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Dulles beviltiškai ovoja

VAKARŲ VIENYBĖS ROMAI PRADEDA GRIOTI

KRAUJAS DIEN£ PASIVĖLINOJAMJA BIJAUS

kaip

vęs.
Gegužės 1 susirinkę žmonės 

apie 10000 laukė, ipeldėsi, kad 
kraujas suskystėtų, nes papli
tęs yra tikėjimas, kad tik tada 
kraujas nesuskystėja, kai gre-

tarėjM, taip- Įdėtai «rwnin»T» 
AraijM sekretorių kad Armijos 
patarėjas 9. Wefck iripssWtaan 
ir pavadino toki tardymą “imog- 
iudiiku.” mininko 

Spėjama, 
Triesto.

Neapolyje, Italijoje, gegužės 
1-2 dienomis buvo-didelis su
judinąs dėl šv. Januarijaus 
kraujo. Januarijus, Benevento 
vyskupas, buvo nukankintas 
305 metais ir palaidotas Ne
apolio katedroje. Jo kraują 
laiko indelyje koplyčioje. Kas
met gegužės 1 jo kraujas ima 
virti, suskystėja, o šiaip per vi
sus metus jis laikosi sudžiū-

Pakartotinis Prancūzijos 
prašymas gelbėti Indokinijoj... 
Jau pereitą kartą minėta, kad 
Amerika nusprendusi viena 
nesikišti į karą. Dabar pridė- 
tina, kad Dulles tada pareiš
kė: 1.,'prez. E5senhoweris tai
kos metu negalės siųsti į ka
rą kariuomenės be Kongreso 
žinios; kad lengviau jam būtų

lės šviest ateity gali būti debe
sų užklota." Ragino klausyti 
tėvų ir mokytojų ir “būti ge
riem, kaip geras buvo Jėzus.” 
Kai Pijus XII baigė klausimu: 
“Ar būsite geri kaip Jėzus ir 
klausysite Jėzaus?” apie 30,- 
000 valkų atsiliepė: "Taip.”

Respublikonų partijos vado
vybė reikalauja, kad McCar- 
thy - armijos byla būtų toliau 
svarstoma uždarom durim.

GREITAI BAIGSIS
Pra EhndNmrris balan

džio 29, žurnalistų paklaustas 
apie McCarthy - armijos bylą, 
susijaudinęs pareiškė, kad a- 
pie visą šitą reikalą jis neto 
ris kalbėti, bet jis tikisi, kad 
visa ta! greitai baigsis.

------------------- . f..;...■ kpinunistų rankas visą Indo- 
Londonas Praaęūriją ridĖayė < kmiją.

Pirmąsyk reikia ? apsispręsti
E3senhowerio vyriausybei • 
Greičiau apsispręs už kompro
misus.

IŠVYKO
Australijos atstovybės

11 asmenų bal. 29 iš Maskvos 
išvyko pro Helsinkį. Iš Austra
lijos taip pat išvyko Sovietų 
atstovybės 51 asmuo.

Anglijoje nuotaikos aprimo, 
kai Churchillis'griežtai pareiš
kė nesikišiąs į Indokiniją. Dar- 
biečių spauda aštriai kritikuo
ja Dulles “griežtos rankos” 
politiką. Skelbia, kad turėsiąs 
Dulles dabar atsistatydinti.

Prancūzijoje anksčiau buvo 
kritikuojama Amerika dėl jos 
griežtų reikalavimų. Dabar 
spauda kaltina tą pačią Ameri
ką, kad ji bėdoje atsisakiusi 
Prancūzijai padėti.

Bėgliai Maskvoje
• Britų dingę diplomatai 

MacLean ir Burgess, pabėgusių 
Petrovo ir Chochlovo žiniom, 
esą Maskvoje kaip Kremliaus 
patarėjai.

Praeity buvo žinomi tik trys 
atsitikimai, kad kraujas būtų 
likęs sukietėjęs. Paskutiniu 
laiku tai buvo 1944 —tais me
tais išsiveržė Vezuvijaus ug- 
niakakiis; anksčiau 1888 —tais 
metais ištiko choleros epidemi
ja ir dar. anksčiau 1437 — tais 
metais pusė Neapolio gyvento
jų jsm'rė nuo limfinių liaukų, 
uždegimo. Taigi žmonės ir su-

DieabienpiMi balandžio 30 
turėjo gerą orą, ir prancūzų 
lėktuvai galėjo bombarduoti 
komunistų pozicijas 9 valan
das. Buvo nutildytos komunis
tų priešlėktuvinės patrankos, 
o kiti lėktuvai tuo tarpu pa
rašiutais nuleido munkijos ir 
maisto tvirtovės gynėjam.
- Dėl sužeistųjų išgabenimo iš 
tvirtovės Ženevos konferenci
joje nieko nesusitarta.
^dNaabimphu tvirtovę gegu
žės 2 naktį komunistai puolė 
masėmis trečiu kartu. Gynėjai 
kovojo 1 prieš 6. Komunistai 
užėmė 3 naujus tvirtovės for
tus šiaurės vakarų pusėje. 
Gynėjai dar labiau suspausti.

Tvirtovės komendantas gen. 
de Castries pareiškė protestą 
prancūzų spaudai, kad ji per 
daug pesimistiškai aprašo pa
dėtį.

ANGLIJOJE IR PRAN- 
CCZUOJE

PREZ. D. EISENHOWJKRHI įteiktam* už tai, kad įht padčjo
išvaduoti abu Georgesc* a&nus — Konstantina ir Petrą. Drignėje sto
vi ju motina, centre — Rep. France* Bolton (R—Ohie), kuri rdptamd 
tais reikalais. Kaip žinoma, V'. Geergescu, pabėręs ii Rumunijos So
vieto diplomatas, JAV buvo norima užverbuoti šnipinė^mui Maskvai. 
Jo sūnūs buvo palike Rumunijoje. Prezidentui įsikišus, jie išleisti vykti 
j JAV. v

nei. m. Krapaviemi 
Žalkauskui išvykus į Ameriką, 
kur jie būsią 2-3 mėnesius, 
Vilko pirmininko pareigas eina 
P. Karvelis, o VT pirmininko 
M. Geminis.

MASKVA DIDINA 
REIKALAVIMUS

Prez. Eisenhowėrio pareiški
mas, kad Indokinijoje reikia 
ieškoti “modus vivendi” bolše
vikus galutinai įtikino, kad 
ginkluotos intervencijos Indo
kinijoje neteis. Dėl to pasikeitė 
ir komunistų reikalavimai. 
Anksčiau kalbėję apie paliau
bas, dabar apie jas tyli ir 
skuba kuo daugiau teritorijos 
Indokinijoje užimti. Anksčiau 
kalbėję apie buferinės valsty
bės tarp Kinijos ir Vietnamo 
padarymą, dabar spaudos 
propagandoje jau pasisako už 
bendros “koalicinės” vyriausy
bės Vietname sudarymą, nes 
tada komunistai valdys visą 
Vietnamą, o ne jo dalį.

Žemė vėl drebėjo 
Graikijoje

Graikiją .balandžio 30 vėl 
ištiko žemės drebėjimas, šiuo 
kartu patį šalies vidurį, apie 
135 mylias nuo sostinės Atė
nų. Žmonių žuvo ar sužeista 
apie 150, be pastogės liko apie 
25,000. Sunaikintos daugiausia 
žemės ūkio sritys.

Katr strofa daug mažesnė 
nei pereitais metais Jonijos 
salose, kur žuvo arti tūkstan
čio žmonių.

TORNADO
balandžio 30 šaute Texas 

rytuose, paskui persimetė į 
Oklahomą. Sugriauta namų, 
nuskandintas vandens vilkikas, 
bet žmonių yra tik sužeistų.

tas. į . •
Neoificialiuose pasitarimuo

se buvo svarstomas Indokini-

riuomenės nesiųstų į Indokini
ją. Abudu siūlymai buvo at
mesti, nes esą negalima suriš- ( 
ti prezidentui rankų ir rodyti 3 
nepasitikėjimo. Tačiau nuotai
kos nebuvo palankios bet ku
riai intervencijai Indokinijoje.

• Demokratų vadas S, A.' 
MitchSl padėtį įvertino taip: 
respublikonai pasiuntė Dulles 
į Ženevą, į jo paties laidotu- 
ves. V

PETROVO PĖDOM?
Sovietų atstovybės Paryžiu

je sekretorius Votokitine pa
slaptingai lėktuvu išgabentas į 
Maskvą. Spėjama, kad lis no
rėjęs dingti panašiai 
Australijoje Petrovas.

Turkiją, niekas nepasisakė už 
JT priimto Korėjos reikalu 
nutarimo vykdymą. Australija 
net pasisakė už komunistų 
siūlymą.

Pačioje Amerikoje politikai, 
prisiderindami prie naujos 
nuolaidų padėties, atmeta 
Pentagono įsitikinimą, kad 
Indokinijos padalinimas veda 
toliau į visos Indokinijos ati
davimą komunistam. -

• Prezidentas ir valstybės 
apsaugos taryba seniai pripa
žino, kad Indokinijos raktas, 
patekęs į komunistų rankas, 
atrakins dūris ir į visą Aziją.

• 0 šen. Knovvlandas išreiš
kė visų Amerikos politikų įsi
tikinimą sakydamas: “Sykį 
jau prarijęs Aziją, komuniz
mas galės užgriūti Vakarus su 
nenugalima jėga.”

Sykį pradėjęs nuo kalno rie
dėti — kamuolys nebesustoja.

Alsopai primena: taip nuti
ko 1936, kai Hitleris įžygiavo 
i Rheino sritį; Anglija irPcajt- 
cūzija tada atsisakė pasiprie* 
šintl. Prieš tokią pat padėtį 
atsiduria dabar Amerikos poli
tikai.

Ir tai yra tikrai pirmas kri
tiškas momentas ESseaheweria 
vyriausybei, kada reflda afri-

ir Edenu. Aiš- 
e susitarti pri- 
ptaną — pada- 
kaip buvo pa

veja; šiaurinę 
komunistam ir 

padalyti ją aiakira valstybe, 
tarp KbrijM ir nekomunistinio 
Vietnamo; nekonumistinei

Tvirtove vis dar 
laikosi

Atstovų Rūmų užsienių rei
kalų komisija svarstė gegužės 
1 Amerikos kišimąsi j karą. 
Condert, resp., siūlė nutarti, 
kad prezidentas be Kongreso į- 
sakmaus sutikimo negalėtų 
siųsti kariuomenės į svetimus 
kraštus. O Bennett, taip pat 
resp., reikalavo, kad be Kong
reso sutikimo prezidentą^ ka-

Paskutinės žinios rodo, kad 
Amerikos “politikos darytojų** 
nuomonės suskilo. Dedies ir 
adm. Radfordo “griežtoji poli
tika”, kuri reikalavo ginti In
dokiniją, turės nusilenkti’ prieš 
prez. Eisenhowerio ir Nbrono 
politiką, kuri kalba, kad reikia 
surasti “modus vivendi”, kom
promisą, nuolaidas.

Pažymėtina: jei savo laiku 
Korėjos reikalu MacArthuras 
būtų teiravęsis, ką mano Bri
tai h* net Kongresas, tikras 
dalykas, šiandien visa Korėja

Są, sekretorius Dul- 
gdMamas į Washing- 
ra&į Italiją nūn. pir- 
Scelbos kviečiamas, 
kad, tariamasi dėl

> pydą XH gegužės 2 buvo kam, Pijus XU įspėjo saugoti 
jltopeštes iRalmingai į ^v. Bet- vaikus nuo pragariškojo žąi- 
rolaaziliką. Pirmą kartą po čio, kuris šiais laikais pasirodo
ligos Sa pošrodžiusiam popie- įvairiais pavidalais. AyDe» ■> iil/Įų ha- poą Kelis kartus Bi-

tikinčiųjų minios, sukėlė tavo, kad “jūflj jaunybės sau- fendito 30 Korejos reikalu dautt kalbėjo su Molotovu.
didžiules ovacijas, kurios truko lės šviesa ateity gali būti debe- 19 valstybių tenoro katoėti Taip pat Mbkrtovas ir Kinijos 

40 minučių. Savo kalboje, ku- sų užklota.” Ragino klausyti tik
ri būro skirta daugiausia vai- tėvų ir mokytojų ir “būti ge- stoVat Kiti tjdėjo.-Prancūzi- koja i 

ja ir Anglija tylėjo, nes jos imant A 
skubėjo prie Indoityiijos klau
simo. Kitos tylėjo, nes ginčas 
buvo beprasmis- Nuomonės 
tiek skirtingos, kad Korėjos

Amerika liko viena. Likimą 
ji pramato. Opinija spaudoje 
rengiama nelinksma. Visad ge
rai informuoti Broliai Alsopai 
sako, kad momentas gal būt 
jau praėjęs, kada masyvi Ame
rikos pagalba būtų galėjus iš
gelbėti Dienbienphu gynėjus, būtų bolševikų rankose. 
Dienbienphu pralaimėjimas — 
toliau sako Alsopai — psicho
logiškai pakreips Prancūziją 
baigti karą bet kuria kaina. Ir 
toliau:

• Ta kaina, Londono pa
siūlyta, pasidalyti Indokiniją, 
ar kttdds kompromisas— bū-' 
siąs fetaHkas. Jb atiduosiu j,

Amerikos delegacija Žene
voje pareiškė, kad ji nėra su
tikusi dalyvauti garantijose 
padalytam Vietnamui.

• Gegužės 2 Dulles padarė 
dar vieną pastangą — sukvie- 
t ė Australijos ir N. Zelandi
jos ministerius ir siūlė sudary
ti saugumo sutartį, kurį užkir
stų toliau plisti komunizmui 
Indokinijoje. Nelaukiama, kad 
Amerika čia rastų paramos.

• Amerikos ir Prancūzijos 
delegacija tarėsi aprėžti konfe
rencijos laiką. Nori prikalbėti 
ir Angliją, kad šį reikalavimą 

■ pareitu-J,---A-
> Dulles su Kinijos ministe- 

riu išsilaikė nesikalbėjęs.
Valstybės sekretorius Dul

les antradienį grįžta iš Žene
vos. Jo vietoj yra pavaduotojas 
Bedell Smith.

Dulles grįžta nusivylęs pa
dėtimi. Buvo staigmena, kad 
iš 19 valstybių, kariavusių Ko
rėjoje, išskyrus Ameriką ir

- ' '■ ■ ■■■■■ 
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Azija už Kiniją
Arijos valstybių konferenci- 

ja; - kurioje "dalyvavo Imbja, 
Pakistanas, Burma, Indonezi
ja, Ceilonas, nutarė siūlyti 
kom. Kiniją priimti į Jungtines 
Turtas.

NUSIKALTIMAI AUGA
FBI pranešė, kad 1953 me

tais nusikaltimų skaičius buvo 
t 6% didesnis nei 1952. Nusikal

timų skaičius auga sparčiau 
nei gyventojų skaičius, nes nuo 

| - 1950 gyventojų skaičius padi- 
dėjo 5%, o nusikaltimų Ž0%.

gauti Kongreso pritarimą, 
reikia, kad ir Anglija dalyvau
tą toje intervencijoje; 2. tuo 
atveju pagalbą galėtų suteikti 
Amerikos, Anglijos, Australi
jos laivynų aviacija

Prancūzijai Dailės siūlymas 
buvo priimtinas. Tačiau tai. 
25 dienos nepaprastame 
vyriausybės posėdyje Britani
ja Driles siūlymą atmetė. Jo 
vietoj pasiūlė.- derėtis dėl pa
liaubą ir taikos, einant į kom
promisus ir sutinkant Indokini- 
niją dalytis su komunistais. 
Tokį Londono sprendimą 
Prancūzijos atstovas Londone 
lėktuvu nugabeno į ParyBą.

Londonas pastūmėto Pary
žių Molotovo malonei. Tai ma
žas panašumas, kaip Vakarai 
elgėsi su Suomija, kai ją So
vietai užpuolė, ar su Baltijos 
kraštais panašioje padėty. Visi 
stengėsi būti “neutralūs”.

O Amerika dabar?

