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EGIPTE KIEK RAKIAU
Kairas. — Naujoji Egipto 

vyriausybė deda pastangų at- 
stat.vti krašte ramybę ir taikų, 
nors naujasis ministeris pirm. 
Maher Paša pažymėjo, kad ir 
jis sieks tų pačių tikslų, kurių 
siekė buvusioji vyriausybė — 
išstumti iš Suezo kanalo zonos 
anglus ir prijungti Sudaną. 
Parlamentas karo meto padėtį^ 
patvirtino dviem mėnesiam. Vi
daus reik, ministeris vykdo 
spaudos cenzūrą ir vyriausybė 
yra pasiryžusi ypač griežtai lai
kytis radikaliosios spaudos at
žvilgiu.

Buvusių riaušių nuostoliai
Padėčiai kiek aprimus, pra

dedama valyti ugnies sunaikin
tų pastatų degėsiai, iš po ku
rių ištraukta dar eilė lavonų. 
Tuo būdu žuvusiųjų skaičius 
jau pasiekė 67. Gaisrų ir su

DR MEJERIII — ĮGALIOTO 
MINISTERIO TITULAS

Rio de Janeiro. — Brazilijos 
vyriausybė pripažino Lietuvos 
charge d’affaires Dr. F. Meje- 
riui įgalioto ministerio titulą, 
nors jis ir toliau pasilieka 
charge d’affaire pareigose, šias 
pareigas Dr. Mejeris eina jau 10 
metų. Kilimo jis yra klaipėdiš
kis. Nepriklausomoj Lietuvoj 
dirbo Klaipėdos krašto guber- 
natūroje, kur ėjo juriskonsulto 
pareigas.

LIETUVIŲ AKCIJA UŽSIE
NY LIETUVOJE ŽINOMA

Paskutinėmis žiniomis iš Lie
tuvos, tėvynėje esantieji lietu
viai pageidauja, kad būtų kiek 
įmanoma didesniu mastu skel
biama pasauliui, ką Lietuvoje 
daro sovietiniai okupantai. 
Taip pat Lietuvoje žinoma, 
kaip vyksta gyvenimas Vaka
ruose, kaip čia lietuviai gyve
na ir ką Lietuvos vadavimo rei
kalu daro laisvinimo veiksniai. 
Žinoma ir tai. kad Vakaruose 
buvo spaudoje ir per radiją pa
skelbta apie įvykius Vilniaus 
fabrikuose ir rugsėjo 8 dieną. 
Sovietų pareigūnai susirūpinę 
tų žinių krašte plitimu ir su
imtieji nuolat klausinėjami apie 
klausymą Amerikos Balso bei 
Vatikano pranešimų.

SOVIETAI STEIGS “TAUTI
NĘ BAŽNYČIĄ”

Sovietai projektuoja šiais 
metais sušaukti kongresą, ku
ris “nutartų” Lietuvoje įkurti 
nepriklausomą nuo Vatikano 
katalikų bažnyčią. Propaganda 
prieš Vatikaną ir kova su ti
kėjimu šiuo metu Lietuvoje y- 
paltingai sustiprinta.

TIRS McGRATH VEIKLĄ

Washington. — Atstovų rū
mų teisingumo komitetas nuta
rė ištirti teisingumo sekreto
riaus McGrath tarnybinių pa
reigų vykdymą. Po iškilimo 
aikštėn mokesčių skandalų, bu
vo kalbama, jog McGarth pasi
trauks, bet vėliau paaiškėjo, 
jog prezidentas ne tik palieka 
jį pareigose, bet jam pavedė ir 
atlikti visą administracijos a- 
parato nuo korupcinių elemen
tų valymą. Eilė respublikonų 
jau kelis kartus reikalavo, kad 
McGrath bus atleistas. Jam 
prikišama, kad nepakankamai 
griežtai ir rūpestingai į savo 
tarnybos reikalus bei savo val
dininkų veiklą žiūrėjęs, dėl ko 
galėjo pasireikšti korupciniai 
elementai. Teisingumo komite
tas nutarė sudaryti iš keturių 
demokratų ir trijų respubliko
nų komisiją, kuri šį klausimą 
•tirtų.

naikinimo padaryti nuostoliai 
vertinami 290 milijonų dolerių. 
Tūkstančiai egiptiečių liko be 
darbo.

Anglai prabyla taikiu tonu
Po susirėmimų Izmailoje ir 

riaušių Kaire anglai atsiuntė į 
Suezo sritį iš Maltos savo karo 
laivus ir yra pasiruošę naujų 
neramumų atveju savo kariuo
menę pasiųsti į Kairą. Bet ang
lų užs. reik. min. Edenas par
lamente padarė pareiškimą, 
kuriame paragino Egipto vy
riausybę imtis priemonių nea
pykantai sulaikyti ir pareiškė 
viltį, jog galima rasti sprendi
mą, kuris patenkintų egiptie
čių tautinius siekimus ir kartu 
nesudarytų pavojaus laisvajam 
pasauliui. Paskyrimą Maher 
Pašos ministeriu pirmininku 
anglai laiko ženklu, kad santy
kiai su Egiptu gali pakrypti 
geresne linkme.

JAV' ragina laikytis 
nuosaikumo —

VVashingtone vyriausybės pa
reigūnai parėiškė, jog JAV de
da pastangų, kad anglai ir e- 
giptiečiai pradėtų ginčijamais 
klausimais derybas, nors ir ne
siima (tiesioginio tarpininko 
vaidmens. JAV pageidauja, kad 
būtų suorganizuota bendra 
Viduriniųjų Rytų gynyba, ką 
priėmė Anglija. Prancūzija ir 
Turkija, bet Egiptas atmetė, 
remia anglų pažiūrą, kad E- 
giptas neturi teisės vienašališ
kai laužyti sudarytas su Ang
lija sutartis ir yra susirūpinu- 

-sios, kad nebūtų sutrukdytas 
per Suezo kalaną susisiekimas, 
kuris tiek JAV, tiek kitiems 
kraštams 'turi didelės reikšmės. 
Rūpindamosi, kad būtų rastas 
taikus klausimo sprendimas, 
JAV ragina abu kraštus vengti 
kraštutinių priemonių ir bandy
ti dalykus sutvarkyti derybų 
keliu.

KOMI NISTINA ESTIJOS 
VAIKUS

Milanas. — Milano dienraš
tis “L’Italia”, paduodamas ži
nią iš Stockholmo, rašo apie 
sovietų planus Pabaltijy. Tarp 
kitko rašo, kad Estijos mokyk
lose nuo šių mokslo metų pra
džios buvo labai sustiprinta ko
munistinė propaganda. 834 mo
kytojai buvę atleisti ir pakeisti 
režimui patikimais. Komunisti
nėse mokytojų seminarijose a- 
pie 2000 būsimų mokytojų yra 
su visu uolumu ruošiami ko
munistiniam vaikų auklėjimui. 
Šiuo laiku estų komunistų va
dovybė yra labiausiai susirūpi
nusi kaip galint sumažinti tėvų 
įtaką vaikams. Norėdami pa
tikrinti komunistinės propa
gandos įtaką vaikams, komu
nistai pasigelbsti šnipais, kurie 
nepastebimai lanko mokyklas 
ir atskiras šeimas.

Su Sovietais draugiškai santy
kiai neįmanomi

Tokio. — Senato debatuose 
dėl neseniai sudarytos su Va
karų kraštais taikos sutarties 
Japonijos min. pirm. Yošida 
pareiškė, jok nėra jokių gali
mybių sueiti į draugiškus san
tykius su Sovietais. Sovietus ir 
Japoniją skirią nemalonūs prie
šingumai.

Vėl nabėgo lenką jūrininkas
Londonas. — Anglai kanale 

♦tarp Prancūzijos ir Anglijos 
ištraukė iš vandens šešias va
landas ten plūduriavusį lenkų 
jūrininką. Išgelbėtasis pareiš
kė, kad jis nušokęs nuo vieno 
lenkų laivo, nebegalėdamas to
liau pakęsti komunistinio Len
kijos valdymo ir tikėdamasis 
pasiekti Angliją.

Pabaltijo okupacijos JAV niekada
nepripažins sako prez. Trunianas

Washingtonas. —Prez. Tru- 
manas sausio 30 d. priėmė Lat- 
jos pasiun.inį Washingtone Ju
lių Feldmanį, kuris prezidentui 
įteikė latvių Išleistą knygą, ku-

ANGLAI DAR VERŽIA 
DIRŽĄ

I»ndonas. — Anglijos vy
riausybė pranešė, jog, vengiant 
gresiančio bankroto, turi būti 
dar labiau suvaržyta maisto ir 
kitų vartojimo reikmenų apy-
varia. Įvežimas iš JAV ir kitų 
kraštų vėl sumažinamas 420 
milijonų dolerių. Tuo būdu 
anglai dar mažiau turės mėsos, 
žuvies, vaisių, drabužių, baldų 
bei kitų kasdieninio vartojimo 
dalykų. Sumažinamos lėšos ir 
sveikatos reikalams bei kelio
nėms. Taip pat vyriausybė 10,- 
000 sumažina ir savo civilinius 
tarnautojus. Antraeilės svarbos 
pramonė darbininkų samdytis 
galės tik per vyriausybės įstai
gas, kad daugiau darbo jėgų 
liktų ginklavimosi pramonei. 
Visų šių priemonių vyriausybė 
jaučiasi priversta imtis, kad 
būtų įmanoma įvykdyti ginkla
vimosi programą ir išvengta 
bankroto.

VOKIEČIAI SAVO REIKALAVIMU 
TEBEPALAIKO

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos vyriausybė iš naujo iškėlė 
reikalavimą, kad Vokietija bū
tų pri’.nta į Atlanto paktą. At
lanto sąjungos kraštai yra nu
sistatę. kad į sąjungą Vokietija 
galės būti priimta tik sudarius 
Europos armiją. Bet Vokietija 
reikalauja, kad. nesant galimy
bės tuojau ją priimt į sąjungą, 
turi būti rastas bent pereina
majam laikui atitinkamas 
sprendimas. Vokiečiai savo rei
kalavimą ypač kelia dėl to, kad 
Prancūzija savo komisarą Sa- 
aro kraštui pakėlė į pasiuntinio

VATIKANAS UŽMEGS SU 
JAPONIJA DIPLOMATI

NIUS SANTYKIUS

Vatikanas. — Osservatore 
Romano praneša, jog ruošia
masi tarp Vatikano ir Japoni
jos užmegsti diplomatinius san
tykius. Santykiai tarp Vatika
no ir Japonijos buvo jau ir 
1942-45 m., nors ypatingo po
būdžio — Japoniją Vatikane 
atstovavo specialus, pasiuntinys 
su ambasadoriaus titulu, o To
kio buvo apaštališkasis delega
tas, bet be diplomatinio statu
so.

Izmailoje yra jau ir suimtu egiptiečių belaisvių. Jie čia apieškomi ir tardomi, norint surasti amerikie
tės Sesers Antonijos žudiką.

rioje surašyti visi pirmosios 
sovietinės okupacijos metu de
portuoti į Sovietų Sąjungą Lat
vijos piliečiai.

Priėmimo proga prez. Tru- 
manas dar kartą pasmerkė Pa
baltijo* kraštų aneksiją ir pa

DERYBOSE PADARYTA TRUPUTIS 
PAŽANGOS

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybos kiek atgijo ir pajudėjo 
iš mirties ta^ko, pradėjus svar
styti Jungt.* Tautų delegacijos 
įteiktą platų paliaubų sąlygų 
ir jų vykdyino planą. Bet pa
žanga labai dar nedidelė. Ko
munistai tik pagaliau sutiko, 
kad paliaubų metu į mėnesį ga
li būti pakeista naujais dali
niais 25,000 fronte buvusių ka
rių, nors Jungt. Tautų delega
tai reikalauja 75,000. Bet ko
munistai nesutinka, kad paliau
bų metu būtų draudžiama su
daryti didesnius karinių pajėgų 
telkinius. Taip pat jie nesutin
ka, kad paliaubų metu abi pu
sės turėtų pranešti apie visas 
didesnes savo karo pajėgų gru-

rangą. Vokiečiai tai laiko pa
stangomis galutinai Saarą nuo 
Vokietijos askirti ir padaryti 
nepriklausoma valstybe, nors 
prancūzai yra sutikę, kad Vo
kietijos sienos bus nustatytos 
(taikos sutartimi.

