
PALIAUBŲ DERYBOS UŽKLIUVO
rinių pajėgų fronte ir nešta-Tokio. — Korėjos karo pa

liaubų derybose paskutinėmis 
dienomis nepasiekta jokios 
pažangos. Ligi šiol komunis
tai nepriima Jungt. Tautų at
stovų pasiūlymo lygiagreta su 
derybomis dėl paliaubų sąly
gų ir jų vykdymo svarstyti ir 
belaisviais pasikeitimo klau
simą. Manoma, jog tuo komu
nistai nori padaryti spaudi
mą, kad būtų priimtos jų siū
lomos paliaubų sąlygos. Taip 
pat komunistai atsisako pri
imti Jungt. Tautų atstovų pa
siūlymą, kad abiem pusėm 
lieka ta teritorija, kurią jos 
paliaubų pasirašymo me
tu laiko savo rankose, įskai
tant ir salas. Tas salas komu
nistai reikalauja jiems per
leisti, nes esančios į šiaurę 
nuo pravestos pusiasaly de
markacijos linijos. Lygiai jie 
nenori sutikti, kad abi pusės 
pasižadėtų nedidinti savo ka-

VEL ATBĖGO IŠ ANA
PUS GELEŽINES 

UŽDANGOS
Paskutiniu metu Vak. 

Vokietiją pasiekė dar vienas 
lietuvis, kuriam laimingai pa
vyko prasimušti pro geležinę 
uždangą. Tai — vieno Suval
kų krašto klebono (kun. P-čio) 
giminaitis. Jis yra palikęs Lie
tuvą spalio mėnesį ir atnešęs 
į Vakarus vertingų žinių.

TELŠIŲ VYSKUPIJOS 
VALDYTOJU ESĄS 
KUN. P. MAŽELIS

Po kan. J. Stankevičiaus 
Sovietai Lietuvoje ima savo 
propagandai naudoti ir kitus 
dvasininkus. Taip per “Tėv. 
Balsą” vadinamajai “taikos 
propagandai” jau ima visur 
kišti ir Petro Maželio, kuris 
vadinamas be jokių kunigiškų 
titulų paprastai tik “Telšių 
vyskupijos valdytoju”, pavar
dę. Jo vardu Vakaruose esą 
mūsų tautiečiai raginami pro
testuoti prieš naujo karo ruo
šimą ir reikalauti penkių 
valstybių “pakto taikai apsau
goti”.

Greit ruošiamasi išleisti 
VLIKo laikrašti

Atsidėjus ir rimtai ruo
šiamasi išleisti Vliko laikraš
tį, kuris duotų objektyvios ir 
nešališkos informacijos, ku
rios, ypač šiuo metu, žmonės 
Lietuvos laisvinimo reikalais 
labai laukia. Tuo reikalu ir 
Vilkas ir VT yra padarę rei
kalingus nutarimus. Dabar ti
riamos konkrečios leidimo są
lygos.

CHURCHILLIS NELAUKIĄS 
GREITO KARO

Londonas. — Ginklavimosi 
klausimais debatuose Chur
chillis parlamente pažymėjo, 
kad jo vyriausybė tikisi laiku 
įvykdyti numatytą $13,160.- 
000,000 sumai ginklavimosi 
programą, nors šiais metais 
tos programos vykdymas kiek 
atsiliks. Kartu Churchillis pa
reiškė nuomonę, kad šiuo me
tu karo pavojus esąs mažiau
sias nuo Berlyno blokados pra
džios. Augantis Vakarų apsi
ginklavimas jau karo pavojų 
mažinąs. 

tytų karinių įrengimų, įskai
tant ir aerodromus, kad būtų 
sudaryta viena paliaubų sąly
gų vykdymui prižiūrėti komi
sija, kuri visur galėtų laisvai 
judėti ir kad ta komisija bū
tų jau sudaryta ir galėtų pra
dėti veikti, kai tik paliaubos 
bus pasirašytos.

Komunistams atsisakant 
šias sąlygas priimti, mažai tė
ra vilties, kad ligi Kalėdų pa
vyktų susitarti.

Fronte kovos yra sustoju
sios. Paskutinėmis dienomis 
įvyko tik keletas nedidelių 
susišaudymų. Pablogėjus orui, 
sustojo ir visą dešimt die
nų trukusios smarkios oro ko
vos. Bet Jungt. Tautų karinės 
vadovybės turimomis žinio
mis, komunistai derybų laiko
tarpį stengiasi išnaudoti, ga
bendami į frontą ginklus, mu- 
niciją ir kitus reikmenis. Iš 
to daroma išvada, kad jie ne
daug tesitiki susitarti ir ruo
šiasi, deryboms nutrūkus, 
bandyti pulti.

VOKIEČIAI KALBA JUNGT. 
TAUTOSE

PARYŽIUS. — Jungt. Tau
toms nutarus išklausyti pačių 
vokiečių pareiškimo, ar įma
nomi esamomis sąlygomis vi
soje Vokietijoje visiškai lais
vi visuotiniai rinkimai. Vaka
rų Vokietija ir vakariečių val
domoji Berlyno dalis atsiuntė 
savo atstovus, kurie savo nuo
monę jau išdėstė. Šių vokiečių 
atstovų nuomone. Vakarų Vo
kietijoj ir vakarinėje Berlyno 
dalyje yra visiška politinė 
laisvė. Tai sudaro reikiamas 
sąlygas rinkimams ■vykdyti. 
Bet sovietinėje Vokietijos zo
noje viešpatauja politinis te
roras. vienų tik politinių ka-

JAV JAU TURI ATOMINĘ 
ARTILERIJĄ

Washingtonos. — Armijos 
štabo viršininkas gen. J. L. 
Collins per radiją pasakytoj 
kalboj pažymėjo, kad JAV jau 
yra išvysčiusios atominę arti
leriją. kuri netolimu laiku ga
lės būti panaudota fronte. Col
lins pareiškė, kad atominiai 
ginklai daugiau reikšmės turė
sią gynybai, kaip puolimui. 
JAV armija šiuo metu ruo
šianti planus sudaryti atomi
nėm patrankom ir iš tolo vai
ruojamais sviediniais ginkluo
tus batalijonus, kurie pakeis 
dalį ligšiolinės sunkiosios arti
lerijos.

RUOŠIAMASI ŽYDI IR VO
KIEČIŲ DERYBOMS

BONNA. — Ruošiamasi de
ryboms tarp žydų atstovų ir 
Vakarų Vokietijos vyriausy
bės dėl žydams Hitlerio valdy
mo laikais vokiečių padarytų 
nuostoliu atlyginimo. Žvdų 
pretenzijos iš visos Vokietijos, 
įskaitant ir rytinę zoną, sie
kia $1.500,000,009. Neseniai 
Vakarų Vokietijos kancleris 
parlamente pranešė, kad Va
karu Vokietija yra pasiruošu
si savo pajėgumo ribose žy
dams padarytus nuostolius at
lyginti.

Susitarti dėl nusiginkla 
vimo nepavyko

Paryžius. — Per aštuonetą 
uždarų posėdžių keturių di
džiųjų valstybių atstovams 
nepavyko dėl nusiginklavimo 
susitarti. Esamomis informaci
jomis, abi pusės sutikusios, 
kad turi būti sudaryta nusi
ginklavimo ar bent ginklavi
mosi sumažinimo komisija, bet

ATOMINIUS PUOLIMUS GA
LI ĮVYKDYTI LAIVYNO

LAKŪNAI

MEMPHIS, Tenn. — Laivy
no štabo viršininkas adm. 
Fechtler, kalbėdamas Navy 
League, nurodė, kad laivyno 
lakūnai, pakilę nuo lėktuvne
šių, gali ligi 600 mylių nuoto
lio pasiekti priešo karinius 
taikinius ir apmėtyti juos ato
minėmis bombomis. Fechteler 
pažymėjo, kad laivyno lakūnų 
puolamoji jėga didės, kai ma
žės bombų tūris ir svoris.

linių ten yra 28.000. Dėl to 
vakarinės Vokietijos dalies at
stovai pritarė, kad būtų suda
ryta Jungt. Tautų komisija 
padėčiai ištirti. Gal būt. kad 
jai pavyktų esamas rytinėje 
Vokietijos dalyje laisviems 
rinkimams kliūtis pašalinti. 
Sovietinės zonos komunistinė 
vyriausybė taip pat priėmė 
Jungt. Tautų paraginimą at
siųsti savo atstovus. Bet ne
manoma, kad jie siūlomai ko
misijai pritartų, nes atsakingi 
Rytų Vokietijos pareigūnai 
tvirtina, jog šis dalykas neįei
nąs į Jungt. Tautų kompeten
ciją. Greičiausia tokį pareiški
mą jie padarys ir atvykę į 
Jungt. Tautas.

50,000 vokiečiu komunistu 
kalėjimuose

BERLYNAS. — Antikomu
nistinio pogrindžio žiniomis, 
šiuo metu sovietinėj Vokieti
jos zonoj kaip režimo priešai 
laikomi ne mažiau 
kaip 50,000 vyru ir mo
terų. Iš jų 8.000 kalinami dar 
be teismo. 

Pietų Korėjos pėstininkai primityviais laivei.ais vykdo prie pietinio Korėjos kranto kėlimosi ii 
jūros manevrus. Nors priemenės labai primityvios. Bet korėjiečiai stengiasi ryžtumu nenusileisti JAV 
marinams.

nepriėję vienos nuomonės, ko
kie tos komisijos uždaviniai 
turėtų būti. Sovietai taip pat 
nesutinka su Vakarų planu, 
kad atominiai ginklai turi būti 
uždrausti tik sudarius patiki
mą kontrolės sistemą, ir rei
kalauja juos tuojau pat už
drausti, pažadėdami dėl kont
rolės susitarti vėliau. Jie ir to
liau taip pat priešingi ir jau

SOVIETAI PRIEŠINASI ITALUOS 
PRIĖMIMUI Į JUNGT. TAUTAS

Sovietų pasiūlymas pašalinti iš Jungt. Tautų Čiang-Kai-ššeko 
atstovus dauguma balsų atmestas

PARYŽIUS. — Ketvirtą 
kartą Jungt. Tautų visumos 
susirinkimas prieš penkis so
vietinio bloko balsus nutarė 
Italiją priimti į Jungt. Tautas. 
Bet Sovietai pareiškė šį daly
ką vetuosią, kai jis bus svars
tomas Saugumo Taryboje. Li
gi šiol Italijos priėmimą jie 
yra vetavę jau tris kartus. 
Kartu Sovietų atstovai yra 
leidę suprasti, kad jie sutiktų 
su Italijos priėmimu, jei Va
karai sutiktų įsileisti į Jungt.

SLANSKY NORĖJĘS PA
BĖGTI Į UŽSIENĮ

PRAGA. — Komunistinės 
Čekoslovakijos prez. K. Gott- 
vvald komunistų partijos va
dovų susirinkime plačiau pa
sisakė neseniai suimto buvu
sio komunistų partijos gen. 
sekretoriaus ir min. pirminin
ko pavaduotojo R. Slansky 
klausimu. Gottwald žodžiais, 
R. Slansky pasirodęs esąs ti- 
toistas ir jau anksčiau suimto 
buvusio komunistinės vyriau
sybės užs. reik, ministerio 
Clementis draugas. Clementis 
kartu su O. Sling ir M. Sver- 
nova su’mti jau prieš metus 
laiko. Slansky buvęs partijos 
ir komunistinės vyriausybės 
priešas, kuris norėjęs kraštą 
išduoti Vakarų imperialistams 
ir su svetimų agentu pagalba 
ruošęsis pabėgti į užsienį.

Slansky yra senas komunis
tas ir savo veiklai buvo pa
ruoštas Maskvoje.

1948 m. JAV pasiūlytam ir 
Jungt. Tautų daugumos priim
tam atomnės energijos kont
rolės planui. Paskutiniame po
sėdyje tais klausimais daugiau 
jau nebebuvo diskutuojama, o 
tik svarstytas pranešimo tek
stas, kuris turės būti įteiktas 
apie konferencijos rezultatus 
Jungt. Tautų politiniam komi
tetui.

Tautas jų satelitinius kraštus 
— Vengriją, Rumuniją ir Bul
gariją. Bet Vakarai yra nusi
statę Į tokias kombinacijas ne
sileisti.

Taip pat buvo atmestas so
vietinės Gudijos atstovo pa
siūlymas, kad iš jungt. Tautų 
būtų pašalinti Čiang-Kai-Seko 
atstovai.

BIDELfiS RIAUŠĖS IRANE

Teheranas. — Komunistų 
vadovaujama minia suruošė 
Teherane demonstracijas, ku
rių metu prasidėjo tarp polici
jos ir demonstrantų penkias 
valandas trukusios kovos. A- 
pie penketas asmenų susirė
mimų metu žuvo ir apie du 
šimtai buvo sužeista. Į kovas 
taip pat įsikišo ir nacionalis
tų organizacijų nariai.

Komunistai demonstrantai 
išėjo į gatves šūkaudami “mir
tis Mossadeh.”

Paskutiniu metu dideli fi
nansiniai krašto sunkumai da
vė progos komunistams su
stiprinti savo veiklą ir padidin
ti pastangas paimti krašto 
valdžią į savo rankas. Stebė
tojų nuomone, tiesioginio ir • i 
betarpiško komunizmo pavo
jaus Iranui dar nėra, bet da
bartinės vyriausybės politika 
komunistams daug padedanti 
sustiprėti ir plėsti savo įtaką.

VIENUOLYNO PAŠVENTINIMO 
IŠKILMĖS

Naujo pranciškonų vienuo
lyno ir spaustuvės pašventi
nimo iškilmės praėjo labai 
nuotaikingai ir su dideliu en
tuziazmu. Jos buvo aprašytos 
dar tą pačią dieną, gruodžio 9, 
išleistoje “Darbininko”

EKSTRA LAIDOJE, 
kuri išleista sekmadienio vaka- 
se su tos dienos nuotraukomis, 
iškilmingų pamaldų, pašventi
nimo apeigų ir pirmos dalies 
bankieto aprašymu. “Darbi
ninko” skaitytojai tą laidą 
gauna su šiuo numeriu, o da
lyvavusieji vakarienėje ją ga
vo dar tą patį vakarą 9 vai. 
Norime čia tik papildyti “eks
tra laidoje” trumpai paduotas 
kalbėjusių mintis ir meninės 
programos išpildymą.

Iškilmingą vakarienę pradė
jo
.... KUN. N. PAKALNIS,

Apreiškimo parapijos klebo
nas. iš ryto laikęs iškilmingas 
šv. Mišias. Jis buvo ir šio y- 
patingo vakaro vadovu. Pra
dėdamas programą, pasidžiau
gė, kad suėjo tiek daug žmo
nių pagerbti ir paremti tėvus 
pranciškonus, atsikėlusius dirb
ti ir apaštalauti į Brooklyną.

Pirmuoju kalbėtoju jis pa
kvietė Lietuvos Generalinį 
Konsulatą New Yorke

J. BUDRĮ,
kuris pirmiausia pažymėjo, 
kad ten lietuviai greičiau nu
tausta ir nutolsta nuo Nepri
klausomos Lietuvos idealų, 
kur nėra parapijų. Jų kaip tik 
nebuvo Maine valstybėje, kur 
pranciškonai pradėjo savo dar
bą ir taip gražiai jį toliau iš
plėtė kitose Amerikos vietose 
ir pasiekė Broklyną. Tai yra 
didelis jų provinciolo T. Just. 
V’aškio nuopelnas. Pranciško

stctusTos Žinios
• Prez. Trumanas nusprendė tuojau nutraukti savo atosto

gas Floridoje ir grįžo į Washingtoną svarbiems pasitarimams 
su Valstybės Departamento pareigūnais bei kariuomenės štabų 
atstovais.

• Gynybos įstaiga paskelbė, kad vasario mėn. prie ginklo 
bus pašaukti 55,000 vyrų, iš kurių 41.000 į armiją ir 14.000 į 
marinų korpusą.

• Valst. pasekretorį McGhee prez. Trumanas paskyrė nau
ju JAV pasiuntiniu Turkijai.

• Prieš keletą mėnesių užėmę Tibetą, Kinijos komunistai 
dabar atsiuntė krašto valdyti jų Kinijoj sudarytą ir paruoštą 
savo pareigoms vyriausybę, kuri turės vykdyti Kinijos komu
nistų nustatytą Tibeto sukomunistinimo programą.

• Eilė Irano parlamento atstovų ir redaktorių, kurie yra 
priešingi Mossadeh politikai, pasislėpė parlamento rūmuose, pa- 
reikšdami, kad jų gyvybei gresia pavojus iš vyriausybės tero
ristų pusės.

• Politiniuose siuogsniuose pareiškiama, jog galinti iškilti 
kandidatūra į prezidentus ir pasižymėjusio kova su nusikalti
mais demokratų senatoriaus Kefauver.

• Washingtone pareigūnai yra nuomonės, kad tik pristaty
mas didelių kiekių Amerikos anglies gali neleisti sumažėti Eu
ropos gamybai ir įgalinti laiku įvykdyti numatytą ginklavimosi 
programą. JAV jau ėmėsi priemonių šiai dėl anglies stokos 
gresiančiai krizei pašalinti ir skubiu tempu siunčia anglį į Euro
pą, Pietų Afriką ir Tolimuosius Rytus.

3 Egipto vyriausybė svarsto diplomatinių santykių su Ang
lija nutraukimo klausimą. Oficialia priežastim nurodoma ang
lė išgriovimas vieno egiptiečių kaimo keliui į vandens valymo 
stotį pravesti. Naujo kelio pravedimo anglai ėmėsi, kai kitu 
keliu į tą stotį vykstantieji anglai buvo pakeliui egiptiečių už
pulti.

• Japonų šaltiniai praneša, jog ateinančiais metais 75,000 jų 
policijos bus perorganizuoti kariuomenės pagrindais ir apgink
luoti tankais bei artilerija.

nai taip pat šiais metas ėmėsi 
to darbo, kuris jau seniai tu
rėjo būti kitų atliktas: būtent, 
pasiryžo suorganizuoti moder
nišką spaustuvę. Jos pašventi
nimo iškilmės—aiškus įrodymas 
jų pajėgumo dirbti kilnų lie
tuvišką darbą ir dirbti jį pla
čia vaga. Konsulas užbaigda
mas palinkėjo ko geriausios 
sėkmės.

Po to yra kalbėjęs
KUN. J. KINTA,

Patersono lietuvių parapijos 
klebonas, atstovavęs Kunigų 
Vienybei. Jis priminė, kad 
pranciškonai Lietuvoje dirbo 
gražų kultūrinį darbą, bet bol
ševikai visa tai sutrypė, o 
pranciškonus išblaškė po pa
saulį. Ilgu ir sunkiu keliu jie 
pasiekė Ameriką, kur nenulei
do rankų, bet iš naujo uoliai 
ėmės naujo darbo. Jau seniai 
matome to darbo gražius vai
sius. o šiemet jis praturtino ir 
New Yorko apylinkes. Čia įsi
kūrė ir, kaip matome, gražiai 
eina bostoniškis “Darbinin
kas”, apjungęs Brooklyno “A- 
meriką” ir Pittsburgho “Lie
tuvių Žinias”. Palinkėjo gra
žios sėkmės ir toliau, o Lietu
vai atgavus laisvę, savo darbo 
vaisiais padėti ir jai atsikur
ti.

Kiek ilgesnėje kalboje 
PREL. PR. M. JURAS, 

specialiai atvykęs į iškilmes 
iš tolimo Lavvrenco, gražiai 
nupasakojo, kokios reikšmės 
Bažnyčiai ir kultūrai turėjo 
vienuolynai visais laikais. Ir 
tėvai pranciškonai Amerikoje 
ėmė kurtis kaip tik tuo metu, 
kai jie čia buvo labai reikalin
gi: pavaduoti senesniems vei
kėjams. kurie yra daug darbo 

Nukelta j 8 pusi.
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SOVIETAI AR VOKIEČIAI

PIRMAUS EUROPOJE
Nėra jokio magiško sprendimo

Achesono pareiškimas šredų spaudai
DR. K. SRUOGA-VRBUKAS

Kur vokiečių akys dabar? 
Jų valanda atėjo jau 
Jei ne su Vakarais, 
tai su Sonetais

vo-

ranmunjOine, Kur vyksta ucryuus,
Kapitonas Henry McAlilster, amerikietis, atrodo kaip eskimas. 
Komunistų fotografas bijo nušalti nosį. Jam tai tinka. Vaizduoja 
Stalino užčiauptą burną.

R. RAUKLAUK1S,
Mūsų bendradarbis Švedijoje

Europoje viešėjęs JAV už
sienio reikalų jninisteris Deąn 
Aelumon nepagailėjo valandė
lės savo mintimis, apie aktua
liąją pasaulio politiką, žiūrint, 
žinoma, labiau iš amerikoniš
kojo požvilgio, pasidalyti min
timis ir su Skandinavijos spau
da. Lapkričio 28 d. dešiniųjų- 
konservatorių organas “Sveus- 
ka Dagbladet” patiekė minis- 
terio tam dienraščiui skirtas 
mintis.

“Kokioje dvasioje reikėtų 
aktualiųjų pasaulinės politikos

Cicero, Illinois. — Kur 
kiečiai žiūri, ko jie nori dabar? 
Visų pirma Sovietai “nusavi
no” 3 milijonus ir 400 tūks
tančių vokiečių. Jų tarpe yra 
1% milijono karo belaisvių ir 
apie 2 milijonus deportuotų ir 
internuotų civilių vokiečių. Kur 
jie dabar? Nebėra. Sovietai yra 
oficialiai pareiškę, kad visus 
vokiečius, kokius jie tik turėjo, 
jau grąžino. Daugiau “nebėra”. 
Vokiečiai to nepamiršo ir nepa
mirš. Už tai jie kaltina Sovie
tus. Bet dar labiau kaltina vi
sus tuos, kurie tokiems Sovie
tų darbams tyliai pritarė ar 
bent nesipriešino. Tai kruvinas 
priekaištas Vakarams.

Toliau. Sovietams ir lenkams 
atiduotos vokiškos žemės ry
tuose. Dar daugiau. Rytų Vo
kietijoje, kurią turi okupavę 
Sovietai, 17-18 milijonų vokie
čių dieną ir naktį vergiškai pri
versti dirbti Sovietų pramonės 
ir ginklavimosi reikalams. A- 
pytikriai apskaičiuojama, kad 
Sovietai iš tos vokiečių zonos 
kasmet išgabeno gerybių už 
daugiau kaip 2 bilijonus dole
rių. Jau nekalbant apie terorą 
ir panieką, kurią ten vokiečiai 
turi diena iš dienos pakelti. Kas 
kaltas? Sovietai ir jų buvusie
ji karo sąjungininkai. Bent taip 
daugumai vokiečių dabar atro
do.

Žinoma, dėl vokiečių niekas 
perdaug ašarų nelietų. Visi gi 
gerai atsimena, ką jie per karą 
yra padarę ir ką jie būtų pada- 
tę, jei būtų karą laimėję. Paga
liau ir karo prieš vokiečius pa
grindinis tikslas buvo taip per-.. apie kuriuos minėjau šio rašinio 
blokšti vokiečius kad jie dau
giau niekada nebeprisikeltų. 
Deja, laikas padėtį labai pakei-

te. Pasidarė taip, kad vokie
čiams nori meilikautis ir So
vietai ir Vakarai. Sovietai ne
nori pradėti “ką nors pirmes- 
nio”, neturėdami visų vokiečių 
savo pasparnėje. Ir jau jokiu 
būdu nenori turėti ginkluotų 
vokiečių prieš save. Todėl jie 
prisispaudę siūlo Vokietijos su
vienijimą, per kurį tikisi laimė
ti ne tik vokiečių širdis, bet ir 
jų stiprius ir karingus kūnus.

