
SQ.
16, 1ASS.

XXXVI. Nr. 55 ANTRADIENIS, (Tuesday), LAPKRIČIO (NOV.)

Copyright, 1951, by the Society 
of the Franciscan Fathers

. t KRYTIS r

B^STOF FUB1»IC LI33&RT
CHLSF OF B.SSL.DT.-aEF.DlV.
COPLBT
B3STOT

AM™©5 UtTOViU DRRBININK*
4

DAR TEBESIGINČIJAMA Df!L 
KAESONGO Sovietai Lietuvoje ruošiasi karui

Tokio. — Korėjos karo pa
liaubų derybose vis dar dis
kutuojama dėl neutralinės zo
nos tarp kariaujančių šalių 
pravedimo. Komunistai sutiko, 
kad ta zona būtų pravesta da
bartine fronto linija su tam 
tikromis pataisomis. Bet pra
dėjus nustatinėti, kuriomis vie
tomis ta zona turi eiti, susidu
riama su sunkumais. Svarbiau
sias dalykas, dėl kurio nesuta
riama, yra Kaesongas. Jungt. 
Tautų atstovai reikalavo, kad 
jis būtų komunistų perleistas 
jų pajėgoms, nes laikoma, kad 
tai reikalinga apsaugai nuo ne
tikėto komunistų puolimo. Ko
munistams su tuo nesutinkant, 
buvo pasiūlyta įtraukti ir Kae- 
songą į neutralinę zoną, bet ir 
šis pasiūlymas komunistų at
mestas. Per paskutines ketu
rias dienas derybose pasiekta 
labai nedaug pažangos. Bet 
dar tikimasi, jog susitarti pa
vyks.

Kovos fronte
Paskutinėmis dienomis fron

to veiksmus žymiai trukdė lie
tus ir sniegas. Visos kovos bu

SICLO OKUPUOTI BAHREIN
SALĄ

Teheranas. — Komunistai 
suraoM demonstmcijas, kurių 
metu Iškėlė reikalavimą, kad 
Iranas okupuotų Persijos įlan
koj esančią Bahrein salą ir per
imtų teų esančias amerikiečių 
naftos įmones.

Bahrein saloje yra žymūs 
naftos šaltiniai, kur koncesi.ią 
turi Kalifornijos Standart Oil 
Company ir Texas Company 
(CALTEX). Ji yra 30 mylių 
nuo Irano ir 20 mylių nuo Sau
do Arabijos. Anglų protektora
te ją valdo vietos šeichas. 1948 
m. Irano parlamente buvo pa
siūlyta paskelbti, jog Bahrein 
yra Irano suverenitete, bet toks 
nutarimas nebuvo priimtas.

Uždarytas Teherano 
universitetas

Teherano universitetą, ku
riame jau ilgesnį laiką buvo 
varoma agresyvi komunistinė 
propoganda. vyriausybė nenu
rodytam laikui uždarė. Keli 
šimtai policininkų saugoia uni
versiteto pastatus ir nieko į jį 
nebeįleidžia.

TRŪKSTA PUSKETVIRTO 
MILIJONO BELAISVIŲ
Bonna. — Vakarų Vokietijos 

vyriausybė paskelbė, kad, pra
ėjus pusšeštų metų nuo karo 
pabaigos, dar trūksta žinių a- 
pie likimą pusketvirto milijono 
vokiečių karo belaisvių. Vokie
čiai nori kreiptis į Jungt. Tau
tas, kad belaisviai būtu paleis
ti namo arba suteiktos žinios a- 
pie jų likimą nelaisvėje. Tai 
liečia daugiausia Sovietus, kur 
vokiečiu žiniomis dar tebelai
koma daugybė karo belaisviu. 
Bet Sovietai skelbia, jog visus 
belaisvius jau palęidę.
Anglai gabena naujas pajėgas 

į Suezą
Kairas. — Anglai savo pajė

goms Suezo kanalo zonoi su
stiprinti lėktuvais iš Libijos 
perkėlė dar 5,000 karių. Lon
done pareiškiama, jog ateinan
čią savaitę anglų užs. reik, 
min. Edenas Paryžiu je susitiks 
su Egipto užs. reik. min. M. 
Salah EI Din ir bandys tiesio
ginėmis derybomis rasti abiem 
pusėm priimtiną sprendimą.

vo daugiau vietinio pobūdžio 
priešakinių dalinių susidūrimai. 
Bet komunistai ypač vidurinėje 
fronto dalyje stiprina savo pa
jėgas ir bandė vykdyti e.lę puo
limų, kurie visi buvo atremti.

Oro kovos tebevyksta plačiu 
mastu. Jų metu priešui padary
ta žymių nuostolių. Jungt. Tau
tų bombonešiai naikintuvų ap
saugoj pasiekė numatytus prie
šo užnugary taikinius ir sunai
kino visą eilę priešo municijos 
sandėlių.

Korėjoj pasiūlyto* neutralioms zonos linijos: ištisine juoda linija ko. 
munistu siūloma, juodais brūkšniais — Jungi. Tautų.

Korėjos karo nuostoliai
Washingtonas. — šio mėne

sio 2 d. paskelbtais duomeni
mis, komunistų nuostolius Ko
rėjoje JAV armija vertina 1,- 
430,681 vyrų. Iš jų Į68.345 yra 
patekę į nelaisvę. JAV nuosto
liai yra pasiekę 95.000 vyrų 
žuvusių, sužeistų ir patekusių į 
nelaisvę arba dingusių be ži
nios. Bendri Jungt. Tautų nuo
stoliai siekia 313,711 vyrų žu
vusių, sužeistų arba patekusių į 
nelaisvę.

GREIT ATOMINIUS GINKLUS GALĖS
PANAUDOTI

Washington.—Po paskutinių
jų atominių ginklų bandy
mų oro pajėgų sekretorius Fin- 
letter spaudos atstovams pa
reiškė, jog artėja laikas, kada 
fronto kovose bus galima pa
naudoti įvairius atominius 
ginklus, ir JAV jau to yra be
veik pasiekusios. Taip pat Fin- 
letter pažymėjo, kad JAV ne
numato karo atveju bombar
duoti miestus, bet naikins tik 
pramonę. Dabar vienas svar
biųjų uždaviniu esąs, ruošiantis 
panaudoti naujus ginklus, turė
ti atitinkamą kiekį ir tinkamos 
konstrukcijos lėktuvu. JAV 
bombonešis B-36 yra šiuo me
tu geriausias pasaulyje. Bet 
greit bus pagaminti ir nauji

FRRONTE
bombanešių tipai. Naują B-46 
sprausminį vidutinį bombonešį 
JAV oro pajėgos gaus ateinan
čiais metais, o sunkusis spraus- 
minis bombonešis B-52 bus 
baigtas bandymams dar šiais 
metais.

Komunistams padaryta dideliu 
nuostolių

Saigonas. — Prancūzu ka
rinė vadovybė Indokinijoje pa
skelbė. kad paskutiniųjų kovų 
metu komunistams padarvta 
didelių nuostolių. Tik vienas 
komunistų pulkas, puolęs pran
cūzus prie Dong Hoi neteko 
250 vyrų užmuštų ir 500 buvo 
sužeista.

Paskutinėmis žiniomis, 
vietai Lietuvoje vykdo plačiu 
mastu pasiruošimus karui. I 
kraštą gabenami vis nauji ka
riuomenės daliniai ir visos įgu
los paskutiniuoju metu yra žy
miai padidintos.

Alytus paverstas specialia 
draudžiama zona. Jame sutelk
ta žymus kiekis tankų. Aly
taus aerodrome lėktuvai nusi
leidžia tik atsitiktinai; papras
tai U-2 tipo. Bet gyvas aviaci
jos judėjimas yra Karmėlavos,

PRITARIA ITALIJOS SU
TARTIES REVIZIJAI

Washingtonas. — Valst. De
partamentas paskelbė, kad 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
pasiūlymui, prisitaikant pasi
keitusioms sąlygoms, pakeisti 
atitinkamai Italijos taikos su
tartį jau pritarė Meksika, Bra
zilija, Pietų Afrika, Kanada, 
Belgija, Kinijos tautinė vyriau
sybė ir Graikija. Sovietai. Če
koslovakija ir Lenkija dar ne
atsakė.

So- prie Kauno, aerodrome, kur 
pastoviai laikoma apie 150 dvi- 
motorinių lėktuvų.

Šių metų pavasarį buvo su
registruoti visi kolchozuose lai
komi arkliai ir išduoti jiems 
“pasai”, kuriuose pažymėta, 
koks jo tinkamumo laipsnis. 
Kolchozams įsakyta arklius 
tinkamai šerti ir laikyti tvarkoj 
vežimus, kad mobilizacijos at
veju tuojau pat galima būtų 
panaudoti.

LIETUVIAI TURI PASIRA
ŠYT, KAD EINA SAVA

NORIAIS
t

Paskutiniuoju laiku mobili
zuojami į Sovietų armiją lietu
viai verčiami pasirašyti, kad 
jie stoja savanoriais. Pasirašę 
tokius pareiškimus siunčiami į 
Korėją. Jau prieš kiek laiko bu
vo žinių, kad Korėjoj yra suda
roma tarptautinė brigada, kuri 
numatoma panaudoti, jei karas 
Tolimuosiuose Rytuose dar 
daugiau išsiplėstų. Manoma, 
jog ir “savanoriai” iš Lietuvos 
siunčiami į t'ą brigadą.

ANGLIJOJ DAR SUMAŽIN
TAS IfMDfl DAVINYS.

Londonas. — Anglijoj, kur 
mėsos davinys nustatomas pa
gal kainą, nuo šio mėn. 11 d. 
sumažinamas savaitei dar 
dviem pensais. Ligi šiol buvo 
savaitės mėsos davinys 1 šilin
go 7 pensų. Churchillicr vy
riausybė, paskelbusi šį mėsos 
davinio sumažinimą, kaltina už 
tai buvusios darfciečių vyriau
sybės politiką. Savaitinis anglų 
mėsos davinys yra gero 
“Chop” dydžio.

EISENHOWERIS Į POLITI
KĄ NESILEIDŽIA

Washingtonas. — Prez. Tru
manui pageidaujant, iš Euro
pos atvyko gen. Eisenhoweriis. 
kuris su prezidentu ir Pentago
no atstovais tarsis kariniais 
klausimais. Spaudos atstovams 
generolas pažymėjo, kad jis 
niekad jokių politinių ambici
jų neturėjo, ir atsisakė bet ką 
politiniais klausimais pareikšti.

Nurodoma, jog Europos gin
klavime nors ir pasiekta tam 
tikros pažangos, bet Eisenho- 
werisi nesąs pasiekta pažanga 
patenkintas.

VYKDOMA DALINT. 
MOBILIZACIJA

Šiais metais Sovietai Pabal
tijo kraštuose yra įvykdę dali
nę mobilizaciją. Pašaukti kaž
kodėl buvo ne kurių vienų me
tų vyrai, bet gana įvairaus am
žiaus. Jie į krašte esančius da
linius nebuvo skiriami, bet iš
vežti į Rusiją ir ten paskirsty
ti įvairiuose daliniuose.

NEHRU NORI BENDRADAR
BIAUTI SU VAKARAIS

New Delhi. — Indijos min. 
pirm. Nehru pareiškė, kad jo 
vyriausybė esanti pasiruošusi 
bendradarbiauti su Vakarais 
laisvei ir taikai išlaikyti. Ji e- 
santi tik skirtingų pažiūrų į 
naudotinus tam reikalui meto
dus. Nehru pažymėjo, kad In
dijos politika nėra neutrali, 
bet aktingai siekia taikos ir 
laisvės išlaikymo. Šis Nehru 
pareiškimas buvo atsakymas į 
grupės amerikiečių raštą, ku
riame buvo pareikštas susirū
pinimas dėl Indijos vaidmens 
kovoj su agresyviais komunistų 
užsimojimais.

v LAIDOJ A NUQGUSl

Budapeštas. — Vengrijos Vi
daus reikalų ministerijos įsaky
mu visi ligoninėse mirę ligo
niai yra laidojami visiškai be 
rūbų. Jų rūbai ir ir kiti asme- 
niai daiktai, kaip žiedai, pa
puošalai, auksiniai dantys ir 
kit., perduodami ligoninės di
rekcijai kaip atlyginimas už 
palaidojimą. Toks žmoniškumo 
jausmus įžeidžiąs elgesys sukė
lė visame krašte didelį pasipik
tinimą, tačiau gyventojai yra 
bejėgiai užkirsti kelią šiems 
nežmoniškiems metodams.

Po pusmečio anglai bandysią, 
savo atominę bombą

Londonas. — Anglijos min. 
pirm. W. Churchillis paragino 
atitinkamas įstaigas, kad būtų 
paskubinta vykdyti atominės 
energijos programa. Iš patiki
mų šaltinių buvo pranešta, jog 
galima laukti, kad maždaug po 
pusmečio anglai galės išbandyti 
savo pirmąją atominę bombą. 
Atominių tyrimų vadovu Chur
chillis paskyrė karo metu bu
vusį savo mokslinį patarėją 
lordą Cherwell.

10 CENTŲ

Prez. Trumana* tariami dėl demokratu partijos tolimonės Įx>litikos 
su nauju partijos tautinio komiteto pirmininku M<*Kinney.

SOVIETAI PRADEDA AKCIJA 
JAPONIJOJ

Tokio. — San Franeisco So
vietams nepasirašius su Japoni
ja taikos sutarties, visų buvo 
laukiama, jog jie netrukus im
sis kokios nors akcijos. Ir tą 
akciją, atrodo, jie jau pradeda. 
Sovietų misijos Tokio nariai su
organizavo pasikalbėjimą su 
japonų parlamento atstovais ir 
pasikalbėjimo metu pasiūlė iš
plėsti tarp abiejų kraštų pre
kybinius santykius. Iš Japoni
jos jie norėtu pirkti pirmoj et 
Jėj tefotilės ir lengvosios pra
monės gaminių, o japonams 
siūlo iš Sachalino anglį, ir tai 
žymiai pigesne kaina, kaip ja
ponai moka JAV. Apskritai So
vietai stengėsi sudaryti japo
nams įspūdį, jog ir be taikos 
sutarties jie esą linkę Japoni
jai taikyti didžiausio palanku
mo principus.

Kaip Sovietai numato sure
guliuoti su Japonija savo diplo

ŽINIOS
• Vakarų sąjungininkai ir Vakarų Vokietijos vyriausybė pa

skelbė, jog per šešetą derybų savaičių kol kas susitarta tik dėl
✓

taikos sutarties pagrindų. Dėl pačios sutarties paskirų dalykų 
dar nėra prieita susitarimo.

• Jugoslavijos diktatorius Tito spaudos atstovams pareiškė, 
jog karo atveju Jugoslavija kovotų Vakarų pusėje. Bet jis kartu 
pabrėžė, jog vidaus santvarkoje pakeitimų daryti nesiruošia, ir 
komunistinis teroras krašte būsiąs ir toliau palaikomas.

• Prez. Trumanas pasirašė įstatymą, kuriuo draugingoms 
užsienio valstybėms bus suteikta $7,328,903,976 karinė ir ūkio 
pagalba.

• Komunistinė Čekoslovakijos vyriausybė apdėjo dideliais mo
kesčiais siunčiamus iš JAV dovanų siuntinius. Jau šių metų pra
džioj buvo priimtas įstatymas, kad “gavėjui negalint įrodyti, jog 
jis paramos reikalingas”, toki siuntiniai gali būti apmuitinti. Da
bar tai pradėjus taikinti, paštuose auga tų siuntinių krūvos, nes 
gyventojai neįstengia sumokėti didelių muito mokesčių.

• Austrijos vyriausybė kreipėsi į okupacinių kraštų vyriau
sybes, kad būtų atnaujintos Austrijos taikos sutarties derybos ir 
pagaliau baigta Austrijos okupacija. Ligi šiol jau buvo tuo reika
lu daugiau kaip 250 posėdžių, bet dėl Sovietų užsispyrimo oku
paciniai kraštai negalėjo dėl tos sutarties susitarti.

• Paryžiuje, prieš prasidedant Jungt. Tautų visumos posė
džiams, pradėjo pasitarimus JAV, Anglijos ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministeriai. Kalbama, kad Jungt. Tautos ruošia 
naują nusiginklavimo ir šaltajam karui baigti planą, bet oficia
liai ši žinia dar nepatvirtinama.

• Laukiama, jog Sovietai vėl pareikš turkams savo pretenzi
jas dalyvauti Dardanelų kontrolėje. Manoma, jog tuo Sovietai 
bandys Turkiją. Graikiją ir kitus Viduriniųjų Rytų kraštus su
laikyti nuo prisidėjimo prie Atlanto sąjungos.

• Sovietinės Vokietijos zonos prez. Pieck pasiūlė Vakarų Vo
kietijos prez. Heuss bendrą abiejų Vokietijos dalių atstovų kon
ferenciją Vokietijos sujungimo reikalu. Taip pat jis siūlo bendrą 
okupacinių kraštų rinkimų kontrolę, bet ne Jungt Tautų, kaip 
siūlo Vakarų Vokietija. Kartu Pieck reikalauja, kad Vokietija 
neįeitų į Atlanto sąjungą.

matinius santykius, kol kas nė
ra paaiškėję. Gal būt, kad jie 
pasiūlys pasirašyti su jais at
skirą taikos sutartį. Tas klau
simas japonams yra svarbus, 
nes Japonija suinteresuota ne 
tik prekybas su Sovietais, bet 
ir eile kitų klausimų. Ligi šiol, 
japonų skaičiavimu. Sovietai 
dar nėra paleidę 370,000 japo
nų karo belaisvių. Taip pat ne
išaiškintas klausimas Sovietų 
konfiskuotu Mandžurijoj japo
nė nuosaVytrių ir da
lykų. Dabartinė Sovietų misi
ja Japonijoj turės nustoti vei
kusi, kai tik įsigalios San Fran- 
cisco pasirašyta taikos sutar
tis.

— Krašto apsaugos departa
mentas praneša, kad sausio 
mėn. skirta pašaukti 59,650 
naujokų. Iš Korėjos iki šiol 
grąžinta namo apie 110.000 
karių.

AnrHjM priMea* T***»«* ir jo* vjfim princas Pilypas, aftryke vMta i Joactiaea Amerikos Valstybe*, 
padėjo rr‘^1 prie Neinamojo Kareivio kapo ArMactma NarionaHnėae Kapinėse.
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ARGENTINOS GAUČAI IR PERONAS
J. GOJUS

JAV yra vienintelis Ameri
kos kraštas, kuriame nė vienas 
prezidentas iki šiol nemėgino 
tapti diktatorium. Tuo tarpu 
kone kiekvienas Pietų Ameri
kos prezidentas gali būti laiko
mas savotišku diktatorium. Tai 
priklauso nuo to, kaip jis val
do, nors ir remiasi konstituci
ja, aitima JAV. Pav., Meksi
kos prezidentas Gen. Diaz, val
dęs diktatoriškai, to krašto is
torijoje bemaž auksinėmis rai
dėmis įrašytas, o ilgametis 
(1829-1852) Argetinos nrez- 
dentas Juan Manuel de Rozas 
darė gėdą visam XIX šimtme
čiui, nes buvo priėjęs iki to. kad 
važinėjo po * Buenos Aireso 
miestą, pasikinkęs į savo karie
tą jo režimui priešingas mote
ris. V i e n a s jo nuopel
nas, kad išlaikė Argenti
ną nesuskilusią į kelias lilipu
tiškas respublikas.

De Rozas buvo iškilęęs d^l 
ypatingo Argentinos gyventojų 
charakterio. Argentiną koloni
zavo ispanų ūkininkai, knr’.e 
čia virto vadinamais gaučais— 
kaubojais. Nuolatinės kovos ir 
juos užgrūdino ir tam tikra 
prasme subarbarino. Jie įprato 
pasitikėt vien savo jėga, savo 
drąsa: jie prarado ispanišką 
kultūrą, išskyrus kalbą, liau
dies dainas ir religiją; nesirūpi
no nei skaitymu nei rašymu; 
daugumoje buvo analfabetai; 

' negerbė jokių įstatymų, kurie 
buvo priešingi gaučų intere
sams.

Nors gaučai ir labai buvo 
palinkę j anarchiją, bet vertino 
savo krašto laisvę. Kai anglai 
mėgino Argentiną padaryti sa
vo kolonija, tai 1807 m. gaučai 
išmetė juos iš Buenos Aireso j 
jūrą. Ir tai padarė neturėdami 
net gerų pabūklų, o tik gerus 
arklius, ietis ir kardus.

Argentinos gaučams suval
dyti ir krašto vienybei nelai
kyti buvo laikinai' reikalirigas 
.jų žmogus — genialus barbaras 
Juan Manuel de Rozas. 1852 
m. patys gaučai jį nuvertė, pa
sidavę šviesioms Domingo 
Faustino Sarmiento idėjoms.

JUGOSLAVIJA IŠLEIDŽIA 
12.000 VAIKŲ

Iki šiol Jugoslavijoje buvo iš 
karo likusių arba nuo tėvų at
skirtų vaikų. Dabar Tito vy
riausybė sutiko išleisti 12,000 
vaikų, kurių tėvai gyvena Vo
kietijoje ar Austrijoje. Tai yra 
pačių jugoslavų ir vokiečių vai
kai. kuriuos karas buvo per
skyręs ir nubloškęs į Jugoslavi
ją

Palianht) derybos vyksta palapinėje 
prie Panmunjom. tarp ahieja frmttr, 
linijų. Apartoje amerikiečių kariai 
taiso telefoną. Vienas kinietis karys, 
itmisakes. rėpso, ka amerikiečiai 
daro.

Jis savo publicistiniais ir bele
tristiniais raštais kovojo prieš 
barbariškumą ir ugdė demok
ratinę santvarką JAV pavyz
džiu. Tapęs Argentinos prezi
dentu Sarmiento, sakoma, pa
daręs perversmą Argentinos 
istorijoj: barbariškos diktarū- 
ros pasidariusios negalimos.

Argentina vėliau priėmė mi 
lijonus europiečių, šviesesnių 
už de Rozos’o laikų gaučus. Pa
tys gaučai pasidavė kultūrai ir 
disciplinai ir, be to, paliko ma
žumoje. Daugumą Argentinos 
piliečių sudaro jau civilizuoti 
baltosios rasės imigrantai, įsi
kūrę daugiausia sostinėje ir di- 
desniusse pramonės centruose.