Dulles po Berlyno konfe
rencijos džiaugėsi, kad joje 

įtojgi Harioi / Vakarai, buvo vieningi. Ženevos 
surengė protesto dezronstraci- konferencijos išvakarėse vie- 
ją prieš fodokhūjos - padalini- nybės rūmas aptrupėjo kaip 
mo planą. j : nuo žemės drebėjimo. Indoki

nijos vėjai išjudino, išklibino 
to pastato plytas. Paaiškėję 
faktai tik paryškina dramati
nes pastangas vienybę ištaiky

sią kokios didžios nelaimės, rijaudmo, kai pirmą dieną jo- ti ir. tos vienybės gilią krizę.
kioš maldos negerėjo, ir krau
jas tebebuvo susčmgęs. Vysku
pas patašė žmonėm eiti namo 
ir rytojaus dieną melstis. Bet 
su diliausiu nusiminimu iš- 
siskirstė minia namo ir ant
rą dieną. Tik jau vakare stai
ga varpai sugaudė, ir iš mies
to pasigirdo-džiūgavimas, kad 
kraujas atsileido, nors vieną 
dieną vėliau. ;

PANAIKINO DRAUDIMU
Maskvos radijas pranešė, 

kad Sovietų Sąjungoje esąs 
panaikintas draudimas tuoktis 
su užsieniečiais. Uždrausta 
buvo 1947, kai Anglija pa
prašė penkiolikai savo tarnau
tojų leisti išsivežti iš Rus jos 
savo žmonas ruses. Tada tik 
vienai buvo leista.'



nuo

(Krokodd)

ŽINIOS SU APSIM^STYMAIS

Nyksta gandrai

Don CamiUo autorius į
ItaHijmą

rašytojas Giovannino

v Iš Sa!gono. Indokinijoj buvo 
rperstančšao:i į Paryžių tiek 
piastrų, kad valstybes iždas 
kasdien išmokėdavo po 400- 
500milijonų frankų. Phukū- 
sijos iždas turėjo per .metus

Nežinojo, ką veža
Čia dar ne galas. Balandžio 

27 buvo pranešta, kad iš Vie
nos atbėgo su žema pas ame
rikiečius Erich Lampel, teks
tilės pirklys. Šveicarijos vienos 
firmos atstovas, kuriam tek
davę turėti reikalų-su rusais. 
Jie esą jį prikalbinę pervež
ti savo automobiliu bateriją. 
Jis esą visai nežinojęs, kas 
joje buvo paslėpta.

staigoje nuskriaustasis teisy
bes ieškojo, per kažkokį tar
pininką JLegrand davęs supras
ti, kad jis vietoj kompensac jos 
gali prasyti — teisti jam.par-

TEISYBĖS IEŠKOTOJAS
Vienas iš tą, kurie Saigone 

atsisakė persiųsti piastrus į 
Paryžių net tuo atveju, kai

AtideogB drag paslapčių
Amerikos saugumas gavo iš 

Choddovo smulkių žinių\ dar 
apie MVD valymą po Stalino 
mirties ir Berijus likvidavimo, 
sovietinių agentų verbavimą 
Vokietijoje ar sateliniuose 
kraštuose, apte agentų verba
vimą Trocktai nužudyti, ap e 
gen. Kutepovo pagrobimą iš 
Prancūzijos, apie- Dr. Linse 
pagrobta^ 1952 iš Berlyno ir

Dabar lieka mausimas, ką 
MVD padarys su Chochlovo 
žmona ir vaiku, kuriem užta
rimo Chochlovas šaukėsi i Pi-

kos džiunglj^ pantera'
Chochlovo pasirengimas 

rodo, kad tie "devintojo sky
riaus” žmonės prie aukos slen
ka ne t-esiogiai, bet ratais— 
vis arčiau ir arčiau. Taip 1953 
lapkričio mėn., Chochlovas, 
pasivadinęs pulk. Jegoru, at
skrido į Berlyną ir susirado du 
senus komunistus vokiečius— 
Hans Kukowitsch ir Kurt We- 
ber. Jiem buvo pristatytas 
Chochlovas kaip Joseph, kuris 
juos paėmė ir nusigabeno lėk
tuvu į Maskvą atentatui pa
ruošti. Ten jie buvo išmokyti 
kautis iš arti, automobiliu va
žiuoti ir šaudyti. Jiem buvo 
duotas smulkus Frankfurto 
žemėlapis, 0 taip pat fotogra
fija akiniuoto žmogaus, kuris 
esąs “labai pavojingas Sovietų 
Sąjungai ir rytų Vokietijai ir 
kurį reikia pašalinti.”

“Reino operacija”
Taktas brangius pasus išda

vė MVD šiem trim teroristam, 
kurie turėjo atlikti šifruotai 
vadinamą “Rhemo operaciją”.

Ziuriche Chochlovas savo 
padėjus aprūpino pinigais ir 
nurodė jų tolimesnį kebą į 
Frankfurtą Vokietijoje, pasky
ręs ten susitikimo dieną vasa
rio 18. Frankfurte buvo tą die
ną ir pats Chochlovas. Jiš 
nuvyko tiesiai į butą OkoJovi- jų XII ir j prez. Eteenhowerį.

piastrų

Pagunda tokiem valdinin
kam buvo d dėlė. Bet ne visi 
jai pasiduodavo. Tarp jų buvo 
Jacųues Despeųech, kuris tar
navo devizų įstaigoje. Antva- 
landžiais jis rinko medžiagą, 
fotografavo jo įstaigoje esan
čius dokumentus. Kaip nepa
geidaujamas, nes per daug ži
nojo, buvo mėginamas pap rk-

W gają. Prezidentūroje Jf, 
Reynal patarė jam nekelti da
lyko viešumon, nes nuo to to 
gali priklausyti jo gyvenimas. 
Jis tūc patarp-ninkavo jam su
sitikti su man. pirmininku Pi- 
nay. Bet nieko iš to netiėjp. 
Net Teitgen, senatorius Bou- 
temy patarė jam tylėti. Ta
čiau visi norėjo, kad surinktą 
medžiagą jiem perduotų. Gal 
toji medžiaga buvo rinkta ištir
ti, o gal padėti į nedegamą 
spintą, kad dienos šviesos ne
išvystų ir nekompromituotų 
Prancūzijos, o gal palaikyti ir 
atitinkamais dokumentais pas
kui savo politiniam priešam 
grasinti. Esą Tik Daladier jam 
pataręs paskelbti tuos doku
mentus knygoje.

Knyga, minėta “Le Trafic 
de Piastres”, buvo paskelbta. 
Po jos pasirodymo min. pirm. 
Mayeris pere-tais metais iš
drįso pagaliau numušti piastro 
kursą, nors buvę ir jam grasi
nama, ir suduoti mirtiną smū
gį tam puikiai klestėjusiam 
biarui, kurį apmokėjo Pran
cūzijos valstybės iždas. Buvo 
taip pat sudaryta parlamento 
komisija reikalui ištirti. Ji 
veikė uždarom durim, tačiau 
išaiškėjo, kad ji surado dar 
daugiau dalykų, nei jų buvo 
iškėlęs savo knygoje anas kie
tasprandis nepapirktas knygos 
autorius, nesutikęs “kultūros 
veikėjo” čekio nunešti į ban-

Dovydo mėtykle
Washingtone Smithsonian 

Institute buvo archeologinių 
iškasenų paroda. Tarp ekspo
natų, kurie vaizdavo 500 mė
tų laiko tarpą iš biblinio gy
venimo, buvo gabalas vario iš 
karaliaus Saliamono kasyklų 
ir mėtyklė, iš kurios Dovydas

Bet dnepropetrovskiniai ap?e 
Jūsų vadovaujamą miliciją 
kalba kiek kitaip: “Mūs ne
saugoma milicija; negina 
chuliganų ir plėšikų.”

Vertina, kaip matote, 
taip jau maloniai. O dar be 
to žmonės sako, kad sutemom 
baig asi Dnepropetrovsko mi
licijos laikas ir prasideda 
chuliganų ir plėšikų laikas. 
Drumzlinoj nakties priedango
je... jie siautėja po tramvajaus 
vagonus, kino lankytojų’ mi
nioje, užkandinėse; kimba į 
merginas, puolasi f muštis su 
vyrais. Jie “patikrmėja” gat
vėse piliečius, kaip eina jų 
la krodžiai, pasiautėja po sve
timus' kišenius ir. įsitikinę, 
kad piliečio apsiaustas neuž-

čiaus, kurį turėjo nužudyti, ir 
jam viską išpasakojo. Su juo 
sutaręs Chochlovas išsiuntė 
savo padėjėjus į Augsburgą. 
Ten jie turėjo sutikti iš Vie
nos kurjeri “Nr. 3”, kuris at
gabeno ginklus, paslėptus au
tomobilio baterijoje. Vasario 
20 Chochlovas jau kalbėjos su 
Amerikos saugumo valdinin
kais. O po penkių dienų jis 
susitiko su savo padėjėjais ir 
prikalbino juos, kad jie pasi
duotų saugumui.

TELEVIZIJA KALTA
Long Islande teismas svars

tė bylą, kurioje vyras ap
skundė savo žmoną, kad ji nuo 
antros valandos po pietų iki 
antros valandos nakties klauso 
televizijas ii*4rukdk> jam mie-

KAS YRA DIEVAS? .
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIE TURI BŪTI ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU DIEVU?

šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus >dviejų Vilkaviškio seminarijos profe
sorių: prel. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksus 
naujausiame veikale
DIEVAS !■ SMOGOS

Didžiulio formato 517 p.
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darbininkas
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tikėtis pagalbos žmogaus su 
milicijos drabužiu. Dar dau
giau: mūsų žmonės ramiai 
vaikščioja, ilsisi, ramiai miega 
dėl to, kad juos saugoja mūsų 
milicija. O apie jūsų vadovau
jamą mil-ciją to niekaip nepa
sakysi.

Dėl tos tai priežasties, Ti- 
mofei Kuzmič, kloniuojuosi 
jums žemiausiai savo ir ,dne- 
propetrovskinlų vardu už jūsų 
perdaug šiltą palankumą ššč- 
jusiem į lankas chuliganam ir 
plėšikautajam.

O dar ta pačia proga pra
šau Jus pasikloniokite savo 
viršininkam — tiem iš rajono 
ir respublikos milicijos valdy
bos. Dnepropatrovsko gyven
tojai kažkaip nejaučia jų va
dovaujamos rankos kovoje su 
plėšikautojais ir chuliganais, 

lopytas, dėl visako pasiima jį Gal būt, šie" vadovaujantieji 
su savim. draugai patys prisibijo su jais

Ir nuostabus dalykas, drau- susitikti ir dėl to stengiasi jų 
ge Tlmofei Kuzmič, milicijos išvengti? O susitikti- ris dėlto 
atstovų tada su žiburiu nerasi, reikėtų. Taip sau tarnyifškai. 
Jie dingę kaip į vandenį, šauk, O to prašydamas žemai jum 
rėk — nieks neatsišauks. O lenkiuosi, 
juk sovietinis pilietis turi teisę

tL Ttafrjfe 
MSUSM ai ttMfrfe./-•" v"'..

tiktam kaą tas ty> 
teta. T*s cems te tam jo nere- 

WHy»jo, viro“
iš tarnybos, pasalintas. Grįžęs i raryzių,

Italų
Guareschi, pagarsėjęs . savo 
veikalu ir filmu “Don CanuBo 
mažasis pasaulis”, balandžio 
pradžioje buvo teismo pas
merktas metus kalėti už buv. 
min. prm. de Gasperi ap
šmeižimą. Nuteistasis pareiš
kė, kad jis apeliacijos neduos: 
‘Mane kalino fašistai, mane 
kalino vokiečiai; dabar kalina 
mane šitie. Kalėjime aš pasil
sėsiu ir galėsiu medituoti.”

Guareschi aprašytas klebo
nas Don CamiUo, ką daryda
mas ar padaręs, vis pasitarda
vo su altoriaus Kristumi Tur 
būt, ir Guareschi bus gavęs 
patarimą, kad reikia pirma at
likti geras rekolekcijas prieš 
ką rašant apie meisterius?..

paleido akmenį tiesiai į Gblia- 
to kaktą ir jį užmušė.

Ar iš tos mėtyklės vietoj ak
mens nebūtų galima paleisti 
atomo?... r--.-

lovas išsikalbėję te su Paniuš- 
kmu, kuris buvįcri kitados Ru
sijos atstovas Amerikoje, b 
dabar yra MVD užsienio sky
riaus viršininkas.

Gruodžio 19 visi trys jau 
buvo vėl Berlyne. Iš čia jie bu
vo komandiruoti į Vieną. Sve
timais dokumentais apsirūpi-

PIBMAS SUŽEISTASIS
Amerikos civilinis lakūnas 

Paul Holden, kuris Indokinijo
je skraido amerikiečių trans
porto lėktuvu, buvo sužeistas 
komunistų priešlėktuvinės 
granatos.

buvo raistas tas raportas. Iš- jam pareiškė, jog-M 
aiškėjo, kad į jiį raąką^ pa- ; jąę 'aukštasis * 
teko per Roger Peyre malonę, buvo išmestas 
Pastamsig hmm sMMataSL Bet nekas
taip atsitiko, kad tas iksyre iš duoti naujos tarnybos. Aukšta 
arešto buvo kažkeno palestas, sis komisaras Pignon,'kuro i- 
Kažkas jam į6wė į rankas 
80,000 dolerių ir užsienio pa
są, ir jis dingo Pietų Ameriko
je. Apie tai pasistengta ir Pa
ryžiuje nekalbėti Jis taip pat 
buvo (vienas iš piastrų aferos sugabenti į Paryžių 5 milijonas 
dalyvių. .

Vėliau susidariusi tyrinėji
mo komisija aiškino, kas ga
lėjo būti tas, kuris jį paleido 
ir padėjo išketiaufi. Daviniai 
nebuvo paskelbti, 
autobuse pas du vietnamiečius

Tiesa pasakoma ir juokais^ 
Maskvos juoką fauknštis 
“KrokodiF’ pereitų metą lap
kričio nr. paskelbė laišką 
Dnepropetrovsi&o milicijos vir
šininkui dr. Jakovenko T. K. 
Jame iškyla, kiek Sovietą 
Sąjungoje pilietis saugus vaka
rais. Rašoma:

...0 va, Dnepropetrovsko gy
ventojai... gauna dažnokai su
sidurti su chuliganėlis ir plėši
kais. Žinoma, Jums būtų labai 
malonu, jeigu kiekvienas Dne
propetrovsko gyventojas su 
Majakovskiu kartotų: “Mano

milicija '
Mane

saugo”.

Paukščių stebėjimo stotis, 
kuri buvo M. Lietuvoje, Rasy
tėje, dabar veikia i»etų Vo
kietijoje, Radolfzell. Ji prane
ša, kad gandrų skaičius pietų 
Vokietijoje regimai nyksta. 
Srityje tarp Radolfzell ir Heil- 
bronn 1948 buvo 253 gandrų 
poros ir '629 jaunikliai Blo
giausi metai buvo pernai, nes 
gandrų tebuvo 128 poros ir 
301 jauniklis.

Ar dėl to gandrai nyksta, 
kad jie žmonėm vis mažiau 
reikalingi; ar dėl to žmonių 
prieauglis nyksta, kad gand
rų skaičius mažta?..

franką, o per tą visą laiką apte 
SM-700 mihjardą frantai ®rite 

-.aąfe pasatam ar Su mtaardus 
dolerių. O tuos dolerius reikė
jo gauti iš Amerikos, kad juos 
paleistum į spekuliantų kiše
nius.

Už dolerius mielai parduo
davo Indokinijoje piastrus ir 
komimistų vado Ho Chi Min- 
ho agentai... Pastovių fronto 
linijų kare tarp komunistų ir 
prancūzų bei jų sąjungininkų 
Indokinijoje nėra. Minho par
tizanai dažnai dieną dirba kaip 
ūkininkai savo ryžių laukuose, 
o naktį jie išsitraukia ginklus.. 
Komunistų agentai iš gyvento
jų surenka ir mokesčius. Ne 
būtinai tik tose srityse, kurias 
valdo komunistai. Surenka 
piastrais. Taip pat Minho a- 
gentai nugabena į prancūzų 
valdomas sritis Indokinijos 
gaminius — pipirus, sierą, ci
ną, volframą, šviną, fostatą ip 
kt. Ir juos parduoda taip pat 
už piastrus. Už tuos piastrus 
perka dolerius ir svarus, iš to
kių pulkininkų; kaip Bellon, iš 

. tokių kultūros nešėjų kaip 
Monasterio ir daugelio kitų 
“firmų”. Kiti vėl perka pias
trus.

Tarpusavio prekyba “neka
riauja.”
VIENI JODO LENKTYNIŲ 

ARKLIUS, KITI PERKA 
" GINKLUS

Yra ir kitokių keistenybių. 
Antai, Vietnamo buvęs kara
lius, 6 dabar vyriausybės gal
va Bao Dai noriai važinėja su 
žmona po Prancūzijos pama
rius (Rivierą), perkasi teiį,rū
mus ir barsto pinigus arklių 
lenktynėms. Matyti, jų turi 
gerą kapšį, nes tik 1949 metais 
Bao Dai į Prancūzijos tankus 
sukrovė 221 milijoną frankų 
savo “juodajai dienai”. Gi tuo 
pat metu jo priešas Ho Chi 
Minh važinėja po džiungles, 
tikriausiai ne ryžius lukšten
damas, o partizanų ir piastrų 
ieškodamas. Už juos perkasi 

.sgįpklus, ne arklius. Pradeda
mas karą su Prancūzija 
(1946), Ho Chi Minh turėjo 
tik 15.000 šautuvų ir kelis kul
kosvydžius. šiandien jau kas 
kita. Prancūzijos iždo pinigais 
komunistai perkasi ir kai ką 
daugiau.

NEBAUDŽIAMAS ’ 
ŠNIPAS

Indokinijoje gen. Revers pa
darė inspekcinę kelionę ir 
rašė apie ją raportą. Raportas 
buvo slaptas. Netrukus po to 
visai atsitiktinai Paryžiuje

■ iJLa^vos siųstas teroristas, 
kapitonas Nikolaj Chochlov, 
yra 31 metų. MVD tarnyboje 
turi didelį stažą. Karo metu 
jam buvo pavesta nužudyti 
Vokietijos komisarą Gudijai 
Kube. Po karo jis veikė to
liau MVD (vidaus reikalų mi
nisterijos) vadinamam “devin
tajame skyriuje,” kurio užda
viniai yra rengti atentatus ir 
perversmus užsieniuose. Vy
riausioji to skyriaus būstinė 
yra Lubiankos kalėjimas Mas
kvoje.

N. Chochlovui 1952 metais 
buvo paverta nužudyti vieną 
rusų em grantą Prancūzijoje. 
Tada jis atsisakė. Kai dabar 
pavedė nužudyti rusą Okolo- 
vičių Vokietijoje, Chochlovas 
nedrįso atsisakyti, nes jautė, 
kad jo atsisakymas bus jam 
pačiam lemtingas. Tad jis ė- 
m&i at^tatui rengtis su min- o
tmu pabėgti. .

nę ir atvykę, — vienas lėktu
vu, kitas traukiniu, jie turėjo 
Vtenoje susirasti “vengrą”, 
kuris iš tikrųjų buvo sovietų 
MVD pulk. Sergej Okun. 
Sausio 13 ten atsidūrė ir 
Chochlovas. Jam Okun. prane
šė, jog Mastau nenori, kad 
teroras botą įvykdytas Berly
no konferend jos metu. Reikėjo 
laukti.

