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bombos pelenų

ATOMINĖM BOMBOM DARYTI?

Egipte vyriausybė {sakė vi
siem piliečiam, 21 metų, da
lyvauti parlamento 'rinkimuose 
privalomai. 'Kas neįsiraSys j 
balsuotųjų sąrašus, bus bau
džiamas maždaug pore dolerių; 
kas nei balsuoti, lOdol Ta
čiau nikMtin balsuoti moterim

Rusijoje vienas automobilis 
tenka 25000 šeimų. Amerikoje 
automobilių yra daugiau negu 
šeimų.

irogimo pradėjo 
— balti kaip 

Sto porą valan-

AKnCĄKnflJK BADFORB.JAV 
vyr.k*r» HaU ririfatakM, Sė- 
Mt* kaniMjeje pareiškė aepari-

(fintą ant 
Jos sprog 
nelaukta, 
jo M 
suimti. &

JEI NEBALSUOSI 
BAUSIU

KIEK TIKINČIŲJŲ TENKA 
VIENAM KUNIGUI

Washingtone sušneko vėl a- 
pie atomines bombas ir jų pa
naudojimą taikai saugoti. Pa
sisakė vyr. štabo viršininkas 
adm. A. Radford, valstybės se
kretorius Dulles, kongreso a-

POLITIKOS PAMOKA
Ifdkraštyje paskaitęs, vaikas 

klausia tėvų:
“Tai ko tie trys didieji ren

kasi j tuos Bermudus?“
Tėvas paaiškino: "Kad pasi

tartų, kaip susirinkti ketu
riem.”

Po gero tarpo vaikas vėl:
‘Tai ko tie keturi renkasi j 

Berlyną?”
Tėvas v« aišHria:

pareikalausianti iš Amerikos 
atlyginti nuostolius.

Jungt. Valstybėse 1860 vie
nas kunigas teko 1400 tikinčių
jų, 1910 — 855. Nuo 1920, ka
da kunigai gavo teisę laisvai i- 
migruoti, jei juos kviečia vys-, 
kūpąs, vienas kunigas tenka 712 
tikinčiųjų. Rekordas buvo 
1940, Kkad vienas kunigas išėjo 
622 tikintiesiem. Kanadoje vie
nas kunigas tenka .480, Angli
joje 430 tikinčiųjų.

Japonijos sostinėje Tokio ja
ponu jūrų kapitonas kovo 16 
prisistatė ir taip papasakojo:

Kovo 1 jis su savo laivu bu
vo jūroje Bikini srity. Apie 3 
vai. J^to .uį kokių .80 mylių 
pamate itorilįDnte oranžinį žai- 

l minučių atėjo 
ijos trenksmas. 
> fone. iškilo 

grybo pavidalo debesis. Po 90 
minučių nuo 
kristi peles

ANGLIJA TUOJAU BE 
JKIHKTEUŲ

savo panašų sausio 12, pareiš
kimą, aiškino, kad Korėjos ar 
Indokinijos puolimas dar ne
reiškia, jog Amerika tokios ak
cijos būtinai jau imsis; 
kad Amerika nuo 
sunaikinimo nori saugoti ypa
čiai kai kurias vietas, o tarp jų 
yra Europa; kad imdamasi bet

Kova dėl mokesčių
K«SCteM» aprimstant dėlMc- 

Carthy, labiausiai kova jsi- 
tempė dėl mokesčių. Kovo 14 
prez. Eisenhoweris griežtai pa
sisukę už mokesčių planą, ku
ri pateikė vyriausybė. Tuos, 
kurie reikalauja mokesčius 
mažinti, jis kaltino politinio 

. populiarumo ieškojimu.
Kovo 16 demokratai gynė 

savo reikalavimą pakelti atlei
džiamą nuo mokesčių asmeni
nių metinių pajamų sumą iš 
600 iki 700 dol. Demokratų 
frakcijos pirm. Raytjum kalti
no, kad vyriausybės planas 
lengvina padėtį ne daugumos 
gyventojų, bet mažumos. Jis 
numato sumažinti mokesčius 
tiem, kurie uždirba metuose 
per 5,000, šešis kartus daugiau 
nei tiem, kurie uždirba ma
žiau. O tokių, kurie turi paja
mų per 5,000, tesą tik 20%, 
kiti 80% mažai ką pajusią pa
lengvėjimą.

RespubEkonai vis dėlto ma
no, kad prezidento žodis su
tvirtinęs visus svyruojančius.

Šiandien vėl prašneko Ameri 
kos vyrai apie naują strategiją, 
apie nelauktus laimėjimus ato 
minėje srity. Naudinga vaizdo 
pSmūnui priminti ir Europos 
vyrų nuomonę,- ne politikų, o 

karių specialistų.

“Berlyno konferencija paro
dė, kad beveik neįmanoma yra 
kalbėtis su komunistais kaip su 
normaliais ir civilizuotais žmo
nėm.” Tų žodžių autorius to
liau per radiją dėstė tokias 
mintis: Amerika ir Anglija tu
ri įspėti Rusiją: jei ji užpuls, 
tai NATO jimgtinės oro jėgos 
agresorių užgrius, su atominėm 
ir vandenilio bombom. “Aš ne
manau, kad mifijonus begink
lių žmonių reiktų užmušti — 
sakė kalbėtojas. — Takioj pa
dėty kaip pavyzdžiui 1938 čė- 
kosfovakijDs krize & priešą į- 
spėčfcui. Jei tai nieko nepadėtų, 
per' rilfiją. to lapetiais praneš
čiau, kurie miestai turi.būti e- 
vakTOti ir*too pačiu metu gale? 

tų būti mobilizuota aviacija.”

Šią strategiją autorius vadi
na “oro kontrole”. Ji esanti 
vieninteii^būdas karo išvengti, 
gitas pažiūras autorius išreiš
kęs ir Pentagonui, ir adm. Rad- 
fordas jom pritaręs.

Tas mintis dėstė per radiją 
kovo pradžioje ne kokis ameri
kietis ‘agresorius”, bet Angli
jos aviacijos maršalas Jack 
Slessor, kuris prieš karą buvo 
laikomas aviacijos specialistu, 
parašęs knygą “Aviacija 4r Ka
riuomenė”; kuris paties karo 
metu sėkmingai gynė Anglijos 
pakraštes. Sakoma, kad jo pa-, 
reikštos mintys negalėjo būti 
be vyriausybės žinios.

’ šiuo tarpu nesvarbu, ar ĄA-
glijos maršalas pintasis tas “Kad pasitartų, kaip auti- 
mintis rogalvpjo, ar Amerikos, rinkti penktom.”

Valst. sekretorius Dulles 
naująją strategiją aiškina “Fo- 
reign Affairs.’ žurnale.. Girdi, 
“laisvasis pasauks negali su 
Sovietų Sąjunga ar raud. Ki
nija kovoti vyras prieš vyrą, 
tankas prieš tanką.” Tačiau A- 
merikos kariuomenė turi atmo
kėti agresoriui ten, kur jam 
bus skaudžiausia. Agresorius 1 kurios akcijos Amerika tarsis

prieš imdamasis agresijos, jis pat Dulles pabrėžė,.kad.taikai 
bus priverstas pagalvoti, ar išlaikyti turi tarnauti ne tik 
daugiau iš užpuolimo laimės ar atgrasomasis puolimas, bet y- 
pralaimės. .• pačiai Aotektyvinės sų sąjun-

Tačiau Dulles, švelnindamas gininkais sutartys.

Dulles. Bet pažymėtina, kad bombų, 1945 numestų ant Ja- 
jos pradeda sutapti ir Ameri- ponijos. Sunkiosios atominės 
koje ir Anglijoje. bombos bus tiek patobulintos,

kad jų naikinimo ploto spindu
lys bus dvigubai didesnis nei ą- 
nų Japonijoje. O vandenilio 
bombos bus 100 kartų didesnė 
sprogstamoji galia ir jos nafld- 
namo ploto spindulys bos 5 
kardus didesnis. . /

Bombos būsiančios gabena- 
namos ir lėktuvais, kurie bus 
vartojami tam reikalui greites
ni už garsą, o į aukštį pakfis 
iki 15-20 kilometrų, ir bus vai-, 
ruojami raketos.

