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DĖL PLIENO 
.SUSITARTI

Washingtonas. — Vyriausy
bės atstovai sušaukė plieno 
pramonės ir darbininkų unijų 
atstovus tolimesnėms dery
boms, tačiau nieko nepasiekus 
pasitarimai vėl nutrūko. Lai
kinasis mobilizacinės įstaigos 
viršininkas J. Steelman spau - 
dos atstovams po pasitarimų 
nutrūkimo pareiškė, jog toli
mesni pasikalbėjimai šiuo me
tu neturi prasmės.

Esą vyriausybės svarstoma 
pakelti darbininkams atlygini
mą, kas, manoma, dar labiau 
padidintų jau dabar esantį dėl 
vyriausybės plieno pramonės 
perėmimo įtempi
mą. Fabrikų a t- 
stovai buvo susirinkę su advo
katais tartis, kokią poziciją už
imti dėl vyriausybės žygio, 
perimant savo žinion plieno 
pramonę. Kokių jie žygių im
sis dar nėra paaiškėję. Senat. 
R. Taftas pakartotinai pasmer
kė vyriausybės žygį kaip nepa
teisinamą sauvalę. Tačiau atly-

Ispanija ir Portuga
lija laikysis kartu
Madridas. — Pranešama, 

jog, susitikę vienoje Ispanijos 
pasienio pilyje, gen. Franco ir 
Portugalijos min. pirm. Salaza- 
ras sutarė laikytis vienos lini
jos gynybos klausimu. Kiek šis 
susitarimas palies Portugalijos 
įsipareigojimus Atlanto sąjun
goje. kol kas nėra paaiškėję. 
Portugalija yra Atlanto sąjun
gos narys. Bet Ispanija šiai są
junga nepriklauso. Atlanto 
pakto tarybos posėcžių Lisabo
noje proga portugalai buvo iš
kėlę klausimą, kai Ispanija 
taip pat būtų priimta į Atlan
to sąjungą, tačiau dėl diktatū
rinio Franco valdymo daugu
ma sąjungos narių yra prieš Is
panijos priėmimą į sąjungą. J 
Vakarų gynybą Ispanija tėra 
tiek įtraukta, kad yra užleidusi 
savo teritorijoj JAV oro ir lai
vyno bazes. Dabar vyksta dėl 
tų bazių statybos ir kitų su 
tuo susijusių dalykų tarp Ispa
nijos ir JAV atstovų pasitari
mai. Šiems reikalams JAV nu
mato išleisti 8100,000,000.

GANDHI MOKINYS PLA
NUOJA “TAIKIĄ REVOLIU

CIJĄ”

Benares, Indija.—5.000 gar
siojo Gandhi mokslo šalininkų 
čia pasisakė už '“taikią revoliu
ciją” ir pareiškė, jog imsis pa
syvaus pasipriešinimo ir prieš 
Nehru vyriausybę, jei ši ne
vykdys jų siūlomos programos. 
Jie reikalauja ateinančių dvejų 
metų laikotarpy išdalinti beže
miams 2.500.000 akrų žemės. 
Šie Gandhi mokiniai, kuriems 
vadovauja Vinoba Bhave. lai
komas nauju Gandhi. yra griež
ti komunizmo priešininkai, bet 
reikalauja socialinių reformų 
neatidėliotino vykdymo.

KĄ PERGYVENO ATSILAN
KIUSI PAS BOLŠEVIKUS

Vokietija. — Iš Esslingeno 
kontoros tarnautoja. 27 metų, 
prieš dvejus metus lankėsi sov. 
zonoj. Ten buvo MVD suimta. 
Kas ten su ja nutiko, niekas 
nežino, nes ji pasirašė pasiža
dėjimą niekam nepasakoti. Pa
leista ir grįžusi į Esslingeną ji 
negalėjo nusikratyti baimės, 
kad vieną dieną vėl būsianti a- 
tiduota į MVD nagus. šitos 
baimės nepakeldama, ji Necka- 
re nusiskandino.

PRAMONĖS 
NEVYKSTA Stalinas ir Adenaueris lenktyniauja

ginimų įstaigos direktorius 
Feisinger senato komitete, 
gindamas vyriausybės žygį, 
pareiškė, jog plieno pramonės 
vyriausybės žinion perėmimas 
esamomis sąlygomis buvo būti
nas, nes tai liečia gyvybę ir 
mirtį JAV karių Korėjoje.

Pranešama, jog senat. Morse, 
(resp., Ore.), pasiryžęs pasiū
lyti kompromisinį sprendimą, 
kuriuo būtų pakelti darbinin
kams atlyginimai, bet leista 
pakelti ir plieno gaminių kai
nas. *

Gen. M. B. Ridgway ginasi nuo re
porterių klausimų, kai grįžo iš de
rybų posėdžio Panmnnjani. Korėjo
je. Yra kalbama, jog dabartinis vy
riausias Jungt. Tautų pajėgų Korė
joje vadas galis būti paskirtas gen. 
Eisenhowerio vieton, kai šis gris j 
JAV, norėdamas kandidatuoti j pre
zidentus.

Korėjos derybos 
tebestovi vietoje

Munsan. — Korėjos paliau
bų derybose pastarosiomis 
dienomis klausimai sukasi vis 
apie tuos pačius dalykus, nepa
siekiant jokios pažangos. Ko
munistai vis tebesispiria. kad 
Sovietai būtų priimti neutra
liais paliaubų vykdymo stebė
tojais ir būtų leista jiems pa
liaubų metu statyti aerodro
mus. Abu šiuos reikalavimus 
Jungt. Tautų delegatai griežtai 
atmeta. Derybas dėl pasikei
timo belaisviais, kurias buvo 
sutarta laikinai atidėti, komu
nistai pasiūlė vėl tęsti. Tačiau 
nėra jokių duomenų, kad gali
ma bus pasiekti susitarimo, nes 
komunistai tebereikalau.’a pri
verstinės repatriacijos, su kuo 
Jungt. Tautų atstovai nesutin
ka.

Fronte įvyko tik mažesnio 
masto susirėmimų.

JUGOSLAVAI DEMONST
RUOJA DĖL TRIESTO

Belgradas. — Valdinėmis ži
niomis. čia apie 300.000 žmonių 
minia dalyvavo pačios vyriau - 
sybės inspiruotose demonstra
cijose (komunistiniuose kraš
tuose kitokių, be vyriausybės 
suorganizuotų, demonstracijų 
nebūna). Demonstracijai pa
reiškę protestą prieš galimybę, 
kad Triestas gali būti perleistas 
Italijai. Susirinkę prie Italijos 
atstovybės, demonstrantai šū
kavo geriau kariausią, negu 
užleisiu Italijai Triestą.

Demonstracijos suruoštos 
ryšium su anglų bei amerikie
čių su Italijos atstovais veda
mais Londone Triesto klausimu 
pasitarimais.

Maskva, -t- Bal. 9 d. Sovietų 
užs. r. min. Višinskis pasi
kvietė Amerikos, Britanijos ir 
Prancūzijos atstovus ir jiems 
įteikė naują notą. Joje kalba
ma vėl apie keturių susitikimą, 
kuriame būtų aptartas Vokieti
jos sujungimas, jos apginklavi
mas, visuotinių rinkimų bei 
bendros vyriausybės sudarymo 
klausimas. Sienų reikalas esąs 
išspręstas gana aiškiai Potsda
mo sutartyje.

Nauja šioje notoje — galy- 
mybė daryti visuotinius rinki
mus. Tik juos turėtų esą ap
tarti keturi didieji pagal Pots
damo sutartį, o ne JTO komi
sija.

Amerikiečių aukštojo komi
saro Vokietijoje žmonės notą

KA SOVIETAI
MASKVOS

Maskva. — Dvi savaites tru
kusi ekonominė konferencija 
baigta. Joje dalyvavo per 400 
atstovų, iš jų apie 200 iš Vaka
rų privačių firmų vardu. Pran
cūzai norėjo siųsti korespon
dentus. Bet Sovietai į jų vizų 
prašymus nieko neatsiliepė.

Sovietai pareiškė, kad jie 
pasiry žę skirti prekybai su Va-

SOVIETŲ l ŽSIMOJIMAI 
PIRKTI KELIA TIK 

JUOKO

VVashingtonas. — JAV pa
reigūnai juokiasi iš žinios, kad 
Sovietai esą pasiryžę artimiau
sių trejų metų laikotarpy pirk
ti už miliardą dolerių ameri
kietiškų gaminių. Tokį pasiū
lymą jie esą padarę jų Mask
voje suorganizuotoj Rytų-Va
karų prekybos konferencijoj 
dalyvavusiam JAV biznieriui 
F. Vickery.

Amerikos pareigūnai nuro - 
do, jog visai suprantama, kad 
Sovietai labai mielai išleistų tą 
sumą pirkdami čia mašinas. į- 
rankius, elektros reikmenis ir 
kitus svarbius dalykus, kurie 
neleidžiama į Sovietus išvežti. 
Bet nieks netiki, kad jie čia 
pirktų kariniu atžvilgiu netu
rinčius svarbos dalykus.

Spigliuotu bieh) užtvaro-, yra nemaža kliūtis. kai JAV kariai Korėjoje 
puola prieSo pozicijas. I vielas įkliuvęs marinas turi būti išgelbėtas 
savo draugu.

dėl Vokietijos

įvertino najgiamai. Washing- 
tone esąs įrpūdis, kad Sovietai 
norųpradėti ir tęsti pasikalbė
jimas kaip'Korėjoje, norėdami 
užvilkinti Vokietijos įjungimą 
į Vakarų frontą. Spėjama, 
kad ir šis Sovietų pasiūlymas 
bus atmestas.

Sovietų reikalavimas apgink
luoti Vokietiją sukėlė didelį 
sumišimą tarp pačių komunis
tų Vakaruose. Jie buvo įpratę 
pritarti ligšioliniam Maskvos 
nusistatymui. kad Vokietija 
liktų neapginkluota ir vėl ne
sudarytų pavojaus pasaulio 
taikai. Pakeitus Maskvai poli
tiką, komunistai, ypačiai Pran
cūzijoje, turi skubiai persio
rientuoti ir tikėti, kad Vokieti
jos apginklavimas būtų ma

LAIMĖJO 
KONFERENCIJOJ

karais 7,5—10 miliardų. Rau
donoji Kinija pasiryžusi pre
kiauti su Britanija už 56 milio- 
nus; jie imtų iš britų tekstilę, 
chemikalus, metalo prekes, o 
atsimokėtų javais, kiaušiniais 
ir t.t.

Konferencija priėmė rezoliu
ciją. kuri turi būti įteikta JTO. 
kad būtų p««naikintas suvaržy
mas eksportuoti prekes į Kini
ją. Taigi konferencija neigia
mai pasisakė prieš JAV politi
ką: antra, mėgino atitraukti 
Vakarų valstybes nuo JAV ir 
ūkiškai pririšti prie Sovietų. 
Kai kurioms Europos valsty
bėms šita sovietinės duonos pa
gunda buvo per stipri, kad at
silaikytų. Vokietija ir Austri
ja priešingai — kaip tik šiuo 
metu jos rado reikalo pabrėž
ti. kad siekia sustiprinti preky
binius ryšius su JAV.

ĮVYKDYTAS NAUJAS ATO
MINIS BANDYMAS

Las Vegas, Nev.Čia į- 
vykdytas antras dabar vykdo
mų atominių bandymų sprog
dinimas, kuris iš viso čia yra 
jau keturioliktas. Ateinančią 
savaitę čia bus vykdomi ato
miniai manevrai, kuriuose da
lyvaus daugiau kaip 7.000 ka
rių.

žesnis pavojus Prancūzijai ne
gu jos įėjimas į Atlanto pak
tą.

Tuo pačiu metu Adenaueris 
taip pat veikia. Parlamento 
debatuose jis atmetė Maskvos 
pasiūlymą Vokietiją apginkluo
ti. Jis Vokietijai nepriimtinas, 
nes apginklavimas teturi pras
mės tik sąjungoje su Vakarais. 
Parlamente Adenaueris gavo 
pritarimą savo politikai, kuri 
siekia kuo greičiau įjungti Vo
kietiją į Atlanto paktą. Tiesa, 
Adenaueris sutiko pasipriešini
mo iš socialistų opozicijos. 
Prof. Schmidt tvirtino, kad 
Vakarai nesą pajėgūs atsispirti 
bolševikams, tad neverta su 
jais rištis. Net ir partijos drau
gų buvo priešingų. Bendrie
siems vokiečių reikalams min. 
J. Kaiseris buvo pareiškęs, kad 
Adenaueris labiau susirūpinęs 
jungtine Europa, ne Vokietija. 
Esą Vokietijos interesas būtu 
prisiderinti prie europinių kraš
tų politikos — Britanijos. Švei
carijos. Skandinavijos, kurios 
siekia vadinamo neutralumo ir 
iš jo padaro nemažą pelną. Net 
min. Erhardas viešai kalbėjo, 
kad Vokietija yra suinteresuo
ta atnaujinti prekybinius san
tykius su rylų Vokietija ir ne
apsileisti Britanijai, kuri pada
riusi Maskvos k o n -į 
f e r e n c i j os proga pelningų 
sutarčių. Tačiau Adenauerio 
politika, kaip ją giria vokiečių 
spauda, nesanti Chamberlaino 
politika: jis panašus greičiau į 
Churchillį. Jis dėl to taip drą
siai lenktyniauja su Stalinu, 
kad randa aiškų pritarimą iš 
JAV.

Spauda rašo: juo Adenaueris 
labiau įjungs Vokietiją į Vaka
rų bloką, juo Maskvos pasiūly
mai bus nuolaidesni propagan
dos sumetimais. Esą galima 
laukti, kad Sovietai sutiksią su 
JTO komisija padėčiai ištirti, 
sutiksią su rinkimais keturių 
didžiųjų kontroliuojamais: to
liau dar sutiksią svarstyti grą
žinimą Vokietijai žemių, kurias 
dabar valdo lenkai.

UŽSIENIEČIU KARINIS 
JUNGINYS NETI RI PA-

SISEKIMO

Heidelbergas. — Pereitais 
metais į amerikiečių organi
zuojamą tėvynės netekusių už
sieniečių dalinį tęstojo vos 
220. Dalinys buvo numatytas 
1.500 dydžio. Kai senatorius 
Lodge buvo pasiūlęs kongresui 
tokį dalinį organizuoti, dauge
lis amerikiečių tikėjosi, kad 
pabėgusieji iš komunistų oku
puotų kraštų mielai j tokį dali
nį stos. Manoma dabar, kad 
bus suorganizuotas tas dalinys 
tik dešimtadalio dydžio, kurio 
buvo laukiama. — Amerikiečių 
pareigūnai tiria priežastis. O 
jos yra labai nesudėtingos: a - 
merikiečių vyriausybė nėra pa
reiškusi. kad ji okupuotus 
kraštus išvaduos; tada vardan 
kurių idealų žmonės, ištruku
sieji iš Stalino nagų, eis kovoti 
ir žūti. Juo labiau, kad Sovietai 
laiko tokius žmones savo pilie
čiais ir jiems taiko dezertyrų 
nuostatus, bet ne belaisvių.

Gen. Eisenhoweris >u žmona Velykų švenčiu metu išeina iš amerikie
čiu bažnyčiom Paryžiuje. Prieš grįždamas i J AV. jis dar numato aplan
kyti visus Atlanto sąjungos kraštus.

POTVYNIŲ SRITY PADĖTIS 
DAR PABLOGĖJO

a'AU LIKO BE PASTOGĖS

Omą ha, Neb. — Pranešama, 
kad dėl Missouri ištvinimo į- 
vykusi katastrofa dar padidė
jo. Potvynis apsemia vis dau
giau miestų ir kaimų. Raudo
nojo Kryžiaus žiniomis jau 26,- 
620 šeimų, arba daugiau kaip 
100,000 asmenų, yra likę be 
pastogės.

Council Bluff, kuris turi 45.- 
000 gyventojų, dviem trečda
liam gresia potvynis. 34.000 šio 
miesto gyventojų ir 5.000 O- 
mahos priemiesčių jau yra pa
sitraukę iš savo namų. Jau 
apsemti arba yra potvynio 
grėsmėj 86 miestai ir apie 1.- 
000.000 akrų dirvų tyvuliuoja 
vandenyse.

Kadangi potvynis vis didėja, 
reikia imtis skubių priemonių 
paaukštinti užtvankų pilimus.

• Gen. MacArthuras pakartotinai pareiškė, kad jis jokioms 
pareigoms, taigi ir į prezidentus kandidatuoti nenumato.

• Vakarų sąjungininkų aukštieji komisarai Vokietijoje pa
reiškė. .jog ruošiamoji su Vakarti Vokietija sutartis, kuri kol kas 
atstos taikos sutartį, ligi gegužės 1 d. bus visiškai baigta ruošti.

• Bolivijoj nacionalistų revoliucionierių partija po trijų dienų 
kruvinų kovų nuvertė ligšiolinę vyriausybė ir paėmė valdžią į 
savo rankas. Padėtis krašte kol kas labai įtempta.

• Egipto ministeris pirmininkas kreipėsi į Anglijos vyriausy
bę, pasiūlydamas pradėti pasitarimus ginčijamais Suezo ir Su
dano klausimais.

• I JAV atvyksta Austrijos kancleris L. Figl. kuris dėsiąs pa
stangų gauti iš JAV vyriausyltės daugiau pagalbos Aus rijai. Ligi 
šiol metinė JAV pagalba Austrijai siekia 86 milijonus dolerių.

• Pietų Afrikoj rasiniai įstatymai vis daugiau įtempia padė
tį. Teismas paskelbė nekonstituciniais įstatymus, kuriais apribo
jama mišrios kilmės piliečių rinkimų teisės. Tačiau min. pirm. 
Malano nacionalistinė partija deda pastangų jos parlamente pra
vestus rasinius įstatymus išlaikyti.

• JAV atominė komisija paskelbė, jog ji ruošia naują progra
mą, kuria numatoma išplėsti urano 235 gamybą, šis uranas yra 
pagrindinė medžiaga tiek kariniams, tiek civiliniams reikalams 
gaminant atominę energiją. Ruošiamai programai vykdyti rei
kėtų miliardų dolerių.

• Sovietų atstovas Jungt. Tau’ose J. Malikas nusiginklavimo 
komisijos posėdy pareiškė, .jog nesą prasmes nusiginklavimo 
klausimais diskutuoti, kol Vakarti valstybės nesurinka tuojau pat 
uždrausti atominius ginklus, o tik paskui tartis dėl nusiginklavi
mo.

Vandens lygis jau pasiekė 27 
pėdas ir laukiama, jog pakils 
ligi 31 pėdos, o pilimai tėra 
26,6 pėdų aukščio. Pilimui pa- 
paaukštinti klojami smėlio 
maišai. Šiuo melu prie to dirba 
8.000 karių bei civilių ir numa
toma dar 2.000 atgabenti.

Nuostoliai dar neapskaičiuo
ti. liet jie sieksią daugiau, kaip 
8100.000.000.

St. Paul, Min.. Mississippi 
vanduo taip pat pasiekė rekor
dinio 22.10 pėdų aukščio ir lau
kiama, jog dar kils. Jau 5.000 
šio miesto gyventojų turėjo pa
sitraukti iš savo namų.

Minnesota upė. kuri įteka į 
Mbsissipi. taip pat smarkiai pa
tvinusi. ir eilė nedidelių mieste
lių jos srity yra iš dalies ap
semti.
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POSĖDŽIAVO KULTŪROS LAISVĖS 
GYNĖJAI

> N

K. K AUKLAUKIS, mūšy korespondentas Švedijoj

Pavasaris buvo jau ir Švedi
joje besibeldžiąs į duris, bet 
kovo pabaigoj tikrai užspigino 
vėjai nuo Sibiro. Gal tyčia. Mat. 
čia pradejoi jau posėdžiauti vi
sokie sąjūdžiai, kurie sibiriško 
režimo nekenčia. Tarptautinių 
kongresų bei konferencijų bus 
daug šioje šiaurės Venecijoje.

Kovo 30 d. Stockholman su
sirinko skandinaviškoji grupė 
taip vadinamojo kultūros lais
vės kongreso. Šis sąjūdis susi
kūrė 1950 m. kultūriniame 
kongrese Berlyne, kur ypač 
aktingi buvo nuo komunižmo 
atpuolėliai. kaip Arthur Koest- 
ler. Herbert Read ir Ignažio Si
fone. Jo tikslas yra kovoti už 
dvasinę laisvę ir diskutuoti 
laisvės problemą, taigi jau iš 
karto paryškėjo sąjūdžio nusi
statymas prieš komrtnizmą ir 
kitas diktatūras.