Vakarams yra aišku, kad 
frontas prieš Sovietus nebus
stiprus be vokiečių. Tas frontas problemų griebtis?”, pradeda 
gali pasidaryti pavojingai sky
lėtas, jei vokiečiai vienu ar ki
tu atveju pradėtų linkti į So
vietų pusę. Juk vakarų sąjun
gininkų okupuotoje Vokietijoje 
visviena gyvena dar 48 milijo
nai vokiečių. Pradžiai jie jau 
apskaičiuoja, kad galėtų duoti 
apie 300 tūkstančių karių. Ir 
ne bet kokių, žinoma, jei vo
kiečiams bus tikslas kariauti ir 
jie tikrai norės kariauti. Nuo 
kariškos pramonės galimumų 
vakarų Vokietijoje ir vokiečių 
kariško patyrimo niekas nega
lėtų atsisakyti. Tai aišku.

Dėl Vokietijos, dėl jos liki
mo, dėl jos suvienijimo, dėl jos 
apginklavimo ar neapginklavi- 
mo, Vakarai jau daug kalbėjosi 
ir draskėsi su Sovietais ir net 
savo tarpe. Bet dabar, kaip sa
koma, Sovietai pastatė tašką 
ant i. Jie viešai pareiškė, kad 
jiems tik juokas ima iš Vakarų 
nusiginklavimo projekto. At
seit, reikia ginkluotis. Ginkluo
tis ir gerai ir greit. Reikia sku
bėti taip pat spręsti klausimą, 
su kuo bus vokiečiai. Jeigu vo
kiečiai bus su Sovietais, tai 
aišku, kas bus. Bet prie vakarų 
vokiečiai tol nesidės, kol jiems 
nebus, kad ir siaurai, pravertos 
durys į tų troškimų įkūnijimą

pradžioje. O tai jau būtų ke
lias j vokiečių pirmavimą Euro
poje.

savo straipsnį Achesonas.
“Norėdamas perduoti kelis 

požvilgius, mano nuomone es
minius, pirmiausia noriu pa
brėžti, kad dabartinė padėtis 
gali dar ilgą laiką nepasikeis
ti. Šios fazės problemų mes ne
galime taip lengvai ir taip 
lengvapėdiškai nusikratyti, 
mes turime apsiprasti pradėti 
jas gvildenti ir suskaldyti į to
kias proporcijas, kad jas pas
kui galėtume apvaldyti. Kar
tą jau numatę ir pradėję, mes 
galėsime apvaldyti ir tą ne
kantrumą, kurs taip dažnai ve
da mus ieškoti

magiškojo sprendimo.
Mums turi būti aišku, kad 

nėra originalių patentuotų 
vaistų tam mus apstojusiam 
blogiui išgydyti. Todėl mes 
privalome panaudoti visas 
mums prieinamas priemones, 
kokios jos bebūtų, ir nemany
ti, kad vieni ar kiti iš tų vais
tų yra vieninteliai, galį prives
ti prie rezultato.

Propaganda dar
Kai kurie, pav., 

propaganda yra 
ginklas pergyventi ir laimėti. 
Jeigu mes klausytume jų pa
tarimo, atsidurtume labai juo
kingoje situacijoje — morališ
kai turėtume tautas savo pu
sėje, bet politiškai prieš mus

ne viskas
mano, kad 
vienintelis

LIETUVOJE MAITINASI TIK KOPŪSTAIS

Jaunas, 16 metų, Giunteris 
iš Lenkijai priskirtos Rytprū
sių srities 1946 m. atsidūrė 
bolševikų okupuotojo Lietuvo
je. Jam pavyko įsitaisyti Rad
viliškio apylinkėje pas vieną 
ūkininką. Tačiau 1948 m. tas 
ūkis buvo įjungtas į kolcho
zą, pačiam ūkininkui palikus 
tik apie pusės ha daržą ir 1 
karvę. Tada Giunteris įsitaisė 
darbininku “Raudonosios Pa
švaistės’ kolchoze, kuriame 
dirbo iki 1951 m. vasaros, ka
da drauge su kitais vokiečiais 
buvo grąžintas į Vokietiją. Jam 
pasisekė įtikinti rusus, kad jis 
yra kilęs nuo Hamburgo ir to
dėl galėjo patekti į V. Vokieti
ją. Penkeris su viršum metus 
praleidęs okupuotoje Lietuvo
je, Giunteris pateikė vokiečių 
spaudai įdomių apie Lietuvą 
žinių.

Gyvenimas kolchozuose yra 
neįsivaizduojamai skurdus tiek 
žmonėms, tiek gyvuliams. Pa
grindinis Lietuvos kolchozo 
žmonių maistas yTa kopūstų 
sriuba, kurioje retkarčiais į- 
maišoma šiek tiek bulvių. Mė
sos kolchozo žmonės niekad ne
mato. Sekmadienių ir kitų 
švenčių nėra, švenčiama tik 
bolševikinės revoliucijos meti
nė sukaktis lapkričio 6 ir 7 
dienomis. Per tas dienas kol- 
gitatorių kalbomis. Žiemą kol

Paskutinės masinės depor
tacijos Lietuvoje buvo vykdo
mos 1950 m. rudenį. Giunteris 
nekartą matė deportuojamus 
žmones sunkvežimiuose veža
mus po kokius 20 žmonių ir 
ginkluotos sargybos saugomus. 
Deportuojamieji visad būdavo 
ddižiai nusiminę. Tarp jų bū
davo vaikų, moterų, senių. Jam 
per tuos penkeris Lietuvoje bu
vimo metus netekę girdėti, kad 
ištremtieji atsilieptų laiškais 
arba būtų atgal sugrįžę.

Partizanų pasireiškimas nuo 
1948 m. yra sumažėjęs, bet 
partizanai nėra išnykę. Nela
bai toli nuo jo darbovietės 
1948 m. yra sumažjęs, bet

choze iškeliama vėliava, būna 
susirinkimai su labai ilgomis a- 
chozo žmonės turi dirbti miš
ke. Daugiausia kertami me
džiai statybai. Rąstai gabena
mi į Rusiją. Rankiniu piūklu 
pjaunant, dienos norma yra 28 
kub. metrai.

Kolchozų gyvuliai taip pat 
labai prastai šeriami. Dažnai 
gyvulių pašarui naudojami se
ni šiaudiniai stogai, nors neto
liese pievose stovi nesuimtas 
supuvęs šienas. Nuo tokio pa
šaro gyvuliai suliesėja, nu
silpsta ir juos apninka epide
mijos. Neretas atsitikimas, kai 
iškrinta visi kolchozo arkliai ir 
karvės.

Kai ūkininkai suvaromi į * malūno valdytoją Radušauską, 
kolchozą, tai ir jų ūkių gyvas 
ir negyvas inventorius taip pat 
atitenka kolchozui. Bet kol
chozui valdžia dar ‘dovanoja” 
kokį traktorių. Vėliau už tą 
“dovaną” atskaito iš kolchozo 
derliaus. Derlius kolchozuose 
yra baisiai kritęs. Kai kurie 
kolchozai iš 1 ha ploto tegauna 
1 centnerį derliaus. Paprastai 
pati prasčiausia derliaus rūšis 
skiriama kolchozo žmonėms už 
darbą atlyginti. Kiekviename 
kolchoze yra valdžios šnipų, 
kurie seka, ką kas kalba, ir 
pranešinėja NKVD. Daugiau
sia tokiais yra visoki brigadi
ninkai.
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kuris buvo pagarsėjęs kaip ar
šus bolševikas ir kolchozo 
žmonių pristatytus malti grū
dus dažnai pasisavindavo. Par
tizanai, rekvizavę malūne bu
vusius grūdus ir miltus, išda
lino neturintiems ko valgyt 
žmonėms, o žiaurųjį malūno 
valdytoją nubaudė augščiausia 
bausme. 1951 m. Radviliškio 
milicija mėgino išvalyti nuo 
partizanų apylinkės miškus, 
bet patyrė didelių nuostolių ir 
tikslo nepasiekė. Pats Giunte
ris 1950 m. vasarą netoli Kau
no kartą buvo partizanų sulai
kytas. Tik paaiškėjus, kad jis 
vokietis, buvęs paleistas. 1951 
m. vasario 16 d. Lietuvos šven
tės proga netoli jo darbovietės 
buvo iškelta Lietuvos vėliava, 
įtartas vienas kolchozo darbi
ninkas buvo dėl to žiauriai 
kankintas ir sušaudytas.

Apskritai žmonės Lietuvoje 
yra tylūs ir savo nusistatymo 
nerodo.

Iš kainų Giunteriui žinoma, 
kad juodos duonos kepaliukas 
kaštuoja 5 rublius, batai —150 
rublių, metras šilkinės medžia-

nusistačiusias. Neužtenka vien 
ir su vyriausybėmis tartis. Su
dari-Jami sutartis su režimas, 
neatsižvelgdami, ar jie a.it n- 
ka tautės laisvą val ą, dažnai 
galįi..e atsidurti labai nepa
tvarioje sąjungoje. Su Hitleriu 
ir Mussolini sudarytos sutar
tys puikiai iliustruoja tą dile
mą. Vieną kartą už visus 
mums turėtų būti aišku, kad 
kiekviena atitampa, neturint 
užpakaly karinės jėgos, yra 
iliuzorinė, tokia pat yra ir ka
rinė pajėga be ekonominio pa
grindo.

Tcs abi pagrindinės sąvokos 
turi gyvybinės reikšmės. Jos 
kartu sukinkytos ir yrą mūsų 
pastangų centre Atlanto pakto 
kraštuose. Tai yra reikšminga, 
gyvybinga bendruomenė, kuri, 
nežiūrint ilgų pastangų, vistik 
nugalėjo gana giliai įsišaknė- 
jusius sunkumus.
Negalima perdaug apsikrauti

Bet ir ekonominio gerbūvio 
neužtenka. Tie kraštai, ku
riems mes padėjome atsistaty
ti, šiandien supranta, kad si
tuacija reikalauja didelio įna
šo bendrai ginkluotai karinei 
pajėgai sudaryti. Bet mes tu
rime vengti j erdaug sunkia 
ginklavimosi našta apkrauti 
mūsų sąjungininkus arba pa
tys save apsikrauti Mūsų eko
nominė struktūra ir mūsų ka
rinė jėga turėtų neišeiti iš pu
siausvyros, kariniai reikalavi
mai neturi grėsti susprogdyti 
ūkį. Taip pat reikia saugotis 
perdėti atskiras problemas. 
Tai pavojinga tendencija ne 
vien tik JAV. Problemos, ku
riomis patys užsiimame, atro
do visada pačio# svarbiausios.

Achesonas apie Korėją
Pavyzdžiui, kad ir Korėja. 

Sakoma, kad JTO pradėjo 
“kryžiaus karą”. Manoma, kad 
Korėja yra tas žemės kampe
lis, kur rytai ir vakarai iš
mėgins savo jėgą. Jeigu rei
kėtų ką nors reikšminga ir tei
singa apie Korėją pasakyti, 
tai būtų tai, kad mes norėjo
me išvengti to jėgos mėginimo 
ir nenorėjome leisti savo prie
šininkui priversti mus į tai 
įsitraukti. Tokia buvo dvasia 
ir toks buvo JAV vedamosios 
politikos turinys. Karas Korė
joje savo esmėje nėra lemian
tis kryžiaus karas. Kolektyvi
nio saugumo negalima vieną 
kartą už visus sutverti kokiu 
nors dramatiniu veiksmu. Jis 
yra kaip banko einamoji są
skaita — ji tol vertinga, kol 
su ja kas nors daroma.

Pasaulio padėtis rimta
Mums svarbu neprarasti 

galvos, atsidūrus prieš mus 
sutinkančias problemas bei 
sunkumus. Taigi, mes turime 
žiūrėti, kad pasaulinė padėtis 
yra daug rimtesnė, negu JAV 
manoma, ir kad Rusija yra 
daug pavojingesnis priešas, 
negu kad įsivaizduojama. Iš 
antros gi pusės, neturėtume 
užmiršti, kad Rusija nėra vie
nintelė mūsų problema. Už 
Rusijos ir už tų jos mums da
romų sunkumų atsidaro kiti, 
gal būt, ir dar sunkesni. O 
kas šiandien svarbiausia, tai 
tų esančių sunkumų akivaiz
doje elgtis taip, kad galėtume 
tuos užpakaly besislepiančius 
sunkumus nugalėti.

Du kartus vienos ir tos pa
čios kartos laikotarpy mes el
gėmės, lyg išsprendimas tos 
problemos, prieš kurią buvo

me atsidūrę, būtų buvęs ir ki
tų problemų išsprendimas. Mes 
manėme, kad, nugalėję kaize
rio Vokietiją, nugalėsime ir 
kiekvieną pasaulio grėsmę. 
Ect g"eit iškilo Hitleris ir To
jo. Mes kovojome prieš juos, 
o už jų dabar matome Staliną, 
ko nunlsliiię grėsmę Ir Sovietų 
Sąjungą.

Kas gi s'epiasi už Sovietų 
Sąjungos?

Iš savo pusės išskiriu aš dvi 
problemas. Aš nesakau, kad 
jos kyla iš rusiškosios proble
mos, aš tik sakau, kad jos eg
zistuoja ir kad mes turime 
joms į akis žiūrėti. Pirmoji 
problema — tai didžiosios Azi
jos masės pabudimas, masės, 
kuri pradeda pajusti, kad ir 
jai atėjo laikas daryti pasau
liui įtakos dėl savo didelio 
skaitlingumo ir dėl kultūrinių 
turtų.

Nerimstančios masės
Tokia masinė jėga gali ir ge

rais daiktais užsiimti, bet ji 
gali taip pat padegti ir visą 
pasaulį, kurs buvo toks paikas 
vien tik savo artimiausiomis 
problemomis teužsiimti ir ku
ris dabar yra pats nuvargęs, 
net susiskaldęs prieš tas ne
rimstančias azijatiškas pajė
gas. Todėl mes, galvodami apie 
Sovietų Sąjungą, turime pa
galvoti apie kalnų šešėlius ir 
už jos. Mes privalome elgtis 
protingai ir išlaikyti iniciaty
vą bei sugebėti įsiskverbti į 
tas atgimstančias jėgas ir su
laikyti jas nuo destrukcijos.

Badas pasaulyje
Antroji problema, kuri išky- 

. la už Sovietų Sąjungos ir ku
rios mes neprivalome išleisti iš 
akių, tai nuolat vis didėjąs ba
das pasaulyje, gyventojų dau
gėjimas ir mūsų nemokėjimas 
surasti elementariausių prie
monių gyvybei palaikyti.

Gali ištikti dar didesni 
smūgiai

Dėl Korėjos įvykių mes ne
privalome nė akimirkai nusto
ti domėtis ir tikėti, kad sun
kiausia kliūtis nugalėta, kad 
viskas krypsta geron pusėn ir 
kad mums nebereikia savo jė
gų taip įtempti, kaip ligi šiol. 
Mes nustūmėme tą sąmokslą 
prieš mus, mes turime dar 
šiek tiek laiko. Sunaudosime 
mes tą laiką protingai, pajėg
sime savo ir sąjungininkų pa
jėgas taip suorganizuoti, kad 
trečiojo pasaulinio karo gali
ma būtų išvengti. Kitu atve
ju, ir jeigu Korėja mūsų sau
gumą užliūliuos, mus gali iš
tikti dar didesni smūgiai net 
artimiausiame pusmetyje. Jei
gu mes šiandien nedėsime kaip 
reikiant pastangų, nebūsime 
tokiam pučui pasiruošę. Mes 
galime radikaliai to išvengti, 
jeigu mes sutelksime visas jė
gas savo programai įvykdyti.

Mes privalome tikėti, kad 
laikas dirba mūsų naudai, 
bet jis mums nedirbs, jei

gu sėdėsime ir lauksime per
kūnijos. Laikas tarnaus mums, 
jeigu mtes kaip reikiant grieb- 
simės darbo. Jis leidžia mums 
išvystyti mūsų pačių ir sąjun- 

nukelta į 3 pusi.

Karo pratimai On»low Beach, N. C.

Mr. ir Mrs. Franklin Lemke (Medford. Wis.) namus per vienerius 
metus “okupavo” dvi poros berniukų.

Keturių didžiųjų valstybių slaptuose pasitarimuose Paryžiuje da
lyvauja ir šie “didieji” Stalino pečiai: Jokūbas Kalikas, Andriejus Vi
šinskis ir Pranciškus Pavlovas — Sovietų ambasadorius Paryžiuje. Vi
sų jų vardai krikščioniški. ,

gos — 200 rublių. Eli.
Redakcijos prierašas. Vie

nas iš redakcijos narių, būda
mas Vokietijoje pažinojo šio 
jaunuolio tėvą, jį aplankė ir 
skaitė sūnaus iš Lietuvos rašy
tus laiškus. . Britų naikintuvas "Ccmus"’ apšaudo kiniečių komunistų pozicijas Han upės 'tauriniame krante.
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TITO ČIA JAU APVIRTO

Diktatoriai yra tokie valdovai, kuriems apvirsti labai pavo
jinga. Dėlto jie eina įsitempę ir tokiu jau tvirtu žingsniu, kad 
rodos žemė skils, bet jų koja neklups. Pavojinga net susvyruo
ti, nes visi “ištikimieji” tik ir laukia, kad savo viešpatį nugrieb
tų už apykaklės ir pakabintų kartuvėse. Įniršusi minia pakaria 
net ir nužudytąjį diktatorių, kaip Mussolinį, kuris jau nieko 
pikto padaryti negali. Hitleris, sakoma, net susideginęs, kad 
neliktų nei kaklo virvei užnerti. Visi diktatoriai dėl to pavojaus 
laikosi valdžios taip kietai įsikibę, kad pasirengę yra bet kam 
numauti galvą, kad tik jtj pačių liktų sveika.

Jugos’avijos diktatorius Juozapas Broz, praminęs save Ti
to, buvo jau nusprendęs nuridinti galvą arkivyskupui Aloyzui 
Stepinac. Pavojingas jam rodėsi tas žmogus — ne savo ginklu, 
kurio rankose neturėjo, o tiesiu žodžiu. Tampė jį po teismą, lai
kė kalėjime, bet nieko neįtikino, kad yra kaltas arkivyskupas, o 
ne maršalas. Tito tiktai sukėlė neapykantą prieš save. Pabūgo 
ir arkivyskupą žudyti, kaip tai padarė su generolu Michailovi- 
čium. Šis tikrai ginklą turėjo, ginklu ir buvo nukirstas.

Arkivyskupas Stepinac gynėsi tiesiu ir tvirtu žodžiu. Jis 
rado užuojautos ir pritarimo visame pasaulyje: tai sulaikė kru
viną Tito ranką. Šiomis dienomis arkivyskupą išleido iš kalėji
mo. pra’aikęs penkerius metus, o pralaikyti turėjo bent šešioli- 
1-ą metų. Tito diktatūrinė jėga čia pirmą kartą visiems matomai 
susvyravo. Tito truputį apvirto.

Galima visaip aiškinti, dėl ko jis nikstelėjo savo tvirtą ko
ją. bet Maskvos aiškinimas šiuo atveju bus pats tikriausias: 
ėmė klupti Tito, nes iš Stalino malonės iškrito. Mažos šalies dik
tatorius. kuris visa savo bolševikine tvarka išsiskiria iš laisvo
jo pasaulio, negali ilgai išsilaikyti. Jis turi arba dėtis su savo 
“tėvu ir mokytoju”, tikru jo mokytoju Kremliuje, kuris dar pa
jėgia prieš visus atsilaikyti, arba eiti su Vakarais ir keisti savo 
politiką. Abu keliai Jugos’avijos Juozapą klupdo. Nuo Krem
liaus jį baido bolševikinis patyrimas, kad nei vienas raudonas 
diktatorius šalia paties raudoniausio ilgai neišsilaiko. ' Čia Tito 
galva būtu nuriedėjusi greičiau negu Stepinaco. Krypdamas į 
Vakarus jis turėjo arkivyskupą paleisti, bet šito gali būti ma
ža.

Grąžinęs arkivyskupui laisvę, bet neleisdamas jam eiti pa
reigų. Tito parodo, ko jis nekenčia: ne to kilnaus žmogaus, o 
arkivyskupo. Jis siunta prieš Katalikų Bažnyčią, kuri atstovau
ja Kristaus tiesai. Dievo priešams ji nemaloni, bet jos dar nie
kas nėra įveikęs jokiais šaudymais.

Revoliucijos visame pasauly
je dar nėra, kaip to norėti} 
Maskvos įkinkyti komunistai, 
bet jų propaganda ir žmonių 
kiršinimas apima jau visą že
mės rutulį. Maskvos agentai 
prieina ir tokias nuošalias vie
tas, kur žmogaus koja vos pra
mina sau taką per džiungles ir 
driežų gniužulus. Nusidažę 
dryžai, kaip Afrikos juodukų 
burtininkai, jie landžioja po jų 
kaimelius ir savo raudonąja 
magiją priderina prie juodo
sios.

Abisinijos “kremlius”

Jau šešti metai, kaip Mask
va suskato iš viso peties juo
dąjį kontinentą dažyti raudo
nai. Paaiškėjo tai po to, kai 
Adis Abeboje, Abisini.ios sosti
nėje, 1946 metais įsikūrė So
vietų Rusijos atstovybė. Iš kar
to krito į akį, kad ją sudai-ė 
labai gausis diplomatinis per
sonalas, kurio ten tokio aps
taus visai nereikėjo. Jis yra be
veik toks pat, kaip Prancūzi
joje arba Britanijoje. Visai tei
singai yra pramintas “Abisini
jos kremlium”. Be to, dirba 
vadinamoji “rusų ligoninė”, 
kuri tik keliolikai ligonių turi 
300 žmonių personalą. Dažnai 
dar ruošiamos “Sovietų kultū
ros” parodos (vystavki). Jos 
seniau mirgėdavo didesmuose 
Europos ir Amerikos miestuo
se, kol žmonės suprato, kad 
už tos “kolchozinės kultūros” 
slypi bolševizmo nuodai. Da
bar jais nuodijama mažai dar 
apsišvietę Abisinijos gyvento
jai.

Kryžminė agitacija

Iš “Abisinijos kremliaus” 
bolševikinė agitac’ja skleidžia
mi į visą Afrikos žemyną: sie
kia Sudaną. Nilo žemumą. 
Tanganaiką, Keniją. Kongą. 
Rodeziją — žodžiu, prie’na vi
sur, nuo Sacharos iki oietii Af
rikos. Visi siūlai sueina i Adis 
Abebą. o iš ten raitosi į Mas
kvą. Paskutinieji neramumai 
Egipte ir Sudane iau įkišo į 
slaptos policijos rankas ne vie
ną komunistų agitatorių.

