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PLIENO PRAMONES STREIKAS
TEBEGULSIĄ Vakarai atsakė Sovietams ŪKINIS KARAS TARP JAV 

IR SOVIETŲ
Pittsburghas. — CIO plieno 

pramonės darbininkų unija pa
reiškė, jog plieno pramoninin
kai turi priimti ilgai besitę
siančiam atlyginimų ginčui 
baigti vyriausybės pasiūlymus 
arba pasiimti atsakomybę už 
balandžio 8 d. numatytą 650,- 
000 darbininkų streiką. Dery
bos yra nutrukusios ir viena 
firma deda pastangas vėl jas 
atnaujinti.

Kainų stabilizacijos įstaiga",

Tunise karo padėtis
Suimtas ministeris pirmininkas 

ir jo kabineto nariai

Tunisas. — Prancūzų pro
tektorato vyriausybė suėmė 
Tuniso ministerį pirmininką 
Chenik ir tris jo kabineto na
rius. Jie lėktuvu nugabenti į 
Kebili, pietinėje Tuniso dyku
mų dalyje. Taip pat suimtas ir 
nacionalistų • partijos vadas. 
Prancūzų tankai ir kavalerija 
patruliuoja Tuniso gatvėse 3,- 
500,000 mahometonų drau
džiama nuo saulės nusileidimo 
ligi patekėjimo pasirodyti gat
vėje. Mahometonai pradėjo 
streiką. Taip pat įvairiose 

krašto vietovėse įvyko riau
šių ir susirėmimų.

Neramumai Tunise vyksta 
jau apie trys mėnesiai ir per 
tą laiką juose žuvo apie 100 
žmonių. Prancūzų gubernato
rius per radiją pareiškė, jog 
min. pirm. Chenik teko suimti, 
kad jis savo politika paskatino 
užpuldinėjimus bei sabotažus. 
Prancūzai nurodo, jog valdymo 
reforma tik tuomet galės bū
ti toliau svarstoma, kai bus su
daryta nauja vyriausybė.

SOVIETAI PRIEŠ RAUD. 
KRYŽIAUS TYRINĖJIMĄ

New Yorkas. — Jungt. Tau
tų nusiginklavimo komisijoj 
Sovietų atstovas J. Malikas vėl 
pakartojo savo kaltinimus, kad 
JAV vedančios Korėjoj bakte- 
reologinį karą, bet pasiprieši
no pasiūlymui, kad » neutrali 
Tarptautinio Raud. Kryžiaus 
komisija šį klausimą ištirtų.

Reikalaudamas, kad taria
mas bakteriologinis karas Ko
rėjoj turi būti nutrauktas, Ma
likas tvirtino, jog “viešpatau - 
jariti Amerikos sluogsniai” esą 
užsimoję ne tik baktereologi- 
niam ,bet ir dujų karui, o A- 
chesono pareiškimai rodą, kad 
jis tą karą organizuojąs. Tarp
tautinį Raud. Kryžių Malikas 
pavadino šveicarų organizaci
ja, kuri esanti nekompetetinga 
šį klausimą tirti.

DEMONSTRACIJOS DĖL 
TRIESTO

Roma. — Triesto italų jau
nimas demonstravo už Triesto 
prijungimą prie Italijos. Britų 
policija Trieste aštriai reagavo. 
J tai atsiliepė visos Italijos 
jaunimas, kurstomas kraštuti
nių grupių, komunistų ir fašis
tų. Demonstracijose dalyvavo 
atskiruose miestuose iki 10.- 
000 žmonių. Minia daugely vie
tų mėgino prasiveržti prie A- 
merikos ar Britanijos atstovy
bių bei konsulatų. Susidūri
muose Romoje sužeista 30 po
licininkų ir keliasdešimt stu
dentų. šimtai suimtų. Tarp jų 
net parlamento atstovų. Tries
te buvo sužeista apie 160. Da
bar ten ramu. Mokiniai ir stu
dentai tebestreikuoja.

prez. Trumano nurodymu, pa
siūlė, kad darbininkams būtų 
pakelta atlyginimas 18’ 2 cento 
valandai, garantuojamas tam 
tikras mažiausias metinis už
darbis ir kiti priedai. Pramo
nininkai nenori su tuo sutikti, 
nurodinėdami, kad tonui plieno 
reikėtų $12 pakelti kainą, tiek 
pakeliant atlyginimus, nors li
nijų nuomone tai toną plieno 
pabrangintų tik $2.

ŪKINIS EUROPOS ATSI
JUNGIMAS

Paryžius. — čia 18 valstybių 
atstovai svarsto žemės ūkio 
gaminių politiką. Paaiškėjo, 
kad tos valstybės 30*7 savo 
kraštų maisto įveža iš JAV. 
Per trejus metus įvežta už 5 
miliardus dol. Pasiūlyta suda
ryti europinėms valstybėms 
bendrą maisto produktų rinką, 
muitų nevaržomą. Tada leng
viau išsiverstų Europa savo 
maisto gaminiais.

SOVIETAI NETI LSIĄ

Washingtonas. — Eisenho- 
werio štabo viršininkas gen. 
A. M. Gruentheris senato ko
misijai pareiškė, kad bolševikai 
turį aktyvioj tarnyboj 4 mil. 
(175 divizijas) ir 300 povande
ninių laivų. Vienintelis elemen
tas, kuriuo Sovietai pranašes
ni už vakariečius, jų vienybė. 
Bet ji totalitarinė. Jis esąs įsi
tikinęs, kad Sovietai nei dabar 
nei paskiau Europos nepuls, jei 
bus imtasi priemonių — su
teikta Vakarams pagalba gink
luotis.

KUR SOVIETAI NELEIDŽIA 
DIPLOMATŲ

Maskva. — Sausio 15 d. už
sienio diplomatams Maskvoje 
buvo įteikti sąrašai kraštų, į 
kuriuos jiems įeiti draudžia
ma. Tarp draudžiamųjų mies
tų yra Poltava. Charkovas, Po
lockas (dėl artimumo su Esti
jos siena). Visos Pabaltijo vals
tybės uždraustos ne tik diplo
matams, bet ir patiems ru
sams be komandiruotės. Už
draustas taip pat Gomelis, Vi
tebskas, Jaroslavas, Brianskas, 
Novosibirskas, Stalinskas, Ufa, 
Tomskas, Igarka. Visa eilė 
uostų gali būti lankomi tik 
laivų be teisės išlipti. Tarp tų

Andros sunaikintoje Judsonia. Ark., berniukas glau džia savo 
Antrasis nukentėjusios vietovės gyventoja' 
mės ištiktų namu katės.

katastrofos metu išgelbėta beždžionę te. 
gabena savo turto likučius. Prie jo prisiglaudusius ir nelai-

Washingtonas. — Amerikie
čių, britų, prancūzų vyriausy
bės kovo 25 d. atsakė Višins
kiu! į Maskvos kovo 10 d. pa
siūlymą dėl Vokietijos. Jos 
pabrėžė:

1. Vakarų sąjungininkai 
sveikintų, jeigu JTO komisijai 
būtų leista nuvykti į rytų zo
ną.

2. Negalima taikos sutarties 
svarstyti, kol neleidžiama lais
vų rinkimų ir kol nesudaryta 
laisva Vokietijos vyriausybė, 
kuri turėtų dalyvauti derylx>

KAS — JEIGU NE KARAS?

Syraeuse. — Britų JTO de
legacijos pirmininkas Gladwyn 
Jebb, kalbėdamas Syraeuse u- 
niversitete, pareiškė, kad tre
čiasis pasaulinis karas sugriau
tų Sovietų režimą, bet jis Va
karuose pasėtų chaosą arba 
totalitarinį režimą įvestu. To- 
kis karas galėtų būti Vaka
rams primestas, nors laisva
jam pasauliui ginkluojantis ta
tai vis mažiau gresia. Bet jei
gu Vakarai nebus priversti im
tis preventyvio karo, tai dar 
ilgai bus toks abipusis įtempi
mas. Jeigu tas įtempimas pri
vestų prie to, kad komunistinės 
valstybės būtų išskirtos iš JTO, 
tai esą atrodo galima, kad li
kusios valstybės sudarytų anti- 
komuinstinę sąjungą. Tuo at
veju arabų ir Azijos valstybės 
iš JTO arba pasitrauktų arba 
liktų neveiksmingos.

uostų minimi Saratovas (prie 
Volgos), Astrachan, Makhach- 
Kala. Laisvai diplomatai gali 
lankylis Leningrade, Odesoje, 
Stalingrade ir Tiflise. Visi To
limieji Rytai jau nuo sėhiau 
uždrausti nuo čukčų pusiasa
lio ligi vakarinės Mongolijos. 
Uždraustos nuo seniau taip pat 
islaminės respublikos, pasienis 
su Suomija, Pabaltijo valsty
bės ir Lenkija. Tokiu draudimu 
diplomatai virto Maskvos be
laisviais, o visos pramonės sri
tys Maskvai pasisekė laikyti 
didžioj paslapty.

Sovietai eisią į nuolaidas?

se. 3. Rusijos teigimai, kad 
Vokietijos rytinės sienos galu
tinės, neteisingi. Vokietijos 
sritys, kurios buvo Rusijos ir 
Lenkijos okupuotos, buvo pa
vestos valdyti tik laikinai, o 
galutinis sienų sprendimas 
priklauso taikos konferencijai. 
4. Vakarų sąjungininkai yra 
priešingi vokiečių tautinei ka
riuomenei atkurti. 5. Rusijos

Gen. Eisenhowerio štabo viršininkas gen. A. Gruenther, atvykęs kongreso komitetui išdėstyti savo šefo 
pažiūri) užsienio rėmimo klausimu, prieš posėdžius kalbasi su komisijos nariais.

reikalavimas, kad Vokietijos 
vyriausybė nesantykiautų su 
kitomis vyriausybėmis, atmes
tinas. Tokį reikalavimą ten
kinant, Vokietijos vyriausybė 
negalėtų dalyvauti europinėje 
armijoje nei prisidėti prie 
Schumano plano vykdymo. O 
trys vakarų vyriausybės esan
čios pasiryžusios apjungti Eu
ropą politiškai, ūkiškai ir ka
riškai.

Pasitarimuose dėl šio atsaky
mo dalyvavo ir Vokietijos vy
riausybės atstovas. Adenaue- 
ris pareiškė, kad Vokietijai 
nepriimtinas ir tas punktas, 
kuriuo bolševikai labiausiai 
gal norėjo patraukti į save vo
kiečius, būtent. pasiūlymas 
kurti tautinę vokiečių kariuo — 
menę, nes vokiečiai norį būti 
jungtinės Europos nariu.

Kaip bolševikai atsakys, dar 
neaišku. Bet jau iš anksto 
“Pravda” buvo paskelbusi: jei 
vakariečiai reikalaus komisijos 
ir laisvų rinkimų .tai tik tam. 
kad galėtų atmesti taikingus 
Sovietų pasiūlymus.

Vakarų sąjungininkų at
sakyme nėra nė vieno punkto, 
kuriuo jų siūlymai sutaptų su 
sovietiniais. Tačiau prancūzų 
laikraštis “Aurore”, artimas 
de gaullistams, spėja, kad So
vietai vis dėlto konferenciją 
siūlys Paryžiuje; Maskva su
tiksianti tam tikromis sąlygo
mis ir komisiją įsileisti ir sie
nas diskutuoti; netgi sienas

nustumti iki aukštutinės Sile
zijos. Visa tai būtų daroma 
tam. kad Vokietija nebūtų į- 
jungta į Vakarų Sąjungą, o 
kad būtų palikta neutrali ir il
gainiui galėtų sietis su Rusija, 
kaip tai buvo populiaru Bis
marko laikais.

PASISEKUSI PASKAITA APIE
PABALTIJĮ

Per viso puslapio atkarpą 
šveicarų “Zuericher Zeitung” 
atpasakoja rašytojo E. Scha- 
perio paskaitą Zueriche. Ją 
buvo surengęs užsieniui tirti 
instituto kultūros bei mokslo 
skyrius. Paskaita buvo dviejų 
dalių — apie Pabaltijo valsty
bių išaugimą ir apie jų sunai
kinimą. Paskaitininką bei pas
kaitą laikraštis šiaip Įvėrimą:

“Per eilę metų mūsiškiu vir
tęs rašytojas, autorius dauge
lio gausiai skaitomu romanų, 
kuriuose kovojama prieš blogio 
įsiveržimą į visas individualinio 
bei kolektyvinio gyvenimo for
mas ir už krikščionišką savęs 
išlaikymą, savo uždavinį at’i <o 
klausytojus užburiančia kalba. 
Tiek formalinė pusė, tiek jau
čiamas išvidinis kalbančiojo 
pakilimas nepaleido klausytojų 
iki pabaigos”... “Antroji Fsz- 
gard Schaperio išvedžiormų 
dalis, kurioje turėjo kalbėti a- 
pie savarankiškumą atgavusiu

BUVĘS ČEKŲ KONSULAS 
PRAŠO NUIMTI EKSKO

MUNIKĄ

Vatikanas. — Pasitraukęs iš 
Čekoslovakijos komunistinės 
valdžios tarnybos .jos generali
nis konsulas Jeruzalėje Franz 
Necak paprašė šv. Sosto nuim
ti ekskomuniką ,kuri jam bu
vo uždėta įstojus į komunistų 
partiją. J Čekoslovakiją sugrįž
ti Necak atsisakė ir įteikęs pra
šymą Vatikano atstovui Jeru
zalėje pasitraukė į Jordano 
valstybę.

Maskva. — Maskvoje ren
giama ūkinė konferencija. Jos 
tikslas — tirti prekybos gali
mybes tarp Rytų ir Vakarų. 
Konferencijos mintis buvo nu
tarta “taikos kongrese” Bres- 
lau. Laukiama apie 400 daly
vių. Tarp jų 50 iš anglosaksų 
kraštų, tiek pat iš lot. Ameri
kos, 90 iš vakarų Europos 
kontinento, tuzinas japonų, 
30-40 iš Indijos bei Pakistano.

Ko tuo Sovietai nori.’ — Jie 
patys reikalingi prekių iš lais
vojo pasaulio. Bet svarbiausia

ūkiškai jie nori atitraukti lais
vojo pasaulio valstybes nuo A- 
merikos. Gundymas didelis, 
nes tik politiškai daugelis eu - 
ropinių valstybių yra prieš So
vietus. O ūkinių santykių su 
Sovietais Britanija, Italija, Vo
kietija labai norėtų ir jais pa- 

valstybių sunaikinimą, buvo 
poetinio įkvėpimo pagautas į - 
vykių aiškinimas.”

Populiarus rašytojas ir kal
bėtojas Schaperis paskutiniu 
laiku pasitraukė iš Zuericho į 
kalnų apylinkes, kad turėtų 
mažiau ryšio su žmonėmis ir 
galėtų daugiau rašyti. 

SiGLJiyros 7IMO5
• Senato bankų komitetas vienu balsu pritarė, kad atlygini

mų. kainų ir kita ūkio kontrolė būtų dar vieniems metams pra
tęsta. Prez. Trumanas reikalavo pratęsti dvejiems metams.

• Vokietijoje švarcvaldo svarbesnius kelius ir tiltus prancū
zų okupacinė vyriausybė įsakė paruošti užminuoti. Atsargumui 
dėl galimos Sovietų invazijos jau panašiai pasiruošta užminuoti 
tiltus per Reiną, Hesene, Bavarijoj ir kitur.

• Korėjos derybose pastarosiomis dienomis nepasiekta jokias 
pažangos. Kautynėse numušta keletas komunistų lėktuvų.

• Karalius Farukas paleido Egipto parlamentą. Nauji rinki
mai paskirti gegužės 18 d.

• Prancūzų informuoji sluogsniai pareiškia, jog galima tikė
tis. kad ligi pusės gegužės mėn. sutartis dėl Europos armijos su
darymo bus pasirašyta.

• Senat. McCarthy (resp., Wis.) jį norėjusiam iš Senato pa
šalinti senat. Ber.ton (dem., Conn.) iškėlė teisme bylą, reikalau
damas už įžeidimą $2,000.000 atlyginimo.

• Amerikoj ir Paleistinoj žydų organizacijos protestuoja 
prieš Olandijoj vedamas Izraelio ir Vokietijos derybas dėl atlygi
nimo už žydams Hitlerio padarytus nuostolius. Tel-Avive 12,000 
minia šaukė: — Mes nenorime jų pinigų.

• Praeitos savaitės pabaigoj JAV pietuose siautusios audros 
ir potvyniai pareikalavo 237 gyvybių, 4100 buvo sužeisti ir per 
1,000 namų sugriauta.

• Santykiai tarp Vokietijos ir Prancūzijos, įsitempę iki ašt
rių spaudos ir ministerių ginčų, dėl Saaro krašto, pradeda at
slūgti, nors susipratimo dar neprieita .

gerintų savo prekybinius ba
lansus.

Šitą silpnybę Sovietai pui
kiai žino. “Literaturnaja Ga- 
zeta” primena britų "Econo- 
mist” prisipažinimą: "Britani
ja yra labai suinteresuota pa
laikyti ir išplėtoti prekybinius 
santykius su S. Sąjunga; jų 
nutrūkimas pakenktų pirmiau
sia ne Rusijai, bet Britanijai”. 
Pati “Literaturnaja Gazeta” 
primena ir L. George įspėji
mą: “Luksuso nutraukti pre
kybinius santykius su S. Są
junga Britanija negali sau leis
ti. Be rusų javų ir miško britai 
negali apsieiti.” Bet britai esą 
paklausę amerikiečių ir suma
žinę savo prekybą su Sovie
tais. Laikraštis toliau gundo: 
“S. Sąjunga ir šiandien yra 
pasiryžusi sudaryti prekybines 
sutartis su visais kapitalisti
niais kraštais, su Amerika, 
Britanija, Prancūzija... Ir ne
darbas Britanijoje dingtų, jei
gu ji įvykdytų sutartį su S. Są
junga. Per 3-4 metus mašinų 
statybos darbininkai visi turė
tų darbo. 1950 m. Rusija pris
tatė Britanijai tris kartus tiek 
javų, kaip 1948. Nauja preky
bos sutartis, sudaryta 1951 
m., javų kiekį dar padidina 
25%. Jeigu šios sutarties nesi
laikys, tai britų gyvulių 25^2 
bus be pašaro.” Dėl to britų 
visuomenė su dideliu susidomė
jimu laukianti konferencixx.

VERBUOS PABĖGĖLIUS I 
ATLANTO ARMIJĄ

Key West. — Prez. Truma
nas leido panaudoti iš užsie
niam remti skirtų kreditų 4.- 
300,000 dol. geriau priimti, ap
rūpinti ir tinkamiau panaudoti 
tuos asmenis, kurie pabėga į 
vakarus iš anapus geležinės 
uždangos, ir kurie gali prisidėti 
prie JAV saugumo ir Atlanto 
pakto valstybių erdvės gynimo. 
Atvirai tariant, pinigai skirti 
pabėgėlių rekrutavimui į At
lanto pakto karinius dalinius. 
Tam reikalui kongresas yra 
ieidęs panaudoti iki 100 mil. 
dol.
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LEGENDOS APIE SOVIETUS
K. KAI KLAl’KIS, mūsų korespondentas Švedijoj

Spaudoje karias nuo karto
sutinkama nuolatinio baimini- 
mosi žinių, kad Sovietų Sąjun
ga yra daug pranašesnė tiek 
karo technikoje, tiek savo ka
riniu pajėgumu, tiek savo ka
ro menu. Visas Vakarų pasau
lis yra to nerimo krečiamas. 
Žinoma, pagrindo tam baimini- 
muisi yra: Sovietų Sąjunga juk 
yra pati didžiausioji valstybė 
žemėje, jokia kita valstybė po 
karo taip neprasiplėtė. kaip 
Sovietų Sąjunga. nesimato 
ženklų, kad svetimo kraujo ir 
svetimos nuosavybės troški
mas mažėtų. Nė vienas iš So
vietų kaimynų nesijaučia ra
mus ir saugus.

Tas Vakarų bairr.in.masis ir 
nerimas psichologiškai gal 
skirtas dviem zuikiam nušauti 
— įtikinti dar netikinčius, koks 
pavojus gresia iš Sovietų, ir 
paraginti iš paskutiniųjų remti 
valstybės ginklavimosi planus, 
iš antros gi pusės, iškeliant So
vietus. lyg ir norima, kad So
vietai sustotų ir pasnaustų ant 
savo laurų. Bet bolševikas rAra 
kvailas, jam patinka, kad jį gi
ria. iš to jis susikuria sau le
gendą apie Sovetų Sąjungos 
nenugalimumą, o pasinaudoda
mi ta legenda. Sovietai kaip kur
miai rausia visur ir visomis 
priemonėmis stengiasi iššaukti 
konfliktus Vakarų valstybėse, 
ypač dideles pastangas deda 
pakirsti finansus. Nuolatinis 
budėjimas prieš Sovietų kėslus 
reikalauja didelių resursų kraš
to gynimui išlaikyti. O kur pi
nigai. ten ir ginčai iškyla. So
vietai to ir tenori.

Žinoma, .jeigu jau nuo pat 
pradžios grasoma valstybė 
pasijus paguldyta ant menčių 
ir nenusikratys Maskvos tos 
taip sumaniai skleidžiamos hip
nozės apie Sovietų Sąjungos 
nenugalimumą, aišku, reikalas 
baigtas, eik tik ir užsisakyk 
sau ‘‘pazvanus.”

Bet jeigu Vakarai kaip rei
kiant pastudijuotų Sovietus, 
pamatytų, kad velnias nėra jau 
toks baisus, kaip jį “maliavo- 
ja”. Vakarietis pamatytų, kad 
be didelės stiprybės tose So
vietų legendose pilna ir silpnų 
vietų.

