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DIDELES RIAUŠES KAIRE
Kairas. — Po kovų Izmailo- 

je, kurių metu anglai užmušė 
apie 40 Egipto policininkų ir 
apie 800 pagalbinės policijos 
narių paėmė į nelaisvę, Kaire 
įvyko didelės riaušės, kurių 
metu apie 20 asmenų, jų tarpe 
keletas anglų, žuvo ir apie 80 
buvo sužeista. Policija pasiro
dė nepajėgi suvaldyti minią, ir 
riaušininkai sudegino arba 
šiaip sunaikino visą eilę didžiulių 
pastatų bei įstaigų. Nuostoliai 
siekia milijonus dolerių. Pir
moj eilėj buvo puolama anglų, 
prancūzų ir amerikiečių įstai
gos, bet, miniai įsisiūbavus, be 
atodairos buvo naikinamas ir 
pačių egiptiečių turtas. Ap
skaičiuojama, kad tuo būdu 
buvo sukelta apie 150 gaisrų. 
Riaušes numalšinti pavyko tik 
iššaukus kariuomenę ir paskel
bus karo padėtį.

Griežti užsienio protestai
Dėl turto naikinimo ir žu

dynių visos Kaire esančios už
sienio atstovybės įteikė Egipto 
vyriausybei griežtus protestus 
ir jai verčia už įvykius visą kal
tę. Tarp protestą pareiškusių 
kraštų yra ir JAV bei Švedija, 
kurios konsulatas taip pat su
naikintas.

Šių smurto veiksmų sukėlėju 
laikomas Ahmed Hussein, pa
garsėjęs kaip Hitlerio bei Mus- 
solinio garbintojas ir po karo 
pasirodžiusių “žaliamarškinių” 
organizatorius. Jis yra suim
tas.

Tvarką Kaire saugoja 3.000 
kareivių su tankais, šarvuotais 
automobiliais ir kulkosvai
džiais. Nuo 6 vai. vakaro ligi 
6 vai. ryto gyventojams drau
džiama pasirodyti gatvėse.

Pašalinta Nahas Pašos 
vyriausybė

Nacionalistinei Nahas Pašos 
vyriausybei pasirodžius nepajė
giai išlaikyti krašte tvarką, ka
ralius Farukas staigiai ją paša
lino ir nauju min. pirm, pasky
rė nepriklausomąjį Aly Maher 
Paša, kuriam pavedė sudaryti 
koalicinę vyriausybę. Praėju
sio karo pradžioj jis yra buvęs 
ministeriu pirmininku ir buvo 
kurį laiką anglų internuotas, 
nes buvo įtartas, kad veda pa
sitarimus su fašistinės Italijos 
vyriausybe. Karo stoviui esant, 
jis yra kartu ir karinis krašto 
gubernatorius ir gali skelbti į-

VOKIEČIAI REIKALAUJA, 
KAD JUOS PRIIMTŲ Į 

ATLANTO PAKTĄ

Paryžius. — Paryžiuje posė
džiaujančius numatančių Euro
pos armijoj dalyvauti kraštų 
užs. reikalų ministerius ištiko 
staigmena. Netikėtai Vakarų 
Vokietijos atstovas pareikala
vo, kad Vokietija tuojau pat 
būtų priimta į Atlanto paktą, o 
jei tai pasirodytų neįmanoma, 
sudaryti specialią sutartį, ku
ria būtų apsaugotos Vokietijos 
teisės. Tai sudarė naują padė
tį, kuri sukomplikuoja'ir sulai
ko Europos armijos kūrimą. 
Juo labiau, kad gresia naujas 
konfliktas tarp prancūzų ir vo
kiečių dėl Saaro krašto.

Ligi vokiečiams iškeliant sa
vo reikalavimą, užs. reik, mi- 
nisteriai buvo jau pasekę eilės 
susitarimų, bet dabar jungtinės 
armijos kūrimo svarstymas tu
rės sustoti, kol bus apsvarsty
tas vokiečių reikalavimas. Pa
dėtį painioja ypač ta aplinkybė, 
kad Europos armijos klausi
mas buvo siekiama išspręsti li
gi vasario 16 d., kada Lisabo
noje įvyksta Atlanto pakto ta
rybos posėdžiai. 

vairius potvarkius be parla
mento atsiklausimo.

Paskelbus krašte karo stovį, 
padėtis yra aprimusi.

Santykiai su Anglija kol kas 
nenutraukiami

Nors iš buvusios Nahas Paša 
vyriausybės sluogsnių buvo pa
reiškiama, kad ruošiamasi nu
traukti su Anglija diplomati
nius santykius, spaudos atsto
vai susidaro įspūdį, kad tuo 
tarpu šis pavojus negresia.

Ahmed Hussein, Egipto socia
listų partijos lyderis, areštuotas. 
Jis kaltinamas sukurstęs minia, 
kėlusia riaušes ir padeginėjusia 

Kairo miesto pastatus.

MOSSADEH PRADEDA 
TAIKIAU KALBĖTI

Teheranas. — Išvykstančiam 
iš Irano buvusiam Anglijos 
pasiuntiniui Shepherd atvykus 
atsisveikinti ligonio lovoj gu
lintį min. pirm. Mossadeh, pa
starasis įteikė jam notą, kurioj 
atsargiai leidžiama suprasti, 
kad Iranas būtų linkęs atnau
jinti su Anglija derybas. Notoj 
nėra nurodyta, kad Iranas bū
tų pasiruošęs atsisakyti nuo 
savo kraštutiniškų reikalavi
mų, bet pažymima, kad norint 
galima būtų lengvai susitarti.

Manoma, kad šio žingsnio 
Irano vyriausybė jaučiasi pri
versta imtis dėl finansinių sun
kumų. Nebegaudamas iš naf
tos pajamų, kraštas yra atsi
dūręs visai prie bankroto. Taip 
pat gali turėti reikšmės ir di
dėjantis komunistų pavojus, 
šiuo metu Teherane vykstan
čiuose rinkimuose jo partija 
gavusi daugiausia balsų. Bet 
informuoti asmens nurodo, jog 
antroj vietoj stovi uždraustos 
komunistinės Tudeh partijos 
atstovai.

TUNISE NERAMIAJAI 
TEBESITĘSIA

Tunisas. — Prancūzai Kap 
Bon paskelbė apgulos padėtį ir 
ėmėsi akcijos nuginkluoti ara
bus, kurie jau kelios dienos 
vykdo įvairius smurto veiks
mus. Dalyvaujant tankams, 
prancūzų kareiviai vykdė kra
tas, ieškodami ginklų ir suim
dami įtartinus asmenis. Pana
šių veiksmų prancūzai ėmėsi ir 
Sousse, kur įvyko kruvinų riau
šių. Ligi šiol įvykusių neramu
mų metu jau žuvo 50 asmenų ir 
apie 400 suimta. Keletoj vietų 
buvo įvykdyti pasikėsinimai 
prieš geležinkelius ir nuleisti 
nuo bėgių traukiniai. Dėl vyk
stančio protesto streiko beveik 
visos prekybos įmonės uždary
tos, išskiriant kai kurias maisto 
parduotuves. Prancūzai stipri
na .Tunise savo pajėgas, atga
bendami naujų dalinių iš pačios 
Prancūzijos. Paskutiniu mo
mentu neramumai pradeda ma
žėti.

Baigėsi Europinio Sąjūdžio 
konferencija

Londonas. — Ketvirtadienį 
baigėsi Londone įvykusi Euro
pinio Sąjūdžio konfei-encija, 
kurioj dalyvavo Vidurio ir Ry
tų Europos kraštų atstovai.

Apie konferencijos darbus 
penktadienį plačiau painfor
mavo “Amerikos Balsas”.

Ši konferencija pavergtiems 
Rytų ir Vidurio Europos kraš
tams atnešė naujo padrąsinimo 
ištverti jų pasiryžime atgauti 
laisvę. Komunistų pavergtų 
kraštų atstovai drauge su Eu
ropos Sąjūdžio vadais priėmė 
eilę rezoliucijų, kuriomis paža
dama parama pavergtosioms 
Europos tautoms.

Už Europos vienybę
Rezoliucijos apima politinę, 

ekonominę, socialinę ir kultūri
nę sritį. Jose pabrėžiama Euro
pos žemyno vienybės idėja ir 
išryškinami planai Vakarų Eu
ropai susijungti su Rytų Euro
pa, kai pastaroji vėl bus laisva 
apsispręsti savo kelią.

Iš visų rezoliucijų syarbiau- 
sia buvo politinis konferencijos 
pareiškimas. Jame skelbiamas 
nepalaužiamas įsitikinimas, kad 
negali būti jokios tikros taikos, 
jeigu būtų sutikta su dabarti
niu Europos padalinimu. “Yra 
pasityčiojimas kalbėti apie pa
stovią taiką, kol šimtas mili
jonų europiečių dejuoja pri
slėgti”, sakoma rezoliucijoje.
Už pavergtų tautų išlaisvinimą

Toliau joje nurodoma, kad 
Europos tautos siekia tik vieno

BANDO IŠJUDINTI KORĖJOS 
DERYBAS

Tokio. — Jungtinių Tautų 
delegacija, norėdama išjudinti 
Korėjos paliaubų derybas iš 
mirties taško, pasiūlė tuo tar
pu ilgai ginčytą komunistų ae
rodromų statybos klausimą pa
likti visai šalia ir pradėti svar
styti visas kitas paliaubų sąly
gas bei jų vykdymą.

Komunistų atstovai dėl šio 
pasiūlymo kol kas nieko aiš
kaus neatsakė. Priėmę 18 pus
lapių apimantį paliaubų vykdy
mo projektą, jie nurodė, kad į 
tą projektą žiūri kaip į diskusi
jų pagrindą, bet kol kas nieko 
nepareiškė, iš ko galima būtų 
spręsti, kad jie su tuo projektu 
ar bent jo dalimi sutinka.

Projekte numatoma iš abie
jų pusių atstovų sudaryti 10 
asmenų paliaubų vykdymo ko
misiją, kurios žinioj būtų 15 
bendrų stebėtojų grupių, kurios 

Kairėje pusėje matome viena i* geriausiu Kairo viešbučiu — 
Shepherd's Hotel, kuri sudegino egtptieėiu įsisiautėjusi minia. Vir4- 
hutj je daugiausia gyveno užsieniečiai.

dalyko — “laisvės ir tikros tai
kos”. Šiuo pagrindu pasirėmus, 
galima tikėtis ir visuotinio nu
siginklavimo. Tačiau “pastovus 
susitvarkymas su Sovietų Są
junga gali būti pasiektas tik 
tada, kai Vidurio ir Rytų Euro
pos karštam bus grąžinta jų 
valstybinė nepriklausomybė 
drauge su asmens laisve.”

Už ekonominį pavergtų kraštų 
atstatymą

Kita rezoliucija palietė eko
nominio pobūdžio klausimus. 
Joje pabrėžiamos tos milžiniš
kos pastangos, kurių reikės 
nugalėti skurdui ir suirutei — 
Sovietų valdymo palikimui 
Rytų Europoje. Taip pat ragi
nama grąžinti privatinės nuo
savybės teisę žemės ūkyje, pa
sisakoma už glaudų ūkinį ben
dradarbiavimą sritiniu pagrin
du, už gamybos ir rinkų sude
rinimą ir už steigimą koopera
tyvų, kurie padėtų sumodernin
ti žemės ūkį. Pagaliau skatina
ma panaikinti muitų suvaržy
mus.

Už kultūrinę tremtinių 
veiklą

Kultūros reikalų rezoliucijo- 
jeje prašoma paramos kultūri
nei tremtinių veiklai ir pasisa
koma už jų studijų centrus 
Vakaruose.

Socialinėje rezoliucijoje pa
sisakoma už laisvų profesinių 
sąjungų atstatymą, kai Rytų 
Europa vėl bus išlaisvinta. 
Taip pat turi būti grąžintos 

atliktų policijos pareigas neut
ralioj zonoj, ir 40 neutralių ste
bėtojų grupių, kurios veiktų 10 
Pietų Korėjos uostų ir 12 
Šiaurės Korėjos uostų. Neutra
liais kraštais laikomi tie, kurie 
nėra pasiuntę į Korėją savo 
dalinių. Belaisviais pasikeitimo 
klausimu jokios pažangos ne
pasiekta.

Kovos fronte
Paskutinėmis dienomis įvyko 

didelių oro kovų, kurių metu 
sunaikinta keliolika priešo 
naikintuvų. Taip pat Jungt. 
Tautų oro pajėgos stipriai puo
lė komunistų susisiekimo lini
jas. Apie 60 vietų buvo nu
trauktos geležinkelių linijos.

Vakarinėje fronto dalyje į- 
vyko didesnių sausumos pajėgų 
susirėmimų. Taip pat praneša
ma apie kovas vidurinėje fron
to dalyje.

laisvos institucijos ir atstatytos 
žmogaus teisės.

Žymių kalbėtojų pareiškimai
Konferencijoj kalbėjo visa 

eilė žymių Europos politikų. 
Paskutiniame posėdyje kalbė
jęs Belgijos užs. reikalų min. 
Van Zeeland pareiškė, jog 
Kremlius priešinasi visoms 
laisvųjų kraštų pastangoms 
pasiekti taiką ir tarptautinę 
tvarką. Jis nurodė, kad konfe
rencija pasiėmė sunkų uždavi
nį, bet, laimėjus kovą prieš ne
teisybę, bus pasiekta patvarios 
pergalės.

Anglijos min. pirmininko 
Churchillio sūnus Randolph 
Churchillis savo kalboje iškėlė, 
kad Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenkija, Bulgarija ir Rumunija 
yra virtusios aukomis žiaures
nės tironijos kaip buvo Hitle
rio.

Lietuvai šioje konferencijoje 
atstovavo Lietuvos atstovas 
Londone B. Balutis, Lietuvos 
atstovas Paryžiuje Dr. S. Bač- 
kis, VLKo atstovas M. Bro
kas ir iš JAV atvykęs Lietuvių 
Patariamosios Grupės prie 
Free Europe pirm. V. Sidzi
kauskas.

BALF SUTARTIS SU IRO 
BAIGIASI SAUSIO 31 D.
(BALF) — Internatjpnal 

Refugee Organizatkm (IRO) 
Generalinis Direktorius p. J. 
Donald Kingsley Balfo pirmi
ninkui atsiuntė šitokio turinio 
laišką: “Papildydamas savo
1951 m. lapkričio 30 d. laišką 
oficialiai pranešu, kad mūsų 
(IRO) sutartis su Bendruoju 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
du baigiasi š. m. sausio 31 d. 
Tą dieną baigiasi visos IRO o- 
peracijos visose srityse.

“Baigdami savo operacijas, 
mes džiaugiamės žinodami, kad 
mums bendradarbiavusios įvai
rios šalpos organizacijos, jų 
tarpe ir Jūsų organizacija, to
liau teiks moralinę ir materia
linę pagalbą likusiems tremty
je, neįkurdintiems tremtiniams, 
taip pat toliau rūpinsis įkur
dinti tuos, kurių mūsų organi
zacija nesuskubo įkurdinti, ir 
visų kitų, dėl politinių ir religi
nių įsitikinimų persekiojamų ir 
priverstų svetur ieškoti prieg
laudos.”

“Reiškiu Bendrajam Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondui sa
vo nuoširdžią padėką už didelę 
pagalbą vykdant mūsų bendrą
jį darbą, ir šia proga teikitės 
priimti mano šilčiausius linkė
jimus Jūsų ateities pastangose 
pagelbėti pasilikusiems tremty
je.”

BIURO PRAMONE BIJO 
SOVIETŲ BOMBONEŠIŲ

Bonna. — Vakarų Vokieti-
* jos kancleris Adenauer pareiš

kė, jog Ruhro pramonininkai 
nenori imtis ginklų gamybos, 
nes bijo Sovietų oro puolimų. 
Tie pramonininkai mano, kad 
jų įmonės yra perdaug lengvai 
pasiekiamos Sovietų oro pajė
gų, o niekas taip netraukiąs 
priešo bombonešių, kaip gink
lavimo įmonės, todėl, pradėję 
gaminti Vakarams ginklus, jie 
atsidurtų labai dideliam pavo
juj. Iš tikro Vakarų sąjungi
ninkai gaminti ginklus vokie
čiams nėra leidę, bet Vakarų 
Vokietijos gynybos vadovas 
Th. Blank neseniai iškėlė min
tį, kad ir Vokietija būtų j- 
traukta į Vakari) ginklavimo 
darbą.

Šen. Robert A. Taft, respublikonas, siekias, kad būtų statomas 
kandidatu i prezidentus, dalyvavo moterų suvažiavime New Yorke. 
Dalyvių buvo 3,504. Suvažiavimų surengė respublikonu moterų klu
bas.

DEWEY REIKALAUJA PACIFIKO 
PAKTO

New .Yorkas. — Gubern. 
Devvey, kalbėdamas National 
Industrial Conference Board 
pobūvy iškėlė reikalavimą, kad 
būtų sudarytas Pacifiko paktas 
ir paskelbtas įspėjimas, jog ag
resijos atveju priešo miestai 
bus naikinami bombomis. De- 
wey nuomone, tokio įspėjimo 
nepaskelbdamos, JAV karo ne
išvengs. Pietų Azijai pulti ko
munistinė .Kinija esanti .sutel
kus 250,000 gerai paruoštos 
kariuomenės. Jei JAV čia ko
munistų puolimo lauks ir, jam 
prasidėjus, kreipsis į Jungt. 
Tautas, tai Sovietai visą akci
ją sutrukdys, ir dalykas bus 
pralaimėtas. Taip pat Dewey 
reikalauja pasilikti sau laisvę, 
kokia strategija ir kokie gink
lai bus prieš agresorius panau
doti. Pagal reikalą JAV galin
čios panaudoti Indokinijoj sau
sumos pajėgas, krantų blokadą 
arba pulti iš oro priešo mies
tus. Taip pat priešai turi būti 
įspėti, kad JAV nedels panau
doti visus savo turimus ginklus 
puolimui atremti.
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• Maskvos radijas paskelbė, jog Sovietai yra pranešę Italijai, 

kad jie sutiks peržiūrėti 1947 m. pasirašytą taikos sutartį tik 
tuo atveju, jei Italija išstos iš Atlanto sąjungos. Tai yra Sovie
tų atsakymas į gruodžio 8 d. Italijos įteiktą JAV, Anglijai, 
Prancūzijai ir Sovietams prašymą, kad būtų peržiūrėta ir pa
keista 1947 m. sudarytoji sutartis.

• Malajuose komunistai pradėjo riaušes, kurių metu buvo 
nuleistas nuo bėgių traukinys ir padegti keli autobusai. Vienas 
asmuo yra žuvęs.

• Pragoję suimtas prez. Gottvaldo ūkinis patarėjas L. Frei- 
ka (kurio tikroji pavardė yra Freund). Tai tęsinys su buvusio 
komunistų partijos gen. sekretoriaus Slansky suėmimu pradėtos 
akcijos prieš “kosmopolitinius elementus”, kuriais komunistų 
dabar paskelbti žydai.

• Rytų Vokietijoj sukliuvo visas penkmečio plano vykdymas, 
nes pramonė nepajėgia jai skirtų uždavinių atlikti. Ypač atsilie

ka plieno pramonė. Sovietai už tai kaltina darbininkus ir inžinie
rius. Jau 17 inžinierių suimta ir pradedamas platus valymas.

• Vokietijos socialdemokratai visu griežtumu veda kovą 
prieš Vakarų Vokietijos apginklavimą ir tuo reikalu žada įteikti 
skundą konstituciniam teismui. Jie tvirtina, kad to neleidžianti 
dabartinė konstitucija.

• Dlinois gubernatorius A. Stevenson pasiryžęs bandyti gaut 
demokratų partijos nominaciją kandidatuoti į prezidentus, jeigu 
prez. Trumanas nekandidatuotų.

• Jungt. Tautų politinis komitetas 21 balsu prieš 12 ir 25 
susilaikius priėmė Sovietų pasiūlymą dar kartą persvarstyti So
vietų pasiūlytą kraštų priėmimą į Jungt. Tautas. JAV balsavo 
prieš.

• JAV yra susirūpinusios įvykiais Egipte ir kreipėsi į Egiptą 
bei Angliją, kad laikytųsi nuosaikumo ir dėtų pastangų neleisti 
konfliktui išsiplėsti.

Dewey pažymėjo, kad, ko
munistams pagrobus pietryčių 
Aziją, ne tik į jų rankas patek
tų dideli svarbių žaliavų šalti
niai, bet būtų sudarytas apsu
pimo pavojus ir Australijai, Fi
lipinams bei Naujajai Zelandi
jai. Apskritai, čia eina klausi
mas apie 300,000,000 žmonių 
likimą, tad turi būti padaryta 
visa jiems nuo pavojaus apsau
goti.

ATOMINES ENERGIJOS 
VAROMAS LĖKTUVNEŠIS 

JAU 1960 M.

Washingtonas. — Admir. 
Fechteler pareiškė, kad jau ga
lima tikėtis, jog ligi 1960 m. 
JAV turės milžiniškus atomi
nės energijos varomus lėktuv
nešius, kurie gal nebus greites
ni, bet galės jūroje liki neribo
tą laiką. Patys nenaudodami 
naftos, jie galės paimti labai di
delius kiekius benzino lėktu
vams. Tai bus taip pat jau di
delė pirmeybė prieš dabartinius 
lėktuvnešius.
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Naujausioji nuotrauka Britanijos princesės Elžbietos ir jos vyro 
princo Pils po. Ir jiems suka ua|v;, <|a;is kur įkaite imperija* pa
kraščiai. kaip. sak>sim«*. prie Suezo ir Singapūro.

DARBININKAS Sausio 29, 1952

71 ^'PrO^bos rojuje

Frederick J. lauton. biudžeto tvarkymo įstaigos (The Bureau
of the Budget > direktorius, |>asiru<ešes padaryti Kongresui prane 
Šimu apie 1952 metu biudžeto projektą-

Kas nori greitai praturtėti, 
keliauja j "prekybos rojų”. Jis 
yra Azijoje. Tai nedidelė Mala
jų sala, kur stovi Singapūro 
miestas. Ten klesti prekyba 
taip gerai, kad kiekvienas me
tasi j biznį ir tuoj statosi salos 
pakrantėse gražiausias vilas ir 
važinėja liuksusinėmis maši
nomis.

