa eilė biznierių, gydyto
jų, pramonininkų ir šiaip įvai
rių profesijų atstovai. Tai bu
vo pirmutinės tokio plataus 
masto vestuvės Glasgowe.

Jaunavedžiams linkime daug 
laimės ir Dievo palaimos.

J. Butkevičius

KAS KA SAKE

tuk t

K" r. t 
išimk 
:? mar

is tos sumos išlaikomiki.?.
valdininkai. Tai vokiečiai 
svie’kė į administraciją d m 
žmonių. Pradžioje buvo n 
trys daktarai, vienas jų—dan
tų gydytojas. Tarnautojai gav< 
geras algas ir jokiu būdu ne 
norėjo atsisakyti darbo, o sto
vykla negalėjo išsilaikyti iš 
tos sumos. Pradžioje pradėjo 
atleisti DP tarnautojus, nes vi
siems buvo gardus šis sene
liams skirtas kąsnis. Jie pasi-

Ko seneliams labiausiai 
reikia?

Apie jų vargus būtų galima 
daug prirašyti, bet ar kas pa
dės? Jiems reikia maisto, nes 
skurdas yra su jais. Taip pat 
jiems reikia ir knygų bei laik
raščių, kad nebūtų taip ilgu ir 
vieniša. Pirmiausia tegu atsi
liepia tie seneliai, kurie yra 
patys ten buvę, pažinę jų var
gą ir, Germanui Spilmanui pa
dedant, tvarkant dokumentus, 
atkeliavę į Ameriką. Toliau— 
tegu atsimena ir kiti ano už
miršto “senelių miesto” lietu
vius.

Tėvelio komikai

nuošeimoje tėvas kartas 
karto nusipirko įvairių žurna
lų, kur buvo žavių merginų 
nuotraukos. Septynerių metų 
sūnus jau lankė mokyklą. Kai 
abu tėvai dirbo, pas jį iš mo
kyklos atėjo kaimynų berniu
kas. Jis, ieškodamas “fanibu- 
kų”, rado tuos sudėtus žurna
lus ir pradėjo vartyti. Pribėgęs 
berniukas sušuko:

— Padėk juos! — tai tėvelio 
“komikai.”

Rudis neseniai sudraskė mano 
geriausj triušį, už kurį buvau 
gavęs premiją.

— Ak šitaip, — pagalvojo 
ūkininkas ir po valandėlės pri
dūrė, — gerai, kad pasakei. Ži
noma, jis šį vakarą nieko ne
gaus ėsti.

Vcoto* Ix v eckytė* laidotuvės Varelio kapuose. Matyti lenkų kunigas, 
paskui iš kairė* i dešinę: laidotuvių direktorius, toliau i kairę: visų katali
kų pirmininkas -lanocha laiko vainiku, oi Jo stovi liet, katalikų pirminin
ką* V. Leveckiss. šio straipsnelio autorius. Velionė aušino sesers stinų Jūr
ei Stankaiti, kuri vokiečiai nubaudė ilgamečio kalėjimu ir pagaliau su
baudė.

V. Leveckis,

buvęs Varelio senelių prieg
laudos lietuvių komiteto sekre
torius ir kat. skyriaus pirmi
ninkas.

Gerai, kad pasakei
Okininkas sėdėjo po vakarie

nės ir rūkė pypkę. Rudis, jo 
šuo, gulėjo šalia prie kojų. 
Staiga įsilaužė jo kaimynas ir 
pradėjo šaukti:

— Kokia kiaulystė! Pasiutu
si, turiu tau pasakyti. Tavo

Kotlėi lankote kino teatrą
— Kodėl jūs žiūrite filmą— 

kartą paklausė kino teatro sa
vininkas Bordeaux mieste. Jis 
iš kino lankytojų susilaukė įdo
miausių atsakymų. Tik du at
sakė, kad jiems patinkąs fil
mas. Taksio šoferis — kad ne
išleistų kavinėje savo pinigų, 
dekoratorius, — mėgstąs liuk
susą, vienas pakuotojas “kad 
išmoktų mandagumo formų”, 
ir profesorius — kad negalįs 
prieš vidurnaktį užmigti.
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Vis kviečia grįžti, kad galėtų pakarti
Amerikiečių žurnalistas E. 

Stevens, kuris, išsyk buvęs bol
ševikų simpatikas, vėliau jų 
pradėtas smarkiau čiupinėti ir 
galiausiai išvarytas iš Sov. Są
jungos, atvirto ir 1950 m. pa
rašė veikalą “This is Russia 
uncesored”. Jame

duoda žinių ir apie Lietuvą, 
gautų iš MVD pulkininko

Tada Lietuva, aklinai su kt. 
Pabaltijos valstybėmis, kaip 
“inkorporuotos į Sovietų Są- 
jngą” ir apšauktos integraline 
jų teritorijos dalimi, atskirta 
nuo viso pasaulio ir užsienio 
stebėtojų, kurie be specialaus 
leidimo dar ir dabar negali į 
ją atvykti, ėjo “bandomuoju 
pavyzdžiu.” kaip reikia "bolše
vikiškai rauti tikėjimą iš šak
nų.” Pirmiausia stengtasi nu
traukti visus ryšius su Roma, 
paskum — seniai dar prieš 
Mindszcnty — Telšių vysku
pas V. Borisevičius ir Kaiše- 
dorių vyskupas apkaltinti, 
kad. esą, “slėpę ir ginklavę 
partizanus”, “prisidėję prie 
žmonių žudymo”, rėmę tero
ristus banditus’ ’etc. Panašiais 
provokacniais kaltinimais buvo 
užverst: taip pat Kretingos 
pranciškonai (vienas jų tėvas 
buvo viešai pakartas, tik apie 
tai minimasis MVD pulkinin
kas Stevensui nieko nesakė), 
kai kurie Vilniaus kunigai. Uk
mergės miesto bažnytinio cho
ro chorisai etc.

Ką sako apie tą kovą kiti 
svetimieji

Jie stebisi tokios mažos tau 
tos kietumu ir atsparumu. Ki
ti net saviesiems pavyzdžiu 
mėgina statyti. Štai švedų, 
protestantų krašto, kur katali
kai toli gražu neturi religinėj 
ir kt. dvasinio gyvenimo srity
se lygių teisių su protestantais 
ir kur tik dabar jau pradeda
ma, nors ir pamažu, eiti prie 
tų teisių sulyginimo, “Dagens 
Nyheter” skelbia, kad iš 1940 
m. buvusių 1.600 kunigų tik a- 
pie 200 eina viešai ar slaptai 
kunigų pareigas, o iš 1.700 bu
vusių bažnyčių, koplyčių ar 
maldos namų esančios atidary
tos tik apie 100. Taigi, 80

LIETUVA — IŠMIRĘS KRAŠTAS
proc. kunigų yra deportuoti, 
nužudyti ar šiaip “dingę be ži
nios.”

Partizanai vokiečių spaudoje

Šiemet vokiečių k. leidžia
mas Stuttgarte, Vokietijoj iliu
struotas žurnalas “Schwaebis- 
che Illustrierte” Lietuvos lais
vės šventės išvakarėse paskel
bė pranešimą apie Lietuvos 
partizanus, drauge pažymėda
mas, kad jam, kaip pirmajam 
pasauly žurnalui, teko garbė 
duoti iliustruotą reportažą apie 
tą “Hilferuf aus litauischen 
Waeldern” (Pagalbos šauks
mą iš Lietuvos miškų). Žurna
lo iliustracijos ir pranešimai, 
šiaip lietuviui bendrais bruo
žais jau žinomi, daro stiprų 
įspūdį net pašaliniams stebėto
jams. Todėl netenka stebėtis, 
kad net vokiečių tautinis krik
ščioniškai kultūrai ginti komi
tetas jį išsileido savo pirmuoju 
leidiniu, drauge tuo

Lietuvos laisvės kovotojus sta
tydamas pavyzdžiu, kaip rei
kia ginti savo tėvų žemę nuo 
okupanto ir kovoti už savo 

krašto religiją.

Tą jų retomis iliustracijomis 
pavaizduojamą Lietuvos tikin
čiųjų laišką šv. Tėvui atnešė iš 
Lietuvos partizanų ryšininkai. 
Jis apmokėtas net devyniomis 
jų gyvybėmis. Vos išnešę jį iš 
slėptuvės, autoriai pateko bol
ševikams į rankas ir žuvo. Ta
da laišką perrašė mašinėle ki
tas kovotojas, kuris buvo slėp
tuvėj su draugu. Vos spėjo jis 
laišką įduoti į saugesnes ran
kas. ir jiedu abu, ir slėptuvė 
buvo sunaikinti. Iš šešių vyru, 
kurie nešė laišką per geležinę 
uždangą, trys žuvo pakeliui, o 
vienas — vėliau. Estas Schape- 
ris. protestantas, (perėjo į ka
talikybę. Red), jį tebegarsina 
viešai Šveicarijoj ir kitur, kai 
kur publikai net verkiant.

Dirba kaip paprasčiausi 
darbininkai

Tarp kitų būdingų pasisaky
mų čia tenka paminėti liberali
nio vokiečių savaitraščio

“Echo der Woche” Nr. 6-52 
pasakytus žodžius, ištartus ap
žvelgiant Pescaroje vad. “Col- 
legio Russico” Rytams ruošia
mų pasišventėlių veiklą: “Jau 
ištisą metų eilę, nors pasaulis 
veik nieko apie tai nežino, ka
talikų dvasininkai eina keliu, 
kuris yra nė kiek ne mažiau 
herojiškas, kaip kad belgų tė
vo Damiano, savo noru išėjusio 
dirbti tarp raupsuotųjų. Jie 
eina į bekraštę Rytų erdvę 
skelbti Evangelijos, nepaisyda
mi kliūčių, kurias tiesiog neį
manoma gerai net įsivaizduoti. 
Ten jie dirba kaip paprasčiau
si darbininkai, kolektvvininkai, 
šoferiai ar technikai, jų gyve
nimas yra pilnas pavojų, ir jie 
turi būti
visuomet pasiruošę, kad juos 
gali kiekvieną minutę suimti 

Stalino slaptoji policija.

Tiek darbo metu, tiek ir lais
valaikiu jie skleidžia religinę 
mintį, kaip katakombų laikais, 
užuitiems tikintiesiems, būda
mi tikri, jog anksčiau ar vė
liau, bent vieną kartą tikrai 
neišvengs savo likimo.”

Panašių 20 amž. kankinių 
duoda ir mūsų tauta. Kai ateis 
laikas, bus žinomi ir šie visi 
naujųjų laikų dvasios didvy
riai, nors jie iš tikro dirba vi
sai ne tam, kad būtų žinomi.