Kongresas, o sąjūdis taip va
dinamas. turi savo biurus Ber- 

. lyne. Frankfurte, Paryžiuje. 
Londone ir New Yorke. .jo ša
kos nusikeroję net ir į Indiją 
bei Japoniją Kongresas randa 
atbalsio ii- Skandinavijoje. 
ni.jo.ie būrelis intelektualų 
puojasi apie Kopenhagos u-to 
profesorių Erik Husfeldt. 
di.joje iniciatorium yra nepail
stamasis kovotojas už laisvę ir 
teisybę rašytojas ir senatorius 
Ture Neiman (didelio pa balt jo
čių draugo ir jų teisių gynėjo 
prof. Birger Nerman brolis!. 
Norvegijoje sąjūdžio vėliavą 
neša jų didysis lyrikas, pasi
priešinimo sąjūdžio vokiečių o- 
kupacijos metu vienas iš šulų, 
kacetininkas Arnulf Oeverlandw 
kur yra bene pati įdomiausioji 
šios skandinavų konferencijos 
asmenybė. j

Oeverlandas yra ir poetas fr 
politikas. Keista, poetai, pa
prastai. dažani ima ir nukalba 
politiniuose klausimuose, bet 
Oeverlandui. sprehdžiant iš jo 
politinių kalbų ligi šiol, tatai 
dar ‘nepavyko". Jis į konfe
renciją atvyko pora dienų ank
sčiau. Mat. Humanistinės 
Draugijos pakviestas jis skaitė 
apie šiaurės kraštų susiskaldy
mą ar suartėjimą. Vos tik iš
laisvintas iš nacistų nelaisvės. 
Overlanda* tuoj tą pačią die
ną viešai deklaravo, kad Sovie
tų tironija gresia Vakarų lais
vei. Daug anksčiau negu At
lanto paktas gimė, jis savo 
kalbose, o kalbėtojas jis geras, 
aiškiai pabrėžė, kad demokrati
jos privalo susiburti kartu, 
veikti kartu, kad gautų savo 
apsaugoti. Užtat ir dabar savo 
paskaitoje jis pabrėžė būtinu
mą Norvegijai ir Švedijai be vi
sokių kitokių veikimų veikti 
kartu ir politiniai. Nepagyrė jis 
švedų neitralumo ir jų nedaly
vavimo Atlanto pakte.

J tą skandinavų konferenciją 
yra pakviestas ir sąjūdžio pir
mininkas šveicaras rašytojas 
Denis de Rougemont bei Fran- 
cois Bondy. sąjūdžio Paryžiuje 
leidžiamo laikraščio “Preuves” 
redaktorius. Denis de Rouge- 
mont savo pasikalbėjime su 
laikraštininkais pabrėžė asme
nybės svarbumą kultūriniame 
gyvenime. “Asmenybės mintis 

>ats originaliausias ir pats

. Da- 
i gru-

Sve-

giliausiais Europos kūrinys, as
menybės idėja gludi tikroje, 
kuriamoje laisvėje. Asmenybė 
yra pavienis žmogus su savo 
vidiniu pašaukimu, kas jį ir 
skiria nuo masės, bet kartu jį 
ir jungia su bendruomenei: As
menybė yra totalinis žmogus, o 
kur žmogus nori būti totalinis, 
ten niekada negali būti Totali
nės valstybės. Asmenybės min
timi Europaa gimė, jos sutiki
mu ji turės ir žlugti.

Grįžtant prie tos skandinavų 
konferencijos, tai ji savo pri
imtoje rezoliucijoje pabrėžia 
Berlyno konferencijos požvil
gius ir ragina ypač intelektua- 
lus Skandinavioje su jos seno
mis Vakarų kultūros pagrin
dais sukurtomis laisvės tradi- 
cijomis, būdėti tos laisvės, ku
rią ji dar tebeturi, sargyboje. 
Materialinio saugumo neužten
ka. Kaip laisvė ilgainiui negali 
būti be saugumo, taip saugu
mas ilgainiui lieka bevertis be 
individo laisvės. Konferencija 
protestavo prieš laisvės žlugdy
mą Sovietų Sąjungoje ir kitose 
diktatūrinėse valstybėse rytuo
se. taip pat ir Ispanijoje. Ar
gentinoje ir visur kitur. Kon
ferencija pareiškė savo solida
rumą kultūros laisvės kongre
sui ir iš visiems už vakarietiš
ką laisve kovojantiems sąjū
džiams visuose kraštuose.

••Taikos gynėjai“ 
bijo pasisakvti 

savo vardą
Bet gyvenimas mėgsta kon

trastus. Kartu kai individo 
laisvės gynėjai rinkosi į Stock- 
holmą. kelioms valandoms 
Sfockholmo aerodrome nutū
pė lėktuvas ir su kitais “tai
kos" apaštalais — tai Rytų de
legatai. kurie vyko į “pasauli
nės taikos tarybos" sesiją Oslo 
kovo 29-31 d. Visi jie atvyko 
iš Maskvos. Pasitikusius, o pa
sitikti visada yra kam. rusas 
Il.įa Ehrenburg supažindino su 
kitais dviem savo kolegomis 
Fadejevu. generaliniu rašytojų 
sąjungos sekretorium, ir dra- 
matiku Mečinevu. Iš kiniečių 
žymesnieji buvo rašytoja Li- 
Lin. .jos kolega Go-Mo-Te ir 
Pekingo mokslo akademijos 
pirmininkas Tšen - San - Tsu. 
Trys šiaurinės Korėjos atsto
vai buvo Korheiguk. Ten-Don- 
Hek ir Li-Gi-Sen.

Spaudos atstovams ir tokie 
“taikos" balandėliai įdomūs. 
Tad skubiai buvo suorganizuo
tas pasikalbėjimas su jais. Bet 
jau nuo pirmosios minutės pra
sidėjo “kliūtys”. Vienas iš šiau
rės korėjiečių ponų, geroką 
valandėlę kalbėjęs prancūziškai 
su Ehrenbu’ gu, staiga visai 
pamiršo prancūziškai, kai vie
nas iš spaudos kolegų paklausė 
.jo apie kelionę. O vienas iš ki
niečių. taip puikiai kalbėjęs 
angliškai, staiga prarado žadą 
ir negalėjo pasakyti, kuo jis 
vardu. Kaip prisipažinsi, kad 
šalia maišosi Sovietų ambasa
dos Stockholme patarėjas 
spaudos attachė. nekalbant 
apie slaptus agentus, kurių 
vo “laukiančiųjų" tarpe.

ir 
jau 
bu-

!

Pitt*hurgh<- Mi>asi*i nuMteike plieno pramonės darbininkai grįžta ai
sti i darbu Jonės and Laughlin Corporatioa įmonėse. Ketvirtoji savo 
didumu JAV plieno gamybos įmonė tikisi <x> keletos dienų vėl pasiek
ti normalios gamybos.
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DĖL LITERATŪROS VERTINIMO

J

ATVIRAS LAIŠKAS
PONE REDAKTORIAU,

ti ikšiolinį atlyginimą iki 1952 
m. balandžio m. 1 d.: b. Pavesti 
jam kontaktuojant su PŽ. ALT 
bei LE-PLG atlikti paruošia
muosius darbus (programą) 
veiksnių konferencijai.

2. Tas VT nutarimas nebuvo 
atšaukiąs, atvirkščiai, jis buvo 
VLIKo 1952. II. 1 posėdy pat
virtintas (protokolas Nr. 299).

3. Tamsta išvykai j JAV už
sienių reikalų tarnybos valdy
tojo titulu ir VLlKo iš savo

Neliesdamas vertinimo, ku
ris spaudos dalies buvo skirtas 
mano vaidmeniui visuomeni
niuose santykiuose, tenoriu ati
tiesti faktus, siejamus su mano 
asmeniu, kurių iškreipimas vi
suomenę ne tik klaidina, bet 
gali turėti ir kurstomosios 
reikšmės prieš tam tikras vi
suomenines institucijas.

Nepretenduodamas į Tams
tos laikraščio labai taupomą ir 
taupytiną vietą, būsiu paten
kintas. jeigu Tamsta rasi laiko pareigų nesi atleistas, 
bent savo žiniai atkreipti dė
mesio į žemiau surašytus pa
tikslinimus. Žinoma, būčiau dar 
dėkingesnis, jeigu rastumėt ga
lima panaudoti juos ir Jūsų 
skaitytojų žiniai.

■ >-• .a
t

II.
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DIRVOS (52. 3. 12) kores
pondentui J. MasiUliui i jo klau
simą: “Ar J. Brazaitis atvyko 
į JAV kaip VLEKo įgaliotinis 
su VLlKo misija ir ar tuo ti
tulu jis davė spaudai savo pa
sikalbėjimus". — T. Šidiškis, 
kaip VLIKo ir Vykdomosios 
Tarybos narys, atsakė: “J. 
Brazaitis išemigravo per IRO 
bendra tvarka. Iš VLEKo jis 
laikinai pasitraukė ir į jo vietą 
įėjo naujas jo grupės atstovas. 
J. Brazaitis galėjo duoti pasi
kalbėjimus tik savo arba savo 
pelitinės grupės vardu, bet ne 
VLlKo.”

Toks klausimo kėlimas ir j 
jį atsakymas prasmingais nu
tylėjimais arba faktų iškreipi
mu galėjo sudaryti įspūdį, kad 
Brazaitis Amerikoje pasikalbė
jimus duoda VLIKo vardu: 
kad laikydamas save Vliko bei 
Vykdomosios Tarybos nariu ir 
tuo vardu atlikdamas tam tik
ras įpareigojimus, elgiasi savi
vališkai, peržengia įgaliojimus, 
savinasi. kas jam nepriklauso, 
žodžiu virsta chles/akovu.

Labai gerbdamas T. šidiškio 
autoritetą informacijos srityje, 
vis dėlto kreipiausi j Vliko bei 
VT Pirmininką, norėdamas pa
tikrinti T. šidiškio informacijas 
apie mane ir prašydamas pra
nešti: (a) kokis buvo Vykdo
mosios Tarybos nutarimas dėl 
man pavedamo politinės kon- 
ferenejos klausimų išstudijavi
mo ir jų paruošimo: (b) ar tas 
nutarimas buvo atšauktas ko
kiais paskesniais nutarimais: 
(c) ar aš išvykau į JAV su 
užsienių tarnybos valdytojo ti
tulu. ar išvykdamas buvau 
Vliko iš tų pareigų atleistas. J 
tai Vliko l>ei VT pirmininko 
raštu 1952. 3. 23 buvo atsaky
ta:

“VLlKo URT Valdytojui 
Juozui Brazaičiui.

“Atsakydamas j Tamstos 
man rašytą 1952. III. 15 laišką, 
turiu garbės praneš i. kad

1. Tamstai įvykstant laikinai 
į JAV VLlKo VT yra štai ką 
nutarusi — a. Brazaičiui mokė-

VLlKo bei VT Pirmininko 
pareiškimo punktas (la) nura
mina ir kitą kai kurios spaudos 
("Dina”. “Vien ”, “Lais- 

. kad ferazai-

DRAUGAS 3. 22. Žinomasis 
mūsų poetas Jonas Aistis, ei- 
giamai pasisakydamas dėl 
ne u jai pasirodžiusio Aloyzo 
Barono grožinės prozos knygos 
‘Debesys plaukia pažemiu”, šia 
proga paliečia ir mūsų litera
tūrinę kritiką bei recenzijas.

Rimtos literatūrinės kritikos 
rr.es stingame.

Recenzijos visko paliesti ne- 
Š?!L Be to. jos nepasiekia ir 
tikslo, nes jų niekas nepaiso. 
Dar blogiau: skaitytojų akyse 
jes nuvertina pačius rašytojus:

“...skaitytojas, prisiskaitęs 
pastabų, pradeda su tūlu ne
rimtumu žiūrėti į raštą ir ra
šytojus. Jei mūsų tautoje rašy
tojas neturi gero vardo, tai bus 
čia prisidėję kritikos ir polemi
kos. nes paprastas skaitytojas 
yra nekritiškas ir jis visus deda 
į vieną maišą, visus en bloc nie
kina.”

Tad ką reikėtų daryti.’
Autoriaus manymu, galėtų 

būti dvi išeitys. Viena — recen
zija turėtų ribotis tik “valdišku 
atpasakojimu turinio ir auto
riaus pagyrimu.” Antra — “Ar 
nereikėtų mūsų autoriams, y- 
pač jaunesniems, prieš spaus
dinant veikalą, jį parodyti savo 
draugams arba net eiliniam

vienos ir antros pusės argu
mentų minėta p. Barko pažiūra 
buvo paversta MLT pažiūra. 
Betgi šiandien turiu pagrindą 
tvirtinti, kad laikraštis ir pas
taruoju sutirštinimu klaidos nė
ra padaręs. Tikiu, to dabar ne
neigs p. Puskepalaitis taip pat.

IV.

Pašalinis žmogus
Žinoma, 
nusima-

antram

skaitytojui.
visada daugiau mato, 
geriau būtų parodyti 
nančiam.”

Visiškai pritardami
“receptui”, negalime sutikti su 
pirmuoju. Juk tų autorių atsi
randa visokių, net tokių, kurie 
tegamina tik šlamštą — tad 
negi reikėtų pagirti ir tokius? 
Tokiems reikia sukirsti “bota
gu,” ir tai gerokai. Be to, tu
rimos didesnius reikalavimus 
statyti savo recenzentams. Vi
sų pirma išginkime iš laikraš
čių tuos, kurie literatūros var
du siekia nieko bendro su lite
ratūra neturinčių tikslų. Jie 
daugiausia ir nuvertina skaity
tojų akyse literatūrą.* Todėl 
rūpindamiesi padėtį taisyti, rei
kalaukime iš literatūros ver
tintojų daugiau kultūros ir at
sakomybės. ,

Atgrasus susinulke>

vė”) susirūpi _______ .___
čiui esą tebemokamas atlygini
mas net 500 dol. mėnesiui.
Ta proga paaiškinama ir kon

krečiau: (a) Vykdomosios Ta
rybos narių ir VLlKo Pirmi
ninko (VLlKo nariai atlygini- * 
mo visai negauna) atlyginimas 
visų vienodas — po 450.—DM 
mėnesiui ii- šeimos priedas. Tai- 
gi šiuo atveju Brazaitis gavo 
viso 128 do. (b) Brazaitis, kaip 
ir tos pačios spaudos minėtas 
Kaminskas, išvykęs iš pareigų 
atlyginimą gavo (ne gauna) 
už tris mėnesius. (c) Tarp 
Brazaičio ir kitų VT išvykusių 
narių atlyginimo atžvilgiu skir
tumas tas. kad Brazaitis VT 
darbe sovo vietoje paliko kitą 
asmenį, ir iš Brazaičiui skirto 
tų trijų mėnesių atlyginimo bu
vo mokama tam. kuris jo vie
toje dirba.

III.
DIRVOJE (52. 3. 13) MLT 

narys Puskepalaitis, paklaus
tas: “Ar tiesa, kad MLT neno
ri įsijungti į VLIKą, atsakė, 
kad visuomenėje tokią klaidin
gą išvadą kai kas padarę iš 
Brazaičio pareiškimo Spaudai. 
Po šito Puskepalaičio pasikal
bėjimo kai kuri spauda ėmė 
rašyti, kad VLlKo nariai apie 
MLT netiesą skelbią. — Ry
šium su šia polemika, kiek ji 
liečia mane, laikau tikslingai 
atkreipti dėmesį j šiuos faktus:

Viena, p. Puskepalaitis buvo 
atsargus ir pastebėjo vis dėlto, 
jog “Brazaitis netvirtino, kad 
MLT tiesiog atsisakė įeiti į Vli
ką." Bet gaila, kad jis nepasa
kė. ką Brazaitis (virtino, ir ar 
tai. ką Brazaitis ‘virtino, yra 
tiesa, ar netiesa. Tad pakarto
ju Brazaičio pasakymą: MLT 
atstovas Vykdomojoj Taryboj 
p. Brakas pareiškė, kad šiuo me
tu nelaiko aktualiu klausimu M. 
Lietuvos atstovo buvimą Vlike. 
— Kad būčiau čia netiesą pa
sakęs. tikiu, n. Puskepalaitis 
netvirtins.

Antra, tikslumo ir tiesos dū
liai noriu pastebėti, kad anas 
mano pareiškimas kai kurių 
laikraščių buvo sutirštintas ta 
prasme, kad iš mano išdėstytų

DIRVOS 52. 3. 13 iškelia, 
kad mano expose spaudos kon
ferencijai apie Vliko veiklą ne
buvo suminėti diplomatiniai at
stovai ir iš to daro išvadą, kad 
“tūlos grupės” padariusios ty
los sąmokslą prieš “kaikuriuos 
(beveik jau visus)” diploma
tus.

Tiesa, kad mano pranešime 
apie diplomatinius atstovus ne
buvo kalbama. Bet netiesa, kad 
šis faktas duoda bet kurio pa
grindo anoms išvadoms apie 
sąmokslą. Dariau apžvalgą ne 
apie laisvinimo veiksnius ir jų 
tarpusavio pasiskirstymą lais
vinimo darbe, o tik apie Vliko 
veiklą ir tai tik tos veiklos da
lį. kuri praktiškai įeina į užsie
nių tarnybos sritį. Imdamasis 
diplomatinių atstovų veikimo 
apžvalgos, būčiau greičiau ga
lėjęs duoti pagrindo kitoms ne
reikalingos išvadoms.

Ką iš tikrųjų laikau laisvini
mo veiksniais, iš to nedariau ir 
nedarau jokios tylos, kai apie 
tai yra vieta kalbėti. Tame pat 
pasikalbėjime paklaustas dėl 
pramatomos veiksnių konfe
rencijos. pareiškiau: laisvinimo 
veiksniais įprasta laikyti Vliką 
su VT. mūsų pasiuntinius. Altą, 
Bendruomenę. Tatai buvo refe
ruota ir spaudos. O praneši
muose visuomenei, kur gauda
vau pasisakyti ne tik apie Vliko 
veiklą, bet apie Lietuvos bylą 
apskritai, apsiuntinių ir Vliko 
darbo charakterį apibūdinda
vau šiais žodžiais: Lietuvos pa
siuntiniai. kaip mohikanai 
eina sargybas savo 
tvirtovėse. į kurias juos pastatė 
nepriklausoma Lietuva, o Vil
kas su prityrusiais talkininkais 
(Altu. Free Europe patarria- 
mą.ja grupe, ne postuose esan
čiais dplomatais) yra judrieji 
daliniai, kurie veržiasi ten. kur 
strategiškai sėkmingiausiai ga
li vieną ar kitą tikslą laimėti 
(Chicaga).

Kuriais sumetimais buvo ir 
tebėra iškraipomi faktai ar 
fabrikuojami prasimanymai, 
kaip ir šis tylos sąmokslo įta
rinėjimas, palieku spręsti pa
čiam šio laiško skaitytojui.

Prašau priimti. Pone Redak
toriau, mano tikros pagarbos 
pareiškimą.

jimas
NAUJIENOS 3. 24. Clevelan

do slapyvardinis koresponden
tas dedasi esąs susirūpinęs 
Čiurlionio ansamblio likimu. 
Pažymėjęs, kad ansamblio eiles 
palikusios geriausios balsinės 
pajėgos ir kad ansambly iš viso 
jaučiamas “išsivaikščiojimo” 
nuotaikos, korės pondentas 
stengiasi surasti ir šito reiški
nio priežastis. Pasirodo, vie
nintelė tokia priežastis — tai 
ansamblio koncertai, kuriuos 
rengia Draugo bendradarbių 
klubas lietuviško romano pre
mijai! Mat. ansamblio dalyviai 
nesą tik vienos srovės žmonės, 
tad “kitai srovei priklausą” esą 
dėl šių koncertų “savotiškai į- 
žeisti.” Vienas toks “įžeistas” 
ansamblio dalyvis koresponden
tui nurodo ir būdą, kaip reikė
tų šį reikalą sutvarkyti —esą 
tą tūkstantį dolerių Čiurlionio 
ansamblis galėtų atiduoti Altui 
arba literatūrinę premiją skir
ti ir savo vardu, nes tokiam 
darbui ansamblio vardas yra 
pakankamai autoritetingas.

Dėl galėjimo, žinoma. Čiur
lionio ansamblis gali daryti vis
ką. kaip tik jam patinka ir at
rodo geriau. Tai jo reikalas. Ir 
dėl šitų koncertų juk buvo su 
juo susitarta. Bet taip pat nie
kas. be paties korespondento ir 
to “įžeisto’ 'ansamblio dalyvio, 
turbūt netiki, kad ansamblis 
galėtų subyrėti... nuo koncertų. 
Visa tai tėra tik miglų pūti
mas.

Šito tariamo susirūpinimo 
ansamblio likimu šaknų reikia 
ieškoti kitur. Ir jos slypi toj li
guistoj neapykantoj, su kuria 
mes dažnai pasitinkame ne sa
vo sklypo žmonių darbus. Kad 
ir čia: koncertus rengia Drau
go bendradarbių klubas! Jis 
už mūsų tvorelės! Todėl rėki
me!

Dai-osi tiesiog klaiku pagal
vojus. kur mes pagaliau atsidu
riame. Normaliai kiekvienas 
lietuvis juk tik džiaugtis turė
tų. kad atsiranda kas mūsų an
samblių koncertus rengia ir tai 
dar sujungia su didesniais tiks
lais. Dieve tik duok daugiau to
kių Čiurlionio koncertų rengėjų 
kaip kad Draugo bendradarbių 
klubas, tai ansamblis galės nu
vykti ne tik į tą vieną Chicagą, 
bet ir į kitas lietuvių kolonijas 
ir ne tik mūsų literatūrai, bet 
gal ir mokslui, ir menui ką 
nors laimėti.

Štai kodėl mes ir manome, 
kad jie jau kas veda mūsų kul
tūrinį gyvenimą prie subyrėji
mo — tai daugiausia tik tokių 
korespondentų ir į jį panašių 
žmonių kultūrinis nesubrendi
mas ir atgrasus susmulkėjimas, 
neleidžiąs ramiai pažiūrėti į ne 
savo srovės lietuvio lietu
višką ir patriotišką darbą.