Švedų generolo apskaity
muose įdomiausias yra jo tvir
tinimas, kad netrukus ir'ma
žosios valstybės galės gaminti 
atomines bombas. Iš to net 
spėliojama, kad Švedija jau 
yra pakeliui į atominių bombų 
gamybą. • . •

JAPONAI pareikalavo Amerikos 
atsiųsti komisijų ir i&aHkinti, 
kaip žalėje 23 japonai žvejai pa
tekti j atomines dulkes, čia ma
tome žveja *u apdegintu veidu.

Bet kurioj vietoj
Konrgesmanas W. S. Cole, 

atominės komisijos pirminin
kas, kovo 16 televizijoje pa
reiškė, kad JAV turi vandeni
lines bombas ir gali jas numes
ti bet kurioje žemės vietoje. 
Jos buvo pagamintos pereitais 
metais. Rusija tokių bombų 
irgi turinti.

Cole pareiškė taip pat, kad 
per 10 metų atominė energi
ja būsianti pritaikyta ir kas
dieniniam civiliniam gyveni
mui. '

BERLYNO KONFEREN
CIJOS METU

prancūzų politikas J. Sous- 
telle “panaujino” vokiečių him
ną, kuriame vietoj žodžių 
“Deutschland, Deutschland u- 
eber alles”, padainavo “Deuts
chland, Deutschland ueber Dul-

Įspečiau, kurie mie
stai turi būti'eva

kuoti

RUMINIJA VIETOJE 
RUMUNUOS

Rumunijos vyriausybė nuta
rusi. išvalyti kalbą nuo buržu
azinių garsų ir nuo “lotyniško
jo elemento”. Bus apvalytas ir 
pats Rumunijos vardas ir da
bartinis Romania bus pakeistas 
į Ruminija (taip kaip rusąi ją 
vadina). . *

Indijos vyriausybė įsakė sa
vo atstovam užsieniuose jų 
rengiamuose priėmimuose ne
duoti svaigalų.

UŽ KEIKSMUS 
atleistiem iš.darbo Provi- 

dence darbo įstaiga nusprendė 
neduoti bedarbio paramos.

' Lenktynės be \ 
išeities?

jei tikrai atominės bombos | 
gamyba taip suprastos, kaip 
mano švedas, tai Amerikai ir 
Rusijai jas reiks mesti į " 
šiukšlyną, naujų ginklų ieškoti 
ir vėl lenktyniauti. • .
. Lenktynės be galo neįmano
mos. Žinia, ko Maskva tikisi 
tose lenktynėse, — kad ji pa
ti, paremiama. įvairių speku
liantų iš vakarų sąjungininkų * 
tarpo, ištesės lenktynėse, iki ’ 
jos priešininkas, kurie dar turi 
vilkti už pakarpos su savim di
delius ir mažus, pakeliui pails, 
sulėtins tempą ir atsidurs to
kioje padėtyje, kokioje šian
dien yra Maskva. Tada. Maskva 
žinotų ką pasakyti: nekliudykit 
susiorganizuoti “liaudies vy
riausybei” Amerikoje ir elki
tės taip' kaip jum sakys mūsų .X 

atstovas Washingtone.* Bet ko J. 
tikisi Amerika — neaišku.

panaikinangĮB kortelės mėsai ir 
riebalam. Sviestas, sūris, mar
garinas bus laisvas jau nuo ge
gužės. Panaikinus korteles bus 
panaikinta ir maitinimo minis
terija ir sykiu atleisti joje da
bar dirbą 17,254 valdininkai.

įjame vandeny- mito. Dabartinė bomba atstoja 
buvo susprog- 15 mil. tonų dinamito.
denilio bomba. ' ■ Pirma vandenilio bomba bu

vo susprogdinta 1952 lapkričio 
mėn. Ji suardė salą, jūrų dug
ne išmušė duobę mylios platu
mo ir 175 pėdų gilumo. »Bet 
pirmoji buvusi žaislas, palygin
ti su šia.

Vyriausybė susilaiko nuo 
smulkesnių žinių. Prezidentas 
Eisenhoweris taip pat išvengė 
atsakymo. Tebesvarstoma, ar 
nutylėti, ar visuomenei ir pa
sauliui viską paskelbti. Ligšio
linės žinios, tepaskęlbtos tik 
tada, kai kongresmanas Cole 
šiek tiek prasitarė ir kai Japo
nijoje nukentėję žvejai, ątnešė 
žinių.

įjį galia buvo 
itas, kuris ture- 
i, nepajėgė jos 
176 mylių nuo 

tos buvo suju
dinta. Stebfiojai ir vietos gy
ventojai būro-evakuoti dešimt 
kartų toliasfc-nei tai būdavo da
roma kitų sprogdinimų metu, 
ir vis dėlto radioaktyvus veiki
mas juos pasiekė.

Kcmgresnotinas Durham, ko
misijos narjp, prasitarė, kad 
sprogstamo^galia galės būti 
600 kartų didesnė nei bombos, 
numestos 19ĮE5 Hlroshimoj. O 
toji atstojo 20,600 tonų dina-

tominės komisijos pirmininkas 
Cole ir kt.

Radford senate aiškino, kad 
nauja strategijos sistema nu
mato padidinti Amerikos avia
ciją armijos ir laivyno sąskai
ta. Tačiau ne tiesa, kad Ame
rika pasitiki tik atominiais 
ginklais užpuolikui sudrausti. 
Amerika savo sistemoje nu
mato skirti daugiau reikšmės 
sąjungininką kariuomenei. Dėl 
to p iki 1955 metą liepos pra
džios galės savo kariuomenę 
sumafinti K 1,481,000 iki 1,- 
173,000. Tuo tarpu armijos 
štabo viršininkas gen. Ridgway 
pareiškė susirūpinimo dėl šio 
plano.

McCarthy byla 
įėjo į vagą

Šen. McCarthy byla su ar
mijos sekretorium Stevens ga
vo savo eigą. Maždaug tokią, 
kokios buvo norėjęs McCar- 
thy. Jos tirti imasi. pati Mc
Carthy komisija. Tik jos pir
mininku dabar išrinktas resp. 
Mundt. Patarėjas Cohn, dėl 
kurio kilo visas triukšmas, iš
jungtas iš tardymo eigos, ta
čiau iš pareigų neatleistas. Da
bar turės būti apklausti iš vie
nos pusės sekretorius Stevens 
ir jo patarėjas Adams, iš ki- 
tos McCarthy patarėjas Cohn, 
gal- pats McCarthy ir kiti liu
dininkai.

Komisijai reikia išaiškinti, 
katra pusė sumelavo: ar armi
ja, tvirtindama, kad Cohn rei- 

* kalavo privilegijų Dovydui 
Šimte, ar McCarthy tvirtinda
mas, kad tai tik kariuomenės 
sugalvota priemonė nukreipti 
nuo savęs komisijos tikrinimui.

EisenhoWeris 
susijaudinęs

Pitz. Eisenhoweris spaudos 
konferencijoj susijaudinęs kal
bėjo, kad konfliktas tarp šen. 
McCarthy ir armijos sekreto
riaus Stevenso yra kilęs dėl 
smulkmenos, ir jį reikia kuo 
greičiausiai užmiršti. Tačiau 
jis pažymėjo, neabejojąs Ste
venso garbingumu, nors gal
būt kai kuriais punktais jis 
klysta ar yra suklaidintas.

Šen* McCarthy kovo 17 su
minėjo, kad ‘Pentagono politi
kieriai” Stevensą piktnaudoją.

dų.. Įgulai neatėjo mintis, kad 
tai atominės radioaktyvinės 
dalys, ir nepasisaugojo tų pele
nų. Tik kai visiems 23 įgulos 
vyrams atsirado ant odos juo
dai raudonos pūslės, suprato ir 
skubinosi namo.

Tokio kalbama, kad" rinkoje 

pristatytos žuvys pasirodė taip 
pat radioaktyvios. Japonija

Netrukus atomas 
atpigs

Įspėti Maskvą... O kas bus, 
jei Maskva nepaklausys? Reik
tų tada tuos atominius ginklus 
panaudoti. Bet tai karas ir su
naikinimas! Tokios gąlimybės 
išsigando net drąsusis Dulles ir 
savo pareiškime davė žingsnį 
atgal: nebūtinai turėsime atsa
kyti smūgiu į kiekvieną agre
siją....

