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DERYBOS VISIŠKAI UŽKLICVUSIOS
Tokio. — Pranešama, kad 

derybos Korėjoje artėja prie 
visiško sustojimo vietoje. Pas
kutiniuosiuose posėdžiuose jo
kios pažangos nepasiekta. Nors 
sutarta ir vėl susitikti, be: 
jungt. Tautų delegacijos nariai 
pareiškia, jog visai nebeaišku, 
koks tikslas dar toliau posė
džiauti. Belaisvių klausimu ko
munistai tebesilaiko savo reika
lavimo, kad negali būti leidžia
ma jiems apsispręsti, kuris no
ri grįžti ii- kuris ne. Visa, kas 
buvo paskutiniuoju laiku pa
siekta, yra komunistų pasižadė
jimas įteikti žemėlapį, kuria
me bus pažymėta, kur yra be
laisvių stovyklos, kad jos ne
būtų puolamos. Dėl klausimo,

PROF. J. BRAZAITIS 
NEVV YORKE

Sausio 20 d. prof. J. Brazaitis, 
VLIKo užsienių tarnybos val
dytojas, su šeima atvykęs į 
.TAV, pirmadienį aplankė TT 
Pranciškonus, BALFo centrinę 
įstaigą Brooklyne, “Darbinin
ko” ir “Vienybės” redakcijas. 
Vakare svečiavosi pas BALFo 
reikalų vedėją P. Minkūną. 
Antradienį vizitavo Free Eu- 
rope LPG skyrių ir padarė pra
nešimą. Pasikalbėjimai bus tę
siami penktadienio posėdyje. 
Tą pa: dieną lankėsi “Voice of 
America” lietuvių skyriuje. Ta 
proga tarė trumpą žodį į Lietu
vą. pasikalbėjo su liet, sky
riaus direktorium K. Jurgėla, 
kuriis prof. J. Bzazaitį pristatė 
Rytų Europos skyriaus vedėjui 
Lemarst su kuriuo šiltai pasi
kalbėjo. Vakare prof. J. Bra
zaitis buvo prel. J. Balkūno 
svečias klebonijoje.

Trečiadienį vizitavo Gen. 
Konsulatą ?<evv Yorke, o vaka
re ateitininkų ramovėje bičiu
liai surengė prof. J. Brazaičiui 
priėmimą.

Didele lėktuvo 
nelaime

Elizabeth, N. J. — Pakeliui 
iš Buffalo į Nevvarką čia nu
krito ant gyvenamų namų ke
leivinis lėktuvas. Žuvo 23 lėk
tuvu skridę asmens ir 5 gyven
tojai namo, ant. kurio lėktuvas 
nukrito. Tarp žuvusiųjų yra ir 
buvęs karo sekretorius R. P. 
Paterson. Katastrofos metu 
buvo didelis rūkas ir lietus. 
Nukritęs lėktuvas turėjo nusi
leisti Idlevvild aerodrome, bet 
dėl rūko nusileidimas buvo ne
įmanomas ir jis radaro pagal
ba buvo vedamas į Nevvarko 
aerodromą. Bet katastrofos 
priežastis dar nėra paaiškėjusi.

Reikalauja senato tyrimo
Elizabeth miesto valdyba po 

katastrofos kreipėsi į \Va- 
shingtoną, kad senatas imtųsi 
dalyką ištirti. Penkių paskuti
niųjų savaičių lėktuvų nelaimės 
čia pareikalavo jau 84 asmenų 
gyvybės. Senate ir atstovų rū
muose įteiktos rezoliucijos, kad 
dalykui ištirti būtų sudaryta 
komisija.

JAPONŲ KAREIVIAI 
TEBEKARIAI JA

Manila. — Filipinų Lubang 
saloj ligi šiol dar tebėra japo
nų kareivių, kurie netiki, kad 
Japonija pralaimėjo karą, ir 
toliau tebesigina. šiomis dieno
mis jiems buvo numestas iš 
lėktuvo japonų budistų dvasi
ninko laiškas, kad jie liautųsi 
priešinęsi. Jei tai nepadės, ruo
šiamasi imtis akcijos su šunų 
pagalba besislapstančius japo
nus surasti ir suimti. 

kad paliaubų metu komunistai 
nestatytų aerodromų, jie visai 
atsisako kalbėtis.

Kovos fronte
Fronte įvyko trumpų, bet 

smarkių susirėmimų vidurio ir 
rytiniame ruože. Didesnė veik
la buvo išvystyta oro pajėgų. 
Viena diena buvo įvykdyta ligi 
600 kovos skridimų, kurių me
tu priversti pasitraukti į Man- 
džiuriją priešo lėktuvai ir buvo 
puolami geležinkeliai l>ei prie
šo artilerijos pozicijos.

WASHINGTONAS PALIAl - 
BAS KORĖJOJ DAR LAIKO 

GALIMOMIS

VVashingtonas. — Naujai 
peržiūrėję Korėjos paliaubų 
derybų eigą, aukšti pareigūnai 
priėję išvados, kad Korėjoje 
dar galį pavykti pasiekti pa
liaubų. Dabartinis jų užkliuvi- 
mas dar nebūtinai reiškiąs, kad 
jos turės nutrūkti. Komunistai 
jau anksčiau užkliuvusiais

80 m. amžiaus vokiečiu bakteriolo
gas prof. G. Eaderlein sakosi išra
dęs vaistus prieš vėžį. <Jo bandymu 
šiuo vaistu gydyti pasekmės esan

čios labai geros.

klausimais yra pagaliau nusi
leidę. Taip pat kai kur galimos 
ir Jungt. Tautų nuolaidos.

Jungt. Tautų kantrybė ilgai 
besitęsiančių derybų dar nesan
ti išsemta, ir jos dar galinčios 
derėtis bent porą mėnesių.

Čia įžvelgiama galimybė, a- 
pie kurią įstaigos dar nekalba, 
kad susitarimo nepasiekus, pa
vasarį prasidės vėl Jungt. Tau
tų ofensyva. Informuoti parei
gūnai pareiškia, jog ir dabar 
gen. Ridgvvay nėra jokių su
varžymų ir jis ofensyvą gali 
pradėti kiekvienu momentu, 
bet yra kliūčių kiltos rūšies. Tai 
pirmoj eilėj kliudo žiemos oras. 
O taip pat Jungt. Tautos šiuo 
metu neturi tikslo, kuriam pa
sekti ofensyva galėtų būti nau
dinga. Kiniečiams įsikišus, bu
vo atsisakyta minties užimti 
visą Korėjos pusiasalį ir nu
sistatyta pasiekti taikos 38 pa
ralelės plote Vasaros ofensy- 
vos tikslas ir buvo užimti tik 
Jungt. Tautų pajėgoms pato
gias pozicijas. Nauji tikslai Ko
rėjoje galės būti užsimoti tik 
dabartinėms deryboms galuti
nai nutrūkus.

SVARSTOMI SUVARŽYMAI 
SOVIETŲ DIPIDMATAMS

Washingtonas. — Praneša
ma, jog greitu laiku paaiškės, 
ar bus įvesti JAV Sovietų dip
lomatų judėjimo suvaržymai. 
Tas dalykas šiuo metu svarsto
mas Valstybės Departamente. 
Jei toks suvaržymas bus įves
tas, jis reikš JAV atsakymą 
Sovietams už JAV diplomatų 
laisvės suvaržymą Rusijoje.

Šiuo metu karas su Sovietais
negresiąs

Paryžius. — Vyriausioje sa
vo būstinėje gen. Eisenhoweris 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad šiuo metu karo su Sovie
tais pavojus betarpiškai negre
siąs. Generolo nuomone, karo 
vienu smūgiu Sovietai negali 
laimėti. Naujas karas būtų pa-

Tunise riaušes 
tebesitęsia

Tunisas. Sous.se paskutinė
mis dienomis pakartotinai vyk
sta neramumai ir susirėmimai 
tarp prancūzų ir tunisiečių na
cionalistų. Juose jau žuvo 28 
asmens.

Naujoji prancūzų Faure vy
riausybė pareiškė, kad ji pasi- 
ruošusi su tunisiečiais derėtis 
ir pripažinti jiems autonomiją, 
bet jokiu atveju iš Tuniso nepa
sitrauks. Prancūzų pajėgoms 
Tunise sustiprinti atvyksta žy
mūs daliniai iš kaimyninio Al
žyro.

Demonstracijų ir susirėmi
mų įvyko taip pat Nabeuil, kur 
žuvo 5 asmens ir 20 buvo su
žeista. Prie Bizertos nušautas 
prancūzų policininkas, o tarp 
Suosse ir Sfax nuleistas nuo 
bėgių traukinys.

TRUMANAS UŽ KATYNO
ŽUDYNIŲ IŠTYRIMĄ

H’ashingtOBas. — Atstovų 
rūmų narys Madden paskelbė, 
jog prez. Trumanas visiškai su
tinka, kad kongreso komisija 
imtųsi ištirti Katyno žudynes, 
kur buvo išžudyta 4143 lenkų 
karininkai ir kiti inteligentai. 
Sovietai, tuos masinius kapus 
vokiečiams aptikus, bandė įti
kinėti pasaulį, kad tai pačių vo
kiečių darbas, bet visi neutra
lūs ir pačių lenkų liudininkai 
aiškiai patvirtina, jog Sovietai 
šias žudynes įvykdę.

ŪKININKŲ RIAUŠES SO
VIETINĖJ ZONOJ

Berlynas. — Sovietinėj Vo
kietijos zonoj, Salzwedel aps
krity, sukilę ūkininkai išlais
vino 16 mėnesių už duoklių ne- 
atidavimą nuteistą kalėti ūki
ninką Fehske. Teismui paskel
bus sprendimą, apylinkės ūki
ninkai pakėlė tokį triukšmą, 
kad teisėjas ir prokuroras buvo 
priversti nuteistąjį paleisti. 
Fehske tą pačią naktį pabėgo 

Egipto karalių* Farukas savo sūnaus ir sosto ipčdinio gimimo pro
ga jsakė gatvės* barstyti ii helicoptcrio gyventojams saldainius. Prie 
pabertu saldainiu minia taip veržiasi, kad ja turi tvarkyti policija.

saulinio masto, kas Sovietams 
reikštų labai didelę riziką, nes 
jų pramonė ir susisiekimo sis
tema turi labai žymių silpnų 
pusių. Tad Sovietai, nors ir tu
ri suorganizavę didelę karinę 
pajėgą, priversti labai apsikar
styti, ryždamiesi im>tis karinių 
priemonių prieš Vakarus. Ei- 
senhovveris tikisi, kad Vakarai 
šaltąjį karą laimės. Bet tam e- 
santi reikalinga pakankama 
karinė pajėga ir Europos susi
jungimas į vieną glaudų viene-

IRANAS NEPRIIMA PASIŪLYTO 
PASIUNTINIO

Teheranas. — Irano vyriau
sybė atsisakė duoti savo suti
kimą. kad R. Hankey, dabarti
nis Anglijos pasiuntinys Buda
pešte. būtų paskirtas nauju 
Anglijos atstovai Teherane vie
toj pasitraukusio F. Shepherd. 
Nesutikimo motyvų Mossadeh 
vyriausybė nenurodė, bet kai 
kurie laikraščiai skelbia, jog 
iraniečiams Hankey nepriimti
nas, kad jis yra pažįstamas su 
daugeliu iraniečių, kurie įvai
riais tikslais lankydavos Ang
lijos atstovybėje. Hankey pra
ėjusio karo metu buvo Anglijos 
atstovybės Teherane sekreto
rius. Iš laikraščio pasisakymo 
galima daryti Išvadą, kad tie

PASIŪLYMAS PRIIMTI SO
VIETŲ SATELITUS 

ATMESTAS

Paryžius. — Jungt. Tautų 
politinis komitetas atmetė So
vietų pasiūlymą priimti į 
Jungt. Tautas Sovietų sateliti
nius kraštus — Išorinę Mongo
liją. Bulgariją, Vengriją, Ru
muniją ir Albaniją. Sovietai 
buvo pareiškę, kad jie nesi
priešins priėmimui į Jungt. 
Tautas Italijos, Austrijos, Suo
mijos, Airijos, Portugalijos, 
Jordanijos, Ceilono ir Nepalo, 
kurių priėmimą aukščiau yra 
vetavę, jei bus priimti ir jų sa
telitai. Bet JAV atstovas Gross 
pažymėjo, kad į šitokius daly
kus leistis negalima. Pasidavi
mas sovietiniam spaudimui ve
da tik į neišsbrendamas klam
pynes. Priimamos valstybės 
privalo atitikti Jungt. Tautų 
chartos reikalavimams, o ne 
būti priimtos dėl kieno spaudi- 

tą. Tuo reikalu, Eisenhovverio 
nuomone, turįs būti sušauktas 
Europos parlamentas ir sukur
ta jungtinė Europa, kurios 
naudai paskiros valstybės tu
rėtų atsižadėti didelės savo su
verenumo dalies. Bendrais 
bruožais Eisenhovverls jungtinę 
Europą vaizduojasi suorgani
zuotą JAV pavyzdžiu. Šito ne
padarius, Vakarai bus pavoju
je, nes ką Sovietai ateičiai pla
nuoja, šiandien negalima tiks
liai pasakyti.

anglų atstovybėj lankęsi asmens 
buvę užsienio tarnyboj. Angli
jos vyriausybė Hankey buvo 
parinkusi kaip ypatingai šiam 
postui tinkamą asmenį, nes jis 
Iraną gerai pažįsta ir kalba vie
tos kalba.

Visi anglų konsulatai Irano 
vyriausybės pradėti likviduoti. 
Mossadeh šį uždarinėjimą pra
dėjo kaip tik prieš rinkimus Te
herane, iš ko daroma išvada, 
kad, pasinaudodamas prieš 
anglus nukreiptomis nuotaiko
mis, nori šiuo žygiu daugiau 
balsuotojų savo pusėn patrauk
ti.
i

’ ... 
SUSDtftMIMAI SUEZE

TEBEVYKSTA

Kairas. — Anglų daliniai 
Ismailoje tebeieško ginklų. Šių 
kratų metu įvyko naujų susirė
mimų. Trys egiptiečiai buvo 
nukauti, nemažas skaičius su
žeista. Susirėmimų įvyko ir 
kitose vietose. Kratų metu vie
nose kapinėse esą rasta apie 20 
tonų municijos, kuri buvusi pa
vogta iš anglų sandėlių.

Amerikietės vienuolės nužu
dymo byla dar tebetiriama. 
Nuo kieno kulkos ji žuvo, dar 
nėra paaiškėję. Egipto vyriau
sybė dėl jos mirties pareiškė 
apgailestavimą, pasižadėjo dė
ti pastangų, kad panašūs įvy
kiai nebepasikartotų .

IMASI PiURDINT ARABŲ 
PABĖGĖLIUS

Paryžius. — Jungt. Tautų 
komitetas nutarė imtis trejų 
metų plano, kuriuo numatoma 
900,000 arabų, karo metu pa
bėgusių iš Palestinos, apgyven- 
dint gretimuose arabų kraštuo
se. Plano vykdymui reikės 250 
milijonų dolerių. Juos numato
ma gauti iš įvairių kraštų vy
riausybių ir surinkti iš priva
čių asmenų. Patys arabai prieš 
šį planą nebalsavo, bet deba
tuose jų atstovai pareiškė, jog 
jie neatsisako savo reikalavi
mų, kad iš Palestinos pabėgu
siems arabams būtų leista 
grįžti į savo gyventas vietas.

GRIEŽTAS PLANAS KOVAI 
SU NARKOTIKAIS

Albany, N. Y. — Gub. De- 
wey planas kovai su narkotikų 
platinimu komisijos priimtas 
ri greit bus perduotas svarsty
mui valstybės parlamen i ui.

Priimtam plane numatoma 
trečią kartą sugautus narkoti
kų paltintojus bausti kalėjimu 
net ligi gyvos galvos Jaunesni 
kaip 21 metų narkotikų varto
tojai turėtų būti gydomi, o 
beviltiškais atvejais laikomi i- 
zoliuoti.

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atstovas šveicaras Dr. O. Lehner 
yra nustebęs tuo. ka jam Siaurės Korėjos gener. Lęę Sang praneša. 
lę*tiner buvo prašęs, kad jo laiškas būtu |>ersiustas A. Korėjos inin. 
pirmininkui Bet Sang jo prašymu atmetė. Jau ir anksčiau komunistai 
I^-bner nedavė leidimo teikti sąjungininku belaisviams maisto. vaLsti) 
ir drabužiu.

SIŪLO SUMAŽINTI TRUMANO 
PASIŪLYTĄ SĄMATĄ

VVashingtonas. — Preziden
tas Trumanas ateinantiems 
metams pasiūlė S85.400.000,- 
000 sąmatą. Tai yra didžiausia 
sąmata visoje krašto istorijoje. 
Išskyrus visuotinį karą.

Respublikonai atstovų rū
muose dėl naujosios sąmatos 
pareiškė, kad ji yra per didelė 
ir kelia reikalavimą, kad būtų 
sumažinta. Bet taip pat ir de
mokratų tarpe yra asmenų, 
kurie šią sąmatą laiko per di
dele. Senato finansų komiteto 
pirmininkas George (dem., 
Ga.) pasisakė irgi prieš tokią 
didelę sąmatą ir mano, kad ji 
turėtų būti nuo 5 ligi 7 miliar- 
dų sumažinta. Kiti kongreso 
nariai labai smarkiai taupymo 
nereikalauja, nurodydami, jog 
dėl kiekvienos sąmatos kyla 
triukšmas, bet iš tikrųjų kong
resas per paskutiniuosius pen
kerius metus visuomet daugiau 

luptos / INIOŲ
• Valstybės Departamento sekr. Achesonas spaudos atsto

vams pareiškė, kad nenumatoma Vakarų Vokietiją priimti į At
lanto paktą.

• Savitarpinio saugumo plano vadovas W. A. Harriman kon
greso komisijai pranešė, jog kol kas Iranui ginklai nebus duoda
mi, nes Iranas nenori priimti šiai pagalbai teikti įstatyme numa
tytų sąlygų. Pagalba Afganistanui. Burmai, Egiptui, Irakui ir 
Airijai bus tęsiama.

• Iš Baltųjų Rūmų buvo pranešta, kad pasitraukė iš pareigų 
Valst. Departamento pasekretoris J. VVebb. Jo vietoj paskirtas 
ligšiolinis pasiuntinys Paryžiuje D. Bruce

• Sovietų užs. reik. min. Višinskis Iš Paryžiaus išvyko atgal 
į Maskvą. Iš to daroma išvada, jog šiai Jungt. Tautų sesijai Sovie
tų numatyta akcija yra baigta. Višinskis buvo padaręs šios sesijos 
metu įvairių pasiūlymų, bet visi jie buvo atmesti, išskyrus nusi
ginklavimo planą, kuris perduotas svarstyti komisijai.

• Pagarsėjęs savo kova su nusikaltimais demokratų senato
rius E. Kefauver paskelbė, jog jis nutaręs kandidatuoti į prezi
dentus.

• J. F Dulles senato komitete pranešė, kad sutarty su Japoni
ja nėra nuostato, kuris draustų Japonijai gaminti atominius 
ginklus. Sutartį sudarant buvo laikoma nepageidautinu dalyku 
Japonijai uždrausti tai. kas nedraudžiama jokiam kitam laisvam 
kraštui.

• Prez. Trumanas pasiuntė raštą viceprezidentui Barkley ir 
atstovų rūmų pirm. Raybum, kuriame reikalauja, kad būtų im
tasi priemonių nelaimėms kasyklose išvengti.

• Gynybos sekr pavaduotoja A. Rosenberg paskelbė, kad bus 
grąžinti iš Korėjos ir pakeisti kitais 250,000 ten kovojusių JAV 
"karių.

pinigų paskyrė, kaip preziden
to buvo reikalaujama.

Laukiama, kad pasiūlyta są
mata bus labai rūpestingai Iš
nagrinėta, nes yra rinkimų me
tai ir gyventojų nepasitenkini
mas dėl didelių išlaidu gali at
kilk pti rinkimuose.

Padėka
MRS. KAZIMIERAI 

KUCBORSKAI
Bridgewater, Mass.

kuri, pradėjus Pranciškonų 
Spaudos Centro Brooklyne 
vajų, savo žuvusio sūnaus 
Juozapo Česnos vardu at

siuntė stambią auką 
$100.00

T. JUST. VAŠKYS, OFM 
Provincijolas

Sous.se
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NAUJOS BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMO FORMOS
Boišei ikai įved visai naujas 

Bažnyčios persekiojimo for- 
kurių nežinojo jų pirmta

kas Neronasir kiti. Jos paiie- 
•' ir Lietuvos, kaip ir visų kitų 
olševisų pavergtų kraštų ka

talikus. Tuo reikalu nekartą 
buvo rašoma pasaulio spaudoj. 
Įvairūs to klausimo reiškiniai 

vo gvildenami ir daromos iš
vados. Tuo reikalu prabilo ir 
‘La France Catoliųue" Jean 
Rolen straipsniu “Kankinys, 
atsimetėlis. apostatas." Jis ori
ginaliai įdomus. Mintys jo tei
singos ir realios. Trumpai pra
vers ir mums lietuviams jas ap
žvelgti ir apmąstyti.

Kas yra kankinys? Į tą 
klausimą mums atsako arkiv. 
J. Skvireckas savo Naujojo 
Testamento IV laidos įvado žo
dyje * VIII puls.» “Rečiau su
tinkamas Naujame Testamen
te, rašo jis. žodis kentėtojas, 
arba kankinys. Ir jis reiškia ne 
tą. ką sako lotyniškas-graikiš- 
kas ir kitose kalbose priimtas 
žodis “martyr”. Vokiečiai labai 
neseniai jį išsivertė į savo kal
bą ir vartoja jau žodį "Biutz- 
euge ” — tas. kuris ikidija savo 
krauju. Žodis gi "martyr” tik
rumoje ir reiškia tą pat. ką 
liudytojas arliudininkas... t Die
vo liudytojas — Viešpaties Ba
dytojas — Kristaus liudyto
jas)

Tokia buvo pirmykštė kan
kinio reikšmė. Tortūra naikino 
žmogų fiziškai, bet Malonė leido 
jam pakilti virš žmogiškumo 
lygio į viršžmogišką herojiz- 
ibą.

“Galima įsivaizduoti. —rašo 
Rolėm — ateities Neroną. krik-

at- rburi<- iškilmių ;,r»-z.i«1iiim<» assiu-n-: \ . prri. Balkonas.
kl<-b. kun V aIanti> Hi- ir atz-rburio Alto pirmininkas Al<-k*is.

at»-rt>urio V LB iškilmių meninės dalies išpildo tojai: Brazis. 
<>ri»kaitė ir Mari josiu*.

\\ aterburio M.B iškilmių prezidiumas: Viieišis. Gėlam-
bazjskas Koncė. Roln. Taraila f>ė\enienė. Aleksis. Adomaitis. Ma- 
ziurkovi/ieno. pre|. Baikim*'. Sopranienė. k|e+>. kun. V alantieju*. 
|> L'iiria- Mala- Zailskien*-. -lanušaiti*.

čiau jo įsitikinimu Lenkijos- 
Vokietijos sienų problema turi

GABR. TAI (41 S
Vokietija

ščionių persekiotoją. Jau nebe
bus geležies ir plėšrių žvėrių, 
bet bus mokslingoji atsižadėji
mo psichoteehnika. Argi jau 
artintųsi tamsių galybių valan
da. kai Bažnyčia nustos turė
jusi kankinių?

Koks yra krikščionių persekio
toju tikslas?

Siekiama atimti jo garbingo 
liudijimo charakterį. “Antraja
me amžiuje krikščionys buvo 
kaitinami, esą jie valgo vaikus. 
Dvidešimtame amžiuje juos 
kaltina moraliniais iškrypi
mais ir net žmogžudyste.

Bolševikinės Kinijos Kanto
no mieste areštuota 5 katalikų 
vienuolės iš Kanados už taria
mą choleros platinimą. Kiti 
tas pačias seseris vienuoles kal
tino už vaikų žudymą. Kankino 
mieste apkaltinta katalikų vie
nuolės. kilusios iš Prancūzijos 
ir Airijos, už nužudymą 2000 
kiniečių vaikų.