Pati didžioji legendų apie 
Sovietus stiprybė yra ta. kad 
Vakarams paskutiniais laikais 
niekada kaip reikiant nepavy
ko kariškai pastatyti Krem
liaus ponų prie sienos. Sovietai 
tai puikiai panaudoja, giedoda
mi apie rusų kareivio narsu
mą ir Sonetų karinės vadovy
bės pranašumą. Žinoma. ne
reikia tų faktorių paneigti, bet 
didesnę savo įsitikinimų dalį 
vakarietis susidarė nepažinda
mas Sovietų Sąjungos.

SOVIETŲ SUSISIEKIMO 
SILPNYBES

Jeigu Sovietai susigundytų 
dabar pulti Vakarų Europą, 
jiem reikėtų kariauti naujose 
ir. palyginti, nežinomose sąly
gose. Susisiekimui užnugaryje 
jie turės pasitenkinti savo taip 
silpnu ir trukdymams taip 
jautriu kelių ir geležinkelių 
Tinklu. Dėl Sovietų Sąjungos 

tokio neišpasakyto ištisimo 
susisiekimas tais keliais ir gele-
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/inkeliais bus visada sunkus. 
Palyginti su Vokietija. Sovietų 
Sąjungos susisiekimo tinklas 
yra iabai nedidelis, labai ne
daug geležinkelių eina iš rytų 
į vakarus. Sovietų geležinkelių 
tinklas daugiausia skirtas vi
daus susisiekimui, užtat daugu
mas geležinkelių linijų eina 
iš Maskvos, kaip stipinai iš ste
bulės. Krašte, kurio kelių ir 
geležinkelių tinklas gerai išdės
tytas. nėra jau taip gyvybiniai 
svarbu, kad vienas kuris nors 
tiltas ar mazgas suardomi. Pa
prastai. tada galima be didelių 
sunkumų perkelti susisiekimas 
kiton vieton. Tačiau Sovietų 
Sąjungoje tatai surišta su di
deliais sunkumais ir nemažais 
iaiko nuostoliais. Patys nišai 
tatai gerai suprato ir stengda
vos to išvengti savo ofensyvas 
pradėdami žiemą, kada šaltis 
ateina talkon ir pastato tiltus 
per upes ir oelkes. o sniegas 
užkloja laukus ir padaro ke
lius. Tai viena iš Sovietų legen
dų.

BIUROKRATU A SI RYJA 
ŽMONES

Kartais nuošaly stovinčiam 
sunku suprasti, kad Sovietų 
pareigūnai daug kur Vakarų 
Europoje neriasi iš kailio bevi
liodami vargšus pabėgėlius na
mo. Viliojimų dažnai neužten
ka — prasideda gaudymai gat
vėse. žmonės grobte grobiami. 
Keista — dviejų šimtų su vir
šum milijonų tauta medžioja 
atskirus individus, aukoja di
deles sumas jiems vilioti. Ne
jaugi toje milžiniškoje valsty
bėje trūksta žmonių? Taip! 
Tik paskaičiuokime: Sovietų 
Sąjungą turi 215 milijonų gy
ventoju. išskirstytų 21.3 mili
jonų kvadratinių kilometrų. 
Dėl krašto didelio ploto, dėl 
didelės valdymo centralizaci
jos. dėl totalinio biurokratiz
mo ir be normos išvystytos po
licijos organizacijos, didelis su
augusiųjų skaičius priversti 
dirbti įvairiose valdininkų tar
nybose. partijoje, transporte, 
pramonėje bei įvairiuose vie
tiniuose savivaldybės organuo
se. Tai žmonės, be kurių civili
nėse pareigose karo atveju ne
galima apsieiti.

.Jeigu jau skaičiuotume su 
kaupu ir kiekvienam kvadrati
niam kilometrui skirtume po 
tris vyrus, be kurių ten negali
ma apsieiti, gauname 64 mili
jonus vyrų, be kurių negalima 
išsiversti civilinėje tarnyboje. 
Taip ir prieiname, kad visų 
vyrų tarp 16 ir 55 metų neuž
tenka net patiems reikalingiau- 
siems darbams, kur suaugusio 
vyro darbo jėga būtina. Todėl

CiiiatcmalH l ity. (inatemaZojr, kariuomenė* buvo viešai *»šaudyti *’>- 
gauto* žudiku goujo* nariai. Viršuje, atsidūrę orie* egzekutorių *aii- 
tuvin. nužudomieji. susiėmė ranka*, bando melstis. Apartoje — tarp 
šaviu damų nušautieji »vyra i žemę.

DARBININKAS

Korėjoj kariaujančias 4« divizijos kariai garsina, kaip galima pasista
tyti •narna’*

nereikia nustebti, kad Sovietų
Sąjunga, norėdama nors šiaip 
taip išspręsti darbo jėgos prob
lemą. panaudoja moteris to
kiems darbams ir tokiu mas
tu. kad kitiems apie tai tik pa
galvojus plaukai atsistotų. Tai
gi. visiems tuo klausimu susi
rūpinusiems ir nerimo kanki
namiems tektų stabtelėti ir 
persvarstyti, kaip gi ten iš tik
rųjų yra su tuo Sovietų neišse
miamu žmonių rezervu. iš ku
rio būtų galima neribotus ka
reivių milijonus sumobilizuo
ti. Čia bus toji -kila Sovietų le
genda.

Kitas gana būdingas Sovietų 
Sąjungos bruožas tai vakarie
čiui visai nežinoma valdymo į-

Darbas ir pinigas
• Valstybės tarnautojų uni

jai (United Public \Vorkers of 
America). kuriai priklauso a- 
pie 35.000 narių, ištisą 13 metų 
yra vadovavę komunistai.

• Laivų krovikų streiką Dc- 
latvare sulaikė tėvas jėzuitas 
Der.nis J. Comey. S. J. iš Ph::a- 
delphijos. Jis vėjuotą dieną, iš
ėjęs į pajūri įtikino 125 laivu 
krovikus, kad jie prastai pasi
tarnautų visuomenei ir patys 
sau. jei atsisakyt į Iškrauti 
atvežtą cukrų. Darbininkai pa
klausė. o vėliau tuo klausimu 
buvo taikiai susitarta.

• Katalikų darbdavių i- il
gi ese. Belgijoje, dalyvavo 200 
atstovų iš įvairių kraštų. Kon
gresą sušaukė Tarptautinė 
Darbdavių Kataliku Sąjunga. 
Ji yra įsisteigusi 1931 m. Są
jungos uždavinys studijuoti po
piežiaus Leono XIII enciklika.' 
ir jo patarimus taikyti santy
kiuose su darbiniu kais 

staigų ir vyriausybės veikimo 
centralizacija. Toji centraliza
cija buvo Rusijoje visada, ne
žiūrint kokio režimo replėse ji 
bebūtų buvus. Dabartiniam 
režimui besiaučiant. Sovietų 
Sąjungoje susikūrė milžiniškas 
valdininkų kadras. Atsakomy
bės baimė iš vienos, konspira
cijos ir apgaulės Jš antros pu
sės tarnautojų skaičių padidino 
ligi ištisos armijos, kuri suda
ro nežmoniškai didelį biurok
ratizmo aparatą. 1917 m. Ru
sijoje buvo apie milijoną vy
riausybės apmokamų tarnauto
jų. šiandien šis skaičius artėja 
jau prie 10 milijonų.

Šis faktas taip pat rodo, kad 
legenda apie Sovietų galybę y- 
ra žymiai ir net labai žymiai 
perdėta.

FORDAS yra ilgesnė, stipresnė ir labiausiai 
pajėgi mašina iš bet kada pagamintų pigiųjų
mašinų tarpo

JU vra. apmokamos atskirai
pakeičiami be specialaus pranešt

• jei
Įrank i, priedai, papuošimai 
mo. Baltais kraštais padangos

Nauja*: 10- h. p. aukšto* kom
presijos Mileage Maker Sis 
Sis 1952 metų Fordas yra vic- 
ninte.;< visai naujas, aukštos 
kompresijos. mažos trinties 
"S:x <io meto industrijoje. Jis 
yra Irt arklio jėgos stiprumo.

Dabar! 110 h. p. aukštos kom
presijas Strato Star V-8_ stip
riausias bet kada pagamintas 
žemos kainos motoras. Jis yra 
to paties tipo ir tos pačios jėgos 
kurie aptarnauja brangiausias 
Amerikos mašinas.

Naujo Fordo sėdynių įrengimai yra naujausi ir moderniškiausi 
šio meto gamyboje, stilingi ir niekuomet nesensta. Jūs turėsite 
gero ir gerai sulydinto metalo... naujos konstrukcijos. sandaru 
korpusą, apsaugotą nuo vandens, dulkių tr purvo. I-cngvai nau
dojami Power-Pivot sankabos ir stabdžiu pedalai. kabantys iš 
viršaus, nėra grindyse skylės ir todėl dauginu kojoms vietos.

| <>rdi> naujas pilnas aplinkinis matomumą* leis jums ma- 
tyti \ kryptis. Jis turi lenkta vieno gabalo, mašinos 
platuma užpakalini stiklą ir pilna aplinkini vaizdą pro 
' • 2 ' Nau: > Fordo vairavimo sistema vairavimą paleng
va ... 23',.... lengvai privairuojamas prie šaligatvio.

F.D.A.F.

V *•

Spaudos puslapiuose

PASISAKYMAS DĖL LIETUVOS RIBŲ
Draugas 3. 18. ryšium su pa

sirengimais išleisti naują Lie
tuvos žemėlapi, kuriame bus 
nurodytos po’itinės Lietuvos 
ribos, prof. K. Pakštas, reaguo
damas į lenkų žurnalisto S. 
Zybaly keliamus nepasitenkini
mu* Kanados lenkų laikrašty 
"Glcs Polski” (jo straipsnį pa
kartojo “Dziennik Chicagos- 
ki” ir dar keli kiti lenkų laik- 
raščai). smulkiau pasisako dėl 
Lietuvos ribų.

Pagrindu Lietuvos riboms 
nustatyti prof. Pakštas siūlo 
imti tarptautines sutartis, 
nors jos būtų tik laikinės ar 
net kaikieno dabar ir nevykdo
mos' (galutinai šį klausimą tu
rės išspręsti po būsimo karo 
susirinkusi tarptautinė taikos 
konferencija).

Su Latvija mūsų sienos buvo 
nustatytos 1921 m. arbitražu ir 
jų niekas dabar neginčija.

Gudų "pretenzijos” dabar 
labai didelės: kaikurie į savo 
žemėlapius įtraukia net ir patį 
Vilnių, gerą dalį Dzūkijos ir 
net latvišką Latgaliją. kiti kiek 
kuklesni. Tačiau mums dėl to 
jaudintis nėra ko. reikėtų dau
giau pagalvoti tik patiems gu
dams. Iki tolimos būsimos tai
ko* konferencijos Lietuvai nė
ra prasmės keisti su gudais sie
nos. kuri buvo nustatyta 1920 
m. liepos 12 d. sutartimi su 
Sovietu Rusija.

Su Lenkija mūsų siena nėra 
nustatyta. Ją būtų galima nu
statyti etnografiniu pagrindu: 
"Jei visi būtume gana protingi 
panaudoti to paties periodo 
(1909-19181 čia minėtų penkių 
nuosaikiųjų ir kartu labai žy

Plačiausiai vartojamas ir labiausiai 
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mių politikų (lenkų Lednickio, 
Grabskio ir Dmowskio, ruso 
Miliukovo ir lietuvio Klimo) 
etnografinius žemėlapius, tai 
didesnieji teritoriniai ginčai 
tarp lietuvių ir lenkų turėtų 
atkristi, tektų ginčytis tik dėl 
kelių mišrių pasienio valsčių 
pietinėje Suvalkijoj.” Pagal 
šiuos žemėlapius Lenkija baig
tųsi Suvalkuose, prieitų prie 
Seinų, bet nepasiektų Nemuno 
su Gardinu. Taigi ir Vilniaus 
klausimas išsispręstų Lietuvos 
naudai. Prof. Pakšto nuomone, 
"Lenkijai yra puikesnių kelių 
į nacionalinę didybę, negu iš 
savo mažesnio kaimyno atimti 
sostinę ir vienintelį stambesnį 
miestą dėl to, kad jame yra ir 
lenkiškų kultūrinių tradicijų ir 
gan daug lankų gyventojų.”

Mažosios Lietuvos pietinė 
siena ateity priklausys nuo Vo
kietijos galybės busimojo karo 
metu. Šiuo metu turime laiky
tis linijos, kuri buvo nustatyta 
Potsdamo konferencijoje ir ku
rią savo parašais patvirtino 
Sovietijos. Amerikos ir D. Bri
tanijos aukščiausieji politikos 
vadovai. Čia Rusija atskėlė 
Maž. Lietuvą (imtinai su Kara
liaučium l pasiremdama lietu
viškais etnografiniais duome
nimis, pasinaudodama sovieti
nės Lietuvos ekspertais ir ža
dėdama tą kraštą sugrąžinti 
Lietuvai, kad ir susovietintai.

Lietuvos ribų klausmu mes 
turime turėti aiškų nusistaty
mą ir žinoti, ko norime bei sie
kiame. Ir čia mums reikia 
kruopščų pagrindinių studijų, 
reikia turėti surinktą visą me
džiagą. reikia orientuoti pasau-

• Su nauja automatine vairavimo kontrole jus 
turėsite žemesnį išlyginimo centrą, platesnį prie
kio spaudimą ir išstrižainj užpakalyje kelio nely
gumu išlygintoją. Šie ir daugelis kitu vairavimo 
patogumu padeda pašalinti lingavimo smūgius ir 
svyravimą posūkiuose.

Jūs skaitysite taip pat šį Fordą gražiausiai iš
rodančia mašina. 2iūrėk. pvz.. kaip atsparos rė
mai grakščiai aplenkia sparnus, juos apsaugoda
mi. Kreipk dėmesį j nauja išvaizdą žemesnis, 
platesnis. Ir visa ši gražiai išrodanti mašina yra 
patvari .. nes 1952 metų Fordas yra patvariai pa
gamintas.

Reikalaukite 
•Tęst Drive” 
Įtas jūsų FOR
DO ATSTOVĄ

mėgiamas vairuotoju.

__________Kovo 28.1952
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lio i»ifik0s kūrėjus ^'vairuo
tojus. Todėl nevisai. Borime su-
tikti su prof. Pakštu, kad ir 
ruošiamasis Lietuvos žemėlapis 
tebusiąs reikalingas tik lietu - 
viškoms mokykloms, lituanisti
kos kursams, lietuvių laikraš
čiams bei laikraštėliams ar.... 
patalpoms papuošti. Jo paskir
tį norime vaizduotis daug pla
tesnę. Jis ir toliau prie jo pri
dėti tam tikri paaiškinimai tu
rėtų pasauliui byloti apie mūsų 
teises į mūsų pačių žemes. O 
prof. Pakštui turime būti dė
kingi, kad jis šį klausimą ke
lia bei judina. Būtų gera, kad 
toliau šiuo klausimu- imtų dau
giau kalbėti, rašyti ir kiti mū
sų specialistai.

Prof. Pakšto straipsnis pa
kartotas ir kovo 20 d. “Tėviš
kės Žiburiuose.”

PATRIOTIZMO PAGRINDAI

ATEITIS, vasario mėn. Šiuo 
klausimu J. Gobis, plačiau pa
lietęs gimtąją kalbą, rautos 
temperamento bei charakterio 
bendrumą, krašto gamtos įta
ką. tautos praeitį, jos valstybės 
bei kultūros istoriją, straipsnį 
baigia tokia išvadą:

. “Mūsų tėvai ir sentėviai sa
vo žemiškąjį ‘aš’ yra paveldėji
mo keliu mums perdavę: mes 
esame jųjų ‘aš’ tęsiniai, todėl 
nebūtų dora atskilti nuo to di
džiojo kolektyvaus mūsų tau
tos ‘aš’ ir Užmiršti savo tėvy
nę. Ne visi lietuvių tautos sū
nūs ir dukros, priešo išklaidyti 
po visą pasaulį, galės ir noras 
repatrijuoti, bet visi turi atsi
minti Šv. Rašto žodžius: ‘Jei 
aš tave. Jeruzale, mano tėvyne, 
užmirščiau, tegu prilimpa lie
žuvis prie mano gomurio, tegu 
nudžiūsta mano dešinioji ran
ka’.”

St. Papartis
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PALYDINT IR PASITINKANT
LIKVIDATORIUI jau perduota laimintoji iri keiktoji IRO. 

Jos 8 laivus, apie 160 tarnautojų, apie du milijonu dolerių, 12.- 
205 DP baigtų su vizomis bylų perdavė kitai trijų raidžių kombi
nacijai — PIC (Provisional Intergovernmental Committee).

IRO palydinti iš gyvųjų tenka pripažinti, kad ji ir jos pir- 
matakė UNNRA buvo jvykdžiusios didelę tarptautinio solidaru
mo idėją. Įvykdžiusi tokiu mastu, kaip dar niekad pasaulio is
torijoje. Ji įkurdinusi apie 1 mil. žmonių. Bet prie didelės idėjos 
prisiplaka ir savanaudžiai. Nors ne tokiu mastu kaip UNRRA, bet 
stebino labai uolus vienos grupės žmonių dalyvavimas ir jos įpė
dines gerai apmokamoje veikloje. Net ir priešmirtinis aktas, ku
rio įpėdiniui dar neperleido, nuostabus IRO: istorijai išspausdinti 
pasiskyrė 157.000 dolerių. Vienai tik knygai! Tiesa, suma mažes
nė už UNRROS istorijai išleistą — 400.000 dol. (!).

Nejaukūs ir pirmieji IRO mažesnio paveldėtojo žygiai. 
Aukštasis komisaras tremtinių reikalams išleido knygą apie 
tremtinių problemas (400 pusi.) už 100.000 dol. IRO likvidacinėje 
sesijoje su ypatingu užsispyrimu jis reikalavo, kad jam būtų 
perduotas IRO archyvas, ypatingai apeliacinės DP bylos. Veltui 
prancūzų atstovas įtikinėjo, kad jas reikia sunaikinti arba suin
teresuotiesiems grąžinti. Ką žinai, kam jos gali patekti — kalbė
jo prancūzas — jeigu net atominės paslaptys iš seifų dingsta. Bet 
komisaro užsispyrimas buvo patenkintas. Ir kam jam to reikėjo?

Su nepasitikėjimu sutinkamas ir pagrindinis IRO paveldė
tojas — PIC. Jo reikalus laikinai ėmėsi tvarkyti vienas iš buvu
sių IRO direktorių Pierre Jakobsen. Daugelis vyriausybių nesis
kubina virsti tos organizacijos nariais. Britanija vargai bestosian- 
ti — pinigų tam rekalui neturint. Švedija ir Norvegija dar pa
žiūrėsiančios toliau. Turkija jau išstojo. Amer. Warren buvo iš
rinktas į vykd. komitetą. Bet šioje sesijoje amerikietis pasitraukė. 
Susiginčijo čia ir belgai, prancūzai, šveicarai dėl organizacijos bu
veinės. Kiekvienas ją pas save traukia. Kvepia vėl geru pinigu.

INICIATORtįj^lą' apniukusią atmosferą praskaidrinti nau
ja idėja pasirodė Trumanas. Kovo 25 d. jis paprašė kongresą pri
imti naujos imigracijos įstatymą — 300.000 asmenų per trejus 
metus. Savo kalboje Trumanas pagerbė buv. IRO veikimą, įverti
no privačių organizacijų ir amerikiečių šeimų talką hitlerizmo ir 
komunizmo aukoms gelbėti. Jas išskaitinėti Trumanas pradėjo 
nuo baltų. — Bet 1948 metų bilium ne visi išgelbėti. Naujų ko
munizmo aukų atbėga į Vakarų Vokietiją kas mėnuo apie 20,- 
000. Jas priglausti Amerika laiko savo pareiga. Antra, preziden
tas nurodė į augantį Europoje gyventojų perteklių. Vien Vakarų 
Vokietijai primesta iš rytų 9 mil. Triestas, Italija, Graikija nega
li sutalpinti savo prieauglio ir iš satelitinių kraštų atbėgančių ko
munistų persekiojamų tautiečių. Paprastu kvotos keliu jie negali 
imigruoti į JAV. Ir čia prezidentas vėl nurodo pavyzdžiu j baltus: 
esą latvių kvota jau išsemta iki 2274 metų, estų iki 2146, lietuvių 
iki 2087, lenkų iki 2000 metų. Taigi naujo biliaus uždavinys — 
palengvinti išspręsti ne tik likimą naujai atsirandančių DP, bet ir 
gyventojų pertekliaus problema Europoje. Ir čia vėl švysteli hu
maniškas solidarumo bruožas.

‘•Ponas Prezidentas” tokia 
knyga šiandien kelia susidomė
jimą, kai kur ir triukšmą Ame
rikos visuomenėje. Ji yra žur
nalisto William Hillman para
šyta apie Trumaną su gau
siais prezidento laiškais, doku
mentais, pasikalbėjimais, spe
cialiai duotais šios knygos au
toriui. Nelaukdamas, iki mirs, 
ėmė prezidentas ir pasirašydi- 
no apie save knygą. Kai kas 
knygoje save įžiūrėjo nemalo
nioje šviesoje, bet savo vardo 
ten nerado. Tad oficialiu laišku 
kreipėsi į Trumaną, kad paaiš
kintų, ar čia apie jį, laišką ra
šantį, kalbama ar ne. Preziden
tas gudriai į laišką nutylėjo. 
Suprask, kaip nori. Tokie nu
meriai skelbiami spaudoje ir 
dar labiau knygą reklamuoja

Prez. H. Trumanas, parašydinęs apie save knygą.
susilaukė savo buvusiu bendradarbių nepasiten
kinimo, kad jie netaip vaizduojami, kaip jie patys 

sau atrodo.

Politiniai konkurentai piktai 
prikaišioja, kad esą Trumanas 
čia sugalvojęs naują būdą pasi
reklamuoti. Knyga išmesta į 
rinką kaip tik pačiame rinkimi
nės propagandos įkarštyje. 
Netenka abejoti, kad ji bus la
bai svarbi ir labai gudri pro
paganda Trumano naudai, jei 
jis apsispręs iš naujo kandida
tuoti į prezidentus. Ar tai kam 
patinka ar ne, bet visi pripa
žįsta, kad knyga parašyta pui
kiai. “Readers Digest”, kuris 
nėra palankus prezidentui ir 
jo vyriausybei, rašo, kad kny-
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ga rinktinė ne tik iš šių, be! ir 
iš daugelio me ų knygų.