Būdinga dar, kad šitas “su
sirūpinimas” pradeda reikštis 
tada, kai Čiurlionio ansamblis 
visu atsidėjimu rengiasi dviem 
koncertams — Clevelande ir 
Chicagoj. Ar tik “susirūpini
mo” skraiste nėra pridengtas 
noras pakenkti?

Nežino kaire, kę 
daro dešine

DIRVA 3. 27. čia spaudos 
apžvalgininkui vis dar maudžia 
dantį dėl Balfo pirmininko ke
lionės j Europą — jam be galo 
rūpi, kas gi šią kelionę apmo
kės. Nesusigaudydamas jis ci
tuoja čia Neprikl. Lietuvą, čia 
Darbininką, pagaliau rašo:

“Taip ir neaišku pasidaro, 
kur yra čia tas pirmininko mi
nimas Balfo pinigų taupy
mas?”

Apžvalgininkui viskas turėtų 
paaiškėti iš pačios Dirvos, kur 
tame pačiame numery jam rū
pimu klausimu yra šiaip pasa
kyta:

“Kadangi kan. J. B. Končius 
CARE organizacijos vardu, 
kaip vienas iš jos direktorių, 
Europoje lankys ir CARE sky
rius. tai didžiumą šios keliones 
išlaidų CARE organizacija ir 
padengs.”

St. Papartis

■J. Brazaitis

TIK RIBOTAM LAIKUI

NAUJAS STOGAS
ČERPĖS (sbingles) " ™ $I90.«3

geriausios kokybės — pilna garantija
Galite pasitikėti, kad p. Vinccnt darbą atliks sąžiningai

IŠDAŽYSIME
5 KAMBARIUS, vonią, koridorių nx $165.00

Aukštos kokybės dažai — puikiausiai atliktas darbas

NAMU DAŽYMAS
MKlILNIį NA»H • H.VTIlMę • STH CW 

prieinamos kainos
LANGAI — išdažyti su “Ihitch Boy Lrnd”, 

užkituoti, aptinkuoti — $2.50

Spccialiai pavasario sezonui
Apsaugokit savo namus nuo vandens

Mes išvedame ŠALIGATVIUS • JVAŽIAVIMUS j GARA
ŽUS • PLYTINIUS LAIPTUS • STUCCO

Darbas atliekamas nuolatinėj priežiūroj. Rūpestingas 
išplanavimas užtikrina puikiausią darbo atlikimą.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos
PAŠAI KITĘ MR. VINCENT DABAR EVergreen 7-550©

MES VAŽIUOJAME VISUR

VINCENT K.
Grncralis kontraktorius. Liccnscd Riggcr No. 3333

303 SOUTH 4tl» STREET 
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METINIŲ PROGA
METAI suėjo, kaip susijungė trys laikraščiai: “Darbininkas”, 

ėjęs Bostone, “Amerika”, ėjusi Brooklyne, “Lietuvių Žinios” iš 
Pittsburgho.

Laikraščius sujungiant norėta sutaupyti darbo jėgą bei leidi
mo išlaidas, padidinti tiražą, duoti skaitytojui pagerintą laikraš
tį ir tokiu būdu turėti didesnį svorį visuomenėje.

Sujungti nebuvo lengva. Reikėjo nugalėti, svarbiausia, psi
chologines kliūtis — lietuvių palinkimą į konservatyvumą, o juo 
labiau jiems įprastą pasididžiavimą turima spauda, kuria lietuvis 
matuoja savo kultūringimą. Išgirdęs naują pasiūlymą, anot Vaiž
ganto, lietuvis turėjo siekti ranka į pakaušį, siekti į užantį ir su
murmėti: tai kaip čia dabar galės būti, kad mūsų parapija neturės 
laikraščio... Turėjo ir neturės, vadinas, kultūra mažės...

Tačiau kada atsirado naujos ir didesnės minties siūlytojas, 
užsidegę jos gaivintojas, kurstytojas ir neatlaidus vykdytojas, ku
ris drąsiai prisiėmė laikraščio leidimo naštą, vietinių laikraščių 
rėmėjai nusileido ir įtikėjo, kad taip bus geriau. Jei vienas kitas 
murmėjo, tai tik iš seno gero lietuviško įpratimo prieštarauti, 
bet širdyje susijungimui pritarė. Ir, reikia manyti, neapsivylė.

Laikraštis metus išvarė. Per tą laiką nesistengė nei sensaci
jų vaikytis; neturėjo noro nei visiems įsiteikti, skaitytojui patai
kauti. Tarnauti vienai kuriai visuomeninei grupe laikraštis neno
rėjo. Jo noras buvo tarnauti senajam lietuviui, kuris iki šiol gar
bingai palaikė katalikišką ir lietuvišką dvasią tarp tautiečių, tar
nauti ir naujam ateiviui, kuris turi ištikimai įsijungti į senojo 
dirbtą darbą. Jiems laikraštis, tiesa, norėjo būti įdomus, bet jis 
norėjo išlikti švyturys, kuris aiškiai ir tiksliai skleistų tiesą, gai
vintų tikėjimą ir tautiškumą, pratintų skaitytoją į kultūringą 
diskusiją, pagerbiant svetimą nuomonę ir asmenį, vengiant viso
mis išgalėmis griaujamosios veiklos, kuri taip braujasi į mūsų 
spaudą sykiu su prasitęsiančia emigracija.

Aiški su tiesa neprasilenkianti linija laikraščiui buvo ir yra 
svarbiausia gairė. Šia kryptimi laikraštis stengėsi eiti. Kur galė
jo, pozityviai skelbė tiesos, tikėjimo, tautiškumo, žmoniškumo 
mintis; kur matė visuomeniniame gyvenime nuo jų nukrypstant, 
neslėpė savo nepritarimo ir pasmerkimo.

Šiai linijai laikraštis norės būti ištikimas ir toliau. Tai pasto
vus ir nuolatinis siekimas. Kas kita priemonės ir metodai. Juose 
turi reikštis nuolatinė pažanga. Jos siekdamas, laikraštis turi 
sumanymų ir dėl savo ateities. Juos, žinoma, pavyks įvykdyti vėl 
tik bendromis pastangomis — leidėjo, redakcijos, bendradarbių ir 
skaitytojų, nes redakcija bei leidėjas tik pagamina, prekybiškai 
tariant, prekę, o rinkos gausumas nulemia, kad toji prekė galėtų 
būti patobulinta ir turėti didesnės įtakos visuomenėje.

Redakcija jaučiasi ligšioline metų talka patenkinta, ir čia 
tegali bendradarbiams bei skaitytojams sakyti ačiū.

Nusiginklavimo klausimas 
nėra mūsų dienų išradimas — 
prieš karą šiuo klausimu daug 
kalbėta Tautų Sąjungos posė
džiuose ir nusiginklavimo kon
ferencijose. Bet viskas tik tuš
ti šiaudai. Diktdtrūiniai kraštai 
— Vokietija, Sovietų Rusija ir 
Japonija — kalbėdami apie 
nusiginklavimą ir nuolatos 
žvangindami ginklais, vykdė 
milžinišką ginklavimosi prog
ramą, o demokratinis Vakarų 
pasaulis būsimam karui visai 
nesirengė. 1934 - 1939 m. lai
kotarpy Hitleris sukūrė milži
nišką karo mašiną, ir laimė, 
kad Vakarams ją pavyko nu
kreipti prieš bolševizmą, ku
ris, reikia pasakyti, yra di
džiausias antro Pasaulinio ka
ro meisteris. Mums dabar ži - 
noma, kad bolševizmas, norėda
mas išsiplėsti ir užvaldyti pa
saulį, rėmė hitlerizmo įsigalė
jimą Vokietijoje, nes bolševiz
mo plitimui dirvą sudaro tik 
karo suvarginta žmonija, o ka
rą kaip nepopuliarų dalyką, 
bet bolševizmo plitimui būtina, 
Europoje gali uždegti tik dik
tatūrinė Vokietija, pirmiausia 
sus’kirsdama su Vakarais ir 
palikdama bolševikams rusvas 
rankas. Bolševikų svajonės iš
sipildė: Vakarų nusipolkikavi- 
mo dėka bolševizmas užvaldė 
pusę pasaulio, užėmė puikias 
strategines pozici
jas prieš laisvąjį Vaka
rų pasaulį ir iškėlė prestižą li
gi tokio lygio, kurio jie nieka
da neturėjo. Džiaugdamasis 
pergale prieš hitlerizmą, Vaka
rų pasaulis po karo tuoj nusi
ginklavo, tuo tarpu bolševikai 
užsuko milžinišką apsiginklavi
mo programa. Bet tik dabar ir 
Vakarai pradėjo apsiginklavi
mą. Bolševikai dabar supran
ta, kad su agresija prieš Vaka
rų pasaulį jau per vėlu.

Visada, kada kalami ginklai, 
prasideda kalbos apie nusigink
lavimą. Istorikai, tur būt. žino, 
kad daugiausia apie nusigink
lavimą kalbama prieš naują 
karą. Dabar, kada karo pabūk
lai keliuose žemės taškuose sė
ja mirtį, kada kuriama milži
niška karo pramonė, kada pra
sideda visokių jėgų mobilizaci
ja, kada bolševizmo tironija 
sudaro tiesioginę grėsmę.. vėl 
iškyla nusiginklavimo projek
tai:

Nusiginklavimo problema ir 
su tuo susijęs atominių ginklų 
draudimas svai-stomas jau nuo 
1945 metų. Konferencija po 
konferencijos, bet pažangos jo
kios nepadaryta. Visada užsi
kertama prie to paties klausi
mo: ar nusiginklavimas be su
verenumo suvaržymo yra gali
mas? Vakarų valstybės prita
ria, kad nusiginklavimas turi 
būti kontroliuojamas, kas reiš
kia suverenumo dalies atsisa
kymą. Maskva su liet kokia 
kontrole nesutinka, šitas pa
grindinis nuomonių skirtumas 
stovi ir Jungt. Tautų nusigink
lavimo komisijos darbų kely. 
Nusiginklavimo komisiją išrin
ko Jungt. Tautų pilnatis, pa
vesdamas ligi šių metų birželio 
mėn. 1 d. sudaryti tarptautinio 
nusiginklavimo ir ginklų kont
rolės planą, kuris galėtų būti 
pateikiamas nusiginklavimo 
konferencijai.

Nusiginklavimo komisijos 
darbo pagrindą sudaro Jungt. 
Tautų pilnaties suvažiavime 
priimtas Vakarų valstybių nu
siginklavimo planas, prieš ku - 

specialiose iškilmėse pasakė kalba, kurioje nurodė. Jok turi l*“ti labai 
rinitai rūpinamasi kariniu pajėgu didinimu, jei norima pasiruošti ga
limai komunistu agresijai. Salia jo sėdi Anglijos oro maršalas Sir A. 
Stevens.

rį Sovietai protestavo. Vakarų 
valstybių pasiūlytas nusigink
lavimo projektas šitaip atrodo: 
karinių jėgų apribojimas ir pa
laipsnis mažinimas, sumažini
mas ginklavimo, paliekami tik 
toki ginklai, kurių užtenka sa
visaugos reikalams, bet ne ag
resijai; veiksminga atominės 
energijos kontrolė, kurios tiks
las visų atominių ginklų už
draudimas, atominė energija 
tik taikos reikalams. Vakarų 
pateiktas nusiginklavimo pla
nas numato ir tarptautinę karo 
pramonės kontrolę. Maskva vi
sų pirmiausia reikalauja besą
lyginio atominių ginklų už
draudimo ir tik po to propor
cingo didžiųjų valstybių gink
lavimosi sumažinimo.

Sovietų nusiginklavimo pla
nas yra paremtas kalstingumu. 
Bet kokia tarptautinė Sovietų 
ginklavimosi pramonės kontro
lė reikštų bolševizmo galą. Bol
ševikai viską slepia — ginkla
vimąsi ir net žmonių skurdą, 
kuris ten yra begalinis. Vaka
rų valstybės iš viso nori žinoti, 
koks dabar yra ginklavimosi 

stovis atskirose valstybėse, tuo 
būdu ir Sovietų Rusijoje. Nusi
ginklavimo bandymai, stin
gant duomenų apie atskirų 
valstybių apsiginklavimą, iš 
viso neturi prasmės. Bolševikų 
primityvus Maskvos reikalavi
mas karines pajėgas sumažina 
tam tikru procentu. Sovietų 
Sąjunga turi milžiniškas sausu
mos kariuomenės jėgas, kurių 
toks “nusiginklavimas” visai 
nepaliestų. Antra vertus, So
vietai neturi pasitikėjimo, ši
tam jų “plane” paslėpta klasta, 
todėl ir visos nusiginklavimo 
kalbos neturi prasmės.

Panašiai stovi ir atominės 
kontrolės klausimas. Amerikos 
vyriausybė pareiškė, kad nusi
ginklavimo komisija, priėmus 
bendrą nusiginklavimo kontro
lę, gauna atominių Amerikos 
įmonių inspektavimo leidimą, 
bet ir Sovietų atominių gink
lų pramonė turi būti pastatyta 
prieš kontrolės akis. Bet Sovie
tai to nenori. Kaip būtų gražu, 
Sovietų manymu, kad Amerika 
visų pirmiausia sunaikintų ato
minių bombų atsargas, nes tik 
po to pasaulio subolševikinimas 
būtų prieinamas.

Žinoma, sovietiniam impe
rializmui, kur is pagrįstas dur
tuvais, rūpi ne nusiginklavimas, 
bet tik laisvojo pasaulio nu
ginklavimas. Sovietų apsigink
lavimas ir toliau varomas pil
nu tempu. “Taikingi” Sovietų 
pareiškimai ir pasiūlymai yra 
tik noras apstatyti jau kiek 
praregėjusį Vakarų pasaulį. 
Sovietai apie jokį nusiginklavi
mą negalvoja. Susitarimas su 
Sovietais neįmanomas. Sovietų 
priekaištas, kad Amerika nau
doja prieš šiaurės Korėją bak
terines bombas, yra tik papras
tas propagandos triukas, kuris 
parodo, kad Sovietai nusigink
lavimu nėra suinteresuoti. 
Kvailos bolševikų pasakos, kad 
amerikiečiai prieš Šiaurės Ko
rėjos gyventojus mėto iš lėktu
vų maro bakterijomis apkrės
tas blusas, uodus, uteles bei 
muses ir biologiniu požiūriu y- 
ra grynas absurdas.

Bet ir absurdai yra bolševikų 
kovos priemonės. Dabar viaa 
bolševikinė spauda nuo Pekin- 
go ligi Rytų pilna protesto re
zoliucijų prieš amerikiečius. 
Bet Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus pasiūlymą, kad šitą

Prez. Trumanas šiomis dienomis 
atšventė septyneriu metu sukak
ti. kalu šeimininkauja Baltuo
siuose Kūmuose.

bakterijų klausimą ištirtų ne
utrali ekspertų komisija, bolše
vikai atmetė. Bolševikinė juris
tų komisija, kuri su medicina 
nieko bendra neturi, žinoma. 
Sovietų duomenis patvirtina.

Tarptautinė nusiginklavimo 
komisija bolševikų bakterinę 
propagandą iš dienotvarkės iš
braukė. Nusiginklavimas turi 
būti paremtas nuoširdumu, 
kurio iš bolševikų negalima 
laukti.

Okupuotoj Lietuvoj
• Nauji Lietuvos komisarai.

Naujais sovietiniais Lietuvos 
ministeriais pagal “patvarky
mus“ paskirti: žuvų pramonės 
—Maušos sūnus Elijošius Bile- 
vičius, vietos pramonės —Vac.l 
Boreika, kultūrinių — švietimo 
įstaigų reikalais rūpintis prie 
sovietinio Ministerių Tarybos 
Komiteto pirmininku — Vyt. 
Girdžius, teisingumo ministerių 
—Alb. Likas.

• Lietuviams rusų raidynas.
Vilniaus Pedagoginiame Insti
tute įvesta specialus seminaras 
tyrinėti sovietinei lingvistikai. 
Jo svarbiausio lektoriaus Aryš- 
kino pareiškimu. Lietuvoje per 
trejus metus turi būti įvestas 
rusų raidynas. Lietuvoje per
daug kas dairosi į Vakarus, to
dėl tos “buržuazinės liekanos” 
turi būti “išrautos su šakni
mis.” Tuo būdu, tai, ko nepa
vyko padaryti Muravjovui Ko
rikui, dabar nusprendė vykdyti 
bolševikai.

------------------- HEKBEKT SCHLlTETEK -------------------

SIGNOR ANSELMO
Dar prieš praėjusį karą 

žmonės neturėdavo ramybės 
savam krašte, jeigu jį dusino 
diktatūra. Vokiečių jaunas 
rašytojas Herbert Schlueter, 
saugodamasis nacių, turėjo 
mėtytis po svetimus kraštus 
— Prancūziją, Ispaniją, Ita
liją ir Jugoslaviją. Norėjo pa
kliūti į Ameriką, bet karas jį 
užklupo Italijoje. Ten .jis rado 
ir daugiau savo tautiečių be- 
sisaugojusių Hitlerio, bet už
taikiusių ant Mussolinio meš
kerės. Vienas iš jų buvo “Sig- 
nor Anselmo”.

Kai mes pasiekėm Ischia, 
jūros ligos iškankinti ir paža
liavę, Anselmas stovėjo pa
krantėje ir mums mojo. Nors 
bangos ir stipriai plakėsi, jo 
skardus juokas siekė iki mūsų 
laivo. Jis balsiai kvatojo ma
tydamas. kaip mes graibėmės 
už turėklių, kopdami į krantą. 
Tiktai tada, kai kojomis jau 
siekėme nesiūbuojančią žemę. 
Anselmas kiek surimtėjo. Ma- 
rianne vėliau sakė, kod jo vei
do raumenys vis dar trūkčiojo, 
nors jis rodėsi ramus.

— Aš norėčiau spėti, — pa
sakiau sveikindamasis, — bū
site Signor Anselmo. agentas.

Jis nusilenkė, pabučiavo Ma- 
riannei į ranką ir mūsų laga
minus sumetė į vežimėlį, į ku

rį buvo įsikinkęs mauras ber
niukas.

— Aš esu jums Anselmas, 
jogs Signore! — pasakė jis 
draugiškai. Mačiau, kaip jo a- 
kys perbėgo per mane nuo gal
vos iki kojų. Už Mariannės jo 
žvilgsniai užkliuvo kiek ilgiau.

Ligi šiol su juo tik susiraši
nėjome. Buvo jį rekomendavę 
draugai. Jis buvo emigrantas, 
gyveno užsieniuose jau nuo 
1932 metų. Tokios buvo mūsų 
informacijos. Vertėsi nejudo- 
mojo turto pirkimu ir parda
vimu; taigi galėjo mums padėti 
susirasti butą.

— Kuo vardu yra ta balta 
bažnyčia, kuri atrodo, kaip lai
vas mariose? — išgirdau Ma- 
riannę klausiant. Jis gi jai at
sakė:

— Maria dėl Soccorso. Ji rū
pinasi, kad plaukdami mario
mis nenugrimstute.

Mariannė nusijuokė.
— Aš nelinkėčiau Jums to

kios kelionės, kokią turėjome. 
Nuo paties Neapolio mus var
gino tasai “Scirocco.”

Ji buvo labai ' patenkinta, 
kad galėjo tą pietų vėją tikru 
jo vardu pavadinti.

Taip mes atvykome į Ischia: 
suglebę, išsemti ir nuo kojų 
nusivarę. Šalia mūsų buvo 
smagus ir judrus Anselmas, ir 
ta bažnyčia viršum marių — 

tokia balta, kad akys raibo be
žiūrint.

★
Kad galėtum ramiau apsi

spręsti, ką toliau darysime, 
Anselmas pradžioje mus įkur
dino sename bokšte. Tai buvo 
saracėnų pilis, dabar viešbučiu 
paversta. Mes buvome beveik 
vieni visam tam pastate. Kai 
paskui terasoje teko vakarie
niauti, pastebėjome dpr vieną 
įnamį — italų generolą civilia- 
me apdare. Anselmas mums 
mirktelėjo, kad tas ponas “nie
ko nenori žinoti apie Mussoli- 
— J nj.

Užeigos šeimininkas, nutu
kęs raudonas pilvūzas, gundan
čiai šypsodamas paklausė, ką 
pradžiai užsakysim. Mariannė, 
kuri mielai griebėsi kalbėti ita
liškai, pasiūlė pirmiausia at
nešti vyno. Tas storpilvis, lyg 
jis ką labai jau vertingo vilktų, 
atnešė šiaudų kūliu apvyniotą 
fiasco ir ciniškai juokdamasis 
dar pridėjo: “Vino dell’Epo- 
meo.” 9

— Na. ir grimasos gi to 
žmogaus!----- stebėjosi Maria-
nne. Anselmas tik patraukė 
pečiais.

— Jis vadinasi Don Giovan- 
ni. Toks vardas įpareigoja. 
Tai yra tikras širdies žmogus. 
Jis manim pasitiki, — aiškino 
mums Anselmas, ėmęs tą 
šiaudinę bonką ir pylęs stiklus. 
Jis ragino mus gerti vyną iš 
papėdės Epomeo. kuris vakaro 
prieblandoje, ten ant pačios pa
kriaušės, juodu kontūru smei
gėsi į dangų.

Kitą rytą mes dar turėjome 
valandėlę laiko, kol žadėjo atei
ti Anselmas. Mariannė įsigeidė 
pamatyti prekymetį.

Kai ten nuėjome, ji sustojo 
priešais krūvą išdėliotų vaisių: 
buvo ten žalių ir raudonų per
sikų, mėlynų vynuogių, gelto
nų arbūzų.