Pasakoja atbėgę belaisviai

Daug smulkmenų papasako
ja įvairiausiomis keistomis, 
kartais stačiai neįtikimomis ap
linkybėmis j Vakarus prasimu
šę mūsų tautiečiai ,o ypač apie 
2.500 buvusių Lietuvoje karo 
belaisvių ar civilinių gyvento
jų, kurių kelis tūkstančius sve
tingi mūsų tautiečiai, nors ir 
patys už tai rizikuodami lais
vės netekimu, yra išgelbėję iš 
tikros bado mirties. Tek bolše
vikai Rusijoje, tiek komunistai 
ir čia, Vokietijoje, tokiems grį- 
žusiems iš Rytų vokiečiams 
tiesiog grasinte grasina, kad 
tylėtų ir nieko blogo, ką ma
tą, nesakytų apie bolševikus. 
Todėl ne visi ir drįsta plačiau

išsipasakoti. Pagaliau, visur 
pilna kom. šnipų, tebeveikia 
daug jų viešų ir slaptų agentų, 
o ne kartą įsidrąsinę Sovietų 
repatriacinės misijos karinin
kai taip pat atskirais laišku
čiais ir “pakvietimais” duoda 
suprasti, kad jie “budi” — ir 
tuo pačiu visur stengiasi sklei
sti bolševikinį terorą, kertinį 
bolševikų režimo akmenį. Ne
tenka stebėtis, jei jie

Ta proga prisimintinas kad 
ir paslaptingas gen. Kubiliūno 
dingimas, tikriau — pagrobi
mas naktį, kur jo paslaptigo- 
mis aplinkybėmis "pasiimti 
kur reikiant”, be kitų, buvęs 
net vienas su anglų uniforma 
apsivilkęs... Taigi, bolševikų 
“akis ir ausis” toli siekia ir 
mato. Tačiau, nepaisant to, 
taip pat
Vakaruose gerai žinoma, kas 
darosi ir vyksta už geležinės 
uždangos, tarp jų ir Lietuvoj, 
nors dar ir dabar Pabaltyjis 
priskiariamas prie pačių sun
kiausių užsieniečiams prieina
mų sričių visame pasaulyje. 
Ten verkia “dvigubos geležinės 
uždangos įstatymai.”

Kaip gyveno Kotlos rajone, 
pačiose atšiauriausiose srityse. 
Dr. L. Bistras vicem. Skaisgi
ris ir kaip žuvo “XX A.” re
daktorius Ign. Skrupskelis, pa
pasakojo tris kartus tremtas, 
bet galiausiai iš minimųjų dar
bo stovyklų ištrūkęs ir pasiekęs 
Vakarus Dr. M. Rubinšteinas. 
buv. “Idiše Štime” Kaune vyr. 
redaktorius, kuris paskum 
kiek laiko redagavo Muenche- 
ne žydų dienraštį “Our Way” 
ir galiausiai, gavęs gerą pasiū 
lymą, užimti atsakingų parei
gų” išvyko j Palestiną prie jos 
vyriausybės. Užsieny pasirodė 
žinių apie prof. Prano Dovydai
čio gyvenimą, o amerikiečių >r 
lenkų spaudoj — apie ištruku
sio iš Sibiro lenko F. Stavvczy- 
ko, mokančio lietuviškai, pasa
kojimus apie Sibire gyvenimą 
ir mirtį buv. Respublikos pre
zidento A. Stulginskio. Su 
Stulginskiu jis buvo vienoj 
priv. darbo stovykloj ir į Ame-

riką atsivežė iš jo gautą dova
nų kaklaraikštį ir šaukštą. Sa
vo atsiminimuose, kurie netru
kus žada pasirodyti spaudoj, jis 
nori taip pat plačiau prisiminti 
ir Sibire kitus arčiau pažintus 
lietuvius: min. Šilingą, pulki
ninką Puodžiūną, Dr. Vileišį ir 
kt.

Štai rašančiam šias elutes
teko per vieną minėjimą Vo
kietijoje sueiti lietuvį, išbuvusį 

Sibire 6 metus,
kur jis buvo suėjęs taip pat 
agr. Mickų. Tuo metu, kai visi 
kiti dirbo priverčiamuosius 
darbus, tik minimasis agrono
mas galėjo dirbti savo srityje. 
Pasakotojas buvo sugautas be
bėgant Latvijon, kur, mokėda
mas vokiškai, nusprendė dėtis 
vokiečiu — ir tokiu būdu išsi
gelbėjo, nes šiaip kitus lietu
vius ir iš viso baltus, kovoju
sius prieš bolševikus ir negalė
jusius iš Kuršo išbėgti, bolše
vikai paprastai šaudydavo vie
toje, tik ypatingesniems kar 
tais surengdami parodomąjį 
“teismą”, faktiškai — viešą pa
korimą ir sušaudymą.
Tarp kitų vokiečių, viešai pa
kartų ar sušaudytų, minimas ir 

prof. Gerulis,

didelis lietuvių k žinovas, iš
leidęs kelias laidas ir lietuvių 
kalbos tyrinėtojų fonetikų, bet 
nemažesnis paskiausiai buvęs 
ir nacis. Minimasis lietuvis, 
paleistas iš karo nelaisvės, bu
vo atvežtas į Berlyną, bet čia 
vokiečiai nenorėjo jo priimti, 
nes jis negalėjo nurodyti nieko, 
kas būtų jį priglaudęs, būtų ga
lėjęs jam duoti butą ar darbą 
arba jį priimtų kaip giminę. 
Taigi, pasitaiko ir tokių atsiti
kimų, apie kuriuos nei spauda 
nerašo, nei jokios oficialios į- 
staigos viešai neužsimena nė 
vienu žodeliu, bet kur faktiš
kai eina reikalas nei daugiau, 
nei mažiau, tik apie žmogaus 
galvą, ar visą ateitį. Visa jo 
laimė, kad tada, kai vokiečių 
komisija, neapisant to, kad jis 
buvo priverstas kovoti su vo
kiečių kariuomene prieš bolše
vikus, jį atsisako priimti, tai 
rusai palydovai, neturėdami ką 
su juo veikti, nes toks atvejis 
jų “užplanavimuose” buvo ne
numatytas, paprasčiausiai jį

pametė, patys tuo tarpu turė
dami kuo geresniu pasirūpinti: 
ką prisipirkti, tikriau — “nu
džiauti”, pasilinksminti su
merginomis etc. Ir tik tokiu 
būdu toji “nereikalinga našta” 
išvydo laisvę. Kai pasiekė 
Vak. Berlyną, šį kartą vakarie
čiai jo jėga išvaryti į Rytų zo
ną jau nebedrįso... Taip jis su
sisiekė su lietuviais ir galiau
siai pasiekė amerikiečių zoną, 
kur, gavęs darbo, ir dabar lai
mingai tebegyvena.

Štai vėl kito buv. karo be
laisvio, bet vokiečio, kurį teko 
sueiti vienam klaipėdiečiui lie
tuviu tėvui beieškančiam savo 
sūnaus, nes Sibire jie turėjo tą 
patį p. numerį, pasakojimai a- 
pie Lietuvą. Ją teko matyti, 
tiesa, neilgai, bet — beveik vi
są. Buvo porą dienų Kaune.

matė taip pat Panevėžį, Šiau
lius, Tauragę, Tilžę. Tiesa, tai 
daugiau įspūdžiai žmogaus, 
pervažiavusio per kraštą. iš
traukinio lango, ką ir kiek pro 
jį galėjo pastebėti po "kuror
tų Sibire”, tačiau ir tuo būdu 
susidarytas vaizdas — labai 
liūdnas. Jis sako, kad 
Lietuvai — tai miręs kraštas

Visur, kur jam teko važiuo
ti, kur nameliai dar tebestovė
jo, — nei dūmo, nei žmonių, nei 
gyvulių, anei šuns lojimo. Ir 
taip visu ruožu — pro Kauną. 
Panevėžį. Tauragę. Tilžę. Tik 
jau už Tilžės pastebėjo prade
dant laukuose ir ne mieste at
sirasti šiokią tokią gyvybę. Jis 
per Lietuvą į Vakarų Vokieti 
ją grįžo pereitais metais.

A. Pakalnis

Lietuvių rezistencijos atstovai, atnešė i Vakartis Lietuvos katalikų laiškų 
Sv. Tėvui. (Nuotrauka paimta iš vokiečių spaudos)

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS

SESI VYRAI ANT PLAUSTO PERPLAU
KĖ RAMŲJĮ VANDENYNĄ

Naujas filmas

Neseniai RKO filmų bendro
vė pagamino naują filmą “Kon 
Tiki”. Šis vairias nieko nesako, 
bet pačiame filme prasisklei
džia įdomi nuotykių istorija. 
Joje vaizduojama, kaip šeši vy
rai plaustu perplaukia Ramųjį 
vandenyną.

Medžiagą šiam filmui davė 
viena istorija. Tikrai taip buvo 
prieš keletą metų, kad šeši vy
rai perplaukė Ramųjį vandeny
ną, iš Pietų Amerikos patekda
mi į Polynezijos salų grupę. 
Kas paskatino šiuos vyrus leis
tis į tokią kelionę? Nuotykiai? 
Turtų ieškojimas?

Tylus vakaras

Ši idėja kilo jaunam norve
gui Thor Heyerddahl. Jis sė
dėjo vieną vakarą prie jūros 
kranto Polynezijos salų pie
tuose. Jis buvo daug keliavęs 
ir turėjo ieškojimo aistrą, kaip 
ir daugelis keliauninkų.

Iš krūmų staiga iššoko čia
buvis Tei Tetua. Ir jį norvegas 
pavadino “žmogėdra", bet šis 
buvo ramus ir čiulpė cukrinę 
švendrę. Jiedu susėdo ir pradė
jo šnekėtis. Čiabuvis pasakojo 
apie senus laikus, kad čia vieš
patavęs Tiki dievas, saulės sū
nus. Vieną kartą tylią naktį 
jis savo tautą atvedęs į Ramio
jo vandenyno salas. “Iš kur c- 
same kilę, nežinau, bet turėjo
me iš toli atkeliauti” — pasa
kojo čiabuvis.

• Per 101 dieną padarė 8000 km.
• Ar jie buvo nuotykių ieškotojai, ar tyrinėtojai?
• Senaisiais genčių keliais

Ir norvegui kilo tas pats 
klausimas: iš kur kilusi šios 
salos tautelė? Mokslininkai 
tvirtina, kad atėjo iš Vakarų, iš 
Azijos. Bet tuo jis nenorėjo ti
kėti.

Staiga norvegui kilo mintis, 
ar nebuvo ta pati tauta Peru 
valstybėje, kuri garbino Kon 
Tiki. Juk sutinkamos iškasenos 
tiek Peru, tiek Polynezijos sa
lose yra labai panašios.

Norvegui įsikalė į galvą, kad 
ši tautelė bus persikėlusi per 
Ramųjį vandenyną. 8000 km. 
plaustais atkeliavusi.

Visi juokiasi K jo

Jis ėjo pas visokius moksli
ninkus, bet visi juokėsi iš .jo. 
“Kas gali nuplaukti 8000 km. 
plaustu per vandenyną”?

Tačiau norvegas nenusiminė. 
Jis Peru pakrantėje suorgani
zavo dar penkis norvegus. Iš 
jų tik vienas tebuvo jūrinin
kas. Ir jie nore .jo padaryti ban
dymą, gal būt keisčiausią šita
me amžiuje: kaip prieš 1500 
metų perplaukti Ramųjį van
denyną ‘plaustu. Jie susikalė iš 
medžio rąstų plaustą. Niekur 
nevartojo jokios vinies, jokio 
geležinio lanko. Viską atliko 

primityviškiausiu būdu. Jų 
plaustas turėjo 14 m. ilgio ir

5’/o m. pločio. Pasidarė būręs. 
Iš modernių jūrininkystės in
strumentų pasiėmė tik apara
tą nuotoliui matuoti ir radijo 
įrengimus.

Į kelionę

1947 m. balandžio 27 d. 
plaustą pakrikštijo “Kon Tiki” 
vardu, apliedami jį kokuso rie
šuto pienu. Visi Callao miesto 
gyventojai juokėsi, kur jie nu
plauks. Buvo išminčių, kurie 
išiaškino. kad medis, iš kurių 
padarė plaustą, greitai prisi
gers vandens ir paskęs. Bet 
norvegai nieko nesiklausė. Jie 
pasitikėjo pietų rytų pasaitais 
bei pietų ekvatoriaus srove ir 
kitą dieną, balandžio 28, jie 
išplaukė.