KANDIDATAI Į PREZIDEN
TUS

VVashingtonas. — Senator. 
Taftas paskelbė, jog jis išstatęs 
savo kandidatūrą kovo 11 d. 
Nevv Hampshire įvykstančiuose 
pirminiuose rinkimuose, nors 
politinė organizacija čia yra Ei- 
senhovverio pusėj.

Nevv Hampshire demokratai 
nusistatę čia išstatyti Trumano 
kandidatūrą, tuo pastatydami 
jį prieš pasirinkimą — sutikti 
su tuo arba savo kandidatūrą 
atšaukti. Senator. Kefauver 
Nevv Hampshire rinkimuose 
taip pat dalyvaus. Iš Baltųjų 
Rūmų dėl Trumano kandidata
vimo nebuvo nieko pareikšta. 
Bet, po atsilankymo pas prezi
dentą. buvęs gubernatorius 
Arną 11 pareiškė esąs įsitikinęs, 
kad Trumanas kandidatuos. 

reiškė viltį, jog ateis diena, ka
da Pabaltijo kraštų tautos vėl 
atgaus laisvę. Kartu prez. Tru- 
manas pabrėžė, kad JAV nie
kada nepripažins neteisingos ir 
neteisėtos Pabalti jos kraštų 
okupacijos.

peš ir kad negali būti tuo metu 
bet kurios pusės puolimo jėga 
didinama. Kiti klausimai, ku
riais buvo susitarta, yra nees
minės svarbos — tvarkos pa
laikymas neutralinėj zonoj, ne
utralių stebėtojų atlyginimas ir 
pan. Belaisviais pasikeitimo 
klausimu jokios pažangos ne
pasiekta.

Kovos fronte
Sausumoje įvyko tik riboto 

masto kovų šiaurinėje ir ryti
nėje fronto dalyje. Didesnė 
veikla pasireiškė tik oro pajė
gų. Sąjungininkų lėktuvai atli
ko ligi 656 kovos skridimų į 
dieną ir sunaikino didelius prie
šo karo medžiagų sandėlius 
prie VVonsano uosto bei nutrau
kė 99 vietose priešo geležinke
lių linijas. Susitikimuose su 
priešo oro pajėgomis didelių 
kovų neįvyko. Pažymima, kad 
priešas yra sustiprinęs . savo 
priešlėktuvinę gynybą, dėl ko 
padidėjo sąjungininkų oro pa
jėgų nuostoliai.

JAV gynybos departamentas 
pranešė, kad jų nuostoliai ko
vose nuo paskutiniojo praneši
mo padidėjo 357 vyrais ir ben
dras žuvusių, sužeistų ir dingu
sių be žinios skaičius pasiekė 
105,0001. Naujai praneštuose 
nuostoliuose yra 119 žuvusių ir 
295 sužeisti.

NORI NUVERSTI
churchillį

Londonas. — Churchillio vy
riausybei paskelbus savo prog
ramą, kurioj numatoma daug 
naujų suvaržymų. Darbo parti
jos atstovai pareikalavo pa
reikšti vyriausybei nepasitikė
jimą. Jei tas pasiūlymas praei
tų. Churchillis turėtų atsistaty
dinti. Jis turi parlamente tik 14 
balsų daugumą.
šarvuočius pritaikys raketoms 

leisti
Washingtonas. — JAV laivy

nas sudarė 30 milijonų dolerių 
sumai sutartį, kad du sunkieji 

šarvuočiai bfitų perstatyti ir 
pritaikyti iš tolo valdomoms 
raketoms leisti.

Šen. F.stes Kefauver. siekias būti nominuotas kandidatu j preziden
tus (demokratu partijos), New Yorke moterų demokračių susirinki
me daro pranešima.

SVARSTOMI NAUJI IMK,RACIJOS 
JSTATYMAI

Washingtonas. — Senato ko
misija priėmė projektą, pagal 
kurį turėtų būti naujai per
tvarkytai JAV imigracijai įsta
tymai. Naujame projekte tebe- 
pa liekamas dėsnis, kad kiekvie
nam kraštui turi būti nustato
ma kas metais tam tikra kvo
ta, kiek asmenų iš jo į JAV ga
li tais metais įvažiuoti. Bet tarp 
veikiančio įstatymo ir naujojo 
projekto skirtumas tasai, kad 
ligi šiol pirmiau galėjo įvažiuo
ti tas, kas pirmiau įsiregistra - 
vo. o naujuoju įstatymu numa
toma. kad pusė kvotos turi būti 
skiriama pramonės, žemės ūkio 
ir kitų kraštui reikalingų dar

§iigiav$to$ 7JM0Y
• Savitarpinės pagalbos direktorius VV. A. Harriman paskel

bė. kad JAV suteikė Anglijai ginklavimosi reikalams 300 milijo
nų dolerių paramą, ši suma bus panaudota žaliavoms pirkti. Ang
lai buvo prašę 600 milijonų dolerių.

• JAV senatas priėmė pasiūlymą, kad Turkija ir Graikija 
būtų priimtos į Atlanto sąjungą.
• Vietoj iš JAV pasiuntinio Madride pareigų pasitraukusio 

S. Griffis prez. Trumanas nauju JAV pasiuntiniu Ispanijai pasky
rė L. MacVeach Jis tęs taliau derybas su Ispanija dėl laivyno ir 
oro pajėgų bazių.

• JAV atominės energijos komisija paskelbė, jog pradedamas 
su Kanada platesnis pasikeitimas atominės srities žiniomis. Ma
noma. .jog tai liečia vandenilio bombos gamybą.

• Žiniomis iš Berlyno, sovietinėj Vokietijos zonoj Ratheno\v 
įguloj suimta 50 sovietu karininkų. Suėmimas įvykęs po to. kai 
buvo pakelti tostai su šūkiais “šalin Staliną’”

• Naujasis Egipto ministeris pirmininkas Maher Paša pareiš
kė* jog jis yra šalininkas regionalinės saugumo sistemos ir esąs 
pasiryžęs su Vakarų valstybėmis diskutuoti Viduriniųjų Rytų 
tarptautinės gynybos klausimus Tai laikoma pažanga, nes buvu
sioji Egipto vyriausybė šį siūlymą buvo ametusi.

• Atstovų rūmai priėmė prez. Trumano planą, kuriuo pakei
čiama ligšiolinė mokesčių įstaigų organizacija. Jei planui pritars 
ir senatas, jis nuo kovo 15 d. įsigalios.

• Valstybės Departamentas pranešė, kad jau ilgesnis laikas, 
kaip japonų pramonė gamina JAV okupacinėms pajėgoms muni- 
ciją. Prasidėjus Korėjos karui, buvo duoti japonų pramonei už
sakymai didesniais kiekiais gaminti ginklus ir kitus karinius 
reikmenis.

• Atlanto sąjungos .Kirų pajėgų vadu paskirtas JAV admir. L. 
D. McCormick. Anglai anksčiau reikalavo, kad šios pareigos bū
tų paskirtos jų admirolui, bet vėliau nusileido su sąlyga, kad 
Anglijos pakrančių vandenys neįeis į McCormick komandos plo
tą.

bininkų įvežimui. Taip pat nau
jame įstatyme numatoma pa
naikinti visi ligšioliniai suvar
žymai įvažiuo-ti ir gauti piliety
bę dėl rasinių priežasčių, šį 
įstatymą priėmus, galėtų japo
nai. korėjiečiai ir kiti ne “Kau
kazo rasės” asmens gauti pilie
tybę ta pačia tvarka, kaip ir 
kiti. Ligi šiol tam rei- 
griežtinamos taisyklės nepagei
daujamiems asmenims iš kraš
to deportuoti. Tarp tokių asme
nų numatoma subversyviniai e- 
lementai ir dėl dorovinių prie
žasčių nepageidaujami — pro
stitutės. narkotikų vartotojai ir 
kiti panašūs.
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Dr. S. Bačkis. Lietuvos at
stovas Paryžiuje. dalyvavęs 
Londono konferencijoje, kurio
je buvo svarstomas Vidurio ir 
Rytų Europos išlaisvinimas iš 
lM»lševikų vergijos, sausio 24 d. 
per "Voice of America” pasakė 
j Lietuvą šią kalbą.

Brangūs Broliai ir Sesers 
Tėvynėje,

»
Šiandieną iš Londono krei

piuos -į Jus su šiomis žiniomis.
Š .m. sausio 21 d. prasidėjus- 

Londone Centro ir Rytų Euro
pos kraštų konferencija baigia 
savo darbus sausio 24 d. dideliu 
mitingu, kur kalba Anglijos, 
Prancūzijos, Belgijos valstybių 
vyrai bei pavergtųjų kraštų at
stovai. Šioje konferencijoje da
lyvavo visų laisvųjų Europos 
Valstybių politinių partijų ly
deriai, parlamentarai. Paverg
tuosius kraštus atstovavo įvai
rių politinių srovių atstovai. 
Lietuvą atstovavo Balutis, Si
dzikauskas, atvykęs iš New 
Yorko. Dr. Karvelis. M. Bra- 
kas, V. Balickas, prof. Baltru
šaitis, pulk. Laaskorouskis, Ba- 
jorinas, Varkala, panele Pra- 
puolenytė ir čia kalbąs Dr. 
Bačkis.

Konferenciją sveikino Angli
jos. Belgijos Vyriausybės, per
duodamos geriausius linkėji
mus.

J Dar šiandien į
Užsisakykite dailųjį Lietuvos ? 

i vaizdų albumą

Tevvne Lietuva
Paruošė

VYT. AUGUSTINAS

Užsakymus siųsti: j
FRANCISCAN FATHERS. į 

680 Bus h niek Avė., 5
Brooklyn 21, N. Y. 5

__________________<

DIDŽIAUSIAS. PIGLAUSLAS IR
GERIAUSIAI INFORMUOTAS 

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

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

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

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

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

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

1.

2.
2.
4.
5.

Lietuvių k. — tvarkomas iš Lietuvos atvykusių 
kalbininkų.

Sveikatos—vedamas patyrusio gydytojo.
Teisės patarėjas — vedamas advokato.
Statybos patarėjas—vedamas inžinieriaus architekto. 
Moterų—ved. žurnalistikos mokslus baigusios 

redaktorės.
Sporto—vedamas keturių sportininkų.

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

"DRAUGO” PRENUMERATA:
' •• met.
$5.00

4.50
5.50

6.

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

3 mėn. 
$2.75 

2.50 
3.00

Iš karto įmokėjusieji ne mažiau $100.00 bus
GARBES PRENUMERATORIAI

ir "Draugą" gaus per visą .savo amžių.
Imakymus ir pinigus siųskite:

“ D R A U G A S
2334 SO. OAKIJiY AVENUE
UHICAGO X. ILLINOJS, USA

Sustiprino mūsų viltis
DR. S. BAČKIS KALBĖJO | LIETUVĄ

Konferencijos darbuose ly
giomis dalyvavo laisvųjų ir pa
vergtųjų kraštų atstovai. Dar
bų eigą sekė JAV stebėtojai, 
visų kraštų spaudos atstovai ir 
apie juos kalbėjo radijas. Kon
ferencijoje buvo svarstoma e- 
samoji pavergtuose kraštuose 
padėtis politinėje, ekonominėje, 
socialinėje, kultūrinėje srityse 
ir buvo priimtos gairės, kaip 
po šių kraštų išsilaisvinimo rei
kės tuose kraštuose tvarkyti 
komunistinio režimo suardy
tą g y v e n 
srityse.
laisvųjų kraštų iniciatyva nu
tarimas.
mintys yra šitokios:

1. Sąjungininkų kariuomenė 
išlaisvino Vakarų pavergtas 
tautas, o Centro ir Rytų Euro
poje tik pasikeitė okupantai. 
Sovietų armija ne išlaisvinti 
atėjo, bet pavergti.