Yra ir antras kelias bo’ševi- 
kinei propagandai Afrikoje. Jis 
ateina iš tų kraštų, kurie turi 
Afrikoje kolonijų, kaip Pran
cūzija, Belgija ir Britanija, šių 
kraštų komunistų partijos turi 
savo specialius sektorius kolo
nijoms. Jos varo agitaciją iš 
metropolijos. Tuo būdu komu
nistinė propaganda sustiprina
ma ir sukontroliuojama. Pa
vyzdžiui. Belgijos komunistai 
ne visa žino, ką Adis Abebos 
rusų atstovybė daro Konge ir 
kokius turi agentus. Tačiau

KOMUNIZMO PROPAGAN DA AFRIKOS ŽEMYNE

Maskva žino. Vieni jų agentai 
kitus seka — ir taip pleištas 
varo pleištą.

Raudonoji ir juodoji 
magija

Tasai pleištas, kuriuo nori
ma Afriką sukrėsti, yra ma
gija. Įdomų reiškinį čia sutin
kame. Komunistai visada šū
kavo ir dabar tebešaukia, kad 
“religija yra tamsūs prieta
rai”. O Afrikoje jie remiasi pa
čiais tamsiausiais prietaras ir 
burtininkais. Jie eina pas 
džiunglių magikus, dalvvauia 
jų kerėjimuose, maišosi ’ų 
religiniuose šokiuose, kaip “ti
kintieji stabmeldžiai.” šneka 
jie tiktai apie vieną dalyką: 
baltieji žmonės yra velniai ir 
reikia juos vyli lauk.

Pikčiausia neapykanta siun
doma prieš krikščionių misio
nierius. Burtininkams tai pa
tinka. Visi jie griežia dantį, 
kad misionierių skleidžiama

šviesa, atidengia jų apgaules ir 
parodo prietarui kenksmingu
mą. Pavyzdžiui, misionieriai 
žmones gydo pačiais naujau
siais medicinos vaistais ir prie
monėmis. Burtininkai kerėji
mais pūdo žaizdas ir marina 
susirgusius žmones. Bet komu
nistai tai palaiko: jų raudono
ji magija sutaria su juodąja. 
Neseniai prie Ciado ežero ko
munistų pakurstyti burtininkai 
padegė katalikų bažnyčią ir 
sunaikino misijų stotį.

Juodukai šoka “kazoką”

Afrikoje yra jau nemažai 
juodukų, išėjusių iš džiunglių 
gyvenimo ir pakopusių vienu 
laiptu aukščiau: kaimo moky
tojų, sanitarų, valdininkų, dir
bančiųjų baltųjų kolonistų į- 
staigose. Tie negrai inteligen
tai jau neraižo savo kūno dry
žomis spalvomis, neveria gran- 
d nes per nosį ir netrypia šoky
je apie nudobtą antilopę. Ko- 
monistai juos moko šokti ru

siškąjį ‘kazoką”: aiškina, ko
kie geri ir šviesūs rusai, ypač 

jų vadas Stalinas, o kokie plėš
rūs yra prancūzai, belgai ir 
anglai.

Agitacija apima ir plačias 
mases darbininkų, dirbančių 
aukso, deimantų ir uranljaus 
kasyklose, plantaci’ose ir uos
tuose. Prancūzų spaudoje gana 
dažnai pasirodo pranešimai a- 
pie sukeltas tų darbininkų 
riaušes. Joms vadovauja komu
nistų sudarytas "Demokrat nis 
sambūris”.

Afrikos kūjis ir pjautuvas

Komunistų agitacija ypač 
veikli vidurinėje Afrikoje, kur 
yra sunkiau prieiti ir kontro
liuoti. Čia iš vienų sričių Mas
kvos agentai persimeta į ki
tas — iš Kongo į Sudaną ir 
Nigeriją, arba priešingai. Kai 
gaudo belgai, pabėga pas pran
cūzus, o kai tie pačiumpa, tai 
atsiduria pas britus. Britų val
domoms sritims, kur yra kasa
mas auksas, Maskvoje yra su
daryta net speciali komisija

(1949 m.) neramumams keki. 
Taip pat Belgijos Konge kasa
mas uranijus, reikalingas ato
minėms bomboms, turi savo 
“priežiūrą” Maskvos politbiu- 
re. Stalino rankos yra ilgos,— 
jos maišo iš visų galų.

Kurstomų ir suteiktų į 
"Demokratinį sąjūdį” yra apie 
milijonas juodukų. Ne visi jie 
numano, kur vedami, bet kas 
veda — turi aiškų tiks’ą. S’e- 
kiama Afriką taip sukelti, kad 
vakariečiams nebūtų saugu nei 
Viduržemio jūroje' nei aplink 
visus Afrikos krantus. <

PROF. PRANO DOVYDAIČIO
Gruodžio 2 d. suėjo 65 metai, 

kaip gimė prof. Pranas Dovy
daitis, suvaidinęs svarbų vaid
menį Lietuvos gyvenime, ypač 
jos jaunuomenės auklėjime.

Pr. Dovydaitis gimė 1886

Kazlų P.ūdos va’sč.. Marijam- 
Kzlų Rūdos valse., Marijam
polės apskr. Išlaikęs eksternu 
gimnazijos egzaminus, 1908 m. 
įstojo į Maskvos universitetą, 
kur studijavo teisę, istoriją ir

Prof. Pr. Dovydaitis

SUKAKTIS
filosofiją. Studijas baigęs, ak
tyviai įsitraukė į visuomeninį 
gyvenimą ir kovą už tautos 
laisvę. Vilniuje redagavo “Vil
tį”, mokytojavo Kauno “Sau
lės” gimnazijoje, pasirašė Ne
priklausomybės aktą, profeso
riavo Kauno V. D. Universite
te, dalyvavo politiniame gyve
nime, buvo ministeris pirmi- 
ninkaą, vienas iš svarbiųjų Lie
tuvos katalikų studentų ir 
moksleivių organizatorių į At
eities Federaciją, enciklopedis- 
tas, I ietuvos Enciklonediios 
viceredaktorius ir laikraščių 
steigėjas bei žurnalistas.

Pr. Dovydatis yra įkūręs ir 
redagavęs šiuos laikraščius: 
1918 m. Lietuvos Mokyklą, 
1920 m. Kosmos — gamtos 
mokslų žurnalą, 1921 m. Lo- 
gos — filosofuos mokslų žur
nalą. 1921 m. Naująją Vaidilu
tę, 1924 m. — Soter — religi
jos mokslų žurnalą, 1929 m. 
Darbininką. Visuose šiuose 
laikraščiuose bei žurnaluose 
jis yra paskelbęs įvairiausių 
mokslo sraipsnių.

Bolševikams okupavus Lie
tuvą, jis buvo išvežtas į Sibi
rą, ir jo likimas dabar neži
nomas.

Nors Pr. Dovydaičio nėra 
mūsų iarpe. bet jo išauklėtas 
jaunimai tęs’a jo pradėtą ko
vą už tautos laisvę ir lietuviš
ką krikščionišką kultūrą.

Nėra jokio magiško 
sprendimo
pradžia 2 pusi.

gininkų jėgas. Mes turime di
džiulį karinį potencialą, daug 
stipresnį, negu mūsų priešai, 
bet mes privalome jį paleisti 
apyvarton. Pasielgsime mes 
taip — laikas bus mūsų pusė
je, kitaip — ne.

Pavojas JAV
Bet dar vieną požiūrį reikia 

pabrėžti. Tų visų problemų 
mūsų atsagingumą. Kitais žo
džiais tariant, mes turime elg
tis žinodami, kad mes atsakin
gi už interesus, kurie toli per
šoka mūsų tiesioginius ameri
kietiškus. Nėra tokios dangiš
kos tvarkos, kuri apsaugot'} 
JAV nuo tų destruktyvinių 
jėgų, kurios kituose kraštuose 
pasireiškia. Nėra jokios garan
tijos, kad likimo deivė nega
lėtų perkirpti ir JAV gyveni
mo siūlo.

Mes turime veikti galvoje 
turėdami, kad

mūsų atsakingumas toli per
žengia mūsų savus interesus.

Pajėga ir entuziazmas ne
duoda mums teisės manyti, 
kad tas ar kitas dalykas yra 
teisingas vien dėlto, kad jis 
mums teisingas atrodo. Mes 
neturime maišyti savo nuomo
nės su Dievo valia. Mes netu
rime teisės pančioti kitų tau
tų arba grasyti joms nebeteik- 
ti ekonominės pagalbos, jeigu 
jos nesielgia visiškai taip, kaip 
kad mes norime. Taip daryda
mi, rres atsiduriame tokiuose 
santykiuose, kurie yra tarp 
Sovietų Sąjungos ir jos vasa
linių valstybių. Tokį nu
sistatymą mes turime vi
sada ekskomunikuoti. Mes at
sistojome priešaky, bet kaip 
vaduotojai, tegalime būti pri
pažinti tik tada, kai visos ki
tos tautos įsitikins, kad mes 
šiandien suprantame, ką Tho- 
nias Jeffersonas norėjo pasa
kyti, kalbėdamas apie reikalin
gumą respektuoti kiekvieną 
žmogišką pažiūrą”.

SUNKUS
Neapolio kišenvagių, arba 

kaip jie patys save vadina, 
“lengvosios rankos darbinin
kų” sindikato pirmininkas Ale- 
ssandro, pasiuntė valstybės gy
nėjui gana ilgą ir išsamu laiš
ką:

— “Jūsų Ekscelencija, die
na iš dienos mūsų gyvenimas 
darosi nebeįmanomas. Ponas 
policijos vadas, žmogus kietas 
ir nepalenkiamas, mus privers 
badauti arba tiesiog pasidaryti 
galą. Nespėji įšokti tramva
jum čia pat ir pačiumpa. Tikė
kite manim, tokie dalykai yra 
ne tiktai negražūs, bet ir nele
galūs. Nesigirdamas pasaky
siu, kad aš esu darbavęsis vi
suose Europos kraštuose, bet 
niekur nesu užtikęs šitokio 
valdžios piktnaudojimo. Tiesa, 
yra pasitaikę, kad Berlyne ar
ba Paryžiuje mane pačiupo, 
bet turėjau ranką svetimoj ki
šenėj. Aš manyčiau, kol nepri- 
siliečiau svetimos piniginės, tu
rėčiau būti laikomas laisvu pi
liečiu, net laisviausiu. Vadinasi, 
galiu keliauti tramvajumi, kur 
tik man patinka. Tamsta atlei
site mano atvirumą, nes esate 
teisingas žmogus, ir kartu ne-

LAIKAI
galėsite nepripažinti teisingo 
protesto vargšų žmonių, kurie 
visad darba"osi su saiku ir 
niekad nėra pažeidę nelaimin
gųjų kišenės.”

Valstybės gynėjas pamanė, 
kad gali būti draugų išdaiga ir 
tą laišką, neperduodamas po
licijai, laikė kišenėje. Pagaliau 
sužinojo apie tą Alessandro, 
kuris buvo kišenvagių vadas ir 
garsus visam pasauly dėl savo 
“meniškų apvalymų”. Jo foto
grafijos buvo atidžiai saugoja
mos policijos įstaigose, prade
dant Amsterdamu ir baigiant 
Atėnais. Valstybės gynėjas 
pasitarė su greitąja policija ir 
pareiškė, kad yra didelis lai
mėjimas, nes kišenvagio senti
mentalus laiškas jau tuo pačiu 
parodo, kad jis neturi jokios 
išeities.

Pilkomis rudens dienomis 
vargšai Neapolio kišenvagiai 
velka senus batus tamsiomis 
gatvėmis. Alkani i’* nusivylę, 
pilni nežinomos baimės ir be 
cento. Kai kurie pasileido ieš
koti laimės į miestus, mažiau 
griežtus: Genuvą, Milaną. Ve
neciją. Bet yra ir tokių, kurie 
jokiu būdu negali “darbuotis” 

toli nuo Vezuvijaus. Tokie pa
silieka Neapolio skerstgatviuo- 
se. nors į juos šnairuoja poli
cija.

Nėra jokios nustatytos pasi
gailėjimo ribos vargšui kišen
vagiui. Pavojai didžiuliai, o pel
ną — ubagiškas. Kurgi paga
liau dingo tie nerūpestingi va- 
sarautojai, optimistai, išsiblaš
kėliai? Dabar, jei ir pasitaiko 
koks vasarautojas, tai ir tas 
šaukia “vagis”, nors tik dru
gys būtų praskridęs. Nepasi 
duoda jūros grožio apsvaigi
mui, paukščio ūbavimui arba 
mergaitės dainelei. Visi eina iš
sitempę. tartum būtų patys 
policininkai.

Kartą vienam pavyko visiš
kai švariai nubraukti piniginę 
kažkokiam anglui, bet vagiui 
bėgant tas suspėjo spragtelėti, 
ne ginklą, o foto aparatą. Vė
liau iš negatyvo policija nusta
tė ir patį vagi. Buvo pasiųstas 
policininkas ir vagį rado vie
noje apytamsėje užeigoje. “To- 
tone” — tarė policininkas se
nam žilagalviui vagiui. —-'‘ei
nam namo, aš noriu tos pinigi
nės. Totone susiraukė, atsi
prašinėjo, norėjo išsisukti nuo 
šio nepageidautino namų sve
čio, bet galų gale turėjo sutik
ti. Policininkas net išsižiojo, 

prieš jį stovėjo savotiška žmo
gaus iškamša, apkabinėta ma
žais varpeliais. Nors policijos 
įsitikinimu jau seniai “kišen
vagių akademija” turėjo būti 
užsidariusi, dabar gi pasirodė 
visiškai kitaip: ji veikė ir joje 
“mokslas” buvo einamas, va
dovaujant Totonei, kuris yra 
šioje srityje nepamainomas ži
novas.

Drėgnas ir tamsus rūsys, 
kirvarpų išbandyti keli baldai, 
būrys nusususių kačių, ta iš
kamša ir aplink ją susėdę ke
turi vaikai, tarp dešimties ir 
Trylikos metų amžiaus, kurie 
laukė, kad jų “profesorius” 
pradėtų paskaitą. Vaikai, pa
matę policininką, mėgino ding
ti, bet tik vienam tepavyko. 
Policininkas atidžiai apžiūrėjo 
iškamšą su varpeliais, o .jų bu
vo prikabinėta visur: rankovė
se, prie kišenių, nugaroje. Stu
dentų praktikos darbai būdavo 
ištraukti iš tariamojo turtuolio 
kišenės piniginę, nesuskambi
nus nei vieno varpelio. Neleng
va ranka turi dirbti šešėlio 
lengvumu.

Totone pabraukė pirštų ga
lais per susivėlusias savo mo
kinių galvas, pažvelgė šiltai į 
jų akis, atsisėdo aplaužytoj kė
dėj ir tartum senovės išminčius 

prieš savo mirtį ramiai pradė
jo: — “Sudiev, vaikai! Už
mirškite viską, ko jus išmo
kiau. Ir jei jums nebūtų sun
ku, būkite žmonėmis kaip rei
kiant. Šiais laikais apsimoka. 
Jūs, pone policininke, imkite 
mane, nebent aš pasprukčiau 
iš jūsų rankų.”

Vaikai katės vikrumu apsi
rijo policininkui apie kojas, o 
Totone pasileido į tamsią gat
velę, bet greit turėjo atsišlieti 
prie mūro, širdis bemaž plyšo. 
Dabar Totone pajuto savo va
karą; jis galėtų kitus mokyti, 
bet jau taip bėgti, ne. Paprašė 
praeivio pranešti policininkui, 
kad jis čia palauksiąs — neat
rodė jam reikalinga daugiau 
net pati laisvė. Totone įžengė 
į kalėjimą šešiasdešimtąjį kar
tą. Jo draugai sumetė kelis 
centus ir nupirko cigarečių. 
Ten pat po mėnesio Totone 
mirė, jo trys mokiniai gyvena 
pataisos namuose, o iškamša 
padėta kriminalogljos muzie
juje.

Bendrai kalbant, Neapolio 
kišenvagių gyvenimas suspau
stas. Anksčiau būdavo jie lai
mingai pabraukdavo per kiše
nę kokiam turistui, bet polici
ja sugalvojo panaudoti taip 
vadinamus “turistus-policinin- 

kus”, kurie greit kišenvagius 
surinko arba privertė atsisaky
ti savo meno.

Kartą su vienu policininku 
nutariau aplankyti praeitų die
nų “garsenybes”. Užsukome 
pas Alessandro. Buvo jau va
karas. Radome susėdusius prie 
stalo ir bevakarieniaujant. 
Stalo gale Alessandro, kišenva
gių sindikato pirmininkas, jo 
dešinėj brolis Renato, toliau 
Michele ir Rosario — visi pri
tyrę savo amate. Paskutinėje 
vietoj ponia Mafalda, vieninte
lė iš visos šeimos neskriaudusi 
artimo, beta jos du sūnūs šva
riai “uždarbiaudavo”, ypač 
jiems sekdavosi laiveliuose, 
kurie palaiko susisiekimą tarp 
pakraščio salelių.

— Taip, — kalbėjo Alessan
dro, — nutariau pasitraukti iš 
darbo. Jau ir mūsų sindikatui 
parašiau, jog atsisakiau nuo 
pirmininko pareigų. Pasenau ir 
ranka pasidarė sunki, ir širdis 
nekokia. Susiradau šiokį tokį 
dariielį. Sako, per tris mėne
sius bandysią mane, o paskui 
jau aš galėsiąs dirbti.

— Jei aš gerai suprr tau. — 
tariau jam. — pamažu jūsų 
srities amatininkai nyksta.

— Nemanyčiau, — tarė, — 
kišenvagis nedirba dėl išskai

čiavimo. Jis turi būti iš pri
gimties, kraujuje. Pasakyčiau 
—pašaukimas. Jums gal atro
do, kad man širdies neskau
da keičiant amatą? Manote, 
kad manęs negundo tos minkš- 
tokos piniginės užpakalinėj 
kelnių kišenėj? O kaip sunku 
grynakraujui kišenvagiui tapti 
padoriu, ir kaipgi! Kišenvagių 
buvo ir bus, tik jiems kasdien 
bus sunkiau, ypač kurie ateina 
iš godumo, be tinkamo pasi
ruošimo, patys klumpa ir ga
dina kitų gerą vardą. Yra vie
nas kitas ir iš naujųjų talentin
gas, kaip tas vienrankis vyras, 
su ateitim”.

— O iš moterų ar pasitaiko 
žymesnių? — užklausiau buvu
sį “pirmininką”. — Nedaug. 
Geriausiai man darbavosi As- 
sunta, bet nebuvo laiminga. 
Suklupo šv. Antano bažnyčioje 
per atlaidus, dar ir galvą pra
skėlė su lietsargiu. Žmonės, sa
kau. be tikėjimo mušti šventoj 
vietoj. Tikėkit manim, gal tie 
karai kalti, gal politika, bet 
šių dienų žmonės per daug at
vertom akim. Anų gerų laikų 
apkiautėliai jau negimsta šian
dien.

Nutilo buvęs “pirmininkas”, 
o mes išėjom į tamsią gatvę ir 
tylėjom. N. S.
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Kunigas 
Jonas Svaidys 

Jubiliatas

Gruodžio 2 d. Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų vienuolyne, 
Brocktone. pagerbti jų kapelio
no kun. Jono švagždžio. jo 
kunigystės 45 metų sukakties 
proga, buvo susirinkęs nema
žas būrys jc bičiulių—kunigų 
ir pasauliečių. Iš Bostono buvo 
atvvke prel. K. Urbanavičius 
ir šv. Petro par. klebonas kun. 
Pr. Virmauskis, Iš Lawrence 
dalyvavo prel. Pr. Juras, iš 
Providence — kleb. kun. J. 
Vaitekūnas ir T. Žvirb’ys O.
P., jubiliato mokslo dienų 
draugas kan. M. Vaitkus iš 
Peace Dale, R. I„ iš Worceste- 
rio — kan. F. Kapočius, Ne
kalto Prasidėjimo seserų kape- 
liohas kun. St. Yla, kun. V. 
Martinkus iš Slatersville, R. I.

Labai nuotaikingai ir jaukiai 
minėjimą pravedė artimas ju
biliato draugas prel. Pr. Ju
ras. Tiek jo, tiek visų atsilan- 
kusiųjų sveikinimuose buvo 
tiek širdies ir šilimos, jog jau
tei, kad ši sukaktis paminėta 
ne kokiu oficialiu būdu, bet 
tikru nuoširdumu ir meile Ju
biliatui. Visų linkėta sveikatos, 
sulaukti auksinio jubiliejaus ir 
dar ilgai žėrėti visiems savo 
šviesia asmenybe, žodžio jėga 
ir tokiu stipriu lietuviškumu, 
kad tartum tik vakar būtų 
palikęs Lietuvą. O JAV gyve
na jau 38 metus.

Kun. Jonas Švagždys yra 
gimęs 1882 m. Miškiuose, Si
dabravo. par., Panevėžio apsk. 
Teologijos mokslus yra ėjęs 
Kauno kunigų seminarijoje. 
Mokėsi kartu su kan. B. Čes
niu, prel. E. Stukeliu, kan. M. 
Vaitkum. Kunigu buvo iššven- 
tintas 1906 m. Lietuvoje vika
ru buvo Vaiguvoje ir Utenoje. 
Iš Lietuvos 1913 m. turėjo 
vykti į Londoną pavaduoti 
kun. Matulaitį, kuris tada buvo 
JAV ir organizavo šv. Roko 
parapiją Brocktone. Atsitiko 
gi taip, kad kun. Matulaitis 
grįžo į Londoną, o kun. J.

Worcesterio vyskupija yra 
įsteigta tik 1950 m. pradžioje, 
o vysk. J. Wright yra čia pir
mutinis. Šios vyskupijos lietu
vės katalikės moterys, išreikš- 
damos viešą pagarbą savo pir
majam vyskupui ir ištikimybę 
Katalikų Bažnyčiai, suruošė iš- 
kilminigą vyskupo priėmimą 
gruodžio 2 d. Sheraton vieš
butyje. Paskirtą valandą vž 
garbės stalo pasirodė Jo Eksc. 
vysk. J. Wright. Jam asistavo: 
kun. K. Vasvs. Aušros Vartų 
par. klebonas ir Priėmimo Ko
miteto garbės pirmininkas. D. 
Mack — pirmininkė, K. Pau- 
iiukonienė — vicepirmininkė, 
R. Keršytė — svečių priėmėjų 
pirmininkė, Athol par. klebo
nas kun. P. Juraitis. kun. J. 
Jutkevičius, kun. M. Tamule-

MEŠKIUKĄ RUDNOSIUKĄ
Kas šitoje knygoje rašoma, gali sužinoti 

kiekvienas, tik reikia Kalėdų Seneliui įduoti savo 
adresą su 2 dol.

i Jau-šią savaitę paštu išsiųsta pirmieji kny-
*<****"' goš’juos laiku

pristatys visiems yatYučhrfns. 's ’’
Užsakymus siųsti: J. Kapočius, 680 Bush- 

wick Avė., Brooklyn 21, N.. Y.

Švagždys, praėjęs Patersoną, 
P. Ameriką ir Nonvoodą, at
vyko į Brocktoną, kur klebo
nu išbuvo visą 30 metų. Pra
ėjusiais metais ta parapija 
šventė auksinį jubiliejų; tad 
didžioji jos amžiaus dalis yra 
sugulusi ant kun. J. švagždžio 
pečių. Iš jos jis išsinešė ir į- 
muštą akyje kryžių, nesgi ir 
Jonu nuo Kryžiaus buvo krikš
tytas. Iš klebono pareigų pasi
traukė 1948 metais, palikda
mas tik Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų kapelionu Brocktone. 
Nuo šio meto jis rečiau pasiro
do ir viešumoje.