Neseniai šitame mieste buvo 
didžiulės iškilmės. Paradavo 
kariuomenė, šoko gatvėse žmo
nės. varpais skambino, mušė 
gongus. Tą dieną paskaitė 
anglų karaliaus dekretą. ku
riuo Singapūras iš “to\vn” pa
daromas “city”. vadinas, kaip 
ir Anglijos sostinė. Iškilmėse 
dalyvavo visokiausių tautų 
žmonių, kurie čia gyvena, ir vi
sokiausių valstybių diplomatai. 
Šios naujos teisės nori dar la
biau miestą pririšti prie Angli
jos. prie “Commonwealth”, 
nes visoje Azijoje ir aplinkinė
se salose eina didelis tautinis 
judėjimas ir į europiečius 
skersakiuojama. Išpuola Indija 
— tas brangus akmuo — iš 
Britų imperijos karūnos. Da
bar bijomasi, kad neišslystų ir 
Singapūras su savo bankais, 
didžiuliais fabrikais.

Liūtu miestas
Singapūras yra kaip Atėnai, 

kaip Gibraltaras. Jo karinė 
reikšmė didelė, — gina įėjimą 
į tolimesnes Britų kolonijas. Be 
to. Singapūras dar rišasi su 
Honkongu. Bombėjum ir ki
tais gyvais prekybos centrais.

Jau buvo praėję keli šimtai 
metų, kaip į Indijos pakrantes 
ir salas buvo išsikėlę anglai, o- 
iandai. ispanai, portugalai, kai

• Kur prieš 1(MI mėty buvo 
džiunglės, dabar klesti 
prekyba

• Angly tvirtovė tolimuose 
rytuose

• Singapurui suteiktos 
“city” teisės

• Ar įsigalės komunistai 
prekybos centre?

Hongkongo kvartalams. Šiau
rėje gyvena malajai. Po karo

Helikopteris, paėmęs iš vidurinės Korėjos sužeistuosius karius, 
priartėja prie JAV laivo "< onsolution". kuris Korėjos pakraščiuose 
v ra paverstas plaukiojančia ligonine.

Belaisviu stovykloje laikomi siaurės korėjiečiai, kovoje komu
nistu pusėje, piešia pietų Korėjos prezidento Syngman Rhee por- 
tr<ta Jie griežtai protestuoja prieš komunistu reikalavimų juos 
prievarta gražinti. Kaip žinoma, taikos paliaubų derybose. Pan- 
munjon. karstai ginčijamasi, ar belaisviai gali palikti, kur jie nori, 
ar turi būti prievarta sugražinti į savo kraštų.

Sir Stafford Rafles vienoje pie
tinėje Malakos pusiasalio saloje 
įkūrė Rytų Indijos prekybos 
buveinę. 1824 m. sutartimi su 
Jahore sultonu šitą salą atsky
rė ir padarė savarankiška. Nuo 
pusiasalio šią salą skiria tik 
vieno kilometro vandens juos
ta.

A

Kur šiandien stovi gražiausi 
pastatai ir bankai, tuo metu 
buvo vienos balos, gyvatynai. 
Džiunglėse medžiojo tigrus ir 
liūtus. Šiandien liūtas puošia 
tvirtovės bokštą ir miesto her
bą bei antspaudą. Ir pats Sin- 
hapura vardas sanskritiškai 
reiškia liūtų miestą. Tigrai išsi- 
sikraustė į kitų salų džiungles 
ir dabar kartas nuo karto puo
šia pašto ženklus.

Per šimtą metų su viršumi 
Singapūras išaugo į vieną di
džiausių tolimosios Azijos 
miestų. į gražiausi pasaulio t'oe- 
tą. 1824 m. ten gyveno 10.000 
malajų ir šiek tiek europiečių. 
Šiandien Singapūre gyvena 
daugiau kaip milijonas. 80 rc 
gyventojų yra biznieriai, ama
tininkai, bankininkai. Dabar 
gyvena apie 11,000 europiečių. 
12'< malajų, o kiti — įvairių 
Azijos tautų atstovai. Kiniečiai 
gyvena pietuose, ir jų kvartalai 
gali prilygti Šanchajaus ar

KUR DINGO LIETUVIAI ETNOGRAFAI?

mieste išaugo ir dangorėžiai ir 
visur išsitiesė gražios meksfal- 
tuotos gat’^ės.

Tarp dviejų pasaulių
Dabar Singapūre yra 33 ki

nai su 23,000 sėdimų vietų, visa 
daugybė naktinių lokalų, su 
jūrininkų smuklėm ir pasauli
nio garso restoranų, kur ir azi
jatai taip pat linksminasi kaip 
europiečiai. Tačiau šią rytų į- 
taką atsveria mokyklos, kurios 
yra visai Vakarų Europos dva
sios. Anglai turi 424 mokyklas 
su 115,000 mokiniais. 1949 m. 
įkurtas ir universitetas. Gy
ventojų čia yra visokiausių re
ligijų. Katalikų, protestantų ir 
anglikonų bažnyčios. budistų 
bei indusų šventyklos ir maho
metonų mečetės puošia Singa
pūrą.

Mieste yra 26 bankai, dau
giausia kiniečių rankose, kurie 
užtikrina pinigų apyvartą. 
1949 m. salos importas ir eks
portas siekė 2.5 milijardus do
lerių. Uostuose pakelti muitai 
tik opiumui, tabakui, vynui ir 
degtinei.

Dieną ir naktį veikia čia 
muitinės, bankai, visokiausi 
pinigų makleriai buriasi Raff- 
les aikštėje. Čia galima girdė
ti viso pasaulio kalbas: ispanų, 
olandų, armėnų, hindusų, japo
nų. žydų, anglų bei kiniečių.

Tiek aziatai, tiek europiečiai, 
kurie čia atvyksta, teturi tik 
vieną tikslą — kuo greičiausiai 
praturtėti. Netoli kitoje saloje 
yra didžiausios pasaulio cino 
tirpvklos, kurios į rinką palei
džia daugiau kaip pusę viso pa
saulio cino. Konservų fabrikai 
sudoroja ananasus ir kitus pie
tų vaisius. Tekstilės, odos ir 
gumos fabrikai kuo gražiausiai 
klesti, nes darbo jėga čia visa-

da pigi ir pasaulinė konjunktū
ra gera. Gušaat ryžiai ir kopra 
keliauja į pasaulį. Ir tie, kurie 
moka “padaryti pinigą”, važi
nėja gražiais automobiliais, žai
džia golfą ir tenisą ir gyvena 
gražiuose namuose.

Deganti žemė....
Tačiau tik šitoje saloj yra pra

sivėręs tikras prekybos rojus. 
Jei persikelsi į žemyną arba į 
kitas salas, patirsi džiunglių 
karą. Aplinkinėse salose ir ma
žose kunigaikštijose, kurios su
daro Malajų Federaciją, jau 
treti metai vyksta karas.

Praėjusio karo metu japo
nai buvo užėmę Singapūrą ir jį 
pavadinu Sho-Nan. Tuo metu 
ir susidarė malajų pogrindžio 
armija, kuri kovojo prieš japo
nus. Dabar savo nagus prikišo 
Maotsetungas, kuris visom iš
galėm remia malajiečių judėji
mą, kad nuolatos kiršintų ang
lus. Džiunglėse negali veikti 
sunkieji ginklai nei lėktuvai. 
Joks anglų plantatorius neišva
žiuoja iš savo kiemo be auto
matinio šautuvo. Lėktuvai ne
gali remti savo dalinių. Ko
munistai yra nelegalūs, bet jie

juda. Anglai, kovodami prieš 
juos .kiekvieną dieną išleidžia 
100.000 dolerių.

Singapūre visur kabo Čeng- 
Kai-Šeko paveikslai, bet nema
ža kiniečių pirklių jau yra su
sirišę ir su Maotsetungu.

Ar suteikus “city” miesto 
teises, Singapūras bus labiau 
pririštas prie Anglijos, parodys 
ateitis. Visoje tolimoje Azijoje 
darosi kas kartą karščiau, ir 
ten, tame prekybos rojuje, jau 
kaista žemė. A. U.

ATITAISYMAS
Mano rašinio "Kas naudojasi 

Lietuvos iždo pinigais?”, įdėto 
sausio 18 d. “Darbininko” 5 
nr., sakinyje “Kaikas, pvz., 
Clevelando ‘Dirva’, dabar daug 
triukšmo kelia dėl visuomenės 
suaukotų aštuonių dolerių ta
riamai neteisėto paėmimo iš 
Alto kasos” žodis “tariamai” 
priklauso ne man.

St. Barzdukas
Autorius atsiprašomas, kad 

tas žodis pateko į tekstą ne- 
suskliaustas ir be redakcijos 
pastabos. Turėjo būti kaip tik

Lietuvos bolševikai savo 
organe pereitų metų lapkri
čio mčn. 12-16 d. rašo, kad 
Vilniuje įvyko antroji Pa
balti jos tautų etnografų 
konferencija. Konferenciją 
sukvietė Sovietų Rusijos 
Mokslų Akademija, vienas 
jos skyrius, pradedant Lie
tuvos Mokslų Akademijos 
Istorijos skyriui. Latvijos 
Mokslų Akademijos Etno
grafijos ir Tautosakos In
stitutams ir Estijos Mokslų 
Akademijos Liaudies Muzie
jui. Šią konferenciją atidarė 
Lietuvos stalininis moksli
ninkas J. Žiugžda, o į gar
bės prezidiumą “susodino” 
beveik visą bolševikų Polit- 
biurą ir, žinoma, “mokslo 
genijų Staliną.” Ir paskai
tas skaitė "Pabaltijo” tautų 
konferencijoje daugiausia 
rusai. Jie kalbėjo apie lie
tuvių kilmę. Vadinasi, “spe
cialistai”.

Iš lietuvių tepasirodė tik 
viena Regina Kulikauskie
nė - Volkaitė. Jos tema lietė 
lietuvių tautybės formavi
mosi pradžią pagal archeo
loginius duomenis. Truputį 
keista ir neįprasta, jog šią 
temą skaitė R. Kulikauskie
nė. būdama daugiau istori
kė. o ne proistorikė, kai 
Lietuvoje buvo likę visa eilė 
žmonių geriau už ją pažįs
tančių mūsų proistorę bei 
tautybių santykius visame

Pabaltyje priešistoriniais 
laikais.

Įdomu, kur dingo visi kiti 
lietuviai etnografai ir 
proistorikai. kurių vardus 
ta pati “Tiesa” dar perei
tais ir šiais metais minėjo, 
bardama, jog jie nevažinėja 
po kolchozus ir nekalba apie 
Stalino kalbos mokslų įtaką 
karvių pieningumui. Gal jų 
dingimo priežastį galėtų nu
rodyti Lietuvos Mokslų A- 
kademijos dabartinis prezi- 
dent. prof. J. Matulis, kuris 
ragino visus lietuvius moks
lininkus prisidėti prie di
džiųjų Volgos ir kitų kana- 
tų statybų.

Taip pat labai įdomu pa
stebėti. kad Lietuvos Moks
lų Akademija jau nebeturi 
Etnologijos Instituto, nes 
konferencijai ruošti talki
ninkavo Istorijos skyrius. 
Savo laiku ir Gudijos Moks
lų Akademijoje buvo pada
ryti panašūs “pataisymai”.

T.

DAUGĖJA SUSIRGIMU VAI
KŲ PARALYŽIUM

New Yorkas. — Tautinis 
komitetas kovai su vaikų para
lyžium paskelbė, kad paskuti
niųjų trejų metų laikotarpy 
susirgimų skaičius šia liga 
krašte vis didėja. Tik praėju
siais metais susirgimų buvo 
tris kartus daugiau, kaip yra 
buvęs vidutiniškai diešimtmety 
prieš 1948 m.

Užsakymus siųskite:
FRANCISCAN FATHERS

680 Bushwick Avė. - Brooklyn 21, N. Y.

TĖVYNĖ LIETUVA
Vvtaiito AugustinoJ c?

Neseniai pranciškonų spaustuvėje 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 gimusioms lietuviams ir svetimtaučiams.

KAINA — $5.00.

NEGKAI JA VALSTYBĖSE

Negrai JAV buvo ilgą laiką 
beteisiai ir dažnose vietose izo
liuoti nuo baltųjų. Negriukai 
negalėjo su baltaisiais vaikais 
lankyti kartu mokyklos. Net ir 
bažnyčiose jie turėjo užimti at
skirą vietą. Bet dabar ta padė
tis vispusiškai pasikeitė ir neg
rai pasidarė pilnateisiai valsty
bės piliečiai.

JAV yra apie. 14 milijonų 
negrų, iš jų pusė yra krikščio
nys. Katalikų yra apie 400.000. 
Kad katalikai sudaro negrų 
tarpe tokį mažą nuošimtį, tam 
yra įvairių priežasčių. Dides
nioji negrų dalis gyvena peti- 
nėse Amerikos Valstybėse, kur 
daugiausia yra protestantų. 
Natūralu, kad iš protestantų 
jie ir gavo pirmą progą pažinti 
Kristaus tikėjimą. Antra, per- 
maža yra negrų kunigų. Iki šiol 
visoje Amerikoje yra tik 50 
juodųjų kunigų. Pagaliau įvai
rios protestantiškos sektos, 
primityvesnėje negrų dvasios 
kultūroje turi didesnį pasiseki
mą. nes daugiau taikosi prie 
jo silpnybių ir karšto pietiečių 
temperamento.

Vis dėlto negrų katalikų 
skaičius auga. Kasmet į Ka
talikų Bažnyčią pereina apie 
20,000 ne^rų. iš jų apie 7-8 
tūkstančius suaugusių. Tai di
džiausias nuopelnas taip vadi
namos Dievo Žodžio -organiza
cijos, juozapiečių ir jėzuitų va
dovaujamos. Didžiausias kovo
tojas prieš rasinį skirtingumą 
tarp baltųjų ir .juodųjįj yra 
John Ix» Farge, S. J., kuris vi
są savo energija aukoja šiam 
tikslui. Jis yra parašęs keletą 
veikalų tuo klausimu. Paskuti
niu laiku katalikų sluogsniuose 
prisidėjo gyvesnis judėjimas 
už rasių skirtingumo panaiki
nimą. Ta mintis platinama per 
paskaitas, organizacijas, uni
versitetuose ir spaudą. Tėvas 
La Farge sako, kad rasių skir
tingumo problema priklauso 
praeičiai. Šiandien spalvotie
siems yra atidarytos plačiausiai 
durys į visą civilinį ir bažnytinį 
gyvenimą.

Dr. J. Januškevičius

priešingai.

Visi indėliai (deposits) .tjhIi austi Massachusctts 
įstatymais

Kai jūs pasirenka! banką, rinkitės jį kaip 
įrankį . . . pritaikytą atitinkamam darbui.

Pinigams taupyti nėra geresnės vielos už 
Taupymo Bankus, nes Savings Banks of Mas- 
sachusetts yra įsteigti specialiam tikslui vado
vauti nuosaikiam žmonių norui taupyti . . . pa
dėti jiems įsigyti to, ko siekia, ir tai apsaugoti.

Visi Savings Banks in Massachusctts yra sa
vitarpinės pagalbos bankai. Tai reiškia, kad 
tie bankai neturi akcininkii (stockholders) ir 
pinigus surenka tiktai iš indėlininkų (depozito- 
rių). Visas pelnas jiems grįžta atgal, kaip divi
dendai, padengus žinoma išlaidas bei mokesčius 
ir papildžius atsargos rezervus.

Savings Banks tarnauja taupiems žmonėms 
Massachusetts valstybėje jau per kelias kartas, 
daugumai iš jų daugiau kaip šimtmetį ... ir 
tarnauja savo saugumu. Jūsų kaimyninis 
Savings Bank turės malonumo padėti jums ati
daryti sąskaitą. Jūs galite savo sąskaitą pradėti 
ent nuo vieno dolerio.

Atkreipki dėmesį į žodžius- “Savings Bank” 
arba “Institution for Savings”, kai pamatysi 
banko vardą.

Kaldamas vinį
...naudokis plaktuku

Taupydamas
...naudokis Taupymo Banku

» J¥ * 1i ii mLx* ! H
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TAUTOS ŠVENTEI ARTĖJANT
Kas metai švenčiame Vasa

rio 16, kas metai tą pačią die
ną jungiamės j didesnius ar 
mažesnius sambūrius tuo pačiu 
tikslu. Tėvynei dar laisvai ir 
nepriklausomai esant, ši tau
tos šventės diena teikdavo pro
gą tautiečiams tėvynėje ir vi
sur kitur pasaulyje pasidžiaug
ti Lietuvos pažanga. O jos būta 
kas kartą spartėjančios, todėl 
ir visų lietuvių džiaugsmas bu
vo anais laikais visiškai pa
grįstas. Džiaugsmą tada reiš- 
kėme ne vien iškilmingomis 
kalbomis bei sveikinimais, bet 
ir koncertais, paradais, patran
kų šūvių salvėmis ir šokiais. 
Mūsų išeivijoje paradai bei 

'patrankų šūviai nebuvo įma
nomi, bet visos kitos links
mybės išraiškos buvo galimos 
ir praktikuojamos.

Kai dabar tėvynė ir tauta 
kenčia okupaciją, kokios isto
rija ligi šioliai nežinojo, tai ir 
nepriklausomybės minėjimas 
šiais laikais įgijo kitą prasmę. 
Dabar mes galime džiaugtis tik 
tuo. kad lietuvių tauta 1918 m. 
turėjo ryžtingų sūnų, paskel
busių tautos laisvės deklaraci
ją — nepriklausomybės aktą, 
— kad pati tauta anuo metu 
pakilo tą aktą ginklu paremti 
ir gyvybių aukomis apmokėti. 
Galima minėti Nepriklausomy
bės laikotarpio laimėjimus ir 
didžiuotis jais. Tai šviesioji nū
dienių nepriklausomybės mi
nėjimų pusė.

Tačiau buvusios nepriklau
somybės minėjimas nėra visas 
džiugus. Jame neišvengiamai 
kalbame apie laisvės netekimo 
faktą ir jo priežastis. Tai 
liūdnas ir rūstus šešėlis, den
giąs kiekvieną mūsų tautinę 
šventę.

“Darbininkas” sausio 11 d. 
numeryje paskelbė savo bend
radarbio surinktas 10 asmenų

Amerikoje metams ..................  $5.00
Brooklyn, N. Y.......................... $5.50
Pusei metų ..........................  $3.00
Užsienyje ............................... .. $5.50
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Administracija GL. 5-7068

nuomones šokių Vasario 16 d. 
iškilmėse klausimu. Visi ta te
ma Užkalbintieji įvairių profe
sijų asmenys pasisakė neigia
mai. Tik vieni jų griežčiau, kiti 
švelniau formulavo savo nu
sistatymus.

Sausio 15 d. “Darbininko” 
n-ryje prabilo Dr. A. Starkus, 
pasisakydamas esąs net nuste
bintas “propaganda prieš šo
kius Vasario 16.” Skaitytojai, 
tikiuosi, jo argumentus pame
na. Reikia pagerbti Or. A. 
Starkaus drąsą .ir neblogą in
tenciją išeiti į viešumą su prie
šinga vedamai “propagandai” 
nuomone. Tai daug geriau, ne
gu atkakliai kas metai vykdyti 
tylų pataikavimą jaunimo e- 
nergijai, kaip daro New Yorko 
ALT narių dauguma.

Manau, kad Dr. A. Starkus 
savo pasisakyme išreiškė tuos 
pačius motyvus, kuriais vado
vaujasi ir New Yorko ALTas. 
Taigi atsakydamas daugiau 
taikau žodžius Nevv Yorko AL- 
T-ui.

Byla jau sena. Jau pernai 
metais ginčytasi spaudoje tuo 
klausimu. Tačiau New Yorko 
Altas ir tada skyrė bene 
$200.00 “geram orkestrui” nu
samdyti, nors vėliau buvo kal
bama, kad vos apie 16 porų te- 
šokę salėje. Taigi jau pernai 
metais visiems šimtams iškil
mingo akto ^večių Vasario 16 
buvo liūdesio apgaubta. Be to, 
jei New Yorko Altas drįsta 
pora šimtų dolerių skirti šokių 
muzikai, tegu čia pat prisime
na. kad tie pinigai yra ne ku
rio Alto Tarybos nario, bet 
lietuvių visuomenės. Tos vi
suomenės, kuriai, sunkiai se
kasi Laisvės Fondo vajai, ku
rioje sunku surinkti bet kurią 
didesnę dolerių sumą svar
biems kultūriniams žygiams, 
kuriai ir 200 dolerių jau stam-

Emigracija, emigracija! — ‘ 
šaukė ir Iro, kai jos paskuti
nės dienos dar nebuvo pasibai
gusios, ir patys-dypukai. O fei 
ji buvo gruodžio 31 d. oficia
liai ir' galutinai užraukta, tai 
vokiečių laikraščiai ir žurnalai 
pasirodė pilni liūdnų vaizdų su 
aprašymais, kaip DP paskutinę 
minulę puola šturmu JAV kon
sulatus ir Iro įstaigas. Kai kur 
jas saugoti turėjo ne tik MP, 
iK't buvo į pagalbą iškviesta ir 
vokiečių policija. Deja,

46.000 turėjusių garantijas ir 
buvusių procese buvo atsakyta, 

kad “pritrūko vizų.”
Jų ir iš tikro pritrūko. Prob

lema “išspręsta” lengviausiai— 
pervesti visi vienu rankos 
brūkštelėjimu į vokiečių ūkį— 
ir, atsieit, jau "įkurdinti”. Tik 
žydai dar reiškia didelį nepa
sitenkinimą tokiu 150.000 už
sieniečių palikimu Vokietijoje: 
mat, ir jų, jei negali dirbti fi
zinio darbo, dabar nepriima 
jau nė į Palestiną.

Nors emigracija lietuvių ei
les ir smarkiai praretino, bet 
yra tokių, kurie, nors ir nega

bus pinigas. Ir vėl skirti apie 
tiek pat dolerių, kad keliolika 
porų gautų pasišokti nelinks
mos džiaugsmo šventės proga, 
būtų tik neatsakingas visuome
nės pinigų švaistymas.