Sunkiausia buvo trečioji 
naktis, kai kilo didžiulė audra. 
Tada jų plaustą svaidė kaip 
skiedrą, ir jau manė, kad ke
lionė tuo ir pasibaigs. Bet 
kitą dieną audros nutilo, vaka
rai buvo ramūs, ir jie galėjo 
kuo geriausiai; plaukti.

Gelmių svečiai

Maisto jie turėjo pakanka
mai, buvo įsidėję konservų, 
dar pasigaudavo žuvies. Vienas 
visada budėjo prie vairo, kitas 
pagelbėjo tarnyboje, trečias

paprastai mašinėle rašė kelio
nės dienoraštį, o kiti ilsėjosi. 
Vakarais pasirodydavo įdo
miausios žuvys. Jie matė grei
tuolį delfiną, kuris šokinėda
mas gaudė žuvis. Vakarinėje 
saulėje žaidė jo spalvos. Jie 
sugavo ir kitą keistą žuvį, dar 
iki šiol jūrininkų neaptiktą, 
pažintą tik iš griaučių. Bet 
tas visai jų negąsdino.

Vieną kartą prieš .juos iškilo 
baisus .jūros milžinas. — “irk
linis” banginis. Ką jie galėjo 
padaryti šiam kolosui, kuris 
sveria 120 tonų. Banginis kas 
kartą artėjo ir staiga ties jų 
plaustu pasinėrė. Ir visi išsi
gando. kas bus, jei šis milži
nas panorės “pajodinėti” ant 
savo nugaros. Bet banginis nė
rė tolyn, jų nepaliestęs.

Jau matėsi palmės

Po 93 dienų keliones jie pa
matė palmes. Tai buvo Puka 
Puka sala. O 101 dieną jie su
stojo Polynezijos salyne. Ra- 
roia saloje. Jie buvo atlikę 
8000 km ir tuo įrodė, kad se
nuose amžiuose čia galėjo atsi
kelti žmonės ir su menkomis 
priemonėmis, su plaustais.

Šis, galbūt, keisčiausias mū
sų amžiaus žygis, gal ir pasku
tinis, pilnas drąsos ir ieškoji
mo aistros, ir yra medžiaga 
naujam filmui, kuris fantastiš
kai ir poetiškai vaizduoja jų 
kelionę.

A. L.

GABIJOS 2 NR.
“Gabias” leidykla Brookly- 

ne leidžia literatūros žurnalą. 
"Gabija”. Žurnalas pasirodo 
kas trys mėnesiai. Redaguoja 
Stepas Zobarskas. Literatūros 
vakaro proga (III. 9.) išėjo ir 
antrasis “Gabijos” numeris. 
Turinyje randame: Igno Šei
niaus — Geležiniai pančiai, 
Henriko Nagio eilės, Vinco 
Krėvės — Amžinojo didybės 
sosto papėdėje, Levvis E. Giel- 
gud — eilės, Irena Joerg — 
Taika ateina į slėnį, Juozo Tys- 
liavos — eilėraščius. Jurgio 
Savicko—Latrai, Henriko Ra
dausko — eilėraščius. Petro
nėlės Orintaitės — Piliuko ne
sėkmė. Leonardo Žitkevičiaus 
— eilėraščius. Stasio Būdavo 
Knygnešius. Gražinos Tulaus- 
kiatės — Eilėraščius, Li Po — 
eilėraščius, Stasio Santvaro— 
eilėraščius. V. K. Jonyno liu- 
stracijos, A. M. Katiliškio — 
Eglutė, Jono Brazaičio — Vei
dai ir vairiai. J. Stebeikio — 
Balansas su beletristo pelnu, 
Vinco Maciūno — Rašytojai a- 
pie kalbą. J. Stebeikio — Mū
sų kygos. Numeris pailius
truotas autorių atvaizdais.

ŠALDYTUVAI AUTOMOBI
LIAMS BUS GERESNI IK 

PIGESNI

Societv of Automotive Engi- 
neers susirinkime Chrvsler 
bendrovės inžinierius T. C. 
Gleason pranešė, kad statyboj 
automobilių, kurie žiemos me
tu bus apšildomi, o vasarą 
šaldomi, yra padaryta žymi pa
žanga. Ligi šiol naudotuose au
tomobilių šaldytuvuose. ku
riais buvo reiškiama ne kartą 
nepasitenkinimo, padaryti žy
mūs patobulinimai. Padaryta 
pažanga leidžia taip pat tikė
tis. kad automobilių šaldytu
vai ateity bus nebrangūs ir 
dėl to galės būti plačiai naudo
jami.
NATŪRALIŲ DŪJŲ UŽTEKS 

DAUGELIUI KARTŲ
Natūralinės dujos, kurios dar 

neseniai be naudos išsisklaidy
davo. dabar JAV7 jau naudoja
mos 17 milijonų vartotojų Ir 
American Gas Association pir
mininko G. F. Mitcheli tvirtini
mu, jų šaltinių išsekimo pavo
jaus nematyti. Tad jų naudo 
jimą manoma dideliu mas’u 
plėsti, ligi 1955 m. investuojant 
į šią šaką 4,500,000.000 dole
rių.

1926 m. šių dujų ištekliai— 
tuo metu dar beveik tik |>o

Apalašų kalnais — buvo įver
tinti 25 trirlijonais (25.000.- 
000.000.000) kubinių pėdų. 
Šiandien gi 75 trilijonų ištek
liai jau naudojami, yra įrodyti 
dar 200 trilijonų kub. pėdų iš
tekliai ir aptinkami vis nauji. 
Kai kurie specialistai mano, 
jog šių dujų pakaks 70 metų.

Dar prieš penkiolika metų 
šios dujos buvo laikomos naf
tos laukuose tikru "kenkėju” 
ir kasdien ligi 2 milijardų kub. 

pėdų jų buvo arba sudegina
ma arba paleidžiama išsisklai 
dyti ore. nors jau prieš 125 
m. pirmą kartą tos dujos JAV 
buvo pradėta naudoti kurui, 
leidžiant jas per medinius vam
zdžius. Tvirtinama, kad kinie
čiai tos pačios minties jau buvo 
priėję gilioj senovėj ir iš že
mės kylančias degamas dujas 
bambukiniais vamzdžiais įsi
vedą į židinį.

10 KILOMETRŲ GELMĖJE 
DAR YRA GAl ŠIAI 

GYVYBES

Didžiausioji gelmė. kurioj 
ligi šiol buvo surasta gyvybė, 
buvo tarp 7,000 ligi 8,000 met 
rų Bet pastaruoju laiku darni 
tyrinėjimų laivas naujais gau
dymo aparatais pagavo bakte
rijų ir kitų gyvų organizmų 
10,400 metrų gelmėje.

• Škotijos moterys Highland 
kaimo pastatė bažnyčią. Kai 
bažnyčia bus galutinai įrengta 
ji bus perduota Abcrdecn vys
kupui. Anastazija Keogh 1940 
metais sutiko geležinkeliečio 
šeimą, kurio devyni vaikai buvo 
dar nekrikštyti, nes toje apylin
kėje nebuvo arti bažnyčios, ši 
moteris pasiryžo ten pastatyti 
bažnyčią ir tai per dešimt me
tų pavyko padaryti.

Žmonės ir Žvėrys Dievu Miške
J c

KUN. STASIO VIX»S KAUKTO I’ERGYV ENIM \| 
Knyga 560 puslapių, paveiksluota, kaina $5:00.

Užsisakyti (iš anksto atsiunčiant pinigus) šiuoadu t: 
LMMACULATE CONCEPTION CONVENT 

R.F.D. 2, Putnam, Conn,



DARBININKAS 
!———BSM

Kovo 18, 1952

TARP AMERIKOS LIETUVIU
ISITDŽIAI IŠ SIOUX CITY, IOWA

KAN. F. KAPOČIUS

NAUJAIS PASIRYŽIMAIS
1 DARBINGĄ ATEITI

ALRK Edi. seimelis Norwoode, Mass.

būklė
metų čia

• Kun. Pranas Garšva yra 
paskirtas naujuoju redakto
rium Argentinoje leidžiamo 
laikraščio “Laikas”.

• Kun. J. J. Jakaitis, MIC, 
iš Argentinos grįžta į JAV. Tai 
vienas iš žymesnių veikėjų. 
Jam klebonaujant VVorcester, 
Mass.. ne tik buvo pastatyta 
nauja bažnyčia, bet parapija 
buvo žinoma kaipo pavyzdin
giausia religinio ir tautinio su
sipratimo atžvilgiu.

• Kun. Longinui Jankui, vi
karaujant Santa Barbara. Cal.. 
buvo padaryta operacija. Tris 
savaites prabuvęs šv. Juozapo 
ligoninėje. Burbank. Cal.. jau 
grįžo į savo pareigas.
• Marija Peldžiūtė, duktė A.

Peldžiaus. buv. “Darbininko” 
administratoriaus, iš Brockton. 
Mass., išvyko mokytis slauge į 
Bostono General Hospital. Ji 
yra gera lietuvaitė ir vytė.

• Lietuvis Cap. Wm. BaLs- 
vvick. vienas iš Chicagos polici
jos viršininko padėjėjų detek
tyvo pareigose, uoliai kovoja 
su nusikaltimais. Dabar jo pa
siūlymu policijos viršininkas 
suspendavo Stock Yard nuova
dos kapitoną Arthur Kutt dėl 
neprižiūrėjimo tavernų, kurių 
viena būdavo atidara neleisti
nu laiku, kitoje vyko azartiniai 
lošimai.

Dr. Kazys MogenLs, š. m. 
sausio mėn. išlaikė Ulinois val
stybės medicinos egzaminus ir 
gavo leidimą praktikuoti. Dr. 
K Mogenis yraa vidaus ligų 
specialistas, buvęs Vilniaus u- 
niversiteto adjunktas. 2-os Vil
niaus univ. vidaus ligų klini
kos vedėjas, ilgai dirbęs Kau
no, Klaipėdos ir Vilniaus Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėse. Tremtyje. Vokieti
joje jis buvo UNNRA ir IRO 
medical officer. kartu būdamas 

* ir DP General Hospital \Vuerz- 
burge direktorius.

— Vincas Kneižys, iš Nor- 
wood. Mass.. Amerikos Legio
no Norfolk apskrity paskelb
tam kalbėtojų konkurse laimėjo 
pirmąją vietą. Jis dalyvavo tos 
apskrities paskutiniajame kal
bėtojų konkurse kovo 16 d.

• Bostonietis lietuvis, kuk
liai pasivadinęs save “Papras
tu piliečiu", dažnai aukoja li
kusiems Vokietijoje tremti
niams šelpti. Vasario mėnesį jis 
vėl atm tikslui paskyrė $20.

• Dr. M. Grendal, lietuvis, 
yra žymus Bostono chirurgas 
ir miesto ligoninės štabo na
rys.

• Dr. Danutė DuLskytė dirba 
Hartfordo miesto ligoninėje ir 
rengias; valstybiniams egzami
nams.

• Juozas Gobls, mūsų laik- 
rasičo bendradarbis, kurį laiką 
gyvenęs pas savo dukterį Los 
Angeles. Calif.. vėl sugrįžo pas 
savo sūnų į Clevelandą.

• M. Matukas yra parašęs 
trumpą srnoseologiniais klausi
mais studiją "Tikrovės suvoki 
mas". Autorius yra baigęs Ro
mos “Angelicum” Universitete 
filosofines studijas.

Naujosios Anglijos ALRK 
Federacijos seimelis įvykęs 
kovo 9 d. Noruoode praėjo la
bai darbingoje nuotaikoje ir 
priėmė svarbias rezoliucijas.