Kol buvo kupinas sveikatos, 
jis visur pribūdavo. Vienas ar 
kitas pareigas yra ėjęs visose 
didžiosiose JAV lietuvių kata
likų organizacijose: Katalikų 
Federacijoje, Kunigų Vienybė
je, LRK Susivienijime. Lietu
vių Darbininkų Sąjungoje ir 
k. Pastarajai pirmininkavo

Iš WORCESTERIO PADANGĖS

Lietuvės moterys pagerbia 
savo Ganytoją

vičius ir kiti. Svečių pilna di
delė salė. Vaizdas gražus ir 
rimtas.

Priėmimui vadovavo pirmi
ninkė D. Mack, žinoma mūsų 
vietos lietuvių veikėja. Įžangos 
kalboje ji pasveikino Ganyto
ja. pasidžiaugė jo nuveiktais 
darbais ir pareiškė ištikimybę 
Bažnyčiai. Po to moterų cho
ras. muz. J. Žemaičio diriguo
jamas. padainavo lietuviškų 
dainų, ir tremtinių mergaičių 
grupė pašoko porą tautinių šo
kių.

Pagrindinę kalbą pasakė 
garbės pirmininkas kun. kleb. 
K. Vasys. Jis plačiai nušvietė

Meškinų 

šeima 

skaito 

ką tik 

atspaus-
*

dintą 

keliolika metų ir rūpinosi 
“Darbininko” spaustuve ir šio 
laikraščio leidimu. Randame jį 
daugelio organizacijų garbės 
nariu ir rėmėju. Daug sveika
tos yra padėjęs dalyvauda
mas įvairiuose suvažiavimuo
se Jiems pirmininkaudamas ir 
kalbėdamas. O kalbėti kun. J. 
švagždys moka patraukliai, į- 
dorrkai ir įtikinamai. Kurį lai
ką dalyvavo Amerikos Lietu
vių Taryboje ir lankėsi pas 
prez. D. Rooseveltą, Lietuvos 
reikalus gindamas. Lietuva 
jam yra taip arti - širdies, kad 
lietuviškam darbui jis niekada 
nėra taupęs nei savo jėgų nei 
išlaidų.

Kun. Jonui švagždžiui, ei
nančiam kunigo pareigas jau 
penktą dešimtį metų, didžiam 
Lietuvos patriotui ir veikliam 
katalikų darbuotojui linkime 
daug sveikatos ir gražių švie
sių dienų.

Amerikos lietuvių darbus, at
liktus Katalikų Bažnyčiai, savo 
Tėvų Žemei ir taip pat šiam 
kraštui. Katalikės moterys vi
suomet buvo šių darbininkų 
pirmosiose eilėse. Tuos darbus 
jos dirbo ir toliau dirbs vieny
bėje su Katalikų Bažnyčia, ku
riai asmenyje savo Ganytojo 
reiškia ištikimybę ir pagarbą. 
Jo Ekseelencija vysk. J. 
IVright už priėmimą ir pareikš
tą pagarbą labai nuoširdžiai 
padėkojo.

Šį paruošimą parėmė: kaip 
Honorary Sponsors — Aušros 
Vartų Draugija, Aušros Vartų 
par. Sodalicija ir Aušros Var
tų par. Socialis Moterų Klubas; 
kaip Sponsors — Katalikų Mo
terų Sąjungos 69 kuopa (Auš
ros Vartų par.) ir kun. kleb.
K. Vasys; kaip Honorary Pat- 
rons—Katalikių Moterų Sąjun
gos 5 kuopa (šv. Kazimiero 
par.), Aušros Vartų Tretinin
kių Draugija ir dar 27 atskiri 
asmenys.

Jaunimo parengimas
Kas metai Aušros Vartų pa

rapijos jaunimas ruošia savo 
parapijos naudai Minstrel 
Shovv, lietuviškai pasakytum— 
įvairių dainų, muzikos, vaidi
nimo ir juokų vakarą. Šį kartą 
toks vakaras buvo lapkričio 
18 d. Mechanics salėje. Para
pijos choras, vadovaujamas 
varg. V. Burdulio, padainavo 
kelioliką dainų, jų tarpe dvi 
lietuviškas. J. Dubickas padai
navo solo taip pat pora lietu
viškų dainų. Tai tremtinis, ku
ris bene pirmą kartą pasirodė

kiti dalykai buvo graRffs^hi- toju buvo parapijos jaunimo 
ti, kad visai nejučiomis praėjo 
ši parmoga, trukusi porą va-

NUO WORCESTER1O IKI CHICAGOS
BAL. BRAZDŽIONIS

Taip jau mūsų gyvenime bū
na, kad dažnai negali vykti, 
kur norėtum, kur širdis trau
kai ir savieji laukia. Esame 
priversti bastytis po pasaulį, 
nes esame benamiai. Vis dėlto 
kur pabūni ilgesnį ar trum
pesnį laiką, pasidaro visa ap
linkuma sava, susidaro dides
nis būrys pažįstamų, lietuvių ir 
nelietuvių. Bet taip jau tur būt 
reikia, kad tremtiniui dažnai 
tenka-keltis iš vienos vietos į 
kitą ir stengtis kurtis naujose 
sąlygose.

Prieš keletą mėnesių likimas 
mane iš Britanijos atbloškė į 
Ameriką, į Worcester, Mass. 
čia radau keliolika tūkstančių 
lietuvių tarp kelių šimtų tūks
tančių kitataučių. Pramonė 
čia nedidelė, todėl galima pasi
džiaugti gamta. Gatvėse ža
liuoja medžiai, nėra fabrikų 
triukšmo. Lietuviai gražiai su
siorganizavę, gyvena labai pa
vyzdingai. Worcesteris viena 
judresnių lietuviškų kolonijų 
šiame krašte. Per kelis mėne
sius dirbau čia visuomeninį ir 
spaudos darbą kiek sąlygos 
leido. Platinant spaudą teko 
patirti labai malonių, bet kar
tais ir skaudžių faktų. Teko 
nekartą išgirsti piktų žodžių, 
priekaištų ir senųjų ir naujųjų 
ateivių. Apskritai, permaža lie
tuviai rūpinasi savu spausdin
tu žodžiu. Daug įdomių faktų 
lieka viešumai nežinomų. Liūd
na darosi, kai uždirbantieji 
180 dol. savaitėje gailisi 5 dol. 
metams laikraščiui užsakyti.

Šia proga noriu išreikšti bro
liams worcesteriečiams nuo- 
išrdų ačiū už visa gera, ką e- 
su patyręs kartu būdamas.
Kelionėje | vakaras

Pakeliauti po šį .kraštą, kur 
tiek daug lietuvių rado sau 
prieglobstį, yra malonu. Mano 
traukinys skriejo pro sodžius 
ir miestus. Daug vietų yra la
bai panašių į Lietuvos vieto

šv. Kazimiero akademijos 
mokinės ruošia papuošalus ka
lėdinei eglutei, kuri yra išsta
tyta parodoje “Christmas A- 
round The World”, surengtoje 
Mokslo ir Pramonės muziejaus 
Čikagoje. Lietuvaičių eglutė y- 
ra pati gražiausia visoje paro
doje. Ji sutraukia daug lanky
tojų.

“Lietuvių dienoje”, kuri bu

JIE AUKOJO, O TAMSTA?

ALRKF skyrius, Lietuvių 
Katalikų Akcijos Fondas, šiuo 
metu veda vajų sukelti pinigų 
lietuvių religiniams ir kultūri
niams darbams paremti, šiuo 
metu vienas iš aktualiausių rei
kalų yra — išleisti lietuvių 
mokykloms tinkamus vadovė
lius lietuvių kalbos, Lietuvos 

landų. Scenai gyvai vadovavo 
J. Polaski.

Visais parengimo reikalais 
rūpiųpsi J. Krasinskas, J. Sin
kevičiūtės, M. Klimkaitytė, A. 
Pauliukaitytė ir A. Krasinskas. 
Propagandos reikalus atliko J. 
Baliukonytė ir R. Keršytė. 
Papuošimo reikalus tvarkė E.

vadas kun. J. Jutkevičius.
J. M.

ves. Spalvingi rudens lapai bai
gė jau nuoginii medžių šakas. 
Pravažiavau Springfieldą, A- 
tholį, Albany, didelio ežero pa
krantėje išsitiesusį Clevelandą. 
Visur yra lietuvių. Taip norė
josi sustoti bent Clevelande, 
atlankyti kultūrines lietuvių į- 
staigas. Jų čia apstu ir visas 
lietuviškasis gyvenimas reiš
kiasi labai gyvai, gal gyviau 
nei kur kitur. Perskrodžiau 
Michigano valstybę. Plačiose 
lygumose išsitiesę ūkiai prime
na Suvalkiją.

Mano traukinys, kovodamas 
su sniego pūga ir lietum, pasie
kė pietinės Chicagos pakraš
čius. Pamaniau: negi ir čia bus 
lietinga ir ūkanota, kaip Ang
lijoje.

Pirmosios dienos Chicagoje
Miela matyti pirmą kartą 

miestą, kur nebe dešimtys, bet 
šimtai tūkstančių lietuvių gy
vena. Fabrikuose, įstaigose, 
gatvėse ir ištisuose miesto 
kvartaluose čia gali pasijusti 
kaip Lietuvoje. Čia radijo va
landos kasdien, čia laikraščiai, 
lietuviškų parapijų virš dešim
ties, daugybė organizacijų, 
klubų bei kitokių kultūrinių į- 
staigų. Iš visur sklinda lietu
viškas spausdintas ir gyvas žo
dis į visas laisvo pasaulio ša
lis.

Užsuku į šv. Kryžiaus lietu
vių bažnyčią. Ši šventovė yra 
turbūt gražiausia visoj Ameri
koj, pačių lietuvių rankomis 
statyta. Dabar naujai išdeko- 
ruota, šviesi ir taip artima lie
tuvio širdžiai. Čia ir garsusis 
Dainavos ansamblis gražiai 
geida. Čia daugybė tautiečių 
ateina savo vargais pasiguosti 
ir dvasios stiprybės pasisemti.

Paskutinėmis dienomis oras 
pragiedrėjo, saulutė maloniai 
šviečia, nors naktimis šaltoka 
ir sniegas dažnai pabarsto že
mę.

vo suruošta gruodžio 9 d., lie
tuvišką prograjną atliko šv. 
Kaziimero akademijos auklė
tinės ir “Dainavos” choras. 
“Lietuvių dienos” programą ir 
kalėdinės eglutės pastatymą 
globojo ponia Jozefina Dauž- 
vardienė.

Paroda yra prasidėjusi lap
kričio 26 d. ir truks iki sausio 
1 d. - ,

Mindaugo 
minėjimo 
per kun.

istorijos, Lietuvos geografijos, 
literatūros ir kt. šiems reika
lams ALRKF gavo iš:

šv. Antano parapijos, Cice
ro, III., kolekta bažnyčioje, pri
siųsta per kun. Ig. Albavičių — 
$200.00.

Philadelphia, Pa., 
krikšto sukakties 
pajamos, prisiųstos 
St. Railą $142.84.

So. Boston, Mass., Mindau
go krikšto sukakties minėjimo 
pajamos prisiųstos per kun. P. 
Virmauską — "$100,00.

Nonvood, Mass., Mindaugo 
minėjime sukelta $39.35. Pri
siuntė V. J. Kudirka.

Haterbury, Conn., ALRKF
< 22 siu-per Jfc Aleksį $25.80.

Omaha, Nebr., Mindaugo 
minėjimo pelnas $25.16. Pri
siuntė A. Kontvainis.

LIETUVIAI
BRAZILIJA

• Sao Paulyje ruošiama 
rusų užimtų tautų genocido 
paroda, kurioje dalyvauja vi
sos iš anapus geležinės uždan
gos kilusios tautos. Lietuvišką 
skyrių organizuoja Lietuvos 
konsulas A. Polišaitis. Paroda 
bus kilnojama po visą Brazili
ją.

• Lietuvių Sąjunga Brazili
joje savo 20 metų sukakčiai 
išleis didelį iliustruotą met
raštį.

• Gen. T. Daukantas Brazi
lijoje gyvena labai sunkiai ir 
net šelpiamas.

BRITANIJA
• Retėja eilės. Anglijos Lie

tuviai stipriai pasinešę emig
ruoti į tolimesnį užjūrį’. Kai kas 
emigruoja į JAV, net Austra
liją, o daugiausia į Kanadą. 
Vieni aiškina šį reiškinį eko
nominiais, kiti psichologiniais 
motyvais. Pasitaiko nejaunų 
lietuvių, kurie, likvidavę čia į- 
sigytą turtą (namus ir k.), iš
keliauja, o paskum skundžiasi 
niekad taip sunkiai negyvenę. 
Kiti jaučiasi patenkinti.

• Perkame spaustuvę. “B. 
Lietuvio” savaitraštis vis dar 
neišsikapsto iš bėdų. Ir toliau 
jį spausdina lenkų spaustuvė, 
lupdama didelius pinigus. “Ni
dos” spaustuvėlė, pasirodė, te
tinka skelbimams, atvirukams 
bei vizitinėms kortelėms spaus
dinti. Visuotinis Lietuvių Są
jungos suvažiavimas patvirtino 
mintį įsigyti nuosavą spaustu
vę. Pirmiausia norima įsigyti 
linotipą. Tam reikalui vedamas 
aukų rinkimo vajus. Atrodo, 
kad lietuviai saviems reika
lams ir toliau jautrūs: noriai 
aukoja sunkiai uždirbtus sva
rus ir ragina neapleisti savo 
spaudos.

• Rezistencinė Santarvė. Kol 
Anglijoje buvo didelis būrys 
lietuvių, stengtasi nesiskaldyti, 
o vieningomis jėgomis palaiky
ti Lietuvių Sąjungą ir siekti 
bendrų tikslų. Dabar, kai lie
tuvių skaičius pradėjo stipriai 
mažėti, staiga pasijusta politi- 
nai subrendus ir imamasi or
ganizuotis kitokiais (gal ideo
loginiais) pagrindais. JAV lie
tuvių laikraščiai skelbia, kad 
Anglijos lietuviai jau suorga
nizavo socialistų partijėlę. Da
bar iš Kanados spaudos suži
noję, kad pas mus veikia Re
zistencinė santarvė, kuri taip
gi kovosianti už Lietuvos lais
vę. Vietos lietuvių tarpe tai 
iššaukia neskanaus įspūdžio, 
kai, ® šalies žiūrint, skaldy
mas pareikalauja tik ner
vų, valios ir bendrų reikalų au
kos.

• Neturime knygų. Gal la
biausiai apleistas knygų plati
nimas Anglijos lietuvių tarpe. 
LS Centras retkarčiais pa- 
skelba turįs vieną kitą naują 
lietuvišką knygą. Šiaip dides
nių spaudos platintojų trūks
ta, ypač provincijoje. Savo at
stovus turi kai kurie Vokieti
jos, JAV, Kanados laikraščiai 
ir lietuviai mielai jų patarna
vimu pasinaudoja. Reiktų ir 
knygų platinimą perorgani-

Po $10: Mrs. Agnės Bačė- 
nas, M. Petrauskas, N. Kaupas, 
$7.00: kun. V. Karalevičius.

Po $5: Ū. Michuta, kun. A. 
Petraitis, kun. J. Prunskis, A. 
F. Laurusavage, kun. J. L. 
Raštutis, M. Matėjūnas, A. 
Černavskienė, L. Valkavičius, 
Mrs. V. Kirvel.

Po $2: J. Stasilionis. Ona 
Gečienė, P. Jokubauskas. Ju
lius ir Barbora Šliogeriai.

Po $1: Mrs. U. Daukantas, 
J. A., Mrs. A. Ragelis, Viktori
ja Dovveiko, Charles Venckus, 
Mrs. Agota Sniečkus, E. Kel- 
ley, Mrs. V. Waičekauskas, 
Marcelė Vizbarienė, Mrs. R. 
Paznonskas. Mrs. M. M. Kerte- 
nis, P. Yustas.

Laukiama daugiau aukų. Jas 
siųskite ALRKF iždininkui, 
prel. Pr. Jurui. 94 Bradford 
Street, Lavvrence, Mass.

ALRKF Sekretoriatas

PASAULYJE
zuoti naujais pagrindais, nes 
paskum bus vėlu: gedi nelikti 
noro skaityti.

• Kum J. Sakevičius, mari
jonas vienuolis, eilę metų rū- 
piestingai darbavosi Londono 
lietuvių tarpė. Paskutinais me
tais jo pastangomis atremon
tuota lietuvių bažnyčia, įsigyti 
nauji dideli vargonai. Paskuti
niu metu kun. J. Sakevičius, 
atsisveikinęs su visais Anglijos 
lietuviais, išvyko naujoms pa
reigoms į Romą.

Londone dabar liko lietuvių 
mėgiamas ir laukiamas kun. 
A. Kazlauskas MIC, kuris ša. 
lia bažnytinio darbo randa lai
ko ir visuomeninei veiklai: jis 
vėl išrinktas į LS Centro Val
dybą, kurioje jau dirbo trejus 
metus.

Kun. J. Sakevičius vietoje 
Londone darbuojasi iš komos 
atvykęs kun. K. Matulaitis 
MIC. Atsimenant, kad Lon
donas yra lietuvių susibūrimo 
Anglijoje centras, lietuviai 
džiaugiasi, kad jų eiles papildo 
kūrybinė ir darbšti asmeny
bė.

VOKIETIJA
• Vasario 16 gimnazijos 

bendrabutis paverčiamas į Lie
tuvių Tremtinių Vaikų Namus, 
kuriuos gyvens ne tik gimna
zijos moksleiviai, bet ir pra
džios mokyklos amžiaus vai
kai, atvykę iš tų vietovių, kur 
neveikia lietuviškos švietimo į- 
staigos. Kiekvienai tremtinių 
šeimai išsiuntinėti atitinkamo 
turinio pranešimai, raginantie
ji pasinaudoti šia proga, šiuo 
metu bendrabutyje yra 10 pra
džios mokyklos mokinių, kurie 
lanko Diepholzo lietuvišką pra
džios mokyklą, šis skaičius 
nuolatos kyla.

• Memmingene veikla pra
džios mokykla, kurioje dirba 
net trys lietuviai mokytojai.

• Vokiečių spaudoje vis pa
sirodo įvairių žinių ir straips
nių apie Lietuvą. Juose vaiz
džiai nupasakojama Lietuvos 
vargai, bažnyčios persekioji
mai, trėmimai ir kolchozų stei
gimai. Žinios w imamos iš vo
kiečių , atvykusių iš Lietuvos.

• Lietuvių, latvių, ir estų 
bendruomenių Vokietijoje į- 
staigos įteikė bendrą memo
randumą Aukštajam komisa
rui ir kitoms amerikiečių ir 
vokiečių įstaigoms dėl naujai 
suteiktų Sov. Rusijos repatria- 
cinės komisijos nariams teisių 
lankytis pabaltiečių stovyklas 
amerikiečių zonoje.

Prašo afidevitų:
Naudžius, J., glm. 1921. 9. 12 

Adressa: Raihvay Station Te- 
mova, N.S.W., Australia

Vilkinąs, Antanas, gim. 
1903. I. 11; Elena, gim. 1904. 
II.4; Malvida, gim. 1938. IV. 
28; Remigius-Liucius, gim. 
1947. I. 17. Adresas: Wacol 
East Holding Center Via Bris
bane, Queensland, Australia.

Račkauskas, Vladas, gim. 
1914. geg. 14 d. Adresas: Wa- 
col East Holding Centre, Via 
Brisbane, Queensland, Austra
lia.

Vaizduojama tremtiniu gyveni
mas ir partiząnų kovos Lietuvoje. 
Kaina $1:50.‘Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
«X0 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. T.
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VINCĖ JONUŠKAITĖ SUKAKTUVININKĖ

Kauno operos primadona V. 
Jonuškaitė - Zaunienė šiemet 
švenčia 25 m. scenos darbo su
kaktį. Atvykusi į Chicago 
koncertuoti, maloniai sutiko 
pasikalbėti. Europos ir P. Ame
rikos sostinėse garsinusi Lie
tuvos vardą, didžioji lietuviš
kosios dainos populiarintoja ir 
meno aukštumų laimėtoja su 
dideliu kuklumu ir jumoru pa
sipasakojo, kaip žymieji Lietu
vos muzikai prieš 25 metus at
kreipė dėmesį į jos fenomena
laus diapozono balsą ir kaip 
prasidėjo jos artistinis kelias.

“Patekusi į Kauną, — pasa
kojo solistė, — dainavau visuo
se lietuviškuose choruose, kiek 
tik jų buvo. Bet tikrasis sceni
nis debiutas įvyko M. Petraus
ko “Birutėje”. Atsimenu, bu
vau vaidilutė. Pastatė mane 
režisierius ant scenos, nugara 
į dirigentą , ir liepė dainuoti. 
Na, ir dainavau. Nė pati neži
nau, kaip tada nesuklydau...

K. V. Banaitis parašė gerą 
recenziją, o J. Tallat-Kelpša 
prikalbino mane dainuoti Nau
jalio minėjime. Dainavau 
Naujalio “Lopšinę”, “Maldą” 
ir solo partijas su choru.

Po to sutinku Laisvės
joje poetą Kazį Binkį. Jis man 
ir sako: “Vince, ryt pas mus 
Vejos (trumpai ėjęs Kau
ne jaunųjų literatų žurnalas. 
D. N.) krikštynos. Tai dainuo
si.” — Buvau jau susiruošusi 
važiuoti į Subačių, namo. Bet 
Binkis prispyrė dainuoti.

Vėliau teko dainuoti kariuo
menės koncerte. Atsimenu, ne
buvo tada galima gauti gaidų 
mano balsui; “Tykiai, tykiai” 
buvo parašyta aukštam sopra
nui, tai aš paėmiau oktavą že
miau! Su manim tą vakarą taip 
pat dainavo viena sopranistė. 
Mūsų mielieji kareivėliai mums 
plojo, o po koncerto išgirdau 
tokį dviejų pasikalbėjimą: 
“Kuri dainininkė tau geriau 
patiko? Man tai ta, kuri čy
pė!” “O man tai ta, kuri bau
bė!” Aišku, toji pastaroji bu
vau aš....

Priėjo prie manęs Tallat- 
Kelpša, ir sako: “Panelę, turi 
Dievo dovaną. Važiuok moky
tis.” Visi tada ėmė mane kal
binti, raginti važiuoti į Berly-

D. NABCTAV1C1CTE

ną. Sakė, “Ponas Kelpša parū
pins tau ir pasą!” O M. Yčas 
padavė voką, ir tarė: “Čia tau 
rekomendacija; kai būsi Ber
lyne, Lietuvos konsulate, tai a- 
tidarysi.” Bet kur čia aš iškę
siu! Atidariau tuojau. Gi žiū
riu!... — tūkstantis frankų, ir 
dar šimtinė atskirai. Pažadėjo 
ir ateitininkai mane paremti. 
Tada išvažiavau.