Kipa praneša iš Čekoslovaki
jos. kad Semily ligoninėj į- 
švirkšta sifilio mikrobų sulai
kytiems kunigams. vienuo
liams ir vienuolėms. Tai daro
ma tuo tikslu, kad parodytų 
katalikiškai visuomenei, kokie 
yra jos kunigai ir vienuoliai, 
kaip paplitęs y'ra jų tarpe iš
tvirkimas. Bolševikai ir naciai 
vienodų priemonių kova, su ka
talikybe imasi. Pasaulis dar 
nėra užmiršęs nacių garsių by
lų dvasininkams už moralinį 
pakrikimą" (Liberte. 195* ■. 
XII. 16. Nr. 291t.

Apšaūkimas išdavikais
Dar piktesnis ir klastingesnis 

neribotas išdaviko sąvokos iš
tęsimas Bet ir tai nėra visai 
nauja. Nauja yra tik tai. kad 
šiandien tariamos išdavystės 
kaltinimu gali būti suklaidinta 
ir pati krikščioniškoji bend
ruomenė. ar bent ji suskaldyta. 
Žinoma, kad jau yra nemaža 
žmonių, kurie yra palinkę jei 
ne pagirt, tai bent pateisinti 
“religinius valymus" — "čist- 
kas" įvairiomis “koiaboracijo
mis" ir “reakcijomis".

Autorius pramato, kad "atei
ty vis mažės parodomosios by
los. o vis didės paslaptingi din
gimai ir nužudymai. Nesunku 
taip pat įspėti, kad mėgia
miausias metodas ’ous — pri
versti atsižadėti, moralinis iš
prievartavimas." Nuo kankina
mojo reikalauja prisipažinti 
prie politinės kaltės ir konsta
tuoti religinę “laisvę" krašte.

Verčiami piktažodžiauti
Sukama dar į naujas perse

kiojimo vėžes. “Budeliai. —ra
šo Rolen. — šiandien turi gali
mybės priversti savo aukas 
meluoti kartu su jais." Jis ver-. 
čiamas išsižadėti Bažnyčios ir 
tikėjimo, jį purvinti. "Ligi šiol 
kankinys herojiškai spyrėsi 
klaidai, šiandien gi jis pasiduo
da labai pasigailėtinoms nuo
laidų ir susitarimų formoms. 
Lig šiol kankinys buvo išpaži
nėjas. dabar jis virsta atsime
tėliu — apostatu."

Kuo lieka gintis?
Apsigynimo torma pasiuko

MIKOLAJČIKAS APIE LENKIJOS SIENAS 
IR RUOŠIMĄSI KARUI

Šrot tarp vokiečių ir
kai ų portikų eina.

-iii neoSealūs, pasitarimai 
dėl sanr. kų ir Lenfcrics sienų 
Vakaruose. Dėl to ne be pa- 
_ od 'j vokie . . b. teleg
ramų agentūros atstovas Va-

Len
kų mm. pirmininką St. Miko- 
laičiką. klausdamas. kokia tuo 
reikalu jo nuomonė. Nors pats 
Mikolaičikas nemoka gerai 
angliškai, bet turi daug ir pla
čių ryšių, yra labai judrus ir 
apeina daugelį kitų net ir ga
besnių tremties politikų. Jo 
pareiškimu.
kiekvienas tremtinis lenkas 

pasisako už dabartines sienas 
vakaruose,

t. y. už Oderio - Neisės liniją. 
Jis pats stengėsi per karą, jog 
Lenkijos sienų klausimas būtų 
išspręstas tik taikos sutartimi, 
todėl priešinosi Jaltos ir Tehe
rano susitarimams, kuriais be
veik pusė ankčiaus lenkams 
priklausiusios teritorijos buvo 
pervesta Sov. Sąjungai. Bet 
kada jau kartą "tat įvyko fak
tu ir lenkai vėl atgavo savo se
nąsias žemes, tai ir jo. kaip 
kiekvieno kito lenko, nuomone, 
ir ateity turi likti taip, kaip 
kad yra dabar."
šiuo metu tose atgautose sri
tyse esą įkurdinti jau 6 mil. 

lenku
•Jų ten įkurdinimas buvo su

trukdytas dėl Sovietų marš. 
Rokosovskio. dabartinio lenkų 
gynybos ministerio. kaltės. Ta- 

tik ta. kokią pasirinko kardino
las Mindszenty. Jis iš anksto 
; areiškė protestą ir paneigė 
būsimus prisipažinimus. Role- 
nas tai vadina "aukščiausiu he
rojiniu pasipriešinimu kankini
mams.”

Vienas protestantų teologas 
teigia, kad nauja krikščioniško
jo liudymo forma galinti būti 
savižudybė. aKatalikiškasis au
torius su tokia protestntų teo
logo nuomone nesutinka. Jis 
sako: "Čia artinamės prie to
kios srities, kur žmogaus aiški
nimai ir sprendimai neįmanomi, 
kur yra tik Malonės paslaptis. 
Nieko negalima įsivaizduoti, 
ką Ji gali nuveikti net esybėj 
pakrikusioj ir žmogiškai imant 
pamišusio). Dvasios keliai ne
pramatomi."

Nauja kentėjimo forma rei
kalauja krikščioniškosios ben
druomenės supratimo: "Aki
vaizdoje to ypatingo liudinin
ko. kuris atsižada, tik Venas 
dalykas yra svarbus: išlaikyti 
jo kankininkystėj. šalia viso
kių dviprasmybių ir užmaska
vimų. jo sugebėjimą spindu
liuoti. Reikia priimti liudijimą 
net tada, kai liudininkas negali 
liudyti.” Kai tokips prasmės 
priduosime šių dienų kankinin- 
kystei. jokia budelių klasta 
nepasieks savo siekiamo tikslo.

Red. prierašas: Autorius, 
sekdamas arkiv. J. Skvirecku, 
visur šalia kankinio deda ir 
"martyro” vardą. Kol tas nau
jas Terminas nėra prigijęs ir 
mūsų kalbininkų neapspręstas. 
mes čia jį išleidžiame. Mums 
atrodo, kad ir savam, lietuviš
kam žodžiui galima duoti pla
tesnė prasmė.

bū* i išspręsta kiekvienu atve
ju taikiu būdu. Mikolaičiko pa
reiškimu. ,*4 *
šiuo metu Lenkija nepaprastai 
sov ietinama. Jau vien tik į len

kų armiją. įjungta 11,000 
Sovietu karininkų.

nekalbant jau apie aviaciją. Y- 
pač susovietinta saugumo poli
cija. Jei Vakarams nepavyks 
pakirsti bolševikinę sistemą 
Rusijoj ir ją sugriauti iš vi
daus. tai jo nuomone — karas 
neišvengiamas. Tos Lenkijos- 
Vokietijos sienų problemos, 
kad ir netiesiogiai, taip pat pa
liečia ir pačius gyvybinguosius 
Lietuvos interesus, todėl jos su 
atsidėjimu sekamos taip pat 
mūsų veiksnių.

Kitame savo pasikalbėjime, 
perduotame AFP šveicarų ir 
prancūzų spaudai. Mikolaičikas. 
apžvelgdamas padėtį R. Euro
poje. pažymi, kad
Sov. Sąjunga savo karinius pa
siruošimus satelitiniuose kraš
tuose jau 6 mėnesiai varo pa

skubintu sparčiu.
Dėl to satelitiniuose R. Euro

pos kraštuose jaučiamas dide
lis maisto produktų stygius. 
Rumunijoj — benzino stoka. 
Raud. armijai benzinas ir mais
tas kraunamas į atsargas. 
Plieno produkcija Rytų Vokie
tijoj. Lenkijoj ir Vengrijoj 
smarkiai padidinta visos eilės 
naujų liejyklų. rūpinamasi 
pravesti tarp Sov. Sąjungos ir 
Rytų Vokietijos visą eilę auto
stradų. šiuo metu darbo sto
vyklose internuota daugiau 
kaip 1 milijonas satelitinių

Spaudos puslapiuose
Naujas aiškiaregis

Nauji metai brooklyniečiams 
atnešė aiškiaregį. Jie gali pa
grįstai tuo džiaugtis. Kas tik įsi
geis su juo pasikalbėti, užteks 
pabėgėti iki "Vienybės.” Iš šių 
metų 3 nr. matyti, kad jos re
daktorius. kaip tik metasi į tą 
sritį. Jis net tik žino, kas ant 
ko sėdi ar sėdasi, bet ir ką gal
voja .ir ar išmintingai galvoja. 
Štai, jis riešai apskelbė, kad 
"Darbininko” redaktorius “at
sisėdo ant ylos", ir tai dėl to, 
kad įsidėjo "neišmintingą 
straipsnelį” apie triukšmą dėl
V. Rastenio. Girdi, jis nebūtų 
jo dėjęs, jei būtų įsitikinęs, kad 
V. Rastenis praeis. Puikus 
daiktas žinoti, ką kitas būtų 
daręs. Jei kam to prireiks, ad
resas yra žinomas.

"Vienybės” redaktorius ir 
daugiau dar žin o. Jis gerai ži
no, nes riešai rašo, ‘‘kad, pa
vyzdžiui, kalbama, jog V. Ras- 
tenį įskundę... katalikų srovės 
žmonės." Jei kas žiūrėtų į tai, 
kaip į rimtą dalyką, ne aiškia
regystę. turėtų pasakyti, jog 
tai paprasčiausias šmeižtas ir 
bet kuris rimtas laikraštis jo 
nekartos. "Vienybės" redak r»- 
rius tai sau leido. O čia yra jau 
ne V. Rastenio reikalas. Čia 
yra tai. kas neseniai "Darbinin
ke" buvo pastebėta: "pastaruo
ju laiku iš kai kurių laikraščių 
vis daugiau prasikiša aštrūs 
dūriai katalikams." "Vieny
bės" redaktorius bakšterėjo 
dar kartą tuo. ką pletkininkai 
kalba ar nekalba. Kas patik
rins.' 

kraštų gyventojų. Minimojoj 
spaudos konferencijoj dalyva
vo ir buv. bulgarų ūkininkų 
partijos vadas G. Dimitrovas.

Tarptaut. Valstiečių Sąjun
gos žinių agentūra PLA savo 
biuleteny Nr 1 52 skelbia kad 
Lenkijoj įvesti nauji asmens 
suvaržymai. Visi asmens, tu
rintieji daugiau kaip 18 metų, 
turi išimti naujus asmens do
kumentus. tam tikslui pateik
dami gimimo, karinės prievo
lės. gyv. vietos registracijos ir 
darbovietės pažymėjimus. Kas 
to nepadarys, bus baudžiamas 
kalėjimu iki 2 metų arba 10,- 
000 zlotų arba abiem bausmėm 
kartu. Manoma, jog tat turi 
reikšti ruošimąsi karui ir žygių 
paaštrnrimą kovai su partiza
nais. Lietuvoje gyventojų ju
dėjimą numatoma sekti ir dau
giau kontroliuoti vad. trumpo 
skersmens radijo stočių įsteigi
mu visose svarbesniuose gel. 
centruose, miesteliuose etc.. 
per kurias karo ar neramumų 
atveju būtų galima visai tiks
liai sekti partizanus ir kontro
liuoti gyventojų judėjimą.

Varžtai suveržiami ir Rytų 
Vokietijoj, kur pradėti dar 
griežčiau nagan imti valstiečiai. 
Dėl to kai kurie iš jų. negalė
dami atlikti prievolių valstybei, 
kaip kad padarė VValteris Spo- 
janas. kariasi. Dalyvavimas jų 
laidotuvėse apšaukiamas "anti
valstybine demonstracija”. Pa
našių reiškinių vis gausėja.

PRAŠO GARANTUI’ 
(Germaji Ethiiic

Philipp. Irma. gim. 1910 
m. gegužės 6 d.: Herta —1936 
m. balandžio 29 d.: Helga — 
1944 m. vasario 4 d. Adresas: 
Domigheim am Sandkopf.. Kr. 
Hanau M (Hessen). Germany.
U. S. zone.

Raištutis. Pranas (Franz). 
gimė 1896. VII. 23 — ūkinin
kas: Eva — 1901. UI. 5: Pra
nas (Franz) 1935. VT. 20: Vy
tautas (WietoM) gim. 1936. 
VI. 9. Adresas: Stuttgart-Bad 
Cannstatt. Numbergestr. 184. 
Germany.

Katalikams nėra jokio reika
lo eiti ir skundinėti žmones, 
dar tuos, kurie savo darbais ir 
praeitimi yra patys pakanka
mai ir viešai visiems įsiskundę. 
“Darbininkas” ir atkreipė į tai 
dėmesį mūsų atsakingų asme
nų, kad jie apsidairytų ir atei
tyje vengtų galimų nemalonu
mų. Tai viskas.

Ir tas viskas prasidėjo ne iš 
“Darbininko,” o iš J. Ginkaus 
radijo. Jei jis nebūtų kalbąjęs 
apie bausmę Lietuvai ir kėlęs 
triukšmo, nei “Darbininkas" 
nebūtų rašęs. Bet “Vienybės" 
redaktorius vieniems leidžia 
"Plaukioti po orą”, kaip jie no
ri, nes tas oras jam malonus, o 
kitus... sodina ant ylų. Ir aiš
kiaregiai taip daro: savo magi
jos seansus atlieka paslaptin
gam ir aštriam apstatyme.

V. Rastenis nebe redaktorius
Jau ir pati “Driva” skelbia, 

V. Rastenis išvyksta į New 
Yorką. o “Dirvos” redaktoriaus 
pareigose pasilieka B. Gaidžiū- 
nas. Tam pačiame numeryje iš
vykdamas V. Rastenis pabandė 
kiek prašviesinti tą prastą į- 
spūdį. kurį padarė jo įdėtas J. 
Žiūrio straipsnis. Galima į jį 
žiūrėti kaip į tam tikrą “dekla
raciją" žmogaus, kuris naujo
se pareigose jau nebegalės taip 
be atodairos švaistytis, kaip tai 
darė "Dirvos” redakcijoje ir 
jos puslapiuose. Čia jis norėda
mas nenorėdamas turėjo pa
brėžti. jog reikia ne protestų, o 
darbo. Kad dar neseniai, vos 
praėjusiuose taimeriuose, buvo 
spausdinami pasiūlymai ne
siųsti aukų Vlikui bei Altui ir 
protestai dėl atmetimo St. Lo
zoraičio pretenzijų būti “val
džioje”, V. Rastenis jau palieka 
praeičiai. Jis palieka jai ir sa
vo pipirinę bei krieninę pole
miką. jo paties žodžiais ta
riant. Dar daugiau jos liko to
limoje praeityje. Vadinasi, ei
nama pažangos keliu.

Tačiau V. Rastenis ir toliau 
kala kitiems į galvą, kad tik 
katalikiškos pasaulėžiūros ir 
kairiųjų srovių veikėjai, “lais

DIDŽIAVSLAS, P1GIAUSLAS IR
GERIAUSIAI INFORMUOTAS 

DIENRAŠTIS
Plačiausiai skaitomas, pigiausias ir didžiausias lietuvių 
dienraštis šiuo metu yra “Draugas."

KORESPONDENTUS
"Draugas" turi Aliaskoje. Argentinoje. Austrijoje. Austra
lijoje. Belgijoje. Brazilijoje. Čilėje. Italijoje. Ispanijoje, 
Kanadoje. Kolumbijoje. Portugalijoje, Prancūzijoje. Švei
carijoje. Urugvajuje. Venecueloje. Jie plačiai informuoja 
apie viso pasaulio lietuvius.
DIDESNIUOSE UŽSIENIO POLITIKOS CENTRUOSE: 

Paryžiuje. Strasburce. Londone. Berlyne, Romoje “Drau
gas" turi specialius korespondentus — patyrusius laikraš
tininkus.

ŽINLAS IŠ LIETUVOS
per radiją, iš Kauno jr Vilniaus leidžiamų laikraščių, bei iš 
atbėgančių žmonių renka du "Draugo" korespondentai 
Vokietijoje.

MOKSLO. MENO. LITERATŪROS. ARCHITEKTŪROS 
klausimais "Draugas” yra sutelkęs specialistus profesorius, 
dailininkus, inžinierius, rašytojus, kurie užpildo specialų 
kultūros priedą, leidžiamą kas šeštadienį. "Draugas” yra 
vienintelis lietuvių laikraštis, kurs reguliariai kas šeštadie
nį leidžia tokį 8 puslapių priedą.

JAU DAUGIAU KAIP 1.000
bendradarbių, korespondentų ir informatorių rašo “Drau
gui". “Draugas" turi specialius ateitininkų, skautų ir dar 
šiuos skyrius:

L Lietuvių k. — tvarkomas iš Lietuvos atvykusių 
kalbininkų.

2. Sveikatos—vedamas patyrusio gydytoja
2. Teisės patarėjas — vedamas advokato.
4. Statybos patarėjas—vedamas inžinieriaus architekto.
5. Moterų—ved. žurnalistikos mokslus baigusios

redaktorės.
6. Sporto—vedamas' keturių sportininkų.

PIGIAUSIAS LIETUVIU MĖNRAŠTIS 
yra “Draugas”. Todėl, nieko nelaukdamas. pratęsk “Drau 
go” prenumeratą 1952 metams sau ir užsakyk jį savo gi
minėms. draugams bei pažįstamiems. “Draugo” prenume
rata yra geriausia dovana.

“DRAUGO" PRENUMERATA:
Metams

Čikagoje ir Ciceroj $9.00
Kitur JAV ir Kanadoje 8.00 
Užsienyje 11.00

1 •• mot. 3 mėn. 1 mėn.
$5.00 $2.75 $1.25
4.50 2.50 1.00
5.50 3.00 1.35

E karto įmokėjusieji ne mažiau $100.00 bus
GARBES PRENUMERATORIAI

ir “Draugą" gaus per visą savo amžių.
Užsakymus ir piaigus siųskite:

“ DR A U G A S ’’
2334 SO. OAKLEY AVENl’K 
CHICAGO 8, ILLINOIS, USA

to” nesantaiką, palaiko Vliko 
“avantiūras”, eina žalinga Lie
tuvos laisvės kovai linkme, ži
noma, jo paties tautininkiška 
srovė yra nuosaikiausia ir iš
mintingiausia, kaip buvo ir 
Lietuvoje.

Ne vieta čia būtų parodyti 
pačios “Dirvos” citatomis, kaip 
tas nuosaikumas iki šiol reiš
kėsi. Reikia tikėtis, kad "Lais
vosios Europos Komitete” jis 
bus kitoks, o taip pat kiek ly
gesnė bus ir "Dirvos” vaga ir 
dar likusios krieno šaknys, gal 
nebus tokios kai-čios.

Ką mums siūlo?

“Dirvoje” P. J. Žiūrys pasi
gedo tokių su “nugarkauliu” 
veikėjų prieš katalikus, kaip 
buvo J. Šliupas. Tie laikai, ma
tyt, jam labai mielą atsimini
mą yra palikę. Kaip tasai “su 
nugarkauliu” katalikų priešas 
kovojo, pakankamai gerai gali 
pavaizduoti kad ir ši iš jo re
daguoto “Liet. Balso” ištrau
kėlė:

“Tokie kaip Paukštys mažai 
ką įstengs, nors kun. Vamagi- 
ris jam lizdą veja... Ak tos 
kiaulės Plymouthe tai tik dur
nos: ką mato žmonės daro, tai 
ir jie lyg bezdžionkos: aš jų 
norėčiau paklausti, kiek yra 
lietuviškų nacijų, ir kiek Susi
vienijimų reikia, ale ką tu su 
kuiliu, tuojau mane putomis 
apdrėbtų, taip kaip nevieną 
brolį jau apdrėbė Naujorke ir 
Šenadoryje, o vis tai daro per 
savo aklybę neva su Dievo žo
džiu, nors peržiūrėjęs visą tą 
kiaulių didybę rastum po šim
tą velnių... Kas vieną nedė’ią 
“Ojczyznoje” išeina, tai Paukš
tys su savo šeimyna prakaitą 
liedamas kitą nedėlią išguldo į 
lietuvišką kalbą, nors ir blogai 
sekasi per tai. kad pats Paukš
tys maža ką išmano, o darbi
ninkai jo pusalkani ir blogai 
apmokami — ncsiukvatija 
draugaut ies su kuiliaženčiais.”

Dėkui, p. Žiūry. už oasiūly- 
mą, bet lietuvių visuomene ne
benori grįžti atgal į “kuiiiažcn- 
čių” laikus.

A. Palys
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FRANCISCAN FATHFRS
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SUBSCRIPTION KATES PRENUMERATOS KAINA
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SKRAISTĘ NUDENGUS
Labai daug nesusipratimų kyla iš to, kad dalykai vadinami 

netikrais jų vardais. Kartais žmonės sąmoningai tai daro, ir tai 
dėl dviejų priežasčių. Vieni nenori aiškiai pasisakyti, koks yra 
jų nusistatymas. Tada jie kalba ir rašo aptemdytais žodžiais. Ki
ti sąmoningai dangstosi, nes tuo būdu lengviau yra žmones suvi
lioti ir patraukti j klaidų kelią.

Šiuo atžvilgiu pirmąją vietą užima komunistai. Visi gerai 
žinome, kad jie dedasi ir demokratais, ir taikos apaštalais, ir 
darbininkų globėjais, ir net religinės laisvės saugotojais. Tuo 
būdu jie sumedžioja daug žmonių, kurie patiki apgauliam jų žo
džiui. Kai pamato tikrus jų darbus, kartais būna jau per vėlu 
pasitraukti: būna jau įpainioti j pinkles. Iš jų išsiraizgyti nėra jau 
taip lengva. Ne kiekvienas turi drąsos prisipažinti, kad jis buvo 
prigautas arba suklydęs. Jis tada jau pats ima dangstyti savo opią 
žaizdą, ieškodamas kokių nors pateisinimų ir grimzdamas vis gi
liau. Tada ima įrodinėti ir tikėti, kad svetima okupacija reiškia 
tautai nepriklausomybę, diktaitūra — demokratiją, tikėjimo slo
pinimas ir persekiojimas—.sąžinės laisvę ir tZ. Viskas verčiama iš
virkščiai. Tačiau žmonės tokius avinėlius vilko kailyje greičiau 
atpažįsta, negu kuria kita skraiste prisidengusius.

Ta kitoniška skraiste labai dažnai apsisiaučia žmonės, kurie 
dangstosi tikėjimo pripažinimu, bet reikšmės didelės jam netei
kia. Ypač jiems nepatinka, kad katalikų tikėjimas reikalauja lai 
kytis aiškaus katalikiško nusistatymo tiek privačiame tiek ir vie
šame gyvenime. Čia negali būti jokio dvilypumo. Kas nenori su 
tuo sutikti, vis pabrėžia, kad tikėjimas esąs tik privatus žmogaus 
reikalas, tenkinamas vien bažnyčioje, o visuomeniniame darlie 
jam nėra ko veikti. Vadinasi, su katalikiška pasaulėžiūra čia ir 
nesikiškite. Mes jos neneigiame, bet “katalikiškos pasaulėžiūros 
srovės” nemėgstame ir su ja nesutampame.

Šitaip nurašo kai kurie mūsų laikraščiai. Tai yra paprastas 
dangalas žmonėms klaidinti. Katalikiškoji pasaulėžiūra negali 
sudaryti jokios srovės; kuri nesutaptų su Katalikų Bažnyčios nu
sistatymu. Priešingu atveju ji bus nekatalikiška. Tik atskiri ka
talikai, kaip asmenys, gali sudaryti įvairias sroves ir net nekata
likiškai pasielgti, bet jie už tai ir atsako. Jie tada elgiasi ne pagal 
katalikišką pasaulėžiūrą, kuri tėra viena ir nesrovinė. Kas ją pa
laiko srove ir paskui save iš jos išskiria, atsistoja ir šalia Kata
likų Bažnyčios.

Tai reikia gerai suprasti ir katalikiškos pasaulėžiūros nesiau
rinti. Tai nieko nepadės pridengti savai srovei, kurios nenorima 
aiškiai parodyti ir atvirai pasakyt, kad ji daug kur nesutampa su 
tikru katalikišku nusistatymu. Iš to palaipsniui yra išaugusi ir 
bolševikine ideologija, kuri daug ką verčia viršum kojom.

