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EISENHOWERIS GEGUŽES MENES) 
GRJSIĄS J JAV

KORĖJOS DERYBOSE JOKIOS 
PAŽANGOS

Paryžius. — Eisenhovverio 
štabo karininkų tarpe pareiš
kiama nuomonė, jog galimas 
dalykas, kad apie gegužės mė
nesio pradžią gen. Eisenhoue- 
ris, pasiryžęs kandidatuoti j 
prezidentus, pasitrauks iš At
lanto armijos vyriausio vado 
pareigų ir grįš į JAV. Laukia
ma, jog tokiu atveju artimiau
sių šešių savaičių laikotarpy 
jis atsisveikinimo vizitui aplan
kys Atlanto sąjungos kraštus 
ir ta pačia proga su tų kraštų 
vadovybėmis kalbėsis dėl savo 
įpėdinio.

Tinkamiausiu kandidatu pa-

keisti jo dabartinėse pareigose 
Eisenhovverį laikomas jo štabo 
viršininkas gen. Gruenther. 
Pats Gruenther nerodąs noro 
tas pareigas perimti ir yra pa
reiškęs, jog Eisenhovverį pakei
sti yra nelengvas darbas ir kad 
gal būt naudinga būtų toms 
pareigoms paskirti europietį, 
pvz., anglų feldmaršalą Mont- 
gomery arba prancūzų genero
lą Juin. Bet kad JAV yra nu- 
sistačiusios, jog šios pareigos 
turi tekti amerikiečiui, ir Gru
enther yra geriausiai susipa
žinęs su Eisenhowerio planais, 
jį toms pareigoms paskirti lai
koma tiksliausiu sprendimu.

EISENHOVVERIS LAIMĖJO 
IR SEATTLE

Seattle. — Bandomuosiuose 
rinkimuose King County (Se
attle) Eisenhoveris prieš se- 
nat. R. Taftą laimėjo dar ne
buvusiu rezultatu: 7:4. 569 rin
kiminiuose rajonuose iš 1294 
už Eisenhovverį pasisakė 4631 
ir už Taftą 2711. Paskiri balsai 
dar buvo paduoti už MacAr- 
thur, Warren ir Stassen.

NORĖJO NUŽUDY
TI ADENAUERĮ
Muenchenas. — Dar neišaiš

kinti pasikėsinto j ai bandė nu
žudyti Vakarų Vokietijos kan
clerį K. Adenauer, pasiųsdami 
paštu jam pragaro mašiną. Ta
čiau ji pateko į policijos ran
kas. Siuntinį į paštą atnešė du 
vaikai, kurie paskui aiškino, 
kad jiems jį pasiųsti padavę 
nepažįstami vyrai. Kilus įtari
mui. paštas pašaukė policiją ir 
įtartinuosius siuntėjus bei siun
tinį perdavė jos žinion.

Policijos būstinėj specialis
tui bandant siuntini atidaryti, 
jis sprogo, užmušdamas patį jo 
atdarinėtoją ir sužeisdamas 
kitus keturis asmenis.

BELGRADAS SIŪLO DERY
BAS DĖL TRIESTO

Belgradas. — Jugoslavija 
gana švelniu tonu pasiūlė Ita
lijai pradėti tiesiogines derybas 
dėl Triesto. Kartu leidžiama 
suprasti, jog, dėl Triesto susi
tarus, Jugoslavija paremtų Ita
lijos pastangas, kad būtų pa
keista taikos sutartis. Abu 
kraštai yra iškėlę pretenzijas į 
šį Adrijos uostą. Šiuo metu 
Triesto sritis yra padalinta į 
dvi okupacines sritis. kurių 
viena yra Juogslavijos žinioj, o 
antroji Vakarų sąjungininkų. 
Dėl Triesto nuo praeigos sa
vaitės vyksta Italijoj demons
tracijos. Formalūs Triesto 
klausimu pasikalbėjimai tarp 
Italijos, JAV ir Anglijos pra
sidės ateinančią savaitę Lon
done.

KOMI NISTAI STEIGS 
‘‘TAUTINĮ: BAŽNYČIĄ”

Varšuva. — Lenkijos sosti
nėje manoma, kad lenkų val
džia rengiasi imtis naujos poli
tikos Katalikų Bažnyčios at

žvilgiu. Paskutinėmis dieno
mis pasklido dar oficialiai ne
patvirtinta žinia, kad ministe
ris pirmininkas Cyrankiewicz 
buvęs pasišaukęs pas save vys
kupus Choromanski ir Klepacz. 
kuriuos įtikinėjęs, kad jau atė
jęs laikas įsteigti nuo Vatikano 
nepriklausančią lenkų tautinę 
katalikų Bažnyčią.

MURRAY DERĖSIS SU ŠE
ŠIOM PLIENO FIRMOM

VVashingtonas. — Perspek
tyvos išvengti gresiančio nuo 
balandžio 8 d. plieno pramonės 
streiko yra pagerėjusios, nes 
šešios didesnės plieno pramo
nės firmos susitarė su CIO 
plieno pramonės darbininkų u- 
nijos pirmininku Murray pra
dėti vėl derybas ginčui atlygi
nimų klausimu baigti. Mano
ma, jog ryžtamasi derybas vėl 
pradėti ryšium su laukiamu 
nauju vyriausybės potvarkiu 
plieno kainų reikalu. Tikimasi, 
kad plieno kainos bus leista 
pakelti, nes atlyginimų pakėli
mas firmų išlaidas padidintų 
apie $1,000,000,000. Tačiau 
nesutariama, kiek kainos tu
rėtų būti pakeltos. Pramoni
ninkai tvirtina, kad kaina vie
nai tonai turėtų oūti pakelta 
812, bet kai kurie vyriausybės 
pareigūnai yra nuomonės, kad 
pakaktų pakelti $4.

IRANE VYKSTA DEMONS
TRACIJOS PRIEŠ JAV

Teheranas. — Komunistinis 
jaunimas suruošė Teheranas 
prieš JAV nukreiptas demons
tracijas. Jų metų įvyko susirė
mimų su nacionalistais. Ma
žiausiai penki asmens užmušti 
ir apie 200 sužeista. Muštynių 
malšinti atvyko ne tik šimtai 
policininkų, bet buvo iššaukta 
ir kariuomenė. Daug asmenų 
suimta ir komunistinio jauni
mo būstinėje padaryta krata. 
Komunistų jaunimas pradėjo 
demonstracijas, protestuoda

ma^ prieš tariamai JAV veda
mą Korėjoj baktereologinį ka
rą.

AFL, CIO IR FARMERIŲ 
UNIJA REIKALAUJA REM

TI UŽSIENĮ

Washingtonas. — AFL, CIO 
ir National Farmers Union į- 
teikė prezidentui Trumanui sa
vo reikalavimą, kad užsieniui 
remti būtų paskirti numatyti 
$7,900,000,000. National Gran- 
ge pasisakė tik už ūkinę pa
galbą. o karinę laiko gal kiek 
sumažintina. American Farm 
Bureau Federation siūlo para
mą sumažinti 25%. Tačiau 
visOs organizacijos pasisako už 
paramą atsilikusiems kraš
tams, kad tuo būtų sumažintas 
komunizmo pavojus.

MASIŠKAI BĖGA MOKY
TOJAI

Berlynas. — Komunistų val
domos rytinės Vokietijos zonos 
oficialus organas “Neues De- 
utschland” iškelia, .jog turi būti 
ištirta kritiška mokytojų klau
simo būklė. Praėjusiais metais 
rytinėje Vokietijos zonoj 7200 
mokytojų pametė mokyklos 
čferbą ir pabėgo į Vakarus.

Trumanas naujai kadencijai 
nekandidatuos

TRUMANAS SMARKIAI 
PUOLA RESPUBLIKONUS

Washingiū=as. — Jefferson- 
Jackson pietuose prez. Truma
nas pasakė ilgą rinkiminio po
būdžio kalbą, kurioje puolė 
respublikonus, pavadindamas 
juos dinozaurais, fakirais ir 
negarbingais propagandistais. * 

Demokratus jis pavadino “gero 
valdymo partija” ir pabrėžė, 
jog demokratų kandidatas, vis 
tiek, kas juo bebūtų, gali rem- 
tiis žymiais ir garbingais de
mokratų vyriausybės atliktais 
darbais.

Paliesdamas korupcijos klau
simą, Trumanas nurodė, jog 
respublikonų keliamas dėl ko
rupcijos .triukšmas dar nesąs 
įrodymas, jog jie tikri kovoto
jai prieš korupcinius reiški
nius. Svarbu esą ne tai, kas 
prieš korupciją kalba, bet kas 
prieš ją balsuoja. Priminęs*se
nus respublikonų valdymo lai
kų korupcijos skandalus. iš 
antros pusės Trumanas pabrė
žė, jog jis daugiau kaip kuris 
nors kitas prezidentas yra pa
sidarbavęs vyriausybės darbui 
pagerinti ir civilinės tarnybos 
sistemai išplėsti.

Taip pat Trumanas iškėlė, 
jog respublikonai, kalbėdami 
prieš komunizmą ir kaltinda
mi, jog administracijoje esą 
komunistų, iš tikro nuolat pa
sisakė prieš realias priemones 
komunizmo plitimui ir agresi
jai sulaikyti. Tai rodą jų bal
savimas Marš) allio plano, pa
galbos Graikijai, savitarpinio 
saugumo ir kitais tos rūšies 
klausimais.

Esą respublikonai, kurie jau 
dvidešimt metų nebuvo val
džioje, tarsi kupranugariai 
klaidžioja tyrumose, ieškodami 
oazės, nes. jos neradus, teks 
jiems Išmirti. Bet Trumanas 
netiki, kad jiems tokią “oazę” 
pavyktų surasti. Jie patys nesą 
vieningi, kokiais šūkiais eiti į 
rinkimus ir ką iš demokratų 
politikos pulti bei ką rinkikams 
žadėti. Vieni norį pasakyti sa
vo tikruosius tikslus, kad jie 
yra prieš socialinį draudimą, 
darbo unijas, gerus atlygini
mus ir žemės ūkio produktų 
kainų palaikymą. Bet Truma
nas mano, jog už tokią progra
mą baltuotų tik “dinozaurai.” 
Kiti norį bazuotis dabartinės 

Būrys gudų, kurie, bėgdami nuo komunistų, per kalnus ir Gobio dykumas nuėjo 5.000 mylių, kol paga
liau pasiekė amerikieėius ir galėjo dabar atvykti į JAV. Iš 115 asmenų, kurie pradėjo kartu šia kelionę, 
didžioji dalis pakeliui žuvo. Visi gyvi išliko tik vienos šeimos nariai.

užsienio politikos kritika. Bet 
amerikiečiai žiną, jog JAV pri
valo turėti draugų, kol komu
nizmas pasauly nenugalėtas. 
Treti norį išplėsti Korėjoj karą 
ir panaudoti atomines bombas. 
Tačiau esą daug drąsesnis dar
bas dirbti taikos išlaikymui. 
Tad respublikonams liekąs tik 
vienas kelias bandyti tai, kas dar nėra paaiškėję.

T~rf7.. TrOb.ano žmona patenkinta šypsai. kai yyYaa Jcff» rvcn ..Jackawn ptctv metu kad
naujai kadencijai > prezidentus nekandidatnos.

balta, padaryti juoda. Mano
ma. jog respublikonai, daug 
nelaukę. bandys Trumanui 
taip pat stipriai atsikirsti.

ATSISAKO KANDIDA
TUOTI

Baigdamas savo kalbą, prez. 
Trumanas padarė staigmeną 
ne tik pobūvio dalyviams, bet 
ir visam kraštui ir net pasau
liui. Visai aiškiais žodžiais jis 
pareiškė, jog naujam terminui 
nebekandidatuos j prezidentus. 
Kai. Trumanui tai pareiškus, 
pasigirdo balsai “ne. ne”, jis 
atsakė, jog pasaulio ir JAV 
išgelbėjimas yra demokratų 
partijos rankose. Tuo jis pa
brėžė. kad dalykai nepriklauso 
nuo paskiro asmens, bet nuo 
partijos idealų vykdymo. vis 
tiek, kas užimtų prezidento 
vietą. Kai vėliau Trumanas bu
vo paklaustas, ar yra dar ga

limybių. kad jis savo nusistaty
mą pakeistų, jis tvirtai atsakė, 
jog griežtai jokių tų galimybių 
nėra.

Demokratų tarpe yra nuo
monė, jog Tnimanas stengsis 
panaudoti savo įtaką renkant 
jo įpėdinį, bet už kieno kandi
datūrą pasisakys, šiuo tarpu

EUROPOJ — SNIEGAS IR AUDROS
Londonas. — Pavasariui ar

tėjant. pietinėj Anglijos daly 
netikėtai užėjo didelės sniego 
audros. Vietomis prisnigo ligi 
septynių pėdų. Panaši sniego 
audra ištiko ir Paryžių, Olan-

Nauji Katyno žudynių 
liudininkai

Berlynas. — Visa eilė vyrų 
ir moterų čia pareiškė žiną apie 
Katyne įvykdytas lenkų Kari
ninkų žudynes ir pasiruošę a- 
pie tai JAV šią bylą tyrinėjan
čiam komitetui paliudyti. Šio 
komiteto į Berlyną atvykstant 
laukiama gegužės mėnesį. Liu
dininkais pasisiūlo įvairių tau
tybių asmens — vokiečiai, len
kai. rusai bei kiti iš anapus 
geležinės uždangos kilę as- 
mes.

Munsanas. — Korėjos pa
liaubų derybose diskusijos vis 
sukasi apie tuos pačius klausi
mus. Komunistai vis tebesispi- 
ria, kad Sovietai būtų priimti 
į neutralių stebėtojų tarpą, su 
kuo nesutinka Jungt. Tautų 
delegacija. Belaisviais pasikei
timo klausimu šeštadienį dis
kusijos truko ištisas tris va
landas. Bet apie jokią pažangą 
nepranešama.

diją bei Skandinaviją. Atlante 
audros sutrukdė laivų judėji
mą. Šalčiai, kurie netikėtai 
atėjo po labai švelnaus oro. 
padarė didelių nuostolių, ypač 
sunaikindami kai kuriuose 
kraštuose jaunas daržoves. 
Taip pat audra apgriovė na
mus, nutraukė telegrafų laidus 
ir nutraukė susisiekimą. Euro
pos pakrantėse visa eilė ma
žesnių laivų buvo nutraukti 
nuo inkaro ir kai kurie visai 
sunaikinti, o didesnieji laivai 
negalėjo numatytu laiku iš
plaukti.
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• Dėl nesutarimų plieno pramonės darbininkų ginčo atly

ginimų klausimu, pasitraukė iš savo pareigų mobilizacijos vir
šininkas Ch. E. VVilson. Laikinai jo pareigas eiti prez. Trumanas 
paskyrę savo asistentą J. R. Steelmaną.

• Komunistine Lenkijos vyriausybė atmetė JAV notą, kuria 
buvo prašoma suteikti Katyno žudynes liečiančių dokumentų ir 
sudaryti galimybę apklausinėti atitinkamus liudininkus. Lenkijos 
spauda tik pareiškia, kad žudynes įvykdę vokiečiai. Tačiau do
kumentų, iš kurių būtų matyt, .jog tai tiesa, parodyti nesutinka.

• Varšuvos spauda paskelbė, jog nuo balandžio 1 d. įvedamas 
dar griežtesnis maisto produktų racionavimas. Net restoranuose 
mėsos valgių tegalima bus gauti tik su kortelėmis. Kas be korte
lių norės gauti maisto, turės mokėti 30G brangiau. Tuo būdu su
daroma proga gerai apmokamiems partijos ir vyriausybės parei
gūnams įsigyti daugiau maisto, kai tuo tarpu eilinis darbininkas 
turės pasitenkinti mažu daviniu pagal korteles.

• Prancūzų karinė vadovybė paskelbė, jog Indokinijoj pavyko 
jos pajėgoms atstumti Raudonosios upės deltoj įsitvirtinusius ko
munistų dalinius. Nemažas skaičius komunistų užmušta, sužeista 
ir paimta į nelaisvę.

• Tarptautinėj Tanžero zonoj arabų nacionalistai suruošė 
prieš prancūzus demonstracijas, kurių metu įvykusiuose susirė
mimuose žuvo ne mažiau kaip 6 asmens. Demonstracijos sieja
mos su įvykiais kaimyniniame Maroke.

• Respublikonų senat. E. Martin pareiškė, jog lauktina, kad 
pasiūlyta $7,900.000,000 parama užsieniui bus žymiai sumažinta. 
Sumažinimas pirmoj eilėj pabosiąs ūkinę paramą, bet pakeitimų 
lauktina ir karinės paramos srity.

• Popiežius priėmė audiencijoj Izraelio užsienio reikalų min. 
M. Sharett. Pasikalbėjimas truko 15 minučių. Bet apie jo turinį 
kol kas nepranešama.

BELAISVIU STOVYKLAS 
PERKELTI KOMI NISTAI 

NESITINKA

Jungt. Tautų delegacija iškė
lė reikalavimą, kad komunistai 
nelaikytų belaisvių stovyklų 
prie savo susisiekimo ir aprū
pinimo kelių. Ji nurodė, jog tuo 
būdu yra pažeidžiama Genevos 
konvencija. Komunistai nese
niai buvo paskelbę, jog Jungt. 
Tautų oro pajėgos, puldamos 
priešo susisiekimo linijas, ap
mėčiusios bombomis ir belais
vių stovyklas, kuriose tuo bū
du žuvę eilė belaisvių. Tačiau 
komunistų delegacija atsisakė 
šį reikalavimą patenkinti dėl 
tariamų transporto sunkumų ir 
pareiškė, jog .turį būti duoti 
lakūnams nurodymai nebom
barduoti belaisvių stovyklų a - 
pylinkių. Jungt. Tautų delega
cijos žiniomis, bent trys belais
vių stovyklos komunistų į- 
rengtos prie Pyongvang tik to
dėl, kad tuo būdu apsaugotų 
savo susisiekimo kelius.

EUROPA SUSITARĖ DĖL 
ŽEMĖS ŪKIO PLANO

Paryžius. —Penkiolikos Va
karų Europos valstybių atsto
vai susitarė dėl plano, kuriuo 
numatoma sukurti bendrą Eu
ropos žemės ūkio produktų 
rinką. Planą paruošti įgaliota 
specialistų komisija, kuri savo 
darbą turi atlikti Ugi bus su
šaukta to plano reikalu sutar
čiai pasirašyti konferencija. 
Konferencija numatoma laiko
tarpy tarp liepos ir spalių mėn.

Lš KONGRESO KOMJAU
NUOLIAI DAR NEGRĮŽO

Bonna. — Pranešama, kad 
tie 3000 jaunuolių, kurie pra
ėjusiais metais dalyvavo ko
munistų kongrese Berlyne, dar 
nėra sugrąžinti į savo namus. 
Jie buvo mokomi įvairiuose 
marksistiniuose kursuose ne 
tik komunistinės ideologijos, 
bet taip pat karinės technikos. 
Jų išlaikymui ir auklėjimui 
Rytų Vokietijos valdžia išleido 
pusketvirto miliono markių.



Spaudos puslapiuose

TIES MAŽOSIOS
JUOZAS GOBIS

kuris būtų 
padėti, bu-

STALINAS LAIKO GRAIKUI 
ĮTAMPOS PADĖTYJE LIETUVOS

KLAUSIMU
Po garsaus raudonųjų parti

zanų sukilimo, kuris buvo viso 
pasaulio akis į Graikiją at- 
krc’pęs .likvidavimo ir po Grai
kijos priėmimo i Atlanto paktą 
susidarė įspūdis, kad Stalinas 
"nurašęs” Graikiją iš savo bu- 

ir ją bent laikinai 
Bet tai yra iliuzija, 
strateginiu atžvilgiu

halterijos 
užmiršęs.
Graikija 

yra raktas į Viduržemio jūros
valdymą. Be to. antikinė Grai
kija savo filosofais, oratoriais, 
poetais, skulptoriais ir archi
tektais sudaro Europos kultū
ros lopšį, todėl komunizmo į- 
vedimas j tą kraštą yra labai 
reikalingas Kremliaus presti
žui. Graikai yra ortodoksai, to
dėl jau Rusijos carai niekuo
met nebuvo abejingi Graikijos 
atžvilgiu. Stalinas laiko savo 
pareiga įvykdyti visas carų 
svajones ir tai su kaupu, ir to
dėl Graikija nėra išbraukta iš 
ekspansyvistinio Stalino piano.

1951 metų antroje pusėj? 
graikai pastebėjo, kad jų ko
munistų veiklumas yra nepa - 
prastai padidėjęs, kai Plastiro 
vadovaujama vyriausybė visai 
beprasmiškai paėmė švelnesnį 
kursą savo komuinstų atžvil
giu. nes lapkričio mėn. buvo 
Alenuose susektas komunistų 
sąmokslas teisėtajai vyriausy
bei nuversti. Graikų spauda 
vėl pareikalavo griežtumo, nes 
pasirodė. kad nuolaidumas 
“totkių priešų atžvilgiu, kurie 
nepripažįsta dėkingumo ir nie
ko kito nepraktikuoja, kaip tik 
neapykantą.” yra aiškiai ža
lingas Tautos laisvei ir valsty
bės nepriklausomybei. Vidaus 
reikalų ministeris Konstantinas 
Rendis sąmokslo susekimo pro
ga pareiškė, kad JAV karinė 
misija niekuo nėra prisidėjus 
prie sąmokslo suradimo, nors 
generalinės armijos štabas jau 
kelias savaites žinojo. kad 
Graikijoj atsirado slaptų radio 
siųstuvų. kurie intensyviai 
propagavo komunizmą. — Tik 
graikų saugumo departamen
tas nesnaudė ir neTrukus įsiti
kino. kad komunistai turi 
stambius fondus subversyviam 
veikimui remti.

Viešosios nuomonės spau
džiama. Graikijos vyriausybė 
pagaliau ryžosi vėl energingai 
kovoti su penktąja kolona. Š. 
m. sausio mėn. 20 d. graikų 
spauda pranešė, kad I. 19 d. su
imta 29 komunistai ir kad jų 
tarpe yra Nicolas Belluanni. 93 
lapkričio 17 d. karo teismo 
pasmerktų komunistų grupės 
šefas. Tuo , at žygiu buvo for
maliai įsakyta suimti dar 10 
komuinstų lyderių, gyvenančių 
už geležinės uždangos: jie bu
vo apkaltinti kaip svetimos 
valstybės agentai, rengę sukili
mą svetimos valstybės naudai 
ir nuteisti sunkių darbų kalė
jimu iki gyvos galvos. Tos gru- 
pės tarpe yra ir graikų kom
partijos generalinis sekretorius 
Nicolas Zachariades.