Berlyne niekas tiek nelakstė 
į koncertus, kiek aš. Turėjau 
labai gerą mokytoją, tai jis man 
vis sakydavo, kur kokiame 
koncerte žymūs artistai dai
nuoja ir ką aš turiu įsidėmėti. 
Ko iš proto neišėjau, kai klau
siausi Busoni! Eidavau ir į ope
rą, ir į dramą. Berlyne 3 ope
ros, 13 dramos teatrų, ir kon
certų galybė. Nusilaksčiau. O 
gydytojas sako: “Jums čia o- 
ras netinka. Važiuokite moky
tis į Romą.” Valstybinės pa
šalpos — 5 dolerių į mėnesį— 
niekaip negalėjo užtekti. Bet
•

Alė-

V. Jonuškaitė “Carmen” rolėje

PASTATYTAS PAMINKLAS 
J. KRŪMINEI

Lietuvių Rašytojų Draugija 
neseniai kreipėsi į lietuvišką 
visuomenę, kviesdama ant poe
to Juozo Krumino kapo pasta
tyti paminklą. Su aukomis at
siliepė ne tik tie, kurie pažino 
poetą, bet ir iš senųjų Ameri
kos lietuvių, o taip pat ir vie
na kita organizacija. Rašytojų 
Draugija visiems aukotojams 
dėkoja.

Paminklas buvo pastatytas 
spalio mėn. Spakenbergo, Vo
kietijoje, kapinėse, kur poetas 
palaidotas. Vėlinių dieną, daly
vaujant gausiam apylinkės lie
tuvių būriui, jis buvo pašven
tintas., Paminklas yra .juodo 
švediško granito. Jame iškal
tos auksinės raidės:

A. A. Juozas Kruminas 
Lietuvos poetas 

1914.1.26.—1951.VT.1.
paukščiai, ir debesys

Tu nepareisi namo.
Rašytojų Draugija 
surinkti Krumino 

išbarstytus mūsų pe-

Skrenda 
eina.

Tiktai
Dabar 

stengiasi 
kūrinius,
riodikoje, pasirodžiusius atski
rais leidinias ar likusius dar 
rankraščiuose.

Romoje man padėjo Vailokai
čiai.

Mano mokytojais buvo gar
sieji Einar Feiring ir Mario 
Sammarco. Pirmasis mano re
čitalis įvyko Romos Filharmo
nijos salėje. Dainavau lietuviš
kas dainas. Daug italų žurna
listų atkreipė į mane dėmesį. 
Dainos “Liepė tėvelis” ir “Ne 
margi sakalėliai” taip patiko, 
kad jų net ir* vardus didelėmis 
raidėmis laikraščio atspausdi
no, o mane vis klausinėjo visi, 
kas mano per kraštas, kas per 
kalba?

Po rečitalio gavau pakvieti
mą koncertų kelionei po Euro
pą. Bet prieš tai grįžau vasa
rai Lietuvon. Nuvažiavau į 
Palangą koncertuoti. O vienas 
kritikas ėmė ir mane išvanojo. 
Tai privertė mane susirūpinti. 
Kur tik važiuodavau, su kuo 
tik susitikdavau, vis stengiausi 
kuo daugiau pasimokyti 
kiekvieno dirigento, iš kitų 
listų, iš kritikų.

Kai pasiūlė man vėliau 
biutuoti Kauno Operoje 
“Carmen”, net persižegnojau. 
“Negi galiu Carmen dainuo
ti?” — tada galvojau. Bevely- 
jau dainuoti mažą Polynos ro
lę “Pikų Damoje”; po to išva
žiavau į gastrolių kelionę. Vie
toje 10 koncertų gavau dai
nuoti daugiau. Važinėjau su 
garsiuoju fleitistu Fleury.”

Jauną solistę visur lydėjo 
pasisekimas. Grįžus į Kauną,

gavo dainuoti “Mignon”, ir i 
puikiai savo uždavinį atliko. 
Vėliau koncertavo su Rygos 
simfoniniu orkestru, o paskui, 
paruošusi vien lietuviškų dainų 
rečitalį, apkeliavo koncertuo- < 
dama Skandinaviją ir Daniją, 
visur laimėdama širdingų sim
patijų Lietuvai.

Grįžus iš kelionių, sekė in
tensyvus darbas Kauno Ope
roje. Giliai pergalvotos, rū
pestingai paruoštos ir įkvėp
tai atkurtos scenoje, pagrindi
nės rolės “Carmen”, “Pakal
nė”, “Samsonas ir Dalila”, 
“Aida”, “Komevilio Varpai”, 
“Pericola”, “Verteris”, ir kito
se operose galutinai subrandi
no solistę. Sekė sėkmingi de
biutai su “Carmen” Paryžiaus 
Grande Opera ir Opera Co- 
miųue. Prahoje V. Jonuškaitė 
debiutavo net trijose operose. 
Vėliau su solistu Nauragiu bu
vo pakviesta koncertuoti į P. 
Ameriką. Buenos Aires, Urug
vajuj ir Sao Paulo Vincė savo 
menu žavėjo jautriuosius pie
tiečius.

Sovietų okupaciją solistė 
pergyveno labai skaudžiai, kęs
dama persekiojimų pavojus ir 
niekur nesireikšdama.

Vokiečių okupacijos sunk
mečiu gaivino lietuviškąją 
dvasią liaudies dainomis. Vė
liaus matome solistę pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje.

— Ar teko koncertuoti trem
tyje?

— Taip. Važinėdavau po 
stovyklas. Kur tik lietuviai 
kviesdavo, vykdavau su kon
certu.

— Kuriuos lietuvių kompo
zitorius labiausiai vertinate?

— Visus. Gal artimiausi man
— Banaitis ir Jakubėnas. Gir
dėjau P. Stošką dainuojant 
vieną L. Šimučio dainą. Man 
labai patiko.

— Ką pasakytumėt apie mū
sų liaudies dainas?

— Tauta, turėdama tokias 
dainas, kaip mes, negali pra
žūti. Žinoma, aš galvoju apie 
senąsias, kaip tai mūsų raudos, 
piemenėlių dainos, “Glodni 
galvelė”, ar “Oi, tu dziemed”
— ne apie naująsias girtuoklių 
dainas. Prieš senąsias mūsų 
dainas, kaip prieš mūsų tauto
dailės turtus — gražiuosius 
audinius ir drožinius — visuo
met turiu noro žemai nusilenk
ti. Tai yra neišsemiamas ver
tybių aruodas. Esu girdėjusi 
tūkstančius fonografuotų liau
dies dainų Lietuvoje, tautosa
kos archyvuose, ir visada išei
davau susijaudinusi, kad nega
liu jų lygiai taip išdainuoti, 
kaip mūsų kaimų močiutės 
dainininkės.

Tema solistei palietė širdį, 
bet paskalbėjimo laikas baigė
si.'

Vokietijoje amerikiečių lei
džiamas laikraštis “Die Neue 
Zeltung”, kuris yra labiausiai 
pasklidęs ir spausdinamas mi
lijoniniais tiražais, paskutiniu 
laiku įsidėjo M. K. Čiurlionio 
Saulės sonatos andante. Kartu 
rašoma, kad Čiurlionis yra ab
straktinio meno pirmtakas. Jis 
turėjęs įtakos pačiam abstrak
tinio meno pionieriui Kadins- 
kiui, kuris pažino Čiurlionio 
tapybą. Kartu prisimenama, 
kad Paryžiuje UNESCO lei
dykla išleido Aleks Ranito pa
rašytą monografiją apie Čiur
lionį.

Kitame to paties laikraščio 
numeryje įdėta V. K. Jonyno 
iliustracija iš Goethės "Mainzo 
apgulimo”. Knygą į prancūzų 
kalbą išvertė Raymond 
Schmittlein (Kaune 
profesorius). Knygoje 
trijų spalvų Jonyno 
darbai. Tarė kita ko 
kad Jonyno darbai 
naujoviškumu ir fantastiniu 
turtingumu, kaip anksčiau jo 
piešiniai pasižymėjo šaltumu. 
Recenzentas mini, kad Jony- 
nas šiuo metu esąs grafikos 
profesorius Paryžiuje. Čia rei
kia patikslinti, kad Jonynas 
profesoriavo tik Freiburge, o 
Paryžiuje yra tik rengęs paro
das. Lapkričio paskutinėmis 
dienomis jis atvažiavo į Ame
riką.

buvęs 
įdėti 27 
grafikos 
minima, 
dvelkia

iš 
so-

de-
su

į TAI ( INE KNYGA—TAUTOS JĖGA!

VENTOS (J. Rimeikio, Vokietijoje) leidiniai : — naujau-
i šia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika-

laukite šiuo adresu: V. JONIKAS, 307 VVater St., Brooklyn L . 
i—

NOBELIO PREMIJŲ
ĮTEIKIMAS

ALOYZO BARONO 
PIRMOJI NOVELIŲ KNYGA

•

Aloyzas Baronas pradėjo ra.- 
šinėti dar mokyklos suole Kau
ne. Pirmuosius darbus — eiles 
ir noveles — spausdino Atei
ties Spinduliuose, Ateityje ir 
kituose laikraščiuose. Tuo pa
čiu metu reiškėsi ir kitas ta
lentas — satyra ir humoras. 
Atsidūręs Vokietijoje, pokario 
metu jis matė sugriautus mies
tus, paniekintą ir nuskriaustą 
žmogų, šias pokario temas ir 
pradėjo praskleisti novelėse ir 
jas tuometinėje periodikoje 
spausdinti. Surinkęs šias nove
les ir dar papildęs Amerikoje 
parašytomis, išleido pirmąją 
novelių knygą “žvaigždės ir

N*.' j—--

Fr. Schillerio “Dimitrijus” ir Lietuva

Sakoma, kad vokiečių didy
sis dramaturgas Fr. Schilleris 
kiekvienai tautai padovanojęs 
po dramą su kokiu nors jos 
tautiniu herojum. Šitaip jis da
vęs šveicarams “Vilių Tellių”, 
prancūzams — “Orleano Mer
gelę”, ispanams — “Don Car- 
los”, anglams — “Mariją Stu- 
artę”, vokiečiams — “Plėšikus” 
ir “Walenšteiną.” Bet ką jis 
paliko lietuviams? — Gal būt, 
didįjį Lietuvos kanclerį Leoną 
Sapiehą, nes šis yra vienas vei
kėjų jo “Dimitrijaus” dramoj. 
Tik, deja, pačios dramos, ku
rioj pagrindine figūra yra pre
tendentas į Rusijos sostą Pse- 
udodimitrijuSį Schilleris iki 
mirties nesuspėjo pabaigti. Pa
liko tik apmatus ir fragmen
tus (I ir n aktus).

Po Schillerio mirties jo drau
gas Goethe buvo pasiryžęs “Di
mitrijaus” dramą užbaigti. 
Nors šis poetas pasiryžimo ne
ištesėjo, bet pati jo mintis — 
Schillerio kūrinį tęsti ir užbaig
ti — vokiečiuose nedingo. Ją 
norėjo vėliau realizuoti kitas 
žymus vokiečių dramaturgas F. 
Hebbelis. Tačiau, pradėjęs dirb-

Gruodžio 10 d. Stockholme 
įvyksta viena iš didžiausių šių 
metų kultūros švenčių. Tą die
ną švedų Akademijos Rūmuo
se, dalyvaujant visų kraštų at
stovams, Mokslo Akademijos 
nariams, švedų karalius Gus
tavas VI įteikia Nobelio premi
jas visiems laureatams. Pir
mosios premijos buvo skiria
mos už literatūrą, vėliau prie 
jų buvo prijungtos ir mokslo 
premijos. Iš tradicijos literatū
ros laureatas yra šventės cent
rinis asmuo. Apie šių metų 
literatūros laureatą Paer La- 
gerkvistą plačiau parašysime 
kituose mūsų “Kūrybos prie
do” numeriuose ir “Darbinin
ko” atkarpoje spausdinsime jo 
“Vestuves”, kurios yra laiko
mos pačia geriausia švedų li
teratūros novele.

ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI

vėjus”. Joje yra sutelkta net 
23 novelės. Tai didelė knyga.

Kas sekė jo straipsnius, pa
sirodžiusius Amerikos spaudo
je, pastebėjo jo nerimą, jo ra
dikalumą ar šauklį pabusti. 
Toks jis yra ir savo pirmoje 
knygoje — pilnas nerimo, ilge
sio ir veržimosi. Jis savo kny
gą pradėjo gražiu sonetu, ku
ris nusako ir visą knygos link
mę. Pačiose pirmosiose eilutė
se ten skaitome: “Jie klaidžioja 
amžinam ieškojime, ir pilna il
gesio jų žingsniuos netik
ruos...” Ieškojimas ženklina jį 
kaip rašytoją: jis nori surasti 
tikrąją žmogaus vertę, paže
mintą ir nuskriaustą išvesti į 
kitą šviesesnį kelią, 
kažkas,
žmogaus planus, ir 
klumpa, kenčia ir nežino, kur 
eiti, kur veržtis. Jis mato prieš 
save idealų pasaulį, kuriam iš
reikšti vartoja žvaigždžių sim
bolį.

f

Ir šis Al. Barono pasaulio su
pratimas yra poetinis, ne gry
nai beletristinis. Jis ryškina 
kaip tik tuos momentus, kurie 
pilni nerimo, nesuvokiamo de
gimo, kylančio iš daugelypės 
dvasios prieštaravimų. Todėl 
nenuostabu, kad autorius pir- 
mon vieton pastato idėją. No
rėdamas ją dar labiau išrys 
kinti, jis leidžia savo veikėjams 
filosofuoti arba pats sampro
tauja ir tai susilpnina meniš
kąjį knygos apipavidalinimą.

Bet yra 
kas nuolat sumaišo 

žmogus

Al. Baronas turi daug ir 
minčų ir idėjų, ir puoselėdamas 
stilių, jis tai galės išvystyti į 
brandžią kūrybą, šiuo metu jis 
gyvena Chicagoje ir greit iš
leis naują knygą.

(Aloyzas Baronas—ŽVAIGŽ
DES IR VEJAI, novelės. Išlei
do Ventos leidykla Vokietijoje 
1951 m., 238 psl., kaina 2 dol. 
iVršelis dail. Al b. Bielskio).

KULTŪRINĖ KRONIKA

ti, nuo Schillerio atsisakė su
kūrė savo “Dimitri jų”. Pas
kiausiu laiku Goethės minties 
ėmėsi vienas teatro mėgėjų, 
Marburge gyvenąs Teodoras 
Janssen.

Prie Schillerio dramos baigi
mo jis dirbo apie trisdešimt 
metų su viršum, žinoma, laisva- 
laikiu atitrukdamas nuo savo, 
kaip valstybės tarnautojo, pa
reigų. Prieš pradėdamas rašy
ti, T. Janssenas išstudijavo šal
tinius liečiančius Pseudodimit- 
rijų ir to laiko Maskvos, Lietu
vos ir Lenkijos santykius. Pas
kiau, pradėjęs rašyti, jis sten
gėsi atspėti Schillerio mintį pa
liktus apmatus. Vienai scenai 
jis dažnai sueeiliuodavo iki 20- 
30 varijantų, kad paskiau būtų 
galima atrinkti tinkamiausią. 
Pagaliau iš gausybės medžia
gos buvo sukomponuoti penki 
aktai, kurių antrasis buvo išti
sai paimtas iš Schillerio. Kaip 
paprastai klasikinėse dramo
se, T. Janseno kūriny aukš
čiausias veiksmo taškas ir dra
mos lūžis įvyksta 3-me veiks
me, kai Dimitrijus patiria, kad 
jis nėra karališkos kilmės.

Nikalojus Medtner, žino- 
rusų muzikas, buvęs muzi- 
profesorius Maskvoje, vė- 
iš Rusijos pasitraukęs ir

• Beethoveno gimtuosius na
mus Bonnoje, kur yra įrengtas 
ir didžiojo muziko muziejus, 
šiemet iki spalio mėn. aplankė 
10,000 žmonių iš viso pasaulio 
kraštų.

mas 
kos 
liau
gyvenęs Vakaruose, mirė Lon
done, sulaukęs 71 me
tų. Jo paskelbtas kūrinių kata
logas turi 60 kompozicijų.

• Griežtą cenzūrą Rytų Vo- 
kitijoje rusų įvesta dailininkų 
darbams, kurie patekdavo į 
parodas ar būdavo pakabinami 
viešuose pastatuose. Cenzūra 
tikrins ir visus teatrus, stato-

Šitą Janssen “Dimitrijaus” 
drama susidomėjimas teatro 
sluoksniuose yra nemažas, tik 
vargu ar daug kur ji bus su
vaidinta, nes reiktų daug išlai
dų brangiems drabužiams ir 
dekoracijoms. Tuo tarpu mini
mą dramą tepasiryžo pastatyti 
tik Šveicarijos Bazelio teatras.

Nors “Dimitrijaus” dramos 
fone stovi Rusijos “liūdnasis 
laikmetis” (smutnoje vremia), 
tačiau Lietuvos vaidmuo tuo 
laiku Rusijoj buvo didelis. To
dėl ir Schillerio dramos apma
tuose yra Lietuvos kancleris 
Sapieha. Reikia manyti, kad jo 
šešėlis išliko ir Jansseno versi
joj. Tačiau kiek daug ten kal
bama apie Lietuvą ir L. Sapie
hą, tuo tarpu tiksliau pasakyti 
negalima, nes drama dar tebė
ra neatspausdinta. J. G.

" 'LAIŠKAS KNYGŲ’LEIDĖJAMS

Niekas neginčys, kad lietu
viška knyga labiausiai sulaiko 
nutautėjimą, ypač tarp jau
nimo. Tačiau dabartinėse ap
linkybėse lietuvišk. knygos ke
lias į skaitytojus dėl kelių prie
žasčių yra labai sunkus. Leng
viausia skaitytojui pasiekiama 
kny’ga JAV. Ten ji lengviau 
gaunama ir lengviau įperka
ma. Daug sunkiau, ir net labai 
sunku, ją įsigyti tuose kraš
tuose, kur atlyginimai už dar
bą yra mažesni, pvz., Pietų 
Amerikoje, Europoje ir Aust
ralijoje. Iš dolerių kraštų įga
benti vienakrtinėmis siuntomis 
didesnius knygų kiekius yra 
beveik neįmanoma. Tačiau ir šį 
reikalą nors ir su nemažais 
sunkumais, būtų galima su
tvarkyti, įsteigus užsakymo a- 
gentūras ir pagal jų duotus ad
resus knygą siųsti tiesiog skai
tytojams. (šį būdą panaudojo 
Lietuvos Istorijos leidėjai). 
Tačiau šį klausimą sutvarkius, 
susiduriama su kainomis.

Jeigu JAV knyga kainuoja 3 
d<įl.. kas J A-V atitinka maž
daug 3 valandų vidutinio dar
bininko atlyginimą, tai Austra
lijoje pagal valiutos kursą ta 
knyga kainuoja 27 šilingus, ar-

C. Petrikas, Australija dol., tai Vokietijoje ji turėtų 
kainouti 4-5 DM., Australijoje 
— 14-15 šilingų ir tt. Žinoma, 
tokia kalkuliacija kiek nepa
ranki leidėjams, bet jiems nuo
stolių nepadarys. Dabar spaus
dindami knygas, jie turi gal
voje tik JAV rinką, (labai ma
ža jų išeina į užsienį), o laiky
damiesi šito apskaičiavimo, lei
džiamąjį tiražą galėtų padidin
ti 800-1000 egz., kas kainuotų 
labai nedaug. Suprantama, 
toks darbas neduotų daug pel
no, bet knyga pasklistų daug

mus veikalus, koncertus ir ma
žosios scenos vaidinimus. Taip 
pat cenzūrai priskiriama ir 
plokštelių priežiūra, kad nebū
tų įdainuojama ar įgrojama

• T. E. Eliot’ui, žinomam 
anglų poetui ir dramų auto
riui, gruodžio 1 d. Paryžiaus 
universitetas suteikė garbės 
daktaro titulą.

• Mokslo .Akademija Got- 
tingene, Vokietijoje, šiemet mi
nėjo 200 metų sukaktį. Iškil
mėse dalyvavo Danijos, Švedi
jos, Belgijos ir Prancūzijos 
Mokslo Akademijų atstovai.

• “Salon” didžiąją sezono 
parodą atidarius, Paryžiaus 
policija iš parodos išėmė 7 
komunistams palankių dailinin
kų paveikslus. Parodos orga
nizatorius dail. Pier Paul Mon- 
tagnac pareiškė, kad policija 
veikė vyriausybės įsakymu. 
Paryžiaus komunistinė spauda 
pakėlė triukšmą, kam vyriau
sybė maišosi į laisvo meno gy
venimą.

• Amerikos dailės pirmoji 
po karo paroda buvo atidaryta 
Berlyne, Schoeneberge. Joje 
buvo išstayta 65 paveikslai iš 
18, 19 ir 20 amžiaus, 
“priešvalstybinio ir prieškomu- 
nistinio elemento”.

• Roy Elihu Travis, jaunas 
amerikiečių kompozitorius iš 
Los Angele, laimėjo George 
Gershvvin premiją 1000 dol. už 
“Symphonie Allegro”. Gruo
džio 1 ir 2 d. simfonija buvo 
išpildyta «New Yorke, diriguo
jant Dimitri Mitropoulos ir 
dalyvaujant pačiam autoriui.

• Austrijos meno turtai, da
bar išstatyti Bostono meno ga
lerijoje, 1952 m. po Velykų bus 
vėl išvežti į Europą. Jie bus 
išstatyti Norvegijoje, paskui 
-Vienoje ir grąžinti į Innsbru- 
cką, iš kur buvo paimti. Iki 
šiol Bostone šiuos meno turtus 
apžiūrėjo apie 4 milijonai lan
kytojų.

• Jaunimo bibliotekų tarp
tautinis kongresas įvyko Mu- 
enchene, Vokietijoje, lapkričio 
16-18 d. Pagrindinį referatą 
skaitė ispanų filosofas Ortega 
y Gasset. Kongrese dalyvavo 
vadovaujantieji literatūros ir 
dvasinio gyvenimo asmenys iš 
Šveicarijos, Austrijos, Prancū
zijos, Olandijos, Austrijos i r 
JAV.

ba maždaug 6 valandų darbo 
vidutinio darbininko atlygini
mas, o Europoje (Vokietijoje, 
Prancūzijoje) bei Pietų Ame
rikos valstybėse — dar dau
giau. Ir tų kraštų lietuviai ne
gali įsigyti lietuviškos knygos, 
nors ii’ labai norėtų ir net 
nugalėtų visus valiutų suvar
žymo sunkumus.

Nežinau, kaip yra kitur, bet 
pas mus, Australijoje, žmonės
nori skaityti. Australijoje lie- plačiau, 
tuvių yra apie 5000, o geres
nės knyos išperkama 300-500 
egz., vadinasi knygą perka 7- 
8%. Tokio procento Lietuva 
niekada neturėjo.

Tokia padėtis reikalauja ieš
koti išeities, kad knyga pasklis
tų ir aukšto ir žemo štandarto 
kraštuose, nes ji padeda išsau
goti lietuvybę ir stiprina išeivio 
dvasią. Manau, kad šiuo atsiti
kimu galimos dvi išeitys:

1. Leidėjai turėtų žemesnio 
atlyginimo kraštams knygų 
kainas derinti ne pagal JAV 
standartą, bet pagal tose vals
tybėse mokamą atlyginimą. 
Jeigu JAV knyga kainuoja 3

2. JAV spaudos darbas, pa
lyginus su kitais kraštais, yra 
labai brangus. Mano apskaičia
vimu, pvz. Australijoje, knygų 
spausdinimas kainuoja 40% pi
giau negu JAV, įskaitant ir 
knygų persiuntimo išlaidas. 
Todėl knygų leidėjai turėtų 
ieškoti pigesnių knygų spaus
dinimo kraštų. Tai atpigintų 
pačią knygą ir padarytų ją la
biau visiems prieinamėsnę.