; ■ ‘svC
Ko sovietai .negali padirbti?
Savo padėjėjam Chochlo

vas nurodė, kad jie turi būti 
vasario 12 Ziuriche, Šveicari
joje. Įteikė jiem Šveicarijos 
pasus. Tikrus, ne falsifikuo- 

. _ . . . . _ __ , „ . . _ . tus. Šveicarijos pasai MVD la-Pne savo aukos tykoja Afn- x Tuo metu Maskvoje Choch- blausiai vertinami, nes lig šiol 
MVD nepasisekė sugalvoti 
mašinos, kuri sugebėtų taip 
padirbti Šveicarijos pasus, kad 
jie nebūtų pažinti. Visa kliū
tis tai, kad Šveicarijos pasuo
se datos yra perforuotos, iš
badytos. Ir MVD paruošiamos 
mašinas išbado jas ne visai 
taip kaip originaluose. Kad pa
rūpintų Šveicarijos pasus, so
vietų agentai Šveicarijoje turi 
sudarę sąrašą žmonių, $ ku
rių galima mėginti jų pasus nu
pirkti ar kitu būdu išgauti. 
Ta^i — tikrus pasus.



Kiekvienas lengvai supras, 
kaip mane sukrėtė motinos 
pMakojtaM! B pirmo jos žo-

• Gegužis 13 visi prašykime 
Nekalčiausios Marijos Širdies 
Lietuvai laisvės.

yra kilęs M ktierikoiK] 
arba, dvmrifikjn! žrapoto- _ 
vienuolynai mokyklas ištaikė 
ir knygas perrašinėjo, jfe taip 
pat mokė geriau įdirbti žemę,

Pirmiausia, aišku, nuėjau 
kavinėn, bet ten niekas nieko

tina ii KattEmljM buvo Mnry- 
lonl i Ženeva palyti kinu Se- 
legactyM, kad aftnu paleistu, 
bet Jos nei nepriėmė.

Bet dar anksčiau už Mark
są (kone visu šimtu metų) 
prancūzų enciklopedistas Vol- 
taire, ragindamas “sutraiškyti 
tą begėdę” (Katalikų Bažny
čią), buvo siūlęs ir savo prie
monę tam pasiekti: “šmeišk, 
šmeišk, o vis šis tas prilips.” 
Šmeižtais, žinoma, buvo pra
kaltos kai kurių tamsesnių 
žmonių galvos, kurios ir šian
dien dar nepameta minties, jog 
visa pikta ėjo iš Katalikų Baž-

■CgipSM^IPTTpM RATPSt 
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EĘ-įį________ — toto

“Mmri ntriHkwdw, 
sulaikanti kultūros pažan

gą. Paprastai tokie “kultūri
ninkai” užmerkia akis istorijos 
faktams, kurie K. Bažnyč’os 
nuopelnus parodo. Yra žinoma, 
kad iš 4& viduramžių universi
tetų 38 buvo Katalikų Bažny
čios įkurti ir išlaikyti. Tada 
tik kunigai ir vienuoliai dau
giausia buvo raštingi žmonės. 
Iki mūsų laikų išlikęs anglų 
kalboje “clerc” (raštininkas)

ntomw ir koropondencijaa redakcija taiso savo
Ipariai senyn! ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pastra- 
atmbanM nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimu tun-

r MM neatsako-

Kad šiuo atveju anglam rūpi tiktai biznis, aiškiai pasakė 
vienas jų gumos gamintojų bosas Singapūre. Jis pareiškė, jog 
gumos prakyba dar pagyvės ir kainos pakils, nes ir rusai duos 
savo užsakymus. Tuo nei kiek neabejojame. Bet taip neabe
jojame, kad dabar už gumą turės brangiau mokėti visos kitos 
valstybės, o bolševikai ją gaus pigiau, nes gaus tiesiai. 
Aplinkinis kelias visada brangesnis. Taigi, Maskva dar kitos 
naudos susilaukia: jai liks daugiau pinigo savo šnipams.

Nieko nesuprasdamas, dan- 
htnfntam pirma pažvelgė i ma
ne, o puktf į tarnaitę-

— Koks Oa arabas? — pra
bilo jis pagaliau. — Drožtot, 
ponas. Vatam galite ateiti. Su 
sesmmmKU panaąioesup.

Bėjau i gatvę. Vartai utak 
darė Įiailhil mma ■■Alai Jp 
urai jDe vyjtafrt
Gerai jridfcnSjan gatvę ir to- 
IfaiK Mk Wė namo

---.v '

— Negalima. DrošHt sau.
— O paskui galima jūsų 

šeimininką matyt?
—Kodėl gi? Tik dabar 

drožkit Juk matai, kaip ank-

nežinojo ir net nebuvo jo pa
stebėję. Jis buvo atsitiktinis 
svečias. Arabą . šeimininkai bu
vo pastebėję — jo išvaizda 
per daug krito j akis. Bet kas 
jis buvo — niekas nežinojo. 
Palikęs savo adresą kavinėje, 
pradėjau vaikščioti miesto gat
vėmis ir krantinėmis aplink 
prieplauką, bulvarais, pažvelg
davau į visas viešąsias vietas, 
ir niekur neradau nieko pana
šaus nei į baroną nei į jo drau
gą! Neišgirdęs barono''pavar
dės, negalėjau kreiptis į poli
ciją, tačiau pranešiau dviems- 
trims viešosios tvarkos daboto
jams (tiesa, jie labai nustebę 
žiūrėjo į mane ir nevisai ma
nim patikėjo), kad dosniai at
lyginsiu jų uolumą, jei jiems 
pasisektų pastebėti tuoj du 
žmones, kurių išvaizdą pasi
stengiau apibūdinti kiek gali
ma tiksliau

Balandžio 30 jie paskelbė, kr.d daugiau nebedraus gumos 
pardavinėti Sovietų Sąjungai ir jos satelitams. Gaila, kad tas 
anglų nutarimas vienu mėnesiu pavėlintas — nepaskelbtas, bą- 
ladžio 1, kai juokdariai krečia išdaigas. Mat labai juokingi at
rodo britų argumentai, kodėl jie taip padarė. Girdi, pastebėta, 
jog Sovietų Sąjunga, kiek jai reikia to minkšto daikto, gauna 
aplinkiniais keliais. Vadinasi, geriau duoti tie si a i....

Yra žinoma, kad Sovietų Rusija aplinkiniu keliu gauna taip 
pat kitas karines medžiagas, net pačius ginklus, net ir tų ginklų 
paslaptis. Taigi, duokime ir jas t i e s i.a i . Kam tada gr.u- 
dyti juoduosius agentus-spekuliantus, kurie varo šmugelį 
ginklais, arba šnipus, kurie atomines ir kitas paslaptis vagia. 
Geriau viską duoti tiesiai — už gerą pinigą kaip ir gumą....

Paskui mano drauge atva- - 
žtavo į kaimą. Pirmą kartą ta
po motina... ir gyveno dar su 
vyru keletą metų.. Bet pir
mykštė laimė buvo dingusi. 
Tamsu pasidarė jų gyvenime
— ir toj tamsa nepraėjo. Ki
tų vaikų fe neturėjo nei prieš 
nei po to...•

Motina visa suvirpo ir užsi
dengė veidą rankomis.

— Bet pasakyk dabar, — 
tęsė ji padvigubinusi jėgą, — 
argi mano draugė kuo nors 
kaita? Ką jtaai galėjo sau pri
kišti? Kodėl jai praeitis turi 
atrodyti tokia batai po tiek me
tų? Makbetas užmušė Banką*
— tai nenuostabu, kad jam 
kažkas akyse galėjo rodytis... 
o aš...

Bet čia motinos kalba tiek 
susipainiojo ir susimaišė, kad 
aš jau nebep&jėgiau jos su
prasti... Neabejojau, jog ji 
kliedi.

Vergija dabar vėl atgyja 
ten, kur nuo Dievo nusisuka
ma, kur manema, kad prancū
zų ir rusų revoliucijos davė 
daugiau negu Kristaus moks
las; Iš tikrųjų, jos pasisavino, 
bet iškreipė kri^Souybės i- 
dejas, ir dėl to žmones vėl 
grąžina į barbarišką padėtį. 
Taip yra su ta revoliucininkų 
kartojama “lygybe, laisve ir 
brolybe!”

Lygiai toks pat nepagrįs
tas priekaištas daromas Kata
likų Bažnyčiai skeliant, kad

Audra buvo nutilus, bet 
daugelyje vietų mėtėsi nuplėš- ‘ 
tų čerpių, išblaškytų tvorų 
lentų, nulaužytų medžių šakų...

— Kas jūroje darėsi nak
čia? — nenoromis galvojau, 
žiūrėdamas į audros paliktus 
pėdsakus.

Ėjau neskubėdamas, bet ne
sustodamas, žingsnis po žings
nio, su keistu jausmu širdyje. 
Laukiau kažko nepaprasto, ne
galimo ir kartu buvau įsitiki- gliĮf inissii, įg IbmiBml

džio supratau, kad ji kalba 
apie save, o ne apie draugę? 
Taigi, tikrai tai buvo mano tė
vas, kurį aš mačiau nemiego
damas! Jis nebuvo užmuštas, 
o tik sužeistas__ Ir ns buvo
atėjęs dar kartą, bet pabėgo, 
jos išgąsčio išsigandęs.

Ūmai viskas man pasidarė 
suprantama: ir ta neapykan
ta, kuri kaikada kildavo moti
noje, ir jos nuolatinis liūdesys, 
ir mūsų vienišas gyvenimas...

Atsimenu, galva man sukcs, 
ir aš griebiausi už jos abiem 
rankom, lyg norėdamas ją su
laikyti vietoje. Bet vi?na min
tis, kaip vinis, įstrigo man į 
galvąj. aš ryžausi, kas bebūtų, 
vėl surasti tą žmogų! Kodėl? 
Kuriam tikslui? Aš to nesuvo
kiau, bet surasti... Surasti jį 
— tai mano gyvenimo ar mir
ties klausimas!

Kitą rytą motina pagaliau 
nusiramino. Palikęs ją mūsų 
šeimininkų ir tarnų globoje, 
išvykau,

sudėūmo stipraus darbininko 
figūra. / .

— Kas yra? Ko reikia? — 
paklausė jis užkimusiu balsu, 
—ir, niūriai išklausęs manęs, 
pakartojo tarnaitės žodžius.

— Bet kas gi čia gyvena?— 
prabilau

— Mūsų šeimininkas.
— O kas jis toks?
— Stalius. Šitoj gatvėj Visi 

staliai. ' ~

Kas būtų, jei tokios bizniškos politikos nuosekliai laikytų
si visi ir vfeur? Pavyzdžiui, daigumoje valstybių draudžiama 
prekiauti kokainu, heroinu, opiumu. TačfMu visa tai įgabenama 
aplinkiniu keliu Policija turi daug darbo ir išlaidų spekuliantus 
gaudydama. Kam to reškia? Kurią nors ba>.ndžio d’eną, ge
riausią pirmąją (April Fool), leiskime narkotikais prekiauti 
riešai ir tiesiai. Kainos greičiausiai du* sumažės, nes speku
liantai tiek netaps. Tik reikės atidaryti daugiau bepročių narnų. 
Bet didelis čia skirtumas, palyginus su beprotis k a 
prekyba, kuri kloja gumą po priešo ratais, kad jis lengviau pri
važiuotų ir visus sukištų į beprotišką bolševikų kolchozą?

stabaus, kad dabar milijonai 
žmonių guldomi į grabą. To- /'dl 
kiu būdu ir pasiekiama “tais-, į|| 
vės, lygybės ir brolybės”, at- ų- 
jungtos nuo religijos. z-

Katalikų Bažnyčia, tiesa, 
nebuvo įsteigta tam, kad ji iš- 
vaduotų žmones iš visų politi- || 
n’ų ir socialinių rūpesčių. Jos 
tikslas buvo ir yra

vesti žmogų į Dievą.
Jį radęs, žmogus lengvai ga- 

Ii rasti gerus sprendimus v- J 
šiem savo rūpesčiam. Jie įgy- | 
ja savo prasmę net ir tada, kai £ 
būna labai sunkūs darbe ar 
gyvenime, žmogus tada nepa- | 
lūžta, nes eano, kad yra Dievo I 
rankoje.

Jis taip žino, kad kiti žmo
nės tokie pat, kaip ir jis. Tai 
yra jau pagrindas lygybei ir 
brolybei, pagrindas demokrati- 
jai ir laisvei. Visi tie pagrin- | 
dai, kaip kas begalvotų, suei
na į krikščionybę. Kur tik ji £ 
susilpsta, ten anksčiau ar vė
liau nyksta ir demokratija su 
visais trim šūkiais: laisve, ly- '? 
gytie ir brolybe. Mk.

Prieš mane jauna tarnaitė, 
suvelta galva, mieguistomis 
akimis. Ji, matyt, ką tik pa
budo iš miego.

— Čia gyvena baronas? — 
klausiu, ir greitu žvilgsniu 
stengiuos apžiūrėti gilų aukš
tą kiemą. Taip, viskas taip. 
Štai ir lentos, ir rąstai, mano 
matyti sapne.

— Ne, “ atsako man tar
naitė, — baronas čia negyve-

Kas hutų, jei taip darytų visi ir visur
Vistas mūsų judėjimas yra paremtas ratu Ratai yra po 

automobiliais, lėktuvais, tankais ir patrankomis. Bet po tais 
ratais yra dar padėtą guma. Kam pritrūktų gumos, tas 
negalėtų nei greitai važiupti, nei lėktuvu nuo žemės pakilti, nei 
kariauti. Del to guma priskiriama prie daiktų, reikalingų ir ci- 
rilniam gyvenimui ir karui. Tai yra karinė medžiaga. O 
tokios prekės priešui lengvai nepakišrmos, jei nenorima, kad 
jisai, arčiau privažiavęs ar priskridęs, smogtų per galvą. Deja, 
anglai yra kitokios nuomonės.

įvykių. Jai tarytam buvo nęs, kad kas nepaprasta įvyks, 
pikta pačiai ir gėda kas iš jos, 
galbūt nenoromis, buvo iš
sprukę; o galbūt, ji ir neatsi
minė gerai, ką ji buvo pasa
kius pusiau kliedėdama.

Visą naktį negalėjau užmig
ti. Lauke staiga pakilo baisi 
audra. Vėjas kaukė ir šėlda
mas draskėsi, langų stiklai 
skambėjo ir drebėjo, t ore gir
dėjom baisūs cypimai ir vaito
jimai, tarytum ten, aukštai, 
kažkas sprogtų ir su pasiutu
siu verksmu pralėktų viršum 
braškančių namų. Prieš auš
tant užsnūdau...

Staiga man pasigirdo, kad 
kažkas įėjo į kambarį ir išta
rė mano vardą — nestipriu, 
bet griežtu balsu. Pakėliau gal
vą ir nieko nepastebėjau. Grei
tai apsirengiau ir išėjau iš na
mų.

Išieškojęs iki pat pietų, grį
žau namo. Motina jau buvo 
atsikėlusi iš lovos. Be įprasto 
neramumo ar gailesio, ji dar 
susimąsčiusi ir tai man kaip 
peiliu raižė širdį.

Vakarą praleidau su ja. 
Mes beveik nieko nekalbėjo
me. Ji nė vienu žodžiu nepri
siminė nei savo pasakojimo 
nei to, kas buvo įvykę prieš 
tą dieną. Mes tarytum slaptai 
buvome susitarę nepriminti 
vienas antram visų tų keistų

Ūmai už dvidešimties žings
nių pamačiau arabą'. Apsisiau
tęs tuo pat apsiaustu, kurį ka
vinėje turėjo, jis tiesiog kaip 
iš žemės išdygo ir, atsukęs nu
garą į mane,'plačiais žingsniais 
ėjo kreivo skersgatvio siauru 
šaligatviu!

Pradėjau jį vytis, bet ir jis 
padvigubino žingsnius, nors ir 
neatsigręžė, ir dingo už išsiki
šusio namo kampo. Atbėgau 
iki to kampo, aplenkiau jį taip 
pat greitai, kaip arabas. Kas 
per stebuklai! Prieš manę il
ga, siaura ir visiškai tuščia, 
paskendusi rytmečio rūkuose 
gatvė — bet 'mano žvilgsnis 
pamato ją iki pat galo, galiu 
suskaityti visus jos pastatus. 
Jokia gyva būtybė nekruta! 
Aukštas arabas su apsiaustu 
taip pat staigiai dingo, kaip ir 
pasirodė! Nustebau... To# 
gatvė, kuri tiesiasi prieš mano 
akis, visa nebylė ir 
apmirusi, buvo mano sapno 
gatvė.

Pradėjau ieškoti akimis. 
Taip. Štai ys — mano sapno 
namas. Štai ir senoviški vartai 
akmens tvoroje. Tiesa, namo 
langai ne apvalūs, o keturkam
piai... Bet tai nesvarbu. Bel- 
džiuos į vartus du, tris kartus, 
vis smarkiau ir smaridan. Var

ta Gegužės 13 prisiminkime, 
kad mūsų tauta istorijoje var
tojo daug grikių ir apsigyni
mo būdų savo laisvei ginti, bet 
dar niekada nepatarto jo visos 
tautos sukaupto didžio maldin
gumo ir atgailos.

• Gegužės 13 susfanąstyki- 
me, kad ir mūsų pačių kaltės 
gali būti dafinri tos nelaimes,

>— Kaip gi ne?
Jis vakar išvažiavo.
Kur?
faDettiKML.

— Amerilum! —, pakarto
jau nenorom. — O ar jis grįš?

Tarnaitė įtartinai pasižiūrė
jo į mane..

— To mes nešinome Galbūt 
visiškai negrįš.

— Ar jis ilgai čia gyvenoj
— Ne&gai,xgal savaitę. Da

bar jb visai nėra.
O kaip jo pavardė, to ba

rono?
Tunaiti išplėtė akta.
— Jūs nešinote jo pavardės? 