2. Tiek individualės. tiek 
tautinės laisvės nėra tuose 
kraštuose. Visos dvasinės, mo
ralinės vertybės niekinamos, 
religija persekiojama, tūkstan
čių tūkstančiai vyrų ir moterų 
kalinami, tremiami, žudomi.

imą visose 
ir buvo priimtos

kurio svarbiausios

3. Visos Europos tautos sie
kia TIKROS taikos ir REA
LIOS laisvės pavergtosioms 
Sovietų tautoms. Laisvosios 
Tautos pareiškia, kad tikra tai
ka yra nesuderinama su dabar

LIETUVOS DIPLOMATIJA IR VLIKO POLITINE AKCIJA

Vliko delegacijai ir diploma
tų atstovui St. Lozoraičiui besi
tariant veiklos derinimo reika
lu. savaime iškilo klausimas, 
kas vykdys politinę akciją Lie
tuvos laisvinimo kovoje. Tas 
klausimas yra vienas pagrindi
nių. ir nenuostabų, kad visuo
menės jis nagrinėjamas, aiški
namas ir ieškoma Lietuvos lais
vinimo kovai tikslingiausio ir 
naudingiausio sprendimo.

Diplomatas atstovauja savo

1 mėn.
$1.25

1.00
1.35 

tiniu Europos padalinimu, kad 
Europa negali likti pusiau Jais- ' 
va. pusiau pavergta, kad nega
lima kalbėti apie pastovią tai
ką. kada daugiau 100 milijonų 
europiečių neša vergijos jun
gą. Tik tada taika bus įmano
ma. kada Centro ir Rylų Eu
ropos kraštai. t. y. Lietuva, 
Latvija, Estija. Albanija, Bul
garija, Čekoslovakija, Lenkija, 
Rumunija, Vengrija, Jugoslavi
ja laisvę ir nepriklausomybę 
atgaus, kada jie laisvę atgavę 
galės bendrauti su visa Euro
pa lygiomis.

4. Tik visų Europos tautų 
vienybė laiduos jų saugumą: 
pavergtieji kraštai tik laisvę at
gavę įsijungs į bendrą Europos 
tvarkymąsi ir gyvenimą.

Brangūs Broliai 
noriu dar pridurti, 
konferencija, kurią rengė Eu
ropos Sąjūdis, siekiąs Europos 
vieningumo laisvėje, bet ne 
vergijoje, yra istorinės reikš

mės įvykis, nes pirmąkart po 
karo pavergtųjų ir laisvųjų Eu
ropos kraštų atstovai aptaria 
bendrai savo vargus, rūpesčius 
ir nustato ateičiai gaires.

Baigiu ir visų Lietuvos atsto
vų. dalyvavusių konferencijoje 
vardu siunčiu Jums mūsų bro
lišką pasveikinimą ir tvirtinu, 
kad Londono Konferencija su
stiprina mūsų išsilaisvinimo 
viltis.

ir Sesers, 
kad šioji

J. GAŠČICNAS

kraštą prie kitos šalies vyriau
sybės, prie kurios jis yra pas
kirtas. Vadinasi, jo kompeten
cijos galia ribojasi tik tais plo
tais, kiek siekia ta vyriausybė.

Teisiniu požiūriu diplomati
nės misijos šefas yra jį delega
vusios vyriausybės patikėtinis. 
Jis vykdo savo vyriausybės į- 
sakymus bei nurodymus. Taip 
palaikomi normalūs santykiai 
tarp laisvų ir nepriklausomų 
valstybių.

Kitokia padėtis yra dabar su 
Lietuva. Ji priešo okupuota. 
Ten esanti “vyriausybė” yra 
Maskvos iškamša. Neįmanomi 
tokios “vyriausybės" patvarky
mai Laisvosios Lietuvos diplo
matams.

Visa lietuvių tauta už geleži
nės uždangos ir laisvajame pa
saulyje gyvenantieji — kovoja 
už Lietuvos išlaisvinimą. Lie
tuvių tautos vardu tai kovai 
vadovauja Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetass —Vil
kas.

Lietuvos diplomatų skaičius 
dabar yra žymiai sumažėjęs. 
Prie ištisos eilės šiapus geleži
nės uždangos esančių valstybių 
nėra Lietuvos diplomatinių 
sijų.

Štai ir kyla klausimas, 
tokiai padėčiai esant gali 
turi vykdyti politinę akciją Lie
tuvos laisvinimo kovoje?

Kaip jau pastebėjome, diplo
matai yra ploto ir kompetenci
jos ribojami. Todėl diplomatas 
negali būti veiksmingas tuose 
kraštuose, kurie nėra valdžioje 
vyriausybės, prie kurios jis yra 
akredituotas. Jis negalėtų ten 
jokių žygių daryti. Be to. ne 
visuomet diplomatui gali susi
daryti palankios sąlygos kreip
tis į vyriausybę, prie kurios jis 
tebėra akredituotas, visais Lie
tuvos laisvinimą liečiančiais 
klausimais. Pavyzdžiui. J. A. 
Valstybėse tokiais atvejais Al
tas ir Vlikas daro reikiamus 
žygius, o kituose kraštuose Vil
kas.

mi-

kas 
ir

DARBININKAS

JAV sprtuistniniai lėktuvai (F-86 Sabrejets) pakyla iš aviacijos bazės. Kiekvienas iš ju įh> spar
nais turi atsarginius degalo (fuell tankus. Jie pradėti naudoti tik paskutiniu laiku, nes padeda 
lėktuvams atlikti tolimesnę kelionę ir ilgiau išbūti ore. Tankai yra taip įrengti, kad galima 
juos numesti, jei tenka susidurti su priešu ir prireikia vikriau suktis.

Technika keičia jūros teisę
Dar neseni laikai, kai dėl to 

niekas klausimo nekėlė. Jūros 
priklausė visam pasauliui, iš
skiriant trijų mylių pločio pa
krančių ruožą, kuris buvo lai
komas savais vandenimis. Bet 
technikos išsivystymas nuolat 
iškelia naujų politinių ir tarp
tautinės teisės klausimų. Šiuo 
metu kaip tik iškilo jūros dug
no nuosavybės klausimas.

Jis iškilo ryšium su taip 
svarbia mūsų dienomis nafta. 
Tyrimai parodė, kad naftos yra 
ir vandenų apsemtuose plotuo
se. Naftos kompanijos tuojau 
pradėjo jūros dugną gręžti ir 
naftos bokštus statyti. Šian
dien, pavyzdžiui, prie Teksaso

Lietuvos laisvinimas yra visų 
lietuvių pareiga. Jos laisvini
mui pasirinktini patys tikslin- 
giausi būdai ir priemonės.

Lietuvių tautos išlaisvinimo 
kovai vadovaująs Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas iki 
šiol vykdė politinę Lietuvos 
laisvinimo akciją, nes ši akcija 
yra pagrindinis Komiteto užda
vinys, kurį jis atlieka ir turi 
visos lietuvių tautos jam su
teiktas teises tą darbą atlikti 
tikslingiausiai.

Šiame darbo bare ir visoje 
Lietuvos laisvinimo akcijoje 
Vilkas artimai bendradarbiau
ja ir kooperuoja su veiksmin
gaisiais Lietuvos . diplomatinių 
misijų šefais ar su jų įgaliotais 
asmenimis - diplomatais.

Raudonieji žvejai
I Gibraltarą atplaukė Sovie

tų žvejybos flotila. Ji buvo ap
sirūpinusi radarais ir moder
niškais radijo siųstuvais. Britų 
komendantas svečius sutiko la
bai mandagiai ir užklausė

— Kuo galėčiau jums atsily
ginti už tą didelę garbę, kad 
teikėtės mus aplankyti. Gal 
reikia kokios pagalbos?

— Mūsų draugas, didysis 
Stalinas. — atsakė rusų kapito
nas, — yra taip pat didelis sar
dinių mėgėjas. Gibraltaro van
denyse plaukioja kaip tik ta 
sardinių rūšis, kurią jis labiau
sia mėgsta. Mes tikimės, kad 
.jūs leisite mums čia užmesti 
tinklus ir ištraukti sardinių, 
kaip mūsų atsilyginimą didžia
jam Stalinui už jo tėvišką rūpi
nimąsi žvejyba.

— Well,—sako 
dabar prisiminiau, 
Winston Churchiil 
silkių mėgėjas, ir 
rūšies, kuri plaukioja Mur
mansko pakraščiais. Būkite taip 
malonus paprašyti savo draugo 
Stalino, kad jis leistų mums į- 
merkti ten tinklus ir pažvejoti 
tų silkių dideliam W. Churchil
lio pasitenkinimui.

anglas.—tik 
kad mūsų 
yra didelis 

kaip tik tos

KAM PRIKLAUSO JŪRŲ DUGNAS?
krantų ,kiek akis užmato, kyšo 
iš jūros tie naftos bokštai. Per
sų įlankoj darbai taip pat eina 
smarkiu tempu, kaip ir prie 
Venecuelos bei Trinidado sa
los.

Bet su šiuo dalyku iškilo ir 
klausimas, kas iš tikro turi tei
sės tuos gręžimus vykdyti ir 
siurbti naftą povandeniniuose 
plotuose. Jeigu būtų laikomasi 
ligšiolinės jūros laisvės pagal 
kurią kiekvienas gali už trijų 
mylių nuo kranto laisvai plau
kyti ir žvejoti, tai galėtų at
plaukti prie Amerikos krantų 
ir ieškoti naftos ne tik angiai 
arba prancūzai, bet greitu lai
ku galima būtų susilaukti ir 
Sovietų.

Dėl šios priežasties prez. 
Trumanas 1945 m. išleido pro
klamaciją. kuria paskelbė, kad 
visas JAV supančios jūros dug
nas ir visa, kas jame yra. ligi 
prasideda jūros gelmės, pri
klauso JAV. Tai sudaro JAV 
priekrantį. Praktiškai, turint 
galvoj šiandieninės technikos 
pajėgumą, tasai priekrantis 
siekia ligi tos vietos, kur jūra 
jau gilesnė, kaip 200*metrU'. 
Bet tai. žinoma, nėra kokia 
griežta riba. Tasai priekrantis 
gali siekti ligi 100 mylių iv net 
daugiau nuo vieno ar kito kraš
to krantų. Tuo būdu mažesnė
se jūrose gali nelikti ir grei
čiausiai neliks jokių laisvų šiuo 
atžvilgiu plotų (dugne). Tokia 
Baltija, Juodoji jūra, Adrija 
bus pasidalintos tarp jų kran
tuose esančių valstybių. Ir dėl 
to gali būti dar nemažų kivir- 
čių, nes teks aiškintis, kur yra

Rusų kapitono veidas apsi
niaukė.

— Labai gaila. — sako jis,— 
bet ten net žvejų laivams nelei
džiama arčiau kranto priplauk
ti. Bet mūsų vyriausybė, paty
rusi apie W. Churchillio nepa
prastai lepų skonį, tikrai atsiųs 
jam visą toną Murmansko sil
kių.

— Tai bus labai malonus ir 
draugiškas jūsų vyriausybės 
gestas.

Kitą dieną rusų kapitonas 
gavo mandagų laišką su geriau
siais linkėjimais plaukti toliau 
ir priedo., dėžutę konservuotų 
sardinių.

Sunkvežimiu evakuojami žmones iš potvynio apse mtų vietų 'Zanseville. Ohio). Potvyni sukėlė išsi
liejusi Muskingum upė.

kaimyninės valstybės jūros įi- 
ba.
» Prez. Trumano paskelbta 
priekrančio teisė buvo beveik 
visų valstybių mielai priimta. 
Tam Jungt. Tautų teisių komi
sija net ėmėsi surasti tinkamą 
formulę, kad pasaulio jūros ne
pasidarytų tikra žodžio prasme 
“be krantų”. O visos pakrančių 
valstybės pradėjo skelbti savo 
teises į jų kraštą siekiančių jū
rų priekrantį. Ypač tos, prie 
kurių krantų jau aptikta dugne 
naftos. Persų įlankos arabų 
valstybėlės Kuvveit, Quarter, 
Abu Dhabi. Trucial. Muskat ir 
Oman, nors daugelis jų nėra

X

Gynybos sekretoriaus padėjėja Anna Rosenberg kalbasi su šen.
Richard B. RusseL Ji nori, kad visam JAV Armijos personalui at

lyginimas būtu pakeltas 10 proe.

Izmailoje. Suezo kanale, britu kariai ginkluoti saugoja gatves. Kai
re per sukeltas riaušes ir gaisrus žuvo 67 asmenys.