Trumanas, duodamas auto
riui savo archyvus naudotis, 
sako neturėjęs politinių tiks
lų. Tik norėjęs, kad “tauta pa
matytų prezidentavimą taip, 
kaip aš jį pergyvenau; noriu, 
kad mane matytų tokį,

kokis aš esu”.

Kitados su daugeliu teko 
piktintis, kad Trumanas savo 
dukters koncerto recenzentui 
išdrožė piktą koliojamą laišką, 
kuris, žinoma, ir spaudoje buvo 
paskelbtas. Prezidento orumui 
nedera taip smulkintis — teko 
nugalvoti. Kai tas pasipiktini
mas teko paskiau išdėstyti vie
nam įžymiam amerikiečiui, jis 
atsakė: tikras amerikietis tuo

nesipiktins. Jam patinka ma
tyti prezidentą žmogų su viso
mis gyvomis žmogaus silpnybė
mis ir dorybėmis. Tame Tru
mano jaudinimąsi dėl dukters 
koncerto piktos kritikos ame
rikietis matys, tik didelę tėvo 
meilę savo dukteriai prasiver
žus. Prezidentas nuo to bus tik 
artimesnis kiekvienam tėvui ir 
kiekvienai dukteriai. Aną aiš
kinimą ši knyga pateisina. Visa 
knyga apie Trumaną parodo jį 
tokį — tėvą, vyrą, valstybinin
ką, — kasdieninį žmogų, o ne 
šventadieninį herojų.

Trumanas norėjo toks atro
dyti kaip visi piliečiai. Jis ne
vengia pasakotis tokiu tonu sa
vo asmeninio gyvenimo:

“Nuo šeešrių metų savo am
žiaus aš turėjau tik vieną my
limąją. Pirmu kartu ją pama
čiau presbiterionų bažnyčios 
sekmadieninėj mokykloj Inde- 
pendence, kai ten mane nuve
dė motina; paskiau ji sėdėjo 
už manęs mokykloje. Galvojau, 
kad ji yra gražiausia ir mie
liausia moteris visame pasau
lyje, ir po 25 metų santuokinio 
su ja gyvenimo vis dar esu tos 
pačios nuomonės.”

Praėjus totalizmo laikams, 
kurie buvo vadų valdomi, bent 
vakaruose, dabar dažnai nusi
skundžiama, kad nesą tokių į- 
žymybių, kurios patrauktų ma
ses ir įkvėptų jas pagarbos. Bet 
tokios asmenybės dabar kaip 
tik ne mada. Įsigalėjo masė 
valstybės gyvenime Ir ji nori 
matyti ne vadus, ne įžymybes, 
iškilusias aukščiau už visus. 
Priešingai, masės amžiuje val
stybės priekyje stoja masės 
žmogus.

Tokis nori būti ir Trumanas, 
palyginti su aristokratu pre
zidentu Rooseveltu. Ir jis su
prato šių dienų visuomenės 
psichologiją kreipdamasis tie - 
šiai i masę.

Ne amerikiečiams svai’besns 
kitas atžvilgis — Trumano po
litinis nusistatymas, kiek jis 
išryškėja iš knygos. Nuo Ame
rikos prezidento nusistatymo 
šiandien priklauso ir pasaulio 
likimas. Iš pridedamų doku
mentų Trumanas pasirodo po
litinių įvykių vertinime blai
vios nuovokos, kuria paprastai 
pasižymi “nepermokytas”, na
tūralus, vadinamasis

“sveiko proto” žmogus.

Štai kaip jis žiūrėjo į sovie
tus anais laikais, kai daug kas 
prieš juos keliaklupsčiavo:

“Šį rytą skaičiau Ethridge 
laišką. Jam daug informacijos 
apie Rumuniją ir Bulgariją. Jos 
patvirtina mūsų ankstesnes 
informacijas apie šias policines 
valstybes. Jų vyriausybių aš 
nepripažinsiu... Manau, kad tu? 
rim su visu griežtumu, kuris 
mums įmanomas, protestuoti 
prieš rusų programą Irane. Ji 
negali būti pateisinta. Tai yra 
paralelė Rusijos programai, į- 
vykdytai Latvijoje, Estijoje ir 
Lietuvoje. Ji atsako savivališ
kai despotiškai politikai, kurią 
Rusija įvedė Lenkijoje.”
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Tokie buvo juokai, kai prezidento duktė Margaret Truman su Hol- 
lyvvoodo komiku J. Du rante vaidino televizijos programoj. Vaidindama 
aklą, ji su kreida lentoje įrašė “I likę Ike”. Tai nutrynusi, pareiškė 
šignakt bijanti eiti namo. Pagaliau ji prisipažino mėgstanti sumotus ir 
tai laikanti dideliu sportu.

“Potsdame buvom pastatyti 
prieš įvykusius faktus; buvome 
aplinkybių priversti pritarti ru
sų okupacijai rytų Lenkijoje, 
lenkų okupacijai Vokietijoje į 
rytus nuo Oderio. Tai buvo 
gėda!”

“Aš neabejoju, kad Rusija 
rengiasi pulti Turkiją ir užim
ti Dardanelus. Jei Rusijai ne
bus parodyta geležinė kumštis, 
gresia naujo karo pavojus. Te
nai jie supranta tik vieną kal
bą: kiek jūs turit divizijų?”

“Netikiu, kad privalome da
lyti naujas nuolaidas... Turim 
savo rankose turėti visą Japo
nijos ir Ramiojo vandenyno 
kontrolę. Turim Kiniją vėl pa
statyti ant kojų ir sudaryti ten 
stiprią centrinę vyriausybę. Tą 
pat turim padaryti Korėjoj... 
Pataikavimo sovietams man 
jau gana.” (1946 m.).

Kai daugumas amerikiečių 
samprotavo, kad su sovietais 
galima sugyventi ir taiką išlai
kyti, Trumanas rašė (1946. 9. 
19):

“Mr... pustrečios valandos 
man kalbėjo. Nesu tikras, kad 
jis yra toks išmintingas, kaip 
apie jį galvojau. Jis šimtapro
centinis pacifistas. Jis norėtų, 
kad savo kariuomenę mes nu
ginkluotume. savo atomines 
paslaptis Rusijai išduotame ir 
rodytume pasitikėjimą Mask
vos politibiuro gaujai. Nesu
prantu šitokios rūšies svajoto
jo.”

Amerikiečiai mėgsta visas 
istorijas su laiminga pabaiga— 
happy end! Tokia pabaiga iš
plaukia iš noro žiūrėti į gyve
nimą giedriai, optimistiškai. Ir 
Trumanas yra toks pat ame

rikietis. Politiniuose įvykiuose 
jis nori būti toks pat 

optimistas.
“Priėmiau keturis senato

rius. Jie buvo Europoje... Jie 
tvirtina, kad Prancūzija bū
sianti komunistinė. Taip pat 
Vokietija, ir Italija, ir Skandi
navijos kraštai. Abejotina esą. 
ar atsilaikys Anglija. Jie visi, 
išskyrus vieną senatorių, mane 
užtikrino, kad europinis pasau
lis stovi prieš savo galą.”

“Europa per paskutinius 
2000 metų daug sykių yra mi
rusi ir atsikėlusi, tad aš nebu
vau sujaudintas keturių sena
torių sprendimais. Aš pergy
venau krizes vieną po kitos, 
kurios — kaip visada būdavo 
teigiama — turėjo kraštą pra
žudyti. Dėl to ir senatorių a- 
liarmas perdaug manęs nesu
jaudino.” “Esu pasiryžęs dirb
ti taikai ir ją laimėti. Noriu 
viską padaryti, ką galiu, kad 
alkanos ir karo nuvargintos 
tautos būtų išgelbėtos, ir tikiu, 
kad mes galėsime tautoms pa
gelbėti. kad jos pačios save iš
gelbėtų. Tai vienintelė teisinga 
politika” (1945. 7. 7.).

“Mes sukliudėme trečiąjį pa
saulinį karą. Mes išlaikėme A- 
merikos ūkį pusiausviroje. Ru
sai tikėjo. kad mes jau 1946 m. 
susprogsime ir kad tada pasau
lis jau priklausys rusams. 
Mums pasisekė to išvengti.”

“Kai kurie žmonės sako, kad 
mūsų didžioji « respublika jau 
saulėleidyje. Jie nežino, ką jie 
kalba. Mes stovime tik didžiojo 
išaugimo pradžioje, ir. aš ti
kiu. ne imperialistine prasme. 
Imperializmas nebuvo niekad 
sėkmingas ir moderniam pa
sauly neįmanomas.”

PAVERGTOJE LIETUVOJE
J. A. BCNINAS

“ŠAUKSMAS^
Pabaiga

Dėl šešėlio aiškesnė ir žales
nė rodosi šalta vasarė naktis, ir 
mėnulis labiau blizga. Tyresnis, 
mėlynesnis pasidarė žvaigždė- 
tasai dangus. Kartais višūnės 
Mažosios Azijos kranto, apa
čioj nutūpto vilų, sodų ir pievų, 
atitolsta.

Priešais save regiu didelę 
apskritą kalvą. Kaip minkštos 
ir vis dėlto ryškios .jos apybrai
žos tam šviesiam danguje! Ko
kios tamsios ir grakščios apy 
braižos tų keleto itališkųjų pi- 
nijų, vainikuojančių jos mome- 
nį, ir jų trumpų liemenų, ir 
tamsių karūnų! Ogi štai dide
lis kalnagūbrio įlinkis, ir mė
nulis. atisdūręs anapus jo, vos 
vos švykso; persišviečia nuogi 
pavasariniai gojeliai, sidabrė- 
ja juose nuo mėnulio spindu
lių perregimas rūkas. Bet iš
nyksta" ir įlinkis, —plaukiame 
tamsia pašlaite, tirštai sodais 
apaugusia, kur tarp čerpinių 
stogų svyro juodi kiparisai. 

Pirmutinė bailutė lakštingala 
saldžiai pračiauško, praskar- 
deno sodus — tilo... Pavasa
rio žemės vėsa ir pernykščių 
lapų aromatu dvelkia nuo 
kranto...

— Jusuf! — aistringai, aša
rom springdamas. plyšauja 
balsas nuo vairagalio. — Jusu- 
uf!

Nusileidęs nuo šturmano sto- 
vynės. skubiai nuėjau ten. Nu
bėgau laiptais nuo spardėko, ' 
praėjau pro vienodai ir giliai 
dūsuojančias mašinas, nuo ku
rių dvelkė kaitra ir įkaitusios 
alyvos kvapu... Vėl mėnulis pa
keitė vietą. Jis ten. toli už vai
ragalio, virš to milžiniško auk
so ežero, kuriuo dabar virto 
Bosforas tarp susikišusių kran
tų... Nubėgęs pamačiau juodą, 
figūrikę. klūpančią ant dang
čio. nugara j mane. Ta žmo- 
gystėl^tai tupėsi ant kulnų, 
kaip per maldą, tai vėl kėlėsi, 
tai kažko kuitėsi po savo plau

šinę. tarnavusią vietoj patiesa
lo, ir vėl bloškėsi aukštielnin
ka ir, laužydama rankas, ais
tringai, trumpai, su neapsako
ma gėla ir malda, šaukė:

— Jusu-uf!...
Ir-------viską supratau.
Jis, tas mažasis turkelis, 

prisiplepėjęs. prisidainavęs 
graikiškų dainų, užmigo. Taip 
ir pramiegojo visą Marmuro 
jūrą. Ir staiga pabudo ties 
pat Stambulu, atėmusiu jam 
sūnų... Jis nuolankiai, kaip 
tikras muzulmonas, priėmė ir 
užkasė širdy savąją gėlą. Nie
kas nepas‘ebėjo skausmo pėd
sakų jo abejingose raukšlėse, 
jo ramiai pakeltuose antakiuo
se ir nukarusiuose ūsuose. O ir 
tas skausmas grubiai maudė jo 
širdį. Bet štai atsitiko nepa
prasti dalykai: kelionė į Kova- 
kas, svetima paluba, svetimi 
žmonės, ėmusieji jį vaišinti pil
ku. smulkiu, aitriu tabaku ir 
ugniniu gėralu. Jo išvestas iš 
vėžių, jis, jausdamasis plaukiąs 
į paties padišacho miestą, li
guistam dvasios pakilime ėmė 
prisiminti, kaip išvežė į ton jo 
sūnų, ėmė vaizduotis, kaip jį 
Arabijoj užmušė. Ir nuvirto 
pagaliau — nustojo sąmonės ir 
miegojo ilgai, ilgai...

Ir staiga atbudo. Kažkas 
sunkus slėgė jį sunkiam girto 
miege. Bet kai atsivėrė jam a- 
kvs. pajuto jis vėlyvą naktį iš 
tos tolumos, kuri jį supo, pa
matė didingą, fantastišką mė
nesienos šviesoj Stambulo 
šmėklą — ir staiga, visa savo 
būtybe, gal būt pirmą kartą 
pajuto visą gilybę to, ką pada
rė Stambulas iš jo skurdaus, 
niekam nereikalingo gyvenimo 
ir iš gražiosios Juzufo jaunys
tės. Gi tiek jis apie jį, apie sū
nų pasakojo kvatojantiems iš 
jo rusų šunims! Ir, pakilęs, pa
sijuto su išgąsčiu, jog jis gir
tas, baisiai girtas, užnuodytas 
ir nelaimingas...

Aš priėjau prie jo. Jis at
gręžė į mane išblyškusį mėne
sienoj, visą ašarom sučiurintą, 
su šlapiais nukaruniais ūsais 
veidą, išsprogdino į mane sa
vąsias avino akis, sustiklėjusias 
nuo nuodų, raudojimo ir įtem
pimo... Kam čia po juo ta su
velta plaušinė? Gali būt. jis 
atsiminė dar tai. jog pra
miegojo vakarinę maldą, ir 
metėsi, griūdamas ir vėl kel
damasis, pasitiesti tą plaušinę... 
Bet kur čia jam malda? Vis
kas jam galvoj maišosi, jis 
jaučia tik vieną — siaubą ir 
širdgėlą. Ir staiga ima šaukti 

Stambului, mėnesienos nak
čiai. kad jis vienas ir kad žūs
ta. Ne. to negali būti! Sūnus 
gyvas, jis tari būti gyvas, jis 
turi sugrįžti! Sūnus turi su
grįžti dar ir dėl to, jog jį varg
šą, vienišą senelį, apgėdino, ap
nuodijo... Ir, raudodamas, 
siusdamas nuo siaubo ir. perša- 
ties. ėmė klaikiai šaukti, aša
rom springdamas.

Aš paėmiau jo paledėjusią 
ranką. Jis susprudo ir ištraukė 
ją iš manęs. Puolė kaip žvėris 
ant tos savo plaušinės ir ėmė 
ją konvulsyviai mankyti, lyg 
norėdamas pasitiesti priešais 
savęs. Ir vėl, neapsidorojęs nei 
su girtumu nei su skausmu, 
sunkiai susmuko ant kulnių. 
Nesulaikomai papliupusios aša
ros užliejo akis, girta sloga du
sino kvėpavimą, šlapi ūsai lin
do į bumą.

— Jusuf! — šūktelėjo trum
pai ir grubiai, kaip skenduolis, 
kyštelėjęs galvą iš vandens.

Ir užstaugė, kratydamasis 
nuo raudojimo, springdamas ir 
tiesdamas rankas į Stambulą:

— Jusuf! Jusuf!...
O vandenys pro bortą tik ū- 

žė. O užpakaly garlaivio auk
sinis ežeras klausėsi.

Vertė D. U.

• Kas yra tikrieji banditai? 
leidžiamas biuletenis “Chris- 
tian Democratic Nevvs Servi- 
ce” rašo, jog yra gauta žinių, 
kad bolševikai kruopščiai ren
ka medžiagą apie pabėgusius 
lietuvius, kurie kovoja dėl Lie
tuvos išlaisvinimo. Prie “istori
nio ir revoliucinio muziejaus” 
yra specialus skyrius, pavadin
tas “banditų ir šnipų archy
vas.” Čia sudarinėjami ir sau
gomi sąrašai lietuvių veikėjų 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Ang
lijoje. JAV ir kitose laisvose 
šalyse.

Kas yra tikrieji banditai ir 
jų talkininkai, visas pasaulis 
gerai žino. Kai ateis laikas, bus 
surasti ir be sąrašų tie lietuvių 
tautos žudikai ir parsidavėliai, 
kaip Paleckis. Sniečkus, Ged
vilą, Guzevičius ir visa ta ban
ditų kompanija.

• Sukiaulinta moteris. Bol
ševikinė spauda rašo: “Dar vi
sai neseniai niekas Lietuvoje 
nežinojo apie kuklią, valstietę 
Stasę Vitkienę... Dabar Vitkie
nė visų gerbiama moteris, gar
si respublikos gyvulių auginto
ja... Dirbdama kiaulininke 
Šiaulių srities •‘Gegužės Pir
mosios” kolūkyje, ji pernai iš
augino iš kiekvienos motininės 

kiaulės po 25 paršelius ir iš
saugojo visus jauniklius. Už 
tuos įžymius laimėjimus gyvu
lininkystėje Tarybų valstybė 
suteikė jai Socialistinio Darbo 
Didvyrės vardą” (“Liaudies 
Balsas.” kovo 7 d.).

Tik Tarybų valstybė, viena 
tokia pasaulyje, ir gali turėti 
didvyrių, kurie “motinas kiau
les” priverčia daugiau duoti 
paršelių. Kitur medalius ka
bintų pačioms kiaulėms, o ne 
jų augintojoms.

• Kaip yra su išvežimais?
Žmonių deportacijos Sovietų 
Rusijoje yra nuolatinės dėl 
dviejų priežasčių: viena, bolše
vikams reikia gyvos, pigios ir 
vergiškos darbo jėgos; antra, 
reikia visą laiką valytis ir va
lytis nuo nepatenkintųjų ko
munizmu. Lietuva dar alinama 
ir kaip ne rusiškas kraštas. 
Štai, laisvąjį pasaulį yra pasie
kę sąrašai išvežtųjų 1951 m. 
Nurodomos vietos ir šeimų bei 
asmenų skaičius. Viso išvežta 
tais metais apie 18 tūkstančių 
žmonių. Daugiausia iš Vilniaus, 
Kauno ir Šiaulių apylinkių.
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Nuo Žemaičiu Kalvarijos iki Romos
JONAS PETRĖNASš v ėstosios pėdos

Lietuvoje. Pabiržės parapijo
je. gyveno jau senvvas žmo
gus. visų mylimas ir pažįsta
mas Adomėlis. Jo pavardės 
beveik niekas ir nežinojo —vi
sada tik vardu ir tevadindavo. 
Užeinu kartą pas jį ir pradeda
me šnekučiuoti.

— O. dėde, kaip čia gražu! 
Visos sienos nukabinėtas pa
veikslais, fotografijomis. — 
pradedu kalbinti Adomėlį, jau 
gerokai pliktelėjusį tretininką 
ir buvusį uolų knygnešį, lietu
viškų knygų, laikraščių, ro
žančių. paveikslų pardavėją.

— Čia visas mano gyveni
mas sudėtas, — atsidūsta A- 
domelis ir nukabina nuo sienos 
vieną apdulkėjusią fotografi
ją. — Va. veikeii. ar matei ka
da Šventąją Žemę? O aš ten 
buvau ir vaikščiojau tais ta
kais. kuriais ir mūsų Viešpats 
yra keliavęs, vaikštinėjęs. Ge
ras darbininkas buvo tas mū
sų parapijos kunigėlis, kuris 
sutaisė tokią didelę kompaniją 
į Romą, j Šventąją Žemę. Ir 
man tada teko keliauti su ta 
kompanija...

Varčiau rankose paveikslą, 
žiūrinėjau į didelę grupę žmo
nių. paprastų mūsų miestelio ir 
kaimo žmonių, kurie, sunkiai 
dirbdami, susitaupė pinigų ir 
keliavo pamatyti Amžinojo 
Miesto. po to pasuko į Pales
tiną — Šventąją Žen.ę ir lankė 
šventąsias vietas. Kristaus gy
venimu. stebuklais, kančia ir 
mirtimi pažymėtas. Ir dabar, 
po tiek jau metų. Adomėlio a- 
kys žėrėjo tuo džiaugsmu ir 
kelionės atminimais. Gal jis 
nemokėjo taip gražiai ir įdo
miai visko nupasakoti, atkurti, 
prisiminti, bet jo širdis visą 
amželį džiaugėsi ir gyveno tais 
šventosios kelionės įspūdžiais..

Ne visiems tenka laimė pa
matyti amžinąją Romą, vaikš
tinėti Šventosios Žemės ke
liais. lankyti Betliejų. Kapar- 
naumą, Jeruzalę, žveigti į tuos 
kalnus, kur Kristus maldoj 
praleisdavo naktis. žmones 
mokydavo. Nors iš dalies šitą 
džiaugsmą atneša gražioji Ga
vėnia. kurios maldos, giesmės, 
apeigos kreipia žmonių akis 
į kenčiantį Kristų ir žadina 
Jam meilę, užuojautą, nuoširdų 
atjautimą. Ilgų amžių bėgyje 
augo ir pilnėjo jautrus Kris
taus kančios atminimas, pražy- 
dėjęs krikščionių tarpe nuosta
biomis formomis ir būdais. 
Nuo paprastos. lietuviškose 
“kantičkose” užtinkamos Ga
vėnios giesmės “Alyvų darže
ly” iki gražiosios oratorijos 
“Septyni Kristaus žodžiai” — 
visur aidi įpinta Kristaus kan
čia.

Atmink, krikščioni, ką Jėzus 
kentėjo...