— Nupirk man riekę arbūzo, 
— paprašė ji.

Mes stovėjome gatvėje ir 
valgėme tas riekes, o skystimas 
sunkėsi iš burnos ir varvėjo ant 
žemės: Mariannė šoktelėjo, kai 
pamatė, kad jos suknelė buvo 
apvarvėjusi.

— Fa niente, — ramino ją 
vaisių pardavėjas. Maranne jo 
kalbos nepaisė: ji nubėgo prie 
šulinio ir vandeniu nuplovė dė
mes.

— Tedeschi? — paklausė tas 
žmogus, kuris buvo pasakęs 
“nieko tokio”, o dabar teira
vosi, ar mes kartais nesame 
vokiečiai. Aš lintelėjau galvą. 
Žmogus nusijuokė ir nutilo.

— Kam tu jam tai sakai?— 
prikišo man Mariannė. — Rei
kėjo geriau sakyti, jog esame 
šveicarai.

— Negi mes šveicarai? —at
sakiau. — Aš jau turėjau už
pildyti registracijos lapą.

Mes susėdome už stalo prie 
vienos kavinės, užsisakėme ir 
gėrėme vermutą su selteriu. 
Prie gretimo stalo sėdėjo kita 
pora žmonių. Storesnis iš .jų 
buvo vadinamas “commenda- 
tore.” Nors ir pražilęs, bet 
spindėjo rausvumu, kaip ir a

nas Don Giovanni. šis tik buvo 
labiau paniuręs ir susirūpinęs. 
Kai jis atsikėlė ir nuėjo, šeimi
ninkas pirslinko prie mūsų.

— Jis yra 80 metų, pats tur- 
tingiatfcias vyno pirklys šioje 
saloje, — šnibždėjo man į ausį. 
— Aštuoniasdešimts motų, o 
visai jauną žmoną turi. Ji vo
kietė. Ar jūs taip pa I vokie
čiai .’

Aš ir vėl linktelėjau galva. 
Šeimininkas nutilo. Paskui jis 
nubėgo šalin, bet greitai vėl at
sirado su dviem stiklais vyno.

— Favorite! Tik pa uostyki
te!

— Jūs? Jūs negeriate? — 
paklausiau.

— šiuo metu ne, — jis pa
sižiūrėjo į mus juokdamasis.— 
Kur išmokote taip gerai itališ
kai?

— Kiek seniau. Esu čia bu
vęs prieš kurį laiką.

— Prieš Mussolinį?
— Ne. Netrukus po to.
— Bė, — pasakė jis.
— Ką tai reiškia “bė”? — 

pasiteiravo Mariannė.
— Taip, suprantu, — paaiš

kinau. Paskui paklausiau tos 
kavinės šeimininko:

— Kas ten yra parašyta vir
šum durų?

šeimininkas truktelėjo pe
čiais. Jis jautėsi kiek sumišęs 
ir teisinosi:

— Tiktai Capri saloje never
čiama sienas rašinėti šūkiais. 
Dėl svetimšalių, šios salos jie 
nepaiso. Čia jokie svetimšaliai 
nesilanko.

— Bet, man rodos, yra juo

kinga ant kavinės sienų ką 
nors rašinėti?

— Žinoma. Bet tai yra labai 
•trumpi posakiai. Jie labiausia 
visų mėgiami, nes mažiau dar
bo reikalauja. Kai lietus nu- 
plauja .turime vėl naujinti.

— Ar tamsta turi teisę pats 
posakį parinkti? — dar kartą 
paklausiau ir pasiūliau cigare
tę.

— Ačiū. Aš galiu. Anas, ku
rį matote priešais, viršum 
krautuvės iškabos, skelbia: 
”Duce visada yra teisingas.”

— Bet sau parinkote kitokį?
— Taip. Aš apsisprendžiau 

už “vivere pericolosemente.”
— Ką tai reiškia — paklau

sė Mariannė.
— Gyventi pavojingai! — 

paaiškinau.
— Ar Vokietijoje nereikia 

ant sienų rašinėti? — pasitei
ravo kavinės savininkas.

— Ne, tuo tarpu,— atsakiau. 
—Bet gaila, mes turime jau 
eiti. “Anselmas mūsų laukia”, 
pridėjau Mariannei. Kai jis iš
girdo, nusijuokė su užuojauta 
tam žmogui.

— Tai jūs esate “Signore 
Anselmo” draugai? O, jis pui
kus žmogus! Visada linksmas.

Paskui jis nuleido balsą ir 
tyliai man pasakė: “Jis negali 
grįžti į savo kraštą. Jis yra 
prieš Duče. Ma fa niente...!”

“Tai jam nerūpi, kad Ansel
mas yra prieš Hitlerį”, — turė
jau aš Mariannei paaiškinti.

— Aš tai supratau, — pasa

kė ji atsikeldama. Paskui, kai 
jau buvome gerą galą nuėję 
tylėdami, ji vėl pratarė: —Ko
dėl mes jam nesą! 'ėmė. kad e-
šame iš š rij

Grįžt ?s atgal į i okštą. An-
seimas pašoko n
Jis bm. Įėjęs t • rasoje,' rū
kęs ir s ' a '-.-s laik; gščius. K.-lp
man paserode. nesižvalgė nei po
miestą. nei pamar ’, nei po kal-
nūs. Pribėgo gyva:s ir kiek vai-
kiškas. Juodais. tr'jputį ban-
duotais plaukais, jis buvo labai 
panašus į judrų italą. Dėl tų 
juosvų plaukų ir nedidelio stuo
mens, galimas daiktas, jis pri
minė mums nerūpestingą vai
ką. Bet geriau įsižiūrėjus į jo 
paraukšlėjusį veidą, lūpas ir a- 
kis, galima buvo nesunkiai pa
stebėti nerimą ir žodžiais neap
sakomus virpesius. Jie lydėda
vo jo kalbą, tie ieroglifiniai pa
slaptingi veido virpesiai, arba 
pasirodydavo net pirma, negu 
jis pradėdavo kalbėti. Kartais 
tai rodėsi man komiška, o kar
tais — graudu.

Mes išėjome vėl į miestą ap
žiūrėti buto, kurį jis buvo 
mums sumedžiojęs. Pakeliui jis 
pasiteiravo, kiek ilgai manome 
užtrukti šioje saloje.

— Tai priklauso... — atsakė 
neryžtingai Mariannė. nebaig
dama sakinio. —Mes laukia
me vizos.

— Šitaip, — numykė jis pus
balsiu. Likusį kelio galą ėjome 
tylėdami. Pagaliau jis sustojo 
ir pasakė: “Tai čia!”

(bus daugiau)



Kai pavasaris pabunda...

Kai pavasaris išbunda ir sau
lė ima krauti ant medžių žie
dus. rausvai sužydi ir susirauk
šlėję veidai. “Ak, kad būčiau 
vėl jaunas?’’ — atsidūsta ne 
vienas, metų naštos prispaus
tas. Jis žiūri su pavydu į jau
nuosius, kaip jie dūksta, ir ap
gaili, kad jo sąnariai jau ne to
kie lankstūs. Mintis taip pat 
pasidaro nelanksti. Tarp dviejų 
kartų atsistoja nuomonių skir
tumai ir net barniai. “Tie se
niai mūsų nesupranta” — nu
moja ranka jaunimas. •‘Tie 
jaunieji eina iš kelio ir proto 
visai neturi” — kietai nu
sprendžia senimas. Tuo tarpu 
sąnarių lankstumas ir dvasios 
jaunumas ne visada sutampa. 
Ne taip jau retai pasitaiko, kad 
žydintieji skruostai pridengia 
susenusią dvasią, o žilius ar 
plikis, nors ir atrodo kaip sta
baras. savo dvasiojo būna jau
nas. Ar negalima būtų to pa
tikrinti’ Štai keli klausimai, j 
kuriuos prašome atsakyti, bet 
niekam nesakyti rezultatų: te
gu taip palieka "jaunystės pa
slaptis.”

Senimo egzaminas

Perskaičius žemiau surašytus 
klausimus, nors jie rodytųsi ir 
keisti, reikia atsakyti "taip”, 
"abejoju" arba "ne”. Štai tie 
"egzaminai”:

1. Ar dažnai lankote sporto 
rungtynes?

2. Ar mielai žiūrite naujų, 
moderniškų vaidinimų?

3. Ar bandote kai kada su 
savo žmona pašokti naująjį 
šokį?

4. Ar esate linkę pasinaudo
ti moderniškoms namų apyvo
kos priemonėm?

5. Ar taikote sau naujas 
sveikatos priežiūros ir dietos 
taisykles ?

6. Ar pabandote kai kada 
pasigaminti neįprastų valgių?

7. Ar būtumėte linkę savo 
šeimos gyvenime šį tą pakeis
ti. reikalui esant, r.ors viskas 
jau 20 metų taip gerai eina?

8. Ar pastoviai sekate naujų 
knygų apžvalgas?

9. Ar tikite, kad visos rasės 
ir visi luomai vienodo yra ga
bumo?

10. Ar sekate technikos ir 
mokslo laimėjimus?

11. Ar lengvai atsisakytu
mėte senų gydymosi metodų, 
kuriuos mokslas randa klai
dingais?

12. Ar geriau jaunimą kariš
kai kietai drausminti ar laisvai 
ugdyti?

13. Ar auklėjimas yra pa
kankama priemonė atgrasyti 
nuo baimės?

11. Ar dažnai pas jus užeina 
jauni žmonės?

15. Ar perkate ir mielai dė
vite naujos mados drabužius?

16. Ar sutinkate, kad .jauni
mui priklauso paskutinis žo
dis. kai jis renkasi sau profe
siją ?

17. Ar iinkę esate su vaikais 
rimtai skaitytis ir jiems atsa
komybę pavesti?

South Dabota aplanko soptyniasdo^imt vienoriu motu laikotarpy didžiausias potvynis. Valstybė* sosti
nėj Pierrr «pir I.7OO asmeny tiko be ftastogės. o kitose vietovėse apie 5,700. Čia matome, kaip viena-s 
f ar me ris ou visu narvu gelbsti iš potvynio savo vištas.

JAUNAS AR JAU SUSENĘS? LIETUVIAI PASAULYJE
Atsakius “taip”, rašome 2 

punktus; “ne” — nieko; “abe
joju” — 1 punktą. Tuo būdu 
galime surinkti nuo 34 punktų 
iki 0. Ką tai rodo?

Jauna ir judri dvasia
(nuo 34 iki 20)

Nors ir žilas jūsų plaukas ar 
visad jų nėra, esate sutapę su 
dabarties tempu ir dvasia. Jūs 
stengiatės, kiek tik galite, pa
laikyti ir fizinį ir dvasinį savo 
jaunumą. Pažiūros jūsų mo
derniškos ir plataus akiračio. 
Jūs taip pat suprantate kitus 
žmones, norite su jais bendrau
ti ir rūpintis nuolatine pažan
ga. Naujai kartai nesate sve
timas savo mąstysena ir gy
venimo stiliumi. Nuo jos ne tik 
nesate atsilikę, bet dar galite 
jai daug duoti.

Paviršutiniškas moderniš- 
kunias

(nuo 20 iki 10)
Jūs stengiatės pasisavinti vi

sa tai. ką tik modernaus nu
griebiate aprangai, buto įrengi
mui, elgsenai. Iš paviršiaus tai 
atrodo modemiška ir atitinka 
laikui, bet savo dvasia esate 
atsilikę. Turite norų ir kitose 
srityse neatsilikti, bet stingate 
tam pasiryžimo. Tai yra senė
jimo ženklas. Reikia pasispaus-

Muzikantas, laikrodininkas ir 
ūkininkas

PTTSBIRGH, PA.

Iš kurio Lietuvos krašto ir 
kada atvyko į JAV. užklausiau 
pražilusį, bet dar energingą ir 
visada geros nuotaikos lietuvį 
Antaną Katilių.

— Esu iš Pilviškių. Vilkaviš
kio apskr. Tėvai norėjo mane 
leisti į kunigus ir aš jau buvau 
sutikęs. Tas planas sugriuvo, 
kada 13kos metų būdamas li
kau našlaičiu. Pasiekęs dvide
šimtuosius — išvykau į JAV. 
Tai buvo 1900 m.

— Kur ir kaip pradėjote gy
venti?

— Atvykęs į Shenandoah. 
Pa., pasipiktinau lietuvių gyve
nimu. Tada išvažiavau į Home- 
stead. Pa. pas savo tetą. Čia su
organizavau orkestrą, kuris ta
po garsausias visoje Pittsbur
gho apylinkėje. Pareikalavimų 
šimtai. Grodamas smuiku už
dirbdavau 8200.00 į mėnesi, kai 
tuotarpu geriausias darbinin
kas vos S40.00. Taip verčiausi 9 
metus.

Vėliau pradėjau taisyti laik
rodžius ir atidariau brangeny
bių krautuvę. Vietos žydai, ma
tydami mano didelį pasisekimą 
ir jiems nepakenčiamą konku
rentą. slaptai nupirko tuos na
mus ir mane išmetė. Tada, ga
vęs S16.000.00 paskolą, nusi
pirkau nuosavus namus, ku
riuose šiandien yra už 8100.- 
000.00 vertės turto.

— Kaip patekote į ūki?
— Būdamas ūkininkų sūnus 

visada mėgau žemės darbą. 
1943 m., pavedęs sūnui krau
tuvę. nusipirkau 90 ekerių že- 

ti. Jūsų žinojimas ir patyri
mas. nuolat didinamas, padės 
neatsilikti nuo laiko dvasios. 
Jei jums pritruks čia noro ir 
pastangų, pasijusite palikęs už
pakalyje.

Atsilikęs šimtu metu

(žemiau 10 punktų)

Jums geriau būtų laikrodį 
pasukti atgal visu 100 metų. 
Tai buvo bent laikai! Naujoji 
karta iš jūsų nieko kito negali 
sulaukti, kaip tik pamokymų. 
Kaip nuostabu buvo kitados! 
Kokie klusnūs vaikai, kokie 
darbštūs ir dori jaunuoliai! Vi
sa tai buvo, kai buvote trykš
tančios jėgos. Dabar ji išsekė ir 
iš kūno ir iš dvasios. To jau 
nebesugrąžinsi, nepasuksi a t - 
gal. kaip filmos. Jei galite dar 
kiek suprasti naujus laikus, 
pasistenkite.

Pabaigoje viskam galas

Viskas žemėje su laiku bai
giasi, kaip ir šis "egzaminas.” 
Jis nėra šimtu procentų tik
ras. Negalima jokiais klausi
mais nustatyti, kiek tas ar ki
tas žmogus yra jau susenęs. 
Vis dėlto klausimai padeda kai 
ką suprasti, ir būtent tai. kad 
senstant kūnui, dvasią galima 
išlaikyti jauną. —k.

mes ir užvedžiau lietuvišką ū- 
kį. Laikau 20 karvių, 1500 
vištų, turiu didelį sodą su 300 
viasinių medžių. Bet dabar že - 
mę pardaviau už $19.000.00, 
pasilikdamas sau tik sodybą.

— Būtų įdomu girdėti apie 
tamstos šeimyninį gyvenimą?

— 1913 m. vedžiau Teresę 
Vyšniauskaitę, iš Donorą, Pa. 
Užauginome du sūnus ir tris 
dukras. Visi vedę ir visi biznie
riai. Žmona prieš pora metų su
sirgo astma. Dabar ji gydosi 
Tucson’e. Arizonoje. -Priklau
sau lietuvių parapijai Homes- 
tead ir mielai remiu kiekvieną 
katalikišką veikimą bei katali
kišką spaudą.

Nuoširdžiai padėkojęs už 
malonų pasikalbėjimą ir ska
nius pietus atsisveikinau su 
maloniu šeimininku palinkėda
mas jam geros sveikatos ir 
linksmų Velykų švenčių. M.B.

Visy pareiga

Henry de Chambon, žinomas 
lietuvių bičiulis, “Revue parla- 
mentaire” patalpino straipsnį, 
pavadintą "Už geležinės už
dangos”. kuriame pažymi, kad 
Vakarai vis dar pakankamai 
neįvertina milžiniškų Sovietų 
apsiginklavimo pastangų. Vi
sais balsais šaukdami už tai
ką. bolševikai nori užmigdyti 
Vakarų galybių budrumą ir iš
vystyti penktosios kolonos 
veikimą jų viduje. Tik nedau
gelio sovietinių pabėgėlių liu-
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JAV jau pasiekė paskutinieji pagal DP bilių Įleisti tremtiniai. Čia ma
tome paskutiniuoju transportu atvykusią (teima, kuri džiaugiasi pasie
kusi laisvosios Amerikos krantus. Pagal DP bilių i JAV įvažiavo 339,- 
000 asmenų.

Vliko pirmininko žodis
Vokietija. — Velykų proga 

Vliko pirmininkas prel. M. 
Krupavičius išleido atsišauki
mą, kuriame sveikina visus lie
tuvius švenčių proga ir palygi
na mūsų tautos kančias su Di
džiąja Savaite. Kaip po Kan
čios Savatės ateina Prisikėli
mas, taip ir mums po vargų ir 
suspaudimų ateis giedresnės 
dienos. “Kaip tikime Kristaus 
prisikėlimu, taip tikime ir Lie
tuvos prisikėlimu. Kas praran
da tą tikėjimą, tas Lietuvai ne
be karys” — rašo Vliko pirmi
ninkas savo atsišaukime. To
liau jis nurodo, kokie pavojai 
gręsia mūsų tautai Lietuvoje, 
kaip rusai stengiasi sunaikinti 
šeimą ir subolševikinti jauni
mą. Kalbėdamas apie Lietuvą, 
Pirmininkas padaro tris išva
das: 1. vengti mišrių šeimų, 2. 
šeimose išlaikyti gyvą lietuviš
kumą su visais lietuviškais pa
pročiais ir laimingos praeities 
prisiminimais ir 3. neįleisti į šei
mą jokių bolševikinių nuodų, 
rusų kalbos ir jų papročių. Sa
vo atsišaukimą Vliko pirminin
kas M. Krupavičius baigia 
šiais žodžiais: "Mūsų svarbiau
sias tikslas atstatyti Lietuvą 
laisvą, stiprią, teisingą ir de
mokratinę: grąžinti jai jos tik
rą ir gryną lietuvišką veidą, 
suderintą su jos kultūros pap
ročiais ir jos tikėjimu. Dievo 
padedami, mes tai padarysime. 
Su tvirtu geresnės ateities ir 
laisvės kovų laimėjimo tikėji-

ginti laisvę

dijimai įgalina suprasti dabar
tinę padėtį. Geriausia priemo
nė patarnauti laisvei ir taikai— 
parodyti dalykus tokius, kokie 
jie yra, bet ne kaip kas norė
tų. kad jie būtų.

Toliau autorius, prisiminęs 
neseniai per Amerikos Balsą 
pasakytus “Aušros Vartų” liet, 
parapijos klebono žodžius apie 
tiesiamą iš anapus vandenyno 
pagalbos ranką, sako, kad Lie
tuvos išeivija ir prel. Krupavi
čiaus vadovaujamas Vyt. Liet. 
Išlaisvinimo Komitetas yra at
spariausi veiksniai prieš sovie- 
ti priespaudą.

Straipsnyje išsamiai nupa- 
pasakojami sovietiniai rusifika
cijos ir antire’iginės kovos me
todai. Autorius straipsnį užbai
gia tokia išvada: vakariečiai 
privalo atsakyti į sovietišką 
propagandą sava propaganda, 
kuri Sovietų pavergtoms tau
toms padėtų pažinti tiesą ir jas 
morališkai sustiprintų bei įti
kintų. kad jų išlaisvinimo die
na ateis, nes nėra istorijoje pa
vyzdžių. kad Uranijos nežlug- 
tų. Pavergtieji saukiasi mūsų 
pagalbos — pabrėžia de Cham- 
lx)h — ir niekas negali vengti 
pareigos ginti pasaulio laisvę. 
Tai esą daug svarbiau už visas 
prancūzų diskusijas.

mu Vliko vardu siunčiu kry
žiuojamai Lietuvai viltingą 
Aleliuja.”

Baltimorės žinios
Buvo literatūros vakaras

šeštadienį, balandžio 5 d., 
šv. Alfonso parapijos salėje 
ateitininkų kuopa surengė li
teratūros vakarą. Jame daly
vavo svečiai rašytojai Bem. 
Brazdžionis, Nelė Mazalaitė, A. 
Vaičiulaitis, P. Jurkus ir bene 
visi rašytojai baltimoriečiai bei 
rašto mėgėjai. Vakare dalyva
vo daug susipratusios lietuviš
kosios visuomenės. Visi buvo 
patenkinti, gavę progos arčiau 
pažinti mūsų žymiuosius rašy
tojus ir jų kūrybą. Vakaro 
rengėjai, šią pramogą sureng
dami, atliko didelės vertės lie
tuvišką kultūrinį darbą.

Margučių balius
Amerikos Legijono Lietuvių 

posto 154 Moterų Skyrius ba
landžio 19 d.. Atvelykio šešta
dienį, Lietuvių salėje rengia 
tradicinį velykinių margučių 
vakarą - balių. Už gražiausius 
margučius bus skiriamos pre
mijos. Visi kviečiami margučių 
baliuje dalyvauti ir nepamirš
ti atsinešti orginalių margučių 
konkursui.