Vasario 1, 19u2

A. BIMBA NORI ŠLUOTI 
GATVĘ

“Laisvės” 19 nr. A. Bimba 
pasityčioja iš italų kunigo P. 
Moretti, pranciškono, kam tas 
papasakoja, kaip komunistai jį 
Kinijoje kankino ir niekino. A. 
Bimba užsimena tik tai, kad tą 
kunigą vertė gatvę šluoti. Jei 
iš žmogaus nesityčiojama, joks 
darbas jo nepažemina. Nei 
gatvės šlavimas. Em. Fiedler 
dargi pažymi, kad darbininkas 
šluojąs gatvę, visuomenei pasi
tarnauja daugiau, negu purvi
nos plunksnos rašeivos.

įdomu, kokį aliarmą pakeltų 
tie patys “Laisvės” redak-toriai, 
jei jie būtų išvaryti pašluoti 
kad ir tą pačią Atlanitc Avė. O 
jei dar komunistus priverstu vi
sas gatves apvalyti, nei už gro
tų nesodindami, kokie pakiltų 
protestai anapus geležinės sie
nos?

kitų valstybių nepripažintos 
nepriklausomomis, jau tokias 
savo teises į jūros dugną pa
skelbė ir didžiosioms naftos 
bendrovėms pardavinėja kon
cesijas. Saudo Arabija, kuri 
kontroliuoja dalį Persų įlankos 
krantų, taip pat paskelbė savo 
teises į priekrantį. Dėl to jau 
ir dabar kyla kai kurių neaiš
kumų. o ateity jų galima lauk
ti dar daugiau, ir tai Jungt. 
Tautų teisininkams išspaus ne
maža prakaito, kol jie suras 
tinkamą ir visiems priimtiną 
formulę, kam ir kiek priklauso 
jūros dugno.

į ĮSIGYKITE NAUJUOSIUS TREMTIES LEIDYKLOS
? LEIDINIUS: Putino. Altorių šešėlyje. 3 tomai viename Ii- ] 
/ no įrišime. Kaina — 4 dol. Igno Šeiniaus, Kuprelis. Lino
,■ įrišime, kaina — 2 dol. V. Alanto. Pragaro Pošvaistės. Lino ; 
J įrišime, kaina 3.50 dol. Užsakymus siųskite šiuo adresu: Į 
į PAŠVAISTE, 563 Hemtock St., Brooklyn X, N. Y.
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PRADŽIOJE BUVO ŽODIS-
Tais žodžiais pradedama šv. Jono evangelija. Ji skaitoma 

kiekvienų mišių pabaigoje. Kai žmogus išeina iš bažnyčios, grįž
ta į kasdienišką aplinką, turi išeiti mąstydamas apie du dalykus: 
viena, kad kiekvienas jo veiksmas prasideda žodžiu ir mintimi; 
antra, kad yra tiktai vienui vienas tikras Žodis. Tiktai jis gali ap
šviesti žmogų. Reikia jį rasti ir išskirti iš didelio tvano žodžių, ku
riais liejasi mūsų mintys, supa visą gyvenimą ir stumia veikti. 
Kokių žodžių prisiklausome ir kiek jiems patikime, savais paver
čiame, taip ir elgiamės. Kitus veikiame taip pat žodžiu.

t

Seniau žodis žmonių taip neveikė ir neblaškė, kaip dabar
ties metu. Kas vienoje šalyje buvo kalbama ar daroma, kitoje 
buvo ilgai nežinoma ir dėl to nesijaudinama. Ir savo paties na
muose žmogus buvo didesnei ramybei paliktas. Dabar žodžiai 
žaibo greitumu apskrieja tolimiausius žemės pakraščius. Jie 
plačiai sklinda radijo bangomis ir gausiai plūsta spauda. Laik
raščių puslapiai apkloja beveik visą žemės rutulį, žodžiui nėra jau 
jokių užtvarų, nei erdvės, pro kurią jis nepraeitų. Praeina ir įjau
dina didžiules žmonių mases. Net paskiram žmogui sunku išsilai
kyti prieš tą besiliejančią žodžių srovę.

O vis dėlto žmogus turi atsilaikyti. Jis dabar pats turi suda
ryti užtvarą piktam ir apgauliam žodžiui: įtikinėjimui gyventi ir 
daryti kitaip, negu moko tikrasis Žods, kuris duotas žmogui kaip 
šviesa tamsybėje. Kas nenori pasiklysti ar būti prigautas, turi 
gerai persvarstyti išgirstą ar parašytą žodį ir jį palyginti su Am- 
žiinuoju žodžiu. Jis buvo visų dalykų pradžioje. Jis turi būti ir 
visų žmogaus veiksmų pradžioje.

Bet ir to dar nepakanka. Tiesos ir šviesos žodį žmogus turi 
pareigą skleisti kitiems. Ar kas jį priims ar atmes — .jo rekalas. 
Bet kada netiesa ir apgaule taip plačiai liejasi radijo bangomis ir 
spauda, tai tomis pat priemonėmis turi būti uoliai skleidžiamas ir 
tikrosios tiesos žodis. Kreivi ir apsukti žodžiai, kurie puola žmo
nes iš visų pakampių, turi būti atitiesti ir parodyti, kokie jie yra, 
sugretinius su Amžinuoju žodžiu. Kas gi kitas mūsų laikais gali 
tai padaryti geriau už spausdintą žodį ’

Sapudos vaidmuo mūsų laikais, tame milžiniškame žodžių 
tvane, yra toks žymus, kad apie tai kalbėti būtų tuščia. Tačiau 
katalikams vis dar tenka priminti, kad ne kiekvienas spausdin
tas žodis, iš viršaus ir labai nekaltas, nėra geras. Dar negeriau, 
kai reikia įtikinėti, kad katalikiškoji spauda turi būti remiama vi
somis pastangomis. Tai yra viena iš apaštalavmo priemonių. Kur 
negalima prieiti gyvu žodžiu, dažnai įeinama tik spausdintu.

Vasario mėnuo JAV yra parinktas spausdintam katalikiš
kam žodžiui labiau sustiprinti ir plačiau paskleisti. Laikykime sa
vo pareiga paremti tas pastangas, apie kurias čia bus dar plačiau 
rašoma. Jos siekia, kad kiekvienas mūsų žingsns būtų lydimas ge
ro ir tiesaus žodžio, apie kurį kalba šv. Jono evangelija.

Kiekvienas karas žmones žu
do ir blaško po svetimus kraš
tus. Paskutinis karas daugiau
sia kraujo praliejo ir daugiau
sia paliko žmonių be namų. Jų 
buvo tiek daug, kad kariavu
sieji rimtai susirūpino teikti 
bėgliams globą ir padėti grįžti 
namo. Tą gerą darbą labiausia 
rėmė ir pinigų tam daugiausia 
davė JAV.

X

Ko siekė bolševikai l'NNRoje

Buvo sudaryta tarptautinė 
organizacija, vadinamoji UNN- 
RA, kuri ėmėsi padėti karo nu
alintiems kraštams ir išblašky
tiems žmonėms. Stambios jos 
sumos ėjo tiems kraštams, ku
rie pateko po bolševikų ranka. 
Sovietų Sąjunga dėlto įėjo į 
UNNRA. Čia ji spaudė, kad vi
si karo išblaškyti žmonės būtų 
grąžinti namo. Bet ji to nepa
siekė. Viena, daug kas buvo pa
bėgę ne tiek nuo karo veiksmų, 
kiek nuo pačių bolševikų. Ant
ra, ir po karo masės žmonių 
bėgo iš bolševikų užimtų kraš
tų. JAV priešinantis, tie žmo
nės buvo nutarta prievarta ne- 
begrąžint i.

IltO išgelliėjo daug 
-žmonių

Jais rūpintis buvo pavesta 
naujai organizacijai, vadinama
jai IRO. Per keletą metų IRO 
Ištraukė daug žmonių iš vargo 
ir įkurdino Europoje, Ameriko
je ir kituose kraštuose. Tačiau 
visų aprūpinti neįstengė. Prie
žastis irgi paprasta: bolševiki
nė diktatūra neleido Europai 
aprimti, o žmonių vis daugiau 
atbėgdavo iš už geležinės sie
nos.

Kas tas PICMME?

Su šiuo mėnesiu IRO savo 
darbą baigė, bet nelaimingų ir 
benamių žmonių Europoje, dar 
daug paliko. Kai kuriose vals
tybėse, kaip Vokietijoje, Itali
joje ir Olandijoje, jų ir per tirš
ta. Jie turi kur nors kitur pra
gyvenimo ieškoti. Rūpintis šių 
žmonių emigracija sudarytas 
tam tikras komitetas, vadina
mas ICMME (Intergovernm. 
Committee for the Movement 
of Migrants from Europe). Ta 
nauja, trečia, organizacija jau 
skirta ne šalpai, o paramai e- 
migruojantiems. Ji pradės 
veikti tiktai kovo mėn. Tuo tar
pu veikia Laikinasis Komitetas, 
vadinamas PICMME. Direkto
riaus pareigas laikinai eina o- 
landas Pierre Jacobson. Savo 
raštinę turi Ženevoje. Šveicari
joje. Generalinį direktorių pas
kirs JAV.

Naujos organizacijos pagrin
dinį kapitalą vieneriems me
tams sudarys apie 35 milijonai

Kaip su imigracija?
Iš Balfo pirmininko prof. kan. J. B. Končiaus apsilankymu 

Vašingtone ir Čikagoje
dol. Jį sudės visos toje organi
zacijoje dalyvaujančios valsty
bės. Pirmą kartą į tokią tarp
tautinę organizaciją įeina Vo
kietija, Italija ir Austrija. Nei 
viena komunistinė valstybė ne
dalyvauja.

JAV prisideda su 10 milijo
nų dolerių suma. Valstybės De
partamente yra taip pat paskir
tas atsakingas asmuo, Mr. Ge
orge VVarren, kuriam pavesta 
yra rūpintis Europos emigraci
jos klausimais. Jo pavaduotoju 
yra pulk. Frost.

Prof. J. B. Končius Valstybės 
Departamente

Balfo pirmininkas kan. J. B. 
Končius sausio 7-9 d. lankėsi 
Vašingtone ir kalbėjosi su tais 
Valstybės Departamento parei
gūnais. Paklausus, kokie gali 
būti Balfo ryšiai su ta nauja 
organizacija, nurodė, kad rei
kėtų susižinoti su Pierre Ja- 
cobsonu ir asmeniškai pasitarti 
su pačiu tos organizacijos ko
mitetu Ženevoje. Jis užtikrino, 
kad santykiai bus glaudūs, nes 
Balfo talka ir toliau reikalinga 
palikusiems lietuviams. Iš ICM- 
ME sumų bus apmokamos emi
grantų kelionės. Per 1952 me
tus ji norėtų išgabenti iš Euro
pos apie 115,000 žmonių.

Pasiteiravus, ar naujoje orga
nizacijoje negalėtų būti nariais 
ir Pabaltijos valstybės, buvo 
atsakyta, kad tai priklauso nuo 
ICMME plenumo posėdžio. Pa
baltijos valstybės turėtų kreip
tis ženevon per savo atstovus 
ir pasižadėti įmokėti proporcin
gą joms sumą.

Be to, paaiškėjo, kad liku
sius Europoje tremtinius ir e- 
migrantus jau sutiko įsileisti 
Australija, Kanada, N. Zelan
dija ir Pietų Amerikos valsty
bės. JAV dar gali įsileisti apie 
12.000 likučių pagal 1948-50 
metų įstatymą, jei Kongreso 
komisija paves konsulatams 
duoti vizas.

Apsilankymas DP Komisijoje

Norėdamas tai išsiaiškinti, 
Balfo pirmininkas kan. J. B. 
Končius lankėsi pas Mr. W. M. 
Besterman, minėtos komisijos 
įstaigos direktorių. Jis paaiški
no, kad Kongresas yra paruo
šęs imigracijos reikalu naują 
bilių (HR 5678). Juo numato
ma į JAV įsileisti atitinkamą 
skaičių pabėgėlių. Numatyta ir

visa eilė naujų taisyklių imig
racijos reikalais. Pageidauja
ma, kad visuomenė tą įstatymą 
paremtų.