Reikėjo, be abejo, laiko, kol ji sunoko po visai nekalta skrais
te, pridengusia siekimą išjungti katalikišką pasaulėžiūrą iš visuo
meninio ir politinio gyvenimo. Ir tai buvo aiškinama kova su 
“katalikų pasaulėžiūros sroviškumu.”

Sekmadienį, sausio 20 d., iš 
Vokietijos atvažiavęs VLIKo 
Vykdomosios Tarybos Užsienio 
Tarnybos Valdytojas prof. J. 
Brazaitis, lankėsi “Darbinin
ko” redakcijoje. Besikalbant 
buvo paliesti kaikurie klausi
mai, į kuriuos jis teikėsi mums 
atsakyti.

— Kokie jūsų uždaviniai A- 
merikoje?

Vykdomoji Taryba, —aiški
no prof. J. Brazaitis, — yra 
man pavedus atlikti parengia
muosius darbus Vliko numaty
tai Lietuvos laisvinimo veiks
nių konferencijai šaukti ir to
je konferencijoje svarstytinus 
klausimus aptarti ir išsiaškinti 
su Amerikoje esančiais'laisvi
nimo veiksniais.

— Kas tie laisvinimo veiks
niai?

Iš tradicijos jau laikoma Vil
kas ir Vykdomoji Taryba, Lie
tuvos diplomatinės atstovybės 
ir ALTas. Paskutiniuoju laiku 
prie minėtų veiksnių prijungia
ma ir Lietuvių Patariamoji 
Grupė (prie “Laisvosios Euro
pos” komiteto), kuri glaudžiai 
bendradarbiauja su VLIKu. 
Kas bus konkrečiai kviečiami į 
konferenciją, VLIKas nuspręs 
atskiru nutarimu.

— Kokie konferencijos tiks
lai?

Konferencijos svarbiausias 
tikslas bus suderinti visų lietu
vių nuomones svarbiausiais 
klausimais, kaip Lietuvos sie
nos. lėšų organizavimas ir kt.

Aukotis ir ištverti
Pasikalbę į imas su Vliko Vykdomosios Tarybos Užsienio

Brazaičiu
j------n!'arny’>os Valdytoju Prof. J

— Kada numatoma šaukti 
konferencija?

Poli inėje Komisijoje buvo 
nustatyta konferenciją sušauk
ti siu metų antroje pusėje. 
Konkreti vieta ir data dar ne
numatyta, paaiškės, kai išsi
kalbėsime su ALTu ir kitais A- 
merikos vadovaujančiais veiks
niais.

Toliau besikalbėdami palie
tėme dabar Londone vykstan
čią

Taip pat Lietuvių Tautinė Ta
ryba kvietė iš Amerikos at
vykti V. Sidzikauską, kaip Pa
tariamosios IJetuvių Grupės 
atstovą ir prof. K. Pakštą kaip 
Rytų Europos Federacijos at
stovą. Lš jų tik V. Sidzikauskui 
pasisekė išvažiuoti ir konferen
cijoje dalyvauti.

Toliau savo kalboje palietė
me VLKą, santykius su vokie
čiais ir ryšius su Lietuva.

— Kas Užsienio Tarnyboje 
eina jūsų pareigas ir kokie Vli
ko konkretūs darbai?

— Dabar mane pavaduoja 
prof. Z. Ivinskis, atvykęs iš 
Romos. Pirmasis VLIKo užda
vinys ir buvo pasirenkti Lon
dono konferencijai ir — antra
sis —akcija Jungtinėse Tauto
se. VLIKas gruodžio 18 d. įtei
kė JT Organizacijai memoran
dumą genocido reikalu ir išlei
do atsišaukimą, kad organiza
cijos ir pavieniai asmenys ra
šytų laiškus JTO nariams. Tre
čias uždavinys — praplėsti mū
sų santykius su P. Amerika. 
Kaip anksčiau J. Savickis lan
kėsi Skandinavijoje ir vysk. V. 
Brizgys Ispanijoje ir Portuga
lijoje .taip dabar VLIKo dele
guotas į P. Ameriką išvyko 
vysk. V. Brizgys. Jo kelionės 
tikslas informacija ir prašy
mas parengti mus kovoje prieš 
bolševikinį genocidą. Tuose 
kraštuose, kur veikia mūsų 
atstovai, vysk. V. Brizgys su

jais tarsis ir su jais darys ben
drus žygius.

noje, nes universitetas duoda 
patalpas.

— O kokie ryšiai yra su Vo
kietijos vyriausybe?

— Vokietijoje VLIKas daro 
pastangas užmegsti ryšius su 
Bonnos vyriausybe. Tuo tikslu 
aš pats lankiausi, dabar prof. 
Z. Ivinskis darbus gana sėk
mingai tęsia. Jis buvo priim-

- tas Politinio Departamento Di
rektoriaus Ilerbert Blanken- 
horn.

— Kiek anksčiau vokiečiai 
iškėlė mintį įkurti Baltijos In
stitutą, kuris sutelktų pabal 
tiečius mokslininkus - istori
kus, filologus, literatus moksli
niam darbui. Muenchene jau 
veikia Osteuropa Institutas, 
bet Baltijos Instfcutas nebus 
jungiamas su juo. Vokiečių 
Užsienių reikalų ministerija y- 
ra suinteresuota, kad kultūri
niai santykiai tarp Vokietijos ir 
Pabaltijo kraštų egzistuotų, ši
tam Baltijos Institutui išlaiky
ki jie skirtų 50.000 DM per 
metus, apie 6-8 tūkstančius dar 
turėtų sudėti tautiniai komite
tai. VLIKas šitokiam Baltijos 
Institutui yra pritaręs ir pasiū
lęs nuolatiniais nariais prof. 
A. Maceiną ir prof. Z. Ivinskį. 
Nariai korespondentai gali bū
ti ir ki. ur gyveną. Instituto 
suorganizavimas dar tebeina, 
greičiausiai pradės veikti nuo 
vasaros vidurio su būstine Bu-

Europinio Sąjūdžio 
konferenciją.

— Šią konferenciją sušaukė 
Europinis Sąjūdis. — aiškino 
prof. J. Brazaitis. — Daly
vauja pavergtųjų tautų atsto
vai. Konferencijos tikslas ir 
bus parodyti, kad ir pavergtos 
Rytų Europos tautos yra orga
ninė Europos dalis. Joje bus 
svarstoma, kaip pavergtos tau
tos galės atkurti savo gyveni
mą su kitomis tautomis. Lie
tuvių Tautinė Taryba prie Eu
ropinio Sąjūdžio nuolatiniais 
nariais dalyvauti paskyrė S. 
Bačkį, B. Balutį, ir M. Braką, 
stebėtojais: J. Baltrušaitį, V. 
Balicką, Varkalą, Bajoriną.

New Yorko uoste prof. J. Brazaiti sutinkant: (aukštai iš kairės) — Dr. A. 
Aviža. Dr. B. Radzivanas. stud. R. Somkaitė. rašyt. J. Vaičiulaitis. S. Sama- 
tauskas; (antroje eilėje) — L. Damhrifinas. prof. 4. Brazaitis. V. Vaitiekū
nas; (trečioje eilėje) — rašyt. P. Jurkus, Dr. K. Ambrazaitis. P. M ink Cinas; 
(apačioje) — V. Brazaitienė. J. I-aučka. Nuotrauka V. Maželio

Ryšiai su Lietuva
Prisiminus ryšius su Lietuva, 

prof. J. Brazaitis pasakojo:
— Be visiems žinomų trijų 

asmenų, praėjusią vasarą pa
bėgusių Lš Lietuvos, daugiau
sia atvažiavo repatriantai vo
kiečiai. Jie atvežė daugiausia 
žinių. Šie repatriantai turi sa
vo organizaciją, su kuria VLI
Kas susirišo. Organizacija pa
dėkojo raštu už didelę ir hu
manišką lietuvių tautos pagal
bą visiems vokiečiams pabėgė
liams, atsidūrus varge. Norima 
surinkti iš visų repatriantų ži
nias apie Lietuvą. Šis darbas 
jau pradėtas. Iš pareiškimų pa
aiškėja, kad Lietuvoje buvo a- 
pie 6000 vokiečių, pabėgusių iš 
Karaliaučiaus srities. Vien 
Kaune gyveno apie 2000. Lei
dus jiems grįžti į Vokietiją, 
dalis pasiliko Rytų zonoje, o 
kurie įrodė turį giminių V. Vo
kietijoje, buvo išleisti. Tokių 
dabar organizacijos sąrašuose 
yra daugiau kai 2400. Iš as - 
meninių pasikalbėjimų, visur 
matosi jų didelė simpatija ken
čiančiai ir vargstančiai lietuvių 
tautai. Rasytės paukščių stoties 
vedėjas su ašaromis sako: “Te
gu Divas laimina šitą tautą, ku
ri mane ir kit. išgelbėjo nuo ba
do”. Jie visi gerai moka lietu- 
tuviškai. jaunimas net nekalba 
vokiškai. Jiems dabar yra į- 
kurtos specialios mokyklos, 
kad vėl išmokytų vokiškai. Jie 
stengiasi palaikyti ryšius su lie
tuviais .skaito lietuviškus laik
raščius. viena mergaitė, kuri 
buvo Kaune, ir dabar klausosi 
lic uviškos “Amerikos BaLso” 
transliacijos.

— Buvo paskelbta, kad VLI- 
Kas kelsis iš Vokietijas? — 
Kodėl?

— Princif-e jau nutarta išsi
kelti į Prancūzių, į Paryžių. 
Vokietijoje. išvažiavus tremti
niams .sunkiau yra rasti talki
ninku, tain pat sunku ir susi
eiti su kitų tautų bėgliniais 
veiksniais. Paryžius yra politi
nis centras, ten bus ir darbo 
talkininkų ir bus lengviau už
mezgami kontaktai su kitomis 
tautomis. Lšsikelti numatoma 
apie pavasarį.
— Kaip ilgai Jūs manote būti 

Amerikoje ir ką turėtumėte 
pareikšti lietuvių visuomenei?-

— Atlikęs visus savo uždavi
nius. pirma proga grįšiu į Eu
ropą. šita emigracijos proga 
esu sužavėtas vakarų demokra 
tinio pasaulio išryškinta tarp
tautinio solidarumo idėja, kuri 
pasireškė IRO organizacijos 
veikimu. Ypatingai pažymėtina, 
kad JAV buvo realiausia ir 
didžiausia šios idėjos vykdyto
ja. Kaip solidarumo talkinin
kas dar labiau pažymėtinas 
BALFas, kuris sugebėjo apim
ti lietuvišku solidarumu visus. 
Linkėčiau, kad BALFo įžiebta 
solidarumo idėja dar stipriau 
įsiliepsnotų tarp naujai atvy
kusių lietuvių ir virstų realia 
materialine pagalba Balfui ir 
visai lietuvių veiklai.

Visai Amerikos lietuvių vi
suomenei linkiu dar labiau su- 
siglaudinti, dar labiau aukotis 
ir ištverti, kol bus išlaisvinta ir 
atstatyta Lietuva, — baigė 
prof. J. Brazaitis.

Pavergtoj Lietuvoj
• Liet prof. sąjungų tary

bos ketvirtasis plenumas kon
statavo, kad yra “ir apsileidu
sių profesinių sąjungų: tai — 
vietos pramonės, tekstilės pra
monės, komunalinio ūkio, MPS, 
sovehozų. kooperacijos”. Net 
pačiam prof. sąjungų kultūri
nio skyriaus vedėjui Lisauskui 
‘■T.” prikišo, kad jis “maža rū
pinasi auklėti skyriaus darbi
ninkus soviet. patriotizmo dva
sioj.” Todėl agitacijai sustip
rinti, be kitų priemonių, buvo 
sudarytas net spec. “agitaci
nis traukinys”, kurio paskir
tis — “aptarnauti Kauno. Vil
niaus ir Šiaulių geležinkelius.”

• “J daugelį darbo žmonių 
skundų ministerija (Sveikatos) 
visai neatsakė. 40 G- skundų 
buvo svarstomi po du tris ir 
daugiau mėnesių”. Tas pat ir 
Ž. Ū. ministerijoje, nors “bol
ševikų partija reikalauja iš vi
sų vadovų, didelių ir maži), 
jautriai ir atidžiai žiūrėti į dar
bo žmonių laiškus.” O visi ži
no. ką reiškia tokios visagalės 
bolševikų partijos reikalavimo 
nepaklausyti. O vis tiek — šit 
kokie rezultatai Net pats ž. ū. 
ministeris apkaltintas, kad ne
sutvarkė skundų nagrinėjimo 
reikalo. “Yra vadovų, kurie 
visai nekreipia dėmesio į dar
bininkų pareiškimus. Pvz.. Ge- 
ležink. Valdybos darbininkės 
seniai prašo vaikų darželio, bet 
viršininko pavad. Kabancevas 
vis nesuranda jam lėšų. — Ir 
ž. ū. ministerio pavad. Kolco- 
vas ir Melnikas skundus per
siunčia tiems, kuriais nusiskun
džiama, ir skundai dažnai visai 
dingsta.”

KAI VOKIEČIAI 
MOBILIZAVO 
LIETUVIUS

1943 m. gegužės mėnuo, šv. 
Stanislovo diena. Laukai pilni 
žydėjimo, žalumos ir vėjo, kve
piančio gyvybe, žiedais ir me
dumi. Netoli aukštų medžių ža
lioj puokštėj skendi koplyčia. 
Sena, apsamanojusi, pakrypu
si, šiaudų stogu dengta. Ji 
skendi medžiuose. Bet man at
rodo, kad gilioje amžių paslap
tyje, kurie regėjo kryžiuočių 
kalavijus, Napoleno pulkus, pa
linkusius baudžiauninkus ir vy
žuotus knygnešius. Už nepilno 
kilometro nuo koplyčios šviečia 
žalia, čiulbanti miško siena. 
Tik nueik, pavaikščiok po tą 
liekną, gyvatėmis ir uodais 
knibždantį mišką, pažvelk į se
nus, ąžuolinius biržių stulpus, 
kur dar tebėra išlikę išgravi
ruoti žmonių griaučiai, mirtį 
skelbiantieji žodžiai ir kitokios 
baisenybės, tau baugu pasida
rys. Tai gyvieji liudininkai tų 
laikų, kada čia siautė plėšikų 
gaujos, kada plėšė ir žudė kiek
vieną, kad į rankas pakliūdavo.

Skaudžių ir gražių laikų per
gyvenusi mano Lietuva, žiūriu 
į gegužio žaluma apvilktą pei
zažą, į tas varsas, kuriose te-

VLADAS RAMOJUS

Iš dienoraščio

bespinduliuoja protėvių įmin
tos pėdos, prakaitas ir kraujas 
pralietas amžių kovose už ši
to mažo krašto laisvę ir laimę. 
Žiūriu užmiršęs ir savo nūdie
nę buitį, kad ir pro mane nū
nai srovena ne anos džiaugs
mingosios, bet vėl naujos ir 
sunkios epochos valandos. Lie
tuvos jaunimas vėl prievarta 
verčiamos stoti į vokiečių ka
riuomenę ir tai liečia mano 
metus. Mobilizacija į norėtą 
suformuoti lietuviškąjį SS le- 
gijoną dar tik kovo mėnesį vi
siškai nepavyko. Kraštą nu- 
sagsčiusių samanotų koplytėlių 
ir milžinkapių mistika, pakelės 
rūpintojėlių veiduose sukaupta 
tautos kančia ir valia, miestų 
kapinėse ir sodžių laukuose be
sirikiuojančių laisvės kovotojų 
kapų garbė ir didybė, — visa 
tai giliai įsiliejo į Lietuvos jau
nimo širdis ir šis tarė drąsi) ir 
nedvejojantį “ne!” Už tai užda
rė universitetus, aukštąsias 
mokyklas, prasidėjo areštai, 
trėmimai į koncentracijos sto
vyklas ir jaunimo gaudymas 
atlaiduose, bažnyčiose, mokyk
lose ir t.t. Ir, lyg, rodos, nieko 

nebūtų buvę, štai vėl nauji pla
nai, nauji daliniai, nauja mo
bilizacija. Rytoj gimtajam 
miestely mobilizacinė komisi
ja, ir mano kišenėje praneši
mas prisistatyti jai.

•

Netoli koplyčios ir miško 
viensėdija. Ten vestuvės dide
lės ir šaunios su visais iš seno
vės išlikusiais papročiais, tra
dicijomis, pagarba dr didybe. 
Seklyčioje, grįčioje ir net sode 
stalai, o prie jų susispaudę sve
čiai. Vestuvės stambaus ūki
ninkaičio. bolševikų okupacijos 
metais buvusio pogrindžio re
zistento, visam valsčiuj gerai 
pažįstamo ir visų gerbiamo vy
ro. Tarp daugelio veidų, kur 
daugumoj moksleivija, studen
tija ir ūkininkija, randasi bū
rys kunigų ir šiaip aukštų sve
čių net iš paties Kauno ir kitų 
miestų. Viso jų priskaitysi iki 
trijų šimtų. Mergaičių tauti
niai drabužiai atsišviečią sve
čių tarpe dar labiau paryškina 
momento didybę ir tautinę nuo
taiką.

Temstant jaunimas pasipilia 
į sodą, vyresnieji taip pat pasi
renka patogesnes vietas, kad 
netrukdytų šeimininkėms, ku
rios ruošia stalus vakarienei. 
Nuotaika vis labiau įsisiūbuo
ja. Atsitolina ir nuogoji realy
bė, kad nuo rytdienos nė vie
nam iš čia esančių nebebus ra

mu ir šilta savuose namuose, 
kad reiks nerimauti, budėti. 
Rytoj nauja mobilizacija. O kad 
ji nepavyks, jau visas kraštas 
šneka....

Ir vėl prie ilgų stalų sėda 
jaunieji, pamergės, pabroliai, 
susispaudžia ir svečiai. Jaučių, 
veršių ir bekonų mėsa skendi 
taukuose, pyragai už nuotakos 
drabužius baltesni, alaus putos 
verčiasi iš ąsočių ir stiklų. Jau
nimo veidai dvelkia šviežiu pa
vasario vėju ir gaivališka jėga, 
kuri, atrodo, tuojau sugriaus 
visas užtvaras, sunaikins ža
bangas, bandančias pastoti ke
lią ten, kur jų idealai veržiasi, 
kur juos troškimai veda, žvaig
ždėtam gegužio vakare viensė
dija skendi jaunystės ir džiaug
smo aidijoje.

Tame įsisiūbavime niekas ne
pastebi automobilių prožekto
rių, atlekiančių nuo vieškelio 
vingiuotu lauko keliuku. Tik 
kai seklyčios duryse pasirodo 
apskr. viršininkas, už jo vokie
tis kariškis, vienas rudmarški- 
nis ir žandaras, staiga nutyla 
dainos ir kalbos, svečių tarpe 
pasirodo nustebimo ir sujudi
mo ženklai.

— Nepersigąskite, —tarp
dury stovėdamas suramina 
svečius apskr. viršininkas.

Naujieji svečiai, išskyrus, 
apskr. viršininką, kiek sumišę, 
lyg nesavi, paties pirmo ir gal 
tikrai netikėto įspūdžio pri

trenkti. Tiek žmonių, o valgių, 
valgių... šeimininkai puola prie 
jų ir, atvėrę aukštaitiškos šir
dies gelmes, kviečia prie stalų. 
Po trumpų pasisveikinimo cere
monijų vokietis, vvehrmachto 
pulkininkas, su apskr. virši
ninku atsisėda arčiau jaunųjų, 
atsieit, garbingiausiųjų svečių 
tarpe, šlubas rudmarškinis vo
kietis, kuris tuojau atpažįsta
mas, kad tai apskrities “arbeit- 
samto” vedėjas, kiek toliau, 
šalia jo ir žandaras. Vakarienė 
tęsiasi toliau, nors bendroji 
nuotaika sudrumsta. Tik ki
tam gale, grįčioje, toks pat ū- 
žimas kaip ir pirma, nes ten 
gal dar niekas nieko nežino.

“Anglai į Reichą bombas vis 
grūda, sako užmuškim tą bla
kę rudą...” — girdėti, kaip stip
rus baritono balsas veda. O 
jam choru atsiliepia: “Kodėl, 
kodėl, kodėl negerti...” šeimi
ninkų veiduose matyti rūpesčio 
ir susijaudinimo, kad nekiltų 
kokių nesusipratimų. Tik 
apskr. viršininkas nusišypso, 
lyg duodamas suprasti, kad ne
imkite į galvą, ir tęskite toliau. 
Gavęs impulsą Lš anos pusės, ir 
seklyčioje jaunimas pamažu at
sigauna, vėl užsimezga kalbos 
vyresniųjų tarpe. Iš krūtinių 
išsiveržia nauji dainų posmai. 
Ir juo tolyn, labyn ir smarkyn 
dainoje sušvyti gyvoji, neap
čiuopiamoji tautos jėga, kuri 
šioje akimirkoje, atsiradus 

tiems žmonėms, nuo kurių va
lios rytoj priklausys valsčiaus 
jaunimo likimas, dar labiau de
monstruojama. Muzikantų in
strumentai pakelia polkos ai
dus ir tame bendrame pakilia
me skambėjime, rodos, plazda 
tautos dvasia, įžiebta toje mis
tikos gaubiamoje senovėje ir 
per kartų kartas, audrų audro
se grūdinta ir stiprinta, išlaiky
ta iki šios tragiškos epochos 
dienų, gyva ir nepažeista.

Po vakarienės svečiai vėl 
pasikelia nuo stalų ir išsisklai
do visais pakampiais. Žaliuose 
pašaliuose, sode ir name skam
ba dainos, nerūpestingas juo
kas ir ūžesys. Jaunimas susi
meta grįčion, kur vėl praside
da šokiai. Polką seka ratelis, 
paskui vaLsas, polka ir vėl ra
telis. Ir žvaigždės gal skais
čiau nespindi danguje, kaip 
skaistūs jaunimo veidai, kaip 
grakštūs ir gyvi judesiai.

— Vyručiai, žandaras po 
kamaras slampinėja, maisto at
sargas tikrina, — pertraukia 
besilinksminančius išsigandu
sios šeimininkės balsas.

— Tegu nebando! — pasi
girsta vyrų balsai, ir visas bū
rys nubilda kamaros link.

— Ir kuriem galam reikėjo 
juos atvežti. Žiūrėk, dar prie 
muštinių prieis. Kas besuval- 
dys deganti jaunimą, — girdė
ti vyresniųjų balsai pasieniuo
se.

Bet muzika nesustoja, ir 
jaunystė su dauna ir muzikos 
garsais šėlsta grįčioje, kaip tas 
nieko nebojantls pavasario vė
jas laukų platybėje. Svaigaus 
triukšmo pagautas ir pulkinin
kas, jau gerokai įraudusiais 
skruostais, ateina iš seklyčios 
ir įsisuka į šokančių būrį. Mer
ginos su vyrais tuojau susikim
ba į ratelį, ir pulkininkas pa
lieka vidury’. Kažkur girdėti 
balsai, kad žandaras drauge su 
kitais svečiais jau alų seklyčio
je gurkšnojąs.

— Daina, — kažkas surinka 
ir vienu akimirksniu suskam
ba: “Nebeužtvenksi upės bėgi
mo, norint sau eitų jis pama
žu...” Dainos garsai plaukia to
kia galinga srove, kad ir pulki
ninko veidas bematant pasida
ro toks rimtas ir svajingas. Jis 
stovi priešais žaismingomis 
spalvomis spinduliuojančius 
mergaičių tautinius drabužius, 
ant kurių krenta geltonos ka
sos ar garbanos, priešais žalių 
laukų vėjo nugairintus jaunuo
lių veidus ir jo žvilgsnių spindė
jime, rodos, matyti praplau
kianti jaunystė, savojo krašto 
vaizdai, jų didelis didelis ilge
sys. Daina netikta ir pulkinin
ko akyse pasirodo ašaros, šis 
vaizdas dar labiau dilgina jaus
mus, pakelia patriotinę nuotai
ką ir išryškina tą dvasinę ma
žosios tautos galią, nuo kurios 

(nukelta į 4 pust)
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✓ K. J. Krušinską užkalbinus
K. J. KRUŠINSKAS ATSIRADO' NEW YORKE ANKSČIAU 

UŽ DANGORCŽIl S • GYVENIMAS, KURIS BUVO PASKIR
TAS LIETUVAI • KADA NEW YORKE MAJORAS BUS 

LIETUVIS?