Galimas daiktas, kad atsiras 
ir kitų kelių patenkinamai iš
spręsti šį klausimą, tačiau šiaip 
ar taip reikalas skubiai svars
tytinas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
J. Žilevičius — TĖVYNEI 

LAISVES. Mišriam chorui. 
Kūrinys dedikuotas “Čiurlio
nio” ansambliui. Viršelį piešė 
dail. A. Galdikas. Išleido “Pa
švaistės” leidykla Nevv Yorke, 
spausdinta V. Vokietijoje. Kai
na $0,75.

Vladas Jakubėnas — ŽEME 
KRYŽIŲ IR SMUIKELIŲ. Že
mam balsui. Viršelis dail. A. 
Galdiko. Išleido “Pašvaistės” 
leidykla Nevv Yorke. spausdin
ta V. Vokietijoje, kaina $1.00.

MARGUTIS, lapkričio, 11 
nr.
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• A. J. Jokūbaitis, gyv.
Brookllne, Mass., turi paruošęs 

• eilių rinkinį “Mūsų dienos — 
buities žiedai”. Tautosakos 
rinkėjui J. Būgai jis suteikė 
daug vertingos medžiagos iš 
Vadoklių apylinkės. Be to, pa
dovanojo nemaža rūbų.

• Vet. dr. S. Jankauskas, 
Lietuvoje buvęs Veterinarijos 
Departamento direktorius ir 
Veterinarijos Akademijos rek
torius, iki šiol dirbo Chicagoje 
paukštienos inspektoriaus pa
reigose. Šiomis dienomis persi
kėlė į Toledo, Ohio, kur sava
rankiškai dirbs prižiūrėdamas 
vienos įmonės paukštienos ga
mybą.

• Prof. Ign. šlapelis priim
tas į Ulinois valstybės Dailinin
kų Sąjungą.

• Dr. Jonas Bakšys, sėk
mingai išlaikė gydytojo egza
minus Ulinois valstybėje gydy
tojo praktikos teisei gauti.

Bern. Brazdžionis dalyvaus 
literatūros šventėje sausio 6 d. 
1952 m. Sokolų salėje, Chica
goje. Skaitys savo naujausius 
kūrinius.

• J ui. Kazėno oktetas Cle- 
velande dainavo vokiečių kul
tūros draugijos parengime. 
Koncerto klausėsi apie 450 
žmonių. Okteto dainuojamas 
dainas publika sutiko labai šil
tai ir kėlė daug ovacijų.

• Laikraščio “žvaigždės” 
redakcija ir administracija per
sikelia į Chicagą, 5541 S. Pau
lina St. Laikraštį redaguos T. 
J. Kidykas, S. J.

KLEBONIJOJE IKARAI’ šeiminin
kė* darbo. Esu patyrusi virėja ir 
apskritai puikiai pažįstu namų ruo
šą. Turiu geras rekomendacijas. Jei 
kuriam iš gerb. klebonų reikalinga . 
šeimininkė, prašome kreiptis: Mrs. 
NN. c/o Eglutės Administracija, 
Box 22, Brockton 68, Mass.

(64)

WLOA

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

1550 KYLOCYCLES Į
t KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai. |
• > Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: *

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA t
BRADDOCK, PA. +

Vf 4-441 I44IIIT 4411I >1414 I

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
•EATAIHENIAIS 2 VAI. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangorris transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t Vestuvės.
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND

J. P. OINKU8 
Direktorių*

STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS 
Muziko* Dir.

BROOKLYN 11, N. Y

V. I BAREVIcn S
Pranešimų Dir.

t11-ti metai kai visi klauso— J

JACK J. STITCAS, Dir.
1264 White SL, Hiliside, N.

Tel. WAverly 6-3325

4:45 - 5:30 vai. p.p 

Stotis WEVD (Netv York) — <?

::
s 
t

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

1330 kil., 107.5 meg.

J.

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CLEVELAND, OHIO

Lietuvos universitetui, į- 
steigtam Nepriklausomybės 
pradžioje ir vėliau pavadintam 
Vytauto Didžiojo vardu, 1952 
m. vasario 16 d. sueis 30 me
tų. Šiai garbingai sukakčiai pa
minėti susidarė komitetas, į 
kurį įeina įvairių kultūrinių a- 
kademinių organizacijų atsto
vai. Minėjime numatomos dvi 
dalys: iškilmingas posėdis su 
menine progrima ir akademi
nio stiliaus pobūvis.

Lituanistikos mokykla vis 
dar negali pradėti kaip reikiant 
dirbti, nes tebėra neišspręstas 
patalpų klausimas. Vyresnioji 
mokinių grupė pradėjo moky
tis ketvirtadienių vakarais lai
kinai prisiglaudusi Norwoodo 
bibliotekos rūsyje. Jei čia dar 
yra bent minimalios sąlygos, 
nes galima naudotis rašomąja 
lenta, tai kitų grupių padėtis 
sunkesnė, nes joms reikia ten
kintis atsitiktinėmis patalpo
mis, kur mokyklinių įrengimų 
visai nėra.

Lietuvių kalbos pamokų šv. 
Jurgio parapijos mokykloje lie
tuvių vaikamas vis dar nėra. 
Sunku galvai apie tai mąstant 
ir s unku širdžiai tai pergyve
nant: kodėl gi taip gailimą lie
tuviui jo gimtojo žodžio? Ne
sulaukdami atsakymo į paduo
tus raštus, tėvai jau rengiasi 
pradėti rašyti vyskupui indivi
dualius prašymus.

Tikintieji lietuviai daugiau
sia spiečiasi apie lietuvių para
pijas — šv. Jurgio, kur klebo
nauja kun. V. Vilkutaitis, ir 
Švč. Panelės Neperstojančios 
Pagalbos, kur klebonauja kun. 
J. Angelaitis. Bet dėl įvairių 
priežasčių nemaža jų priklau
so ir kitoms parapijoms. Mums 
praneša, kad kelios dešimtys 
šeimų yra prisirašiusios prie 
Fatimos Dievo Motinos para
pijos. esančios taip pat lietuvių 
gyvenamame rajone — 6822 
Lexington Avė. Norėdami reli

WWRL 1600 kc

ginį patarnavimą gauti gimtą
ja kalba, jie rengiasi prašyti 
vyskupą duoti jiems lietuvį ku
nigą, ypačiai kad šiam jų su
manymui pritariąs ir pats jų 
klebonas. Tuo būdu susidarytų 
naujas lietuviškas religinis ži
dinys su lietuviu kunigu prie
šaky. *

Vyčių 25 kuopos lapkričio 22 
d. surengto šokių vakaro paža
dėtas pelnas, kurio gauta $131,- 
60, perduotas BALFui. Bravo, 
Vyčiai!

Jaunimo organizacijos šelpia 
Vokietijoj likusius tremtinius. 
^Ateitininkų moksleivių kuopa 
yra įsipareigojusi padėti dviem 
Diepholzo gimnazijos kuopos 
ateitininkėms ir reguliariai 
joms nusiunčia pinigų bei siun
tinėlių. Skautai prieš šventes 
surinko ir išsiuntė daiktais ir 
pinigais 170 dolerių.

Dirvos leidimą netrukus per
imsianti naujai įsisteigusi Vil
ties draugija, pasišovusi rūpin
tis tautininkų spauda.

SLA 36 kuopa gruodžio 1 d. 
lietuvių salėje surengė dainų ir 
šokių vakarą. Dainos choras, 
vadovaujamas Pr. Pesio, sudai
navo tris dainas, N. Braziulie- 
nė, dr. A. Nasvyčio pianinu pa
lydima, padainavo solo, Alek
naitė, žinomo SLA veikėjo J. 
Aleknos duktė, Amerikoj gi
musi lietuvaitė, padeklamavo 
Maironio eilėraštį “Kur bėga 
Šešupė,” E. Galdikienė ir J. 
Alekna, Pr. Pesio pianinu pa
lydimi, padainavo tris duetus ir 
kt. Programoj šalia naujųjų 
ateivių gražiai rodėsi ir seno
sios emigracijos lietuviai, ku
riais anksčiau ir tesirėmė kul
tūrinis Clevelando lietuvių gy
venimas. Po programos, kaip 
paprastai, buvo šokiai, loterijos 
ir kt. J vakarą atsilankė aįše 
200 žmonių.

- A. B.
Veroniką Sadauskienę - Sad- 

mey, prieš trejetą savaičių, 
sunkvežimis važiuodamas at
bulas ir tai prieš raudoną švie
są sunkiai sužeidė. Ji porą sa
vaičių išgulėjo ligoninėje, o 
dabar gydosi namuose. Sveika
tos padėtis tebėra sunki. Ligo
nė daug dirbo Šv. M. M. Ne- 
perst. Pagalbos parapijai, ypač 
įvairiuose parengimuose - ban- 
kietuose.

BALFo 55-tas skyrius sau
sio 19 d., 1952 m. Lietuvių sve
tainėje ruošia vakarą su gra
žia menine programa. Visu 
parengimu rūpinasi Simonas 
Laniauskas, o menine progra
ma Rudokienė.

Padėka
Šv. Jurgio parapijos klebo

nui už nemokamą leidimą pa
sinaudoti BALFo koncertui 
parapijos sale, kun. Dr. K. šir
vaičiui už nuoširdų žodį, vi- ' 
siems veltui attikusiems kon
certo programą — mieliesiems 
solistams Juzei Krištolaitytei 
ir Juliui Kazėnui už ypatingai 
gražų dainavimą, kruopščia- 
jam mūsų chorvedžiui muzikui 
Pr. Ambrazui su choru už pui
kiai attiktas dainas, smagie
siems mūsų talkininkams B. 
Auginui su V. Raulinaičiu, ska
niai ir prasmingai mus prijuo
kinusiems, pasigėrėtinai pui
kiam pranešėjui Juozui Stem- 
pužiui ir visiems koncerto da
lyviams visų mūsų vargstan
čiųjų tautiečių vardu nuošir- 
džiausis dėkui.

BALFo 38 skyr. Valdyba
Spaudos kioskas, vedamas 

V. Rocevičiaus, namų adresas 
7117 Lawnview Avė., Cleve
land. Ohio. platina visas lietu
viškas knygas , priima “Darb- 
ninko”; “Aidų”, “Draugo” 
‘Lietuvių Dienų”. “Kario" ir 
kt. laikraščių prenumeratas, 
skelbimus ir aukas. Kioske, 
kuris atidaras kiekvieną sek
madienį šv. Jurgio parapijos 
salėje, galima įsigyti lietuviškų 
kalėdinių, vardinių ir gimimo 
dienos atvirukų.

DARBININKAS

S H E N A N D O A H.
Gimtadienio pramoga

Gruodžio 2 d. šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Skyrius 
surengė savo metinę pramogą 
— gimtadienio vakarienę su 
vaidinimu, tautinais šokiais ir 
dainomis. Programoje dalyva
vo operos dainininkė Veronika 
Suppa, Petrauskaitė, su savo 
vyru, Philadelphia Civic Ope
ros dirigento pagelbininku.

Gimtadienio pramogos bū
na labai įdomios savo išoriniu 
puošnumu ir minties rimtumu. 
Yra tai savo rūšies lietuviškų 
ir JAV stalų papuošimo paro
da. Dvylika puošniai parėdytų 
stalų, vaizduojant dvyliką mė
nesių istorinius bei religinius 
gyvenimo įvykius. Vasario mė
nesio stalas buvo papuoštas 
lietuviškos vėliavos spalvomis. 
Viduje stalo stovėjo Lietuvos 
kaimo rankų darbo puošni baž
nytėlė. Šventoriuje stovėjo lie
tuviškas, rankų darbo, meniš
kas kryžius. Kitas vaizdas, tai 
Vytauto susitikimas su Birute. 
Aplink stalą, prie kiekvienos 
lėkštės, stovėjo tautiškais 
drabužiais aprėdytos lietuviš
kos lėlės. Stalo papuošimo 
reikšmę paaiškino vakaro ve
dėja, o scenoje, mokyklos vai
kučiai tautiniais šokiais ir dai
nomis akcentavo Lietuvos Ne
priklausomybę ir Vasario 16. 
Balandžio mėnesio stalas vaiz
davo Velykas. Prie kiekvienos 
lėkštės buvo padėtas lietuviš
kas margutis. Ir kitų stalų de
koracijos vaizdavo to mėnesio 
svarbų įvykį. Lėlės, margučiai 
ir kt. prie lėkščių padėti daly
kai buvo tai dovanos toms, ku
rios sėdėjo prie stalo.

Teisingai vienas kalbėtojų 
pasakė, kad tai yra mūsų mo
terėlių liaudies menas, vaiz
duojantis mūsų tautos sielos 
grožį. _

Ši pramoga tapo labai po
puliari. Bilietų pareikalavimas 
buvo keliolika kartų didesnis, 
negu kad svetainė gali sutal
pinti žmonių. Daugelis pyksta, 
kad negali gautį bilietų.

Hartford, Conn.
Šv. Jono Evang. Dr-jos me- 

tinis susirinkimas įvyko gruo
džio 2 d. Ateinantiems metams 
buvo perrinkta ta pati skyriaus 
valdyba: A. Stankevičius — 
pirm., A. Urbonas — vicepirm., 
Al. Staniulis — sekretorius, A. 
Kelėnas — iždin., Al. Petraitis 
— finansų sekret., J. Kasmo- 
naitis — 3-čiasis' sekrt. Kasos 
globėjais išrinkti K. Skorups- 
kas ir S. Gaučius. Draugijų at
stovai — J. Bernotas ir P. Ge
dutis. Garbės teisėjai J. Mon- 
čiūnas, J. Busilas ir V. Labec- 
kis. Revizijos komisija — E. 
Mončiūnas ir A. Povilonis. Ko
respondentu A. J. Patickas.

Draugijos valdyba sausio 
mėn. duos pilną draugijos veik
los apyskaitą.

Linkėtina valdybai ir toliau 
taip pat uoliai dirbti draugijos 
naudai. A J. P.
BALF vajų tebetęsia
Amerikos Legijono Lietuvių 
Postas lapkričio 24 d. paminė
jo Lietuvos‘kariuomenės įsikū
rimo sukaktį. Programoje Vy
rų Oktetas gražiai padainavo 
kariuomenės lietuviškų kariš
kų ir liaudies dainų. Jaunimo 
grupė pašoko gražių lietuviškų 
šokių. Kalbėjo prel. Ambotas, 
BALF atstovas Jonas Valaitis, 
Sereika. Programą vedė Straz
das.

Kadangi Europoje likusiųjų 
tarpe yra nemaža buvusių Lie
tuvos karių, tad jiems ir ki
tiems likusiems Europoje lietu
viams parinkta aukų, kurios 
pasiųstos BALFui, viso $70. 
Anksčiau surinktų aukų BALF 
centrui prisiuntė $150.00.

Pranešimas* LDS 6 kuopos 
nariams

Metinis LDS narių susirinki
mas įvyks gruodžio 16 d. 1 v. 
p.p. parapijos mokyklos salė
je. Prašoma visus narius daly
vauti. Bus renkamas metinis 
nario mokestis už “Darbinin
ką.”

LDS 6 kuopos raštininkas
A. J. Paleckis

PA.
Šiemet stalai buvo papuošti 

keliomis dienomis anksčiau ir 
svetainė buvo atdara penkta
dienyje ir šeštadienyje, kad ne
gavusieji bilietų ir norį stalų 
papuošimą pamatyti, galėtų 
ateiti ir pasigerėti. Per tą lai
ką svetainę aplankė apie tūks
tantis žmonių. Svečias

Kietųjų anglių kasyklos mū
sų apylinkėje pradėjo dirbti po 
keturias -penkias dienas sa
vaitėje. Tuomi angliakasiai pa
tenkinti. Mat, pereitą vasarą 
kasyklose darbas ėjo silpnai, 
dirbo po dvi tris dienas savai
tėje. Lietuviai iš kasyklų apy
linkės keliasi į didmiesčius, y- 
pač jaunimas. Miestuose už
darbiai geresni ir darbus grei
tai gauna.

Drabužių vajus
Šv. Jurgio lietuvių parapija 

turėjo dėvėtų drabužių vajų. 
Drabužių surinkta daug. Pa
siųsta Balfui keturiasdešimt 
trys dėžės. Viso 1,260 svarų. 
Parapijos sodalietės suskirstė, 
o Antanas Ūsis su Edmundu 
Tačeliausku supakavo ir pri
rengė išsiuntimui.

Nevark. N. J.
Tradicinį Naujų Metų sutiki

mą ruošia tremtinių dr-ja, 
207 Adams St., Newark, N. J. 
Programoje linksma ir įdomi 
meninė dalis prie skaniai pa
ruoštos vakarienės. Pelnas ski
riamas Vokietijoje vargstan
tiems tautiečiams šelpti. Kvie
čiame visas kaimynines kolo
nijas dalyvauti.

Vietiniai lietuviai komunistai, 
susitarę su ukrainiečiais, daly
vaujant “Sietyno” chorui, 
gruodžio 2 d. suruošė koncertą 
ukrainiečių salėje. Į kitas sales 
jų jau niekas nebeįsileidžia. 
Nors patriotai lietuviai vėlo
kai apie rengiamą koncertą su
žinojo, bet suskubo su
organizuoti pikietą. Didelė pa
garba priklauso J. V. Valickui, 
kuris visuomet labai energin
gai imasi pikietus organizuoti.

Karaliaus Mindaugo krikšto 
700 metų jubiliejaus paminėji
mas Newarke rengiamas gruo
džio 23 d.

New Britai n. Conn.
ALTo vakaras, ruoštas lap

kričio 18 d., labai gražiai pa
vyko. Kalbėjo J. Valaitis, iš 
Waterburio, A. Ramanauskas iš 
New Haven, E. Reikenis ir kun. 
V. Karkauskas, vietos parapi
jos klebonas. Jis jautria kalba 
kreipėsi į susirinkusius ir kvie
tė išlikti patriotais lietuviais, 
kokiais iki šiol buvo. Kvietė 
prisidėti ir savo aukomis prie 
Tėvynės vadavimo darbo. Ta 
proga aukų buvo surinkta 101,- 
30 dol.

ALTui aukojo: po $5 —kleb. 
kun. V. Karkauskas ir J. Raš- 
kevičius. Po $3: J. Radzevi
čius ir P. Liudzienė. Po $2: J. 
Beniušis, A. Černiauskas, P. 
Stirbienė, P. Šimkienė, J. 
Maksimavičius, L. M. J. Liū- 
džius. Po $1: Semaška, Demi- 
kis, O. Jankauskienė, J. Stan
kevičius. J. Kemzūra, O. Savo- 
nier.ė, P. Kavolis. V. Žalnierai- 
tis, J. Burnauskienė, E. Gidei- 
kienė, V. Kasparavičienė, Pes- 
čienė, J. Riktoraitis, R. Žvina- 
kus. S. Kasper, M. Jesiukevi- 
kienė, Drautas. Griškevičius, 
A. Vabalas, J. Vabalas, J. ščiu- 
kas. Karosas, Kauneckis, 
Bartnikas. čekanavičius. Je- 
kienė, E. Lenk, A. Staškeliū- 
nas, M. Grimaila, J. Lastaus- 
kas, S. Rudnickas. A. Snars- 
kas, P. Kublickas, B. Lukaše- 
vičius, Z. Dalansgauskas. P. 
Gudinąs. 0. Rutkauskienė, O. 
Janinienė, O. šupšinskienė, A. 
Šatienė, M. Šarkuvienė. V. 
Blažauskienė, A. P., K. Stepo
naitis, F. Poškienė. K. Smita- 
vičienė, M. Valauskienė, A. 
Kašėtienė. J. Vasiliauskienė, M. 
Janušonienė. A. Masiūnienė. H. 
Jukna. S. Spudulis, M. Turs
kis, P. Jasiukevičius. S. Sli- 
vinskas. Kiti aukojo mažesnėm 
sumom.

Eilėraščių padeklamavo T. 
Griškevičiūtė, L. Lukoševičiū-
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Ned. D. Griffiths 91 metu ir jo žmona 89 met., iš Los Angeles, at
šventė savo 72 metu vedybinio gyvenimo sukakti. .Senelių gyvenimo 
šūkis buvęs — “Būk geras savo artimui”. Bet koks ginčas jų tarpe 
buvo draudžiamas.

tė ir Giedraitytė. Tautinių šo
kių grupė, vad. K. Marijošienės, 
pašoko keletą taut. šokių ir 
padainavo liaudies dainų. Va
karo programai vadovavo A. 
Giedraitis. Po to buvo šokiai 
prie turtingo bufeto, kuris taip 
pat davė pelno. B. M.

Paterson, N. J.
— BALFo rinkliava šioje 

nedidelėje kolonijoje pasibaigė. 
Viso surinkta 335 dol. aukų. 
Kleb. kun. J. Kintai paskelbus 
ir paraginus bažnyčioje aukoti 
Vokietijoje esantiems sene
liams ir ligoniams, žmonės per 
pamaldas suaukojo 93.14 dol. 
Rinko pats Balfo pirm. J. 
Spramaitis. Prie to dar klebo
nas pridėjo savo 10 dol., o Bal
fo pirm. J. Sprainaitis— 5 dol., 
iš J. Rugio gauta — 5 dol. Ki
tos didesnės sumos jau buvo 
paminėtos “Darbininke” anks
čiau. Taigi geros valios žmo
nėms. ypač J. Janulevičienei 
(ji viena surinko 196.50 dol.) 
pasidarbavus, o geraširdžiams 
lietuviams didesnėmis sumo
mis parėmus, ir patersoniečiai 
šiek tiek palengvins savo br> 
lių tremtyje vargo naštą.

— Klebonas kun. J. Kinta 
bažnyčioje paskelbė, kad dar 
du trečdaliai tremtinių neįsi
rašė į parapiją. Atvažiavome 
dauguma per Katalikų Misiją, 
stovyklų klebonai rašė apie vi
sus geriausias atestacijas, čia 
radome savo brolių sunkiu dar
bu pastatytas bažnyčias, o da
bar net padėti jas išlaikyti ne
norime. Jurg. Ežer.

• M. Mensiskaitė, ilgametė 
LRKSA centro raštinės Wil- 
kes-Barre, Pa., tarnautoja su
situokė su W. Goreckiu.

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

BROCTTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS GĖRIMAI MALONUS PATARNAVIMAS

101 COOPER
Tel

ST., B KI.VN 7. N. Y.
CK 2-8589

COOPFR

Savininkai: FRANK MILAS
JOHN L. RIMŠA

DIDŽIAI GERBIAMIEMS 
"DARBININKO” KORES

PONDENTAMS

Vieną kartą sutarkime tvir
tai: rašyti apie praėjusius įvy
kius tuojau, o apie būsimus pa
rengimus bent savaitę anks
čiau. Dabar būna taip, kad apie 
buvusią šventę parašoma po 2 
savaičių, o apie būsimą —prieš 
2 dienas. Redakcija labai 
dažnai gauna “Special Delive- 
ry”, kai laikraštis jau leidžia
mas į mašiną arba net būna Iš
vežtas į paštą. Korespondentas 
pyksta, kad jo “labai svarbus 
pranešimas” į laikraštį neįtil- 
po. Juk tas svarbus parengi
mas nebuvo sugalvotas per 2-3 
dienas, o rengtasi gal 3-4 sa
vaites. Kodėl anksčiau nepara
šyta? Viskas buvo iš anksto 
apgalovta, o pranešimas laik- 
čiui pąmirštas. .Paskui be rei
kalo įš’ksfhma.