Apsilankius DP Komisijoje, 
paaiškėjo, kad per paskutinius 
trejus metus DP įstatymu pasi
naudojo 336,000 tremtinių. Iš 
jų 46 procentus sudaro katali
kai, 34 — protestantai ir kiti 
krikščionys, 19 — žydai, 1—ki
ti. Vyrų įvažiavo 54 proc., mo
terų — 46. Dauguma įvažiavu
sių (75 proc.) yra tarp 1 ir 50 
metų. Taigi pajėgūs dirbti žmo
nės. Visų jų įkurdinimas JAV 
kainavo apie šimtą su puse mi
lijono dolerių.

Ligi liepos 1 d. dar veikia į- 
statymas, pagal kurį atvyksta 
vokiečių kilmės tremtinių. Jų 
gali būti apie 54.000. Atvyku
sių yra jau 28.000. Šiuo įstaty
mu pasinaudoja lietuviai iš Ma
žosios Lietuvos. DP Komisijoje 
buvo Balfui išreikšta padėka už 
paramą ir rūpestį sudarant bu
to ir darbo garantijas. Buvo 
prašoma ir toliau talkininkauti 
su tokiu pat uolumu.

Kitose įstaigose
Balfo pirmininkas buvo ma

loniai priimtas komitete sava
noriškos paramos užsieniui 
(Committee on Voluntary Fo- 
reign Aid). Jos direktorius Ar- 
thur C. Ringland pabrėžė, kad 
JAV ne tik šiais, bet ir kitais 
metais apmokės Balfo ir kitų 
šalpos orgahizacijų važmos iš
laidas ir teiks toms organizaci
joms įvairių lengvatų. Jis pata
rė susižinoti su Vakarų Vokie
tijos vyriausybe ir bandyti li
kusius lietuvius sutelkti vieno
je vietoje. Tai palengvintų rū
pintis jų medžiaginiais ir dvasi
niais reikalais. Buvo pažadėta 
tam parama.

Netekusiais savo tėvynės dar 
rūpinasi prie Jungtinių Tautų 
sudarytas komisariatas. Jo 
pirmininku yra G. J. van Heu- 
ven Goedhart Ženevoje. Jis yra 
paskyręs kitiems kraštams 3 
atstovus. JAV atstovo pareigas 
neseniai pradėjo Ugo Carusi 
(1025 Vermont Avė.. Room 
802. VVashington, D. C.). Kan. 
J. B. Končiui jį aplankius, buvo 
paaiškinta, kad ši įstaiga teiks 
legalę ir politinę globą, parū
pins laikinus dokumentus ir, 
gal būt, ribotą pašalpą.

Čikagos konferencija
Nuvykęs Čikagon, Balfo pirm, 

kan. J. B. Končius sausio 17-18

d. dalyvavo specialioje konfe
rencijoje, kurią sudarė 175 at
stovai federalinės valdžios, DP 
Komisijos, Imigracijos įstaigų 
ir šalpos organizacijų. Buvo 
tariamasi imigracijos bei įkur
dinimo klausimais. Konferenci
joje paaiškėjo, kad dar nėra 
atvykę visi, gavę vizas. Vizos 
galioja iki balandžio mėn. Po 
to nebus atnaujintos. Paklau
sus, ar negalima būtų vizas iš
duoti kitiems, kai jos lieka ne
panaudotos, atsakyta, kad tai 
priklauso ne nuo konsulatų. 
Numatoma, kad tokių neišnau
dotų vizų gali būti iki 5000.

Senesnių tremtinių Europo
je yra dar 130,000. Tarp jų ne
maža ligonių, invalidų ir sene
lių. Kas mėnuo iš už geležinės 
senos pasprunka dar po 1.560 
asmenų. Tai sudaro sunkumų 
toms valstybėms, į kurias jie 
pabėga. Austrija norėtų visų jų 
nusikratyti (turi 30,000). Va
karų Vokietija norėtų kur nors 
Iškeldinti bent 2 milijonus. Ji 
turi dabar 9 milijonus savo tau-

tiečių, ištremtų arba atbėgp/ų 
iš bolševikų okupuotos srities. 
Italija turi 10 mil. perteklių. O- 
landija, netekusi kolonijų, taip 
pat jaučiasi perkimšta. Graiki
ja nežino, kur dėti .savo prie
auglių.

Konferencija svarstė, kiek 
JAV galėtų palengvinti Euro
pai tą naštą ir kartu sau pa
dėti. Paaiškėjo, kad Amerikos 
Ūkininkų Są junga (Farmers 
Federation) jaučia katastrofiš
ką žemės ūkio darbininkų trū
kumą. Ji ragina JAV vyriausy
bę, kad būtų daugiau įsilei
džiama ūkininkų.
Balfo pirmininkas turėjo pro

gos konferencijoje paaiškinti, 
kad dabar atvykstantieji vo
kiečių kilmės (German Eth- 
nies) lietuviai yra beveik visi 
ūkininkai. Iš anksčiau atvyku
sių apie 20r< nuėjo į ūkį. Dėl 
menko atlyginimo ir kitu sun
kių sąlygų paliko tik kokie 10 
proc. Reikėtų pagerinti darl>o 
sąlygas.

Konferencijoje buvo priim
tas nutarimas prašyti Kongreso, 
kad įstatymų keliu būtų papil
domai įsileista po 50.000 italų 
bei vokiečių ir 25,000 tremti
nių (DP). Konferencijoje iš
reikšta pageidavimas, kad ir vi
suomenė tą reikalą paremtų.

—t.

PAVERGTOJE
• “Žemė jums dovanojama 

amžinam valdymui”, skelbia 
komunistų partijos CK Lietu
voje ir dalina kolchozam ati
tinkamus “nuosavybės aktus.” 
žmoniškai sakant, tai reiškia, 
kad lietuviai ūkininkai kietai 
pririšami prie žemės kaip buvo 
baudžiavos laikais. Be valdžios 
leidimo nuo žemės atitrūkti ir 
imtis kito darbo negalima ir 
baudžiama.

• Dvisavaitiniai darbai vals
tybei įvedami nuo pavasario ir 
Lietuvos kolchozuose. Jie ne
apmokami ir priklauso antva- 
landžiams (overtime). žmonės 
turės reguliuoti upes, valyti 
laukus, kirsti miškus ir vykdy
ti kitokią “Stalino statybą.” 
Pernai tokiems darbams iš 
Ukrainos ir Korelijos žmonės 
buvo varomi kasti Volgos ka
nalų. Buvo organizuojamos 
‘savanorių brigados.” Tas pats 
nuo pavasario bus plačiu mas
tu daroma ir Lietuvoje.

• Gen. Kuznecovui pavesta 
Lietuvoje visą jaunimą sujung
ti į politinę - karinę organiza
ciją. vadinamą “Dosaaof”. Jis 
turįs būti paruoštas karo me
tui ir persunktas komunistiškos 
dvasios.

LIETUVOJE
• Rudeninio lauku arinio 

plano neįvykdė nei vienas kol
chozas visam Zarasų rajone, 
kaip nusiskundžia “Tiesa.” Gir
di ten nėra bolševikinio vadova
vimo. Iš tikrųjų, ten jo per
daug, tai ir darbai laiku neat
liekami.

• Lietuvos grūdai iš Klaipė
dos grūdų sandėlių kraunami 
į sovietinius laivus ir vežami į 
Leningradą.

• Užvenčio rajono centras 
yra 70 km nuo geležinkelio 
mazgo ir srities centro. Rajo
no centre veikia tik keletas 
prekybos taškų ir vienintele 
valgykla, kuri dėl nenormalaus 
aprūpinimo maisto produktais, 
dažnai esti visai uždaryta. Ne
geresnė padėtis ir vad. “Uni- 
vermage”: patalpoj, taip pat 
ant bufeto, pilna dulkių, pre
kės apraizgytos voratinkliais” 
— konstatuoja “T.” Nr. 72/
51. Toks ir visas sovietinis Lie
tuvos gyvenimas: visur pilna 
dulkių, visas gyvenimas ap
raizgytas voratinklias. O rea
lybėj viskas yra kelis kartus 
dar žiauriau net už pačios so
vietinės spaudos kritiškus kon
statavimus.
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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 Kalėjo susi
tikti kiekvienam žingsny. Kai viena tamsy vakarą ta ju išskirti* pa- 
sibaiagė, žinia apskrido visa pasauli. Visiems ji rodėsi nuostabi ir re
ta. Ji čia paduodama iš vokiečių spaudos, nes jie abu yra vokiečiai.

1. Atpasakojo K. K R O K § L Y S

Kaip ir daugumą kitų vokie
čių, ypač vaikų ir moterų, ko
munistinė lenkų vyriausybė 
nukreipė Anną atgalios į vaka
rus. Ji keliavo kaip žmogus, iš
vytas iš namų ir vis atsigrįž
damas ton pusėn, kur savo jau
nystę pragyveno. Kartais jai 
rodėsi, kad kelionė ta prievarti 
yra suraminimas: ji išvaroma 
vyro nueitu keliu. Bet pervar
gusi dieną ir neišsimiegojusi 
naktį, Anna buvo krečiama 
šiurpulio: o jeigu pareitų jis 
namo jos ieškoti ir vaikų? Kur 
jį tada milicininkai nutremtų? 
Niekas juk nežino, kur dingo 
daug vyrų, kurie buvo jau na
mų slenkstį pasiekę?

Po dešimties dienų ji pasiekė 
Švito salą.

•
Sala ta, šiaurės jūros plauja- 

ma, yra ne pertoliausia nuo 
kranto. Visu jos ilgiu eina gele
žinkelis ir šalimai tiesiasi auto 

strada. Vienoje vietoje, netoli 
Westerlando miestelio, sauske- 
lis pakrypsta į šoną, tarsi tam, 
kad nuo keleivių akių paslėptų 
dauboje sukištus rausvus bara
kus. Moterų ir vaikų čia buvo 
privežta jau tiek daug, kad pra
džioje teko taisytis guolį šiaudi
nėje pastogėje. Vėliau ji gavo 
kiek erdvesnį ir nebe šiaudinį 
katnbarį, bet vienui vieną vi
siems astuoniems. Ar daug iš
tremtam žmogui reikia? Liepos 
mėnesį, kai saulė ritinėjosi ma
rių pakraščio smiltimis, galima 
buvo ten nueiti ir pasėdėti—pa
siklausyti švelnaus marių 
šniokštimo. Pakopėjus į kalvą, 
matėsi, kaip bangos ritosi kaž 
kur iš toli, sakytumei, iš pačių 
jūros gelmių, ir atbėgdamos 
prie krašto nyko. Taip nyko 
Annos dienos toje vienišoje sa
loje.

Visiškai apleista vis dėlto ji 
nebuvo, išskyrus tuos rausvus 

vasarnamius, sustatytus kopų 
pašlaitėse. Žmonės gyveno ne
tolimuose miesteliuose. Vasarą 
jie nuguldavo visą pamarį, bet 
rudenį ir žiemą mažai besiro- 
dė. Nei Anna i nebuvo noro po 
žmones vaikštinėti. Kas elge
tas mėgsta? Tiktai vaikai ap- 
skrisdavo tolimesnes vietas. 
Taip vyriausioji duktė Hilde- 
garda susirado vyrą ir ištekė
jo. Du sūnūs — Kurtas ir Bru
nas — nuplaukė į žemyną pas 
ūkininkus tarnauti. Gertrūda 
susirado darbą viename teksti
lės fabrike. Rantum miestely
je. bet pasiliko gyventi pas mo
tiną. Jų buvo dabar penki na
muose: Eriko motina senutė, 
Anna, Gertrūda ir Erikas su 
Erika. Abu jaunesnieji turėjo 
tėvo vardą. Bet kur buvo tė
vas?

Vos tik atvykusi į salą, An
na tuojau parašė į Hesedorfą, iš 
kur buvo gavusi paskutinį vyro 
laišką. Bet ten, prie Bremeno, 
kuris nebuvo jau taip toli nuo 
salos, apie jį nebuvo palikusios 
jokios žinios. Keliauti ten ir 
žmonių klausinėti atrodė neap
simokėtų. Tada ji pradėjo raši
nėti į visas paieškojimo įstai
gas, kurios registravo žuvusius, 
į nelaisvę paimtus ar dingusius 
karius. Daug kartų ji rašė į 
Berlyną, paskui į Muencheną, 
Hamburgą, Kasselj... Iš visur 
ji sulaukdavo to paties atsaky

mo: “Gaila, apie Eriką Modr- 
szinskį nieko nežinome.” Nieko 
taip pat apie jį nežinojo nei 
Tarptautinis Raudonasis Kry
žius Šveicarijoje, nei Prancūzi
joje, nei Anglijoje. Amerikon 
ji jau neberašė. Jai buvo žino
ma, kad visi vokiečių belaisviai, 
išvežti už Atlanto, buvo paieš
kojimo įstaigų sąrašuose į- 
traukti. Daugumas jų ir namo 
jau pargrįžo. Nebegrįžta tiktai 
iš vienos Rusijos.