Graikų saugumo organams 
pavyko surasti slaptus radijo

BĖJUS PRITARIA PARY
ŽIAUS REFORMOS REIKA

LAVIMAMS

Tunisas. — Tuniso bėjus 
prisidėjo prie prancūzų reika- 

:vimo. jog turi būti sudaryta 
nauja Tuniso vyriausybe, o tik 
■uorrret prade i pasikalbėjimai 
valdymo reformos klausimu. 
Jis paleido ligšiolinę nacionalis
tinę vyriausybę ir nauju mi- 
nisteriu pirmininku paskyrė 
prancūzams palankų Moham- 
;ned Baccouche. buvusį minls- 
teriu pirmininku tuojau po ka
ro. Dėl šios dalykų raidos lai
koma padėtis Tunise pagerėju
sia. Prancūzai mano, jog da
bar bus galima pravesti jų pa
siūlytos reformos. kuriomis 
numatoma vietos gyventojams 
suteikti pilną savivaldą.

ribų. kad 
vadovybė 
mažiausių

tauta via

siųstuvus: pasirodė, kad jie 
Imivo įrengti Atėnų priemies - 
ėiuose požemyje. Kai policija 
įsiveržė į vieną iš tų pogrin
džių. ji rado siųstuvą veikiau į: 
jo kalbėtojas, pamatęs polici
ją. paleido sau kulką į ga 

Strassburgo konšerenc 
juridinėje komisijoje tas p 
ministeris Konst. Rendis 1950 
m rugp. m. yra pareiškęs: 
"Šaltasis keras yra vykdomas 
ne piū'šo kariuomenė*, liet iš- 
laisvm* s valstybės piliečių 
kurie ir sudaro priešo armijos 
dalinį. Tai yni priešo armijos 
dalių politinės partijos pavida
lu; ji yra kariškai organizuo
ta. turi savo generalinį šta - 
’oą. ginklus, susisiekimo prie
mones ir k., todėl konstitucinė 
ir paneurepinė šitaip organi
zuotų piliečių apsauga būtu 
pavojinga valstybės saugumui. 
Būtų nuoseklu, kad su tokiai’ 
piliečiais būtų elgiamasi pagal 
tarptautinę teisę, normuojančią 
priešo piliečiu ir priešo šnipų 
situaciją. Atrasti archyvai ir 
siųstuvai patvirtina lai. k;-, aš 
palaikau. Tie elementai aiškiai 
parodo, kad graikų komparti
jos direkcija turi savo bazes už 
Graikijos teritorijos 
jos finansavimas ir 
kyla iš užsienio iki 
smulkmenų.”

Herojiška graikų 
pasiryžusi gintis nuo .Stalino 
armijų invazijos, kaip ji atkak
liai gynėsi nuo Mussolinio ir 
Hitlerio invazijų. Ji turi 11 di
vizijų. kurios yra karo pa
rengtyje ir visada gali būt pa
siųstos į kautynes su priešu. 
Y’ra pagrindo manyti, kad tos 
divizijos su Amerikos pagalba 
yra modemiškai apginkluotos. 
Kitos divizijos rengiamos. Tu
rint galvoje, kad graikų tania 
nedaug didesnė už lietuvių, rei
kia konstatuoti, kad graikai 
labiau apsiginklavę, negu bet 
kuri Atlanto pakto valstybė. 
Nors JAV stipriai remia Grai
kijos ginklavimąsi, tačiau patys 
graikai turi 44 g savo biudžete 
skirti kariniams reikalams :r 
nežino, kiek laiko ji? turės bū
ti šitaip įsitempę ir pasirengę 
ginti savo laisvę. Dėl šitokio 
kariško įsitempimo graikai turi 
žemesnį gyvenimo standartą, 
negu bet kuri kita Atlanto pak
to valstybė. Aišku, kad Stali
nas nori kuo ilgiausiai kankinti 
graikus ateities netikrumu ir 
savo penktosios kolonos veikla 
ir tuo būdu palaužti tos mažos, 
bet didvyriškos tautos morali
nį atsparumą. Graikų laimė, 
kad jų tėvynė yra tokioj erd
vėj. kurios Britų imperija ir 
Amerika nieku būdu nenori 
užleisti Maskvos kontrolei, to
dėl graikai neliks vieni sunkio- 

kovoje už savo laisvę.jr

Pirmoji oficiali Egipto karaliau' J a ruko su jo ašlnonioliki žmona 
Narriiuan ir ooeniai gimtiMu Mtsfo įpėdiniu nuotrauka. !>•■! įpė
dinio gimimo Kgipfc neseniai vyko didelė* iškilmės. O i<> vaikiškasis 
kraitis Prancūzijoj buvo nupirkta* už 18 milijonų franku.

«1AV marinų karys Korėjoje rodo "a'oalu šrapnelio, kuris bu* o su
laikytas jo šar.uotcs liemenės. Stambi skeveldra parmušė kari į 
žemę, bet šarvai jų sulaikė ir išgelbėjo jam gyvybe.

NUO 1912 M. MILIJONAI
TREMTINIU

Briuselis. — Kaip paaiškėja 
iš paskutinių oficialių statisti
kų, nuo 1912 m. iki dabar dau
giau negu 68 milionai Europos 
gyventojų buvo priversti ma
siškai emigruoti. Tai sudaro 
12.5 proc. visų Europos gy
ventojų (545 milionai). Emig
racija vyko trimis fazėmis. Pir
moji fazė apima 1912-1939 m. 
Šiame laikotarpyje buco pri
verstinės emigracijos paliesti 
14.150.1)00 europiečių. Šio gy
ventojų kilnojimo prk-ž'uttis 
buvo balkanų karai, o ypatin
gai raudonoji revoliucijfi. dėl 
kurios masės rusų buvo depor
tuotos į Sibirą. Antroji fazė

SAUJA KOMUNISTU TERO
RIZUOJA VIS: S KITUS 

GYVENTOJUS
Viena. — Tos žinios, kurias 

atneša nesuskaitomi pabėgėliai 
iš anapus geležinės uždangos 
ar kurios kitu būdu pasiekia 
laisvąjį pasauk., leidžia susida
ryti gyventojų nepasitenkmi- 
mo vaizdą komunistų valdo
muose kraštuose. Agentūra 
ARI praneša, kad šis nepasi
tenkinimas yra tiesiog propor
cingas komunizmo daromai pa
žangai. Didesnė opozicija šiuo 
laiku jaučiama Čekoslovakijoj, 
nes ji dar yra išlaikiusi didesnį 
kontaktą su Vakarais, šiame 
krašte esą tik 3 proc. gyven
tojų palankūs komunistinei 
santvarkai. Lenkijoj ir Veng
rijoj komunizmui palankių esą 
5 proc. Rumunijoj dėl tam 
tikrų istorinių, geografių j į bei 
tautinių aplinkybių komuniz
mas esąs padaręs didesnę pa
žangą. Čia komunizmą palai
kančių esą iki 10 proc. Sovietų 
Sąjunga daranti spaudimą Ru
muniją paversti sovietine pro
vincija.

apima 1939-1915 metus, šiame 
laikotarpyje. daugiausia dėl 
antrojo pasaulinio karo, savo 
gyvenamas vietas turėjo palik
ti 26.650.000 asmenų. Paga
liau. trečioji fazė palietė 27- 
350.000 asmenų, kurių daugu
mą sudaro Rytų Vokietijos. 
Pabaltijo valstybių. Ukrainos. 
Lenkijos. Čekoslovakijos ir 
Vengrijos pabėgėliai.

mėn.
1936-39
nųjų vy

Barceliona. — Tarptautinio 
Eucharistinio Kongreso proga, 
kuris įvyks ateinančio gegužės 

pabaigoje, -bus atidaryta 
m. Ispanijoj raudo
nyto tikinčiųjų perse

kiojimo metu religinėms apei
goms naudotų daiktų paroda. 
Parodoje bus pavaizduoti ti
kinčiųjų sunkiami *r jų pas
tangos juos nugalėti, nepaisant 
didelių pavojų iš tikėjimo prie
šų pusės.

NETEKĖJUSIŲ MERGELIŲ NAMAI
Vokietija socialiniu atžvilgiu 

— šiuo metu viena iš pažan
giausių kraštų vis įme pasauly
je. Deja, ir ji negali visų prob
lemų sutvarkyti taip, kaip no
rėtų ar reikėtų iš tikro. Ka
dangi čia moterų yra daugiau 
nei vyrų, tai vis šito reikalo 
niekas neįstengia Taip reikiant 
išspręsti ir gana. Negalinčių ar 
nenorinčių sukurti šeimyninio 
gyvenimo problem i tebėra ne
išspręsta nė dabar nors iš visų 
eksportinių prekių — vokiečiai 
tuo patys giriasi — vokietė, 
kaip sužadėtinė ar žmona, šian
dien yra pati vertingiausia ir 
mieliausiai imama ., bent taip 
į tą reikalą žiūri eksportinin- 
kai.”

Tačiau ir šioj srity sveikos 
iniciatyvos vis dėto nestoka. 
Kaip būdingą pavyzdį galima 
nurodyti 88 netek -jusiu mer
gaičių Stuttgarte atsitiktinai 
sudarytą sambūrį, viešai išėju
sį j visuomenę “senų ir jaunų 
panų" vardu ir p? reikalavusių 
sau lygių teisių su kitais pilie
čiais Svarbiausia - savo kam- 

kur niekas
svetimas nekištų rosies ir kur 
tokia viengungė r oteris pati 
viena būtų visko virpate. Ir 
tas jų noras — b nt iš dalies 
buvo patenkintas: neseniai bu
vo baigti s'atyfi i iškilmingai

po. savo židinio.

NAI JI SUKAI ŠAUNIAI 
LĖKTUVAI

Nuo balandžio n "i. bu- pra
de1 i gaminti nauji rausminiai 
(jet) lėktuvai H-k. Jie bus 
žymiai gr ‘i ' -ii ir tipresni už 
dabar rusų naudoj mus MIG
IS. Korėjos fronte jie gali pn- 
sir/lyti po kokių ' šių mėne
sių, jei neįvyks paliaubų.

Tėviškės Žiburiai 3.20. iške
lia dvi reikšmingas Mažosios 
Lietuvos gvvenim? datas.

Viena — tai 1920 m. kovo 
20 diena, kai Maž. Lietuvos 
Tautos Tarybos atstovai buvo 
priimti į Lietuvos Valstybės 
Tarybą, kuri buvo anuo metu 
aukščiausias Lietuvos Respub- 
lilos organas. Iškilmingame 
posėdyje tada dalyvavo ne tik 
abiejų Tarybų, ne tik Lietuvos 
vyriausybės nariai, bet ir san
tarvininkų atstovai. Tai buvo 
didelės reikšmės aktas: “pirmą 
kartą abi Lietuvos visam pa
sauliui tarė bendrą žodį, kad 
yra pasiryžusios gyventi bend
rą gyvenimą.”

Antra data — tai 1939 m. 
kovo 22 diena, kai hitlerinė Vo-

Quecn Mary laivu vykusiems 
vaikams teko pergyventi pasaka 
apie milžinus tikrovėje — ties 
jais pasilenkęs cirko aktorius Ted 
Evans. koris vyko i JAV dirbti 
cirke, yra devyttfį' pe**' ir trijų 
colių aukščio. Kai o matome, pen
kių ir šešių metų vaikai prie jo 
atrodo tikri pasakų nykštukai.

88 mergaitėms, tarp kurių yra 
ir arti 60 m. "šešiolikinukių” 
(bent taip jos save vadina...), 
įteikti “jų vienų namai”, kur 
jos galės “niekieno nekontro
liuojamos ir pačios sau gyven
damos, vesti ramų gyvenimą.” 
Istorija prasidėjo tuo. kad kai 
vienas Stuttgarto laikraštis į- 
dėjo skelbimą apie “panelę, 
kuri norėtų kambario su bal
dais. bet kurios niekas nepri
ima...“ Tada moterys taip su
kilo prieš tokį jų skriaudimą 
protestuoti, jog buvo nuspręs
ta "griebtis radikalaus spren
dimo.” Buvo sudaryta bendro
vė "pastatyti netekėjusioms 
merginoms namus”. Prie jos 
prisidėjo dar panaši “namų 
statybos bendrovė”, sąjūdžio 
vade buvo išrinkta žurnalistė 
A. Hassenkamp. Jos tuoj grie
bė į nagą vyrus, ypač “dar nė 
karto nevedusius — taip jtj 
vedusį burm. J. Hirną — ir 
nors po ilgų derybų, bet “žo
dis tapo kūnu.” Projektą su
darė architektė Irena Schill. Ir 
galiausiai — išdygo puikus na
mas. Jis turi f/) m. ilgio ir 14 
pločio, daug balkonų, kiekvie
nai po atskirą skambutį, dėžu
tę laiškams, “stiklines duris", 
kiekvienai po vonią etc.. o iš 
visų bendrybių — tik vieną 
bendra gimnastikos būstą, 
šiaip daugiau — priešingai so
vietinei sistemai — jokių “ben
drų patalpų.” Butai kaštuoja 
mėnesiui nuo 10 iki 70 DM. Y- 
ra dviejų kambarių butelių su 
virtuve, vonia ir balkonu, vie
nas kambarys su patogumais ir 
skalbykla, ar prausykla, dušu 
ir t.t. Dauguma jų iš profesijos 
— mokytojos, žurnalistės, sek- 
i-rtcrės', gail. seserys .siuvėjos. 
Vienintelis “vyras” tai namų 
sargas, kuris drauge eina ir 
centrinio namų kūriko parei
gas..

kietija išprievartavo Lietuvos 
vyriausybę priversdama jai 
perduoti Klaipėdos kraštą. Tai 
buvo skaudaus sukrėtimo ir 
liūdesio diena: “Tai buvo pir
masis iš visų didžiųjų smūgių 
netrukus prasidėjusiame mūsų 
tautos golgotos kelyje. Visa, 
kas lietuviško Klaipėdos kraš
te buvo sukarta, buvo tuojau 
sugriauta, lietuviai veikėjai 
buvo sukišti į kacetus.”

Bet tarptautiniu požiūriu
Maž. Lietuvos klausimas tebė
ra atviras, nes nebėra jokio 
tarptautinio akto, 
pakeitęs jo teisinę

50,000 KLAIDŲ NAUJAME 
TESTAMENTE

*

Ne taip seniai “Keleivis” no
rėjo įrodyti, kad Biblija klysta, 
sakydama, jog pasaulio amžius 
yra “5000 metų su biskučiu”. 
Užklausus jį, kurioje šv. Raš
to vietoje taip yra parašyta, 
Maikis atėjo į pagalbą, paaiš
kindamas, kad tai sako ne Bib
lija. bet taip moko “kai kurie 
aiškintojai.” Susikompromita
vus “Keleiviui”, ateina į pagal
bą ‘ Vienybė” (III. 21 d.), kurti 
skelbia kaip sensaciją, kad a- 
merikiečių ir anglų mokslinin
kai atradę Naujame Testa
mente 50.000 klaidų. Autorius 
nurodo šešis pavyzdžius, iš ku
rių matyti, kad jis sujaukia 
klaidos sąvoką.

Katalikai teigia, kad šv. 
Rašte nėra ir negali būti jo
kių klaidų. Ir visai teisingai. Gi 
anglo-saksų mokslininkai atra
do netikslumus ne originale, 
bet nuorašuose. Tad, jei kuris 
nors perrrašinėtojas suklydo, 
dar nereiškia, kad originale tu
ri būti klaida. Tokius netikslu
mus kritikos mokslas stengiasi 
atrasti ir išvalyti. Nūdien yra 
žinoma, kad Naujojo Testa
mento nuorašų (kodeksų, kaip' 
mokslas juos vadina) galima 
priškaityti iki 4270. Gi juose 
surasta maždaug 200.000 ne
tikslumų. t y. 4 kartus dau
giau. negu atrado anglo-saksų 
mokslininkai. Reiškia, daugiau 
netikslumų perrašymuose, ne
gu žodžių Naujame Tęst., kurių 
priskaitoma iki 150.000. Nors 
yra surasta tiek daug perra
šymo netikslumų, bet jie nesu
daro sunkumų, išskyrus tik 15. 
tarp kurių ir “Vienybės” ci
tuojami pavyzdžiai. Bet ir šie 
nėra šios dienos atradimai: 
.juos žino ir katalikų šv. Rašto 
tyrinėtojai. Tik šie moka ats
kirti pelnus nuo grūdų.

Paimkime “Vienybės” auto
riaus vadinamą “anekdotą” šv. 
Jono evangelijoje (17. 53-8, 
11) apie neištikimą žmoną, ku
rią žydai norėjo užmušti. Pa
gal “Vienybę” tai “vienas iš 
svarbiausių atidengimų.” Nie
ko panašaus. Katalikai jau se
niai šią vietą studijuoja ir, ne
rasdami stiprių autentiškumo 
įrodymų .teigia, kad šv. Jonas 
galėjo ir neparašyti šio įvykio, 
bet .jis buvo aprašytas kito e- 
vangelisto (sako. šv. Austi- 
nas), ar kuris apaštalas (moko 
nūdieniniai autoriai), o tik vė
liau buvo įterpta į evangeliją. 
Taigi, .jei Jonas iš tiesų nėra 
šio aprašymo autorius, istorija 
yra tikra, ne anekdotas, pri
klausanti Sv. Raštui.

Gi apie “Vienybės” prama
nytą Povilo evangeliją katali
kai nieko nežino. Yra žinoma,' 
kad tautų apaštalas yra para
šęs 14 laiškų, o ne 36, kaip 
norėtų "Vienybė”.

— Šiuo laiku Romoje Domus 
paeis patalpose vyksta Italijos 
Katalikų Akcijos Jaunimo so
cialiniai kursai, kuriuose daly
vauja jaunuoliai iš 120 Italijos 
miestų. Kursų tikslas pagilinti 
socialinėje srityje dirbančių 
jaunuolių ekonomines ir politi
nes žinias.

Balandžio 1, 1952
Y

vusią prieš karą. aktas
kada nors turės atsirasti. Tai 
bus labai sunkus ir painus 
klausimas, nes į šį Lietuvos 
kraštelį daug kas ties savo 
rankas. Tai mus verčia iš ank
sto gerai pasiruošti — šį klau
simą gerai išstudijuoti, numa
tyti galimybes, pasirinkti kelią 
bei argumentus. Bet tai neturi 
nieko bendro su kaikurių gar
siu šūkavimu: “Nesigėdima 
Mažosios Lietuvos vardą val
kioti partinėse varžybose, bet 
nenorima gilintis į problemos 
politinę ir visuomeninę esmę. 
Būgnus trankyti 
kas, bet reikia 
konkrečius mūsų 
nustatyti kelius, 
siekti, įvertinti kliūtis ir pasi
ruošti jas nugalėti.”

Gerai, kad klausimas šia 
linkme keliamas.

lengvas daly- 
suformuluoti 
siekimus ir 

kaip to pa-

Žodžiu, jei norime kalbėti a- 
pie šv. Rašto knygas, naudoki
me tikrus terminus, nepriskir- 
kime nuorašinių klaidų origi
nalui, kas nėra kritiška. Ats- 
kirkime taip pat autentiškumo 
ir kanoniškumo klausimus. Ga
li būti, bet tai reikia įrodyti, 
kad vienas sakinys nepriklauso 
kuriam nors evangelistui, jis 
gi priklauso šventraščiui, t. 
y. sakinys ar aprašymas yra 
įkvėpti. T. K.

TYSUAVOS IR BIMBOS SĄ
JUNGA BALFo IR VLIKo 

KLAUSIMAIS

Neseniai vienas buvęs “Vie
nybės’ 'skaitytojas "Naujieno
se” iškėlė, kad “Vienybei” arti 
širdies komunistinės Kinijos 
Mao-Tse-Tungas. Bet praktika 
rodo, kad jos nuomonės labai 
gražiai sutampa ir su A. Bim
bos nuomone, nors pastarasis, 
kaip žinome, yra prisiekęs ko- 
dyluotojąs “draugui, tėvui ir 
mokytojui”, sėdinčiam Krem
liaus soste. Jo raudonoji “Lais
vė” š. m. 59 nr. plačiausiai ci
tuoja “Vienybės” pasisakymus 
dėl Balfo pirmininko kan. Kon
čiaus kelionės į Europą ir Vli
ko narių kelionių. Ir pasirodo, 
kad Bimba su Tysliava čia 
visiškai “subloškia” — tos ke
lionės visai nereikalingos, vyks
tąs baisus pinigų švaistymas, 
Vliko nariai važinėję į Paryžių 
pasidžiaugti jo linksmybėmis ir 
Lt.

Pasirodo, jog Tysliava su 
Bimba sutaria ne tik Brookiy- 
no kriaučių reikalais, bet ta 
sąjunga siekia ir žymiai toliau, 
kaip Balfo ir Vliko klausimu. 
Tik labai keista, kad Bimbos 
bendramintis Vliko klausimu 
tebesėdi Amerikos Lietuvių 
Taryboje, o jo žmonelė yra 
Balfo direktorė ir net revizijos 
komisijos narė pati balsavo už 
tą kelionę. Ne mažiau 
keista, kad Tysliava, apsime
tęs. išsiblaškiusiu, kalba, jog 
būtų gerai, .jei Balfas paaiš
kintų. kieno pinigais kan. Kon
čius važinės po Prancūziją. I- 
taliją ir Vokietiją. Iš tikro jam 
pakako atsidaryti virtuves du
ris, pasiklausti savo žmonelę— 
Balfo direktorę, ir būtų atkri- 
tęs reikalas ne tik klausinėti, 
bet ir rašyt nesąmones, kad 
nežinia, kas tą kelionę apmoka.

Vėl apsimetęs iš
siblaškiusiu. sumaišo pavar
des. Rašo esą prof. J. Brazai
tis gaunąs po 500 dolerių j 
mėnesį, kai tuo tarpu penkis 
šimtus dolerių gauna ne Bra
zaitis, bet S. Iz/zoraitis. Nors 
tų pavardžių galūnė ir vieno
dai skamba, bet tarp lengvai 
taip jų paklysti tegali nclM’nl 
Tysliava.