Seimelį pradėjo vietos Fede
racijos skyriaus pirm. V. Ku
dirka. Klebonas kun. F. Nor- 
butas sukalbėjo maldą ir susi
rinkusiems pristatė garbingus 
svečius — prel. P. Jurą. kan. 
M. Vaitkų, dr. J. Leimoną. dr. 
P. Kaladę, dr. Petronį ir kt. 
Seimeliui pirmininkavo V. Ku
dirka ir A. Zaveckas. sekreto
riavo J. Beinoris. Rezoliucijų 
komisiją sudarė kun. A. šaka
lys. kun. V. Paulauskas. Ant. 
Šidlauskiene ir A. Tumas.

Seimelį sveikino vietos kle
bonas kun. F. Norbutas ir prel. 
P. Juras. Pastarasis, vieno vo
kiečių mokslininko pavyzdžiu, 
visuomenę suskirstė į tris kate
gorijas — veikliuosius, miegan
čius ir "mirusius”. Veiklie
siems reikia nuoširdžiai dirbti, 
kad bent miegančiuosius išbu
dinus.

Kun. E. Petrelevičius savo 
paskaitoje palietė pačios ALR- 
K Federacijos veiklą ir jos 
reikšmę, parapijinės bendruo
menės artimą ir uolų bendra
darbiavimą su dvasininkais, 
katalikiškos spaudos dabartinę 
padėti .jos reikšmę ir platinimo 
būdus (parapijose steigti spau
dos kioskus, šeimų bibliotekas 
ir kt.) ir katalikų vaikų orga
nizacijos "Jaunučiai”, dabarti
nę organizacinę padėtį ir atei
ties planus.

• Lietuvos Vyčių Tllinois- 
Indiana . apylinkė balandžio 20 
dieną ruošia katalikiškojo jau
nimo konferenciją.

• J. J. Černiauskas, Anso- 
nijoj. Conn., yra paskirtas tei
sėju. Vyčių kuopa, kurios jis 
yra pirmininkas, suruošė ban
ketą jam pagerbti.

• Lietuvių banką. Continen- 
tal Savings and Loan Associa- 
tion. Chicagoje. užpuolė du plė
šikai ir pagrobė $2000. Užpuo
limo metu banke buvo tiktai 
reikalų vedėjas ir dvi tarnauto
jos.

• Vincas šalčiūnas, Phila- 
delphia. savo namuose baigė 
įsirengti televizijos radijo, ir 
kitokių elektrinių aparatų labo
ratoriją ir priima įvairius už
sakymus. šalčiūnas yra vienas 
geriausių šios srities specialis
tų lietuvių.

• Pranas Šimkus, žemaitis 
ūkininkas, kelinti metai ūkinin
kauja savo ūkyje netoli Scran- 
tono. kurį jam nupirko jo bro
lis. amerikietis lietuvis. Vasa
rio 24 d. būrelis Sc-rantono lie
tuvių susirinko šito vienintelio 
apylinkėje lietuvio ūkininko 
pastogėje, jo sūnaus Prano iš
leistuvių į JAV kariuomenę 
proga. Kultūringam lietuviš
kam pobūvyje, kalbas pasakė 
dr. A. Kučas, kun. B. Zdanavi
čius. Būsimas kareivis apdova
notas V. Augustino Lietuvos 
vaizdų albumu, ir kitokiomis 
dovanomis.

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P GINKI S. Direktorius

AEATADfF.NlAffl t V AL POPIET.

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bariimnis, (ranslitiniami 
naujienos, muzika tvietfnės 

šokiai, ir 1.1. Vestuvės.

495 GRAND STRYKT
Tel. EVergreen 4-9293

*n -IFZAMT4M 
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įvairūs visuomenės pranešimai 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai >

BROOKLYN 11, N. Y.
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Kun. J. Vaitiekūnas, papildy
damas prelegento iškeltas min
tis. siūlė prie Federacijos sky
rių įsteigti informacijos būre
lius, kur būtų informuojama a- 
pie rinkoje pasirodžiusias nau
jas knygas ir jų vertę.

Dr. J. Leimonas labai nuo
širdžiai ir šiltai kalbėjo jauni
mo klausimu. Pats prelegentas 
daug metų buvo lietuvių kat. 
jaunimo “Pavasario” sąjungos 
vadu, dabar redaguoja “Vytį”, 
tad labai gerai pažįsta lietuviš
ko jaunimo padėtį ir jo reikš
mę tautos išsilaikyme. Visoki 
režimai labai daug dėmesio 
kreipia į jaunimo auklėjimą. 
Kaip išauklėsi jaunimą, tokia 
bus ir tauta. Teisingai yra tei
giama: duokite man jaunimą, o 
aš duosiu jums tautos ateitį. 
Prelegentas pabrėžė kokį vaid
menį suvaidino kat. jaunimas 
Lietuvos laisvės kovose ir Ne
priklausomo gyvenimo laikais 
ir kvietė katalikišką visuomenę 
daugiau susirūpinti jaunimo 
auklėjimu — “arba su jauni
mu į šviesesnę ateitį, arba be 
jaunimo įtautos pražūtį”, bai
gė dr. J. Leimonas savo gražią 
kalbą.

Dar kalbėjo dr. P. Kaladė ir 
kun. M. Vembrė. Abu .priminė 
šv. M. Marijos apsireiškimų 
Fatimoje reikšmę ir ragino 
kaip pavienius asmenis, taip 
šeimas ir bendruomenes pa
aukoti Nek. Marijos Širdžiai, ir 
platinti pamaldumą į Dievo 
Motiną. Parapijos, kurios dar 
nepadarė pasiaukojimo Nek. 
Marijos Širdžiai, artimiausioje 
ateityje tai raginamos padary
ti.

Visos kalbos atstovus labai 
gražiai nuteikė ir sukėlė daug 
gerų pasiryžimų. Apsvarsčius 
eilę einamųjų reikalų buvo pri
imtos rezoliucijos:

1) N. Anglijos ALRK Fede
racijos seimelis ragina visus 
savo skyrius ir visas katalikiš
kas draugijas sustiprinti ir su
gyventi veikimą.

2) Visus lietuvius katalikus 
raginti tampriai laikytis prie 
parapijos ir gyvai joje reikš
tis.

3) Raginti visus katalikus 
skaityti geras katal. knygas ir 
kat. laikraščius. Kataliko pa
reiga remti katal. spaudą.

4) Turint galvoje komuniz
mo pavojų, kviesti ir raginti 
kiekviena proga skelbti komu
nizmo žalą ne tik atskiriems 
žmonėms, bet valstybėms tau
toms ir krikščionybei bei jos 
kultūrai.

5) Visi lietuviai katalikai 
kviečiami ir raginami suburti 
savo vaikus į lietuviškas kata
likiškas organizacijas ir jas vi
sokeriopai remti.

6) Kviesti visus lietuvius ka
talikus kreipti daugiau dėme
sio į Marijos prašymus Fati
moje ir grįžti prie atgailos dva
sios.

7) Lietuvius katalikus kvies
ti švęsti Nek. Marijos širdies 
šventę gegužės 13 d.

8) Visas parapijas raginti 
galimai greičiau pasiaukoti 
Nek. Marijos Širdžiai.

9) Prašyti visus katalikus 
kasdien kalbėti rožančių už 
pasaulio taiką. Lietuvos išgel
bėjimą ir Rusijos atsivertimą.

10) Raginti visus katalikus 
nešioti rožanių ir kitas religi
nes insignijas.

11 ) Prašyti visus ALRK 
Federacijos skyrius kreiptis į 
JAV Vyriausybę, kad galimai 
greičiau paskirtų šio krašto at
stovą prie Vatikano.

Seimelis užbaigtas pamaldo
mis bažnyčioje, kur visi bend
rai sukalbėjo rožančių.

Atstovai skirstėsi išsiveždn- 
mi didelius pasiryžimus nau
jiems darbams.

Cionykščių lietuviu
Prieš keliasdešimt 

buvo per tūkstantį lietuvių. Už
darbiai buvo menki, darbas 
sunkus — skerdyklose. Beveik 
visi jie buvo mūsų žaliojo kai
mo vaikai, atvykę užsidirbti pi
nigų ir pasirvžę grįžti Lietu
von. Pirmasis* pasaulinis karas 
suardė jų planus. Dauguma 
pasiliko Amerikoje. Pramokę 
anglų kalbos, išvažinėjo į dides
nius miestus geresnio darbo su
sirasti. Čia pasiliko vos šim
tas šeimų. Dabar dauguma jų 
turi įsigiję namus, kiti net kele
tą, turi santaupų bankuose, ta
čiau 
tose 
rias 
rūs.

ikišiol vis priversti dirbti 
pačiose skerdyklose, j ku- 
įžengė būdami jauni, stip- 
o dabar virtę žilagalviais,

susirūpinę besiartinančios 
natvės dienelėm.

se-

Neturėjo savo mokyklos

Tai didžiausia spraga 
kampelio lietuviams, kurios pa
sėkos gana liūdnos. Lietuvių 
vaikai, kurių seniau buvo per 
du šimtus, buvo leidžiami į ki
tataučių mokyklas. Jaunoji 
karta sunkiai bekalba lietuviš-

šio

kai, neskaito lietuviškos spau
dos, todėl, suprantama, spar
čiai tolsta nuo lietuviškų pap
ročių bei tradicijų, kuriomis 
dar iki šiol tebegyvena jų tė
vai. Daugumas jų gavo neblo
gas tarnybas kituose miestuo
se, tad tik progomis aplanko 
savo tėvus. Laimė, kad laiku 
dar suskubo pasistatydinti gra
žią mūro bažnyčią. Tai yra 
vienintelis ryšys.

Lietuvių dvasia tebėra gyva

Vos pusę metų čia uoliai pa
sidarbavus naujai iš Europos 
atvykusiam klebonui kun. Si
monui Morkūnui, paaiškėjo, 
kad lietuviai nėra palūžę sun
kiose svetimo gyvenimo sąly - 
gose. Jie pirmieji sumokėjo vi
sus. gana didelius (22.000,00 
dol.) parapijos mokesčius vys
kupijos high school paremti, 
dabar vėl uoliai renka 4.000,00 
dol. vietos kunigų seminarijai 
steigti. Kartu sparčiai gerina
mi kiti parapijos reikalai: baž
nyčioje įvedama gazo apšildy
mas ir ruošiamasi ją gražiai iš- 
dekoruoti, papuošti įdomiais 
vitražais, paveikslais ir kt. Tuo

Lietuviškos dainos saulėtoje Floridoje

OPER. SOL. A. BAMBRAl SKAITf:. 
su dideliu pasisekimu kovo I diena 
koncertavusi Miami, Fla.. lietuviams

MIAMI, FLORIDA

Šiltajam sezoniui baigiantis 
užsidaro ir Hialeah hipodro
mas. Atostogautojai palengvėl 
skirstosi, retėja. Su jais ir lie
tuviai atostogautojai ruošiasi 
apleisti auksiniai smėliuotus 
Atlanto pakraščius.

Sezono užbaigai atžymėti, 
kovo 1 d. L'nion svetainėje bu
vo suruoštas koncertas. Prog
ramą išpildė Lietuvos operos 
solistė Antanina Dambrauskai
tė. P. Stevens-Steponavičius ir 
Anita Navickaitė-Karns.