“Negi jis būtų ėjęs namo?”, 
dažnai kankino ją ta slopi min
tis. “Paleistas ar kitaip kaip 
pasprukęs, galimas daiktas, jis 
pasalomis bandęs pasiekti Po
meraniją. Gal pakeliui buvo nu
šautas ar rust] sučiuptas:’ Tie 
žvėrys nepadeda žmogui žmo
gaus susirasti. Negali nei pasi
teirauti, kas dar gyvas, o ko 
.jau nebėra...” Anna skaitė 
laikraščiuose, kad tik sveikatos 
netekę ir invalidai iš Rusijos 
pargrįždavo. O kiek ten dar jų 
nepaleidžia?

Palikusi ankštą pastogę, An 
na dažnai išeidavo į pamarį sa
vo raudos joms išlieti. Kartą 
grįžusi ji rado laišką. Tai ne
buvo atsakymas į jos paieškoji
mus. Valdinė įstaiga rašė, kad 
jai pripažįstama pašalpa: 80 
markių į mėnesį už dingusį vy
rą ir 40 markių invalido pašal
pos. Ji sumišo ir apsiverkė. 
Vadinasi, ir valdinės įstaigos y 

ra nusprendusios, kad Erikas 
yra dingęs be žinios. Ketvirti 
jau metai. To laiko, rodos, pa
kako apsiraminti ir su savo da
lia susigyventi. Tas raštas at
vėrė duris ir naujoms vedy
boms. Jei norėtų...

Ne, Anna tiktai norėtų ma
žesniuosius vaikus užauginti ir 
iš vargo juos ištraukti. Ji 
kreipėsi į valdines įstaigas ir 
paprašė, kad ją iš salos perkel
tų į žemyną. Rasi, ten galima 
bus surasti erdvesnį kampą ir 
žmoniškiau įsikurti. Tos pa
šalpos pradžiai pakaktų ir pa
judėti. Ji norėti) nusikelti į 
Wuertembergo provinciją. Ten 
ir prisirašė vykti.

Kai priartėjo laikas pasiruoš
ti transportui, Annos rankos 
nebegalėjo pakelti nei men
kiausio daikto. Jos širdis buvo 
priaugusi prie to aptvarkyto 
tremtinės kampo, pamėgusi .jū
rą ir smiltis. Ir dar kaž kas lai
kė, ko ji negalėjo suprasti. Nei 
vaikai jos nesuprato. Užėjusi 
Hildegarda su vyru kone iš
sibarė, bet motinos nusistaty
mo nepalaužė. Ji buvo neper
kalbama ir iš vietos nepajudi
nama.

Tai buvo 1949 metų gegužės 
mėn., kai Erikas Modrszinskis 
su Darbo Kuopos vyrais pra
važiavo pro rausvus barakus ir 
sustojo prie Westerlando mies
to.

Erikas karo pabaigos sulau
kė prie Bremeno. Jis tuojau 
nurašė žmonai laišką į Gant- 
schendorfą. Laiškas nuėjo ir 
grįžo. Jis turėjo lenkišką ant
spaudą ir prierašą: “Adresatas 
nesurandamas. Nežinia kur iš
sikėlęs.” Paskui jis rašė namo, 
rašė kur tik išmanė, skelbėsi 
laikraščiuose ir per radiją, bet 
niekur šeimos pėdsakų neapti
ko. Laiškai dažniausia grįždavo 
su tuo pačiu prierašą: "Nėra 
žinios, kur išsikėlė.” žodžiai 
buvo trumpi, bet sunkūs, kaip 
ir pati nežinia. Kur ji galėjo iš
sikelti, jei Vokietijoje *niekur 
neatsišaukia?....

Kai vokiečių kariuomenė dar 
stūmėsi į rytus, — tai buvo 
1941 ir 42 metais, — Erikas 
buvo toli ten nuėjęs. Baltijos 
kraštuose, Lenkijoje ir Ukrai
noje jis aptikdavo daug tuščių 
namų. Jis sutikdavo ir susi
graudinusių ašarojusių žmonių, 
kurie jam nusiskųsdavo savo 
nedalia: ne karas juos padaręs 
nelaimingus, bet trėmimas į 
Sibirą. Ar negalėjo jo ištikti 
tokia pat nelemtis? Niekur ki
tur Anna negalėjusi su vaikais 
išsikelti, kaip tik į Sibirą. Jau 
ir laikraščiai pradėjo rašyti, 
kad Iš rylų Vokietijos žmonės 
yra vežami į Rusiją. Galimas 
daiktas, kad karių šeimos ir pa

gauti bėgliai pirmiausia ten iš
varomi. Vis dažniau apie tai 
ėmė kalbėti atbėgantieji iš ry
tų. Erikas nusprendė, kad jam 
nėra ko eiti namo ir ten savo 
šeimos ieškoti. Ligi Pomerani
jos jis vistiek laisvas nenueitų.

Pradžioje nė vakaruose jis 
nebuvo laisvas. Visa jo koman
da buvo paimta į nelaisvę. Ang
lai ją pristatė tam pačiam dar
bui: taisyti aerodromų. Jie bu
vo siuntinėjami iš vienos vie
tos į kitą, bet vis suko
si apie tą patį Weserio ir Elbės 
žemupį. Jis glaudėsi prie šiau
rės marių, kurių pakraščiu bu
vo prismaigstyta mažesnių ir 
didesnių salų. Ten nukeliauda
vo ir pradingdavo laivai, kar
tais su didesniais žmonių bū
riais. Jie pasukdavo į Dani jos 
arba Olandijos šoną, kur tų sa
lų buvo žymiai tirščiau.

Erikas žinojo, kad tie žmo
nės nekeliauja toli už marių, 
išskyrus amerikiečių laivus. 
Vokiški ir angliški laiveliai 
plukdė į salas žmones, kuriuos 
rusai buvo atitrėmę iš rytų Vo
kietijos. Ar nebuvo tarp jų kar
tais Annos su vaikais? Kiek jis 
teiravosi, niekas nežinojo. Jam 
dar atsakydavo, kad su tokia 
lenkiška pavarde kas čia be- 
trems. Nebuvo jos sąrašuose nė 
tos didelės įstaigos, kuri kurdi- 
no tuos benamius žmones.

(Bus daugiau)

*
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SENIEJI MUSŲ --------------
VEIKĖJAI PASAKOJA

______________  DR. HENR. LUKAšEVICIUS______________

Pas Stasį Luką
STASYS K. LI RAS DIRBO ‘TIK ’... >3 METI S DAR JAU
NAS TARP VIRSTANČIŲ SENŲ ĄŽUOLŲ. LIETUVIŠKAS 
JAUNIMAS PO AMERIKONIŠKO MALŪNO GIRNOMIS.

—Koks čia iš manęs senas 
veikėjas? Aš tą darbą dirbu vos 
tik 23 metus — S. K. 
Lukas pasakė, tartum 
23 visuomeninio darbo metai 
būtų visiškas mažmožis. Bet 
kai pradėjom "kratyti” jo visą 
praeitį, iš jos sublizgėjo ne vie
nas šviesus jo gyvenimo “dei
mančiukas”.

Gimęs yra Pennsylvanijoj, 7 
metų būdamas su tėvais atsi
dūrė Lietuvoj dviejų metų ato
stogoms. Tai buvo 1913 metais. 
Bet. užklupus karui, ten ir pa
siliko. Ten baigė pradžios ir vi
durinę mokyklą ir Aukštadva
ry mokytojų kursus

— O malonu ten buvo gy
venti, — susižavėjęs pasakojo
S. K. Lukas, prisimindamas, 
kaip jis gavo pirmą ugnies 
krikštą, dalyvaudamas šaulių 
būry, suorganizuotam už 12 
klm. nuo lenkų fronto. Papa
sakojo. kaip ten gera ir įdomu 
buvo dalyvauti moksleivių at
eitininkų judėjime ir kaip jis 
Stakliškėse buvo pavasarininkų 
pirmininku. Ūkininkų Sąjungos 
sekretoriumi ir koperatyvo 
knygvedžiu...

— Skaudėjo širdį, kai visą 
tai reikėjo palikti. 1928 m. grį
žau Amerikon... Grįžau čia vie
nas, penkiems metams, o da
bar jau esu. kaip matai, senas 
amerikonas: štai, čia pat žmo
na. 3 vaikai... — nuoširdžiai pa
sakojo Lukas tuo tarpu, kai 
jauna, puiki jo duktė, tipiška 
lietuvaitė, atnešė mums vynuo
gių “džiuso” ir, šypsodamasi, 
gražia lietuvių kalba kvietė 
vaišintis.

— Pradėjau ir aš nuo kasimo 
augiui Amerikoje,— 

tęsė S. K. Lukas — bet vieną 
dieną, atėjęs į Nevv Philadel- 
phiją sumokėti parapijinio mo
kesčio. radau klebonijoj iš 
Lietuvos atvažiavusį kun. Ka
ralių, kuris visą mano gyveni

i
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Moterų sekmadienis

Sausio 27 d. šv. Alfonso par. 
Altoriaus ir Rožančiaus Mote
rų Dr-ja buvo visų dėmesio 
centru. Ryte narės priėmė šv. 
komuniją, o 4 vai. p.p. buvo at
laikytos pamaldos narių inten
cija. Kleb. kun. dras Mendelis, 
pasakė gražų pamokslą apie 
gyvenimo prasmę ir dorybių 
ugdymą.

Po to didžiojoje parapijos sa
lėje buvo metinis D-jos susirin
kimas. Dalyvavo per pusšimtį 
moterų. Žymi jų dauguma yra 
senesnio amžiaus lietuvės ame
rikietės, priklausančios D-jai 
nuo jos įsikūrimo. Susirinku
sias moteris pagerbė atsilanky
damas pats klebonas ir visi pa
rapijos vikarai — kun. P. Pat- 
laba. kun. J. Baltrušaitis ir 
kun. E. Sargus. Klebonas, kaip 
jos dvasios vadas, padėkojo už 
gražų metų darbą, o jos valdy
bai. Ginevičienei, Žvdalienei. 
Sakevičienei ir Vyšniauskienei 
ir: pavyzdingai eitas pareigas 
atminimui dar įteikė po dova
nėlę — rožančių.

Naujon valdybon išsirinkta 
— pirm. Sakevičienė, vicepirm. 
M. Vyšniauskienė, sekr. A. 
Stefand ir O. Volterienė mar
šalka. Išrinktosios yra ilgame
tės D-jos narės ir turi patyrimo 
organizaciniame darbe.

Iš praeitų metų veikimo a- 
py skaitos paaiškėjo, kad D jos 
(laug kas nuveikta: surengta 
ekskursija j Wašingtono vie
nuolyną. daug priddėtA prie 
bažnyčios papuošimo didesnių 
švenčių proga, buvo užprašyta

mą kita linkme nukreipė. Jis 
man davė Kazio Krušinsko ad
resą ir aš pc savaitės stovėjau 
su čemodanu Nevv Yorke prie 
“ferres” ir klausiau policinin
ko. kur yra Brooklynas?

Stasys K. Lukas

— Angliškai, tur būt, jau 
skaldei taip, kad net skiedros 
šalis tiško? — pasiteiravau.