Gal Amerikos nepajėgumas 
tokį atsargumą diktuoja? Tpr 
būt ,ne. Didelio dėmesio sukė
lęs Švedijos gen. štabo' virši
ninkas gen. Ackermanas kari
nėje spaudoje apskaito, kad 
tiūfien Amerika turi savo san
dėliuose apie 1000 atominių 

, bonibą ir granatą; Maskva ją 
turinti kelis šuntas. Tokia pa-, 
dėtis verčia lenktyniuoti kaip 
tik labausiai atominėje ir avia
cijos srity. Amerika stengiasi 
'palikti Rusiją uodegoje. Rusija 
stengias prisivyti- Ir eina pa
šėlusiu tempu lenktyniavi
mas. '

Švedijos generolas mano, 
kad per šį dešimtmetį ginkla
vime lemiamos reikšmės turės 
atominės bombos h* raketinių 
sviedinių pažanga. Netrukus 
lengvosios atominės bombos ir 
raketiniai sviediniai pasieksią 
sprogstamąją galią atominių

Londonas tarsis su 
Paryžium f.'

" Londone užsienių reikalų mi
nisterija paraškė, kad Anglija 
sutinka bendradarbiauti su Eu
ropos saugumo bendruomene, 
kurią turi sudaryti 6 valsty
bės. Tuo reikalu savaitės ei
goje bus tariamasi su Prancū
zijos vyriausybe. Tokis Ang
lijos bendradarbiavimas turi 
padrąsmti Prancūziją tvirtinti 
europmio saugumo bendruome
nės susitarimus.

AMERIKIEČIŲ KARIŲ

Anglijoje yra 40.000. Kas 
savaitė jie veda apie po 300 
anglių merginų. Taigi kasdien 
per Atlantą gali būti 43 ves
tuvinės kelionės.

-



Tai buvo trejopos belaisvių,

ATVYKO Iš ROMOS PRANCIŠKONŲ ORDINO GENEROLAS

SVETIMASIS KAREIVIS
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Bet kadangi niekas neįvyko 
ir jis pagalinu apsidairė, prieš 
jj stovėjo ir j jį žiūrėjo visai 
svetimas vyras, vienas iš prie-' 
šo kareivių!

Jis gerai juos pažino. Jis ma-

grado, Kijevo, Odesos įsriver- 
sitetų. Jie buvo žmonės, kurių 
tėvai virto autam per tariuo* 
menes ar civilinio aparato va
lymus prieš 1940 metus. Kai 
tėvai buvo likviduoti, vaikai iš
augo prieglaudose. Daliai jų 
apsukrumo ir gudrumo dėka 
pasisekė ištrinti j universite
tus. Bet universitetuos jie pra
dėjo galvoti ne pagal linijų. To
kių skaičius augo,.ir 1948 su-, 
sidarė

1948 metais būdamas Kana
doje jis ta proga jau lankėsi 
Kennebunk Port, Maine, vie
nuolyne. Dabar ten laukiamas 
antru kartu.

Šios novelės antort yra šve
dė ii StockMno, gimei 1875. 
Jos tiras buvo tartetetas, o 
motina lentai bajorė. Mokėsi 
Pranctaijoje, dažnai svečiavosi 
Lenkijoje. Yra paraitai visą 
eilę romaną, kariuose varduo
ja savo laiko žmones Ir ją 
problemas. Si novelė kiuri S 
pirmojo pasaukto karo laiką.

Kareivis tebesidairė aplink^o 
berniukas tuo tarpu sustojo 
ties slenksčiu ir sekė jį. Tai bu
vo nejaunas kareivis, neatrodė 
jis ir toks linksmas, kaip kai 
kurie iš anų, kuriuos berniu
kas matė kaime. Priešingai, jis 
atrodė senas, jis nelietė nieko, 
bet atrodė smalsus, ėjo aplink 
ir žiūrinėjo viską, paskui pasu
ko j valgomąjį. Sinkios į jį ve
dančios durys girgždėjo kaip ir 
visada, viename valgomojo 
kampe buvo sukabinti džiovinti, 
svogūnai ir stipriai kvepėjo. 
Atrodė, kad kareiviui tas kva
pas ypač patiko, jis net nusi
šypsojo. Ir pagaliau atrodė, 
kad jis pastebėjo ir berniuką.

— Kuo tu vardu, vaikuti? 
paklausė jis maloniai.

Berniukas pasakė savo var-

Mūsų lietuviškieji laikraščiai gauna ir deda labai daug į- 
vairių pranešimų visuomenės žiniai. Tam jie ir yra, kad visuo
menę informuotų. Juo gausesnė bei įvairesnė yra laikraščio in
formacija, tuo plačiau jis žmonėse sklinda. Tačiau informacija 
turi būti svarbi daugumai, ne atskiram asmeniui. Kur skelbiasi 
tik vienas asmuo ir tik savo reikalu, ten yra jau reklama, nebe 
informacija. Tai lengva pažinti iš dedamų laikraščiuose prane
šimų.

Kai traukinys sustojo— sa
ko Gerland — pamačiau Vor
kutos miestą, arktinės Rusijos 
sostinę. Nuostabiausias mies
tas, nes čia nieko nieko, rodos,

Vieni pranešimai skelbia susirinkimus, suvažiavimus, posė
džius, ruošiamus koncertus bei vaidinimus, kurių tikslas grynai 
kultūrinis ir tautinis; jis ir visuomenės bendram reikalui tar
nauja. Kiti pranešimai yra tiktai kultūrinio-bei tautinio darbo 
skraiste pridengti, nes aiškiai turi dar antraeilį tikslą: šiek tiek 
pinigo sukalti arba pasigarsinti. Niekas to ir nepeikia. Reikia dar 
pagirti ir pasidžiaugti, kad tai jungiama vis dėl to su kultūri
niu bei tautiniu darbu. Bet reikia taip pat sutikti ir su tuo, kad 
laikraštis negali abiem atvejais vienodo mato taikyti. Pasiaiš
kinkime tai pavyzdžiais.

Išleidžiama kuri nors lietuviška knyga, kartais ir niekam 
verta. Na, knygų lietuviškų išleidžiama nedaug, o dar mažiau 
jų išparduodama. Reikia pagarsinti, ir garsinama. Vienas lei
dėjas prisiunčia paminėti ir paskui, kiek gali, skelbiasi. Kitas 
nori, tai viskas būtų veltui duota: ir knygos kaina, ir adresas 
kuo tiksliausias, kur ją gauti, ir dar priedas — kad tai būtinai 
įsigytiną knyga. Ar tai nėra reklama? Kuo leidėjas paskui laik
raščiui atsilygina, jeigu dėl tos reklamos galus suveda ir visai 
gerai?

PRENUIUSBATOS KAINA 
□natoje metams —------- fMO
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1938-1945 m. provincijolu, taip 
pat pranciškonų ordino valdy
bos Romoje nariu ir profeso
rium šv. Antano universiteto 
Romoję.

Laikrašti tvario KetaHja. Vyr. recLS. NMta
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 

straipsniai sauąomi ir grasinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pastara- 
fyti straipsniai nebūtinai iireižkia redakcijos nuomone. Už skelbimų turi
ni ir kalba redakciją neatsako.

motina buvo jį su savim į kai
mą paėmus — jis matė, kokio
mis rūsčiomis akimis žiūrėjo į 
juos motina. Jęs akys buvo to
kios pat rūsčios fe kai. apie juos 
kalbėjo- Bet berniukas vistiek 
nenusigando, nes prieš jį sto
vinto priešo kareivio veidas 
visai nebuvo žiaurus.

Kareivis ištiesė ranką ir pa
lietė rožių kerą, bet žiedo ne- 
ricynė nė vieno. Mielai jis būtų 
galėjęs nusiskinti, jų juk tiek 
daug buvo, bet jis nenuskynė. 
Jis nepratarė nė žodžio, tik 
truputi apsidairė aplink. Ber
niukas galvojo: tad $s nei
tų Į tvartą ir nepamatytų, kad 
mes tebeturime dar vieną kar
vę!... Jis žinojo^ tad motina Uk 

sunktus . jojo, taip visos kitos. Bet taip 
neatrodė. Po valandėlės karei
vis pasuko trobos Enk. Ber
niukas tada pašoko ir tyliai nu- 
sėHno paskui, jb žinojo* tad 
motma Viem VXKQBt Ir DuVO 
neramus dėLjoa.