A. Dambrauskaitė čia nepir- 
mą kartą dainuoja lietuviškai 
publikai, bet ji kaskart vis la
biau užburia klausytoją ir šį 
kartą jos sudainuotos dainos 
ilgai liks klausytojų atmintyje. 
Solistė padainavo A. Vanagai
čio—Aš bijau pasakyt, Dul, dul 
dūdelė: ariją iš G. Puccini o- 
peros "Bohema”, valsą iš ope-

ros “Čigonų Baronas.” K. Ka- 
vecko — Na tai kas, A. Kača- 
nausko — Pradalgiuose ir Tų 
mergelių dainavimas. Duete su 
P. Stevens padainavo Miko Pe
trausko — Vakar ir Stipinsiu 
dainužę, o taip pat duetą iš 
Mozarto operos “Don gua
nas” ir Tallat-Kelpšos — Oi 
berneli vienturį. Gi su sol. A. 
Navickaite sudainavo St. 
Šimkaus — Plaukia su laivelis 
ir Offenbacho “Hoffmano pa
sakų" barkarollę.

Lietuvių choro įkūrėjas ir jo 
vadovas P. Stevens- 
Steponavičius gražiu savo ba
ritonu išpildė Brahmso — Už
mik, užmik ir St. Šimkaus — 
Oi kas. O solistė A. Navickaitė 
solo padainavo Shuberto Sere
nadą ir Nekantrumas. Arditi 
— Bučkis, Strauso — Cukrinis 
kareivėlisi ir J. Gruodžio — 
Aguonėlės.

Visiems akompanavo Marija 
Tallat-Kelpša.

Maloniai kiekvienas šio kon
certo dalyvis prisimena anas 
valandas, kuriose žavėjosi lie
tuviška daina ir mūsų meni
ninkų puikiu jų išpildymu. Tai 
nebuvo atsisveikinimo koncer
tas, bet tik pradžia lietuviškų 
muzikos vakarų, kurie ateityje 
dažniau pasikartos šiame sau
lėtame žemės kampelyje.

Samata

tikslu numatomas kviesti žino
mas bažnytinis meno specialis
tas, dail. K. Varnelis.

Gyvas labdaros darbas
Baigiantis DP biEui, klebono 

S. Morkūno pastangomis, sus
kubta dar sudaryti per šimtą 
garantijų paskutiniems lietu
viams tremtiniams atkviesti. 
Iki šiol jų atvyko jau apie 70. 
Daugumas — našlės su mažais 
vaikais, ar šiaip jau nesveika- 
tingos šeimos, kurios niekur 
kitur nesusirado prieglaudos.

Naujų lietuvių atvykimas į 
šį nedidelį miestą sudarė sun
kų uždavinį mažutei vietinei 
lietuvių kolonijai, ypač jųjų 
vadui vietos klebonui. Nedidelė 
klebonija virto “pereinamąja 
stovykla” naujiesiems atvykė
liams. kuriems reikėjo surasti 
darbą, butą, daugeliui —pini
ginės paramos pradėti įsikurti. 
Pastebėję nepaprastą lietuvių 
solidarumą, į labdaros darbą į- 
sijungė vietos kitataučiai, pasi
darydami dideli lietuvių bičiu
liai - rėmėjai.

Jaudinantiej artimo meilės 
pavyzdžiai

Po savaitės darbo sunkiai 
susirgo naujas lietuvis ateivis, 
gydytojas Jonas Kuncaitis. 
Jauna šeima su trimis mažu
čiais' vaikais. Lietuvių piliečių 
klubas tuojau paskyrė iš savo 
kuklios kasos 25,000 dol., per
ėjus per namus, surinkta 200.- 
00 dol.. Vyskupijos Caritas pa
rėmė šeimą maistu. Vietos lie
tuvis Mikas Bujokas ir ameri
kietis John Castle dviem trans- 
fuzijom paaukojo savo kraujo.

Kitas pavyzdys. Senutė ligo
ta vietos gyventoja Mrs. Eliza- 
beth Breslin priėmė į savo na
mus naujai atvykusią lietuvę 
našlę J. S., kuri turi ligonę duk
terį. Jau antras mėnuo duoda 
joms nemokamai butą ir mais
tą. kol gaus tinkamą darbą.

Lietuvių bičiulis Father 
Ed’.vard Vollmer

Tai vyskupijos organo “Our 
Sunday Visitor” redaktorius, 
kolegijos kapelionas ir profe
sorius. žinomas veikėjas ir kal
bėtojas. Jis kas savaitę lietuvių 
bažnyčioje laiko pamaldas ir 
sako anglų kalba pamokslus. 
Ypač jautriai kalbėjo apie Lie
tuvą. ragindamas mylėti savo 
tautą ir melstis už josios lais
vę, per 40 valandų atlaidus, 
kurie baigėsi šv. Kazimiero 
dieną. Jis dažnai savo redaguo
jamame laikrašty talpina žinių 
apie Lietuvą ir vietinius lietu
vius, pabrėždamas mūsų tau
tiečių gerąsias savybes, mūsų 
tautos kančias ir kovas.

1

p. J.

Waterbury, Conn.
Waterhurio visuomenė

Vasario 16-sios proga Lietu
vos laisvinimo reikalams su
aukojo per 2000 dol. Stambes
nes sumas sudėjo: Tremtiniui 
draugija 344.30 dol., rinkliava 
bažnyčioje 224.71 dol. T. ir A. 
Matai 115 dol.. K. Strikulis 
100 dol.. Sandaros 11 ko. 50 
dol. Scenos mėgėjai 40 dol. I o 
25 dol. — M ir E. Deveniai. 
Z. Karalius. Ateitininkų kuopa, 
A. L. Taut. S-ga, ALRK Fe- 
der. skyrius. Liet. Neprg. Fo- 
lit. Klubas. V. Ramažas 20 dol 
Po 15 dol. — A. Aleksis, Die
vo Paukštelis, M. Gureckas, J. 
ir J. Podžiūnai. Po 12 dol. — 
A. ir K. Čampčs, P. Motiečius, 
Venclauskai. Dr. M. J. Colnev 
11 dol.

Kitos draugijos ir daugelis 
pavienių asmenę aukojo mažės- 
nėm sumom. Dėl vietos ■stokos 
jų visų išvardinti negalime. At
siprašome.

New Haven, Conn.
ALTo skyriaus susirinkime 

kovo 6 d. parapijos svetainėje 
įvairios komisijos padarė pra
nešimus ir davė apysakitą iš 
Vasario 16-sios minėjimo. J pa
siųstas to minėjimo metu pri
imtas rezoliucijas gautas atsa
kymas iš JAV prezidento II. 
Trumano ir senatorių McMa- 
hon ir Senton. Laiškuose šiltai 
pritariama lietuvių kovoms už 
tėvynės laisvę. Pranešta, kad 
klebonas kun. E. A. Gradeckas, 
kuris minėjimo metu buvo ato
stogose, atsiuntė savo auką 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
— $10.

Susirinkimas išrinko šiems 
metams skyriaus valdybą. 
Pirm. M. Vokietaitis, vicepirm. 
J. Pikelis, sekret. V. Šaulys iž- 
d;n. V. Norkūnas, iždo globėjai 
J. Mišeikis ir A. Žimkus.

Pirm. M Vokietaitis prane
šė, kad jau yra susitaręs su 
trimis neseniai atvykusiais žve
jais, kurie artimiausia proga 
aplankys mūsų koloniją.
Nutarta kreiptis j visas lietu

vių draugijas ir paraginti jas 
prisidėti aukomis prie Lietuvos 
laisvinimo darbo. M.

JI OZAS GLAVTCKAS,

LDS I0S kuopos Worc<*ster. Mass.. 
ilgametis finansų raštininkas. Ame
rikon atvyko prieš 50 metu. Du kar
tus buvo grįžęs j Uetuva. Daug dir
bės įvairiose draugijose. Gyvai pri
sidėjo organizuojant nauju Worces. 
ter. Mass.. lietuviu parapijų. Rinko 
aukas Tautos Fondui. Tik atgavus 
laetuvos Nepriklaiisaomybe. platino 
paskolos lakštus. rŪĮtestingai orga
nizavo Balfo skyrių ir rinko jam 
aukas. Daug padėjo atvykstantiems 
tremtiniams. Visi lietuviški ir Lietu
vos reikalai jam buvo visuomet prie 
širdies. Tai tikras Lietuvos sūnus, 
kurio darltai nebus pamiršti.

VISI | LINKSMĄ IR PLIKĮ
KONCERTĄ!

Šių meų balandžio (April) 
20 d. 3 vai. p.p. Lietuvių pa
rapijos svetainėje, Hartfor, 
kampas Capitol Avė. ir Broad 
St., Lietuvių R. Kat. Moterų 
Sąjungos 17-ta kuopa rengia 
įdomų ir puikų koncertą.

Programą išpildys L.R.K.M. 
S-gos \Vorceseric 5-tos kuopos 
choras, vadovaujamas žinomos 
muzikės Mrs. G. KEENAP.

. Koncerte dalyvauja L.R.K. 
M. S-gos Centro pirmininkė 
Mrs. Julia MACK. kuri žada 
pasakyti įdomią kalbą. Be to. 
dalyvauja didžiai visų gerb. 
prelatas J. AMBOTAS.

Po koncerto bus šokiai, gros 
gera džiazo kapela, taip pat bus 
turtingas bufetas.

Maloniai prašome visus 
HARTFORDO ir apylinkių lie
tuvius atsilankyti į šį pirmą 
kartą Hartforde rengiamą 
koncertą.

Iš anksto dėkojame.
Koncertui rengti KOMISIJA

40 vai. atlaidai, maldos diena 
už Lietuvą

Kovo 2-4 teko man būti da
lyviu keturiasdešimties valan
dų pamaldose, o kovo 9 d. — 
maldos dienoj už mūsų Tėvynę. 
Sakydamas pamokslus, paste
bėjau didelį susidomėjimą lie
tuvišku žodžiu. Per visas pa
maldas bažnyčioje gausu lan
kytojų. Beveik visi parapijie
čiai atliko velykinę išpažintį. 
Atsivežiau pundą tėvo Vaitke
vičiaus “Gyvoji Dvasia.” Visos 
knygos išpirktos.

Pereitą sekmadienį bažnyčios 
salėje buvo lietuvių susikaupi
mo valanda. Man teko kalbėti 
anie Lietuvos vargus ir kan
čias. Daugelis klausytojų jau
dinosi iki susigraudinimo.

Naujai atvykusi d-rė Silvija 
Buziliauskienė jautriais žo
džiais priminė persekiojimą ti
kėjimo Lietuvoje Klebonas 
kun. Morkūnas ragino paremti 
tremtyje kenčiančius mūsų 
brolius lietuvius. Susirinkusieji 
suaukojo 65 00 dol.. kuriuos 
nutarė pasiųsti Balfui.

Bendros išvados
Sioux City lietuviai drąs’ai 

gal'ma laikyti pavyzdžiu mūsų 
veiklos Amerikoje. Jųjų tarpu
savis susiklausymas, vieningu
mas s'i dvasios vadu — klebo
nu trumpu laiku atsiekė dide
lių rezultatų. Natriai atvvku 
šieji bematant isrungė aktv- 
viai į parapijos darbą Lietu
vių vardas gražiai iškilo vietos 
visuomenės akyse. Visame

mieste reiškiasi daug užuojau
tos ir simpatijų mūsų tautie
čiams. Klebonijoje nuolat 
skamba telefonas: tai prašo 
atsiimti surinktų drabužių, tai 
siūlo neturintiems baldų ar ki
tokių reikmenų bei maisto. Su
sidarė tamprūs broliški ryšiai 
visoje apylinkėje.

Lieka palinkėti veikliam kle
bonui kun. S. Morkūnui ištver
mės sunkiame, bet vaisingame 
apaštalavimo darbe, o jo uo
liems parapijiečiams lietu
viams — kas kartą labiau stip
rėti iš tėvynės atsineštoje dva
sioje.