Šokių mėgėjai tikrai turi ge
resnių progų pasišokti kitur ir 
kitomis progomis. Balių ne
trūksta. Pagaliau retas kon
certas baigiamas be šokių. 
Tokia jau mūsų kultūrinė “bū
tinybė.” Kas tie šokėjai, paga
liau? Jeigu jie yra iš susipra- 
tusio ir organizuoto lietuviško
jo jaunimo tarpo, jie turi tarti 
savo viešą argumentuotą žodį 
kalbamuoju klausimu. O jei jie 
yra tokie, kurie jau svetimi lie
tuviškosios kultūros reikalams 
ir ateina į lietuvių pobūbius tik 
šokių proga, tai šiuo metu jie 
ateis ne į tautos šventės aktą, 
bet tik į... šokius.

Skaudu jr pikta, kad tokiuo 
klausimu reikia pakartotinai 
kasmet ginčytis. Lenkiu galvą 
prieš tuos New Yorko Alto 
narius P. Montvilą. J. 
Ginkų ir kitus), kurie atvirai 
ir aiškiai reiška savo nusista
tymą. Bet kur yra kiti, jų prie
šininkai — šokių globėjai? Ko
dėl jie viešai nemotyvuoja sa
vo “linijos”?

Jierps pakartotinai tenka pa
žymėti: šiuo metu Vasario 16 
minėjimas ne “negali būti”, 
bet tikrai yra daugiau liūdesio, 
negu džiaugsmo aktas.

V. ČIŽICNAS

Kas naujo čia ir Vlike?
Laiškas iš Vokietijos

jokių garantijų, vis dėltovę 
savo noru patys nuo emigraci
jos atsisakė paskutinę minutę 
ir liko Vokietijoje. Tarp jų ten
ka paminėti Vliko pirmininką 
prel. M. Krupavičių, liaudinin
kų atstovą Vlike J. Jaks-Tyrių, 
kuris dabar ruošia ekonominių 
mokslų doktoratą Tuebingeno 
un-te, Vokietijos krašto valdy
bos pirmininką inž. Pr. Zundę 
ir dar vieną kitą. Jie visi lieka 
“europiečiai.”

Šiemet ruošiamasi iškilmin
giau — bent tarp svetimųjų, 
— paminėti tiek kitur, tiek Vo
kietijoj Vasario 16 d. aktą. 
Sėkmingai įsijungusio į Vliko 
ir VT veiklą prof. Z. Ivinskio, 
laikinai pavaduojančio į JAV 
savo šeimą palydėjus} prof. J. 
Brazaitį, rūpesčiu
šiemet pirmą kartą apie Lietu
vos bylą bus skelbiama taip pat 
per Muencheno Free Europe 

keliomis kalbomis ir Bay- 
rlscher Rundfunk siųstuvus 
Per kitus radiofonus lietu

višką progframą pasižadėjo pa
rūpinti PLB Vokietijos krašto 
valdybos pirmininkas. Su juo 
Vykd. Taryboj Išsiaiškinta dėl 
praktiniame darbe ligi šiol pa
sitaikiusių lygiagretumų 
sklandumų. Susitarta, 
me veiklos bare reikšis 
kur yra kitų sritis etc.
tenį vokiečių k. PLB leis 
toliau. Taip reikėtų padaryti ir 
ir visur kitur. Pats bendruo
menės centras keliasi į Stadt- 
lohn, prie Olandijos sienos, kur 
gauna patogiomis sąlygomis 
būstus. Tačiau juokdariai lei
džia pro ūsą, jog būtų dar pa
togiau išsikelti į Olandiją ar 
net pačią Angliją: iš ten būtų 
Vokietijos bendruomenę val
dyti ir saugiau, ir... toliau. At
sieit kuo mažiau nereikalingų 
interesantų, nes pvz. ryžtis 
vykti savo lėšomis iš Muenche
no į ten tikrai reikia, kad rei
kalas būtų mirtinis, arba tu
rėti daug pinigo...

Kada išeis Vliko laikraštis ir 
ar jis pasirodys iš viso, 

tuo tarp dar neaišku, 
lygiai, kaip ir daug kitų 
lų. paaiškės per sausio 
šaukiamą Vliko posėdį,
laikraščio reikalu yra ir Vliko 
nutarimas, ir VT tą nutarimą 
turėtų, rodos, tik vykdyti, bet 
pasisakius tam tikrais sumeti
mais neigiamai porai laikraš
čių (juk jie viską žino, todėl ir 
nematę laikraščio, jau iš anks-

ar ne- 
kokia- 
vieni, 
Biule- 

ir

Tatai, 
reika- 
30 d.
Nors

A. B. PETRAITIS

to žino, kad jis bus “blogas”) 
ir dar kai kam, jau ima tokių 
“priešininkų” rastis ir Vokieti
joj. Juo labiau, jei esama inte
reso ne Vliką ginti ir plačiai 
garsinti jo darbus, informuoti 
apie Lietuvos laisvinamąją 
veiklą, bet jį visokiais būdais 
diskredituoti. Pagaliau, netie
sos paskelbė ir kai kurie laik
raščiai apie jį ir sumą padidi
no, ir į jo redakcinės kolegi
jos sąstatą įtraukė žmonių, ku
rių ten iš tikro nėra. Ar jie ne
būtų tik dar geriau padarę, 
patys save pasilygindami su 
busimuoju ir ta proga išsigyrę, 
kad su jais niekas negalės su
silyginti, kaip kad padarė dar 
negimusio naujagimio proga 
kad ir ta pati “Tremtis”....

ir
bet.

Kokios nuotaikos Vlike?
Sunku jas ten visas gerai 

sugaudyti, ypač iš tolo, 
kaip tenka patirti iš jam arti
mesnių sferų, vieni pasišovę 
dirbti kiek galėdami, kiti —tą 
darbą, kad ir netiesiogiai, 
trukdyti arba bent žiūri į viską 
skeptiškai. O yra net tokių, ku
rie sąmoningai laužia iš pirš
to visokių prasimanymų, visą 
laiką besiknisdami po kitų a- 
patinius, paskum per spaudą 
arba per “privačią informaci
ją” kepa “sensacijas”. Neabe
jojama, kad jei visi sąjūdžiai 
ir grupės į darbą pasiųstų pa
čius geriausius savo žmones, 
tikras asmenybes ir rinktinius 
specialistus, užuot už būtus ir 
nebūtus dalykus visą bėdą 
versti Vilkui, tai ir darbo vai
siai būtų kitokie. Išnyktų daug 
kur asmeniškumai, 
ne kartą sukeliamos 
tinės problemos”, o 
Įnašas į sutartinį 
konsolidaciją, kuria
naši, kaip kad skelbiama, A- 
merikoje prof. J. Kaminskas, 
būtų dar didesnis. Tada bū:ų 
visai aišku,
kur yra tikroji nuomonių skir
tingumo šakniu , o kur parti
niais sumetimais keliama dėl to 

triukšmas,
norimas visuomenei parodyti 
betgi kitu veidu. Vertu dėme
sio laikomas Maž? Lietuvos at
stovo doc. M. Brako per Polit. 
Komisijos, kurios jis yra 
narys, nors ir neįeidamas tie
siogiai į Vliko sąstatą, posėdy 

dėl kurių 
net “poli- 
pozityvus 
darbą ir 

taip rūpi-

pareiškimas, kad dabartinė si
tuacija jam darbe nekliudo, 
taip pat užsakytas su Vliko Po
lit. Komisijos pirmininku Dr. 
P. Karveliu pasikalbėjimas 
spaudai, deja, iki šiol nepasiro
dęs nei Vliko su VT organe 
(koks kad bent turėtų būti El
ta), nei kitur. Jei kiti neduos, 
tai bent Elli turėtų apie tai pa
skelbti plačiajai visuomenei. 
Gi, kaip žmonėse šnekama, ten 
Polit. Komisijos pirmininkas 
davęs dėl kilusių nuomonių 
skirtingumo su kai kuriais dip
lomatais etc. juridinį aptari
mą, pasisakęs dėl šiemet su
šaukimo JAV-se Lietuvos lais
vinimo seimo ir visos eilės kt. 
aktualių problemų. Reikia ti
kėtis, jog tam intervievv, nors 
reiškiančiam tik vieno Dr. P. 
Karvelio nuomonę, kuriuo jis 
tariasi

suradęs “visoms grupėms pri
imtiną aukso formulę”,

vis dėlto kada nors teks pro vi
sas cenzūras išvysti pasaulio 
šviesą... Šio to naujo tikimasi 
iš Eur. Sąjūdžio Londono kon
ferencijos, turėjusios daugiau 
pasisakyti, nei ligi šiol, apie 
pavergtąsias tautas, platų at
balsį taip pat sukėlė Vliko ir 
VT pirmininko M. Krupavi
čiaus ir URT valdytojo prof. J. 
Brazaičio Paryžiuj dar prieš 
Kalėdas paskelbtas į viso pa
saulio lietuvius atsišaukimas

Žurnalistų Globėjas
Sausio 29 d. yra šv. Pran

ciškaus Saleziečio šventė. Tai 
žurnalistų globėjo diena.

Šv. Prane. Salezietis buvo 
kilnios dvasios, aukštos kultū
ros, didelio šventumo ir gabios 
plunksnos vyras. Kaip rašyto
jas ir polemikas buvo gerai ži
nomas ano meto visuomenei. 
Apie jį buvo sakoma: ex forti 
dulcedo — ir švelnus ir stip
rus. Jis parašė daugiau kaip 
2000 sielovados laiškų, šventa
sis sugebėjo parašyti įvairiau
sio išsilavinimo žmonėms. Visi 
jį suprato ir visi mielai skaitė 
jo gilios išminties patarimus. 
Jo raštai buvo surinkti į 24 to
mus.

Skaistaus gyvenimo, nusiže
minęs, duosnus iki pasiaukoji
mo, nepalaužiamos dvasios vy
ras.

dėl genocido. Prie lietuvių ak
cijos taip pat prisidėjo lenkai 
ir latviai su vokiečių pabėgė
liais, o ligi JT sesijos galo (a- 
pie vasario vidurį), kaip gali
ma laukti iš dabartinių duome
nų, ne vienas laiškas pasieks 
reikalingą adresatą. Nors šiaip
Vakarų diplomatai sakosi gerai 

žiną Lietuvos bylą
ir, prireikus, kai tik ateis tin
kamas momentas, ją spręs 
mums palankiausiai, o JT gen. 
sekr. pav. B. Cohen net pa: s 
pasisakė esąs lietuviško kili
mo, nes jo seneliai iš Lietuvos 
emigravę į P. Afriką, tačiau 
pačioj sesijoj betgi nei apie 
Lietuvą, nei apie kitas bolševi
kų pavergtas tautas tiesiogiai 
nieko nekalbama, nebent pri
simenant ją kartais, kaip bol
ševikų okupacijos pavyzdį. Gi 
tokios Rooseveltienės neatsa
kingi pareiškimai tą tylos są
mokslą dar daugiau pasunkina. 
Tačiau netenka abejoti, jog su 
laiku tas sąmoningai ar nesą
moningai sudarytas dirbtinis 
žiedas bus susprogdintas, ir 
vieną dieną pasaulis net iš JT 
tribūnos išgirs tikrą tiesą apie 
milijonus pavergtųjų. Sėkmin
gai prie tos akcijos, VT įgalio
tas, dedasi ir per P. Amerikos 
valstybes vykstąs V. Brizgys. 
nekalbant jau apie Vliko dele
gacijas Paryžiuje ir Londone.

Vienas iš daugelio nuošir
džių lietuvių tautos bičiulių yra 
žymusis amerikiečių žurnalis
tas Leonardas Schweitzeris, 
nuolat reziduojąs Bonoje, kuris 
ir vėl
padarė vizitą Vliko vadovybei, 

nukelta į 4 pusi.

Dar būdamas Paduvos uni
versiteto studentu, pagal anų 
laikų paprotį, nešiojb kardą. 
Kardas nelabai pritiko prie jo 
švelnaus būdo ir pamaldžios 
sielos, todėl draugų dažnai bū
davo pašiepiamas. Kartą neti
kėtai miesto vaikėzai jį užpuo
lė gatvėje, šiuo atveju Pran
ciškus sugebėjo riteriškai ap
ginti savo ir universiteto gar
bę. Po to studentai sakydavo: 
“Žaisk su vaikais, ir palik ra
mybėje šventuosius.”

Šis įvykis buvo viso šv. 
Pranciškaus Saleziečio gyveni
mo kovos simbolis. Tai katali
ko žurnalisto simbolis, kuris 
dažnai būna puoJamas, bet 
garbingai ir nenuilstamai gina 
ir apgina objektyvią tiesą ir 
prieš amžinųjų vertybių šmei
žikus ir niekintojus išeina lai
mėtoju. B. Mikalauskas

KUR TU ESI?
Jiedu, vyras ir žmona, praėjusio karo išskirti, vienas antro ieškojo 

šešerius metus. Visur ieškojo ir neberado niekur. O dvejus metus li
kimo atitremti, gyveno toje pat nedidelėje saloje, kur salėjo susi
tikti kiekvienam žingsny. Kai viena tamsu vakaru ta ju išskirtis pa- 
sibaiagė, žinia apskrido visa pasauli. Visiems ji rodėsi nuostabi ir re
ta Ji čia paduodama iš vokiečiu spaudos, nes jie abu yra vokiečiai.

1. Atpasakojo K. K R O K S I. Y S

Pagyvenusi ir suvargusi mo
teris dažnai išeidavo ir stovinė
davo šiaurės jūros pakrantėje. 
Prie marių eidama ji turėdavo 
perkopti smėlio kalvas, kurias 
kedendavo stiprus pietvakarių 
vėjas. Ji pasirinkdavo kaip tik 
tokias vėjuotas dienas, žmo
gaus tada niekur negalėjai už
manyti, nei žvejų laivės, plū
duriuojančios marėse. Styroda
vo ji tenai vieniša, prie pat jū
ros krašto, ir susimąsčiusi dai
rinėjosi po nerimstančius van
denis. Vėjas atšvokšdavo iš jū
ros tolumos, sakytumei pakil
davęs iš pačių jos gelmių, ir 
stūgaudamas vertė jos didelė
mis bangomis į krantą. Jos čia 
risdavosi viena per kitą, lūžda
vo ir putodamos traukėsi atga
lios į marių klaikumą.

Ar ne tokia pat klaiki buvo 
jos dalia? Karo vėsulas susuko 
jos gyvenimą ir ją pačią su 
vaikais, it sudužusio laivo ši

pulius, išmetė į tą tolimą, ligi 
tol nepažintąją salą. Ir čia, to
je nualusioje saloje, vargios 
dienos vis giliau gramzdino ją 
kaž kokion prarajon, traukia 
tuo baisiu nerimu, kuris diena 
iš dienos, metai iš metų, kaip 
tos besirangančios vilnys, rai
tosi apie sugeltą širdį, ją žei
džia *ir raudina.

“Kur tu esi?”, atsidusdavo 
moteris visu savo širdies sopu
liu. Ji visko prigalvodavo, išė
jusi prie tų vilnijančių marių. 
Kartais jai pasiregėdavo, kad 
jis gali būti ten. anoje Anglijos 
šalyje už marių? iš kur bangos 
grugėdamos atplaukia ir stip
rus atpučia vėjas. Negi jis ne
galėtų kokios žinios duoti? Ne, 
Eriko ten tikriausiai nėra, ir 
niekada nebuvo. Iš ten žmonės 
grįžta. Daug sugrįžo. Kodėl jis 
nepareina ir jokios žinios ne- 
parsiunčia?
Pareidama savo laikinon pas

togėn, pas vaikus, moteris tu
rėdavo gręžtis į šiaurės rytus. 
Ten nušvilpdavo ir dūkdamas 
vėjas. Nuo smėlio kalvos ji 
matydavo dūlojančias tolumas: 
sausumos rėžį, už kurio nebuvo 
vandens. Visada jai ašaros už
liedavo akis, kai tik ji žvilgte
rėdavo į tas paslaptingas rytų 
platybes. Ten galima buvo pės
čiai nueiti. Tikriausiai ji eitų, 
jei vaikai nelaikytų. Ne taip jau 
toli rastų savo namus. Bent 
aplnkui apeitų, vogčiomis, kaip 
išvytas iš kiemo šuva. O pas
kui... Paskui eitų ligi Sibiro 
taigų. Kas žino, ar nenuėjo tuo 
keliu Erikas? Sako, iš ten ma
žai kas begrįžta. Daug nesu
grįžta. Ar jis kada besugrįš?

Tas dilgsėjimas širdyje kan
kina jau šešti metai. Negali jo 
apraminti nei prie ūžaujančių 
marių išeidama. Parėjusi ji la
bai dažnai ima ir skaito pasku
tinį jo laišką. Skaito jį slapsty- 
damosi nuo vaikų. Paaugusi 
duktė jau ne kartą motinai pri
kišo, kad ji sugeltusioje popie- 
rio skiautelėje ieško, ko nėra 
parašyta. Paskui jaudinasi. Ar 
tai gali ką padėti? Tiktai šir
dies graudį sukelia ir virkdo.

“Vaikai visada tokie: skau
damo daikto bijo prisiliesti’,, 
pasiguosdavo ji senutei, Eriko 
motinai. Viena ji suprasdavo, 
ko moteriška širdis tame laiške 
ieškojo. Ir ji pati, ta budri dar 

senutė, ieškojo laiške paskuti
nių sūnaus žodžių, vis prašyda
ma jį dar kartą paskaityti. O 
skaityti jame tikrai nebuvo ko. 
Erikas rašė, kad jis yra pasie
kęs Hesedorfą netoli Bremeno. 
Prašė saugoti karo veiksmų. O 
pats neišsisaugojo. Kur jis ga
lėjo dingti tame paskutiniame 
karo verpete?...

Karo pirmieji aidesiai juos 
užklupo Pomeranijoje, savo na
muose. Erikas tada buvo dar 
stiprus žmogus, gerai tikęs ir 
sunkiam šautuvus, bet jau di
delės šeimos tėvas. Kartu su 
Anna jie buvo susilaukę trijų 
mergaičių ir trijų berniukų. 
Vyriausioji Hildegarda teturė
jo 11 metų, o pati jauniausioji,- 
Erika, vos laikėsi už motinos 
piršto, kaip mažomis luputėmis 
iš bonkutės čiulpė pieną. Salin 
reikėdavo pavyjėti kitus — 
Bruno ir Kurtą, Gertrūdą ir 
jauniausį Eriką, kai jie apspis- 
davo tą mažytę ir imdavo ją 
įkyrai baksnoti. Negi jie dar 
norėjo pieno? Karui prasidėjus, 
tiesa, greitai ėmė jo trūkti, bet
gi jis pats buvo pienininkas, 
mielas ir paslaugus kaimynams 
žmogus. Kitiems pridurdavo, 
bet ir sau palikdavo. Palikęs jis 
buvo ir namie — dėl mažų vai
kų nepastatytus po ginklu. Ga
lima buvo tuo džiaugtis.

Kartą jam tafc besidžiau
giant mažuoju Eriku, šis nu- 

sprūdo nuo kelių ir nutrypeno 
laiškanešio pasitikti. Smagus 
tai buvo žmogus ir vaikų lau
kiamas. Bet šį kartą labai grei
tai apsisuko išeiti. Niekada jis 
to nedarė? Niekad ir jo žvilgs
nis nebuvo toks neskaidrus, 
tarsi ašaros jam norėtų tekė
ti. Pribėgusiam mažajam Eri
kui jis padavė valdinį raštą ir 
tiek tepasakė: ‘Taigi, taigi. Ir 
iki jūsų štai jau atėjo...” Ir jis 
greitai užtrenkė durs, nenorė
damas išgirsti savo draugo dū
savimų ir matyti Annos ašarų. 
Laiškanešys jų daug jau matė 
per tą pusantrų metų vaikšti
nėjimą po namus, kai karas 
prasidėjo. Dabar ir Erikas 
Modrszinski, šešeto vaikų tė
vas, buvo pašauktas į kariuo
menę. Jis paliko namus 1940 
metų balandžio 20 dieną. Ar 
tai nebuvo tryliktoji jo vedybų 
sukaktis? Aštuonių dienų be
trūko.

Nuo to laiko Zippnowo so
dyboje trūko šeimininko. Anna 
su mažais vaikais turėjo vers
tis. kaip išmanė. Gerai dar, kad 
galėjo krutėti kiek vyro moti
na. Gera buvo sulaukti ir vyro 
laiškų, o dar šviesiau buvo, kai 
dienai kitai parvykdavo namo. 
Bet retai tai pasitaikė. Pasku
tinį kartą 1943 metais. Ir nuo 
to laiko...

Nuo to laiko frontas vis la
biau artėjo prie Vokitijos. 

Kasdien dažnėjo ir laiškai, at
nešami motinoms ir žmonoms: 
tas yra dingęs, o tas žuvęs. An
nos nerimas diena iš dienos 
augo. Kiekvieną kartą, kai tik 
ji pamatydavo laiškanešį, vos 
begalėdavo atlaikyti smilki
niuose trinksintį krauają. Ro
dos, kas būtų aštriu įnagiu rai
žęs. Ji laukė, kad tas žmogus 
su gera sauja laiškų ims ir pa
kartos tuos pačius žodžius: 
‘Taigi, taigi, ir iki jūsų štai jau 
atėjo...” Bet laiškai neateida
vo prasti. Jie rodė, kad Erikas 
su karinės statybos komanda 
pamažu slinko į vakarus. Jis 
rašė iš Lenkijos, paskui iš Sak
sonijos, pagaliau iš Magdebur
go... Taigi, namus jau buvo ap
lenkęs. Aplankyti jų nebuvo 
kada. Ar nereikėjo ir jai pa
čiai su vaikais sukti vakarų 
pusėn, kur daug žmonių bėgo?

Ji buvo verčiama bėgti. Šiau
riniu Vokietijos šonu, palei Bal
tijos marias, spraudėsi Žukovo 
armija. Ji viską pakeliui nioko
jo ir griozde po namus. Apie 
tai pasakojo įgąsdinti ir siaubo 
apimti bėgliai. Anna neturinti 
laukti, kad ji pati ir jaunutės 
jos dukros būtų tų žvėržmogių 
išniekintos ir patvorin numes
tos. Ji turinti bėgti. Ir ji bėgo 
— su mažais vaikais ir senute 
vyro motina. Radusi Gantchen- 
dorfe, prie Demmino, kiek sau
gesnę pastogę, ji ten trumpam 
apsiliko. Iš čia dar spėjo apsi

keisti su vyru laiškais. Jis bu
vo jau pasiekęs Bremeną, o ji 
buvo į šiaurę nuo Berlyno, prie 
Oderio žiočių. Ją aplenkė ru
sai. Ir nuo to laiko, 1945 metų 
kovo mėn., jų ryšys nutrūko.