PABALTIJO CENTRO 
KOMITETO VEIKLA

Kovo 27 d. Augustdorfe į- 
vyko Pabaltijo Centro Komite
to posėdis, dalyvaujant visų 
trijų tautų Centro Komitetų 
pirmininkams ir šiaip atsto
vams.

Posėdyje svarstytas pabal- 
tiečių nusistatymas dėl sudaro
mo Vokietijoje tremtinių at
stovavimui centrinio organo. 
Visų dalyvių tuo reikalu pa
reikšta vienoda nuomonė rem
ti tokio organo sudarymą, ne
sikišant į kitų tautybių tarpe 
pasireiškiančius ginčus ir ofi
cialiai įeinant į tą organą tik 
tada, kai bus pasiekta vieninga 
visų tautybių pažiūra ir pats 
toks organas sudarytas rimtu 
pagrindu.

Svarstytas visoms pabaltijo 
tautoms lygiai svarbus birže
lio mėn. 14 d. Sovietų pirmo
sios teroro bahgos, deportaci
jų, minėjimas. Nusistatyta jį 
šiemet su dideliu rūpestingumu 
ruošti ir vokiečių visuomenėje, 
aprūpinant vokiečių spaudą iš
samiais straipsniasi, pravedant 
ta tema visą eilę transliacijų 
Vokietijos radiofonuose ir ren
giant iškilrtiingus minėjimus. 
Paruošiamiems darbams iš
rinkta speciali komisija.

vagių išdaigos

Venecurla. — Caracase bu
vo atlaidai. Per pamaldas, 
anksti rytą kažkas šūktelėjo: 
“Dega!” Nieko negelbėjo pa
mokslininko raminimas. Išgąs
tis ir kamšatis buvo tokia, kad 
46 žmonės, daugiausia vaikai ir 
seniai, buvo sumindžioti, 160 
sužeisti. Išgąstį sukėlė kišenva
gių gaujos.

Vokietija

• Mažosios Lietuvos Tarybos 
nariai Simonaitis, Brakas ir 
Banaitis lanko britų zonos 
klaipėdiečių seniūnijas. Šis lan
kymas yra kartu paruošimas 
Mažosios Lietuvos Tarybos su
važiavimo darbams. Suvažiavi
mas numatomas per Sekmines. 
M. Lietuovs Taryba yra numa
čiusi pertvarkyti ir “Keleivio” 
leidimo pagrindus, jį legalizuo
dama vokiečių įstaigose.

• Vasario 16-sios gimnazija 
šiemet išleido pirmąją abitu
rientų laidą. Į ta proga suruoš
tas iškilmes atsilankė kviesti
niai svečiai ir tėvai. Sveikinimo 
žodį tarė Vliko atstovas dr. J. 
Grinius, PLB Vokietijos krašto 
valdybos pirmininkas Pr. Zun
de, švietimo inspektorius A. 
Venclauskas, M. Lietuvos Ta
rybos prezidiumo pirmininkas 
E. Simonaitis ir Vydūnas. 
Mokslo metų baigimui atžymė
ti buvo suruošta rankdarbių 
parodėlė ir meninė programė
lė. Gimnazijai vadovauja rašy
tojas A. Giedrius.

Italija

• Balandžio 1 d., Romoje “Ar
ti” teatre įvkyo iš Argentinos 
atvykusios smuikininkės Ele
nos Kuprevičiūtės koncertas. 
Jaunoji smuikininkė išpildė 
Mozarto, Brahmso, Corelli- 
Kreisler, Bartoko. Budriūno ir 
Sarastato kūrinius. Pianinu 
akompanavo vienas iš geriau
sių italų pianistų Tullio Ma- 
eozzi. Visi Romos laikraščiai šį 
pirmąjį mūsų smuikininkės 
koncertą Romoje įvertino su 
dideliu palankumu. Paskutiniu 
laiku Elena Kuprevičiūtė kon
certavo Amsterdame ir Pary - 
žiuje. Ateinantį sezoną numato 
koncertuoti Ispanijoje, Londo
ne ir Afrikoje.

KAS KĄ SAKE

Karališkas Atsakymas
Olandijos karalienės Julija- 

nos vestuvėse, kai ji tekėjo už 
vokiečio princo Bernardo, da
lyvavo ir Vokietijos ambasa
dorius. Jis prasitarė, kad būtų 
vestuvės dar smagesnės, jei 
jungtųsi ne tiktai Julijana su 
Bernardu, bet ir Olandija su 
Vokietija. Jaunoji nuotaka at
siliepė: “Bet tamsta gerai ži
nai, kad mano motina yra jau 
per sena valdyti tokį didelį 
kraštą, koks yra Vokietija.” O- 
landiją tada valdė dar jos mo
tina karalienė Viktorija.

Sudegino, bet ne tą
Praėjusio karo metu vienas 

britų generolas buvo atvykęs į 
Vašingtoną pasitarimams. Lai
svu laiku jis aplankė muzėjų, 
kur buvo ir paveikslas, vaiz
duojąs 1812 metų karą.

— Koks tai buvo karas? Su 
kuo jūs kariavote? — pasitei
ravo generolas .jį lydėjusio a- 
merikiečio pulkininko.

— Mes kariavome tada su 
jumis. Ar nežinote, kad tada 
britai sudegino Vašingtoną?

— Negali būti, — paneigė 
generolas. — Aš žinau, kad 
mes sudeginome Joaną Arkie- 
tę, prancūzę, bet jokiu būdu ne 
Vašingtoną.

Kas jai patinka?
Aštuonerių metų mergai!ė, 

paklausta, kas jai labiausia 
mokykloje patinka, atsakė: 
žaidimai, muzika, šventės, o y- 
pač ta diena, kai mus vasarai 
visai paleidžia.”

Kaip išgyventi 100 metu?
Anglijoje, Gotelodge, nese

niai vienas žmogus šventė 102 
gimimo dieną. Paklaustas, kaip 
jis galėjo taip ilgai išgyventi, 
atsakė: "Labai paprastai. Aš 
visada vaikščiojau šviežiame o- 
re, niekada sunkiai nedirbu, 
o svarbiausia — visada mielai 
valgau avižinę košelę.”
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Prancūzija

• Prancūzų Komitetas už 
Laisvąją Europą jau pradeda 
savo veiklą. Buvo surengta vie
ša spaudos konferencija, ku
riai pirmininkavo Paul Rey- 
naud. Į spaudos konferenciją iš 
lietuvių buvo pakviesti Baltru
šaičiai, J. Lanskoronskis, E. 
Turauskas ir liet, žurnalistų 
sekcijos sekretorius J. Masiu
lis.

Brazilija

• Sao Paulyje “Prestes Ma- 
ia” patalpose buvo atidaryta 
pirmoji lietuvių dailės ir liau
dies meno paroda. J parodą, 
Lietuvos konsulo A. Polišaičio 
pakviestas, atsilankė ir ją ati
darė Sao Paulo gubernatorius 
prof. dr. Lucas Nogueira Gar- 
cez. Be to. atidarymo iškilmėse 
dalyvavo protokolo šefas prof. 
dr. Franchini Netto ir Sao 
Paulo konsularinio korpo na
riai. Paroda buvo atidaryta i- 
ki kovo 31 d. Joje dalyvavo 
lietuviai dailininkai VI. Stanči- 
kaitė - Abraitienė. A. Kairys, 
R. Kasperavičius. M. Ivanaus
kas ir kit. Atidarymo proga 
beveik visa Brazilijos spauda 
įsidėjo ir žinių apie Lietuvą ir 
jos vargus.

l'ragvajus

• Montevideo dienraštis “EI 
Dia” vėl įsidėjo visą eilę lietu
vio žurnalisto K. Čibiro-Verax 
straipsnių apie Lietuvą ir bol
ševikų režimą, kur vaizdingai 
aprašomas Lietuvoj vykdomas 
genocidas. MVD siautėjimai, 
Višinskio “teisingumas” ir visi 
kiti žiaurumai, kuriais laikosi 
Stalino vergų imperija. Straips
niai yra rūpestingai paruošti, 
gerai dokumentuoti ir turi di
delį pasisekimą.

Tiksliai išvertė

Vertėjas Robert J. Bemstein 
Jungtinių Tautų viename po
sėdyje bolševikų atstovo A. 
Gromyko rusiškus žodžius, ku
rie angliškai turėjo reikšti 
sumažinimą ginklavimosi (re- 
duetion of armaments) išvertė 
į sumažinimą plepėjimo (re- 
duetion of arguments). Vertė
jas suklydo, bet klaida buvo 
tikslesnė, negu A. Gromyko 
žodžiai.

Gyvuliu globėjas

Mokytoja nusivedė vaikus į 
gyvulių parodą. Ten gyvuliams 
globoti draugijos atstovas aiš
kino, kad gyvulių negalima 
kankinti, kad ir su jais reikia 
elgtis mandagiai. Vienas ber
niukas atsiliepė, kad jis jau se
niai taip daro: jis visada spiria 
savo broliui, užuot spyręs šu
niui.

Nespėjo pasakyti

Pasakojama, kad gen. Smcd- 
ley Butlcris buvo labai riųies- 
tingas. Ypač tikrinęs karių 
tvarką ir maistą. Vieną kartą 
pakeliui į kareivines sutiko vi
rėjus lionešančius didžiulį ka
tilą.

— Ei, jūs ten, sustokite Aš 
noriu parag inti. Kur šaukštas?

— Bet, generole...
— Jokių čia man liet. Kokį 

čia jovalą jūs išvirote šiandien 
kariams? — pasakė paragavęs 
generolas.

— Pone generole, mes ka:p 
tik ir norėjome pasakyti, tik 
tamsta neleidai, kad čia jokia 
sriuba, o tik indų poplovos,— 
atsakė virėjai.

Jau prasigyveno

— Kaip sekasi jūsų sūnui 
daktarui medicinos praktikoje.'

— O, jis .jau pakankamai 
prasigyveno. Kai kada jau gali 
savo pacientams pasakyti, kad 
nieko pavojingo nėra.

9
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MOTERŲ
cr>.

PA
INFANT CARE” JAU IŠLEISTA 

28 MILIJONAI

Naujasis vokiečių motinų 
apsaugos įstatymas

leidžiamas 
priežiūros 

Care” jau

Vakarų Vokietijos parla
mentas priėmė nauji motinų 
apsaugos įstatymą, kuris ne 
vienu atžvilgiu įdomus ir kitų 
kraštų moterims, kovojan
čioms už tinkamą jų įstatymi
nę globą.

Reik pastebėti, jog ruošian
tis šį įstaty mą balsuoti, dau
giau kaip pusantros valandos 
kalbėjo tik moterys atstovės. 
Vienintelis vyro balsas, kuris 
šiuo metu pasigirsdavo, buvo 
parlamento pirmininko, kuris 
iššaukdavo kalbėtojas. Ne vie
na tų moterų buvo prisidėjo - 
sios, ruošiant 1927 m. tos pat 
srities įstatymą, tad šiuo atve
ju galėjo pasinaudoti ir teori
niu nusimanytmu ir eilės metų 
praktine patirtimi, kuri padėjo 
pašalinti kai kuriuos ankstes
niame įstatyme buvusius trū
kumus.

Parlamento dauguma buvo 
nuomonės, jog dabar pačiame 
įstatyme turi būti įtraukta ir 
visa tai, kas dažnai; būna tik 
įstatymui vykdyti taisyklėse 
nurodoma, todėl įstatymas išė
jo ilgas ir pilnas skaičių, kur 
smulkiai nurodoma, nėščių mo
terų nedarbo laikas, poilsio lai
kas po gimdymo, nėščių ir žin
dančių moterų darbo valandos 
bei kiti panašūs dalykai.

Nėščių moterų apsaugai j- 
statymas, pvz., numato, jog 
l'elnerė. būdama nėščia arba 
žindanti kūdikį, negali dirbti 
vėlesniu laiku, kaip ligi 10 vai. 
vakaro. Ūkyje prie karvių mel
žimo dirbanti moteris nėštumo 
ir kūdikio žindymo metu nega
li savo darbą pradėti anksčiau, 
kaip 5 vai. ryto. Tramvajų 
konduktorės nuo ketvirto nėš
tumo mėnesio turi nutraukti 
darbą susisiekimo srity. Viso
se darbo srityse šios padėties 
moterims neleidžiamas nakties 
darbas, antvalandžiai bei sek
madienių ir švenčių 
Laukianti
gali būti apkraunama sunkiu 
darbu. Ir. kad šis nuostatas tu
rėtų praktinės reikšmės, pa
čiame įstatyme numatyta, ko
kio dydžio svoriai gali būti 
tokios moters kilnojami ar ne
šiojami. Kur dirbant nuolat 
stovėti, nuo penktojo nėštumo 
mėnesio darbas negali ilgiau 
trukti, kaip keturias valandas į 
dieną. O darbai, kur yra dul-

kių, dujų ar garų arba darbo
vietėje yra karšta ar šalta, nuo 
pat nėštumo pradžios turi būti 
nutraukti, jei jie gali blogai 
veikti būsimos motinos sveika
tą. Ar darbas tokį pavojų su
daro, nustato tų sričių 
priežiūros įstaigos.

darbo

darbą 
savai-

darbas.
kūdikio moteris nė

Po gimdymo motina 
turi pradėti tik septintą 
tę. Pačioms savo kūdikius 
žindančioms šis laikotarpis pra
ilginamas ligi devynių savaičių, 
o perankstyvo gimdymo atveju 
ligi dvylikos savaičių.

Taip 
motinų

pat įstatymas suvaržo 
atleidimą iš darbo.

Stengiamasi, jog nėščioms mo
terims ir keturis mėnesius po 
gimdymo nebūtų reikalo rūpin
tis darbo gavimu. Tad šiame 
laikotarpyje draudžiama atleis
ti tokias moteris iš dirbo. At
leistos gali būti tik dirbančios 
namų ruošoj, kur dėl šeimyni
nių sąlygų gali susidaryti ne
patogumų. Bet šiuo atveju at
leista iš darbo moteris, kol 
gaus normaliai nėščioms ir 
gimdžiusioms ligonių kasų mo
kamą savaitinę paramą, gauna 
specialią paramą, kiek didesnę 
už paprastą bedarbiui sociali
nio 
mą.

JAV vyriausybes 
motinoms kūdikių 
patarėjas “Infant 
pasiekė 28 milijonų egzemplio
rių skaičių, kuris išleistas ir iš
platintas nuo 1914 m. Taip pat 
jis išverstas į astuonias kalbas 
ir plačiai paski dęs po pasaulį. 
Paskiri egzemplioriai yra pa
siekę net tolimas Kinijos pro
vincijas bei Nigeriją. Afrikoje.

Kiekvienoje naujoj laidoj y- 
ra atsižvelgiama į naujus kūdi
kių priežiūros mokslo laimėji
mus. Taip pat prieš kiekvienos 
naujos laidos leidimą išleidžia
ma anketa, kas vadovėlyje tu
ri būti įdėta. Pirmoj eilėj atsi
klausiama gydytojų, slaugių, 
psichologų, mitybos specialis
tų, auklėtojų ir, suprantama, 
tėvų.

draudimo mokamą para-

šio vadovėlio laidos nuo 1914 
m. ligi šiol labai ryškiai at
vaizduoja, kiek per tą laiką pa
sikeitė pažiūros j kūdikių prie-

KIMETĖS KELIAS Į
1930 metų radikalaus

Kinijoje
Iki 

įstatymų pakeitimo, 
siekė senoji, r.uo 654 metų ga
liojanti. Tang dinastijos įstaty 
mų knyga. Nėra abejonės, kad 
daugiau kaip 1250 metų galio
janti įstatymai buvo labai atsi
likę .ir per tą laiką nepaprastai 
toli nužengusiam pasauliui at
rodė nežmoniški. Senieji Kini
jos įstatymai rėmėsi Konfuci
jaus mokslu ir iš jo išplaukian
čiais, per šimtus metų susifor
mavusiais papročiais.

Kiek tai liečia moters teises, 
jos buvo ne tik nepavydėtinos, 
bet, galima sakyti, jų visai ne
buvo. Kaip karalius buvo vy
riausias kunigas, atnašaujan
tis už savo tautą, taip vyras 
buvo šeimos galva ir jos kuni
gas. Moteris šeimoje buvo ver
tinama tik tiek, kad ji pagim
dydavo vyrui sūnų, bei ne duk
terų. O to priežastis buvo ne 
sentimentalinė, bet praktiškai 
religinė. Pagal Konfucijaus 
mokslą, mirusįjį iš kančių galė
davo išpirkti tik jo vyriškieji 
palikuonys. Tuo paaiškinamas 
ypatingas sūnų vertinimas ir 
dėl to kinietis j savo žmoną 
kreipiasi: “Mano sūnų motina.” 
Dukterys visai neminimos, lyg 
jų nebūtų buvę.

Kinietė moteris, jei ji nebu
vo turtuolių kilmės, buvo tikra 
savo vyro ir darbo vergė. Ki
niečiai vyrai, kur tik galėdami, 
stengdavosi visus darbus už
krauti moteriai. Dėl to kinie
čiams buvo interesas labai

LAISVĘ
I

anksti vesti. Iš tikrųjų 
čiai nevesdavo, bet giminės 
juos apvesdindavo dar vaikus. 
Labai dažnas Kinijoje reiški
nys, kad žmonos esti žymiai 
vyresnės už vy rus. Tai atsitin
ka dėl to, kad giminės, nega
lėdami sulaukti, kol berniukas 
užaugs ir subręs, išrenka jam 
jau paaugusią sužieduotinę, 
kuri ateina į savo būsimoje vy
ro namus ir ten jiems tarnau
ja. kaip darbo jėga. Neretai 
siržieduotinė padeda Ir savo 
busimąjį vyrą užauginti...

Žinoma, tokių patogių įstaty
mų ginamam vyrui jo žmona, o 
ypač jei ji dar už jį vyresne, 
neretai nusibosdavo. Ir čia jam 
įstatymas skubėjo į pagalbą. 
Vyras be sąžines graužimo ga
lėdavo į namus parsivesti kon- 
kubinę arba ir kelias, tik pa
geidaujama būdavo, kad jis ga
lėtų jas ir jų vaikus išlaikyti, 

ir bendruomeniniu 
konkubinės buvo lai-

kinie-

Teisiniu 
atžvilgiu 
komos teisėtais šeimos nariais, 
o jų vaikai turėjo lygias teises 
su tikrosios žmonos vaikais.

Moterys buvo skriaudžiamos 
no tik fiziškai bei moraliai. Jos 
neturėjo jokių teisių ne turto 
atžvilgiu. Teisę į palikimą turė
jo tik sūnus, paprastai vyres
nysis. Tam įstatymui, lygiai 
kaip ir kitiems, nieks nedrįso 
priešintis, ir iki 1930 metų 
teismams niekad neteko spręs
ti dėl palikimo besibylinėjančių 
brolių ir seserų bylų.

Kaip sutuoktuvės, taip ir

Velykinio pararto New Yorke metu prie Sv. Patriko katertros pažiūrėti pararto atėjo ir O'Neil šeima. \ istj 
dėmėsi patraukė t>u tėvais atėjusios dešimt vienodai aprengtų dukrelių.

* Jf i
įt f

Aplankiusi New Yorke Jungt. Tautų būstine. Olandijos karalienė Ju
lijau* kalbasi su Jungt. Tautu gen. sekretoriumi T. Lie. tirėta stov i 
Olandijos delegacijos prie Jungt. Tautų pirmininkas von Baliusseek.

žiūrą bei auklėjimą. 1914 m. 
laidoj buvo patariama kūdikį 
maitinti kas trys valandos. Tuo 
tarpu dabar nurodoma, jog 
kūdikio maitinimo laikotarpiai 
daugiau turi būti nustatomi 
pagal pačios motinos protingą 
sprendimą, o ne pagal kokią 
griežtą iš anksto nustatytą 
tvarką. 1914 m. buvo pataria
ma ligi 8 mėnesių neduoti kū
dikiams vaisių sulčių, dabar 
patariama nuo trečio mėnesio 
kasdien duoti sulčių. Taip pat 
ir kietą maistą leidžiama žy
miai anksčiau pradėti kūdikiui 
duoti, kaip anksčiau.

Taip pat ir dėl nykščio kiši
mo į burnelę dabar žiūrima 
daug atlaidžiau. Seniau tuo 
atveju net buvo patariama pa
daryti ilgesnes rankovytes ir 
kelioms dienoms jas užsiūti. 
Dabar tai laikoma paprastu kū
dikio malonumu. Kai jis ne
valgo ir nieks su juo nežai
džia, jo nesūpuoja, kūdikis įsi
kiša nykštį į burnelę, ir iš jo 
čiulpimo pasidaro pats sau žai
dimą.

Nors per eilę metų šie va
dovėlio turinys labai žymiai pa
sikeitė. bet neapsikeitė pagrin
dinis jo principas, jog, norint, 
kad kūdikis išaugtų sveikas ir 
linksmas vaikas, jam reikia 
maksimumo pilnos meilės prie
žiūros.

Darbai ir gyvenimas

St. Clare ligoninėj, \>w Yorke. sesuo Marija Redempta su milžinišku 
velykiniu kiškiu linksmina mažu ligonėli. Mažasis puostahiu būdu iš
likę. gyvas, iškritęs iš penktojo namo aukšto.

skyrybos priklausė grynai nuo 
vyro ir jo giminės. Vyro neiš
tikimybė nebuvo laikoma sky
rybų priežastimi, iš tikro daug
patystė buvo legalizuota. Bet 
moters neištikimybė buvo vie
na iš skyrybų priežasčių. Jeigu

giminių taryba pripažindavo 
moterį kalta neištikimybe bei 
santuokos sulaužymu, ji būda
vo atiduodama vyrui nubausti 
pakariant.