Kovo 18 d. laivu “Satumia” 
iš Romos atvyko į New Yorką 
viso pasaulio pranciškonų ordi
no viršininkas — Tėvas Au
gustinas Sepinski, O.FJM. Sve
čias Amerikoje užtruks tris 
mėnesius.

Garbingąjį svečią uoste pa
sitiko New Yorko ir apylinkių 
pranciškonai ir daug aukštų 
dvasiškių.

Tėvas A .Sepinski, O. F. M. 
dalyvaus Amerikos pranciško
nų rengiamame Marijos kon
grese Kalifornijoje. Kongresas 
truks visą savaitę nuo gegužės 
£ iki 9 d.

Prieš kongresą ir prieš iš- 
vykdhmas atgal į Romą vizi
tuos žymesnius pranciškonų 
vienuolynus Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse-ir Kanadoje. I 
jo vizitacijų maršrutą įeina ir 
Lietuvos pranciškonų. vienuo
lynai Kennebunk Port, Maine, 
ir Brooklyn, N. Y.
- T. Augustinas Sepinski, 
O.F.M., vyriausiu pranciškonų 
ordino viršininku buvo išrink
tas 1951 m. Gimęs yra Prancū
zijoje iš lenkiškos suprancūzė-

Pagaliau būna visokiausių parengimų. Pakartotinai jie skel
biami ir primenami. Rengėjai visokiausias išlaidas numato ir 
apmota, tik laikraščiam -i ne. Mat kelius šimtus siekiantį pelną justos šeimos. Baigęs imiversi- 
tektų sumažinti kokia dešimtine. Laikraštis turi viską daryti vd- ' teto mokslus Strastourge, bu
tui— Kodėl tik jis? vo gimnazijos direktorium ir

ATĖJO DIENA NETIKĖTAI, 
kada per stovyklos garsia

kalbius vergai buvo sušaukti ir 
jiem paskelbtas biuletenis apie 
Stalino mirtį- Bendrą nuotai
ką išreiškė vieno jauno karei
vio žodžiai: “Gerai, jis negy
vas, bet dėl to mam nei šil
čiau, nei šalčiau.“ Ir buvo taip 
kaip anksčiau. Niekas nepasi
keitė. Tiesa, buvo paskelbta 
amnestija. Bet visas iliuzijas iš
blaškė gen. Derevenko, lagerių 
šefo, pareiškimas, kad milijo
nai “politinių nusikaltėlių” ne
bus paleisti, nes jie esąs pavo
jus valstybei. Studentai gaivino 
mintį, ar ne laikas streikui iš
sivaduoti, bet atkrito, nes ne
žinojo, kaip laikysis ukrainie
čiai.

1953 vieną liepos naktį vie
nas ukrainietis čiupo šnipą ir jį 
užmušė. Pagal sovietinius įsta
tymus užmušėjas tarėjo būti 
sušaudytas per 48 valandas. 
Tą rytą, kai turėjo būti baus
mė įvykdyta, 680 ukrainiečių 

(Nukelta, j 4 nsl.)

SLAPTASSTUDENTŲ 
SĄJŪDIS

Iš nepasitenkinimo sovietine 
santvarka jie nesimetė į kapi
talistinę sistemą nei i demok
ratinę. Ne. Jie svajojo atstątyti 
Lenino mokslą. Nuo Stalino a- 
kys buvo kropiamos į Leniną, 
žinoma, tokį, kaip jie jį supra
to, pasisakydami už decentra
lizaciją kolektyvistinės san
tvarkos rėmuose. 1950 jų są-

Ir į tai jte atsakė, taip buvo 
Išmokytas.
• Kareivis uždėjo ranką ant 
jo galvos, labai lengvai ir švel
niai.

— Ar tu vienas namie?
— Taip, — drąsiai atrėžė 

n  - y—o — DenuUKaS.

Mažas berniukas Žaidė kie
me.

Dešinėje pusėje stovėjo tvar
tai, kairėje mažas daržtokas, 
prisodintas nedaugelio daržo
vių ir du dideli rožių kerai, 
pilni kaip prisėti žiedų, kurių 
malonus kvapas sklido po visą 
kiemą, o gal net ir toliau. Ba
lukėje vidury kiemo tarškė ir 
gegeno pora ančių. Kad jos ir 
negali nutylėti! — galvojo ber
niukas, nes jam pačiam buvo 
įsakyta laikytis labai tyliai.

sodyba buvo necuaeie, pa
prasta, bet uafetuja, prieūn-

60 laipsnių VORKUTOS VERGŲ TARPE 
YRA UKRAINIEČIAI

Tai esą daugiausia pogrindi
nių organizacijų dalyviai, ku
rie kovojo prieš Ukrainos pri
jungimą prie Rusijos. Tarp jų 
ir rusų lageriuose vyravęs ne- 
draugingumas. Jie draugavę 
tik savo tarpe ir kalbėjo tik 
ukrainietiškai.

Rusai savo opoziciją siste
mai reiškė stengdamiesi dirb
ti, kiek galima mažiau. O uk
rainiečiai stengėsi savo normą 
atidirbti. Rusai kalt:no juos 
sistemos klusniais įrankiais. 
Bet iŠ tikrųjų tai buvo dvie
jų tautų skirtingos dvasios ap
raiška. Rusai skendėjo savo 
pasyvume ir savo svajingame 
filosofavime bei anarchistinia
me nusiteikime. O ukrainiečiaii 
kovotojai dėl laisvės, savo dar
bu lageriuose stengėsi užmušti 
savyje namų ir laisvės pasiūgi
mą; darbu gelbėjo savo dvasią 
nuo palūžimo.

1 aisvain aplinkui bėgmėti, net 
fld pat kaimo. Bet dabar kai
mas buvo priešo kareivių užim
tas, jie buvo apgyvendinti vi
suos^ namuose, griežtomis 
bausmėmis buvo grasoma, jei 
kas su jais nemandagiai efe
sas. Taigi, buvo didelė laimė 
gyventi truputį atokiau ir netu
rėti jų pridurmais. Berniukas 
tai žinojo ir jis buvo klusnus, 
gal net tnųratį ir įbaugintas. 
Už tad jis žaidė tyliai, jis žaidė 
kareivio apmokymą, kur šautu
vą jam lazda atstojo. Prieš iš
vykdamas tėvelis buvo išmo
kęs jį komandos žodžius — fe 
Js komaandavo pats sau, žino
ma, tik pašnibždomis. Jeigu jau 
kurį tartą užsimiršdavo, jį 
tuoj perspėdavo motina pro 
virtuvės langą:

— Nešauk, mano brangutis!
Motina pasakojo, kad labai 

seniai fe jų sodyba ir visas 
kaimas priklausė prieširi, _ bet 
tai buvo neteisinga, ir koks 
buvo didelis džiaugsmas, kai 
viskas vėl į tikras rankas ati
teko. Bet dabar vėl priešas 
ten. Berniukas to visko nesu
vokė, bet kad su tuo priešu, 
kuris nė vienam nedavė ramy
bės, buvo kažkas baisaus, tą 
fis suprato.
f Taip būna gyvenant pasie
nyje, sakydavo motina.

dėl kurių čta mipstas at<aradn. 
Baltame farie iškyla' protar
piais juodi bokštai, kaip japo
niškame pieŠnyje siluetai.

Penkiasdešimt ten anglies 
kasyklų. Dėl jų čia sutelkta 
pusė milijono žmonių, šešias
dešimtyje stovyklų pusė jų su
kimšta. O tos stovyklos taip 
pat sniegu užldotos.