Religiniai Gavėnios papročiai 
ir nuotaikos gražų atgarsį ra
do ir mūsų Tėvynėje. Juos 
stiprino ir lydėjo sunkios ir 
niūrios svetimųjų priespaudos 
dienos. Sodybų ir pakelių kry
žiai. koplytėlės dažnai kalbėjo 
lietuviui ne vien apie Dievo Sū
naus kančią, apie sopulingosios 
Motinos ašarų jūrą, bet jie 
kartu žymėjo ir pačių lietuvių 
varganą kelią. Ir dažnai nega
lėjai atskirti, ar čia verkia lie
tuvis, ar

“Tenai prie vieškelio kelio 
Iš medžio kopytėtos 
Nužengęs, rymo kryžkelėj 
Nykus Rūpintojėlis”

(J. Aistis).
G kiek daug gražios poezijos 

ir gilaus liūdesio slepia Gavė
nios vakarai lietuviškose šei
mose! Susirinkę šeimos nariai 
ir kaimynai kas vakarą klauso
si iš “Gavėnios knygos" jaut
rių skaitymų; vieni veda, kiti 
gi jiems pritaria giedant Ga
vėnios giesmes: “Atmink, krik
ščioni. ką Jėzus kentėjo, kada 
dėl mūsų Kraują savo liejo”...

šią nuotaiką apvainikuoja gie- 
darni “Kalnai arba Keliai 
Kryžiaus Jėzaus Kristaus”, ku
rie nuo paskutinės vakarienės 
(“večerninko”) lydi kenčiantį 
Kristų iki kryžiaus mirties. Už
baigus “Kalnus”, visų akys nu
krypsta į Žemaičių Kalavari- 
ją. kur “Vyskupas Žemaičių 
Jurgis Tiškeviče. visokio gero 
geisdamas dėl savo avinyčios, 
leidant Tėvui šv. m. 1637 į- 
steigė ir įpravodyje tą noba- 
ženstvą savo vyskupystėje vie
toj šiandieną vadinamą Žemai
čių Kalvarija*” (Aukso Alto
rius. 1913 m., psl. 830). Ten 
buklais šlovinga. Jos garbei

V. KASUBA Šv. Veronika

paskirta giesme ir baigiami 
“Kalnai":
“Karaliene maloninga, 
Kalvarijoj* stebuklinga, 
Taviep šaukiam kalti žmonės. 
Trokšdami Tavo malonės.”

Gavėnios nuotaikas lietu
viuose stiprino ir griežtai už
laikomas pasninkas, vadinamas 
“sausu pasninku”, kada nuo 
Pelenų dienos iki Velykų žmo
nės ne tik mėsos, bet nė laše
lio pieno ar sviesto neragauda
vo. Poetas Bcrn. Brazdžionis, 
tai prisiminęs savo eilėraštyje 
“Poeto autobiografija,” rašo: 
“Gavėnioje aguonų pienas. 
Aguonų pienas! Tai gardu. 
Arba, kad laukdavau Velykų— 
margučių laukdavau už du".

Kristaus kančios motyvai 
vėlesniais laikais, apie 10 šm., 
buvo pradėta įpinti į religinius 
vaidinimus, kurie dažnai vyk
davo ir pačiose bažnyčiose. Vi
durinių amžių žmonių įspūdin
gumas, religiniams dalykams 
jautri širdis. vaizdingumą 
mėgstanti vaizduotė sukūrė 
daug gražių religinių dramų, 
vaidinimų, dažniausiai paimtų 
iš Kalėdų ir Velykų liturginių 
motyvų ir vaizdų. Velykiniam 
metui yra žinoma drama “Prie 
Kristaus grabo”, kuri prade
dama angelo pasikalbėjimu su 
moteriškėmis, atėjusiomis ieš
koti ir pagerbti kape palaidoto 
Išganytojo. Tai buvo tikros da
bartinio teatno scenos. gyvi 
artistai, pasipuošę atitinkamais 
rūbais. Artistų dialogus (pasi
kalbėjimus) įdėdavo gražūs 

budi Švč. Panelė Marija, ste- 
chorai, giesmės. Vėliau, kada į 
šiuos vaidinimu įsibrovė įvairių 
nukrypimų. nebesuderinamų 
su šventa vieta — bažnyčia, 
atskirų kraštų vyskupai ir baž- 
nytniai susirinkimai juos už
draudė statyti bažnyčiose.

Šitokių religinių vaidinimų 
trupinių norisi užtikti ir Lietu
voje. Didžiosios Savaitės litur
ginių apeigų puošnumas itin 
mėgiamas lietuvių. Didįjį Ket- 
virtadienį visi mistiškai nusi - 
teikę meldžiasi prie “turmelės” 
— kalėjimo, primenančio Kris
taus kančios išvakares ir Švč. 
Sakramento įsteigimą. Didįjį

Literatūros vakaras
Verbų šeštadienį, balandžio 

5 d.. 7 vai. vakare, šv. Alfon
so salėje bus įdomus literatū
ros vakaras. Tai labai reta ir 
brangi pramoga, kurioje reikė
tų atsilankyti ne tik literatūros 
mėgėjams, bet visiems lietu
viams arčiau susipažinti su 
lietuviškojo žodžio menu, šio 
vakaro turinys (>us laivai pla
tus, n»*s .jame sutiko dalyvauti 
ir iš savo kūrybos paskaityti 
šie žymūs literatai svečiai:

Bernardas Brazdžionis, nau
jo Lietuvos atgimimo dainius, 
daugelio literatūros premijų 
laureatas.

Antanas Vaičiulaitis, vienas 
is žymiausių mūsų naujųjų sti
listų. romanų ir novelių meis
teris, literatūros kritikas.

Nelė Mazalaitė, viena iš žy
miausių moterų dabartinėje 
mūsų literatu roję, legendų, no
velių ir romanų rašytoja.

Paulius Jurkus, žymus poe
tas ir novelistas. Žemaičiu 
krašto atstovas.

Be to, šiame literatūros va
karo dar dalyvaus ir is savo 
kūrylvos skaitys gausios vieti
nės literatūros pajėgos, kaip: 

.Vidas Rastenis, senas balti- 
morietis, jjoetas ir naujosios 
mūsų lyrikos vertėjas į anglų 
kalbą.

Jenas Stiburis, žymus senų- 

Penktadienj visi renkasi “prie 
darželio’ ’ir liūdi grabe įdėto 
Karaliaus:

“Verkit pakalnės, 
verkit kalnai didi, 
Verkite mūrai 
graudumą išvydę, 
Mirė tas Viešpats, 
kuris juos sutvėrė, 
Ir kraštus marių 
vandenius užvėrė.”

Daugiausia, manau, anų re
liginių vaidinimų trupinių gali
ma surasti Didįjį šeštadienį, 
ypač Velykų naktį. Skaidąs 
būgno garsai šaukia į Velykų 
nakties pamaldas. Ten prie 
Kristaus grabo budi 4 sargybi
niai. apsirengę rūbais. Dažnai 
aplinkui juos sukinėjasi i r vi

BALTIMORES ŽINIOS = = =
jų lietuvių ateivių rašto dar
buotojas, novelistas.

Juozas Mikuckis senesnio
sios kartos atstovas mūsų lite
ratūroje, lyrikas, daugelio dai
nų autorius.

Alfonsas Nyka - N Uranas, 
modernusis lietuvių lyrikas.

Aleksandras Badžius, vaikų 
poezijos kūrėjas, lyrikas.

Kazys Bradūnas kūrybingas 
rašytojas, poetas, kelių premi
juotų knygų autorius, naujo
sios lietuvių poeziojs antologi
jos “Žemė” redaktorius.

Tokios apimties literatūros 
vakaras Baltimorėje bus bene 
pirmą kartą. Dalyvaudami 
jame ne tik susipažinsime su 
pačia naujausia mūsų literatų 
kūryba išeivijoje, bet dar pa- 

remsime rašytojus moraliai, 
kurie yra lietuvių tautos dva
sios gelmių reiškėjai.

Pavykęs koncertas
Sekmadienį, kovo 23 d., kelių 

baltimoricčių rūpesčiu buvo su
rengtas koncertas, kuris įvyko 
Lietuvių salėje 3 vai. po pietų. 
Programoje dalyvavo baltimo- 
riečiams gerai pažįstama Met- 
orpolitan operos.solistė, kontr
altas. Anna Kaskauskaitė-Kas- 
kas. baltimorictis tenoras Kle
mensas Andriekus ir žymus 
pianistas Alek. Mrozinskas. Vi
si solistai savo partijas atliko 
su dideliu pasisekimu ir publi- 

sokias išdaigas išdarinėja kip
šiukas, kuriam ypač nepatiko 
Kristaus kančia, sugriovusi jo 
karalystę. Šit kiti ieško pa
kampėse Judošiaus ir nori jį 
pakarti už Kristaus išdavimą. 
Kitur gi vyksta dvikova tarp 
angelo ir velnio, tarp gero ir 
pikto, kuri taip ryški Kristaus 
kančioje ir mirtyje, “pragaro 
vartus išgriovusioje”.... Vištai 
trupiniai ar likučiai anų reli
ginių vaidinmų, pradžoje sko
ningai ir tvarkingai rengtų Vil
niuje Jėzuitų, jų vedamųjų 
mokyklų, o paskum atėjusių 
gabalėliais į atskiras parapijų 
bažnyčias ir čia neretai išsigi
musių, virtusių net “nerimto
mis berniokų išdaigomis.”

Jeruzalės Kryžiaus bažnyčia 
Romoje

Gyvendamas šia lietuviška 
Gavėnios nuotaika, nešdamas 
rieškučiose kruviną benamio 
širdį, 1949 m. ir aš. kaip anas 
laimingasis Adomėlis, aplan
kiau Romą, nors ir nepavyko 
atsikasti iki Šentosios Žemės.. 
Romoje stovi graži Jeruzalės 
Kryžiaus bažnyčia (Santa Cro- 
ce in Gerusafenune), statyta, 
sakoma, Konstantino Didžiojo 
320 m. Joje laikomos šv. Kry
žiaus relikvijos, surastos šv. 
Elenos, Konstantino motinos. 
Didįjį Penktadienį užsuku į šią 
bažnyčią ir matau minias žmo
nių, kopiančių į koplyčią ir a- 
doruojančių Kristaus Kryžiaus 
relikvijas. įsijungiau j tą jud
rią maldininkų jūrą, o širdis 
nešė į aną paliktąją šalį. į Lie
tuvą. kur dar taip neseniai 
skambėjo Gavėnios giesmės, 
visų akys krypo į Žemaičių 
Kalvariją... Ir pagalvojau:

“Didis ir garbingas esi Vieš
patie! Pilotai visais laikais 
plovė ir tebeplauna rankas.. Ar 
nejaudina žmonių ašarų jūros 
jų akmeninės sinties? Kantru
sis Skausmų Vyre, atsiliepk 
šauksmui tos šalies vaikų, ku
rie taip nuoširdžiai liūdėdavo 
Kančios sekmadienį, kurie 
taip viltingai laukdavo Velykų 
prisikėlimo...”

Parapiją aukos NCWC

NCWC, daug padėjusi trem
tiniams, šiemet turi sudaryti 
biudžetą tiktai iš tų aukų, ku
rios surenkamos per parapijas. 
Ligi šiol ji gaudavo lėšų iš ka- 
rinoi fondo (National War 
Fond) ir IRO. Abi tos orga
nizacijos jau beveikia.

ką tiesiog sužavėjo. Solistai ir 
rengėjai šiuo koncertu atliko 
didelį darbą lietuviškai dainai 
bei muzikai iškelti ir plačiau 
paskleisti.

Mirė
Kovo 20 d., po ilgos ir sunkios 

ligos mirė senas baltimorie- 
tis Petras Skelpšas. Paliko 
daug artimųjų. Palaidotas ko
vo 24 d. Holy Redecmer kapi
nėse iš šv. Alfonso parapijos 
bažnyčios, kur už jo vėlę buvo 
atlaikytos trejos gedulingos 
mišios ir pasakytas gražus pa
mokslas. Velionį į kapus paly
dėjo giminės ir didelis būrys 
artimųjų.

Filmą iš Lietuvos 
gyvenimo

Šį sekmadienį, kovo 30 d., 
Lietuvių salės antrame aukšte 
bus rodoma lietuviška filmą. 
Pirmasis seansas bus 3 vai. I>o 
pietų, skiriamas specialiai vai
kams ir moksleiviams. Jojimas 
po 25 et.. Lietuviškosios šešta
dienio mokyklos mokiniams į- 
ėjimas nemokamas. Antrasis 
seansas 6 vai. vakare. Skiria
mas daugiau suaugusiems. J 
ėjimas 75 c. Tikimasi, kad šių 
filmų pasižiūrėti susirinks 
daug senakurių ir naujakurių 
lietuvių. Pravartu pasirūpinti, 
kad filmas pamatytų vaikai, 
kurių žymi dauguma savo tik
rąją tėvynę pažįsta tik iš pa
sakojimų.

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Velykę pirmoji diena šie

met sutampa su Rytų Bažny
čios Verbų sekmadieniu. Tuo 
būdu Jeruzalėje, kur prie 
Kristaus grabo suseina ir ka
talikai ir stačiatikiai, balandžio 
13 d. bus giedama ir “Alteliu- 
ja” ir “Hossana.”

• Vatikanas oficialiai pas
kelbė, kad gali turėti laivyną 
su savo vėliava, kaip visos ne
priklausomos valstybės. Mano
ma, kad tokiu laivynu popie
žius pasinaudotų tik karo atve
ju.
• Katalikų vadai JAV siūlo 

kad svarstant naująjį imigra
cijos įstatymą, iš jo būtų išleis
ti tie paragrafai, kurie duoda 
pirmenybę protestantiškiems 
kraštams. Tai nesutinka su 
JAV konstitucijos dvasia. Ji 
visoms konfesijoms pripažįsta 
vienodas teises.

• Danijos katalikai reika
lauja, kad svarstant naujos 
konstitucijos įstatymą, būtų 
išbrauktas paragrafas, kuris 
reikalauja, kad karalius būtų 
protestantas. Katalikai siūlo 
karaliui palikti laisvę išpažinti 
tokį tikėjimą, kokio jis nori.

• Eucharstiniame kongrese 
Ispanijoje, kaip praneša oficia
lūs Vatikano sluogsniai, Pijus 
XII nedalyvaus. Laikraščiai 
buvo pradėję rašyti, kad popie
žius ketinąs ten vykti.

• Moste Sharett, Izraelio 
valstybės užsienių reikalų mi- 
nisteris. buvo priimtas jx>pie- 
žiaus privačioje audiencijoje.

• Anglijoje 1944 metais iš
leistas įstatymas reikalauja.
kad katalikiškos mokyklos 
duotų vyriausybei garantiją, 
jog joms pinigų nepritruks. 
Garantijos suma siekia daugiau 
kaip 30 milijonų dolerių. Iš 
karto ją surinkti yra sunku.
Tuo būdu katalikiškos mokyk
los pastatomos į sunkią padė
tį.

KAS K4 SAKE
Pagyrė ir atleido

Italijoje, Genujos uoste, mui
tininkai sugriebė įtartiną žmo
gų. lipantį iš laivo. Jie nusive
dė jį patikrinti ir iškrėsti. 
Nors suimtasis protestavo, bet 
buvo nuogai nurengtas ir dar 
apkoliotas. Pasirodė, kad tai 
būta muitinės viršininko, ku
ris tuo būdu patikrino, ar jo 
valdininkai gerai eina savo pa
reigas ir ar yra mandagūs. Už 
rūpestingumą jie buvo pagirti, 
o už nemandagumą atleisti.

Čia galima pinigo uždirbti

Philadelphijoje vienas žmo
gus, netekęs darbo, pasiskelbė, 
kad jis gali su dvasiomis susi
kalbėti. Kitą dieną j jį kreipėsi 
apie 300 žmonių, kurie norėjo 
sužinoti, kas atsitiko su miru
siais giminėmis ar pažįstamais. 
Už vieną pokalbį atlyginimo 
siūlyta iki 81000. Jei policija 
nebūtų įsikišusi, tas žmogus 
būtų pralobęs.

Stalinas ldekvieraune 
puslapyje

S. Gilkinas, rusų kalbos in
stituto Pragoję mokytojas, at
ėjo pas instituto direktorių ir 
apskundė savo kolegas. Jis 
skundėsi, kad jie nenori rusų 
kalbos mokyti iš .jo parengto 
vadovėlio, kuriame kiekviename 
puslapyje yra suminėtas Stali
nas. S. Gilkinas pareikalavo 
visus tuos mokytojus atleisti, 
nes Sovietų Sąjungos atstovy
bė jau seniai seka instituto 
nuslinkimą nuo “Stalino lini
jos.”

Menkos vertės kompozicija

Vienas žymiausių šių laikų 
dirigentų yra Arturas Toscani
ni. Kai jis mokėsi Parmos 
konservatorijoj, jo profesorius 
pastebėjo, kad Toscanini yra 
ne paprastai geros atminties. 
Norėdamas savo mokinį dar

• Afrikoje šiuo metu yra 
14,095,000 katalikų. Prieš pen
kiasdešimts metų buvo 1,197,- 
000. Manoma, kad per sekan
čius 50 metų katalikų skaičius 
galįs pasiekti 100 milijonų. Yra 
nepaprastai gausus skaičius at
sivertimų.
• Paul Theisen, praėjusio ka

ro metu buvęs vokiečių gene
rolas ir kovojęs su bolševikais, 
Aachene yra iššventintas kuni
gu. Bolševikai yra nužudę jo 
žmoną ir du sūnus. Jis dabar 
yra 62 metų.

• JAV aviacijai yra reika
linga apie 125 kapelionų; di
džioji jų dalis reikalinga ka
riams katalikams.

• šv. Patrike, airių tautos 
globėjo, 1580 metų gimilno su
kaktis šiemet buvo iškilmingai 
prisiminta visoje Airijoje ir 
Amerikoje. Šv. Patrikas mokė
si Prancūzijoje, ten buvo iš
šventintas kunigu ir vyskupu. 
Kai kas mano, kad jis ir buvo 
prancūzų kilmės. Kiti spėja, 
kad jis gimė Škotijoje. Atver
tęs airių tautą į krikščionybę, 
jis tapo jos apaštalu ir šven
tuoju.

• Katalikų bažnyčių staty
bai Amerikoje šiais metais bus 
išleista 28 milijonai dolerių. 
Vyriausybė yra davusi leidimą 
pradėti darbus. Kaip žinoma, 
dėl apsiginklavimo programos 
dabar statyba yra suvaržyta.

• Perėjo į Katalikų Bažny
čią vienolika amerikiečių karei
vių Romoje ir penki Gibralta
re. Tą pačią dieną jie priėmė 
krikšto bei sutvirtinimo sakra
mentus ir šv. komuniją.

• Plauk jojantieji vienuoliai 
bus pirmi tokie Katalikų Baž
nyčioje. Jie steigiasi šiaurinėje 
Prancūzijoje. įsigiję laivą, 9 
mėnesius plaukios ir tik 3 bus 
sausumoje. Jų tikslas teikti žve
jams nuolatinį religinį patar
navimą.

geriau ištirti, Carini davė jam 
paskambinti savo gana sunkią 
kompoziciją. O kai Toscanini 
baigė skambinęs. Carini užden
gė gaidas ir liepė atmintinai 
skambinti. Toscanini paskam
bino visai be klaidų.

Po kiek metų, kad Toscanini 
pats buvo jau pradėjęs garsė
ti, jiedu vėl susitiko vienam po
būvyje, ir Carini paprašė, kad 
Toscanini savo buvusiam pro
fesoriui ką įdomesnio paskam
bintų. Šis paskambino minėtą 
Carini kompoziciją ir paklausė, 
kaip ji profesoriui patiko.

— Atvirai sakant, ji yra la
pai menkos vertės, — atsakė 
Carini.

— Atvirai sakant, tai yra 
jūsų paties kompozicija, —šyp
sodamasis pastebėjo Toscani
ni.

Veršis dviem snukiais ėda
Friedenfelse, Vokietijoj, vie

no ūkininko karvė atsivedė 
dvisnukį veršiuką — su ketu
riom akim, dviem nosim ir 
dvejais nasrais. Keistasis ver
šelis auga, yra sveikas ir mais
tui imti naudojasi abiem snu
kiais. Ūkininkai. į šį apsigimė
lį žiūrėdami, kalba, jog tokie 
dveji nasrai labai praverstų vi
siems labai godiems žmonėms, 
kurie tuo atveju ir be didelių 
pastangų dvigubai apžiotų, 
kaip visi kiti.

Apdraudė ir apvogė
Paryžių.je įsikūrė apdraustos 

bendrovė “San Peur” (be bai
mės), kuri paskelbė, kad ap
draudžia butus išvykstančių a- 
tostogauti. Mokėti reikia tik 
3000 frankų į menes.. Jei į- 
vykfų nelaimė, bendrovė išmo
ka vieną milijoną frankų. 
Tūkstančiai apsidraudė, paliko 
savo butų raktus tai bendro
vei. o kai grįžo... rado butus 
tuščius. Negalima buvo susek
ti ir kur ta bendrovė dingo.
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ŠIŲ DIENŲ ISPANES
Kalbant apie šių dienų ispa-

nę, reikia tik prisiminti praėju
sio amžiaus europietę apskri
tai, ir būsime netoli nuo tie
sos. Žinoma, šis tvirtinimas ne
liečia savito ispanės būdo, kuris 
skyrėsi ir griežtai tebesiskiria 
nuo kitų tautų moterų. Bet so
cialinis ispanės gyvenimas iki 
šių dienų laikosi savo senų kon
servatyvių formų. Ispanijos 
moters vieta laikomi namai. 
Tai yra pagrindinis principas, 
kurio laikosi tiek vyrai, tiek 
moterys, ir pagal kurį rikiuoja
mas visas gyvenimas

Potitikuojsukėras Moterą 
nemėgstamos

Kadangi moterų gyvenimas 
ribojasi namais, ji ten laikoma 
tikra šeimininke. Gerose ispanų 
šeimose moters valia yra le
mianti. Ji tačiau reiškiasi taip 
subtiliai ir nejsakančiai, kad 
jos dominavimas nėra iš šalies 
pastebimas. Dėl to ispanės per 
savo vyrus labai dažnai pasi
reiškia ir platesnėse sferose. 
Ne retai ir valstybinio masto į- 
vykiai yra moterų inspiruojami, 
bet niekad jų vardas viešai ne- 
figuruoja. Apie viešąją moterų 
veiklą nėra nė mažiausios kal
bos, nes nėra nieko labiau ispa
nų nemėgstamo, kaip politikuo
janti moteris.