Juan Peronas yra ne gaučų, 
o darbininkų iškeltas. Gaučai ir 
gaučų kilmės pramonininkai y- 
ra kietesni eksploatatoriai, ne
gu kai kurie JAV ar Kanados 
darbdaviai. Dėlto socialinis 
darbininkų gyvenimas Argen
tinoje iki Perono buvo gan liūd
nas. Jam ir jo žmonai Evitai 
priklauso neabejotinas nuopel
nas, kad Argentinoje atsirado 
geresni socialiniai įstatymai, ir 
tai be jokios marksizmo įta
kos. Jie žymiai pagerino Ar
gentinos darbininkų gyvenimo 
ir darbo sąlygas. Darbininkai 
tikrai vertina prezidentą J. 
Peroną ir jo pagelbininkę Evą. 
Jiedu sociališkai disciplinuoja 
gaučų klasę ir tuo tarnauja 
Argentinos pažangai

Jei JAV spauda Perono aiš
kiai nemėgsta, tai dėlto, kad 
Peronas eina į kraštutinį Ar
gentinos nacionalizmą. Jis sva
joja apie “Didžią:ą Argentiną”, 
kuri visais atžvilgiaiis prilygtų 
JAV ir pajėgtų ekonomiškai ir 
politiškai vadovauti visai Loty
nų Amerikai. Jei Peronas ne
turėtų tokių ambicijų, o jo par
tija nerodytų beprasmiškos ne
apykantos amerikiečiams, tai 
Perono diktatūra nebūtų taip 
atakuojama.

Meksikos prezidentas Calles 
savo metu buvo nepalyginti 
piktesnis diktatorius negu Pe
ronas. Tačiau šio krašto spau
da tada didelio aliarmo nekėlė. 
Nemaža "pažangių” laikraščių 
pritarė Calles režimui, kaino 
“smaugiančiam klerikalizmą.”

Norėdamas parodyti, kad 
Argentina savarankiška ir ne
priklauso nuo JAV politikos. 
Peronas pasikubino pripažinti 
Lietuvą Sovietų Sąjungai. Kai 
pasirodė, kad komunistai tokio 
mosto nevertina ir kartu su 
gaučais dirba prieš ii. Juan Pe
ronas kiečiau suėmė ir Stalino 
agentus.

Dabar iis veda aitria kovą 
dėl jo perrinkimo i prezidentus. 
Rinkimai parod'-s. ar Pero
nas išsilaikvs vaktz«<»ip. kuri 
Pietų Amerikoje tokia nepasto
vi.

DARBININKAS

Kaukių maskarada* (Halio ween parade) baigėsi paaifca, kai sprogo ir oiaidegė namai reaidenctidarae
Beltthoover kvartale. Pittsburgho gaisrininkai jau nebe maakaradlikai kovoja su gaisru. Sužeisti 29

žmonės. Sprogimo priežastimi manoma buvo prakiuręs dujų vamzdis.

Neatimki te BALFo
Keliaudami iš Muencheno pir

miausia pasiekėme Rosenhei- 
mą, apie 60 km nuo Bavarijos 
sostinės. Lietuvių čia gyvena į 
vokiečių ūkį pervestoje sto
vykloje. Apgriuvusios kareivi
nės daro nejaukų įspūdį. Mums 
atvykus, susirinko lietuvių bū
relis, apie 30 suaugusių ir vai
kų. Jie pasakojasi savo neti
kėtinai skurdžias gyvenimo są
lygas. Išblyškę vaikučių veide
liai, suvargusios moterys ir 
graudūs ligonių žvilgsniai be 
žodžių patvirtina jų pasakojimo 
tikrumą.

Pirmasis pasakoja Jonas 
Majaura, 67 metų medžio pra
monės apdirbimo darbininkas:

— Šioje stovykloje, — kal
bėjo jis. — gyvename vien už
sieniečiai. apie 600. Vyrauja 
lenkai ir ukrainiečiai, lietuvių 
30. Pusryčiams gaundme —vi
sai dienai duonos 360-400 gra
mų ir kavos. Tai ir yra mūsų 
pagrindinis maistas. Pietums 
daržovių sriuba ir bulvės su 
padažu. Vakarais tris kartus į 
savaitę sriuba, 3 kartus sausas 
davinys — po 50 gramų deš
ros. šeštadieniais gauname a- 
pie 50 gramų sviesto. Maistas 
prastas ir maža, ypatingai blo
gai ligoniams. Ligonis, kuris 
negali valgyti virtuvės maisto, 
gauna DM 35, iš kurių turi ne 
tik visą mėnesį išsimaitinti, 
bet šviesą apsimokėti ir visas 
kasdienio vartojimo smulkme
nas įsigyti. Besimaitiną bend
roje virtuvėje gauna kišenpini
gius— suaugę DM 10, vaikai 
DM 5. Daug ką nori žmogus už 
tas markes padaryti, bet susi- 
lopai batus, nusikerpi plaukus, 
nuperki muilo, batams tepalo ir 
tų pinigų nebėra. Antri metai 
nė vienas lietuvis negavome iš 
vokiečių nei rūbų nei apavo. — 
baigė senukas savo liūdną pa
sakojimą.

Užėjome į J. Maįauros kam
barį. Kambarys apie 20 kv. 
m., pertvertas kartono sienele. 
Lova kėdutė ir stalas sudaro 
visą kambario inventorių. Tas 
pats vaizdas už sienelės, kur 
gyvena Majauros duktė, su 22 
metų sūnumi. Išsikalbam su 
jos sūnumi, jaunu ir stipriu 
Voverim Beaediktvs.

—*■ Mes jaunieji. — pasakojo 
jis, — jaučiamės dar labiau 
skriaudžiami, dar labiau mūsų 
sunkaus fikimo prislėgti. Emig
ruoti maža beturiu rilties. nes 
sukliuvau. o čia darbo gauti 
negaliu. Praktiškai vokiečiai 
užsieniečių į darbą nepriima. 
Vakar, nuėjus j darbo įstaigą, 
paskyrė j vieną medžio apdir
bimo įmonę Nuėjau. “Ne, ne
reikia. — sako. — .jokiu būdu 
negalima priimti.“ Bet priėmė 
po manęs atėjusį vokietį. Esu 
buvęs metalo apdirbimo fab
rike, plytinėje. statybos įmo
nėje. visur tas pats— “ne. ne
turime jums darbo". Iš visų 
stovyklos gyventojų tik pora 
tėra dirbančiu ir tai atsitikti
nius darbus.

Pasveikinu O. M’šrikienę, 
naujai išrinktą Rosenheimo se
niūną, Ir paklausiu, kokios ji 
nuomonės apie BALF organi

vaičių vėl sočiai 
Kiekvienas tešlos 
gi augina mėsą.

zaciją, ar reikalicga ji iš viso.
— O kas šelps ligonius, sene

lius, nuskriaustus, be giminių, 
apleistus ir nelaimihgus?—pa
klausė ji savo ruožtu. — Pavie
niais, individualiais paketais iš 
užjūrio, gali sušelpti tik patys 
artimieji giminės — vaikai, 
broliai, seserys. Kiti, kad ir pa
sižada šelpti, bet vienam atsi
bosta, kitas pamiršta, o varg
šas lieka be pagalbos. Ligoniui 
gi reikia nuolatinės šalpos.

Kreipiausi dar kartą į senu
ką Majaurą, ką jis galvoja a- 
pie BALFą, ar toks iš viso rei
kalingas.

— E, kad tamstelė ir niekus 
klausinėji, — skaidriu balsu 
atsako senukas. — Mums šian
dien linksma diena. Nors aš dar 
nežinau, kas tame BALF veži
me, bet žinau, kad po kelių sa- 

pa valgysiu, 
gabaliukas

__ _____ 9__ i, 3 vaikų 
motina, vyras žuvęs 1944 m. 
apkasus kasant, negalinti emi
gruoti dėl vaikų nesveikatos, 
paaiškina:

— BALF reikalingas, kad iš
laikytų mūsų gyvybę. Kas re
gulai riai sušelps mano plaučiais 
sergančią dukterį? O sūnelis 
Juozas .irgi buvęs sanatorijoje, 
turi sukalkėjimą. Iš kur gau
siu papildomo maisto jam?

Ją pertraukia Ona S’monen- 
kienė, senutė, jos vyras 84 me
tų ligonis. Ji prideda:

— Kiekviena BALF dovana 
mums yra dangaus palaima. 
Kaip gražios buvo dienos, kai 
BALF dalino sviestą ir sūrį! 
Baisu ir galvoti, jei neliktų 
BALF.

Būtinai turėjau išklausyti ir 
Mortos MeHnlytės nuomonę, 
kuri ypatingai pabrėžė BALF 
reikalingumą šiuo metu, kada 
IRO nieko nebeduoda.

— Gi liksime nuogi, jei nie
kas nesirūpins, — užbaigė Me- 
liulytė.

Padalinę atvežtas gėrybes,

Vengrijoje “perkami” vaikai
iš jų pranešė, kad vaikai nusaKad ilgainiui paruoštų sau 

ištikimų komunizmui šalininkų, 
Vengrijos valdžia pradėjo nu
savinti vaikus.

Istvan Nagv vyras mirė 
1949 m. Ji dirbo įstaigoje. Po 
kurio laiko buvo pašaukta pas 
fabriko vadovybę. kur jai pa
reikšta. kad sekančią dieną ji 
nuvyktų su savo dvejų ir pusės 
metų sūnumi Lajos į vaikų 
prieglaudą, esančią Dunojaus 
saloje arti Budapešto. Nuvyku
si išgirdo, kad paskirta į tretįjį 
batalioną pirmojo moterų pul
ko. o jos sūnelis perkamas val
stybės. Ji turinti po dviejų die
nų vykti j paskyrimo vietą. 
Nors motina prieš tokį spren
dimą protestavo, verkė, alpo, 
bet tai nepakeitė valdžios nu
tarimo. Prieš išvykdama į ka
riuomenę, Nagv nuėjo su sūnu
mi pas gydytoją, kur ji jaū at

rado 12 kitų moterų, kurių 
laukė toks, pat likimas. Viena 

keliaujam į kitą stovyklą — į 
Prien /niestelį, kur dideliame, 
bet apleistame viešbutyje, vo
kiečių Caritas išlaikomoje 
prieglaudoje, gyvena apie 30 
lietuvių senelių. Suburtame 
juos viename didesniame kam
baryje. teiraujamės apie gyve
nimo sąlygas. Čia prof. Juocas 
Bagdonas iškelia ypatingą rei
kalingumą ne tik lietuvius vie
nijančios, bet ir fiziškai nu
silpt! neleidžiančios organizaci
jos, kaip BALF. Juo nuomone, 
šalpa galėtų būti ir individua
li, bet kad jokiu būdu nekliu
dytų bendram darbui. Indivi
duali šalpa esanti labai nepa
stovi ir nevienoda.

Veronikos Gustienės, našlės 
75 metų, Mortos Antanaitienės, 
72 metų, Mortos Povilaitytės, 
68 metų, nuomonės vienodos:

— Viską praradome, neat- 
imkite paskutinio, kas mums 
varge pagelbėti gali — BALFo.

Senelių ligonių būklė dar 
sunkesnė. Aplankome senelį V. 
Lasmanovą, sunkų 78 metų 
nervų ligonį. Jo visas kūnas 
dreba, vos gali vaikščioti. Bet 
viena bėda, ne bėda. Eidamas 
laiptais virto ir labai sumušė 
koją. Kankina skausmai,’ krei
pėsi į prieglaudos gydytoją. Šis 
apžiūrėjo, bet gydymo jokio. 
BALF seneliui pasky rė kelias- 
dešimts markių pasikviesti pri
vatų gydytoją ir nusipirkti 
vaistų.

BALF pareigūnų seneliams 
atvežtos dovanos — rūbai, cuk
rus, maistas — sukelia ištisą 
džiaugsmo ir padėkos audrą, 
tarsi tiems vargstantiems lietu
viams būtų paliktos ne medžia
ginės gerybės, bet naujos viltys 
ir tikėjimas j geresnį gyveni
mą.

Praskaidrinkime tamsų gy
venimo vakarą tų nelaimingų
jų, su kuriais ilgus metus 
drauge vargot Vokietijos griu
vėsiuose!

Ar šis šauksmas bus išgirs
tas? . V. B.

vinami ir niekuomet savo tė
vų nebematys. Iš tos prieglau
dos vaikai bus nugabenti į kitą 
vietą — gal net į Rusiją.

Apžiūrėjęs Lają, gydytojas 
tarė: “Mažas vaikelis — 2000 
florintų.”

Galima sau įsivaizduoti, kas 
buvo, kai vaikelis buvo nuo mo
tinos paimtas. Motinai buvo iš
duotas šio turinio raštas:

“Matvas - Rakosi vaikų prie
glauda liudija, kad Istvan Na- 
gv, gim. Kovac, I. Moterų 
Liaudies kariuomenės pulko sa
vanorė. atidavė už 2000 florin
tų savo dvejų ir pusės metų sū
nų Lajos. Ji išsižadėjo drauge 
visų motiniškų teisių. Csepel 
1951 m. gegužės 31 d.”

Ta nelaiminga motina nuta
rė apleisti savo tėvynę, ir jai 
pasisekė pabėgti į Austriją.

Dr. J. Januškevičius

VAIDUOKLIAI PRIE ŠALTINIO
*' * * H. VALANČIUS

Keistas šaltinio varias

Važiuojant iš žemaičių Kal
varijos į Platelius, trečiame ki
lometre, kairios pusės atšlaitė
je veržiasi šaltinis. Aplinkui 
glaudžiasi vešlūs medžiai ir 
stengiasi pamerkti šakas. Šis 
šaltinis keistai pavadintas. Kai 
žiema suakusto upes ir pelkes, 
ten šeškai susieina atsigerti. 
Žmonės ir pavadino šeško šal
tiniu.

Jis žinomas ne tik vietos 
gyventojams, bet ir tolimiems 
praeiviams. Čia girdo arklius ir 
net vidurdienį apsidairo, ar ne
išlįs kokie vaiduokliai.

Gaivindamasis tyni vande
niu, pasiklausk vietinių žmo
nių, o jie tuoj papasakos viso
kiausių pardavimų. Jie bus į- 
domūs. bet šiurpas vis tiek ta
ve nukres.

Senas dvaras
Netoli šaltinio šiaurės pusėje 

matosi apleista sodyba, apau
gusi šimtamečio ąžuolais, lie
pomis. Nuo senų neatmenamų 
laikų šią vietovę vadina Gir- 
konte.
Didieji medžiai ir išlikę pasta

tai liudija, kad čia kadaise bū
ta didelio ir gražaus dvaro. Se
ni žmonės pasakoja, kad bau
džiavos laikais ten gyveno žiau
rus ponas.

Linksmai puotavo, dienų die
nas liejo vynelį upeliais ir jėga 
atsivesdavo baudžiauninkes 
mergaites, kad šios $ "links
mintų.”

Baudžiauninkams nubausti 
buvo įtaisytos patalpos. “Nusi
kaltėlį” išrengdavo ir paguldy
davo į geldą, kad mušamas ne- 
siblaškytų. Ponas pagal savo 
nuotaiką paskirdavo bausmę, 
kiek rykščių įkirsti. Jei maty
davo, kad bausmės vykdytojas 
per švelniai kerta, tai tarnai 
jam įkrėsdavo.

Mano senelis dažnai prisi
mindavo savo tėvą, kuris bu
vo dvaro baudžiauninkas. Jis 
turėjo vilkti iŠ Šeško šaltinio 
vandenį visam dvarui. Kartą, 
didelių pūgų metu, jis neatne
šė tiek vandens, kad jo užtek
tų virtuvei ir šunų vonet Už
tai ponas nubaudė jį. Gavo tiek 
rykščių, kad kelias savaites sir
go. Pasveikus jį ponas iškeitė

Lietuviškos Spaudos Centro Vajus
MALONUS UETUVI-E, 
savo dosnia auka paremk

NAUJĄJĮ LIETUVIŲ RELIGINI, TAUTINI BEI 
KULTCRINĮ CENTRĄ

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ 
VIENUOLYNĄ

680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Prie vienuolyno kuriamas

Lietuviškos Spaudos Centras 
su -

j moderniška spaustuve, knygų leidykla
Naujajame Spaudos Centre spausdinami 
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su Gegrėnų dvaro baudžiaunin
ku. Ten dvaras buvo kur kas 
didesnis ir baudžiauninkų dau
giau turėjo. Naujasis ponas 
“patarė” jam vesti vieną bau
džiauninko dukrą. Už tai ponas 
pavedė jam valdyti stambų ū- 
kį. Taip jis ir sulaukė baudžia
vos panaikinimo, ir ūkis likęs 
jo nuosavybėje.

Girkontės dvare iki paskuti
nių laikų buvo didelis apgriu
vęs malūnas. Priešais tyvuliavo 
tvenkinys, kurio viduryje ky
šojo kalnas, apaugęs dideliais 
medžiais. Nuo senų laikų ten 
buvo ponų kapai.

Baisus juodas jautis...
Daug kas pasakoja, kad pas 

šeško šaltinį nuolat vaidenda
vosi anų ponų sielos. Vienas 
sutikęs be galvos elgetą, einan
tį keliu. Kitas matęs taip pat 
elgetą, begeriantį vandenį. Pa
sveikinus katalikiškai, elgeta 
staiga išnykdavo ir medžiuose 
pakildavo baisus vėjas.

Trečias pasakoja, kad matęs 
juodą jautį, begeriantį šaltiny
je. Norėjęs parsivesti namo, 
trenkęs keletą kartų su lazda, 
bet jautis nė iš vietos nepaju- 
dėjęs.

Kartais vidurdienio tyloje 
pasigirsdavo sunkūs dejavimai, 
beviltiškos aimanos. Bet tai bu
vo senais senais laikais. Praė
jo daug žmonių, daug kartų 
prakeliavo, ir vaiduoklius pra
dėjo pamiršti. Ir anuose dva
ruose nebebuvo jokios baudžia
vos ir jokių piktų ponų.

Bet dabar vėl nauji "dvarai” 
— kolchozai — ir nauj ponai, 
jie keliauja pro tą patį šeško 
kur kas žiauresni, ten sėdi. Ir 
šaltinį ir dairosi, ar nepasivai
dens. Ne, ne vaiduokliai, bet 
partizanai, šio šaltinio, mūsų 
senovės sargai!

Žuvo skautas sniego pūgoje
Pereitą savaitgalį prie Camp 

Rposęv^L įįft. iškylaujančius 
skautus užklupo sniego pūga. 
Penki skautai žvarbiame ore 
praleido naktį miške. Elnių 
medžiotojai juos ryte surado, 
deja, vienas jų —Ledyard Dun- 
lop. 11 metų, buvo miręs nuo 
pervargimo vieną valandą prieš 
juos surandant.
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ATOMINIAI SPROGMENS
Kai pirmos atominės bombos susvilino du Japonijos salų 

miestus, visu žemės rutuliu nuėjo ne tiktai jų skardus garsas, bet 
ir šiurpus drebulys sukrėtė žmones: karšta pasidarė net buvu
siems toli nuo Japonijos krantų. Bikini salų bandymai, be žmo
nių aukų, praėjo jau kiek šalčiau, bet vienas anglų ekspertas, 
matęs milžiniškus atominius debesisi kaip jie su ugnimi skrodė 
dangų, sukąstomis lūpomis prasitarė: “Kad tai žmonija žinotų, 
kokią baisią gamtos jėgą ji pasigavo Ar besuvaldys?”

O sakoma tai buvo dar tik šautuvo šūviai prieš patranką, pa
lyginus su tuo, kaip sprogsta dabar atominės ir vandenilio bom
bos. Jos ir mažesnės ir keiiariopai stipresnės. Jų turi ir ne vienas 
kraštas. O jei kas neturi ar slepia, tai už gerus pinigus suras ir 
savo metu parodys. Nebuvo dar tokio išradimo, kuris nebūtų apė
jęs viso žemės rutulio.

Atominė bomba, gimusi Amerikoje, bet svetur nukeliavusi, 
gali čia grįžti jau nebe viešnia, o priešu. Jam pasitikti žmonės mo
komi, o atominės bombos dar tobulinamos. Ir paskutiniai bandy
mai Nevados dykumoje parodė, kad galima trenkti taip smarkiai, 
jog žemė drebės už kelių dešimtų mylių. Ar nedreba dėl to žmo
nių širdys?

“O kad žmonija žinotų, kokią baisią gamtos jėgą ji pasigavo!”. 
Jai leista tai daryti. Jai net privalu gamtą užvaldyti ir sau palenk
ti. Tam žmogus ir buvo sutvertas. Tačiau jis nebuvo iš Dievo 
rankos išleistas, kad patį save ir kitus žudytų. Bet tai jau nepri
klauso nuo atominės bombos, o nuo žmogaus nusistatymo —pik
to jo polinkio. Piktas žmogus ras būdą kitą žudyti ir Kaino buo
že, jei negalės jo sudeginti atomine kaitra. Taip jis darė seniau, 
kai dar urve gyveno, ir taip elgiasi dabar, kai jau po orą skrai
do... su galingomis bombomis. Jei nepanaudos jų viena valstybė, 
kuri ginasi, tai panados kita, kuri visus puola. Ji dar laukia tik 
dėlto, kad kitų nepersveria. Piktas taip pat yra gudrus: galvos 
savo neldša tėti, kur JI gali nusiristi. Jis dar apsimauna taikaus 
ir gero žmogaus kauke. Taip kartu su stipriais atominiais dūžiais 
dar stipriau skardi “taikos balsai” iš visų Maskvos vamzdžių. Su
taikyti jie pasaulio negali, nes neapykanta pagrįsti. Ar atominė 
bomba padės tai atlikti? /

Galimas daiktas, kad ji padės daug kam susijungti kapinėse. 
Tos gamtinės jėgos, kuri vadinasi mirtimi, dar niekas nepasiga
vo ir nenugriebs. Čia yra riba, kurios žmogus neperžengia. Savo 
baliais išradimais jis tik arčiau prie jos priartėja, o ten randa sa
vo Kūrėją, kuris davė galią žmogui gamtą pasikinkyti, bet neda
vė teises piktai siautėti. Kol iš nusikaltimų kelio — nesiskaitymo 
su Dievo įstatymais — nebus išeita, nėra ko tikėtis, kad baisios 
bombos nekristų. Dėlto visas pasaulis dabartinio popiežiaus ir ra
ginamas atsigręžti į Dievą. Kas iš to šaiposi, greitina atominį 
gaisrą.