ATsimInimAI
RADIO VALANDOS 
SĘŠMMENIĄĮS 
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Povestuvinė kelMnč
Prieš laiką “Hammund 

Time” buvo visa eilė strąipsnių, 
kaip įvairių tautybių nąująkų- 
riaį kuriasi JAV. Jų tarpe bu
vo straipsnis ir apie lietuvio 
inž. Vytauto Bičkaus šeimą. 
Straipsnis buvo pailiustruotas 
jo ir jo žmonos solist. P. Na
vickaitės - Bįčkienės gyveni
nio nuotraukomis.

Kitataučių spaudos susido
mėjimas lietuvių naujakurių V 
sikūrimu, šių eilučių autorių 
paskatino aplankyti inž. V. 
Bičkaus šeimą, gyy. 3918 Al- 
der St., East Chicago, Įnd.

Pasirodo, kad ši lietuviškoji 
šeima, vos susituokusi, tą pa
čią dieną, kad išvengtų bolše
vikiško “rojaus malonumų”, 
buvo priversta pradėti povestu
vinę “kelionę”, pasukdami va
karų link, kuri iki šioliai tebe
sitęsia.

V- Bičkus inžinięriaus laips
nį įsigijo Lietuvoje. Lietuvos 
nepriklausomybės laikais kaip 
inžinierius dirbo: Uosto Valdy
boje, Klaipėdoje, Plentų Val
dyboje, Šiaulių kelių rajone, 
Vilniaus akc. b-vėj “Statyba”, 
Ginklavimo Valdyboje. Linkai
čių ginklų fabrike skyriaus ve
dėju. Visur dirbo kaip statybi
ninkas inžinierius, be to, buvo 
aktyvios tarnybos Lietuvos ka-

¥ ■■

riuomenės karininkas. Trem
ties metų gyveno Kemptene 
(Bavarijoje). Susiorganizavus 
prie amerikiečių kariuomenės 
darbo kuopoms, jose visą laiką 
dirbo, ir buvo darbų vedėjas. į 
Ameriką atvažiavo 1949 met. 
pavasary. Cią nieko nelaukda
mas, kad ir su tuščiomis kiše
nėmis, pradėjo organizuoti gy
venamų mūrinių namų staty
mą. Pats ne tik planus pasida
rė, statymui leidimus išsirū
pino, bet ir įvairių medžiagų 
užpirkimus daiė- Tokiu būdu i- 
ki šiol atliekamu laiku nuo 
fabriko darbų jam vadovaujant 
pastatyta 2-ji mūriniai gyvena
mi namai, kurie yra su. visais 
patogumais įrengti. Abu na
mai jau parduoti. Aišku, staty
tojai šiek tiek uždirbo. Be to, 
ii- šiais metais žada vėl statyti, 
bet tik sau.

Aktyviai dalyvauja bąžnyti 
niame chore ir šiaip įvairūs vi-, 
suomeniniai reikalai jam yra 
nesvetimi, visur, kur gali, pa
deda ir remia.

I lai Ford. Conn.
— Prel. J. Ambptas jau pa

sveiko, bet grįžo ligoninėn ma
žai operacijai.

— Kovo 9 d. skautai ir jų 
kviesti ateitininkai bei kiti sve
čiai gražiai paminėjo skautų 
globėjo šv. Kazimiero dieną. 
Atitinkamą žodį tarė prof. kun. 
Yla. Taip pat kalbėjo J. L. 
Giedraitis, serg. Staričenka ir 
kt. Minėjimą pravedė Į. Rų- 
seckienė.

P. Navickaitė-Bičkienė bai
gusi Šiaulių mokytojų semina
riją. Studijavusi dainavimą 
Vilniuje. Tremty dainavimo 
studijas baigė Haendelio var
do konservatorijoj 1948 me
tais, Muęnchene. Dainavo 
prancūzų kariuomenei ir trem
tinių lietuvių kolonijose. Čia 
Amerikoje atliekamu nuo dar- 
1k> laiku neapleidžia dainavimo 
ir mielai dainuoja įvaikiuose 
lietuvių parengimuose bei mi
nėjimuose, o be to ir bažnyčio
je susikaupimo, liūdesio, ar 
džiaugsmo dienomis dažnai so
lo pagieda.

Kartu su jais gyvena ir jos 
tęvai, kurie bendrai dirba ir 
laukia tos dienos, kada galės 
grįžti Tėvynėn į mylimą Rad
viliškį.

Jonas Ervydis

— Kovo 9 d. šeštadieninė 
mokykla turėjo progos pasiro
dyti Hartfordo visuomenei su 
vaidinimais, deklamacijomis, 
dainomis ir kt. Pelno turėjo 
apie 80 dol. Tai indėlis taip 
gražiai veikiančiai lietuviškai 
vargo mokyklai. Mokykloj dir
bama net 3 grupėse.

— Kovo 2 d. ateitininkai iš
leido Dėdės Šamo kariuomenėn 
savo pirmininką Eug. Orentą. 
Kukliose išleistuvėse palinkėta 
gero vėjo.

— Vasario 16-sios proga 
Nepriklausomybės panfnėjime 
suaukota $443,13.

Pittsburgh, Pa.
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės Pittsburgho skyriaus 
paruošiamajam darbui įgalio
tas visų Pittsburgho draugijų 
metiniame suvažiavime, š. m. 
sausio 20 d., komitetas turėjo 
savo pirmąjį posėdį kovo 6 d. 
Pirmininkaujant B. Jucevičiū
tei, po ilgesnių diskusijų buvo 
nutarta šaukti visų draugijų 
atstovų susirinkimą, kovo 26 d. 
8 vai. vakare. Lietuvių Piliečių 
svetainėje, 1721 Jane St. Pra
šoma visas draugijas . atsiųsti 
bent po du atstovus. M. B.

JAV skautai pradėjo naudoti nauju dirbtinio kvėpavimo būdu- Čia 
matomo White Plains. N. Y., dalinio skautui atliekant naujos dirbti
nio kvėpavimo sistemos pratybos. | t
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WAITKUS
FUNERAL HOML

197 U-EBSTER AATE. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Tel. EVergreen 7-4335 J

Stephen Aromiskis;
(Armakauskas) ]

Pavergtųjų Tautų 
Olimpiada?

Teko patirti, kad netolimoje 
ateityje prie Free Europe Com- 
mittee susikūręs pavergtųjų 
Europos tautų sportininkų 
sambūris svarstys galimumus 
pravesti JAV Pavergtųjų Tau
tų Olimpijadą. Šį klausimą iš
kels lietuvių sportininkų atsto
vas prie minėto sambūrio. Ar | 
tokia Olimpiada įvyks, parodys £ 
netolima ateitis.

LSK futbolo rungtynės su 
Brooklyn VVanderers kovo 9 d. 
Mc Cąrren aikštėje baigėsi 3:2 
lietuvių naudai. Pirmas kėlinys 
0:0. Rungtynės buvo žemo ly
gio. Mūsiškiai žaidė neryžtin
gai. i |

Pirmame kėlinyje žiūrovus į 
kiek nervino Adomavičiaus i 
nuolatinis stoviniavimąs užnu
garyje, o Sabaliausko ir Joku-; 
baičio labai dažnas betikslis 
kamuolio vedžiojimas baudos 
aikštėje.

Antras kėlinys mūsiškiams 
buvo laimingesnis. Pirmasis 
klumpančio Kalašinsko šūvis 
į priešininko vartus buvo toks 
netikėtas, kad jų vartininkas 
spėjo tik liūdnu žvilgsniu ka
muolį palydėti. Už astuonių 
minučių Gražys pasiunčia ant-, 
rąjį, o po dešimties — Adoma
vičius užbaigia mūsų įvarčių se
riją trečiuoju. Pabaigoje prie
šininkai pasispaudžia ir pasek
mę sušvelnina dviem įvarčiais.

ŠACHMATAI J

Baigtos N. Y. lietuvių šachmatų 
pirmenybės

Vasario 29 d. N. Y. lietuvių šach
matų pirmenybės pasibaigė be aiš-: 
kaus nugalėtojo, nes I, II ir III vie
tas užėmė žaidikai, surinkę po ly
giai taškų (8:3); Galmianas, Šukys ir 
Trojanas. Nuo jų tik l/„ taško teat
siliko Merkevičius paskutiniame ra
te įveikęs Galmina ir iškovojęs sau 

taškų. Staknys (7:4), pas
kutiniame rate'įveikęs šūki; atsidū
rė 5 vietoj. Po jo seka Vilpišauskas 

Milėius (6:5), Milukas 
(Sl/uSi/,>, Volskis (3:8), Dėdinas 
(2:9*) ir Kondrotas (1:10).

šių pirmenybių nugalėtojams J. 
Ginkus, K. Cerkeliūnas ir X_ Strum- 
skis paskyrė gražias dovanas, kurios 
buvo įteiktos kovo 14 d. Lietuvių 
Atletų Klube. Dovanas įteikė K. 
Škėma.

Po dovanu įteikimo LAK šachma
tų vienetas (10 žaidikų) vyks išban
dyti savo jėgas prieš amerikiečius 
— Brooklyn Chess CIub.

Laikinasis JAV-bių ir Kanados 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 

Sporto Komitetas skelbia:
1) JAV-bių ir Kanados lie

tuvių sporto klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų suvažiavi
mas šaukiamas balandžio 6 d.

(Verbų sekmadienį), Chica- 
goje. Suvažiavimas vyks Lie- 
vių Vyčių salėje, 2453 West 
47th St. Pradžia 1:00 vai.

2) Iki šiol dar neužsiregis
travusieji suvažiavimo dalyviai 
prašomi registruotis šiuo adre
su: Vytautas RADYS, 4545 So. 
Fairfield Avė., Chicago 32. III. 
Užsiregistravusiems aukščiau 
skelbtu adresu, antrą kartą 
registruotis nereikalinga.

ATLAJKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI 

telefonu SO. 8-8343
Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

■ .Lili - 1 I u v

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kili puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
433 Grand St. Brooklyn II. N. Y.

H............................................. 1
i

Steplien Brcdcs Jr.
ADVOKATAS

I 
i 
|
Is 
!
į -- ----------- >

197 Havemeyer Street 
Brooklyn N. Y.
TeL EVrxgrcen 7-9384

I i 
i

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Cliatoa Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

T«L MAIN 4-2329

line valandos:
Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p, 
šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notaiįpublic

660 GRAND ST.
Brooklyn, N. Y.

s

♦

|
|
5
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231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

-r
EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
Graborius - balsamuotojas

Bostone ir apylink
S. Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. BBOADWAY 
South Boston, Mmi

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

ZALETSKAS Į
FUNERAL HOME J

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskar 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2809

Lithuanian 
Furniture Co 

MOVERS—
SO 8-4618

j INSURED and BONDED
• Local and Long Distance Movers

326-328 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADVVAY 

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. FA. 7-0402-M

PARDUODAMI NAMAI
PIGOS, GERU GEBOdE VIETOJE t 

* I 
RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū

rinis namas. šviesūs kambariai: 
CYPRES H1LL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai į 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEVV 
YORK — kampinis namas su saliu
tui, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par-' 
duodamas ir biznis Vieta gera He- 
tuvtų aplinkoje.

J. VASTDNAS
REALTY and INSURANCE

1888 Gatės Ave^ Brooklyn, N. Y.
TeL GLenmore 5-7285

Patarnavimai diena ir naktį
Nauja modemiška k ph -ia >• 
menin.s dykai Aplama., a G< 
bridge ir Bostono koicniia- 
miausiomis kainomis Kain<>- 

pačios ir i kitus miestus
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 I

LDS CENTRO VALDYBA

r
3

DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI
kiti namu apyvokos daiktai.._ 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PfFKUNIGIS
73 W. 1M SL, N.Y.C. 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias Nevv 

Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
(refrigirator), dulkių siurblių, te
levizijos įmones.