Kai pro ledo blokus mane už 
rankos įtempė į tokią sniegu 
apklotą patalpą — sako. Ger
land,, '•— pamačiau apie 50 mo
terų suklaupusiu ant žemės ir 
balsu meldžiantis. Kitoj vietoj 
ant savo gultų susėdusios mer
ginos su ukrainietiškom blius- 
kutėm dainavo liūdnai, melan
cholingai. Atokiau keli jauni 
vyrai ir moterys kažką rimtai 
kalbėjo ir ginčijos.

sakėsi sutikęs jų ir stovykloje 
Nr. 19. -

Su parvykusiais atėjo žinios 
fe apie vergų AuUMmųa. toje 
Vorkutoje fc kžtar. Jos patvir
tino tai, ką buvo pĮiimfenjuri 
Brigftte Gerianti, dabar per 30 
metų, kuri iš rytinio Berlyno 
1946 buvo išvežta už tai, tad 
ji buvo vakarinio Berlyno 
laikraščių korespondento. Sep
tynerius metus ji praleido Vop- 
kutojė. Dabar paleista ji at
skleidė ne tik žmonių kančias, 
bet ir dvasią, kurioje galėjo 
subręsti sukiHmo streikų idėja 
net koncentracijos lageryje. 
Tai vergų sukilimas. Kaip se
nojoj Romoj vergų sukilimas 
galerose.

Jums žadama rodyti gražus filmas arba kviečiama į gerą 
koncertą, vaidmimą. Kad tai kultūrinis ir remtinas darbas, nie
kas neneigia. Laikraštyje įdedama visuomenės dėmesiui ir ži
nia, kada ir kur tai bus. Bet kodėl laikraštis dar turi prispyręs 
po kelis kartus raginte raginti, kad visi būtinai eitų, arba dėti 
ilgus pagyrų straipsnius? Ar tai visuomenės žiniai ar reklamai? 
Bendram visuotnenhiiam reikalui kiekvienas laikraštis bus dau
giau paslaugus, negu asmeniškam. Ir čia pykti nėra ko.

gai — graži senoviška, apie jos 
amžių bylojo ir tie dideli vais
medžiai, kurie ją supo ir den
gė lyg karūna. Sodyba stovė
jo jtruputį nuošaly, žemai kai
mo pašlaitėje, o medžiai slėpė 
ją gražiai iš apaČios-*TCaip ge- 
rai!” Sakydavo berniuko mo
tina. Tą dieną atrodė lyg so
dyba visai paHkta: be berniu
ko nesimatė ten daugiau nė 
gyvos dvasios, netigirdėjo nė 
jokio garso be ančių gagenimo. 
Keista!

Tvarte, kur buvo vietos pen- 
Jciem šešiem galvijam, bestovė
jo viena vienintelė karvė ir ta 
pačiame galiausiame ir tam
siausiame kampe, lyg būtų no
rima ją paslėpti. Ji buvo nulei
dus galvą, nebūbavo: tartum ir 
ji suprato, tad reikia tylėti. 
Per kiemą pratiiuokė katinas, 
pažiūrėjo, kur karvė stovėjo, 
paskui vėl išstepsėjo, nuėjo 
prie šulinio, iŠ kurio niekas ne- 
besimi, atsigręžė prieš vėją at-

tsatas teroristiniais smhany- 
mite, fe* keli šimtai studentų 
buvo išblaškyti po tancentra- 
cijos stovyklas.

Stovykloje viri turėjo keltis 
4 vai ryto. Aiųrites karimas, 
gatvių, kritų 'tiesinio, namų 
statytos dartai per 12-14 va
landų ėdė jėgas. O tas šaltis 
Ša pasiekia (
Celsijaus .arba 75 Fahrenheito 
žetoiaų nuilaus. “Laimė”, kad 
paskesnių laiku į darbą nevary- 
dąro, kai temperatūrą krisdavo 
taniai 40 laipsnių C. “Laime” 
ir tai, tad 1948 Stalino po
tvarkiu duonos porcija iš 400 
gramų buvusi pakelta iki 800. 
Bet studentai suprato, kad 
tokia darbas, iatefigen- 
tfittdausią žmogų paverčia tik 
robotu. Tačiau jėgos dar buvo 
ne&antos. Jie buvo taip pat 
pripratę prie pepritridių. Tad 
galėjo save guosti bent taip: 
“Čia bent galim su kiekvienu 
kalbėtis, kuris nori mūsų klau
syti, kai mes protestuojam ir 
kai mes ieškome išeities; čia 
bent turime ryšį su visokių 
luomų žmmėm, kurio taip ieš
kojom ir kurio negalėjom tu
rėti, kol buvom laisvėje”. Jie 
buvo dar per jauni, kad rezig
nuotų.

BUVO KITA GRUPE — 
TIKINČIŲJŲ

Ir jų buvo ne vienas. Kaip 
tokie sovietinėje sistemoje at
siranda, Gerland* pasakoja Ta
maros istorijoje. Girdi, ir da
bar stovi jai prieš akis pa
veikslas Tamaros, kuri sėdėda
ma nusirašinėja evangeliją, nes 
paskutinėje kontrolėje visai ei
lei jos sąjūdžio seserų evange- 
lijos buvo rastos ir atimtos. 
Tamara buvo kilusi iš bolševi
kinės šeimos, buvo komjauni
mo narys. Leningrade dirbo 
kaip technikė. Pakalbamai so- 
vietinsėe sąlygose uždirbo. Bet 
ji nesijautė patenkinta, - “Man 
rodės, lyg aš vaikščiočiau plo
nu ledu, kuris kiekvienu mo
mentu po mano kojom sutraš
kės, o žmonės, kurie sukiojosi 
aplink mane, man rodės iškam
šos h* automatai” Ji vis dau
giau skaičiusi fe dcaibusi Bet 
neradusi, ko.norėjusi. Vieną 
vakarą ji gavusi Naiijąjį Tes
tamentą, kurio ji anksčiau nie
kad nebuvo mačiusi Tą naktį 
ji “susiradusi kelią.” Kitą die
ną ji pasisakiusi vienai savo

Ši saulėta diena buvo taip 
tyli ir mim. VieninteUSf kas 
sodyboje galėjo į akis kristi, 
tai rožių kerai! Jie buvo po
nais i didžiulius vainikus, — 
jie visur galėtų į akis kristi. Ir 
kaip jie šiemet žydi! — saky
davo motina, ir lyg koks peiki
mas girdėdavosi jos bate. Jai 
nepatiko, kad gėlės šiuo nepa
prastu būdu apšviečia visą so
dybą.

Pagaliau berniukui nus&odo 
žaisti. Ir nieko nuostabaus — 
eiti vien tik aplink ir šnabž
dėti: ant peties! ugnis! ir Lt. 
Jis nusviedė šautuvą žolėn ir 
pats atsigulė prie rožių kerų. 
Virš jo plaukė balti debesys, 
į kuriuos Js galėjo žiūrėti. 
Arklys, bokštas, senis su barz* 
da, štai sente męiaufcė ir aitėjų 
angelas su didžitfiate sparnais, 
paskui guRiė... fe..^

Bamiukas krūptelėjo. Jis 
buvo užsnūdęs. Jis išgirdo ar* 
tėjanbus žingsnius, 
ži^snius, vyriškus žingntas, 
Jie priartėjo prie jo, bet jis 
nejudėjo, tik įtemptai laukė. 
Gal ten kokia staipnena, gsl 
tėvefis grįžo namo! Jefei ttĄp, 
tai tada jte apain^teų taegąs 
ir Įrištų tėveliui jį piiadlntl, 
pakelti , pakelti fr Mnteti auk- 
štyn!

sipūsti. Atrodė, lyg katinas bu
vo sodybos savininkas, bet per 
tkigus ūkSnuikauti.

Senoviškoji maža sodybėle 
buvo pačiame karo zonos vidu
ry,’ paslaptinga buvo su ja, o 
prie- viso to dar okupuotoje 
srityje. Todėl ji stovėjo lyg 
drebančia širdimi susigūžęs 
paukštelis. Visokiais būdais ji 
stengėsi išvengti būti pastebi
ma. Ji jau turėjo atiduoti ark
lį, tris karves, avis fe vištas, 
atiduoti javus ir Maudus. Ir 
patį šeimininką buvo jau ati
davus. Dievo pasigailėjimo ji 
reikalavo kuo mažiausio arba 
vien tik to, tad ji galėtų sto
vėti kafe stovėjus po senų 
vaismedžių karūną. Atrodė, 
kad ir šis reikalavimas buvo 
per didelis, nes ir jo nevisi su- 
statacė. Ne viena sodyba, kau
tynėm vykstant, buvo sunai
kinta ir sudeginta. Bet jeigu 
kuo mažiaustai apie save 
trukšmausi — gal būt» gal būt 
bus galima ir išvengti, taip ma
nė sodyba.