Žinoma, tarp milijonų pasi
taiko išimčių, kaip, pavyzdžiui, 
gražioji Valencijos hercogienė 
Dona Luiza. nenuilstama kovo
toja su Franco valdžia, šiuo 
metu sėdinti kalėjime. Dėl sa
vo atkaklios kovos už monar
chijos atkūrimą ji yra įgijusi 
“isteriškos monarchistės” var
dą. Bet tokių kaip ji plačiose 
moterų masėse labai maža ir 
jos nėra populiarios.

Kas nekenkia mo
teriškumui?

Netoleruodami tiesioginės 
moterų politinės veiklos, ispa
nai mielai panaudoja moteris 
netiesioginiu būdu, siekdami 
politinių tikslų. Garsus ispanų 
dainų ir šokių ansamblis, pas
kutiniais metais gastroliavęs po 
įvairius kraštus, sugebėjo daug 
kur laimėti Ispanijai- draugų. 
Jos turėjo ypač didelį pasiseki
mą lotynų Amerikoje, kur at
gaivino bešalantį prisirišimą 
prie senosios tėvynės, o nužu
dytasis Jordanijos karalius Ab- 
dullah tiek susižavėjo ispanių 
šokiais, kad net pasirašė su

Ispanija sutartį, pagal kurią is
panai gavo Jordanijos lygias su 
vietos gyventojais teises.

Šitokią moterų veiklą ispanai 
sveikina, nes, jų įsitikinimu, tai 
nekenkia jų moteriškumui.

Žinoti actui dirbti 
ažaamą

Ne mažiau, kaip politinės 
veikėjos, yra nepopuliarios ir 
vadinamos “modernios mote
rys”, t. y. tos, kurios stengiasi 
susilyginti su vyrais įvairiose 
gyvenimo srityse, siekdamos j 
sigyti profesiją arba mokslo 
laipsnį. Dėl to savaime supran
tama, kad moterims kelias į 
valdines ar privačias įstaigas 
bei kitas profesijas yra uždary
tas. Kiekviena šeima nori išlik
ti garbinga, o didžiausią gėdą 
užsitraukia ta šeima, kur žmo
na imasi darbo už šeimos ri
bų. Kiekvienas ispanas stengia
si taip aprūpinti savo šeimą, 
kad jo žmonai nereikėtų eiti 
dirbti. Kylant gyvenimo lygiui, 
kartais esti ir nelengva vienam 
vyrui šeimą išlaikyti. Dėl to 
vyrai dirba dvi pamainas ar 
turi kitų pašalinių darbų, bet 
jų šeimos bendruomenėj ir to
liau turi gerą vardą.

Šitokie bendruomeniniai nuo
statai negalioja tik žemdirbių 
gyvenime. Kaip ir kituose 
kraštuose, taip ir Ispanijoj ūki
ninkės nuo tamsos iki tamsos 
pluša lauke drauge su vyrais.

Moterą emancipacija 
nesižavi

Emancipuotoms moterims is
panių socialinis ir bendruome
ninis gyvenimas atrodo bloges
nis už kalėjimą. Tačiau ne vis
kas jame taip bloga, kaip gali 
atrodyti. Pačios ispanės mote
rys nesižavi moterų emancipa
cija, nors ir daug apie ją gir
di. Gal jos iš dalies ir teisios, 
nes moderniosios moterys savo 
laisvę turi atpirkti sunkiu dar
bu, rūpesčiais ir nemalonumais. 
Tuo tarpu ispanei kova už būvį 
yra visai svetimas dalykas. Ji 
žino, kad ištekėjusi ji bus ap
rūpinama vyro.

Moraliniam gyvenine 
yra griežtos

Doroviniu atžvilgiu ispanės 
toli pralenkia didelę dalį mo
derniųjų moterų. Nors jos karš
to ir impulsyvaus temperamen
to, moraliniam gyvenime yra 
labai griežtos. Čia labiausiai ir 
pasireiškia ispaniškųjų tradici
jų ir Katalikų Bažnyčios įtaka.

Aukšta ispanų moralė pade
da išlaikyti nesuardytas šei
mas, kai tuo tarpu moderniojo 
pasaulio šeimų padėtis vis blo
gėja. Ispanijoj ligi šiai dienai 
skyrybos yra retenybė, nors 
kitur per paskutiniuosius 50 
metų jos padaugėjo nuo kelių 
ligi keliolikos kartų.

Taip lietuvės puošė savo tėvynės pakeliu kryžius Lietuvos laisvės lai 
kais.

Darbai ir gyvenimas
MAŽYTĖS MENININKĖS 

KOLUMBIJOJ

• Ingrida ir Astrida Sida- 
ravičiūtės, dvi mažylės lietuvai- 
tės. dideliu pasisekimu pasiro
do. koncertuodamos akordijor.u 
ir iam pritardamos savo švel
niais balseliais. Jos yra pažįs
tamos ne tik vietinei Bogotos 
publikai, kur yra žavėjusios net 
patį Kolumbijos prezidentą, bet 
taip pat yra pasirodžiusios ir 
kituose didesniuose krašto 
miestuose — Medelline. Baran- 
ųuillej ir kt. Savo repertuare 
jos turi apie 500 dalykėlių, kur 
apstu ir klasinės muzikos, ir 
kolumbietiškos. ir keletas lie
tuviškų dainelių. Kolumbiečių 
spauda šias jaunas menininkes 
labai šiltai įvertina.

Išrinkta “Talismano” 
karalienė

Janina Lašaitė, studijavusi 
Kauno universitete filologini ir 

dabar Amerikoje moderniųjų 
kalbų senjore Friends universi
tete. kovo 9 d. per studentų 
metraščio “Talisman“ šventę, 
slaptu balsavimu tapo išrinkta 
“Talismano Karaliene.” “Ta- 
lisman” patalpinta didelė La- 
šaitės fotografija. Be to, La
šaitė yra branginama ii- pro
fesorių. kurie vertina jos gerą 
Europos kalbų ir tautų pažini
mą. Ji buvo pakviesta, drauge 
•su dviem profesoriais sudaryti 
\Vichita Eagle’s konkurso jury 
komisiją, kuri atrinko geriau
sius Kansas moksleivių laiškus, 
parašytus vaikams, gyvenan
tiems už geležinės uždangos.

KANDIDATE Į PIRMĄSIAS KRAŠTO 
DAMAS

Nuo pat pirminių JAV pre
zidento rinkimų pradžios laik
raščių puslapiai kasdien mir
gėte mirga gen. D. Eisenhovv?- 
rio atvaizdais ir straipsniais 
apie jo asmenį, bei galimybės 
tapti JAV prezidentu. Šios ga
limybės, atrodo, yra tikrai di
delės, nes kai kuriose valsty
bėse per pirminius rinkimus 
didele jis dauguma išėjo lai-

išgelbėta lietuvaite iš sovietu nagu
Balfo įstaiga iš Nevv Yorko 

praneša, kad po kelių teismo 
sprendimų, lietuvaitė našlaite 
Teresė Strašinskaitė. gyvenusi 
IRO Childrens Camp, Bad 
Aibling. netoli Muencheno, Ba
varijoj, Vokietijoj, U. S. zo
noj. pagaliau, atvyks į Ameri
ką.

Našlaitę įdukrinti nori T .ir 
S. Mileriai. 4626 Dover St., 
Chicago 40. III.

Teresės Strašinskaitės istori
ja gana įdomi, o byla nepap
rastai komplikuota. Vien Bal
fo įstaigoj Nevv Yorke susira
šinėjimo raštų, fotostatų, doku
mentų yra 83! Balfo įstaigoj 
Muencheno, Vokietijoj susira
šinėjimų yra virš 100. Telegra
mų. telefoninių pasikalbėjimų 
sunku ir suskaityt.

Ne vien Mileriai Strašins-

kaitės nori, ją įdukrinti yra pa-

Karalienes Julijonos belaukiant
JAV dar neišdilus buv. Ang

lijos princesės, dabartinės ka
ralienės Elzbietos II, atsilan
kymo įspūdžiams, Baltieji Rū
mai .jau vėl pilnu tempu ruo
šiasi sutikti kitą karalienę, bū
tent Olandijos karalienę Juli
joną. Karalienė Julijona, at
vykstanti į JAV balandžio 2 
d., bus pirmuoju svečiu naujai 
atremontuotuose Baltuosiuose 
Rūmuose. Karalienė atvyksta 
su savo vyru princu Bemhar- 
du. lydima užsienių reikalų mi- 
nisterio D. U. Stikker ir dar 11 
asmenų. Jos vizitas tęsis tris 
savaites nuo balandžio 2 d. iki 
balandžio 22 d. Programa šiam 
vizitui .jau yra rūpestingai ir 
smulkmeniškai paruošta. Pir
mąsias tris dienas karališkoji 
pora. užs. reikalų ministeris ir 
trys delegacijos atstovai gy
vens Baltuosiuose Rūmuose, 
kaip asmeniniais prez. Truma
no svečiai. Tačiau karalienei 
tai nebus poilsio viešnagė, ma
loniai besišnekučiuojant prie 
kavos puoduko. Nuo pat pir
mos atvykimo minutės kara
lienė neturės laisvos valandė
lės. Aerodrome karalienė bus 
sutikta ir kariškai pagerbta. Iš

ten ji iškilmingai bus atvežta 
į miestą ir prie Columbia rū
mų jai bus įteikti miesto rak
tai. Tą patį vakarą Carlton 
Uote! įvyks iškilmingas priė
mimo banketas, o rytojaus die
ną, balandžio 3 d. karalienė 
kalbės kongrese. Vėliau seka 
visa eilė specialių priėmimų, 
pietų, viešų pasirodymų, bei 
kalbų. Be ilgosios kalbos JAV 
kongrese karalienė savo vizito 
metu pasakys dar 9 kalbas. 
Numatyta taip pat aplankyti 
Arlington karių kapus ir visą 
eilę karo ligoninių, kur kara
lienė kalbėsis su sužeistaisiais 
Korėjos karo dalyviais.

Karalienė Julijona vaido O- 
landiją nuo 1948 metų, kai .jos 
motina karalienė Vilhelmina 
abdikavo nuo sosto. Karalienė 
Vilhelmina Olandijos karalių 
soste išbuvo daugiau kaip 50 
metų. Su ja prasidėjo Olandi
joje karalienių era. nes po jos 
dukters karalienės Julijonos 
sostas teks vėl .vyriausiai .jos 
dukteriai. Olandai savo kara
lienėmis patenkinti. Jie sako, 
kad karalienių era jiems esan
ti laiminga.

reiškę noro, .ir kiti lietuviai. Tas 
tik parodo, kiek ryžtinga lietu
vių tauta kovoti už savo žmo
nių gelbėjimą.

T. Strašinskaitės gyvenimas 
prasidėjo 1941 m., kai Kybartų 
apylinkėje, Lietuvos pasieni- 
niam mieste karo griuvėsiuose 
rastas vienų metų kūdikis — 
mergaitė, kurią pasiėmė globo
ti Strašinskai. Karo metu, tė
vams neatsiradus. mergaitę 
Strašinskai pakrikštijo ir augi
no. Bėgdami į Vokietiją, Stra
šinskai mergaitę pasiėmė su 
savim. 1947 m. Strašinskienė 
tremtyje iš vargo ir bado nu
silpo ir... mirė. Vienas Stra- 
šinskas mergaitės negalėdamas 
prižiūrėti, ją perdavė IRO naš
laičių globai, kurioj ji iki da
bar ir buvo, kol IRO veikė.

Teresė Strašinskaitė gyveno 
su kitais 20-čia lietuviukų IRO 
Chiidrens Village, Bad Aibling. 
prie mažo Bavarijos miestelio.

1950 m. per karinę valdžią 
Sovietų atstovė Ušakova parei
kalavo Teresės Strašinskaitės. 
pareikšdama, kad tai esanti Ta
mara Šarkova ir kad atsiradu-

si josios motina Lenkijoj. Pra
sidėjo bėdos.- &£t kojų pasta
tytos visos įstaigos: IRO. BA
LF, NCWC, Catholie Commit- 
tee for Refugees, US Commit- 
tee for Children. Prasidėjo ko
va. Oficialiu globėju buvo Uni- 
ted Statės Commiltee for the 
Care of European Children bu
vo įtikinta, kad rusų atrastoji 
Šarkova būk tai esant tikroji 
mergaitės motina ir ji būsianti 
jai grąžinta.

Lankydamasis Vokietijoje 
1950 m. BALF pirmininkas 
kan. dr. J. B. Končius apie 
šią bylą patyrė ir tuoj pareiškė 
protestą IRO įstaigai, nuvyko 
į Bad Aibling pasikalbėjo su 
Terese StraSinskaite, parodė, 
kad kaimy nystėj gyvenąs kun. 
Jons Tautkevičius, iš Rosen- 
heim. Teresę paruoštų prie 
Pirmosios Komunijos. Frank 
furte kan. Končius įteikė me
morandumą Karo teismui, kad 
Amerikos vyriausybė sulaiky
tų Teresės išvežimą ir kad ji 
nebūtų atiduota Soviclams. pa
teikdamas surinktus duomenis, 
kad ji nesanti Šarkuvos duktė. 
Teismas bylą nagrinėjo per ke
letą kartų. Pagaliau, išieškotas 
įstatymas Lavv 4 1. Office of 
the United Statės High Comini- 
ssioner for Germany ir byla 
jau • buvo sprendžiama pagal 
jį. Rašyti laiškai Dean Ache- 
son. Secretarv of Statė: Eric M. 
Hughes, Chief Operations 
Branch. Gen. Heyes, teisėjams 
Leo Goodman. Lamb. Shan- 
non. IRO Legal Adviser Dr. 
Walter Rothholzt ir toje įstai
goje dirbąs adv. Tolišius. gel
bėjo. Tai iš Balfo pirmininko 
patyrė ir Amerikos Okupaci
nės valdžios atstovas McCloy, 
visos NCWC įstaigos Ameriko
je ir Europoje. Byla ilgai tęsė 
si — iki pagaliau, išspręsta lie
tuvių naudai. Strašinskai'ei leis 
ta atvykt į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

<•----------------------------------

Japonės ir dabar aeatMsa'io
savo iniošnhi tautini'* drabužiu, 
nors ji* siilius kartaė. ir nesiderina 
\u šiu dienu pasauliniu n>adu sti
liumi.

mėtoju. Nors pats generolas 
dar nepareiškė aiškaus noro 
būti prezidentu, tačiau apie jį 
spauda spėjo surašyti visa ką 
žinojo. Nedaug tačiau tėra ži
noma apie jo gyvenimo paly
dovę. Mrs. Eisenhovver. Kaip 
ir jos vyras ji pasižymi kuk
lumu. nesistengdama išgarsė
ti. nors tam ir turėtų galimy
bių.

Mamie Sheidon Doud Eisen- 
hower gimė Denver, Colorado, 
gyvulių rančos savininko šei
moje. ūkininkų kraujas gal 
ir turėjo įtakos į jos kuklų ir 
nuosaikų būdą. Jos gyvenimas 
gal ii- būtų ramiai nuplaukęs 
kurioje Colorado rančoje, nes 
.jos tėvai .ją buvo numatę iš
leisti už kokio rančos savinin
ko, jei likimas nebūtų jos pa
kreipęs į Texaso padangę. Vie
ną žiemą, viešėdama .su savo 
seserimis ETeanor. Buster ir 
Hike pas gimines pietiniame 
Texase. ji susipažino su ketu
riais jaunais kadetais iš netoli 
esančio Sam Houston forto. 
Aštuoniolikmetės Mamie dė
mesį patraukė malonaus veido 
Eisenhovveris, kurio ir grįžusi 
į savo namus Colorado negalė
jo užmiršti. Neilgai trukus 
1916 m. jiedu susituokė. Nuo 
tos dienos iširo Mamie visi pla
nai ramaus gyvenimo ūkyje, ji 
sekė savo vyrą iš vietos į vie
tą. kur tik jis buvo karinės va
dovybės kilnojamas.

Susituokę Eisenhovveriai įsi
kūrė Texas’e, kur jiems teko 
gyventi gana kukliai, susispau
dus dviejų kambarių bute. Tais 
laikais jaunasis leitenantas 
Eisenhoweris tegaudavo algos 
tik 160 dol. į mėnesį. Kai ne
užilgo gimė “Babv-Ike”, jiems 
teko dar labiau susispausti.

I-jam pasauk karui prasidė
jus. Mamie seka savo vyrą 
po visą Ameriką, kur tik jis su 
daliniu buvo kilnojamas. Tuo 
tarpu jaunąją šeimą ištinka 
skaudi nelaimė — miršta ma
žasis Ike. Abudu tėvai nepa - 
prastai prislėgti, nes savo vie
nintelį labai mylėjo. 1923 m. 
tačiau jiedu susilaukė kito sū
naus Johnny, kuris laimingai 
užaugo ir šiuo metu yra majo
ras ir dviejų vaškų tėvas.

Per ilgą ir sėkmingą savo 
vyro karinės tarnybos laiko
tarpį I-jo ir II-jo pasauk karo 
Mrs. Eisenhovver vėl lydėjo vy
rą po įvairiausius miestus. Ku
rį laiką ji gyveno Paryžiuje. 
Antrojo pasauk karo metu, kai 
gen. Eisenhovveris savo karje
ros viršūnėje dirt*) su savo šta
tui Europoje. Mrs. Eisenho- 
ucr buvo likusi JAV. Kai gen. 
Eisenhovveris buvo iš karinės 
tarnybos pasitraukęs ir tapęs 
Columbia University rekto
rium. Mamie slaptai vylėsi, jog

LIET V AITO JURY 
KOMISIJOJE

Colorado laikraštis “The 
Denver Post” paskelbė viešųjų 
ir parapijinių mokyklų moki
niams varžybas parašyti 
“Laišką į Maskvą”. Mokinys, 
geriausiai išreiškęs savo laiške 
Amerikos demokratijos supra
timą tariamiems draugams 
rusams, gaus premiją: nemoka
mą kelionę su tėvais į Nevv 
Yorką. Varžybų komisijoj?, 
sudarytoje iš penkių asmenų, 
dalyvauja ir lietuvė tremtinė

Stud. Gražina Sruoginytė

Gražina Sruoginylė, Loretto 
Heights College studente, pe
reitą vasarą dirbusi “Voice of 
America” įstaigoje. Kiti komi
sijos nariai yra Dr. Josef Kor- 
bel — tarptautinės teisės pro
fesorius Denver University — 
pabėgėlis iš Čekoslovakijos, 
Robert S. McCollum — visuo
menininkas. buvęs 1950 Cru- 
sade for Freedom vajaus pir
mininkas, Henry Ehrman — 
Colorado Un-to politinių moks
lų profesorius ir Robert W. 
Lucas — “The Denver Post” 
vedamųjų redaktorius.

MOTERYS BRITANIJOS 
SOSTO TARN YBOJE

Britų karalienė Elizabeth II 
savo sosto tarvlžoje turi 4 na
res moteris. Jos yra 84 m. ka
ralienė Mary. 79 m. Lady Mar- 
garet Bonfield, pirmoji moteris 
užėmusi Anglijos darbo minis- 
terio postą, panelė Florence 
Horsbrugh, dabartinė Britų 
švietimo ministerė ir 50 m. I)r. 
Edith Summerskill. buvusi dar
biečių valdžios valst. draudimo 
ministerė. Lady Margaret Bon
field priklauso sosto tarybai 
nuo 1929 metų.

Lietuviškoji Mergaičių sto
vykla Putnam, Conn.. pas Nek. 
Prasidėjimo seseles, šjnąet pra
sidės birželio 29 d. ir baigsis 
liepos 27 d. Kaip kasme.. lie
pos 27 d., baigiant Mergaičių 
stovyklą. įvyks Lietuvių Susi
artinimo šventė, kuriai įdomią 
programą paruoš stovyklau
jančios mergaitės.
MOTERIS SIUNČIA Į I RA

NO KASYKLAS
Sovietinės Vokietijos zonos 

Wismuth akcinė bendrovė pa
skelbė. jog j urano kasyklas 
Johann - Georgenstadte išsiųs
tos pirmosios moterų brigados. 
Jos dirbs naktinėse pamainose. 
Komunistinė Rytų Vokietijos 
darbo ministerija leido liendro- 
vei naudoti moterų darbą nak
tinėse pamainose lx? jokių ap
ribojimų.
VIENA MOTERIS TEIKIA
PAGALBĄ TŪKSTANČIAMS

Iš Švedijos kilusi vokiečių 
kunigaikštienė Ann Mari Bis- 
marek savo iniciatyva suorga
nizavo plataus masto vokiečių 
pabėgėlių šelpimą. Savo darbą 
pradėjusi dar- 1945 metais, ji li
gi šiol jau pagelbėjo daugeliui 
pabėgėlių šeimų. Tų pačių pa
bėgėlių darbo jėga pasinaudo
dama, ji pirmiausiai pradėjo 
barakų statybą. Barakuose į- 
ruoštiems pabėgėlių butams 
baldus pagamino taip pat pa
tys pabėgėliai. Pabėgėlėms mo
terims ji įrengė trijose savo pi
lyse audyklas, kur jos iš suau
kotos medžiagos audžia kilimus 
savo namams ir pardavimui. 
Tuo pačiu laiku kunigaikštienė 
ėmė rašyti laiškus į užsienį, 
prašydama pagalbos. Neilgai 
trukus, pagalba pradėjo plauk
ti iš įvairių kraštų. Šiuo metu 
ji turi apie 3000 nuolatinių au 
kotojų JAV, Argentinoje, Ang
lijoj, švekarijoj, Vokieti
joj. Suomijoj. Norvegijoj ir y- 
pač daug Švedijoj. Kokio mas
to yra ši privatinė šalpa pavaiz
duoja šie skaičiai: per vieną 
metų ketvirtį buvo išdalinta 
14,352 vienetai pasiūtų drabu
žių. 852 metrai medžiagas ir 
727 kg. maisto.

jos sena svajonė apie ramų 
gyvenimą rančoje gali išsipil
dyti. nes po motų kitų tikėjosi, 
jog jis išeis į pensiją. Tačiau 
pernai gen. Eisenhovveriui teko 
perimti Atlanto armijos vado
vybę ir Mamie Ike išvyko su 
juo į Europą. Šiuo metu jie yra 
įsikūrę Mames - la Coųuoette 
viloje, pusiaukelv tarp Pary
žiaus ir Versalio. Jei gen. Ei
senhovveris kandidatuos į JAV 
prezidentus ir laimės rinki
mus, Mamie ir vėl grįš į savo 
tėvynę, tačiau ne ramiai gy
venti kokioj nors Vakarų ran
čoje, o pilnam rūpesčių, veik
los ir įtampos gyvenimui.