* čia rašysiu apie tai, kaip 
kaitaliojosi Lietuvos plotas nuo. 
1920 m. vidurio iki 1945 m. pa
baigos. O jis nuostabiai dažnai 
keitėsi. Metraščių, kalendorių 
ir šiaip straipsnių gamintojai 
dabar turi progos pasirinkti. 
“Lietuvos Žemės Ckis ir Statis
tika” (Dillingen, 1948) pasi
rinko 1940 m. pabaigos ribas ir 
todėl Lietuva išėjo be Klaipė
dos ir be rytinių pakraščių. 
“Tremtinio Kalendorius” 1951- 
52 m. pasirinko 1939 m. spalio 
mėn. plotą. Tai jau iškrito iš 
Lietuvos net ir Švenčionys, 
Dieveniškis ir Druskininkai. 
Visi Baltijos respublikų žemėla
piai, jei prie jų prideda ranką 
latvis ar net estas, beveik vi
suomet išbraukia iš Lietuvos 
Klaipėdą ir Vilnių. Kaip gi da
bar susigaudys šitoje faktų 
maišaty eilinis skaitytojas ir 
lituanistikos kursų* jaunas mo
kinys?... Ruošiamas stambus ir 
gražus (1:500,000) Lietuvos 
žemėlapis mokykloms, įstai
goms ir kambarių sienoms pa
puošti. Jį ruošia žymus mūsų 
kartografas pulk. Juozas And
rius Bostone, šiame žemėlapy 
jau bus išvengta tendencingi, 
klaidų vis mažinti Lietuvos 
plotą.

Šio straipsnelio autorius š. 
m. rugp., rūgs, ir spalio mėn. 
aplankė keletą svarbių lietu
viškų centrų tarp Chicagos ir 
Atlanto ir visur su žymesniais 
lietuviais užvedė kalbą apie 
Lietuvos sienas: ir jis patyrė, 
kad visuomenėje nėra jokio 
noro atisakyti nuo esamų su
tarčių sienų klausimu su Lat
vija 1921 m., su Rusija ir Gu
dija 1920 m. Taipgi priimama 
domėn ir Potsdamo linija. 1945 
m. nustačiusi provizorine ribą 
Mažajai Lietuvai, nors ir nevi
sai tikslią. Sovietinės Lietuvos 
ir koalicinės Lenkijos vyriau
sybių susitarimas 1945 m. gale 
dėl ribų Suvalkijoj laikomas tik 
provizoriniu, nes labai trokšta
ma sugrąžinti Lietuvai maža 
bet tautiškai svarbų sklype1' 
Seinų-Punsko ruože. Bet prak 
tiškai politinei kartografija5 
reikia juk ribų pagal Lietuvo' 
nesulaužytas sutartis, ypatin
gais ženklas pažymint murm 
pageidaujamas pataisas.

1951 m. spalio 7 d. “Nau
jienų’ 'redakcijos patalpose bu
vo susirinkę ALT, Lietuvos 
Sienų Komiška ir Lietuviu 
Profesorių Sąjungos atstovą^ 
(jos pirm. Dr. A. Gylys). Iš 
klausę referato ir ilgai svarstė 
įvairius Lietuvos sienų aspek
tus, šiame susirinkime jie nu
tarė praktiškos geografijos ir 
kartografijos tikslams taikyti 
tik sutarčių jau nustatytas Lie
tuvai ribas, būtent apimant

Lietuvos plotai ir gyventojai
Kas apie tai žinotina rašytojams, perrašinėtojams ir skaitytojams

000: gal bent kiek mažiau bus 
jų ten likę.

Natūralinis gyventojų prie
auglis prieškariniais meti is 
(1936 - 39) būdavo: Rytprū
siuose (Maž. Lietuvoje) ir Ne-

99,350 kv. km. arba 38,363 kv. 
mylias. Tą plotą turėtų la
biausia pabrėžti visi mūši, 
spaudos leidiniai ir visos mo
kyklos.

Minėtasai ALT susirinki
mas, kaip ir visa lietuvių tau
ta, šiandien juk negali dar būti 
tikri, kad visos dabartinės su
tartys su kaimynais išliks ne
pakeistos būsimoje, dar toli
moje, taikos konferencijoj. Mes 
norime mažų patajsų. bet kai 
kurie kaimynai gali užsimanyti 
ir didesnių pataisų, liečiančių 
valstybių ribas. Potsdamo nu
tarimas net nemini, kad Ma
žoji Lietuva privalo būti su
jungta su D. Lietuva. Bet ir 
Klaipėda, 1919 m. atskirta nuo 
Vokietijos, juk negreit dar pa

Sovietinė Lietuva 65,197 kv.
Gudijai priskirta

plotas:

dalis 18,303 kv.
Mažoji Lietuva 15,800 kv.

Visa etnogr.
Lietuva 99,350 kv.

DR. KAZYS PAKŠTAS, 
Duųuesnė V’niversity, 

Pittsburgh, Pa.

tapo Lietuvos Respublikos da
limi. Sienos dar gali keistis, 
bet mes neprivalom patys jau 
dabar Lietuvą kaimynams par
celiuoti ir ją mažinti.

Lietuvos gyventojai

Dabartiniu metu visa Lietu
va yra paprasta Rusijos kolo
nija, kur vykdoma rusų kolo
nizacija ir senųjų gyventojų 
išnaudojimas, priespauda ir 
net likvidacija. Lietuvių tautos 
žemė tapo rusų padalinta į tris 
politinius vienetus:
Gyventojai 1941 m. 1 kv. km.

km. 3,238,000 gyv. 50

km. 862,000 gyv. 37
km. ca. 1,000,000 gyv. 64

km. 5,100,000 gyv. 52

Genecido vykdymas Lietuvo- 
je pradėtas rusų 1941 m. birže
lio mėn. Jis buvo tęsiamas ir 
naciams okupavus Lietuvą ir 
buvo taikomas daugiausia žy
dams: jų žuvo apie 200.000. 
1944 m. rusai vėl atnaujino 
genocidą ir jį tęsia net ir da
bar; jie genocidą, matomai, tęs 
ir ateity. VLIKo surinktomis 
informacijomis Sovietinė Lie
tuva iki 1951 vidurio yra nus
tojusi apie 800.000 žmonių, ku
rių dalis dar tebėra gyvi iš
trėmime. Žinoma, gyvi tebėra 
ir tie lenkai, kurie renatriavo 
Lenkijon iš Lietuvos. Nežiūrint

baisių žudymų ir trėmimų, gy
ventojai vis dėlto vedasi ir 
dauginasi ir turi gal būt beveik 
normalų prieauglį. Apytiks
liais daviniais šiuo metu Sovie
tinėje Lietuvoje dar gali būti 
(1951 m. gale) apie 2,500,00 
jos senųjų piliečių: Sovietų en
ciklopedija skelbia, kad Sov. 
Lietuvoje esą apie 3.000,000 
gyv. Bet tai tur būt su laiki
nais rusų kolonistais ir gausia 
policija bei administracija. Lie
tuvių procentą Sov. Lietuvoje 
rusai skelbia esant 85%; pagal 
tai išeitų, kad Sovietų Lietu
voje yra dar 2,550,000 lietu

vių. Esam įsitikinę, kad tas 
skaičius yra ten bent kiek ma
žesnis. gal apie 2,400,000.

Genocidas Gudijai priskirto
se Lietuvos dalyse irgi vykdo
mas, taikant jį ypač katalikams 
lenkų ir gudų tautybės. Lenkų 
repatriacija ir genocidas kar
tu yra tikrai sumažinę ten vie
tinių gyventojų skaičių iš 862,- 
000 į 600,000, o gal ir žymiai 
mažiau jų ten bus likę.

Maž. Lietuvoje, kurią rasai 
pavadino Kaliningrado sritimi, 
prieš rusų užpludimą galėjo 
būti vienas milijonas su kaupu: 
gal arti 1,100,000 gyv. Ten jų 
beliko vos 100.000, dažniausia 
kaimuose. Iš Maž. Lietuvos gy
ventojai bėgo Vokietijon rusų 
terorui užeinant. O gi kita jų 
dalis, gal arti pusės, pateko į 
Rusijos vergų stovyklas ir iš 
ten retai kas gyvas begrįš.

Tad per visas tris Lietuvos 
dalis iš 5,100,000 senųjų gy
ventojų, 1951 metų gale vargiai 
bus likę ten daugiau 3,200,- 
Sovietinėje Lietuvoje 
Mažojoj Lietuvoje 
Gudijai priskirtoj daly

prikl. Lietuvoje apie 11 promi
lių per metus, betgi Vilnijoj jis 
galėjo s:ekti arie 11 promilių 
vidutiniškai. Visai gi etnogra
finei Lietuvai normaliniu meti
niu prieauglium galima laik'Ti 
12 promilių. Bjvo sakvta. kad 
prieš genocido pradžią 1911 
m. visos trys dalys etnografi
nės Lietuvos turėjo mcžiau-'a 
5,100,000. Jeigu genocido bi tų 
nebuvę, jeigu Lietuva būtų p< r- 
gyvenusi lengvesr*' okunari' 
kaip Danija ar Olandija, tai 
š:uo metu jau turėtu būti viso
je Lietuvoje 5,700 0* K) evv.. o- 
gi dabar yra vos 3.200,000, tad 
genocidas pareikalavo' jau 2.- 
500,000 aukų; neturėkime vil
čių, kad jų žymi dalis iš’iktų 
gyva Sibiro vergijoj dar koletą 
metų. Užsienin pabėgusių ir 
gyvais išlikusių turime apie 
65.000 lietuvių ir žymiai dau
giau vokiečių, ypač iš Karaliau
čiaus. Tad šiems 1951 m. Lie
tuvos gyventojų autochtonu 
pasiskirstymas apytiksliai gali 
šitaip atrodyti:

2,500 000 gyv.
100,000 gyv.
600,000 gyv.

Visoj etnogr. Lietuvoje
32 gyv. 1 kv. km. tai atatin- 

ka Latvijos prieškarir' gyven
tojų tankumą. Gi Estijos tan
kumas buvo 24 ir Suomijos 10.

Pastaba: Būt labai gerai, jei

3,200,000 gyv.

visi lietuvių
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laikraščiai šį
straipsnį persispausdintų ir 
mokytojai lietuvių mokyklose 
juom pasinaudotų.

Lietuviskas “Neapolis” Baltijos pamary

Lietuvos plotas tarp 1919 ir !9-6m.
1920-1924 m. tarptautinių sutarčių nustatytas 

plotas ................................................ 88,111 kv. km.
1920 m. spalio mėn. lenkų kariuomenės įsiveržimu 

sumažintas Lietuvos plotas (Vilniaus
„ netekus) .... "............... ,......................55,670 kv. km.

1939 m. kovo 22 d. vokiečiams pagrobus Klaipėdą
liko......................................................  52,822 kv. km.

1939 m. spalio 10 d. atgauta Vilnijos dalelė.
6,880 kv. km...................................... 59,602 kv. km.

1940 m. rugp. 3 d., Gudijos atstovams pasiūlius, grą
žinta trys sklypeliai (2.6-17 kv. km.) 
su Švenčionimis, Dieveniškių, Drus
kininkais ............................................  62,249 kv. km.

1941 m. vokiečiai atėmė Druskininkus ir Dieveniškį,
o pridėjo Ašmenos ir Svierių apskrit. 67,19 kv. km. 

1944-1945 m. sugrįžę rusai atėmė Ašmeną ir Svie-
rius, bet sugrąžino Klaipėdos kraštą 65,197 kv. km.

1945 m. Potsdamo konferencijoj rusai atskyrė Mažą
ją Lietuvą su Karaliaučium (15,850
kv. km.), pasiryžę padidinti Sovietinę 
Lietuvą...............................................  81,047 kv. km.

Taigi visa sutarčių atribota etnografinė Lietuva, su
Gudijai laikinai prijungta dalimi
18,303 kv. km.), bet be Suvalkų tri-
kampio 99,350 kv. km.

AjGRAZIŪNASĮI
— Tarybinė tėvynė gyvena kapitalistinio apsupimo 

laikus, ir tai trukdo jos darbo liaudžiai sparčiai vyk
dyti bolševikinę naujo gyvenimo statybą. Kapitalistinės 
siurbėlės nori pasmaugti mūsų pažangiausią pasauly ko
lektyvinį ūk) ir bando jam visaip pakenkti. Dėl to ir su 
įvairiais trūkumais tenka susitikti. Bet iš kalbėjusių 
mūsų draugų matome, jog tarybinė liaudis dega dideliu 
patriotizmu ir pasiruošusi priešo puolimus atrerrfti nuo
latiniu mėšlo dauginimu ir gamybos didinimo pažadais. 
Dėl to aš siūlau pasiųsti draugui Stalinui sveikinimo te
legramą ir, pareiškiant jam mūsų dėkingumą, pranešti 
šiuos mūsų įsipareigojimui: laukininkystės, gyvulinin
kystės bei kituose kolūkinio darbo sektoriuose dirbti vie
ną valandą daugiau ir įdirbį skirti kovai su kapitalisti
niu apsupimu, šių metų duokles išpildyti dvidešimt pro
centų viršum plano ir ligi raudonųjų gurguolių suorga
nizuoti talkas ir pataisyti viršum plano dvidešimt pro
centų kelio. Ura draugui Stalinui!

~ Visiems atsistojus šaukiant ura ir 'plojafrt, 7 vienu 
balsu draugo pirmininko pasiūlymas buvo priimtas, su
giedotas tarybinės tėvynės himnas ir tuo iškilmingoji 

šventės dalis buvo baigta.
Po trumpos pertraukos prasidėjo meninė dalis. 

Komjaunimas ir meninės saviveiklos būreliai pradėjo 
demonstruoti savo dainų, muzikos ir šokių programą.

Pertraukos metu visiems pradėjus daržinėje judė
ti, Pirožkovas buvo atskirtas nuo Kapyrinos ir prie jos 
prisisuko širiakovas. Tai Pirožkovui nepatiko. Tasai ka
lės vaikas, vietoj saugojęs, kad kokie kenkėjai negrob
stytų liaudies turto, matyt, buvo pasiryžęs čia suktis 
apie mergas. O kai viršininkas su bobom vazojasi, tik
riausiai ir sargybiniai kur nors po šieno kupeta su Kač- 
nova, Mežneva ar kitom tokiom prie vyrų prisvilusiom 
mergom meilinasi, gi liaudies turto grobstytojai varpas 
skina arba šieną vagia. Toks elgesys labai įžeidė Pirož- 
kovo tarybinį patriotizmą. Bet dar smarkiau jam idū- 
rė, kai jis pamatė, kad tasai prakeiktas bobius, prikišęs 
iškirmijusiais dantimis snukį, Ninai kužda kažką į ausį, o 
ta patenkinta kikena. Nelabai jis dabar ir bežiūrėjo, ką 
ten saviveiklos būrelis rodo, o tik paslapčiomis žvilg
čiojo, ką veikia širiakovas su Kapyrina. O tie, pasinau
dodami maža pertrauka, kai reikėjo užžiebti lempą, net 
išėjo į lauką, matyt, pakvėpuoti vakaro oru.

Tai pastebėjęs, Pirožkovas pradžioj pro atviras du
ris sekė, kur jie eina. O paskui, kai širiakovas su Kapy
rina toliau paėjo, ir jisai išslinko į lauką.

širiakovas su Kapyrina pradžioj vaikštinėjo arčiau 
daržinės. Bet paskiau nuėjo tolyn ir pasuko prie tary
binių darbuotojų gyvenamo namo, kuriame ir jinai tu
rėjo kambarį- Tai Pirožkovą jau nebe juokais supykino. 
Jis nirto jau ne tiek ant širiakovo, kiek ant Kapyrinos— 
kad tik pasitaikė vyriškas kaklas, tai sterva ir kabina
si! Jį ėmė pagunda tyčia įeiti, užklupti besimeilinančius 
ir sugadinti užplanuotą maloniai praleisti vakarą. Kad 
kitam, gal būtų taip ir padaręs. Bet su širiakovu į tokius 
juokus leistis nelabai buvo drąsu. Tasai emvede šuo pas
kui dar taip įkąs, kad nė neišsilaižysi. Bet ir šiaip praleis
ti šį dalyką jam Pirožkovas nenorėjo.

Apsidairęs, ar kas netoliese nevaikšto, jis apėjo na
mą ir sustojo ties Kapyrinos langu. Bet negalėjo nieko 
pamatyti, nes ir jos kambary buvo lygiai tamsu, kaip ir 

kituose, kurių gyventojai buvo išėję į šventę. Koopera
tyvui dar neparvežus lempų, ji gal taip pat neturėjo dar 
kuo žibinti.

— Ak, balandėliai, tai jūs ten tamsoj burkuojate! 
Reikia jus truputį pabaidyti,—nusprendė jisai.

Tuo tarpu daržinėj programos numeriai sekė vie
nas kitą, sukeldami vis didesnį pasigėrėjimą, ypač ta
rybinių darbuotojų ir naujai atvykusių pagalbon iš bro
liškų respublikų. Jie čia, besiklausydami tų pačių visoj 
Sąjungoj dainuojamų dainų, pasijuto visaip kaip namie. 
O kai komjaunimas pašoko kazoką, tai jaunesni darži
nės pakraščiais net patys pradėjo sukiotis ir mėgint 
“priseduškas.” Bet saviveiklos būreliui pabaigus kolek
tyvinio darbo šoki ir pradė jus traktorininkų šoki stai
ga daržinėje pradėto darytis šviesiau. Tik visi tiek buvo 
susidomė jęs programą, kad atkreipė dėmesį tik tuomet, 
kai jau visai, stipriai daržinė nušvito.

■ — Gaisras! — iškišęs pro duris galvą ir apsidairęs, 
sušuko kažkuris kolūkiečių.

Tai išgirdę, viri, kas tik gyvas, užmiršę programa, 
tuojau šoko nro duris ir nasileido prie degančio namo. O 
kartu su kitais bėgo ir Pirožkovas. Bet stengėsi ir pama
tyti, ar jau išbėgo lauk širiakovas su Kapyrina ir kokį 
jie snuki padarė, kai pamatė, jog kulnai svela.

Tiedu, matyt, taip pat greit ugnies nepastebėjo. Jie 
lauk išniro, tik išgirdę atbėgančios minios riksmą, ir ge
rokai sumišo, kai tiesiai prieš visą būrį pro duris išgriu
vo. Tai Pirožkovui patiko. Bet širiakovas greit susigrie
bė.

— Na, ko sustojot? Gesint, zeliona mat, ar nema
tot, kad tarybinis turtas dega!! — suriko jis

Bet pats, palikęs ir Kapyriną, nukūrė prie savo sar
gybinių. skubėdamas organizuoti gaudymą, nes čia tik
riausiai turėjo būti darbas kokių buržuazinių nacionalis
tų. kurie, matyt, norėjo sutrukdyti tarybinę šventę. Rei
kėjo tuojau siausti visą kolūkio apylinkę ir apieškoti, ar 
nepavyks piktadarį sučiupti.

Tuo tarpu kitam kolūkio gale pasigirdo aliarmo 
trimitas, kuris šaukė visus ugniagesius gesinti gaisro. 
Tad ugniagesių komandos nariai, kuriai priklausė visi 

jaunesni vyrai, palikę degantį namą, kiek kojos neša 
pasileido ugniagesių posto link. Aliarmo trimitą išg'rdę, 
jie turėjo kuo1 skubiausiai vykti ten. kad galėtų planingai 
ir organizuotai stoti kovon su ugnimi. Bet ten dar nebu
vo kam juos tvarkyti. Kadangi tai labai atsakingos pa
reigos, ugniagesių vadovybę sudarė ypatingai patikimi 
tarybiniai darbuotojai. Bet dabar degė jų pačių butai. 
Tad jie nelaukė, kol ugniagesiai, pasinaudodami prieša
kine tarybine gaisrų gesinimo technika, ugnį užgesins, 
bet skubėjo patys ir kitus ragino nešti lauk arba bent 
mesti pro langus kambariuose esančius daiktus. Tik jie 
nespėjo nė apsidairyti, kaip neliko kam jiems padėti. Vi
si išlakstė atsinešti gaisro gesinimo priemonių. Pagal 
visiems privalomą gaisrų gesinimo instrukciją, gaisro 
atveju pirmoj eilėj turi būti gelbstimas kolektyvinis tur
tas, o tik paskui privatinis. Tad jie ir nubėgo atsinešti 
kibirų degančiam namui gesinti .privatinį tarybinių dar
buotojų turtą palikdami jiems patiems gelbėti. Pagaliau 
kiekvienas brangina sąžiningo tarybinio pil ečio vardą. 
Tad nelabai norėjo ir kišti nagus prie svetimo turto. 
Dar paskui turėsi nemalonumų, kai tavo išneštas koks 
nors daiktas maišaty pražus. Geriausia, kai patys savi
ninkai su savo daiktais susitvarko. Juo labiau, kad daug 
tų daiktų buvo jų pačių, partijai paraginus, kaip per
teklius perleisti nauiai atvvkusiems baldais, indais ir 
kitais reikmenis parūpinti. Tuo būdu atkrito reikalas 
iš tolimesnių tarybinių sričių gabenti tuos dalykus, ku
rių vietoje buvo pakankamai, 
buvo pabrėžtas visų tarybinių 
piliečių broliškumas ir pareikšta padėka tarybinei tėvy
nei, kuri ne tik atsiuntė bolševikinei statybai pagelbinin- 
kų. bet tuojau kapitalistų nualintą kraštą ir sušelpė dau
gelio šios šalies žmonių dar net neragautais aukštos ko
kybės arbūzais. Dabar tokiam tavo iš ugnies išneštam 
daiktui pražuvus, nauiam .jo savininkui gali susidarvti 
tarybinį pilietį labai įžeidžiąs įspūdis, kad jį kur nukišai 
savo reikalams ar norėdamas išspekuliuoti.

Vis dėlto, ką spėjo, išmetę lauk, o su kitais daiktais 
susidoroti palikę pačioms su vaikais, ugniagesių vadovai 

pabaiga 4 psL
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Sv. Kazimieras Hollywoode
Visos girios Kalifornijoje, 

prie Pacifiko krantų, yra tarsi 
šventos, mat jų čia labai maža. 
Gal dėlto kiek krūmokšniais 
apaugę Los Angeles šiauriniai 
pakraščiai jau nuo seno kai 
kieno norima vadinti švento
mis giriomis, nors Hollyvvoodo 
tikroji prasmė yra Dygiųjų Pal
mių miškas. Šventumo čia ir 
nedaug. Nors nuodėmės nesi
lieja gatvėmis, bet jos labai 
garsinamos pirmuose laikraš
čių puslapiuos, filmų ekranuo
se, kavinėse ir pramogų vieto
se. O vis dėlto šiemet Holly- 
woodas žymiai pašventėjo.