O kieme žaidė berniukas. 
Vaikas juk turi žaisti, tad ir 
ta|p ten bebūtų. Tai buvo ko
kių penkerių šešerių metų rim
to veido mažas bernftdcas. Nė
ra jau taip maksiu vienui vie
nam vaikui, o dar tai uždrau
sta nriMtt B irtame psfendui

draugei ir buvo nustebinta, tai M 
toji netrūkus įvedė ją į būrelį, 
kuris drauge rimitą F- /

■' vangdiją. “Aš sspratao, tad 
viena Meilė kmte Ir 

Antikristo darini yra
gi.” Ji p»ttkns» tėVus, pakritusi '*3 

pavardę ir išėjusi su viena 
drauge į kolchozą vidurinėje A- ' 
zijoje, tad ten pažintą naują J 
kdią skleistų. Bet MVD patyrę 
fe ją nuteisę “už religinę agi- S 
taciją" 15 metų. Tai esanti 1s- i J 
torija ne vienos Tamaros.’ To- 
kių esą tūkstančiai, ir jie sucla- ė 
ro savotišką sąjūdį. Jų yra pri
verčiamuose darbuose.

Trečia grupė
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vardes, kurią jie jau nešioja 
kelis šimtus me&? L. Damb- 
riūno nuomone, tos pavardės

AI NEBEBUS prezidentas, tai čia gyvens. Prez. D. Hsenhoweris su 

mm apžiūri savo ūki Gettysburg, Pa.

ir Mt, kmių pats kamienas į- 
/ rodo gryną slavišką kilmę. Iš

Nors autoriaus antraštėje dalies tos pavardės jau yra su- 
pasakyta “atijetuvinfano”, ♦«»_ liotliumtrke noc noim 
ČHu, skaitant jn minimas
vardes, reūtia manyti, * kad • tomui reiktų pakeisti kamieni- 

pę dalį, ir tat būtų taip dary
tina, (tad kamieno prasmė^ ne
nukentėtų. Vargiai sutūriu Ba- 
brauškas ir Žukauskas, kad 
sulietuvinant jų pavardes ka- 
mieninė dalis pavirstų “vebru” 
ir “vabalu”. Pats L. Dambriū- 
nas pasitenkino atlietuvinda- 
’mas tik savo pavardės uodegą 
(kaip jis pavadino lenkiškas

Motiejūnas, šymanskis, Broz- priesagas). Kodėl nepadarė 
daūnas. Bet ar galima atlie
tuvinti autoriaus mintimi Žu
kauskas, Babrauskas, Ivanaus
kas, Bieliauskas, Vasiliauskas

klausimas taikomas ir pavar
džių sulietuvinimui, nes atlietu
vinti reiškia grąžinti tai, kas

gainiiri nustojo lietuviškumo, j 
pirmykštę padėtį. Tokioms pa- 
vardėms priklauso, pvz^ Macie-
jevski, šymovski, Bžozovski; 
kuriuos pažmau ir kurie buvo 
mano ‘kolegos, vadindamiesi

REIKŠMINGAS VYČIŲ SUVAŽIAVIMO NUTARIMAS

Vyčių apskrities 
suvažiavimas

kovo 7, globojant 3-čiai vy
čių kuopai, šv. Kazimiero pa
rapijoj praėjo labai sėkmin
gai Pasimelsta už vyčių orga
nizatorių kun. Antaną Paule- 
ką, kurs savo laiku taip ener
gingai kėlė vyčių judėjimą Ne\v 
York apylinkėj, o dabar neži
nioj yra Lietuvoj. Paminėta ir 
šv. Kazimiero, savo Globėjo, 
šventė bendra Komunija, pri
taikytu pamokslu ir bendrais 
pusryčiais, kurių metų kalbėjo 
prel. Ign. Vaiančiūnas. Jis iš
kėlė reikalą vyčiams sekti 
šventųjų pavyzdžiu, kad būtų 
ir naujų šventųjų. Pasakyta 
dar kelios kalbos šv. Kazimie
rą prisimenant.

Turiningas buvo posėdis, iš
kėlęs rimtų ir svarbių vyriškų 
problemų. Nutarta paminėti 
Lietuviškos spaudos atgavimo 
50 metų sukaktį atskirai arba 
drauge su lietuviška bendruo
mene. Patys vyčiai nuoširdžiai 
svarstė lietuviškumo reikalą ir 
visi vienbalsiai nutarė geriau 
pramokti lietuvių kalbos. Aps
krityje bus organizuojami lie
tuviški klubai, kuriuose galės

• dalyvauti tik tie, kurie bent 
pusvalandį praleis lietuviškai 
kalbėdami ir skaitydami. Tai 
nutarė patys čia gimę vyčiai. 
Tai ženklas, kad vyčiai tebėra 
lietuviški ir jie pasiliks, kol su 
jais bus dirbančių.

P. J. Bolevičius buvo vienas 
uoliausių suvažiavimo dalyvių, 
taip pat p. Vasiliauskas ir kiti 
vyčiai bei vytės.. Nemaža dalis 
gyvai dalyvavo diskusijose.

Posėdžio pabaigoj buvo pri
pažintas 3-čias laipsnis 6 vy
čiams. Iš mūsų kuopos tuos 
laipsnius gavo Juozas Janulai- 

-j tis, Elena Saulytė ir kun. Sta
sys Raila. Jie visi buvo ap- 

. juosti lietuviška trispalve ir 
prisegtas Vytauto medalis su 
įte'ktu diplomu.

Vietiniai vyčiai nuoširdžiai 
priėmė svečius ir juos gerai 
nuteikė.

PHILADELPHIA, PA.

Lietuviškas jaunimo 
Įdubas

Vyčių 3 kuopa, savo susirin
kime svarsčiusi apskrities su
važiavimo nutarimą steigti lie
tuviškus klubus, kovo 16 jau jį 
įkūrė. Prie klubo tegalės pri- 
klausyti tie, kurie bent pusva- iškilmėse, 
landį praleis lietuviškai kalbė
dami, skaitydami ir Lt. Pagir
tina, kad gražus savanorių bū
relis įstojo į klubą ir pradėjo 
darbą. Tai yra nauja lietuviš
ka ugnelė, kuri gal būt suliep
snos visoje Amerikoje, kur tik 
yra bent keli vyčiai Klubo na
riai dar turės pramokti lietu
viškų dainų ir papročių. Sveiki
name ir linkime ištvermės. Vy
čiai, pirmyn!

Literatūros vakarą
J LB valdyba rengia kovo 28 
d., sekmadieni, 7 vaL vak. šv. 
Kazimiero salėje. Programą 
atliks dramos aktorius H. Ka
činskas, poetas B. Brazdžionis 
ir rašytojas A. Gustaitis. Tai 
bus dar pirmas toks vakaras, 
todėl laukiama visų lietuvių at
silankant

Kun. Vlado čegio 
metinė mirties sukaktis buvo 
paminėta šv.'Andriejaus baž
nyčioj, kovo 14 d. Velionis mirė 
prieš metus, čia palikdamas la
bai malonų ir šventą įspūdį. 
Tai vienas iš pirmųjų lietuvių 
kankinių komunistų' pragare. 
Būrelis žmonių ir keli kunigai 
dalyvavo jo metinių pamaldų

Parapijos misijos
Šv. Kazimiero bažnyčioje ve

damos pranciškonų kiekvieną 
vakarą 7:30 ir ryte 8 vai. Lie
tuviškai misijas veda Tėvas J. 
Liauba, o angliškai kitą savai
tę ves tėvas G. Jočys. Parapi
jiečiai uoliai lankosi. Ir jauni
mas rengiasi ištikimai attikti 
misijas.

Vėl ligoninėj

Stasys VasiukeviSus neseniai 
vėl patalpinti ligoninėse, kur 
jie sunkiai serga. Abiem kuni
gam ligoninis lietuviška visuo
menė siunčia savo maldas ir 
linkėjimus greitai pasveikti. 
Juoduparapijose pavaduoja 
kaimynai kunigai'

vardes: Bartkevičius, Paulavi
čius ir kit O Kytnrtai negalėjo 
tuomet būti lenkų įtakoje. Ga
liausiai sutinkame visą eilę tė- 
vavardinių pavardžių, kurios 
sudarytos iš tėvo vardo, kai 
antai — Januškevičius 
Janušo), Juozapavičius 
Juozapo), Stanisiavski
Stanislovas) ir kit Jos kilusios 
jau žiloje senovėje ir primena 
laikus, kuomet lietuviai buvo 
vadinami tik vienais vardais. 
Ar norės tokie išsižadėti pa-

(nuo
(nuo
(nuo

juslę, skaitąnt ar girdint Juo
zapavičius ąr įuozapaitis?