Vis dėlto tas nuomonių tarp 
Bimbos ir Tysliavos išaiškėji- 
mas ne tik būdingas, bet ir 
naudingas. Iš to pamatom*', 
.jog, nors ir kalbama, kad. tarp 
Stalino ir Mao-Tse-Tungo esa
ma trynimosi, bet jų koniso 
moicai Brooklyne ir stalininis 
ir maotsetunginis eina ranka 
rankon ir tvirtai išlaiko liau
dies demokratijos frontą.
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NAUJOS DIPLOMATINES AKCIJOS 
PRADŽIOJE

ACHESONAS laikosi linijos: su Maskva tartis nenaudinga 
ir net pavojinga, kol Vakarai savo pozicijų nėra sutvirtinę.

Šios linijos šviesoje suprantama didžiosios amerikiečių spau
dos laikysena dėl Sovietų notos Vokietijos reikalu. J ją buvo pa
žiūrėta santūriai kaip į eilinį propagandos triuką.

Bet Londonas ir Paryžius derybų su Sovietais nori ir į šią 
progą norėtų kibtis kaip į šiaudą. Nuovargio pagauti, jie nori ti
kėti, kad Sovietai pasiryžę savo politiką keisti ir kad galima bū
sią rasti kompromisą. J Sovietų siūlymą ragina rimtai žiūrėti ir 
žinomasis Lippmannas. Tik kitais motyvais:

‘"Viešoji opinija skyrė notai mažai dėmesio. Bet tie, kurie 
gerai seka Sovietų politiką Vokietijos ažvilgiu, nuo pat pradžios, 
kai tik nota buvo paskelbta, įsitikino, kad notoje vis dėlto iš es
mės yra kai kas naujo”.... ‘"Nėra jokios abejonės, kad stovim 
naujos didelės diplomatinės akcijos pradžioje. Jos tiesioginis 
tikslas — sukliudyti Vokietijai įsijungti į Atlanto paktą. Tolimes
nis tikslas — greičiausiai bus išprovokuoti Vokietijoje judėjimą, 
kuris sugundytų kitas europines valstybes kontinente atsimesti 
nuo Atlanto bendruomenės ir telktis prie Vokietijos. Paskutinis 
tikslas — atnaujinti istorinį aliansą tarp Vokietijos ir Rusijos.”

Prancūzų politikas Paul Reynaud jau anksčiau šitokią gali
mybę laikė didžiausiu pavojum. “Tbri būti sukliudyta, kad Vo
kietija būtų nukreipta į Rusijos ir Kinijos rinkas. Nes, jei tai į- 
vyktų. ištiktų katastrofa, kuri nulemtų Europos likimą.”

Dėl to Lippmannas ir daro išvadą: “Bus reikalinga daug iš
minties ir įžvalgumo šitai raidai įvertinti. Nors mes turime kai 
kurias geras kortas, bet jos nėra tokios geros kaip tos, kurios yra 
Maskvos saujoje. Sužaisti mūsų kortomis yra daug sunkiau; tai 
reikalauja sumanumo ir judrumo.”

Tas judrumas kaip tik esąs svetimas departamento nusistaty
mui ir pajėgumui, kurį dabar dar labiau trukdo kongreso susi
domėjimas pirrrioj eilėj prezidentiniais rinkimais, o ne užsieino 
politika. Vyriausybė bijanti derėtis su Maskva, nes jau vienas 
derybų faktas duotų progą apkaltinti vyriausybę nuolaidomis. 
Derybų faktu vyriausybė sudarytų visuomenėje atoslūgio įspūdį 
ir kenktų apsiginklavimo nuotaikoms. Tai laiko vyriausybę lau
kimo ir atidėliojimo padėtyje.

Šitas momentas paskatino kai kuriuos parlamento narius bei 
senatorius reikalauti aktyvios politikos. Prie jų prisidėjo 29 liute- 
rinės bendruomenės ir kai kurie universitetai. Esą neužtenka 
Europą šelpti pinigais ir ginklais; reikia atsistoti prieš Maskvą 
su konkrečia programa.

Skiriasi betgi tos aktyvios politikos supratimas. Europoje ji 
suprantama kaip kompromisų ieškojimas. Amerikoj—kaip griež
tesnis ėjimas^avo keliu. Tik šia prasme aktyvumas yra teisingas, 
nes. Trumano vaizdžių pasakymu, Sovietai supranta tik vieną 
kalbą: kiek jūs turite divizijų.

Jugoslyavijoj vyksta įdomūs 
reiškiniai. Tito paskelbė parti
jos valymą. Galima 100.000 na
rių iš partijos pašalinti, kad 
tik partija išliktų gryna. Iš 
visų kampų dabar siunčiami 
partijose skyrių pareiškimai ir 
rezoliucijos prieš “buržuazinio” 
ir “anarchistitnio” elemento į- 
taką partijoje bei už jos ribų.

“Mūsų spaudoje ir propa
gandoje, kultūriniame gyveni
me ir mokyklose, o taip pat 
ūkiniuose sluogsniuose šiandien 
pastebimos tam tikros idėjos, 
kurios nieko bendra neturi su 
socializmu, po demokratijos 
skraiste slepiamos visokios pa
senusios, dekadentinės ir anar
chistinės problemos ir teori
jos”. — Taip atsišaukime pri
sipažino slovėnų kom. pa’Tijos 
centro komitetas.

Tokiu klaidingų teorijų ir 
idėjų pavyzdžiu nurodomos 
kalbos apie universitetų auto
nomiją, intelektualų bohemiš
kos tendencijos. Užpulti buvo 
žurnalistai už tai, kad jie de
mokratijos vardu suprantą ga
limybę turėti skirtingas nuo
mones, neatsižiūrint į principi
nes linijas.

(LATAKAS Iš EUROPOS;

Aštriausiai pasireiškė ko
munistų propaganda ir veikla 
prieš tikėjimą, prieš visokius 
tikėjimus. Partijos rezoliucijos 
skelbia . dvasininkus reakcio
nieriais ir bažnyčias reakcijos 
lizdais. Universitetuos nuo šių 
metų mokslo pabaigos turi 
būti uždaryti teologijos fakul
tetai. Slovėnijoj uždraustas ti
kybos mokymas mokyklose. 
Kai kur uždraustas tikybos 
mokymas ir už mokyklos ribų. 
Kasdien laikraščiai rašo apie 
atskirų kunigų, liaudies ir de
mokratijos priešų bylas teis
muose. Varoma propaganda ir 
apskritai prieš religiją. “Socia
listinė dorovė stovi aukščiau už 
bet kurios religijos dorovę, nes 
ji moko, kad teisybę reikia 
vykdyti”, — skelbia “Ljudska 
Pravica” vas. 16 d. — žodžiai 
lyg būtų paimti iš “Tarybų 
Lietuvos.” Propagandiniai me
todai nesiskiria.

Cinišikausiai ta kova pasi
reiškė smurtu prieš kat. vys
kupą Anton Vovk, apaštališ
ką V Ljubljanos vyskupijos ad

ministratorių. Jis vyko trauki
niu sausio 20 d., sekmadienį, į 
Novo Mesto vargonų šventinti. 
Apie tai iš anksto buvo prane
šęs vietinei adminis. racijai. 
Jau traukiny, važiuojant per 
tunelį, vyskupas buvo apipiltas 
karbolium. Stoty išlipęs rado 
jo belaukiančią 50 žmonių mi
nią. Ji sutiko vyskupą sniego 
gniūžtėmis ir ledo gabalais. 
Jam šaukė iš minios, kad grįž
tų į traukinį. Daužomas kumš
timis buvo įstumtas į vagoną, 
įgrūstas į kampą buvo apipil
tas benzinu ir padegtas. Vys
kupas suspėjo nusivilkti degan
tį apsiaustą ir numesti ant 
suolo. O guminę ir degančią 
koloratką užgesino šaliku, 
nors veidas smarkiai jau buvo 
apdegęs. Pasirodęs kondukto
rius pareikalavo sumokėti už 
valstybinio turto, vagono, ap- 
deginimą. Atvykę du policinin
kai nusivedė vyskupą į stoties 
laukiamąjį, sakydami ten ap - 
saugosią nuo minios. Bet salėj 
ta pati minia pareikalavo, kad 
vyskupas pasilypėtų ant suolo, 
ir tada iš jo visais būdais ty
čiojosi. Kai buvo iškviestas sa
nitarinis automobilis, minia

neleido vyskupo į ligoninę vež
ti. Pasikeitusi policija vėl nu
gabeno vyskupą į traukirJ’, kur 
jį mušeikos stumdė ir daužė, 
ligi traukinys pajudėjo. Tai 
truko puspenktos valandos. 
Ljubljanoj vyskupas buvo pa
guldytas į ligoninę ir ten išbu
vo 25 dienas, ligi -žaizdos apgi
jo.

Jugoslavijos valdžia užsieny
je stengėsi sumažinti šio įvy
kio reikšmę ir rodyti savo ap
gailestavimo. Bet krašto vidu
je tas įvykis buvo laiminamas.

Kokia tos visos suašt Tėjusios 
kovos priežastis ir tikslas ?

Užsieniniai stebėtojai tvirti
na, kad Jugoslavijos komunis
tai pasijutę nebesaugūs. Jie 
spaudžiami iš dviejų pusių. Sta 
linas juos iškeikė, grasina gin
kluotu konfliktu ir siunčia di
versantus. Lš Vakarų eina va- 
karietinės idėjos ir Amerikos 
pinigai. Jeigu pinigai iš ten at
eina gnatyt, ten jų esama, ten 
ir gyvenimas kitoks. To gyve
nimo idėjos ir braujasi į Jugo
slavijos piliečio galvą. Tad Tito 
griebėsi stiprinti savo valdžią.

gindamasis nuo vakarinių idėjų 
visiems diktatoriams prasto
mis priemonėmis — kacetais, 
kalėjimais ir kitokiu smurtu. 
Iš čia jo nervingas partijos ir 
krašto valymas.* Sunku partiją 
ir valant išlaikyti, kada ji ati
trūkusi nuo savo tikrojo komu
nistinio šaltinio — nuo Mask
vos. Savo idėjoms užnugario 
nebeturi. Gal tas valymas ir 
desperatiškas, nes jaučia pats, 
kad Jugoslavijai tenka rinktis 
arba Rytus arba Vakarus su 
jų viso gyvenimo struktūra. 
Nuo tos struktūros sunku atsi
ginti, jeigu kraštas nėra taip 
aklinai užtvertas nuo Vakaru 
kaip Sovietų Sąjunga. Ligi šiol 
Tito mėgino iš Vakarų imti tik 
pinigus, o juos paėmęs tuos pa
čius Vakarus dar pakolioti. 
varydamas viduje komuinstinę 
politiką. Dabar pirmieji įrody
mai, kad tokia jo politika te
gali duoti laikinio pasisekimo, 
nes ilgesnei distancijai nėra 
trečio kelio tarp Rytų ir Va
karų. Dabartinėmis aplinkybė
mis tenka pasirinkti vieną ar 
kitą. Tad ir siautėja Jugosla
vijos Stalinas.

Studentams LE universiteto reikalu

Kauno miesto Rotušes aikštė, — viena gražiausių viso miesto aikšėiu, apie kuria nepriklausomybės laikais telkė 
si visa eilė reikšmingų kultūros bei administracijos įsta git.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
suinteresuoti studentai, kilę iš 
Lietuvos, gimę po 1921 m. 
gruodžio 31 d. ir turį brandos 
atestatus ar jų ekvivalentus, 
gali paduoti prašymus stipen
dijoms gauti Laisvosios Euro
pos koledžio administracijai li
gi š. m. balandžio 15 d. šiuo 
adresu: College de l’Europe 
Libre, 7, rue de la Paix, Paris 
(2), France.

Savo pranešime koledžio ad
ministracija dar pridūrė, kad 
keturi penktadaliai stipendijų 
bus stuteikta studijoms Stras- 
burge, kur studentai galės stu
dijuoti teisę, humanitarinius 
mokslus, mediciną, farmacija, 
matematikos ir gamtos moks
lus ar teologiją Strasburgo uni
versitete.

Penktajai studentų daliai bus 
suteikta stipendijų studijuoti 
kituose miestuose ir tokiose 
mokslo šakose. kurių nėra 
Strasburge. Studentai, kurie 
nepakankamai moka prancū
ziškai ir kurie gaus stipendi
jas, galės prancūzų kalbos 
mokytis Strasburgo koledže, 
nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki 
mokslo metų pradžios (lapkri
čio 1 d.).

Pagal pereitų metų koledžo 
pranešimą stipendijas gali gauti 
tie užjūriuose (ne Europoje)

gyveną studentai, kurie patys 
apmoka savo kelionę į moksla- 
vietę.

Platesnių informacijų apie 
Laisvosios Europos universit<> 
tą galima gauti, rašant Lietu
vos atstovai Paryžiuje šiuo ad
resu: Mr. S. Bačkis, 5, rue de 
Messine, 5, aris, 8-me, France.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyba

KAM LIETUVIAI DARBI
NINKAI DIRBA

Pasiskaitykime pačių 
bolševikų prisipažinimą: “Vil
niaus darbo žmonės., žino ir 
puikiai supranta, kad milžiniš
kų h idroelektrinių 
stočių statymas prie' 
Volgos ir Dono kanalų 
Kara-Kumų dykumose — dar 
vienas stambus žingsnis pir
myn į komunizmą... Vilniaus į- 
monės siunčia į didžiąsias sta
tybas savo pramonės dirbinių, 
mokslo ir meno žmonė| skiria 
joms savo kūrybos pasieki
mus. (“Liaudies Balsas”).

Taigi, ką lietuviai stato, kur 
jie varomi dirbti, kur savo 
fabrikų gaminius atiduoda ? 
Dykumoms už Volgos. O ką na
mie turi? Žibalines lempas. 
Taigi, “pirmyn į komunizmą”, 
kuris Lietuvą apiplėšia ir tem
do.

MARK TVVAIN

PAVOJINGA??^11?

Kartą mūsų miestą apniko 
limpama liga. Vaikai sirgo 
gerklės įdegimu, ir jiems buvo 
maža vilties pasveikti. Motinos 
ėjo iš proto.

Kaip tik tuo metu, grįžęs iš 
darbo, aš atkreipiau savo žmo
nos dėmesį į mūsų mažąją 
Penelopę.

— Mieloji, — tariau jai į- 
spėdamas, — jei būčiau tavo 
vietoje, aš neleisčiau mergaitei 
siulpti tos pušinės skiedrelės.

— 0 kas čia pikto. — atsa
kė ji man.

Vis dėlto žmona priėjo prie 
mergaitės ir stengėsi atimti iš 
jos tą šiurkštų pagaliuką. Tuo 
tarpu aš prikišau dar savo pa
aiškinimą:

— Juk tu žinai, mano geni
te, kad pušis nepriklauso prie 
tų maistingų augalų, iš kurių 
gaminamas vaikams maistas.

Aš nemaniau, kad tie žodžiai 
mano žmoną užgautų. Ji sker
somis pažiūrėjo į mane ir ne
siskubino iš mergaitės atimti 
tos skiedrelės.

— Vyreli, — tarė ji man ga
na piktai, — tu vieną galvoji, 
o kitą kalbi. Negi tu nežinai, 
kad gydytojai pataria duoti 

terpentino tiems vaikams, ku
rių nugarėlė yra silpna.

— Taip, aš žinau, kad pušis 
yra sakuota. Bet aš pirmą kar
tą girdžiu, kad Penelopės nuga
rėlė yra minkšta ir kad gydy
tojas būtų mums pataręs...

— Argi aš sakiau, kad mū
sų mergaitės nugarkaulis su
minkštėjęs ?

— Aš tai supratau iš tavo 
žodžių.

— Tu nieko nesupratai! Aš 
ir minties tokios neturėjau.

— Na jau na. mieloji! O ką 
tu kalbėjai prieš porą minu
čių?

— Nesvarbu, ką aš kalbė
jau. Aš nematau nieko blogo, 
jei vaikas pačiulps tą skiedriu- 
kę kai jam tai patinka. Ir te
gu sau kremta. Ką man pada
rysi?

— Ką aš galiu padaryti? Aš 
aiškiai matau tavo minties per
svarą. Nori, aš eisiu ir dar 
šiandien užsakysiu pora kiet- 
metrių pušinių rąstų, kad mū
sų mergaitei to gero netrūktų...

— Kraustykis greičiau į savo 
įstaigą ir palik mane ramybė
je! — atkirto ji gerokai įpyku
si. — Man neduodi nei žodžio 

pratarti. Vis kabinies ir kabi
nies, nežinodamas nei ką sakai 
nei ką darai... Užteks man jau 
to!

— Iš tikrųjų, užteks. Tegu 
jau būna, kaip tu nori. Bet ta
vo smegeninėje kaž ko stinga... 
Tai aišku...

Man dar nebaigus kalbėti, ji 
pačiupo mei^aitę ir su triukš
mu išbildėjo į kitą kambarį.

Vakare, kai aš vėl grįžau, 
žmona mane pasitiko visa iš- 
balsui ir drebėdama.

— O. }Iortimer, ir vėl vie
nam prilipo. Mažasis Jurgis 
Gordonas susirgo.

— Ta limpama liga?
— Gerklės uždegimu.
— Ar yra kokia viltis pagy

ti
— Nėra jokios pagalbos pa

saulyje. Viešpatie, kas bus su 
mumis?

Tą vakarą mūsų tarnaitė ė- 
jo kelis kartus atnešti Pene
lopę. Žmona mergaitę pamy
luodavo, pasakydavo “labą- 
nakt”, o po valandėlės ir vėl 
prašydavo ją atnešti.

Vieną kartą mergaitė suko
sėjo.

žmona išskėtė rankas ir kri
to lyg žaibo trenkta. Paskui ji 
staiga pašoko su tokia gyva 
energija, kuri tiktai didelėje 
baimėje atsiranda. Ji paliepė 
auklei, kad mergaitės lovutė 
tuojau būtų perkelta" į mūsų 
miegamąjį. Pati taip pat iš pas
kos išskubėjo raginti, kad tuč 

tuojau tai būtų padaryta. Ma
ne irgi su savim traukte nu
traukė.

Mes netrukome visa sutvar
dyti taip, kaip žmona įsakinė
jo. Auklei buvo pastatyta su
pamoji kėdė gretimam kamba
ry. žmonos rūbinėje, kad ji ten 
budėtų ir būtų greitai prišau
kiama.

šitaip susitvarkę, jau rengė
mės gulti, kai žmonai dingtelė
jo į galvą, jog mūsų mažasis 
berniukas paliko vienas vaikų 
kambaryje. Kas bus, jeigu 
naktį pasirodys ligos simpto
mai ir jam?

Mes vėl sukilome. Mergaitės 
lovutė vėl buvo grąžinta į vai
kų kambarį. Patys sau įsitai
sėme guolį gretimam kamba
ry, iš kurio buvo lengva girdė
ti, kaip vaikai alsuoja..

Nežinau, ar praėjo kokia 
valandėlė, kai žmona pašoko 
ir susirūpinusi tarė:

— Mortimer, kas bus, jei 
Penelopė tikrai serga. Nuo jos 
gali užsikrėsti ir berniukas...

Siaubo apimta ji paliepė tuo
jau griebti Penelopę ir kartu su 
lovute išnešti iš vaikų kamba
rio. Kad ir kaip mes skubėjo- 
jome. žmonai atrodė, .jog ne
same pakankamai vikrūs. Ji 
puolė pati tempti lovutę su 
tokia jėga, kad vos ji nesubiro 
į šipulius.

Dabar mes visi nusikėlėme 
į apačią. Čia pasirodė, kad nė
ra kur dėti tarnaitės. O žmo

na spyrėsi, kad Marytės paty
rimas vaikus slaugyti yra būti
nai reikalingas. Tada su visu 
kroviniu — lovute ir patalyne 
— vėl grįžome į savo miega
mąjį.

Jautėmės dabar suradę tą 
tikrą užuovėją, kurios ieško 
paukščiai audros metu. Ta
čiau mano žmona vis dar ne
rimo. Ji nuskubėjo į vaikų 
kambarį pažiūrėti, ar ko blogo 
neatsitiko su berniuku. Kaip 
išbėgo, taip greitai ir grįžo su 
nauju rūpesčiu.

— Mortimer, — būgštauda 
ma klausė ji manęs, — ką tai 
reiškia, kad vaikas miega lyg 
užmuštas?

— Mieloji, sveiki vaikai vi
sada miega kaip iš akmens iš
kaltos statulos, — raminau ją.

— Aš žinau, aš žinau! Bet .jo 
miegas yra man įtartinas. Jis 
alsuoja perdaug vienodai... Ma
ne tai iš tikrųjų neramina.

— Nieko baugaus, mano 
mieloji. Mūsų berniukas visada 
alsuoja vienodai.

— Žinau, žinau... Bet vis tiek 
kažkas yra su juo ne taip, kaip 
visada. Ta jauna auklė yra 
nepatyrusi. Būtų geriau, jei 
prie jo budėtų Marytė. Ji būtų 
ten pat, jei kas naktį atsitik
tų...

— Iš tikrųjų gera mintis. Bet 
kas gi padės tau prižiūrėti 
Penelopę?

— Tu turėsi man padėti, 
kiek reikės. Rūpinsiuos gi aš 

pati. Tokiu metu negalima kuo 
kitu pasitikėti.

Tuo tarpu Penelopė kruste
lėjo ir pora kartų sukosėjo.

— Ak, ir kur tas daktaras y- 
ra dingęs .’ Kodėl jis taip del
sia?... Mortimer, mūsų miega
masis yra tikrai per šiltas. Eik 
ir užsuk šilimą!

Sukdamas rankeną aš pasi
žiūrėjau į termometrą. Jis ro
dė 70 laipsnių. Aš pagalvojau, 
kad sergančiam vaikui tai nė
ra perdaug.

Grįžęs iš miesto pasiuntinys 
pranešė, kad daktaras yra su
sirgęs ir guli lovoje. Tai išgir
dusi, žmona pastatė akis, ėmė 
dūsauti ir priekaištauti:

— Matyti, jau toks yra mū
sų likimas. Taip jau nuspręs
ta iš aukščiau. Daktaras juk 
niekada nesirgo, niekada... Aš 
tau. Mortimer, jau daug kartų 
sakiau, kad mes gyventi ne - 
mokame... Dabar tu pats ma
tai, kas darosi. Mūsų mergaitė 
niekada nepasveiks. Nežinau, 
ar tu galėsi sau dovanoti? Aš 
niekada sau to neatleisiu...

Man nesinorėjo jos širdies 
užgauti, bet aš ir nerinkau 
švelnių žodžių aiškindamas, jog 
mes nesame taip apsileidę, kad 
reikėtų sau priekaištauti.

— Ar tu nori Dievo bausmės 
prišaukti ir berniukui? —pri
kišo ji man aimanuodama ir 
kukčiodama.