Skaistusis karalaitis šventas 
Kazimieras užėmė lietuvių 
šventovės bokštą ir iš čia žvel
gia į Hollyvvoodo gatves, kvie
čia praeivius susikaupti ir 
melstis. Tai būrelio drąsių vie
tos lietuvių pastangos.

Ispanijos pranciškonai mi
sionieriai jau prieš 200 metų 
nusagstė Kalifornijos kraštą 
garsiomis misijų stotimis. Jos 
visos, išskyrus Santa Barbarą, 
virto muziejais ar lankytinomis 
vietomis, šv. Kazimiero baž
nytėlė pačiam Hollyvvoode yra 
ne muziejus, ne lankytina vie
ta, bet Vešpaties namai: gy
vi, jaukūs, pilni lietuviškos 
giesmės ir maldų.

Senokai buvo mėginta suor
ganizuoti lietuvių parapiją Los 
Angelėse. Visos pastangos nu
ėjo niekais ne dėlto, kad vietos 
lietuviai kiek primiršo savo 
kalba, tėvų tikėjimą, bet. kad 
jie buvo labai išsklaidyti po 
plačią apylinkę. Gal ir organi- 

' zatoriams trūko energijos į- 
veikti visas kliūtis.

PRIEŠAKINE ŠVENTE™
atkelta iš 3 psl.
nuskubėjo stoti savo vadovaujamos komandos prieky ir 
su visu bolševikiniu pareigingumu gelbėti tarybinį turtą. 
Tik pusiaukely jau sutiko visą komandą atbėgančia su 
kabliais, kibirais ir kitais gesinimo įrankiais. Nors ir bū
damas tik ugnies liejimo grandies viršininkas, kitiems 
nesuskubus atbėgti ir imtis komandos vadovavimo, drau
gas Pirožkovas ėmėsi iniciatyvos ir, surikiavęs koman
dą, jau vedė ją į kovą su tarybinį turtą naikinančia ug
nimi.

Komanda buvo tuojau vietoje ir ėmėsi darbo. Tik 
jos nariai, matyt, dar nebuvo pilnai įsisavinę priešakinę 
gaisrų gesinimo techniką. Tad, pradėjus jiems kabliais 
degančius stogo grebėstus bei gegnes lupti ir į šalis sklai
dyti, vis koks liepsnojantis karties galas arba degančių 
šiaudų pluoštas nukrisdavo ant išnešto ir pro langus iš
mėtyto tarybinių darbuotojų turto. Vis dėlto ėmusis su 
gaisru smarkios kovos, pavyko jį nugalėti — ugniai pa
siekus pamatus ir nebeturint kur daugiau plėstis bei 
daugelį degančių sienojų kabliais nutraukus į šalį ir už
liejus vandeniu

Kaip tik tuo laiku pasirodė Širiakovas su pora sar
gybinių. vesdamasis su skujinių šluotų našta ant pečių 
‘•Raudonojo Artojo” kolūkietį senį čiplą, kurį sučiupo 
keliu betapsantį. Cipla, rankas sudėjęs. įtikinėjo, kad jis 
esąs ištikimiausias tarybinis pilietis, nes tik tarybinė 
santvarka jam atnešusi laimę. Kapitalistiniais laikais 
niekas nesirūpinęs jo senatvės dienas palengvinti, ir jis 
turėjęs savo ūkely vis dar rūpintis laukais ir gyvuliais. 
O tarybinė santvarka jį nuo to dabar Išvadavo. Sumokė
jęs nustatytą mokestį, jis gavo leidimą rišti ir pardavinėti 
šluotas, gaudamas iš kolūkio net trisdešimt procentų vi
sų už jas gautų pajamų. Tad jam dabar tik ir prasidėjęs 
tikras gyvenimas — po mišką vaikščiodamas, tyru oru 
pakvėpuojąs, nueinąs su šluotomis į miestelį, kam pir
miau laiko neturėdavo, ir dar pinigo padarąs, šiandien 
jis kaip tik ir buvęs Trake skujinėms šakų. O kad šluo
tas lengviau parnešti, kaip šakas, tai vietoje jas ir ri- 
šęs. Tad tuo būdu ir susivėlinęs namo, nes kelias gana to
lokas. Bet širiakovas taip lengvai jam nepatikėjo ir no
rėjo ištirti, ar ne jis kartais padegė kolūkį.

Kad ir kaip širiakovas spyrė, senis neprisipažino 
kaitas esąs, ir emvedistai nusivedė jį tolimesniam tyri
mui. Bet, pasinaudodamas proga, draugas Bezlepovas 
išėjo prieš gaisro vietoje dar tebestoviniuojančius kolū
kiečius ir tarė:

— Draugai, štai matote, kaip kapitalistiniai bandi
tai puola tarybinę liaudį, norėdami sunaikinti jos gero
vę. Mūsų šventės proga jie užsimojo suduoti mums smū
gį. padegdami mums taip brangų kolūkį. Bet tarybinės 
liaudies vardu aš galiu visiems jos priešams pasakyti, 
kad jų pasikėsinimai bus atremti ir visi antitarybiniai 
gawa^ai be pasigailėjimo sunaikinti.

^š dėkoju jums, draugai, už parodytą ryžtingumą, 
gelbstint tarybinį turtą ir darbo žmonių gerovę ginant. 
Ypač čia noriu iškelti nuopelną draugo Pirožkovo, ku
ris parode ti.Nros bolševikinės iniciatyvos, pirmas atbėg
damas prie ugnr^esių posto ir sutvarkydamas koman
dą gesinimo darbui. dėkoju jam partinės organizaci
jos vardu kr tikiuosi, k’-'jd šis jo nuopelnas bus atžymėtas 
tinkamo laipsnio ordenu. L ra Ištikimas draugo Stalino, 
kovotojas ir garbingas tarybinės tėvynės pilietis drau
gas P;rožkovas!

— Ura! — vienu balsu jam atsakė kolūkiečiai.

KUN. L.'JANKUS
Santa Barbara

Karo audros j Los Angeles 
atbloškė didįjį Žemaitijos akti- 
vistą, gražiosios Švėkšnos sta
tytoją, šv. atminties prel. J. 
Maciejauską. Senukui ir palie
gusiam prelatui arkivyskupas 

Sv. Kazimiero bažnyčia Los Angeles

litUi rf.
' *
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leido laikyti šv. mišias priva
čiame bute, kurį prelatas grei
tai pavertė pusiau vieša koply
čia lietuviams. Labai greitai ar
kivyskupas turėjo tai legali
zuoti. Mat, lietuviai tuojau pa
garsėjo kaip geri giesmininkai 
ir religingi katalikai. Lietu
viams vis gausiau buriantis a- 
pie prelatą, o tuo jau pats pre
latas labiausiai rūpinosi, arki
vyskupas norams nenorams tu
rėjo daugiau parapinių teisių 

lietuviams duoti, kol visa tai 
gal ir prieš paties arkivyskupo 
intencijas virto tikra parapija.

Karas išbloškė iš Lietuvos 
gana daug jaunų kunigų. Prel. 
J. Maciejauskas nesijautė stip
rus, todėl pasikvietė talkon iš 
pradžių kun. J. Tamulį, vėliau 
kun. J. Kučinską. Kaip geras 

tėvas jau iš anksto rūpinosi 
kam pavesti ne savo turtus, ku
rių jis neturėjo, bet kam pati
kėti taip sunkiai pradėtą nau
jos ir vienintelės lietuvių para
pijos organizavimo darbą Kali
fornijoje. Savo šventu maldin
gumu, lietuvybės meile, žemai-, 
tišku užsispyrlimu prelatas jau 
turėjo gerą būrį parapijiečių, 
kuriuos mirties patale, kaip di
dysis pranašas Moze, perdavė 
savo asistentui kun. J. Kučins
kui. Jo paskutinis, testamenti
nis, troškimas buvo: lietuviai 
turi pasistatyti Los Angelėse 
savo bažnyčią. Kun. J. Kučins
kas tą testamentą šiemet ir į- 
vykdė.

Senieji lietuviai pradėjo stip
riau burtis apie naująjj klebo
ną. Jų eiles padvigubino bū
riais atvykstą iš Europos trem
tiniai. Į Los Angeles pradėjo 
plaukti ir kiek turtingesnieji 
Amerikos lietuviai iš kitų mies
tų. Apvaizda taip pat nepaliko 
lietuvių be globos. Visa tai bu
vo vainikuota gražiu Dievo na
mų pastatu pačiam Hollywoo- 
de.

Šių metų rugsėjo 16 dieną į- 
vyko naujos bažnyčios atida
rymas, pritaikintas vien lietu
viškai visuomenei. Lapkričio 4 
dieną pats Los Angeles arki
vyskupas bažnyčią pašventino, 
prel. OThvyer savo pa
moksle pasakė daug 
gražių komplimentų 
lietuviams, kurie tikrai tų 
komplimentų buvo verti. Pa
šventinimo iškilmėse dalyvavo 
ir viešojo amerikiečių gyveni
mo bei valdžios atstovai.

Nedaug lietuvių yra Los An
gelėse, o ir tuos visus negalima 

Lietuvių mokytojų suvažiavimas
Lapkričio 18 d. New Yorke 

šaukiamas rytinių JAV lietu
vių mokytojų suvažiavimas. 
Jame bus svarstoma: lituanisti
nio ugdymo klausimai, konkre
čios lietuvybės išlaikymo prie
monės, vadovaujančių organų 
sudarymas ir einamieji švieti
mo reikalai.

Tikimasi, kad suvažiavime 
dalyvaus labai daug mokytojų. 
Tačiau ne visiems vienodai pa
togu atvykti, ypač Iš tolimes
nių vietovių, kurios turi būti 
taip pat atstovaujamos. Taigi 
nusistatyta, kad visas vietovės 
bent atstovus galėtų pasiųsti.

Vietovėse atstovai renkami 
nuo ten gyvenančių mokytojų 
skaičiaus. Dešimtis mokytojų 
renka vieną atstovą: nepilna 
dešimtis taip pat renka vieną 
atstovą. Lietuvių mokytojų 
draugijų, sąjungų skyrių ir ap
skritai mokytojų sambūrių bei 
ratelių ar klubų visi valdybos 
nariai dalyvauja suvažiavime 
atstovo teisėmis. Kur mokyto
jai dar nėra susiorganizavę,

surinkti vienon saujon. Vieni 
jau gerokai paraudę, kiti savo 
kalbą, kiti ir savo Dievą pa
miršę. Likusieji negalėjo pas
tatyti savo bažnyčios tokios, 
kokias statė mūsų protėviai 
Lietuvoje, pav. Švėkšnoje, ar 
Anykščiuose ar Vilniuje. O vis 
dėlto naujoji bažnyčia nedaro 
Los Angeles lietuviams gėdos. 
Ji yra labai patogioje vietoje, 
didžiųjų Hollyvvoodo gatvių 
sankryžoje, ant kalnelio. Baž
nyčios bokšte šv. Kazimiero 
natūralaus dydžio statula. Virš 
didžiųjų durų, lietuviška orna
mentika papuoštas yra šv. Ma
rijos Aušros Vartų paveikslas. 
Viduje pakis krinta didžiulis 
lietuviškos sodybos kryžius, 
natūralaus dydžio, pačiame di- 
džiąjame altoriuje. Langų_ vit
ražuose rožančiaus paslapčių 
paveikslai bei lietuviški puoš- 
mens. Gana ištaigingi suolai, 
nauji vargonai, visur lietuviš
ka ornamentika.

Naujoji parapija su didele 
viltim žiūri į ateitį. Prie pat 
bažnyčios yra dabar laisva ir 
nuosava didžiulė salė su visais 
patogumais. Tai buvusios se
nos bažnyčios patalpos. Parapi
jos branduolys gana stiprus, 
nes jį sudaro pasiturį senieji 
lietuviai bei gabūs naujakuriai. 
Parapijai netrukus gerų orga
nizatorių, prakalbininkų, rė
mėjų. Veikia sekmadienio litu
anistikos mokykla, puikus cho
ras, bei visa eilė lietuviškųjų 
organizacijų.

VHw ir didysis altorius

Nors Kalifortfija ir nepri
lygsta Lietuvai savo gražumu, 
bet vis dėlto ji yra graži. Ta
čiau lietuvis čia visada pasiges 
šniokščiančių girių, čiurlenan
čio upelio, suokiančios lakštin
galos. siūbuojančių javų lau
kų. Ir žmonės čia kitokie. Jie 
užimti, kiekvienas skuba savo 
keliais, dažnai be dvasios, be 
širdies. Lietuviškieji sambūriai 
bent dalimi atitaiso tuos trū
kumus, sava bažnytėle, savas 
Pulkim ant Kelių, vargonai, vis 
daugiau padės ir Kalifornijoje 
pajusti tėviškės šilumą, leng
viau pakelti jos netekimą.

prašomi tai padaryti dar prieš 
suvažiavimą.

Atstovais nerenkami, bet jų 
teisėmis suvažiavime dalyvau
ja: lituanistinių mokyklų ar 
kursų komitetų nariai, lit. 
švietimo komisijų nariai, lietu
vių organizacijų besirūpinančių 
lietuvybės ugdymu, švietimo 
bei kultūros reikalų vadovas 
(valdybos narys), parapijinėse 
ar valstybinėse (angliškose) 
mokyklose veikiančių lituanis
tinių klasių bei grupių vedėjai- 
dėstytojai ir tarp pat — vie
nuoliai - ės, parapijinių ar val
stybinių mokyklų lietuviai mo
kytojai (kurie savo mokyklose 
turi lietuvių mokinių), 
liet, parapijų klebonai 
vienuolynų viršininkai.

Atskiri pakvietimai 
siuntinėjami. Prašome 
sekti informacijas spaudoje. 
Smulkiau teirautis Organizaci
nės Komisijos būstinėje: Br. 
Kulys, 383 So. 3rd St.. Brook
lyn 11, N. Y.

Organizacinė Komisija

taipgi 
ir liet.

nebus 
visus

STIPRINKIME SOCIALINĘ VEIKLI

jų įtakoje

> i i • •

/šiais metais visas katalikų 
pasaulis iškilmingai minėjo di
džiojo popiežiaus Leono XIII 
paskelbtų enciklikų “Rerum 
novarum” ir “Graves de com
muni” sukaktį, lygiai kaip ir 
neseniai mirusio žymaus popie
žiaus Pijaus XI išleistos encik
likos “Quadragesimo anno” 
sukaktį.

Mes, lietuviai, svetur išsi
blaškę, taip pat stengėmės tą 
sukaktį paminėti. Tačiau vien 
žndžiais paminėti neužtenka. 
Reikėtų ieškoti konkretesnių 
būdų sukaktį įamžinti. Anų 
pirmųjų enciklikų vaidmuo 
mūsų tautos gyvenime yra bu
vęs labai didelis 
buvo padėti mūsų valstybinio 
gyvenimo pagrindai bei organi
zuotas socialinis gyvenimas, 
šiandien, tiesa, visa tai su
griauta .tačiau juk reikės vėl 
atstatyti ir uždavinys bus labai 
didelis: jam reikia nuolat ir 
visokeriopai ruoštis. Ruošima
sis turi eiti planingai. To pla
ningumo kaip tik ir pasigenda
me.

Po paskutiniojo karo Katali
kų Bažnyčios socialinis moks
las ypač daug įtakos turi ne tik 
katalikų, bet ir ne katalikų 
kraštuose. Jeigu kūrybos dar
bas nėra įsisiūbavęs kaip rei
kiant, daugiausia tam trukdo 
padėties netikrumas — visur 
kvepia parakas, kiekvienu mo

K. MOCKUS

mentu gali įvykti sprogimas 3- 
jo pasaulinio karo pavidalu. A- 
pie tikrą kūrybinį organizacinį 
darbą galėsime kalbėti tada, 
kai nusistovės pasaulis, kai 
šiandieninis įtempimas bus lik
viduotas, kai žmogus į žmogų 
tikrai galės pažiūrėti kaip į sa
vo brolį, nežiūrint tautų, rasių 
bei pasaulėžiūrų skirtumų. 
Tokiu atveju ir mūsų Lietuva 
kelsis naujam gyvenimui kartu 
su visomis komunizmo Urani
jos prislėgtomis tautomis.

Švęsdami jubiliejų savaime 
pabrėžiame, kad anos encikli
kos rašytojas prieš 50-60 me
tų ir, žinoma, rašytos turint 
galvoj ano meto aplinkybes. 
Tada XIX-XX amžių sankry- 

žoje Europoje iš vienos pusės 
dar buvo labai galingas libera- 
listinis kapitalizmas, iš kitos 
pusės jau smarkiai buvo išplė
tęs savo veiklą marksistinis so
cializmas. Komunizmo šiandie
ninė forma tada dar būta tik 
užuomazgos. Kai buvo rašoma 
“Quadragesimo anno”, komu
nizmas jau terorizavo daugelį 
rusų imperijos tautų, tačiau 
vakarų pasauliui jis dar buvo 
mažiau pažįstamas ir jo pavo
jus nebuvo taip regimas. Gi 
šiuo metu komunizmo grėsmė 
yra labai akivaizdi visai Euro
pai ir visai Azijai. Kiekvienu 
atveju kiekvienai tų kontinen
tų tautai teks, jeigu dar neteko 
ar netenka, pakelti labai nuož
mia kova su mūsų amžiaus ti
ronija, einančia kardu ir ugni
mi skelbti savo pažiūras ir nai
kint visa, kas galėtų sustabdy
ti jos veržimąsi. Neturime ma
žiausio abejojimo, kad bolševi
kinis skaudus eksperimentas 
turės netrukus praeiti, kaip 
praėjo jau daugybė tolimesnėj 
ir artimesnėj praeity buvusių 
nepateisinamų kraštutinumų. 
Laukdami to laiko, turime la
bai konkrečiai pasvarstyti, 
kaip turėsime tvarkyti savąjį 
kraštą po bolševikmečio ir kaip 
ten taikysime savo krikščioniš
kąjį socialinį mokslą. Anks
čiau rašytose enciklikose gal ne 
į visus tokiu atveju iškylančius 
klausimus rasime pakankamus 
atsakymus. Bažnyčia juk iš vi
so tik gaires nusagsto, o prak
tiškasis tų dalykų tvarkymas 
yra pasauliečių dalykas. Di
džiausias tat ir būtų uždavi
nys jau tuoj pasirūpinti, kad 
būtų įgalintas pakankamas 
skaičius jaunesnio amžiaus 
žmonių studijuoti socialinius 
klausimus ir rengti tuos žmo
nes konkrečiai visuomeninei 
veiklai. Mūsų krašte prieš o- 
kupacijas palyginant silpnai 
buvo išplėsta darbininkų pro
fesinių orgainzacijų veikia. 
Tai, kas Amerikoje yra pažįs
tama darbo unijų vardu, mūsų 
krašte nebuvo pasiekę reikia
mo organizuotumo laipsnio. I 
unijas brovėsi marksistai, vi
sus kitus greitai nustelbdavo 
Maskvos agentai ir normalus 
darbas sunkiai galėjo būti dir
bamas. Profesinės sąjungos a* 
teities pasaulyje, tuo pačiu ir 
mūsų mažame krašte, turės la
bai didelę reikšmę ir todėl la
bai yra svarbu iš anksto ruošti 
toms sąjungoms darbuotojus 
kurie iš vienos pusės būtų tau
rūs savo krašto sūnūs, iš kitos 
gi pusės būtų nuoširdūs darbo 
žmogaus draugai bei gynėjai.

Ne mažiau yra svarbu ug
dyti ir sveiką politinį prieauglį. 
Nei pastarieji nepriklausomo 
gyvenimo metai, nei okupaci
niai režimai, nei juo labiau e- 
migracinis gyvenimas neduoda 
pakankamai sąlygų natūraliai 
išaugti mūsų politikų prieaug-

*Malonūs Darbininko Skaitytojau
KjfUMS smagu TAMSTAI nuoširdžiai padėkoti už šio laikraščio skaitymą ir rėmimą, o ypač 

tai, kad įvertinate lietuviškos spaudos didelę reikšmę Amerikos lietuvių gyvenime. 
Tačiau DARBININKO skaitytojų šeima galėtų ir turėtų būti dar didesnė.
^TAUJIEMS METAMS besiartinant, norime kreiptis į Tamstą, o ne į ką kitą, nes DARBI- 

NINKĄ geriausiai pažįstate, kad padėtumėte jį paskleisti tarp Amerikos lietuvių dar pla
čiau. Tikrai rasis tokių, kurie panorės užsiprenumeruoti šį gausiai iliustruotą ir vis tobulina
mą katalikišką laikraštį.
T TŽ TAMSTOS malonią taiką mes norime iš savo pusės, kiek galime, atlyginti. Kam pa- 

vyktų rasti bent 5 nauji DARBININKO skaitytojai, o tai atrodo nesunku, gaus dovanų 
gražų ir nepaprastai vertingą V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDU ALBUMU
Tai reta knyga ir sau turėti ir kitam dovanoti.

V'AS surastų 1, 2 ar 3 naujus skaitytojus, už kiekvieną apmokėtą prenumeratą gautų VTE- 
NO DOLERIO vertės knygą, kurią galės pasirinkti iš DARBININKO leidžiamų, išleistų, 

ar turimų knygų katalogo.

Z*slA pridedama atkarpa, manome, palengvins TAMSTAI gražios talkos darbą. Prašome j ją 
įrašyti pavardes tų asmenų, kurie sutinka užsiprenumeruoti DARBININKĄ 1952 me

tams. Jiems užsimokėjus. TAMSTA gausite nurodytas dovanas.

liui. Dažnai įvairūs avantiūris
tai įsibrauna į viešąjį gyveni
mą ir drumsčia jį. Reikia ieš
koti kelių padėti išaugti pozi
tyviai besireiškiančioms poli
tinės veiklos jėgoms. Pasižiūrė
kime pavyzdžių svetur. Vienas 
žymiausių šiandieninės Euro
pos politikų, be abejonės, yra 
Italijos ministeris pirmininkas 
Alcide de Gasperi. Gi jam kaip 
ir daugeliui kitų šiandieninės 
Italijos vadovaujančių politikų, 
teko išgyventi fašizmo diktatū
ros periodą. Žinome gerai, kad 
pats de Gasperi rado paramą 
Vatikane, daugelį kitų slapta 
išugdė Italijos katalikai. Kas 
būtų šiandien su Italija, jei ten 
nebūtų taip stipriai organizuo
ta krikščioniškoji demokratija, 
gerai žinome. Komunizmo ne
būtų kam beatlaikyti. Užtat I- 
talijos krikščionys demokratai 
naudojasi šiandien viso antiko
munistinio pasaulio parama — 
jiems net iš idėjinių priešinin
kų vengiama prikaišioti kitur 
mėgiamas klerikalizmo nepa
grįstas priekaištas. Visoje va
karų Europoje krikščioniškoji 
demokratija šiandien yra tvir
ta gyvenimo tikrovė. O gi ji gi
mė kaip tik ano didžiojo popie
žiaus enciklikos “Graves de 
communi” įtakoje. Ir kovoje su 
bolševizmo pavojais, ir tai ko
vai pasibaigus, krikščioniškajai 
demokratijai neabejotinai teks 
labai svarbus vaidmuo. Savo 
laiku liberalų ir marksistinių 
socialistų gana sėkmingai pa
leista į visuomenę mintis, kad 
pasaulinius reikalus turi tvar
kyti tikėjimui ir Bažnyčiai sve
timi žmonės, šiandien vis ma
žiau randa pasisekimo, nes gy
venimas daugeliui atvėrė akis 
ir pamatė, kur iš tikrųjų eina
ma.