Taip, vargiai beįtikima, bet 
istoriškai Ii ra. kad iki pat pa
skutiniųjų dešimtmečių kinie- 
tės moterys buvo vergės tikra 
to žodžio prasme, pririštos prie 
savo vyro ramti ne tik teisiš
kai, bei ir fiziškai, nes tik nese
niai išėjo iš mados moterų ko
jų r. 'na'ūra’us sumažinimas ri
šimo būdu. Moterys savo gy
venimą praleisdavo joms skir
tuose kam* ■■riuose. į kuriuos, 
be jų vyr<!, joks svetimas vy- 
ias neturčd ivo teisės įeiti. Apie 
jokį moterį švietimą bei jų 
viešą vėl: imą negalėjo būti nė 
kalbos.

Supranč.ma. jog dėl šimtus 
metų be ? tįsių Iradicijų nau
jas į/'al. tas nogaJojo visą 
gyvenimą i ta diena pakeisti. 
Tačiau b: >
P’iža-’ga. k 
sinolnč K

V YRAI DAUGIAU IŠLEIDŽIA 
KOSMETIKOS REIKALAMS

padaryta dide'ū 
ri.’i labai da.lg rri- 
i.ku Bažnyčia, po- 

ank. či u kin’■>-
čiams b"’ ;.:os svetimas žmo-
gaus _ t vyro, tiek moters
— lygios ■ ‘ idėas. Drja, ko

nv.:n? Hi ri’ urnas Kinijoje
šia> graži ■ ■-i žanrai
s’Kluv“ <' '•■’i smūgi, š andien
č 'i neguli ;i’ti i'allvos apie mo-
lėni teis - -. kada r;i iš v .-o
gyvei čri yra tapę bciri-
šiai valdiinčios klikos vergai.
Tačiau y. a viltie . jog atris die-
n.a. kada Kinija is dabartinės
vergijos iišsilaisvins.

Dažnai vyrai prikaišioja 
moterims, kad jos, savo grožiu 
besirūpindamos, žymiai paleng
vina vyrų kišenes. Apie tai, 
kiek jie išleidžia savo grožiui 
palaikyti, vyrai nemėgdavo nė 
šnekėti. Anglų vyriausybės in
formacijai biuro dėka tačiau 
paaiškėjo, kad tualeto priemo
nėms vyrai daugiau pinigų iš
leidžia negu moterys. Dar 1949 
m. centrinė anglų informacijos 
įstaiga apklausinėjo 1643 mo
teris ir 1273 vyrus ir tik nese
niai paskelbė rezultatus.

Pagal surinktus duomenis, 
vyrai eina pas kirpėją 19 kar
tų per motus, tuo tarpu mote
rys pasitenkina nauja šukuose
na vieną kartą į mėnesį. Apie 
90'< moterų mazgoja ir tvar
ko savo plaukus namie, ko 
vyrai nedaro. Statistiniai duo
menys atskleidžia ir tai, ku
riam amžiaus laikotarpy žmo
gus daugiausia išleidžia kos
metikai. Vyrų išlaidos labiau
siai padidėja, besiartinant į 
39-1 uosius metus. Moterys gi 
daugiausia išleidžia nuo 16 iki 
19 metų.

TRYNI Kf S ŠVENTE SAVO
81-T.y GIMTADIENĮ

Kovo 27 d. Marlboro, Mass., 
trys seserys trynukes, buvu
sios Failh. Ho|»e ir Charitv 
Coughlin, šventė savo 84 gi
mimo dieną. Visos seserys šiuo 
metu yra našlės.

RAŠO APIE LIETUVIŲ 
MOTERŲ VEIKLA

Vid. Europos Krikšč. Demo
kratų Unijos skyriaus biulete
nis, leidžiamas prancūzų kalba 
Paryžiuje, savo š. m. sausio 
mėn. numery įsidėjo J. Vens- 
kuvienės straipsnį apie Lietu
vos kat. moterų sąjūdį, kuria
me apžvelgiama lietuvių kata
likių moterų organizacinė veik
la. P. Venskuvienė yra to pa
ties biuletenio redakcijos na
rys. Biuletenio informacijos 
skyriuje duodama žinių iš da
bartinio Lietuvos gyvenimo.

PASAULINE MOTERŲ TEI
SIŲ KONVENCIJA

Kovo 27 d. Jungtinių Tautų 
Moterų Statuso Komisija pri
ėmė konvenciją, pagal kurią 
viso pasaulio moterims turėtų 
būti suteikiamos lygios politi
nės teisės. Konvencija praktiš
kai tačiau negalės būti pritai
kinta, kol dar dar 20 pasaulio 
valstybių nesuteiks moterims 
balsavimo teisių.

NAUJAS SKYRYBŲ ĮSTATY
MAS RYTŲ VOKIETIJOJ

Nuo 1952 m. pradžios Vo- 
kietios Sovietų zonoje veikia 
nauja skyrybų įstatymas. Se
niau ne dėl moters kaltės išsi
skyrusių šeimų vyrai privalė
davo duoti savo buvusioms 
žmonoms ir vaikamas išlaiky
mą. Dabar tas paragrafas ne
begalioja. Jei moteris dar
binga. vyras neprivalo jos iš
laikymui nieko duoti, nors 
skyrybos įvyko ir dėl jo kal
tės. Išsiskyrusiųjų vaikai pa
imami į valstybines prieglau - 
das. Tuo siekiama daugiau vai
kų paimti į tiesioginę valdžios 
globą ir išauklėti juos komu
nistais.

NYLONO KOJINES — BAISI 
“NUODĖMĖ”

Bolševikinės revoliucijos lai
kais švarūs nagai Rusijoje 
galėjo žmogui užtraukti nelai
mę, nes to pakako, kad būtu
mei palaikytas "liaudies prie
šu.” Bet dalykai nedaug pasi
keitė ir ligi šiol. Tai rodo kad 
ir žinomas Sovietų baleto šokė
jos Galinos l’lanovos pavyzdys. 
Praėjusiais metais ji gastro
liavo Florencijoj ir grįžusi į 
Maskvą padarė neatsargų 
žingsnį. pasirodydama gatvėj 
su amerikieštikomis nylono ko
jinėmis. Tai komunistinių fa
natikų akyse pasirodė baisiau
siu nusikaltimu, ir šokėja spau
doj taip buvo užpulta, jog pa
sijuto priversta viešai pasiaiš
kinti. Norėdama visiškai nusi
valyti nuo įtarimo “suvakarė- 
jimu”, ji paskelbė tokį pareiš
kimą: “Aš laikau, jog nė vie
nas. kas kaip aš keturias Stali
no premijąs laimėjo, negali ne
šioti nylono kojinių. Aš teikiu 
pirmenybę Maskvos "Krasnyja 
Pautina” medvilniniams dirbi
niams.”

JULMANA — MODERNIŠKA 
KARALIENE

JAV viešinti 42 m. amžiaus 
Olandijos karalienė Julijana 
amerikiečių tarpe susilaukė ga
na šiltų simpatijų, nes iš tikrų
jų tai moderni karalienė. Per 
ketvertą savo valdymo metų ji 
pašalino visą eilę senų dvaro 
ceremonijų. nepakenkdama 
santykiams tarp olandų tautos 
ir karūnos. Savo paveldėtą pa
dėtį ji pavertė savo tikruoju 
pašaukimu būti gera savo 
krašto atstove, ir visi pripažįs
ta. jog ji ištikro ir yra.
Pritariant taupiems ir darbš

tiems olandams, ji panaikino 
seniau buvusi karališkojo dva
ro blizgesį ir net rūmuose nuo 
senų laikų prieš karalienę at
liekamą reveransą. Taip pat 
naikinta ir eilė kitų pasenusių 
ceremonijų. Kai Julijana pri
ma interesantus, ji daugiau el
giasi kaip rūpestinga šeiminin
kė. o ne kaip valdovė. Taip pat, 
parinkdama jaunus žmones į- 
vairioms pareigoms, žiūri ne 
priklausymo ar nepriklausymo 
kokiai kilmingai šeimai, bet as
meninių sugebėjimų ir būdo.

Šie Olandijos karalienės bū
do savumai, gal būt, nemaža 
dalimi priklauso ir nuo jos de
mokratinio išauklėjimo. Ji lan
kė universitetą drauge su ki
tais krašto studentais ir jame 
vadinosi tiesiog panele van 
Buren. o atostogų metu ilsėda
vosi ir maudydavosi su savo 
studijų draugėmis, eilinių ir 
netituluotų olandų dukterimis.

BONNOS PARLAMENTE 
27 MOTERYS

Vakarų Vokietijos parlamen
te vokiečių tautą atstovauja ir 
27 moterys. Daugiausia moterų 
atstovių yra iš socialdemokratų 
ir krikščionių demokratų parti
jų — socialdemokratų — 11. 
krikščinoių demokratų — 10. 
Grete Thiele iš Nupertai. kuri 
yra jauniausia iš visų atstovių 
(28 m. I Vyriausia atstove yra 
70 m. Helene VVeber. krikščio
nių demokratų atstovė iš Esse- 
no.

IDEALUS VYRAS

Anglų rašytoja Agatha 
Christie. kuri didžiausią laiko 
dalį praleidžia Bagdade, nes 
ten jos archeolo
gas vyras atlieka ka
sinėjimus, neseniai buvo vieno 
jauno vyro užklausta, ar jai ne
nusibosta gyventi su senienų 
tyrinėtoju, kuris vis;) gyvenimą 
krapštosi tarp visokių ieroglifų 
ir mamuto žiaunų. J tai Agatha 
Christie atsakė, kad. atvirkš
čiai, archeologas esąs idealiau 
sias vyras, nes juo žmona sen
sta, juo ji darosi jam įdomes
nė.
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• Juzė Augaitytė, Lietuvos 
operos solistė, kuri 27 d. ba
landžio dalyvaus “Aidų” žur
nalo koncerte, buvo pristatyta 
amerikiečių publikai per \VD- 
AS radijo stotį Philadelphijoj. 
kai ji dainavo Reciprosity 
Club of Philadelphia koncerte. 
Italų muzikas Marco Farnese 
ir architektas Wlm. Koelio kal
bėdami apie mūsų dainininkę, 
pažymėjo, kad ji turėjo palikti 
savo darbą ir tėvynę, dėl 
tą užpuolusių bolševikų.

• Antanas Adomėnas, 
niai atvykęs iš tremties,
kavo Balfui S10 iš savo pirmojo 
uždarbio Amerikoje.

• Dr. AL Račkus Velykų 
švenčių sveikinimams pasiga
mino gražių, lietuviškais mo
tyvais atviručių.

• Lietuviu Teisininkų D-jos 
Užsienyje Chicagos Skyriaus 
valdyba nutarė įsteigti prie 
skyriaus darbo ir butų tarpi
ninkavimo biurą. Visais reika
lais galima kreptis į A. Naką— 
4719 So. Maplewood Avė., tel. 
YArds 7-2490.

• Skautų Vyčių sąskrydis 
šaukiamas gegužės 30. 31 ir 
birželio 1 d.d. Chicagoje. Tam 
reikalui renkamos žinios apie 
skautus vyčius. Registracijos 
terminas baigiasi gegužės 1 d. 
Žinias siųsti A. Augustinavičiui. 
3727 So. Lovve Avė.. Chicago 9. 
11. I sąskrydį kviečiami visi 
visų laipsnių skautai vyčiai.

• Prof. dr. A. Gylys iš Cice
ro. III. persikėlė į Ogdensburg. 
N. Y., prie Kanados sienos. 
Dirbs valstybinėje ligoninėje.

• V. Žemaitienė, Giedrai Gu
dauskienei įgiedojo į plokšteles 
rožančių. litanijas, laidotuvių 
giesmes ir raudas. įvairių me
tų laikų giesmes. Taip pat į- 
dainuos ir lietuvių vestuvines 
dainas.

• Buvę tremtiniai lietuviai, 
pcf. Gediminas Dragunevičius 
ir pcf. Tankredas Koppas. tar
nauja JAV kariuomenėje ir da
lyvauja didžiuose kariuomenės 
ir aviacijos manevruose. Jie 
priskirti prie garsiosios 82-tos 
parašiutininkų divizijos.

• Roselando, III. lietuviai per 
Balfo skyrių surinko rūbų 3000 
svarų ir 1.150 dol., kuriuos per
siuntė Tautos Fondui. Lankan
tis pabėgusiems iš Lietuvos 
žvejams aukų surinkta 313 dol.. 
kurie įteikti taip pat Altui.

Balandžio 20 d. čia ruošia
mas vakaras, kurio metu bus 
suvaidinta Čiurlionies “Aušros 
sūnūs”. Vaidins Z. Moliejaus 
vadovaujama Indiana Harbor 
vaidintojų grupė. Pelnas ski
riamas Balfo naudai, 
viams ir seneliams 
sušelpti.

• Ona Zailskienė, 
skaučių veikėja, 
ruošia “Mergaitės teismą’".

asmenys ar šeimos pa
po $20. 11 asmenų — 
ir t.t.
skyriaus valdyba vi-

mokslei- 
t remtyje

žinoma
Chicagoje

SKUBIAI IEŠKOMAS BUTAS šei
mai — keturiems suaugusiems as
menims. Apšildomas ar neapšildo
mas Kreiptis i Darbininko adminis
tracija. 686 Bushvvick Avė.. Brook
lyn 21. N. Y. Tel. - GL 5-7068

dailininkui ir

skiriamas 
paskelbtai

Tautos Fondui Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga 
per Alto skyrių ligi šiol suau
kota 82.596.65.

Iš draugijų aukojo: Cleve- 
lando skautų tuntai — $90. 
Lietuvių Tremtinių Draugija— 
$50. vyčių, ateitininkų ir skau
tų surengtų šv. Kazimiero iš
kilmių likutis — S25.65. Ame
rikos lietuvių Klubas — S25. 
Lietuvos vyčių 25 kuopa — 
810. stambiausią auką — $L- 
051.60 — sudėjo ateitininkai 
per Ateities klubą.

Iš atskirų asmenų daugiau
sia aukojo: Balčiūnų šeima — 
$40. P. Tamulionis — S28. J. 
Rimašauskas — 27. dr. M. Vai- 
tėnas. Z. Jankus, kun. dr. K. 
Širvaitis. Ig. Malinauskas su 
šeima. St. ir S. Laniauskai. K. 
Paulauskas. Ig. Janavičius. M. 
ir J. Mikolauskai — po $25. to
liau 29 
aukojo 
po $15

Alto
siems auktojams taria didelį ir 
nuoširdų ačiū. Bet iš jos girdi
me ir kartų bei skaudamą žo
dį: "Tačiau šia proga Clevelan- 
do ALT valdyba linkusi kons
tatuoti fak:ą. kad aukojusiųjų 
sąraše nematyti daugelio Cle- 
velando žinomų lietuvių bizinie- 
rių pavardžių, o taip pat ir vi
sos eilės visuomenėje šiaip 
žinomų bei pasiturinčių lietu
vių. Nejaugi jiems doleris 
brangesnis už Tėvynės laisvę? 
Stebimės ir apgailestaujame."

Taip, stebėtis ir gailėtis yra 
ko.

Bolševiku pavergtų tautų 
atstovų susirinkimas įvyko ko
vo 5 d. lietuvių salėje. Inicia
tyvos jam sušaukti ėmėsi lie
tuviai. Be jų. dalyvavo ukrai
niečių. gudų ir slovakų atsto
vai. Toliau bus telkiamos ir ki
tos tautos — latviai. estai, 
vengrai ir t.t. Tikslas — bend
radarbiauti politinėje r kultūri
nėje srityse, organizuoti anti
komunistinę veiklą. Numatyta 
rinktis kas mėnesį, ateinantį 
susirinkimą sukvies gudai. Pir
majame susirinkime vyravo 
tikrai draugiška nuotaika, ir 
visi susirinkimu buvo paten
kinti.

Steigiamasis Maž. Lietuvos 
Bičiulių Draugijos skyriaus su
sirinkimas įvyko balandžio 6 d. 
čiurlioniečių patalpose. Jį ati
darė J. Leonas. Pranešimą pa
darė J. Daugėla. J skyriaus 
valdybą išrinkta: A. Mikaliū- 
nas — pirm.. J. Leonas —sekr. 
K. Cicėnas — narys: į kontro
lės komisiją: St. Lazdinis. V. 
Senkus ir F. Mackus.

Algis Čepulis balandžio 6 d. 
išvyko į Vokietiją baigti medi- 

1 cinos studijų. Veikliai reiškėsi 
ateitininkų gyvenime. Nuošir
džiai jam linkime savo pastan
gas vainikuoti mokslo laimėji
mais.

N. ir V. Aukštuoliai kovo 27 
d. susilaukė sūnaus. kuriam 
parinko Gintaro - Kazimiero 
vardą.

Trys iš Lietuvos pabėgę žve
jai pranešimus padarys balan
džio 20 d. (sekmadienį) 6:00

vai. Addison Junior High 
School salėje 1725 E. 79 gatvė
je (79 ir Hough gatvių kam
pas).

— Čiurlionio ansamblio kon
certas įvyksta balandžio 19 d. 
(šeštadienį) 7:30 vai. \VHK ra
dijo stoties salėje 5000 Euclid 
Avė. Koncertas skiriamas di
džiajam mūsų
muzikui M. K. Čiurlioniui jo 
mirties 40 metų sukakties pro
ga pagerbti, tad į jį atsilankyti 
yra ir tautinė lietuvio pareiga. 
Koncerto pelnas 
Kultūros Fondo
dramos veikalo konkurso pre
mijai surinkti. Bilietų (nuo 
$2.50 iki $1.00) iš anksto gali
ma gauti spaudos kioske, Dir
voje. P. Muliolio įstaigoje ir 
pas platintojus. Koncertą ren
gia Kultūros Fondo skyrius ir 
maloniai kviečia visą lietuvių 
visuomenę atsilankyti.

—Banketas Metropolitano 
operos solistui Algirdui Bra
ziui pagerbti įvyksta balandžio 
19 d. (šeštadienį) 9:00 vai. Hol- 
lenden viešbuty 610 Superior 
Avė. Rengėjai šiose pagerbimo 
iškilmėse maloniai kviečia da
lyvauti taip pat visą lietuvių 
visuomenę. J jas atvyksta ir iš 
kitų miestų. Užsirašyti reikia 
pas rengėjus — vyčius ir komi
sijos narius.

— Dainavos ansamblio iš 
Chicagos vakaras įvyks gegu
žės 17 d. (šeštadienį) WHK ra- 
dijos stoties salėje 5000 Euclid 
Avė. Statoma muzikinė pjesė 
“Nemunas žydi”, kurioj daly
vauja 80 asmenų —.daininin
kų. šokėjų, instrumentalistų. 
Taip pat ansamblis atsiveža 
savo dekoracijas. Pradžia 7,30 
vai. Rengia ateitininkai. A. V.

Marianapolis paskyrė dvi sti - 
pendijas lietuviams mokiniams
Ateinantiems mokslo metams 

Marianapolio vadovybė skiria 
dvi stipdenijas lietuviškos kil
mės mokiniams stojantiems į 
pirmąją Marianapolio aukštes
niosios mokyklos (high school) 
klasę. Viena, kun. Jono Navic
ko vardo stipendija. dalinė 
($200), ir nuolatinė, skiriama 
gabiam lietuviukui: antra, Ju
lijos Kasparavičienės vardo 
stipendija, pilna, bet vienkarti
nė. skiriama lietuviui jaunuo
liui besiruošiančiam kunigo 
luomui.
Abi stipendijos bus skiriamos 

konkurso keliu, tai yra, norin
tieji pasinaudoti viena kuria 
skiriamųjų stipendijų turės lai
kyti mokyklos nustatytus kon
kurso egzaminus.

Suinteresuotieji skiriama 
stipendija tėvai ir moksleiviai 
turi iki gegužės 1 d. pareikšti 
mokyklos vadovybei savo no
rą dalyvauti konkurse. Patys 
konkurso egzaminai įvyks ge
gužės 17 d. tokia tvarka: Nau
josios Anglijos kandidatai tu
rės atvykti tą dieną į Mariana- 
polį egzaminų laikyti, o toli-

mesniųjų vietovių kandidatai 
galės tuos egzaminus laikyti 
kurioje nors vietinėje parapi
nėje mokykloje. Tose vietose, 
kur yra kelios parapinės lietu
viškos mokyklos, konkurso eg
zaminai vyks tik vienoje tos 
vietovės mokykloje. Apie kon
kurso egzaminų vietą bus tin
kamu laiku pranešta laišku 
kiekvienam kandidatui.

Marianapolio ateitininkai, 
užbaigę trečiąjį mokslo metų 
ketvirtį. Ir šį ketvirtį daugu
mą garbės mokinių sudarė at
eitininkai. Pirmuoju baigė J. 
Manelis, antruoju — A. Keb- 
linskas.

Nors ir daug mokindamicsi, 
kuopos nariai nepamiršta ir 
visuomeninio veikimo — ren
gia minėjimus, daro iškilas, 
šaukia susirinkimus. Paskuti
niuose susirinkimuose paskai-

tas skaitė dr. A. šerkšnas ir 
Muz. J. Banys. Pirmoji paskai
ta “Tautiškumas, bendras išsi
lavinimas ir mandagumas” su- 
siiaul ė gyvų diskusijų. Muz. J. 
Banio paskaita "Muzika ir jau
nimas” taip pat buvo įdomiai 
išklausyta. Per susirinkimus 
leidžiamas jumoristinis laikraš
tėlis “Ca mėlio Dūmas”.