— Mano laimė ar nelaimė, 
kad aš gyvenau tokiuo laiku, 
kada reikėjo daug veikti, o vei
kėjų buvo maža — pa
sakė K. J. Krušinskas, 
kuris 52 metus iš savo 
turiningo ir didelio gyvenimo 
atidavė nenuilstamai visuome
ninei veiklai.

Atvažiavo jis Amerikon dar 
praėjusiame šimtmety (1899 
metais), kuomet Amerika dar 
nežinojo, kas yra automobilis, 
o Nevv Yorke dar nebuvo gi
mę dangorėžiai... Seniai, ro
dos. labai seniai buvo ir 1906 
metai, o K. J. Krušinskas jau 
tada buvo išrinktas
visos Amerikos Lietuvių R. K. 

Susivienijimo sekretoriumi
ir tose pareigose dirbo ligi 1912 
metų, o vėliau buvo ilgus me
tus to Susivienijimo valdyboje, 
kaip iždo globėjas, vicepirmi
ninkas. Dar 1916 m. buvo iš
rinktas Susivienijimo garbės 
nariu.

— Nemėgstu apie save kai 
bėti. — kukliai pasakė p. Kru
šinskas ir nelengvai teko “iš
pešti” iš jo žinių apie tai, kaip 
jis 1918 m., atsistojęs

Tautos Fondo
priešaky, neskaitė savo darbo 
dienų ir naktų ir kaip per tą 
Fondą buvo surinkta Lietuvai 
daugiau kaip 60.000 dolerių. Šis 
garbingas veikėjas nei žodeliu 
neužsiminė apie save, kai 
džiaugėsi, prisiminęs apie .jo 
draug su kitais organizuotą, 
prezidentui Wilsonui leidus, 

visoje Amerikoje 1916 m.
rinkliavą,

kuri yra davusi Lietuvai apie 
200.000 dolerių. Kai prie Lie
tuvos Finansinės Misijos 1920-3 
m. buvo organizuojama

Lietuvos Laisvės Paskolos
vajus, tenai centrine figūra bu
vo irgi K. Krušinskas ir toji 
paskola Lietuvai davė apie 3,- 
000.000 dolerių! Jam teko taip 
pat sudėti visą širdį į Am. Liet. 
R. K. Federacijos darbą, kurį 
jis pradėjo, dalyvaudamas 1906

m. steigiamajam tos organiza
cijos susirinkime ir tęsė jį 47 
metus, ligi šiandien. Neveltui 
Federacija už nuopelnus taip 
pat yra išrinkusi jį savo garbės 
nariu.

— Jums teko, rodos, būti 
vienam iš pačių pirmųjų Lie
tuvos Konsulato New Yorke 
bendradarbiu? Ką galėtumėt 
papasakot apie mūsą diploma
tinės tarnybos praeitį Ameri
koj? — pasiteiravome.

K. <J. Krušinskas

— Na, taip: teko padirbėt 
truputį ir toje srityje. Pradėjo
me darbą dviese — su Dr. 
Bielskiu • dabartiniu mūsų gar
bės konsulu Los Angeles). Ta
da dar tebesivadinome Konsu- 
liarinė Agentūra. Mūsų dipl. 
tarnyba čia išsivystė iš Lietu
vos Finansinės Misijos, kurią 
sudarė kun. Žilius (vėliau bu
vęs Klaipėdos gubernatorium), 
majoras Žadeikis (dabartinis 
pasiuntinys) ir advokatas Jo
nas Vileišis, kuris vėliau buvo 
pirmuoju neoficialiu pasiunti
niu dar nepripažintos tada Lie
tuvos valstybės. Mes nuo seno 
turėjom suorganizavę Lietuvių 
Informacijos Centrą VVashing- 
tone. kuris ir buvo Pasiuntiny
bės užuomazga, o vėliau pavir
to į tikrą Pasiuntinybę. Ame
rikos lietuviai, griežtai reika
laudami Lietuvai ne'kaž ko
kios ten autonomijos, bet visiš

KAI VOKIEČIAI MOBILIZAVO...
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palūžta ir senas, daug visko 
peregyvenęs ir matęs, militari- 
nėj dvasioj išaugintas ir išauk
lėtas karys. Po dainos staigiai 
vėl susimetęs ratelis sugrąžina 
pulkininką nerupestingan siau- 
tulin. draskančiam namo sie
nas ir gelsvai mėlyną nakties 
rimtį. Ratelis ūžia aplink pul
kininką kaip ta upės srovė, ku
rios niekam nesulaikyt, ir pul
kininkas linksmas sukasi vidu
ry. lyg i jo sielą vėl būtų su
grįžusi jaunystė ir pavasaris. 
Staiga į ratelį įlenda rudis, 
“arbeitsamto” viršininkas. Ge
rokai pyktelėjęs ir kažką 
niurgzdamas, puola prie pulki
ninko. griebia už rankos ir 
traukia jį lauk. Ūžianti srovė 
pagauna rudžio kepurę su viš
ta ir “hakenkreuzu”, ir kepurė 
tuojau atisranda grindyse.

— Paduokit ją čia, — šau
kia balsai iš šonų ir ten kyla 
juokas.

Pulkininkas, piktai pažvel
gęs į rudį, stumia jį šalin. )>ct 
tas įsikimba į krūtinę. Jauni
mas, norėdamas pulkininką už
dengti ir atskirti nuo rudžio, 
dar labiau apie jį susiglaudžia 
ir vienas kitas kumštis nomato- 
Nįiai kljyna rudžiui į pašonę. 
ftiNiiš. matydamas, kad pulki
ninko pusėje visų simpatijos, 
atsitraukia nuo pulkininko,

t

spėja pagauti kepurę ir sprun
ka j prieangį, prasimušdamas 
pro besibūriuojančius svečiu*, 
į gonkus. Jį palydi juokas ir 
švilpimas. Pulkininkas nebeiš
tveria vietoje ir bėga paskui 
rudį lauk. Iš seklyčios pakyla ir 
žandaras.

Toji mirtina tyla, staiga įsi
sukusi šaunion vestinių nuo
taikom tetruko keletą minučių. 
Neapykanta tarp vokiečių ka
riuomenės ir partijos, įsivyra
vusi Reiche, pasireiškė ir čia, 
lietuviškose sodžiaus vestuvėse, 
kur savo valia, nekviesti atsi
rado abiejų grupių žmones. 
Piktas pašnekesys tarp pulki
ninko ir rudžio sode buvo 
trumpas. Keletas stiprių pulki
ninko antausių rudį greitai pa
tiesė ant pievos. Po to sutemas 
perskrodė automobilio prožek
toriai, išskirdami įudj ir žan
darą iš pasiliekančios jaukios 
kompanijos. Pulkininkas su 
apskr. viršininku dar gerokai 
paviešėjo vestuvės^, juos glos
tė šilti ir pagarbūs žvilgsniai, 
juos lydėjo dainos ir grakštūs 
.judesiai.

Kitą rytą miestelio pradž. 
mokykloje jau drąsiai atsisto
jau prie komisijos stalo. Tas 
pats pulkininkas — komisijos 
pirmininkas ištiesė ranką, nu
sišypsojo ir. nieko netaręs, ant 
mobilizacinės kortelės užrašė 
“UK” — atidedamas.

kos Nepriklausomybės, buvo 
pasiuntę savo delegaciją Tai
kos konferencijon ir dar apmo
kėjo, rodos, 60.000 ar 70.000 
dolerių Voldemarui Lietuvos 
delegacijai finansuoti.

— Kaip jūs galėtumėt cha
rakterizuoti Amerikos Sėtuvių 
darbą Lietuvai?

— Neturėjom čia beveik in
teligentų. Dirbome visi papras
ti, pilki buvę Lietuvos kaimo 
žmonės. Ir tai, ką tie pilkieji 
žmonės padarė, yra nuostabu! 
Nežinau nei vieno fakto, kad 
kas nors iš tų paprastų, gerų 
žmonių per 50 metų būtų ką 
nors nusukęs ar išeikvojęs. 
Vienintelis atsitikimas ALRK 
Susivienijimo darbe buvo 1929 
m., kai vienas Susivienijimo 
kuopos sekretorius, krizės me
tais, yra pravalgęs keletą de- 
sėtkų Susivienijimui surinktų 
pinigų. Amerikos lietuvių se
najai kartai, atrodo, įtur būt, 
neteks rausti ir jos sąžinė bus 
rami, nes tie paprasti žmonės 
padarė daugiau, negu jie galė
jo.

— O kaip jums atrodo Am. 
lietuvių organizacinė veikla 
dabar?

— Man darosi graudu ir aš 
statau klausimą: nejaugi tos 
visos mūsų organizacijos, ku
rias mes su tokia meile kū
rėm ir laikėm, turės po kele- 
tos metų mirti? Tos mūsų su
kurtos organizacijos tokios 
plačios ir šakotos, kad net jei 
ir visi 20.000 naujų ateivių į 
jas ateitų, tai ir jų visų- būtų 
per maža, kad jie tas organiza
cijas išlaikytų ir užpildytų.

— O ar jie ateina?
— Laukiam. Labai laukiam. 

Džiaugiamės, kad atvažiuoja 
šviesūs ir mokyti žmonės, ir 
jų diplomai neturėtų trukdyti 
jiems ateiti į tą seną ir išban
dytą lietuvybės kūrimo ir pa
laikymo darbą. Nei vienas jų 
neturėtų jaustis tam per dide
lis. Komunistai dabar stengiasi 
pagrobti tai, ko naujieji neįver
tina. Kodėl Dr. J. šliupas pada
rė tiek įtakos? Todėl, kad jis 
ėjo į žmones .stengėsi nepra
nykti po prakalbų, bet sueiti su 
žmonėmis į šiltą kontaktą, su
sipažint, susidraugailt.

— Kokį trukuiną ryškiausiai 
pastebit Amerikos lietuvių gy
venime?

— Labai yra negerai, kad 
mes nesiinteresuojam Amerikos 
vidaus politiniu gyvenimu ir 
nesistengiam ten prasiveržti. 
Mes neturim nei vieno kongres- 
mano! Štai jums tik vienas pa
vyzdėlis: italai prieš pirmąjį Di
dįjį karą buvo čia pažeminami 
ir pašiepiami žmonės. Bet jie 
susigriebė laiku ir pradėjo 
veržtis į Amerikos politinį gy
venimą. Ir, štai, dabar net pa-

ties daugmilijoninio New Yorko 
miesto galva yra italas ateivis, 
kuris išlaikė ir nesudarkytą sa
vo pavardę...

— Ar teko jums kada nuva
žiuot Lietuvon?

— Taip ir neteko... nes daž
nai teko organizuot ekskursi
jas ir dirbt, kad kiti nuvažiuo
tų. Už tai mano žmona ten bu- 
bo ir 4 metų dukrelę su 
savim buvo nusivežus. Ta pati 
mano dukra 1928-30 m. vėl bu
vo nuvažiavus Lietuvon ir net 
2 metus studijavo Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune.

— Smagu, kad jūsų šeima 
taip puikiai ka*a lietuviškai!
— negalima buvo susilaikyti 
nepasidžiaugus...

—O, mano dukros kalba ge
riau už mus lietuviškai. Jos mo
kėsi, o mes nesimokėm, — pa
sakė K. J. Krušinskas ir ma
loni pasitenkinimo šypsena per
bėgo jo veidu.

— Beje, jūs buvot 16 metų 
“Amerikos” laikraščio direk-

toriam ir ilgus metus direkto
rių pirmininku. Kaip jums at
rodo mūsų spauda?

— “Darbininkas” man labai 
patinka, skaitau nuo pradžios 
ligi galo, bet jaučiu visos mūsų 
spaudos vieną bendrą trūku
mą: beveik nesijaučia, kad tie 
laikraščiai leidžiami Amerikoj. 
Juose labai trūksta žinių iš pa
čios Amerikos gyvenimo.

Kai atsisveikindamas paspau
džiau ranką šiam žilagalviui, 
garbingam, senam veikėjui, 
jutau kaip jo akys sužaibavo ir 
jis man pasakė:

— Turiu jau 72 metus... Pas
kutiniais metais dėl nesveika
tos jau negaliu dirbti. Nei vie
nas iš tų, kurie dirba visuome
nės darbą, nesukrovė turtų, 
bet, man rodos, gyvenimo 
džiaugsmą atneša juk ne pini
gai, o tas mielas jausmas šir
dy, kad dirbi ir tarnauji savie
siems. Ir tegul Dievas laimina 
tą šventą darbą...

RALFAS TARPININKAUJA
PROF. KAN. J. B. KONČIUS

Bendrasis Amerikos Lietu
vių šalpos Fondas (BALF) iki 
šiol buvo Intemational Re- 
fugee Organization (IRO) na
riu ir yra Jungtinių Amerikos 
Valstybių federalinės valdžios 
žinioje it globoje ;todėl ši mūsų 
organizacija naudojasi tokio
mis privilegijomis ir lengvato
mis:

(1) — Esame atleisti nuo į- 
vairių federalinių ir valstybės 
mokesčių, todėl visi mūsų 
užpirkimai! — maistas, vaistai 
ir kitos gerybės — atseina žy
miai pigiau. Pav. gavus leidi
mą, siunčiant cigaretes, karto
nas — 10 pokelių mums atsei
na tiktai apie $1.00. Vaistai, 
riebalai, cukrus ir kitos gery
bės gaunamos urmo — ekspor
to kainomis, be jokių mokes
čių, kas dažnai sudaro apie 
40% - 50% pigiau.

(2) — Visų gėrybių,
drabužių, avalynės, maisto ir 
kitų reikmenų persiuntimas iš 
New Yorko į Europą mums 
nieko nekainuoja, nes trans- 
portacijos išlaidas apmoka fe
deralinė valdžia.

(3) — Pasiųstos mūsų gery
bes tremtiniams sušelpti Eu
ropoje vietos valdžių įleidžia
mos be muito mokesčių ir kitų 
apsunkinimų.
• (4) — Gerybių išdalinimas,
pavyzdžiui, Vokietijoje po sto
vyklas ir kituose kraštuose, 
dažniausiai nieko nekainuoja, 
nes atliekama kitų šalpos or
ganizacijų kooperavimu ir prie
monėmis.

(5) — Maisto ir kitų daiktų

kaip

ŽINIOS IŠ KALIFORNIJOS
LOS ANGELES, CALIF.

— Sausio 12 d. šv. Kazimie
ro parapijos salėje įvyko Lie
tuvių Tremtinių Savišalpos 
Draugijos susirinkimas. Susi
rinkimą vedė šešplaukis. Val
dybą sudaro šešplaukis, pirmi
ninkas, V. Karalius, sekreto
rius, ir F. Kudirka, kasininkas. 
Draugija įsisteigė tik praeitų 
metų rugpiūčio 4 d. Suruošė 
lapkričio 23 d. pinkų kariuome
nės šventės minėjimą ir surin
ko *$92.10 lietuvių invalidų šel
pimui. Labai rūpinosi generolo 
Pr. Tamašausko laidotuvėmis. 
Per trumpą savo veikimo lai
ką sušelpė gydytoją V. Bendo- 
ravičių $25.00 ir Kalėdų šven
tėms — $10.00.

Šiems metams yra numaty
tas toks veikimo planas: kovo 
mėn. ruošiamas literatūros ir 
meno vakaras, birželio mėn. — 
piknikas, rugpiūčio mėn. — 
vaidinimas ,spalio mėn.—kon
certas ir lapkričio m. — ka
riuomenės šventė.

Draugija turi tik 45 narius. 
Kiekvienas moka 1 dol. į mėn.

— Gydytojas Vytautas Ben- 
doravičius yra ligonis ir nesi
kelia iš lovos. Jo žmona yra 
prof. Stasio Šalkauskio tikra 
sesuo. Ji galinti dirbti, bet 
amžius ir kalbos nemokėjimas 
neleidžia. Jų materialinė būklė 
yra be galo sunki. Juos nuolat 
šelpia vietos Lietuvių Tremti
nių Savišalpos Draugija ir At
eitininkų kuopa. Jų adresas: 
4317’2 Brighton Avė., Los 
Angeles 62, Calif. Būtų gera, 
jei kas iš ateitininkų ar gydy
tojų juos sušelptų.

—Sausio 13 d. šv. Kazimie-

supakavimas eksportui be
veik nieko nekainuoja; tą at
lieka urmo pardavėjai, iš ku
rių produktai perkami dides
niais kiekiais.

Atsižvelgiant į tai, norime 
atkreipti Jūsų dėmesį, kad 
siuntimas bet kokių gerybių į 
užsienį kitais būdais ir ke
liais, sudaro daug sunkenybių ir 
kliūčių, o šalia to daug bran
giau atseina.

Todėl geriausia yra siųsti į- 
vairias gėrybes ir pinigus 
tremtiniams Europoje per Bal
tą, kuris visą tai atliks ekono
miškai ir, žinoma, išpildys do- 
natorių pageidavimus. Jei tei
sininkai, gydytojai ar kitos 
grupės siunčia saviesiems ko
legoms sušelpti, tas ir bus pa
daryta. Siuntėjai visuomet ga
li nurodyti savo pageidavimus, 
kam jie nori, kad būtų gerybės _ pareigas: pirm. Leonas, 

pinu. Surdokas, 
kultūros 
zauskas, 
Noreika.
sąstatas 
Linkima 
šaus darbo.

perduotos: ligoniams, sene
liams, vaikams, našlėms, inva
lidams, daugiavaikėms šei
moms ar kitiems, Baltas visuo
met maloniai tuos pageidavi
mus išpildys. Balfo uždavinys 
buvo ir tebėra rūpintis, kad ve
si likę Europoje lietuviai trem
tiniai būtų aprūpinti Amerikos 
lietuvių pagalba ir parama.

Šalia to Amerikos valdžia 
pageidauja, kad visas šalpos 
darbas, ypač dabar, būtų cen
tralizuojamas, nes tokiu būdu 
lengviau jį sekti ir kontroliuo
ti. Visos šalpos organizacijos 
kiekvieną mėnesį privalo teik
ti valdžiai smulkius ir išsamius 
pranešimus apie savo veiklą 
šalpos srityje.
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LIETUVOS PRACISKONŲ

Malonus lietuvi
savo dosnia auka paremk

NAUJĄJĮ LIETUVIU RELIGINI, TAUTINI BĖI KULTCRINl CENTRĄ

VIENUOLYNĄ
680 BUSHWICK AVENUE, BROOKLYN 21, N. Y.

Prie vienuolyno yra

LIETUVIŠKOS SPAUDOS CENTRAS 
su moderniška spaustuve ir knygų leidykla 

čia spausdinama:
1. “DARBININKAS”, dukart savaitėje išeinąs ir plačiai Amerikoje skaitomas 
laikraštis.
2. “AIDAI”, pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gy
venimo žurnalas.
3. “ŠV. PR. VARPELIS”, religinio-patriotinio pobūdžio laikraštis.

Taip pat kiti lietuviški žurnalai “ATEITIS”, “KARYS”, įvairaus turinio knygos ir mo
kykloms vadovėliai.

Vienuolyno pirkimo skoloms padengti, naująjį lietuviškos spaudos centrą išlaikyti — 

REIKALINGA VISU AMERIKOS LIETUVIU TALKA IR PARAMA
Už kiekvieną, nors mažiausią auką, pranciškonai bus visada dėkingi. Naujajam Pran
ciškonų vienuolynui ir Spaudos Centrui aukas prašome siųsti šiuo adresu:

supuitoft
t, Mainė

y

—

ro parapijos salėje, tuoj po pa
maldų, įvyko Klaipėdos atva
davimo sukakties minėjimas, 
kurį rėmė Altas. Tą minėjimą 
suruošė klaipėdietis advokatas 
Hermanas Tumas, vokiečių ka- 
cetų kalinys. Pradžioje buvo 
sugiedota, Mažosios Lietuvos 
giesmė: “Lietuviais mes esame 
gimę.” Labai gražią kalbą pa
sakė adv. Tumas apie Klaipė
dą, jos reikšmę ir Mažąją Lie
tuvą. Po to parapijos mokinės 
—Masaitytė, Audonytė, Mitku
tė ir Prižgintaitė — pašoko 
“Ar aš tau, sese, nesakiau.” 
Diepholzo gimnazijai surinkta 
$25.00. Dalyvavo apie 30 žmo
nių.

— Sausio 13 d. Juozas Apkė- 
nas, 713 E. Kensington Rd., 
staiga mirė. Tą rylą jis nuėjo 
į garažą. Ten buvo rastas 
gyvas.

— Los Angeles lietuvių 
lonijoje vieši prel. Urba, 
Jurgio parapijos klebonas,
čia yra pas savo senutę moti
ną.

— Vėdaras, Juozas, agrono
mas, tremtinys, čia atvyko iš 
Pensilvanijos, kur dirbo kasyk
lose. Jau baigia kurtis ir keti
na greitu laiku atsikviesti savo 
šeimą. Čia atvažiavęs, nustebo 
radęs»tokį puikų orą ir žada 
atsikviesti visus draugus ir 
pažįstamus.

— Vasario 16 d. minėjimo 
meninę dalį išpildys du chorai: 
šv. Kazimiero parapijos ir Sta
sio Šimkaus jungtinis choras. 
Diriguoti apsiėmė muzikas An
tanas Skridulio, parapijos var
gonininkas. J. Smilga

ne-

ko- 
šv. 
Jis

BALTIMORES ŽINIOS
Nauja valdyba

Lietuvių Tremtinių Draugi
jos naujoji valdyba jau perėmė 

vice-
švietimo ir 

reikalų vadovas Bra- 
sekr. Šimkus ir ižd. 

Naujosios valdybos 
yra labai pajėgus, 

jiems sėkmingo ir na-

Pasikeitė mokytojų sąstatas
Lietuviškosios šeštadienio 

mokyklos mokytoja M. Norei- 
kienė dėl šeimyninių aplinkybių 
mokykloje jau nebedirba nuo 
š. m. sausio mėn. 12 d. Mo
kykla ir jos tėvų komitetas M. 
Norerkienei dėkoja už darbą, 
kurį ji su meile dirbo tol, kol 
galėjo.

Dabar mokyklai reikalingas 
naujas mokytojas. Kol jis bus 
surastas, mokykla, nesiaurin
dama ir netrumpindama nusi-

statyto darbo, versis likusiais 
mokytojais. Tėvai, kurie aar 
norėtų savo vaikus mokyklon 
leisti, gali tai padaryti kiekvie
ną šeštadienį mokyklos darbo 
metu. Likęs šių mokslo metų 
pusmetis bus darbingiausias ir 
nereikėtų praleisti progos juo 
nepasinaudojus.

BALFas rengiasi dideliam 
vakarui

Artėjantis vasaris bus pra
mogų ir parengimų mėnuo. 
Pirmasis didelio masto paren
gimas — vakaras bus sureng
tas BALFo skyriaus vasario 9 
d. Lietuvių salėje. Skyriaus 
valdyba jau seniai rūpinasi va
karo programa. Numatyta, kad 
joje dalyvaus bene visos bal- 
timoriečių žymiausios meno pa
jėgos. šiuo vakaru visuomenė 
labai domisi, nes jo ir progra
ma bus turtinga ir tikslas kil
nus.

KAS SAKE

Sovietinės gamybos 
rėkordas

Lenkų delegacija lankė Mas
kvoje eilę pavyzdinių fabrikų. 
Viename jų direktorius su pa
sididžiavimu paaiškino: — Mū
sų įmonė pirmaisiais metais 
pagamino 5,000 vienetų, ant
raisiais jau 50,000, o šiais me
tais gamyba pasieks 500,000 
vienetų. Lenkų paklaustas, ką 
įmonė gamina, direktorius pa
aiškino, kad metalines plokšte
les, kuriose išmušamas įrašas: 
“Ši mašina yra sugedusi.”