Mūsuose krikščioniškoji de
mokratija turi savo neužmirš
tamą vaidmenį. Kasdieninis gy
venimas yra davęs ne tik lai
mėtinų, bet ir nepasisekimų. 
To pasėkoje mūsuose sutinka
me tam tikrą skaičių žmonių, 
kurie būdami tikrais krikščio
nimis ir tikrais demokratais, 
dažnai vis dėlto vengia tų abe
jų žodžių logiško sujungimo ir 
sau pritaikymo. Iš esmės, be 
abejo ,tai yra nesusipratimas, 
kurio gyvenimas nepateisins. 
Tačiau šiuo metu, ypač minė
dami enciklikos jubiliejų, tu
rime pasirūpinti, kad krikščio
niškoji demokratija būtų su
prasta ko plačiausia, gyveni- 
miškiausia ir moderniškiausia 
prasme, kad būtų sudarytos 
galimybės išugdyti ko didesnį 
prieauglį naujų veikėjų, kurie 
petys į petį rikiuodamies eitų 
į gimtosios šalies atstatymą.

Šiuo metu kuriamasi Leono 
XIII Fondas turėtų tapti labai 
pajėgia ir nepaprastai reikš
minga organizacija. Tokiu at
veju ne tuščiai būtume paminė
ję reikšminguosius jubiliejus.

Skaitykite ir remkite 
“Darbininką”!

*
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h PRIEDAS
DVI KNYGOS —DVI

Abi čikagiškės poetės —Pet
ronėlė Orintaitė ir Gražina Tu- 
lauskaitė—tartum simbolingai 
tų pačių metų laikotarpy už
baigė lenkti įtemptą poezijos 
lanką: pirmoji dar šių metų 
pradžioj išleisdama “šulinį So
dyboj”, o antroji ką tik dabar 
metų pabaigoj “Po svetimu 
dangum.” Šis dviejų moterų 
poetinės sielos pasireiškimas 
tuo pačiu laiku ir toj pat vie
toj leidžia kiek artėliau dirstel
ti ir į jų kūrybos kelią.

Kad ir skirtingas jų poetinis 
kraitis, daugumoj tebėra atsi
neštinis iš toli palikusių gim
tųjų namų, sudėtas ir išlaiky
tas tartum jaunamartės skry
nioj. Tai tėvynės meilės ir jos 
ilgesio motyvai. Jie dabar, kaip 
žinia, nebe daug kieno bemė- 
giami, nes daug kas jau pra
deda tiek “išprusti”, kad kal
bama apie naujus kelius, kaip 
kalbėta Maironio apogėjinės 
kūrybos metu. Tačiau tai buvo 
daugiau kintančio meto ir nau
jų aplinkybių padiktuotas nusi
gręžimas. Niekas, betgi, mūsų 
aplinkybėse nepasikeitė, iš
skyrus nebent išviršinį prisitai
kymą naujam gyvenimui. Visa 
dabartinio nusigręžimo priežas
tis greičiausia glūdi naujųjų 
pavyzdžių kartojimesi, apšauk
tam žodžiu “nusibodo”, ypač 
kuo daugiau ,to atsineštinio ele
mento kūryboj tebėra.

Daugiau kaip, žvalią beletris- 
tę, gerai p a ž i n o j u - 
s i ą Daubiškės inteligentu 
aplinką, pažinojom P. Orintai- 
tę, tad dabar jos pasirodvmas 
su lyrika yra kiek būdingas 
reiškinys, kaip ir eilei mūsų ki
tų beletristų (A. Vaičiulaitis, 
N. Mazalaitė, L. Dovydėnas...), 
kurie, paįvairindami savo kū-> 
rybą, kartas nuo karto paima 
į rankas ir lyros instrumentą 
(kai, tuo tarpu, didieji lyros 
skambintojai vis daugiau ir 
daugiau rodo susidomėjimo 
prozine kūryba...)

“Paklydusių žodžių” ir “Vė
jo smuiko” lyrikė Gr. Tulaus- 
kaitė jau buvo spėjusi sdvo 
gimtuose narnose susirasti savo 
poetinį taką, kai tuo tarpu da
bar skundžiasi jo neberandanti 
į skaitytojo širdį (“Skaityto
jui”), nes subtilūs išgyvenimai 
buvo labai paveikti išorinių ap
linkybių.

Tas išorinių aplinkybių—na
mų netekimo, karo grėsmės, 
gyvenimo svetur poveikis—bū
dingas abiem poetėm, kaip ir 
visai eilei prieš jas su savo ly
rine kūryba pasirodžiusių. Ta
čiau jis jų giesmės “nenulau
žė”, tik išmušė ją iš vėžių, ku
riose ji turėjo kilti ir tobulėti.

A. TYRI OL1S
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randa-P. Orintaitės rinkiny 
me dalykų dar tėviškėj sukur
tų. Jų pobūdis, aišku, skirtin
gas nuo paskutiniu metu iš
reikšto pergyvenimų turinio. 
Šit, kodėl poetės kelionių į- 
spūdžiai anais prieškariniais 
laikais visai nebepanašūs j kla
jonių prieš valią pergyvenimus 
ir įspūdžius. Šiuo atžvilgiu ji 
skirtinga nuo savo kolegės, ku
ri mums išsisako tik savo trem
ties pergyvenimus.

Tačiau ir vėl jos abi .sustoja 
į tą pačią sceną, kai ima kal
bėti apie savo gimtųjų namų il
gesį ir jų meilę. Tik skirtingi 
išsisakymo būdai ir priemonės.

Gan mišraus pobūdžio be
santi P. Orintaitės lyrika, ku
rioj, šalia dainuotinio motyvo 
gan dažnai prasiveržia beletris
tinis, aišku, jos pirmaujančio 
kūrybos pobūdžio padiktuotas. 
Kaip man pati autorė teigė, ją 
šiuo požiūriu ir reikia vertinti, 
nenorinti įsipainioti į priešingy
bių kilpas. Beletristinis P. Orin
taitės lyrikos bruožas jai yra

nika. Šiuo keliu abi poetės ir 
yra beinančios, ir net P. Orin
taitės poezija, kuriai tiek daro 
įtakos beletristika, neišsimuša 
iš toninės eilėdaros ritmikos.

Šiuo atžvilgiu reikia pasaky
ti, kad abi mūsų poetės turi 
panašumo savo dainingumu, 
tik vienos jis išreikštas dainuo
tine forma (P. Orintaitė), ki
tos muzikine vibracija (G. Tu- 
lauskaitė).

O po to jau eina skundas, 
skundas ir nuolatinė, jei ne be
galinė, kančia — vienintelis 
dabar tikras šių septvnerių me
tų lietuvių lyrikos motyvas. 
Jaunoji egzistencialistinė mūsų 
poetų karta turi racijos prieš 
jį stoti. Juk jis apgriovė apie 
tris ketvirčius Maironio lyri
kos, po kiek laiko tik istoriniu 
prisiminimu gali likti ir daug 
nūdienės lyrikos. Dėl to dabar 
kyla vis daugiau ir daugiau rei
kalavimas reikšti bendr. žmo
gaus buities bei egzistencijos 
pergyvenimus. Tačiau, kiek ži
nome, ir buities poezija, kad ir 
neryškiai, yra peršviesta, šalia 
bendrojo didžiojo egzistencijos

Ir gerais Nepriklausomybės 
metais, neturint keletos operų, 
keliolikos orkestrų, gaidų lei
dimas nebuvo pelningas daly
kas. Visi simfoniniai kūriniai, 
kurie praskambėjo koncertuo
se, dažniausiai liko neatspaus
dinti. Su vargu buvo atspaus
tos ir lietuviškosios operos. A- 
biejų karų metu gaisrai tiesiog 
šienavo kompozitorių lentyno
se. Per pirmąjį karą žuvo ne
maža Čiurlionio kūrinių, o da
bar— Jeronimo Kačinsko. Jei
gu būtų susirūpinusi švietimo 
Ministerija ar pati opera, tikrai 
turėtume nemaža muzikinių 
veikalų, atspausdintų ir pa
skleistų. Dabar būtų sunku su
medžioti ir visą Čiurlionio išli
kusią kūrybą — nėra gaidų.

Kiek lengviau buvo chcro 
gaidoms. Visada susidarė tam 
tikras pirkėjų būrelis, šių gai
dų buvo išleista kur kas dau
giau. Jų ir Amerikoje daugiau 
randame.

Gaidos ir muzikinės kultūros 
skleidimas yra taip pat būtinas. 
Jeigu sielojamės dėl lietuviško
sios knygos paskleidimo, tai 
reikia sielotis ir lietuviškomis 
gaidomis, kad jos nežūtų muzi
kų spintose, nenusimestų.

Šiuo metu Pašvaistės lei
dykla, Vargonininkų sąjunga 
ir privatūs . mecenatai, kaip 
prel. M. Juras ir kun. J. Voi- 
siekauskas, kartas nuo karto 
išleidžia naujų gaidų sąsiuvi-

nių. Jiems priklauso didelė vi
suomenės pagarba, kad su to
kia meile ir pasiryžimu puose
lėja muzikinę kultūrą. Būtų ge
ra. kad didžiosios organizacijos 
ir draugijos savo švenčių metu 
nesigailėtų pinigų ir imtųsi iš
leisti kuo daugiau muzikinių 
veikalų. Kartais šiuo metu ga
li atrodyti nereikalingi, bet 
ateityje jie visi pravers.

Spaudoje buvo nemaža bal
sų. kad reikia kuo skubiausiai 
organizuoti lietuviškų autorių 
vertimą į anglų kalbą. Muzi
kai kur kas lengviau. Ją reikia 
paduoti, reikia išleisti į kitų 
tautų rinką. Reiktų įeiti į di
džiąsias gaidų leidyklas ir iš 
ten mėginti paskleisti plačiai 
visuomenei.

Šalia to reiktų išversti ir 
mūsų dainų į kitas kalbas. Jei
gu atsirastų geras vertėjas, 
tikrai kai kurios melodijos su
skambėtų koncertų salėse. Ko
dėl visi išsivertė italų dainų, 
kodėl mes patys negalime pa
sirūpinti vertėjais, kurie gra
žiai perduotų amerikiečiams 
mūsų gerąsias solo ir choro 
dainas. Turime ir pagarsėjusių 
dainininkų Amerikoje. Jie iki 
šiol garsino mūsų dainą tik lie
tuviškai. Per juos, atsiradus 
geram vertimui, daina pa
skleistų ir toliau. A. D.

i

VERK, ŠIRDIE

Verk, širdie
Tamsoj juk balso negirdėt. 
Naktis bežadė, kai aplink.

Raudok, širdie
Ir vardo Josios neminėk. 
Tik paslaptį įmink.

KUR DINGO MINDAUGO 
PAVEIKSLAI

JONAS RŪTENIS

Žinau, širdie.
Tavyje srūva skausmo upė. 
Lyg Nemunas juodo kraujo.

Matau, širdie
Tavo mylima suklupo 
Ir trokšta gyvenimo iš naujo.

JUODAS KKAL JAS
Tai ne Jo,
Ne partizano —
Tai mano juoda.* kraujas 
Iš Ilgesio teka juoda srove, 
Nes aš taip pat myliu, 
Kaip myli Jis Tave.

Prieš Jo kraują nulenkęs galvą 
Aš kenčiu
Ir jis man šventas,
Kaip ir Ji pati, —
Kurią per visus viesulus ir audras 
Nešiojausi širdy...
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ATSIUSTA PAMINĖTI

Julius štarka — TUŠTI RA
UKTIEJI NAMAI. Gaidos bal
sui ir fortepionui. žodžiai: K. 
Braduno. Išleido "Prošvaistė” 
New Yorke.

Vincas Jonikas —SIELVAR
TO RAUDOS. Išleido “Venta” 
Vokietijoje 1951 m. 58 psl. Vir
šelis ir vinjetės dail. J. Dobke- 
vičiūtės - Paukštienės. Kaina 
nepažymėta.

Balys Sruoga — KAZIMIE
RAS SAPIEGA. 4 veiksmų. 9 
paveikslų istoriška kronika. 
258 psl. Knygos gale pridėtas 
J. Blekaičio straipsnis —“Balio 

' Sruogos teatro bruožai”. Vir
šelis Albino Bielskio. Kaina 
32,50. Išleido Tema, 748 West 
33rd St., Chicago 18, III., 1951 
m. Knyga gaunama leidykloje 
ir pas platintojus.

pat būdingas, kiek ir G.tiek
Tulauskaitei išskirtinai grynai 
lyrinis toninis. Tas pats linas ir 
tos pačios staklės, bet skirtin
gos audėjos.

Liaudies dainos motyvas vi
sad sveikintinas lyrikoj, kaip 
juo grindė savo lyriką Mairo
nis, Kirša. Sruoga, tačiau ir čia 
naujų kelių ieškojimas nėra už
sklęstas vien liaudies dainos 
pirmavaizdžio. Nors motyvai 
aplinkybių ir kaip bebūtų apri
boti (kaip matyti iš abiejų po
ečių paskutinio meto kūrybos), 
poezijos amplitudę dar galima 
plėsti dainuotinės kūrybos to-

TAUTINE KNYGA—TAUTOS JĖGA:
VENTOS (J. Rimeikio, Vokietijoje) leidiniai : — naujau

sia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika
laukite šiuo adresu: V. JONIKAS, 307 Water St., Brooklyn 1,

tragedijos išgyvenimo ir speci
finio mažojo, šiuo atveju* mū
sų žemės tragedijos.

Vidurio kelią pasirinkinęs, 
dar niekas nepralaimėjo. Kad 
kartojimasis nebūtų banalumo 
vardu pavadintas, poetui tenka 
tobulintis, atsinaujinti ir aukš
tyn kilti. Kadangi kiekvienas 
kelias turi dešinę ir kairę pu
sę, ėjimas viduriu niekad nebus 
pavojingas, jeigu, žinoma, iš vi
so kelio linkmė yra teisinga. 
Šiuo atveju mūsų abiejų poečių 
kūrybos linkmės tiesumu nie
kas neabejoja, tačiau šis pasa
kymas suponuoja vidurį, su
kurtą ir iš dešinės ir iš kairės ’ 
pavyzdžių — ir iš liaudies dai

PROF. V. ŠILKARSKIS

Buvęs Kauno universiteto 
profesorius V. Šilkarskis da
bar profesoriauja Bonnoje, Vo
kietijoje. Profesorių dabar pa
kvietė* viena organizacija 
(Eųuipes internationales de 
Renaissance Christienne) pa
skaitom į Italiją, kurias skai
tys prancūziškai Torine, Mila
ne, Florencijoje ir kitur. Nu
matyta tema — Solovjevas.

Panašų pakvietimą gavo ir iš 
“Laisvojo Universiteto” Berly
ne ir iš Sąjungininkų radijo 
(RIAS ir MNDR), kur skaitys 
9 paskaitas apie Kristų kaip 
pasaulio centrą rusų filosofijo
je ir lenkų poezijoje.

• “Muzikos žinios'

■

nos ir iš individualinio savttd- Metų
mo ,ir iš tėvynės ilgesio ir iš 
bendrosios buities nerimo.

nuo 
eis kas mėnuo. 

Prenumerata pakeliama iki 2 
dol.

Šių metų pradžioje su įdomu- ♦ 
mu skaitėme, kad Mindaugo j 
krikšto sukakties proga mūsų jį 
dailininkai nupieš net keletą 
paveikslų. Buvo posėdžiauta, 
nustatyta net temos —Mindau
go gyvenimo ryškesnieji mo
mentai, buvo surasti net mece
natai, kurie pasižadėjo remti šį 
sumanymą. Tikrai tai buvo 
džiugi žinia, nes nauji kūriniai 
tūrėjo praturtinti gana skur
džią istorinę tapybą.

Ir kiti menininkai buvo pa
kviesti į šią sukaktį. Poetai ža
dėjo parašyti tekstus kantatai, 
dramaturgai nutekinti kokią 
dramą, o muzikai sukurti di
desnį muzikinį veikalą.

Neseniai spaudoje skaitėme, 
kad tokį muzikinį kūrinį—iš
kilmingas mišias jau baigė 
kompozitorius Jeronimas Ka
činskas. Spaudoje matėme ir 
A. Tamošaitienės išaustą kili
mą. Tačiau nieko negirdėjome, 
kas atsitiko su kitais Mindaugo 
sukakčiai skirtais paveikslais. 
Kur dingo visi dailininkų užsi
mojimai. padaryti projektai * 
Šen bei ten pasiteiravus, pa
aiškėjo. kad kai kurie mecena
tai jau ir pinigus sumokėjo, nes 
dailininkai nerimavę. Tačiau 
gavę honorarą, jie visai aprimo 
ir nutilo. Nūnai jau baigiasi 
metai, norėtųsi išgirsti apie 
naujus darbus ir juos pamatyti. 
Jeigu jie būtų anksčiau pada
ryti .tikrai būtų buvę atspaus
dinti vienur bei kitur. Ir Min
daugo sukakčiai leidžiamoje 
spaudoje jie rastų sau tinkamą 
vietą. Daug kur vyksta dideli 
iškilmingi minėjimai. Prie .jų 
juk būtų galima surasti gali
mybių ir juos išstatyti.

O vis dėl to, nors ir pavė
lintai .šiuos paveikslus reikia 
baigti kuo greičiau, neatidėlio
jant.

Atrodo, kad istorinių temų 
mūsų dailininkai nemėgsta. 
Tiesa, prie jų reikia padirbėti, 
net pastudijuoti ir daug darbo 
įdėti. Koks nors impresionisti
nis peisažas kur kas greičiau ir 
lengviau sukuriamas. Gal dėl 
to šis Mindaugo minėjimas ne
rado atgarsio kituose dailinin
kuose, pav., nė vienas grafikas 
nesiėmė šios temos.

Būdinga dar ir kitas faktas. 
Visi mūsų dailininkai yra pa
sidavę senai tradicijai, kuri 
Mįndaugą, kaip ir kitus kariau
tojus kunigaikščius, vaizduoja 
su šalmu ir kardu. Juk Mindau
gas buvo karalius, tai kodėl ne
parodyti .jo karališkumo, .jo 
puošnaus vainiko, šita prasme, 
vaizduojant Mindaugą karaliu
mi. dailininkam atsirastų kur 
kas didesnės galimybės: pačio
je aplinkumoje galėtų išieškoti

Todėl jei kaltini mane, 
Kad paminiu Jo kraują
Ir j} šventvagiškai vagiu —
Tu klysti,
Nes iš kiekvieno žemės grumsto jis teka 
Ir iš kiekvienos varpos
Žaliuojančių rugių.

KULTŪRINE KRONIKA
• Liet. Bibliografinėje Tar

nyboje JAV per pirmuosius 8 
mėn. suregistruota 80 knygų ir 
brošiūrų, kurių 47 išleistos A- 
merikoje, 14 — Vokietijoje, 6 
— Kanadoje, po 3 Australijoje 
ir Brazilijoe, 2 — D. Britanijo
je ir po 1 Argentinoje, Meksi
koje, Prancūzijoje ir Venecue- 
loje. Daugiausia knygų išleista 
iš dailiosios literatūros —18, 
religijos — 13 (katalikų 9 ir 
evangelikų 4), meno ir pramo
gų — 12, bendrybių — 10, so
cialinių mokslų — 9, geografi
jos. biografinių ir istorijos — 
9, taikomųjų mokslų— 5. fi
losofijos — 3, kalbamokslio — 
1. Iš griežtųjų mokslų nepasi
rodė nė vienas veikalas.

Tuo tarpu dar neaišku, ar bus 
kas pakviesta iš lietuvių profe
sorių. Universitetui yra pa
tiektas sąrašas su visais Euro
poje gyvenančiais lietuviais 
profesoriais.

• Daumanto “Partizanai už 
geležinės uždangos” sutrum
pintas leidimas verčiamas į 
prancūzų kalbą.

• Pasauliečiu Apaštalavimo 
konferencijoj, spalio 7-14 Ro
moje dalyvavo su lietuvių de
legacija E. Turauskas, prof. Z. 
Ivinskis ir kit. Lietuvių delega
cijos pirmininkas E. Turauskas 
konferencijoje pasakė apie pa
vergtas tautas kalbą, pailius
truodamas pavergtųjų tautų 
buitį.

• IRO Vyr. Informacijos į- 
staiga prie vyr. būstinės tliri 
200 komplektų visų tautų dai
nų ir muzikos plokštelių. Lietu
vių yra Čiurlionio ansamblio 5 
plokštelės, kurių transliacija 
užima 12 minučių. Visas jas 
IRO nori propagandos tikslais 
išskirstyti po visą pasaulį. Ko
mitetams sutiekta teisė tokių 
plokštelių užsisakyti. Viena 
kainuoja 3 DM.

• Strasburge Laisvosios Eu
ropos universitete apie 30 lietu
vių studentų padavė prašymus.

jo didybę. Reiktų ir karaliaus 
Mindaugo portreto, kuris eitų 
į visas mokyklų knygas, nes 
tas barzdotas su kalaviju ka
rys .tikrai nepatrauklus jauni
mui. A. D.

r.»
.X-.

I

“AIDU” LAPKRIČIO 
Nl MERIS

“Aidų” lapkričio mėn. nu
meryje užtinkami šie autoriai, 
rašą įvairiais klausimais: Dr. 
A. Juška — Karaliaus Mindau
go krikštas, Dr. A. Baltinis— 
Literatūros nusikalstumumas. 
Izidorius Vasiliūnas — Ekspre
sionizmas, Arnoldas Schoen- 
bergas ir dvylikos tonų siste
ma ir V. Biržiška — Motiejus 
Valančius. Literatūrinėje da
lyje randame mirusių poetų B. 
Sruogos ir J. Krumino eilėraš
čių ir M. A. Katiliškio novelę 
“Miške.”