•

Buvo ankstus 1946 metų lie
pos mėn. rytas. Buvo jau pra
ėję visi metai, kai ji tvarkėsi 
namie, grįžusi iš Gantschendor- 
fo. Aplinkui sukaliojosi nesavi 
žmonės, lenkai ir rusai, ir jų 
tvarka kėlė baimę ir susirūpi
nimą. Vis dėlto ji buvo namie, 
ir tai ją kiek guodė. Vaikai 
miegojo ramiu miegu, 
tokiu giliu, kuris tik vaikystę 
migdo. Kai pasikels, reikės eiti 
į bažnyčią Sekmadienio rytas.

Tą rytą kaž kas stipriai pasi
beldė į duris ir šiurkščiai su
griaudė: “Atidaryk!” Anna ži
nojo, kad priešintis yra bepras
miška. Pagalbos šauktis taip 
pat nebuvo pas ką, nes veržė
si milicininkai, kurie juk buvo 
pastatyti tvarkai ir rimčiai 
saugoti. Iš jų rankų jau nie
kur nebeišsisaugosi. Ir ji, užsi
metusi rūbą, atidarė duris. Jai 
buvo įsakyta per dešimtį minu
čių susidėti ir paimti, ką pake
lia. nes ji turinti palikti tuos 
namus su vaikais ir senute. O 
pakelti ji galėjo tiktai mažąją 
Eriką.

(Bus daugiau)
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Motinos tragedija
Visi išgyvenome skaudžios 

tragedijos valandas, kai 1944 
m. vėl įsiveržus raudonajam 
siaubui i mūsų tėvynę, visais 
keliais ir keleliais paskutinį 
kartą bėgome per Lietuvos sie
ną. Jeigu ne toji viltis, kad gal 
neužilgo grįšime, tai ne vienam 
jautresniam lietuviui paskuti
nis Lietuvos žemės atsisveikini
mas. jo širdžiai neišlaikius, bū
tų amžinai užmerkęs akis.

Pasidarė istoriniu 
asmeniu

Bet ką tada turėjo jausti ir 
išgyventi nepaprastoji tremti
nė. Marija Sniečkuvienė. kuri 
bėgo ne tik nuo Lietuvos oku
panto. bet ir nuo savo sūnaus. 
Lietuvos likvidatoriaus ir 
smaugiko, Antano Sniečkaus, 
grįžtančio į Lietuvos komunis
tų partijos sostą, permirkusį 
savo tautos brolių krauju. Gal 
ji meldėsi tada už jo atsiverti
mą, o gal prakeikė? To dabar 
niekas jau nepasakys. Tačiau 
vienas dalykas liks amžiams 
tikras, kad beveik tuo pačiu 
laiku, kai per ry tinę Lietuvos 
sieną įžengė į Lietuvą visaga
lis jos sūnus, per vakarinę Lie
tuvos sieną tremtinio keliais 
pabėgo nuo to budelio senutė, 
81 metų, jo motina.

Ar pasaulio istorija žino 
daugiau tokių faktų, kur moti
na būtų išbėgusi svetur nuo 
savo sūnaus —galingo krašto 
viešpaties ir. jei žino, tai ar 
daug ? Neperdėsiu tvirtinda
mas. kad šia prasme Marija 
Sniečkuvienė pasidarė istorinis 
asmuo.

Sūnus išvarė motiną Į svetimo 
krašto kapines

Ir š. m. sausio 27 d. jau su
ėjo ketveri metai, kai ji amži
nai užsimerkė Hanau DP sto
vykloje. Vokietijoje, ir ilsisi to 
miesto kapuose, netoli savo 
dukters Kazimieros vienturtės 
dukrelės Danutės Kulikauskai- 
tės kapo.

M. Sniečkuvienė gimė 1863 
m. balandžio 4 d. Ji išaugino 
keturis sūnus ir tris dukteris. 
Buvo pavyzdinga ir kaimynų 
mylima ūkininkė. Pirmojo Di
džiojo karo metu Sniečkų šei
ma buvo nublokšta į Rusiją, 
kur mirė tėvas, deras ir pa
maldus žmogus, palikęs Snieč- 
kuvienę rūpintis gausiąja šei
ma. Rusijoje vaikai lankė gim
naziją. Ir čia jauniausiasis, su
ėjęs į ryšį su komunistais, pa
lūžo ir užsikrėtė tos žmonijos 
rykštės bakterijomis. Į Lietu
vą grįžo jau komunistas. Dar 
neturėjo 17 metų, kai jį pirmą
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kartą policija už komunistinę 
veiklą suėmė. Tačiau jam pa
vyko pabėgti ir pasprukti į Ru
siją. kur jis buvo apmokytas ir 
slaptai vėl atsiųstas į Lietuvą 
kastis po Lietuvos Nepriklau
somybės pamatais. Jis vėl bu
vo suimtas ir nuteistas, bet vė
liau buvo iškeistas į Rusijoje 
kalinamus lietuvius kunigus. 
Po kiek laiko jis vėl atvyko į 
Lietuvą ir vėl pateko į kalėji
mą.

M. Sniečkuvienė

Bolševikams okupavus Lie
tuvą. 1940 m. birželio mėn. jis 
buvo iš kalėjimo paleistas ir 
atsisėdo į Saugumo Departa
mento direktoriaus ir Lietuvos 
Komunistų Partijos šefo kė
des. pasidarydamas didžiausias 
savo tautos išdavikas. kokių 
Lietuvos istorijoje dar nebuvo 
užregistruota.

Be policijos, sūnau, 
neapseini

Daug iškentėjo jo motina, 
jam jaunam besibaladojant po 
kalėjimus ir svetimus kraštus. 
Be: ypač jai buvo skaudus 
smūgis dabar, kai jos kadaise 
mylimas jauniausiasis sūnelis 
Antaniukas, dabar jau Anta
nas. pasidaręs Rusijos bolševi
kų įrankiu, kaip viesulas siau
tėjo savo krašte, grūsdamas 
niekuo nekaltus žmones į ka
lėjimus. žiauriausiai juos kan
kindamas ir tremdamas į Ru
sijos vergų stovyklas. Ir ji ry
žosi savo sūnų — tą kruvinąjį 
Lietuvos carą — atlankyti ir 
mėginti atkalbėti nuo nusikal
tėlio ir išdaviko darbo.

Sniečkaus butą ji rado stip
riai policijos saugomą. Tuoj 
pasisveikinus, ji jam pareiškė: 
"Sūnau, tu be policijos jau ne
gali apsieiti. Anksčiau tave 
saugojo policija ir kalėjimų 
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sargai. Dabar tu manai esąs ga
lingas žmogus, o vistiek esi 
policijos apsuptas”. Pabuvus 
kiek pas sūnų, įsitikino, kad jos 
pastangos neduos jokių rezul
tatų. Išvažiavo namo, nenorėda
ma daugiau jo nė matyti. Tas 
jos noras ir išsipildė.

Kai 1941 m. birželį prasidėjo 
masiniai lietuvių trėmimai, bu
vo suimti ir uždaryti į gyvuli
nius vagonus ir Sniečkaus se
nas dėdė (Sniečkųvienės bro
lis, su šeima, brolis ir pusbro- 
ri), kiti ryžosi gelbėti. Tarpi
ninkaujant Sniečkaus asmens 
sekretorei, "galingasis” teikėsi 
atvykti į savo butą ir rado ver
kiančią savo seserį ir susijau
dinusius du brolius. Kai šie, į- 
vykių išgąsdinti, bailiai jį pa
klausė, kas dabar bus, Snieč
kus jiems atsakė: “Ko jūs jau
dinatės, jei šio miesto prostitu
tės išvežamos I darbus?” Kai 
pastarieji tuoj pat jį painfor
mavo, kad ir jo senas dėdė, 
brolis ir giminės išvežami, 
Sniečkus šaltai atsakė, kad jie 
yra "buožės” ir taip pat turė
tų pasimokyti dirbti, ir tuoj 
paliko juos. O šie pasislėpė, kad 
išvengtų ištrėmimo.

Iš paskos vijosi sūnus su 
pjautuvu ir kūju

1941 m. birželio 22 d., prasi
dėjus vokiečių - rusų karui, 
Sniečkus drauge su kitais bol
ševikiškais vadais, išdulkėjo į 
raudonąją Maskvą, o 1944 m. 
vasarą vėl grįžo tęsti savo ju- 
došišką darbą. Gi jo motina, 
broliai, sesers bei giminės pa
traukė, bėgdami nuo savo sū
naus ir brolio bei jo režimo, į 
vakarus. Prieš akis buvo badas 
’ir svetimas kraštas, kurį buvo 
apsupusi viso pasaulio karo 
mašina ir malė masiniais bom
bardavimais bei griovė artileri
jos ugnimi. Buvo daugiau ne
gu aišku, kad kiekvieną minu
tę kiekvienas pabėgėlis gali 
būti, jei ne bado, tai karo ma
šinos sunaikintas. Ir Lietuvoje 
buvo žmonių, kurie manė, kad 
toks bėgimas į bado ir karo ug
nies lauką yra lygus savižudy
bei. Bet Marija Sniečkuvienė, 
neabejodama, leidosi bėgti į 
tą bado ir karo ugnies lauką, 
nes užpakalyje savęs matė atsi
vejantį su kruvinu pjautuvu ir 
kūju savo tikrąjį sūnų.

•
Reiškė nusistebėjimą

1947-48 m. Hanau stovyklą 
lankė daug Amerikos kongres- 
manų ir žurnalistų. Ir jie labai 
susidomėdavo, gavę į rankas 
drauge įvairia literatūra ir Ma- 
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rijos Sniečkuvienes fotografi
ją. Ne vienas su ja yra kalbė
jęs ir reiškęs nusistebėjimą bei 
užuojautą senutei.

Iš tikrųjų, daug lietuvių bėgo 
nuo bolševikų, taigi ir nuo iš
gamos Sniečkaus režimo. Pir
miausia pabėgo prezidentas A. 
Smetona, nes jį vieną pirmųjų 
bolševikai būtų likvidavę. Po 
to, 1941 m. pradžioje, iš Lietu
vos daugelis pasitraukė, re
patrijuodami į Vokietiją, nes 
iš dviejų baisių režimų, jie pa
sirinko mažiau žiaurų. Galop 
1944 m. bėgome visi, kas tik 
bėgti galėjome, nes pažinome 
bolševikų kankinimus, kalėji
mus. matėme Rainių, Lankeliš
kių, Praveniškių kankinių lavo
nus, masines žudynes, deporta
cijas, o buvo ir tokių, kurie 
tiesiog stebuklingu būdu atsi
kėlė nepaliesti Červenės miške 
kulkosvaidžių kulipkų lietaus 
kalinių masinių šaudymų me
tu (tremtyje Vokietijoje mirę 
kapit St Jasiunskas, kun. Pet-

KADA TAUTOS PANČIAI SUNKĖJA
New Jersey lietuviai pagerbė prof. J. Žilevičių

Retai kada Netvarko šv. Tre
jybės parapijos salė buvo taip 
iškilminga ir matė tiek žmonių, 
kaip praeitą sekmadienį, kai 
Nevv Jersey chorai ir lietuviš
koji visuomenė pagerbė dainų 
švenčių organizatorių prof. 
Juozą Žilevičių, jo 60 metų am
žiaus sukakties proga.

Gėlėmis ir Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis išpuoštoje 
scenoje vienas po kito pasirodė 
penki lietuvių chorai, dainuo
dami lietuvių liaudies ir lietu
vių kompozitorių dainas. Pir
masis dainavo Nevvarko cho
ras, vedamas M. Bernoto. Har- 
risono chorą vadovavo Alg. 
Kačanauskas, Bayonnės — A. 
Jakubčionis, Patersono — V. 
Justas ir Elizabetho vyrų cho
rą vedė pats sukaktuvininkas.

Kaip ir tiko, pabaigai buvo 
paliktas jungtinis choras. Visi 
penki chorai, apie 200 daininin
kų, pirma J. Čižausko, paskui 
A. Kačanausko, pakaitomis di
riguojami, atliko įspūdingiau
sius dalykus, jų tarpe J. Žilevi
čiaus — “Laisvės dainą”. Dai
nų programa užbaigta “Lietu
viais mes esame gimę.”

Sukaktuvininkas, kaip meno 
darbuotojas ir kūrėjas, lietu
viškosios muzikos istorijos fone 
buvo apžvelgtas prof. K. V. Ba
naičio. Savo paskaitoje jis nu
švietė liet, muzikos raidą pra
eityje. Jis pabrėžė, kad sukak
tuvininkas kietai laikosi tikro
sios muzikos principų, nepatai
kaudamas pigiam publikos sko
niui. kuria rimtą muziką. “Ka
da tautos pančiai sunkėja, me
nininko uždavinys yra kurti 
tai kas yra didinga, bet ne tai, 
kas ko jas kelia”, pareiškė jis, 
baigdamas.

Jungtiniam chorui pasilikus 
scenoje, prasidėjo sukaktuvi
ninko sveikinimai. M. Berno
tas, kuriis kartu su Alg. Kača- 
nausku buvo viso vakaro prog
ramos tvarkytojai, perskaito 
sukaktuvininkui prisiųstus 
sveikinimus, gausias telegra
mas ir laiškus, žodžiu, be kitų, 
sveikino Čiurlionio ansamblio 
vardu J. Rutkūnas ir Newar- 
ko lietuvių šeštadieninės mo
kyklos atstovai su savo vedė
ju St. Jakštu priešakyje.

New Jersey lietuvių vargo
nininkų ir chorvedžių vardu 
sveikina A. Jakubčionis ir įtei
kia sidabrinę dirigento lazdelę. 
Pabaigai kalba pats sukaktuvi
ninkas. Jis dėkoja daininin
kams už dainas ir svečiams už 
atsilankymą. “Mano širdis pla
ka lietuviškai dainai” — pa
reiškia jis.

Užbaigiama Amerikos ir Lie
tuvos himnais. Alg. Kačanaus
kas dar taria svečiams žodį, 
pranešdamas apie penktąją 
Nevv Jersey dainų šventę, kuri 
šį pavasarį įvyksta Harrisone 
ir kijrjos ohtanižątęriurn bus 
jo vadovaujamas choras.

Koncerto sveč iams pasilikus 
šokti, iš artimųjų ir tolimųjų 

raitis, o dar gyvi yra Ameriko
je antrasis kun. Petraitis, ats. 
it š. ir kt.) ,

Raudonasis skruzdėlynas 
Amerikoje

Marijos Sniečkuvienes bėgi
mas buvo pats tragiškiausias. 
Jei paprasta kaimietė, senutė 
moteris, jau beveik pasiėmusi 
grabą ant pečių, bėga iš savo 
krašto į badą, karo ugnį, į 
mirtį, bėga nuo savo sūnaus ir 
jo režimo, tai čia turi būti bai
sus dalykas! Tai tas sūnus ir jo 
režimas turi būti baisesnis už 
badą, karo ugnį ir mirtį. Tai 
turėtų įsidėmėti ir New Yorko 
bei Čikagos raudonojo maskvi- 
nio skruzdėlyno lietuviški va
dai ir jų palaikytojai. Tą atsi
tikimą neturime pamiršti ir 
mes ir privalome dažnai pri
minti atbundančiam demokra
tiniam pasauliui. O mūsų meni
ninkai taip pat galėtų rasti te
mą šioje skaudžioje ir istorinė
je šios motinos tragedijoje.

apylinkių sukaktuvininko pro
fesijos draugai, bičiuliai ir vi
suomenės atstovai dalyvavo 
bankete šv. Jurgio salėje. Su
kaktuvininkui čia pareikšta 
gražių sveikinimų. Pirmasis 
kalbėjo vyriausias šventės šei
mininkas prel. Ig. Kelmelis, 
kuris taipgi ir per koncertą pa
sakė atidarymo kalbą. Toliau 
sveikino kun. J. Simonaitis, 
kuris, ir pats domėdamasis mu
zika, jau nuo pat prof. J. Ži
levičiaus atvykimo į Ameriką, 
jį rėmė, o vėliau ir pakvietė 
dirbti jo parapijoje. Sveikina 
dar: Patersono klebonas kun. 
J. Kinta, Bayonnės klebonas 
kun. Kemėžis, Elizabetho baž
nyčios choro pirmininkas V. 
Senkus, Nevvarko šv. Cecilijos 
choro pirm. J. Jokūbaitis, kun. 
dr. J. Starkus, šeštadieninės 
mokyklos vardu St. Jakštas, 
Metropolitan operos solistas 
Alg. Brazis, ALTS Nevvarko 
skyriaus pirm. V. Dilis, muzi
kas Julius štarka.

Bankete taip, kaip ir koncer
te, buvo nemažai nevvyorkiečių, 
jų tarpe: prof. K. V. Banaitis, 
Julius Štarka, Juozas Žukas, 
chorų vedėjai Pr. Dulkė, A. 
Visminas, J. Brundza, Voice 
of America atstovas inž. Pov. 
Labanauskas ir kt Banketo 
meninę dalį atliko operos so
listė Felicija Pupėnaitė-Vasi- 
liauskienė. Akompanuojant 
Alg. Kačanauskui, ji padainavo 
J. Žilevičiaus sukurtų dainų, jų 
tarpe ir jo pirmąjį kūrinį “Nu
liūdimo valanda.” Vėliau visi 
svečiai sukaktuvininkui pagie
dojo ‘Ilgiausių metų’ ir dar va
landą kitą praleido vaišingi: 
newarkiečių pastogėje. M. Sve- 
tikienč, F. Kosartienė ir A. 
Prokopienė uoliai dirbo virtu
vėje, o O. Pocienė ir P. Kun- 
gytė rūpestingai nešė į stalus.

Bendram šventės ruošimo 
komitetui vadovavo Alg. Ka
čanauskas, padedamas šv. Tre
jybės par. vikaro kun. P. Toto
raičio ir Newarko choro vedė
jo M. Bernoto. . —sn.

KAS NAUJO VLIKE...

atkelta iš 3 pusi.
Aplankęs Suezo kanalo zo

ną, turėjęs pasikalbėjimų su 
Adenaueriu, de Gasperiu, gen. 
Franko ir kt., taip pat su min. 
Žadeikių, iš gautųjų iš Vilko 
pirmininko prel. M. Krupavi
čiaus ir URT valdytoją pava
duojančio prof. Z. Ivinskio in
formacijų pažadėjo apie Lietu
vos bylą paskelbti bent 3 
straipsnius. J jo atstovaujamą
I. News Service koncerną įei
na arti 100 amerikiečių laik
raščių ir žurnalų. Jūsų bendra
darbiui taip pat teko su 
Schweitzeriu matytis. Pasiro
do, jis ypač domisi pavergtų 
tautų likimu ir yra apie viską 
labai gerai informuotas. Jau 
anksčiau buvo apie Vliką ir 
Lietuvos laisvinamąją kovą 
paskelbęs visą eilę straipsnių, 
jam už reportažą apie taria
mąjį gen. Vitušką turi būti dė
kingi gudai, ukrainiečai —už 
gen. Čiuprinką etc. Iš lietuvių 
jis sakosi arčiau pažįstąs prof.
K. Pakštą, V. Sidzikauską, ku
ris po Londono konferencijos 
sausio 30 d. žada aplankyti 
Vliką ir kt. Tokių nuoširdžių 
bičiulių, stojančių už Lietuvos 
bylą svetimųjų spaudoje, yra 
ir daugiau. Bet apie juos —ki
tą kartą, nors vienas iš jų pa
sirodė žinąs, jog iš Suomijos— 
tos nuostabios Suomijos, kuri 
gina savo laisvę su tokiu kietu
mu ir jau šiemet įstengia baig
ti Sovietams mokėti nustatytas 
karo reparacijas — dalis gau
namų reparacijų sąskaita laivų 
atgabenami į mūsų Klaipėdą.

Kartais tenka gauti paskai
tyti ir vieną kitą iš amerikie
čių lietuvių laikraščių. Kiek ten 
suversta purvo, pagiežos, nea
pykantos. Ir netiesos. Sakysim, 
kad ir dėl de Gasperio — kam 
jis atidavęs bolševikams dar 
fašistų uždarytos Lietuvos pa-

KAS K£ SAKE

T EISI N INKAI KEBLIOJ 
PADĖTY

Neseniai po Italiją skersai iš
ilgai važinėjo vienos draudimo 
firmos agentas, kuris ne tik 
draudė norinčių gyvybę bei 
turtą, bet ir suko moterims 
galvas, pasižadėdamas vesti 
ir, žinoma, savo pažado neiš
tesėdamas. Kadangi pasižadė
jimo vesti laužymas Italijos į- 
statymų baudžiamas, suktasis 
draudimo agentas vienos savo 
aukos buvo apskųstas ir atsi
dūrė teisme. Bet koks buvo vi
sų nustebimas, kai paaiškėjo, 
kad tasai agentas yra ne vy
ras, bet moteris, kuri važinė
davo vyriškais rūbais apsiren
gusi. Dabar teisėjai suka gal 
vas, kokį įstatymo paragrafą 
pritaikyti už vedybų pažado 
neištesėjimą moteriai, kuri pa
sižadėjo vesti kitą moterį.

Tai padėję .jam sulaukti 
šimto metu

Neseniai danas Pchrson at
šventė savo šimto metų sukak 
tį. Prieš vienuolika metų jis at
sisakė priimti 4 milijonu kronų 
palikimą ir geriau gyveno iš 
savo menkutės pensijos. Šimto 

siuntinybės rūmus, tų pačių 
fašistų, kuriuos kadaise ir Lie
tuvoje kai kas taip garbino ir 
kitiems pavyzdžiu statė. Tik 
dabar to išsigina. O priminti, 
atsikerta, jog “tokie dalykai 
neprivalėtų būti viešai kelia
mi, nes tai asmeniškumas.” 
Viešai raginti kitus, kad neau
kotų Tautos Fondui — galima, 
bet tai viešai konstatuoti—ne
galima, nes tai — jau asmeniš
kumas.