NELE MAŽAI AITE

Autorė su jai vieniu būdingu sti
liam grakštumu šioje apysakoje
iškelia ka tik ištekėjusios moters
sielos problemas. jaunamartės
svarstymus ir is ju išplaukiančiu* 
jvykius. Knvga 220 pal.. kaina 
$2.50. gaunama Šiuo adresu:

GABIJA
340 Inion Avenne
Brooklyn 11, N. T.
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CLEVELAND, OIIIO

PHILADELPHIA, PA.

J. E. vysk. V’. Brizgys š. 
m. birželio 25 d. minės 25 metų 
kunigystės sukaktį.

Op. solistė A. Dambrauskai
tė gegužės 4 d. koncertuos 
Pittsburgh. Pa., o gegužės 18 
d. Nevv Yorke. Capitol viešbu
tyje Ateitininkų ruošiamame 
pavasario koncerte kartu su 
Ip. Nauragiu.

“Da inavos" ansamblio šoke - 
jų grupė, vad. Irenos Eidrige- 
vičiūtės - Sprindienės ir Cicero 
lietuvių choras, vadovaujamas 
Juozo Kreivėno, dalyvavo pir
majame pabaltiečių liaudies 
meno koncerte. Mūsų šokėjai 
pasirodė labai puikiai ir savo 
menišku lietuvių liaudies šokių 
išpildymu pralenkė kitus pa- 
baltiečius. Koncertas buvo su
ruoštas Latvių Klubo iniciaty - 
va kovo 15 d. Cicero lietuvių 
salėje.

Žurnalistė S. Narkeliūnaitė. 
kuri gilina Columbia universi
tete žurnalistikos studijas, kas 
savaitę turi paruošti vieną ar 
du rašinius, kurie profesorių y- 
ra ypatingai vertinami.

Povilas Butkys, baigęs gim
naziją tremtyje. Augsburge, 
ketvirtą semestrą studijuoja 
aeronautiką Mississippi Statė 
College. Pastaruoju metu jis 
pakviestas į Kappa Mu Epsilon 
matematikos garbės fraterni- 
ty.

A. Ytroškus, jaunas advoka
tas. įgijęs praktikos teises. 
Bostone atidarė savo įstaigą.

Prof. Madas Jakubėnas. iš 
tautosakos rinkėjo Būgos me
lodijų rinkinio užrašė keturias 
melodijas Gražinos Krivickie- 
nės tautosakinei knygai.

Vasario 16 Evansville, Ind., 
kur gyvena tiktai keturios lie
tuvių šeimos, praėjo savotiško
se aplinkybėse. Miesto bažny
čioje. laike mišių, lietuviai gie
dojo savo gimta kalba ir vie
tos klebonas pasakė pamokslą, 
pritaikytą tai dienai, paminė
damas Lietuvos Nepriklauso
mybę ir jos reikšmę. Po pa
maldų visa lietuviškoji grupė 
atsilankė pas kleboną ir įtei
kė jam Lietuvos vaizdų albu
mą.

Amerikos Raud. Kryžius 
Chicagoje už kraujo aukas va
sario 16-sios proga lietuviams 
pareiškė ypatingą padėką ir tą 
dieną per WJJD radijo stotį 
perdavė J. Daužvardienės pa - 
ruoštas žinias apie Lietuvą. 
Skyrius taip pat išsiuntinėjo 
pranešimus apie Lietuvą vietos 
spaudai.

Vyčiu vadu kursai
Kovo 23 d. įvyko vyčių 3 

kuopos vadų kursai. Kursus 
vedė kuopos pirm. Al. Stankus, 
o kalbėtojais buvo jaunimo va
dai iš Nevv Yorko: J. Boley. A. 
Matačinskas ir J. Janonis. Įdo
miausia buvo, kai praktiškai 
kiekvienas dalyvis turėjo saky
ti kalbą. Vytė E. Puodžiūnai- 
tė laimėjo pirmą vietą. Gerai 
pasirodė ir kiti kalbėtojai. Už
baigoj pirminink. padėkojo kal
bėtojams. Kuopa priėmė kvie
timą dalyvauti apskrities sei
me. kuris įvyks gegužės 23 
Nevv Yorke:

Triukšmingas klubo 
susirinkimas

Kovo 23 d. įvyko ypatingas 
Lietuvių klubo susirinkimas. 
Susirinkime turėjo svarstyti 
naujos konstitucijos projektą, 
ar bent jos kai kuriuos pakei
timus. Išrinkta komisija, va
dovaujant J. Švedui ilgai ir 
sunkiai dirbo, kad pagerintų 
klubo veikimą. Susirinkimas 
jų plano nepriėmė, o vietoj tos 
komisijos išrinko kitą. Susirin
kime labai daug kalbėta, gin
čytasi. bet praktiškai nieko ne
nutarta. Visiems nusibodo ir be 
pabaigos pradėjo skirstytis. 
Būta nemaža ir asmeniškų gin
čų. Ar nereiktų daugiau rūpintis 
visuomenės reikalais, o ne as
meniškais ginčais.

Naujas US pilietis
Andrius Ramanauskas kovo 

20 d. sėkmingai išlaikė egza
minus Amerikos pilietybei gau
ti. Jis yra neseniai atvykęs į 
Ameriką, veiklus lietuvis. L. K. 
Federacijos narys.

Parėmė Vyskupų Fondą.
Kovo 23 d. visose parapijų 

bažnyčiose buvo daroma rink
liava Vyskupų Fondui. Visos 
parapijos tikintieji aukavo ne
mažas sumas.

Jaunas teatro darbuotojas

d..

Visi pietiečiai gerai pažįsta 
jaunuolį vytį Edvardą Valavi
čių. Jis neseniai atsižymėjo fo
tografijos mene. Jo paveikslai 
laimėjo pirmą vietą įvairiose 
parodose. Už tai jis gavo sti
pendiją studijuoti fotografiją 
Chicago. j Dabar toliau dirba to
je strityje, ir vėl neseniai jo 
fotografijos buvo pripažintos 
geriausios ir paskelbtos laikra
ščiuose. Bet dabar jaunuolis 
pasirodė gabus artistas vaidin
tojas. Jis parašė komediją, ku
rią pats moko jaunimą ir kuri 
bus suvaidinta Atvelykio sek
madienį. balandžio 20 d.

Grįžo kun. P. Vasiliauskas

Kovo 17 d. grįžo kun. P. Va
siliauskas. Vilią Joseph Marie 
kapelionas. Jis ilgesnį laiką a- 
tostogavo Floridoj. Kapelionas 
neseniai sulaukė 81 metų am
žiaus. bet dar greitas ir svei - 
kas. Jaučiasi labai gerai.

Petras Vaškys,
lietuvis dailininkas, vėl apsigy
veno Philadelphijoj. Jis kurį 
laiką dirbo Trenton. N. J.. Da
bar jis daugiau turės laiko 
skirti menui. Šiuo metu dirba 
Philadelphijos Miesto Valdybos 
žinioj. Jaunasis menininkas uo
liai rengiasi kelioms meno pa
rodoms.

Balfo atstovo J. Valaičio ap
silankymas buvo darbingas— 
jis padarė net kelis pranešimus 
(per radijo valandėlę, vyčių 
sukviestame pasitarime, visuo
menei kovo 22 d. lietuvių salė
je ir kovo 23 d. nauj. parapijos 
salėje ir kt.). Lšgyvenęs pus
trečių metų tarp Vokietijoj ir 
Austrijoj likusių lietuvių, jis 
matė jų didįjį vargą jr jautriu 
žodžiu ragino jų neužmiršti. 
Šiuo metu ten yra dar apie 8 
tūkstančiai lietuvių tremtinių, 
iš jų 5041 reikia būtinai šelpti, 
nes tai ligoniai, invalidai, sene
liai ir kitokie besveikačiai, ku
riems nėra jokių vilčių betkur 
išemigruoti. Jų apleidimas bū
tų jiems baisi kančia, nes prie 
materialinių nepriteklių prisi
dėtų ir dvasinis skurdas.

Be visų trijų Balfo skyrių 
įteikto pusantro tūkstančio 
dol. čekio, svečias ir pats rinko 
aukas: lietuvių salėje jam su
dėjo 8131, nauj. parapijoj — 
apie $40, Rūtos teatro vaidini
mo metu per pertrauką — $41. 
Aukojo tie, kurie eina į prane
šimus ir parengimus. Bet ir jų 
šį kartą buvo nedaugiausia, 
pvz. į lietuvių salę pranešimo 
pasiklausyti tesusirinko vos a- 
pie 40 žmonių. Tad ir iškyla 
klausimas: o kur visi kiti? Kur 
tremtiniai.’ Kodėl vieniems rei
kia nuolat duoti ,o kiti rūpes
tingai išsislapsto? Nejaugi vis
ko netekę, pagaliau netektume 
ir žmoniškumo jausmų?

J. Valaitis, be labdaros rei
kalų. kėlė ir tautinius klausi-

mus. Jis priminė, kad Ameri
kos lietuviams atitenka ir lie
tuvybės išlaikymo pareiga, nes 
ji dabar naikinama ir pačioje 
Lietuvoje. Džiugu, kad tai ke
lia patys Amerikos lietuviai, 
ne tik naujai atvykusieji.

Rūtos teatro vaidinimas 
‘^Burtininko pinklėse” kovo 23 
d. lietuvių salėje praėjo su se
nuoju pasisekimu, nors žiūrovų 
teprisirinko tik apie 200, ir tai 
daugiausia pačių jaunųjų.

Kultūros Fondas
6:30 vai. Mažajame 

Auditorium) 
prisi-

Lietuvių 
kovo 30 d.
Teatre (Public 
rengia Lietuvos operos
minimų koncertą, kurio prog
ramą atlieka menininkai iš 
Chicagos •— muz. A. Kučiūno 
vadovaujamas operinis kvarta- 
tas: Pr. Bičkienė, S. Adomai
tienė, St. Baranauskas ir J. 
Vaznelis. Programoje įvairių 

operų arijos, duetai, kvarte
tai, taip pat ištisa scena iš 
“Fausto”. Įėjimas su pakvieti
mais, kurių galima gauti spau
dos kioske, Dirvoje ir pas pla
tintojus. šios rūšies koncertas 
Clevelande pirmą kartą, tad 
atsilankykime!

Los Angeles sudegė didžiulis St. iieorge viešbutis, Ugnyje žuvo šeši 
asmens ir dvylika buvo sužeisti. Čia matome kaukes užsidėjusius poli
cininkus begelbstinčius degančio namo gyventojus.

ELIZABETH, N. J.

Philadelphijos šv. Kazimiero parapijos sudegusiai bažnyčiai 
atstatyt, bus KOVO 30 d., 4 vai.

Vaikams bus magikos numerių. Pinochle žaidimai prasidės 
5 vai. Bus skani vakarienė, daugybė brangių dovanų — 
kaip virtuvės įrengimai ir kt.

Rengėjai kviečia ir laukia visu.

J
$ 
c c c c

!$

Šv. Jurgio parapijoje: (5yv. 
Rožančiaus Draugija parapijai 
paaukojo 67 dol. arnotui nu
pirkti. šv. Vardo Draugija ko
vo 29 d. rengia kortavimo va
karą. C. W. V. Au.xiliary ba
landžio 
tavimo 
tų.

WORCESTER,
Religinis vaidinimas

Marijos Sodalicijos mergai
čių kuopa kovo 30 d.. 7 vai. 
vak.. Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos salėje ruošia trijų 
veiksmų religinę dramą —Ka
ralienė iš Dievo malonės. Vai
dinimui vadovauja Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselės, kurios dir
ba mūsų parapijoje. Vaidini
me dalyvauja — R. M. Keršis, 
R. Sinkovitch, M. 
H. Daltivas, M. 
Gvazdauskas ir E.
Religinės muzikos
rengiamas šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioj, š. m. kovo 
mėn. 30 d. 5:00 vai. p.p.

Koncerto pelnas skiriamas 
Nekalto Prasidėjimo Seserų. 
Putnam. Conn.. koplyčios sta
tybai paremti. Rengimo komi
tetas: garbės pirm. kleb. kun. 
A. Petraitis, pagelb. kun. M. 
Tamulevičius, kun. Volungis: 
pirm. Marijona Vaišnorienė, 
vice-pirm. Ieva Danilienė.

Klemkaitis, 
Siauris, H. 
Taumelitch.
koncertas

5 d. 7 vai. rengia kor- 
vakarą, įėjimas

MASS

50 cen-
A. V.

progra- 
solistai: 
Ipolitas

Juozapinės Elizabetho parapi
jos mokykloj.

Kadangi šios parapijos kle
bonas kun. Simonaitis yra Juo
zapas. tai jo globojama mo
kykla ta proga jį gražiai pas
veikino. Seselių rūpesčių baž
nyčia buvo gražiai išpuošta 
baltomis lelijomis, švento Juo
zapo simbolinėmis gėlėmis. 
Kun. klebonas atlaikė iškilmin
gas šv. mišias, asistuojant ki
tiems parapijos kunigams. Mo
kyklos vaikučiai gražiai lietu-

viškai giedojo. Vėliau salėje 
įvyko varduvininko pagerbi
mas. Kiekviena klasė pasirodė 
su sava sveikinimo programa. 
Gale iškilmingai sugiedota 
“Vivat”.

LDS 65 kuopa kovo 16 d. 
gražiai paminėjo organizacijos 
globėjo šv. Juozapo šventę. 
Dauguma narių per šv. mišias 
ėjo bendrai prie šv. komunijos. 
Po pamaldų parapijos svetainė
je įvyko bendri pusryčiai, ku
riuos skaniai paruošė T. Mit- 
chel, M. Nadzeikienė ir O. 
Skirkevičienė. Pusryčiuose da
lyvavo parapijos klebonas kun.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

Kun. J. Simonaitis, kuris šioj 
parapijoj klebonauja jau 28 
metai, yra užsipelnęs kuo nuo
širdžiausių sveikinimų ir iškil
mingiausių vardinių. Jis. nepai
sydamas nestiprios sveikatos, 
daug dirba parapijos ir lietu
vybės naudai. Kaip jau žinoma, 
jis pirmasis šiame krašte į pa
rap. mokyklą įvedė pilną ir vi
siems vaikams privalomą 
lituanistikos dėstymą. Tuo jis 
ne žodžiais, bet darbais įrodė 
savo patriotizmą. Mokslo metų 
bėgyje jis gyvai domisi ir rū
pinasi lietuviškumo palaikymu 
jo mokykloje. Be kita ko jis 
pats paaukojo tam reikalui ne
maža pinigų sumą ir leido mo
kyklos parengimo pelną tam 
reikalui paskirti.

Lituanistinių dalykų dėstyto
ja jaučia nepaprastą klebono 
globą ir nuoširdų sunkaus dar
bo įvertinimą.

Tegyvuoja garbingasis Eli
za betho klebonas dar ilgus me
tus. Nevėžis

Bažnytinio koncerto 
moję dalyvaus: op. 
Barbara Darlvs ir 
Nauragis: šv. Kazimiero cho
ras, vad. dir. Juozui K. Žemai
čiui: John Frissora. cellistas; 
James Arnold. smuikininkas: 
Luke Richards, vargonininkas.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto pas komiteto narius ar
ba pas bilietų platintojus: A. 
Kavaliauskaitę. L. Savickaitę. 
Kuodį, Pr. Pauliukoni. Naura- 
gvtę. Kielienę, Brazauskaitę. 
Giraitienę. Bagužinskienę. Si
dabrienę. Watkins, Lendraitie- 
nę, ir Liutkienę. Daumantaitę 
ir Zimavičiūtę.

R. Komitetas
ir Balfo atstovas J. 
Programą vedė p. Ka-

J. Bucevičius. kuris nuoširdžiai 
sveikino kuopos narius, dėkojo 
už uolų bendradarbiavimą pa
rapijos reikaluose, ir palinkėjo 
ištvermingai toliau dirbti gra
žų organizacijos darbą.

Kuopos dvasios vadas kun. 
A. Vainauskas savo kalboje ra
gino ieškoti kuopai naujų na
rių ir naujų “Darbininko” 
skaitytojų. Taip pat davė gra
žių patarimų praktiškame kuo
pos veikime.

Po pusryčių įvyko kuopos 
susirinkimas, kurį pradėjo kle
bonas kun. J. Bucevičius ir pa
kvietė kun. A. Vainauską su- 
sirinikmui vadovauti.

Kuopos komisijos padarė 
pranešimus, kurie narių buvo 
užgirti. Buvo apsvarstyti vasa
ros darbų planai. Tarp kitko 
nutarta suruošti kuopos narių 
išvažiavimą. Tuo reikalu rūpin
tis išrinkta K. Nadzeika ir V. 
Mitchell. Dzūkelis

AČIC AUKOTOJAMS susirinkime Balfui su-

Labai nuoširdžiai dėkojame 
prel. P. Jurui už padarytą šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čioje rinkliavą ir suruoštą re
liginį koncertą mūsų naujosios 
koplyčios statybai.

Pittsburgh, Pa.
Kovo 15 d., šeštadienį. Es- 

plen miesto daly įvyko Balfo 
susirinkimas. Kalbėjo Balfo 
atstovas J. Valaitis. Programą 
vedė Balfo Pittsburgho skyr. 
pirm. Taoras. Mokyklos vaiku
čiai padeklamavo ir pašoko.

Aukų surinkta $50.00.
Kovo 16 d. sekmadienį, šv. 

Kazimiero par. salėj. South 
Side. Balfo susirinkime kalbė
jo: prof. K. Pakštas, kun. M. 
Kazėnas 
Valaitis, 
siūlaitis.

Šiame
aukojo $132.12.

— BALF atstovas J. Valaitis 
iš Liet. Vyčių radijo programos 
sekmadienį, kovo 16 d. kalbėjo 
apie lietuvius tremtinius Euro
poje. Balfo šalpą ir lietuvių 
tautos darbus šalpos srity.

— BALF atstovui J. Valai
čiui lankantis Pittsburghe Ko- 
ličiai savo, namuose buvo susi
kvietę BALF veikėjus iš Pitts- 
burgho ir apylinkės 

ir po vaišių kalbose iš
reikštas noras surengti Balfui 
vajų — Tag Day. Svečių daly - 
vavo apie 30. Ponia Končienė 
per eilę motų buvo Balfo di
rektorė ir visad nuoširdžiai re
mia Balfo veiklą.

— Trijuose BALF susirinki
muose apkalbėtas reikalas su
rengti mieste “Tag Day” Balfo 
vajui pravesti.

— Balfo 106 skyr. Vasario 
16 d. minėjimo proga suruošė 
iškilmingus pietus, kurių metu 
vargšų tremtinių šalpai su
rinkta $76.00 aukų ir tam pa
čiam tikslui paskirtas $27.00 
pelnas. Viso Balfo centrui per
duota $103.00.

Waterbury, Conn.
Metinis tremtiniu 

sutrinkimas
įvyks balandžio 6 d. — Verbų 
sekmadienį — šv. Juozapo pa
rapijos naujosios mokyklos sa
lėje 3 vai. p.p Darbotvarkėje 
numatyta valdyobs ir komisijų 
pranešimai, naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai ir 
kt.

Visi Waterburio ir apylinkės 
lietuviai tremtiniai maloniai 

kviečiami susirinkime daly
vauti.

Tremtinnių Draugijos 
Valdyba

AISIminiMAI
RADIO VALANDOS

Šėtadienįąįs 
5:3 (K“ 
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D1REKTOPJIIS

1264 WHITE ST.
HILLSIDE.N.J
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6 3525

Taip pat su visu nuoširdumu 
dėkojame Liet, orperos solistui 
Ip. Nauragiui, varg. Algiui 
Šimkui, vyrų grupei. St. Raz- 
nauskaitei, F. Suslavičiūtei, J. 
Blaževičiui. I. Libbey ir vi
siems choristams už nepapras
tai gražų religinį koncertą.
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WLOA
1550 KYLOCYCI.ES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 v:
Jeį norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Tariame nuoširdų ačiū ir vi
siems dosniems aukotojams. 
Viešpats teatlygina jums vi
siems.

t 
t

Su malda ir dėkingumu.
Nek Pr. Švč. P. Marijos

Seserys

Lietuvių Radijo Draugijos
PR0CR4M

J. P. GINKI S. Direktorius
4IHKNIAIS ? VAL POPIET

Oro bangoni* transliuojami
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir 1.1. Vestuvės.

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293

A D JFZAVITAS
MuJko* IMr.

I P CIMtF* 
IHreicUrlM

V t BAREVTrn s 
Fr*n<4imu f H r.

GYVUOJA PER 15 METU
įvairūs visuomenes pranešimai 
žinios, parengimai' koncertai 
puotos, liūdni pranešimai*

BROOKLYN 11, N. Y.

BAŽNYTINIS KONCERTAS
KOVO 30, 1952

Šv. Trejybes Bažnyčioje
Right Rev. Msgr. Ignctius Kelmelis, Klebonas

SOLISTAI: Agnės Skarulis—sopranas: Paul Sakas—tenoras; 
Algirdas Brazis—baritonas; Jonas Žukas—vargonai; 
vadovauja Paul Sakas.