Prašoma gerai įsidėmėti, 
kad “Darbininkas” spausdina
mas PIRMADIENIAIS ir 
KETVIRTADIENIAIS apie 12 
vai. dienos ir paštui atiduoda
mas 5 vai. p.p. Tomis dienomis 
jokių korespondencijų n e i 
skelbimų nerenkama, tik poli
tinės žinios, čia negali būti nuo
laidu niekam. Laikraštis, kaip 
traukinys, turi eiti, nors vė
luojantieji palieka. Taigi, neda
rykime nereikalingų išlaidų ir 
nesiųskime “Special Delė^-y”, 
jei redakcijos laiškas negali 
pasiekti bent diena anksčiau 
prieš laikraščio spausdinimą. 
Rinkėjas ir mašinistas negali 
dirbti naktį ir nemiegoti tik 
dėlto, kad korespondentai pra- 
miega. Jei kas rašo, rodos, ga
lėtų parašyti ir pora dienų 
anksčiau. Labai to prašome.

“Darbininko” redakcija.
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New Yorko vajus pasibaigė New Yorke ir apylinkėse Bostone ir apylinkėse
M

Anna,

NAUJAI ATVYKO
Lapkričio 29 d, laivu “Gene- 

ral Stewart” į New Yorką:
Albitz, Ruth
Bagdonas, Juozas, Ona
Develis, Bernhardas
Fominas, Jonas, Ona, Alek

sandra, Marija, Anatolijus
Gružas, Eduardas, Luiza 
Heiser, Eva
Heyer, Georg, Viktoria, 

Noruschas, Irene, M., Urbut- 
tis, Stanislava, Heyer, Alfred

Ivanauskas, Adelė
Jonynas, Vytautas, Kazimie

ras, Giedra
Juodvalkis, Anelė Milda, Au

gustas, Aloyzas
Jurkschat, Gustav,

Arnold L., Oswitha I.
Karalius, Franz, Gerda, Be- 

nedikt, Arminas, Barbara, Ar- 
vyd

Kolis, Lucija
Lekelis, Nadine
Lutz, Oskar
Matusevičius, Ignas
Nenorta, Bronius, Gerda, 

Charlotte
Petrulis, Adolfas
Pumpolienė, Joana, Aniliorė, 

Brigitta
Rasmin, Zita

Helene
Schaudinaitis, Edmundas, 

Helene
Taųtenhahn, Ida, Siegrid, 

Guenther
Tiknius, Vaclovas, Irma, Al

girdas
Wagner, Arthur
Lapkričio 30 d. laivu “Gene

ral Eltinge” į Nevv Yorką:
Pilkauskas, Vaclovas, Albi

na, Hedwig, Irene
Zeveckas, Ignas, Betty, Sieg- 

fried
Gruodžio 4 d. laivu “General 

Greely” į New Yorką:
Beta t, Kurt, Johann,a Sig- 

rid ''
Bumbulis, Mėta, Algird, Wi- 

totld, Irmtraut, Helene, Sig- 
fried

’Cyvas, Vaclovas, Marija A., 
Vaclovas a

Dreyer, Arthur, Herta, As- 
trid

Rerling, Friedrich W. 
tensie, Kari R.

Janevičius, Vincas
Janušonis, Mykolas 
Kawohl, Wilhelm,

Ernst, Erich, Kurt
Klein, Horst E. J.
Klumbies, Wi)helm,

Waltraud
Kraft, August M. 
Kazlauskas, Ona, Vytautas,

Petras, Ramuntis, Viktoras 
Milaševičius, Jurgis, Walt- 

raud
Nausner, Oscar, Martha 
Petronis, Balys, Vilma 
Jungbliutas, Richardas 
Pritzkat, Gustav, Elizabeth, 

Ruth, Helene,
Redetzky,

Monika
Reinhardt,
Reitnerytė,
Radzevičiūtė, Antanina 
Sęhuetz, Johanų, Ejnilie, Al

fred, Helga, Ingrid
Schwandt, WalteF, Wanda 
Suttmann, Otto, Adolphine, 

Robert, Otto
Varankeviėius, Juozas 
Vogt, Joseph
Gruodžio 7 d. laivu “General

Taylor” į New Orleano uostą: 
Austukaitytė, Irena 
Berschau, Wilhelm, Anna 
Megalaitis, Martynas, Heinz

S., Christel
Naucas, Augustas, Jovila 

Gintars
Petraitis, Kazys, Stasė, Bi

rutė, Danutė, Jonas, Kęstutis
Schneider, Kurt, Edeltraud, 

Sigrid O., Frank R.
Schwelinus, Martin, Martha,

Hildegard
Serapinas, Jonas
Sparkis, Theodor, Helene,

Valerija
Tellieps, Margarete 
ir laivu “Mauretania”: 
Mikuckis, Vacys, Ona, Vida 
Navickienė, Ona
Gruodžio 10 d. laivu “Gene

ral Muir” į New Yorko uostą 
atvyko:

Buda, Jozef, Olga, Dietmar, 
Eduard

Daraškevičius, Julius
Grigalevičienė. Katerina.

Marytė

Hor-

Else,

Anna,

Ina
Horst, Hedwig,

Adolf, Ludwika 
Marija

(Tęsinys)
BALFo Postas: K. Jesaičiai,

— $101; V. Lapšys — 73.55; 
Šv. Onos bažnyčioje rinkliava 
(airių par.) — 54.226 M. Naz- 
vackas — 52.70; G- Veršelytė 
ir A. Andrašiunienė—po 51; S. 
Kontrimas — 50.25; M. Janke
vičiūtė—50.00; M. Graužinytė
— 42.50; Pr. Vainauskas —35;
J. Valakas — 32.75; V. Padva- 
riečiai—3°.65; L. Dubauskas— 
32; J. Sakalauskas — 31; A. 
Jonikaitė » Eivaz — 30; A. 
Kulpavičienė — 29.12; St. Vai
kys — 27.50; E. ir P. Minkū- 
nai — 25.93; A. Kulpavičienė- 
A. Sodaitis — 25.33; A. Krei
vėnas — 24; J. Matyckas — 
22.75; J. Botyriai — 22.50; J. 
Plečkaitis ir A. Sodaitis po— 
22; Iz. Radzevičiūtė — 21.52;
K. Čepliauskas — 21; B. Jaci- 
kevičiai ir P. Mačiuliai — po 
20; Ciplickas — 19.85; V. Sa
vukynas — 19; Br. Kulys—18; 
A. Šetikai — 17; M. Milukienė 
ir A- Ošląpįenė po 16; A. Bag
donas—15.50; J. Keziai — 15.- 
40; J. Klimavičius ir V. Pau
lauskas po 15; T- Kubilienė, V. 
Liatukai ir M. Palienė po 13; 
Opa Tercijonienė — 12.57; A. 
Mičiulienė — 12-50; R. Salemo- 
naitė —r 12; Dr. ir A. Petrikai
— 11.25; S. Kazakauskienė ir 
V. Zelinis — po 11; V. Arūnas
— 10.50; V. Graužinis ir J. 
Kundrotas — po 10.25; P. A- 
leksandravičius, A. ir Alf. Be
nitai, K. Cerkeliūnai, M. Er
čius, A Gražiunas, J. Kisie
liai, A. Laugalis, J. Matiukas, 
P, Naujokaitis, A. Ošlapas, D. 
Penikas, K, Siliunas, A. Šim
kus, J. Zebertavičius — po 10; 
J. Alekna, L. Bileris, H. Ja
linskas, V. Jasinskai, J. Kleveč- 
kai—po 8; A. Stašinskienė - M. 
Varnienė — 7.65; V. Butrimai
— 7.50; V. Budininkas, K. 
Krivickas, K. ir A. Krulikai, 
Pr. Naujokaitienė, V. Stasiu
kynas — po 7; A. Andriškevi
čius, A. Budrikai, M. Gružnie- 
nė, V- Gudelis, S. Leveckiai, K. 
Reinys — po 6; K. Krušinskas
— 5.85; P. Ališius, A. Bagdžiū- 
nai, J. Daniūnai, J. ir A. Dau
norai, M. Jankauskas, V. Jan
kauskas, J. Kondratavičius, J. 
ir E. Landsbergiai, S. Mackevi- 
čiai, Z Merkevičius, K. Norvi
lą, P. Petraitis, A. Ramonas, 
A. Reventas, A. Ridikai, P. Ro- 
zevičiai, . Rygeliai, M. Šalti- 
nienė, K. Vasiliauskas,; V. 
Žukas — po 5; T. Kašiuba — 
4.50; L. Mikuckienė — 4; M. 
Kaupas — 3.50; A. Mažulis — 
3.14; A. Arūnas, K. Butkienė, 
P. Gaubiai, B- Grincevičius, Dr. 
ir V. Ingelevičiai, V. Katinas, 
M. Liuberskiai, A. Novickis; J. 
Rekašiai, L. Rimavičia, A. Sa- 
mušiai — po 3; J. Matyckienė
— 2.75; J. Ambraziejus— 2.- 
37; B. Babarskienė, J. Bačans* 
kienė, J. Brizgiai, P. Kleizai, F. 
Kriveckas, C. Mikuckis, B. No
vickis, P. Ožalai, B. Sidzikaus
kai, V. Žukas, V. Zumbakiai— 
po 2; V. Abraitienė, V. Abrai- 
tis, M, Jasėnai, J. Kumpikai, J. 
Lukoševičius, L. Paršelis, I. 
Paukštys, M. Senkai, Pr. Žos
tautienė — po 1.

E'
Kom-tas vajaus proga gavo ? 

betarpiai aukas iš sekančių or
ganizacijų ir asmenų:

Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America, Local 54 — 
$300.00; Laisvosios Eurpos 
Lietuvių Pat. Grupė — 50.00; 
SLA 28-toji kuopa — 30.00; P. 
Klimas — 25.00; J. Staniai — 
25.00; Dr. A. Vileita — 25.00; 
Liet. Darbininkų Draugijos 7 
kuopa — 20.00; V. Alksninis— 
20.00; E. Jermalienė — 20.00;
A. Baltrušaitis — 10.00; V. 
Cižiūnas — 10.00; V. Dailydė
— 10.00; E. Mickeliunienė — 
10.00; S. Šileika — 10.00; dr. 
K. Vyšniauskas — 10.00; Ig. 
Gasiliūnas — 6.00; V. Atkočiū
nas — 5.00; K. Bagdonas — 
5.00; K. Frankas — 5.00; S. 
Kamaitis — 5.00; St. Nutautas
— 5.00; B. Ramanauskas — 
5,00; J. Ratkelis — 5.00; St. ir 
M. Samatai — 5.00; F. Stumb- 
rienė — 5.00; J. Kundrotas —( 
3.00; S. ir J. Stasiukoniai —' 
3.00; V. Solomončikas, J. šnei- 
deraitis, P. Gimys — po $1.

BALFo poste viso aukų su
rinkta $2,421.60.

Rinkėjai R. Markevičius ir
B. ir A- Dičmonai surinktas 
aukų lapais aukas koncerto 
metu:

R. Markevičius surinko $15.- 
00, B. ir A. Dičmonai $33.00 
(aukos surinktos Y-P Clothing 
Co. Ine.)
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P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue 

Brooklyn 5, N. Y.
TeL HAIN 4-23»

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

į
>«SS*M«M<

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

£
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ii i VEST ROYBVRY MASS. 

Tel. PA. 7-0402-M

A. J. NAMAKSY
Office TeL SO 8-0948

Real Estate * Insurance

MS W. BROADVAY
SO. BOSTON. MASS.

Res 37 Oriole Street

i
i

♦
♦

ZALF.TSKAS
FUNERAL HOME

Grigutis, Juozapas, Barbara
Kleinas, Martynas, Emma, 

Irene, Oswald
Kurat, Anna
Lemonas’, Stasė, Povilas, Zi

ta
Mikaitytis, Jurgis
Puskepalaitienė, Lucija
Rusinąs, Kazimieras, Au

gustine, Krause, Brigitte, Ru
sinąs, Anita

Sarapicius, Sergiejus, Na- 
dežda, Olga.

Schnell, Zbigniew, Elizabeth
Stanikas, Eugenijus 
Vasiliauskienė, Ona 
Visockis, Pranas 
1951 m. gruodžio 6 d. lėktu

vu atvyko:
Baltramonienė, Aleksandra
Palaitis, Adolfas, žmona ir 

vaikas
Petravičienė, Barbora
Storpirštis, Jonas, Magdale

na
Tarasas, Domas, Palmira

Prašo afidevitų:

Kartanas, Juozas, gim. 12. 
VI. 1893; Ona, gim. 4. VI. 1916 
žmona; Juozas, gim. 26. XII. 
1938; Ona Jūratė, gim. 5. XII. 
1938; Emilija Danutė gim. 16. 
IV. 1942; Renate Lilly, gim. 
26. X. 1944; Konradas Šarū
nas, gim. 4. XI. 1949. Adresas: 
Cąrrera 34748-40, Casa Marija 
Auxiliadora, Medellin, Colom- 
bia, . America.

Višniauskas, Vladas,
29. 3. 1908. Adresas: 91 Albert 
St, East.Melbpurne, Australia 

Kalusevičius, Jonas, gim. i 
1912 m. Adresas: 97 Athol St, 
Moone Ponds W. Y t, Mel- 
boume, Vic., Australia.

Pilka - Pilkalnis, Petras gim. 
31. 8. 1921. Adresas: 45 High 
St., Cabramatta, N. S. W. 
Australia.

gim.

CASPER i
FUNERAL HOME
W DORCHESTER STBEBT 

Soath Boaten, Ha— 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius U 
Balsamuotojas 

/ NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir aaktį 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SO 8-1437 

SOuth Boston

k

Hilliam J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 W AKEHA.M PL

JAMAICA, M, T.
TeL JAmaica 3-7721

M4 EAST BBOAD W AT 
South Boston, Mnaa

D. A- TnlrtriĮni, F. E. Zaletikas
Graboriai ir Baisamuotejai 

Marnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815 

SOuth Boston 8-J609
<

TeL EVergreen 7-4335

W A I T K U *
funeral home

U7 VEB8TER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WATTKU8
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas 
(NOTARY PUBLIC) 

Patarnavimas diena ir na’ctl 
Nauja modemiška koplyčia Šer
meninis dykai. Aptarnauja Cnm- 
bridge ir Bostono kolonijas lo
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir • kitus
miestus.

ALAVIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nematinio, už
kietėjimo,
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu

malšini-

hflti'i.;>it:,jmi,J

'B

t* " “ - -- ■ ■ • a '
TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(^eliaųskas)

i
Į|

Li thuani an 
Furniture Co.

M O V Ę R 8 — .
Insured and Bonded

Local A Long Distance Moving 

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

■

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
“Gabijos” knygynas šiemet 

išleido lietuviškus, kelių spalvų 
labai gražius kalėdinių sveikini
mų atvirukus. Juos piešė daili
ninkai B. Vilkutaitytė-Gedvilie- 
nė, I. Davydovaitė, V. Adamke- 
vičius ir P. Osmolskis. šių atvi
rukų komplektas (16 atvirukų 
su vokais) kainuoja 1 dolerį. 
Siųskite šiandien pat užsakymą, 
ir anksti prieš šventes būsite 
apsirūpinę gražiais sveikinimo 
atvirukais. Užsakymus siųskite: 
Gabija, 340 Union Avė., Brook
lyn 11, N. Y. (62-65)

PARDUODAMI NAMAI
PKirS, GEBI, GEROJE VIETOJE

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

1VAST0NAS
REALTY and INSURANCE

1808 Gatės Ave^ Brooklyn, N. Y.
Tel. GLenmore 5-7285

£
DĖMESIO

Jeigu Jums reikalingi 
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI

kiti namų apyvokos daiktai.... 
Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
78 W. 1M SL, N.Y.a 

Riversite 8-8184
Jis atstovauja geriausias New 

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

Pirkdami per ji gaunate didesnę : 
nuolaidą negu kitur ir palankiau- • 
sias išsi mokėjimo sąlygas.

I
|
I
i

galva 
skauda nuo netiku- 

maisto arba jautiesi pra
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. Pil- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Msm,

Kitur *

T
GSD Grand Street, 
Brooklyn, N. Y

Stephen B rėdės Jr J
- ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N, Y.
TeL EVrnrecB 7-88M

|

v

Kalnai Amorfkoje U-OO; kitur—
Pinigus Ir užsakymus slųskltoi 

EGLUTt, P. O. Box 2t, «
Montello Statlon, Brockton 88, Masa

DON ŠULATHS 
600 Willoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

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

Tek EVergreen 4-9852
4-2442

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

CATERERS
Par ti es - W e d d i ngs

M E E T I N G

Communion Breakfasts 
B a n quets

HALL

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIKEKTOBIU8 

1113 Mt Varnon 84. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojUna (staiga 
Didelė, graši koplyčia, erdvi mjC 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį 

-------------------------------------------------------g

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.t — 
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 BUREAU

LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ
ir įvairių kitų kasdien vartojamų dalykų, o taip pat 
įvairių dovanų KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
prieinamomis kainomis galima įsigyti pas lietuvį

LAIKRODININKĄ

A. Andriuškevičių
485 Grand St.,, šalia J. Ginkaus, Brooklyn 11, N. Y

PARAMOUNT BAR & GRILL
; STANLEY MISIŪNAS IR SENUS EDWARD MISIŪNAS ! ■ 

; Į SAVININKAI ;;
;Į Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. j;
;' Pavierfai ir>su šeimom, ir svečiai busite ipaloniaį aptarnauti. ;
!! Importuoti konjakai - UškaaOžiai - Televtsija - Muzika - Sportas

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

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

J. P7MACHUCTS
Real Estate & Insurance

88M 8Sth St, Woodhaven ŽL N.
TeL VIrgiiua 7-1896

T.

Jausitės daug jaunesni su 
geležies raudonu krauju
Jeigu jūs esate silpni ar nervingi, 

tai galbūt jūsų kraujui trūksta mi
neralų ar ki’ų reikalingų organiz
mui medžiagų, kurių turi

U TON A IRON TONIC
Tai yra skanus vaistas. Jis padėjo 
atgauti energiją ir žavumą dauge
liui moterų, vyrų ir vaikų. Padės ir 
jums. Kaina tik $1.50. Kreipkitės į

ALDONA SKINDER
P. O . Box 305. 
CLINTON, IND.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU. KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA. 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta Jvertinl savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos, 
Ar i kuprą susimetęs.

Reumatizmą sirgti pratęs, 
Deksnio Mostim tepk gerai. — 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk

DEKE3P8 PBODUCTS
P. O. Box 688

Newerk L N. t.
______ <*> .u i
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L. KATALIKŲ SUSIVIE
NIJIMO 1952 metų seimo rei
kalams aptarti sekmadienį, 
gruodžio 16, 12 vai. dieną, Šv. 
Jurgio par. salėje, 207 York 
St., Brooklyne, įvyks svarbus 
posėdis. Kviečiami Susiv-mo 
kuopų valdybų nariai ir vei
kėjai.

Ateitininkų ruošiamam Nau
jų Metų sutikimui Angelų Ka
ralienės parapijos salės bai
giamos naujai išdažyti. Ateiti
ninkų Ramovei ruošiami nauji 
papuošimai, ateitininkiškos em
blemos ir kt. Visi kas dalyvaus 
Naujų Metų sutikime galės pa
sijausti jaukiai, linksmai ir pa
togiai.

Maironio vardo mokyklos 
mokinių tėvų komitetą sudaro: 
pirm. A. Reventas, vicepirm. Z. 
Adomaitienė, ižd. J. V.lpišaus- 
kas, sekr. A. Milaševičius ir na
rys K. Vasiliauskas.

Naujasis Komitetas jau turė
jo tris posėdžius, kuriuose ap
tarta Kalėdų eglutės šventės 
programa ir nutarta pareikšti 
padėką parapijos klebonui N. 
Pakalniui už palankumą ir pa
ramą mokyklai
Ateitininkų sendraugių susi
rinkime, šeštadienį, gruodžio 8 
d., buvo gyvai diskutuojamas 
V. Vaitekūno pranešimas apie 
aktyvų ateitininkų įsijungimą 
į visuomeninį darbą. Apsvars
tyta taip pat Naujų Metų su
tikimo detalės ir Mindaugo 
krikšto 700 metų sukakties 
minėjimas ateinantį sekmadie
nį, gruodžio 16 d., po Katali
kų seimelio programos, šv. 
Jurgio parapijos salėje, 207 
York St., Brooklyn 1, N. Y.

Didelį dainų koncertą sau
sio 20 d. švabų salėje ruošia 
Operetės choras, šiuo metu jau 
repetuojamos naujos dainos. 
Choras dirba labai intensyviai 
su visais savo padaliniais.

Aldona Šlepetytė, baleto so
listė, pereitą savaitę gražiai 
pasirodė operoj “Aida” pirmo
sios balerinos rolėje. Gruodžio 
8 d. vakare ji dalyvavo Aca- 
demy of Music (Opera House) 
Leharo “Linksmoji našlė”.

Vincės Jonuškaitės jubiliejinis 
koncertas

Jubiliejinis Vincės Jonuškai
tės koncertas — rečitalis įvy
ko gruodžio 7 d. geriausioje 
New Yorko koncerto salėje— 
Carnegie Recital Hali. Koncer
tą surengė Moterų Vienybė, 
tuo pagerbdama ir atžymėda
ma dainininkės 25 metų daina
vimo sukaktį.

Koncertan prisirinko pilna 
jauki salė. Tai daugiausia lie
tuviška publika, kuri sekė V.

AITVARŲ KVARTETAS
Gruodžio-December 31 d.

GRAND PARADISE SALĖSE
320 Grand Street Brooklyn, N. Y.

RUOŠIA LINKSMĄ

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ
SU KONCERTINE PROGRAMA IR ŠOKIAIS

Koncerto programoje dalyvauja: Kauno dramos teatro ak
torius Kazys Vasiliauskas, Belgrado operos prima balerina 
Nataša Boškuvič, Kauno teatro baleto solistas Stasys Mo- 
dzeliauskas, “Aitvarų” kvartetas, vad. muz. Algirdo 
Kačanausko.

AITVARAI JUMS ŽADA PUIKIĄ
NUOTAIKĄ IR LINKSMUMĄ

šokiams groja
Pradžia 9:30P. M. puikus JUOZO TAMO orkestras

----------- -
Kvietimai gaunami ir staliukai iš anksto užsakomi 
“Gabijos” knygyne, 340 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y., Tel. EV. 8-6163.

Siuvėjų dėmesiui
ACW of A Unijos lietuvių 

žuvėjų 54 lokalo Vykdomosios 
Valdybos nutarimu, valdybos 
narių rinkimo diena paskirta 
gruodžio - Dec. 12 d., trečiadie
nį. Balsavimas bus tik vieną 
dieną ir įvyks Unijos patalpose 
11-27 Arion Place, Brooklyn p, 
N. Y. Balsavimo salė bus atda
ra nuo 4 vai. po pietų iki 9 vai. 
vakaro. Balsuoti galės tik tie, 
kurie turės su savim sočia! se- 

curity ir unijos korteles, ne vė
lesnes, kaip rugsėjo-September 
mėnesio datos.