Asmeniškumu apšaukė ir 
paskiausiai viešai pradėjęs at
gailoti “Brit. Lietuvis” (N 2- 
52) V. Ignaičio laišką, primi
nusį vienam dideliam ponui, 
kodėl jis taip staiga užmiršęs, 
kada ir kokiomis aplinkybėmis 
anksčiau partiniais sumetimais 
raginęs neduoti Tautos Fondui 
aukų. Girdi, ir kiti, kaip ir jis, 
tegrąžiną tuščius aukų lapus.
De Gasperis pereitų metų va

sarą viešai paaiškino, taip pat 
nurodydamas, kokį didelį tuo 
reikalu bolševikai darė ir tebe
daro spaudimą. Deja, tik nie
kas nepaaiškino, kodėl savo lai
ku prie pasiuntinybės rūmų 
turto išgelbėjimo neprisidėjo, 
kiek tat buvo tomis aplinkybė
mis įmanoma, ypač tie, kurių 
tat padary ti buvo pirmoji pa
reiga, o kaip reikia jį iš tikro 
gelbėti, parodė pavyzdį visai 
pašaliniai žmonės... Arba ir dėl 
gruodžio 17 d. perversmo. Kiek 
apie jį prišnekėta tiesos ir ne
tiesos! Tos netiesos verčiami, 
kaip tenka patirti, apie jį savo 
atsiminimus žada parašyti net 
ir tie, kurie šiuo metu turi ki
tų svarbesnių darbų. Visa tai 
tik rodo, su kokiu lėkštumu ir 
net nesąžiningumu toji tiesa 
mėginama visur tempti ant sa
vo kurpalio, o ypač tų, kurie 
iškilmingai šaukia kovoją su 
visokiu partiškumu arba bent 
kitų, tik ne savo....

metų sukakties proga Pehrson 
pareiškė, jog jis visai nesigaili 
milijonų nepriėmęs, nes, juos 
turėdamas, jis tikriausiai ne
būtų tokio amžiaus sulaukęs— 
perteklius ir susirūpinimas sa
vo turtais būtų ji nuvaręs į ka
pus.

Daugiau aukotis nenori
Krivokladc, Čekoslovakijoje, 

mirė kaimo gydytojas. Tuomet 
vietos komuinstų partijos ko
mitetas nutarė: “Mūsų Voita 
turi būt gydytoju.” Voita tai 
buvo kaimo genijus, su pasižy
mėjimu baigęs komisarų mo
kyklą. Jis pasiunčiamas į Dra
gą, ir po trijų mėnesių jau 
grįžta gydytoju. Kai neilgai 
trukus miršta teisėjas, Voita 
išvyksta į Pankrac ir po mė
nesio grįžta jau pasiruošęs šiai 
vietai. Minis klebonui, Voita 
vyksta j Olomouc ir pasidaro 
dar ir kunigu. Ilgainiui kolcho
zui prireikia agronomo. Voita 
vėl deleguojamas j Pragą ir po 
dviejų mėnesių grįžta tikras 
“agronomijos specialistas”. Pa
galiau miršta mokytojas, ir 
Voitai reikia imtis ir jo parei
gų. Bet Voita atsisako.

— Draugai, — taria jis, —aš 
jau pakankamai visuomenes 
naudai aukojausi. Dėl jūsų aš 
per tris mėnesius išmokau gy
dyti, per keturias savaites pa
sidariau tesėju. į et- savaitę 
kunigu ir per du mėnesiu ag
ronomu. Bet aš jau nebeturiu 
noro dėl jūsų dar mokytis skai
tyti ir rašyti.

Kur du stos, visados..
Naix>!conas, užklaustas apie 

meilę, tepasakė:
— Meilė yra dviejų padaryta 

kvailyste.

F,d. <»mchowski ir F. VVeMter bu
vo sužeisti auto katastrofoj • į»—« |U- 
sii) iih'Iii balandžio mfn. pa'l’cš*' 
ko, o j« hino nsiraližuota. Vis d Ko 
jos neapleidžia. Matome Via ji> jnrur- 
tuvii) ceremonijos vienoje f'hiengos 
ligoninėje.



Sausio 29, 1952 — DARBININKAS

Kodėl vaikai gimsta negyvi?
Kraujo bankai

Kraujas — būtinas skysti
mėlis žmogaus gyvybei palai
kyti. Nustojus trečdalio krau
jo, arba pasikeitus jo sudėčiai, 
gręsia mirtis.

XX amžius — kraujo am
žius. Gyvendami žiaurių karų 
laikotarpi, žmonės, sakytume, 
priprato kraują leisti. Dar 
prieš keliasdešimt metų liūtų 
buvę keista klausytis apie 
kraujo atsargas. Tačiau šian
dien kraujo bankai labai ma
doje. Artinantis naujam karui, 
vyriausybė ragina piliečius au
koki galimai daugiau kraujo 
karo reikalams. Daugiau kaip 
2<XX) žmonių JAValstytoėse iš
sijuosę kasdien litrais seikėja 
sveikų žmonių kraują ir krau
na j kraujo bankus. Dalį krau
jo konservuoja, o kitą dalį 
džiovina ir iš jo gamina krau
jo miltelius, kurie gali ilgai sto
vėti ir paskui lengvai vėl pa
verčiami kraujo plazma.

Ne tik karo metu, bet ir 
šiaip kasdien kraujo transfūzi- 
jos išgelbsti tūkstančius gyvy
bių. Kraujo bankai atidaryti iš
tisas 24 valandas ir prie kai 
kurių didesnių Nevv Yorko 
kraujo ėmimo punktų dieną 
naktj stovi eilutės žmonių, no
rinčių nusipirkti kraujo.

Kraujo davėjų irgi netrūks
ta. Vieni jį aukoja iš pasišven
timo ir žmoniškumo, kiti iš to 
uždarbiauja, nes už pusę litro 
kraujo mokama 35-50 dol.

Iš ko sudėtas kraujas?
Kraujas nėra toks jau pa

prastas skystimas. Tiek kraujo 
fabrikantams, tiek gydyto
jams, gydantiems ligonį ar 
darantiems kraujo transfūzi- 
jas, jis sukelia daug galvosū
kio.

Kraujas yra sudėtingas įvai
rių kūnų ir daugybės medžia
gų mišinys. Jei pažvelgtume į 
mažytį kraujo lašelį pro mikro
skopą. pamatytume, kad skaid
riame skystime plaukioja dau
gybė apskritų kūnelių — rau
donų ir baltų. Vienam kubi
niam milimetre tų raudonųjų 
rutulėlių suskaitytume 5 mili
jonus ir dar tų pačių atskirtu
me 5 rūšis. Jų dėka mes pai
mame iš oro deguonį ir rreuž- 
trokštame. Be raudonųjų ru
tulėlių. dar suskaitytume 10,- 
000 baltųjų kraujo kūnelių, 
kurių dar atskirtume 12 rūšių. 
Tai mūsų organizmo policija, 
saugojanti mus nuo mažojo pa
saulio — bacilų antpuolio. O 
jos kiekvieną minutę savo ne
suskaičiuojamom armijom pa- 
s'.mošusios mus nukauti. Dar 
labiau ištyrę kraujo skystimą-

KAM KRAVJAS YRA

REIKALINGAS?

Art metiką yra laimi pa
prasta. JAV Armijai kas 
mėnuo reikalinga 300.000
pin. kraujo. Gyventojai j 
duoda tik 30,000. Vadinasi, 
kiek dar jo trūksta bran
gioms mums 
gelbėti?

Gal sutikai ko nors grį
žusį iš dabartiniu kovu 
Korėjoje? Pasiteirauk jo.
kiek tas kraujas.
ėia. išgelbėja gyvybių ten.

Gynybos Departamen
tas sako tiesa, kati mes 
jau siekiame kraujo at
sargu dugnu. Neleisk jam 
visai išsekti. Gal ir paėiam 
prireiks, bet tada jau ne
begalėsi jo duoti.

Kreipkis dar šiandien j 
RA (DONA JI KRY2R ii 
ateik i talka.

KAZYS PAŠALTUONYS

• Apie kraujo bankus, 
vedybas ir beždžionę

• Kas yra tas mėlynas ar 
geltonas kraujas?

• Kraujo transfūzija
• Kodėl gimsta negyvi?
• Romanas ir kraujas

plazmą, rastume 27 svarbias 
baltymų rūšis, 5 riebalų rūšis, 
daugeli rūgščių, druskų, 8 
svarbesnių mineralų rūšis, vi
taminų, daugelį hormonų, enzi
mų, dujų, antikūnių ir daugybę 
kitokių gyvenimo nuotrupų.

Iš kraujo kūnelių ir kitų me
džiagų pasikeitimo gydytojai 
nustato ligos diagnozę ir seka 
ligos eigą.

Y

Kraujo grupės

Yra sakoma, kad bajorų 
kraujas buvęs mėlynas. Tačiau 
kiekvieno žmogaus kraujas y- 
ra skirtingas. Gal tik naujagi
mių kraujas kiek panašesnis, 
nors ir tas paveldi atitinkamas 
savybes iš motinos kraujo. Vė
liau, persirgus kokia liga, krau
jas įgyja tam tikrą atsparumą 
prieš tos ligos sukėlėjus vadi
namą imunitetu. Taip dienoms 
bėgant, gyvenimas įrašo krau
ju je vis naujų savybių. Visos 
tos savybės turi tik antraeilės 
reikšmės kraujo transfūzijoms.

Panašių savybių kraujas 
skirstomas į grupes. Kraujui 
grupuoti yra daugelis metodų. 
Vienas labiausiai paplitusių ir 
virtusių tarptautiniu metodu, 
vadinamas ABO grupavimu 
(A, B. AB, 0).

Norint ligoniui padaryti 
kraujo transfūzija. reikia, kad 
davėjo kraujas būtų tų pačių 
savybių, kaip ligonio, t. y. būtų 
tos pačios grupės.

Kas atsitiktų, jei ligoniui būtų 
suleistas skirtingos grupės 

kraujas?

Ligonio kraujas, pajutęs 
skirtingų savybių medžiagas, 
tuoj išeitų kovon prieš naujai 
įpiltą kraują, kaip prieš sveti
mą kūną, patekusį į organiz
mą. Tam tikros medžiagos, lyg 
tinklu, pradėtų gaudyti sveti
mo kraujo raudonuosius rutu
lėlius, juos surištų į krūveles 
ir iš ligonio kraujo pasidarytų 
kukuliai — kraujas sukrekėtų. 
Krešuliai užkimštų kraujo in
dus, ir žmogus mirtų.

Tačiau ir tos pačios grupės 
kraujas kartais iššaukia stip
rią reakciją, ir tik pradžioj nu
traukus transfūziją, ligonio gy
vybė išgelbima.

Kas sukelia reakciją transfū- 
zijos metu, kada kraujo grupės 

tos pačios?

Šitas dalykas ilgai buvo ty
rinėjamas, kol, pagaliau, prieš 
keletą metų buvo išaiškintas.

Dr. Landšteineris, priverstas 
išvykti iš Austrijos, atvažiavo 
į New Yorką ir čia pradėjo 
mokslinį darbą. Jis pasigavo 
vadinamą “rhėzos” veislės bež
džionę, kuri yra smulkaus su
dėjimo, neramaus, bet protin
go būdo, nesimpatiškos išvaiz
dos ir turi uodegą, kuri žydi 
skaisčiais raudona, tamsiai mė
lyna ir violetine spalva. Dr. 
Landšieineris paėmė jos krau
jo ir įleido vaisingai triušių pa
telei. Pastaroji po trumpo laiko 
pagimdė negyvus triušiukus. Iš 
to buvo padaryta išvada, kad 
tos beždžionės kraujuje yra 
faktorius, kuris triušių patelei 
neleido pagimdyti gyvų triui- 
šiukų. Tai ir buvo pavadinta 
Rh faktorium.

Rh—faktorius

Faktorium mokslininkai va
dina dalyką, apie kurį žino, 
kad veikia, kaip veikia, kad 
toks yra, tik gerai nežino, kas 
jis yra.

Rhėzos faktorius neleidžia, 
kad skirtingos veislės gyviai 
būtų suporuoti.

Rh faktorius randamas ir 
daugumos žmonių kraujuje. 

Senų tautų žmonės, kaip azia- 
tai, Rh faktorių turi visi. Pro
fesorius Haldane mano, kad 
europiečiai yra mišinys iš dvie
jų rasių, kurių viena turėjo Rh 
faktorių, o kiti neturėjo. Ne
turintieji Rh faktoriaus nuola
tos mažėja, ir ateis laikas, ka
da Rh faktorius gydytojams 
neskaudins galvos. Amerikoje 
iš 100 gyventojų 15 Rh fakto
riaus neturi.
Beždžionė—vedusiųjų pabaisa

Kas atsitinka, kai jaunuolis, 
turėdamas Rh faktorių veda 
mergaitę, kuri Rh faktoriaus 
savo kraujuje neturi? Tada 
motinos kraujas pagamina tam 
tikras medžiagas prieš savo 
naujagimį. Jos patenka į nau
jagimio kraują ir jį nužudo. 
Naujagimis gimsta prieš laiką 
negyvas, arba miršta tuoj gi
męs. Ilgą laiką gydytojams 
Rh faktorius buvo pabaisa, nes 
nebuvo priemonių, kuriomis 
būtų galima išgelbėti naujagi
mį. Galutinai išaiškinus Rh 
faktorių, atsirado ir priemonių, 
kuriomis kartais pavyksta 
naujagimį išgelbėti nuo mir
ties — nuo jo paties motinos 
žudomojo kraujo.

Iš minėtų tėvų gimęs vaikas 
atpažįstamas tuo, kad gimsta 

turėdamas “geltonligę”. Tuoj 
naujagimio kraujas išleidžia
mas ir pripilama šviežiaus gero 
kraujo. Jei tai atliekama grei
tai, vaikas pamažu pradeda 
kvėpuoti, širdis pradeda plakti 
ir vaikas išlieka gyvas.

Ką daryti su įsimylėjusiais?

Prieš keletą metų kai kurių 
valstybių spauda buvo pradėju
si diskutuoti klausimą, ar ne
vertėtų įstatymo keliu privers
ti besiruošiančius vedyboms 
patikrinti kraują ir įstatymo 
keliu nubraukti įsimylėjusių ro
mansą, jeigu vienas iš jų ne
turėtų Rhėzos beždžionės sa
vybių... Bažnyčia tuo klausimu 
netarė žodžio ir leido besituo
kiantiems laisvai apsispręsti.

Paskutiniu laiku įsitikinta, 
kad Rh faktorius gali iškrėsti 
daug nemalonių pokštų, kai į jį 
neatkreipiamas tinkamas dė
mesys. Dažniausia motinai, tu
rinčiais Rh negatyvų kraują, 
pirmas vaikas gimsta norma
lus. Bet jos kraujas jau įgyja 
tokių medžiagų, kurios žudo 
sekančius vaikus — jie gimsta 
negyvi. Tas pat yra ir su moti
na, kuri kada nors sirgo ir ga
vo kraujo transfūziją tos pa

PASAULINIS LAUKINIŲ ANČIŲ 
KONGRESAS

DR. V. LITAS

Britų salos dabartiniu laiku 
mato ypatingą gamtos reiški
nį: milžiniški laukinių ančių 
pulkai Didžiosios Britanijos 
vandenyse pradeda “kongre
są.” Kiekvieną viduržiemį ši
tas kongresas pradedamas su 
dideliu punktualumu, nes Ang
lijos žiemos nėra šaltos. Šios 
tradicijos laukinės antys laiko
si jau daugiau kaip šimtas me
tų. Tik dabar išaiškinta, kad 
laukinės antys yra globaliniai 
(žemės rutulio) paukščiai. 
Laukinė antis su žiedu ant ko
jos, paleista prie Londono, at
sidūrė Naujoje Žemėje (Nowa- 
ja Semlja). Britų salų laukinių 
ančių kongresas susideda iš 
Indijos, Šiaurės Rusijos. Lab
radoro, Havajų ir kitų kraštų 
ančių. Laukinės antys yra di
džiausi keliauninkai — kiti gy
vuliai joms neprilygsta. Britų 
gamtininkai dabar turi įdo
mią tyrimų sritį.

Reikia pasakyti, kad lauki
nės antys, skraidydamos tūks- 
čius kilometrų, neseka paskui 
saulę. Tai yra priešingas reiš
kinys kitiems paukščiams. Da
bar klausimas, kokia jėga stu
mia laukines antis atlikti toli
mus skridimus. Kada daugu
mas paukčių skrenda į šiltus 
kraštus, laukinių ančių elgesys 
dažniausiai priešingas. O tam 
yra dvi priežastys. Tam tikros 
laukinių ančių rūšys beveik 
nepriklauso nuo klimato. Ši
toms antims tinka poliariniai 
ir ekva toriai i niai vandenys. Jų 
savijauta visur puiki. Vienin
telis ančių reikalavimas: joms 
turi būti dumblo ir vandens, 
kur daugiausia maisto.

Bet šitie maisto šaltiniai nė
ra visada atviri. Du kartu per 
metus jie užsidaro. Pietų pus
rutulio saulė vasarą išdžiovina 
dumblei. Šiaurės žiema viską 
užsaldo. Antys tada pradeda 
tolimiausias ekspedicijas.

Tam tikros laukinių ančių 
rūšys per valandą nuskrenda 
110 km. (apie 70 mylių). Žie
mą Britų salas aplanko antys, 
kurių nuolatinė gyvenamoji 
vieta yra Rusijos tundrose. 
Taip pat dideli ančių pulkai at
skrenda iš šiaurinės Kanados. 
Galimas daiktas, .jos bėga nuo 
šalčių. Kanados laukines antys 
atlieka kelionę per Vakarų In
diją ir Karibų jūras, kol pa
siekia Angliją. Dalis Kanados 
ančių nuskrenda į Kaliforniją, 
o iš ten per Pacifiką ligi Ha
vajų. Labradoro kilmės lauki
nių ančių britų gamtininkai su
gauna gana daug.

Labui įdomi-Indijos laukinių 
ančių kelionė. Indijos antys, 
vasarą išdžiūvus pelkėm, trau
kia nė į Induso ir Gango upių 

čios grupės, bet su Rh pozity
vu. Tokia moteris kraujo trans- 
f ūži jos dėka pasveiko, bet jau 
niekada negalės turėti gyvų 
vaikų, jeigu jos vyras bus Rh 
pozityvus.

Todėl šiandien, norint pada
ryti kraujo transfūziją, Rh 
faktorius lygiai taip pat svar
bus ir nustatomas, kaip ir 
kraujo grupės.

Savo neišsižadėsi

Medicinos mokslas XX am
žiuje kraujo tyrime padarė to
kią pažangą, kokios žmonija 
nepadarė per 5000 metų. Ne
simpatinga, bet rimta beždžio
nė Rhėza šiandien vėl ima 
svarstykles į rankas, tik ne sū
riui dalinti ir sverti, bet pa
sverti žmonių blogiems dar
bams. Jeigu kas pavagia vai
ką, arba naujagimis sukei
čiamas su kitu, Rh faktoriaus 
dėka nusikaltimas tuoj išaiški
namas. Dėka Rh faktoriaus ir 
kitų pagelbinių tyrimų, tėvas 
negali teisme išsiginti savo vai
ko, o žmogžudžiai ir kiti kri
minaliniai nusikaltėliai išaiški
nami, jeigu jie nusikaltimo vie
toje paliko bent lašelį savo 
kraujo.

deltas, kur galėtų rasti daug 
maisto, bet jos pasuka į šiaurę 
Pandžabo kryptimi. Iš Pan- 
džabo antys patraukia per 
Hindukušo kalnyną į Samar- 
kandą. sovietiniam Uzbekista
ne. O iš Samarkando pasiekia 
Angliją. Tuo būdu padaro dau
giau kaip 10,000 km.

Tam tikros Indijos antys va
sarą pasiekia Naująją Žemę, o 
rudenį grįžta atgal. Šitas at
stumas lygus 5000 km. Klau
simas, kokiu būdu šitos antys 
perskrenda Himalajų kalnyną. 
Yra tik du atsakymai: antys 
pakyla bent 5000 m aukštumo 
arba jos daro didelį vingį ap
link Himalajų kalnyną. Dabar 
daugiau manoma, kad antys 
skrenda per kalnų viršūnes. 
Geografinis laukinių ančių “iš
silavinimas“ tikrai yra geras.

MIELIEJI KRETINGIŠKIAI

Daugumas iš Jūsų skaitėte 
lietuviškuose Amerikos ir Ka
nados laikraščiuose, kad gyd. 
Eugenijaus GEDGAUDO, gyv. 
Winnipeg, Man. šeimą ištiko di
delė nelaimė: Eugenijus, jo 
žmona ir dukrelė paguldyti 
Tbc sanatorijoje. Visi kretin
giškiai tremtiniai gerai prisi
mename energingą Eugenijų iš 
Kretingos pranciškonų gimna
zijos ir jo tėvelį, buv. tos gim
nazijos mokytoją ir direktorių. 
(Gautomis iš Lietuvos žiniomis 
buv. direktorius jau miręs.)

Todėl kreipiuosi į visus kre
tingiškius ir Kretingos pran
ciškonų gimnazijos buv. moki
nius Amerikoje ir Kanadoje, 
prašydamas aukų gyd. Eugeni
jaus Gedgaudo šeimai paremti. 
Mums, sveikiesiems ir dirban
tiems, paaukoji keletą dolerių 
nebus sunku, o Eugenijaus šei
mai bus didelė parama nelai
mėje.

Chicagoje ir apylinkėje gyve
nantieji aukas siunčia adresu: 
Juozas Kojelis, 8558 So. VVin- 
chester Avė., Chicago 20. III.

Clevelande ir apylinkėje gy
venantieji: Viktoras Palubins
kas. 6711 Borm Avė., Cleve- 
land 3. Ohio.

Nevv Yorko apylinkėse ir ki
tur gyvenantieji: Vladas Ba
rius. 56 Park Terrace, Bridge- 
port 4, Conn.

Iš anksto visiems dėkingas
V ladas Barius

CIVE to

MARCH 
DIMES
J A N U A R Y 2-31

Saulei vėl nušvitus, potvynio išvyti grįžta i namus ir valosi nuo 
užnešto purvo. (Beverly Glen, netoli Los Angeles, ( ai.)