Paskui ji šiurpulingu balsu 
paklausė:

— Ar daktaras ir jokių vais
tų nedavė?

— Čia jie yra. Bet aš lau
kiau, kad tu leistum man kal
bėti...

— Duok juos man greičiau. 
Juk tu žinai, kad brangi yra 
kiekviena minutė ?... Bet ir ko
kia nauda iš tų vaistų, jeigu li
ga yra nepagydoma?

Aš atsakiau, kad ten yra vil
tis, kur dar yra gyvybė.

— Viltis! — metė ji man tą 
žodį atgalios. — Tu kalbi kaip 
negimęs vaikas. O kad tu bū
tum nors kiek protingesnis!... 
Kiek aš pamenu, gydytojai vi
sada rašo ant recepto: “vieną 
arbatinį šaukštelį kas valan
dą.” Vieną į valandą!.. Morti
mer, būk tu vikresnis! Sukiesi, 
lyg mes galėtume dar visus 
metus vaiką gydyti. Imk ir 
duok mergaitei pilną valgomąjį 
šaukštą. Tik greičiau pasisku
bink!

— Kodėl tu manai reikia 
duoti valgomąjį šaukštą ir...

— Nesirodyk tokiu apjakė- 
liu! Mergaitė ilgiau neišgyvens, 
kaip iki ryto. Mortimer, duok 
jai valgomąjį šaukštą tų vaistu 
kas pusė valandos... Jai reikėtų 
dar belladonos ir akonto lašų. 
Pasistenk jų surasti, Morti
mer. Leisk man pačiai paieško
ti. Ak, tu nieko nenusimanai!

Mergaitės lovutę pritraukė - 
me prie pat žmonos pagalvės

(nukelta į 4 psl.)
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Dar prisimenant prel. K. Urbonavičių
Kaip man gaila to balto 

senelio.
Kurs, užstojęs ant amžino 

kelio.
Jau nebkelsis ant balso 

varpų.
Maironis

K. MOCKUS --------------------------------

Aštuntąją metų dešimtį be
baigiąs. fizinių skausmų išvar
gintas, vos galįs vaikščioti dėl 
amputuotų kojų a. a. prel. Ka
zimieras Urbonavičius išliko 
labai stiprios dvasios ligi pas
kutinės savo kilnaus gyvenimo 
valandos. Per dešimtmečius 
buvęs pirmaeiliu švyturiu vi
siems Amerikos lietuviams, jis 
buvo ypač artimas Naujosios 
Anglijos centro lietuviams, nes 
čia praleido beveik visą veiklos 
Amerikoje laiką, čia per pasta
ruosius dvidešimts su viršum 
metų, dėl sveikatos ir vyresnio 
amžiaus pasitraukęs iš klebono 
pareigų, vis dėlto, tebebuvo la
bai aktyvus kunigas. labai 
veiklus lietuvis ir tebešvietė 
savo pavyzdžiu visiems — ku
nigams ir pasauliečiams.

Labai gerbiamas kunigas

So. Bostono šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčios lanky
tojai su meile ir su užuojauta 
sekė šio senelio kunigo pastan
gas ligi paskutiniųjų pavyzdin- 
gai atlikti kunigo pareigas. Kas 
sakmadienį prieš lietuviškas 
pamaldas šis senelis prelatas 
žingsniavo sunkiai, bet ryžtin
gai į jam skirtą klausyklą, ten 
klausė išpažinčių., nes žinojo, 
kad tikrai ten yra laukiamas. 
Kasdien, kai tik sveikata leido, 
bažnyčioje laikė šv. mišias. 
Kiekviena reikalinga proga vi
sada buvo aktyvus savo para
pijos. kurioje rezidavo, bažny
tinių darbų talkininkas. Ir die
ną prieš mirtį jis dar klausė 
bažnyčioje vaikučių išpažinčių; 
nors jautėsi jau tikrai silpnas, 
bet sunkiai davėsi vietos kle
bono įkalbamas, kad nebeitų į 
klausyklą. A. a. prel. K. Urbo
navičius buvo labai gerbiamas 
ir mylimas pirmoj eilėj arti 
jo buvusių lietuvių kunigų ir 
seselių vienuolių. Klebonas 
kun. Pr. Virmauskis ir jo ben
dradarbiai kunigai ne tik ger
bė. bet ir mylėjo šį Amerikos 
lietuvių patrijarchą. Visi lietu
viai kunigai norėjo, kad jubi -

lėjaus proga jam būtų suteik
tas monsinjoro (prelato) titu
las ir vietos arkivyskupas tar
pininkavo pas Šv. Tėvą. 50 m. 
kunigystės jubilėjaus proga šv. 
Tėvas suteikė kun. Urbonavi
čiui monsignoro laipsnį su 
Right Rev. titulu. Parapijos 
seselės kasmet rengė su mo
kyklos vaikučiais specialią pro
gramą per šv. Kazimierą Pre
latui pagerbti. Tokia programa 
buvo rengiama ir šiais metais, 
tik jau jos varduvininkas nebe
sulaukė, ir programa nebega
lėjo įvykti.

Nerasi apylinkėje žmogaus, 
kuris būtų nepažinęs prl. Urbo
navičiaus ir jo negerbtų. Gal ne 
visada visi sutiko su jo pažiū
romis, tačiau visi gerbė jo tau
rų asmenį ir jo pavyzdingą ku
nigystę. Gali klausti seną ar 
jauną, tikintį, indiferentą ar 
visai netikintį — kiekvienas su 
pagarba minės prel. Urbonavi
čiaus vardą ir gerbs jį kaip ku
nigą, kaip asmenį, kaip lietu
vį. Prel. K. Urbonavičiaus būta 
tikrai krikščioniškos sielos. Jo 
didžiai nuoširdus draugišku
mas. jo meilės kupinas žvilgs
nis kiekvienam sutiktam žmo
gui ilgai liks atminty kiekvie
no. kuris turėjo progos bent 
trumpai pabendrauti. Nenuos
tabu todėl, kad. nežiūrėdamos 
labai blogo oro. minios žmonių 
lankė" jo karsią, o parapijos 
bažnyčia negalėjo talpinti su
sirinkusiųjų palydėti į amžino 
poilsio vietą.

Didis Lietuvos patriotas

Jaunas kun. Urbonavičius 
paliko dar caristinės Rusijos 
valdomą Lietuvą. Tačiau jo 
Lietuvos meilė visą amžių liko 
labai tvirta. Jis didesnę savo 
energijos dalį atidavė lietuvy
bei Amerikoje išlaikyti ir ją 
stiprinti, tačiau ir pačios Lie
tuvos reikalai jam labai rūpė
jo. Rūpinosi jos visokeriopa 
stiprybe, telkė paramą atsiku- 
riančai Lietuvai, sielojosi iš 
naujo į vergiją jai patekus. 
Platesnio biografo uždavinys 
išskaičiuoti, kiek įvairios Ame
rikos lietuvių draugijos yra ga
vusios visokeriopos jėgos bei 
paramos iš stiprios prel. Urbo 
navičiaus asmenybės. Visa tai 
buvo daroma su tikra lietuviš-

ka širdžia. didžia meile savo
tautos žmogui. Prel. Urbonavi
čius mylėjo kiekvieną žmogų 
be tautybės skirtumo, kaip tik
rai dera krikščioniui žmogui. 
Mylėjo jis ir tą šalį, kurioje 
praleido didesnę savo amžiaus 
dalį. Tačiau visa tai derinosi su 
labai didžiu savo gimtojo kraš
to patriotizmu, kuris sudarė jo 
viso gyvenimo veiklos pagrin
dą. Ypatingą dėmesį visada ro
dė jaunimui. priaugančiąja! 
kartai. Užtat amžinos atmin
ties didis jaunimo apaštalas, 
taurus lietuvis marijonas kun. 
dr. J. Navickas, ėmęsis organi
zuoti aukštesnę mokyklą lietu
viams berniukams, kun. Urbo
navičiaus asmeny rado labai di
delį talkininką. Jis tam tikslui 
skyrė ne tik savo energiją, bet 
ir labai didelę dalį savo priva
čių pajamų. Kun. prel. Urbona
vičiaus privačios pajamos iš vi
so per ilgą gyvenimą buvo 
skirstomos įvairiausiems kil
niems tikslams ir nė vienas ge
ram tikslui aukų rinkėjas ne
buvo paleistas be stambesnės 
aukos.

Jūs prailginiste lietuvybės am
žių Amerikoje

Prel. Urbonavičius su tikra 
meile sutiko kiekvieną iš trem
ties atvykusį ir stengėsi su
prasti jo nuotaikas. Jam buvo 
aišku, kad iš tremties atvyku
siųjų dauguma savo širdžia te
bėra Lietuvoje ir pirmoj eilėj 
tebesisieloja jos kančiomis bei 
vargais. Tačiau jis taip pat ži
nojo. kad tremtinių atvykimas 
savaime pradės naują laiko
tarpį Amerikos lietuvių gyve - 
nime. įvairiomis progomis Pre
latas dėstė labai teisingą pa
žiūrą. kad atskiros tautybės e- 
migraciniuose kraštuose gali 
laikytis, jei jos pastoviai gau
na naujų jėgų iš savo krašto, 
jei kasmet vis atvyksta nauji 
emigrantų kontingentai. Ka
dangi lietuvių imigracija į 
Jungt. Amerikos valstybes bu
vo faktiškai sustabdyta prieš 
pirmą pasaulinį karą, todėl A- 
merikos lietuviams teko vers
tis beveik vien tada atsivežto
mis jėgomis, kurios neišvengia
mai silpo, negaudamos naujų 
pastiprinimų. Be galo daug 
sielojęsis lietuvybės išlaikymu,

Prelatas neslepiamu širdingu
mu pasitiko nelaimės iš savo 
krašto atblokštus tautiečius. 
Jis žinojo, kad nemaža tų 
žmonių pirma proga grįš iš čia 
atgal ir tam pritarė, tačiau 
kiekviena proga kvietė senuo
sius veikėjus ko daugiau išnau
doti tų ypatingų ateivių būvi - 
mą Amerikoje. Ir patys tie at
eiviai, nors ne visi turėjo pro
gos arčiau pažinti senelį savo 
tautos veikėją, tačiau visi jau
tė jam labai nuoširdžios mei
lės ir pagarbos ir atvira širdi
mi sutiko jo žodžius, kuriais 
išreiškė viltį kad dėl tremti
nių atvykimo bent 50 metų bus 
pratęsta Amerikos lietuvybės 
amžius, jei nateis naujų pastip
rinimų. Prel. Urbonavičius vi
są amžių sakė lietuviškus pa
mokslus lietuviams. Praeitų 
metų gruodžio 8 jis pasakė lie
tuvišką pamokslą lietuvių vai
kams. Kai už tai buvo padėko
ta, Prelatas su meilia šypsena 
veide pareiškė: “Būkit ramūs 
— iš manęs nelietuviško pa
mokslo neišigirsite.” Ta proga 
Prelatas ypač aiškiai pabrėžė, 
kad jo manymu savo laiku 
klaida buvo padaryta ”in ra- 
dice”, vadinasi šakninė arba 
esminė, įsileidžiant nelietuvių 
kalbą į savo bažnyčias.

Mokslo žmogus, didis plunks
nos darbininkas

Gerai žinome, kad rusų lai
kais veikusios Lietuvoje kuni
gų seminarijos nebuvo labai 
aukšto mokslinio lygio. Tat a- 
ną seminariją baigęs kun. Ur
bonavičius jautė, kad neturi 
pakankamo išsilavinimo. Ta
čiau tai su kaupu papildė įgim
tas jo darbštumas. Visą savo 
amžių labai daug skaitė. Išmo
ko daug svetimų kalbų (rodos 
—8) ir jų pagalba labai išplėtė 
savo žinyną. Tat Lietuvos uni
versitetas turėjo didelio pagrin
do suteikti jam garbės daktaro 
laipsnį.

Visą savo amžių kun. Urbo
navičius labai daug rašė. Sun
ku įsivaizduoti, kiek tomų išei
tų, jeigu jo raštus į knygas su
rinktum. Plačiausia ir vaisin
giausia jo sritis, be abejo, buvo 
publicistika. Per ištisus dešimt
mečius jis du kartu per savai
tę rašė vedamuosius "Darbi
ninkui” ir niekada aktualių te
mų netrūko. Jeigu vien tuos 
straipsnius surinktume, ir tai

tomai išeitų. Būdamas plataus 
masto veikėjas, prelatas matė, 
kad trūksta raštų ir kitose y- 
pač Amerikos lietuvių gyveni
mo srityse. Užtat ėmėsi ir gro
žinės kūrybos, net eilėdaros, 
pasirašydamas J. Kmito vardu. 
Ta visa kūryba turi savo didelę 
vertę Amerikos lietuvių gyve
nimo mastu matuojant Nema
žą dalį tų kūrinių velionis pats 
savo lėšomis ir išspausdino. 
Rašė tikrai ligi paskutinės gy
venimo valandos, kol tiktai fi
ziškai įstengė. Tat lietuviai 
plunksnos darbininkai nustojo 
tikrai didžio savo bendradar
bio. Tiesa, jam jau sunkiau 
buvo arčiau bendrauti su iš 
neprikl. Lietuvos atvykusiais 
rašytojais. Dažnai jam atrodė, 
kad tie nesilaiko reikalingų tai
syklių, neteisingai rašo, o gi 
patys atvykusieji turėjo savo 
pažiūras į senesniųjų kūrybą. 
Tačiau velionis savo širdy jau
tė, kad nauji laikai atneša nau
jas jėgas bei naujas kūrybos 
formas, ir suprato, kad jo kū
ryba rikiuojasi pagal jo kartos 
žmones.

Labai teisingai vieno mūsų 
laikraščio pažymėta, kad su 
prel. Urbonavičiaus mirtimi 
nuėjo *į kapą šalia kun. Miluko 
pati žymiausioji Amerikos lie
tuvių tos kartos asmenybė. Jo 
pavyzdys, jo asmenybės kilnu
mas ir jokio šešėlio netemdo
mas krikščioniškumas bei lie
tuviškumas teduoda jėgų jau
nesniajai kaitai ištverti ir iš
silaikyti savų idealų sargybo
je.

LIETUVIAI PASAULYJE
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Ruošias vykti į Kanadą
Anglijos lietuvių vis daugiau 

stengiasi persikelti į kitus 
kraštus. Kalifakse gyvenančių 
lietuvių visas būrys ruošiasi šį 
pavasarį persikelti į Kanadą. 
D. Britanijos Liet Sąjungos 
Kalifakso skyriaus sekr. E. Ge- 
deikienė neseniai išvyko į JAV. 
Paskutiniuoju laiku į Kanadą 
išvyko Birmighame gyvenęs 
inž. L. Girtinas su šeima ir iš 
Koventrio Urbonų ir Galinių 
šeimos.

Naujos lietuvių šeimos
Nottinghame susituokė dail. 

A. Petrikonis su rašytojo A. 
Lauciaus dukra Liucija. Tą pat 
dieną vedė ir vietos lietuvių 
ansamblio dalyvis K. Venckus.

VOKIETJA
/

PAVOJINGA LIGA
(Atkelta iš 3 psl.) 

ir sugulėme. Aš buvau jau tiek 
išvargęs, kad vos sudėjau akis 
ir užmigau. Ilgai netrukus, 
žmona mane prižadino klaus
dama:

— Tu. tur būt. neatsukei ši
lumos?
’— Ne! — sumurmėjau pro 

miegą.
— Aš taip ir maniau. Kelkis 

ir tuojau atsuk kambaryje jau 
perdaug vėsu.

Pasikėlęs paleidau šilumą ir 
vėl žlegterėjau į lovą kaip ne
gyvas. O ji mane bakšterėjo į 
šoną:

— Brangusis, ar nereikėtų 
lovutę apsukti ir pastatyti iš 
tavo pusės. Ten yra arčiau ra
diatorius — vaikui bus šilčiau.

Aš turėjau tamsoje perstum
ti lovelę. Tempdamas užkliu
vau už grindų patiesalo ir vos 
pats neišsitiesia u. Buvau toks 
visai apsnūdęs ir vos begirdė
jau, ką žmona sakė:

— Mortimer, .jei mes dabar 
turėtume žąsies taukų Ar ne
paskambintum į apačią tarnai
tei.

Mieguistas ir graibydamasis 
tamsoje užlipau ant katino. Jis 
taip gailiai sukniaukė, kad bū
tų gavęs dar spyrį į uodegą, jei 
nebūtų pasipynusi man po ko
jomis kėdė.

— Mortimer, kam tu uždegei 
šviesą'’ Ar nori vėl vaiką pri
žadinti?

— Aš noriu tik pažiūrėti, ar

skaudžiai užsigavau koją.
— Žvilgterėk į kėdę, Morti

mer. Man rodos, ji visai subi
rėjus!. Vargšas katinėlis! Aš 
manau, tu....

— Manyk, ką nori. Katinas 
man visai nerūpi. Aš nebūčiau 
jo užmynęs, jeigu čia būtų bu
vusi Marytė. Tai yra jos parei
ga. o ne mano slampinėti...

— Mortimer, ir ką tu kalbi? 
Gėdykis! Tu negali ramiai at
likti tų menkų patarnavimų, 
kurių aš prašau, ir dar tokiu 
metu, kai mergaitė....

— Gerai, gerai! Aš padary
siu visa, ko tik tu nori. Bet juk 
tu supranti, kad aš negaliu 
skambinti, kada visi jau miega. 
Sakyk, kur yra tie žąsies tau
kai?

— Rasi juos ant lentinėlės, 
prie pečiaus, vaikų kambaryje. 
Paklauski Marytės, ji žino.

Nugriebęs žąsies tepalą, at
nešiau juos žmonai ir vėl dri
bau j lovą. Nespėjau, žinom i, 
nei akių sumerkti, kai žmona 
mane vėl prikėlė.

— Mortimer, man labai ne
malonu tave varginti, bet šili
mos yra per maža, kad galėtu
me mergaitę tepti taukais. Ar 
nesutiktum pakurti pečių. Mal
kos yra sudėtos — reikia tik 
degtuką įžiebti.

Aš nukiutinau prie židinio, 
pakūriau malkas ir ten pat su
dribau į kėdę, galvą pakabinęs.

Aš jaučiausi visiškai išmuš
tas iš vagos.

—Tik tu nesėdėk ten, Morti
mer. Sušalti gali ir mirti. Eik 
gulk į lovą!

Man besivelkant per kamba
rį, žmona pasitiko mane dar 
su vienu prašymu:

— Palauk valandėlę, bran
gusis. Ta proga įduok mer
gaitei daugiau vaistų.

Nežinau, kokie ten buvo vai
stai, bet juos išgėrusi mergaitė 
pagyvėjo. Žmona tuo pasinau
dodama visą mergaitę gerai į- 
trynė žąsies taukais. Tuo tar
pu aš sudėjau akis ir kietai už
migau. Miegojau, tur būt, labai 
trumpai, nes žmona ir vėl ma
ne prikėlė.

— Mortimer, aš jaučiu sker
svėjį. Iš kaž kur pučia. Ser
gančiam vaikui nieko nėra blo
giau, kaip skersvėjis. Prislink 
lovutę arčiau židinio!

Traukdamas lovelę aš ir vėl 
užsikabinau už to besipainio
jančio kilimo. Pagriebęs ji nuo 
grindų, nusviedžiau į ugnį. 
Žmona pašoko iš lovos kaip į- 
gclta ir dar suspėjo, išgriebti iš 
liepsnos. Mudu, aišku, pasikei
tėme keliais šiurkščiais žode
liais ir aš vėl nuėjau migti. 
Snūduriuodamas dar kartą tu
rėjau keltis ir paruošti sėmenų 
kompresą. Penelopės krūtinėlė 
buvo šiltai ir storai aptvarsty
ta, kad ji galėtų lengviau al
suoti...

Malkos, kaip žinote, nėra 
amžinas daiktas: kaitriame pe
čiuje jos gana greitai sugruz
da. Kas dvidešimts minučių aš 
turėjau keltis ir krauti į židinį

naujus šakalius. Žmonai tai 
buvo gera dingstis man primin
ti, kad mergaitei vėl reikia 
duoti vaistų. Ji buvo labai pa
tenkinta, kai aš Penelopei su
pildavau po vieną valgomąjį 
šaukštą kas dešimts minučių. 
Kompresais ir tvarsčiais ji bu
vo taip apdėta, kad nebūtum 
radęs plikos vietos.

Paryčiu malkos pasibaigė. 
Man buvo liepta eiti į rūsį ir 
daugiau jų parūpinti.

— Aš žinau, — aiškino man 
žmona. — kad tai yra vargus 
darbas. Bet mergaitė neturi 
peršalti. Užklok ją dar šilta 
antklode, kad kompresas neat
vėstų.

Atvilkęs kelius glėbius mal
kų, įsirausiau į patalus ir ė- 
miau knarkti. Taip kietai įmin
ga tiktai tokie žmonės, kurie 
fiziškai jau būna išsemti ir ne
gyvai pavargę. Galimas daik
tas, jog tai buvo kiek ilgesnė 
mano miego valandėlė, nes kai 
žmona mane kumšterėjo, .jau 
aušo. Ji purtė mane už peties, 
išplėtusi apstulbusias akis.

— Viskas jau l>aigta! Visam 
jau galas! Mergaitė prakaituo
ja!... Kas daryti! Kas dabar 
reikia daryti?...

— O kaip tu mane išgąsdi
nai! Aš iš tikrųjų nežinau, kas 
dabar reiktų daryli...

— Mes negalime sugaišti nei 
valandėlės! Šauk greičiau dak
tarą. Bėk pats. Sakyk jam, kad 
jis turi ateiti — i-yvas ar mi
ręs. Jis turi...

Aš ištraukiau tų vargšą žmo-

laikraščio “Gimtoji šalis” ad
ministracija tarpininkauja už
sisakant įvairius užsienyje lei
džiamus laikraščius.

Išvažiavimas į Kanadą 
užkliuvo

Nemažas skaičius Belgijos 
kasyklose dirbančių lietuvių 
buvo užsirašę vykti miško kir
timo darbams į Kanadą. Ta
čiau paskutiniuoju laiku miš
kus kertančiai bendrovei pasi
rodė nauja darbo jėga nerei
kalinga. Tuo būdu pasiruošu- 
sieji vykti į Kanadą lietuviai 
priversti dar ir toliau likti Bel
gijos kasyklose. Ar susidarys 
ir kada galimybių išvykti, tuo 
tarpu neaišku.