Mes jj vadinom tiesiog baro- 
nu. Ei, klausyk, Petrai! — su
šuko ji matydama, kad ver- 
sroost pirmyn. —• mn ma. 
kažkoks svetfanas čia visko 
Maustai ja*

’W,n• N P“*® tae&ivio nusmaįlmtos, ir
^^”;**”” ”** “*” ne tam, kad dartjfan*ų rri- 

kataB tatatu.' bet kad tikėjimą 
PsramsujOBKinu : imtate Kuriam

gi Btan tikrini K. Marksas 
^3l50 
S&50

o-bolšev&ai tą posakį pab
rinko. savo materialistinės pa
saulėžiūros pagrindu (Sovietų 
<fidžioji enctakųpedįja, tomas 
3, 1950)? Žinome gerai, kad 
beffievMkasis bt^ševizmas ne
padeda žmonėm lengviau duo
ną uždirbti; dar jos trūks-

am kitam tiek
ima, kaip Kat
gfaplhiatna, kad $ r ...
ir tamsi, ir di- flyEos ,o visa gera atėjo tiktai 

fao įmonių Ariau- prancūzų revoliueijos,socia- 
Mzmo. Prancūzų rev^utiiun- 
kams priskiriami dažnai kar
tojami šūkiai:

“latisvė, lygybė, broiybė”.
Kas neskaito šv. Rašto, gali 

ir nežinoti, kad krikščionybė 
jau prieš 2000 metų tai skel
bė. šiai, šv. Povilas rašė gak
toms: “Jūs, brotiai, esate pa
šaukti į laisvę” (Gal 5,13), o 
laiške kolosiėčiams pabrėžė: 
“Nėra nei pagonies nei žydo.„ 
nei svetimšalio ar skito, vergo 
ar laisvojo” (Kol. 3,11). Va- 
dinasi, visi yra lygūs, visi bro
liai. “Jau ne kaip vergą (priim- 

-ki) bet vietoje vergo myli
miausią broti” (Pilem. 16). 
Galima būtų gausybė tų cita
tų pririnkti tiktai iš apaštalų 
laiškų.

Apaštalai taikė gyvenimui 
Kristaus mokslą, už kurį kil
nesnio žemėje nėra. Del stip- 

' riai pabrėžtos ir re kalaujamos 
art mo meilės, kurioje telpa 
begaline laisvė, brolybė ir ly
gybė, ano laiko žmonėms krik- 
čionybės pradžioj rodėsi net per 
griežta. Jie sunkiai suprato, 
kaip visi gali būti lygūs, kaip

mtestita ir tiltm. Ytau eSS 
mėflbl išangni prie riflniMlšynų- 
Apricritai, Naivus žmogus ne- 
gtočyja, kad krikščionybė pa
tiesė pagrindus dabarties mū
sų kultūrai.

Kas ieško praeityje ar da
bartyje dėmių ir jas Bpdo prie 
KatalBcų Bažnyčios, tai 

keieriepai >s ptaūdina, 
sutirština, norėdamas už

dengti šviesųjį jos darbą..
Jis be to, užs’spyruriai ne

nori skirti krikščionybės nuo 
krikš6onių, kurie taip pat yra 
žmonės, ir netobuli, ir kai ku
rie nutolsta nuo Kristaus mok
slo. Bet dėl to jis nepasidaro 
“opiumas” ir netikęs mūsų 
gyvenimui tvarkyti- Niekas i- 
dealesnių gyvenami! dėsnių už 
Kristų nepateikė, ir veltui 
žmonės :eško paka&alo — jie 
ras tiktai smSį savo namams, 
kurie grius, sutikę - pirmą 
smarkesnį dūžį.

Mes jau išgyvenome pražū
tį vietos didelės valstybės, ku
ri savo namus norėjo atremti 
į pagon:škąjį germanų tikėji
mą ir tautinį socializmą. Tai 
buvo hitlerinė Vokietija, la
bai piktai puolusi K. Bažny
čią, bet ji pati sugnit^o ant 

išžodytojų žmonių lavom;* 
nes ją jau valdė nebe žmo

nės, o žvėrys (palygink St. 
Ylos “Žmonės ir žvėrys”).

Tokie pat žvėrys tebesiautė- 
ja Sovietų Sąjungoje ir jos už
imtuose kraštuose. Ten vals
tybė statoma ant komunistinių 
pagarindų, kurie atmeta bet 
kokį tikėjimą į Dievą. Dabar 
dar sakoma, kad ten socializ
mą iškraipė, kad < bolševikai 
nuo jo nutolo, kad atskiri as-_ 
menys valdžioje ten yra per 
(žiaurūs. Kai visa tai praeis, 
kai kitos kartos šaltai mūsų 
laikus vertins, jos vis tiek ieš
kos priežasčių
kodėl išaugo tokie šiurpūs 

žmonės ir kodėl susidarė 
tokia baisi santvarka.
Negi kas tada paslėps, kad 

piktą sėklą sėjo jau anie Vol- 
taire ftneižtai, Markso “opiu
mas” ir visa eilė “kultūrinin
kų”, kiwie ilgą laiką kalė 
žmonėms į galvą, kad Dievą 
reikia padėti į muziejų, o K. tauri slegia pasaulį. 
Bažnyčią į grabą. Nieko nuo-, '
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Detroite

Aldona Baužinskaitė

Gegužės 13 viso pasaulio lietuviai meldžiasi už Lietuvą

skaitė Arvydas 
apie asmenybės 
Diskusijos buvo
Vakare visi są-

Baakstointo, Australijoje, 
savaitgalio mokyklą lanko 45 
mokiniai. Dėstoma: tikyba, lie
tuvių kalba, Liet, istorija ir 
geografija, tėvynės pažinimas, 

dainavimas. Mokytojauja: 
kun. P. Butkus, Ramanaus
kienė) J. Kantonas, J. Rama* 
nauskas, Miliauskas, B. Ge-

rflavom. Tuoj pat įvyko 
Mįįė pašitar nuis
nfią *fr»i*frrink>ų skyriaus 
tais. »Vėfiau tarėmės ir 
tyįrybni-š nrgagtraHpiAig

Brazilijoje — Vytauto Di
džiojo mokyklos patalpose, 
Vila Betoje, kiekvieną sekma
dienį vyksta jaunučių popietės, 
kurias veda muzikas J. Kasė* 
liūnas.

Pirmą valandą buvo pietūs, 
kurtuose dalyvavo keletas sen
draugiu ir vienas svečias B 
Australuos. šis papasakoja .a-j 
pie ateitininkų veiklą kengū
rų krašte.

Rengiant šį sąskrydį, daug 
darbo ir rūpesčio įdėjo Detroi
to stud. at-kų dvasios vadas 
kun. V. KrščiūnevkBus ir vi
sa dalyva (A. Pdikaitis, Ir. 
Vy&ūtė, Br. Jasevičius ir, ži
noma, visur suspėjantis Pr. 
Zaranka (jis nepriklauso val
dybai). Daug nuoširdumo pa
rodė ir kiekvienas iš šeiminin
kų. I. M.

jauna Urugvajaus lietuvaitė, 
baigė pedagoginį institutą ir 
gavo pradžios mokyklos mo
kytojos diplomą.

Gene P&garauskritč, Urug
vajaus lietuvaitė, baigė medici
nos fakulteto dtetistų skyrių 
ir dirba geriausioje Montevi- 
deo ligoninėje.

Corty mieste, Anglijoje, vei
kia šeštadienio vargo mokyk
la, kurią lanko 8 vaikai. Mo
kytojauja J. gaMevidus.

RetagoMas KMftnaass, į3 
metų, biržietis, Kopenhagoje, 
Danijoje ^konservatorijoje bai
gė dirigento - tepekneisterio 
klasę.

(laiškas iš Vienos)
Prieš keletą metų Europos 

Tarybos Patariamasis Kong.e- 
sas galutinai išjudino ir ant 
kojų pastatė Europos vienybės 
idėją. Kad > tačiau pamažu 
neišblėstų ir su vyresniąja kar
ta nenueitų į, kapus, buvo nu
tarta šią mintį perduoti jauni
mui. ‘

Liet. Studentų Sąjunga 
Sydnėjuje išsirinko naują vai
dybą: A. Olšauską — pirm., 
P. Daukutę —. sekr., V. Pata

riant slapyvarde), tenoriu ati
taisyti iškraipymus:

1. Kol. K. K. tariama mano 
citata “neatrodančius protin
gus” nėra nei žodžiu, nei min
timi pavartota mano rašinyje.

2. Kol. K. K. minimas jau
nųjų nutolimas nuo Studentų 
Sąjungos darbo kaip tik gali 
būti vyresniųjų aktyvaus reiš
kimosi vadovybėje išvada. 18- 
25 metų amžiuje poros metų 
skirtumas yra jautriai jaučia
mas. Pareigų paskirstymas 
jaunesniųjų tarpe (o mano mi
nimo 3-4 kurso studentai jau 
turi būti joms priaugę) pagei
daujamas ir pedagoginiais ir 
praktiškais sumetimais. Spren
dimo šiam klausim”! ieškoji
mas, turbūt, bus ir ateities už
davinys. Vienok svarbu, kad 
Sąjungos vadovybė kasmet tu
rėtų jaipiesnių p’eauglį ir teik
tų sąlygas bedirbant mokytis 
tems, kurie to labiausiai reika
lingi.

3. Kol. K. K. prikiša man

teigiamai beveik visais Euro
pos vienybę liečiančiais klau
simais. Taip pat ir rezoliucija, 
už Europos ginybos bendruo
menę bei Montanos uniją bu
vo priimta dviejų trečdalių bal
sų dauguma, nežiūrint vokie
čių socialįstų ir bevanistų įžū
lios opozicijos.'

Bet čia reikia pabrėžti, kad 
Tuo tikslu 1952 m. spalio pastarieji nutarimai buvo 

mčn. Haagoje, Olandijoje, bu- į 
vo sušauktas pirmasis Euro- i 
pos politinio jaunimo kongre- ] 
sas. Jo mętu įvairių tautų jau
nieji atstovai plačiai išdisku
tavo svarbiausiuosius Europos 
jaunimo gyvenimą liečiančius 
klausimus: jaunimo darbo są
lygos, jaunimo laisvalaikis, 
jaunimo gyvenamoji aplinka ir 
t.t Nagrinėjant paskutinį die
notvarkės klausimą — jauni
mas ir politika, buvo visų iš
kelta tai, kad šių dienų jauni- i 
mas visai arba tik labai mažai 
tesidomi politinėmis problemo
mis.

Todėl kongresas vienoje iš 
savo rezoliucijų nurodė įvai
rias galimybes ir būdus, kaip 
įjungti į politinį gyvenimą pla
tesnes jaunimo mases. Be to, 
buvo sudarytas specialus ko
mitetas, kuris buvo įpareigo
tas rūpintis naujo kongreso 
sušaukimu 1954 metais.

Jei daugelis kitų minėto 
kongreso nutarimų liko tik po
pieriuje, tai paskutinysis buvo 
įgyvendintas. Š. m. kovo mėn. 
26-31 d.d buvo sušauktas Vie
noje antrasis Europos politi
nio jaunimo kongresas.

Jis vyko Austrijos’ parla
mento rūmuose. Taigi ten, kur 
anksčiau kelių amžių bėgyje 
buvo dažnai nusprendžiamas 
vienoks ar kitoks Europos tau
tų likimas.

Šiemet susidomėjimas kon
gresu buvo didelis. Dalyvavo 
beveik visų vakarų Europos 
tautų bei stambiausių politi
nių srovių atstovai. Stebėtojais 
buvo pakviesti ir egziliečiai 
jaunieji politikai ir laisvųjų 
sindikatų kovotojai.

Kongresą iškilmingai atida
rė Austrijos respublikos pre
zidentas Dr. h. c. T. Koemer. 
O susirinkusiuosius jaunuosius 
politikus Austrijos vyriausybės 
.vardu sveikino kancleris J. 
Raab. Anglijos vyriausybės — 
pasekretorius Mr. Foster, Mon
tanos unijos — Glisenti.

Kongreso bendroji tema: 
jaunimas ir Europos proble
mos.

Ji buvo diskutuojama ketu
riose darbo komisijose. Pirmo
ji ir antroji komisija nagrinė
jo grynai pelitinius klausimus, 
trečioji komisija atsidėjo so
cialinėms problemoms, b ket
virtoji —- lietė tik kultūrinius 
reikalus.

Nors darbo planas ir refera
tai buvo iš anksto paruošti, 
tačiau pats komisijų darbas, 
ypač politinės ir kultūrinės, 
nevyko sklandžiai. Ir tai dėl 
to, kad čia kai kam rūpėjo ne 
tiek skirtingų politinių nuomo
nių suderinimas, kiek politinės 
ambicijos užakcentavimas. Bet 
nežiūrint visų nesklandumų bei 
nesusipratimų, kurių buvo ga
lima pastebėti posėdžių metu, 
kongresą reikia laikyti pasise
kusiu. Žinoma, jei šį paaseki- 

* mą galima sutapatinti su nu
balsuotomis rezoliucijomis. Di
desnė kongreso dalis pasisakė

Cabramattoj, Australijoje, 
veikia savaitgalio mokykla, 
kurią lanko 18 mokinių. Mo
kytojauja: S. Klygienė —mo
kyklos vedėja, A. Cminienė, 
V. PetniūnieiTė, L. Veteitoenė, 
kuri. P. Butkus, J. Pėtniūnas, 
J. Veteikis ir V. Deikus.

Brazilijoje Algis Žukas, gi
męs Sao Paulo, baigė medici
nos mokslus ir gavo daktaro 
laipsnį. Ekonomijos mokslus 
baigė Algirdas Baužys, gimęs 
Lietuvoje, atvežtas 1929 m. į 
Braziliją.

J. Kvietytč Montraalyje, 
Kanadoje, turi savo moder
naus šokio studiją.

įtraukti rezolhicijon ir nubal- . 
suoti Krikščionių Demokratų 
frakcijos ir anglo-skandinvų 
konservatorių bei Bberalų pa
rėmimo dėka. Ypač vokiečių 
KD čia parodė geros iniciaty
vos ir 5 politinio sumanumo. 
Apskritai, stebint iš arčiau 
antrąjį Europos politinio jau
nimo kongresą, matėsi, kad vo
kiečiai, jei ir nevadovauja, tai 
bent visuose Europos apjungi
mo klausimuose turi raktines 
pozicijas.

Šia proga galima, pastebėti, 
kad vokiečiai tai išsikovojo tik 
savo vienybe, kuri nuostabiai 
pasireiškia CDU partijoje, šis 
politinis vienetas, kaip dauge
liui yra žinoma, apjungia ka
talikus ir protestantus. Ir šių 
abiejų konfesijų nariai, kurie 
per keturis šimtus metų nega
lėjo surasti bendros kalbos, 
šiandien drauge, petys į petį, 
kovoja už Vokietijos reikalus. 
Tai parodo ne tik vokiečių po
litinį subrendimą, bet kartu ir 
tautinį drausmingumą, kurio 
pasigendame mes ir kitos va
karų Europos tautos.

Kongreso metu buvo dažnui 
paliečiami ir egziliečiams a" ti
nai klausimai
Ir su malonumu galima kons
tatuoti, kad vakarų Europos 
politinis jaunimas gerai su
pranta pavergtųjų tautų reika

lus bei jų aspiracijas.
Ypač daug prielankumo paro
dė egziliečiams jaunieji anglų 
konservatoriai. Jų lyderis sa
vo frakcijos vardu kreipėsi į 
kongresą, prašydamas, kr d 
rezoliucijon būtų įtrauktas nu
tarimas,* kuriuo reikalaujama 
egziliečiams intelektualams 
greita ir veiksminga piniginė 
parama. Kongresas tai vien
balsiai ir priėmė.

Taip pat ir pabaltiečiai sten
gėsi supažindinti įvairių tautų 
jaunuosius politikus su savo 
kraštų dabartine padėtimi. 
Ypač draugiški santykiai buvo 
užmegzti su skandinavų tauto
mis, vokiečiais, austrais ir kt. 
Muencheno “Amerikos Balsas” 
turėjo pasikalbėjimą su lietu
vių egriliečiu ir pakėtė mūsų 
jaunimo problemas tėvynėje ir 
tremtyje. Taip pat ir austrų 
Vatikano radi© skyrius perda
vė pas&albėymą su Sėtuvių 
atstovu.

Kongresas pasibaigė pakilu
sioje nuotaikoje ir europietiš
ko susipratimo dvasioje. Tai 
parodo, kad jaunimas ir toliau 
ryžtasi kovoti už Europos tau
tų vienybę ir jų gerbūvį. Jų 
parodytoji gera valia daugiau 
ar mažiau prisideda prie Euro
pos vienybės subrandinimo h* 
pamažu ruošia kelią į visuoti
ną Europos tautų apjungimą.

Australijos lietuvių koloni
joje vis daug.au atsiranda be- 
simokančio jaunimo. Dalis jų 
jau ir mokslus baigė. Nese
nai universitetą baigė: Danutė 
Žilinskienė - Bortkevičienė — 
socialinius mokslus, Vytautas 
Daniela — filosofiją, dr. Jonas 
Mikužis, Lietuvoje baigęs me
diciną, dar kartą ją baigė 
Australijoje.

Šiemet Sydnėjuje gimnazijas 
baigė būrelis lietuvių. Iš įsire
gistravusių universitete, atsi
žvelgiant į gimnazijos baigimo 
rezultatus, paskirtos stipendi
jos: R. Dauktti, R. Zakarevi
čiui, Žilytei ir R. šilainių.

NS.W. * sričiai leidžiamas 
tėvams ir mokiniams laikraš
tis "Post”, prie geriausių šie
met baigiusių muitiniu sumini 
ir'Sėtuvių Romą Zakarevičių; 
kaip gerai perėjusi į baigia
mąją klasę — Irvį Venclovą.

Tuo pačiu metu, kaip ir 
Bostone, Detroite įvyko totas 
studentų ateitininkų sąskrydis, 
sutraukęs studentų iš St 
Louis, Clevelando, Chicagos ir 
Brooklyno. v

Suvažiavus visiems daly
viams* penktadienį, įvyko jau
kus sus:pažBmno vakaras. 
Šeštadienį, balandžio 24, po 
mišių ir pusryčių pas savo šei
mininkus, kur buvome sustoję, 
ispanų mažojoj salėj prasidėjo 
posėdžiai. Sąskrydį atidarė 
Detroito draugovės pirminin
kas malda ir pakvietė darbo 
prezidiumą: Pr. Zaranką iš 
Detroito.-ir Aid. Valaitytę iš 
Clevelando. Po gautų sveikini
mų prof. Pr. Padalis skaitė 
paskaitą "Amerikiečiai ir 
mes” Paskaita sukėlė gyvas 
diskusijas.