Pats savo pakasynose
75 metų anglas J. Greenhard 

neseniai suorganizavo savo bū
simų pakasynų generalinę re
peticiją. Buvo pasakytas laido
tuvių pamokslas, choras sugie
dojo tai progai tinkamas gies
mes ir buvo palaidotas tuščias 
karsta. Visa tai buvo nufoto
grafuota ir užrašyta į plokšte
les. Tai bus testamentas, kad 
•taip, o ne kitaip jis turės būti 
palaidotas, kai mirs.

Kas yra diplomatija?
Politika bei diplomatija bu

vo, yra ir bus neaiškus moks
las. Vienas užklausė Balfour’ą,

praeito šimtmečio anglų diplo
matą, kas yra diplomatas?

Balfour’as atsakė tokia pa
sakaite.

Kartą rytų šalyje gyveno la
bai turtingas ir galingas kara
lius, kuris sapnavo, kad iš eilės 
praradęs vieną po kito visus sa
vo dantis. Ryto metą pašaukė 
savo sapnų aiškintoją, kuris jo 
nelaimei, nebuvo diplomatas.

— Dantys, — aiškino jis, — 
yra tavo vaikai: jie išmirs vie
nas po kito. Tu matysi visų jų 
mirtį.

Karalius perpyko, liepą tą 
pakarti ir pašaukti kitą. O šis 
buvo diplomatas.

— Džiaukis, karaliau! — su
šuko gudrusis. — Dantys yra 
tavo vaikai. Kadangi tu esi my
limas dievų, tai dievai dėl tavo 
gerumo ir žmonių naudos duos 
tau ilgą gyvenimą, net ilgesnį 
už tavo sūnų.

Karaliui patiko. Aiškintojui 
jis priseikėjo pusmaiši atfksoi

— Dabar supratai, kas yra 
diplomatija? — paklausė Bal- 
four jį užklaususį.
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Lietuviai pasaulinėje prekyboje
Pietų New Yorke, vadinama

me Downtown, yra nedidelė ' 
gatvė Wall Street. Ji garsi vi
same pasaulyje. Visuose uni
versitetuose iš ekonomijos ka
tedrų ji šimtais kartų links
niuojama. Viso pasaulio biznie
riai suka ūsą, kaip į ją patek
ti.

Gatvė trumputė, aptverta 
dangorėžiais, kurie tartum 
sergsti, kad nepūstų nepalan
kūs vėjai ir neišdraikytų pini
gų. Čia Ne\v Yorko birža, kur 
susirenka pasaulio stambiausi 
makleriai; čia stambieji fabri
kai, koncernai turi savo konto
ras. čia vaikšto bosai, verti net 
keliolikos milijonų.

Argi ten galėtų patekti lie
tuviai ir atidaryti savo preky
bos kontorą? O tuo pačiu įsi
jungti į stambiausią prekybą. 
Iki šiol visos durys lietuviams 
buvo uždarytos. Gal jų niekas 
ir neklebeno. Bet dabar ten— 
Wall Street 60 nr. — yra įsi
tvirtinę pirmieji lietuviai.

Neriša jų ilgi metai Ameri
koje nei didelis stažas prekybo
je. Prieš pusę metų — gegužės 
15 d. — jie įsiveržė į tą dole
rinę gatvę ir atidarė savo pre
kybos kontorą.

Kas jie tokie?

Jie abu jauni vyrSi, dar ne
seniai atvykę į Ameriką. Abu- 
ekonomijos daktarai — Juozas 
Kazickas ir Kęstutis Valiūnas.

Dr. Juozas Kazickas — pas
valietis — Kaune baigė ekono
mijos studijas, karo mokyklą, 
buvo tremtyje ir prieš 5 metus 
atvyko į Ameriką. New Haven 
Yale universitete parašė dizer- 
taciją apie Čekoslovakijos ūkio 
sovietizaciją ir gavo daktaro 
laipsnį. Kartu profesoriavo Al
bertus Magnus kolegijoje New 
Havene. Buvo pakviestas į 
George Tovvn universitetą, Wa- 
shington,- D. C., ekonomijos 
profesorium, bet įsileidęs į pre
kybą, nuo pakvietimo atsisa
kė.

Dr. Kęstutis Valiūnas gimęs 
Kaune. ekonomiją studijavo 
Čekoslovakijoje. Austrijoje ir 
Vokietijoje. Baigė Tuebengeno 
universitete ir parašė dizerta- 
cią užsienio prekybos teorijų 
klausimais. Buvo asistentu pas 
garsų vokiečių socialogijos 
profesorių Hans Peter (dabar

Nemaniau rašyti savo nuo
monės, nes pernai tuo reikalu 
esu parašęs ilgesnį straipsne
lį (“D raugo” 22 nr.). 
Be to, A. Masionis pernai pa
rašė’ išsamų straipsnį “Ameri
koje”. Pasigedome oponentų. 
Labai maloniai nuteikė “Dar
bininko” 3 nr. įžymių mūsų 
tautiečių, senųjų ir naujųjų at
eivių, pasisakymas prieš šo
kius Vasario 16 d. minėjime. J-

NELE MIZAUlTt

6 A B I J A
Autorė mi jai vienai būdingu sti
liam grakštumu šioje apysakoje 
iškelia ką tik ištekėjusios moters
sielos problemas. jaunamąrtės
svarstymus ir iš ju išplaukiančiu#
įvykius. Knyga 220 psl.. kaina 
$2.50, gaunama šiuo adresu:

GABIJA
340 l’nion Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

ūkio patarėjas prie Adenauerio 
vyriausybės). Į Ameriką atvy
ko tik 1951 m. kovo 13 d.

Jau Vokietijoje jis su dr. P. 
Karveliu buvo įkūrę tarptauti
nės prekybos bendrovę “Ves
ta”. Jos atstovu Amerikoje ir 
buvo dr. J. Kazickas.

Koks keistas lietuviškas 
pasas!

Dr. J. Kazickas buvo spon- 
sorius: jis atsikvietė dr. K. Va
liūną į Ameriką. Susitikę kar
tu, griebėsi darbo. Lankėsi 
Washingtone, susiėjo su įtakin-

K. Valiūnas ir J. Kazickas savo darbo įstaigoje. 60 Wall St. 
Nuotrauka V. Mažę iio

gaiš Marshallio plano asmeni
mis ir po kelių savaičių Ame
rikoje išskrido pirmai kelionei 
į Europą. Dr. K. Valiūnas ap
lankė Prancūziją, Šveicariją, 
Olandiją, Angliją, o dr. J. Ka
zickas — Šiaurės Arfiką.

Visur jie keliauja su Lietu
vos užsienio pasu. Atsitinka, 
kad valdininkai ar muitininkai 
lietuvišką pasą mato pirmą 
kartą. Šveicarijoje vienas mui
tininkas, pasigriebęs lietuvišką 
pasą, nuskubėjo pas kitus savo 
draugus jiems parodyti, kaip 
jis atrodo.

Ar šoktina Vasario 16 minėjime?
sidėmėtini Amerikos Lietuvių 
B nės pirm. prel. J. Balkūno, 
J. Audėno ir Nelės Mazalaitės 
pareiškimai. Bet po jų visai 
nelauktas buvo “Darbininko” 
4 nr. dr. A. Starkaus šokikus 
ginąs pareiškimas. Teisingai dr. 
A. Starkus rašo, kad Vasario 
16-ji “yra mūsų Tautos ir Val
stybės Prisikėlimo šventė, 
tautos išsivadavimo iš ilgame
tės vergijos minėjimas, pasiry
žėlių - kovotojų už Nepriklau
somybę pagerbimas.” Bet ar 
teisinga išvada, kad Vasario 16 
d. minėjimas šiuo metu, kada 
Lietuva prikalta prie kryžiaus, 
raudonieji budeliai ją plaka ir 
kankina dar pasaulyje iki šiol 
negirdėtais būdais, “negali būt- 
liūdesio aktas.” Juk ar žmo
giška būtų, jei koks nors sūnus, 
minėtų savo motinos gimimo, 
santuokos, ar kitą jubiliejų su 
šokiais ir orkestrais, jei ta jo 
motina tuo metu būtų jau rai
nis, sunkiai sirgtų ar būtų ne
laisvėje. įdomu, kokiuo vardu 
pavadintumem mes tokį sūnų? 
— Palaidūno vardas jam tikrai 
būtę per švelnus.

Pats motinos gimimo, ar 
vardo dienos minėjimas, su
tikčiau su dr. A. Starkum, nė
ra liūdesio aktas, bet paminė
tose aplinkybėse, yra ir turi 
būti liūdnas aktas. .

Tas pfris ir su Vasario 16 d. 
minėjimu, kuri yraa ne kas ki
ta, kaip mūsų visų Motinos 
Lietuvos Prisikėlimo - Atgimi
mo šventė, šiose aplinkybėse

Pas politikus ir didžiuosius 
prekybininkus

Ieškodami rinkų ir prekių, 
jie yra susipažinę su įtakingais 
prekybos ir politikos asmeni
mis. Taip praeitais metais .lie
pos 19 d. Dr. K Valiūną ir Dr. 
J. Kazicką priėmė V. Vokieti
jos min. pirm. Adenaueris. 
Gerai pažįsta ir V. Vokietijos 
ūkio ministerį Erhardt ir visą 
eilę stambiųjų plieno pramonės 
magnatų; Šveicarijoje, Prancū
zijoje, Anglijoje. Pačioje Ame
rikoje jie turi pažinčių su stam
biais prekybininkais, įvairiais 

bankais ir bendrovėmis.

Juodasis auksas į Europą

Šiuo metu šie vyrai prekiau
ja žaliavom: anglim, cementu 
ir plienu. Dar tik pusę metų, 
kaip pradėjo biznį, o jau į Eu
ropą pasiuntė apie 30 laivų po 
10 tūkstančių tonų. Padaryta 
apyvarta siekta 10 milijonų do-

lerių. Ir ką jie veža? Daugiau
sia anglį Vokietijos pramonei. 
(Vokietijoje yra didelis anglies 
trūkumas). Iš Vokietijos gabe
na cementą. Dafis jo eina At
lanto pakto sąjungininkams, 
dalis atvežama į JAV pietus, 
kur statybai nuolat trūksta 
cemento. Jo pristatymas iš 
JAV šiaurės atsieitų brangiau, 
negu atsivežant laivais iš Euro
pos.

Ir mūsų laikraščio atsto
vams besikalbant, dr. J. Ka
zickas atsiprašė. Jis išskrido į 
Miami. Floridą, kur tuo metu 

šis minėjimas turi būti liūdnas 
aktas. Tai ypač turi būti dar 
ir dėlto, kad į mus nukreiptos 
akys ne tik mūsų kankinamos 
tautos, bet ir tų, kurie turės 
lemiamos reikšmės Lietuvos 
išlaisvinimui. įdomu būtų, 
kaip atrodytų, jei vasario 17 d. 
vakare per radiją būtų per
duota maždaug tokia žinia 
Lietuvai: “Šiandien New Yorke 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės Šventė. Rytą visose 
New Yorko - Brooklyno lietu
vių bažnyčiose buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos už kritu
sius karius, partizanus ir už 
kenčiančią Lietuvą. Kunigai 
sakė liūdnus pamokslus. Žmo
nės, kurių buvo prikimštos pil
nos bažnyčios, skirstėsi susi
mąstę ir liūdni. Vakare N. sa
lėje buvo iškilmingas minėji
mo aktas, dalyvaujant Lietu
vos Generaliniam konsului, se
natoriams ir aukštiems sve
čiams. Priimtos rezoliucijos, 
šaukiančios pagelbos kryžiuo
jamai mūsų tėvynei Lietuvai.
Po to visi linksmai šoko, gro
jant garsiam T. orkestrui.”

Sakytume, iškrėtė kas ne
gražų pokštą, priselinęs prie 
mikrofono. Ar ne taip?

Be to, šiemet Vasario 16 d. 
sueina 25-ri metai, kai mirė 
mūsų Tautos Patriarkas dr. J. 
Basanavičius, neatskiriamai 
sutapęs su Vasario 16 d. ak
tu.

J. Jasiukevičius 

buvo iškraunamas jų atvežto 
cemento laivas.

Kokie tolimesni planai?
Norime įsimušti į pasaulinę 

prekybą ir ten dalyvauti kaip 
ir kitų tautų atstovai. Ar mes 
esame kuo blogesni už tokius 
graikus ar olandus, kurie savo 
rankose valdo didelę prekybą.

Pradedant prekybą, ir 
jiems buvo nemažų sunkumų, 
nes reikėjo pradėti beveik iš 
nieko. Sunku buvo patekti į 
Wall Str., bet iš jos geriau pre
kiauti.

Dabar jie turi įvairių pasiū
lymų. įvairūs anglies kasyklų 
savininkai siūlo didelius kie
kius anglių. Vokiečių laivinin
kystės bendrovė “Fisser” siūlo 
jungtis ir kartu prekiauti. Iki 

šiol jie jau du kartu apsuko 
Europą. Dabar vėl išskrido. 
Kartu aplankys ir Belgų Kon
gą ir Pietų Afriką. Kovo ar 
balandžio mėn. numatyta ke
lionė į Pietų Ameriką.

Neužmirštami ir lietuviški 
reikalai

Pradžioje ši bendrovė dar va
dinosi “Vestos” vardu. Dabar

TREMTIES SKAUDULIAI
JONAS KIZMICK1S

Tačiau svetima aplinka pa
mažu, tarsi koks vėžys, griau-

Buvo rami Kūčių naktis.
Dieną pasnigęs sniegas baigė 

tirpti. Kai kur skubiai dūzgė 
pavėlavusios mašinėlės. Maži 
būreliai žmonių keliavo į Ber
nelių mišias.

Skubėdamas į bažnyčią, gat
vės pakraštyje pamačiau susi
kabinusią porą. Jaunos mer
gaitės rankos ir galva nuleis
tos, kojos vos išlaikė susmuku
sį kūną, šalia stovėjo svirdė- 
jąs vyras, laikė viena ranka 
mergaitę per liemenį, o antra 
mosikavo retkarčiais prava
žiuojančioms mašinėlėms.

Deja, nė viena nesustojo. .
Nuskubėjau ir pats į bažny

čią, kuri buvo pilna sausakim
šai susirinkusių žmonių.

Kai bažnyčioje aidėjo jaut
rios kalėdinės giesmės, — ma
no akyse mostigavo nusigėru- 
sios mergaitės rankos ir svirdi- 
nėjančio vyro susivėlę plau
kai.

Du kraštutinumai
Kai ateina koks organizaci

jos atstovas į lietuvio butą, kai 
jis prašo aukos svarbiam vi
suomeniniam reikalui, — ne 
kartą aplankytasis susiraukia 
ir nepatenkintu balsu sako: 
“Renkat ir renkat kaip elge
tos...”

Gal būt aukų rinkimas pri
mena elgetavimą, tačiau iš tų 
aukų tremtyje kyla lietuvių 
namai, salės, bažnyčios, spaus
tuvės, leidyklos.

Tačiau nueikime pas savo 
tautietį į svečius. Pakviesti. 
Jungtuvių, krikštynų, kokios 
šventės proga. Stalai ne kartą 
lūžta ne tik nuo užkandžių, bet 
ir nuo gėrimų. O raginimas 
gerti nepaprastas. Dešimts kar
tų paprašys išgerti.

Ir ne tik vyrai. Neatsilieka 
ir moterys. Jos jaučiasi tar
tum savo pareigos neatliksian- 
čios, jei primygtinai neragins 
gerti.

O paskum... grįžta namo šli
tinėdami. Kiti, svaigalams vei
kiant, pradeda pykti, bartis, 
net priekabiauti. Atsiranda ir 
muštynių. Juk baisu, jei, vos 
pustrečio mėnesio sėdėjęs ka
lėjime už muštynes, lietuvis ten 
susitiko su keturiais savo tau
tiečiais. Ir vis už rtiklelį.

Dažnai girdime minint auk
sinį vidurį. Vaišės visuomet pa
liks geresnį įspūdį, jei ir nuo 
stalo galima bus atsikelti blai
viam.

Jei kiekvienų vaišių šeimi
ninkas bent penktadalį išlaidų, 
skiriamų svaigalams, paaukotų 
visuomeniniams kultūriniams 
mūsų reikalams, —mes dar 
daugiau turėtume kultūrinių 
vertybių.

Šeimos vėžiai
Džiaugiamės lietttviškomis 

šeimomis, rūpinamės, kad vai
kai lietuviškai nepamirštų, stei
giame įvairias vardo mokyklas.

pakeista ir įregistruota lietu
višku vardu “Neris”. Tegu vi
si skaito ir gerai ištaria, kaip 
ir kitų tautų firmas.

Jie bus bene pirmieji biznie
riai, kurie taip gyvai reaguoja 
■į visuomeninius reikalus. Ma
tydami didelį valstybinių moks
lų inteligentų trūkumą, jie 1952 
mokslo metams

skiria 1000 dolerių 
stipendiją

tam studentui ar studentei, ku
rie bet kuriame pasaulio uni
versitete studijuos ekonomiją, 
teisę, socialogiją, žurnalistiką 
ar diplomatiją. Smulkesnes są
lygos bus paskelbtos spaudoje. 
Gavęs stipendiją, turės įsipa
reigoti grįžti į laisvą Lietuvą 
ir įsijungti į jos atstatymą.

Yra pramatę skirti premiją 
už lietuviškąją kūrybą. Smul
kiau affie ją bus taip pat atski
rai pranešta spaudoje.

Mūsų tautiečiams, išplau
kiant į tarptautinius vandenis 
prekybos srityje, linkime kuo 
geriausios sėkmės. P. A.

žiasi po šeimos pamatais, kol 
jos nesuardo.

Paprasta lietuvių šeima—tė
vai su dviem paaugliais vai
kais — įsikuria nuosavuose 
namuose. Kad būtų lengviau 
gyventi, priima nuomininką. 
Kadangi lietuvių miestelyje 
daugiau nėra, įsileidžia ukrai
niečių.

Po kurio laiko vyras prade
da įtarti savo žmoną. Vėliau 
išprašo vieną ukrainietį. Žmo
na, palikusi vaikus ir namų a- 
pyvoką, važiuoja keliolika my
lių, norėdama susitikti su “nu
skriaustuoju”. Šeima pradeda 
irti, namai slysti į skolas ir 
vyras sumano juos likviduoti.

Kitur vėl jauna moteris, pa
siėmusi kūdikį, apleidžia na
mus ir nežinia kur dingsta...

Rezultate — turime nemaža 
neteisėtų šeimų, turime nema
ža persiskyrėlių, turime skau
džių skaudulių pagrindiniame 
mūsų gyvenimo narelyje.

Gal šeimos prarado atsakin
gumo jausmą; gal susilpnėjo 
jų religinis pareigingumas; gal 
gyvename tik momentu.

Kai šeima ima irti, kai tėvai 
gyvena savo vidaus kovomis,— 
ko benorėti iš jų vaikų?! Jie, 
neturėdami nei pavyzdžio, nei 
skatuBo, užsikasa savo tuščia
me gyvenime.

Didybe ar tuštybe...
Kai atsiranda įvairių nege

rovių, atrodo kartais, kad nėra 
nė autoriteto, kuris galėtų pa
veikti ir, kas galima, pataisy
ti.

Bet iš kur rasis autoritetų, 
kai daug kur nenorima nieko 
pripažinti. Juk, esą, dabar visi 
lygūs, visi vienodą darbą dir
ba. Kunigas tegu kalba: tai jo 
pareiga; mūsų laisva valia elg
tis kaip tinka...

Skundėsi lietuviškos mokyk
los mokytojas, jog jam sunku 
su vaikais dirbti, kai tėvai bet 
kokia proga ką nors prieš jį pa
sako. Skundžiasi organizacijų 
atstovai, kad neįmanu ką nors 
padaryti, nes choristai nesi
renka. Pasiskundžia kai kur 
kunigai, kad lietuviai į savo pa
maldas nesiteikia ateiti...

Kiekvienas randa argumen
tą pateisinanti savo veiksmą. 
Daug kas atranda daugybę pa
siteisinimų, kode! jis visai į lie
tuvišką veiklą nesikišąs: girdi, 
nenoriu būti apkalbėtas....

Ir kyla klausimas: kas tai— 
tuštybė ar išdidumas? Kodėl 
savas patogumas statomas 
aukščiau už Kautos ar bendruo
menės reikalus? Kodėl dažnas 
pakritikuoja kitų darbus, kai 
tuo tarpu patys sėdi sudėję 
rankas?

Tai tik maža dalis skaudulių, 
kuriuos jaučiame savo gyveni
me .

LIETUVIAI PASAULYJE
ANGLIJA

— Pirmoji laida Anglijoje. 
Lietuvių mokykla Bradforde 
pradėjo darbą 1949 m. vasario 
12 d. Vaikai rinkosi įvairiose 
vietose, nes neturima nuosavų 
patalpų. Pagaliau ilgesnį laiką 
apsistota seserų pasionisčių 
Stella Maris klube. Mokykloje 
nuo pat pradžios dirbo kapelio
nas kun. J. Kuzmickis ir mo
kyt. J. Jokubka. Vėliau į dar
bą įsitraukė O. šergalytė, St. 
Juozapavičius, V. Tasėckas. 
Kurį laiką dirbo A. Dičpetris, 
V. Ignaitis.

Šių metų pradžioje lietuvių 
mokyklos vyriausiems moki
niams buvo surengti baigiamie
ji egzaminai iš keturių viduri
nės mokyklos klasių. Mokiniai 
lituanistikos dalykuose pasiro
dė parengti gerai. Puikiai o- 
rientuojasi lietuvių kalboje ir 
literatūroje, Lietuvos istorijoje, 
geografijoje ir tikyboje. Pažy
mėjimus gavo šie pradininkai: 
Z. Daržinskaitė, R. Duobaitė, 
J. Gurskytė, A. Garbauskas 
(išvyko į JAV), A. Jurevičius, 
ir S. Kazlauskas.

—Literatūros vakaras. Ang
lijoje nėra daug savų rašytojų 
ir jų organizacinė veikla labai 
silpna. Daug kliūčių dažnes- 
niam Susirinkimui savų reikalų 
svarstyti sudaro dideli Aioto- 
fiai: vienas gyvena Londone, 
kitas Nottinghame ar Man- 
chešteryje.

Anksčiau kiek dažniau tai 
vienoje tai kit. vietoje (Londo
ne) , Manchesteryje, Bradforde, 
Nottinghame) buvo surengia
mi literatūriniai vakarai. Žmo
nės juos mėgo, gausiai dalyva
vo, o ir suvažiavę rašytojai ga
lėjo padaryti bent trumpus pa
sitarimus. Vėliau ir vakarai ap- 
trūko.

Šiuo metu literatūros vaka
rą rengia DBLS Manchesterio 
apygarda. Paskaitą apie kūry
bos sąlygas už geležinės uždan
gos skaitys F. Neveravičius. R. 
Spalis pasirodys su naujais fel
jetonais, poetas VI. Šlaitas su 
naujausiais eilėraščiaf. Tikima
si sulaukti ir daugiau rašytojų. 
Vakaro pelnas skiriamas 
spaustuvės fondui.

— Už jūrių, marių. Jau ir 
didesnėse Anglijos lietuvių ko
lonijose jaučiamas lietuvių ma
žėjimas. Vienas kitas turėjo 
laimės iškeliauti į JAV, daugu
ma vyksta į Kanadą. Pasirodė, 
kad Anglija su savo vidaus sun
kumais — normuotu maistu,

KAS NAUJO MOKSLO PASAULY?
LAIKRODIS EIS 3,000

METŲ
Viėnas Šveicarijos laikrodi

ninkas pagamino laikrodį, ku
ris užsukamas temperatūros 
skirtumo ir gali nesustodamas 
eiti. Išradėjas mano, kad tasai 
laikrodis galės eiti tris tūks
tančius metų. Jau vieno laips
nio temperatūros skirtumo pa
kanka, kad laikrodį užsuktų 24 
valandoms.