KANADA

•
Nauji Bažnyčios suvaržymai 

Pabaltijo kraštuose

— Vatikano Radijo Žinių 
biuletenis skelbia, kad turima 
žinių apie naujus Katalikų 

Bažnyčios persekiojimus Pa
baltijo kraštuose. Patirta, kad 
visi tikintieji, kurie nori daly
vauti pamaldose, turi išsiimti 
iš komunistinės valdžios tam 
tikrus leidimus. Niujorke lei
džiamas latvių laikraštis 
"Laflcs” rašo, kad leidimus 
lankyti bažnyčiose vykstančias 
pamaldas išduoda tam tikros į- 
staigos, kurios už šį patarnavi
mą imančios mokestį maždaug 
dviejų dolerių sumai. Nepaisy
dami krašte vis didėjančio 
skurdo, tikintieji sutiktų užsi
mokėti šį mokestį — rašo laik
raštis — tačiau yra varžomi 
baimės, kad nusipirkdami lei
dimą į bažnyčią, jie patenka į 
Sibiran vežamųjų sąrašus.

87 dar laukia globėjų
Vasario 16 Lietuvių Gimna

zijos Diepholze atsišaukimas į 
pasaulio lietuvius pasiimti glo
boti nepasiturinčius šios vienin
telės Europoje lietuvių gimna
zijos mokinius jau susilaukė 
teigiamų pasekmių. Po vieną 
mokinį bendrabutyje išlaikyti 
jau sutiko Dainavos Meno An
samblis Chicagoje, Burlingto- 
no stotyje (Chicagoje) dirban
tieji lietuviai ir E. ir V. Miko- 
lainiai iš Hamiltono, Ont., Ka
nadoje. Panašios globos dar 
reikalingi 87 šios gimnazijos 
mokiniai. Kovo mėn., gimnazi
ją baigia šiuos mokslo metus. 
Abiturientai jau pradėjo laiky- 

baigiamuosius egzaminus.

Paminėjo popiežiaus sukaktį
Toronto lietuviai iškilmingai 

paminėjo Pijaus XII 76 m. am
žiaus ir 13 m. karūnacijos su
kaktį. Paskaitą skaitė iš Ha
miltono atvykęs J. Matulionis. 
Po paskaitos buvo meninė da
lis, kurioje dalyvavo iš vakaro 
Toronte kocertavęs S. Bara
nauskas, solist. A. ščepavičie- 
nė, Prankienė ir A. Kučiūnas 
bei vietos lietuvių choras.

AUSTRALIJA

ti

BELGIJA

Tarpininkauja užsisakyti 
spaudą

Norėdama palengvinti išsi- 
barsčiusiems po kraštą lietu 
viams užsisakyti lietuvišką 
spaudą, Belgijos lietuvių rota- 
rium leidžiamo dvisavaitinio

Pasikeitė redaktoriai
Ligšiolinis “Mūsų Pastogės” 

redaktorius A. Mauragis pasi
traukė iš redaktoriaus pareigų. 
Nauju redaktorium pakviestas 
žinomas įvairių lietuvių laik
raščių bendradarbis Br. Zume
ris.

Įsisteigė Maž. Lietuvos Bičiulių 
Draugijos skyrius

Adelaidėje įvyko steigiama
sis Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos susirinkimas, į kurį 
susirinko gausus lietuvių bū
rys. Išrinkti organizaciniai or
ganai ir aptarta ateities veikla.

KAS K4 SAKE
Man -įsakė palaistyti

Gėlių krautuvėn užėjo vienas 
išsiblaškęs vyras ir paprašė 
trijų vazonų geranijų.

— Labai gaila, — atsakė 
pardavėja, — mes tų gėlių ne
turime, bet yra labai gražių 
tulpių.

— Labai gaila, — atsakė vy
ras,
man įsakė palaistyti geranijas.gų iš lovos ir atitempiau pas! 

save. Apžiūrėjęs mergaitę, jis 
pasakė, kad ji dar nemiršta. 
Man tai buvo nelauktas džiaug
smas, bet žmona apsiniaukė ir, 
atrodė, net supyko, lyg dakta
ro žodžiai būtų ją skaudžiai į- 
žeidę.

Be to, daktaras pastebėjo, 
kad mergaitės kosulys nėra iš 
limpamos ligos atsiradęs. Gali
mas daiktas, ji kuo nors savo 
gerklytę susižeidė. Žmona pa
žiūrėjo į daktarą tokiomis 
grasiomis akimis, tarsi būtų 
jam rodžiusi duris... Bet jis pa
stebėjo, kad pabandys paieško
ti tikros priežasties. Privertus 
mergaitės stipriau įsikosėti, iš 
jos gerklytės šaute iššovė aš
trus medžio gabaliukas, o gal 
du.

— Mergaitė neturi jokios 
limpamos ligos, — pasakė šal
tai daktaras.
čiusi pušinę skiedrelę, ar kurį 
kitą medinį daiktą. Žinoma, ji 
truputį įsipašino gerklę. Bet 
nieko blogo dar jai neatsitiko.

— Aš irgi taip manau, — 
pritariau daktarui. — Aš ma
nau, kad terpentinas yra labai 
geras vaistas nuo tam tikrų li
gų. Mano žmona galėtų tai 
jums geriau paaiškinti.

Bet ji nieko neatsakė. Tylė
dama ji išėjo iš kambario. Pas
kui mes niekada nebeprisimi
nėme, kas buvo atsitikę. Prie
šingai, mes be jokių didelių rū
pesčių ir jokių barnių sulaukė
me žilos senatvės.

Iš anglų k. vertė K.

Ji bus kram-

žmona išvažiuodama

Atostogos neapsimokėjo

Claude Doweil iš Tulsos, 
Okla., pakliuvo į kalėjimą, nes 
buvo gerokai įkaušęs. Jam be
sėdint, atėjo žinia, kad žmona 
keliasi į naują butą. Jis išsi
prašė vienai dienai atostogų. 
Koks buvo jo nustebimas, kai 
patyrė, kad žmona kėlėsi į... 
senąjį kalėjimą, kurį ji nusi
pirko už 500 dol.

Negerai sujungė

Šveicarijoje, Zuriche, 
nam profesoriui naktį paskam
bino ir paklausė:

— Ar čia vienas, vienas, vie
na, vienas?..

— Ne, —atsakė profesorius, 
— čia vienuolika, vienuolika...

— O, negerai sujungė. La
bai atsiprašau, kad jus iš lovos 
prikėliau.

— Tai nieko, — atsake pro
fesorius, — aš vistiek būčiau 
turėjęs keltis, nes juk telefo
nas skambėjo...

vie-

Meilė vargšams

Vokietijoje, Mueldorfe, vie
nas namų šeimininkas užrašė 
viršum durų staktos lokius 
gražius žodžius: "Vargšas yra 
toks pat žmogus kaip ir tu. Kai 
jis vargsta, padėk jam, nes taip 
įsako Dievas ir reikalauja gai
lestingumas.” Ant pačių durų 
tas “gailestingasis samarietis” 
prikalė lentelę su įrašu: "Elge
toms įeiti draudžiama.”

Nepaprasti nusikaltėliai
Australijoje St. Arlnaudo 

miesto taryba susirinko posė
džio, kuriame buvo svarsto
mas tik vienas klausimas: kas 
daryti su miesto tvenkinio gul
binais? Tie du jauni ir dailūs, 
ilgakakliai patirčiai, kai tik 
pamatydavo praeinančią mo
teli, tuojau kibdavo jai į kin
kas, žnaibydami ir sparnais 
plakdami. Nei viena moteris 
negalėjo ramiai pro tvenkinį 
praeiti. Miesto taryba nutarė 
įsigyti ir nuleisti į tvenkinį dvi 
gulbes. Nuo to laiko gulbinai 
daugiau nesižnaibė.

Ji man per jauna
šiaurės Afrikoje, Johannes- 

burge, Peter Chandler Pringle 
šventė 120 metų gimimo su
kaktį. Jis laikomas seniausiu 
vyru pasaulyje. Tarp kitų svei
kinimų jis gavo ir vienos vo
kietės pasisiūlymą už jo tekėti. 
Ji rašė ,kad turi 54 metus. “Aš 
jau du kartu buvau vedęs ir 
galėčiau vesti dar tretį kartą, 
bet imti 66 metais jaunesnę 
žmoną... ne, su vaikais aš ne- 
sivedu” — atsakė jis tai besi
pilusiai vokietei.

Pradžioje kalbėsimės 
protingai

Viena pagyvenusi moteris 
per laikraščius pasiskelbė ieš
kanti gyvenimo draugo. Jos 
skelbimas buvo toks: "Kas iš 
vyrų norėtų susipažinti su mo
terim, kuri ieško draugo pra
džioje tiktai protingiems po
kalbiams.”

Turtingas skurdžius
Ankaroje, Turkijoje, gatvė

je buvo suimtas elgeta Seyful- 
lah Hijz. Pasirodė, banke .jis 
turėjo pasidėjęs 200,000 fran
kų, jo nejudoma nuosavybė bu
vo verta 5 mllionų frankų ir 
jis dar buvo bendrininkas vie
nos didelės rūbų krautuvės. 
Pats vaikčiojo skuduruose.
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Ar galima išsiversti nemelavus
jei kam 

akis: tu 
įsižeidęs

Aštuntas įsakymas nelengva 
išlaikyti

Niekas nepagirtų, 
pasakytum tiesiai į 
meluoji. Drąsesnis 
rėžtų į ausį arba patrauktų į 
teismą. Bet jeigu tas “nemela
gis” pats būtų patrauktas į 
Dievo teismą .tai vargu jis ga
lėtų įrodyti, kad aštuntąjį įsa
kymą yra gerai laikęs. Kur 
nors ir kada nors jis bus pa
melavęs. Žmogaus nėra be dė
mės.

Ne kiekvienas galėtų išeiti 
baltas, ir pakliuvęs į mokslinin
kų psichologų rankas. Vienas 
kitas klausimas parodytų, ar 
jis linkęs visada tiesą sakyti, 
nieko neperdėdamas, nepagra
žindamas, nenutylėdamas. 
Žmonės stengiasi save patei
sinti ir dėl to gana dažnai apsi
lenkia su tiesa, nors ne visada 
tai laiko ir melu.
Vienoje didelėje įmonėje bu

vo atrinkta 500 tarnautojų, 
kurie buvo laikomi labai teisin
gais. Kiek ilgiau juos patyrinė
jus, pasirodė, kad kiekvienas 
iš jų pameluoja bent kartą į 
dieną. Viena tiesiakalbė pane
lė buvo taip išbandyta. Jos šir
dies draugas buvo paprašytas 
nupirkti jai naują suknelę. Pa
klausus, kiek ji mokėjo už tą 
gražų rūbą, atsakė: 17 dolerių. 
Ar ji melavo?...

Kaip geriau šelpti tremtinius
Balfo centras

Stengdamasis iš paskutiniųjų 
likusiems Europoje pagelbėti, 
tęsia vajų, kad besiartinančių 
Velykų švenčių proga savo ne
laimingiems broliams galėtume 
ir vėl pasiųsti dovanų.

Kai aukojate, kad žinotumėt 
ką tremtinis už jūsų auką gali 
šiandien Vokietijoje nusipirkti, 
pateikiame maisto kainas. Bal
fas seka jas. Kas pigiau gali
ma čia pirkti, užperka ir pa
siunčia prekes, kas pigiau Vo
kietijoje, to nesiunčia iš Ame
rikos.
. Duonos svaras Vokietijoje 

šiandien kaštuoja nuo 5 iki 6 
centų, kvietinių miltų — 8 c., 
bulvių — 2 c., ryžių — 18 c., 
mannos — 9 c., avižinių kruo
pų 15 c., makaronų 14 c., sau
sų žirnių 15 c., pupelių - šebel- 
bonų — 17 c., vištos kiaušinis 
5 c., kvorta pieno (nugriebto) 
7 c„ išrūgų 3 c., svaras obuo
lių nuo 7 iki 16 c., svaras mar
garino nuo 15 iki 20 c., sviesto 
tarp 60 ir 70 c., taukų 45 iki 
50 c., kiaulienos 70-80 c., jau
tienos 50-60 c., kumpio 85 c. 
iki $1.00, cukraus 14 c., kakao 
80 c., šokolado nuo $1.00 iki 
$2.00, pagal rūšį, kavos nuo 
$3,50 iki $4.00, arbatos $4.00, 
amerikoniškų cigarečių $4.00 
kartonas.

Prasti drabužiai ir avalynė, 
paviršutiniai žiūrint, atrodo 
Vokietijoj pigesnė. Bet nepa
lyginamai prastesnė. Tokios 
medžiagos iš viso Amerikoje 
nėra. Geros medžiagos rūbų 
sunku gauti ir jie nuo pusantro 
karto ir dviejų kartų branges
ni. Marškiniai vyrams geri kaš
tuoja iki $6.00 Vokietijoj. Nors 
Amerikoj yra daug brangesnių, 
bet toki $6.00 vertės marški
niai Vokietijoj, Amerikoje tc- 
kaštuoja tik $3.00 — $3,50. 
Tiek vyriškos tiek moteriškos 
kojinės Amerikoj pigesnės ir 
nepalyginamai geresnes. Lo
voms baltinių sunkiau gauti 
Vokietijoj ir jie brangesni, ne
gu Amerikoj.

Butų gauti sunku. Prasčiau
sias kambariukas, lic jokių pa
togumų ar šilumos, mėn. kaš
tuoja apie $10.00. Jei nori ge
resnį Imtą .tai turi dar užsi
mokėti už metus ar net ir dve
jus metus pirmyn nuomą, pats 
išsiremontuot ir dar duot pini
go už gavimą buto.

Du atsakymai

Vienas atsakymas yra tas, 
kad žmonėms sunku nemeluo
ti, jei jie nori taikiai gyventi 
su kitais arba išvengti nemalo
numų. Tai panelei buvo nema
lonu prisipažinti, kad jos širdin 
įkritęs bernelis jau perka jai 
dovanas. Ji nieko blogo nema
nydama, nenorėjo dar savo pa
slapčių atidengti, nors kitiems 
jos ir buvo žinomos. Žmogui 
sunku pačiam tai patvirtinti.

Kita pažiūra yra ta, kad ir 
kalčiausias melas yra blogis. 
Jis užkrečia kitus ir gali pa
stūmėti jau į stambų melą. A- 
merikietis psicholog Dr. 
John Morgan, jau miręs, yra 
užrašęs tokį atsitikimą. Viena 
motina išbarė paaugusį sūnų, 
kad jis per akis meluoja. Kai 
ji paklausė, iš kur jis to išmo
ko, tai sūnus kaltę prikišo mo
tinai. “Kai aš buvau mažas,— 
aiškino jis, — tu kartą man 
pasakei: jei ateitų ponia 
Schmidt, pasakyk, jog manęs 
nėra namie.” Ta motina neno
rėjo turėti nemalonumo, nes 
ponia Schmidt buvo labai įkyri, 
bet ji nenorėjo, be abejo, tu-

Vaistai, gydytojai, dentistai, 
kai nėra IRO, ligoninės ir kiti 
ligoniui reikalavimai. kaip 
specialus maistas, tinkama 
temperatūra — kuras — labai 
brangu, o kai pinigo neturi kur 
uždirbti ar gauti ,ir jei nebūtų 
Balfo ir jei Balfas aukų negau
tų, baisu ir pagalvoti kokio li
kimo mūsų broliai Europoje 
susilauktų šiandien!

Šiandien Vokietijoj ir Aust
rijoje yra 523 džiovininkai, 38 
proto ligoniai, 471 chroniškas 
ligonis, 682 seneliai - bejėgiai, 
virš 70 m., 2,797 vaikučiai ir 
530 dėl nedarbo į vargą patekę 
tremtiniai, buvę legijonieriai ir 
kiti. Viso tokių yra 5,041. Jei 
tik po $10.00 jiems norėtume 
Velykų šventėms padovanot, 
reikėtų $50,410.00. Ar visos 
Amerikos lietuviai tos dova
nos negalėtų Velykų šventėms 
tremtiniams padovanot?

Balfo skyriai, parapijų kle
bonai, draugijos, klubai, šalpos 
organizacijos, Susivienijimai, 
pavieniai asmenys, biznieriai, 
profesionalai, darbininkai — 
visi galį aukoti žino, kad aukų 
reikia ir geriausiai žino, kad 
Balfo įstaiga nėra pajėgi daug 
raginti ar priminti, jog aukų 
reikia. Tą žino kiekvienas lie
tuvis. Tą žino tie kuriuos lan
kė BALF atstovai, tą žino ir 
tie. kurių neturėjo progos ap
lankyti.

82,000 svarų maisto ir rūbų 
tremtiniams Vokietijoje.

Trijų savaičių laikotarpyje 
Balfo centras išsiuntė tremti
niams Vokietijoje tris maisto, 
rūbų ir avalynės siuntas. Jose 
buvo 40,000 svarų maisto ir 
42,000 svarų rūbų ir avalynės. 
.Ši didelė dovana yra bendro 
Amerikos lietuvių darl>o vai
sius ir už ja didelis ačiū pri
klauso tūkstančiams pasišven
tusių lietuvių visoje Amerikoje, 
kurie ne tik patys aukavo, bet 
ir padėjo rinkti pinigus, rūbus 
ir avalynę vargšams sušelpti.

• Kartais vienas, kitas asmuo 
kelia klausimų, kad atėjo lai
kas decentralizuoti šalpos dar
bų ir siųsti gerybes pakietu- 
kais, girdi, tai pigiau kainuo
tų.

Argi taip yra?
Iš tų 82,000 svarų gerybių, 

galima būtų padaryti 4,000 pa-

Kaip
O

Deja,rėti ir sūnaus melagio, 
pasirinko antrą blogybę. Atsi
tiko tai dėl to, kad “menko 
daikto” nelaikė melu.

Ką žmonės laiko 
kvailybe?

Viena daktarė buvo tokios 
pat nuomonės, kaip ir ana mo
tina. Ji kartą susipažino su 
jaunu vyru, savo pacientu. 
Jiems bedraugaujant, paaiškė
jo, kad jauna daktarė nėra 
tiesiakalbė. Jiedu susiginčijo. 
Tada ji patarė tam jaunam vy
rui visada sakyti tiesą ir pa
čiam patirti, kas bus. Jis tik
riausiai neteksiąs visų savo 
draugų. Po savaitės jau visi 
plačiai kalbėjo, kad tas jaunas 
vyras dėl daktarės rankos yra 
pamišęs.

O kaip aš pasielgčiau?
Vieni žmonės ir didelį melą 

pateisina, jei tik jiems naudin- ! 
ga, o kiti vengia netiesos net 
ir smulkmenose. Dauguma 
praeina pro vidurį. Galima ne
sunkiai patikrinti, koks laipsnis 
yra mūsų pačių tiesumo. Štai 
dešimts klausimų. Pabandyki-

kietukų, po 20-25 svarus kiek
vieną. Turint galvoje, kad vie
nam į užjūrį pakietukui reikia 
apie 2 svarus vyniojamos me
džiagos. tuo atveju bendras 
svoris tų visų pakietukų būtų 
apie 90,000 svarų. Tą pakietu- 
ką persiuntimas paštu kainuo
tų mūsų visuomenei $12,600.- 
00, nes vieno svaro persiunti
mas kainuoja 14 centų.

Balfo vadovybė užpirko 40,- 
000 svarų maisto urmo kaino
mis ir dėlto sutaupė dar apie 
$2,000.00.

Balfo centro siuntų trans
portą apmoka Amerikos val
džia. Tuo būdu sutaupyta apie 
$14,600.00. Trijų mėnesių lai
kotarpyje Balfas yra gavęs au
kų apie $9,000.00, vadinasi, 
siunčiant tas gerybes paskirais 

pakietukais, pinigų nepakak
tų pašto išlaidoms. O juk dar 
reikėjo pirkti 40,000 svarų 
maisto. Taip pat labai daug 
laiko ir darbo reiktų pašvęsti 
tiems 4,000 pakietukų sudary
ti. •

Balfo vadovybė, užpirkdama 
urmu prekes, ne vien gauna 
didelę nuolaidą iš kompanijų, 
bet taip pat parenka tokias 
prekes, kurios šiuo metu Vo
kietijoje yra dvigubai bran
gesnės, kaip Amerikoje. Todėl 
ir šiuo atveju aukotojo auka 
tampa dvigubai vertingesnė.

Panašių siuntų Balfo orga
nizacija stengias kasmet iš
siųsti bent 3-4 kartus ir tai ne 
vien į Vokietiją, bet taip į 
Austriją. Prancūziją. Italiją. 
Tai pasiekti Balfo vadovybė 
gali tiktai visos lietuvių visuo
menės remiama. Šiuo metu 
vien Vokietijoje yra 8,000 pa
galbos reikalingų tremtinių ir 
Balfo vadovybė gerai supranta, 
kad šiomis trimis siuntomis 
šalpos problema nėra galutinai 
išspręsta, nes vienam tremti
niui vidutiniai teks vos apie 5 
svarai maisto ir tiek pat rūbų, 
ir todėl prašo visų geraširdžių 
Amerikos lietuvių toliau remti 
šį kilnų artimo šelpimo darbą 
ir savo aukomis sudaryti sąly
gas netrukus vėl išsiųsti kelias 
dideles siuntas.

Aukas malonėkite siųsti Uni- 
te<l Lithuanian Rclief Fund of 
America, Ine., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y., — Blafo 
telefonas EVergreen 7-1422. 

me atsakyti patys sau, o paskui 
pažiūrėsime, kas iš to išeis?

1. Svečiuose buvo gana nuo
bodu. Skirstantis šeimininkė 
teiraujasi: “Ar smagiai pas 
mus praleidote vakarą?”

2. Jūsų pažįstamas ar drau
gas sunkiai serga. Gydytojas 
jums pasakė, kad jis ilgai ne
gyvens. Aplankote ligonį, o jis 
klausia: “Ar manote, kad aš 
ilgai negyvensiu?”

3. Jus pakvietė į krikštynas. 
Ten radote dar porą mažų pi
pirų. Vienas iš jų pribėga ir 
sako: “Gandras man atnešė 
sesytę. Ar taip, dėde?”

4. Teko atleisti vieną tar
nautoją. Jis užeina pas Jus, į- 
staigos viršininką, ir klausia, 
“Ar tiesa, kad mane atleidžia 
už nedorą elgesį?”

5. Gerai nutukęs draugas ar 
draugė rūpinasi numesti svo
rį, bet neatrodo, kad būtų su
menkęs. O jis teiraujasi: “^r 
Jums neatrodo, kad aš paplo- 
nėjau?”