Antras posėdis įvyko po pie
tų. Paskaitą 
Barzdukas 
brandinimą. 
it:n karštos.
skrydžio dalyviai už pusę kai
nos buvo pakviesti į Detroito 
Kultūros Klubo suruoštą lite
ratūros ir meno vakarą.

Sekmadienį po mišių ir ben
dros komunijos, kurią paauko-

Esu dėkingas Jums už mano 
rašinio "Studentų Sąjungos 
rinkimams artėjant” (“Daib.” 
Nr. 25) paskelbimą, tačiąū ne
galiu nutylėti nepabrėždamas, 
kad savo mintis reikšdamas 
“Darbininkui” aš jokiu būdu 
nenorėjau jų kelti, puldamas 
arba stengdamasis kompromi
tuoti bet kurį Studentų Sąjun
gos narį. Jūsų prašymu gau
tas ir atspausdintas kd. K. 
Kudžmos atsakymas, tačiau, 
rodo, kaip tik siekia asmeniš
kumų ir iškraipyta parafraze 
bandomos mano primesti min
tys, kurių mano straipsnyje 
nėra. Nejau, Gerbiamas Pone 
Redaktoriau, mes nemokame 
išlaikyti polemikos dalyko ri
bose, nepetfceldami jos mintis 
parei&usao asmens di^redito- 
vnno kryptimi?

Nenorėdamas toliau plėsti 
asmenškumų (o jų būtų gail
ina išvengti straipsnį spausdi-

."4 Sąsia’yįaįs pradėtas mišto- rase draugovėse, 
mis šv. Petro Sėtuvių bažny
čioje. Po bendrų pusryčių 
stud. Romas Leimonas iš Bos
tono skaitė išsamų referatą a- 
pie svarbiausias saviauklos ir 
asmeiųdiės ugdyino problemas; 
Prelegentas išdėstė aplinkybes, 
kurios padeda ir kurios trukdo 
asmenybę ugdyti. Baigdamas 
prelegentas aptarė keletą sa
viauklos būdų. Referatas sukė
lė gyvas (Bskusijas.

Po ptotų sąskrydžio daly
viai išklausė mokyt. K. Moc
kaus paskaitos “Inteligentiš
kumo principas ir asmenybės 
problema.” Prelegentas aptarė 
inteligento ir asmenybės sąvo
kas, kaip jos suprantamos Eu
ropoje ir Amerikoje, paminėjo 
asmenybės ugdymo kjiūts.^a- 
me krašte ir plačiau pakete 
kataliko inteligento uždavinius 
tremtyje.

Vakare sąskrydininkai vėl 
rinkęsi parapijos salėn, šį kar
tą literatūros ir dainų vaka
rui. Dainavo visi, o savo kūry
bą skaitė bostoniškiai: Zita 
Zarankaitė ir Vilimantas Vait
kevičius. /

Sekmadienio posėdyje buvo 
svarstomi organizaciniai reika
lai, kuriuos referavo Kęst 
Kudžma. Sąskrydį užbaigiant, 
kalbėjo Bostono sendraugių aįt- 
kų pirmininkas A. Vasiliaus
kas, T. Pijus šarpnickas ir

PAVASARIS

Nenuoramiško juoko pilnos lūpos! 
Žiedus žadėdamas svaigus pavasaris 
Išpurtins miegą alyvą krūmo, 
Rausvai nudažęs vakarus.

Nenuoramiško juoko pilnos dienos! 
Iš žemės burtai 'kelią žolę,' 
Ir tokios mėlynos ir mielos 
Žibuoklės kuklios stovi.

Nenuoramiško juoko pilnos akys! 
Gaivaus laukimo pilnas laukas. 
Lemtingo žodžio nepasakęs, 
Pavasaris dar gervių laukia.

Nenuoramiško juoko pilnos dainos! 
Nuogų šakų siūbavimui pabodus, 
Gležnais lapeliais beržas dairos, " 
Šnarėjimu pripildęs sodus.

Nenuoramiško juoko pilnos Širdys! 
Pavasaris, gyvam spalvom apūejęs, 
Žiedus ir žmones lygiai meile girdys 
Po miestus ir alėjas.

nepasaulėžiūriškumo piršimą. 
Niekur nesu to minėjęs. At
virkščiai, buktkia, kad kiek
vienas narys savo pasaulėžiū
rą vystytų, tačiau drauge pri
valu vystyti ir pakentimą ki- 
tapi galvojantiem. Pasisakyda
mas prieš itin ryškius‘korpo
racijų ar pasaulėžiūrines gru
pes veiktoje (pasireiškiančius? 
Red.), tepasfcakau prieš at
skirų organizacijų interesų į- 
vedimą vfeuotinon Studentų 
Sąjungon. Juk veik visi Stud. 
Sąj. nariai patys priklauso dar 
kitom korporacijom ar gru
pėm. Tik žmonės, nemoką ar 
nendrį savo grupės interesų pa
jungti lietuvio studento labui, 
arba, tikėdamiesi Sąjungą iš
naudoti kurios grupės naudai, 
neturėtų imtis Sąjungai vado- * 
vauti. Mano a a. Tėvas visada 
sakydavo, . kad yra nelaimė 
tautai, leidžiančiai sau vado
vauti nesąžiningiems ir siauros 
galvosenos vadams.

4. Be reikalo kol. K. K. 
stengiasi įvelti nepriklausomų 
studentų sąjūdį. Mano simpa
tijos jam jokiu būdu neiš
reikštos siūlant jaunesnius. 
Anaiptol, jei kol. K. K. būtų 
įsigilinęs, jis rastų, kad akty
viųjų studentų (šiuo vardu rin
kimuose dalyvauja studentai 
ateitininkai) kandidatai Cent
ro Valdybon yra jaunesni už 
NSS kandidatus.

5, Netesingai prikišamas 
man ir sąrašinės sistemos pri
ėmimas. Kol. K. K. gal nežino, 
kad šios sistemos pagrindinis 
autorius buvo koL V. Zvirz- 
dys, o ne aš. 1951 m. suvažia
vime, svarstant rinkiminius 
nuostatus, aš kaip tik jai prie
šinaus. Tačiau š| klausimą 
kol. K. K. iškėlus, jokiu būdu 
koL V. Zviraduo .ststeaus ka
tegoriškai seatmesSau. įsi
gilinkime: ketvertų rinkimų 
bėgyje studentija linkimuose 
visada pasirodydavo gnąnniais 
sąrašais ir namas dar nepasi-

- sekė sudaryti nė vieno bendro 
negrupšnio kanetidatų sąrašo. 
Nežiūrmt abipusių pastangų, 
mums dar daug siektina tote- 
randjos ir gfųptoio pasitikė
jimo plotmėje. Sąjungos gi są
rašinė rinktam Sistema, kaip 
tik beveik garantuoja net pra- 
launėjusiam kand. sąrašui 
vietas Centro Valdyboje. Argi 
tai nėra, pig., gera garantija 
visų interesam apsaugoti ir 
studentijos grupiniam bendra
darbiavimui vystyti? Žinoma, 
jeigu studentija grupėmis neri* 
diferencijuotų, tuomet priima 

(Nukelta į 5 pd.)
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• Vaižgantas organizuoja 
knygų platinimą • Klebonas 
“nepučia prie* vėją” • Tarnai
tė abu apsaugo.

Tai tikrai 
kada ne 
patikimos 

šv'etimo

, I Pietų Amerikos kraštus iš 
čia gana sunkiai nukeliauja 
lietuviškos knygos ir spauda. 
Prie jų prisistato muitininkai, 
taip pabrangina lietuviškąją 
knygą. I talką atėjo ša padan
gių balandis. Kiekvieną kartą, 
skrisdama j pietus, su savim 
pasiima ir lietuviškų knygų ir 
jas pristato Venecueloje kuo. 
A Sabaliauskpl O iš ten jos 
sklinda po visą kraštą. Ten y- 
ra pilna lietuviškos spaudos, ir 
žmones noriai skaito.

Tuo metu Vaižgantas retė
davo “Tėvynės Sargą”. Neno
rėdamas per daug klebcrnu 
kristi į akis, jis vakare užsi
darydavo langines ir dirbdavo 
prie rašomojo "stalo. Stalas gi 
buvo aukštas, kaip ir vis: anuo 
metu rašomieji stalai.

Vasario 16 gtamariją šiemet 
baigė 3 abiturientai: P. Karink ’ 
kis, K. Dikšaitis ir L. Vendo- 
va. Baigiamųjų egzaminų fie* 
tuvių kalbos rašomoj tema. 
buvo “Abituriento pareigai 
lietuvybė.”

. mes buvo uždarias. Nepriė
mė mūsų taip pat nei Bosto-

* nas nei Washingtonas. Teko 
lėkti j Virginiją ir nusileisti 
Nocfalke, o turėjau kvietimą 
pribūti į Philadelphiją.

— Ar Norfo&e buvo pras
čiau?

— Tokiais atvejais, kai lėk
tuvas nesavo vietoje nutupia, 

- palydovei visada būna prasta.
Ji turi visiem keleiviam suras
ti viešbučius juos apnakvidin- 
ti ,iš ryto vėl visus šūrinkti į 
lėktuvą. Kartu rėkia surinkti 
ir sąskaitas, nes lėktuvo ben- 
cteovė jas apmoka.

— Vadinasi, tenka mokėti ir 
ūž miglas?...

prieš kratą. Valgomajame šei
mininkė pasakė: “jei nieko ne
turi savv kambariuose. tai 
žandarai, musę kandę, išdūlins 
laukan.”

Ir vertė ir griozde žandarai 
visą kleboniją, bet nieko nėra-, 
do. Jau kitą naktį knygos 
slapta keliavo iš- klėtės tolyn 
pas žmones. Nešė jas elgetos 
savo terbikėse, vežė ūkininkai 
šiauduose. Ir vėl vakarais vi
karo langinėse įsižiebdavo 
švieselė, ir vėl degė .5 gyvas 
tautos žodis, palaikomas jo-: ir 
kitų gyvų-širdžių. O klebonas 
visą laiką kartojo: — “prieš 
vėją nepapūsi.”

Vaižgantas jau buvo įkyrė
jęs visokiom vyriausybėm su 
savo ‘litvomanija”. Jį nugrū
do į gilią Žemaitiją, į Mosė
džio miestelį, kad ten susival
dytų.

Klebonijoje nuo seno tekėjo 
ramus gyvenimas, laužė žodį 
per pusę lenkiškai, per pusę 
žemaitiškai, ir su visais dali
josi. Pats klebonas Venckevi- 
čius nuolaf^dūdavo: “prieš ca
rą nepapūjįįir kvaili tie, ku
rie pučia.”

anksto yra jau nepakentimas 
įtariamųjų. Gaila, kad ir į 
januosius persimeta ta gana 
dažna vyresniųjų yda. Būtų la
bai gera, jei jaunimas gražiu 
savo darbu, apjungiančiu vi
sas grupes ir visus savo narius, 
“senius“ ir “jaunius”, veiklius 
ir neveiklius, tikruosius senius 
pamokytų, kaip dirbti sklan
džiai bendrą lietuvybės dar-

Ir vieną kartą buvo klebono 
viršus — nučiupo Vaižganto 
brolį stotyje su knygų našlia- 
va. Teismo kaltinamajame 
suole atsidūrė ir pats Vaiž
gantas, o liudininkais suvežė 
visus klebonijos tarnus. Vaiž
gantui prikirpo 1000 rublių su
mokėti. Iš kur jis ištrauks pi
nigo, jei visą sudėjo į kny
gas? Tada klebonas atsikirto:

— Sakiau, kad prieš caro 
galybę nepapūsi, — ir ištrau
kęs iš stalčiaus padavė 1000 
rublių. — Sumokėk, bet kitą 
kartą nepakliūk.

Taip ir šis neutralus, tobu
las pusiausvyros saugotojas, 
nebeišlaikė, — ir jis bent savo 
pinigais padėjo pūsti Vaiž
gantui prieš visus rusiškus vė
jus.

Klebonija džiaugėsi, kad 
jaunasis Tumas vėl pasiliks jų 
tarpe. Bet ne ilgam. Greitai jį 

slėpė, uždėjo lentom angą ir vėl trėmė į kitą užkampį, 
užbarate spaliais. .Virtuvėje Onutės sūnus

• V. Simniškfe, Australijoj
lietuvių Bendruomenės pta-j 
alininkas, dalyvavo 
parlamento posėdyje karto 
kitais “naujųjų australų" 
stovais. Per privačius pasikaK: 
bėjimus paaiškėjo, kad NSW 
parlamentarai yra su Lietuvos 
klausimu gana ‘gerai suripati--' 
nę. Kai kurie Lietuvą dar priį; 
simena iš Nepriklausomybės 
laikų. PP
• Brazilijoje Sao Pauto 

mieste su priemiesčiais pri- 
skaitoma apie 12,000 lietuvių, 
neskaitant Brazilijoje gimusių. 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
išlaiko 3 mokyklas.
• Pulk. Kazimieras Ambra

ziejus, buvęs Lietuvoje gink
lavimosi viršininkas, balandžio

5d. mirė Kolumbijoje. Palai
dotas Barancabermejos už
sieniečių kapinėse.
• Mimsterio dr. K. Graužk , 

mo sveikata jau tiek pagerėjo, 
kad jis gali vaikščioti.

• Jadvyga IvoSdene, Ade
laidėje, Australijoje, dirbusi 
pusantrų metų australų vaikų 
darželyje, paskirta vieno mo
derniausių Adelaidės vaikų 
darželio direktore, 
retas atsitikimas, 
Australijos piliečiui 
atsakingos pareigos 
srityje.

• Stuttgarto LB. apylinkės - 
valdyba, Vokietijoje, nori su- •: 
organizuoti biblioteką ir suin- -| 
tensyvinti lietuvybės išlaikys- . 
mo darbą. Valdybą sudaro: į 
M. Jauniškis, L. Prosinskis, A.'?.; 
Šukys, Ą. Plėnys ir M. Mile- J

buvo Tuo pačiu meto žandarai $ 
jau suko apie kleboniją. Jie $ 
buvd gavę žinių, kad naktį $ 
tikrą “kepsnį” parsigabeno ku- $ 
nigėlis iš Paprūsės. Jau trynė $ 
delnus, kad neištrūks ir pa- $ 
čiups tą skrajūną kunigėlį. Ir J* 

Klebonijoje šeimininkavo nutarė jį pagauti kaip tik tuo
Ona Kinčiūtė, kuriai Vaižgan-. metu, kai jis bus bažnyčioje. $ 
tas ir patikėdavo visus slaptos Vikaras laikė pirmąsias mi- c 
raštus. Ji tuoj suslėpdavo ir šias. Ir vos jis tik išėjo į baž- < 
rankraščius ir visas knygas, nyčią, kaip žandarai apsupo 
nes kiekvienu metu galėjo pa- šventorių, kleboniją. Prisigrū- < 
sirodyti žandarai ir kleboniją do jų ir koridoriuose, kad nie- < 
iškrėsti iki pamatų. O Šri- • kas nieko neišneštų. ’ 
mirankė žinojo visas klebonijos Kai Vaižgantas po mišių iš- y 
užuolankas, plyšius, kur Vaiž- ėjo. taip ir nubalo. Visur pilna | 
ganto ugningi straipsniai jau- žandarų. Viskas baigta — ne- \ 
tesi saugiai. . \ papusi prieš carą. \

Žandarai palydėjo į valgo-
Vieną kartą iš pirmojo kai- mąjį, — juk reikia šiek tiek 5 

mo išsiuntė ūkininką į Prū- ir mandagumo: tegu pavalgo £

Bet V&ogShtas, vos atsikė
lęs, vėl prade jo savo birbynes 
dudenti. Klebonas, nors ir su
siraukė, bet nieko nesakė, — 
būtų negražų kun&ą žandaram 
įduoti, — o šis kunigėlis pra
dėjo vėl varyti “šmugelį” su 
knygomis, kažką naktimis sa
vo kambariuose knibinėtis. .

Kai klebonas nusigręžė, tai 
aplink vikarą susispietė -klebo
nijos tarnai. Jie suvokė, ko 
kambaryje taip ilgai dega 
šviesa. Susivedė ir pažįstamus 
iš kaimo.

Vaižgantas juos ir panaudo
jo savp tikslams. Siuntė juos 
į Prūsus parvežti lietuviškųjų 
raštų, kartais atiduodamas 
jiems visus savo pinigus.

sus. Įdavė kelias šimtines: tu
ri parvežti traškantį vežimą 
knygų. Sutartu laiku jis ne
grįžo. Vaižgantas pradėjo ne-, 
rimauti: kas bus, jei jį pačiu
po. Jo gausi šeima, kas ją iš
laikys.

ą Jis liepė nueiti šeimininkei į 
/ūkininko namus. Onutė persi- 
k rengė elgeta ir išklinkšaavo.
Žiūri, ūkininkas ramus užkan
džiauja trioboje, įgrūdęs veži
mą daržinėm Laukia nakties, 
nes kiek anksčiau pargurgždė- 

’ jęs laimingai iš Paprūsės. Onu
tė liepė knygas atgabenti į 
kleboniją ir’vėl išskubėjo na
mo. Tačiau Vaižgantas, jo ne
sulaukęs trumpam prigulė.

Atvežė knygas apie vidur
naktį ir sukrovė klebonijos 
'koridoriuje. Kunigėlis miega, 
negi * jį kelsi. 0 knygos tegu 
laukia iki rytojaus, negi žan
darai suuos. Tačiau Onutės 
nujautimas neleido rainiai gul
tis,- nors jau gaidžiai taisėsi 
giedoti ,

Ji traukė knygas iš . maišų Įr 
dėžių ir skraitu nešė paslėgti. 
Klėtyje buvo padarytas nema
žas tarpsienis — prie vienos 
sienos bernai įtaisė kitą vis u 
panašią, — viršuje padarė sky
lę įlįsti, šios slėptuvės nei 
šviesiausias klebonėlis nežino
jo. Jei būtų suuodęs, vargu 

Vaiž- būtų- išlaikęs ramybę. Ten 
gantas stačias rašydavo. Taip Onutė ir suvilko knygas, su- 
bestovėdamas grindyse net 
pėdų žymes ištrynė. Ne 
tą, kai kėlėsi šeimyna, 
žiburį, įstrigusi langinių 
šiuose. Dar Vaižgantas 
negu’ęs.