Pirkdami per f „____________
nuolaidą negu kitur ir palankiau- 

: sias išsimokėjimo sąlygas, 
i----------

i

l
Į

j 
per jį gaunate didesnę į 

kitur ir palankiau- j
—---- --- — — v---

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigės Europoje

128 E. 86th ST-, NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

♦

I
I
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;; Telefonas: EVergreen 4-8934
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Pirmininkas — PreL P. Juras. 94 
Bradford St., Lawrence, Mass. Tel 
7356

Vicepirmininkai — Vincai J. Ku 
dirka, 37 Franklin St., Nonvood 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So 
Boston, Mass. ;

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Nonvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Bel
džias, 32 Wilder St.. Brockton, Mass. 
TeL Brockton 8-0729VV

Iždininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškėnas, B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. I 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu. Į

SPAUDOS NAUJIENA

PARAMOUNT BAR & CRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD M1*IUN4>

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur vis myfi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti
Importuoti konjakai - Užkandžiai Televizija - Muzika - Sportą*

592 GRAND ST-, kampas Union Avė. BROOKLYN. N. Y.
f

i t
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RAMUNIŲ ŽIEDAI

Lietuviai nuo se 
nų laikų yra įsitiki 
nę, kad ramunės y 
ra vaistas. Ramu 
nes vartojamos nuo 
šalčio, reumatizme 
ir dieglių. Ramunės 
stiprina visą kūną

gerai veikia į skilvį, inkstu- 
(kidnev) ir palengvina kito 
susirgimus ar negalavimus. Jo>- 
geros ir akims plauti Gerk 
ramunių arbatą be baimės Ka- 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros i) 
plaukams plauti ir išlaikyk 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių S2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

1 Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laiuojuuo t~*~*T~ 
i Odelė, graži koplyčia, erdvi nu* 

Pakeleivingiems suteikiame 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį

K

.............................*.......   1 ... —.....T 

Faremkšne tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

FAUSTO KIRŠOS

ŠVENTIEJI AKMENYS
DIDAKTINIAI EILĖRAŠČIAI

Išleista prel. Pr. M. Juro lėšomis. Gražus dail. J. Valiaus ’ūršelis.
Galima gauti “DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE: 680 Bushwick

Avė., Brooklyn, 21, N. Y. Kaina 2 dol

b

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 93 VVAREHAM PL. 

JAMAICA, N. T. 
TeL JAmaica 3-77Z4

!

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKU”

ŠVĘSDAMI

sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografą Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

DON BULAITIS 
600 WiBoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y.

C AT E RE R s
!! P a r t i e s - W e d d i ■ g s

M E E T I N G
<

DR. ANTHONY ARENT
LIETUVIS GYDYTOJAS
Vidujinių Ugų Specialistas

Valandos pagal susitarimą

OFISAS: 507 MAIN STREET
P ARK BLDG.. WOR< LSTLB, MASS.

Tel, 7-2173, namai; TcL 6-9671.

H
?SAVE-'į1*w,fh /fyeot

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

Communion Breakfaste 
B a ■ųuets

9 A L V

I

4

BROCKTON SERVK E
OIL BURNER and HEATING SERVICE 

520 MAIN STREET BROCKTON, MAS8.

0»
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K R A N A S

DARBININKAS

J. E. vysk. V. Erizgys gegu
žės 4 d. V. J. Atsimainymo pa-

; * b žnvčioje. Maspethe.
pijo vaikučiams 1 eikš su- 

tv i. ■ mimo sakramentą.
baž-

24 d. 
misi-

ApreiškTno parapijos 
nyčioje pirmadienį, kovo 
prasidės dvieju savaičių 
jcs. Pirmąją savaitę misijos
bus moterims ir mergaitėms, 
antrąją — nuo kovo 31 d. — 
vyrams. Pamokslai bus sakomi 
rytais po 9 vai. mišių ir vaka
rais 7.30 vai.

Didžiosios savaitės pirma
dienį. antradienį ir trečiadienį, 
balandžio 7. S. 9 d.d., bus re
kolekcijos inteligentams. Pa
mokslai bus sakomi ir išpažin
čių klausoma vakarais 7.30 vai.

Misijas ves Tėvas Jonas Ado
mavičius. O.F.M.

“(Juo Vadis” pripažint j ge
riausiu 1951 filmu. Pereitą sa
vai ę pasibaigė Nevv York? 
svetimomis kalbomis išeinan
čių laikraščių filmų kritikų 
balsavimai, kuriuose buvo ren
kami geriausi pereitų metų fil
mai. Balsavime dalyvavo ir 
"Darbininkas.” “Quo Vadis”. 
kuris jau pradėtas rodyti 
Brooklyno Metropilitan Loevvs 
teatre. Fulton St., laimėjo dau
giausia balsų. 
"Rashomon" pripažintas 
niausiu svetimos kalbos 
mu. Atskirai buvo renkam 
geriausias britų gamybos 
mas. Tokiu pripažintos “Hof
mano pasakos", kurios rodo
mos paskutines dvi savaites 
Sutton teatre, Nevv Yorke.

Nauji filmai, pasirodę pas
kutinėmis dviem savaitėmis 
Nevv Yorko ekrane. nelabai 
prašoka vidutiniškumo lygį- 
I.oevvs Statė teatros rodo šilo-

Japonų filmas 
ge- 
fil- 

is ir 
fil-

noką muzikinį filmą “Nevv 
Yorko gražuolė” (The Belle of 
Nevv York”). Nors jame šoka 
ir vaidina garsusis Fred As- 
taire, tačiau filmas visiškai ne
prilygsta pereitų metų “Ameri
kiečiui Paryžiuje”. Victor a 
teatras, kuris iki šiol rodė 
“Pirklio mirtį”, prieš porą die
nų pradėjo rodyti naują Judy 
Hclliday komediją "Vedybinis 
tipas” (The marrying kind). 
Su ja kartu filme vaidina vi
siškai naujas, bet daug žadąs 
aktorius Aldo Ray. Judy Holli- 
day šiame filme blogesnė negu 
1950 mecU premijuotame fil
me “Born yesterday”. Nauja 
programa duodama ir Rox te
atre. Ten rodomas
didžiųjų laikraščių ir spaudos 
žmonių gyvenimo "Deadline — 
U.S.A.” Apie jį parašysime ki
tą kartą.

Pabattiečią paroda 

pavadinta “The Baitic Statės 
in Western Culture”, kovo 11 
d. pradėjo veikti Columbia U- 
niversiteto bibliotkeoje (Butler 
Library). Išstatyta Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos i-epi-ezen- 
taciniai leidiniai savomis 
svetimomis kaltomis.

I1M0S

ir

Parodą ruošė šiame univer
sitete studijuojantieji pabaltie- 
čiai studentai, bendradarbiau - 
darni su savo konsulatais Nevv 
Yorke. Paroda užtruks visą 
kovo ir balandžio mėn. Biblio
tekos patalpos atdaros kasdien 
nuo 8.30 ryto iki 10 vai. vaka
ro.

filmas iš

Angelą karalienės parapijos 
bažnyčioje misijos prasidės 
sekmadienį, kovo 23 d.. 7.30 v. 
vak. ir tęsis visą savaitę, iki 
kovo 30 d. Pamokslai bus sa
komi ry tais po 9 vai. mišių ir 
vakarais 7,30 vai. Misijas ves 
Tėvas Placidą- Borisą. O.F.M.

Vytautas Maželis Nevv Yor
ko Foto Institute (Institute of 
Photography) labai gerai bai
gė portretui-.’. Anksčiau tame 
pačiame institute jis studijavo 
komercinę fotografiją.

Aldona šb •;< tytė — ba’.rira 
— vėl pasirodė Nevv Yor’ 
peros scenoje. Kovo 14 d. 
negie Hali ji šoko “Carr 
operos pastatyme. km- bąli 
su did 
pirmąją
''Tf ■ ; 1 - ’ r ’
o žiūro\Tis.

Meč. Razgaitis energingai 
organizuoja visokią antikomu
nistinę akciją. Jo rūpesčiu airių 
parapijos klebonas <118 St. ir 
Atlantic Avė. kampas» sutiko 
savo parapijiečiams išdalinti 
500 egz. lapelių ginančių trem
tinius 
mus.

Neseniai mūsų minėtas ang
lų gamybas filmas "The Laven- 
der Hill Mob" ką tik laimėjo 
Britų Filmų Akademijos pripa
žinimą geriausiu jų filmu. Tai 
atitinka amerikiečių “Oscaro” 
medaliui. jb

Lietuvių Dantų Gydytojų 
Dr-jos New Yorko skyriaus 
susirinkimas kovo 8 d. pirm, 
dr. E. Liatukienė padarė me
tinės veiklos pranešimą. Drau
gija turi 26 narius. Vienas na
rys studijas baigė Nevv Yorke 
ir turi savo kabinetą, dvi na
rės studijuoja ir keletas dirba 
savo profesijoje. Išrinko naują 
valdybą — pirm. dr. E. Liatu
kienė, vicepirm. dr. M. Kregž- 
dienė ir sekrt. dr. B. Paproc- 
kienė. Nutaria ir ateitye susi
rinkimuose skaityti profesines 
paskaitas. Sekretorės dr. B. Pa- 
prockienės adresas: 83 Stuy- 
vensant Avė., Brooklyn 21. N. 
Y. Tel. GL. 3-4445. Susirinki
mas gaibtas jaukia arbatėle.

Parapijos choras rengiasi 
bažnytiniam koncertui

Balandžio 6 d. šv. Petro liet 
parapijos bažnyčioje numato
mas vertingas bažnytinis kon
certas. Komp. J. Kačinskas su 
parapijos choru labai uoliai 
rengiasi tam koncertui. Numa
toma ir solistų.

BALF susirinkimas
kovo 12 d. L. Piliečių Dr-jos 

salėje buvo negausus dalyvių 
skaičiumi, todėl nebuvo vykdo
mi valdybos rinkimai. Išklau
sytas tik vajaus komiteto pra
nešimas, iš kurio paaiškėjo, 
kad surinkta ir pasiųsta Balfo 
centrui §1006.00. Vajau komi
tetas tuo laiko savo darbą at
likęs. Visuomenė dėkinga ko
mitetui, energingai per trumpą 
laiką surinkusiam nemažą su
mą.

s»

prieš komunistų puoli-

A. : A.

M I K U ŠIEJI

■liu pasisekimu 
baleto partiją» '1 Ir*-—T? p“

“AJdų" skiriamos Ii te m tū ros premijos jteikimo proga

Pranciškony Spaudos Centras
rengia

žud f"
P:

J ir gis Va auskas mirė vasa
rio 23 d. palaidotas vasario 28 
d. šv. Trejybės kapinėse. Iškil
mingos pamaldos už veliorfies 
vė’ę atlaikytos Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioje.

Ona ("ikanavicien? mirė ko
vo 11 d., palaidota iš Angelų 

r■ ■. bažny" s 
šv. Jono kapinėse Povo 11 d.

lauskas mirė ko-
palaidotas kovo 15 

para- 
kapi-

DAINOS IR LITERATŪROS VAKARI
Vakaras įvyks f .

1952 M. BALANDŽIO 27, SEKMADIENĮ, 4 V. PO PIETŲ 
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS SAJLEJE

1080 VVilloughby Avė. Brooklyn, N. Y.

\ isi lietuviškosios kultūros mėgėjai ir mylėtojai 
kviečiami dalyvauti.

Serga J. Andrius
Jau kuris laikas serga pulk. 

J. Andrius, aktyvus katalikų 
visuomenininkas ir kartografi
jos specialistas. Kaip žinome, 
J. Andrius rengia svarbų Lie
tuvos žemėlapį, tačiau liga jam 
gerokai darbą trukdo. Linki
me sveikatos.