GIEDA: Apreiškimo Parapijos Choras; 
RENGIA: šv. Cecilijos Choras, Newark, N. J.

(vad. N. Bernotasj.
Programoj: Prelude in A. Minor—J. Bach

Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai—Th. Dubois 
Allegretto from Sonata—Mendelson (Žukas) 
“Gailia” — Ch. Gounod.

6 vai. vakare

f

PERKANTIEMS NAMUS
PASKOLŲ FONDAS fenui nuošimčiu teikia paskolas LlK'M'VIU 
STATYBOS ir PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. Veikia nuo 1»13 m. 
Narys: New .Tcrsey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valsty

bių Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teirautis:

Lithuanian Buildin" & Loan Ass’n
269 Second St., Elizabeth, N. J.

KYLOCYCI.ES
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S P R TAS
FUTBOLAS

LSK sekmadieni, kovo 30 d.. 3 vai. 
p.p., žais pirmenybių rungtynes 
prieš Schwaben S. C. komanda. 
Rungtynės įvyks LSK naujoje aikš
tėje Queens Soccer Field, 222 St. ir 
Braddock Avė.. Bellerose, L. I.. N. 
Y.

Priešžaismis 1,15 v. p.p. rezervinių 
komandų.

Aikštę pasiekti galima 8 Avė., lini
jos traukiniu E ar F, važiuojant iki 
paskutinės 179 St. stoties. Išlipus iš 
traukinio persėsti i Q 1 Bellerose 
autobusą, kuris priveš prie pat aikš
tės.

Esant labai blogam orui ir kilus 
abejonei ar rungtynės įvyks, prašo
ma teirautis telefonu HO 5-9812.

Š A C^H MATAI
Veto K. Merkia

SPORTAS PASAULYJE
IVembley — Anglijoje įvyko ledo 

rutulio turnyras, kuriame dalyvavo 
USA. Kanados ir Anglijos rinktinės. 
Anglai pirmose rungtynėse laimėjo 
prieš USA 11:2. nes amerikiečių 
vartininkas pavartojęs fizinę jėgą 
prieš teisėją, buvo 10 min. pašalin
tas *š aikštės. Finaliniame susitiki
me Anglija nugalėjo kanadiečius 6:4 
ir tuo laimėjo Churchillio taurę. 
Pažymėtina, kad už Angliją žaidė 
tame krašte gyveną kanadiečiai.

Škotijos futbolą lygos rinktinė 
laimėjo rungtynes prieš Airijos ly
gos rinktinę 2:0. 2 dienas vėliau ai
riai pralaimėjo rungtynes prieš 
Wales rinktinę 0:3.

Jaroslav Drobny trečią kartą iš 
eilės laimėjo Egypto teniso pirme
nybes. finale nugalėdamas tremtyje 
gyvenantį lenką W. Skonecki. Mišrų 
dvejetą laimėjo amerikietė Hart ir 
Drobny, kuris savo laiku pabėgo iš 
Čekoslovakijos.

Paul Arizin šiais metais išrinktas 
geriausiu profesionalu krepšininku. 
Sis jaunas, tik antrus metus profe
sionalų eilėse žaidžiąs krepšininkas 
pareito sezono metu sumetė dau
giausiai taškų — 1673. Jo taškų 
vidurkis per vienas rungtynes buvo 
apie 25 taškai. Savo laimėjimu jis 
buvo pirmasis krepšininkas, nugalė
jęs Mikan šios rūšies varžybose. Mi- 
kan šiais metais sumetė tik 1523 
taškus.

Don Gehrman, žymusis lengvaat- 
letas iš Wisconsin. kovo 22 d. pas
tatė naują pasaulio rekordą pusės 
mylios bėgime (per 11 rundų) nu
bėgdamas šią distanciją per 1:51 
min. p. V.

Tautvaiša tebėra pirmas Chicagos 
pirmenybėse. Povilas Tautvaiša 
šeštam rate Chicagos pirmenybių 
nustojo pustaškio iš susitikimo su 
ukrainiečiu Turiansky. tačiau pir
mavimą išlaiko ir toliau.

Tautvaiša buvo įgavęs persvaros 
prieš Turiansky, bet įkliuvo į ceit
notą ir buvo priverstas kartoti ėji
mus. Partija nutraukta, bet dėl 4 
pasikartojimų sutarta lygiomis.

To rato pasekmės: Tautvaiša-Tu- 
riansky 1/,-L^, J. Tums - Ang. San
drui 0-1, Rudelis-Nedved 
Cohen-Alb. Sandrin 1-0!

Padėtis: Tautvaia 41/,-H/£, Cohen 
4, Turainsky 31/,(1), Ang. Sandrin 
314.

Chicagos lietuviai pr. sekmadienį 
turėjo lygos rungtynes su žinomu 
Chess & Checker klubu, kurio eilėse 
lošia Chicagos įžymybės: Nedved, 
broliai Sandrinai ir kt. Pasekmių 
nespėta gauti.

Lietuviai Chicagos pirmenybėse iš 
4 rungtynių turi 3 laimėtas ir 1 ly
giom.

Zujus ir Estka eina pirmaisiais 
Chicagos Perkūno pirmenybėse, abu 
turėdami po 11-1 taškų.

Chess Lite, kovo 5. pirmame pus
lapy deda žinia apie Tautvaišos pir
mavimą Chicagos pirmenybėse.

Chess Review, kovo nr.. žiniose iš 
Australijos mini latvio K. Oželio 
laimėjimą Victoria pirmenybėse ir 
South Australia p-bėse L. Endzeli- 
nio su 51/.,-1,-2 taško, R. Arlauskas ir 
G. Berzarins po 41/,-U/£. Postai 
Chess skyriuje skelbiami: žalio lai
mėjimas prieš Garver, Merkio lai
mėjimai prieš Hosvarth ir Evans, 
Žiliaus lygiosios su Stock ir Thom- 
son. Paskelbtos lietuviškos pavardės 
naujai pradėjusių: F. J. Karneckis 

.ir R. Racaitis.

The Chess Corresponden. kovo 
nr., paskelbė Merkio laimėjimus 
prieš Kelly ir Nickerson. be to. Paz- 
nioko laimėjimą prieš Vandenoerg.

Boston Metropolitan Chess Lcągue 
1951-1952 pirmenybės užsibaigė ši
taip: Cambridge ir Harvard College 
po 10ĮĄ-31Z,. Quincy 10-4. Newton 
9l/.,-4i/2. Lithuaman C. C. 6-8. Lynn 
C. C. 4-10, Harvard University 31/,- 
101/.,, Boston College 2-12.

SANDĖLIS VISOKIŲ ARBATŲ, TREJI DEVA NERIŲ 
IR ŽOLIŲ — PRIEINAMIAUSIĄ KAINA 
Katalogas pareikalavus yra siunčiamas nemokamai.

< APSICUM COMPOUND MOSTIS. arba skruzdžių mostis. Labai 
geras vaistas nuo Msenėjusio reumatizmo, sausgėlos ir visokių kitų 
skausmų kūne. Jis ištraukia rūgštis susirinkusios kūno nariuose ir 
išvarinėja visokius skausmus iš kūno. Ji yra sutaisyta iš daugybės 
visokių aliejų, išsunktų H įvairiu gydomųjų žolelių, randamų įvai
riuose ipasaulią kraštuose. Ją reikia tepti iš lauko pusės tos vietos, 
kurios yra skaudamos.

Skruzdžių Mostis yra labai plačiai vartojama ne tik čia Amerikoje, 
bet ir kitose šalyse, nes kiekvienas, kas ją pamėgina nuo reumatiz
mo. ar kitokių kūno skausmų, apturi palengvinimą ir pataria ją var
toti savo draugams, kenčiantiems taip kaip ir jie. Mes turime daugy
bę laiškų nuo pasveikusių ligonių, kuriuose išreiškiama širdingas 
džiaugsmas ir padėka už vaistus.

Besiartinant žiemai ir šaltam, drėgnam orui, drauge su jais ateina 
ir visokios negalės šitos rūšies. Jei kenti reumatizmo, ar kitokius 
skausmus, pabandyk Skruzdžių Mosties. Ji pagelbėjo kitiems, tik
rai pagelbės ir tamstai. Kaina Tūtelei 50 c. PASTABA: Su orderiu 
siųskit ir pinigus, nes kitaip orderių neišpildysim.

FLORAI. HERB Box 365, Dept. 9, Cllnton, Ind.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA 
GAUTI SEKANČIŲ KNYGŲ:

A. Vaičiulaitis, — VALENTINA, 142 p. $2.00
” KUR BAKŪŽE SAMANOTA, 288 p.. $2.00

J. Aistis, — BE TĖVYNĖS BRANGIOS, 60 p. $0.50 
S. Yla, — ŽMONES IR ŽVĖRYS, 560 p. $5.00
V. Ramonas,—DULKES RAUDONAM SAULĖLEIDY,

396 p. — — — — $2.00
V. Pietaris, — ALGMANTAS, du įrišti tomai — $2.00
Vytė Nemunėlis,—Pilsi V VĖJELIS, 24 p. — $1.00
A. xel Munthe,—SAN MICHELE KNYGA, I-a dalis,

325 p.. _ _ — $250
B. Sruoga,—KAZIMIERAS SAPIEGA, 257 p. — $250 
L. Dovydėnas,—ŽMONES ANT VIEŠKELIO, 190 p. $1.00 
V. Biržiška,—VYSKUPO MOT. VALANČIAUS BIO-

$1.00

KELIONE, 126 p.

$2.50
i

GRAFUOS BRUOŽAI, 100 p. — —
Daumantas,—PARTIZANAI UŽ GELEŽINES 

UŽDANGOS, 398 p. — —
A. Sabaliauskas,—NUO IMSRĖS IKI ORINCKO, 

225 p. — — — —
J. Gailius,—SUS11LKIMAS, 155 p. — —
S. Kolupaila, — NEMUNAS, 237 p. — —
P. Tarulis,—ŽIRGELIAI PADEBESIAIS, 148 p. 
A. Tyruolis,
J. Baltrušaitis, — POEZUA, 270 p. — —
J. Jankus, — PIRMASIS RŪPESTIS, 233 p. — 
A. Gervydas, — UŽ SPYGLIUOTU VIELŲ, 211 p. 
F. Kirša, — ŠVENTIEJI AKMENYS, 112 p. — 
J. Burkus, — MAŽŲJŲ DIENELES, 60 p. — 
V. Augustinas,—TĖVYNĖ LIETUVA, Lietuvos vaizdų 

albumas, 115 p. — —
J. Kmitas, — VYTIS IR ERELIS, 576 p. — —
C. Sasnauskas,—LIETUVIŠKA MUZIKA. 133 p.

$2.50
$1.50
$2.50
$1.50
$1.25
$1.00
$2.00
$2.25
$1.50

0.50

$5.00
$1.00
$3.50

Lietuvių pasekmė šiose pirmeny
bėse išėjo labai kukli, nes komanda 
nustojo dviejų stiprių dalyvių. Škė
ma, Bostono meisteris, tegalėjo su
žaisti 4 (iš 14) rungtynes, be to, 
pasitraukė kitas stiprus šachmati
ninkas V. Kubilius, dėl universiteto 
lankymo vakarais. Pr. metų pirme
nybėse Kubilius surinko daugiausia 
komandai taškų (7-3).

Australijos korespondentinėse pir
menybėse be pralaimėjimo eina Ro
manas Arlauskas. Jis jau įpusėję, 
surinkęs 6-0 taškų. Šiuo metu pa
dėtis tokia: Klass 8-2, Arlauskas 
6-0. Szewczyk 51/,-11/, Endzelins 
5-1/221/,, Darragh 5-2, Ozols 5-4 ir 
kt. mažiau. Viso 13 dalyvių.

Havana. Tarptautinis turnyras 
užsibaigė taip: Najdorf ir Reshevs- 
ky po 181/,-31/, taškų, Gligoric 17, 
Eliskases ir Larry Evans po 16, Ro- 
ssolimo 14Į/£. Pirmai vietai paskirta 
buvo $2500." į

Reševskio - Najdorfo niatčas ati
dėtas j balandžio 4 d.

Lie tusiai dalyvaus komandinėse 
N'ew Yorko pirmenybėse

New Yorke ir apylinkėse
Lithuaman 

Furniture Co 
MOVERS— 

SO 8-4618 
INSURED and BONDED

Local and Long Distance Mover*

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

Ofiso teL GLenmore 5-3094 
Namų teL GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kovo 29 d. prasidės New Yorko 
Metropolitan lygos komandinės 
šachmatų pirmenybės, į kurias pa
kviesta dalyvauti ir lietu*?? šachma
tų komanda.

Pirmosioms rungtynėms 
Woodside Chess Ciub lietuviai
matininkai, dalyvavę praeitose rung
tynėse prieš Brooklyno klubą, kvie
čiami susirinkti šeštadienį, kovo 29 
d., 6.30 vai. Liet. Atletų Klube.

4-
Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p, išskyrus šventadienius.

prieš t 
šach-

Miami, Fla
Lietuvių bendruomenės susi-' 

rinkimas įvyko kovo 26 d. Cor- I 
pus Christi parapijos salėje/ 
Susirinkime buvo svarstomas 
Liet. Bendruomenės Apylinkės 
kūrimo reikalas. Pranešimą 
darė prel. J. Balkūnas.

; Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Mirė

G. Benešiūnicnė, A. D. Kau- 
lakio uošvė, mirė kovo 19 d. 
Prel. J. Balkūnas kovo 20 d. 
šv. Mykolo bažnyčioje velio
nės intencija atlaikė pamaldas. 
Velionės kūną laidoti išvežė į 
Chicagą.

Dr. P. Vileišis, iš Hartfordo, 
su šeima atostogauja Florido
je.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

Stoughton, Mass.
Kalėdų švenčių proga S'ough- 

tono lietuviai pasiuntė Vokieti
joje esantiems mūsų tautie
čiams dovanų pinigais ir daik
tais. Už dovanas padėkos laiš
kus atsiuntė Diepholzo lietuvių 
gimnazijos direktorius A. 
Giedraitis, Gautingo sanatori
jos Lietuvių Komitetas ir kun. 
A. Bernatonis, OFC.

Kaip atsakymą į laiškus 
Stoughtono lietuviai vėl parin
ko aukų pinigais ir daiktais, 
kurie vėl bus pasiųsti nelai
mingiems tautiečiams. M.

Hatford, Omu.
Bažnytinis koncertas

Verbų sekmadienį, balandžio 
6 d., 7 v. v., šv. Trejybės para
pijos bažnyčioje ruošiamas 
religinės muzikos koncertas. 
Programoje dalyvauja operos 
solistai B. Darlys ri Ip. Naura- 
gis. Taip pat giedos parapijos 
choras ir vyrų oktetas. Kon
certo propgaramai vadovauja 
parapijos vargonininkas J. 
Petkaitis. Pelnas skiriamas Ne
kalto Prasidėjimo seselių vie
nuolyno koplyčios statybos 
fondui, Putnam, Conn.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
mano draugams ir pažįsta
miems, kurie mane ligos metu 

lankė ligoninėje ir namuose. 
Ypatinga padėka priklauso 
Sinušienei už .jos didelį rūpestį, 
vežiojant mane pas gydytojus, 
ir M. Budrcvičienei už kantry
bę, dažnai mane lankant ir ra
minant. Taip pat ačių visiems 
už dovanas, gėles ir sveikini
mus. .Sofija Shcdknv

Jonas Budrys, Lietuvos Gen. 
Konsulas New Yorke, Montre- 
alio lietuvių šeštadieninės mo
kyklos pažangiesiems moki
niams pasiuntė tris lietuviškus! 
sidabrinius pcnkličiiu.

PARDUODAMI KAMAI
PIGUS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznj, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, 
tuvių aplinkoje.

1 VASTONAS
REALTY and INSURANCE
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
South Boston. Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-8815

SOuth Boston 8-2609

I

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel PA. 7-0402-M

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTEK AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Patarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer 
menims dykai. Aptarnauja Caro 
bridge ir Bostono kolonijas te 
miausiomis kainomis. Kainos ta

pačios ir i kitus miestus
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

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

gerai veikia į skilvį, inkstu* 
(kidney) ir palengvina kitu* 
susirgimus ar negalavimus. Jo* 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skaia 
tų veidą. Ramunės yra geros u 
plaukams plauti ir išlaiky+i 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.ATLAIKOS (JUNKI

Jei turite atliekamo laužo (junk) 
ar kitokių atlaikų, praneškite

ALENANDER'S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.
DĖMESIO

Jeigu Jums reikalingi
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIU SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai_

Kreipkitės tuojau pas šių reikme, 
nu

JUOZUI SINKEVIČIUI 
telefonu SO. 8-8343 -*• 

i 
I 
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Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų lig? gydytojas.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

23

Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

z

JOHN DERUHA, M. D

Telefonas: EVergreen 4-8934

< >

< >

502 GRAND ST„ kampas Union Avė. BROOKLYN, N. ¥. H
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EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

prekybos atstovą:
VILIUS PRKUNIG1S

73 W. 194 St, N.YA1 
Riversite 9-9164

Jis atstovauja geriausias Nevv 
Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
(refrigirator), dulkių siurblių, te
levizijos įmones.

Pirkdami per ji gaunate didesne 
nuolaidą negu kitur ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”
331 SMITH ST.

PROVTDENCF. R. L

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

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

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti
Importuoti krajakai - VtūzuIHil - Televizija - Mozūra . Sporte

SHALINS 
(Skaliosios) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 
Forest Parlmay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVR? DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
Tel. VIrghria 7-4499

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

DON ŠULAITIS 
660 WiHoughby Avė. 

Brooklyn 6, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8137

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — VVoodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

Telephone.

OFISO: DEXTER 1952
Namų: PL 6236

Tel. POPlar 4110 -

Charles J. Roman
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vemon Street 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laiuojntiu jataiga 
hdelė. graži koplyčia, erdvi muš 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį

DR. ANTHONY ARENT
LIETUVIS GYDYTOJAS
Vidujinių Ijgų Specialistas

Valandos pagal susitarimą

OFISAS: 507 MAIN STREET
I*ARK blog:, woim f,ster, mass.

Tel. 7-2173, namai; Tel. 6-6671.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence St Brockton, Mass.

Tel. 189

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
atskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

9
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DARBININKAS
m it romoįiiįtį
NAUJIENOS. ' -V.

Suvažiavimui 
komite- 

J. Mata-

suvažiavi- 
Amerikos

At kų sendraugių susirinkimas 
Penktadienį, kovo 28 d.. 7.30 

v. v.. Angelų Karalienės para
pijos salėje — Ateitininkų ra
movėje. įvyksta A.-1'ų sen
draugių susirinkimas. Praneši
mą darys V. Vaitiekūnas

Liet. Vyčių Nevv Yorko-Netv 
Jersey apskrities 36-sis meti
nis suvažiavimas įvyks gegužės 
23-25 d.d. Nevv Yorker vieš
butyje. Suvažiavimo šeiminin
kas yra 121os kuopos pirm, vy
tis L. Janonis,
organizuoti išrinktas 
tas. kurio pirm, yra 
činskas.

Numatoma šiame 
me dalyvausią daug
lietuviškojo jaunimo, kuris ap
svarstys nuveiktus metų bėgy
je darbus ir ateities planus.
Iš Amerikos Balso transBacijų

Kovo 22 d. Klaipėdos pri
jungimo prie Vokietijos proga. 
K. Grinius, tuometinis karo 
attache Berelyne. skaitė savo 
pastabas.

Šią savaitę buvo perduotas 
K. Jurgėlos pasikalbėjimas su 
"Lietuvių Dienų" redaktorium 
Juozu Vitėnu ir leidėju A. Skl- 
rium.

Trečiadienį buvo duotas pa
sikalbėjimas su op. soliste Bar
bara Darlis ir su archeologe 
M. Gimbutiene, kuri dirba prie 
Harvardo universiteto Bosto
ne. Ji papasakojo anie savo nu
matomas išleisti knygas anglų 
kalba.

Religinę valandėlę 
ruošia Moksleivių Ateitininkų 
kuoDa šeštadienį, kovo 29 d. 
6.30 vai. vak.. Ateitininkų Ra
movėje. Angelų Karalienės pa
rapijos salėje. Roebling St. ir 
So. 4th St. kampas. Kviečia
mas visas katalikiškas jauni
mas atsilankyti.

Brooklyno Moksleivių 
At-kų kuopa

Algirdas Brazis,
Metropolitan operos solis

tas. lankėsi Darbininko redak
cijoj ir ta proga buvo pasikal
bėta apie tolimesnius operos 
darbus. Balandžio 14 d. su vi
su operos kolektyvu Alg. Bra
zis išvyksta gastrolėms į žy
mesniuosius Amerikos miestus 
ir Kanadą. Kovo 22 d. Trečio
kai. Nevvarke, N. J.. solistui 
surengė išleistuvių vaišes. Vai
šėse dalyvavo F. Alex. M. 
Adomaityte. A. Grigaliūnas. 
Ad. Jazavitas su žmona. I. Ra
dzevičiūtė. J. Subačius. Sama- 
tauskai. Šisai ir šeimininko 
brolis K. Trečiokas su žmona. 
Pobūvis praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje. Alg. Brazis ir visi 
svečiai dėkingi šeimininkams 
už vaišingumą.

Salomėja čerienė-Mulks pe
reitos savaitės pradžioje išlydė
jo į Čikagą naują Europos naš
laičių transportą. Jos globa y- 
ra pasinaudoję namaža ir lie
tuvių našlaičių.

Piano rečitalis šį sekmadie
nį įvyksta Nevv Yorko Statler 
viešbutyje. Koncertuoja 
Stikona’tės - Šateikienės 
zikos studijos mokinės, 
džia 8 vai.

Trys lietuviai dramos
riai dalyvavo Nevv Yorko Nau
jojo Rusų Teatro premjeroje. 
Buvo statoma 
"Bėda dėi proto." 
Kačinskas.
ir Vitalis Žukauskas sulaukė 
karšto publikos ir spaudos į- 
vertinimo.