Apžvalginiame skyriuje P. 
Jurkus rašo apie Juozą Krumi- 
ną: J. Kubilius — Kaip Cvirka 
savo raštus taisė; Aug. Raginis 
recenzuoja J. Kėkšto naujausią 
eilėraščių rinkinį “Ramybė 
man". J. Br. — Petro Pilkos 
knygą “žvaigždžių Ieškojimą”, 
o Dr. J. Grinius, apibūdinda
mas prancūzų kalba parašytą 
A. židonytės veikalą apie O. 
V. Milašių, veda jo santykį su 
Čiurlioniu ir Claudeliu. Meno 
skyriuje A. Lansbergis plačiai 
pamini neseniai mirusį žymųjį 
prancūzų komedininką Louis 
Jouvet, o politikos skyriuje J. 
Pabedinskas nušviečia ispanų 
revoliuciją..

šis numeris iliustruotas A. 
Valeškos. A. Galdiko. T. Va
liaus, M. Dobužinskio. P. Vaš- 
kio ir D. Buračo darbais. Vir
šelį puošia Reimso katedros j- 
domi skulptūra — Ruduo.

MOKSLO METU PRADŽIAI
Išleista lietuvių jaunimui pritaikinta maldų knyga

JAUNUOLIŲ MALDOS
Paruošė kun. P. KIRVELAITIS 

Gaunama pas leidėją EDV. VILUTJ,
3730 Pulaski Street, I’ast Chicago. Indiana

Kaina — pagal įriiimą: $1.00. $1.30 ir $1.50 Platintojams nuolaida.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA.

Lapkričio 6, 1951
Z

• J. E. vysk. P. Bučio mir
ties proga T.T. Marijonai gavo 
daug užuojautos telegramų iš 
vietos ir užsienio įvairių įstai
gų bei privačių asmenų.

• V. Puškorius, buvęs Kau
no operos solistas, gavo var
gonininko vietų Pensilvanijoj.
• • Juozas Vilimas, jr., Ame- 
rik. lietuvis, šiuo metu yra dide
lės katalikiškos leidyklos Fides 
Publishers vienas iš septynių 
direktorių. Jis yra baigęs De- 
Paul universitete ekonomijos 
mokslus, o dabar ten pat stu
dijuoja teisę ir kartu dirba lei
dykloje.

• DaiL K. Varnelis šiomis 
dienomis baigė planus naujų 
altorių ir kitų dekoratyvinių į- 
rengimų naujoj šv. M. Marijos 
Nesiliaujančios Pagelbos para
pijos bažnyčioj Clevelande. 
Ohio.

• Dramos akt. K. Gandri- 
mas vadovaus programai lap
kričio 11 d. Lietuvių auditori
joj ateitininkų ruošiamo kon-# 
certo - akademijos metu, Čika
goje.

• šfeno Mėgėjų Ratelis
Worcestery rengia žiemos lai
kotarpyje didelį koncertą. Or
ganizacijos sudarė rengimo ko
mitetą, kuriam pirmininkauja 
Vaišnorienė. *

• LRKSA Worcesterio sky
rius veikia labai gerai ir deda 
pastangas į organizaciją į- 
traukti kuo daugiau naujų atei
vių.

• Liet. Vyčiai Worcestery 
savo veiklos vagą varo gana 
plačiai. Jiems daug padeda 
dvasios vadas kun. J. Jutkevi- 
čius.

• B. ir V. Tūbeliai, žinomi 
Čikagos veikėjai per kun. Svir
nelį apsiėmė auginti mergy
tę, kurią pakrikštijo Rožės-Bi- 
rutės Tubelytės vardu. Mergai
tę auklės misijonierių išlaiko- 
moj prieglaudoj, Indijoj.

• Gail. Seserų S-gos koncer
te, lapkričio 4 d., Chicagoje, 
programą išpildė op. sol. Vin
cė Jonuškaitė - Zaunienė ir S. 
Klimaitė. Programoj dalyvavo 
ir Ralienės taut. šokių grupė. 
Akompanavo muz. A. Kučiū- 
nas.

• Liet. Vyčių Amsterdamo,
N. Y., kuopa savo mėnesiniuo
se susirinkimuose turės iš reli
gijos ir Lietuvos istorijos pas
kaitas. Jas skaitys kun. K. Bal
dys.

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
SESTADIENIAIS t VAU POPIET. — s— WWHI. t«M te

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangom? transliuojami įvairūs visuomenė* pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

lokiai, ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni praneiimai)

495 GRAND STREET

L
t. P. OINKTS

Direktorių,

BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JKZA VITAS
Muziko. Dir.

11-ti metai kai visi klauso—t

“Lietuvos Atsiminimu"
RADIJO VALANDŲ

itadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p }

Stotis WEVD (New York) — 
J

1830 kiL, 107.5 meg. į

JACK J. STEKAS, Dir. A
1264 Whlte SL. Hllkdde, N. J. 1

Tel. WAverly 6-3325 J
a

Paminėjo Mindaugo 700 metų 
krikšto sukaktį.

Spalio 28 d., Kristaus Kara
liaus šventėje, Philadelohijie- 
čiai paminėjo krikščionybės į- 
vedimo Lietuvoje jubiliejų. Vi
sose bažnyčiose buvo atitinka
mos pamaldos ir pamokslai, 
kuriuos sakė kun. St. Yla šv. 
Kazimiero parapijoj, kun. J. 
Juozevičius šv. Andriejaus ir 
kun. Aukštikalnis S. J. šv. 
Jurgio parapijoj. Minėjimo 
programa buvo didžiulėj salėj 
Allegheny Avė. Paminėjimo 
prakalbas pasakė S. Sužiedėlis 
ir prof. kun. St. Yla. šv. Kazi
miero parapijos choras atliko 
meninę programos dalį ir su
giedojo atidarymo maldą ir 
himnus. Miesto atstovas p. J. 
Deegan, Jr., pasakė kalbą ang
liškai. Programos vedėjas adv. 
S. Mankus tvarkė programą. 
P. Karaliūtė padeklamavo eilė
raštį. Pabaigoj surinkta aukų 
$109.00 Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Minėjime buvo su
sirinkę nemaža žmonių, bet da
lis jų nesugebėjo įsigilinti į mi
nėjimo rimtumą ir todėl kiek 
drumstė rimtą nuotaiką.

Vyčių dešimtmečio iškilmės
Lietuvos Vyčiai Philadelphi- 

joj minės savo naujo dešimtme
čio veiklos jubiliejų. Iškilmės 
rengiamos lapkričio 25 dieną. 
Bus dainos ir literatūros prog
rama, su šokiais. Dalyvauja iš 
Chicagos žymus mūsų rašyto
jas A. Baronas ,iš New York 
Paulius Jurkus, artistas A. 
Gedvilą iš Philadelphijos. Mi
nėjimo proga išleidžiamas lei
dinys. Skelbimus ir aukas dar 
galima siųsti sekertoriatui, 
3244 Wharton St. Ypač kvie
čiama atsiųsti savo pavardes 
buvusieji vyčiai. Laukiame iš 
pirmųjų vyčių veikimo atsimi
nimų, kai pirmą kartą įkurta 3 
kuopa, 1913 metais. Visi vyčiai 
kviečiami, visų laukiama. Tai 
bus vytiška. tai bus lietuviš
ka.
Mūsų dainininkai universitete

Philadelphijos L Institute 
Kaulinio vadovaujamą chorą 
kviečia dalyvauti Temple Uni
versitete tautų grupių koncer
te. Dainininkai kvietimą yra 
priėmę ir jau rengiasi koncer
tui.
Užmiega su lietuviška knyga

Neseniai teko lankyti lietu
višką B. B. Gadeikių šeimą, 
2203 Mt. Vernon St Jų jauna 
dukrelė nori mokėti lietuviškai 
ir ji eina ilsėtis su lietuviška 
knyga. Ją mačiau mielai ir la

V. CBAREVICn’B 
pr*netimq Dir. 

bai gražiai skaitančią lietuviš
kai Ar tai ne pavyzdys, kad tik 
su namų įtaka bus galima iš
saugoti mūsų lietuvišką kalbą 
jaunimo tarpe.

Parapijos pobūvis
Metinis šv. Kazimiero para

pijos pobūvis jau čia pat, lap
kričio 11 d., 4 vai. pp. parapi
jas salėje, šiemet metinis kor
tų ir Bunco žaidimo vakaras 
bus kiek kitoks. Pirmiausia 
bus duodama daug ir brangių 
įėjimo - door - dovanų. Laimė
tojai prie žadimų gaus dovanas 
ir nereikės ilgai eilėse laukti. 
Kviečiama daugiau lankytojų 
suaugusių, nes mokyklos vaikai 
nebus įleidžiami į žaidimų sa
lę. Tik baigę pradžios mokyk
lą galės dalyvauti parengime. 
Rengėjai tikisi daug lankytojų, 
nes bus daug dovanų.

Žaidžia krepšini
Vyčių krepšininkų berniukų 

ir mergaičių komandos jau mo
kosi ir turėjo keletą krepšinio 
rungtynių. Vyrai vienas rung
tynes laimėjo, kitas pralaimėjo. 
Vadovauja J. Vilkas. Mergai
tės pirmas savo rungtynes tu
rėjo spalio 30 d. Jų eigą apra
šys vėliau.

Atvyko. Nauji lietuviai Al
girdas ir Genovaitė Dilbai ir jų 
sūnus ką tik atvyko iš Vokie
tijos ir pradeda įsijungti į lie
tuvišką veiklą. Abu yra pasi
žymėję veikėjai.

Sveiksta J. Aogaitytė. Solis
tė J. Augaitytė buvo kiek su
sirgusi, bet dabar jau sveiksta 
ir vėl moko muzikos mokykloj 
ir namuose. Ji neužilgo įsikurs 
naujose patalpose ir pradės 
mokyti studentus dainavimo. ,

PTTTSBURGH. PA.
Vysk. V. Brizgys tikrai bus 

Pttssburghe
Patiriame, jog J. E. vysk. V. 

Brizgys lapkričio gale tikrai 
atvyks j Pittsburgh, kur bus 
apie savaitę laiko ir dalyvaus 
įvairiuose tuo metu įvykstan
čiuose parengimuose. Be kal
bos BALFo bankiete vyskupas 
dar dalyvaus Homesteado lie
tuvių parapijos auksnio jubilie
jaus pagrindiniame minėjime 
(lapkričio 25 d.) ir laikys 40 
vai. atlaidus šv. Kazimiero lie
tuvių parapijoje, kurios baž
nyčia tuo laiku švęs savo 50 m. 
jubiliejų.

Baltimore, Md.
Lietuvių salei 30 metų

šeštadienį, spalio 20 d. vaka
re, šios kolonijos lietuviiai mi
nėjo 30 metų sukaktį nuo pa
statymo Lietuvių Salės, ir kar
tu dedikavo naujai įrengtą sce
ną Jangų uždangas ir garsia
kalbius. Dedikavo kun. dr. Liu
das Mendelis, šv. Alfonso pa
rapijos klebonas.

Nauja, raudono aksomo ir 
mėlyno audimo, scenos uždan
ga labai puošė salę, o naujos 
raudono aksomo langų uždan
gos ją praturtino. Garsiakal
biai muzikai ir kalboms sutei
kė galimybe girdėti visose tri
jose salėse ir kituose kamba
riuose.

Kalbėjo majoras, D’Alesand- 
ro, Jr., kongresmanas Ed. Gar- 
matz, U. S. prokuroro padėjė
jas, Th. Grajauskas. Lietuvių 
Salės bendrovės pirmininkas, 
V. J. Velžis, šio bankieto ren
gimo komiteto pirmininkas, N. 
česna, T. Marcinkevičius, ir 
kun. dr. Mendelis. Dainavo Kl. 
Andreikus, J. Galkas, ir Miss 
Maryland T. V. (televizijos 
gražuolė) Ph. Maygers.

Vakarą vedė adv. N. Raste
nis.

Banlrieto
metu aukų surinkta $1616.95. 
Salės įrengimai kainuos per 
$2000.00. Numatoma, kad ban
kieto pelnas visas išlaidas pa
dengs.

Garbė lietuviams, kurte šią 
Lietuvių Salę pastatė ir garbė 
tiems, kurie ją palaiko Ir puo
šia. Mrtatakas

CLEVELA
Nugalės Tiesa ir Gėris

Spalio 28 d. Ateities klubas 
lietuvių salėj surengė Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimą. 
Trumpa kalba jį atidaręs, val
dybos pirmininkas B. Briz
gys kalbėti pakvietė žinomą 
kultūros darbininką J. Gobį. 
Paskaitininkas pačioj pradžioj 
priminė, kad krikščionys Kris
tų karalium laiko nuo pačios 
krikščionybės pradžios, nes 
kasdieninėj maldoj prašo, kad 
ateitų jo karalystė. Toliau pla
čiau sustojo prie sukilimo ir 
maišto prieš Dievą, kuris reiš
kiasi žmogaus sudievinimu. 
Ryškiausias formas šis sudievi
nimas įgavo Stalino kulte. Čia 
plėšimas, žudymas ir kankini
mas pridengtas dieviškų tikslų 
skraiste — žmonių laime, tei
singumu, broliškumu. Dėl to 
pasaulis tikros padėties nesu
pranta. Tačiau piktosios dva
sios planas pasauliniu mastu 
nebus įvykdytas, nes dar tebė
ra maldos jėga. Dar tebėra 
ir atgailos jėga, kurią Ameri
kos vyskupas Fulton Sheen va
dina revoliucine jėga. Trečia 
jėga yra kančios tų, kurie bol
ševikų dabar nežmoniškai kan
kinami ir žudomi. Ir pagaliau 
visų dvasinių jėgų viršūnėje y- 
ra Kristaus pažadas, kad nu
galės Tiesa, Meilė, Gėris ir 
Laisvė.

Meninėj minėjimo progra
moj muz. Pr. Amboto pianinu 
palydimi su solo dalykais pa
sirodė V. Matulionis, V. Jurge
lis ir V. Bakūnas. Po eilėraštį 
padeklamavo R. Staniškvtė ir
N. Vedegytė. Scena gražiai bu
vo dekoruota lietuviško Rūpin
tojėlio paveikslu ir popiežiaus 
vėliavomis.

Ateitininkai, šį minėjimą su
rengdami, atliko krikščionišką 
darbą — jie vykdo pasauliečių 
katalikų apaštalavimą. Didelė 
dalis narių šia proga priėmė 
šv. komuniją.

Šv. Jurgio parapijos bažny
čioj per lietuvišką sumą pa
mokslą apie Kristų Karalių pa
sakė kun. dr. K. širvaitis.

V
Lietuvių menininkų 

koncertas
Lietuvių Kutlūros Fondo sky

rius spalio 28 d. surengė tra
diciniu virstantį rudeninį kon
certą. Programoj dalyvavo dai
nininkai solistai J. Krištolaity- 
tė ir St. Liepas, pabaigoj taip

N0RW00D, MASS.
♦

BALFo 22 skyriaus veikla 
Visuotiniame susirinkime, ku

ris įvyko spalio 26 d., vietos 
BALFo veikėjai, po ilgesnės 
pertraukos, vėl nutarė pradėti 
darbą. Aptarus einamuosius 
reikalus, buvo nutarta praves
ti pinigų ir rūbų rinkliavą—va- 
ju-

BALFo vajus prasidės lap
kričio 5 d. ir tęsis iki bus ap
lankyti visi vietos lietuviai.

Su malonumu ir dėkingumu 
tenka prisiminti norwoodiečių 
anksčiau atliktą darbą Balfui, 
bet dabar kažkodėl jaučiamas 
nusilpimas. Savo veikla ir su
rinktomis aukomis Nonvoodas, 
palyginus kolonijos dydį, buvo 
pirmųjų eilėse, reikia tikėtis, 
kad ir dabar norwoodiečiai iš
laikys savo užimtąją poziciją.

Tremtyje likusieji vargšai 
seneliai, džiovininkai, sergan
čios, daugiavaikės šeimos netu
ri jokių galimybių išemigruoti, 
todėl jų visos viltys , sudėtos 
į mus, o mūsų moralinė parei
ga tiems nelaimingiesiems iš
tiesti pagalbos ranką.

Brangūs nonvoodiečiai, ka
da atsilankys Balfo rinkėjai, 
parodykit dar kartą savo gerą 
širdį ir būkite duosnūs šioje 
Balfo rinkliavoje.

Nors ir nemalonu, bet tenka 
pastebėti, kad iš vietos tremti
nių tik mažas procentas akty
viai dalyvauja BALFo veiklo
je. Jei kurie materialiniai nėra 
pajėgūs, tai nors darbu turėtų 
prisidėti prie BALFo veiklos ir 
tokiu būdu padėtų tremtyje te- 
bevargstan tiems broliams.. Be
veik visi buvę tremtiniai yra 
gavę iš BALFo vienokią ar

W, OHIO
—i

pat sudainavę ir duetą iš “Ri- 
goletto” operos. Jiems akom
panavo muz. A. Kučiūnas. Po
rą duetų numerių davė pianis
tė B. Smetonienė ir violistas 
Amerikos lietuvis V. Kušleika. 
Visi menininkai pasirodė savo 
meno aukštumoje — buvo pui
kūs techniškai ir jautrūs atlie
kamų kūrinių dvasiai. Net ir 
juos jau girdėjusiėms jie vėl at
rodė nauji ir gaivūs.

Klausytojų į didžiulę Public 
Auditorium balių salę susirinko 
keli šimtai, tačiau ne tiek, kad 
būtų pripildę, todėl tuščios vie
tos įspūdį gerokai gadino. Jie 
sudarė labai kultūringą publi
ką, su dideliu dėmesiu visą 
koncertą sekusią. Dėl to kon
certo metu susidarė tikrai šilta 
ir jauki nuotaika. Nuolat rei
kalaujami kartoti, menininkai 
pritrūko pagaliau ir surepetuo
tų dalykų.

Reikia pastebėti, kad rengė
jai šį kartą atsisakė šokių su 
tradiciniu bufetu. Tai nėra pel
ninga, bet skoninga. Tačiau 
Kultūros Fondui reikėtų pa
galvoti ir apie tokias pramo
gas, kurios jam duotų ir pel* 
no.

Koncertą palankiai įvertino 
ir vietos amerikiečių spauda, 
pvz. dienraštis Plain Dealer ir 
kt. Sunkiai suprantamas tik 
vietos lietuvių laikraščio Dir
vos nepalankus pasisakymas, 
padarytas dar prieš koncertą. 
Negi norėta pakenkti?

• BALFas vykdo drabužių 
rinkliavą tremties vargus Vo
kietijoje kenčiantiems lietu
viams, todėl peržiūrėkime spin
tas ir atiduokime savo artimui 
tai, be ko galime šiandien iš
siversti. Daiktai iki lapkričio 
10 d. priimami šv. Jurgio bei 
švč. Panelės Neperstojančios 
Pagalbos parapijose ir lietuvių 
salėje.

• BALFo 36 ir 55 skyriai 
lapkričio 18 d. rengia koncer
tus. Tik ar gerai du parengi
mai tą pačią dieną ir tam pa
čiam tikslui? Reikėtų rengti 
skirtingų laiku.

• švč. Panelės Neperstojan- 
čios Pagalbos parapijoj įvyko 
bazaras, prasidėjęs spalio 26 d.

• Ateitininkės moksleivės su
darė savo atskirą būrelį, ku
riam pirmininkauj A. Barzdu- 
kaitė, jos pavaduotoja išrinkta 
H šikšniūtė.

kitokią paramą, tad dabar jau 
būtų laikas tą skolą grąžinti!

"Garnio” vizitas
Prieš porą metų atvykusius 

jauną tremtinių porelę Ireną ir 
Povilą Tylus aplankė “Gar
nys”, atnešdamas antrą dukre
lę, kuri buvo pakrikštyta spa
lio 21 d. Ritos vardu. Krikšta
tėviais buvo Ina šimėnaitė ir 
Jonas Tručinskas.

Garsas 
Nekišk pirštą tarp durą...
P. Garsas "Darbininko” Nr. 

52, spalio 26 d. parašė straips
nelį apie “ryškiuosius” tremti
nius ir jų negražų elgesį. P. 
Garsas padarė tik vienpusišką 
sprendimą. Jaučiu pareigą kai 
ką papildyti ar pateisinti.

Anksčiau tie “ryškieji” trem
tiniai ir ‘nuskriausti” globėjai 
labai gražiai sugyveno ir nesi
girdėjo jokių šūkavimų nei 
šmeižtų. Toks gražus sugyveni
mas truko virš metų. Staiga 
išgirstame, kad “ryškieji” 
tremtiniai pradeda “ryškėti”.

į juos — tremtiniai. O kaip V 
skaudu!) ir “nuskriaustieji” J 
globėjai (kurių vienas taip pat d 
atvykęs iš tremties) yra labai Y 
artimi giminės. O lietuviška pa- A 
tarlė sako, kad savuose na- d 
muose daugiausia dūmų. Taip, y 
kad ir šis nesusipratimas, kaip * 
ir daugelis kitų, yra grynai i 
šeimyninis reikalas. Taigi pa- v 
tartina “nekišti pirštų tarp du- į

rų”„. Atgarsis'

Telefonas EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejų*

♦9* GRAND STREET ’ BROOKLYN. N. t
Gyvenimo vieta

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ AE6TADIENI 11 VALANDĄ RYTO

•&-4JI Grvnrf Avė. Maspeth, N. Y.
Tel. TVVining 4-8087

Augliu lcasykloae (Kayford, W. Va.) jvykea ipi^gimno nuainešė 1! 
Miku. čia matome jau pavėluotos gelbėjimo darbus. Utraukti tik
tai lavonai. Prie įėjimo rasti žuvę 7 angliakasiai, o gilumoje — dar 
S. Tarp jų buvo tėvas ir sūnus.

PATERSO
Kristaus Karaliaus šventės 

minėjimas
Spalio 28 d. Patersono šv. 

Vardo D-ja, vadovaujama il- 
mečio, veiklaus ir energingo 
Šv. Kazimiero parapijos kata
likiškųjų organizacijų veikėjo 
Jurgio Jasulaičio, surengė 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimą. Programą sudarė pas
kaita ir meninė dalis.