ŽINIOS IŠ KALIFORNIJOS
LOS ANGELES

• Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija sudarė šių metų paren
gimų planą: Kovo 9 d. parapi
jos salės atidarymas pradeda
mas iškilmingomis pamaldo
mis, toliau seks lietuviškų val
gių pietūs su gaivinančiais gė
rimais ir koncertas. Dainuos 
Rygos (Latvijos) operos solis
tas Kaktinš ir Hollyvvood ope
ros solistė Florencija Karsokai- 
tė. Kovo 23 d. parapijos salėje 
bus rodomas mūsų kolonijos 
dešimtmečio gyvenimo ir įvy
kių kinas, ir dar bus linksmas 
pobūvis. Balandžio 4, 5 ir 6 d. 
parapijos rekolekcijos. Balan
džio 20 d., per atvelykį, para
pija ruošia linksmą vakarą su 
šokiais. Tądien parapijos cho
ras duos dainų ir kupletų kon
certą. Birželio 1 d. piknikas- 
gegužinė. Rugpiūčio 31 d. pik- 
nikas-gegužinė. Spalio 31 d. 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimas. Lapkričio 20, 21 ir 22 
d. parapijos metinis bazaras. 
Gruodžio 19, 20 ir 21 d. para
pijos 40 valandų atlaidai ir pa
siruošimas šventų Kalėdų 
šventėms.

• Lietuvių Tautinių šokių 
grupė, L. Zaikienės vadovauja
ma, sausio 27 d. par. salėje 
suruošė linksmą vakarą: paro
dė linksmą vaidinimą, padaina
vo ir pašoko tautinius šokius. 
Buvo ir skani vakarienė. Grojo 
M. Krafto kapela. Vakaro pel
nas paskirtas F. Belajui ligoje 
sušelpti.

• Visų katalikiškų organiza
cijų valdybos susirenka vasa
rio 3 d. šv. Kazimiero salėje 
aptarti, kaip sustiprinti veiki
mą ir pagyvinti organizacinį 
darbą.

• ALTo posėdis įvyks vasa
rio 3 d. šv. Kazimiero parapi
jos patalpose. Bus nustatyta 
Vasario 16 d. minėjimo prog
rama.

• Vyčiai vasario 27 d. ruo
šia tradicinį blynų vakarą, ku
ris bus parapijos salėje ir žada 
būti įdomus ir linksmas, kaip 
kiekvienais metais.

• Šv. Kazimiero salė para
pijos vadovybės nutaria duoti 
nemokamai parengimams or
ganizacijoms, dirbančioms šal
pos darbą, būtent: Aitui, Bal
tui ir Lietuvių Tremtinių Savi
šalpos Draugijai. Bet .jos turės 
padengti tik faktinas dujų, 
šviesos ir švaros palaikymo iš
laidas.

• Mrs M. Petraitienė, Chi- 
cagos Aušros Varių par. narė 
ir veikėja, atvyko į Los Ange
les aplankyti savo sūnų adv. 
Juozą Petraitį. Alto pirminin
ką, šv. Kazimiero parapijos 
juriskonsultą ir buv. L. Vyčio 
redaktorių.

• Petras Barkauskas, L. Vy
čių pirmininkas, yra pavyzdin
gas parapijos komiteto narys. 
Parapijos salės pogrindyje 
(beismente) padarė vandentie
kio ir kt. įrengimų remontą. Ir 
už tą darbą neėmė nė vieno 
cento. Specialistai sako, kad 
jis parapijai sutaupė per 2.000,- 
00 dol. ’

• Juozas Apkėnas. staiga 
miręs, palaidotas sausio 17 d.

• Edvardas Bartkus, parapi
jos salės pogrindy je sutvarkė 
salės laidus, įvedė naujus liz
dus, pertvarkė senus. Ir už tą 
darbą taip pat nieko neėmė. Jis 
yra taip pat L. Vyčių narys. 
Kaip matote, L. Vyčiai ne tik 
pinigais remia bažnyčią, bet ir 
aukoja nuo darbo atliekamą 
brangų laiką ir už tai neima 
pinigo.

• Ona Brizgelienė paguldyta 
į ligoninę operacijai. Jai turės 
laužti kojos kaulą, sulyginti ir 
taip pat išimti nereikalingas 
skeveldras. Ji prieš keletą me
tų turėjo sunkia auto nelaimę.

Albumas - knyga išleista šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
atžymint 1941-1951 metų pir
mą jos gyvavimo dešimtmetį. 
Yra apsčiai istorijos ir parapi
jos gyvenimo įvy kių, paveiks
lų. Knygos išleidimas kaštavo 
788 doleriai.

• Antanas Pabrėža, atvykęs
pagal senelių kvotą tremtinys, 
apsigyveno šv. Onos senelių 
prieglaudoje (St. Ann's Home 
for the Aged). Yra patenkin
tas. Lietuvoje, Plungėje, turėjo 
nuosavą vaistinę ir namus. Bu
vo turtingas. Jo sūnus įsikūrė 
Australijoje*. Antanas Pabrėža 
yra L. Baltrušaitienės, operos 
solisto VI. Baltrušaičio žmonos 
dėde. J. Smilga

SAUSIO MĖNESIO

A I I) A I
Pirmasis šių metu “Aidu” 

numeris išėjo pasipuošęs 
garsaus dailininko V. Dobu
žinskio paveikslu, kuris vaiz
duoja žiemą Kauno priemies
tyje. Numeris svarus savo 
patiekta medžiaga. Zenonas 
Ivinskis išsamiame sįraips 
nyje nušviečia vysk. Bučio 
asmenybę kaip žmogaus, vie
nuolio ir lietuvio. Jonas Ka
rys - Kareckas rašo apie Lie
tuvos valiutą amžių bėgyje, 
kartu pailiustruodamas vi
sus lietuviškus pinigus pa
veikslais. Dailiosios literatū
ros puslapiuose randame 
nobelio laureato Pa e r Ijt- 
gerkvisfo eiles, Henriko Na- 
gio pluoštą eilėraščių ir Vin
co Ramono novelė — Rau
dona skarele. Kūrybos pa
saulyje plačiai recenzuoja
mos J. Savickio, Aloyzo Ba
rono knygos, mokslo skilty - 
se rašo prof. K. Pakštas,— 
Kurie plotai turėtų priklau
syti atstatomai Lietuvai. Po
litikos apžvalgoje prisimena 
me praeitų metų |H»litiniai 
Įvykiai. Numeris iliustruo
tas dail. Galdiko ir Petravi
čiaus kūriniais ir įvairiomis 
nuotraukomis.

Kviečiame kiekvieną lie
tuvi inteligentą užsisakyti 
AIDUS. Prenumerata: -IAV 
ir P. Amerikoje — metams 
5 dol., Kanadoje 5,50 dol. 
(kanadiškais G dol.). Kitur 
G dol Administraciojs adre
sas: AIDAI. Kennebunk
Port, Mr. •
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• Kun. dr. K. Gečys 1950 
metais baigė Fordham univer
siteto politinių mokslų skyrių, 
o š. m. sausio 18 d. apgynė di
sertaciją "Sovietų piliečių kon
stitucinės teisės” (The Soviet 
Bill of Rights. 355 pusi.) ir 
gavo filosofijos daktaro laips
ni-

• Prel. S. Dobinas, Mt. Car
inei. Pa. šv. Kryžiaus parapijos 
vardu tremtinių šalpai atsiun
tė Ralfui 103.00 dol.

• L. K. Federacijos susirin
kimas Pittsburghe šaukiamas 
vasario 10 d. 7 vai. vak. Kazi
miero mokyklos patalpose. 
Kviečiami atstovai visų katali
kiškų draugijų.

• Pittsburgho Ralfo apskr- 
tis labai pagyvino savo veiklą. 
Paskutiniu laiku Balfo centrui 
atsiuntė $800.00 iš kurių Diep- 
holzo gimnazijai skiria S200.00. 
džiovininkams sanatorijose — 
$100.00, o už likusius pinigus 
bus nupirkta maisto ir pasiųs
ta tremtiniams Vokietijoje.

• Antanas Grinius, Detroite, 
laimėjo sidabrinį dolerį radijo 
valandų "Lithuanian Melodies” 
konkurse.

• Chicagos Mokslo ir Pramo
nės muziejaus vadovybė Dai
navos ansambliui atsiuntė pa
dėkos laišką už gražiai atliktą 
kalėdinę programą Lietuvių 
Dienoje.

• Vikt. Jasaitis, chemikas 
neseniai atšventė 50 metų amž. 
sukaktį. Jis bendradarbiavo 
"Kosmos”. "Mūsų Žinyne" ir 
kituose moksliniuose žurnaluo
se. Dabar dirba vienoje karinės 
gamybos įmonėje. Californijo- 
>•

Vaterbnry, Conn.
Kristaus Kančios Arkibrolija

sausio 20 d. turėjo susirin
kimą. Arkibrolijos sekretorė 
U. Liutkevičienė padarė 1951 
metų veiklos pranešimą. Misi
joms. šv. mišioms ir kitiems 
labdaringiems tikslams draugi
ja per metus yra paaukojusi 
$180. Draugija yra susitvėru
si tk prieš vienus metus, bet 
jau daug yra nuveikusi ir duo
da gražių vilčių ateičiai.

Šv. Juozapo parapjos klebo
nas kun. J. Valantiejus susi
rinkime padarė pranešimą apie 
parapijos kasos stovį. Parapija 
turėjo 90.500 dol. pajamų. Sko
los Išmokėta 12.000 dol.

"Aidu” žurnalo vakaras į- 
v.vks vasario 10 d. 6 vai. lietu
vių salėje. Pirmą kartą Cleve- 
lande statoma J. Grušo 4 veiks
mų drama "Tėvas”. Režisuoja 
aktorius P. Maželis. Vaidina: 
J. Damušienė, A. Geležinvtė. 
Pėteraitienė. Samsonaitė. V. 
Žitkutė, K. Cicėnas. Z. Dučma- 
nas. P. Lėlys, A. Liutkus. Alf. 
Braziulis. K. Gaižutis. M. Mic
kevičius. V. Maziliauskas. De
koracijos dail. V. Raulinaičio. 
Bilietai po 1.50 ir 1.00. moki
niams po 50 c. iš anksto gauna
mi spaudos kioske. Dirvoje ir 
pas platintojus. Be abejo, tai 
bus vienas iš rimčiausių šios 
rūšies vakarų Clevelande. tad 
nepraleiskime progos pamatyti 
scenoje vertingą veikalą.

Visu trijų Balfo skyrių pini
ginė rinkliava vykdoma visu 
atsidėjimu. Aukotojai aplanko
mi namuose, jų jieškoma dar
bovietėse. paaukoti galima 
spaudos kioske. Dirvoje: nori
ma. kad neliktų neaukojęs nė 
vienas dar gyvas lietuvis. Au
kos renkamos aukų lapais, pa
sirašytais visų trijų Balfo sky
rių atstovų ir atžymėtais Bal
fo 38 skyriaus antspaudu. Ligi 
sausio 21 d. jau buvo aplankyti 
136 aukotojai ir surinkta 490 
dol. Po 10 dol. aukojo 9. po 6 
—2. po 5 — 54. po 3 — 16. po 
2 — 15 ir po 1 dol.—40 auko
tojų. Daugumas reikalą su
pranta ir aukoja nesunkiai, ta
čiau pasitaiko ir tokių pasitu
rinčių žmonių, kurie sunkiai 
atiduoda net dolerį. Tačiau 
džiaugiamės ir šiais aukotojais, 
nes ir iš dolerių susidaro su - 
mos. O jų dabar taip reikia. 
Rinkliava bus vykdoma iki va
sario 10 d. A. B.

Balfo 55 skyriaus vakare 
sausio 19 d. lietuvių salėje pro
gramą atliko Ed. Vapkevičiaus 
vadovaujama ketveriukė (be jo 
paties, dar A. Kavaliūnas. V. 
Giedraitis ir V. Raulinaitis). 
humoristai B. Auginąs ir V. 
Raulinaitis. pranešėju buvo B. 
Auginąs. Visa neilga programa 
— tai pažvelgimas į lietuvišką 
gyvenimą iš juokingosios pu
sės. Vykusiai juokinti nėra 
lengva, bet programos auto
riui B. Auginui pavyko duoti 
nusisekusio sąmojo gabalų.

Klausytojų atsilankė nedau- 
giausia. bet Balfas pelno turės.

Vakaras buvo pradėtas šo
kiais. tad atėję tik programos 
pasiklausyti turėjo valandą su 
viršum laukti. Reikėjo tiksles
nės informacijos.

KVIEČIAME UŽSISAKYTI 
plačiausiai Amerikoje skaitomą laikrasTj 
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“DARBININKAS” buria aplink save daug bendradarbių ir 
yra geriausiai informuotas lietuvių laikraštis.

Metams kaina ......................
Brooklyne .............................
Pusmečiui ..............................
Užsienyje .................................

Susipažinimui siunčiam nemokamai.
Užsisakyti galima sekančiu adresu: 

“DARBININKAS”
680 Biishuick Avenue 366 W. Broadway
Brooklyn 21, N. Y. So. Boston 27, Mass.

GLenmere 5-7068 SO 8-268*

$5.00
5.50

$3.00
$5.50 i

JACK J. STEKAS, Dir.

1264 White SL, Hidride, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

Jau 11-ti metai kai visi klauso— š
j 

"Lietuvos Atsiminimų” t
RADIJO VALANDŲ A 

į
Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p

i
Stotis WEVD (New York) — į

1330 kil., 107.5 meg.

Jaunimo vakaro, Kultūros 
Fondo surengto sausio 20 d. 
lietuvių salėje, programoje pa
sirodė visas būrys mūsų mažų
jų ir jaunųjų menininkų. Pa
čios mažosios buvo pianistės 
Obelinytė ir Alkaitytė. A. Sme
tona, paskambinęs Beethoveno 
Mėnulio sonatą c moli op. 27 
Nr. 2. pasirodė turįs ir ritminį 
pajautimą, ir muzikinį pergy
venimą. ir subtilų užgavimą. 
Pianinu skambinę V. Graužinis 
ir G. Klimaitė taip pat turi 
skonį ir techniškai yra jau toli 
pažangę. R. Maicanaitė, nors 
nestipraus balso, jau yra sim
patingos interpretacijos daini
ninkė (anksčiau ji dainavo 
Čiurlionio sansambly). B. Sruo
gos ir Verlaino kūrinius dekla
mavo N. Ambrazaitė ir R. Bra- 
ziulvtė. Savos kūrybos humo
ristinių eilėraščių paskaitė A. 
Barzdukas.

Kultūros Fondas, surengda
mas šį vakarą, atliko gerą ir 
gražų darbą.. Čia lietuvių vi
suomenei buvo parodytos pra- 
siskleidžiančios jaunųjų meni
nės jėgos, kaikurios labai rim
tai dirbančios ir žadančios di
delę ateitį. Viešas pasirodymas 
bus naudinga paskata ne tik 
joms pačioms dar rimčiau dirb
ti. bet ir visam jaunimui jų 
pastangomis susidomėti bei už
sikrėsti. Reikia tikėtis, kad pa
našių vakarų bus surengta ir 
daugiau.

Klausytojų teatsilankė per 
du šimtus. Programos daly
vius jie priėmė labai šiltai.

Tremtinių Draugijos metinis 
susirinkimas buvo sušauktas 
sausio 20 d.’lietuvių salėje. Val
dybos pranešimus padarė pirm. 
P. Stravinskas ir iždin. Dundu- 
raitė. Draugijai rūpėjo tenkinti 
visus iškylančius lietuvių rei
kalus. Visų pirma ji jungėsi į 
kovą su Lietuvos pavergėju— 
stengėsi sudaryti prieškomunis- 
tinį frontą, aktyviai prisidėjo 
prie genocido surengimo ir kt. 
Toliau rėmė lietuvišką švieti
mą tiek vietoj, tiek Vokietijoj 
per specialiai sudarytą komisi
ją. Skatino Lietuvių Bendruo
menės steigimo iniciatyvą, do
mėjosi lietuvių solidarumo bei 
sugyvenimo ugdymu, kėlė savi
tarpinės pagalbos reikalą ir t.t. 
Vykdydama įsipareigojimus, 
valdyba jau įmokėjo ketvirta
dalį sumos už vitražinį langą 
naujosios parapijos bažnyčiai, 
kur yra įrašytas ir aukotojų 
vardas “Lietuviai Tremtiniai.”

E iždininkės pranešimo pa
aiškėjo. kad nario mokestį 
tremtiniai moka labai silpnai. 
Kaikurie net susirinkimuose 
aktyviai dalyvaują nėra nieko 
įmokėję. Draugijos metinė a- 
pyvarta — 1316 dol.

Kontrolės komisijos aktus 
perskaitė A. Jonaitis.

Susirinkimas, radęs. kad 
draugijos vykdomieji organai 
esamomis sąlygomis yra pada
rę viską, kas buvo įmanoma, už 
jų veiklą pareiškė padėką. Taip 
pat atskira padėka buvo dar 
pareikšta ir komisijai Diephol- 
zo gimnazijai remti — ši ko
misija per savo veiklos metus 
surinko apie 1000 dolerių, be 
kurių Diepholzo gimnazijos iš
laikymas vargu ar būtų buvęs 
įmanomas.

Naują valdybą išrinkti pasi
rodė neįmanoma, nes pastaty
tieji kandidatai vienas po kito 
nusiiminėjo savo kandidatūras. 
Todėl teko prašyte prašyti į 
valdybą įeiti, šiuo būdu buvo 
sudaryta šios sudėties valdyba: 
A. Balašaitienė, V. Braziulis, 
Edv. Ka menas, St. Lazdinis ir 
Ed. Steponavičius.

Kontrolės komisija palikta ta 
pati: A. Jonaitis. G. Graužinis 
ir Alf. Telyčėnas.

Susirinkimas, trukęs dau
giau kaip dvi valandas, praėjo 
ramia ir darbinga nuotaika. 
Tik K. Cicėnas priekaištavo St. 
Barzdukui ir P. Stravinskui pa
sisakiusiems spaudoje dėl

šv. Vardo draugijos vajus
Šv. Vardo Draugija paskuti

niame savo susirinkime nutarė 
pravesti naujų narių įrašymo 
vajų. Šv. Vardo vyrai pasiryžę 
visus parapijos vyrus suburti 
savo draugijon. Tam tikslui 
išrinkta komisija, kurios nariai 
asmeniškai kalbins vyrus ir ra
gins juos būti Šv. Varrdo Dr- 
jos nariais.

Pereitą savaitę valdyba iš
siuntinėjo apie 150 pakvietimų 
savo nariams j metinius pusry
čius, kurie įvyks vasario 10 d. 
po 8 vai. mišių ir bendros ko
munijos. Tikimasi iki to laiko ir 
naujų narių nemažai surinkti. 
Kalbėti pakviestas vienas pro
fesorius iš Merrimack kolegi
jos.

Dirbančiųjų rūpesčiai
Arlington tekstilės įmonė, 

kurioje pereito karo metu dir
bo 7500 darbininkų, po karo 
dirbančiųjų skaičių sumažino 
iki 4000. Paskutiniu laiku ten 
bedirba tik 2000 darb. Ta
čiau, šiomis dienomis, nė patys 
fabriko savininkai nebeslepia, 
kad greitu laiku mašinos bus

perkeltos į pietines valstybes. 
Suprantama, kad ir tie 2000 
"laiamingųjų” yra rimtai susi
rūpinę ateities pragyvenimu. 
Jų skaičiuje liks be darbo ne
maža ir lietuvių.

Kitos audyklos "Wood Mill” 
(ji laikoma didžiausia savo 
srities įmone visame pasauly
je) prezidbntas Francis W. 
VVhite, kuris yra ir President 
of American Woolen Co., sau
sio 17 d. kalbėjo “Chamber of 
Sommerce” suruoštame suva
žiavime. Nors jo kalbą spauda 
ir visi girdėjusieji pavadino 
pilna meilės ir širdies, bet ir jis 
pasakė skaudžią tiesą: “Jei 
darbininkai ir darbdaviai nesi
stengs nuoširdžiai bendradar
biauti, dirbtuvės bus priverstos 
kraustytis kur nors kitur.” 
Daroma išvada, kad ir ši di
džiausioji dirbtuvė jau rimtai 
galvoja “skristi į pietus”. At
simenant, kad Lavvrence iki 
šiol buvo beveik išimtinai tik 
tesktilės pramonė, ateities 
darbo klausimas kasdien daro
si skaudesnis ir opesnis.

V. Ciuk.

ROCHESTER, N.Y.
Lituanistinių kuršy daly

viams praeitą penktadienį po 
A. Jančio paskaitos, iš Lietu
vos geografijos kurso, J. Mor
kūnas parodė ekrane Lietuvos 
vaizdų filmą. Pamatėme Klai
pėdos miestą, Klaipėdos krašto 
gražesnes vietoves ir vasarvie
tes, Palangą, svečiuose pas 
buv. prez. A. Semtoną, A. 
Stulginskį, 1935 m. ateitininkų 
suvažiavimą Telšiuose, kelionę 
Nemunu, Kauno miesto gra
žesnes vietoves, Vilniaus mies
tą ir jo istorinius bei meno pa
minklus. Filmą truko apie pus
antros valandos.

— Vasario 16 d. minėjimas 
Rochestery įvyks vasario 24 d. 
šventėn atvyksta vysk. V. 
Brizgys.
— Šv. Marijos draugijos 1952 

mėty valdybos išrinktos šios 
veikliosios rochesterietės: pirm. 
Ona Mockevičienė, vicepirm. 
E. Norkeliūnienė, fin. rašt. E. 
Cirvinskienė, protokol. rašt. M. 
Plate - Platakienė, kasinink. V. 
Dirsienė, ligonių lankytojai M. 
Čepas, revizijos k-jon. V. Zlat
kus, Kurkulis ir maršalka M. 
Maldeikis.

— Šv. Jurgio draugijos val
dybon: pirm. U. Norkeliūnas, 
vicepirm. M. Pabrinkis, protok. 
rašt. M. Ventys, fin. rašt. Vid
mantas G., kasin. K. Zlatkus, 
ligonių priž. P. Denys, maršal
ka P. Rajeckas.

— Šv. Petro draugijos valdy
bon: pirm. J. Levickas, protok. 
rašt. M. Ventys, fin. rašt. 
Bartmanas Jonas, kasin. Bar- 
tašius, maršalka P. Peckus, li
gonių priž. P. Krajeris ir vice- 
pirm. Silv. Butrimas.

Visos čia paminėtos draugi
jos yra savišalpos pobūdžio.