— Jei ilgai miegosiu' 
pusę gyvenimo niekais pralei
siu, — atkirsdavo užklaustas. 
— Dabar .ne laikas, kai tiek 
darbo!

Noriu patikslinti koL L. 
Griniaus “atitaisytus iškraipy
mus”. Prisilaikysiu pavartotos 
punktų tvarkos.

1 .Rašoma, kad iškraipomos 
parafrazės, kad kai kurie žo
džiai net mintimi nebuvę pa
vartoti. Noriu atkreipti dėme
sį juos pabrėždamas. Penktoji 
paskutiniojo str. pastraipa bu
vo pradėta žodžiais: “Sąjunga 
atstovauja bendrai lietuvių stu
dentijai, todėl neatrodytų pro
tinga vadovybei rinkti to
kius...”

2. Nenorėčiau sutikti, kad 
“jaunieji” nuo S-gos veiklos 
nutolę todėl, kad vyresnieji čia 
irgi dirba. Esu tikras, jog 
darbo pakanka visiems, kurie 
tik nori dirbti.

Prieauglio reikalingumo S-

• Brazilijoje gražiai veikia - 
LB bendruomenės choras, ku- 
ris per 17 metų niekada ne- 
buvo nutraukęs darbo. Per šį' P 
laiką choras yra išvaręs plačią 
kultūrinio darbo vagą Ir gra- 
žiai atstovauja lietuviškai dai- - į j 
nai tarp svetimtaučių. šiuo ' 
metu jis yra vienintelis lietu- « 
vių choras Brazilijoje. Chorai P 
vadovauja Al. Ambrazaitis. «
• Australijoje, LB Adelai- 

dės apylinkė išsirinko naują . I! 
valdybą: pirm. tam. dr. P. Ja- J 
tūlis , vicepirm. — A. Mor
kūnas, ižd. V. Dumčius, sekr.
—S. Povilaitis, . kult reikalų ' 
vadovas Z. Kučinskas? '
• Kun. Pr. Vaseris, ilga- -'fi

mėtis Mdbourno liet parapir 
jos kapelionas, perkeltas į Ho- 
bartą didesnėms pareigoms.. 
Melboume liet kapeitonp pa- JI 
reigas eina kun. Juožhs Kun- 
gys. ' ■ ■■ J

Anelė čekytė buvo išrinkto 
gražiausia Urugvajaus sostines 
mergaite — “Mss Monteri-Jjg 
deo”. Per “Miss Urugvajus*:^ 
rinkimus jai teko antroji vfe- -įs

skraidyti 80 vųkmikl. Lėktuve 
tenka paduoti keleiviams val
gyti, patikrinti jų dokumen
tus, padėti snrikalhrti. Dau
giausia rūpesčių aerhdrnmiir^se, 
kai keleiviai nesusikalba su 
valdininkais, su muitininkais. 
Reikia visiem padėti.

— Tai kada pasilsite?
— Na, — ji nusgypsojo,— 

lieka dar laiko, išbuvus ore Įr 
žemėje tas 80 su viršum va
landų. Tada ilsiuos ir mo
kaus. Va, dabar lankau New 
Yorke universitetą. Čia at- 
skrendu, čia vėl išskrendu.

Kaip gyvena lietuviai?
Skrisdama per įvairius kraš

tus, susitinką nemaža lietuvių. 
Su savim vežiojasi visada A. 
Simučio “Pasaulio lietuvių ži
nyną”. Atskridus, tuoj ieško 
adreso, ar neras kokio lietu
vio.

Padėkojom jai už visus pa
sakojimus ir palinkėjom ir to
liau sėkmingai skraidyti aukš
tose padangėse. Ji išskubėjo, 
susirūpinus, o gal jau šaukiasi 
aerodromas, gal paskirta 
skristi?

Ir šiuo metu, kai, ‘ mielas 
skaitytojau, skaitai šias eilu
tes, gal ji New Yorke, kur gy
dosi jos mamytė, o gal Vene
cueloje, gal Peru, Kuboje, Pa
namoje, o gal Europoje vaikšto 
po žydinčiais medžiais. Jei ir 
būtų ten, tai gal rytoj, vė
liausiai po ryt vėl išlips iš lėk- 

, tuvo balta kaip padangių gul
bė, atveš naujienų, naujų nuo
tykių ir veidų...

Red. prierašas. Redakcija 
nemano, kad diskusijos yra 
asmens diskreditavimos, jei 
jose ir paminima straipsnio 
autoriaus pavardė. Reikia lai
kyti dar geru daiktu, kad pasi
rašoma pavarde, o ne slapy
vardžiu; bet reikia skaitytis ir 
su tuo, , jog kitos gali būti'ki
tos nuombnės ir turėti savo 
argumentus arba pratęsti lo
giškas išvadas. Pav., ir šiame 
straipsnyje L G. pabrėžia 
“pakentimą kitaip galvojan- 
tiem” ir kartu reiškia nepasi
tenkinimą, kam tie kitaip gal- 
vojantieji iš tikrųjų kitaip gal
viją. Taigi,' kilkime aukščiau 
asmeniškumo ir būkime vieni 
kitiems pakantūs, o labiausiai 
— neįtaringi. Juk iš anksto 
sakyti, kad tos ar kitos grupės 
veiklieji jau palenks S-gą “sa
vo naudai”, yra apriorinis tei- 
girros. Toks būkštavimas iš

* w . ■ • X* Litnuanian
$ Fumiture Co.. *
* M O V E R S — X
X SO R-4618 *T X
4< INSURED and BONDED X
X Local and Long 'Diatance Mover
* SO. BOSTON. MASS. X 
J S26428 W. BHMdvray *

i i i i ii i » iIiii»I

Šv. Petro lietuviy parap. svetainėje
Fifth Street, 80. Borto*, Mara.

'SovažiavHvuM praridėo 1 vbL po pMų.
Visos N. Anglijos kuopos maloniai prašomos išriaktl ir 
prasti savo atstovus. Būtų gera, kad jie iš anksto turėtų 
kuępų ir savo sumanymus, kai bus svarstomi LOS orga
nizaciniai reikalai Pageidaujama, kad dalyvautų kiek ga
lima daugiau atstovų ir LDS narių.

LDS N. Anglijos Apskrities Vaidyba:
IHarins vadas KUN. J, BERNATOm 
PinahilakM VLADAS PAULAUSKAS 
RartMakas THOKAS VOSIACKA8

gos vadovybėje neneigiu. Ne
sutinku tik su teigimu, kad va
dinamieji “seniai” (jais, tur
būt, ■('•ądinami studentai, kole
gijos junjoru pradedant), nors 
ir protingi, svarbioms parei
goms S-je netinką. Iš pedago
ginio taško žiūrint, šie patyrę 
vyresnieji čia ne tik kad neat
mestini, bet. pageidautini: jau
nesnieji bendradarbiai gali (ir 
turėtų) daug ko pasimokyti iš 
turinčių daugiau praktikos. O, 
praktiškai imant, iš kurios 
bendradarbių grupės galima 
daugiau tikėtis S-gos veiklai— 
iš 3-4— kurso studentų, kurių 
pakankamas pasi
ruošimas svarbiausioms 
S-gos pareigoms dar 
abejotinas, ar iš tos, kuri su- 

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuvių Katalikų Darbininkų Sęjun- į 
gos (LDS) Naujosios Anglijos 

APSKRITIES SJTVAŽIAVIMAS

Skraidanti lįetovaitė tolau nekaltas, kad jį rartūpdė ne cuetos taetovms, kaip vieni ki- 
pasakojo, kad tavua jai 'la- toje rietoją kur to toui^ na- tondB^tkaųja, statosi na- 
bai nelaimtaga Didžioji Savai- maL * nmis.- lray jfnmmia*? gtaiįrižiasi

— O toste ar dažnai tenka vieni prie kitų, nes visų rūpes-
tūti ne naaoto! tis sukurti tik fietovišką ša

mą. Taip pęt ji pašteto, kad 
Amerikoje tori greičiau nutau
sta, nes. čia visi greičiau įsi
jungė į bendrą krašto gyveni
mą, kaį tokia Venecuria dar 
gana svetima naujam ateiviui

(atkelta iš 4 psl.) 

minėtus pateisinimus ir atmes
ti, bet ar taip dabar yra? Są- 
rašinė agitacija, be to, yra' 
artima ir gyvenimiškai demok
ratinei procedūrai. O kur ne- 

' abejotina nauda, kylanti iš są
rašų rėmėjų agitacijos, supa
žindinančios studentus ne tik 
su kandidatų savybėms, bet 
ir skatinančia daugiau studen
tus balsuoti? Juk ir dabar bal
suodavo tik apie 50-60% tu
rinčių teisę balsuoti studentų.

v Aš tikiu, kad nuomonių reiš
kimas studentijos klausimais 
yra gera saviauklos priemonė, 
jeigu tik mūši) spauda randa 
jai. vietos. Tačiau šia proga
norėčiau visiems siūlyti la&y- 
tis arčiau diskusijų minčių ir 
vengti polemiką kelti asmeni- 
nėn plotmėn. Tuo labiau veng- 

” tinas kitaip galvojančių ap
šaukimas, insinuacijos ar pri
mygtinai keliamos abejonės
dėl jų mentaliteto. Kilkime
aukščiau asmemškumų! Tai 
lygiai autorių, lygiai ir redak- 

.' ei jų, pareiga.
Liūtas Grinius

South Bend, Ind.
1954. IV. 13.

S '



SAULES

SPAUDĖ T. T. PRANCIŠKONŲ SPAUSTUVĖ

APLANKĄ PIEŠĖ T. VALIUS

GRAŽIAI [RIŠTA, 458 P. KAINA $5.00

KREIPTIS: | “DARBININKĄ” ARBA PAS LEIDĖJĄ

DETROIT, MICH

IŠLEIDO PREL. PRANCIŠKUS JURAS, 
94 BRADFORD ST., LAWRENCE, MASS.

Koncertinę dalį išpildys 
mišrus par. choras, liet, mo
kyklos mokiniai ir solistai. 
Mokyt C. Dielininkaitytės va- 
vadovaujama grupe įscenizuos 
vaizdelį “Prie kryžiaus.”

Visi vietiniai ir apylinkės 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti ir tuo prisidėti prie 
choro šventės bei pagerbti taip 
visiems brangią Motiną. Po 
programos seks linksmi šokiai.

WATERBURY, CONN

The Btood You line 
Helps Someone Live 
GIVE BLOOD NOW!

Nanjl IttigNhi rttai
Per atlaidus kieto, km. S. 

Morkūnas pašventino naujai 
gautus iš Prancūzuos ir Švei
carijos bažnytinius rūbus. 
Jiems įsigyti aukojo: P. M. 
Adams — $250, Rožančiaus 
D-ja, J. R. Grigalūnas po 
$150, M. K. Norgėlas ir O. A. 
Kavolis po $100, M. A. Bulota 
ir K. Katinas po $85.

- :\iKsfaUrrtrhi mpiir
Gyvenime dažnai pasitaiko 

keistų sutapimui: bet mi
nimas tikrai retokas. -

Veronica Sullivan apsirgo ir 
buvo paguldyta Brisbane, 
Australijoje, į-figbnihę;Greti
mai gulinčios ligones įĮ pasitei
ravo vardo ir nustebo, kad ir 
toji vadinasi Veronica SulH- 
van ,serga ta pačia liga, turi 
mergaitę taip pat vardu NeDy. 
Bet to neužteko. Vėliau paaiš
kėjo, kad abiejų skirtingos 
slaugės irgi keistai sutampa — 
abi vadinosi Mary Doyle, nors 
nebuvo jokios giminaitės.

Povelykinis savaitgalis pas 
mus buvo gana gyvas. Ba
landžio 23-25 d. Detroite vyko 
studentų ateitininkų studijų 
dienos, šeštadienį įvyko Det
roito Liet. Kultūros Klubo 
ruoštas literatūros vakaras, 
kuriame dalyvavo michiganie- 
čiaj rašytojai: Alė Rūta, Med. 
Bavarskas, B. Gražulis, M. 
Sims ir Jūl. Kaupas, kuris 
skaitė gana plačios apimties 
paskaitą apie lietuvių literatū
ros raidą iki spaudos atgavi
ma Vakarą paįvairino V. 
Ogilvis, paskalydamas P. An
driuko “Neįleido” ir ŽL Bro- 
kaitė, padeklamavusi Aisčio, 
Niliūno ir Nagio eilėraščių. P. 
Navasakto suruošta draudžia
mojo laikotarpio spaudos pa
rodėlė vakarą dar labiau pra
turtino. Daug kas pirmą kartą 
“Aušros” numerius išvydo. 
Vakare dalyvavo irstud. atei
tininkai. Pagirtina ir pusė kai
nos studentams nuolaida.

— Tą patį vakarą detroitie- 
čių tautinių šokių šokėjų gru
pė šoko Windsore, užsieny, kur 
buvo švenčiama “Naujųjų ka
nadiečių” diena.

— Gegužės 8 d. Ispanų sa
lėj regėsime “Aušros sūnus”, 
4-rių veiksmų dramą. Rengia 
Balto skyrius, režisuoja Z.

Arlauskaitė, dekoracijos A. 
Melniko. . -

— Gegužės 9, toj pačioj 
salėj po sumos vyks Motinos 
minėjimas. Bus 20 min. paskai
ta ir plati meninė programa, 

kurioje dalyvaus šv. Antano 
parapinės mokyklos mokiniai, 
vad .seselių prandSdečių, 
skaučių dvigubas duetas, ved. 
L Variakojytės, dainininkė J. 
Daniels, palydima • Sh. Se- 
guin, smuikĮninkas K. Ldąąius, 
palydimas ą^sutės Mąryt^k ir 
kt Minepto^ ruo^a D^Ž&n- 
druomenes Detroito apylinkės 
valdyba ir kviečia visus da
lyvauti. ' P. Nartas

Meniška* vitražas
DaflL A. Valeška dirba didelį 

Jėzaus Širdies vitražą, kuris 
bus didžiajam priekiniam lan
ge. Nakties metu jis bus ap
šviestas. Tai vienintelis toks 
vitražas visoje vyskupijoje, 
yitražui apmokėti aukojo 
jo $,20 — kleb. kun. S. Mor
kūnas, St S. Osteen, V. M. 
Bohan, J. R. Grožis, O. A. 
Kavolis, J. H. Kaušpėdas, St. 
Meškeliūnų šeima, M. K. Nor
gėlas, J. H. Obrekaitis, J. B. 
Vižintos ir F. E. Rudbnis; po 
$60 — S. B. Gogelis ir K. A. 
Vakulskas.

Gegužės 9 parapijos salėj 6 
vai. v. įvyks šv. Juozapo par. 
choro tradicinis teatras-kon- 
certas bei Motinos dienos mi
nėjimas. Viskam vadovauja 
komp. A. Aleksis. Vaidins 
kun. St Kneižio parašytą 2 
aktų vaizdelį “Motinos var
gai.” Vaidmenis atliks N. Ka- 
napkienė, M. Andrikytė, J. 
Serafinas, V. Mažeikienė, M. 
Staugienė, M. Fortier, O. And
rikytė, A. Černiauskas, E. Ve- 
turytė, J. Griškauskas, E. Ma

niams S-gos organams reika- 
itoga 13 žmonių, o tencšdatų 
tarpe teturime tik 4 tos kate
gorijas studentus.

3. Teigiama, jog ryškesnieji 
korporacijų ar grupių veikė
jai “nemoka ar nenori savo 
grupės interesų pajungti lie
tuvio studento labui”. Tokie 
bene nori išnaudoti S-gą gru
pės interesams. Tokios min
ties laikydamiesi, vargu ar ga
lėtume tai paneigti ir kituose 
grupių nariuose. Situacija at
rodytų apgailėtais, nes, anot 
Kolegos, “veik visi Studentų . 
Sąjungos nariai patys priklau
so dar kitom korporacijom ar. 
grupėm.” Siūloma sritis tam
si: ryškesniųjų veikėjų vengi
mu tos problemos, kuri nėra 
jau tokia aštri, neišspręstu- 
me. Lietuvto studento labui 
daugiau pasidarbuotume nė 
vengdami veiklesniųjų, ne S- 
gai pajungdami kitų organiza
cijų interesus, kam nematau 
reikalo ir gafimybės, nes jų 
veiklos takai skirtingi; čia at
siektume daugiausiai talkinin
kaudami visoms akademikų 
organizacijoms bendruose sie
kimuose ir S-goj ugdydami vi
sų jos narių demokratinį ben
dradarbiavimą, o jį pažeistume 
kam nors kelią užtverdami. 
S-ga yra ir turi būti bendroji 
visų studentų organizacija. Ji 
savo siekimais privalo jungti 
visus jos narius ir suteikti 
jiems tinkamo bendradarbiavi
mo galimybę. Čia stipriai pasi- 
sakytina prieš grupinių intere
sų S-gon kreipimą ir remtina 
kitų kolegų minties pagerbimo 
praktika.

4. Priešingai kol. G. teigi
mui, jo minimo sąjūdžio čia į- 
velti nesistengiau. O “nepri
klausomųjų” suminėjimas tai 
tik log^ęas pavyzdžių pratęsi
mas, kiek praplečiant lietuvių 
tautos stiprybės vaizdą.