— Deja, su policininku taip 
ir nepavyko susikalbėti... Teko 
imti taxi už 3 dolerius. Bet, 
nesuradęs namie Krušinsko. 
vėl užkliuvau už angliško lie
žuvio, nes ir ten su šeimininke 
nepavyko susišnekėti... Važia
vau tada į “Garso” redakciją. 
Man sakė, kad reiks išlipti 14 
stoty. Bevažiuodamas skaičia
vau stotis kol man jos susimai
šė. Kai 14 stoty dar minutėlę 
sua’oejojau. tai “subvejaus” 
durys užsidarė ir aš vėl atsidū
riau Nevv Yorke! O dabar man 
pačiam juokas: nei jau ta 
kalba baisi nei nieko. Tas pats 
liežuvis ir šiandien vartosi ma
no burnoj ir su juo be vargo, 
nors ir dirbdamas. City College 
tam pačiam Nevv Yorke lan
kiau. ir St. John Universitete 
vakarais komerciją studijavau, 
ir iš Education Departamento 

už mirusias d-jos nares kelioli
ka mišių, aktyviai prisidėta 
"rie pereit, metais mirusių 7 
narių laidotuvių ir kiekvieno 
mėnesio ketvirtą sekmadienį 
priimta bendrai šv. komunija.

Iškelta pageidavimas dėti 
pastangų d-ją papildyti naujais 
nariais. Atkreiptas dėmesys į 
naujai čia atvažiavusias mote
ris iš Europos. Jau per 10 ju 
yra įstojusių į d-ją, bet tas 
skaičius galėtų keleriopai pa
didėti.

Susirinkimo proga d-ją svei
kino visi parapijos kunigai. 
Kun. P. Patlaba paminėjo kelis 
būdus d-jai plėstis, kun. J. Bal
trušaitis papasakojo apie pana
šią moterį organizaciją Argen
tinoje. o kun. E. Sargus pareiš
kė savo nuoširdžius linkėjimus 
d-jai veikti ir ugdyti dvasines 
vertybes. Baigus susirinkimą, 
čia pat buvo surengtos vaišės, 
kurias paruošė Gincvičiene, 
Sakevičienė, Žydalicnė, Vyš
niauskienė, Stefand ir Pliušči- 
kienė. Joms padėjo R. Stefand.

Stipri pagalba
Šv. Alfonso parapijai nuola

tiniu kunigu vikaru paskirtas 
kun. E. Sargus. Daugumai pa
rapijiečių jis yra .jau pažįsta
mas. nes kuris jaikos čia dirba, 
ypač pirmadier iais ir antradie
niais, kada yra Šv. M. Marijos 
Stebuklingojo Medalikėlio no- 
venos pamaldos.

Kun. E. Sargus bus labai di
delė pagalba klebonui. Parapi
jiečiai jo paskyrimu labai pa
tenkinti. Kun. E. Sargus yra 
geras pamokslininkas, laliai 
malonus ir taktiškas žmogus.

Albanv mokytojo teisių pripa
žinimą gavau...

— Mokytojavot? — pasitei
ravau.

— Kol tas teises gavau, per- 
siritau per 40 metų. Ką gi — 
buvau jau išdirbęs 12 metų 
prie Navy, kaip shipping clark, 
išbandžiau savo jėgą ir “cuker- 
nėj’, o dabar prosinu rūbus pas 
“kriaučius’, ir savo darbu esu 
patenkintas. Mokiausi ne iš 
meilės pinigui, o todėl kad ta
me radau pasitenkinimo.

— Kur daugiausiai teko veik
ti?

— Lietuvių R. K. Susivieniji
me, Federacijoj, Darbininkų 
Klube ir kt. I darbą mane į- 
traukė p. Krušinskas 1929 m. 
Ruošdavom čia 16 Vasario mi
nėjimus. kur susirinkdavo 
tūkstantinės minios žmonių. 
Ruošėm Lietuvių Dienas, ku
riose dalyvaudavo kai kada 
net apie 4000 žmonių. Ruošėm 
čia Federacijos susirinkimus, j 
kuriuos atvykdavo po 100 ir po 
50 vien tik visokių organizaci
jų atstovų. Ruošėm seime
lius ir kt. Teko dirbti tada su 
senaisiais veikėjais tokiais, 
kaip a. a. Jurgis Tumasonis, 
Subatienė, Šertvytienė, Vincas 
Daubaras. Simas Požereckis ir 
kt. Visi jie jau ilsisi amžinoj ra
mybėj... Mūsų eiles negailes
tingai retina mirtis. .

— Kokias viltis dedat į nau
juosius?

— Labai dideles. Turim čia 
Brooklyne daugybę ateitinin
kų, kurie žadėjo prisidėt prie 
Federacijos veikimo. Pagaliau 
tūkstančiai atvažiavo čia per 
katalikišką NCWC, ir nejaugi 
jie nepapapildys išretėjusių ei
lių. Juk kitas eiles NCVVC at
vežti žmonės užpildo labai ak
tyviai...

— Naujieji, rodos, ir visur 
yra aktyvūs. Žiūrėkit, kaip pri
pildyta Apr. parapijos bažnyčia 
— pastebėjau.

— Tikrai, Apreišk. par. baž
nyčia pilna, o aikštė prie baž
nyčios po pamaldų dar pilnes
nė... Iš visų sąsparų ir skers
gatvių “maldininkų” ten dar 
padaugėja. Čia kartais kaip toj 
liaudies dainoj — “ne dėl Die
vo meilės einu į bažnyčią.. sa
vo kaimynėlius kad ten pama- 
tyčia....”

— Na, o kaip su par. mokyk
lom ir ,.n jaunimo lietuvybės 
išlaikymu?

— Sveikintinas ir puikus da
lykas yra organizavimas tokių 
įstaigų, kaip Maironio šešt. mo
kykla Brooklyne. Dar. rodos, 
prieš 1928 m. čia buvo irgi prie 
mokyklų organizuojami jauni
mui lietuvybės kursai. Salė bu
vo pilna klausytojų. Bet tie vai
kai išaugo, turi savo vaikus ir 
jų, deja, dabar nesiunčia į to
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Malonus 1 i e t u v i - e,
savo dosnia auka paremk

NAUJĄJĮ LIETUVIŲ RELIGINĮ, TAUTINI BEI KULTŪRINI CENTRĄ

BROOKLYN 21, N. Y.

LIETUVOS PRACISKONU 
VIENUOLYNĄ

680 BUSHMICK AVENUE,
Prie vienuolyno yra

LIETUVIŠKOS SPAUDOS CENTRAS 
su moderniška spaustuve ir knygų leidykla 

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

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

Vienuoly no pirkimo skoloms padengti, naująjį lietuviškos spaudos centrą išlaikyti —

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

FRANCISCAN FATHERS, ‘ ’
680 Bushviek Avė., Brooklyn 21, N. Y.

VERY EEV. PROVTNCIAL SUPERIOR 
Kennebunk Port, Maine.

kias pat mokyklas... Liūdna! 
Daug kas su tuo nenori sutikt, 
bet, man rodos, norom neno
rom reikia eiti prie amer. liet, 
jaunimo su ta kalba, kurią jis 
moka, ir angliškai jiems reikės 
duoti žinių, medžiagos ir knygų 
apie Lietuvą. Kitos išeities nėr. 
Reikia dėti nepaprastai daug 
pastangų, nes kitaip lietuvių 
jaunimą amerikoniškas malū
nas sumals. Tarp kitko, italų, 
prancūzų ir net vokiečių jauni
mą sumala tas malūnas net 
greičiau, kaip mus...”

— Jūsų, rodos, gili vaga iš
varyta spaudos darbe ? — ka- 
mantinėjame toliau S. K. Lu
ką.

Vietoj atsakymo S. Lukas 
atnešė 6 storulius, juodas to
mus ir paklojo ant stalo. Ten 
buvo suklijuota daugybė iškar
pų iš “Darbininko”, “Garso”, 
“Draugo”, ir kt laikraščių.

— Vis tai mano prirašyta— 
patenkintas šypsojosi Lukas, 
kuris net savo “Pastabų” sky
rių turėjo ilgą laiką “Drauge” 
ir “Amerikoj.” — Pasirašyda
vau — sakė jis — Ąžuolaičiu, 
Žvalgu, S. K. Luku ir savo tik
rąją, pilna pavarde, kuri, yra 
S. K. Lukaševičius...

Ir čia pat, maloniai šypsoda
mas, prisiminė apie tai, kad

Gražiai praėjo LDS susirinkimas
NASHUA, N. H.

į
LDS 65 kuopos metinis susi

rinkimas įvyko sausio 29 d. Su
sirinkimą atidarė kuopos pirm. 
J. Tamulionis ir paprašė kle
boną kun. J. Bucevičių sukal
bėti maldą.

Atsistatydinus senąjai valdy
bai, buvo išrinkta nauja, į ku
rią įėjo K. Nadzeika, pirm., O. 
Skirkevičienė, sekr.. Stančius, 
finansų sekr. ir Mitchulienė, iž
dininkė.

Kuopos dvasios vadas kun. 
A. Vainauskas padėkojo seną
jai valdybai ir pasveikino nau
jąją linkėdamas veiklumo stip
rinant kuopą.

Svečias T. J. Adomavičius,
O.F.M. trumpoje paskaitoje 
nušvietė darbininko reikšmę ir 
įtaką viešame gyvenime, iškel
damas organizavimosi reikalą, 
kad sėkmingiau galėtų ginti 
savo teises ir kovoti su didžiau
siu visų darbininkų priešu ko
munizmu. Jis taip pat paaiš
kino, kad laikraštis “Darbinin
kas”, kuris buvo priverstas iš
sikelti iš Bostono, pasilieka ir 
toliau LDS sąjungos organas 
ir yra dedamos visos pastan
gos, kad jis būtų tikras darbi
ninkų laikraštis ir galėtų pa
siekti kiek galint greičiau ir to
limiausias lietuvių kolonijas. 

brookliniškiai lietuviai jo daž
nai teiraujasi, ar jis esąs brolis 
šias eilutes rašančio, irgi Luka- 
ševičiaus?... Na taip, — suta 
rėm —‘esame “broliai”, nes 
abu esame lietuviai, nors jokios 
giminystės tarp mūsų niekad 
nebuvo ir nėra, o kad pavardė 
ta pati, tai, kaip lietuviška pa
tarlė sako, — “ne vienas šuo 
yra margas ant svieto”....

— Dar vienas, paskutinis 
klausimėlis: kokios Jūsų viltys 
dėl ateities darbų?

— Jei anksčiau, Lietuvai e- 
sant laisvai, galėjom dirbti čia, 
taip sakant, tarpusavio lietuviš
kam reikalui, tai šiandien mū
sų veikimo plotas, akyvaizdoje 
kovos už Lietuvos laisvę, pasi
darė neribotai platus. Jei senų
jų garbingos eilės retėja, tai 
jų vieton turi stoti nauji kovo
tojai. Mes turim neužmiršti, ką 
skelbė Lietuvos himno autorius 
Dr. V. Kudirka, sakydamas, 
kad “jei audra ištikus verstų 
stulpą vieną iš tų, kurie prilai
ko jūsų namų sieną, jūs nenu
sigąskit, iš baimės neišlaksty
kit, bet vietoj vieno stulpo — 
tuoj kitą statykit!” — baigė S.
K. Lukas savo širdingą pasikal
bėjimą, užtrukusį pora valan
dų, bet prabėgusį, kaip 2 mi
nutės....

Ta proga beveik visi kuopos 
nariai užsiprenumeravo savo 
laikraštį “Darbininką”, kurio 
prenumeratas LDS nariams y- 
ra tik 4 dol. metams.

Susirinkime buvo iškelta į- 
vairių klausmų bei sumanymų. 
Nutarta iškilmingai švęsti są
jungos globėjo šv. Juozapo 
šventę. Susirinkimas pritarė 
paremti ir Balfo vajų skiriant 
tam tikrą sumą iš savo kasos. 
Susirinkimas buvo baigtas mal
da.

Po susirinkimo salėje įvyko 
jauki vakarienė, kurios metu 
kalbėjo kleb. kun. J. Bucevi- 
čius, T. J. Adomavičius, kun. 
A. Vainauskas, adv. Raudonis, 
K. Nadzeika ir Mitchell. Va
karienei vadovavo J. Tamulio
nis. Dalyvis

ATITAISYMAS
Maloniai prašau atitaisyti 

mano pasikalbėjime su “Darb.” 
atstovu Dr. H. Lukaševičium 
korektūros klaidą, tilpusią š. 
m. “Darb.” 7 nr. sausio 25 d., 
kur kalbama apie Tautos Fon
dą. Iš viršaus 4 eil. pasakyta: 
“daugiau kaip 60.000 dolerių”, 
turi būti “daugiau kaip 600,- 
000.00 dolerių.”