Paskaitą skaitė “Darbinin
ko” redaktorius kun. V. Dabu- 
šis. Prelegentas, kalbėdamas 
apie Kristaus Karalystę, pa
vaizdavo atskiro žmogaus ir 
visos žmonių bendruomenės 
tragediją, kai žmogaus gyveni
mas ir visuomenės santvarka 
grindžiama be Dievo. Bet ne
žiūrint sunkių dienų, net ir 
žiaurių persekiojimų, kataliky
bė atlaiko savo pozicijas ir 
krikščioniškos idėjos sklinda 
vis plačiau, kas duoda vilties, 
kad Kriisaus Karalystės per
galė bus tikra.

Meninę dalį išpildant A. Pri- 
steriukas paskambino planiniu 
Bragos “Angelų serenadą” ir 
Rossani “Stabat Mater.” Pasi
rodė ir pati jauniausioji para
pijos pianistė L. Mikniūtė, pa
skambindama taip pat du 
trumpu muzikos dalykėlius. 
Parapijos jaunųjų choras pa
giedojo dvi giesmes. Chore da
lyvauja ir su lietuviais vaikais 
gražiai lietuviškai gieda ir vie
na italiukė Angelą Tafaro.

BuvO taip pat padeklamuota

LDS N, Anglijos Apskrities 
Metinis suvažiavimas

šaukiamas lapkričio 11 d., So. Bostone, šv. Petro lietuvių para
pijos salėje (5th Street). Posėdžiai prasidės 1 vai. po pietų.

Visos kuopos prašomos būtinai atsiųsti savo atstovus. Bus 
aptariami svarbūs organizaciniai reikalai ir renkama nauja 
valdyba.

LDS N. A. APSKRITIES VALDYBA:
Dvasios vadas Kun. Jonan Bernatonis. 
Pirmininkas Vladas Pzulauslus, 
Raštininkas Tomas Ventadon.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEkMADIENj nuo 1:30 iki 200 vaL
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KN1GHTS OF LITirUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Ieškome priežasčių. Kaip ir vi
suomet, mažojoje vietovėje vis
kas paaiški, kaip ant delno.
“Ryškieji” tremtiniai (o jiems 

padėjo “išryškėti” kiti panašūs

N, N. J.
gražių B. Brazdžionio eilėraš
čių. Deklamavo T. Masionytė, 
V. Janulevičiūtė ir A. Kaspers- 
kas.

Pasibaigus programai para
pijos klebonas pareiškė džiaug
smą dėl gražiai parengtos pro
gramos ir padėkojo rengėjams 
ir susirinkusiems. Kun. V. Da- 
bušis pasidžiaugė gražia, jau
kia šeimyniška šventės nuotai
ka ir gražiu, rimtu publikos, 
net ir mažųjų, laikymusi. Jis 
taip pat kalbėjo ir “Darbinin
ko” reikalais, prašydamas vi
sus į talką, vienus skaitytojais, 
kitus bendradarbiais, kad laik
raščio lygį būtų galima 
dar anksčiau pakelti.

Minėjimą gražiai ir sklan
džiai pravedė J. Jasiukevi- 
čius. Dzūkas

Worcester, Mass.
Pagerbs vysk. J. Wright

Lietuvės katalikės moterys 
iš visų moterų draugijų atsto
vių sudarė komitetą, kuris rū
pinasi parengimu pagerbti pir
mąjį Worcesterio vyskupą J. 
Wright. Pagerbimas įvyks 
gruodžio 2 d. Sheraton viešbu
tyje. Bilietus galima jau gauti 
pas draugijų pirmininkes ir ko
miteto nares: Mrs. B. Miller, 1 
Baltic Rd. ir Mrs. P. Bačinskas, 
39 Providence St. Bilietai bus 
pardavinėjami tiktai iki lap
kričio 19 d. Prašoma juos įsi
gyti iš anksto. Pagerbimo metu 
bus ir įvairi programėlė. M.
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MARIANAPOLIS, CONN.

- DARBININKAS

Gedulingos pamaldos už a.a, 
vysk. P. P. Bučį

Spalio 30 d. buvo laikomos 
iškilmingos gedulingos mišios 
už mirusį Romoje vysk. Petro 
P. Bučį, kuris 1909 metais į- 
stojęs Marijonų vienuolijon, il
gus metus jai vadovavo. Ir tik

Manchester, N. H.
Prelatas P. Juras iš Law- 

rence, Mass. spalio 28 d. apsi
lankė pas Mančestery, N. H. 
gyvenančius tremtinius. Ger
biamam svečiui, lydimam kun. 
V. Paulausko, Daugėlų bute 
buvo parodyta kukli, bet nuo
širdi programėlė, kurią atliko 
šeimininkų ir Rieivydų šeimų 
vaikai. Po to svečiams inž. K. 
Daugėla parodė ant ekrano 
rinkinį nuotraukų vaizdojan- 
čių tremtinio gyvenimą nuo 
Neprikl. Lietuvos laikų iki at
vykimo j Ameriką.

Pobūvėlio rengėjai dėkingi 
prel. P. Jurui už šį pirmąjį at
silankymą, suartinanti kaimy
nines parapijas kultūriniam 
veikimui lietuviškumo dvasio
je. Koresp.

VATERBU
Koncertas ir prakalbos

Lprikčio 11 d. 7 v.v. šv. Juo
zapo parapijos salėje rengia
mos prakalbos . ir koncertas 
tiksiu supažindinti vietos lietu
vius su Balfo uždaviniais.

Buvęs Balfo atstovas Vokie
tijoje, Jonas Valaitis, padarys 
platų pranešimą apie likusius 
Vokietijoje. Jo prakalba ypač 
bus įdomi paklausyti tiems, ku-
rie jau pradeda pamiršti Vo
kietiją, ir tiems, kurie mano, 
kad su tremtinių atvykimu šal-

šią vasarą, dėl pašlijusios svei
katos nuo vienuolijos generolo 
pareigų atsisakė. Marianapolį 
žinia apie jo mirtį pasiekė tik 
pirmadienį, spalio 29 d. Žinia, 
kad negailestingoji mirtis iš
plėšė iš gyvųjų tarpo visų ger
biamą ir mylimą žmogų, visus 
skaudžiai prislėgė .

Ekzekvijose ir šv. mišiose 
dalyvavo visi Marianapalio tė
vai ir broliai marijonai, šv. M. 
N. P. seserys, mokytojai ir stu
dentai. Iškilmingąsias gedulin
gas mišias laikė Marianapolio 
vyresnysis, kun. Jonas Petrau
skas MIC, asistuojamas kolegi
jos principalo, kun. Petro Ba- 
rauskio, MIC, Ir kun. Albino 
Šeputos MIC. Gražų ir turinin
gą pamokslą apie velionies vys
kupo gyvenimą, asmenybę ir 
darbus pasakė lietuviškai kun. 
dr. Jonas Klebauskas MIC. Ne
mokantiems lietuviškai moki
niams jis savo pamokslo pa
grindines mintis pakartojo 
angliškai. Nors po pamaldų pa
mokos buvo tęsiamos, bet visa 
diena praėjo gedulingam susi
kaupime ir maldoje.

Mingaila Milaševičius

RY, CONN.
pos darbai baigti. Todėl kvie
čiami visi lietuviai gausiai da
lyvauti tose prakalbose.

Koncertinę dalį sutiko išpil
dyti vietos nauji menininkąį, 
paaukodami savo talentus ir 
laiką ,kad galima būtų konecr- 
tą surengti nepamokamą, be 
įžangos ir kad tuo būdu visi 
galėtų su šeimomis jame atsi
lankyti.

Rengimo komitetą sudaro:

U h ■ '•
IŠNUOMOJAMI 2 kambariai 

su baldais. Kreiptis: 114-43 
118th St., Ozone Park 1’6', L. 
I., N. y:
—

t
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Morta 
Marta,

Ewald,I

Birnett, Heinrich, Natalie, 
Waldemar, Robert

Dūda, Vladas
Eidukevičius. Matas,
Iskeliūnas, Povilas, 

Irena
Jekel, Albert, Anna,

Adolf, Anna
Kraemer, Adam, Emma, El- 

li
Lekschas, Kurt, Martz, Hel- 

mut '
Perlebach, Meta
Schobris, Martin
Slavinskas, Zigmas, Christel, 

Angelą
Šukys, Juozas, Minna

1951 m. lapkričio 6 d. laivu
Orle-

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

A. Aleksis, A. Devenienė, M. 
Colney, P. Jokubauskas.

Rengimo komitetas

HOMESTEAI), PA.
Šv. Petro ir Povilo parapijos 

50 metų jubiliejui ruošti komi- 
L t^ftąa spalio^ dr^UCėjo-svarbų 

posėdį, kuriame galutinai nu
sistatyta jubiliejų ruošti lapk
ričio 25 d., sekmadienį.

Jubiliejinėse pamaldose da
lyvaus J. E. vysk. V. Brizgys. 
Po pamaldų bankietas ir šo
kiai Dūke svetainėje, kuri yra 
tik pravažiavus Kennyuood 
parką, tuoj už tilto. Automobi
liams pastatyti vietos daug, o 
ir šiaip privažiavimas neblogas. 
Važiuoti No. 68 ir Pittsburgh- 
Duųuesne autobusu.

Dalyvaus daug žymių svečių 
iš visos apylinkės. Gros Vai
nausko orkestras. Bilietų gali
ma įsigyti sekmadieniais prie 
bažnyčios, pas komiteto narius: 
J. Griebliūną. J. Beacon, N. 
Miller, A. Žaliaduonį, V. Radi- 
šauską. Al. Stankūną, I. Galinį 
ir kt. Duųuesne, Pa. pas Jurgį 
Adomaitį.

Bankieto pradžia 5 vai. vak.
Rengimo Komisija

“General Greely” į New 
ano uostą:

Bagutskis, Kazimieras, 
rie

Bublies, Hilla, VVerner
Buciūnas, Motiejus
Czesna, William, Maria, 

VVerner
Dabrila, Antanas
Džigas, Vaclovas, Frieda
Fetting, Alexander, Emma,

Kari, Wanda, Siegfried, Erika
Fetting, Ewald
Gegžna, Kazimieras
Hermann, Ewald, Sophie, 

VVaultraud, Ella, VVilhelmine
Juška, Bronius, Leokadija 
Liubinskienė, Adelė 
Peterson, Richar, Stasė 
Repšytė, Janina 
Mikaitis, Fredrichas, 

Gerhard, Augustas
Mikaldewitsch. Anton, He- 

lene, Lilija, Bernhard
Scheffler, Helene
Schiller, Hilda
Tiedmann. Johann. Natalija, 

Siegmund, Wanda, Johann, El- 
se, Irma

Tiedmann.
Tiedmann,

Hedwig 
Natalia

Ma-

nam galimybę savo geradarius 
atžymėti tam tikru dokumentu 
o ypač tiems, kurie gyvena ma
žose kolonijose, kur nėra ren- Kirpimo bei skutimo mašinas—skal- 
giami bendri padėkos vakarai,'bimo mašinas ir dulkių siurblius, 
atspausdinau meniškus lakštus 105 Grand Street. Brooklyn, N. Y. 
(diplomus). Diplomus meniš
kai parengė grafikas J. Stepo
navičius, įrašą suredagavo ra
šytojas S. Santvaras. Diplo
mų tekstas atspausdintas 6 
spalvomis pergamentiniame 
popieriuje, viršelis 3 spalvų o- 
dos imitacijoj, perrištas spal
vota juostele su pergamentiniu 
apvalkalu. Diplomo kaina su 
persiuntimu $2.—; perkant iš 
karto 3 diplomus — kainuoja 
tik $5. Pageidaujantiems įra
šau ir geradarių pavardes, ar
ba yra paliekama vieta gera
dario pavardei įrašyti pačiam. 
Daugelis savo geradarius jau 
atžymėjo tokiais diplomais. Iš 
geradarių pusės buvo didelis 
pasitenkinimas.

Gavęs nurodytą sumą bei ki
tus pageidavimus, tuojau diplo
mą persiusiu pasirašyti ir įteik
ti savo geradariui.

Užsakymus ir pinigus siųsti 
adresu: J. Kapočius, 597 E. 
7th St, So. Bostoa 27, Mass.

ELEKTBO MOTORU DIRBTUVE
TAISO;
Electro Motorus — Ventiliatorius—

lĮVAIRUS SKĘĮ.BIMAI
DIPLOMAI GERADARIAMS jį J Įf ~ ^"7"--- "7

Norėdamas suteikti kiekvie-k^^^Ji KUMP1KO orke

TeL EVergreen 7-4335
*

LAIŠKAI LIETUVIAMS

Bostone

Valgį ir visą patarnavimą 
duos svetainės savininkai. 
Svarbias kalbas bankiete pa
sakys J. E. V. Brizgys ir prof. 
K. Pakštas. Dainininkė J. An- 
drulionytė padainuos keletą 
dainų.

Spalio mėn. “Laiškuose Lie
tuviams” rašoma apie Valdovo 
meilę (J. Kidykas, S.J.), Kaip 
žmonės praranda tikėjimą (J. 
Venckus, S. J.), Kelios pasta
bos apie laiškus Chrizui (kuni
gas Jonas), Pasilik lietuvaitė

ALA VIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku-

maisto arba jautiesi pra

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

G ra bortus—Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn. N. Y.

........

iTeL STagg 2-5043

i
♦ 

•-N-

i
Matthevv P. Railas

(Bieliauskas)

<-

Elektros iviese. reklama*, karias 
čia matome ant Las Vega*. Vrv. pa
statu. buvo nublukinusi atominės 
bombos sprogimo šviesa iš už 65 my
liu atstumo. Kairėje matome spro
gusios bombos kamuolini debesėli. 
Ketvirtasis sprogimas buvo pats 
stipriausias. Ji buvo susprogdinta už 
septynių myliu nuo kariuomenės. 
2000 vyru, pasirengusiu kautynėms. 
Buvo bandoma, kokį ji turėtu efek
tu karo lauke, netoliese esant ka
riuomenei.

(J. Vaišnys, S. J.). Didysis 
moters paskyrimas (V. Gu
tauskas S. J.), Garbė būti dar
bininku (V. Dillard, vertė A. 
Tamošaitis S. J.), Paprastumas 
— grožisi (J. Venckus S. J.). 
Visi straipsniai gyvi, aktualūs 
ir įdomūs. “Laiškus Lietu
viams” leidžia Tėvai Jėzuitai 
Čikagoje (5541 S. Paulina St., 
Chicago 36, III.).

S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BBOADVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

MOT AB Y PUBLIC
PUTsrnavirr.a* dieną ir uaktį 
Koplyčia šermenims Sysai 
TeL SOuth Boston 8 2594 

AVenue 2-2484

▼

sto
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje L 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
aiunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadw*y 

South Boston 27, Mass.

V

Telefonas: EVergreen 4-8934

IEŠKOMI : z

Ragdonaitė-Labunienė, Ona, 
duktė Jurgio

Baltrušaitytė, Adolfina, iš 
Kražių

Baranauskas, Jonas iš Ra
mygalos. Baranauskienė-Skes- 
tenaitė, Rozalija, ir Baranaus
kaitė, Marijona, abi iš Pagaidž-' 
pilto k„ Panevėžio ap., gyve-! 
nę Rygoje

Bonzas, Stasys
Čekauskas, Jackus ir Simo

nas. ir jų sesuo Varapnickienė- 
Čekauskaitė, Emilija

Jarikaitienė - Kidikaitė, Juli
ja. ir vyras Jasikaitis, Antanas

Jasiunaitės: Elzbieta Visoc- 
ky ir Ona. iš Dargaičių k 
Gruzdžių vi., Šiaulių ap. i

Krau.se- Vaitkevičius, Juo-1 
zas iš Pilviškių, Vilkaviškio 
ap.

Liogė, Mykolas, iš Liogių k., 
Andrioniškio parap., Panevė
žio ap.

Matijošaitis, Jonas, iš Butri
mų km., Eržvilkio vi., Taura
gės ap.

Miliukas, Maikis
šaulytės (šaulys), Marė ir 

Rožė, iš Radžiūnų k., Alytaus 
ap.

Šimėnas, Petras, iš Papilių 
km.. Subačiaus v.. Panevėžio 
ap.

Viršilas Juozas
Balčiūnas, Juozas, iš Paker- 

nių k„ Gruzdžių v., Šiaulių ap.
Benediktavičius, Juozas ir 

Konstancija, iš Ližių k., Taura
gės ap.

Brinkmanas, Martynas, iš 
Tauragės ap.

Bubnelis, Augustas, Motie
jus, Mykolas ir Pranciška, iš 
Šapurų k.. Seinų ap.

Januševskis Antanas, bai
gęs Rygojo Aleksandrovo gim
naziją

Jurašūnas. Antanas, sūnus 
Igno, iš Šančių, prie Kauno

Kniulas, Julius, iš Tauragės 
parap. .' ,

Korolkevich, Edvardas, iš 
Kauno.

Lemkieaė, (Lemke)~-dtoei- -

i
<•

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfic

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Oratorius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

I
i

-•?i

CASPER '
FUNERAL ‘ HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Maaa.

Joseph W. Casper
(Kas peras) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dyka) 

TvL SO 8-1437 
SOuth Bo»ton 8-3960 1

>«

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

k

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.L — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

2066 Anthony avė., Nevv York 57, N. Y.
TRANSPORTATION BURBAU

i;
Parduodam Namus :r

Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa-' 
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8MB 8Sth SL, Woottaven SL
TeL Vlrginia 7-1896

*■

564 EAST BROADVVAY 
South Boston, Maja

D. A Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 
Patarnavimas diena ir naktį. 

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8 J602
5
i

PARAMOUMT BAR & GR1LL
STANLEY MISIŪNAIS IR SŪNUS EDIVARD MIŠIUNA8 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

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

I
502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.
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JUŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS f

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

I

I

GRAFTON A VĖL, ISLINGTON, MASS.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 13IM-R

4

iMačiuika, iš Gelvonkos k.J
Gelvonų v.

Mackevičius, Boleslovas, iš(
Liepiu k., Žeimių vi., Kėdainių
aP’ _ . Iy *•♦♦♦ ** * 1 >♦ t"'I 11« t11 1 >1 )HH i 11H H 14 144.44^4.4 ’j

Meskyte - Pikekene, ir vyras . > j
Misiūnas, Liudas, iš Liepiu I!

k„ Žeimių vL Kėdainių ap. H! 
Padrostis, Alfonsas, iš Gargž- !

dų m., Kretingos ap. '«!
Paulauskaitė - Seniauskienė, i!

iš Putrešių k., Balbieriškio v.,'!!
ir vyras Seniauskas, Simanas, <!
iš Balbieriškio m., Marijampo- I!
lės ap. i'!

Pikelis, ir žmona Meškytė ! < ! 
Raudonikis, Juozas, kurio tė- ! i

vai kilę iš Veiverių
Valaitis, Petras, iš Turcinų 

k., šilgalių (vėliau: Būbnelių) J 
v., Naumiesčio (vėliau: Šakių), ūj 
ap. ®

Valavičius, Jonas, iš Leipa- m
lingio, Seinų ap., sūnus Juozo ir ™ 
Viktorijos Gegužiūtės Valavi- jjii 
dų.

Vaikys, iš Kupreliškio baž- 'g 
nytkaimio, Vabalninko vi. |Į™

Žilinskienė - ŽemaatausEaitė, iw
iš Alvito, Vilkaviškio jųa.

Žvirblis, Antanu ir Ksave- jjjj 
ras, iš Beržanių k., Panemune- , 
lio v., Rokiškio ap. . . \ •

Ieškomieji arba apie juos ži- T
joarųieji prašomi atsiliepti j:

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

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

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

M E E T I N G

Communion Breakfasts 
B a n quets

HALL i 
r

1 S"
3
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LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
191 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y. 

Tel. GL. 2-8389
ĮJJĮ Savininkai: FRANK MILAS

' n JOHN L. RIMŠA

ii * .' » - ••'■■■■ MėiLB ,>
" ra 7i ŠTS'ZįS '■/'Z

. "7T.L" ' i ’ Iki Nauju Metu siuntinėsime Darbininką nemokamai tiems, derytės, Elzbieta, « Kalnėnų Gobiate General of Lttfrra- j” ” . ... ... . ’ - .
k., Jurbarko v., ir vyras Lem-- 41 West St, New *wie pirmą kartą užsisakys- laikrašti ir apsimokės už 1952 m.
ke, Karolis, iš Batakių k. York 24, N. Y. _ ____  I--------------------- ----------------—----------------------------------------
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WAITRU® !
FUNERAL HOME Į

197 HEBSIER A VE.
Cambridge, Mass. |

PRANAS HAITKUS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas di-na ir na’cU 
Nauja moderniška Koplyčia šer
menims. dykai. Aptarnauja Cvn- 
oridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir 1 kitus 
miestus.

Reikale šaukite: TeL TR B-6484

Kitur

'ei. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salį 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemskamal 
Kreipkitės diena ir naktį

T

įvairus skelbimai

William J. Drake
(DRAGŪNAS)

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 VVAREHAM PL 

JAMAICA, N. Y.
Tel. JAmaica 3-7722

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

tMiiititr «r«« tilt t«tt m trititiHittini <ti«« >>»(•>• i« t

S

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

Real Estate £ Insurance

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Res. 37 Oriolo Street

WEST RCVRITRY MASS.
Tet PA. 7-9492-M

------------—t—
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Pranešimas
Angelų Karalienės par. šv. 

Vardo dr-jos nariai eis prie 
bendros šv. Komunijos lapkri
čio 11 d. 8 vai. šv. Mišiose, o 
po to parapijos salėje bus susi
rinkimas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

At-kų sendraugių 
rinkimai

įvyko lapkričio 2 d. 7 vai. 
vakare Angelų Karalienės pa
rapijos salėje, at-kų ramovėje. 
Naujoji valdyba, kuriai pirmi
ninkauja dr. Radzivanas, pa
darė pranešimą apie naujus 
darbo planus. Toliau buvo kal
bėta apie Federacijos vadovy
bės rinkimus, artėjančius mi
nėjimus, N. Metų sutikimą ir 
būtiną pagalbą kitoms katali
kiškoms organizacijoms.

Kun. St. Ylos
maldaknygė vaikams,

žiai iliustruoja dail. P. Augiaus, 
jau pradėta spausdinti TT. 
Pranciškonų spaustuvėje. Lei
džia N. Prasidėjimo Seserys. 
Maldaknygė s p a u s d i narna 
dviem spalvom.

Ta proga kun. St. Yla pats 
lankėsi spaustuvėje ir “Darbi
ninko” redakciioie. Jis užsuko 
grįždamas iš Philadelphijos, 
kur vedė rekolekcijas ir kalbė
jo Lietuvos krikšto minėjime.