PER ŠIMTĄ METRŲ GIRDĖ
TI ŠIRDIES PLAKIMAS
Pernai metų žiemą įvyku

sios Alpėse sniego griūtys lygi 
šiol vietos gyventojų nepamirš
tos, nęs jos pareikalavo nema
ža žmonių gyvybių. Ta nelai
mė tuo dar buvo skaudi, kad 
daugelio užgriūtų žmonių ne
galima buvo laiku išgelbėti dėl 
stokos tinkamų techniškų prie
monių. Bet dabar tikimasi, kad 
panašiu atveju galima bus 
lengviau nelaimės ištiktiems 
suteikti pagalbą. Vienas Zalc
burgo inžinierius pagamino a- 
paratą, kuriuo jau per šimtą 
metrų galima girdėti po sniegais 
užgriūto žmogaus širdies pla-

ĮSIGYK1TE NAUJUOSIUS TREMTIES LEIDYKLOS 
LEIDINIUS: Putino, Altorių šešėlyje. 3 tomai viename li
no įrišime. Kaina — 4 dol. Igno Šeiniaus, Kuprelis. Lino 
įrišime, kaina — 2 dol. V. Alanto, Pragaro Pošvaistės. Lino 
įrišime, kaina 3.50 dol. Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

PAŠVAISTE, 563 Hemlock St., Brooklyn 8, N. Y.

mažomis galimybėmis įsika
binti į savarankų gyvenimą, o 
gal ir tam tikra baimė dėl at
eities — nepajėgė lietuvius į- 
auginti į savo kietą žemę.

Be abejo, išvažiuos tik dalis. 
Liks šeimos, vyresnio amžiaus 
bei ne taip stiprūs žmonės. Ta
čiau visuomeninė ir kultūrinė 
veikla nukentės. Jau dabar 
sunku suorganizuoti chorus, 
tautinių šokių būrelius, o ką 
bekalbėti apie platesnio mąsto 
pasirodymus.

VOKIETIJA

• Prof. Z. Ivinskis, kuris 
Vykdomoje Taryboje pavaduo
ja neseniai į Ameriką išvykusį 
prof. J. Brazaitį, lankėsi Bon- 
noje ir kalbėjosi su V. Vokieti
jos atstovais.

• Sielovados tarnyba, kuriai 
vadovauja T. A. Bernatonis, 
OFMCap. ,švenčių proga išleis 
do neperiodinį leidinį “Aušros 
Vartai”, kuriame plačiai infor
muojama apie Vokietijos reli
ginius reikalus.

“Keleivis” — M. Lietuvos 
laikraštis — išleido trigubą nu
merį. kuriame Vydūnas rašo 
apie žmogaus pareigas savo 
tautai, aptariama, ką reiškia 
Churchillio laimėjimas M. Lie
tuvai, paduodama Prūsų lietu
vės pergyvenimai tarp Tilžės, 
Kauno ir Stalingrado, vizitas 
partizanams ir kt.

• Lietuvių stovykla šiuo me
tu Vokietijoje didžiausia yra 
likusi Wehnene, kur dar tebė
ra apie 400 mūsų tautiečių. 
Stovykla, kur daug yra klaipė
diečių. panaši į žvejų kaimą 
prie Neringos.

PRANCŪZIJA

• Paryžiuje dėl vykstančios 
JT sesijos pagyvėjo ir lietuvių 
visuomeninis gyvenimas. Nuo
lat lankosi įvairūs atstovai ir 
klebina JT duris. Gruodžio 20 
d. JTO gen. sekretoriaus pava
duotojas Benjamin Cohen pri
ėmė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos diplom. atstovus bei Čeko
slovakijos, Lenkijos. Rumuni
jos ir Vengrijos tautinių ko
mitetų delegatus, kurie jam į- 
teikė visų šių kraštų bendrą 
memorandumą ir priedo me
morandumus, liečiančius kiek
vieną kraštą deportacijų reika
lu. Tai yra to paties pobūdžio 
demaršas, kurį Vašingtone pa
darė visų minėtų kraštų dele
gatai, o Baltijos valstybių —
diplomatiniai atstovai.

kimą. Tuo būdu lengviau ga
lima bus susekti., kur yra už
griūtas dar gyvas žmogus, ir 
suteikti pagalbą. Bandymų me
tu paaiškėjo, kad su naujo apa
rato pagalba užgriuvimo vietą 
galima nustatyti maždaug 
kambario dydžio plotu.

Iš kaktusų gamins popierių
Meksika ėmėsi bandymų iš 

kaktusų gaminti popierių. Ti
kimasi. kad iš .jų galima bus 
gauti 52-62% visos popieriui 
gaminti reikalingos celulozės. 
Jei šis bandymas pavyktų, 
Meksikos popieriaus klausimas 
būtų visiškai išspręstas ir dar 
būtų naujas krašto pajamų 
šaltinis, nes krašto tyrumos, 
kurios užima apie 82% viso 
krašto ploto, galima būtų pui- 
giausiai panaudoti kaktusų au
ginimui.

AR GIRDĖJAI, KAD:
— Didieji vėžliai užauga ligi 

1,600 svarų svorio.
— Afrikoj gyvena žuvis, va

dinama bommi, kuri ištisas va
landas gali išbūti sausumoje. 
Ji net laipioja po medžius gau
dyti vabzdžių.



DARBININKAS Sausio 25, 1952

TARP AMERIKOS LIETUVIU
PHILADELPHIA, PA.

• P. Petrušaitis, 425
Junction Avė., Racine. \Vis„ y- 
ra "Darbininko” platintojas. 
Pas jį galima užsisakyti “Dar
bininką” ir kitus pranciškonų 
leidinius ir užsimokėti prenu
meratą.

• Juzė Augaitytė. gyv. Phi- 
ladelphijoje. op. solistė, sausio 
pabaigoje vyksta į Chicagą ir 
dalvaus "Draugo” koncerte.

• Step. Sopranienė išrinkta 
Waterburio Liet. Kat. Moterų 
S-gos 43 kuopos pirmininke. 
Vicepirm. A šmotienė. ižd. K. 
Glodenienė. fin. sekr. S. Dum
čienė, sekret. M. Fortier.

• Elizabeth, N. J., parapijos 
choras, šeštadienį, sausio 26 d.. 
7 v. vak. parapijos salėje ruo
šia koncertą. Programoje da
lyvaus ir operos solistė Vincė 
Jonuškaitė. Sekmadienį, sau
sio 27 d., sumos metu op. sol. 
V. Jonuškaitė giedos bažnyčio
je.

• A. Peldžius dėl ligos pasi
traukė iš “Eglutės” adminis
tratoriaus pareigų. Nuo sausio 
15 d. "Eglutės" administravimą 
perėmė Nekalto Prasidėjimo 
seserys Putnam. Conn.

• J. Butkevičiaus padėka. 
Senas Anglijos lietuvių veikė
jas ir daugelio laikraščių bend
radarbis. dėkoja visiems JAV 
savo draugams, prieteliams ir 
laikraščių redaktoriams už jam 
pasiųstus sveikinimus Kalėdų 
švenčių ir Naujų Metų proga.

• Vasario 16-sios minėjimas 
Chicagoje ruošiamas vasario 
10 d. 2val. p.p. Ashland audi
torijoje.

Svarbus pranešimas. Sausio 
12 d. Broaduood Hotel su
kviestame susirinkime padarė 
pranešimą prof. J. Kaminskas. 
Susirinkime dalyvavo kelios 
dešimtys lietuvių, kurie ati
džiai išklausė pranešimą ir ak
tyviai dalyvavo diskusijose. 
K. Cheleden padarė pasiūlymą, 
kaip sukelti pastovių lėšų Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 
Pasiūlyta sudaryti kelius ratus 
fondininkų. kas sudarytų S10.- 
000 ar daugiau. Taip galima 
būtų sudaryti vien Philadelphi- 
joj S200.000 fondą, kurio nuo
šimčiai eitų Lietuvos gelbėjimo 
reikalams. Pinigai būtų įdėti 
25 metams, o po to sugrįžtų sa
vininkui ar jo įpėdiniams. Adv. 
K. Cheleden pirmas pasižadėjo 
padėti SI 0.000. Susirinkimo 
metu buvo įteikta philadelphi- 
jiečių auka, kuri buvo surinkta 
praeitų metų Vasario 16 minė
jimo metu.

Visos meno jėgos Vasario 16.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimo meninę programą. 
Vasario 17 d.. Muzikalinėj sa
lėj. rengia L. Kaulinio choras 
ir tautinių šokių šokėjai. Čia 
matysime Gaigalą. Ostrauską, 
Gedvilą. Burciką. Skladaitį. 
Kananavičių. Raugienę. Kara
lienę .ir kitus iš jaunimo gru
pės.

Kun. P. Vasiliauskas Floridoj.
Vilią Joseph Marie kapelio

nas kun. Pr. Vasiliauskas nuo
taikingai leidžia atostogas Flo
ridoj ir rengia savo naują kny
gą. Jis jau yra išleidęs keletą 
savo atsiminimų knygų.

GREENFIELD, MASS.

L. D. S-gos 113 kuopos meti
nis susirinkimas įvyks sausio 
27 d., sekmadienį, 12.30 avi. 
Kviečiame visus kuopos narius 
ir ‘•Darbininko’' skaitytojus da
lyvauti ir užsimokėti prenume
ratos bei nario mokesčius. Su
sirinkimas įvyks Steponkevičių 
bute. 187 Convvay St.

A. Dėdinas, sekr.

Sėkmingas pasilinksminimas.
Šv. Kazimiero Seserų naudai 

surengtas pasilinksminimas 
sausio 18 d. Alleghenv salėj 
buvo tikrai sėkmingas. Rengė
jos dėkingos visiems daly
viams. o seserys visiems už au
ką.

I W. J. CHISHOLM
GRABORIUS
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"Asmeniškas Patarnavimas”
331 SMITO ST.

PROVTDENCE, R. 1.

Telephone.
OFISO: DENTEP. 1952

Nimq: PI. 6136

•>

Lietuviai šokėjai Penia 
Universitete

Vasario 2 d. Penna. Univer
sitete bus Metinis Festivalis, 
kuriame dalyvauti pakviesta ir 
lietuvių atstovai — Karalienės 
taut. šokėjų grupė.

K. Attlee Philadelphijoj
Buvęs Britų ministeris pir

mininkas atvyks į Philadelphi- 
ją. kur kalbės “Free World 
Speaks” susirinkime, kovo 5 d.

Minėjo Broliškumo Savaitę
Philadelphijos miestas pa

minėjo Broliškumo Savaitę, va
sario 17-24 dienomis. 16 metų 
senumo paprotys, kelti broliš
kumą. šiemet paminėtas nuo
širdžiai ir plačiai.

Nauja klubo valdyba
Lietuvių klubas, 928 E. Mo- 

yamensing Avė., sausio 13 d. 
savo metiniame susirinkime 
priėmė apyskaitą ir išrinko 
naują Valdybą. Pirmininku iš
rinktas Bruno Sutkus, 1530 
S. 2nd St., sekretorium Albin 
Rinkus. Klubo veiklos pagyvi
nimo organizatorius Jonas Šve
das. Jis pasikvies dar kelius pa- 
gelbininkus ir stengsis klubo 
veikimą išjudinti. Komisija nu
tarė suruošti pobūvį - balių šv. 
Kazimiero parapijos fondo nau
dai.

Bažnyčios statybos fondas 
auga

Šv. Kazimiero naujos baž
nyčios fondas sparčiai auga. 
Parapijiečiai gausiai aukoja. 
Aukų rinkėjai eina į namus, 
kiti aukotojai patys atneša sa
vo auką. Paskutiniu laiku au
kavo: Mr ir Mrs P. Peldžius, 
$500.00. Po S200.00 aukavo J. 
Vitkūnas. J. Šimkus. A. Ri- 
nius. K. Balčiūnas, J. Valavi
čius. J. Ivanauskas, A. Lukas. 
Iš parengimų gauta: Vaikų 
laimėjimo vakaro — $440.00, 
Pecikonio. Dėl Rossi ir kitų pa
rengimas $311.01, Parapijos 
ponių grupės, iš Makaronų va
karienės. sausio 12 d. $630.10.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF IJTHL ANIA W L O A 
BRADDOCK, PA.

Cleveland, Ohio
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JACK J. STULAS, Dir. 
1264 White St, HiHsIde, N.

Tel. WAverly 6-3325
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Jau 11-ti metai kai visi klauso— a
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šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p

Stotis WEVD (Nevv York) —

1330 kil., 107.5 meg.

/

Lietuvių Rūdijos Valanda 
sausio 18 d. transliavo J. Ka
zėno vyrų okteto koncertą. 
Programoj buvo du lietuvių 
kompozitorių kūriniai ir trys 
dalykai iš įvairių operų. įspū
dis geras. Klausytojai patenkin
ti.

S. Laniauskas, komisijos 
Diepholzo gimnazijai remti iž
dininkas, metiniams aukoto
jams išsiuntinėjo meniškai pa
gamintus kvitus, kur aukotojui 
jo aukos reikšmę primena 
prasmingi įrašai. Kurių dar 
nėra rėmėjų eilėse, neatsliki- 
me nuo kitų.

čiurlioniečiai, sausio 13 d., 
išklausę savo vadovo muz. Alf. 
Mikulskio pranešimo apie an
samblio santykius su neseniai 
Paryžiuje mirusiu prancūzų 
generolu De Lattre de Tissig- 
nv, jo atminimą pagerbė tylos 
minute ir nutarė vieną savaitę 
susilaikyti nuo pasilinksmini
mų. Generolas tremty buvo di
delis Čiurlionio ansamblio ir 
apskritai lietuvių globėjas. Alf. 
Mikulskis taip pat nusiuntė te
legramą į Paryžių Lietuvos at
stovui dr. St. Bačkiui. prašyda
mas pareikšti ansamblio vardu 
užuojautą mirusio generolo šei
mai.

J. Račiūnas savo atsilanky
mo proga Tautinės Sąjungos 
koncerte viešai paskelbė ski
riąs stipendiją dainavimo mok
slui per dvejus metus eiti. Kon
kursą kandidatui (ar kandida
tei) atrinkti pavedė suorgani
zuoti Lietuvių Radijo Valandai 
ir Dirvai. Rengiamos konkurso 
taisyklės.

V. Rastenis, Dirvos redakto
rius, pereinąs dirbti į Laisvo
sios Europos Komiteto centri
nę įstaigą Nevv Yorke informa
cijos skyriaus Lietuvos sekcijos 
vedėju. Clevelandą patiko sau
sio 21 d. Jo redaguotos Dirvos 
kai kurie straipsniai ir apskri
tai laikraščio dvasia, deja, ka
talikų širdyse paliko sunkių 
nuosėdų. Būtų labai liūdna, jei 
šis raugas persunktų jo darbą 
ir naujose pareigose, kurios 
reikalauja jau daug platesnio 
žvilgsnio.

Variakojų (Wallace) sūnus 
Albertas, Ištarnavęs policijoj 
17 metų ir gerai savo darbu 
pasižymėjęs, buvo pakeltas į 
policijos inspektorius.

Vilčinskienei, Juozo Vilčins
ko žmonai, sausio 11 d. pada
ryta pūslės operacija. Ligonė 
gydosi poliklinikoje. A. B.

PITTSBURGH, PA.
mos metu suruošti keletą pas
kaitų, kurioms laikyti yra pa
kviestas kun. A. Sušinskas. Be
geriant kavutę, kun. J. Girdis 
papasakojo daug įdomių daly
ki! iš savo kelionės į Romą ir 
Paryžių.

• Gražiai veikia šv. Kazi
miero mokyklos motinų klu
bas, sugebėdamas visada sukel
ti dideles sumas pinigų. Neper- 
daug seniai, leidusios loterijai 
automobilį, uždirbo virš 
$4000.00; dabar vėl seserims 
pranciškietėms nupirko televi
ziją už $300.00. Bravo darbš
čios narės ir valdyba.

• Palaidota sausio 15 d. Ma
rija Šimkūnaitė - Hornyak. 
Kūdikis, likęs našlaičiu, auga. 
Sausio 19 d. palaidota Marija 
Rekasie, 4 mėnesių mergytė.

• Lietuvių kolonija liūdi už
girdusi staigią Br. Kelpšienės 
mirtį. Mokytoja Kelpšienė at
vykusi iš tremties į Pittsbur- 
ghą tuojau stojo į aktyvų dar
bą. Tai buvo nepaprasto pasi
šventimo moteris, nenuilstanti 
darbininkė, ypač šalpos darbe, 
visada nuoširdi ir pavyzdinga. 
Paskutiniuoju metu gyveno 
Chicagoje. Palaidota sausio 16 
d. šv. Kazimiero kapinėse.

• Tremtinių D-jos susirinki
mas šaukiamas sausio 27 d., 
sekmadienį, 3 vai. po pietų. 
Lietuvių Piliečių klube. Kvie
čiama kuo skaitlingiausiai da
lyvauti, nes bus svarbių prane
šimų ir naujos valdybos rinki
mai.

Balto skyrius reiškiasi gra
žiai. Paskutiniame valdybos 
posėdyje, sausio 17 d., vadovau
jant J. Tavorui, buvo aptarta 
eilė praktiškų sumanymų, 
gavėnios metu pasikviesti kal
bėtoją su paskaita ir filmą; 
pavasarį pravesti Tag day Ral
fo naudai.

OMAHA, NEBR.
Draugijos seimelio darbai
ALT pirm. A. Paleckis atida

rė suvažiavimą, kuris įvyko š. 
m. sausio 20 d. Lietuvių Pilie
čių klubo patalpose, pakviesda
mas mandatų komisijon V. Ko
nčienę, Pivaronienę ir M. Onai- 
tienę; rezoliucijų komisijon — 
P. Dargį, P- Šimonį ir Virbalį; 
nominacijų komisijon — A. 
Mažeiką, J. Virbicką ir S. Ba 
kaną.

Prof. K. Pakš.as tarė, kaip 
visada, ugningą žodį, uždegda
mas visų širdis nepalaužiamu 
ryžtu dirbti dėl Lietuvos išlais
vinimo.

ALT sekr. S. Bakanas per
skaitė sveikinimus ir išdavė 
praeitų metų veiklos apyskai
tą. Sekė inž. J. Grėbliūno pra
nešimas, kurį patvirtino finan
sų sekr. A. Naujelvtė. Dėl toli
mesnės veiklos kalbėjo P. Piva- 
ronas. A. Paleckis pranešė, kad 
yra numatyta Vasario 16 mi
nėjimui kalbėtojas kviesti Alto 
ižd. Vaidilą. Pittsburgho mies
to galvą, kongresmanus ir se
natorius. Meninei daliai išpil
dyti pakviesta šv. Pranciškaus 
akademijos studentės ir “Mai
ronio” choras, vadovaujamas 
muz. Z. Nomeikos.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės klausimu padarė platų 
praneišmą prof. K. Pakštas. 
Seimelis vienbalsiai pritarė to
kios organizacijos steigimui 
Pittsbugre, pavesdami tą darbą 
tremtiniams.

Viso dalyvavo 20 draugijų su 
58 delegatais. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu.

• I Chicagą praeitą savaitę 
buvo išvykusi p-lė B. Jucevi
čiūtė ir p. Balionienė, kurios 
dalyvavo B. Kelpšienės laido
tuvėse.

• Pirmas susirinkimas 10 
Vyčių kuopos šiais metais įvy
ko sausio 10 d. Numatyta žie-

Teisingi žmonės
Neseniai P. Grudzinskienė 

pametė piniginę. Ji buvo labai 
nuliūdusi, nes ten buvo visi jos 
pinigai ir dokumentai. Kitą 
dieną atėjo nepažįstama mote
ris ir atnešė jai piniginę su 
visais jos daiktais.

Po kurio laiko P. Venslaus- 
kienė pametė rankinuką su pi
nigais ir dokumentais. Ranki
nuką rado viena svetimtautė 
moteris ir atnešė savininkei. 
Tai gražūs pavyzdžiai, kurie 
rodo, kad Omahos žmonės yra 
teisingi, o kartu įspėja, kad 
mūsų moterys būtų atsarges
nės.

Vis perka naujus namus
Paskutiniu laiku J. Sakalas 

nusipirko namą. Namas yra 
beveik naujas ir naujoje miesto 
dalyje, nors netoli nuo lietuvių 
parapijos bažnyčios ir mokyk
los.

Pr. Amauskas taip pat nese
niai nusipirko namą, kuris yra 
naujos statybos ir labai gražiai 
atrodo. Abiem tautiečiams lin
kime laimės nuosavose pasto
gėse.

Mirė
Šią žiemą mirtis aplankė 

mūsų naujus ateivius - tremti
nius. Neseniai mirė Pranas 
Skrupskelis, buvęs Kauno bat
siuvys. Ten jis turėjo keletą 
nuosavtj namų ir gražiai gyve-

no. Omahoje jis didu) senelių 
prieglaudoje. Velionis buvo 
malonaus būdo, todėl visi kai
mynai jį labai mylėjo. Taip pat 
mirė Elžbieta Kaškevičienė, 
Pe.rukonienčs motina. Vaclo
vas Pomarnackas mirė saulau- 
kęs vos 44 metų amžiaus. Ve
lionis jau buvo pradėjęs gra
žiai įsikurt, turėjo gražų bu
tą, gerą darbą ir gražiai auklė
jo savo vaikučius, kurie mokosi 
mūsų parapijos mokykloje. Ve
lionis labai nuoširdžiai rūpinosi 
parapijos mokyklos palaiky
mu.

Parapijos metinė apyskaita
Sekmadienį .sausio 13 d. pa

rapijos klebonas kun. J. Jase
vičius perskaitė parapijiečiams 
1951 metų parapijos pajamų ir 
išlaidų apyskaitą. Šiemet ji 
buvo dvigubai didesne, nes pa
rapija gerokai padidėjo čia at
vykusiais tremtiniais. Man la
bai patiko bažnyčios dekoravi
mo apyskaita. Bažnyčios išdeko- 
ravimas kainavo apie 7,000 dol. 
Darbą užbaigus viskas buvo 
apmokėta. Dabar parapija turi 
tartum naują bažnyčią. Virš 
šoninių altorių yra du dideli 
paveikslai. Dešinysis vaizduoja 
V. Jėzų besimeldžiantį 
Darželyje, o kairysis šv. 
mierą Aušros Vartuose, 
veisklai labai skoningai
ryti ir gražiai puošia visą baž
nyčią. Vietinis

Alyvų 
Kazi-

Pa- 
pada-

LAIRENCE, MASS.

BROCKTON, MASS.
per dvejus metus. Atskirai su
ruoštas Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas ir daug pri
sidėta sumanymais bei darbu 
prie Nepriklausomybės minėji
mo ir lietuvių bakūžėje paro
dos suruošimo. Svarbiausi atei
ties uždaviniai — šeštadieninės 
mokyklos stiprinimas ir lietu
vių bendruomenės apylinkės 
organizavimas .

Kad sėkmingiau eitų darbas, 
kurio yra daug, naujas komite
tas sudarytas ne iš penkių as
menų, kaip buvo ligi šiol, bet 
iš septynių. Komiteto pirminin
ku vėl išrinktas P. Viščinis, va
dovavęs tremtiniams jau dve
jus metus, 
riai yra: J. 
Sužiedėlienė, 
Špakevičius, 
Plaušinaitis.

Nepriklausomybės minėji
mas ruošiamas vasario 10 d. 
Programą sudarys pamaldos ir 
iškilmės mokyklos patalpose. 
Bus sveikinimai, kalbos ir me
ninė dalis. Kalbų bus nedaug. 
Meninę programą atliks žino
mi menininkai. Numatyti visai 
nauji dalykai, vietoje dar negir
dėti.

Minėjimą suruošti iniciaty
vos ėmėsi Brocktono lietuvių 
Taryba. I ruošimo komisiją į- 
eina po vieną atstovą nuo kiek
vienos organizacijos. Komisija 
kreipėsi į kleboną kun. Pr. 
Strakauską, kviesdama parapi
ją ir Katalikų Federacijos sky
rių prisidėti prie ruošiamo mi
nėjimo ir rūpintis jo pravedimu 
bendromis jėgomis.