— Danty gyd. SL Vedeikyte 
ir dr. inž. S. skėrys susižieda
vo. Abu jaunieji yra tremtiniai 
ir aktyvūs lietuviškųjų organi-

“Naujienų” korespondento Cle- 
velando lietuvių gyvenimo ap
rašymų. Kai pereitame draugi
jos susirinkime buvo siūloma 
šiuos tendencigus ir melagin
gus aprašymus pasmerkti, Ci
cėnas energingai pasiūlė pa
smerkimą atmesti ir pagrasė, 
kad dabar būsią “netaip para
šyta.” Kada iš tokių “užsimo
jimų” buvo spaudoje pasijuok
ta, Cicėnas pasijuto įžeistas. 
Šiame susirinkime jau sakėsi 
nieko bendro su anomis “Nau
jienų” korespondencijomis ne
turįs. Ir labai gerai. Tad kam 
tada reikėjo kišti pirštus tarp 
durų? Juk buvo parašyta taip, 
kokį įspūdį pats Cicėnas suda
rė. Tai jam priminė ir j prie
kaištą atsakęs Stravinskas.

I susirinkimo prezidiumą bu
vo pakviesti V. Rastenis 
(pirm.,), Pr. Karalius (sekr.) 
ir V. Januškis. St B.

zacijų nariai. Vestuvės įvyks 
Rochestery vasario 2 d.

— Vasario 10 d. Rochestery 
lietuvių parapijos salėje yra 
ruošiamas didžiulis ir labai tur
tingas laimėjimas dovanų. įėji
mas laisvas. Bus daug įvariau- 
sių laimėjimų. sb—

New Haven, Conn.
Ralfui pasiųsta 500 svarų 

rūbų
Klebono kun. A. E. Gradec- 

ko rūpesčiu gruodžio mėn. su
rinkta mūsų parapijoj 500 sva
rų rūbų, kurių didžiumą su- 
aukavo svetimtaučiai, nes kle
bonas per kelius sekmadienius 
iš sakyklos prašė kiekvieną, 
kuris turi atliekamų rūbų, at
nešti į parapijos svetainę. Kle
bonas savo pastangomis ir lėšo
mis pasiuntė į Balfo centrą. 
Taipgi šv. Kazimiero parapijos 
vardu pasiuntė $25.00.

Balfo skyriaus valdyba pa
reiškė klebonui kun. A. E. Gra- 
deckui nuoširdžią padėką už 
jo gerą širdį ir dideles pastan
gas — pagelbėti mūsų sesėms 
ir broliams tremtyje.

Ruošiamasi Vasario 16-tos 
minėjimui

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 17 d. Iškilmin
gos mišios 10:00 vai. šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje. Iškil
mingas aktas 5:00 vai. vak. pa
rapijos svetainėje. Bus meninė 
programa, kurią išpildys trem
tinių meno ratelis, taipgi daly
vaus šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas varg. 
Aug. Rosselli. Paskaitą skaitys 
prof. Juozas Vėbra. Taip pat 
kalbės klebonas kun. A. E. Gra- 
deckas.

įėjimo mokesčio nebus. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Mūšy ligoniai. Dar vis serga 
sąjungietė Ona Dėkas, kuri 
jau grįžo iš ligoninės ir gydosi 
savo namuose. Rimtai susirgo 
Jonas Tamulis, gydosi namuose 
Nuoširdžiai užjaučiam ligoniui 
ir linkim greitai pasveikti.

Atostogauja. Petras ir Ona 
Csai išvyko j St. Petersburg, 
Fla. dviem mėnesiam atostogų. 
Taipgi išvyko ir Ona Cirvins- 
kienė. Linkim visiems malonių 
atostogų. M.

Kaina: Amarlkaja |&00; kitur—8S-N 
Pinigu* Ir užsakymus siųs k lt ei 
' KOLUT*, R. O. tax 22, *

Mentalia ttatlon, Bmektsn N, Mass.

Miss Mary Joe Connolly, besi rodanti per televizija, yra saugoma 
ginkluotu sargybiniu, kaip koks bankas. Ji visa deimantinė. Suk
nelė jos, nusagstyta 100,000 perlu, vertu $100.000. Keturios sagės 
vertos $250,00, rankinukas — $40,000, apyrankė — $40,000, auska- 
riai — $15,000 ir kiti žibučiai — $35,000. Tik viena suknelę ji keti
na padovanoti vėžio ligos tyrinėjimo institutui. Tačiau bijo, kad ir 
per televizija kas žiūrėdamas jos “neapvogtu.”

ELIZABETH, N. J.
Dr. St. Ankudavičius įgijo 

praktikos teises
Malonu girdėti, kad vis dau

giau ir daugiau mūsų tautiečių 
prasimuša į laisvųjų profesijų 
darbuotojų eiles.

Pereitų metų pabaigoje dr. 
Stasys Ankudavičius, gyvenąs 
Elizabeth, N. J., išlaikė egza
minus ir įgijo gydytojo prakti
kos teises Marylando valstybė
je.

Dr. St. Ankudavičius yra gi
męs 1909 m. balandžio 22 d. 
Pilviškiuose. Medicinos moks
lus ėjo V. D. universitete, 
Kaune. Studijas baigė ir diplo
mą įgijo 1937 m. Iki pasitrau
kimo iš Lietuvos gyveno Kupiš

kyje ir vertės gydytojo prakti
ka.

Vokietijoj, didžiulėje Hanau 
stovykloje, buvo lietuvių sek
toriaus ambulatorijos vedėju, o 
vėliau stovyklos ligoninės vedė
ju. I JA V-bes atvyko 1949 
m. Metus dirbo kaip internas 
Alexian Brothers ligoninėje. 
Elizabethe, po to persikėlė re
zidento pareigoms į Rahvvay 
Memorial ligoninę, kur ir tebe
dirba.

Sveikiname daktarą įgijusi 
praktikos teises ir linkime sėk
mingai įsikurti ir dirbti savo 
pamėgtoje srityje. . Nevėžis

PRADEDAMAS LDS VAJUS

Kearny, N. J.
Šv. Vardo Dr-jos visuotinia

me susirinkime išrinkta valdy
ba 1952 metams: Dv. vadas— 
kun. Pocius, pirm. — Grinevi
čius, vice-pirm. Belinskas, fin. 
sekr. Alicks Ch.. sekr. Jaraška. 
ižd. Pilas. Kark. Bagdonas, 
namo kom. pirm. Velevas, kl. 
ved. Case, teis. pat. dv. Paulis.

1951 m. baigti su pelnu. Ka
lėdų proga apdovanoti visi dir
bantieji, seserys pranciškietės 
S100, per vietinį BALF skyrių 
paaukota R. Jonaitytei gydyti 
$10.

Iš prenumeruojamų Liet. 
Kat. Spaudos Centro knygų su
darytas knygynėlis. Gautąsias 
knygas nariai paėmė skaityti.

Dabar pirm, ir išrinktoji 
kom. rengiasi šios draugijos 
salėj sausio 31 d. priimti Es- 
sex aps. šv. Vardo Dr-jų atst. 
suvažiavimą, kuriame numato
ma dalyvaus apie 150 atstovų, 
kurie atstovaus apie 60 para
pijų. Tam suvažiavime daromi 
pranešimai, skaitomi referatai, 
vedamos diskusijos kat. akci
jos klausimais. Visi draugijos 
nariai kviečiami dalyvauti ste
bėtojais.

• E. B. Steele, Washingtono, 
D. C., Lietuvių Draugijos pir
mininkė, draugijos vardu per 
Balfo centrą R. Jonaitytei gy
dyti atsiuntė $37.00, o Diephol
zo gimnazijai $90.40.

LDS veiklai sustiprinti ir Są
jungai daugiau narių laimėti. 
LDS centro valdyba pakvietė 
TT. Pranciškonus į talką, šiuo 
metu ruošiamas kelionės marš
rutas ir netrukus bus pradėta 
lankyti LDS kuopos.

Vasario pradžioje vienas TT. 
Pranciškonų lankys 65 kuopą. 
Nashua. N. H. Vasario 3 d. sek
madienį, 3.30 p.p. šv. Kazimie
ro parapijos salėje Nashua, N. 
H. šaukiamas LDS 65 kuopos 
narių susirinkimas, kuriame 
paskaitą skaitys T. Jonas Ado
mavičius, OFM. Susirinkime 
kviečami dalyvauti visi lietu
viai darbininkai. Tą patį sek
madienį vasario 3 d. tuoj po 
pamaldų 11 vai. kviečiamas 74 
kuopos susirinkimas Manches- 
ter, N. H. Atvykęs T. Pranciš
konas pasakys atitinkamą pa
mokslą bažnyčioje ir laikys pa
skaitą salėje.

Tel. POPlar 4110

Cha ries J. Roman
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo irtilt* 
Didele, graži koplyčia, erdvi anie 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės diena tr naktį

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKI S. Direktorius 
tFATAPfFNIAIS 2 VAL. POPIET. —WWKI. 1600 kr

GYVUOJA PER 15 METU
Oro Pangonis transliuojami (vairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai, ir t.t Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STRFET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

J. P. GINK C S AD. JEZA VITAS V. I BAREVTCTUS
Direktorius Muzikos Dir. rranriimy Dir.
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Naujai atvyko
Emma, Myko-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue
Me-

Res. 87 Oriole Street

j

WEST ROXBURY, L JS
TeL PA. 7-9402-M

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

Bostone ir apylinkėse

Algimantas
Au-
Ed-

Brooklyn 5, N. Y. 
TeL MADi 4-2829

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

Šuiminas, Jonas
Tijūnaitis, Olga, Rapolas, 

Rudis, Harold, Bruno
Vasiliauskas, Pranas
Weiss, Bertha
Zachries, Adol

P. J. BAGDANAVIcIUS, M. D
Bandziukas, 

las, Algirdas
Bielkevičius,
Broksas, Martin, Eve.

gust, Rūta, Arthur, Helda, 
uard, Hei-mann

Deringas, Aleksandras
Dorkovvski. Kari, Berta,

ta, Ruth, Erika
Fischer, Wilhelm, Petronel- 

la, Leon, Anton, Jonas, Marga- 
rete, Ingrid

Frantz, Martha
Gerčys, Alfonsas, Johanna, 

Kęstutis
’ Gribauskas, Antanas

Huff, Emmi, Gustav, Harry, 
Armin

Jakštas, Kazys, Jadvyga, 
Aušra

Juodeika, Jonas
Mantautas, Vaidievutis 
Menatavičius, Jonas 
Murinaitė, Valerija 
Pienius, Ella
Remys, Juozas, Valė, Adelė, 

Edmundą.
Reazitė, Rose, Arvyd 
Sakalauskas. Kipras, Ona 
Šaltis, Vaclovas 
Ščepavičius, Seimą
Šimkus, Aleksandras, Anni, 

Ingrid
Stupinkevičius, Agota, Česla- 

vas, Sigitas

Prašo garantijos:
(German Ethnic)

Daukšas, Andreas, gim. 1912 
m. gruodžio 4 d. — auto me
chanikas; Daukšas, Anne Lie- 
se, gim. 1916 m. gruodžio 28 d. 
Adresas: An der Mauer 46
(24a), Luebeck, British zone,_ 
Germany.

Ilgelis, Gustavas, gim. 1888. 
IX. 15 d.
XII. 22 d.; Meta — 1932. V. 15 
d.; adresas: Feldkahl Nr. 32, 
uber Aschaffenburg, Germa
ny.

Bandze, Erich. gimė 1919.
— mašinisto padėjėjas;
— 18.1.15; Ingeborg- 
gim. 29.VII.49. Odresas 
Rehberg Haus 51, Ba-

kalvis; Ona—1894.

gim. 1910 m. vasario 9 d. siu- Į 
veja; Kudžmaitė, Genovaitė, Š 
gim. 1942 m. vasario 21 d. Ad
resas: (23) Post Ofen b Olden- 
burg, Lager Wehnen, Germa
nu.

IV. 6.
Asna,
Irene
(17b)
den, Germany.

Prašo afidevitu:
Eitschas, Joscph. 

Aherensburg (24a) 
burg, Pappelvveg 22, 
zone, Germany.

Kudžmienė, Ona,

Adresas 
b Ham- 
British

Vincenta,

S P 0 R TAS

ats-. i apie 
PA-

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

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

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

ZALETSKAS
FUNERAL * HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskm 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas diena ir naktį.
Koplyčia šermenims dykaL 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0818 

SOuth Boston 8-2889
4.

RAMUNIŲ ŽIEDAIi
Li

RAMUNIŲ ŽIEDAI

‘ Lithuaman 
Furniture Co.

MOVERS-
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movers

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

* Geriausiu sportininku 1951 m. 
išrinktas išgarsėjęs Princeton uni
versiteto amerikiečių futbolo žaidė
jas Diek Kazmaier. Geriausia sporti
ninke išrinkta Maureen Connoly, 
kuri būdama 16 metų amžiaus, lai
mėjo Amerikos teniso pirmenybes.

* George Mikan. kuris vadinamas 
Mr. Basketball, neseniai profesiona
lų krepšinio rungtynėse sumetė 61 
tašką. Minneapolis, už kuri Mikan 
žaidžia. laimėjo tas rungtynes prieš 
Roehesterj 91:81. Tai buvo rekordi
nis įvarčių skaičius tarp šios srities 
profesionalų, tačiau Joe Fulks. iš 
Philadelphijos, 1949 m. per vienas 
rungtynes sumetė 63 taškus.

* Essen’o miesto stadione nese
nai susitiko Luxemburgo ir Vokie
tijos futbolo rinktines. Vokiečiai, ku
rie žaidė su daugeliu antros koman
dos žaidėjų, rungtynes laimėjo 4:1.

* Iš New Yorko i Japoniją nu
vykusi mėgėjų ledo rutulio komanda 
sužaidė visą eilę rungtynių. Be jau 
praeitame numeryje minėtų laimč-

jimų. amerikiečiai dar laimėjo prieš 
Japonijos rinktinę, rezultatu . 5:4. 
šias rungtynes stebėjo Gen. Ridgvvay 
ir ja[>onų didikai. Kiti susitikimai a- 
merikiečiams nebuvo taip sėkmingi: 
Prieš Japonijos rytų rinktinę jie pa
siekė lygiąsias 4:4, prieš Kanto rink
tinę 5:5, o dar anksčiau sužaistose 
rungtynėse prieš Japonijos rinktinę 
amerikiečiai pralaimėjo 7:8.

* Futbolo pokalo
Anglijoje 
Blaekpool 
nusileisti 
klubui iš

* FC Nuerenberg lankėsi Ispani
joje. 35.000 žiūrovų stebėjo rungty
nes prieš Athletico Bilbao. kuris da
bar veda Ispanijos futbolo pirmeny
bėse. Rungtynes vokiečiai pelnytai 
laimėjo rezultatu: 4:2. Vokiečių lai
mėjimas tuo labiau įvertintas, ka
dangi prieš kelias dienas ta pati is
panų komanda laimėjo prieš dabar 
Europoje viešinčius argentiniečius. 
River Plate Buenos Aires, rezultatu

rungtynėse 
praeitų metų finalistas 
šiais metais jau turėjo 

VVest Ham. I I divizijos 
Londono. 2:1.

LIGONIAI IR SENELIAI 
VOKIETIJOJ PRAŠO 

KNYGŲ
Pernai Bostone buvo 

pausdinta nauja knyga 
Fatimą MARIJA KALBA
SAULIUI, kurią parašė prof. 
G. Fonseca, lietuvių kalbon iš
vertė ir išleido kun. Myk. 
Vembrė. Knyga didelio forma
to, 264 pusi, su 18 fotografijų, 
kaina 2 doleriai. 10 egzemplio
rių leidėjai padovanojo Vokie
tijoj likusiems ligoniams bei 
seneliams. Dėkodamas už šias 
dovanas, Bendruomenės pirmi
ninkas Pr. Zunde atsiuntė Bal
fo Centrui laišką prašydamas 
prisiųsti tos knygos dar bent 
100 egz., nes daug tremtinių 
nori ją turėti ir skaityti.

Jei kas iš geraširdžių lietu
vių norėtų sudaryti džiaugsmą 
mūsų ligoniams Vokietijoj, pri- 
siunčiant minėtą knygą, užsa
kymus prašome siųsti knygos 
leidėjui šiuo adresu: Fatimos 
Knyga, 1'22 Canton 
Stoughton. Mass. Knyga

St., 
bus 

pasiųsta Balfo Centrui arba 
tiiesiog nurodytam adresatui.

»■ ■ ■ ■ — « - ■ ■■ — 
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i Tel. EVergreen 7-4335 1

HOW TO LIVE W1TH
YOUR HEART

TeL STagg 2-5043

Mattbew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Noteij FoNte

660 Grane! Street, 
Brooklyn, N. Y.

Evergreen 8-9770

Nacionalinės atleto sąjungos atstovas sveikina patį seniausi, bet 
dar aktyviai besireiškianti futbolo trenerį Alonzo Stase (viduryje).

CATERERS
Parties-Weddings

Joscph Garszva
Graborius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Comments hy
DR. JOSEPH ROSENTHAL. Mcdical 
Supertisov, District Serrice of the Boston 
'Di'ipei/sary. and Assistant Professor of 
Mcditinr, Tufts College '\edical School

PiTY THE FAT MAN; THE 

STATISTICIAM NUMCERS HiS DAYS.

’ WAITKUS
FUNERAL HOME |

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS

DIRBK IR DIEVAS TAU PADĖS!

TROSE F.XTRA POl XDS abcvc 
normai weight place an extra load 
on the heart and blood vessels. As 
the ncart works hardcr to carry this 
additienal load. the d.inger of dcvcl- 
oping heart drsease inereases.

Ir. abo’jt 95 per ccnt of the peopie, 
obesity is caused primarily by eating 
more food than the bodv needs. lt is 
scldom associateJ wi.h any g'andu- 
lar distiirbance. Rccent studies show 
that over-cating may be related to 
faroily eating h;.bits or such psycho- 
iogical factors as anziety. domestic 
and marital dillicuitics, insccurity 
ar.J beredom.

The most cffectivc way to lose 
vveight is to cat only the kind and 
amotint of food your body needs for 
good hcalth. Your doctor will help 
you plan a diet that is riglit for you 
and \vhich will help you Si Ar Lean 
AND LlVL LoNl.tR.

|
I

IR

Mediciniškas gydymas ligoninėje, gimdy- 
ir operacijos draudimasnio,

Mažom išlaidom jūs galite apsidrausti pats ir visą savo šeimą.
LAIKE MEDICINIŠKO GYDYMO LIGONINĖJE — Išmokama 

jums tiesiai į rankas iki $4380.00.
GIMDYMO ATVEJU — Išmokama jums tiesiai į rankas 

iki $120.00.

SUPPORT Heart Research . . .
Education . .. Community Sert iccs

G!VE TO HEART

MASSSCHUSETTS 
HEART ASSOCIATiON 
650 Beacon St., Boston 15, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Laidotuvių Direktorius
ir Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena ir naktj.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-
bridge ir Bostono kolonijas že

s

i

miausiomis kainomis. Kainos tos

ra vaistas.

PALIEGOS ATVEJU — Išmo
kama jums tiesiai į rankas, 
iki $300.00 mėnesiui, prade
dant nuo pirmos jūsų palie- 
gos dienos ir tęsia mokėjimą 
iki jūsų pasveikimui... Net, 
kad ir visą gyvenimą! :

NELAIMINGO ATSITIKIMO 
ATVEJU — Išmokama jums 

iki $300.00 mėn., pradedant 
nuo pirmos dienos po dakta
ro apžiūrėjimo.

OPFTRACIJOS ATVEJU — Iš
mokama jums tiesiai j ran\ 
kas iki $300.00 už jūsų ope
raciją.

Mutual Benefit Hcalth & Acci- 
dent Assn, Box 59
(Harry Mcdnick) agentas
33 West 42nd Street, 
New York 18, N. Y.
Gavimui smulkesnių informa
cijų, užpildykit ir pasiuskit 
paštu žemiau esantį kuponą, 
virš nurodytu adresu.
Vardas ir pavardė

Adresas
Miestas

Valstybė

j
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DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi
BALDAI 
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI
kiti namų apyvokos daiktai.... 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKI NIGIS
73 W. 101 SU N.T.C.

Riversite 9-9161
Jis atstovauja geriausias New 

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

Pirkdami per ji gaunate didesnę 
nuolaida negu kitur ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.

PARDUODAMI NAMAI
P1GCS, GERI, GEROJE VIETOJE

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

LVASTONAS
ĘEALTY and INSURANCE 

1998 Gatės Am, BrMŠdjm, M. X. 
TeL 8-7283

S
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pačias ir į kitus miestus.

Reikšte šaukite: TeL TR 6-6434

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junki 

ar kitokių atlaiku, praneškite
JUOZUI SENKEVIČIUI 

telefoną SO. 8-8343
Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

Lietuviai nuo se
nų laikų yra įsitiki
nę, kad ramunės y- 

Ramu-
nės vartojamos nuo 

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 $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

šalčio,

LDS CENTRO VALDYBA

8VESDAMI 
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

DON ŠILAITIS
600 WiDoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL

I >

< >

Pirmininkas — PreL F. Juras, 94 
Bradford St., Lavvrence, Mass. TeL 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norvvood, 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 
Cottage St., Norvvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džius, 32 Wilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė — Bronė Ciuniene, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, NeB P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadvvay, So. Boston 27. Mass. 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar Čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

UŽSISAKYKITE
ŠV. PR. VARPELĮ” 

1952 metams
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Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

Patenkino Brocktoniečius 
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

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

Communion Breakfasto 
B a n quets

HALL

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Tel. 189

s

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

»■ IH 1111111 l WFFFFFe'»4-*tliti >>>49991
Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANXEY MIŠ1UNAS IR SŪNUS EDWARD MILIŪNAS 

SAVININKAI
. Lietuviška Užeiga, kur risi myli užeiti.
;; Pa vieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
*! - Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Spertaa

• > 502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.
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LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

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

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

Į
i
Hi

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

LoNl.tR
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DARBININKAS

Apreiškimo parapijos kleb. 
kun. N. Pakalnis pereitą sek
madienį patiekė parapiiječiams 
metinę parapijos kasos apys
kaitą. Nuo 1951 m. sausio 1 d. 
iki gruodžio ld. parapija paja
mų turėjo 66.95,68 dol. (24.- 
220,91 dol. buvo likę kasoje iš 
pereitų metų), išlaidų 42.468.- 
70 dol. Grynais pinigais ban
kuose liko 24,436.98 dol. ir U. 
S. karo bonais 5.000.00 dol. Pa
rapija išlaiko mokyklą, kuri 
parapijai per metus atseina a- 
pie 10,000.00 dol.