Projekto autorius visai teisė
tai primena, kad ne pavardė 
svarini, bet dvasia. Ar ne pir
moje vietoje minėtini lietuvy
bės srityje vysk. A. Baranaus-

dulevifius (taip save anksčiau 
vadino) ir Venažinskis, nors su 
slaviškom pavardėm.

Žinios iš. Cleveland, Ohio

jis tad su pavardės kamienine 
dalimi, kurią puošia tikras 
lenkiškas dąb (ąžuolas)? Jei 
iš Dambrausko išriedėjo Dam- 
briūnas, autorius per pusę iš
tęsėjo savo pasiūlymui, kurin- 
rpe pasakyta, kad visos šios rū
šies pavardes turi būti pataisy
tos. Autorius teigia, tas len
kiškas uodegas buvusias pri
segtas, kai buvome pavergti. 
Tačiau prof. P. Skardžiaus Ai
dų š.m. 1 numeryje paskelbta
me straipsnyje (XVI amžiaus 
asmenvardžiai) randame Ky
bartų inventorių aprašuose pa-

ABNEUŽMIRŠIME? "[

DU BROLIAI IR SESUO, žfM, vH B Uetaraa, indflko PMaMpM- 
joje po M metn. BroUz Abraomu tada Bvyko i Afrika, sesuo Lena

PARDAVftJO AUKA
Dviem šeimom namas, gerai iš lauko apmuštas (new inselbric 
extęrior), 5 kambariai laisvi I aukšte, kiti 5 kambariai už aukš

tą nuomą išduoti,- aliejaus apšildymas, modemiškai įrengta vir
tuvė, vienam automobiliui garažas, gis namas yra ramiam rezi
dencijos kvartale, vienas blokas nuo Atlantic Avė. Arti mokyk
los, krautuvės ir miesto susisiekimo linijos. Teiraukis Nr. 2 276.
- CORWIN GUTLEBER AGENCY
139-50 HiBside Avė., Jamaka, N. Y. AXtH 7-3320.
IND subway ^E” iki Sutphin Blvd. stoties. Užpakalinis išėjimas j. 144 St.

dys Paryžiuje Bulletin Lithua- ; 
nien naujas nr. JĮ organizuoja ; 
Lietuvos ministeris Paryžiuje 
Dr. S. A. Bačkis. Dėl lėšų sto
kos ilgesnį laiką jo lekfimą bu
vo pertraukęs.

• Moksfininką bendradartia- 
vimas. Paryžiuje veikia ‘Tarp-

Kaip netoli Šv. Velykos! ; 
Kaip greitai atris tos (ti«ios,:; 
kai mūsų mažųjų rimtos a-'; 
kūtės spoksos į verdamus, 

: dažomus margučius, ir tos ;. 
naktys, kai jie neramiai mie- Į 

: gos, sapnuodami visą galybę ; 
į Velykų zuikufių dovanėlių.: 
■ Kaip krykštaus jie Velykų ; 
• rytą, jas gavę! Ir mes patys 
; būsšne apkrauti rūpesčiu, ; 
; ruošdamiesi šią džiaugsmo 
; dieną tinkamai atšvęsti. Per. i 

visą savo ruoštą gal net ne- ! 
spėsime pagalvoti, kaip šie-

- met Velykas sutiks tie lietu-; 
viai, kurie gyvena ne Bos-:;

: tone, ne Detroite, ne Water- ; 
i būryje, bet Augustdorfe, 
: Detmolde, Memmingene ir ; 
! t-c

Pavartę VoĮ&tijos lietu- Į 
vių stovyklų statistiką, ma- 

’ tysime, kad nelaukia jų f 
' švenčių vaišės, kad nemar- ! 
’ gins jie marguSų, kad tik ; 
: labai retam vaikučiui dir- 
: bantis tėvelis atneš kokią 
: menką dovanėlę. Yra net ! 
' perdaug skaudžiai aišku, ko-: 
; kios Velykų šventės jų laū-: 
k kia. štai keli pavyzdžiai:

Pinneberg: iš 49 lietuvių,: 
17 yra mažamečiai vaikai, 9 
džiovininkai, 4 chroniški Ii- ; 
goniai. Dirba tik vienas. ;

Auguštdorf: -iš 110 lietu
vių, 37 yra vaikai, 34 džio- [ 
virtrtai, 7 chroniški ligo
niai, 9 invalidai, 4 seneliai.

Diephoiz: 190* lietuvių tar- 
: pe yra 65 vaikai, 30 džiovi

ninkų, 11 chroniškų ligonių, 
6 invalidai, 6 seneliai.

Wehnen: 395 lietuvių tar
pe yra 132 vaikai, 65 džiovi-: 
ninkai, 19 chroniškų ligo- [ 
naų, 4 invalidai, 20 senelių. [

Geestacht - Spaakenberg: 
152 lietuvių tarpe yra. 35

■ vaūcai, 12 džiovininkų, 24 
dirortški ligoniai, 3 invali
dai,' 30 senelių.

Hamburg: 119 lietuvių, iš 
: kurių 36 yra vaikai, 34 džio- 
: vininkai, 6 seneliai, 6 inva

lidai, 3 chroniški ligoniai.
Gavėnios 'metas yra atek

Čiurlionio pobūvis plokštelių 
išleidimo proga

Čiurlionio ansamblis pasiry
žo dainuoti ne tik Cleveiandui, 
ne tik toms lietuvių kolonijoms, 
kur jis pakviečiamas, .bet ap
skritai visiems lietuviams. 
Šiam tikslui jis įdainavo kelio- 
liką gražiausių dainų į plokšte
les. Vyrų choras jose rodosi su- 
Gruodžio “Tėve mūsų”, Karo
so “Augo kieme klevelis”, 
NaujeHo “Op, op, kas .ten, Ne
munėli!”, Mikulskio “Cykiai, 
cykiai Nemunėlis teka” (su 
kanklėmis), moterų choras su 
kanklėmis— . su Mikulskio 
“Kas bemelio sumislyta”, “Sė
jau rūtą”, “Ar aš ne vyšnelė”, 
mišrus choras — su Mikulskio 
“Lopšine”, švedo “Piemenėlių 
daina”, Čiurlionio “Anoj pusėj 
Nemuno”, mišrus choras su 
kanklėmis — su Mikulskio 
“Palankėj”, “Kalveliu”,“Skam
ba skamba kąnkliai”, “Linelius 
roviau”, pagaliau Aid. ir J. 
Stempužių duetas “Eikim mu
du abudu” su kanklėmis. Cho
rams diriguoja^ muz. Alf. Mi
kulskis, kanklių orkestro vado
vė O. Mikulskienė. I

Šiam įvykiui atžymėti Čiur
lionio ansamblis vasario 21 d. 
susirinko pobūvio į Steponavi
čiaus Tigro kavinę. Kartu pa
sikvietė ir visuomenės bei spau
dos atstovus. Susėdus prie vai
šių stalų, atidaromąjį žodį tarė 
ansamblio valdybos pirm. P. 
J. Nasvytis. Toliau kalbėjo 
Bendruomenės apylinkės pirm. 
St Barzdukas, Alto skyriaus 
vicepirm: J. Daugėla, Čiurlio
nio mecenatas Step. Nasvytis ir 
pats ansamblio vadovas muz. 
Alf. Mikulskis. Buvo . pasi
džiaugta ansamblio darbu, pa
sididžiuota jo buvimu Cievelan- 
de, palinkėta jam sėkmės ir iš
tvermę lietuviškos dainos ke- 

- lyje. šio pobūvio metu eilei 
Čiurlioniui nusipelniusių asme-* 
nų buvo įteikti albumai su 
plokštelėmis. Vėliau dalyviai 
dar turėjo progos ir pasilinks
minti.