Brocktono Lietuvių Taryba 
ir Lietuvių bakūžė paskyrė iš 
savo turimų lėšų minėjimo rei
kalams 100 dol. Tremtiniai sa
vo susirinkime vėl nutarė pas
kirti minėjimo proga Lietuvos 
laisvinimo reikalams vienos- 
dienos uždarbį. Jie taip pat 
pritarė iniciatyvai ruošti minė
jimą platesniu mastu ir kvies
ti į tą darbą kitas organizaci
jas, neįeinančias j tarybą.

Naujas tremtini? komitetas.
Sausio 5 d. įvyko tremtinių 
visuotinis metinis susirinkimas. 
Iš apyskaitinio pranešimo pa
aiškėjo, kad komitetas talki
ninkauja visuomeniniuose dar
buose kitoms organizacijoms ir 
rūpinasi tais klausimias, ku
riais nesidomi kitos organiza- 
cjos. Komitetas išlaiko šešta
dieninę lietuviškąją mokyklą, 
kurioje dabar mokosi apie 50 
vaikų ir dirba 5 mokytojai. 
Parūpintas bent mažas tiems 
mokytojams atlyginimas už 
praėjusius mokslo metus, pas
kirta mokyklos knygynėliui 
100 dol. Tremtinių šalpos rei
kalams Vokietijoje pasiųsta 
Ralfui 210 dol., o likusioms Vo
kietijoje lietuvių vargo mokyk
loms sudaryta 150 dol. Lietu
vos laisvinimo reikalams nu
taria paskirti vienos dienos už
darbį, kaip tai buvo padaryta

Kiti komiteto na- 
Daniusevičius, A. 
St. Eitaviėius, J.

J. činčys ir J. 
—ps

Bayonne, N. J.

Mūsų vargai
Lavvrencas buvo garsus savo 

audyklomis. Seniau atvykusių 
lietuvių nemažai gavo čia dar
bo ir iki šiol daugelis dar tebe
dirba. Darbas nelengvas. Dide
lis staklių triukšmas ne vieną 
senesni mūsų tautietį jau gero
kai ir apkurtino, bet lietuvis 
ištvermingas. Deja, pastarai
siais metais pradėjo trūkti dar
bo. Labai daug darbininkų at
leista iš darbo ir ištisais mėne
siais laukia, kol vėl pašauks. 
Tačiau tokių laimingųjų ne
daug tėra. Ir likusieji ar naujai 
pašauktieji darban skundžiasi, 
kad darbo normos padidintos. 
Pavyzdžiui, jei pirmiau užteko 
darbo apžiūrint šešias stakles, 
tai dabar tenka dirbti net prie 
devynių... Skundžiasi žmonės, 
kad įrengiamos naujos mašinos, 
kurios pavaduoja darbininkus, 
bet dar blogiau, kad nemažai 
tų mašinų išgabenama kažkur 
toli. Kalbama, kad fabrikantai 
ieško patogesnių vietų savo 
fabrikams ir pigesnės darbo 
jėgos. Vietos laikraščiai skel
bia, kad per aštuonis pereitų 
metų mėnesius Lavvrenco gy
ventojų skaičius sumažėjo net 
keturiais tūkstančiais. Buvo 
nemažai ir tremtinių į Lawren- 
cą atvažiavę. Vietos lietuviai 
mielai sudarė jiems dokumen
tus, o klebonas prel. Pr. Juras 
ir jo pagelbininkai padėjo įsi
kurti. Pagelba buvo tikrai di-

dėlė ir nuoširdi, bet sunku bu
vo darbo gauti. Dabar čia liko 
tik apie 35 “dipukiškos galvos”. 
Nelinksmos lacvrenciškių lietu
vių nuotaikos pasitinkant 
šiuos metus. Visi laukia ir ti
kisi, kad Dievas davęs dantis, 
duos ir duonelės.

Mirė:
Charles Cable - Kibiklis, 77 

metų našlys, gyv. 57 Broad- 
way, mirė sausio 2 d., palaido
tas sausio 5 d.

Aleksandras Balčius, 78 me
tų, gyv. 20 Camden St. Mcth- 
uen, Mass.. mirė sausio 15, pa
laidotas sausio 18 d. šv. Pat
riko kapinėse Haverhill, Mass.

Rožė Veličkienė, 70 metų 
našlė, gyv. 29 Myrtel St., mirė 
sausio 15, palaidota sausio 18 
d. Salėm, N. H. miesto kapi
nėse.

Chik.

Rūta šėdvydis.

Nauja, choro valdyba
Šv. Mykolo Arkangelo para

pijos choras sausio 11 d. išrin
ko naują valdybą: pirm. — 
Mykol. Grigaliūnas, vicepirm. 
— M. Bružas, ižd. — Martynas 
Ruzgis, sek.

Choras dalyvavo dainų šven
tėje, įvykusioje Newark, N. J.

Po susirinkimo parapijos 
klebonas kun. M. Kemėžis pa
dėkojo chorui už gražų giedoji
mą Kalėdų metu ir pavaišino 
chorą gardžiais užkandžiais.

koncertas
Sausio 27 d., sekmadienį, pa 

rap. salėje choras ruošia kon
certą - vakarą. Atvyks Linde
no, N.J., dramos mėgėjų grupė 
ir suviadins A. Škėmos komedi
ją “Šilkiniai pančiai”. Taip pat 
dalyvaus dainininkai iš Eliza- 
betho J. ir P. Cižauskai. Para
pijos choras vad. A. Jakubčio
nio padainuos keletą dalykėlių. 
Po koncerto šokiai. Koncerto 
pradžia 6,30 vai. įėjimo mokes
tis 1 dol.
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Charles J. Roman. 
(RAMANAUSKAS) I 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Didelė. graži koplyčia, erdvi Mlė 
Pakeleivingiems suteikiame 

nakvynė

Kreipkitės diena ir naktį

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

UTHUANIAN RADIO HOIJR
366 West Broadway Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449

na

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKIJS. Direktorius
AEATA DIENIAIS t V AL. POPIET. —WWRL IffM kr

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangotrJs transliuojami Įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės

Šokiai, ir t.t. Vestuvės.

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293

J. P. CINKUS AD. JEZA VITAS V. UBAREVTCIL’S
OtrektertM Modkaa Dtr. rraneMmn Mr.

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11. N. Y.
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NORWOOD, MASS.
6v. Vardo Dr-jos metinė 

šventė
Sausio 13 d. šv. Vardo drau

gijos nariai dalyvavo šv. mi
šiose ir bendrai ėjo prieš šv. 
komunijos. Po pamaldų para
pijos svetainėje buvo suruošti 
bendri pusryčiai. Dalyvavo apie 
100 vyrų. Klebonas kun. F. E. 
Narbutas ir kun. P. šakalys, 
draugijos dvasios vadas, pasa
kė kalbas, kuriose pasidžiaugė 
jų gražia veikla. Paskaitą skai
tė A. F. Kneižys. Prelegentas 
nurodė draugijos tikslus ir jos 
narių pareigas. Be to, kalbėjo 
keletas draugijos narių. Pus
ryčių programos vedėju buvo 
dr-jos iprm. V. Babila. Įsirašė 
trys nauji nariai — A. Tumas, 
P. Dovidauskas ir A. Frenette.

Parapijos finansinę apyskai
tą patiekė parapijiečiams kle
bonas po vakarinių rožan
čiaus pamaldų. Paaiškėjo, kad 
parapijos kasos stovis yra la
bai geras, šiuo metu parapija 
turi apie 8,000 dol. Ta pačia 
proga klebonas prisiminė, kad 
ateinančiais metais reiktų at
naujinti bažnyčią iš vidaus ir 
pataisyti kleboniją. Parapijie
čiai tam pritarė ir pasiūlė taip 
pat kai kuriuos bažnyčios pa
taisymus padaryti ir iš oro.

Be to, buvo pasitarta apie 
parapijos mokyklos steigimą. 
Būtų gera turėti parapijinę 
mokyklą ir seseles mokytojas, 
kur lietuviai vaikučiai galėtų 
būti mokomi lietuviškoje ir ka
talikiškoje dvasioje. Mūsų dva
sios vadai senai yra susirūpinę 
tais reikalais, įtik laukia ką pa
sakys parapijiečiai, nes ant jų 
pečių kris dar viena našta. Pa
rapijiečiai tam pritarė ir pasi
žadėjo vieningai remti visus 
savo dvasios vadų sumanymus 
ir darbus.

Parapijos sukaktis, šiais me
tais kovo 31 d. sueina 40 metų 
nuo mūsų parapijos įsteigimo. 
Nutarta šią sukaktį tinkamai 
atžymėti. Sudarytas šventei 
ruošti komitetas. Garbės pirm, 
klebonas kun. F. E. Norbutas, 
pirm. kun. P. Šakalys, nariai: 
V. J. Kudirka. P. Kuras. P. 
Kudirka, J. Versiackas, H. J. 
Balutis, J. Smilgius, G. Paznio-

kas, A. Kavolynas, A. Smilgie- 
nė, D. Tvaskienė, B. Admaitie- 
nė ir A. Kuodiene.

Kun. P. šakalys pareiškė, 
kad jis stengsis suorganizuoti 
visą parapijos jaunimą į vy
čius, sodalietes, skautus, cho
rus ir padaryti taip, kad šis 
jubiliejus nebūtų tik vienos 
dienos reikalas, bet tęstųsi vi
sus metus įvairiais parengimais 
su gražiomis programomis. Nau
jai atvykusieji lietuviai taip 
pat yra pasiruošę nuoširdžiai 
šį darbą paremti.

Žvalgas

Homestead, Pa.

t
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Svarbus susirinkimas. Sau
sio 13 d. įvyko buvusio parapi
jos jubiliejaus rengimo komi
teto susirinkimas. Nutarta šį 
komitetą ir toliau palaikyti, 
bent iki kito susirinkimo, ir 
stengtis jį įtraukti į platesnę 
parapijos veiklą. Klebonas ir 
kiti susirinkusieji pareiškė vil
tį, kad ir ateityje veikimas plė
sis lietuviškoje ir katalikiškoje 
dvasioje.

Gražioje nuotaikoje, prie 
užkandžių ir gėrimų, praleista 
vakaras ir aptarta įvairūs pa
rapijos veikimo reikalai. Susi
rinkime dalyvavo apie 30 as
menų. Jų tarpe ir naujas pa
rapijos vargonininkas su žmo
na.

Tuokiasi. Vasario 2 d., mūsų 
bažnyčioje susituoks Petras 
Galinis, iš Duųuesne, Pa., su 
Izabelė Puskunigienė, iš Ho- 
mestead. Pa. Vestuvių vakarie
nė bus Dūke Restorane.

P. Galinis homestediečiams 
ne tiek daug žinomas, bet I. 
Puskunigienė yra gerai žino
ma, kaip uoli veikėja visoje šio
je apylinkėje.

Mažas patikslinimas
Prieš kurį laiką “Darbinin

ke” buvo paskelbta mūsų para
pijos sudėtis. Parapijai esą 
priklauso apie 250 lietuviškų 
šeimų ir kita-tiek svetimtau
čių. Čia norėčiau patikslinti, 
kad mūsų parapijoje yra 310 
šeimų. Iš jų apie 46 asmenys 
yra svetimtaučiai. Iš tų dar vie
nas kitas gali būti lietuvis iš 
mišrių šeimų. A. N.

ŠACHMATAI
— Veda K. Merkis —

šachmatininkai balansuoja 1951 
metus. Lietuvos meisteris P. Vaito
nis laimėjo Kanados šachmatų pir
menybes ir įsikvalifikavo į Tarpzo- 
nines pasaulio rungtynes. Jos įvyks 
1952 m. rugsėjo m., Stockholme. 
Tautvaiša laimėjo 1 vietą Chicagos 
miesto pirmenybėse ir 1 vietą lui
nais Statė pocn p-bėse. Tuo įgavo 
teisę dalyvauti tolesnėse varžybose 
dėl JAV pirmenybių. K. Škėma lai
mėjo 1 v. Bostono miesto p-bėse 
(Škėma taipogi 1950 m. Bostono 
meisteris).

R. Arlauskas —2 v. Pietų Austra
lijos p-bėse (1949 m. Arlauskas bu
vo Pietų Australijos meisteris*.

Kiti minėtini įvykiai 1951 m. R. 
Arlauskas dalyvavo visos Australijos 
pirmenybėse ir užėmė 6 vietą 8 taš
kais. K. Škėma — 4 v. Nevv England 
p-bėse (1950 m. Škėma buvo antroj 
vietoj) .

K. Škėma ir K. Merkis dalinosi 
3 vietą Massachusetts Statė p-bėse.

Ig. Žalys — 3 v. Montrealio pir
menybėse ir 4 v. Quebeco provinci
jos p-bėse. (1950 m. Žalys buvo 
Montrealio meisteris).

Alg. Nasvytis — 4 v. Clevelando 
miesto p-bėse (1950 m. Nasvytis bu
vo antras Ohio p-bėse). Jonas Sta- 
rinskas — Iv. Bostono B klasės p- 
bėse. Vladui Mikėnui. Tarybų Lietu
vos ir Sovietų S-gos meisteriui. FI- 
I)E (Tarpt. Sachm. Federacija* su
teikė Tarptautinio meisterio vardą.

IJetuvių meisterių simultanai 
1951 m.: P. Vaitonio Hamiltone:
29-3 : K. Škėmos Brattley klube.
Cambridgc. Mass.: 12-0! ir Ncw 
Yorko lietuviams 8-1—1: R. Arlaus
ko Melbournc. Australija: 13-1. 
(1950 m. P. Vaitonis davė simulta
ną Toronto universitete 12-1: o P. 
Tautvaiša Hyde Pork klube. Chica- 
ga: 21-1-2).

L'. S. Naikinai Ratines 1951 m. 
lietuvius vertino šitaip: Experts kla
sė : Kazys Škėma (Boston * —2297, 
Povilas Tautvaiša (Chicago) — 
2223. A.klasė:Keturakis (Boston) 
(969. A. Nasvytis (Cleveland* 1889.

IJetuviai Amerikos ir Kanados 
miestu rinktinėse: K. Merkis ir A. 
Keturakis (1950 m. Bostono rinkti-

nėję žaidė dar P. Tautvaiša ir K. 
Škėma).

Clevelando rinktinėje prieš Co- 
lumbus žaidė Alg. Nasvytis. o Mont- 
real rinktinėje prieš Ottawą — I. 
Žalys.

žaibo (Biitz) 1951 m. turnyruose 
pasižymėjo K. Škėma, laimėdamas I 
v. Boylston klube. Bostone ir I vie
tą Marshall klube. Nevv Yorke. (1950 
m. P. Vaitonis buvo Ontario provin- » 
cijos žaibo nugalėtojas, o K. Merkis 
Massachusetts žaibo nugalėtojas).

Lietuviai korespondenciniam loši
me spėjo sudaryti gerą vardą. Nevv 
Yorko CHESSREVIEVV Postai rat- 
ings mini lietuvių, įvertintus šitaip: 
I. Žalys 1776. K. Merkis 1674. P. 
Tautvaiša 1578, S. Žilins 1450. J. 
Stonkus 1350 ir kt. mažiau.

Golden Knight* Postai turnyre, 
pasižymėjo K. Merkis, laimėdamas 
1949 m. turnyro (semifinals* ratą, 
pasekme 6-0 ir P. Tautvaiša 1950 m. 
turnyro (semifinals) ratą, pasekme 
5i/į-1/>. Ig. Žalys laimėjo 1950 m. 
Prize tournament. pasekme 6-0.

Australijoje koresp. lošime pasi
žymi R. Arlauskas, 
koresp. pirmenybėse 
mojimo.

Bostono. Chicagos

jis Australijos 
eina be pralai-

ir Toronto lie
tuviu komandos dalyvauja lygos 
rungtynėse. Toronto VYTIS — 1949- 
50 Toronto miesto meisteris. Bosto
no Liet. Sachm. klubas 1949-50 m.
2 v. Bostotno p-bėse ir 3 v. 1950-51 
p-bčse. Chicagos Grandis (dabar 
Pcrkūnąs) 1950-51 Chicagos p-bėse
3 v. savo grupėje.

Nrw Yorko lietuviai viešėjo Bos
tone ir sujungton jėgom (veikė žino
ma Boylston Chess Club 91/,-51/fc.

Lietuviu šachmatu pirmenybes 
1951 m. laimėjo: Nevv Yorke: J. Re- 
pečka 14t/,• !£, Edv. Staknys 14-1. 
Chicagoje: A. Zujus 8-1, Estka 6>2- 
21/,. Anglijoje: P. Mončiunskas 6-0, 
A. Vilutis 5-1. Tarybų Lietuvoje: 
Cholmov lOl/į-31/,. Mikėnas tesu- 
rinko 9. Landsbergis 7l/„ Vistanec- 
kis 6i/£.

Amerikos šachmatu spauda 
(Chess I.ife, Chess Review. The Cor- 
respondent* 1951 m. dažnai minėjo, 
lietuviu šachmatininkų laimėjimus, 
jų veiklų ir dėjo jų loštas partijas.
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Bostone ir apylinkėse
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P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i
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A. J. NAMAKS Y
Office Tel. SO 8-0948

Real Estete A Insnranee

<•» W. BROADWAY
SO BOSTON. MASS

Res. 87 Oriole Street

PETE POCIUS 
“Juodojo Lokio” kapitonas

Mažai kam, turbūt, yra žino
ma, kad visoje Maine valstybė
je plačiai kalbama apie jau
nuolį lietuvį — “Juodojo Lo-, 
kio” kapitoną P. Pocių.

“Juoduoju Lokiu” (Black 
Bear) vadinama pasižymėjusi 
Maine valstybėje amerikoniško 
futbolo (rugby) komanda, su
daryta prie Maine Universite- 
įto. Pete Pocius yra jos kapito
nas, 24 metų, majoras, žai
džiąs toje komandoje jau tre
jus metus. Šiomis dienomis, lai
mėjus komandai Maine valsty
bės titulą, buvo surengti iškil
mingi pietūs, Yankee konferen
cijos proga. Pasakytosios kai-' 
bos ir vietos laikraščiai ypa
čiai iškėlė komandos kapitono 
P. Pociaus nuopelnus ir gražų 
žaidimą.

Hal Westerman, vyriausias 
komandos treneris (coach) 
prie Maine Universiteto, pa
reiškė, kad jis yra “pats ge
riausias kapitonas, kokį jis yra 
kada matęs.” Kaip jis benorėtų 
jį išgirti, žodžių būtų permaža. 
Jis žaidžia ryžtingai, gyvai ir 
sugeba prasiveržti pro visas si
tuacijas. Jis yra aukštai verti
namas visų sporto vadovų ir jo 
paties vadovaujamos koman
dos vyrų. “Aš nežinau dar. to
kio žaidėjo, kuris su -tokiu en
tuziazmu ir ryžtingumu kovotų 
dėl savo komandos (team) 
vardo ir laimėjimų” — pasakė 
dar Westerman.

Savo kalbose P. Pociaus nuo
pelnus iškėlė ir kiti sporto va
dovai ir tų iškilmingų pietų 
svečiai. P. Pociui buvo įteiktas 
sidabrinis doleris, tekęs jo ko
mandai, kaip laimėjimo ženk
las.

P. Pocius yra lietuvis, čia 
jau gimęs, ir augęs Rumford, 
Me. Mokėsi Stephens High 
School (Rumforde) ir Maine 
Centrai Institute.

Geriausios sėkmės linkime 
savo tautiečiui, skinančiam 
sporto laimėjimų laurus.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidorią ir kitų figų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo*tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 44. 

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

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

Lithuanian 
Fumiture Co. 

moveks— s 
SO 8-4618 !;

INSURED and BONDED J 
Local and Long Distance Movers .

Ofiso teL GLenmore 5-3094 

Namų tel. GLenmore 3-4445

a

Patarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Baikale faoUto: TeL TE 6-6484

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3Jfc328 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

WWWWWWWWWS/WWWW

VAITKUS
FUNERAL HOME

187 WEBSTEB AVĖ.

PRANAS VAITKUS

ir Balsamnotojas
NOTARY PUBLIC
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M. Luckio vardo 1951 m. Argen
tinos turnyruose neberandame, tuo 
tarpu 1949 m. jis buvo trečias Ar- 
gentinose pirmenybėse po Najdorfo 
ir Gpimardo, ir 1950 m. trečias Bue
nos Aries turnyre ir su 81/,-31/, taš
ko.

Eutlx>lo rungtynės
Sekmadieni sausio 27 d., Arctic 

įvyks antrosios 
rungtynės tarp

*
Ovai. Johnson Avė., 
futbolo pirmenybių 
LSK—>r Kollsman.

Priešžaismis 12.45 
komandos.

* Sausio 27 d. buvo numatytos 
finalinės taurės rungtynės LSK— 
Ukrainiečiai, bet dėl nežinomų prie
žasčių šios rungtynės atidėtos vėles
niam laikui.

vai. rezervinės

Dykai išbandymas
KELMATIŠKę SKAUSMŲ 

AKTHKITIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis, tai kodėl juos ne
bandyti šiandien mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vartoja jau virš 25 
metų.

Aio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 21 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusią dalį ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cento. NESiŲtė- 
KIT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavardę ir adresų. 1 '

ROSSE PRODUCTS COų
Dept. X-3

2708 IarwcU Aven Chicago 15, I1L

DĖMĖSI O
Jeigu Jums reikalingi
BALDAI š
TELEVIZIJOS APARATAI 5 
DULKIU SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai— 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą;

VILIUS PITKUNIGIS 
W. MM StTN.Y®/ 
Riverrite 9-9164 -

Jis atstovauja geriausias Nevv
Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
(refrigirator), dulkių siurblių, te
levizijos įmones. ;

Pirkdami per jį gaunate didesnę - 
nuolaidą negu kitur ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.
................................ .................
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TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

•>

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

| EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborras—balsamuotoja*
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Parduodam Namus 
Turime gerų namų pardavimui 
— VVoodhaven, Richmond HiU 
ir kitose apylinkėse. Taipgi 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

NM 8Mh St, Woodhsvea tl, N. 
Tel. VlrUnia 7-1806

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI

toiefMra 80. 8-8843

Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Lietuviai nuo se
nų laikų yra įsitiki
nę, kad ramunės y- 
ra vaistas. Ramu
nės vartojamos nuo 
šalčio, reumatizmo 
ir dieglių. Ramunės 
stiprina visą kūną, 

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $250. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

- -/

Y.

PAIEŠKOMI ASMENYS

PARNIOMM NAMU
Turim įvairių namų visose Brook- 

lyno ir Qseens miestų dalyse. Visi 
turi po tuščią butą šildomą žibalu 
(oil) ir su garažu.

Dviem šeimom mūrinis namas, at
skirai statytas, su 13 kambarių — 
J11.95O.OO.—

šešiom šeimom, atskirai statytas 
mūrinis namas — $12.500.00.—

Parduodu namus ir su mažais įne
šimais.

I

PARDUODAMI NAMU
FIGCS, GERI, GEBOJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms ma
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEHf 
YORK — kampinis namas su saliu
tui, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kaa 
nori įsigyti namų ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, Ua. 
tunų aplinkoje.

J. VASTINAS
REALTY and INSURANCE

lt« Gatės Aveu, Breoklya, N. Y.
TeL GLeomors 8-728S

Aštpeuskas, Antanas, iš 
Moskabūdžių ar Galioriškės k., 
Vilkaviškio ap.

Budreika, Jurgis ir Kazimie
ras, iš Ramašonių k., Andrio
niškio v., Panevėžio ap.

Gegužiūtė - Mockevičienė, 
Mikalina, iš Bradulių k., Seiri
jų parap.

Matuzevičius, Julius, iš Kup
rių k., gyvenęs Vabalninke.

Norvaiša, Antanas, 
daičių k., Laukuvos v., 
nių ap.

Strašinskas, Justinas,
kęs iš Vokietijos 1951 m. sau
syje, prašomas atsiliepti esant 
labai svarbiam reikalui.

Trakymas, Ignasius.
Ieškomieji arba apie juos 

žinaritieji maloniai prašomi at
siliepti į:

Consulate General of 
Ljthuania

41 W. 82nd Street 
New York 24, N. Y.

iš Rū- 
Rasei-

atvy-

Patenkino Brocktoniečius
per 50 inetf, teikdama aagkos ir akėjų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

1

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence St Brockton, Mass.