Dr. Pr. Padalskis, 
profesoriaująs Detroito univer
sitete, šiomis dienomis svar
biais reikalais lankėsi New 
Yorke. Ta proga buvo Juozo ir 
Izabelės Laučkų dukrelės krik
što tėvu.

Ateitininkų vadovybės 
rinkimai

Šiemet korespondencjos ke
liu bus renkamas- penkeriems 
metams At-kų Federacijos vy
riausias vadas, vyr. tarybos 
pirmininkas, 6 tarybos nariai, 
kontrolės komisijos pirminin
kas ir 3 garbės teismo nariai. 
Rinkimams pravesti sudary
ta komisija, kuriai pirminin
kauja kun. K. Juršėnas (4557 
So. Wood St., Chicago 9, Dl.). 
Kandidatų sąrašai prisiųstini i- 
ki lapkričio 15 d. Siūlo ne ma
žesnė kaip 5 asmenų grupė, 
gavusi kandidato sutikimą. 
Kandidatų sąrašai vėliau bus 
paskelbti ir nurodyta rinkimų 
tvarka. Visi ateitininkai ragi
nami aktyviai dalyvauti rinki
muose.

ŠAUKIAMAS KATALIKU 
SEIMELIS

gra-

CathoFc Digest 
žurnalas yra išleidęs J. E. vysk. 
Fulton J. Sheen spalvotą pa
veikslą vyskupo rūbuose su pa
ties vyskupo autografu. Kaina 
1 dol. Visas pelnas skiriamas 
misijų reikalams. Užsisakyti 
galima Box 1270, Grand Cent
rai Station, Nevv York 17

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Katalikų Darbinin

kų Klubo narių susirinkimas su 
paskaita, kurią skaitys vienas 
iš “Darbininko” redaktorių, 
kun. V. Dabušis, įvyks lapkri
čio mėn. 9 d., penktadienį, 7:30 

' vai. vakare, Angelų Karalie
nės par. salėje. įėjimas į salę iš 
Roebling Street. Via Klubo 
nariai malonėkite susirinkiman 
atvykti ir tolimesnės katalikų 
lietuvių veiklos reikalais pasi
tarti. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti į klubą prisira
šyti. Valdyba

CARE sinntiniai nueina ir tokiais 
keliais, kuriais tik kupriai vaikšto. 
Ar pasiuntei prieš Kalėdas bent vie
na siuntini j Vokietija vargstan
tiems f Paskubėk per BALFą pa
siusti CARE siuntini?

SIDABRINIS JUBILIEJUS

£imos_New Yorko ir jo apylinkės, 
katalikų seimelis yra šaukia
mas gruodžio mėn. 16 d. sek
madienį, 2 vai. popiet, Šv. Jur
gio parapijos salėje. 207 York 
St., C. Brooklyne. Visos lietu
vių katalikų draugiojs kviečia
mos ir raginamos Seimelin at
siųsti savo atstovus. Seimelyje 
bus svarstomi ir sprendžiami 
svarbūs šios apylinkės ir lietu
vių katalikų organizuotos veik
los ir spaudos reikalai. Drau
gijos prašomos jau iš anksto 
atstovus išrinkti ir aprūpinti 
juos reikalingais liudijimais su 
dvasios vado, pirmininko ir 
sekretoriaus parašais. Seimelis 
baigsis iškilmingu palaiminimu 
Švč. Sakramentu bažnyčioje.

Komisija

Dr. Bagdanavičius atidarė 
savo kabinetą

Nuo lapkričio 1 dienos 
Brooklyne, 185 Clinton Avė-* 
nue, atidarė savo kabinetą 
daktaras Pranas Bagdanavi- 
čius. Pacientai jau priimami. 
Kabinetas turi įvairius moder
nius įrankius.

Dr. Bagdanavičius prieš kiek 
laiko išlaikė New Yorko vals
tybės medicinos gydytojams 
privalomus egzaminus ir įsigi
jo teisę dirbti savo profesijoje. 
Naujas mūsų miesto profesio

nalas yra baigęs Vytauto Di
džiojo universiteto medicinos 
fakultetą 1938 m. Yra buvęs 
Vilniaus universiteto chirurgi
jos katedros asistentu. Nuo 
1944 metų iki 1947 metų gy- 
------------------------------------ę

1

Cambridge, Mass

>

Aitvarų kvartetas,
vedamas Alg. Kačanausko, tu
ri paruošęs naują repertuarą, 
kurį sudaro lietuvių liaudies, 
kariškos dainos ir pasaulinių 
muzikų kūriniai. Lapkričio 11 
d. koncertuoja Brooklyne tau
tinių korporacijų sambūrio me
tinių minėjime, o lapkričio 24 
d. dainuoja Elizabethe lietuvių 
mokyklai remti koncerte.

Jei rengėjai norėtų kvarte
tą pakviesti savo koncertams, 
galima rašyti J. Sodaičiui 
Union Avė., Brooklyn 11, 
Y. Tel. EVergreen 8-6163.

Nelės Mazalaitės
knyga, “Mėnuo, vadinamas me
daus” jau surinkta ir šį mėne
sį išeina iš spaudos. Viršelį 
piešia dail. B. Vilkutaitytė- 
Gedvilienė.

Stop, ir F. Kairiai, susilaukė 
sūnaus, kurį pakrikštijo Algir
do - Stepono vardu. Step. Kai
rys yra “Skautų Aido” redak
torius, gyv. Toronte, Kanado
je-

Albinas Bolton - Baltrūnas 
Bieliauskio laid. biuro vedėjas, 

baigtas lapkričio 1 d. susilaukė sūnaus, 
ir pradėtas rišti. Jį pakrikštys Mykok>-Petro 

kad vardu.
p............

Į PranciškonŲ Vienuolyno ir Spaustuvės

PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS

na-

Parduoda buv. “Darbininko” 
namą

Prie buv. “Darbininko” 
mo, 366 W. Broadvvay, So.
Boston, Mass., iškabinti dideli 
skelbimai, kad namas parduo
damas. Pardavimo reikalais 
rūpintis įgaliotas A. J. Namak- 
sy, žinomas namų prekybinin
kas.

340 
N.

Lietuvos kariuomenės šventę 
ir Karaliaus Mindaugo krikšto 
700 metų sukakties minėjimas 
įvyks lapkričio 25 d., sekmadie
nį, Apreiškimo parapijos salė
je, Brooklyne. Praėjusį kartą 
buvo praleista data.

Lietuvos vaizdų albumas 
su Vytautos Augustino foto 
nuotraukomis jau 
spausdinti
Leidykla "Vaga” tikisi, 
knyga išeis į rinką dar šio mė
nesio pabaigoje.

Leidykla “Pašvaistė” 
šiuo metu Brooklyne spaudžia 
VI. Jakubėno žemam balsui pa
rašytą dainą “Laisvųjų dai
na.”

Lietuvių skyrius
prie “Free Europe” šiomis 
dienomis “Gabi joje” užpirko di
desnį kiekį lietuviškų knygų 
Vidurio Europos Studijų Cent
rui.

i z
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i iJurgio Jankaus
romanas “Paklydę paukščiai’ ir 
Stepo Zobarsko “Doleris iš 
Pittsburgho” jau pradėti rink
ti. Tai bus Knygos Bičiulių 
Klubo nariams kalėdinės dova- . 
nos. e
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ĮVYKS
1951 M. GRUODŽIO (DECEMBER) 9 D„ SEKMADIENĮ, 

Po iškilmių bus BENDRA VAKARIENE
5:00 vai. vakare

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE 
North 5th & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y 

Pelnas skiriamas pranciškonų veiklai pąremti.
Bilietus galima gauti Pranciškonų vienuolyne ir “Darbinin
ke”, 680 Bushuick Avė., visose Brooklyno, Nevv Yorko ir 
Maspetho lietuvių parapijų klebonijose ir pas platintojus.

Bilieto kaina $5.00

Lietuvių Bendrovės įkurtuvės
ALTo Vykdomojo Komiteto 

atstovams ir kitiems tuo reika
lu tiesiogiai suinteresuotiems 
ir kompetetingiems veiksniams 
'JAV Lietuvių Bendruomenės 
reikalais bendrai sutarus, ba
landžio mėn. buvo sudarytas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Laikinasis Organizacinis Ko
mitetas, kaip JAV Lietuvių 
Bendruomenės pradininkas, 
turįs uždavinį sukurti šio kraš
to Lietuvių Bendruomenės tei
sinius pagrindus, suburti Bend
ruomenės organizacinius bran
duolius ir paruošti sąlygas re
guliariai Bendruomenės veik
lai), yra jau atlikęs savo už
davinių dalį, nuo kurios gali 
prasidėti jau normalesnis 
Bendruomenės veiksnių reiški
masis.

ii w n
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JAV Lietuvių Bendruomenės 
oficialaus veikimo atidarymui 
pažymėti, Laikinasis Organiza
cinis Komitetas ruošia Lietuvių 
Bendruomensė aktą — specia
lią šventę, kuri įvyks š. m. lap
kričio mėn. 18 d. — sekmadie
nį New Yorke. Tą dieną prieš 
pietus numatomos pamaldos 
lietuvių bažnyčioje ir 2 vai. p.p. 
iškilmingas aktas su atitinka
ma programa Statler viešbučio 
salėje.

Šventės ruošimo techniškąjį 
darbą New Yorke vykdanti 
komisija, bendradarbiaujanti 
su Nevv Yorke esančiu Laikino
jo Organizacinio Komiteto na
riu prel. J. Balkūnų, apie šią 
Bendruomenės šventę stengiasi 
tinkamai informuoti Amerikos 
lietuvių visuomenę visais komi
sijai prieinamais būdais.

šiuo viešu pranešmu JAV 
Lietuvių Bendruomenės Laiki
nasis Organizacijos Komitetas 
turi malonią pareigą kviesti į 
Bendruomenės aktą atsilankyti 
lietuvių organizacijų, lietuvių 
laikraščiu ir lietuvių ištaigų at
stovus. Komitets taip pat turi 
didelę garbę kviesti šventėje 
dalyvauti lietuviu visuomenės 
veikėjus, kultūrininkus ir ki
tus lietuvius.

Tikimasi, kad šioje Amerikos 
lietuvių gyvenime ir viso pa
saulio lietuvių santykiuose nau
ją vienybės barą lietuvybės iš
laikymo srityje pradedančioje 
šventėje gausiai dalyvaus lie
tuvių ne tik iš didžiojo Nevv 
Yorko bei jo apylinkių, bet ir 
iš kitų tolimesniųjų lietuvių ko
lonijų; ‘ ,

Laikinasis Organizacinis
Konritetaa

z
i
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veno Švedijoje. Kurį laiką bu
vo švedų laivų gydytoju, kol 
atvyko j Ameriką. Intemo pa
reigose vienerius metus buvo 
šv. Pranciškaus ligoninėje Jer
sey City, N. J., o po to iki šiol 
buvo gydytoju rezidentu Kear- 
ny. N. J., ligoninėje.

Naujasis mūsų miesto gy
ventojas yra labai malonaus 
būdo asmuo. Kaip gydytojas, 
turi puikų stažą. Visi jo drau
gai ir pažįstami linki jam ge
riausio pasisekimo žmonių svei
katos sargyboje.

Ona Janušienė, iš So. Boston, 
Mass., atvyko į Brooklyną pas 
ponus Averkas j svečius.

Mirų

Rūpinasi “Vyties” reikalais
“Vyties” redaktoriai dr. J. 

Leimonas ir F. Grendelytė, a- 
bu gyveną Bostone, rūpinasi 
rasti galimybių spausdinti “Vy
tį” čia pat. Esama jau konkre
čių projektų. Tais reikalais į 
Bostoną šiomis dienomis buvo 
atvykęs ir Vyčių Centro pir
mininkas A. Vasiliauskas.

“Vyties” spalio mėn. nume
ris išeis šiomis dienomis. Pra
eituoju “Vyties” numeriu, skir
tu seimo reikalams, vyčiai ypa
tingai patenkinti.

“Aušros Sūnūs” Bostone
Worcesterio lietuvių dramos 

ratelis numato artimu laiku at
vykti į Bostoną ir čia suvaidin
ti “Aušros Sūnūs”, parengtus 
pareitą pavasarį, vadovaujant 
H. Kačinskui.

Dr. Juozas Girnius, 
žinomas mūsų filosofas, gyve
na Bostono daly, vadinamoj 
Dorchester — 7 Grenwood 
Park. šiuo metu yra gavęs kiek 
pakenčiamesni darbą, todėl ga
li skirti daugiau laiko ir savo 
moksliniams darbams.

Operos sofistas Stasys Liepas 
buvo išvykęs koncertuoti į 
Scranton, Pa. ir Cleveland, 
Ohio. Grįžęs toliau dirba fabri
ke — naktimis siuva lietpal
čius.

Spalio 28 d. Nekalto Prasi
dėjimo parapija minėjo 25 me
tų mokyklos gyvavimo sukak
tį. Bostono arkivyskupijoje tai 
seniausia parapijinė lietuviu 
mokykla. Kun. P. Juškaiis, 1917 
metais atsiųstas į šią parapiją, 
pirmiausia dėjo pastangas ap
mokėti parapijos dideles sko
las, bet tuojau ėmė rūpintis ir 
mokykla, kuri įkurta 1926 m. 
Tų metų rugpiūčio 16 d. arki
vysk. A. A. Jurgis Matulevi
čius, MIC, lankydamasis Ame
rikoje, pašventino mokyklą, o 
rugsėjo 8 d. prasidėjo mokslo 
metas. Virš pusantro šimto vai
kučių jau pirmaisiai metais už
siregistravo į keturis skyrius. 
Vėliau kas metai buvo prideda
ma po vieną skyrių. 1931 m 
išleista pirmoji laida, baigusi 
aštuonis skyrius.

Dabar baigusių mokyklą jau 
yra 324. Skaičius mokinių ne
mažėja, bet didėja, šiais metais 
mokinių yra 210. Seselės moky
tojos, Jėzaus Nukryžiuotojo 
kongrecacijos, labai sėkmingai 
nuo pat pradžios ir dabar mo
kyklai vadovauja.

Baigusių mokyklą yra du 
kunigai: Albinas Janiūnas ir 
Petras Remeika,, MIC. Mergai
čių baigusių yra suvirš 10 vie
nuolių, Jėzaus Nukryžiuoto 
kongregacijos.

Kristaus Karaliaus dienoje 
buvo suruoštos mokyklos Si
dabrinio Jubiliejaus iškilmin
gas minėjimas. 10 
vai .ryto buvo iškilmingos pa
dėkos mišios, kurias atnašavo 
kun. Albinas Janiūnas, asistuo
jant kun. J. Petrauskui diako
nu ir kun. J. Naudžiūnui sub- 
diakonu. Pamokslą sakė klebo
nas kun. P. Juškaitis. Po piet 
4 vai. miesto mokyklos salėje 
buvo graži minėjimo progra
ma, kurią daugumoje išpildė 
mokiniai. Visas mokyklos išei
tas 25 metų kelias buvo paro
dytas šešiuose vaizduose.

Pirmam buvo parodyta, kaip 
seselės mokytojos 1916 m. at
vyksta į Cambridge, Mass. Vai
dino 1, 2, 3 ir 4 skyriaus mo
kiniai.

Antram buvo pavaizduotas 
pirmas mokyklos užbaigimo 
aktas 1931 m. Vaidino 4, 5 ir 
6 skyriaus mokiniai. Alexand-

ras Stankūnas su savo drau
gais daug juokų prikrėtę. Al. 
Blair iš Haverhill gražiai pa
dainavo.

1936 m. vaizdas parodė alum- 
niečius įvairiuose pašaukimuo
se. Vyresnių skyrių mokiniai 
sudainavo keletą dainelių. G. 
Jackson, juodukas iš Haver
hill, publiką prijuokino keliais 
atvejais., ,

Labai gražus vaizdas buvo iš 
1941 metų karo laiko. Matėsi 
iš alumniečių, kurie tarnavo 
Dėdės Šamo kariuomenėje. So
lo trimitu už žuvusius alumnie- 
čius jautriai išpildė Lavvrence 
Panzeri.

Didysis choras, vadovaujant 
muz. M. Karbauskui, vargoni
ninkui, davė nepaprastai gra
žų dainų konecrtą. Dainavo 
taip pat trio: A. Blute, P. 
Johnson ir V. Jankauskaitė. 
Duetą dainavo V. Jankauskai
tė ir Al. Kontrimas.
Penktas vaizdas parodė alum

niečių pašaukimus į kunigystės 
ir į vienuolišką luomą. Gražiai 
dainavo Daiva Mongirdaitė» ne
seniai atvykusi iš tremties (da
bar lanko mūsų mokyklą), 
Kontrimas ir Hector Bossi iš 
Haverhill. Akomponavo 
W. Walper.

Paskutiniame vaizde 
vainikuota Panelės švč.
moję statula. Mongirdaitė ir 
choras gražiai giedojo “Jeru- 
zalem”. Pianu akompanavo 
muz. Mamertas Karbauskas. 
Orkestrui vadovavo Al. šaka- 
lis. žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Programą parengiant 
daugiausia darbavosi mokyto
jos seselės, ypač viršininkė se
selė Elzbieta, seselė J. Baptistą 
ir kitos, vadovaujant kun. J. 
Petrauskui ir kun. J. Naudžiū
nui. Klebonas visiems nuošir- 
dingiausiai dėkojo.

Minėjime dalyvavo iš Thomp- 
son kun. J. Petrauskas, MIC, ir 
Bulovą, MIC; iš So. Bostono 
kleb. kun. F. Virmauskis, kun. 
Al. Abračlnskas; iš Lavrence 
— kun. A. Janiūnas, iš Nor- 
wood — kun. P. šakalis, iš 
Brockton— kapelionas kun. J. 
švagždys su seselėmis.

Vietinis

pianu

buvo 
Fati-

Yra gerų knygų ir laikraščių
Naujajame lietuvių knygyne, 

335 E St. So. Boston, priešais 
buv. "Darbininko” namą, gau
ta daug įvairių naujausių lie
tuviškų knygų. Taip pat čia 
gaunama daug lietuviškų laik
raščių. Esama įdomių knygų ir 
anglų kalba. ’

Inž. Čaplikas kalba per 
Lapėno radiją

Pastaruoju laiku inž. Čapli
kas po senovei kalba per P. *= 
Lapėno radijo programą. Ka
dangi inž. Čaplikas šiuo metu 
yra atsakomingose visuomeni
nėse pareigose, reikia tikėtis, i 
kad ben komunistinių paren
gimų propagandos per tą radi
ją bus vengiama.

Agituoja už Curley
Artėjant miesto valdžios rin

kimams, pagyvėjo agitacija. 
Nors buv. miesto galva James 
M. Curley pasiskelbė nevesiąs 
rinkimų propagandos, tačiau 
toji propaganda gana gyvai ve
dama. įdomūs 
rezultatai.

Feliksas Zaleskis
Lietuvių Piliečių Draugijos 

direktorius, sumušęs J. Būgą, 
tautosakos rinkėją, yra polici
jos teismo tardomas.

IŠNUOMOJAMA
Mėsinė ir kolonialinių prekių 
(grocemė) 
rengta su 
šaldytuvai.
Mathews, 
Brooklyn, N. Y.

krautuvė, pilnai į- 
mašinoms ir trys
Kreiptis į

256 Union Avė.
Aiex

Mirė
Stanislovas Gailevičius, gy

venęs 28 Pondview Rd., Arling- 
ton, Mass., spalio 13 d., staiga 
mirė. Palaidotas iš Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios spalio 
16 d. Naujos Kalvarijos kapuo
se. Velionis buvo geras ir pa
vyzdingas katalikas. Amžiną 
atilsį suteik jo vėlei, Viešpatie.

• S. Gerunaitis, 60 metų, mi
rė lapkričio 2 d. Cambridge, 
Mass. Laidojama lapkričio 5 d. 
Buvo kilusi iš Veiverių miesto. 
Amerikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko vyrą, V. Gerunaitį, sū
nų ir tris dukteris.

bus tų rinkimų

šieji
* Ona Tamulynienė, gyvenu

si 245 Sullivan PI., Brooklyn, 
N. Y., mirė spalio 23 d., palai
dota spalio 26 d. iš Apreiškimo 
parap. bažn. šv. Kazimiero ka
pinėse. Laidojo J. Garšva.

Jonas Milašauskas, gyv. 61- 
54 Dr., Maspeth, L. I., N. Y., 
mirė spalio 23, palaidotas spa
lio 27 d. iš Apreiškimo parapi
jos bažn. šv. Jono kapinėse. 
Laidojo J. Garšva.

Marija Ignatavičienė, gyv. 
211 Eldert St., Brooklyn. N. 
Y., mirė spalio 5 d., palaidota 
spalio 30 d. iš šv. Jurgio pa
rap. bažn. šv. Jono kapinėse. 
Laidojo J. Garšva.

Jonas Matusevičius, gyv. 217 
So. 3rd St., Brooklyn, N. Y., 
mirė spalio 25 d., palaidotas 
spalio 29 d. iš Angelų Karalie
nės parap. bažn. šv. Jono ka
pinėse. Laidojo J. Garšva.

Antanas Cekanavičius, gyv.
98 No. 9th St., mirė spalio 27 
d., palaidotas spalio 30 d. šv.

kapinėse. Laidojo J.Trejybės 
Garšva.

Jeronimas Butkus, gyv. 36 
North Road, Great Neck, L. 
L, N. Y., mirė spalio 29 d., pa
laidotas lapkričio 1 d. šv. Kazi
miero kapinėse. Velionis buvo 
Lietuvos konsulo J. Budrio švo- 
geris. Laidojo J. Garšva.

Ona Puodžhivięnė, gyv. 1537 
Gatės Avė., mirė spalio 22 d., 
palaidota spalio 25 d. iš Apreiš
kimo parap. bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Laidojo S. Aro- 
miskis.

Antanas Urnikas, gyv. 378 
Hooper St., Brooklyn, N. Y., 
mirė spalio 19 d., palaidotas 
spalio 23 d. iš Angelų Karalie
nės parap. bažn. šv. Trejybės 
kapinėse. Laidojo S. Aromis- 
kis.
' Barbora Didvilienė, gyv. 50 
Pine St., Brooklyn, N. Y., mirė 
spalio 28 d., palaidota spalio 31 
4 HfSjM Sakramento bažnyčios 

kapinėse. Laidojo W.

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS

RENGIA

KONCERTĄ 
IR ŠOKIUS

Sekmadienj, lapkričio 11 d.
4:30 vaL p. p.

VEBSTER HALL
119 East llth Street

GROS JOE THOMAS ORKESTRAS
Bilietų kaina su taksomis $1.50

New York City

K f *