6. Duonos krautuvėje paste
bėjote, kad apdriskęs vaikas 
vogčiomis nudžiovė vieną ke
paliuką. Krautuvininkas jūsų 
klausia: “Gal matėte, kur din-' 
go tas kepaliukas duonos?”

7. Gavote dovaną, kuri jums 
nepatinka ir kurios nenorėtu

mėte priimti. Mandagumas
verčia vis dėlto pranešti, kad 
gavote. Ar jūs pasakysite, kad 
dovana nepatinka?

8. Iš ryto įstaigoje Jūs ko 
susimąstote. Prisimenate ne
švankų arba labai privatų sap
ną. Bendradarbis pastebi ir 
klausia: “Apie ką jūs galvoja
te?”

9. Draugės vyras užsuko pas 
jus į namus. Gana maloniai 
pasišnekėjote. Paskui sutikote 
jo žmoną, kuri panoro nusis
kųsti užklausdama: “Ar jums 
neatrodo, kad mano vyras per
daug vaikosi kitas moteris?”

PINIGUS GALĖSIME SKALBTI
Vaikščioti sa neskalbtais 

baltiniais yra nekultūringa, o 
dar labiau nehigieniška. Neva
lyvo žmogaus visi vengia. Bet 
kai jis išsiima pinigine, taip 
pat gerokai nudėvėtą, ir moka 
krautuvėje už nupirktą daik
tą Jai jo pinigas patenka į 
krūvą kitų. Iš jos duodama 
grąža. Niekas neklausia, iš 
kieno kišenės ji ateina. Pini
gas eina pro visų rankas, eina 
nesiprausęs, nevalytas ir į šalį 
nemetamas. Per metų metus jis 
praeina pro tūkstančius rankų, 
rankų baltų ir juodų, sveikų ir 
nesveikų, sąžiningų ir sukčių. 
Jis visiems tinka. Kuo daugiau 
jo ateina, tuo geriau. Niekas 
neklausia, ar jis ligotas ar 
sveikas — klausiama tik, ar 
nepadirbtas.

Seniau kitaip buvo. Seniau 
pinigai buvo daugiausia auksi
niai — tiesiai gabalas aukso. 
Jį galėjai prausti ir šveisti. Ži
noma. jei perdaug nušveisi, 
mažiau svers, tai mažiau ir tu
rėsi. Bet apsimoka mažiau tu
rėti pinigo ,o daugiau sveika
tos. Be to seniau buvo dar ir 
kitokie pinigai: buvo mokama

Šventoji ties Anykščių Ulelių—vienas irražiaunių Lietuvos gamtos kampelių.

10. Koncerte atsisėdote šali
mai solistės vyro. Visi jai plo-^ 
ja, bet jūsų pliaukšterėjimas 
jam pasirodė per silpnas. Jis ir 
klausia: “Kaip patinka jums 
mano žmonos balsas. Neblo
gas?”

Kaip jums atrodo šie 
klausimai?

davinius, 
dešimtis 

Tai tiesos 
tartų —

Jie buvo išdalyti 500 įvairių 
asmenų. Surinkus 
pasirodė, kad tiktai 
pasakytų visą tiesą, 
karžygiai, o gal kas
“bepročiai.” Visas trečdalis at
sakė, kad jie nei vienu atveju 
tiesos nesakytų. Tai galėtų ki
tą užgauti arba pačiam būtų 
nemalonu. O kaip jums atro
do?

Kas gali atsakyti bent į aš
tuonis klausimus “taip”, yra 
labai tiesus žmogus. Septyni ar MOKSLO IR TECHNIKOS NAI.lil.XOS 
šeši atsakymai rodo žmogų 
daugiau negu vidutinį. 
Penki, keturi ar net trys atsa
kymai rodo vidutinį žmogų. 
Du ar nei vieno — rodo žmo
gų labai jau “apdairų”: jis bijo 
ir kitą įskaudinti ir pats nenori 
turėti nemalonumo.

Tiesa visiems privaloma

Aštuntas įsakymas yra pri
valomas net ir smulkmenose. 
Jei žmonės daugiau save kont
roliuotų, liežuvis galėtų būti 
žymiai švaresnis, o dar labiau 
— sąžinė. Sakyti tiesą žmogus 
privalo. Taip pat daug priklau
so nuo to, kam jis sako ir kaip 
pasako. Mandagumas ir tiesu
mas yra sunkiausiai suderina
mi dalykai. Vienas ir didelį 
dalyką pasako neužgaudamas. 
antras ir su smulkmena išdras
ko akis. Vieni meluoja per a- 
kis. Tai dorinė menkysta, jei 
tokie žmonės yra psichiškai 
sveiki. Kiti yra tokie “tiesiakal
biai", kad rėžia žodį kur reikia 
ir kur visai nereikia. Tik jie 
nemėgsta, kad kas kitas jiems 
taip atrėžtų. Vadinasi, ir jiems 
patinka melas kitų lūpose. O 
reikia išsiversti be jo. —k.

jaučiais, kailiais, javais, drus
ka... Tokie “pinigai” per žmo
nes plačiai neidavo ir ligų ne
platindavo. Juos ir čiupinėti 
mažai kas čiupinėjo. Vadinasi, 
kai žmonės buvo mažiau kul
tūringi, — galimas daiktas, 
mažiau ir prausėsi, — tai ne
praustų pinigų kišenėse netu
rėjo ir į bankus nekrovė. “Pi
nigai” ganėsi ant lauko arba 
buvo sandėliuose.

Dabar ir visas žmogus ir vi
sas jo butas yra švarutėlis. Tuo 
tarpu pinigas, tas žalias bank
notas kišenėje, nuo savo “gimi
mo” dienos jokios pirties ne
mato, o daug pasaulio apeina, 
nusivalkioja, kaip koks padau
ža, dulkėmis apželia ir ligų ba
cilomis apsikrečia. Bet jis yra 
pinigas. O pinigui viskas atlei
džiama....

Taip buvo JAV dar pernai ir 
taip yra dar šiemet. Kitais me
tais su pinigu jau bus kitaip. 
Tas “didžiai gerbiamas ponas” 
bus skalbiamas ir šveičiamas. 
Taigi, ateina ir jam švaros me
tas. Ir jei jis jausis nepatenkin
tas. tai protestus galės rašyti 
moteriškoms kojinėms, į ku-
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KARAS PRIEŠ PERSI
ŠALDYMU

Persišaldymui paskelbtas ka
ras. Jį nori visai išvyti iš Ame
rikos arba vietoje “nuginkluo
ti”, kad jis žmonių nebekan
kintų. Yra apskaičiuota, kad 
dėl tarnautojų ir darbininkų 
persišaldymo visos Amerikos į- 
monės per metus turi keturis 
milijardus dolerių nuostolių, 
nes sergantieji neateina į dar
bą. Tad geriau supilti dideles 
sumas tyrinėjimams, kad būtų 
surasti vaistai, nes visa tai vė
liau apsimokės. Šiems dide
liems medicinos žygiams yra į- 
kurtas specialūs “persišaldymo 
fondas.” Bus sutelktos visos 
priemonės tyrinėjimams. Su - 
prantama, tai pareikalaus daug 
laiko ir pinigų. Tyrinėjimai 
bus daromi laboratorijose, uni
versitetuose, įvairiose pasaulio 
dalyse, šiltose ir šaltose srity
se.

Iki šiol medicina dar neišaiš
kino, kas yra persišaldymas. 
Visi gydytojai spėja, kad jį iš
šaukia trumpi ar chroniški 
kvėpavimo trukdymai. Niekas 
nežino, kaip jis prasideda ir 
kaip iš jo išsigelbėti. Vartoja
mi vaistai ar kitos medicinos 
priemonės padėjo tik sušvel
ninti jo reiškinius, bet negalė
jo pakeisti pačios ligos eigos.

AEKŠTAS KR Al’J O SPAUDI
MAS GALI BCTI NOR

MALES
Kai kurie Nevv Yorko gydy

tojai paskelbė, kad aukštas 
kraujo spaudimas gali būti 
normalus. Jie pasirėmė tyrinė
jimais ir statistikomis, kurios 
rodo, kad žmonės gali turėti 
aukštą kraujo spaudimą ir vis 
dėlto nejausti jokios širdies li
gos. Tokiu būdu dabartine nor
mali kraujo spaudos linija gali 
būti pakelta aukščiau. Aukštą 
kraujo spaudimą laikant nor
maliu, nebūtų atleidžiami iš 
fabrikų darbininkai, kurie da
bar .padidėjus kraujo spaudi
mui, netenka darbo.

rias jis dažnai kišamas. Mat. 
bankai nusižiūrėjo, kad “nv- 
lon” kojinės, kurios puošia mo
teris, gali puošti ir pinigus. 
Vienu žodžiu, nutarta jau 1953 
metams banknotus spausdinti 
iš ‘nylon” popierio, kuris bus 
galima ir skalbti, ir muilo mil
teliais trinti, ir kitaip švarinti. 
Ar nehigieniška? Štai parsine
ši penkinę, “nuklvnini” ir didi 
į nedegamą spintą švarią. Ar 
švariai jis uždirbtas — kitas 
reikalas. Nevisada to ir poli
cija klausia.

Taigi, bus
pinigais, kad 
dezinfekcijos
lyklą, o paskui jau... j kišenes. 
Bus ne tiktai malonu, kad jis 
pas tave ateina, liet kad ateina 
švarus, išskalbtas ir išvalytas. 
Ar valys juos ir krautuvės bei 
saliūnai. dar neaišku. Svarbu, 
kad kiekvienas popierinį pini
gą galės pats skalbti, kaip sa
vo marškinius. Kas duos kitam 
suterliotą ir prakaitu sumirku
sį, bus laikomas nekultūringu 
žmogumi. Iš jo tokio pinigo 
niekas ir neims. Ar tikrai ne
ims*... Banknotas

toks reikalas su 
pirma jie eis į 

kamerą ar j va-

-Senat. R. Taftas rinkiminės kam
panijos reikalais važinėja po kraš
tu. Čia matome, kaip ji, atvykusi 
į Oregon. VXis.. sveikina du jauni 
jo kandidatūros "rėmėjai" -J. Bar- 
ber ir R. Sehoebel.

..■/&

N Al JA MAŠINA ŽEMĖS 
CKIO REIKALAMS

Vokietijoje viena Reino plie
no bendrovė Wittene pradėjo 
serijinę gamybą naujos ūkio 
mašinos. Ji tuo ypatinga, kad 
pritaikyta įvairiems ūkio dar
bams. Tui;i 14 kombinuotų per-, 
jungimų, kurie gali atlikti 28 
rūšių darbus. Paprastai ją 
valdo ir darbus tvarko pats šo
feris. Mašina turi 20 PS dize- 
lio motorą, pati važiuoja ir ga
li vežti visus darbo įrankius.

TĘSIAMI POMPfiJOS TYRI
NĖJIMAI

Prie Neapolio Vezuvijaus už
verstas Pompėjos miestas vėl 
atgijo. Paskutiniais laikais 
nutrūkę tyrinėjimai ir kasinė
jimai vėl pradėti. Ateinan
tiems 5 metams italų vyriau
sybė paskyrė 600 milijonų ly
rų. kad būtų baigti kasinėji
mai ir senąjį miestą atidengtų 
saulei ir žiūrovams. Šita suma 
nėra mažmožis, nes Italija po 
karo dar neatsigavo ir nesu
stiprėjo. Tačiau senoji Romos 
imperija, jos griuvėsiai veikia 
italus, keldami jų dvasią, ir 
jie nesigaili pinigų, kad ir 
Pompėja būtų atkasta.

Tolimesniems kasinėjimo 
darbams vadovauja prof. Ama- 
deo Majuri, kuris jau 30 metų 
triūsia Pompėjoje ir sutvarkė 
jos iškasenų muzėjų. Taip pat 
kasinėjimuose dalyvaus ir kitų 
kraštų moksilininkai, archeolo
gai, kurie kievieną smulkmeną 
fotografuos ir aprašys.

NAlJAS ŽIVIES APDIRBI
MO BŪDAS

Liubeke, Vokietijoj, pradėtas 
naudoti naujas būdas žuvies 
konservams gaminti. J dėžes 
žuvis dedama žalia, o iškepa
ma jau dėžėse infraraudonais 
spinduliais ir elektros pagalba 
išrūkoma. Darbo procesas yra 
greitas ir švarus. Niekas dabar 
konservuojamos žuvies neliečia 
ir atkrinta ligšiolinis jos kepi
mas bei paprastai dūmais ra
kinimas. O taip pagaminti kon
servai yra skanesni.

t
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
LRKSA AUGA IR KLESTI

Wilkes Barre, Pa.

Long įsiand žinios
Port Jefferson, L. I.

• Kun. Antanas Petraitis, 
dirbantis pastoracinį darbą 
Chicagos Šv. P. Marijos Gimi
mo parapijoje. J. E. arkivysk. 
J. Skvirecko pakeltas į garbės 
kanauninkus.

• Teklė Šamavičienė, gyv.
Tacomoje, staigiai mirė kovo 8 
d., sulaukussi 63 metų. Velionė 
buvo ypatingai populiari u 
branginama naujai atvykusių
jų lietuvių, kuriems ji iki pat 
paskutinės savo valandos rodė 
didelį nuoširdumą ir teikė viso
keriopą pagalbą.
• Kęstutis Skrupskelis. išvež

tojo Sibiran "XX Amžiaus” 
redaktoriaus sūnus, susitaupęs 
5 dolerius įstojo nariu į Lietu
viškos Knygos klubą. Panašiai 
yra padarę dar keletas susi
pratusių hartfordiečių lietuvių 
šeimų jaunuolių.

• Lituanistinės mokyklos šv. 
Kryžiaus parapijos. Chicago- 
je. mokiniai išsiuntė Diepholzo 
Lietuvių gimnazijos mokiniams 
porą siuntinėlių, kaip Velykų 
dovaną.

Lietuviškos laidotuvės airiu 
parapijoje

Kovo 20 d., po trumpos li
gos. Port Jefferson ligoninėje 
mirė gera lietuvė katalikė 
Magdalena Klimašauskienė-O- 
želiūtė. gimusi Igliaukos para
pijoje. Marijampolės apsk. A- 
merikoje išgyveno apie 40 me
tų.

Liūdinčius paliko vyrą My
kolą. Port Jefferson Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo steigė
ją ir dabartinį jo pirmininką.— 
sūnus inž. Vincą ir Mykolą, 
dukteris Oną. Teresę. Mildred 
ir Marijoną, brolį Jurgį, sese
rį Marijoną Barčiauskienę iš 
Nevv Jersey ir penkis anūkus. 
Visi Klimašauskų vaikai, nors 
ir čia gimę, gerai kalba lietu
viškai.

Talpi Port Jefferson bažny
čia buvo pilnutėlė liūdinčių gi
minių ir artimųjų. Trys gimi - 
naičiai kunigai — M. Kemėžis 
ir V. ir A. Pažereckai atlaikė

už mirusios vėlę pamaldas ir 
palydėjo į kapus, dalyvaujant 
dideliam būriui artimųjų.

Balandžio 5 d. Port Jeffer- 
sono INFANT JESUS bažny
čioje įvyks visiems Long Is- 
land lietuviams katalikams, to
li gyvenantiems nuo lietuviškų 
parapijų, priešvelykinis susi
kaupimas. Lietuvis kunigas iš
pažinčių klausys nuo 4 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vak. Visi lietuviai katalikai 
nuoširdžiai yra kviečiami pasi
naudoti šia proga, atlikti vely
kinę išpažintį. Ypatingai yra 
kviečiami tie. kurie 
vartoja anglų kalbą.

Blue Point, L.
Amerikos Lietuvių

silpniau

• Dr. Vaclovas šaulys ir jo 
žmona dr. Augusta Zauniūtė- 
šaulienė, neseniai išlaikė vals
tybinius egzaminus. Šauliai gy
vens Brighton kolonijoje.

• Adv. Antanas Olis, Chica
gos Sanitary district preziden
tas, respublikonų partijos va
dovybės pakviestas būti parti
jos pirmininko Guy Gabrielson 
padėjėju. Respublikonų partija 
yra sudarius tautinių grupių 
skyrius ir Antanas Olis yra 
lietuvių sekcijos direktorius.

• Tautvydas Janulaitis, gyv. 
Toledo. Ohio. tiktai praeitais 
metais kovo 2 d. paimtas į JAV’ 
kariuomenę, jau pasiekė a*si- 
žymėjimų. Po pusės metų ka
rinės tarnybos jis buvo nusiųs
tas į leadership mokyklą ir ją 
baigė, ir tuojau pakeltas į gru
pės vadus Cpl. laipsniu. Šitą 
pakėlimą mūsų tautietis gavo 
pirmasis batalione, šią žiemą 
Janulaitis, kuris yra išsiųstas 
tęsti tarnybą Vokietijoje, daly
vavo slidininkų turnyre Berch- 
tesgaden ir išsikovojo pirmą 
vietą. Tarnybos metinių proga, 
kovo 2 d. Janulaitis gavo įsa - 
kymą perimti būrio vado 

(sgt.l pareigas, net su assist. 
sgt. savo žinioje.

• Dariaus - Girėno Amerikos 
Legiono Postas Chicagoje vyk
do didelio masto kraujo vajų 
Korėjos kare sužeistiesiems.

• Clevelando Alto skyriaus 
narių susirinkime nario mokes
čio per metus iš kiekvieno na
rio nutarta imti po 1 dol.

• Kun. Zenonas Gelažius, a- 
sistentas prie šv. Tomo Akvi
niečio bažnyčios St. Louis mie
ste. gavo žinių, kad jo motina 
mirė ištrėmime Sibire.

• Lietuvos padėtį rusų oku
pacijoje aprašo Chicagos lenkų 
laikraštis "Dziennik Chica- 
gouski”. parodydamas nema
žai palankumo skriaudžia
miems lietuviams.

• Laikraštis “Amerikos Lie
tuvis” minėjo savo 45 metų 
sukaktį. Minėjimas ‘vyko Wor- 
cester Mass. kovo 16 d. Lie
tuvių Klubo salėje. Drauge bu
vo švenčiama ir dr. Jono Ba
sanavičiaus 100 metų gimimo 
ir 25 m. mirties paminėjimas.

• Eugenijus Orentas, Hart- 
ford. Conn. ateitininkų pirmi
ninkas. išvyko į JAV kariuo
menę. Kuopa suruošė jam iš
leistuvių pobūvį.

• Dainavos ansamblio kon
certai įvy ksta Wilkes Barre. 
Pa. balandžio 19 d. ir Carnegie 
Hali. Nevv Yorke balandžio 20 
d.

L
Piliečių 

Klubas ruošia iškilmingą “Bai
siojo Birželio” minėjimą. Mi
nėjimas įvyks, Stony Brook 
Lodge’je Juaker Path, Stony 
Brook. L. I.. N. Y. (Pranės La
pienės vasarvietėje I. birželio
22 d. J minėjimą numatoma 
kviesti žymūs menininkai ir 

garsūs kalbėtojai, pergyvenę 
1941 tragediją, o taip pat ir 
visi lietuviai gyveną tarp Mon- 
tauk Point ir Coney Island.

Greenpoit, L. I.
Balandžio mėn. 27 dieną bro

liai Matuzai atvyks su lietuviš
ku filmu į Greenpoit’o parapi
jos salę. Visi Long Island lietu
viai. kurie dar nėra matę šių 
gražiųjų filmų, yra kviečiami 
kuo gausiausiai dalyvauti.

Kovo 24-27 dienomis Lietu
vių Romos Katalikų Susivieni
jimo vykdomoji taryba posė
džiavo. Tai buvo priešseiminis 
suvažiavimas. Daug laiko pa
švęsta pasitarimams apie sei
mą, kuris 'vyks š. m. birželio 
30 ir liepos 1, 2 ir 3 dienomis, 
Statler viešbutyje, New Yorke. 
Vykdomoji Taryba reiškia pa
dėką LRKSA Nevv Yorko- 
New Jersey apskričiams, suda
riusiems veiklų seimo rengimo 
komitetą. Neabejojama, kad 
seimas bus šauniai surengtas 
ir sėkmingas.

Du milijonai dolerių ižde
Iš finansinių pranešimų tary

bai paiškėjo, kad praėjusį sau
sio mėnesį LRKSA savo turtu 
išaugo iki dviejų milijonų do
lerių. šiuo metu jau turima 
per du milijonus dolerių. Ji 
pagrįsta saugiais investimen- 
tais. Taryba, išklausiusi finan
sinį raportą, dėkojo sekreto
riui Vincui Kvetkui ir finansi
nei komisijai už išmintingą ir 
saugų organizacijos turto in - 
vestavimą ir akylą jo globą. 
Prieš tarybos susirinkimą iždo 
globėjai ir trys seimo išrinkti 
kontrolės komisijos nariai per
žiūrėjo visas finansų knygas, 
patikrino investimentus ir 
viską rado geriausioje tvarko
je.

šiomis dienomis ir Pennsyl- 
vanijos valstybės apdraudos 
departamento revizoriai tikri
na Sus-mo turtą ir visus orga
nizacijos reikalus. LRKSA, 
kaip ir kitos panašios rūšies or
ganizacijos, yra griežtoje ir a- 
kyloje valdžios kontrolėje.

Pažymėtina, kad 1951 me
tų paskutiniame pusmetyje or
ganizacijos turtas paaugo 
$47,000.00. Nepaisant pernyk
ščio gana didelio narių mirtin
gumo, turtas žymiai padidėjo 
ir organizacijos “solvencv” — 
pajėgumas išpildyti nariams į- 
sipareigojimus yra sustiprėjęs. 
Tai džiugus reiškinys.

Naujų narių pernai kiek ma
žiau teprisirašė, nes tik vienas 
generalinis organizatorius tesi- 
darbavo.

Vykdomoji taryba džiaugiasi 
ir kitu maloniu reiškiniu. 
Kuopos ir paskiri nariai dos
niau aukoja Lietuvos Laisvini
mo Fondui, kuris buvo įsteig
tas 1950 m. seime. Šios aukos 
nutarta persiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Susirinkime dalyvavo Vvkd. 
Tarybos nariai: kun. Jonas 
Baltusevičius, dvasios vadas: 
Leonardas šimutis, pirminin
kas; adv. Jonas Grigalius. vi
cepirmininkas: Vincas Kvet
kus .sekretorius: Petras Kara- 
šauskas, iždininkas: Vincas 
Abromaitis, iždo globėjas; Dr. 
V. Kriščiūnas, gydytojas kvo
tėjas. Susirinkime buvo ir Ma
tas Zujus, “Garso” redakto
rius. J suvažiavkną dėl ligos 
negalėjo atvykti iždo globėjas 
Jurgis Venslovas. iš Clevelan
do. —Koresp.