TeL EVergreen 7-4335

SHALINS 
(Shafinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Stotimi) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LADDOTTJVR DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
Tel. Vlrgmia 7-4499

TeL 189

r

423 Metropolitan Ave^ 
Brooklyn, N. Y.

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

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNl'S EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur vW myfi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai - Vii ■!žibi . TetevMja - Marika - Sporto*

> ■ . • « A
502 GRAND ST., kampa* Uaion Ava. BROOKLYN, Ji. Y,

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608
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L. D. Klubo susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, sausio 26 d.. 7 
vai. p.p. pranciškonų vienuoly
ne, 680 Bushuick Avė. Visi na
riai kviečiami dalylvauti. Susi
rinkime bus skaitoma paskaita 
apie šių dienų kataliko darbi
ninko problemas. ?

“Aidų” premijos įteikimo 
proga, pranciškonų spaudos 
centras Brooklyne ruošia dide
lį literatūros vakarą-koncertą- 
balių. Data, vieta ir smulki 
programa bus neužilgo pa
skelbta tiksliai.

Klaipėdos atvadavimo su
kakties minėjimas ruošiamas 
vasario 2 d , 7 vai. vak. Alian- 
ce Hali. 159 Grartd t., Brook
lyn. N. Y.. M. Lietuvos Bičiu
lių Draugijos. Programoje pa
skaita, meninė dalis ir pobūvis. 
Visi Nevv Yorko ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Pelnas skiriamas M. Lietuvos 
spaudai remti.

Lietuvių kultūros namus no
rima įsigyti Brooklyne. Apreiš
kimo par. salėje įvykusiame i- 
niciatorių susirinkime sudaryta 
penkių asmenų komisija plates
niam visuomenės atstovų susi
rinkimui sušaukti,
sudaro: A. Bendorius, dail. 
K. Jonynas, V. Jankauskas, 
Strumskis ir A. šalčius.

Komisiją
V.
K.

MASPETH, N. Y.

l*rof. J. Brazaičio sutikimas
Trečiadienį, sausio 23 d., An

gelų Karalienės parapijos salė
je — Ateitininkų Ramovėje 
Nevv Yorko ateitininkai sen
draugiai surengė prof. J. Bra
zaičiui sutikimą, kuris sutrau
kė svečių net iš tolimesnių vie
tų. Po sveikinimo kalbų, prof. 
J. Brazaitis padėkojo už nuo
širdų priėmimą ir draugišku
mą ir nušvietė Europos politi
nes nuolaikas bei Lietuvos lais
vinimo reikalus. Priėmimas 
praėjo jaukioje nuotaikoje.

Rengiamas koncertas. Tuoj 
po Velykų Ateitininkų Susišel- 
pimo Fondas rengia didelį ba
leto ir dainos koncertą.

Vytautas Maželis, baigęs vie
name Foto institute komerci- 
ėsn fotografijos kursus, dabar 
tame pačiame institute studi
juoja portertinę fotografiją.

Dail. B. VHkutaitytė-Gedv»- 
lienė nupiešė viršelį Neis .vla- 
zalaitės knygai "Gintariniai 
vartai”, kurią leidžia Liet. Kny
gos Klubas Čikagoje. Knyga 
neturkus pasirodys rinkoje.

Dešimt lietuvių studentų, 
studijuojančių JAV aukštosio
se mokyklose gaus Free Eu- 
rope Komiteto stipendijas. Pir
moji penkiukė jas gauna nuo 
vasario 2 d., o antroji — vė
liau. Kaip Lietuvių Skyrius in
formuoja. stipendininkais yra 
parinkti asmens, studijuojan
tieji realiuosius mokslus ir ga
lintieji aktyviai prisidėti prie 
Lietuvos atkūrimo.

PI KIETI OS “LAISVES” 
ŠERLNINKIS

Lietuvių visuomenė, skau
džiai atjausdama bolševikų o- 
kupuotą Lietuvą, negali ramiai 
sutikti ‘ ‘Laisvės” rėmėjų, ku
rie savo pinigais remia bolševi
kinę propagandą per "Laisvės" 
laikraštį. Todėl nutarė sekma
dienį. sausio 27 d. visi rinktis 
prie "Laisvės” namų ir viešai 
protestuoti prieš jų darbus bei 
priminti bolševikų daromas 
skriaudas mūsų Tėvynei Lietu
vai. Gal tuo būdu vienam ki
tam šėrininkui atsivers akys ir 
pamatys, kam jie tarnauja. Pi- 
kietas prasidės 11 vai.

Civilinės apsaugos direkto
rius praneša, kad iki šiol bu
vusios rodyklės į slėptuves bus 
pakeistos. Naujos rodyklės bus 
šviesiai oranžinės spalvos 
juodu raidžių įrašu, 
matyta šiais kietais 
2000 naują slėptuvių, 
galėtų sutalpinti 1 
žmonių.

su 
Yra nu- 
paruošti 

kurios 
milijoną

Atgaivintas “Vaizbos Butas”

Sausio 16 d. įvyko Nevv Yor
ko “Lietuvių Vaizbos Buto” 
susirinkimas, kuriame nutarta 
pagyvinti sulietėjusi šios oiga- 
nizacijos veikimą. Savo laiku 
"Lietuvių Vaizbos Butas” buvo 
apie save subūręs per šimtą lie
tuvių biznierių, profesionalų ir 
ekonomistų. Karo metu jo vei
kimas buvo sustojęs.

Lietuvos Gen. Konsulo Nevv 
Yorke J. Budrio pastangomis 
prieš metus "Lietuvių Vaizbos 
Butas” vėl atgaivintas, o J. 
Budrys išrinktas garbės pirmi
ninku.

“Vaizbos Butas” nutarė pa - 
remti Pasaulio Lietuvių Žinyno 
išleidimą, kurį spaudai ruošti 
baigia A. Simutis. Žinyne, be 
kitų lietuviams naudingų ir rei
kalingų informacijų, bus adre
sai visų svarbesnių šiapus gele
žinės sienos esančių lietuvių 
draugijų, laikraščių, parapijų, 
profesionalų ir lietuvių biznie
rių, kurie panorės į Žinyną įsi
rašyti. Šiuo metu Nevv Yorko 
Vaizbos Buto pirmininku yra 
Ks. Strumskis. sekr. — Pijus 
Bukšnaitis ir ižd. — Juozas 
Ambraziejus. Kep.

ZLVIOS

• Lietuvių Piliečių Kluljas 
pereitam susirinkime išrinko 
naują valdybą: pirm. adv. S. 
Bredis. vispirm. F. Jočys, fi
nansų rašt. Ad. Čepulis, sekr. 
S. Šiaučiulis, ižd. Ad. Melkū- 
nas, revizoriai P. J. Šlapikas ir 
J. Mockevičius. Jau dveji me
tai kaip Klubo nariai la.'kia 
valdybos paruošiant tautybės 
ir Ištikimybės blanku, bet iki 
šiol valdyba to nėra padariusi. 
Tikimasi, kad nauia vaklvba•z •
pasistengs tai atlikti.

• L. P. Klubo moterų sky
rius šeštadienį, vasario 23 d. 
rengia “čigonų Balių”. Klubo 
patalpose, 60-39 56 Drive. Pra
džia 8 vai. vak.

• K. Budrys, gyv. 65-08 56 
Avė. gavo laišką iš savo sū
naus. kuris šiuo metu yra Vo
kietijoje, JAV kariuomenėje, 
kad jis yra pakeltas į seržan
tus. Po to, su visu būriu karei
vių Kalėdų metu nuvyko į Ro
mą. Bernelių mišias išklausė 
Šv. Petro katedroje ir buvo pri
imti Popiežiaus specialioj au
diencijoj.

• Jonas Norvilas ir Vladas
Kuliešius išvyko į VVaterbury, 
Conn. ir ten atidarė mašinų 
taisymo dirbtuvę ir autogara
žą. Vietinis

Dėl JAV Liet. Bendruome
nės organizavimo gaunama 
laiškų, kuriuose teiraujamasi 
ar jau suorganizuota Nevv Yor
ko apygarda, koks jos adresas, 
ar
lidarumo mokesč 
gutės, kas g- 'i i 
Bendruomenės

KAS NORĖTŲ turėti du gra
žius kambarius trims asme
nims arba atskira kambarį vie
nam asmeniui, prašoma kreip
tis pas IEV DOMĄ. 349 Rod- 
ney St., III aukštas, Brooklyn. 
N.’Y.

•a paruoš:os ir išleistos so- 
•’ii rinkti kny- 
;.t: JAV Liet, 
nariu, ar jau

na } įvelėti sudarinėti L. 
Bendrruomens apylinkes, kur 

ikin tais;- ■- 
les ir kt.

Redakcija mano, kad šie 
klausimai yra aktualūs ne tik 
klausiantiems, bet ir platesnei 
lietuvių visuomenei, todėl kiek 
mums yra žinoma, stengsimės 
šiuo atveju paaiškinti ir lauk
sime artimiausiu laiku šiais 
klausimais pasisakant paties 
JAV Liet. Bendruomenės Lai
kinojo Organizacinio Komite
to.

Nevv Yorke L. Bendruome - 
nės Apygarda dar nėra suor
ganizuota. Solidarumo mokes
čiui rinkti knygutės nėra pa
ruoštos. šiuo metu yra baigia
mas ruošti JAV Liet. Benruo- 
mens statutas ir greitu laiku 
jis bus paskelbtas.

Apylinkę galima organizuo
ti ten. kur yra nemažiau 10 
lietuvių. Jos nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis, sulaukęs 18 
m. amžiaus.

Panašūs užklausimai iš pro
vincijų rodo, kad Liet. Bend - 
ruomenės organizavimo klausi
mas yra pribrendęs ir reiktų, 
kad LOKas nedelsiant paskelb
tų statutą ir pradėtų organi
zacinį darbą.

Operetės choras, suruošus savo koncertu sausio 20 d. svabų salėje.

OPERETES CHORO KONCERTAS 
PRAĖJO GRAŽIAI

Sekmadienį, sausio 20 d., 
brooklyniečiai turėjo progos 
dalyvauti Operetės choro me'i- 
niame koncerte. Nors koncer
tas buvo palyginti kukliai rek
lamuotas. bet sutraukė labai 
daug publikos. Mat, lietuviška 
visuomenė jau keletą kartų 
turėjo progos energingo ir su
manaus chorvedžio M. Liuber- 
skio vadovaujamą Operetės 
chorą girdėti dainuojant įvai
riuose parengimuose, nujautė 
choro padarytą didelę pažangą 
ir be didelės reklamos susirin
ko pasigrožėti lietuviška dai
na.

Choras programą išpildė tri
juose sąstatuose: mišrus, mo
terų ir vyrų chorai išpildė pro
gramoje numatytas penkioli- 
ką įvairių liet, kompozitorių 
bei liet, liaudies dainų ir dar 
keletą pridėjo viršaus. Labai 
gražiai nuskambėjo mišraus 
choro padainuotos “Miškas ū- 
žia” — J. Naujalio ir “Op! op! 
kas ten?” — J. Gruodžio. Pro
gramos pabaigoje komp. J. Ži
levičiaus 60 metų sukakties 
proga kompozitoriaus garbei 
sudainavo sukaktuvininko

Kviečiame visus atsilankyti j Lietuvos scenos darbuotoju rengiami)

c

komponuotas “Laisvės dainą” 
ir “Anoj pusėj ežero”.

Programą praturtino Liet, 
op. solistė M. Nainytė-Dobu- 
žinskienė, sudainuodama E. 
Gailevičiaus—“Beauštanti auš
relė”, K. V. Banaičio — “Tul
pės”, S. Rachmaninof— “Pa
mylėjau” iir A. Rubinstein— 
“Naktis”. Taip pat solo partiją 
su K. Karosu dainoje “Pasvar- 
cyk antela.”

J. Matulaitienės tautinių šo
kių grupė pašoko “Šustą” ir 
“Ragučius”. Akordeonu grojo 
R. Kisielius.

Chorui ir solistams akompa
navo Al. Mrozmskas. Progra
mai nuotaikingai vadovavo ir 
gražaus jumoro įnešė dramos 
aktorius Vitalis Žukauskas.

Operetės choras, M. Liubers- 
kio vadovaujamas, dirba tru
putį daugiau, kaip vienus me
tus. Jo sąstatas yra gerokai pa
sikeitęs, taip pat ir repertuaras 
yra naujas. Choras yra paren
gęs daugiau kaip 50 dainų. 
Nors pats chorvedis ir didžioji 
dauguma choristų dirba sunkų 
darbą fabrikuose, tačiau randa 
laiko repeticijoms ir puoselėti 
mūsų tautos liaudies meną dai
noje ir pertekti jį lietuviškai 
visuomenei įvairių viešų paren
gimų proga. Linkėtina ir toliau 
su nemažesne energija dirbti 
tam pačiam kilniam tikslui.

—vd

Pagerbė poetą J. Aistį
Bostono rašytojų klubo su

sirinkimas, įvykęs sausio 19 d., 
buvo skirtas paminėti poeto 
Jono Aisčio 25 metų kūrybinio 
darbo sukakčiai. Atidaromąjį 
žodį pasakė klubo pirm, poetas 
Faustas Kirša, pasveikindamas 
atvykusį sukaktuvininuką.

Pats jubiliatas paskaitė eilę 
savo eilėraščių prisilaikydamas 
chronoliginės tvarkos ir iš 
kiekvieno rinkinio duodamas 
po charakteringesnį kūrinį. Po 
to, Bern. Brazdžionis davė J. 
Aisčio kūrybos apibūdinimą. 
Iš tikrųjų buvo malonu išgirs
ti kruopšiai paruošto ir nuo
taikingai parašyto referato. 
Klubo nariai su dėkingumu tai 
prisimena ir ateity panašių re- • 
feratų laukia.
Vliko narys prof. J. Kaminskas 

padarė pranešimą
Tame pat rašytojų klubo su- 

sirinkiman buvo atvykęs ir Vli
ko narys prof. J. Kaminskas, 
dabar esąs JAV. Jis padarė il
gesnį pranešimą apie aktuoliuo- 
sius mūsų šių dienų politinius 
reikalus. Pranešėjas konstata
vo. kad šiuo metu mums reikia 
ypač konsoliduotos veiklos ir 
apgailestavo, kad kaip tik to 
sutarimo labiau pasigendama. 
Tačiau prof. J. Kaminskas iš
reiškė tvirtą viltį kad Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui 
pasiseks išlyginti pasireišku
sius skirtumus ir darniai dirb
ti. Jis primygtinai pabrėžė, kad 
VLIKas yra labai daug pada
ręs ir kad jo egzistencijai ir 
toliau yra labai reikalinga. 
Kvietė duosniai aukoti Tautos 
Fondui artėjančios vasario 16 
d. šventės proga.

Paskaitos moterims
So. Bostone esančioje Car- 

ney ligoninėje pirmadienį, sau
sio 21 d., pradėjo aktualias pa
skaitas moterims anglų kalba 
T. Barry. Jis kalbės kiekvieną 
trečią mėnesio pirmadienį per 
šešis mėnesius apie tikybinį 
gyvenimą, apie moterystę, apie 
nevedusių gyvenimą ir pan. 
Paskaitos skiriamos moterims 
'tarp 18 ir 35 m. amžiaus.

Lietuvos Dukterų Draugija 
paaukojo So. Bostono lietuvių 
parapijai $36.

Spauda trijose vietose
Naujai leidžiamas Bostone 

laikraštėlis yra platinamas 
bažnyčioje prie kolektorių sta
lelio. Anglų kalba laikraščius 
platina altoriaus patarnautojai 
prie bažnyčios durų, o visi ki
ti lietuviški leidiniai parduoda
mi po 10 vai. pamaldų salėje 
po bažnyčia.

St. Santvaras Čikagoje. Ra
šytojas St. Santvaras buvo nu
vykęs į Čikarą ir dalyvavo 
sausio 20 d. ten įvykusiame li
teratūros vakare.

Norintieji įstoti į Boston 
College

turi paduoti pareiškimus ligi 
vasario 15 d. Jie bus tikrinami 
kovo 8 d.

VASARIO 3 D
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE — 5 V. PO PIETŲ

Koncertas rengiamas sergantiems Nevv Yorke ir Europoje lietuviams scenos darbuoto
jams paremti.

Programoje dalvacįa:

BARBARA DARUS, VINCE JONUSKAITE, ALGIS BRAZIS, AI. 
VASILIAUSKAS. “AITVARŲ” KVARTETAS, J. STEKO radijo valan
dėlės choras. Operetės choras.

Po programos — šokiai.

Simas Urbonas, "Kario” re
daktorius, išskrido į Chicagą į 
“Kario” koncertą.
Didžiojo New Yorko lietuviai 

ir jų veikla plačiai aprašoma 
“Kario” sausio mėn. numery
je, kuris šią savaitę išėjo iš 
spaudos, žurnalas pasipuošęs 
dail. Pov. Osmolskio viršeliu, 
vaizduojančiu Laisvės Stovylą 
New Yorko uoste ir fone, erš
kėčių vainiko. Karo Muziejaus 
sodelyje buvusią Lietuvos Lais
vės Stovylą.

Kaip Nevv Yorko skyriaus į- 
vade sakoma, šiuo metu New 
Yorke yra apie 40,000 lietuvių.

MŪSŲ MIRUSIEJI

Ona Karvelienė, 58 m. amž., 
gyv. 58-41 Fesh Bond .. Rd., 
Maspeth, L. I., N. Y., mirė 
sausio 1 d., palaidota sausio 4 
d. iš Atsimainymo parapijos 
bažnyčios, Maspethe, šv. Jono 
kapinėse.

Henrikas Unguraitis, 59 m., 
amžiaus, gyv. 252 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., mirė sausio 3 
d., palaidotas sausio 7 d. Na- 
tional Cemetery, L. I., N. Y.

Kazimieras Karčauskas, 58 
m. amžiaus, gyv. 525 Bushvvick 
Avė., Brooklyn. N. Y., mirė 
sausio 4 d., palaidotas sausio 8 
d. iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios šv. Jono kapinėse.

Vincas Tamošaitis, 63 m. 
amžiaus, gyv. 115 So. lst St., 
Brooklyn, N. Y., mirė sausio 9 
d., palaidotas sausio 12 d., iš 
Apreiškimo parap. bažnyčios 
šv. Jono kapinėse.

Laidojo J. Garšva.

Paskendusio laivo “Fljing Enterprise" kapitonas H. K. Carlsen 
(dešinėje) apklausinėjamas New Yorke specialios komisijos.

f

CAMBRIDGE, MASS.
• Sausio 19 d. automobilio 

nelaimėje susižeidė Tuffts ko
legijos medicinos studentas E. 
Bačinskas. Taipgi sunkiai su
žeista su juom važiavusi pane
lė, kuriai sulaužyta ranka, p. 
E. Bančinsko automobilis visai 
sudaužytas.

• šeštadienį, sausio 19 d. J. 
Lenkauskienė šventė savo gim
tadienį. Šia proga J. Lenkaus
kienė iš savo šeimos susilaukė 
gražių dovanų ir puikios vaka
rienės viename iš gražiųjų Bos
tono klubų.

— Sausio 20 d. įvyko Kata
likų klubo metinis susirinki
mas. Prie visų kasdieninių da
lykų nutarta tuoj po Velykų su
ruošti klubo metinį bankietą ir 
liepos mėn. gegužinę Brockto- 
no Fairgrounds. Parengimui 
išrinktos komisijos ir darbinin
kai.

• Fairbanks Alaskoje yra 
mūsų parapijos jaunuolis ka
rys A. Banys. Jis rašo, kad te
nai yra šalčio 65 laipsniai že
miau nulio. Žmonėms pragyve
nimas esąs labai brangus. Pa- 
midorų svaras kainuoja 85 c. 
Karys A. Banys tarnauja a- 
viacijoje.

• Sausio 17 d. E. Žilius šven
tė savo gimtadienį. Ta proga

Renka aukas labdarybei

Ateinantį sekmadienį, sausio 
27 d., visose Bostono arkivys- 
pijos bažnyčiose bus renkamos 
aukos labdarybės reikalams. 
Visi yra prašomi gausiai auko
ti.

Literatūros vakaras Bosto
ne numatomas surengti kovo 
2 d.

Curley gyvensiąs 125 m.
Dabar 75 m. amžiaus turįs 

buvęs įvairiose svarbiose parei
gose Bostono demokratų poli
tikierius J. M. Curley neseniai 
laikraštininkams pareiškė, kad 
jis gyvensiąs mažiausiai 125 
metus ir numatąs dar daug pa
daryti.

E. Žiliui buvo iškeltas bankie- 
tas pas jo brolį Kastantą 
Brocktone.

• Sausio 17 d. automobilio 
nelaimėje lengvai sužeistas J. 
Raullnaitiis. Taipgi nukentėjo 
3 moterys, kurias J. Rau'inai- 
tis vežė darban. J. Raulinaičio 
automobilis visai sudaužytas.

• Sausio 8 d. įvyko šv. Juo
zapo pašalpinės draugijos me
tinis susirinkimas. Išrinkta 
nauja valdyba: pirm. A. Po- 
tembergas, vicepirm. J. Bat- 
vinskas. rašt. J. Mockevičius, 
fin. rašt. A. Zaveckas, ižd. K. 
Raulinaitis, maršalka J. Bat- 
vinskas. kasos g’ob. A. Pleka- 
vičius. Šv. Juozapo draugija y- 
ra viena iš seniausių ir stipriai 
finansiškai stovi. Verta jauno
sios kartos vyrams prie jos pri
sirašyti.

• J. \Vil!iams iš Cambridge 
rašo Boston Globė, kad I. Ei- 
senhovverio žmona turėtų per
taisyti savo plaukus, kad pri
sitaikytų prie pirmosios JAV 
mo'ers titulo (Amerikos prezi
dentienės). Klausimas ar mo
demiškai sudėti plaukai duotų 
politikai ir krašto gerovei kiek 
naudos?

• Bostone nuslžudžius dviem 
senukams, pas kuriuos rasta 
tik 1 dol. 50 c. viso turto, nepa
tiko vienam bostoniškiui, kuris 
Boston Globė pasirašo A. P. T. 
Jis prašo, kad Dievas dovanotų 
tiems, kurie inportuoja DPs. 
A. P. T nepatinka, kad Ame
rikos valdžia dipukų šelpimui 
tremtyje praleido keletą mili- 
jonę dolerių. Jis rašo, kad su 
tais pinigais būtų buvę galima 
pagerinti Amerikos neturtingų 
ir senų žmonių gyvenimą. A. 
P. T. nemato, kad karo metu 
JAV davė laisvas rankas ru
sams ir daugybė tautų neteko 
laisvės ir milijonai gyvybės. A 
merikos valdžiai dabar lieka 
šelpti tuos, kurie ne savo noru 
atsirado tremtyje, bet kartu 
turi rūpintis, kad pavergtieji 
kraštai atgautų savo laisvę.

A. D.

"DARBININKO" SKAITYTOJAMS BOSTONE
Bostone ir apylinkėje gyvenantieji 

sekančiose vietose:
A. TVASKA,
LITHL’ANIAN FURNITURE CO.

328 West Broadway
So. Boston 27, Mass.

COLONIAJL SPA
357 W. Broadway
So. Boston, Man.

lietuviai “DAREININKA" gali gauti

PAUL’S VARIETY STORE
303 E Street 
So. Boston, Mass.

MR. JAKŠTAS, MEAT MARKET 
YVcst 4 and D Streets 
So. Boston. Mass.

Vytauto Augustino
TĖVYNĖ LIETUVA
Neseniai pranciškonų spaustuvė je atspausta

Amerikoje pirmas tokio plataus masto Lietuvos vaizdų rin
kinys, paruoštas mūsų fotografo V. Augustino. Didelės fo
tografijos brangiam popieriuje primins Jums paliktą Tėvy
nę. Liuksusinis įrišimas. Tinkamiausia Lietuvos reklama 
čia gimusiems lietuviams ir svetimtaučiams.

KAINA — $5.00.
Užsakymus siųskite:

FRANCISCAN FATHERS
680 Bushwick Avė. Brooklyn 21, N. Y.