Bostoniškiai aukoja ALT 
§3.000

šiems 1952 metams ALT y- 
ra nustačiusi Bostono lietu
viams kvotą 3.000 dolerių. Ka
dangi vien per Vasario 16 mi
nėjimą surinkta per 2.000, to
dėl netneka abejoti, kad ALT 
Bostono skyrius nesunkiai iš
pildys reikalaujamą kvotą, o 
gal dar ir ją perviršys.

Lietuviai evakuacijos 
dienos parade

Kovo 17 d. So. Bostone vy
kusiame evakuaciios dienos di
džiuliame Darade šįmet ypač 
aktyviai dalyvavo ir lietuviai. 
Smulkiau pranešime kitame 
numery.

Ji Ui

iena
f 1-

]-

Bolševikų 
niškivose ir 
užfiksve-tos 
me. Šį kiekv
kročientį filmą galėsime maty
ti atsilankę į studentų skautų 
korporaelios "Vytis" ruošiamą 
lietuviško filmo vakarą balan
džio 6 d.. 4 vai. p.p.. Apreiški
mo parapijos salėje. Ten pat 
bus rodomas filmas iš tremti
nių gyvenimo stovyklose ir 
puikus spalvotas filmas iš Lie
tuvos gy venimo ir gamtos vaiz
dų. Niekas neturėtų praleisti 
progos ši ; amatyti.

vo

bažrvčios šv. Jono

metų

’coza - Bie
12 d..

d. iš Angelų Karalienės 
pi ’os 
nėse.

Antanas Rinktinas 6S
amž.. mirė kovo 7 d., palaido
tas kovo 11 d. iš Apreiškimo 
parap. bažnyčios šv. Jono ka
pinėse.

Kasperas Jonelis, 77 metų 
amž., mirė kovo 7 d., palaido
tas kovo 11 d., iš Apreeiškimo 
parap. bažnyčios šv. Jono ka
pinėse.

Į Tarptautinį Eucharistinį 
Kongresą Barcelonoje, Ispani
joj, ruošiasi vykti nemažas lie
tuvių būrys. Kongresas įvyks 
gegužės pabaigoje — birželio 
pradžioje. Suinteresuoti smul
kesnių informacijų gali gauti 
pas vietos klebonus.

V. J. Atsimainymo parapijos 
salėje, Maspethe, kovo 23 d. 
7.30 vai. vak. bus rodomi du 
filmai — King of Kings ir The 
Biind Beggar. Filmus rodyti 
suorganizavo tretininkai. Au
ka 1.00 dol.

GRAŽI TRADICIJA Iš LIETUVOS
Vieną kartą į metus — Balandžio pirmą Jūs turit linksmą 
visiems Ivgiai taikančią

KULTUVĘ
Visi žino KULTUVĘ. Išrašykit Kultuvę ir Jūs, gausit ją 
tiesiai į namus. Suraskit keturius Kultuvei skaitytojus ir 
atsiųskit dolerį laiške. Viena Kultuvė — 25 centai, kuriuos 
galima atsiųsti smulkiais pašto stempais. Dar šiandien 
rašykit:

KULTUVEI, 373 South Second St., Brooklyn, N. Y.

Jok Stuko radijo valandėlė 
šeštadienį, kovo 15 d. 4.45— 
5.30 vai. p.p. davė specialią 
programą prof. Juozo Žilevi
čiaus 60 metų amž. sukakčiai 
atžymėti. Programą išpildė 
Lietuvos operos solistė Vincė 
Jonuškaitė ir Operetės choras 
vadovaujamas Myk. Liubers- 
kio, sudainuodami jubilijato 
kompanuotus kūrinius ir harmo
nizuotas liaudies dainas.

Lietuvių Piliečių Dr-jos 
Motera Klubas

kovo 23 d., 5 vai. vak., ren
gia “Leap Year” bankietą. Vi
sos Klubo narės ir prijaučian
tieji kviečiami dalyvauti. Pel
nas skiriamas naujai įsisteigu
sio Klubo reikalams.

N

Juozo Ginkaus
radijo programa pereitą savai
tę buvo aprašyta “Journal A- 
merican” laikraštyje, pažymint 
ją. kaip vieną seniausių lietu
viškų radijo transliacijų Nevv 
Yorke. Kartu buvo įdėta 
Juozo Ginkaus nuotrauka.

ir

tu-

Y.
339
Y.

Buvę* majoro U. OTbvyrr politini* draugas J. J. Moran nugaben
ta* atlikti bausme i Sing Sing. Moran nuteista* nuo 1214 25 m-

kak't i už kyšininkavimų.

IšATOMOJAME krautuves pa
talpas su trijų kambariu butu 
VVi'.son Avė., Brooklyn. N. 
Kreiptis po 6 vai, vakare: 
VVilson Avė., Brooklyn, N.

II ar IlI-fias aukštas

Oro pavojus
pirmasis radijo bandymas įvy
ko pereitą trečiadienį. Staiga, 
bevykstant radijo transliaci
joms. 11 vai. vakare 30 sekun
džių laikotarpyje stotys patyrė 
apie šį bandymą ir visos su
stabdė savo programą, pradė
damos transliuoti Nevv Yorko 
Civilinės Apsaugos viršininko 
kalbą.

Vėliau buvo pranešta, kad 
šis bandymas puikiai pavykęs. 

-Ateityje tokie bandymai bus 
kartojami, kad visi gyventojai 
arčiau su ta pranešimų techni
ka susipažintų.

“Rūtos” kalt, organizacija 
ir Jok. Stuko radijo ruošia 
koncertus balandžio 27 d. Lie
tuvių Laisvės salėje Elizabethe, 
N. J., ir gegužės 4 d. Arpeiški- 
mo parap. salėje Brooklyne. 
Programoje dalyvauja šios me
ninės jėgos: Suzana Griškaitė,

Alekas Vasiliauskas, “Rūtos” 
dainos ansamblis ir šokėjų gru
pė, linksmieji broliai “Dominy
kas ir Motiejus” ir latvių tau
tinių šokių grupė “Trejdeks- 
nis.”

Lilija Šateikienė, 
pianistė ir ART-Tone Muzikos 
Studijos vedėja, kovo 30 d. 
Nevv Yorko Statler viešbutyje, 
Keystone patalpoje, ruošia sa
vo mokinių koncertą. Koncerte 
dalyvaus ir “Rūtos” tautinių 
šokių grupė, vedama Aid. Cvir- 
kaitės. Koncerto pradžia 8 vai.

NAUJAS "KARIO”
(2) NUMERIS

Naujas “Kario” numeris 
ri iliustruotą priedą, atspaustą 
geresniame popieriuje ir gau
siai iliustruotą. Numeryje at
žymimos sukaktys, S. Narkė- 
liūnaitė rašo apie pasaulio lie
tuvius 1951 m., K. Lengvinas 
— Faktų ir idėjų pakopomis. 1 
adv. K. R. Jurgėla prisimena 
1830-31 m. sukilimą, Pulk. O. 1 
Urbonas — Lietuvos Vietinė ’ 
Rinktinė. Toliau tęsiama J. j 
Noreikos — Trys velniai. VIa- į 
das Ramojus rašo savo prisi- ’ 
minimus iš partizanų kovų. Jį 
platus “akiračio” skyrius ir .

Nuoširdžiai užjaučiame

p. TEOFILĘ ATRIDENĘ
jos vyrui mirus.

ČERNIŲ ŠEIMA

■W

Brooklyno Vaidintojų Trupė
1952 m. kovo mėn. 23 d.

APREIŠKIMO PAR. SALftJE, North 5 ir Havemeyer SL
vaidins T. G U T H K E’S 3 veiksmų 

linksmą vaizdelį

MELAGĖLIS
Bilietai tik po 1 dol suau- Vaidinama bus 3 vai. po
gusiems, o vaikams 0,75 c. pietų ir 6 vai. vakaro.

Bilietai iš anksto gaunami “Gabijoje”, pas J.
Gink’’ ir vaidinimo dieną prie įėjimo į salę.

Nepraleiskite progos nepamatę šio linksmo vaizdelio
> ■» X X «• •» W-'«O<

BALFo PIRM. J EUROPĄ
lankylis pas vokiečių vyriausy
bę.

Iš Vokietijos, kur numato 
ilgiausiai užtrukti, dar aplan
kys Austriją. Belgiją, Angliją, 
kur BALFas turi savo įgalioti
nį. Švediją, Italiją, kuč tik yra 
išsibarsčiusių lietuvių.

“Care” įgaliotinis
Ryšium su pirmininko kelio

ne “Care” (Balfas yra jo na
rys), įgaliojo kan. dr. J. Kon
čių aplankyti visas “Care” sto
tis Europoje, ištirti jų veiklą ir 
padaryti pranešimus. Kartu 
iš savo pusės pasižadėjo viso
keriopą paramą ir globą. ‘Care’ 
išsiuntinėjo raštus 
tims, pranešdamas 
toriaus atvykimą, 
sumokės didelę dalį 
laidų.

Kaip “Care” įgaliotinis kan. 
J. Končius darys pasikalbėji
mus su spauda ir numato ap
lankyti net Jugoslaviją, jei ne
susidarys kokių kliūčių ten į- 
važiuoti.

(Atkelta iš 4 pusi.)

Todėl kan. dr. J. Končius 
pirmiausia sustos Paryžiuje, 

paskui lankysis Genevoje, kur 
matysis su kompetentingais as
menimis. Paskui keliaus į Vo
kietiją.

Aplankęs karinę vyriausybę, 
lankysis Bonnoje pas vokiečių 
vyriausybę, kur prašys, kad 
Balfo siunta būtų nemokamai 
vežama Vokietijos geležinke
liais, kad būtų galima išsibar
sčiusius lietuvius sutelkti į vie
ną didesnę vietovę ir tuo pa
lengvinti jų bet kokį šelpimą.

Po to lankys visas lietuvių 
gyvenamas vietas, ligonines ir 
net kaimus. Dabar Vokietijoje 
lietuviai gyvena išsiblaškę net 
180 vietovių. Norėdamas su
mažinti kelionės išlaidas, kan. 
J. Končius pasiėmė su savimi 
ir automobilį. Kartu įsidėjo ir 
kilnojamą altorių, kad galėtų 
kelionėje lietuviams laikyti pa
maldas.

Pasibaigus IRO globai ir 
pergrupavus tremtinius, pasi
keitė visos gyvenimo sąlygos. 
Jas ištirti ir bus vienas iš svar
biausių uždavinių. Bus daroma 
visa, kad užkliuvusių dalis, y- 
pač perskirtų šeimų nariai, ga
lėtų dar įvažiuoti į Ameriką.

įjungiami ir latviai su estais
Latvių ir estų šalpos organi

zacijos ir kiti veiksniai įgalio
jo Balfo pirmininką veikti ir jų 
vardu. Kartu bus aplankomos 
ir jų tautos stovyklos, tiriamos 
sąlygos ir teikiama globa. Kar
tu su jų atstovais jis numato

savo sto- 
apie vizita- 
“Care” ir 

kelionės iš-

Kas pavaduos Ralfo 
pirmininką?

Šie dideli ir svarbūs uždavi
niai pareikalaus nemaža laiko. 
Tad kan. J. Končius vykdamas 
trečią kartą į Europą (pirmą 
1946, antrą 1950), užtruks 
daugiau kaip pusę metų. Tuo 
metu Balfo pirmininko parei
gas eis E. Devenienė.

Išvažiuojančiam pirmininkui 
buvo palinkėta geros kelionės 
ir kuo sėkmingiausio darbo 
mūsų šalpos reikaluose.