Pittsburgli. Pa.
Bandomasis susirinkimas

I
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CLEVELAND, OHIO

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKL’S. Direktorius
•F^TA DIENIAIS 2 V AL. POPIET. —s— WWRL 16M» kc

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangorris transliuojami jvairūs visuomenės pranešimai, 
nauj'enos, muzika * vietinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės.

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JFZA VITAS
Mnsikoa Dir.

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

J. P. OINTSL'S 
IHrrktorrua

V. l’BAREVICR S 
Prane^img Dir.

ALTo Clevelando skyrius kyla

Amerikos Lietuvių Tarybos 
tikslai dideli ir reikšmingi — 
jungti Amerikos lietuvių demo
kratines jėgas pagrindiniams 
demokratybės dėsniams lietu
vių tarpe skleisti bei palaikyti, 
ginti visų tautų — didelių ir 
mažų lygias teises j laisvę ir 
nepriklausomą valstybinį gyve
nimą. kovoti už pagrindines 
žmogaus teises, taip pat ginti 
ir saugoti JAV nepriklausomy
bę. garbę ir demokratinę san
tvarką. Dėl to ALTas rūpinasi 
atstatyti Lietuvos nepriklauso
mybę. teikia moralinę ir me
džiaginę pagalbą dėl savo lais
vės kovojantiems lietuviams, 
garsina Lietuvos vardą, remia 
išlikusias Lietuvos Respublikos 
įstaigas ir t.t.

Kad šitie tikslai būtų pasiek
ti. ALTas į savo veiklą sten
giasi įtraukti visą plačiąją A- 
merikos lietuvių visuomenę. 
Dėl to jo skyriai sudaromi iš 
centrinių organizacijų kuopų ir 
vietinių draugijų atstovų — 
kiekviena draugija ar kitas ku
ris organizuotas vienetas siun
čia po tris atstovus.

Šituo būdu sudarytas Alto 
Clevelando skyrius iš pagrindų 
pasikeitė — išaugo narių skai
čiumi ir sustiprėjo naujomis 
pajėgomis. Todėl ir kovo 23 
d. lietuvių salėje įvykęs sky
riaus susirinkimas turėjo nu
džiuginti kiekvieną gyvos tau
tinės sąmonės lietuvį — čia su-

sirinko net 39 organizacijų bei 
draugijų atstovai, kalbą maž
daug dviejų tūkstančių organi
zuotų lietuvių vardu. Kaip pa
reiškė susirinkimą atidaryda
mas Alto Clevelando skyriaus 
valdybos pirm. M. Drosutis, 
šiuo atžvilgiu Clevelande jis y- 
ra istorinis, nes toks gausus 
Alto susirinkimas čia įvyksta 
pirmą kartą.

Pranešimą apie skyriaus 
veiklą perskaitė valdybos sekr. 
J. Mikolauskas: surengtas bir
želio trėmimų minėjimas su 
komunistų nusikaltimus vaiz
duojama genocido paroda, 
piknikas, vakaras, padaryti ke
li pasitarimai su organizacijų 
atstovais, sudarytas JAV Lie
tuvių Bendruomenės Clevelan
do laikinasis organizacinis ko
mitetas. surengtas iškilmingas 
Vasario 16 šventės minėjimas 
ir kt. Taip pat pakviesti į Cle- 
velandą atvykti ir trys iš Lie
tuvos atbėgę lietuviai žvejai.

Iždo raportą perskaitė A. 
Buknvs: 1951 m. turėta 2764.- 
02 dol. pajamų. 2535.30 dol. iš
laidų, kasoj yra 228.72 dol.

Susirinkimas valdybai už 
veiklą ir atliktus darbus pa
reiškė nuoširdžią padėką.

Valdyba buvo perrinkta 
pati: M. Drosutis — pirm., 
Malinauskas ir J. Daugėla 
vicepirm.. J. Mikolauskas 
sekr., J. Kuzas — ižd i n.,
Salasevičienė — finansų rašti
ninkė, A. Buknys ir K. Gaižu-- 
tis — iždo globėjai, V. Rocevi- 
čius — korespondentas. Bet 
skyriui išaugus ir atsirandant 
daugiau darbo, buvo nutarta 
valdybą papildyti dar trimis 
naujais nariais — viešu balsa
vimu buvo išrinkti A. Augus- 
tinavičienė. Pr. Joga ir V. Ka- 
sakaitis. kand. — A. Laikūnas 
ir Luckienė.

Susirinkmui žodį tarė ir sve
čias Balfo atstovas J. Valai
tis. Jis pasidžiaugė Clevelando 
lietuvių organizuotumu, sakė 
juos galėsiąs pavyzdžiu paro
dyti ir kitiems. Neseniai grįžęs 
iš Europos pasveikino ten liku
sių vardu, padėkojo už pašalpą, 
bet ragino ir toliau vargą varg
stančius nepamiršti. St. P.

Lietuvių Bendruomenės sky
riui Pittsburghe įsteigti, įvykęs 
kovo 26 d., praėjo gana gyvai, 
duodamas truputį vilties atei
čiai. Susirinkimą atidarė ir 
pravedė B. Jucevičiūtė, tremti
nių draugijos pirmininkė. Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
reikalą referavo prof. K. Pak
štas. Toliau sekė atstovų pasi
sakymai ir diskusijos. Prieita 
išvados šaukti susirinkimą ba
landžio mėn. 6 d. 4 vai. po pie
tų Lietuvių Piliečių Klubo pa
talpose. Susirinkimui referen
tu pakviestas kun. A. Sušins- 
kas.

X

Lietuvos žvejai, kap. L. Kub- 
lickas, J. Grišmanauskas ir E. 
Paulauskas, visai neseniai<pa
bėgę iš anapus geležinės už
dangos, balandžio 27 d. atvyk
sta į Pittsburghą papasakoti 
apie mūsų brolių lietuvių pasi
likusių tėvynėje gyvenimą.

Tag Day likusiems lietu
viams tremtyje sušelpti numa
tyta š. m. gegužės mėn. 6 d.

Kun. M. Kazėnas, šv. Ka
zimiero parap. klebonas, kovo 
28 d. išvyko atostogų į Floridą.

Lietuvos Vyčiai šiuo metu 
veda naujų narių vajų, kuriam 
vadovauja A. Rodgers. R. Bu
kauskas ir O. Morkūnaitė.

Paterson, N. J

S

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

1080 Willouhgby Avė.
RENGIA

DAINOS IR LIT E R A T C: R O S VAKARĄ
kurio metu bus įteikta

AIDI’ Žl’RNALO LTERATCROS PREMIJA
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

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

Prosčiūnaitė ir Mykolas Vaitkus. 
Jžangos žodį tars prof. Juozas Brazaitis 

įžanginė auka spaudos palaikymui (bilietas) — $1.50.
BILIETŲ galima gauti "Darbininke”, lietuviškų parapijų klebonijose. “Gabijoje”, 
Juozą Ginkų ir pas kitus platintojus.

VISI YRA MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

pas

f

ta 
Ig.

G.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime, vasario 17 d., Lie - 
tuvos išlaisvinimo ir lietuvy
bės palaikymo reikalams aukų 
surinkta 8728.00. Stambesnė
mis sumomis aukojo —

Lietuvių Tremtinių Dr-ja — 
$100; F. Saranka — $40, po 
$25 — St. Stanaičio šeima ir 
šv. Kazimiero parapijos cho
ras. Po $20 — Step. ir E. Au
guliai. St. ir A. Adomaičiai. V. 
ir O. Baltučiai, kun. V. Demi
kis ir J. Kubiliūnai. Po $15— 
kleb. kun. J. Kinta. L. ir T. Ja- 
nulevičiai. J. Jasiukevičius ir 
Sarpaliai.

Kiti aukojo mažesnėmis su
momis. bet dėl vietos stokos čia 
visų suminėti negalima. Alto 
centrui pasiųsta $714.30. Pa- 
tersono lietuvių bendruomenei 
buvo paskirta kvota $700.00. 
Kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo 
aukos yra ir toliau renkamos. 
Norintieji šiam reikalui paau
koti prašome kreiptis į ižd. J. 
Sprainaitį. ar vicepirm. E. Kin- 
derį.

Dramatiškas momentas Ispanijos bulių kovose. Viršuje matome, kaip 
19 m. tereodoras J. Aivare*, puolant jj buliui, parkrinta ant žemės. 
Apačioje — kiti kovotojai su raudonomis skraistėmis nukreipia įnir
tusi gyvuli nuo užpultojo. Sis pavojingas ir žiaurus žaidimas Ispanijoj 
vis dar susilaukia gausiu žiūrovų, nors paskutiniuoju laiku ii pradeda 
konkuruoti futbolas ir kitos sporto šakos.

ŽINIOS IŠ KALIFORNIJOS

LOS ANGEI.ES, cal.

Kovo 9 d. šv. Kazimiero pa
rapija ir visa Los Angeles Lie
tuvių kolonija atšventė savo 
Dangiškojo Globėjo dieną. Iš
kilmės prasidėjo iškilmingomis 
pamaldomis. Po pamaldų visa 
parapija ir kolonija pasiaukoio 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai. 
Po pasiaukojimo bažnyčioje 
buvo pasirašytas pasiaukojimo 
aktas. Lietuvos garbės konsu
las dr. J. Bielskus pasirašė 
visos Los Angeles lietuvių kolo
nijos vardu. Po jo pasirašė 
prof. Mykolas Biržiška, kaip 
Vasario 16 akto signitaras. To
liau rašėsi visų katalikišku or
ganizacijų piimininkai ar at - 
stovai. Pamaldi! metu pamok
slą pasakė kan. K. Steponavi
čius. Per šv. mišias gražiai gie
dojo parapijos choras, vargo
nininko muziko Antano Skri
dulio vedamas.

Tuojau po pamaldų šv. Kazi
miero parapijos salėje įvyko 
vaišės-pie'ūs. Salė buvo pilna 
žmonių. Pietų šeimininkės buvo 
A. Deringienč ir J. Grikinaitė. 
Jos labai gražiai popuose sta
lus. Virtuvės šeimininkė Dudo- 
rienė parodė savo sumanumą 
ir kruopštumą.

nuovargio. Vasario 16 d. šven
tės jungtinio choro pasirody
mas buvo ant jo pečių. Jis pra
vedė ir šv. Kazimiero šventės 
minėjimą. Parapija juo di
džiuojasi, o choras labai myli.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ro kai kurie dalyviai lanko ir 
Stasio Šimkaus vardo chorą, 
kurį veda Vladas Baltrušaitis, 
anksčiau dirbęs šv. Kazimiero 
parapijos chore.
šventės minėjimo metu para

pijos skoloms mokėti buvo su
dėta daugiau kaip 900 dolerių.

Juozas Smilga

Kun. J. Kučinskas, Los An
geles liet, parapijos klebonas, 
kovo 20 d. gavo USA piliety
bę. Tai Los Angeles pirmasis 
lietuvis DP Amerikos pilietis.... .. ... .

Lietuvių šv. Kazimiero pa
rapija savo Globėją šv. Kazi
mierą labai iškilmingai pager - 
be. Iš parengimo gauta $800 
pelno, kuris paskirtas parapijos 
skoloms išmokėti. Parapijos 
klebonas kun. J. Kučinskas 
ruošiasi statyti senelių prieg
laudą.

Atvelyky parapijos naudai 
ruošiamas vakarėlis, kurio pro
gramoje numatytas vaidinimas 
ir tautiniai šokiai.

Po pietų inž. Julijus Kiškis 
tarė trumpą žodį apie šios die
nos reikšmę.

Meninėje programoje operos 
solistė Florencija Korsakaitė ir 
Nevv Yorko City bei San Carlo 
operų solistas Francesco Ves- 
pia davė puikų dainų ir arijų 
koncertą. Akompanavo muzi
kas Ant. Skridulis.

Pabaigoje pasirodė ir šv. Ka
zimiero parap. choras. Choras 
Vasario 16 d. šventei paruošė 
“Salve Regina” mišias ir minė
jimui — dainas, kurias čia at
liko.

Choro pirm. Kazimieras 
Aukštikalnis, tremtinis, yra 
didelis dainos mėgėjas ir uolus 
dalyvis. Bet ypač didelis nuo - 
pelnas priklauso muzikui Anta
nui Skriduliui, buvusiam čiur - 
lionies ansamblio chorvedžiui, 
kuris dirba, aukojasi ir nežino

• Vytautas Kazlauskas, JAV 
karys, pasekmingai kovojęs 9 
mėnesius Korėjos fronto pir
mose linijose, kovo 25 dieną at
leistas iš fronto tarnybos ir 
grįžta į Ameriką.

• Sgt. Stan Ley Šamas, lie
tuvis policininkas prie Chica
gos Stanton Avė. policijos dis- 
trikto. mirė policijos būstinėje 
ką tik sugrįžęs iš tarnybinės 
kelionės.

1

PAŠVAISTĖ liUid* t&tiįa, 
pateį***

Br BUDIIŪNO MALDA
ir {.SASNAUSKO

SKUBINK PRIE KRYŽIAU'
įgiedojo Mezzo - sopranas

. -tyrom *GcAa*CU'H.
6 d

I y 4 ( : Smuiku -VILIAM Š I M E K
Vargonai*- A. MROZINSKAS

Kaina $1.75 Siundant paltu kartu tu 
įpakavimu ir parsiuntimu $2.00

Užsakymui siųskite: PAŠVAISTE 
563 Hemlock St., Brooklyn8,NY
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Balandžio 1, 19t?2 bAttfcifciNKAs i

NAUJAI ATVYKO

Jm prasidėjo ir iki balan
džio 30 d. tebevyks Balsa

vimai į SLA
PILDOMOSIOS TARYBOS 

PARE1GCNUS

Juozas Ginkus, 
žinomas visuomenės veikėjas ir 
biznierius. SLA 38 kuopos na
rys. kandidatuoja i iždininkus. 
Ligi šiolei pabalsavusios kuopos 
remia jj ir jo siūloma taupymo 
programa. Visi SLA nariai ir 
narės kviečiami už ji balsuoti 
ir jj išrinkti SLA iždininku.

Kovo 28 d. į New Yorko 
uostą laivu “General Taylor”, 
atvyko:

Atiomow Alfred
Balanski Guenter
Beyer Eduard W., Hertha, 

Ingrid
Blink Lilly
Daumant, Adolf
Dili, Johann, Karolina, Wal- 

ter, Ema, Julius
Heidemann, Ludwig, Anto- 

nie, Siegfried
Kant Julius, Lydia, Edihth, 

Pairi
Kerulis Anna, Ignas, Gudrun
Kotkauskaitė Ida
Kimler August, Elisazeth
Klemm Gustav, Meta, Alf

red, Josef
Knoll, Ewald
Knell, Peter
Lubbe, Hans, Ida, Ernest 
Maluitz Gustav, Elfricde 
Mikuteit, Siegfried 
Milevsky Irma

Schartner, Helene
Schmidtke, Seimą,

Helene
Zansniger Renate
Schroeder, Edmund, Augus

te, Wanda, Otto
Sille, Robert, Emrlia, Udo, 

Wolfgang
Šileika Pranas, Stanislatva, 

Jurgis
Wallat, Michel, Sophie, 

harm, Romald
Widka, Martin
Wirbuleit Adolf, Anna
Witte Willi, Inge
Zink, Anna, August, Albert, 

VValdemar, Anna

Jo-

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

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

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

Williani J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 43 VVABEHAM FL.

JAMAICA, N. Y.
TeL JAmaiea 3-7723

B"

z

S 
j Stephen Bredes Jr.

ADVOKATAS

■e

i 

k

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVrrgreea 7-9S44

■e

PAIEŠKOMI ASMENYS
Bosaitis, Juozas, gyvenęs

Nanticocke, Pa. i
Budanas (ar Budėnas), Juo

zapas, iš Viešintų m.
Buknytės - Dargužienes, Ju

lijos ir jos vyro Dargužo, Ado
mo, giminės prašomi atsiliepti.

Česnauskas, Antanas ir Ka
zimieras, ir jų trečias brolis, ir 
jų keturios seserys, jų tarpe 
Bronislava ir Emilija, iš Salan
tų v., Kretingos ap.

Dumčiūtės (Dumčius), Mari
ja ir Olga, dukterys Sebas ii jo
no Dumčiaus. I

Grobis, Petras, iš Puponių 
k., Skapiškio vi.

Hildebrand - Pilipavičiūtė, i 
Julija. Į

Jodviršytė-Katinienė, Emilė, 
iš Gilvvdžių k., Viešintų parap., 
Panevėžio ap. I

Kairys, Endrius ir Jurgis, iš 
Molupio k., Batakių v., Taura
gės ap.

KubiEūtė Ona. iš Molupio k., 
Sasnavos v., Marijampolės ap.

Laukys, Petras ir Pranas, iš 
Josvainių k., Platelių parap.

Lauručius - Macikaitė, Ma- 
ricijona, iš Švėkšnos, Tauragės 
apskr.

Mašiotienė, Marija, iš Jievai- 
šonių k., Rumbonių parap., 
Antnemunio vi., Alytaus ap.

Peleckas, Jonas ir jo sesuo 
Ona, iš Šilogalio k., Panevėžio 
ap.

Taunytė (Taunys), Jovana, 
iš Žeimių km., Šiaulių vi.,

Tumosa, Antanas ir Jonas.
Žalgevičius, Aleksandras ir 

Vladislovas, iš Baisogalos vi., 
Kėdainių ap.

Žukauskas, Kazimieras ir 
Žukauskaitė, Elzbieta, iš Klevi
nės k., Sasnavos v., Marijam
polės ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General fo Lithua- 
nia, 41 West 82nd St., Nevv 
York. 24, N. Y.
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P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i
i

!

I 

k

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2323

Ė
X

I.

Bostoihį ir apylinkėse -
Lithuanian 

Furniture Co.
MOVERS—

SO 8-4618 ;
INSURED and BONDED J 

Local and Long Distance Movers'

Priėmimo valandos:
Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p.
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

e . »■

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namu tel. GLenmore 3-4445 I

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė, Brooklyn 7, N. K

Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p, išskyrus šventadienius. I F

S. Barasevičius v Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADWAY 
South Boston, Mm*.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston. Mase.

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

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-4815

SOuth Boston 8-2649

S <
lt'

X

% •

5
326-328 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

■ SANDĖLIS VISOKIŲ ARBATŲ, TREJŲ DEVYNER1Ų 
IR ŽOLIŲ — PRIEINAMIAUSIĄ KAINA 
Katalogas pareikalavus yra siunčiamas nemokamai.

CAFSICl’M COMPOCND MOSTIS. arba skruzdžių mostis. Labai 
Seras vaistas įsisenėjusio reumatizmo, sausgėlos ir visokių kitų 
skausmų kūne. Jis ištraukia rūgštis susirinkusias kūno nariuose ir 
išvarinėja visokius skausmus iš kūno. Ji yra sutaisyta iš daugybės 
visokių aliejų, išsunktų iš i vairių gydomųjų žolekų, randamų įvai
riuose {pasaulio kraštuose. Ją reikia tepti iš lauko pusės tas vietas, 
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 ja 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.

FLORAL HERB <X>_ Bos 305, Dept. 9, Clinton, Ind.

S.
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“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA
GAUTI SEKANČIŲ KNYGŲ:

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

J. Aistis, — BE TĖVYNĖS BRANGIOS, 60 p. $050 
S. Yla, — ŽMONĖS IR ŽVĖRYS, 560 p. $5.00
V. Ramonas,—DULKĖS RAUDONAM SAULĖLEIDY,

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

325 p., — — — $2.50
B. Sruoga,—KAZIMIERAS SAPIEGA, 257 p. — $2.50 
L. Dovydėnas—ŽMONĖS ANT VIEŠKELIO, 190 p. $1.00 
V. Biržiška,—VYSKUPO MOT. VALANČIAUS BIO-

$1.00GRAFUOS BRUOŽAI, 100 p. — —
Daumantas,—PARTIZANAI UŽ GELEŽINĖS 

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

225 p. — — — —
J. Gai 1 ius,—SUSI 11KIMAS, 155 p. — —-
S. Kolupaila, — NEMUNAS, 237 p. — —
P. Tarulis,—ŽIRGELIAI PADEBESIAIS, 148 p. 
A. Tyruolis, — KELIONĖ, 126 p. — -----
J. Baltrušaitis, — POEZIJA, 270 p. — —
J. Jankus, — PIRMASIS RŪPESTIS, 233 p. — 
A. Gervydas, — UŽ SPYGLIUOTU VIELŲ, 211 p. 
F. Kirša, — ŠVENTIEJI AKMENYS, 112 p. — 
J. Burkus, — MAŽŲJŲ DIENELĖS, 60 p. —
V. Augustinas,—TĖVYNĖ LIETUVA. Lietuvos vaizdų 

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

$2.50

$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

“DARBININKAS”
680 Busbwick Avė, Brooklyn 21, N. Y.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTCVIU DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
L B. SHALINS 
Tel VIrginia 7-4499

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn-, N. Y.

EVergreen 8-9770
h,;

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

PARDUODAMI NAMAI
PIGOS, GEBI, GEBOJE VIETOJE

R?DG^WOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai: WOODHAVEN 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 biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, 
tuvių aplinkoje.

1VASTONAS
REALTY and INSURANCE

1043 Gatės Ave^ Brooklyn, N. T.
TeL GLamnoro 5-7285

z
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I
X 
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LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — PreL F. Jaras, 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. Tel. 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norwood, 
Mass., ir

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

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

Finansų sekretorius — Ant Pel- 
džius, 32 Wilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729VV

Iždininkė — Branė Cionienč, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. TeL 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kūn. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

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

Dykai išbandymas 
REUMATINE (' SKAUSMŲ 

ARTHRIT1S
Jei dar niekad nevartojai RO§SE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neurifis, tai kodėl juos ne
bandyti šiandien mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

Aio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Tčiskite atsiųsti jums siuntini 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, grą
žinkite likusią dalį ir už tai nebusite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums ne vieno cento. NESIUS- 
KIT PINIGU- Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavardę ir adresą.

Dept. X-3
ROSSE PRODUCTS CO, 

2708 Faruell Avė, Chicago 45, I1L

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST.
Brooklyn, N. Y.

DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
SALDYTCVAJ 
kiti namų apyvokos daiktai....