— Naujų lietuvių salSs akci
jų (Šerų) klausimas buvo svar
stomas bendrame salės direkto
rių ir Bendruopienės atstovų 
pasitarime. Po Bendruomenės 
siūlymų direktoriai pasižadėjo 
šį klausimą apsvarstyti atski
rai ir išvadas pranešti Bend-

■ ruomenei. Iš visų svarstymų ir 
pasitarimų eigos matyti, kad 
salės atnaujihimo reikalu grei
tų sprendinai laukti netenka.

jos visų pirma “Carmen” ir 
“Gioconctos” operose. Džiaugia
mės laimėjimu ir linkime jau
najai dainininkei ko geriausios

Buv. prez. A. Smetonos 1d 
m. mirties sukakties specialaus 
komiteto rengiamas minėjimas 
įvyks kovo 28 d. 6 vai. Public 
Auditorium mažajame teatre.

Pianisto A. Kuprevičiaus 
koncertą, įvykusį kovo 8 d. 
Clevelando muzikos mokyklos 
Salėje (šioje mokykloje jis 
profesoriauja), gerai įvertino 
Clevelando dienraščio “Plain 
Dealer” recenzentas. Lietuviam 
tai yra malonu.

Pr. Ambrasas, šv. Jurgio pa
rapijos vargonininkas, Verbų 
sekmadienį bažnyčioje rengia 
religinės muzikos koncertą.

Namų savininkų susirinki
mas Bendruomenės Ekonomi- 
nės Tarybos iniciatyva šaukia
mas kovo 21 d. 11:30 vai. apat. 
lietuvių salėje. Jų susiorganiza- 
vimas. turėtų būti naudingas 
jiems patiems ir Bendruome
nei

Bendruomenes parengimų 
kalendoriuje yra įregistruotas 
J. Kazėno vadovaujamo Ąžuo
lų okteto ir solistės Pr. Bakie
nės koncertas, kurį geg. 9 d. 
lietuvių salėje rengia jūrų 
skautai

tuviškų parengimų programų 
dalyvė soliste, išlaikė konkur
sinius egzaminus į Cafarelli o* 
perą, ši sezoną ji dainuos cho- 

. re ir stebės vaidmenis, toliau 
jai bus duodamos ir solo parti-

vieni
PORTRETO. ŠEIMOS. VAIKU JVAIRTV PROGV 

i vestuvių, krikštynų, gimtadienių. Kairių pobūvių įr nan
NUOTRAUKŲ: norite atnaujinti >eną fotogrrnfiia’

Joms geromis sąlygomis nadary®

VVT. MAfcFJ.F
4,w 122 Mmahan Štr.. .RMgęW’»! ItojMdy*.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

rinių mokslų laisvoji akademi
ja." Još kūrime dalyvavo iš 
lietuvių pusės protf. J. Baltru
šaitis. Dabar tos akademijos 
nariais yn šie lietuviai moks
lininkai: J. Balys, M. Bkžiška, 
A. Damušis, J. Gravrokas, Z. 
Ivinskis, Pr. Jusaitis, J. Ka
minskas, S. Kolupaila. V. Krė
vė Mickevičius, A. Maceina, A. 
Vasiliauskas, J. Vėbra. Pa
kviesti j narius taip pat keli 
diplomatai: S. A. Ba&iz, S. Lo- 
zoraitis ir V. Sdrtauakaa.

tas. šiuo laiku neturėtų bū
ti sunku atsižadėti ar tai 
skanėsto, ar nereikalingo * 
drabužio, papuošalo, ar pra
mogos, ir nusiųsti savo auką 
lietuviams Vokietijoje, nes 
jų rankose ji virs ne greitai 
dingstančiu malonumu, bet 
gyvybę palaikančiu maistu.; 
Savo aukas tuoj pat siųski- 
me Baltui, kad jos pasiektų 
mūsų varge esančius tautie
čiai dar prie* šv. Velykas. '

-• UetmM*
- ’

Kalif»rnU»> pirma kart* skrai
dė greMaiu už gan*.

: Aukščiausios bažnyčios pa
sauly yra Vokietijoje. / Teų 
Ukno katedra turi 162 metrus 
aukščio, toliau eina'. Sttasbur- 
go katedra su 142 metrais. 
Talpiausia visame pasaulyje y- 
ra šv. Petro bazilika Romoj?. 
Joje telpa 54,000 žmonių; to
liau eina Milano katedra su 
37,000, Šv. Povilo katedra Lon
done su 25,000.

TELEPHONE.- 
0EARBORN 20819 

TOPLACE 
HELP VVANTED ADS. 
ASK FOR AB TAKER

Displav

Starting Every Monday 
751 W. Chicago Avė. 

East ’nd. <4
Start your course any Monday 

night, 3:30 pjn. to 6 p.m.
6 p.m. to 8:30 p.m.' 

Industry needs you—thaCs whv

Eart CMmk« 40M

FeK & Tanaftt Mfg. Co. 
Mary Petetson, Mgr.-

armijoj ir vėl grįžo į civilį gy
venimą. Darbą gauna The 
New York Central System ge
ležinkelių kompanijoj, kur jis 
dirbo ir prieš išeidamas į ka
riuomenę.

Sošinsfau vasario 28 d. susi
laukė dukrelės Marijos Danu
tės.

Mums reikia žinoti:
— kovo 20 d. 5 vai. po pietų

Čiurlionio ansamblis ir kiti at-
lieka lietuvišką programą per g 
televiziją; . ’' • J

— kovo 21 d. 4 vai- po pietų g
lietuvių salėje įvyksta baleto ir g 
literatūros vakaras, rengia | 
Vaidilos teatras, programai va- | 

dovauja teatro meno' vadovas g 
P. Maželis; ’ - I

— kovo 27 d. .lietuvių saleje
v_ _ •______ ___ m -*■ ’■ «___ :___ _

Sis skelbimas vartas 50 c. mokan 
už bet kurio didumo Pizza.

Mes patiekiame geriausius itališ 
kus valgius: Pizza, Spaghetti, na 
njię gamintus Ravioli, kepsnius 
kotletus (chops). .. . .

Karta užėję, JŪS vėl grįšite.
Nuosaikios kainos. Laisvai pri 

statome Pizza.

J. Griniaus 3 veiksmų drama, 
rodanti komuinstų tardymų ir 
kalėjimų baisybes, rengia lie
tuvių Fronto skyrius.

mas posėdis jvyfco kovo 13 
adv. J. Smetonos bute. I gy
riaus branduolį apylinkės val
dybą pakvietė: St Golšanskį 
(pirm.), B. Žiugždą (sekr.), 
B. čyvienę, dr. D. Degėsį, P. 
Graužinienę, O. Jokubaitienę, 
adv. J. Smetoną, J. Salasevičie- 
nę; Apylinkės valdybos narys 
soc. reik, yra F. Saukevičius.

StP

DETROIT. MICH
Rtoroiekcijos šv. Antano pa

rapijos bažnyčioje prasidės ko
vo 21 d. ir tęsis visą savaitę. 
Pamokslai bus sakomi rytais 
8 vai. ir vakarais 7 vai. Reko
lekcijas ves kun? Jonas Vali
nys, S J. . ■

Lietuviai vyčiai kovo M d. 
surengė bingo žaidimus, kurių 
pelnas skiriamas *v. Kazimie- 
ra KOMgiju icoraoje.

Fraak Startas, lietuvis ka
rys, 1951 m. dingo Korėjoje. 
Tik neseriiai jo tėvai gavo pra
nešimą, kad jis mirė nelaisvė
je 1951 m. kovo 13 d. Kovo 20 
d. Dievo Aprvahdot bažnyčioje 
bus atlaikyto* už jį pamaldos.

Viacą KtoKrką, K. Inčūros 
dramą, detroitiečiai vaidybos 
mėgėjai auvrtfino Chirag^ą, 
paoauaaM ■mbmmmi japucą.

N0W AVAILABLE

Western Avenue 
Bali Room 

for
DANCES—WEDDING8

Madera RCA Sonnd Syatem 
ALL DATES NOW OPEN 

Weatem Avėnųe
Bali Room

OktaV»kBL Cit LA.S-1MJĮ

JŪSŲ NUOLATINIS 
PASITIKĖJIMAS YRA 

MUMS PARAMA

KARWOWSKI 
VAISTINE

Mes kviečiame savus 
draugus lietuvius 
MRIIMVKRSKY

Tri. SPvMlE t-71*S