Juozo Ginkaus radijas perei
tą savaitę paminėjo savo 23- 
sias gyvavimo metines.

Stepas Zobarskas šį sa
vaitgalį išvyksta į Čikagą 
dalyvauti literatūros šventėje, 
kurioje skaitys savo kūrybą. 
Jis yra vienas Jury Komisijos 
narių, pripažinusių Pulgio An- 
driušio knygai “Sudiev, kviet- 
keli” pereitųjų metų didžiąją 
literatūros premiją. Ta premi
ja autoriaus įgaliotam asme
niui bus įteikta iškilmėse kovo 
30 d.

EKRANAS
Išdalinti “Oscarai”. Kiekvie

nais metais Filmų Meno Aka
demija Hollyvvoode taria savo 
lemtingą žodį, įvertindama 
praėjusių metų filmus ir akto
rius ir apdovanodama geriau
sius iš jų auksinėmis “Oscaro” 
statulomis. Filmų artistui gauti 
“Oscarą” reiškia gal daugiau 
nei dainininkui patekti į Met
ropolitan operą. Šiemet šitas 

tas rodo jų visišką* sprendimas, iš viso jau 24-tą 
ir todėl jų spauda

Sekmingai pavykęs lalsvie- 
čių piketas kovo 16 d., bimbi— 
ninku organizuo;o Rigoletto o- 
peros spektaklio proga, komu
nistinei spaudai užčiaupė bur
ną. Kai visam spektakly daly
vavo vos 76 svečiai ir 12 mu
zikantų.
bankrotą,
šį kaitą nedrįso nė piketuotojų 
(kurių buvo 
200) kolioti.

prisirinkę apie

Juzė Augaitytė
Stasys Bara-

ŽINIOS

L.
mu-
Pra-

akto-

Gribojedovo
Henrikas

Ase Dauguvietytė
Žukauskas

Jau prasidėjo ir iki balan
džio 30 d. tebevyks Balsa

vimai į SLA
PILDOMOSIOS TARYBOS 

PAREIGŪNUS

GROSERNĖ, BUČERNE
ir įrengimai

įstaiga arnau.ia 25 metus. Trijų aukštų mūrinis pastatas. Trim 
'"inm. gyvent:. Parduodama dėl savininko senatvės. Kreiptis:

MKHAEI. Rl'TĖVAS. *<• Pine St.. Elizabrth. N. J

Juozas Cinkus.
žinomas visuomenės veikėjas ir 
biznierius. SLA 3S kuopos na
rys. kandidatuoja i iždininkus. 
Ligi šiolei pabalsavusios kuopos 
remia jį ir jo siūlomą taupymo 
programa. Visi SLA nariai ir 
narės kviečiami už jį balsuoti 
ir ji išrinkti SLA iždininku.

Operos sol.
ir dainininkas
nauskas dainuos “Aidų” žurna
lo literatūros premijos įteikimo 
vakare balandžio 20 d.
Lietuva vėl prieš mūsų akis

Banguojančius Lietuvos lau
kų javus, sodybas, ežerus ir 
sodus matysim vėl. atsilankę 
Verbų sekmadienį. 4 vai. p. p.. 
Apreiškimo aprap. salėje, kur 
akademikų skautų korporaci
jos “Vytis” Nevv Yorko skyrius 
ruošia lietuviškų filmų vaka
rą-

N. Pakalniui ir ku- 
velionies lankymą 

aprūpinimą sakra- 
iškilmingas laidotu-

Vieša padėka
Mūsų didelio liūdesio valan

doje. mirus mūsų vyrui, tėvui 
ir broliui a. a. Motiejui Myko
laičiui, mus užjautusiems ir 
mums padėjusioms nuoširdžiai 
dėkojame. Ypatinga padėka 
priklauso Apreiškimo par. kle
bonui kun. 
nigams už 
ligoninėje, 
mentais ir
ves, vargon. P. Sakui ir cho
ristams už gražų giedojimą pa
maldų metu, seselei Nikodemai 
ir vaikučiams atlankiusiems 
šermenis, šv. Vardo draugijos 
vyrams už dalyvavimą laido
tuvėse, visiems giminėms ir 
pažįstamiems už užprašytas šv. 
mišias ir gėles, lygiai padėka 
priklauso ir visiems atsilankiu
siems šermenyse. dalyvavu
siems pamaldose ir palydėju - 
siems į kapines.

Labai nuoišrdžiai dėkojame 
laidotuvių direktoriui S. Aro- 
miskiui už malonų patarnavi
mą.

Velionies žmona, sūnus 
ir brolis

kartą, buvo padarytas kovo 20 
d. Štai tie 1951 metų 
šieji.

Geriausios artistės 
laimėjo Vivien Leigh, 
aktorė, už jos 
“Streetcar named Desire”. Tai 
jau antrasis jos “Oscaras”: 
vieną ji buvo laimėjusi dar 
1939 metais. Geriausiu artistu 
pripažintas Humphrey Bogart 
už vaidmenį filme “Afrikos 
Karalienė”. Prieš kurį laiką šis 
artistas buvo piktai pasisakęs 
prieš tokius įvertinimus, ta
čiau jie neaplenkė ir jo pa
ties.

Vertinant visą filmą, spren
dimas krito už muzikinį “Ame
rikietį Paryžiuje”. Pirmą kar
tą “Oscarų” istorijoje taip 
aukštai įvertintas muzikinis 
filmas. Specialų garbės pripa
žinimą gavo ir to filmo artistas 
Gene Kelly. Japonų filmas 
“Rashomon” nusinešė “Osca- 
rą” už geriausią svetimos kal
bos filmą. Režisūros premija 
paskirta filmo “A place in the 
sun” režisieriui George Ste- 
vens. įdomiausia intryga rasta 
britų filme “7 days to noon”. 
Premijos už geriausią fotogra
finį vaizdą: spalvomis —“Ame
rikietis Paryžiuje”, juodu ir 
baltu — “A place in the sun”. 
Geriausiu dokumentiniu filmu 
pripažintas “Kon-Tiki”. O dai
na “In the cool of the evening” 
iš filmo “Here 
groom” pripažinta 
pereitų metų daina.

■;r • •

Vytautas Alksninis, 
pereitą rudenį pašauktas 
JAV kariuomenę ir tenai atli
kęs apmokymą, šiuo metu iš
vyksta į Tolimuosius Rytus. Jis 
yra naujakurių maspet iečių 
Vaclovo ir Gabrielės Alksninių 
sūnus.

geriau-

vardą 
britų 

vaidmenį

comes the 
geriausia

jb.

i

“Melagėlis” Brooklyno scenoje
Brooklyno vaidintojų trupė, 

kuriai vadovauja Vitalis Žu
kauskas, vėl pasirodė su nauju 
pastatymu, su T. Guthke’s 3 
veiksmų scenos vaizdeliu “Me
lagėliu”. Jis buvo suvaidintas 
tą pačią dieną du kartus. Abu 
spektakliai praėjo gerai, su vi
sa teatrine nuotaika.

šios 
savo

Vitalis Žukauskas yra 
trupelės visa siela, ant 
pečių veža ir režisūrą, ir pats 
vaidina. Neieškodamas kokių 
didelių problemų, jis spektaklį 
suorganizuoja ir jį išlaiko vien
tisoje nuotaikoje. Medžiaga, su 
kuria jis dirba, yra daugiau 
mėgėjai, bet jis sugebėjo jų vai
dybą kilstelėti, todėl ir visi jo 
pastatyti veikaliukai: “Ameri
ka pirtyje”, “Paskutinis špo
sas” ir šis “Melagėlis” pras
kambėjo gerai.

Ir šitame veikale pasirodė 
jau iš anksčiau pažįstami jo

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ SPAUDOS CENTRAS 

Balandžio 27 dieną—4 vai. p. p. 
BROOKLYNO ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS ŠALME

1080 IVillouhgby Avė.
RENGIA

DAINOS IR LITERA TC ROS VAKARI
kurio metu bus įteikta

A I D U ŽURNALO LTERATCROS PREMIJA 
PROGRAMOJE DALYVAUJA: ’

Solistai — Juzė Augaitvtė ir. Stasys Baranauskas 
Rašytojai: Jonas Aistis. Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys. Vlada 

Prosčiūnaitė ir Mykolas Vaitkus, 
įžangos žodį tars prof. Juozas Brazaitis 

įžanginė auka spaudos palaikymui (bilietas) —$1.50.
BILIETU galima gaut: “Darbininko ackninistracijoje. 680 Bushwick Avė., “Gabijoje”, pas 
Juozą Ginkų ir pas kitus platintojus.

VISI YRA MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

40 vai. atlaidai
šį penktadienį, kovo 28 d., 8 

vai. ryto So. Bostono šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
pradedami 40 vai. atlaidai, ku
rie pasibaigs sekmadienį, kovo 
30 d., 3 vai. p.p. Pamaldų tvar
ka tokia:

Ketvirtadienį, kovo 28 d., 
7,30, klausoma išpažinčių.

Penktadienį, kovo 28 d. ryto 
8 v. išstatomas švč. sakramen
tas adoracijai. Pamokslai sako
mi penktadienį — 7:30 vai. v., 
šeštadienį — 9 vai. ryto ir 7:30 
vai. vak. Sekmadienį — 10 
vai. ir 3 vai. p.p.

Pamokslus sako kun. dr. 
Jeskevičius, S. J.

Sutvirtinimo sakramentas 
suaugusiems bus teikiamas 
Bostono šv. Kryžiaus katedroje 
balandžio 6 d. Kas jo nėra pri
ėmęs, turi kreiptis į kleboniją.

Bažnytinis koncertas, ku
riam uoliai ruošiasi mūsų pa
rapijos choras, įvyks balandižo 
6 d. 3 vai. 30 min. p.p: parapi
jos bažnyčioje.

Atvyksta prof. J. Brazaitis
Ateinantį sekmadienį, kovo 

30 d., į Bostoną atvyksta ilga
metis Vyr. Liet. 
Komiteto 
Tarnybos 
Brazaitis, 
Ameriką
liais politikos klausimais jis da
rys viešą pranešimą sekmadie
nį, kovo 30 d., 5 v. p.p., salėje 
po bažnyčia. Kviečiami visi 
lietuviai.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyksta ateinantį sek
madienį, kovo 30 d. 7 vai. 30 
min. parapijos patalpose 492 
E. Seventh St. So. Boston. Su
sirinkime dalyvaus prof. J. 
Brazaitis. Kviečiami visi na
riai.

Išlaisvinimo 
narys ir Užsienio 

Valdytojas, prof. J. 
neseniai atvažiavęs į 
iš Europos. Aktua-

trupės dalyviai. Edvardas Ju
zumas vaidino kepėją. Jis turė
jo užbrėžtą savo charakterį ir 
jo siekė, pasiliko visą laiką iš
laikytas. Vincas Žebertavičius 
vaidino kalvį, gerai jausdamas 
veikalo ritmą; Liucija Kašiu- 
baitė — Barbutės vaidmen.į 
sukūrė įtikinančiai, taip pat ir 
Elena Brokaitč — senelė Mor
ta. Iš visų reiktų pageidauti 
daugiau vaidybinių spalvų, ku
rios pasiekiamos darbu ir įsi
jautimu. Reiktų daugiau kreip
ti dėmesio ir į balso pastatymą.

Vitalis Žukauskas vaidino 
Melagėlį Jurgelį. Jo darbas 
scenoje ir treniruotė čia aiškiai 
matyti: kiekvienam tekstui jis 
surado daug spalvų ir žaismo.

Labai malonų įspūdį darė 
pagal P. OsmoLskio eskizus pa
gamintos dekoracijos. Jos mi- 
niatūrinės, bet skoningos ir iš
laikytos. Maži nameliai, me
džiai visai derinosi. Šios deko
racijos bus lengvai pervežamos 
ir pastatomos bet kokioje sce
noje.

Pats veikaliukas, turėdamas 
tik penkis veikiančius asmenis 
ir būdamas nesudėtingas, tik
rai tinka šitokiai vaidintojų 
grupei. Jis yra aiškiai didak
tinės minties, skirtas jaunie
siems. Malonūs ir visi teatrali
niai užmanymai, artistų pokal
biai su publika. Tas ypač vai
kus gyvai įtraukia į veikalą.

Linkėtina, kad ši grupelė ir 
toliau dirbtų, duodama Brook
lyno publikai naujų pastatymų. 
Abu spektakliai sutraukė ne
maža publikos, tai rodo, kad 
visuomenė domis vaidinimais.

A. D.

Gabi lietuvaitė
Bostone einąs dienraštis 

Glolje organizavo high _ school 
mokinių piešinių, parodą, kuri 
praėjo labai sėkmingai. Iš skir
tų astuonių premijų vieną lai
mėjo ilietuvaitė Regina Nor
vaišaitė ir gavo aukso raktą.

Kelia gubern. Stevenson kan
didatūrą. 57 bostonišikai su
darė organizaciją agituoti už 
Illinois demokratų gubernato
rių Stevenson į prezidentus. Tai 
daugiausia jaunesni žmonės. 
Žymieji Mass. demokratai dar 
tyli ir laukia, ką pasakys prez. 
Trumanas. *

“Žiburio” spaustuvė persi
tvarkė. Pradžioje tos spaustu
vės savininkai buvo P. Peldžius 
ir kun. E. Petrelevičius. Dabar 
ją perėmė sudarytoji bendrovė. 
P. Peldžius nebėra bendrovės 
nariu ir spaustuvėje nebedirba. 
Šiuo metu jis dirba “Keleivio” 
spaustuvėje. Dėl spaustuvės 
persitvarkymų kiek vėluoja iš
eiti “Vytis” 3 nr.

Adv. Young - Jankauskas po 
sunkios galvos operacijos 
sveiksta.

Motinos dienos 
minėjimas 

šiais metais bus rengiamas lie
tuvių mokytojų ir mokinių. Jis 
įvyks gegužės 11 d.

Atvyko iš Anglijos
Neseniai atvyko iš Anglijos 

ir apsigyveno So. Bostone 
tremtinio Radamsko šeima.

Anthony O. Shallna.
Lietuvos Garbės Konsulas 

Bostone “The Pilot” laikrašty
je pataiso tenai tilpusias laik
raščio žinias apie generolus T. 
Kasciušką ir K. Pulaski. Jis 
pabrėžia, jog, nors jie ir buvo 
žinomi kaip Lenkijos patriotai, 
bet kaip gimę Lietuvoje, jie 
faktinai buvo ir lietuvių atsto
vai Amerikos laisvės kovose.

Vyčių vadų suvažiavimas
Kovo 16 d. So. Bostono lie

tuvių parapijos salėje įvyko 
Nauj. Anglijos Vyčių vadų su
važiavimas ir kursai, kuriuose 
dalyvavo apie 100 žmonių. 
Kursus organizavo gabus ir e- 
nergingas Vyčių veikėjas, 
Nauj. Anglijos apskr. pirmi
ninkas J. Lola. Kursai praėjo 
labai gyvai. Visų kuopų atsto
vai padarė pranešimus. Sveiki
nimo žodžius pasakė dvasios 
vadas kun. Kacevičius ir dr. J. 
Leimonas. Kun. A. Kontautas 
kalbėjo apie junjorų organiza
vimą ir aptarė visų metų veik
los planą. J. Lola kalbėjo apie 
organizavimo būdus ir priemo
nes. Kat. Jakutytė iš Worces- 
ter lietuviškai kalbėjo apie lie
tuvybės išlaikymą. T. Jurgelai
tis pasakė dvasinio turinio kal
bą. J. Sakaitis iš Worcester re
feravo ritualo reikalą. V. Gra
žulis iš Worcester kalbėjo apie 
senų narių išlaikymą ir naujų 
pritraukimą. Phil. Carter iš 
Providence kalbėjo sportinės 
veiklos klausimais.

Kursai praėjo labai gyvoje 
nuotaikoje ir visi skirstėsi pa- 
sirįžę dirbti lietuvybei ir Lie
tuvai.

Mirė
Ona Jomantienė, 87 m. mi

rė kovo 22 d. šv. Juozapo prie
glaudoje Thompson, Conn. Jos 
laidotuvių apeigas atliko anū
kas kun. Jomantas, S. J.

Feliksas Sladkevičius, 70 
m. gyv. 398 2nd St. So. Bos
ton, mirė kovo 17 d.

Juozas Ūkas, 4 m. vaikutis, 
mirė kovo 19 d. Tėvai gyvena 
28 Becket St., Dorchester.

laibai gražus parapijos mo
kyklos pasirodymas įvyko So. 
Boslono liet, parapijos salėje 
po bažnyčia sekmadienį kovo 
23 d. Toji programa turėjo būti 
atlikta kovo 2 d. šv. Kazimiero 
minėjime, dalyvaujant prel. 
Urbanavičiui. Dėl Prelato mir
ties programa nukelta į šį sek
madienį. Čia augę ir iš tremties 
atvykę lietuvių vaikučiai, sese
lių kruopščiai pabengti, vaiz
davo metų laikus. Kalbėjo žie
ma, pavasaris, vasara, ruduo. 
Kiekvieno metų laiko pavaiz
davimui vaikai, atitinkamai ap
rengti, šoko, dainavo. Matėme 
sniego senius, drugelius, gėly
tes, visus metų menesius ir t.t. 
Seselės įdėjo nepaprastai daug 
darbo, pasiūdamos vaikams a- 
titinkamus drabužius ir pa
rengdamos veikalėlį. Pilna sa
lė publikos širdingai plojo jau
niesiems programos dalyviams. 
Po programos dėkojo kleb. 
kun. P. Virmauskis ir kun. A. 
Abračinskas. Nebuvo jokių bi
lietų, tik po programos buvo 
renkamos aukos senelių prie
glaudai.

Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
rėmėjų Bostono skyriaus narių 
susirinkimas įvyks balandžio 
21 d. po vakarinių pamaldų 
salėje po bažnyčia.

P. Lapėno sportininkai. Per 
savo radijo programą P. Lape
nas skelbia So. Bostono sporto 
klubo organizavimą. Apie Liet. 
Sporto Klubą, jau veikiantį, jis 
nieko nesakė.

Taft - Eisenhower kova 
Massachusetts bus 29 balan
džio. Tą dieną bus pirminiai 
rinkimai ir kandidatų nustaty
mas iš Mass. valstybės.

Gubernatoriaus Stevenson 
vaikai Harvarde

Yra visur manoma, kad jei
gu prezid. Truman apsispręs 
nebūti kandidatu į prezidentus, 
tada rimčiausiu demokratų 
kandidatu bus Illinois valst. 
gubernatorius Adlai Stevenson. 
Bostoniškiai mažai apie jį žino, 
tačiau iš tikrųjų jis dažnai ap
lanko Bostoną, nes trys jo sū
nūs studijuoja Harvardo uni
versitete. Paskutinį kartą jis 
aplankė Bostoną penktadienį, 
kovo 14 d., ir pasiėmė vyriau
sią sūnų su savimi į Floridą. 
Neabejojama, kad jis ten ma
tėsi su prez. Trumanu.

X

CAMBRIDGE, MASS.
Dievo tarnybon

šiomis dienomis į N. J. Sese
lių kongregaciją įstojo Marytė 
Radzukynaitė. Būsimai seselei 
linkime Dievo palaimos.

Bažnytinis koncertas
Verbų sekmadienį, 3 vai. p. 

p. mūsų bažnyčioje įvyksta re
liginis koncertas. Parapijos 
klebonas kun. P. J. Juškaitis 
ir muzikas M. Karbauskas 
kviečia visus atsilankyti.

Gimė
N. P. bažnyčioje pakrikšty

tas M. J. šabankų sūnus, Ri
čardas - Viktoras. Krikšto tė
vai buvo R. C. Salvos.

tyti. šiuos filmus, pritaikintus 
gavėnios laikui. įžanga 75c. 
Pelnas skiriamas mokyklos 
pataisymui.

Mirė
Kovo 22 d. mirė Feliksas 

Rudokas, gyv. Brightone. Ve
lionis kovo 24 d. iš N. P. baž
nyčios palaidotas šv. Mykolo 
kapuose. Nuliūdusios liko duk
tė ir žmona. A. D.

Nauj. Anglijos Vyčių seimas 
šiais metais įvyks balandžio 27 
d. 12 vai. Athol, Mass. lietuvių 
parapijos salėje.

“Ant šito akmens”
Šis spalvotas filmas bus ro

domas kovo 30 d., 7 vai. vak. 
Roberts mokyklos auditorijoje. 
Taip pat bus rodomas antras 
filmas “Kristaus Gyvenimas”, 
šv. Vardo vyrų draugija kvie
čia visus atsilankyti ir pama-

Padėka
Jaunesniųjų skaučių skiltis 

nuoširdžiai dėkoja klebonui 
kun. Pr. Juškaičiui už leidimą 
naudotis sale organizaciniams 
reikalams. Dirbdamos bendro
mis jėgomis Dievui ir Tėvynei, 
stengsimės kasdien stiprėti ir, 
išaušus laisvės rytui, skrisime, 
kaip gulbės 
Nemuno.... 
t iškas ačiū!

j tėvų žemę, prie 
Dar kartą skau-

O. Kulbifitė ir 
M. Eidimtaite

1952 m. balandžio 6 d.. Verbą sekmadienį,
3.30 vai. p. p.

ŠV. PETRO PAR. BAŽNYČIOJE, SO. BOSTONE 
rengiamas

BAŽNYTINES MUZIKOS

KONCERTAS
PROGRAMĄ ATLIKS:

šv. Petro par. choras ir solistai: St. Liepas, Dr. A. Antanėlis, Naujosios Anglijos 
konservatorijos pirmasis violenčelis tas J. Hsuh, muzikai J. Kačinskas ir V. 
Kamantauskas.

Tarp kitų kūrinių bus atlikta Fr. Liszto kantata “Palaiminti" baritonui solo, 
moterų chorui ir vargonams.

ĮĖJIMAS $1.00. Pelnas skiriamas parapijos reikalams.