Joks kandidatų centriniams 
S-gos organams sąrašas neke
tinąs su Studentų Ateitininkų 
Sąjunga. Visi studentai, kaip 
Studentų S-gos nariai, turi 
teisę ir pareigą reikštis Sos 
S-gos veikloj. Jokio sąrašo rin
kimuose SAS nėra išstačius! 
nė patvirtinusi, todėl ir nė su 
vienu iš jų organizacinių ryšių 
neturi. ,

5. Sąrašinės rinkiminės sis
temos nelaikau vien k>l. G. 
nuopelnu. Ir pačios sistemos 
klausimu čia nematau reikalo 
diskutuoti. Mano pastabą šia 
linkine pažadino prieštaravi
mai Kolegos mintyse. Ir pas- 
kutiniame jo atsakyme jie 
ryškūs. Antai, pirmajame 
str. teigiama, jog “Studentų 
Sąjungos rinkiminė komisija 
visiems studentams patieks pa
kankamai medžiagos visiems 
kandidatams apibūdinti” Ne
patariama vadovautis grup 
iniais sąrašais. Jie beveik 
smerkiami. Dabar jau rašoma: 
“O kur neabejotina nauda, ky
lanti iš sąrašų rėmėjų agita
cijoj...?” Pastarajai tarp sie
kimų priduodama ir studentų 
su kandidatais supažindinimo 
funkcija. Anksčiau nuvertinta 
akcija, pavadinta piršimu, da
bar. vėl keliama kaip neabe
jotinai naudinga.

'•'* Nematau, kuo pirmame at
sakyme būčiau kam nusikaltęs. 
Nerandu nei neleistinai iškrai
pytų frazių, nei abejoju keno 
nors mentalitetu, nei turiu in
tencijos asmenį diskredituoti. 
Jei asmeniškumas reikštų as
mens suminėj imą, tai tuo kol. 
G. savo atsakyme būtų mane 
pralenkęs. ,

Tikiu, jog ši diskusija davė 
teigiamų vaisių, vieną kitą 
dalyką pasniikindama.

MM KULTŪROS ŽURNALO “AIDŲ 
tREMIJl OTĄ A’ MACEINOS KNYG|

Lietuvos Vyčiui Radijo Programa 
Tramfiuoja ii stiprios radijo stoties WLOA, IMS kyioeyetes

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 yai. Jei norite 
šioje radijo programoje skelbtis, i-.reiokit^s adresu:

KNVGHTS OF UTHHTANIA W OA 
RRADDOCK, FA? ri----- ;------

Joje šis didysis mūsų mintytojas giliai, įdomiai ir 
visiems suprantamai gvildena šv. Pranciškaus 
gyvenimo reikšmę ir palikimą žmonijai.

AMMTOFMLOOD?
Thr cvtrlnntinĮ nfiifartinii 
of knovinc that your price- 
leas. painiem gift has. 
helped ootneone to live. For 
blood aaoet liues! Būt it 
cannot be ouned oe wwm»- 

. fw«twwri, It raut eone boas 
the vetna of healthy men 
and wotnen wbo feel eon- 
cem for the adEeriag of

l/2boaneeef faną 
SMaUam^unladį,

surenkama apie 55 tūkstan
čiai Vien tikrP. ir NL Adams 
paaukojo $1021,51........ - ’"

* FadHlbja yarajpija-
. Iš Brfgijos anglių kasyklų 
atoyko ir čia hrikūrė ketintos 
tremtinių šeimos: K. B. ŽoL- 
piai, žvirgtdhai Laudanskai 
ir Jurkuvėnai.
Sušdpš tremties
Elenos Rozmanienės ir Vai

tiekaus Ttonaštimo pastango
mis buvo surinkta aukų $150 ir 
pasiųsta Care siuntiniai Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietijoj.

Mn. Kn.

6v. Kazimtero parapijoj 40 ——
vaL kovo po- Rarim dalba aakylela ■

”*?•, G,iuto ““k medinė sakyk-ffA Ljrtuviirm pamokslus sa- kurios įsigijimu rūpinosi
L Sb. A. V.Sprojekįp^

.* *t^‘\**i y*1- -darę arch. Kovas, o darbą at- 
t Chicagoje lietuviai tremti-

raš^ radatoarius. PKyteflal sakyklos priekį puošia šv.
. fa svetaūatieai bainyeą gnu- almb<^ o atskiruose

šiai lankė. stulpuose išdrožta dekalogo
lentos. Viduje įrengtos Šviesos 
ir aųvūptnta garsintuvui Sa
kykla labai , originali ir turbūt, 
vienintelė visoj Amerikoj. Ją 
nupirko bažnyčiai už $600 lie
tuvė Marija Wright.

Piniginis parapijos 
stovis

Praėjusieji metai buvo ge- 
riaua iš viso parajajos gyve
nimo. Nors dideli potvyniai bu-

PAGRA2INK SAVO NAMUS SU

BE AUT Y-STONE
• INSIJLIACMA • VANDENS {Z0UACUA 
•SUSmiNTl AKMENYS • APMUHMAI

Padidini savo namų vertę: Pritaikoma prie visokios me
džiagos sienų. Vartojamas vielą išorės tinklas iš lauko 
prieš dedant akmenis. . ~



teta

hmrtOTi

Nuo žilos senovės daina 
buvo ir tebėra neatskiria
ma lietuvio palydovė, ra-

Antanas Pell 
32 WUder Street.

- JVOMf COCMte KOf/ 
TOltlIGHT MM* THE NtGHT?

Londone pravestose stalo te
niso pasaulinėse pirmenybėse 
vyrų grupėje pirmą vietą lai
minėjo japonas L Ogiumura, fi- 
!n41e nugalėjęs T. Flisberg per 
4 setus. A. Rozeanu, Rumu- 
munija, laimėjo moterų grupės 
varžybas, finale nugalėdama 
japonę Tanaka per 3 setus.

SGOGnad Street
BrooUyn,N. Y.

N0TARY PUBLIC

DANTfY WALSH. » mSacata bsntetata pirma halttaisin
piaoti chlpro, bet buvę išgelbėtas, • paskiri prisivalgė vfasiu (Ne-
wark, N. J.). _ .

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y., 

60-04 Woodside Avenue 
Woodside, N. Y.

BROOKLYN - NEW YORK

Margam pasaulyje visaip būna.

plis. Dantys sunyks, nes imsi
me vitaminais ir kmmtymas 
išeis iš mados, Regėjimas irgi 
silpnėja iš kartos į kartą. \

Dar neviskas. Rytojaus 
žmogus teturės po 4 kojų pirš
tus. Mažiukas kojos pirštelis 
jau nyksta. Bet užtai ūgis visų 
padidės. O moterys? Ir jos bus 
panašios į savo likimo draugą 
— didgalvės ir... plikos. Sudiev 
raitytai garbanai!

□ 1 oz.Araowfc Spirte ofAĮsrate
□ 1 oz. Greta Q« Eys Drapc
□ MSretas^taMsiMpitlOgrJ
□ JO Ta Jiw įtart 8«H lobis* (S yj

Didelė, bet plika
Nors aplink mus ir sprogi

nėja atominės, tačiau galime 
būti patenkinti. Ateityje gyve-

- Italijos futbolo rinktinė, nu- 
vyKusi Paryaun, Cofombes 
siadijone susitiko su Prancū
zijos rinktine. .Svečiai rungty
nes laimėjo 33. Vaidybas ste
bėjo 61,<AM) žiūrovų.

Garsioji Vengrijos rinktinė 
turėjo pasitenkmti labai nejti- 
kmanėm ląbnėjim prieš aus- 
tipa Vienoje striafctryy nmg- 

, austrus nugalėjo 
1:0, tačiau įvartį įmušė austrų 
gynėjas. Tuo būdu vengrai ir 
to^an tęsia savo laimėjimų ei
lę. Per paskutinhis 4 metus jie 
nėra pralaimėję nė vienų tarp
valstybinių futbolo rungty
nių.

Vokietijos pokalą šiais me
tais laimėjo VfB Stuttgart, fi
nale ,nugalėjęs L FC Koeln

Ispanijos rinktinė laimėjo 
Ispanijos futbolo pirmenybes, 
nugalėdama Valandą 4:0. 
Rungtynės įvyko Chamartin 
stad-jone Madride, jas stebė
ju apie 90.000 žmonių.

G.rb^
J. E. Arkivyskupas Rlchard 
Cushing, D. D.

Brastas Vata
? Kua. Pr. A Vinnauskas 

W. Sbttb Street, 
y/' So. Boston 27, Mass.

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

IMMDCNMKA KOM.Y4KA 
fj**T Ifrtiopolttin Aw. 

Brooklyn, N.Y.

Pranas Razvadauskas
SG Street, So. Boston 27, Mass
Vladas J*auiauskas - 
•75 Lawrence 8L, Loveli, Mass
Brockton 63, Mass.

Jos groži nepaprastai ryškiai 
iškelia PULGIO ANDRIUSIO 
plunksna premijuotame veikale

TeL Vfrgkfo 7-4499 
.otmnaHnitiMiiuifuacriKiauintt^iotdKiioKnf'<•»•<>•»*

Bėgimas
Bostoon maratono lenktynes 

šiais, metais laimėjo suomis 
Vaikko Karvoven, 26 mylių ir 
385 jardų nuotolį nubėgęs per 
2 ;mi1. 20,39 nūn. Lenktynių 
favoritas, garsusis anglas Jim 
Peters ,atbėgo antruoju. P. V.

Per drūta
Prancūzijoje labiausiai lai

komasi grožio nustatytų tai
syklių, kurios nepramato iš
imčių. Grožis reikalauja, kad 
moterys nebūtų perdaug drū
tos. Pirmoji Prancūzijos mo
teris, prezidentienė Coty, nėra 
iš plonųjų, bet iš pagarbos nie
kas šio. “trūkumo” nenorėjo 
pastebėti. Pirmasis nusižengė 
filmų režisorius Jean Rigaux 
vienoje televizijos programoje. 
Ponią šoko, ginti akademijos 
narys Piene Gaxotte ir norė
jo stoti dvikovon. Bgirdusi 
ponia Coty apie pasiryžimą 
kautis dėl jos išsitarė: “Neti
kėjau, atsižvelgiant į savo 
amžių, kad dar yra vyrų, ku
rie pasiryžę dėl manęs lieti 
kraują.” ,

fel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

FUKBBAL HOMB 
3L F. RAĖJAS —• DteektMtaB

MANIKIURISTA, patyrusi, 5 dienų 
darbui. Valandos trumpos, atlyginimas 
seras, kreipta itMbna bet kuria sa
vaitės diena i

D A MO B
813 West 178tb Street, N. Y. C.

TeL WA 7-7534

Antra ver- 
-tus, kam man tai reikalinga, 
jei aš verčiuosi daržovėm?

— Kam reikalinga, kam 
reikalinga..., — širdo ponas 
Toks. — O jei būtų sugedęs? 
Aišku, niekas negalėtų 
prašyti tamstos taisyti nesuge- 
dusk) skustuvo.

— Aš neturiu jokio elektri
nio skustuvo,— teisinosi par
davėjas. — Su juo nesu įpra
tęs... man jis nereikalingas.

— Žinau,;?-'kad nereikalin
gas, nes pardavinėti kopūstų

Gera proga
“Reikalinga viešbučio dar

bams mergina, kuri turėtų tas 
pačias savybes, kokios reika
laujamos lėktuvų palydovėm. 
Be to, turi nebijoti dramblių, 
liūtų, tigrų ir visų rūšių gyva
čių. Turi mokėti vikriai laipio
ti po medžius ir taikliai šaudy
ti didesnio kalibro šautuvu. Pa
geidautina, kad mokėtų vieti
nių gyventojų kalbą.”

Tokį skelbimą pagarsino 
pulk. E. S. Walker, Afrikos 
džiunglėse, medžio viršūnėje, 
esančio viešbučio savininkas. 
Viešbutis įrengtas iš 4 kamba
rių didelio medžio viršūnėje ir 
pačioje Kenijos širdyje, kad 
turistai galėtų ramiai stebėti 
naktimis laukinių žvėrių'gyve
nimą ir jų imtynes. Viešbutis 
pasiekiamas tik kopėčiomis, 
kurios įlipus .pakeliamos, kad 
keturkojai nemėgintų kopti 
viešnagėm Tame viešbutyje' 
viešėjo dabartinė Anglijos ka
ralienė Elzbieta, kai jai buvo 
pranešta, jog jos tėvas Jurgis 
VI tearę. * ■ >

nimas galės būti dar sunkes
nis, bent žiūrint iš grožio sa- 
liono kampo.

Ateities žmogus, po dauge
lio tūkstančių metų, turės la
bai didelę galvą, bus visišku 
plikas ir žlibas, neturės nė 
dantų. Didgalvių laikus numa
to mokslas, remdamasis patir
timi. Iš tikrųjų, žmogaus sme- 
genys vis auga ir nėra pagrin
do manyti, kad jų augimas tu
rėtų sustoti. Pliki — beplau
kia! nesustabdomai plinta ir

Blancbe Cunys
■ 408 W. Brcadway, 

So. Boston 27, Mass.

ftovistiM KtaMsUa
* Kun. Jonas Bernatonis 

Benediktas Jakštu

Clevelando ledo rutulio ko
manda laimėjo Calder taurę, 
finaliniuose žaidimuose nuga
lėjusi Hershey Bars 4.2. Tai 
antros kartas iš eilės, kai ši 
komanda laimi minėtą taurę.

J. B. SHALINS- i
JALINSKAS J

Laidotuvių Direktorius f 
84-92 JAMAICA AVĖ. t 

(pHe Forest Parkway Sratv
VFoo^aaven, N. Y. . .

Suteikiam garbingas laidotuve* | 
Koplyčios; nemokamai visos* i 
miesto dalyse; veikia ventiliad- f

Atliance Club
Gab Weekend Show

• Talent Night Every Friday 
CARMEN RIOS TRIO

2 orchestras — Dancing nitely 
78-88 St. Marius PI—GB 7-97C5

Corn. 8th SL & Ist Avė. N.Y.C.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R ABORTUS 

BAISAMUOTOJAS
* 231 Bedford A ve.

Brooklyn, N. Y.

ADVOKATAI 

87 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL AFjriegate’7-708

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
ir kiti maisto produlrtai šiose krautuvėse:

185-24 Horace Harding BIvc 
Fresh Meadoįvs, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
438O'White Plains Road • 

Bronx, N. Y.
19 West Post Road

White Plains, N. Y. *
MAIN STORE

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

ĮSIGYKITE 
ir perskaitykite

“Prie Vilties

LDS CtNTBO VALDYBA 

50 Cottage St_, Norwoud, Mass

M sm TOV HAVBHCH OfHOM BttASn* RMHUB IHMS M TOOB HOMi
□ 4 Triongular Bandogss

□ 12 Sterile Gotas Fote (3’ x 3T
□ 1 Go»ze Bandoj 12'x 10 yta)
□ 1 Gavzs Sandofs (1rx lOyta)
□ 2 largo Emsrgsnqr Brarings (7H*X fP
□ 100Wata-ta*«|l*lĮBMBb(4«g3 . □ 12 Woodsa

G«t frre MM* "etargoncy Acrtre To Sayo I 
fcuo tar tag cotav ar lorel CM tetare te

Kryžiaus
Dr. J. Prauskis 

patraukliai rašo apie dauge
lio komunistų atsivertimą.

Kaina — $150
? Užsisakyti barbininko
| administracijoj arba 

FRANCISCAN FATKERS 
Kennebuiik Port, Maine

tamsta negalėtihtm4 pataisyta vėjas.
eŪriteo skustiwa \ ’’
•V Aš.ite?t 

štrix> pardavėjas, 
davinėja daržoves, vaisius, uo
gas. Su etektrfaia& skustuvais 
neturiu nieko tenoro.

— To nė nesakau, paste
bėjo Toksi — Bet\jei-tamsta „ . .....
turėtum sugedusi skustuvą, taip pykti ir draskytis, jei 
ar mokėtum į pa&syti? skustuvas nereikalingas. Ne-
- Tikrai ne,--prisipažino nė man. Bet «tii-

daržorininkas.' y— Antra.
— O kas mąn galvoj, ar 

tamsta pysti ar ne?
— Et, su tamsta neverta 

rimtais klausimais kalbėtis,— 
numojo ranka Toks. — Parda- 
vinędamas kopūstų galvas ir 
pąts pasidarei kaįp kopūstas.

-Ponas Toks rapiiąi nužings
niavo į yisuooąęnęs veikėjų 
parengisKnąjį posėdį posėdžio 
programai parengti ir ten nu
sinešė savo sugedusį skustuvą.

Pone, redaktoriau, jei tanka.M
Anglijoje mirė Benjaminas 

Simmons, išgyvenęs 66 metus 
ir per savo gyvenimą parašęs 
nenenditidarbio te-sėmis įvai
riems laikrąašeių redaktoriams 
23 tūksančius laiškų, kuriuose 
duodavo visuomeninio pobū
džio žinių, patarimų ir kitokių 
informacijų. Tik 4500 jo laiš
kų pateko į spaudą, bet jis ne
nusiminė. Savo kambaryje tu
rėjo išsikabinęs auksinę rašy
mo ta-syklę: trumpai, tiksliai 
ir aiškiai. Sakydavo: laiškas ir 
kelių eilučių, jei parašytas aiš
kiai ir originaliai, gali atkreip
ti redaktoriaus dėmesį ir būti 
paskelbtas.

Verta iš jo pasimokyti ir a- 
pie rašomus mūsų “atsibuvi- 
mus” salėse, minint šaunius 
parengimus.

nešėja, vargo teągvintoja. I 
fietuvfiką dainą mūsų bro< 
kai h- sesės, mūsų žSos mo
tušės sukrovė savo valgus, 
džtaigTOHiK, Aframmimng ir ; 
svajones... Lietuvis dafoavo,: 
dąiūupša ir daanuoa, kur jis 
bebūto- Kad n^andritiimei 
gražiųjų mūsų liaudies dai-. 
nų, kad jų išmokytume! ir 
savąjį jaunimą, būtfarti įsi
gyk DABIV l®TYGELę:

‘Vai lėkite dainos9
Joje yra apie 200dainų teks
tų. KMna $L0O. Kreipkis:
BAlhltlNIAS

BANGA .
34« RIDGEWO(M) AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio.' 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,



Vyčių šokiai

NERVINS

PIRMAS PAVASARINIS

įvyks

Lietvvig Radio Drengi jos Programos

NATIONAL HALL AND PARK, 65-13-19 38 Avė.
MMMMNMMft

Alto tomją vaidybą, 
Bostono skyriaus, sudaro: 

pirm. J. Kas-Kasmauskas, vi

KaplySa h r m raina 4jrkaL
NOTARY PUBLIC

M. 80 *M15

"BenBA pusryčiai
Šv. Vardo ^Draugi ja ir so- 

čtafietės gegožės 9 d. 8 vai. 
ryto dalyvaus šv. Mišiose ir 
priims šv. Komuniją. Po pa
maldų parapijos salėje įvyks 
abiejų draugijų bendri pusry
čiai, kurių metu bus išpildoma 
meninė programa.

pačios ir i,kitus miestus.
Reikale taUte: Tel. TB M4S4

T. Modestas StepašHs, OFM
“Darbininko” redakcijos na

rys .savaitei išvyko j Balt'mo- 
rę, kur ves misijas.