I renkamą naują 54 siuvėjų 
lokalo valdybą yra pasiūlyta 
daug kandidatų. Nevisi juos 
pažįsta ir kartais nelengva ap
sispręsti už kuriuos atiduoti 
savo balsą. Nusibodo klausytis 
priekaištų senąjai lokalo val
dybai dėl neteisingų lokalo pi
nigų pasidalinimo, dėl perdide- 
lės sumos išmetimo jubiliejinei 
vakarienei ir kt. Katalikai ir 
patrijotai siuvėjai kviečiami 
balsuoti už šiuos kandidatus: 
Jurgį Žėruolį — į pirmininkus, 
Petrą Montvilą — iždininkus, 
F. Vaitukaitį — Trade Board, 
W. Damauską — Joint Board, 
J. Kivytą ir A. Ramanauską— 
Executive Board.

Kaip bus tvarkomi ateityje 
siuvėjų reikalai, priklausys 
nuo pačių siuvėjų, ką jūs iš
rinksite į naują valdybą. Tad 
kiekvienas jauskite pareigą 
balsuoti už tinkamus kandida
tus, kad tinkamai būtų jūsų 
reikalai tvarkomi. “Laisvė” 
gruodžio 5 dienos laidoje čia 
paminėtus kandidatus puola ir 
kaltina kaip unijos skaldytojus. 
Ragina balsuoti už “pažangiuo
sius.” Kiekvienam lietuviui 
patriotui ir katalikui šis “Lais
vės” puolimas daug pasako. 
Savųjų ji paprastai nepuola. 
Atrodo, kad kai kurie senosios 
valdybos nariai “Laisvei” lai
biau priimtini nei naujai pasiū
lyti. O tie, kurie “Laisvei” pri
imtini, lietuviams patriotams 
gali būti kaip tik nepriimtini. 
Apie tai reikia gerai pagal
vot einant balsuoti.

Balsavimo komisiją sudaro: 
V. Paulauskas, T. Yagella, J. 
Vaznys, J. Kairys, J. Herma
nas, J. Vaškevičius, J. Glavec
kas, J. Bernotas ir J. Urbonas.

Balsavimo komisijos nariai 
prašomi atvykti balsavimo die
ną ne vėliau, kaip 3,30 vai. po 
pietų į Unijos patalpas.

Jonuškaitės kelią Kauno ope
ros scenoje.

V. Jonuškaitė yra ne kartą 
rengusi įvairius rečitalius, su 
jais aplankiusi visus Lietuves 
didesniuosius miestus ir paro
džiusi, kaip reikia pasirinkti 
programą ir ją išlaikyti meniš
kame lygyje. Per savo koncer
tus ji populiarino liaudies dai
nas, rasdama joms nuostabią 
interpretaciją, ir taip pat mū
sų kompozitorių kūrinius. Tik

VIENUOLYNO PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS
Atkelta ii 1 pusi.

atlikę, bet ir pavargę. Tėvo J. 
Vaškio pastangomis pranciš
konai yra įsilieję į darbą su vi
somis savo jėgomis. Dabar 
Brooklyne jie yra įkūrę tikrą 
religinio ir kultūrinio darbo 
tvirtovę. Prelatas džiaugėsi, 
matydamas, kaip pranciškonai 
čia taip nuoširdžiai yra remia
mi vietos bažnytinės vyriausy
bės, lietuvių kunigų ir plačios 
visuomenės. Tai teikia vilties, 
kad jų leidžiamos knygos ir 
laikraštis ‘Darbininkas” darys 
vis šviesesnį tą kelią, kuris ves 
mus ir į šviesesnę ateitį — į 
Lietuvos laisvės laikus. Skati
no paremti tą nelengvą jų pa
siimtą uždavinį — per mokslą 
ir švietimą vesti į Dievą ir 
stiprinti ryšį su savo tauta.

(Prel. M. Juro kalba bus 
atspausta ištisai sekančiame 
numeryje).

Vakaro programos vadovas 
KUN. N. PAKALNIS, 

padėkojęs kalbtėojams ir at
siprašęs dar norėjusių prabilti 
ir pasveikinti, bet programos 
laikas neleido, tarė pranciš
konams savo šiltą užbaigos žo
dį. Jis nurodė, kad jie yra 
kuklūs, bet jų darbai už juos 
balsiai kalba. Jie savo švente 
sukūrė ir tą jaukią ir šeimy
nišką nuotaiką, apjungdami ir 
seniau čia įsikūrusius ir nau
jai atvykusius. Tia labai džiu
gus faktas šalia pasitaikančių 
nesklandumų. Yra visai tikra, 
kad švelnaus takto pranciško
nai ją dar labiau sušvelnins. 
Tuo džiaugiamės ne tik mes, 
čia Amerikoje, bet labai 
džiaugtųsi ir mūsų kankinami 

t

Lietuviški filmai
Gruodžio 2 d. kun. dr. St. 

Valiušaičio iniciatyva Port 
Jeffersone buvo suruoštas lie
tuviškų filmų vakaras, kuria
me dalyvavo visi apylinkės lie
tuviai. Filmus rodė brookly- 
nietis K. Motuzas, tenai nuvy
kęs kartu s u dail. č. Janusu.

Be filmų, dar buvo ir meni
nė programa, kurią atliko 
brooklynietės lietuviškų šokių 
šokėjos: F. Zavadskaitė, M. 
Plečkaitytė, J. Banaitytė, J. 
Bendoriūtė ir A. Bendoriūtė. 
Be to, dar A. Bendoriūtė nuo
taikingai padeklamavo B. 
Brazdžionio eilėraščių.

Programos lietuviška nuo
taika sujaudinta, vietinė jau

per ją yra išpopuliarėję kai 
kurios mūsų autorių dainos ir 
prasiskleidę visame muzikinia
me grožyje.

Šis jubiliejinis koncertas, 
taikytas daugiausia įvairiai pu
blikai, pasižymėjo įvairiais au
toriais. Ji padainavo: Monte- 
verdi, Handelio, Donizetti, Max 
Brucho, Schuberto, Bissardo, 
Čaikovskio, Pratella, Mortari, 
LeLeone, Beach dainas, lietu
vių liaudies dainas, harmoni
zuotas: Tallat-Kelpšos, Gruo
džio ir originalinės kūryobs: 
V. Jokubėno ir V. K. Banai
čio dainas. Dainavo originalė- 
nimis tų dainų kalbomis: ita
liškai, prancūziškai, vokiškai, 
lietuviškai ir anglškai.

Jubiliejinis koncertas praėjo 
tikrai gražiai, dainininkė dai
navimo meną išlaikė pilnoje 
meniškoje aukštumoje ir balsą 
techniškai valdė gerai. Jai bu
vo įteikta gėlių ir sukeltos 
ovacijos.

Dail. J. Subačius iš New 
Yorko buvo išvykęs į Pranciš
konų vienuolyną Kennebunk 
Port, Maine, vienuolyno deko
ravimo tikslu.

INŽINIERIAUS ARIMAI (2 asm<>. 
nų) skubiai reikalingas 3-4 kamba
rių butas. Iki $60. Skambinti 6-8 
P. M. GLenmore 6-4843. (64>

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (Junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JIOZI I SINKEVIČIUI 

telefonu SO. 8-8343
Galite skambinti ir včlai vakare. 
Lietuvis.

Lietuvoje broliai ir seserys. 
Jei jie dabar galėtų išgirsti 
mūsų žodžius ir matytų mūsų 
pasiryžimą jiems padėtį, jiems 
būtų daug lengviau pralaukti 
ir tuos nelaisvės laikus, kurie 
ilgai trukti negali. Ragino vi
sus vieningai dirbti lietuvių 
tautos gerui. Kun. N. Pakalnis 
dar priminė, kad vysk. K. A. 
Kearney, pašventinęs vienuo- 
ną ir apėjęs visus kambarius 
bei spaustuvę, nustebo, kad 
taip daug ir taip trumpu laiku 
padaryta. aiT rodo pasiryžusių 
vienuolių darbštumą ir suma
numą, o juos remiančiųjų 
duosnumą.

Pabaigoje visiems nuošir
džiai padėkojo

T. JUST. VAŠKYS, O.F.M. 
nupasakojęs su kokiu dideliu 
nuoširdumu vietos lietuvių kle
bonų pranciškonai buvo 
Brooklyne priimti ir padėta 
jiem čia įsikurti. Ir šį vakarą 
pranciškonai susilaukė stam
bių aukų: Kun. J. Kemėžis iš 
Bayonne’s paaukojo $1000, 
kun. Magnus Kazėnas iš Pitts- 
bugro — $1000, Kun. J. Alek- 
siūnas $100, ir Apreiškimo 
parapija Iškilmių proga — 
$211,47 (rinkliava bažnyčioje). 
Nuoširdiems pranciškonų rė
mėjams — Brooklyno lietuvių 
klebonams ir aukotojams buvo 
įteikta po albumą — Vyt. Au
gustino “Tėvyne Lietuva”. 
Provinciolas J. Vaškys dar ta
rė trumpą žodį ir į Lietuvą per 
"Voice of America”. P. Laba
nauskas užrekordavo ir kitas 
kalbas bei

MENINĘ PROGRAMĄ
Meninę programą atliko sol.

Port Jeffersone
trečios kartos lietuvė Mrs. 
Frances Pellus kartu su dukra 
Marian Joan padainavo dvi lie
tuviškas dainas.

Po vakaro programos Pra
nės Lapienės pakviesti, vakaro 
rengėjai ir programos daly
viai kartu su kitais svečiais iš 
Brooklyno buvo nuvykę arba
tėlės į Stony Brook.

Bronius Liogys, prityręs li
notipininkas, po keletos mėne
sių apmokymo JAV armijoje, 
dabar yra sugrįžęs atostogų 
pas savo tėvus į Brooklyną ir 
netrukus su savo daliniu išvyk
sta į Tolimuosius Rytus.

Tremtinių Draugijos narių 
žiniai

Tremtinių Draugijos New 
Yorko skyriaus metinio susi
rinkimo nutarimu, kiekvienas 
tremtinis moka Draugijai 
S2,00 metinio nario mokesčio. 
Šis nutarimas galioja visiems 
1951 metams.

Draugijos nariai prašomi 
greičiau pradėti mokėti šių 
metų nario mokestį, kad nesi- 
trukdytų Draugijos numatyti 
lietuvybės palaikymo ir kultū
riniai planai iki įeis į tikrąsias 
vėžes JAV Lietuvių Bendruo
menė.

Nario mokestį prašome mo
kėti Draugijos Valdybos kasi
ninkui A. Skėriui, kuris įmo- 
kėjimus priiminės kiekvieną 
sekmadienį 12 vai., po mišių, 
Apreiškimo parapijos salėje, 
pentkadeiniais nuo 7 iki 9 v. 
vak., J. Ginkaus svetainėje, 
Grand st. 495 ir viešuose trem
tinių susibūrimuose. Be to, pi
nigus galima siųsti ir paštu 
šiuo adresu: A. Skėrys, 354 
Knickerbocker Avė., Brook
lyn 37, N. Y. šiuo atveju pa
kvitavimai bus siunčiami irgi 
paštu.

Tremtinių Draugijos
Valdyba

"DARBININKO" SKAITYTOJAMS BOSTONE
Bostone ir apylinkėje gyvenantieji lietuviai "DARBININKĄ“ gali gauti 

sekančiose vietose:

A. TVASKA,
LITHUANIAN FURNITURE CO.

328 West Rro*dway
So. Boston 27, Mass.

COLONTAI. SPA
357 W. Br««l*v
So. Boston. Maaa.

Agnės Skarulytė, padainavusi 
dvi dainas solo, akompanuo
jant muz. Dr. J. Skaruliui, ir 
Apreiškimo parapijos choras, 
vedamas muz. P. Sako. Cho
ras sudainavo “Kur giria 
ūžia” (liaudies daina)), Anoj 
pusėj ežero (J. Žilevičiaus), 
Atsisveikinimas su Tėvyne iš 
“Išeivio” (St. Šimkaus), Oželį 
(St. Šimkaus) ir O kaip gražu 
(valsas, J. Strauso). Dainos 
buvo palydėtos gausiais aplo
dismentais.

Iškilminga vakarienė už
baigta Tautos Himnu ir mal
da, kurią atkalbėjo preL Ig. 
Kelmelis.

Svečių buvo pilna sale. Ga
bių šeimininkių paruošti sta
lai, aptarnaujami mergaičių 
ateitininkių, patiekė skanių už
kandžių. Visi skirstėsi paten
kinti, rankose jau turėdami 
“Darbininko” nepaprastą lai
dą, kuri visus nustebino. Vie
nas iš svečių prasitarė, jog tai 
įrodymas, kad spaustuvė jau 
būtų pajėgi leisti ir dienraštį.

Vitalis Žukauskas, dramos 
aktorius, kartu su Operetės 
choru buvo išvykęs į Waterbu- 
ry, Conn., ir tenai pasirodė su 
savo naujai parengta progra
ma.

Spaudos Klubas savo perei
to penktadienio susirinkime 
nutarė New Yorke suruošti Va
sario 16 minėjimą, dalyvaujant 
lietuviams ir svetimtaučiams 
spaudos darbuotojams.

Ta pačia proga Klubas pami
nės savo 15 metų veiklą. Susi
rinkimui pirmininkavo A. S. 
Trečiokas, sekretoriavo adv. 
St. Briedis. Buvo gyvos disku
sijos Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės klausimu.

Algis Kepalas, prieš keletą 
mėnesių pašauktas į JAV ar
miją. netrukus išvyksta su sa
vo daliniu į Europą.

Adv. Pranas Aleksis perei
tą savaitę buvo išvykęs į Mas
sachusetts valstybę aplankyti 
savo sergančio tėvo, kuriam 
šiuo metu yra 85 metais am
žiaus.

JAV Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos

New Yorko Skyrius gruo
džio 15 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Povilanskienės svetainėje, 
158 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., šaukia narių susirinkimą. 
Susirinkime pranešimą pada
rys prof. J. Kaminskas. Kvie
čiama atvykti visus New Yor
ko ir plačios apylinkės lietu
vius inžinierius ir architektus.

Eismo nelaimė Times Square
Penktadienio dieną, 2,20 vai. 

New Yorko Times Sq. įvyko 
eismo nelaimė. Ant Broadway 
ir 43 g. kampo susidūrė auto
busas ir dvi taksi mašinos. Vie
na mašina, išvesta iš pusiau
svyros, užkliudė laikraščių 
kioską, antroji pataikė į šešių 
stovėjusių auto mašinų eilę ir 
mažiau ar daugiau sužalojo. 
Visas susisiekimas buvo su
stabdytas net iki 4 vai. Aštuo- 
ni žmonės buvo sužeisti, vienas 
iš jų sunkiai. Nukentėjo abu 
taksi šoferiai ir vienas jų kelei
vis, kiti sužeistieji buvo praei
viai. Nelaimės vieton per kelias 
minutes susirinko apie 7000 
žmonių minia.

LIETUVIŲ KAT. DARBI
NINKŲ Klubo narių susirin
kimas bus gruodžio (Decem- 
ber) 14, 1951, 8 vai. vakare, 
Angelų Karalienės par. salė
je. So. 4th ir Roebling Strects, 
Brooklyne. VALDYBA

PAl'L’S VARIETY STORE
303 E Street 
So. Boston. Mass.

MR. JAKŠTAS, MEAT MARKEI 
We«t 4 and D Streeta 
So. Boston, Maaa.

Ruošiamasi Kalėdų eglutei 
Lituanistikos mokyklos vado
vybės ir tėvų komiteto rengia
ma vaikų eglutė bus gruodžio 
30 d. 4 vai. bažnytinėje salėje. 
Programoje akt. Babuškinaitės 
parengtas vaizdelis, mokinių 
choras, ved. muz. Gaidelio, mo
kinių deklamacijos ir kt. Vai
kučius, oe abeio, aplankys Ka
lėdų senelis, todėl tėvai yra 
prašomi pasirūpinti iš anksto, 
kad senelis jiems atneštų do
vanėlių.

Serga mokytoja. Jadvyga 
Užkuraitienė, buvusi ilgus me
tus Lietuvoje ir tremty pra
džios mokyklos mokytoja, po 
sunkios operacijos sveiksta ir 
ilgesnį laiką negalės eiti į dar
bą. Yra reikalinga jai pagalba. 
Gyvena 175 Bowen st., South 
Boston, Mass.

Nauji leidiniai Bostone ren
giamasi spausdinti naują leidi
nį apie Lietuvos atstatymą, pa
rengtą čia veikiančios atitinka
mos komisijos. Taip pat čia 
rengiamasi spausdinti naują 
skautų vyčių leidinį “Gaires”. 
Vytis” išeis dvigubas — lap
kričio ir gruodžio mėn.

NUO 6RU0DŽJ0 15
Galima atnaujinti “DARBININKO” 
ir kitu laikraičiu prenumeratas ir 
nusipirkti jvairių lietuvHkų knygų

Aleksandrą Ivašką
LITHUANIAN FURNITURE CO. 

328 West Broadvvay 
South Boston, Mass. 

“Darbininko" prenumerata metams
— $5.00; pusei metų — $3.00. 
LDS nariams metams — $4.00

Naujų Metų sutikimą Bos
tone šiais metais rengia L. Pi
liečių Dr-ja Taut. S-gos sky
rius, Balfo skyrius ir kit.

Diskusijas apie gyvenimą už 
geležinės uždangos įvyks gruo
džio 13 d. 8 vai. vak. Camb
ridge, Nevv Lecture Hali 
(Kirkland and Oxford Sts.). 
Pradžioje kalbės prof. M. Kar- 
povich ir prof. A. Schesiger 
jr., o po to bus diskusijos.

Rašytojų klubo susirinkimas 
įvyko gruodžio 1 d. Pradžioje 
savo eilėraščius skaitė Pr. Lem- 
bertas, išleidęs eilių rinkinį 
‘Saulėtekiai” (Biržuose 1935 
m.) ir “Baltija šaukia” (Vokie-

Be Pelėdos — liūdnos Kalėdos
Linksma nuotaika — tai ge

riausias gydytojas. Todėl, kur 
nesilanko “Pelėda” — ten lan
kosi laidotuvių direktoriai...

“Pelėda” — vienintelis iliu
struotas jumoro ir satyros žur
nalas Amerikoje. Joje rašo žy
miausi mūsų jumoro ir rašto 
žinovai ir paišo geriausi kari
katūristai.

Dabar pats patogiausiais lai
kas užsiprenumeruoti “Pelėdą” 
sau, savo bičiuliams ir savo 
neprieteliams 1952 metams.

Prenumerata: metams $4, 
pusei metų $2.50. Atskira ko
pija 40 et. Tuojau rašykite: 
Lietuvių Knygynas “Nemu
nas”, 3145 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Telef.: VTctory 
2-3314. 

A. a. JONUI- RAČKAUSKUI mirus, 
jo broliui Juozui ir visai jo šeimai 

gilią užuojautą reiškia
v KULBOKAI

GRAŽIAUSIA DOVANA KALBOMS
V. AUGUSTINO VAIZDU KNYGA

TĖVYNĖ LIETUVA
Kaina S doL

Pinigus siųsti su užsakymais:

P. ALIS AUSK A8
187—17 118 88. Riehmand HH1, N. Y.

tijoje 1947 m.) Vienas jo kūri
nių “Tau, sesute, puikios gėlės” 
buvo ypač mėgiamas mūsų ka
riuomenės. Nemaža jo kūrybos 
eilėraščių išspausdinta periodi
koje.

Diskusijose dėl praėjusį kar
tą skaitytos St. Lūšio paskai
tos “Busimoji Lietuva mūsų a- 
kimis” dalyvavo J. Andrius, F. 
Kirša, K. Mockus, A. Juknevi
čius, V. Kulbokienė. Diskusijos 
praėjo jaukioje nuotaikoje.

Visi susirinkimo dalyviai pa
sirašė sveikinimo laišką rašy- 
jui dr. J. Aisčiui, kuris šiais 
metais švenčia 25 metų kūry
bos darbo sukaktį. Laiško pa
baigoje sakoma: “Tegu ilgai dar 
skamba Tavoji lyra. Tegu Ta
voji giesmė lietuvių širdyse ža
dina grožio ir gėrio ilgesį.”

Atvyko iš Vokietijos. Prieš 
porą savaičių į Bostoną atvyko 
iš Muencheno stovyklos Valte
rio Lendraičio šeima — tėvai ir 
trys vaikai.

Rankdarbių parodėlė Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seserys, dirban
čios So. Bostono parapijoje, 
gruodžio 9 d. parapijos salėje 
rengia savo rankdarbių parodė
lę. Truks nuo ryto ligi pietų. 
Norintieji galės rankdarbių 
pirkti.

Dr. J. Petronis, žinomas Lie
tuvos žemes ūkio darbuotojas 
ir katalikų visuomenininkas, su 
šeima persikėlė gyventi, iš 
Brocktono į Bostoną.
MIRĖ ADV. F. J. BAGOČIUS

Ilgai sirgęs, bet paskutiniu 
metu kiek pasveikęs ir vėl 
pradėjęs darbą, žinomas Bos
tono veikėjas, senesnės kartos 
lietuvis, adv. F. J. Bagočius, 
mirė gruodžio 7 d.

PARAMA “DARBININKUI”
“Darbininko” skaitytojai 

džiaugiasi gavę 1952 metų ka
lendorių ir siunčia laikraščiui 
paremti:

Po $5.00: B. Syrtowt, Ra
tine, Wisc.

Po $2.00: S. Maske, Brook
lyn, N. Y.; J. Muraška, Water- 
bury, Conn.; M. Skaradokas, 
Phila, Pa.; M. Kučinskas, 
Brooklyn, N. Y.; Ip. Nauragis, 
Worcester, Mass.

Po $1.00: A. Zabelskis, Wa- 
terbury, Conn.; P. Mulevičie- 
nė, Union City, Conn.; A. 
Maksvitis, Cicero, UL; M. Mo
tuzienė, Brooklyn, N. Y.; C. M. 
Barauskienė, So. Boston, 
Mass.; M. Podzius, Brooklyn, 
N. Y.; Jonas Batus, Brooklyn, 
N. Y.; K. Banevičius, Dracut, 
Mass.; Eva Milukas, Richmond 
Hill, N. Y.; E. Lolis, Brockton, 
Mass.; P. Urbonienė, Brook
lyn, N. Y.; K. Balčiūnas, Hart
ford, Conn.; A. Musick, Ha
verhill, Mass.; St Baranaus
kas, Waterbury, Conn.; B. Jur
kevičius, Haverhill, Massi; J. 
Mackevičius, Brooklyn, N. Y.;
C. Lacy, Lawrence, Mass.; M. 
Mačiokienė, Brooklyn, N. Y.; 
A. Padaigis, Waterbury, 
Conn.; B. Mičiūnas, New Bri
tain, Conn.; A J. Aleksis, Wa- 
terbury, Conn.; P. Daužvardis, 
Chicago, UI.; K Damašienė, 
Brooklyn, N. Y.; K. Budris, 
Maspeth, N. Y.; S. Jakupčio- 
nienė, Brooklyn, N. Y.

Už malonią paramą “Darbi
ninkui” visiems rėmėjams ir 
bičiuliams nuoširdžiai dėkoja
me. Administracija