Ateinantis penktadienis yra 
pirmasis mėnesio penktadienis. 
Visose bažnyčiose tą dieną yra 
laikomos pamaldos j šv. Jėzaus 
Širdį.

šeštadieni, vasario 2 d. — 
grabnyčios. Tą dieną yra šven
tinamos žvakės.

“Aidu” literatūros vakaras
ruošiamas balandžio 20 d.. 

Brooklyne, šv. Juozapo parapi
jos salėje. 85 Suydam St. Ta 
pačia proga bus įteikta "Aidų”, 
Kat. Spaudos Centro skirta li
teratūros premija $500.

Poetas J. Aistis, kuriam šie
met sueina 25 metų sukaktis jo 
kūrybinio darbo, praėjusią sa
vaitę lankė Nevv Yorke savo 
pažįstamus, bičiulius ir "Darbi
ninko” redakciją. J. Aistis pro
fesoriauja Marianapolio kole
gijoje.

Literatūros vakarą, dalyvau
jant Didž. New Yorke gyve
nantiems lietuviams rašyto
jams. gavėnios pirmą savaitę, 
kovo 2 d., sekmadienį, ruošia 
žurnalas “Gabija”. Programoje 
taip pat dalyvaus dramos akto
rė Alb. Katiliūtė ir Alg. Kača- 
nausko vedamas vyrų kvarte
tas.

Izabelė Radzevičiūtė, Balfo 
centro įstaigos tarnautoja, jau 
kelintą savaitę dirba komisijo
je. kuri rengia programą Jung
tinių Tautų šaukiamai N G O 
organizacijų konferencijai. Ta 
Non Govemmental Organiza- 
tions konferencija įvyksta Nevv 
Yorke balandžio mėn.

Dr. A. Trimakas atstovauja 
lietuvius UNESCO konferenci
joje, kuri pereitą sekmadienį 
prasidėjo Nevv Yorko Hunter 
College patalpose. Iš visų lietu
vių organizacijų tik vienas 
Balfas gavo oficialų kvietimą 
toje konferencijoje dalyvauti, 
prisiunčiant du atstovus. Pir
masis atstovas yra B ALF pir
mininkas kan. dr. J. B. Kon
čius.

Vacį. Sidzikauskas, kaip jau 
buvo anksčiau pranešta, kaip 
Laisvosios Europos lietuvių pa
tariamosios grupės pirminin
kas. šiuo metu yra išvykęs Eu
ropon tarnybiniais reikalais.

Penktadienio Nevv York 
Times praneša, kad Londone jau 
baigėsi Vidurio ir Rytų Euro
pos laisvinimo veiksnių pasita
rimas. kuriame Vakarų Euro
pos politikai garantavo savo 
paramą nesutikti su jokiomis 
nuolaidomis Sovietams, jei ne

bus politiškai atstatytos Pa
baltijo. Dunojaus ir Balkanų 
pavergtosios valstybės

“Vienybės” koncertas
Sekmadienį, sausio 27 d..

\Vebster salėje įvyko metinis 
"Vienybės” koncertas. Koncer
tą pradėjo J. Tysliava. Progra
mą išpildė operos solistai Alg. 
Brazis ir J. Francis. dra
mos aktorius A. Gustaitis 
ir muz. Al. Mrozinskas. Pra
džioje Al. Mrozinskas paskam
bino Čiurlionio — Preliudą, 
Schopeno — Etiudą ir valsą ir 
Rochmaninovo — Preliudą Nr.
3. A. Gustaitis skaitė savo nau
jausią kūrybą. Operos solistai 
nuotaikingai padainavo liaudies 
dainų ir operų arijų. Gražiai 
nuskambėjo duetas iš operos 
Traviata.

“Voice of America”
lietuvių skyrius plačiai apra

šomas naujame "Lietuvių Die
nų” numeryje (sausio, 1952 
m.). Viršelį puošia nuotrauka 
"Voice of America” skyriaus 
viršininko K. Jurgelos besikal
bančio su prof. M. Biržiška. 
Žurnalo tekste telpa dar 4 nuo
traukos iš "Voice of America” 
veiklos. Yra įdėtas ir pasikal
bėjimas su K. Jurgėla.

Kan. dr. J. B. Končius 
sugrįžo iš Čikagos, dalyvavęs 
DP komisijoje sušauktoje kon
ferencijoje tremtinių emigraci
jos reikalu. BALF pirmininkas 
netrukus spaudoje paskelbs tos 
konferencijos svarbesniuosius 
nutarimus.
Lietuvos mokyklų dokumentų 

nuorašai ar vertimai atlieka
mi Lietuvos Generaliniame 
Konsulate Nevv Yorke. Taip pat 
jie tenai ir patvirtinami, to
dėl nėra reikalo paskirai kreip
tis į notarus. Daugelis asmenų, 
norinčių pradėti studijas Ame
rikos mokyklose, to nežindami, 
išleidžia nereikalingai daug 
pinigų.

Anglų k. besidomintieji 
ar norintieji jos gerai pramok
ti bet kuriuo laiku gali kreiptis 
į Latin - American Institute, 
79 Park Avenue. Manhattan. 
Tenai yra pamokos pradedan
tiesiems ir pažengusiems. Pa
mokos vyksta penkis kartus 
per savaitę po 2 vai. Mėnesinis 
mokestis 40 dol. Mokoma iki 
šešių asmenų grupėse.

Balfas prašo
Europoje tarp visų pasiliku

sių tremtinių dar yra apie 8.- 
9000 lietuvių, kurių dalis, ne
abejojame. bus įkurdinti kito
se valstbėse, bet. deja, nema
žai jų dėl įvairių priežasčių tu
rės pasilikti gyventi tremtyje. 
Tokiems bus reikalinga nuola
tinė globa ir pagalba. Balfas 
pasiryžęs tęsti savo darbą ir 
teikti jiems materialinę pagal
bą.

Amerikos lietuvių organiza
cijos kviečiamos į talką. Jos 
prašomos sudarant savo meti
nius biudžetus ar skiriant dalį 
savo pajamų labdaros reika
lams, skirti atatinkamas sumas 
lietuviams tremtiniams šelpti ir 
globoti.

Vincas Žebertavičius 
savo automobiliu išmoko vai
ruoti ir supažindina su auto 
"pirmąja pagalba”. Norintieji 
gali kreiptis raštu arba asme
niškai: 842 Glenmore Avė., 
Brooklyn 8. N. Y.

ESI'

MEAKn KAS RUDNOSTUKAS,

augės po puiim sena, patyręs dau
geli nuotykiu. Mane gėlė bitės ir 
daktaras kiškelis gydė. lankiau 
meškiuku mokykla, moku skaityti 
ir rašyti. Prieš šventes. Kalėdų Se
nelio siunčiamas. skubėjau pas vi
sus vaikučius. Galiu ir dabar ap
lankyti. tik atsiųskite savo adresą 
ir priedo $2.

Užsakymus siuskite: J. KAPO
ČIUS, 630 BUSHWK'K AVĖ., 
BROOKLYN 21, N. Y.

NAUJA ATEITIS
įžengusi į trečius metus, 

“Ateitis" jau išleido saifsio nu
merį. Jis gausiai iliustruotas 
lietuviškais žiemos vaizdais. 
Stasys Barzdukas rašo — Tarp 
didelių siekimų ir mažų parei
gų, atspausdinta vysk. V. Pa- 
dolskio ir prof. Z. Ivinskio kal
bos, pasakytos per Vatikano 
radiją į Lietuvą. Vytautas 
Žvirzdys plačiai nagrinėja so
cializmo saulėleidį, (šitame nu
meryje atspausdinta tik pirma 
straipsnio dalis). Kun. V. 
Bagdanavičius kalba apie pa
sauliečio vaidmenį Bažnyčioje, 
A. Mažiulis baigia savo ciklą a- 
pie senąjį mūsų tikėjimą, ra
šydamas apie senąsias lietu
vių šventes. St. Būdavas duoda 
ištrauką iš savo naujos knygos 
apie Rapoliuką Geležinį, J. 
Lingis patiekia Paer Lagerk- 
visto — Nobelio laureato — 
eilėraščių. “Ateities Spindulių” 
skyriuje kun. V. Balčiūnas ra
šo apie vieną iš įdomiausių šio 
laiko asmenybių — dr. Schuei- 
tzerį. “Darbų ir Žmonių” sky
riuje recenzuojama J. Aisčio 
“Sesuo buitis” ir duodamas iš
samus Brooklyno šeštadieninės 
mokyklos aprašymas. Numery
je randame jaunųjų kūrybos 
pluoštą.

ATEITIES adresas: 680 
Bushvvick Avė., Brooklyn 21.
N. Y. Prenumerata metams 4 
dol. Išeina kas mėnuo.

Brooklyno šeštadieninės Maironio vardo mokyklos mokiniai Ap
reiškimo parapijinės mokyklos patalpose. Nuotrauka V. Maželio 

“Ateities” klišė

Mirų
Konstancija Bartulienė, 70 

m. amžiaus, gyv. 57-50 Ma- 
zeau St., Maspeth. N. Y., mirė 
sausio 15, palaidota sausio 19 
d. iš šv. Jurgio par. bažnyčios 
šv. Trejybės kapinėse. Laidojo
J. Garšva.

Jonas Višinskis, 68 met. am
žiaus, gyv. 19 Clara St.. Brook
lyn, N. Y., mirė gruodžio 10 d„ 
palaidotas gruodžio 13 d. iš šv. 
Jurgio parap. bažnyčios šv. Jo
no kapinėse .

Jonas Kliokis, 60 m. amž., 
gyv. 137 Richmond St., Broo
klyn. N. Y., mirė gruodžio 12, 
palaidotas gruodžio 15 d. iš 
Apreiškimo parap. bažnyčios 
šv. Jono kapinėse.

Jurgis Grinevičius, 67 m. am
žiaus, gyv. 128 Bedford Avė., 
Brooklym, N. Y., mirė gruod. 19 
d., palaidotas gruodžio 22 d. iš 
Apreiškimo parap. bažnyčios 
šv. Jono kapinėse.

Laidojo St. Aromiskis.
Pranciška Valentikonienė, 81 

m. amž., gyv. 450 Grand Avė., 
Brooklyn, N. Y., mirė gruodžio 
27 d., palaidota gruod. 29 d. 
Cyprešs Hills, kapinėse.

Feliksas Montvila, 59 m. am-
žiaus. gyv. 266 Montauk Avė., 
Brooklyn. N. Y., mirė gruodžio 
28 d., palaidotas sausio 2 d. iš 
Apreiškimo parap. bažnyčios 
šv. Jono kapinėse. Liko žmona, 
sūnus ir dukra.

Motiejus Merkevičius, 86 m. 
amž., gyv. 27 Furman Avė., 
Brooklyn, N. Y., mirė gruod. 
30 d., palaidotas sausio 3 d., iš 
Lady of Lourde Church šv. 
Trejybės kapinėse. Paliko 3 sū
nus ir 2 dukras.

DARBININKAS

Serga ark. R. J. Cushing
Sausio 25 d. arkivyskupas 

paguldytas į St. Elizabeth ligo
ninę. Sakoma, kad turi tik stip
resnę slogą ir pasikartojančią 
astmą. Numato už kelių dienų, 
patikrinus sveikatą ,iš ligoninės 
išeiti.
Bern. Brazdžionis lituanistikos 

mokykloj
Mūsų žymusis poetas Bern. 

Brazdžionis sausio 26 d. buvo 
atvykęs į šeštadieninę mokyklą 
ir kalbėjo vyr. klasių moki
niams apie Maironį. B. Braz
džionis Kaune buvęs Maironio 
muzėjaus direktorium. Nese
niai yra parengęs spaudai nau
ją laidą Maironio “Pavasario 
Balsų.”

Mirė dr. K. Šidlausko ir Č. 
Šidlauskaitės tėvas

Sausio 24 d. mirė Silvestras 
Šidlauskai, atvykęs iš tremties 
1949 m. gyv. 159 Bowen St.,
So. Boston. Palaidotas sausio 
26 d.

Jo vaikai dr. K. Šidlauskas, 
Č. Šidlauskaitė ir EI. Šidlaus
kaitė - Dambriūnienė yra akty
vūs ateitininkų darbuotojai.
Sveiksta buvęs “Darbininko” 

administratorius
Sausio 10 d. staiga susirgo 

A. Peldžius-Pell, buvęs “Darbi
ninko” admisitratorius. Bosto
no ligoninėje jam padaryta sun
ki vidurių operacija. Operaciją 
darė du žymūs Brocktono chi-

šieji
Stasys Juozėnas, 62 m. am

žiaus, gyv. 140-02 84 Dr. Ja 
maica, L. I., N. Y., mirė gruod. 
30 d., palaidotas sausio 3 d. iš 
Atsimainymo parap. bažnyčios 
Maspethe Kalvarijos kapinėse. 
Paliko žmoną ir 2 sūnus.

.Antanas šimulynas, 61 m. 
amž., gyv. 401 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y., mirė sausio 4, 
paladoitas sausio 8 d. iš Apreiš
kimo parap. bažnyčios Kalva
rijos kapinėse. Paliko žmona ir
2 sūnus. Sūnūs yra. L. Vyčiai 
ir priklauso parap. chorui.

Jonas Lekutls, 68 m. amž. 
gyv. 2139 Daly Avė., Bronx,
N. Y., mirė sausio 8 d., palai
dotas sausio 12 d. iš šv. Tomo 
Huunanays bažnyčios šv. Rai
mundo kapinėse. Liko žmona,
3 sūnūs ir 3 dukterys.

Laidojo F. W. Shalins.
Antanas Patapas, 55 m. gyv. 

44 Schooles St., Brooklyn, N. 
Y., mirė sausio 6 d., palaidotas 
sausio 9 d. iš Angelų Karalie
nės parap. bažnyčios šv. Trejy
bės kapinėse.

Laidojo P. Ballas. 

rurgai: Dr. F. Weiner ir Dr. D. 
Rosen. Operacija gerai pavyko. 
Tikisi už poros savaičių grįžti į 
namus.

A. Peldžiui išvykus į ligoni
nę, Forum Press spaustuvėj 
veikia. Spaudos darbus atlieka 
senas spaustuvininkas, ilgus 
metus dirbęs Darbininke, F. Si
manavičius.

Balfo vajus pradėtas
Anapus Atlanto likusiems 

mūsų tautiečiams reikalinga 
pagalbos ranka, kurią gali iš
tiesti JAV ir kitų laisvų kraš
tų lietuviai. Su šia mintimi Bal
fo 17 skyr. Bostone pradėjo pi
niginę rinkliavą sausio mėn. 
pradžioje. Nauji} Metų išvaka
rėse būrys riinkėjų privačiuose 
ir viešuose Naujų Metų sutiki
mo pobūviuose šiam tikslui su
rinko nemaža aukų. Bostono 
Lietuvių Sporto Klubo paren
gime surinkta $45,65. Aukas 
rinko Z. Zarankaitė ir P. Mu- 
činskas.

J. Venckaus bute Naujus 
Metus sutinkant surinkta $24. 
So. Bostono Tautininkų Na
muose ta pačia proga surinkta 
$59.30. Surinko: V. Barmienė, 
A. Matijoška, J. Tubienė ir J. 
Gimbutas. Bostono Lietuvių 
Piliečių Klube surinkta $25.- 
95. Surinko K. Namaksy ir P. 
Lembertas.

Vajaus komitetas nuoširdžiai 
dėkoja mkėjams ir aukotojams 
už paramą vargstantiems bro
liams. Ypatinga padėka pri
klauso jaunimui, kuris Sporto 
Klubo parengime proporcingai 
daugiausiai paaukojo.

Gubernatorius Išleis 
proklamaciją

Massachusetts gubernatorius 
Paul A. Deveer pažadėjo, kaip 
ir kasmet, išleisti proklamaci
ją vasario 16 d. proga. Tuo 
reikalu pas gubernatorių buvo 
nuvykusi lietuvių delegacija: 
inž. A. Čaplikas, ALT pirminin
kas, O. Ivaškienė, adv. J. Gri
galius, adv. K. Kalinauskas.

Minkų radijo programos 
koncertas

rengiamas kovo 9 d. So. Boston 
High School auditorijoj. Dai
nuos operos solistas Ip. Naura- 
gis, B. Darlys-Drangelienė.

Rūpiausi Lietuvos 
atstatymu

Bostone gyvena nemaža da
lis aktyviai viekiančios Lietu
vos Atstatymo Studijų Komi
sijos narių, todėl čia yra ir tos 
komisijos būstinė. Sausio 18 d. 
inž. J. Dačinsko bute įvyko tos 
komisijos Bostone gyvenančių 
narių susirinkimas, į kurį atvy
ko VLIKo narys prof. Kamins
kas, tos komisijos primininkas 
J. Audėnas ir k-jos narys K. 
Bielinis iš Nevv Yorko. Ta pro
ga padaryta veiklos apžvalga ir 
išklausytas prof. Kaminsko 
pranešimas apie dabartinę Lie
tuvos ūkio padėtį. Bostone gy
vena šie komisijos nariai: inž. 
J. Dačinskas, inž. J. Okunis, 
dipl. ekon. St. Lūšys, dr. P. 
Kaladė, inž. V. Sirutavičius.

Geras batsiuvys
Iš tremties atvykęs batsiu

vy ks Viktoras Vadeiša jau ant
rus metus turi atidaręs savo 
batų dirbtuvę So. Boston —8th 
St., tarp E ir F St. Kadangi jis 
gerai ir pigiai atlieka darbą, 
žmonės net ir iš toliau neša jam 
taisyti batus.

Išrinko miesto tarybos 
pirmininką

Po dviejų savaičių pastangų 
galų gale devyni Bostono mies
to tarybos nariai išrinko savo 
pirmininką. Pirmą kartą Bos
tono istorijoj pirmininku iš
rinktas italas advokatas Pie- 
monte. Tarybos pirmininkas 
pavaduoja miesto burffiistrą, 
kai tai yra reikalinga ir tvarko 
tarybos darbus.

Sausio 29, 1952 •

Gen. Douglas MacArthur, sulaukės 72 metu, mini savo gimtąją 
diena Nevv Yorko viešbutyje. Salia jo sėdi Maj. Gen. L. J. Sverdrup.

DARBININKO RĖMĖJAI
"Darbininkui” paremti ir 

1952 m. kalendoriaus spausdi
nimo išlaidoms padengti pri
siuntė aukų:

Po $5.00: D. Ginevich, Bos
ton, Mass., ALRK Federacija, 
Great Neck, N. .Y.

Po $3.00: Antanas Mustei
kis, Brooklyn, N. Y.

Po $2.00: J. Kačinskas, So. 
Boston, Mass., C. Verseckas, 
Waterbury, Conn., A. Urbikas, 
Cicero, m., R. Velyčka, W. Ha- 
nover, Mass. . Dambrauskas, 

Linden, N. J., P. Rusteikaitė, 
J. Valaitis, Kazlauskas, N. 
Chicago, Dl.; M. Cepolunis, 
Worcester, Mass., J. Vasiliaus
kas, Jamiace Plain, Mass., M. 
Valiukevičienė, New Britain, 
Conn.

Po SI .00: F. Alčskauskas, 
Scranton, Pa.; A. Baltunis, Ar
go. UI.; A. Vangas, Dayton, 
Ohio; J. Waznonis, Westfield, 
Mass.; A. Sadauskas, North- 
ampton, Mass.; K. Budrys, 
Maspeth, N. Y.; C. Macys, Nor- 
wood, Mass.; A. Smith, So- 
merville, Mass.; K. Bačauskas. 
Maspeth, N. Y.; A. Vaitekūnas, 
CIeveland, Ohio; H. Atkocius, 
Worcester, Mass.; L. Briedis, 
Detroit. Mich.; J. Janickas, 
Stoughton, Mass.; J. Kulys, 
Ozone Park, N. Y.; J. Zaltaus- 
kas, Whately, Mass., Kun. V. 
Martinkus, Slatersville, R. I.,;
W. Golubisky, N. Cheimsford, 
Mass., J. Bumett, Bpt., Conn., 
K. Gaigal, Bronx, N. Y., B.

Mielus idėjos bičiulius,
kolegas DR. KAZĮ ŠIDLAUSKĄ ir 

ČESĘ ŠIDLAUSKAITĘ,
jų brangiam Tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučia

Bostono studentai ateitininkai

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

sekančiose vietose: 
A. IVAŠKA,
LITHUANIAN FURNITURE CO.

328 West Broadway
So. Boston 27, Mass.

COLONIaL spa
357 W. Broadway
So. Boston, Mana.

“DARBININKO’’ SPAUSTUVĖJE
j 680 Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y. I
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“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. ŠOU 8-2680

Martvinas, Terriville, Conn., 
B. Machenas, Hartford, Conn.,
J. Kodis. Maimi Beach, Fla., F. 
Gobis, Amsterdam, N. Y., A. 
Malinauskas, Cambridge, 
Mass., M. Tracokas, Dorches
ter, Mass., K. Cirbulenas, 
Brockton. Mass., J. Marockas, 
CIeveland, Ohio, M. Venkupas, 
Phila., Pa., A. Yurgutis, Brock
ton, Mass., N. Kubilinskaitė, 
Chicago, III.; M. Vaicekauskas,
O. Lukoševičius, K. Večkienė, 
M. Kazlauskas, J. Rvgelis, S. 
Gudaitis — Brooklyn, N. Y., 
S. Mileika E. Galvydienė, I. 
Marksienė, Ch. Arlauskas — 

S. Mileika, E. So. Boston, Mas
Po 50 c.; S. Daugėla, A. 

Brooks, A. Jankaus. — Brook
lyn, N. Y., A. Pocius, Brockton, 
Mass., M. Bumeika. E. Petro
nis, — Bristol, Conn., II. Stoc- 
kunas, Port Carbon, Pa., M. 
Zaremba, Kikutis A., K. Tvari- 
jonas, J. Olkovikas, V. Garei- 
kis — Manc-hesetr, N. H., J. 
Sastavickas, Norvvood, Mass.,
P. Balsevicienė, P. Juronis. A. 
Babulis, K. Grigas, P. Balšan- 
čienė, P. Juronis, A. Babulis,
K. Grigas, K. Miiikartis — 
Brockton, Mass., F. Nemura, 
J. J. Ramanauskas. H. Tala- 
kauskas, O. Kundrotienė — 
Worcester, Mass., A. Razgevi- 
čius, S. Boston, Mass.

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

fAUL’S VAREETY STORE
303 E Street 
So. Boston, Mass.

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