Socialiniai reikalai kuopos 
programoje užima pirmaujan
čią vietą. Socialinių reikalų va
dovas M. Balada renka pini
gus sušelpti Vokietijoje gyve
nantiems idėjos broliams.

Aktyviai reiškiamas! sporte. 
Pravestas stalo teniso turny
ras, kuriame pirmą vietą lai
mėjo J. Manelis. Antroji vieta 
atiteko A. Keblinskui. Netoli
moje ateityje numatomas 
šachmatų turnyras.

Balandžio 9 d. nariai išsis
kirstė Velykų atostogoms, ta
čiau ir sugrįžę jie nemano nu
leisti rankų. K. K.

i

WORCESTER, MASS.

Philadelphia. Pi
Sėkmingas parengimas

Šv. Kazimiero parapija kovo 
30 d. turėjo laimėjimų vakarą. 
Parengimas pavyko labai ge
rai. Ypač jaunieji parengimo 
dalyviai turėjo labai daug 
džiaugsmo, kai atsilankęs ma- 
gikas jiems parodė labai jdo - 
mių numerių. Be to, buvo išlei
sta laimėjimams labai daug do
vanų. Surmienė laimėjo Dum- 
šos padovanotą virtuvės' stalą 
ir kėdes. Rengėjai labai dėkin
gi dalyviams už gausų parėmi
mą bažnyčios reikalų.

A. Liet. Bendruomenės Phi- 
ladelphijos Apylinkė savo su
sirinkime balandžio 7 d. svars
tė smulkią ateities darbo prog
ramą. Programoje numatyta 
daugiausia rūpintis kultūri
niais lietuvių reikalais.

Lietuvos Vyčiai uoliai ruo
šiasi vaidinimui balandžio 20 
d., planuoja vasaros darbus, 
praveda naujų narių vajų ir 
organizuoja jaunučius.

Dail. Adelė Smailytė 
džio 1 d. savo studioje 
nauajusią savo kūrinį
Vartų šv. M. Marijos paveikslą. 
Paveikslas labai originaliai nu
pieštas. Menininkai jį labai ge
rai vertina.

Ramovėnai balandžio pabai
goje organizuoja ekskursiją 
autobusais į Washingtoną.

Dail. Staneika baigė piešti 
didelį Raugienės portretą.

balan- 
išstatė 
Aušros

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktoriuj*
ŠEŠTADIENIAIS t V AI. POPIET. WWRI. IKM kr

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bamgonis transliuojami 
naujienos, muzika < virtinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

4H5 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. J E7. A VITAS
Muzikos IHr.

įvairūs visuomenės pranešimai 
žinios, parengimai: koncertai 
puotos, liūdni pranešimai!

BROOKLYN 11. N. V

♦

t P GINKI S

D»r*kt.mr»
v. n»ARFVirn s 

Pranešimų INr.

Dayton. Oliio
Trys narsieji Lietuvos žve

jai, neseniai ištrūkę iš bolševi
kinės vergijos atvyksta ba
landžio 19 d. į Daytoną. Tą 
vakarą parapijos salėje jie pa
darys pranešimus apie dabarti
nę padėtį kenčiančioje Lietuvo
je. Pranešimų pradžia — 8 vai. 
vakare.

— J. Valaitis, vienas iš Bal- 
f o direktorių ir buvęs ilgą lai
ką Balfo atstovas Europoje, 
gegužės 5 d. (pirmadienį) va
kare parapijos salėje padarys 
pranešimą pasaulyje vargstan
čių lietuvių šalpos reikalu.

— Grupė Daytono vyčių ba
landžio 19 d. vyksta į Cleve- 
lando rengiamą Metropolitan 
Operos solisto Algirdo Brazio 
pagerbimo vakarą, šių metų 
Amerikos visuotinio vyčių su
važiavimo. kuris įvyks rugsėjo 
11-14 d.d., Daytone, proga, 
rengiamas viešas solisto A. 
Brazio koncertas.

— Gegužės 10 d. vyčiai ren- • 
gia šokių vakarą.

— Gauta vyčių spaudos 
kioske vėl naujų knygų: ro
manų, apysakų, novelių, poezi
jos ir jaunimo bei mažųjų lite
ratūros. Knygų bus galima įsi
gyti po žvejų bei J. Valaičio 
pranešimų. Knygų galima įsi
gyti kiekvienu metu kreipiantis 
pas kiosko tvarkytoją.
—Naujieji ateiviai pradeda sės
liau nutūpti Daytone. Pasku
tiniu metu įsigijo namą J. Raš
tikis, o taip pat keletas ir kitų 
žvalgosi įsigyti savo nuosavy
bę.

— Vyčių kuopa pilna sparta 
ruošiasi kaip galima geriau 
sutikti visos Amerikos vyčių 
atstovus, atvykstančius rugsė
jo mėn. į visuotiną suvažiavi
mą Daytone. Ta proga ruošia
mas išleisti leidinukas: prama- 
toma smulki suvažiavimo die
notvarkė: rūpinamasi viską 
taip sutvarkyti, kad suvažiavi
mas būtų darbingas ir įdomus. 
Suvažiavimui rengti komisijai 
vadovauja Pr. Gudelis, o na
riais yra: kun. V. Katarskis, 
Stanley ir Mary Lukai, P. 
linskaitė. O. Gudelytė, 
O. Ambrose. Ch. Vangas, 
Petkus. L. Valiukas ir kt.

L. J—nas.

Gražus vaidinimas
Kovo 30 d. Aušros Vartų pa

rapijos salėje matėme gavė
nios laikui pritaikintą vaidini
mą “Karalienė per Dievo malo
nę”. Buvo gyvenimo paveiks
lais parodyta, kad iš tikro 
Dievas” numeta nuo sosto ga
liūnus ir išaukština žemuo
sius”. J vaidinimą buvo įpinta 
Rožių ir Minuet šokiai. Gra
žiai atrodė vaidintojų kostiu
mai ir scenos apšvietimas. Pats 
vaidinimas buvo įvairus: daly
vavo apie 40 vaidintojų.

Vaidino Aušros 
rapijos soda liet ės 
Vaikelių Brolijos 
Visam paruošimui
Nukryžiuotojo Jėzaus Seseles.

Vaidinimo proga pasakė nuo
širdų žodį kun. K. Vasys. Jis 
pasidžiaugė, kad jaunimas pa
ruošė bažnytiniam laikui pri
taikintą vaidinimą; be to. kle
bonas pažymėjo, kad dalyvavi
mas lietuviškuose vaidinimuo
se paskatina mažiau mokančius 
pamilti lietuvių kalbą ir sutei
kia geros progos tos kalbos 
daugiau pramokti.

Nepaprasti aukotojai
Balandžio 6 d. prieš pop.eti- 

nes pamaldas Aušros Vartų pa-

Vartų pa- 
ir Marijos 
mergaitės, 
vadovavo

I
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Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

VLOA

ALDONA SLEPETYTfe, 
žinoma baleto solistė, šoks pavasario 
baleto-operos ariju spektakZy Capi- 
tol viešbučio didžiojoj salėj gegužės 
18 d., 3 vai. p.p.

rap. bažnyčioje klebonas kun. 
K. Vasys pašventino šv. mišių 
liturginių rūbų komplektą.

Rūbai išrašyti iš Prancūzi
jos: jie yra šilko, auksinėmis 
gijomis atausto. Paveikslai ir 
kiti pagražinimai yra rankų 
darbo. Pats darbas labai me
niškai atliktas. Kainavo apie 
1500 dol.

Šią dovaną Aušros Vartų • 
bažnyčiai įteikė Mačiulių šei
ma iš Harduick. Mass., val
danti vidutinį ūkį. Pinigai, už 
kurį buvo nupirkta ta gražioji 
dovana, yra uždirbti tos šeimos 
žmonių sunkiu rankų darbu.

Dar reikia pridėti, kad Ma
čiulių šeima nepriklauso lietu
viškai parapijai. nes gyvena 
nuošalioje vietoje, kur savos 
parapijos nėra. Tačiau norėda
ma tokią didelę aukš bažnyčiai 
paaukoti jie pasirinko lietuviš
ką bažnyčią.

P. Kar.

Miami. Fla

Omaha. Nebr,
Didėja mūsą mokykla

Lietuvių parapijos mokyklos 
vaikučių skaičius taip padidė
jo. kad nebesutelpa į dabar tu
rimas patalpas. Ateinančių 
mokslo metų pradžioje bus ati
dalytas naujas mokyklos sky
rius ir jam vadovauti pakvies
ta nauja seselė. Kambarys jau 
pradėtas ruošti.

Daug lirtuvki dirba Ralston 
miestelio k’ntpiuvėje, kur ga
minami dideli kiekiai dėžių 
mėsai pakuoti. Priima užsaky
mus ir visus darbus atlieka pa
tys lietuviai.

Jonas Perlabach, baigęs 
Kauno universiteto teisiu s?:> - 
įių. prieš pereitas Kalėdas at
vyko į Omahą, šiomis dienom;s 
gavo šoferio darbą miesto au
tobusų susisiekime. Jis pado
vanojo mūsų 
arnotą.

Atsiranda
skerdyklose,
ūkininkai dirbę 
skerdyklose, vasarai vėl grįž
ta prie ūkio darbų. Paprastam 
darbininkui skerdyklose moka
ma 1.41 dol. į vai.

Lietuviai Gartigas, Starkevi
čius ir J. Paukštaitis į 
nuosavus namus netoli 
bažnyčios 5r mokyklos, 
gražiai įsikūrė.

Dakotos ir Montanos 
tybėse šią žiemą buvo 
daug sniego. Dabar sniegui 
tirpstant plačiai išsiliejo Missu- 
ri upė ir jos vanduo pakilo iki 
29 pėdų aukščiau jūros lygio.

Vietinis

bažnyčiai gražų

daugiau darbu 
nes mažesnieji 

per žiemą

Grand Rapids, Mich.
Lankėsi žvejai

Bal. 5 d. kalbėjo lietuvių su
sirinkime pernai pabėgę iš 
Lietuvos žvejai: L. Kublickas. 
J. Grišmanauskas ir E. Pau
lauskas. Jų pasiklausyti atvyko 
nemaža ir vietos senesnių lietu
vių. Nors dauguma dalyvių y- 
ra skaitę spaudoje žvejų prane
šimų santraukas, tačiau visi 
dideliu įdomumu išklausė, jų 
pačių pasakojimus apie jų rizi
kingą pabėgimą ir apie dabar
tinę tragišką mūsų krašto ir 
žmonių padėtį pavergtoje Lie
tuvoje. Po trumpos pertraukos 
(kurios metu ALTui surinkta 
$112.00), mūsų drąsuoliams 
pagerbti Grand Rapids oktetas 
padainavo tris dainas ir tauti
nių šokių grupė pašoko porą 
tautinių šokių.

Lankėsi Balfo direktorius J. 
Valaitis, tikslu sugyvinti Balfo 
skyriaus veiklą ir, pasinaudo
damas ta proga, kalbėjo susi
rinkime ir prašė neužmiršti li
kusių brolių Vokietijoje.

PAŠVAISTĖ

+

•»

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHUANTA W L O A 

BRADDOCK, PA. t

Br BUDRI ŪMO MALDA 
b Č.SASNAUSKO 

SKUBINK PRIE KRYŽIAUS
įgiedojo Mezzo - sopranas

b b
R • I T B I : SmoMta -V1UAM ŠI M i K 

(frfOMfc- A. MROZINSK AS 
Kaine J 1.75 Shmttant paltu kartu «u 

ipokaviMu ir parsiuntimu S 2 00 

Užsakymus siuskit a: PAŠVAI STĖ 
563 Hemlock St, Brooklyn8,NY

Įsikūrė Amerikos Lietuviu 
Bendruomenės Aštuntoji 

Apygarda
Čia gyvena šimtas su viršum 

lietuvių šeimų. Taip pat gy
vuoja ir 5 vietinės lietuvių 
draugijos, iš kurių tvirčiausiai 
laikosi Lietuvių Piliečių Klu
bas. pasiryžęs pastatyti Miami 
Lietuvių Namą.

Ligi šiol Miami lietuviai gra
žiai sugyveno, daug dirbo Tė
vynės gerovei ir daug aukoje 
jos laisvei ir kultūrai.

Tačiau nuo dabar jie pasi
ryžo ne tik nenuleisti rankų, 
bet dar tvirčiau laikytis ir uo
liau darbuotis, kadangi pasiry
žo jungtis su visais pasaulio lie
tuviais, kad galėtų sėkmingiau 
darbuotis Lietuvos išlaisvini
mui ir gimtinio krašto kultūri
nei gerovei.

Kovo 26 d. per 50 veiklių 
lietuvių ir visų draugijų atsto
vų susirinko Corpus Christi 
mokyklos patalpose, kur prel. 
J. Balkonas išsamiai nušvietė 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės svarbą.

Visi klausytojai buvo paten
kinti įdomia ir svarbia kalba, 
po kurios naudingai pasidalin
ta nuomonėmis.

Pabaigoje, susirinkusieji nu
tarė įkurti Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės 8-tą Apygardą, 
į kurią tuo tarpu įeina Flori
da. Georgia. Alabama. Šou.h 
ir North Carolina lietuviai.

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės 8-tos Apygardos val- 
dybon išrinkta: Anita Navic
kaitė - Karns. pirm.: Edvardas 
Lapinskas, sekr.: Zigmas Kau- 
lakis.Sr.. kasininkas.

Miami lietuviai dėkingi prel. 
J. Balkūnui už pasiaukojimą 
mūsiškių naudai. Taip pat pa
sitikima, kad nuo šiol Miami 
lietuviai veiningiau ir sėkmin
giau darbuosis pavergtosios 
šalies išlaisvinimui. Samata

įsigijo 
mūsų 

Visi

vais
ia ba i

Bridgeport, Conn.
Parapijos choras, vad. A. 

Stanišausko, per Velykas labai 
gražiai giedojo bažnyčioje i? iš 
kunigų bei parapijiečių gavo 
daug pagyrimų.

Šeštadieni, balandžio 19 d. 
choras ruošia metinį parengi
mą. Bus vaidinama operetė 
“Nastutė”. Choras labai uoliai 
šiam pastatymui ruošiasi. Va
karo pelnas skiriamas parapi
jos reikalams. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

w
ATsiminimAI
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Balandžio 16.1952 b Aftsih i ii k as

Lietuvių Atletų Klubo stalo teniso vienetas, laimėjęs 1952 m. DAFB stalo 
teniso lygos pirmenybes ir individualini s. t, turnyrą: (sėdi) Daukša (viene
to vadovas), Grabnickas ir Garankštis; (stovi) A. Vakselis (LAK sporto 
Vadas), Bagdžiūnas, Vaitkevičius, Ruzgas ir Naruševičius.

VISI I LINKSMĄ IR PUIKŲ 
KONCERTĄ!

Šių metų balandžio (April) 
20 d. 3 vai. p.p. Lietuvių pa
rapijos svetainėje, Hartford, 
kampas Capito! Avė. ir Ėroad 
st., Lietuvių R. Kat. Motery 
Sąjungos 17ta kuopa rengia! 
įdomų ir puikų koncertą.

Programą išpildys L.R.K.M. 
Sąjungos VVorcesterio 5-tos 
kuopos choras, vadovaujamas 
žinomos muzikės Mrs. G. Knee- 
nap.

Koncerte dalyvauja L.R.K. 
M. S-gos Centro pirmininkė 
Mrs. Julia Mack, kuri žada pa
sakyti įdomią kalbą. Be to, 
dalyvauja didžiai gerb. prela - 
tas J. Ambotas.

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

Maloniai prašome 
Hartfordo ir apylinkių
vius atsilankyti į šį pirmą kar
tą Hartforde rengiamą koncer
tą. Iš anksto dėkojame.

Koncertui rengti Komisija
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P. J. BAGDANAVICIUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clmton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2329

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

t

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bostone ir.........
S. Rarasevičius ir Sūnus 

FUNERAL IIOME
254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPII BARASEVIČILS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
Tel. SOuth Boston 8-2599

AVenue 2-2484

Local and Long Distance Movers

tliuanian 
Furnitiire Co.

M O V E R S —
SO 8-4618

INSURED and EONDED

f

♦

1 326-328 W. Broadway
S£>. BOSTON, MASS.

•i

LAK stalo tenisininkai — DAFB 
meisteris. Br. Garunkštis indivi

dualinio turnyre nugalėtojas.

1951 metų gruodžio 18 d. prasidė
jusios DAFB stalo teniso lygos pir
menybės New Yęrke pasibaigė lie
tuvių laimėjimu. Komandinėse ir

vairių tautų kilmės amerikiečius. 
Balandžio 5 d. po individualinių var
žybų Broadvvay Table Tennis Courts, 
N.Y.C. salėje komandos vadovui A. 
Daukai • buvo įteikta pereinamoji 
taurė, o Br. Garunkčiui. kaip tur
nyro nugalėtojui asmeninė dovana.

DAFB pirmenybėse dalyvavo viso

tenisininkai

individualinėse varžybose. LAK stalo 
tenisininkai buvo pranašesni už į-

7 komandos. Galutinė 
lentelė atrodo taip:

pirmenybių

Lithuanians (LAK 11 r. 11.1. 0 Iy. Opr. 81:18 170:62 setų) 11:0
Ukrainians 10 7 0 3 42:30 7:3
Pfaeizer 12 7 0 5 62:46 7:5
Schw«ben 12 5 0 7 37:35 5:7
Prospect Unity G. 12 5 0 7 35:55 5:7
S. C.'N. Y. 11 3 0 8 34:67 3:8
Blau VVeiss 12 2 0 10 22:84 2:10

Individualiai lietuviai |>asiekė tokių pasekmių:
Garunkštis iš 11 rungt. 22:1 setų, laimėjo vienetui 11:0 taškų
Daukša Alg. 11 " 19:5 ” 99 9:2 ••
Vaitkevičius 7 ” 14.2 ” 99 7:0
Ruzgas 7 6:5 ” 99 3:2
Naruševičius 5 ” 10:1 ” •9 5:0 ••
Bagdžiūnas 11 •’ 17:9 ” 8:3
Vakselis Leon. 4 8:0 “ 4:0
Ošlapas Alg. 3 6:2 ” - 3:0
Volskis 4 5:6 ” 99 2:2
Andriulis Alf. 1 2:1 ” 99 1:0 99

Kondratavičius 1 2:1 ” •• 1:0
Landsbergis 1 1:2 - •• 0:1 99

Bichnevičius 2 1:4 ” 99 *• 0:2 99

dėl pirmos-ant-Likusius taškus stalo 
laimėjo dvejeto rungtynėse (27:6). 
Ilgiausią setą šiose pirmenybėse žai
dė Naruševičius prieš VVolschina <S. 
C. N. Y.) — 28:26: trumpiausia — 
Bagdžiūnas prieš H. Cossmann (P. 
U. C.) — 21:4. Per visas žaidynes 
lietuviai pasiekė 4580:3619 sviedinių 
santikį.

Stalo teniso sezoną DAFB stalo 
teniso lyga užbaigė individualiniu 
turnyru. Buvo žaidžiama A ir B 
klasėse. A- klasėje lietuvius atstova
vo: Br. Garunkštis. A. Daukša, Vait
kevičius ir Naruševičius; B klasėje— 
Bagdžiūnas ir Grabnickas. A klasėje 
žaidikai buvo suskirstyti į 3 grupes:
I gr. Daukša. Kuhn, Chuchm, Koe- 
nigmann. Schmid, kuriuos pirmasis 
lengvai nugalėjęs, pateko i finalą.
II grupėje Br. Garunkštis be didelių 
pastangų nugalėjęs Balintam. Frey 
Jr.. Otchertenko. Gavriloff ir Pro- 
dyus pateko taip pat j baigme. III 
gr. Vaitkevičiui, nugalėjus Naruše
vičių. teko pakartotinėse rungtynė
se prieš Golz suklupti ir išleisti pas
tarąjį i baigme. Visos šios rungtynės 
nepasižymėjo aukštu žaidimo lygiu.

Baigmėje susitiko I, II ir III gru
pių nugalėtojai: Daukša - Golz — 
21:13: 21:9. Garunkštis - Golz - 21:- 
15; 21:12. įdomiausios šio turnyro

1357 Bushvrick Aven Brooklyn 7, N. Y»

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., išskyrus šventadienius.
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ZALETSKAS •
FUNERAL HOME j

564 EAST BROADH AY |
South Boston, Mass. I

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas ’ 
Graboriai ir Balsamuotejai < 

Patarnavimas dier.ą ir nakt 
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-9815 

SOuth Boston 8-2699

i

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

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

Tel. PA. 7-0402-M
K

Į

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Motery Sąjungos Conn. Vals

tijos Kuopų žiniai
Malonu yra pranešti visų 

kuopų žiniai, kad štai ir vėl ar-j 
tinasi Moterų Sąjungos Conn.1 
Valstijos Apskrities svarbus 
pusmetinis suvažiavimas,- kuris 
įvyks balandžio-April 27 d., 
1952, Lietuvių svetainėje, Gol- 
way St., Manchester, Conn. 