Pranešimas spaudos jubiliejaus reikalu

Dafl. Vyt Kašūbos 
sukartas

karaliaus Mindaugo biustas, 
buvęs išstatytas tautininkų są
skrydyje Washingtone, parga
bentas ir padėtas ant gražaus 
pedestalo tautininkų namuose 
So. Bostone. ,

1. susidaryti lietuviškosios 
spaudos metų veikimo planą 
tuo specialiu reikalu;

2. prisidėti, kur jau kas da
roma, arba imtis iniciatyvos, 
kur tokios reikia, kad vietose 
galėtų būti padaryta atsišau
kime keliamais klausimais;

3. bendradarbiauti su kultū
rinėms įstaigoms (viešiesiems 
knygynams, parapijų, klubų 
bei rimtų organizacijų biblio
tekoms, Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui, Lietuvių Eiiciklopedi- 
jo leidyklai, tuo susirūpinu-

varpai yra remontuojami, 
dėl to jų dabar negirdime. Re
montas truks kelias savaites.

baigusi antrąją Girls Latin 
aukštesniąją mokyklą, gavo 
stipendišą ir stos į Emmanuel 
Kolegiją Bostone.

Anastazija Mickevičienė, 66 
metų amžiaus, mirė gegužės 2 
d. Ji buvo gera katalikė ir 
priklausė Angelų Karalienės 
paarpijal Nuliūdime paliko vy
rą Juozą, dvi-dukteris — Pr. 
Laukaitienę ir Eleną. Velionė 
pašarvota pas Bieliauską. Bus 
laidojama trečiadienį iš Ange
lų Karalienės bažnyčios. Gedu
lingos pamaldos bus 10 vai. 
rytą, bus laikomos trejos nu
gos.

susirinkime skaitėIdofoią pas- 
dkitą Dr. J. Girnius, K. Moc
kus padarė pranešimą iš New 
Yorke Įvykusios LB-nės kon
ferencijos. Taip pat valdybos 
nariai patiekė sa^o praneši
mus. Nmujon valdybon išrink
ti: pirm. inž. V. Izbiękas, vi- 
cepirm. dr. J. Girnius, sekr. J. 
Sonda, ižd. I. VUeniškis,. kar
totekos vedėju A. Matjoška, 
vaidybos nariu inž. A. Mika- 
laUskas, kandidatais-r-B. Ja
kutis, dr. K Šidlauskas ir K. 
Mockus. Revizijos komiaijon 
išrinkti inž. Okunis, teis. Vait
kevičius ir Gedmintas: Valdy
bos posėdis šaukiamas gegu
žės 7 d.

BARASEVICIUS ir SCNUŠ 
FEN ERAL HOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOutb Boston 8-2590

Gegužės 8 (L, šv. Onos pa
rapijos -salėje, vietos Liet 
Bendruomenė rengia Motinos 
dienos minėjimą. Po minėjimo 
bus šokiai, grojant geram or
kestrui, ir kitos įvairenybės. 
Pradžia 7:30 v.v.

Mirė
Balandžio 24 d. iš šv. Petro' 

parapijos bažnyčios palaidotas 
Pranas Sinkevičius, 68 m. am
žiaus. Veltoms gyveno 765 E. 
4th St, So..Boston. Nuinkti- 
me paliko žmoną, dvi dukteris 
ir 1 sūnų. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Balandžio 26 d. iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios palaido
tas Edvardas Stungis 69 m. 
amžiaus. Palaidotas N. Kalva
rijos kapfoėse.

A Juknevičius, ižd. P. Bra 
zaitis, iždo globėjai P. Raz- 
vartaiiskas ir dr. B. Kalvaitis.

Adv. Jonas Grigalius
demokratų partijos išrinktas 

delegatu į partijos seimą 
Worcestery. Seimas įvyks bir
želio mėn. Jame bus nominuo
jami rudeninių rinkimų kandi
datai.

Spaudos apgavimui minėti 
komitetas,

.kurį sudaro pirm. J. Ą. 
Stilsonas, vicepirm. A. Ketu
rakis ir nariai A. Andriulionis, 
A Čaplikas, S. Janeliūnas, S. 
Santvaras, J. Sonda ir i. Vi-

BaMjos - Amerikos D-jos 
susirinkimas šaukiamas geg.

13 d. Internattonal Institute 
patalpose. Bus tariamasi dėl 
birželio baisių dienų minėji
mo.

SCHOLES BAKTNG. Ine.
' V. Lukas — Vedėjas

SS2 GisnJ St, BreeMya, N. Y

iiruw lOlKO ftctiu 
l33Ok-lO7^» 

direktorius 
Malsim 
O4ūtwga. AtfPETRtffU

Lokiu nutarus, JAV LB or
ganai kviečiami visais įmano
mais būdas prisidėti ir, kur 
re-kia,: imtis iniciatyvos vieto-. 
se tinkamai paminėti lietuvis* 
kos os spaudos metus (nuo 
1954 m. gegužės 7 d. iki 1955 
m. gegužės 7 d ).

JAV Lietuvių Bendruome
nės Laikinasis Organizacinis 
Komitetas skelbia lietuviško
sios spaudas metus. Tuo rei-

Katalikų informacijos . 
centras

kuriam vadovauja kunigai 
vienuoliai paulistai, kiekvieną 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarą 8 vai. duoda pamokas 
jaunavedžiam, kurie tuokiasi, 
būdami skirtingų religijų. 
Kreiptis adresu: Catholic In
formation Center, Paulist Fa- 
thers, 5 Park St., Boston 2, 
Mass.Per Juoko Gintams radiją

šį trečiadienį (10 v.v.) Mo
tinos dienos proga kalbės 
kun. Dr. Stasys Vąhušaitis. 
Po to Maironio mokyklos mo
kiniai, vai A Dimo, suvai
dins tai progai pritaikintą 
vaizdelį

Ina Nenortienė - Šunonaite
gavo tarnybą State House 

administracijos ir finansų sky
riuje. Regis, yra pirmutinė iš 
buvusių tremtinių, gavusi to
kioje aukštoje vietoje atsako^ 
mingą pareigą. - ■

dv.Vardo dr-jos nariai ge- 
gužės 9 d. 8 vaL šv. Mišių me
tu ris bendrai prie šv.' Komu
nijos, o po Mišių parapijos sa
lėje turės savo susirinkimą ir 
Komunijos pusryčius. Viri na- leidžiamas platus “Tėvynės 
riai kvie&uni dalyvauti Sargas”, kuriame bus straips

niai preL M. Krupavičiaus,
ApnMkfano parapijos v Brizgiu, prof. J.

Gegužinės pamaldos
šv. Petro parapijos bažnyčio

je būna.kiekvieną’vakarą 7:30 
vai. per visą mėnesį. Setam- 
dieniais — 2:30 vai. p.p. vieto
je mišparų.

Šv. Petro parapijos sodalie- 
tės gegužės 6 d. 7:30 vai. vek. 
turės pamaldas parapijos baž
nyčioje. Po pamhldų parapijos 
salėje įvyks susirinkimas, ku
rio metu kalbės žymus katoė- lemškis, praneša, kad gegužės 
jtojas ir konvertitu iš žydų 9 d. 1 vaL p.p. So. Bostone 
tikėjimo dr. Fridrichas Rosen- Munidpal Builidng salė rengia 
hešn. SodalteĮės į šį susirinki- spaudos atgavimo 50 metų 
mą gali |pries« ir savo pažįs- minėjimą. KaBbės prof. Vac. 
tarnus. I - Biržiška, deklamuos rašytojas

S. Santvaras ir akt. A Gus- 
taitienė ir dainuos J. Gaidelio 
vedamas vyrų choras. įėjimas 
nemokamas. .

JMMoa dienos
proga visose lietuvių bažny- 

čtose kitą sekmadienį per pa
maldas bus prisimintos gyvo
sios ir mirusios motinos.

Šv. Petro bažnyčioj 
jubBėjus

1904 m. sausio mėn. 31 d. 
Bostono arkivyskupas Wil- 
liams paskyrė Bostonan kun. 
Joną Žilinską, kuris, priva
čiai pašventinęs šv. Petro baž
nyčią, tą pačią dieną joje at
laikė pirmas pamaldas.

Šiai džiaugsmingai dienai 
prisiminti šiais metais bus ju
biliejinės iškilmės. Pirmasis 
jubilėjaus parengimas, kuria
me gyvaisiais paveikslais bus 
pavaizdouta šv. Petro parapijos 
istorija per 50 metų, įvyks 
gegužės 9 d. 3 vai. p.n. So. 
Boston High School salėje, 
Thomas Park. Programą išpil
dys jaimimis ir parapinės mo
kyklos mokiniai, kuriuos pa- 
ruoiša parapijos seselės.

Lankėsi kun. J. Zefeoskas
Praėjusią savaitę Bostone 

lankėsi lietuvių saleziečių di
rektorius Torine, Italijoje, 
kun. Juozas Zeliaūskas. Ba
landžio 28 d. parapijos salėje 
jis parodė paveikslus iš kun. 
Bosko gyvenimo, pirmųjų lie
tuvių saleziečių Lietuvoje bei 
Italijoje ir dabartinėje lietu
vių saleziečių gimnazijoj To
rine.

Lietuviai skautai, 
žengdami į 36-tuorius savo 

gyvavimo metus, pasiryžo iš
leisti skautų įkūrėjo lordo R. 
Baden PoweQ knygą “Skauty- 
bė berniukams”. Tam reikalui 
norima sukelti 1000 doL Au
kojusių pavardės bus paskel
tos knygoje. New Yorko apy
linkėje aukas priima skautų 
vyčių vadovas — G. Surduke- 
vičius, 32-18 Greenpoint Avė., 
Long Isimd City 1, N. Y.

Tremtinių opera
Manhattan Opera Guild ge

gužės 15 ir 19 d.d., Kaufmann 
auditorijoje, Lexington Avė. ir 
82 St., New Yorke, stato Čai
kovskio “Eugenijų Onieginą”. 
Visas partijas išpijo solistai 
tremtiniai, dainavę Lenkijoje, 
Latvijoje, Estijoje ir kituose 
kraštuose. Iš lietuvių dainuo
ja: Vincė Jonuškaitė ir Mari
ja Dobužinskienė. (Progra
moje įrašyta Vince Jonuska ir 
Maria Dobujinski).

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas žė- 
miausiomis kainomis. Kainos tos

sioms kitoms leidykloms ar 
privačioms bibliotekoms);

7. populiarinti ir visais bū
dais remti lietuvių spaudą ir 

kalu jau išleistas atsišaukimas, palaikyti pastangas lietuviška- 
kurį spausdinome “Darbinki- jai knygai ir laikraščiui patek- 
ke”. šiam pranešime sustoja- ti į lietuvių šeimas;

8: lietuviškos spaudos metų 
proga išryškinti Amerikos lie
tuvių spaudos srityje, “iškasti” 
senuosius ir nusipelniusius 
/spaudos darbininkus, knygne
šius, spaudos platintojus ir p. 
ir juos tinkamai pristatyti lie
tuvių visuomenei;

Specialiai per tuos metus 
veik mas vietose turi išryškėti 
apylinkėse bei seniūnijose. A 
pygardų valdybos maloniai 
prašomos patalkinti apylin
kėms paskirai arba imtis ini
ciatyvos kelių apylinkių veiki
mui sutarti bendrai, ypač di
desnėms užsimojimams.

Lotas sutarė sudaryti spe
cialų fondą ir lietuviškosios 
spaudos metų proga skirti 
spaudos premiją. Tuo reikalu 
konkretus pianas bus paskelb
tas atskirai IŠNUOMOJAMAS kambarys

. v-____ - — — - Rfchmond Hffl —■ t& vienasPasirašė: Prti. J. Balkiteas, ..........
Loko pirmininkas, bIokas nuo «®siddmo hntfos. 

" A Sadhitts, Vienam asmeniui. Kreiptis:
Loko sekretorius. TeL VL 3-8086. (34)

Kl jį vinė, kuri turėtų 
veikti nuo nervų Ii- 
gų, yra mišinys 
stiprių ir brąngiau- 

\\ šių šaknų, žiedų,
p žievių ir žolių, ir
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišinai, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karšfiavimų, išgąs* 
fio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mitinį puml maistą 'ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
^5.00 svaras. 15 $2.00 pridun- 
fiame 5 uncijas, J Kanadą 
3125.

ALEKANPER’S CO.

SmA Domi Mml ■

Tušti butai
Kai visur skundžiamasi sun

ku rasti butų, Bostone pa
skelbta jų esą neapgyventų 
apie 6000.

Vyriškai galvoja
Kongresmanė N. Rogers, at

stovaujanti Lowcl!io apygar
dą, balandžio 19 Patriotų die
nos proga- savo kalboj pareiš
kė, kad ij esanti priešinga 
siųsti kariuomenę į Indokiniją. 
Jei reikią, tai geriau tiesiai 
smogti Maskvai, o nesitampy- 
ti Korėjoj ar Kinijoj.

Rekolekrijoš ateilhmdsmis
Šv. Petro,parapijos bažny

čioje gegužės ^, inen. 14, 15 h* 
16 d.d. įvyks uždaros rekolek
cijos Bostono ir apylinkės atei
tininkams. Rekolekcijas ves 
Tėv. Viktoraš Gidžiūnas, pran- Bostono vyčių kuopa gegu- 
ciškonas. Rekolekcijos bus vi- žės 7 d. 8 vai. vak. rengia šo- 
siems atritimnkains kartu: kius Liet. Piliečių klubo salė-

^puudos paroda
Minint spaudos atgavimo .

sukaktį New Yorke numatyta studentams
suruošti lietuviškos ' spaudos ūgiams.
paroda. Tuo reikalu Liet. Žur
nalistų Sąjungos New Yorko 
skyrius gegužės 4 d. 7 vai. v. 
Balto patalpose, 105 Grand 
St, Brooklyn 11, N. Y., kvie
čia specialų posėdį.

VAITKUS I 
FUNĖRAL H O M E 

197 Webster Aveaue 
Cambridge, Mass. ’ 

PRANAS WA1TKUS . 
Laidotuvių Čtirektorius ir 

balsąmuotojas 
-NOTARY PUBLIC

__ ' gautas paJaknkiimas iš Popie- 
Gegužės 29-30 Ncw Yorke 21sns Pijaus XtT, o taip pat 

šaukiama jubiliejinė konferen- rakinimų, kaip #
dja ir tai sutarčiai pominėti Gasepri, kun. t.

Sturzo, Oiancfijos katalikų
hauifies partijos ' pirm.
Doorn, Austrijos liaudies par
tijos gai. sekretoriaus Molė
tos, Venesuelos krikščionių 
demokratų partijos gen. sekre
toriaus Garderos, Urnos ir Pa
ragvajaus krftšfionių dancdc- 
ratų. o taip pat vysk. V. Bliz
gio, prel Pr. Juro, prel. J. Bal
kono, LKD garbėj ^ario Kru- 
šnsko ir eilė kitų.

Konferencija įvyks Carne- 
gie Endowment for Internatio
nal Peace rūmuose, — 46th 
St. and United Nations Plaza.

Tikimasi, kad" konferencijo
je dalyvaus preL M. Krupavi
čius, Vliko pirmininkas, kuris 
tik gegužės 4 d. atplaukė iš Eu
ropos į New Yorką kartu *su 
VT pirmininku K. žalkausku.

Prel. M. Krupavičiui šiemet 
sueina 40 metų kunigystės ir 
50 metų plunksnos darbo. Ki
tais metais šiam žymiam Lie
tuvos valstybininkui ir visuo
menės veikėjui sueina 70 metų 
amžiaus. .

Naujausiame “Tėvynės Sar
ge” prel. M. Krupavičius pla
čiai yra nušvietęs LKD kūri
mąsi Lietuvoje ir per 50 metų 
nueitą kelią.

toto vaidybos idoaių ir dabar 
dėsto Bostono fcffjĮngĮjnir

Aorritaa pMrtjbė .
sute&ta buvusiems tremti-' 

niamš: R. Karosui, V. Stro 
Bai, L Kiunantauskui įf V. 
DanoterauskuL Jie-visi neseniai 
atBko karinę tarpybą Korė
joj it Vokietijoj

Dr. P; GaHnfet
nuoširdus ttetuvišteos knygos 

bičiulis, padovanojo savo bu
vusiai Alma Mater — Harvar
do universitetui — lietuviškų 
knygų: Brazdžionio “Didžioji 
kryžkelė”, Maironio paskutipės 
laidos ' “Pavasario balsai”, 
Gliaudos “Orą pro nobis” ir 
Simonaitytės “Aukštųjų Ši
monių Ūkimas”;

a MfrMs
vedamos tautinių šokių gru

pės dalyvavo 10-me N. Angli
jos liaudies meno festivaly 
Tafto kolegijos sporto salėje?' 
Popietinė j programoj šoko ma
žieji , o vakarinėj suaugę. Pa
sisekimas buvo labai didelis. 
Iš 32 grupių išrinktos 10 ge
riausios, kurių skaičiun įeina 
ir abejos lietuvių grupės. Lai
mėjusios grupes dalyvaus Bo
stono miesto festivaly, kuris 
bus birželio mėn. Jaunųjų gru
pė laimėjo antrą vietą.

ZALETSKAS I
FUNERAL HOME 

564 EAST BROADWAY 
South BMŠoui, Mani

D. A. Zsletskas, F. E. ZaleMau 
tiratorfati ir BalmmMtojai