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VĖJUS PITKUNIGIS
73 W. 104 SU N.Y.G. 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New 

Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
(refrigirator), dulkių siurblių, te- _ 

. levizijos įmones.
i Pirkdami per jj gaunate didesne 
: nuolaidą negu kitur ir palankiau- 
: sias išsimokėjimo sąlygas.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitę ligų gydytojas.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS TCAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

A. J. NAMAKSY
Off ice Tek SO 8-0948

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7JM02-M

Patarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer 
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to 

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

I

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite

RAMUNIŲ ŽIEDAI

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, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.
JUOZUI SENKEVIČIUI 

telefoną SO. 8-8343

Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

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

DON ŠULAITIS
660 Willoughby Avė. 

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

i
i
i
f

Tel. POPlar 4110

Charlės J. Roman 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon Street 
Philadelphia, Pa. 

vfodernišk* laidojmao įstaiga 
ndelė, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

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

• •

-1

1 >»4>W> >i >>>>4 >4444 4 4 4 44 4 »M 44 444 
o
- •

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 ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

DR. ANTHONY ARENT
LIETUVIS GYDYTOJAS
Vidujinių Ligų Specialistas

Valandos pagal susitarimą

Telefonas: EVergreen 4-8934
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MAŽU J U MALDOS
Kun. Stasys Y 1

K D A N B 1 E V O

Cemmunion Breakfaste 
Banquets

HALL

— paveiksluota maldaknygė, kuria parengė“ 
a, iliustravo dailininkas Paulius Augius. 66 

originalūs paveikslėliai, eiliuotos maldos. Kaina SI.25. Kreiptis pas 
leidėją: Imnurculatc Conception Convent, R. F. D. 2, Putnam, Conn.

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 VLUN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

j wHh Vfįeaf

PARAMOUNT BAR & CRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
LietuvHka Užeiga, kur visi myli užeiti. 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti, 
importuoti KonjM iziai • amotizijb - muzin • sporto®

502 GRAND ST Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

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

CATERERS
P a r t i e s - W e d d i n g s

MEETING

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

J. P. MAGHULIS
. REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

OFISAS: 507 MAIN STREET
PARK BLDG, WORCESTER, MASS.

Tel. 7-2173. namai; TeL 6-0671.
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Dėl rekolekcijų inteligentams
Paskelbus Apręiškimo para

pijoj rekolekcijas inteligen
tams (Didžiosios savaitės pir
madienį. antradienį ir trečia
dienį). kai kam kilo nepasiten- 
1 inimo kam reikalingas skirtu
mas bažnyčioje tarp inteligen
tų ir neinteligentų. J tai čia 
paaiškinama: — Bažnyčios 
skelbiamos tiesos yra tos pa
čios visiems. Bet jas aiškinda
ma Bažnyčia prisitaiko prie 
skirtingo žmonių išsilavinimo, 
profesijos, amžiaus, lyties. To
dėl atskiros rekolekcijos vai
kams. darbininkams, vyrams, 
moterims, mokytojams, stu
dentams, jaunimui jau seniai 
yra vartojamos, ypačiai Euro
poje. Kiekvienam Bažnyčia no
ri prašnekti jam artesnių, pri
einamesnių žodžiu. Bet ir inte
ligentų rekolekcijų metu baž
nyčios durys bus atidaros vi
siems. kas tik norės jomis pa
sinaudoti.

Aldona šlepetytė, baleto so
listė. su Seabord TV filmų ben
drove sudarė sutartį ir ben
drovė greitu laiku pradės 
sukti filmą, kuri vėliau bus 
rodoma per visas JAV televizi
jos stotis.

Pabaltiečiu atstovės 
oficialiai pakviestos dalyvauti 
General Federation of Womeri 
Clubs atstovių tarptautiniame 
suvažiavime, kuris šiemet į- 
vyksta gegužės 12-17 dienomis 
Mineapoly. Minesota. Tame su
važiavime dalyvaus apie 3.000 
amerikiečių ir viso pasaulio 
tautų moterų. Šioje organiza - 
cijoje pabaltietes atstovauja 
Pabaltijo Moterų Taryba. iš 
lietuvių, latvių ir esčių, kurios 
vyriausia būstinė yra New 
Yorke.

Nelė Mazalaitė.
Paulius Jurkus ir Antanas 
Vaičiulaitis ateinantį savaitga
lį dalyvaus Baltimorėje ruošia
mam literatūros vakar?.

Norit matvti save filme?
Buvę tremtiniai galės pama

tysi save lietuviškame filme 
žygiuojant parade Kauno gat
vėmis ar vargą vargstant Vo
kietijoje tremtinių stovyklose. 
Tas filmas, akademikų studen
tų korporacijos ‘•Vytis” ini
ciatyva, bus rodomas Verbų 
sekmadienį. 4 vai. p. p. Apreiš
kimo par. salėje. Filmas pa
ruoštas brolių Motuzų.

----------------------

Už SAVAITES IR VELYKOS —
sakysite Verbų Sekmadieni — ir nusigasite. kad tiek mažai laiko 
beliko, o jūs dar nepasirūpinote Velykų dovanomis.

Bot dar nevėlu. Ir dabar pats laikas nusipirkti tu mūsų pačių 
pagamintų velykinių šokoladinių kiaušinių, kiškiukų, paukšteliu, 
visokio dydžio saldainiu dėžučių, pliušinių lėlių, zuikių ir kitų vely
kiniu dovanu. Visa jau paruošta ir Jūsų laukia

| JUOZO GINKAUS
Saldainiu Krautuvėje

495 Grand Street, Brooklyn, 11, N. Y’.
Tel. E V. 4-9293

Su dovana ar be jos turėsi savo bičiuliams pasiųsti Velykų svei
kinimą. Čia rasi naujai išleistu atvirukų net su dvidešimt rūšių 
tekstu, kuriuos specialiai parengė Bernardas Brazdžionis. Artimie
ji kreipkitės čia. kiti, kaip kam patogiau, i Colney VVaterbury, 
Conn.. ir i Stp. Minkų So. Bostone. Mass.

JI OZAS GINKl'S, SLA 3S kuopos narys, kandidatas i SLA Pildo
mosios Tarybos iždininkus.

New Yorko Ateit ni nku ir 
Kat. Federacijos suruoštoje 
šv. Valandoje, vasario 16 d.. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. aukų Tautos Fondui su
rinkta $45.75. Aukos per Nevv 
Yorko Alto skyrių pasiųstos 
Alto centrui. Viso iš Nevv Yor
ko Alto centrui pasiųstą $1.- 
425.40.
Vicekonsulas Y'. Stašinskas, 

kuris jau dveji metai iš eilės 
Lietuvą atstovavo Colgate 
Universiteto visą savaitę už
trunkančioje konferencijoje į- 
vairiais Amerkos užsienių po
litikos klausimais, ir šiemet y- 
ra paskirtas šiam postui. Šis 
Colgate University, esąs Ha- 
milton. N. Y., tokias konferen
cijas ruošia jau kelinti metai.

Columbia Universitete 
kovo 21 d. iškilmingai atida
ryta pabaltiečiu spaudos paro
da. dalyvaujant Lietuvos 
Gen. Konsului J. Budriui, vice
konsului V. Stašinskui. Estijos 
Gen. Konsului. “Free Europe” 
latvių skyriaus pirmininkui ir 
paskirų Pabaltijo tautų studen
tams. talkininkavusiems šios 
parodos darbe.

Universiteto bibliotekos di
rektorius ir jo pavaduotojas 
svečius supažindino su visa 
biblioteka. Vėliau Gen. Konsu
lo J. Budrio pakviesti. visi 
dalyvavo bendruose priešpie
čiuose. ši paroda vyksta Butler 
biblic'ekoje ir užtruks ligi ba
landžio mėn. pabaigos. Biblio
teka atidaryta kasdien nuo 9 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Važiuojantiems reikia vykti 
7th Avenue Broadvvay Ex- 
press ir išlipti 116 toje gatvėje, 
kur užrašyta “Columbia Uni
versity — 116th Street”.

Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje kovo 22 d. baigėsi savai
tę užtrukusios misijos. Misijas 
vedė Tėvas Placidas Barisa, 
OFM Parapijiečiai misijomis 
labai patenkinti ir dėkingi kle
bonui ir misijų vedėjui.

Stasys ir Olga Ruginiai su
silaukė dukrelės. Tėvai ir sene
liai labai džiaugiasi naujagime, 
o dar labiau laimingas jos ma
žasis 3-jų metų broliukas.

MIK f:
Matas Gervė, 66 metų amž.. 

širdies smūgio ištiktas, mirė 
kovo 12 d., palaidotas kovo 17 
d. iš šv. Jurgio parap. bažny
čios šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko du sūnus.

Agota Strikulienė, 72 metų 
amž.. mirė kovo 16 d., palaido
ta kovo 19 d. iš šv. Jurgio baž
nyčios šv. Jono kapinėse.

New Yorko spauda, ryšium 
su prezidento Trumano prašy
mu Kongresui priimti dar 300,- 
(XX) naujųjų DP. paskelbė pas
kirų valstybių emig
racines kvotas. pagal kurias 
buvo priimti pereitojo DP įsta
tymu numatytieji tremtiniai. 
Pasirodo, kad Lietuvos kvota 
jau yra išsemta ligi 2087 m.

Balfe gautomis žiniomis, lie
tuviai tremtiniai j JAV yra dar 
atvykę ir kitų valstybių kvoto
mis. Esama apie 6-7 tūkstan - 
čius lietuvių, atvykusių Rusi - 
jos. Lenkijos ir Vokietijos kvo
tomis.

Marija samatauskienė, NC- 
\VC lietuvių skyriaus vedėja, 
pereitą savaitę aplankė Ellis 
Island sulaikytuosius dėl plau
čių ligos J. Tallat-Kelpšienę ir 
V. Staniukevičių. Jiem abiem 
per Balfą yra parūpinta iš 
NCWC tūkstančio dolerių už
statas ir surastos ligoninės pri
vačiai gydytis. Dabar tik lau
kiama žinios iš Washingtono, 
kada jiems būtų leista išvykti.

Jau 45,000 dolerių Užstato, 
tarpininkaujant Balfui, Natio- 
nal Catholic \Velfare Confe- 
rence ligi šiol yra uždėjusi už 
lietuvius invalidus. Tuo būdu iš 
viso yra pagelbėta keturiasde

šimt penkiems nelaimingiems 
mūsų tautiečiams.

Lietuviai pirko namą Mas
pethe. Lietuvių auditorijos b- 
vė neseniai pirko trijų aukštų 
namą 69-63 Grand Avė., (bu
vusį Maspeth Center Bouling). 
Ma-peth. L. I.. N. Y., netoli ki
no. Name yTa tryrs salės susi
rinkimams, didžioji talpina apie 
600 žmonių, 10 kėglių žaidimo 
vietų, patalpa barui ir kt. Šia
me name įsikurs ir maspethiš- 
kis Lietuvių Piliečių Klubas.

K. V. Banaičio 
paruoštoji kūrybos knyga, pa
vadinta “Šimtas liaudies dai
nų”, jau išėjo iš spaudos. Išlei
do prel. Juras. Knygoje solo, 
duetai ir dainos, skirtos vyrų 
ir mišriems chorams.

Juozas Sodaitis, 
knygyno “Gabija” savininkas, 
kartu su “Gabijos” žurnalo 
redaktorium St. Zobarskiu,
skrido Čikagon dalyvauti lite
ratūros šventėje.

E
Balfo skyriaus veikla

Kovo 17 d. lietuvių parap. 
salėje įvyko Balfo visuotinis 
susirinkimas, kurio metu sky
riaus pirmininkas kun. dr. J. 
Starkus pateikė 1951 m. vyk
dyto rūbų ir pinigų vajaus a- 
pyskaitą. Pasilikustems Vokie
tijoje lietuviams sušelpti Eliza- 
bethe buvo surinkta ir prista
tyta į centrinį Balfo sandėlį 
1347 svarai rūbų. Pinigai buvo 
renkami aukų lapais. Nežiū
rint. kad iki susirinkimo dienos 
dar apie 30 aukų lapų buvo ne
grąžinta skyriui, tačiau pagal 
grąžintuosius aukų lapus buvo 
rilnkta $234.75 ir aukų dėžu
tėmis 40.72 — viso 275.47. Pri
dėjus dar iš skyriaus kasos 100 
dolerių, pinigai artimiausiu lai
ku bus pasiųsti Balfo centrui.

Be to, susirinkime buvo tar
tasi ir skyriaus narių skaičiaus 
padidinimo reikalu, nes. nežiū
rint, kad Elizabethe gyvena

LIZ A B E T H

šv. Petro par. choro 
parengimai

Šv. Petro par. choras ruošia
si religinės muzikos koncertui, 
kuris įvyks balandžio 6 d., Ver
bų sekmadienį, 3.30 vai. p.p.. 
parapijos bažnyčioje. Be choro 
programoje dar dalyvaus solis
tai: St. Liepas, dr. A. Antanė
lis ir Nauj. Anglijos konserva
torijos pirmasis violončelistas 
J. Hsu. Muzikas J. Kačinskas 
vadovaus chorui ir gros vargo
nais.

Sekmadineį, gegužės 4 d., į- 
vyks Bostono latvių bendruo
menės choro koncertas. Po - 
koncerto manoma suruošti šo
kius ir pavaišinti latvių choris
tus.

Balandžio 26 d. šv. Petro 
par. choras dalyvaus tarptauti
niame Nauj. Anglijos festiva
lyje, Worcester, Mass. ši pa
reiga dabartinio sąstato ir dy
džio chorui sunkiai pakeliama, 
tačiau dėi tarptautinių festi
valių centro komiteto ypatingo 
paraginimo, choras negalėjo 
nuo dalyvavimo atsisakyti. Nu
siskundžiama, kad Bostono lie
tuvių visuomenė nepadeda pa
pildyti retėjančias šv. Petro 
par. choro eiles. Jokie prašy
mai ir raginimai nebepasiekia 
tikslo: visuomenė lieka šalta ir 
abejinga. Girdėti, kad ir kito
se lietuvių kolonijose nėra ge
riau. Susidaro įspūdis, kad 
mūsų tautos dabartiniai kartai 
visai nebetinka dažnai kartoja
mas posakis — Lietuva dainų 
šalis.

Adv. J. Grigalius buvo 
Wrlkes Barre

Praeitos savaitės pabaigoje 
adv. J. Grigalius dalyvavo Wil- 
kes Barre įvykusiame LRKSA 
centro komiteto posėdyje.

Liet. Kultūros Rėmėjams
Valdyba prašo narius pagrei

tinti nario mokesčio mokėjimą, 
įmokėti galima pirmininkui 
dr. B. Mickevičiui A. Ivas įstai
goje 545 E. Broadvvay ir vi
siems kitiems valdybos na
riams — dr. St. Leimonienei, 
Br. Kubilienei, inž. Kriščiukai- 
čiui, Br. S'rikaičiui. Mokestį

iš- taip pat priima šešt. mokyklos 
tėvų komiteto nariai ir mokyk- 
lo vadovybė šeštadieniais.

, N. J.
per 200 suaugusių tremtinių ir 
žymiai daugiau senųjų ateivių. 
Balfo skyriaus nariais tėra tik 
apie 90 lietuvių, šitie skaičiai 
Elizabetho lietuviškajai koloni
jai garbės neteikia, juo labiau, 
kad šioje grynai šalpos organi
zacijoje gali sutilpti visi lietu
viai, nepaisant jų nei politinių 
nei relignų įstikinimų. Tas fak
tas, kad atskiri tremtiniai daž
nai sušelpia Vokietijoje pasili
kusius gimines ar draugus 
maisto siuntiniais ar pinigais, 
neturėtų jų atpalaiduoti nuo 
aktyvaus dalyvavimo Balfo 
veikloje, juo labiau, kad didelė 
dauguma iki šiol tebeskurstan- 
čių Vokietijos stovyklose sene
lių ir ligonių jokių giminių 
JAV neturi. Kas juos atsimins 
ir varge parems, jei tie, jau 
spėję čia pakenčiamai įsikurti, 
taip lengvai ranka numoja į 
žymiai už juos nelaimingesnį 
brolį lietuvį, pasiekusį varge a- 
napus vandenyno? K. J.

Tremtinių ratelio 
susirinkimas

įvyks balandžio 19 d. 7 vai. 
Liet. Ramovės patalpose. Bus 
aptariami bendruomenės orga
nizavimo reikalai.

Pavogė 600.000 dolerių
Praeitą savaitę Danvers, 

prie Bostono, įvyko didelė va
gystė. Iš stovinčios mašinos iš
vogtą šeši šimtai tūkstančių 
dolerių. Vogimo aplinkybės ge
rokai įtartinos ir galima tikė
ti, kad šį kartą vagys bus su
rasti. Nuo 1950 m. buvusios 
Brinks aferos, kurioje buvo pa
vogta ir ligi šiol nesurasta dau
giau kaip milijonas dolerių, ši 
vagystė yra pati didžiausia.

Šen. Lodge vėl kandidatas
Kaip žinoma. senatorius 

Henry Cabot Lodge jr. yra žy
miausias gen. Eisenhovverio 
kandidatūros rėmėjas — jis 
yra visos Amerikos propagan
dos komiteto šefas. Kai kas 
manė, kad šen. Lodge tikėsis 
aukštesnės vietos ir nebesieks 
senatoriaus posto. Dabar se
natorius pareiškė, kad jis vėl 
yra kandidatas į senatą nuo 
Massachusetts valstybės. Ma
noma, kad demokratai Lodge 
konkurentu statys Kennedy. 
dabartinį kongresmaną.

Svečias iš Izraelio
Bostono mavoras Hynes tu

rėjo neseniai retą svečią. Tai 
Jeruzalės miesto galva su savo 
žmona. Jis pakvietė majorą 
Hynes į svečius ir manoma, 
kad ateinančiais metais Hynes 
keliaus į Dubliną, o po to į Je
ruzalę. kurią po dviejų tūkstan
čių metų vėl tvarko žydų tau
tybės asmuo.

“Keleivis” sėja neapykantą
Kiek anksčiau “Keleivis” įsi

dėjo korespondenciją iš Brock
tono. kurioje teisingai buvo aiš
kinama, kad žymūs katalikų 
veikėjai nesutinka su aiškini
mu, jog Lietuva kenčianti o- 
kupaciją tik dėl savo nuodė
mių. Tačiau paskutiniame nu-

So. Bostono šv. Petro lietuvių parapijos choras, vedamas konip. J. Kačinsko. Verbų sekmadieni, 3.30 \al. 
p.p.. koncertuos šv Petro parapijos bažnyčioje.

BROCKTON, MASS.
Aukos Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo reikalams

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 34 metų sukakties 
minėjimo proga Brocktono 
Lietuvių Taryba surinko Sl,- 
429.42 Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo reika
lams.

Brocktono Lietuvių Tarybos 
suruoštame 1952 m. vasario 10 
d. Winthrop mokyklos salėje 
Nepriklausomybės minėjime 
surinkta $370.17. Tremtinių 
dienos uždarbio auka S532.25. 
Lietuvių Bakūžės auka $100. 
Sandaros 24-sios kuopos auka 
— a) iš kasos dol. 100, b) 
1952 m. vasario 23 d. suruoš
tuose Nepriklausomybės su
kakties proga pietuose narių 
aukos — S109. Skeet klubo au
ka — $25. Franklin klubo au
ka — $13. SLA 17 kuopos au- 
ko — 10. Brocktono Lietuvių 

mery įsidėjo neapykanta pag
rįstą, plūdimosi stiliumi para
šytą straipsnį, puolantį katali
kų visuomenines grupes bei jų 
veikėjus. Tokios neapykantos 
sėjimas neveda į glaudesnį 
bendradarbiavimą ir neatitinka 
neseniai VLIKo visų grupių at
stovų spaudoje skelbtą pareiš
kimą.
Tremtinių Valdyba posėdžiavo 

ir nutarė kviesti visus trem
tinius į aktyvią talką organi
zuojant Am. Liet. Bendruome
nės Bostono apylinkę. Tuo rei
kalu tremtinių susirinkimas 
numatomas balandžio 19 d.

Liet. Universiteto minėjimas 
Bostone įvyks balandžio 27 d. 
Liet. Ramovės patalpose. Kal
bės prof. S. Sužiedėlis ir dr. V. 
Čepas.

L. Piliečių Draugija 
paskutiniame susirinkime nu
tarė paaukoti ALT reikalams 
100 dolerių ir BALF reikalams 
50 dolerių.

1952 m. balandžio 6 d., Verbų 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.

Tarybos sudarytos komisijos 
surinktos biznierių ir profesio
nalų aukos $70.

Tremtiniai, VVinthrop mo
kyklos salėje suruošto minėji - 
mo metu. Sandaros kuopos na
riai įvykusių pietų metu ir biz
nieriai bei profesionalai auko
jo:

§20 — VI. Jakimavičius. $18 
— Mereckiai, $17 — Viščiniai.

Po $15: Sisas, Pareigiai. Ta
mošaičiai, Varoneckai. Švilpai.

Pavardės aukojusių mažiau 
dėl vietos stokos neskelbia
mos. Labai atsiprašome.

Iš surinktos bendros aukų 
sumos atskaičius suruošto Ne
priklausomybės minėjimo iš
laidas, visos aukos bus panau
dotos Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo reikalams. 
1,250 jau pasiųsta Amerikos 
Lietuvių Tarybai, o likusieji pi
nigai dar tebėra Brocktono 
Lietuvių Tarybos žinioje.

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžiausią padėką už 
gilų Lietuvos laisvinimo ir lie
tuvybės išlaikymo supr?.t:m2, 
jautrų atsiliepimą į paskelbtą 
vajų ir savo aukomis prisidė
jimą prie to didžiojo darbo.

Kadangi surinktoji aukų su
ma dar nepadengia Amerikos 
Lietuvių Tarybos paskirtos 
Brocktonui sukelti $1.500 su
mos. tai vajus mūsų vietoje dar 
nėra baigtas. Jį toliau vykdys 
Brocktono Lietuvių Taryba, 
kuri yra pasiryžusi paskirtą 
mums sumą būtinai sudaryti. 
Todėl visa visuomenė kviečia
ma remti Brocktono Lietuvių 
Tarybos darbus šio.je srityje.

CAMBRIDGE, MASS.

Parapijos piknikas šiemet 
bus birželio 22 d. Brocktone 
Romuvos parke. Prašome kitų 
susilaikyti tą dieną nuo paren
gimų.

Septyni Kristaus Žodžiai”
. APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE m-bes ir—r

T. D U B O I S oratorija bus Verbų sekmadienį, 
balandžio 6 dieną, 7.30 vai. vakare.

Prie vargonų prof. J. ŽUKAS. ☆
Išpildys Apreiškimo parapijos choras ir solistai:

ALG. BRAZIS, P. SAKAS ir AGNĖS SKARULIS.