' Prasidės 1:00 valandą po pietų.
Kviečiam visas kuopas skait

lingai atstovių prisiųsti į šį su- 
važaivimą ir pagaminti naudin
gų įnešimų bei sumanymų mū
sų kilnios organizacijos labui. 
PASTABA: atstovės, vykdo

mos į suvažiavimą, kviečiamos 
atsivežti ženklelius, kurie var
tojami suvažiavime.

Pirmininkė Adelė Hussey, 
Raštininkė —

Marija Jokubaitė

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis-
(Armakauskas)

Grabdrfas - Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotnvių Direktorius 
Notary Pubfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

į

PARDUODAMI KAMAI
W AITRUS

FUNERAL HOME

PIGCS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEVVOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; W00DHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti narna ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, 
tuvią aplinkoje.

L VASTONAS
REALTY and INSURANCE

18M Gatės Avė, Brooklyn, N. 
Tek GLeamore 5-7285

lie-

Y.

1
i

i
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197 \VEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir į kitus
Reikale Saukite: Tel.

Kainos to* 
miestus.
TR 6-6431

LDS CENTRO VALDYBA

Pirmininkas — Prel. P. Juras. 94 
Bradford St., Latvrence, Mass. Tel. 
”356

RAMUNIŲ ŽIEDAI

f

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 ir 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

rungtynės buvo, kai 
ros vietos susitiko Daukša su Ga- 
runkščiu. kurias laimėjo Garunkš
tis — 24:22; 15:21; 21:17. Lemia
mam sete Daukša buvo net išsikovo
jęs 7 taškų persvara, tačiau geriau 
taktiškai žaidęs Garunkštis padėtį 
išlygino ir atsiplėšė net 4 taškais, 
išsikovodamas sau DAFB stalo teni
so lygos meisterio vardą.

B klasėje Bagdžiūnas užkopė savo 
grupėje antrojon vieton ir turėjo 
pralošti prieš Zdarycz (1:2). kuris 
vėliau pasidarė B klases meisteriu. 
Kitoje grupėje žaidęs Grabnickas 
kiek silpniau pasirodė.

Dvejeto rungtynėse j baigme pate
ko Daukša-Garunkštis ir Golz-Chu- 
chra. Beveik visa klase geriau žaidę 
lietuviai, lengvai sudorojo savo prie
šininkus ukrainiečius — 21:16: 21:11 
ir pasipuošė DAFB stalo teniso Ly
gos dvejeto meisterio titulu.

Artimoje ateityje LAK stalo teni-’ 
sininkai numato vykti j Ncwarka 
išbandyti jėgų su tenykščiu sporto 
būreliu ir vėliau kviesti Nevv Jersey 
stalo teniso meisteri
rungtynėms. Čia reikia 
kad N. J. s. t. meisteris 
pat lietuviai mums gerai 
Meilus. Adomavičius ir 
Alf.

PRANEŠIMAS
LDS Naujosios Anglijos

Apskrities suvažiavimas į- 
vyks balandžio 27 d., 1 vai. p.p. 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios salėje, Nonvood. 
Mass. Visos kuopos prašomos 
atsiųsti savo atstovus.
LDS N. A. Apskričio valdyba
Dvasios Vadas

kun. J. Bernatonis, 
Pirm. V. Paulauskas, 
Sekret. T. Versiackas

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

Ii' •!’

EVergreen 8-9770
,>rr

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

DftMESIO
Jeigu Jums reikalingi 
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI
kiti namų apyvokos daiktai.... 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
73 W. 1M St, N.Y.CL 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New 

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

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

J

♦

JOHN DERUHA, M. D.
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FUTBOLAS
Sekmadieni, balandžio 20 d.. 3 vai. 

aikštėje 'Queens Soccer 
st. and Braddock-Belle- 
įvyks futbolo pirmenybių 
tarp LSK—Magyar S.C.

p.p. LSK 
Field. 222 
rosr. L. .) 
rungtynės

Priešžaismis 12:30 vai. p.p.

Inkstę, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

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

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

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

Pranas Bazvadauskas, 5 G St., Sc 
Boston, Mass.

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

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

Iždininkė
Barrv St., 
SO 8-0948

Revizijos 
Bernatonis, 
Jakutis.

— Bronė Ciunienė. 79 
Dorchester, Mass. Tel

komisija: — Kun. J.
Nell P. Meškūnas, P

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

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

i
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592 GRAND ST., kampa* Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

draugiškoms 
pažymėli, 
yra taip 
pažįstami 
Andriulis

Į 

i 
sI

t

GROSERNĖ, Bl'ČERM
ir įrengimai

įstaiga tarnauja 25 metus. Trijų aukštų mūrinis pastatas, 
šeimom gyventi. Parduodama d<l savininko senatvės. Kreiptis:

MICHAEL BUTĖNAS. 80 Phir St., Elizabeth, N. J.

• »*i iiimf

Tel EVergreen 4-9352

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-92 Jamaica Avė. 

(•t Forest Fnrkvray Station) 
Woodh*ven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse. 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
TeL VIrgini* 7-4499

t +*

ALL1ANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

! CATERERS
P a r t i e A - W • d d i • g fe

Commurtion Breakfasis
Balųaets

M E E T 1 N G HALL

william J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85-03 WAREHAM PL. 

JAMAICA, N. Y.
Tel. JAmak-a 3-7722

PARAMOUNT BAR & GRILL 
OTANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

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

I>ON SI1.AITIS
660 VViJIonghby Avė. 

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

r>3R' -.<«« ■:«< x«oaK^-9loog*og»<>ae<>9R^

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Lodą-Anglius-Coke-AIiejų-OiJ Bumelius

1 _ f
♦411 IH 14 * I f nT + 4444-4»44+»+-»4 4 4 114 f Į Į »« s
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Jau prasidėjo ir iki balan
džio 30 d. tehevyks Balsa

vimai į SLA
PILDOMOSIOS TARYBOS 

PAREIGŪNES

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

Į Stephen Bredes J r
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVrrrreen 7-9994

A. ANDRIl ŠKEVICIUS 
LAIKRODININKAS 

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

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

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

J. P. MAČIULIS
REAl. ESTATE * INSURANCE

8656 85th Street, H'oodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Laureate 81., Brockton, Mass.

Tel. 189
•re* -se-. <*:• -3K<.-3K< 4K<>9K-^>a&oaBoa*oacaandl

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

1 IV

BROCKTON SERVICE
OIL BIT.NER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROC KTON, MASS.
TeL 2608

•e
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DARBININKAS
KRANAS

NAUJIENOS. f \

Vilniaus Aušros Vartų para
pinis bažnyčioje Nevv Yori e 

va’. atlaidai prasidės .‘t\ - 
i.-.:.; I

\ . i.

s v. mišios — suma kasdien 
“• ” i i po mišių pamok ias.

vak. mišparai ’r pa
sakys i ė *
O.F.M.
parapijos

vai..
8 vai.

i" kslas. Pamokslus 
vas Bern. Grauslys,
V. -I. Atsimainymo 

choras
Maspethe. savo numatytą va
karą. dėl susidėjusių aplinkybių 
nukelia į gegužės 25 d. Progra
moje bus vaidinama ‘Pabaigtu
vės” — dviejų veiksmų kome
dija ir choro koncertas.

Bilietai galioja tie patys.

Keturi puslapiai 
balandžio mėn. “American Ar- 
tists” žurnale buvo paskirti 
dail. V. K. Jonyno kūrybai ir 
jo asmeniui apžvelgti. Straips
ni rarašė pats to žurnalo re
daktorius Ernest W. \Vatson.

“Gabijoje”
gau a nedidelis kiekis retų is
torinių Lietuvos žemėlapių. 
Prieš pat Velvkas “Gabija" iš
leido Jurgio Jankaus romano 
"Paklydę paukščiai" pirmąją 
dalį.

Vitalis Žukauskas 
su savo dramos mėgėjų grupe 
balandžio 19 d. išvyksta į N. 
Britain. Conn.. kur bus stato
mas linksmas vaidinimas "Me
lagėlis”. Vakarą rengia Jauni
mo Sekcija.

Izabelė Razmantienė, 
gyv. Richmond Hill, balandžio 
9 d. šventė savo gimtadienį. 
Jos namuose sukaktuvininkę 
aplankė artimieji ir prieteliai. 
o taip pat gauta sveikinimų 
laiškais ir telegramomis. Sole- 
nizantė yra dėkinga visiems ją

DAIVOS IR LITERATŪROS VAKARAS

MYKOLAS V AITRI S

vyresniosios kartos poetas, balandžio
27 d. “Aidu” vakare skaitys savo
kūrinius.

E
Baltai apsivilkęs vyras (The 

man in the u hite suit I yra vie
nas iš tų filmų, kurie būna ro
domi viename teatre ištisus 
mėnesius. Anglai moka ne tik 
tragedijas pagaminti, kurios y- 
patingai lietuviškos publikos 
yra mėgiamos, bet ir tokius 
linksmus ir nuotaikingus fil
mus. kaip Baltai apsivilkęs vy
ras ar “Levandrų kalno mi
nia”. Abiejuose vaidina vienas 
geriausių britų ir viso pasaulio 
aktorius Alec Guinness. Šiame 
filme jis vaizduoja malonų 
chemiką, palinkusį laboratori - 
joje prie mėgintuvėlių ir be- 
bandantį išrasti tokią medžia
gą rūbams, kuri niekada nesu
siteptų ir nesusidėvėtų per vi
są žmogaus gyvenimą. Koks 
tada būtų gyvenimas varg
šams! įvairios kliūtys ir links
mi nutikimai lydi jo išradimo 
kelią, o pati didžioji nesėkmė 
—jo busimoji žmona ir jos tė
vas. medžiagų fabrikantas. Si
tuacijos dažnai truputį fantas
tinės, tačiau pilnos satyros, hu
moro ir gražių juokų. Be Alec 
Guinness gerai vaidina Joan 
Greemvood. Cecil Parker ir kt. 
Filmas rodomas Sutton kino 
teatre. 57 g. tarp 2 ir 3 avė., 
New Yorke.

Du neblogi muzikiniai filmai 
rodomi Radio City ir Roxy te? 
atruose. Pirmajame eina “Dai
ne lietuje” (Singin’ in rain) su 
Gene Kellv. Daug muzikos ir

Ks. Strumskis
jau išleido J. Gruodžio “Ketu
rias dainas” viename sąsiuvi
nyje. Kaina 1.50 dol. Sukrauta 
pas leidėją.

New Yorko ir Nevv Jersey a- 
pylinkių lietuviai yra labai su-: 
sidomėję Tėvų Pranciškonų 
Spaudos Centro ruošiamu dai
nos ir literatūros vakaru. Savo 
plačia ir turininga programa, 
kurioje dalyvauja du garsūs 
dainininkai ir penki rašytojai, 
šis kultūrinis pobūvis laikomas 
vienu iš didžiausių kada nors 
buvusių šiame didmiestyje. Tai 
yra kartu koncertas ir litera
tūros šventė.

Visuomenės dėmesį atkreipė 
ir ta aplinkybė, kad programo
je dalyvaują menininkai iki 
šiol mažai tėra rodęsi šioje a- 
pylinkėje. Kai kurie jų atvyks
ta čia pirmą kartą.

Be to, tai yra stiprios mūsų 
tautos kūrybinės pajėgos. Iš 
nepriklausomybės ir tremties 

šokių, tačiau šis filmas jokiu 
būdu neprilygsta pereitų metų 
premijuotam "Amerikiečiui 
Paryžiuje", ir muzikinių filmų 
mėgėjui labiau patartinas Ro- 
xy teatre rodomas filmas “Su 
daina širdyje” (\Vith a song 
in my heart). To joties pava
dinimo daina ir melodija dar ir 
dabar teliėra vienas iš populia
riausių šlagerių, šiame filme 
rodomas dainininkės Jane Fro
man gyvenimas ir pastangos 
vėl grįžti į sceną po skaudaus 
susižeidimo. Filme girdime per 
30 dainų, ir visos jos gražiai 
melodingos, dainuojamos 
čios Jane Froman.
vaidina Susan Hayvvard.

Mažesniuose kino teatruose 
šį savaitgalį galima matyti 
vertus dėmesio filmus. kaip 
"Quo Vadis” ir “Viva Zapata.” 
Pereitų metų premijuotasis ita
lų filmas "Stebuklas Milane” 
rodomas 42 gatvės Apoilo te
atre. jb.

pa
jos rolę

pagerbusiems ir užprašiusiems 
šv. mišias jos intencija.

Dainavos ansamblis iš Čika
gos atvyksta j New Yorką ir 
balandžio 20 d. koncertuoja 
Carnegie Hali salėje. Diriguoja 
Steponas Sodeika.

JUZE Al'GAITYTft.
Kauno ir Vilniaus operų solistė, balandžio 27 <1. dalyvaus “Aidų” dai

nos - literatūros vakaro programoje.

laikų visi prisimena Kauno ir 
Vilniaus operų solistę Juzę Au- 

gaitytę .dabar gyvenančią Phi- 
ladelphijoje ir su pasisekimu 
dainuojančią lietuviams ir sve
timtaučiams. Galingas dainos 
mene yra Stasys Baranauskas, 
savo balsu stebinąs visus, kas 
tik jj išgirsta. Tremties dieno
mis jis nuolat koncertavo lietu
viams ir svetimtaučiams, važi
nėdamas net po Angliją.

Taip pat rašytojai, kurie šia
me vakare skaitys savo kūry
bą. yra visiems žinomi ir mė
giami. Dalyvauja vyresniosios

DARBININKAS

— Sekmadienį, bal. 20 d., 
1:00 vai. p. p., salėje prie E. 7th 
St.. įvyksta Nauj. Anglijos ap
skrities Liet. R. K. Susivieniji
mo su važia v imas.

Balandžio 16,1952

LIETUVIU LAISVES SALIME

Elizabeth (Port), N. J.269 Second St.

RUOŠIA

DIDŽIULI PAVASARIO RADIJO

KO N C ERTĄ -BALIŲ

Bilietų kaina $1.25 
(įskaitant ir mokesčius)

Programos pradžia 4 vai. p. p.
Šokiai 7, 30 v. v.

Liet. Radijo Valandėlės “RCTOS“ Kult. Organizacija 
vad. JOKŪBO STUKO

PROGRAMOJE — Zuzana Griškaitė, op. solistė, “Rūtos” radijo dainos ansamblis, vad. 
muz. A. Kačanausko, Tautinių šokių Grupė, vad. Aid. Cvirkaitės, Elizabetho 
lietuvių parapijos choras, vadov. prof. J. Žilevičiaus, “Domininkas ir Motiejus” 
— radijo juokdariai ir Latvių Tautinių šokių Grupė “Trejdeksnis,” iš Nevv 
Yorko.

nvios

— Vyrų pamaldos už taiką. 
Sekmadienį, balandžio 20 d., 
2:30 vai. po pietų šv. Brigitos 
bažnyčioje įvyksta šv. Vardo 
draugijos pamaldos. Mūsų pa
rap. šv. Vardo draugijos vyrai 
renkasi į salę E. 7th St. 1:45 
vai. po pietų ir iš čia organizuo
tai eis į šv. Brigitos bažnyčią 
ir dalyvaus vyrų pamaldose už 
taiką.

— Sekmadienį, balan
džio 20 d.. 8:00 vai. ryto šv. 
mišios, kuriose dalyvauja visi 
šv. Vardo draugijos nariai. 
Laike šv. mišių jie visi priima 
šv. Komuniją. Tuoj po mišių 
salėje po bažnyčia įvyksta 
bendri pusryčiai, kurių metų 
bus rodomas filmas apie Kris
taus gyvenimą.

B

jį

kartos rašytojas Mykolas Vait
kus — didis estetikos puoselė
tojas. Jonas Aistis — meilės ir 
ilgesio poetas, ir jaunesniosios 
kartos tvirčiausios pajėgos Ka
zys Bradūnas, Henrikas Nagvs 
ir Vlada Proščiūnaitė.

Šie vardai yra mieli kiekvie
nam lietuviui, nes su jais riša- 
si mūsų grožinės literatūros 
laimėjimai. Tuos žmones malo
nu bus pamatyti ir jų kūrybos 
išgirsti.

Prisitaikant prie šios apylin
kės papročių, po programos 
ruošiamas bufetas ir šokiai.

Ką veikia parapijos 
jaunimas?

•ftis kartus per savaitę šv. 
Petro parapijos jaunimas pra
leidžia ištisas valandas repe
ticijose, ruošdamiesi perstaty
mui veikalo: “Karalienės Es
teros Sapnas”.

Pažymėtina, kad šis veikalas 
nebus vien vaikučių pasirody
mas. Čionai veikia parapijos 
jaunimas Nukryžiuoto Jėzaus 
Seselių vadovybėje. Vaidins D. 
Šataitė. kolegijos studentė ir di
delė dramos mėgėja, E. Sinke
vičiūtė, Harvarrd Medicinos 
Fakulteto sekretorė ir Bostono 
Dramos Draugijos veikli narė. 
R. Vaitkūnaitė ir V. Ivanaus
kaitė, Carney Ligoninės slau
gės - gailestingos seselės, ku
rios abi darbščios studenčių- 
slaugių dramos ratelio veikė
jos. A. žižniauskas, V. Lember- 
tas. R. Leimonas. Iš viso veika
le dalyvauja per 50 jaunuolių.

“Karalienės Esteros Sapnas” 
bus statomas net du kartu: ba
landžio 20 d. 3 vai. p.p. ir ba- 
landžioo 27 d. 7 vai. vak. para
pijos bažnytinėje salėje, W. 
Fifth St.

Jaunimas kruopščiai ruošiasi 
ir laukia senesnių atsilankymo.

JONAS AISTIS, 
neseniai išleidęs .jau devintąjį savo 
poezijos rinkini “Sesuo Buitis“, taip 
pat dalyvauja “Aidu” dainos-litera- 
tūros vakare ir skaitys savo kūri
nius.

Sekmadienį,
balandžio (April) 27 d., 1952 m.

Bažnytinės muzikos 
koncertas

įvyko šv. Petro liet, parapijos 
bažnyčioje balandžio 6 d. Jj or
ganizavo ir labai daug darbo 
įdėjo muz. J. Kačinskas, re
miamas parapijos klebono.

Labai gražiai praėjusioje 
programoje parap. choras atli
ko J. Žilevičiaus “Verksminga 
motin”, J. Gaubo — Exaltabo 
te, Domine ir J. Strolios — 
Aušros Vartų Marijai. Solistas 
St. Liepas pagiedojo “Mano 
Dieve” — iš Dubois kantatos ir 
“Malda” — K. V. Banaičio. 
Svečias iš Nauj. Anglijos Kon
servatorijos violončele pagrie- 
žė “Arioso” —J. S. Bach ir 
Grave — G. Fr. Haendel. Muz. 
J. Kačinskas vargonais pagrojo 
Scherzo iš vargonų sonatos— 
A. Gulmant. Solistai St. Liepas 
ir dr. J. Antanėlis pagiedojo B. 
Faure — Nukryžiuotasis. Pa
baigoje dr. J. Antanėlis pagie
dojo O Salutaris — A. Holden.

Pačiu didžiuoju koncerto nu
meriu buvo garsioji Fr. Liszt 
kantata “Kristaus Palaimini-

Sekmadienį, balandžio 20 d. 
HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ 
THOMAS PARK), SO. BOSTONE

3 vai. po pietų
Vaidinama

AUSROS SŪNŪS“
Vaidina VVorcesterio Dramos Studija
Režisuoja HENRIKAS KAČINSKAS 
Dailininkas Viktoras Andriušis.

Bilietai iš anksto gaunami Minkaus gėlių parduotuvėje 
(Baltic Florists), 502 E. Broadvvay, So. Bostone. 
Vaidinimą ruošia Liet. Radio Korp., vadovaujama 

Stepono Minkaus.
Visi lietuviai maloniai prašomi dalyvauti.
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mas”, kurią atliko solistas St. 
Liepas ir trijų balsų moterų 
choras. Ir solistas, ir moterų 
choras atliko kantatą dideliu 
įsijautimu. Iš viso parapijos 
choras ir St. Liepas koncerte 
pasireiškė kaip tikrai aukšto 
meninio lygio programos daly
viai. Muz. J. Kačinskui tikrai 
pasisekė atsiekti jo siekiamo 
tikslo — duoti tikrai menišką 
koncertą.

Chorui vadovavo ir solis
tam akompanavo pats muz. J. 
Kačinskas. Chorui akompanavo 
Seselė Incarnata S.J.C.

Pavasario atostogas
pradėjo balandižo 10 d. para
pijos mokyklos mokiniai. Po 
atostogų rinksis į pamokas pir
madienį, balandžio 21 d. šešta
dieninės mokyklos mokiniai 
rinksis po atostogų į pamokas 
balandžio 26 d. Dabar ctu šeš
tadieniu pamokų nebus.

Mirė
Rozalija Kasiulienė, 60 m.,

gyv. Spring St., mirė kovo 30 
d.

<’
»

DAINOS IR LITERATŪROS VAKARAS
I

r Balandžio 27 d. 4 vai. pp.
Šv. Juozapo parapijos salėje (1080 Willoughby Avė., Brooklyn)

*

Rengia Tėvų Pranciškonų Spaudos Centras
t

Programoje dalyvauja

<■

SOLISTAI
Juzė Augaitytė
Stasys Baranauskas

RAŠYTOJAI:
Jonas Aistis, Kazys Bradūnas, 
Henrikas Nagys, Vlada Proščiūnaitė 
ir Mykolas Vaitkus.

Po programos

BUFETAS IR ŠOKIAI
~5T

BILIETAI $1.50
■0*
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