Kazy s J. Krušinskas

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Vasario 2 d. sueina 13 me

tų, kai kard. Eug. Pacelle, tuo
met mirusio pop. Pijaus XI sek
retorius, buvo išrinktas Popie
žiumi ir pasirinko Pijaus XII-jo 
vardą. Jo karūnacija įvyko ko
vo 2 d. 1939 m.

• Popiežius Pijus XII ir Ita
lijos vyriausybė padėkojo CA
RE organizacijai Už paramą 
nukentėjusiems nuo potvinio. 
Msg. G. B. Montini, popiežiaus 
sekretorius, per kun. L. Ziliani, 
CARE misijos kapelioną Ro
moje, įteikė organizacijai pa
dėkos laišką.

• Popiežius Pijus XII pa
siuntė Kinijos kunigams ir ti
kintiesiems laišką, kuriame ra
gina išlikti tvirtiems tikėjime ir 
kovoje už Dievo karalystę že
mėje. I-aiške Popiežius išreiš
kia tvirtą viltį, kad ateis taika 
ir laisvė pasaulyje ir pabrėžia, 
kad tikėjimas nėra priešingas 
tėvynės meilei, kad Kat. Baž
nyčia netarnauja jokiai pasau
linei jėgai, o lygiai myli visus 
žmones be rasių skirtumo.

• Tarptautiniam Euch. Kon
gresui Barcelona (Ispanijoj) 
yra galutinai pasiruošusi. Iš 
JAV į kongresą tikintieji vyk
sta dviem specialiais laivais, 
kurie keleiviams kongreso me 
tu bus kartu ir viešbučiai. Vie
name iš jų, “Independence”, 
vyks ir lietuvių ekskursija. 
Ekskursijai vadovaus vysk. V. 
Brizgys ir prel. J. Balkūnas. 
Laivas iš Nevv Yorko išplaukia 
gegužės 7 d.

• Kard. Spellmanas, išvyk
damas iš Korėjos, prez. Syng- 
man Rhee įteikė 5,000 dol. čekį 
aukų, surinktų iš JAV katalikų 
nukentėjusiai nuo karo P. Ko
rėjai.

• Anglijos katalikai įteikė 
užsienių reikalų ministeriui 
prašymą, kad būtų daromi dip
lomatiniai žy giai sustabdyti ti- 

, kėjimo persekiojimui Kinijoj.
• Ant T. Chang, S. J„ Kini

jos misionieriaus kapo Kinijos 

Ypatingas potvarkis 
ugniagesiams

Vokiečių laikraštis “Schvae- 
bisches Tagblatt” paskelbė, jog 
vienos vietovės prie Schlicrsee 
ugniagesiai, kilus gaisrui, pasi
rodė ne visai pajėgūs kovoti 
su ugnimi, nes buvo įkaušę. Po 
šio įvykio komandos viršinin
kas išleido potvarkį, jog trim' 
valandom pieš kiekvieną gais
rą komandos nariams drau
džiama gerti svaigiuosius gėra
lus.

Vabzdžių rinkėjo nesėkmė
Anglų studenas John War- 

ner, būdamas Prancūzijoj, pa
matė dar jo niekad nematytą 
vabalą ir nutarė tų vabalų par
sigabenti į Angliją savo rinki
niui. Bet muitinėje tie vabalai 
iš jo buvo atimti ir teismas jį 
dar nubaudė stambia bauda. 
Pasirodo, kad tai būta bulvinio 
vabalo, kurio naikinimui Angli
ja kas metai išleidžia stambias 
sumas.

Klaidingos sutuoktuvės
Brazilijoj civilinės sutuoktu

vės gana brangios, todėl tau
pumo sumetimais kartais visa 
eilė porų susiorganizuoja ben
droms sutuoktuvėms. Vienų 
tokių sutuoktuvių metu neapsi
žiūrėjęs valdininkas vieną nuo
taką sutuokė su kitos poros 
jaunuoju. Ir negelbėjo jokie 
verksmai nė prašymai. Su
tuoktoji pora turėjo pirmiau 
oficialiai išsiskirti, o tik tuomet 
tuoktis su savo numatytuoju 
partneriu.

Žmona turi teisę verkti
Bristoly vienas vyras parei

kalavo skyrybų dėl to, kad jo 
žmona dėl kiekvieno dalyko 
verkianti, ir jis nebegalįs ilgiau 
to pakęsti. Bet teisėjas to daly
ko nepripažino pakankamu 
skyrybų pagrindu, nurodyda 
mas, jog žmona turi teisės 
verkti, jei ji šalia savo vyro 
nesijaučia laiminga.

komunistai leido pastatyti pa
minklą su sąlyga, jei bus iškal
tas toks užrašas: “Reakcijonie- 
rius, kriminalistas, imperialistų 
šuo.” Tėvas Chang komunistų 
buvo figai kalinamas ir nukan
kintas kalėjime.

• 75-ji Katalikų Diena Vo
kietijoje šiais metais ruošiama 
Berlyne rugpjūčio 19-24 d.d. 
Pagrindinė kongreso tema bus: 
“Dievas gyvena”.

• Vysk. Nicholas Kujur, S.J. 
53 metų amžiaus, šiomis dieno
mis Popiežiaus yra paskirtas 
Ranchi diecezijos, Indijoje, or
dinaru. Tai pirmasis čiabuvis 
vyskupas Indijoje. Afrikoje 
paskirtas trečias vyskupas af
rikietis. Pirmasis Afrikos juo
dukų vyskupas buvo įšventin
tas 1939 metais.

• Columbijoje 9,949,000 ka
talikų aptarnauja 3,100 kunigų. 
Vienam kunigui tenka 3,723 
tikintieji. Tuo tarpu Europoje 
ir Š. Amerikoje vienam kunigui 
tenka 600 tikinčiųjų.

Medelino arkivyskupijoje y- 
ra 390 kunigų, kurie aptarnau
ja 800,000 tikinčiųjų. Begotos 
arkiv. 591 kunigas aptarnauja 
1.800,000 tikinčiųjų. Yra vys
kupijų kur vienam kunigui ten
ka aptarnauti 5,046 tikinčiuo
sius.

• Kalėdų švenčių proga Mas
kvoje buvo leista atlaikyti dve
jas pamaldas katalikams. Vie
nos buvo šv. Liudviko bažny
čioje katalikams Sovietų pilie
čiams, antros JAV ambasadoje, 
Maskvoj gyvenantiems užsie - 
niečiams.

• Pax Romaną kongresas 
1952 metais įvyks Kanadoje, 
greičiausiai Quebecko mieste. 
Kongreso studijų tema bus 
“Universitetų misija.”

• Carios P. Romulo, naujas 
Philipinų ambasadorius JAV, 
šiomis dienomis pradėjo eiti 
savo pareigas. Jis yra prakti
kuojąs katalikas.

KAS K4 SAKE
Buvo jau pamiršęs

Neseniai vienas Biella mies
telio advokatas Italijoj buvo 
labai nustebęs, kai iš jo buvo 
pareikalauta sumokėti 250 ly
rų pabaudą. Pasirodė, jog jis 
buvo pamiršęs, kad lygiai prieš 
šešioliką metų buvo nubaustas 
už neteisėtą fašistų partijos 
ženklelio nešiojimą.

Ar neskaitei Korane?

Aaron-El-Rašid, miręs 809 
metais, garsus savo pergalė
mis, išmintimi ir dosnumu, 
kartą buvo sulaikytas kai
mietės moterėlės ir gerokai iš
bartas, kam su savo kariuome
ne numynė jos daržą.

— Ar neskaitėt Korane, — 
atsakė jai, — kad jau toks val
dovų likimas: naikinti viską, 
kur jų kariuomenė praeina?

— Taip, — pritarė moterėlė. 
—Bet Koranas rašo, kad bus 

sunaikinti valdovai ir jų namai 
dėl didžių nedorybių.

Kalifui patiko drąsus mote
riškės atsakymas ir jis įsakė 
savo ministeriams atlyginti 
nuostolius.

/ Žmona taip pat kartu
— Šeimininko nėra namie, 

išvažiavo į Floridą, — sako 
svečiui duris atidariusi mer
gaitė.

— Išvažiavo pasilsėti? — do
misi svetys.

— Ne, — paaiškina mergai
tė, — išvažiavo kartu ir žmo
na.

Priežastis

— Iš kur jūsų vaikai išmoko 
taip biauriai keiktis?

— Mat, gyvename prie pat 
mokesčių įstaigos.

Turi ilgiau užtekti
— Sudie, brangusis, trauki

nys jau eina. Gale savaitės aš 
tau parašysiu.

— Na, brangioji, manau, kad 
su šimtu dolerių gali ilgiau iš
siversti.

i



Ar kairiarankiai kitoki?
PIRMAI GYVENIMO ŽINGSNĮ PRADEDAME DEŠINE .JAUNIMU ŽYGIAI

— Nelygus veidas

rsmlu v Aliaus •
— Kaitos akys
Visos pasaulio kariuomenes 

turi, netikrą žingsnį. Taip pat ir 
maršų muzika. Ir šokių salėse, 
kur, rodos pagal muziką šoka
ma, visi juda netikslingai.

Šiuos keistus reiškinius išty
rė modernusis mokslas, kuris 
domisi kūno simetrija. Kas tai 
yra ši simetrija?

Simetrija vadiname abipusį 
panašumą. Argi mūsų kūnas, 
mūsų veidas, nėra simetriškas ? 
Paimkime gerai pažįstamo 
žmogaus fotografiją ir ją tiks
liai perplaukime pusiau, ir tada 
sudėkime dvi kaires ar dešines 
puses. Ką tada gausime? Nau
jasis veidas bus mums “sveti
mas”. Nebus to panašumo, ku
rį turi anas žmogus. Kodėl taip 
yra, kodėl žmogus nėra simet
riškas? Apie tai dažnai buvo 
ginčytasi, mokslininkai suko 
galvas, bet — neišaiškino.

Kiekvienas turime savy 
keistumų

Pažiūrėkime pirmiausia, kat
ra ranka griebėsi už durų ran
kenos. Katra ranka laikai 
plaktuką, kai kali vinį į sieną? 
Katras jūsų batas yra labiau 
numintas?

Taip pat mes gerai žinome, 
kad dažnai viena mūsų akis y- 
ra stipresnė, kita silpnesnė, vie
na geriau matome, kita blo
giau. Taip pat ir rankos yra ne 
vienodo stiprumo. Vienas deši
ne riešutą perspaudžia, o kai
re vos kėdę pajudina. Taip pat 
ir kojos; viena stipriau atsis
pirtame, tvirčiau ant žemės sto
vime, o kita — silpniau.

Kiekvienas žmogus turi savo 
“keistumų”. Kokį vingį geriau 
lenkiame, ar į dešinę, ar į kai
rę, kai mokomės važiuoti dvi
račiu? Ar gerai įsižiūrėję ir 
užsirišę akis nueisime neiškryp- 
dami į savo tikslą?

Šitie klausimai iškyla vi
siems, kurie kaip tik ir tyrinė
ja žmogaus simetriją, kurie 
veržiasi į žmogaus psichologiją.

Ar galima bausti kariaran- 
kius vaikus?

Ir niekas negali išsinerti iš 
savo odos, atsikratyti tų “keis
tumų”. nes jie yra įgimti.

Gerai įsižiūrėkime, kaip vai
kas daro pirmąjį žingsnį. Kaip 
jis susikaupęs, koks jis rimtas. 
Ir iš dešimties devyni šitą 
žingsnį padaro dešine koja. Vė
liau taip ir pripranta visada 
pradėti žengti iš dešinės.

Kūdikis išauga į vyrą ir pa
tenka į kariuomenę, o koks bū
na nustebimas, kad karininkas 
reikalauja žengti iš kaires. Tas 
priešinasi žmogaus prigimčiai 
ir ne vienam stipriai sukrečia 
dvasios pusiausvyrą. Šitą klau
simą plačiau yra tyrinėję A- 
merikos kariuomenės psicholo-

NELE MAZALAITE

GABIJA 
Autorė su jai vienai būdingu sti
liaus grakštumu šioje apysakoje 
iškelia kj* tik ištekėjusios moters 
sielos problemas, jaunamartės 
svarstymas ir iš ju išplaukiančius 
įvykius. Knyga 226 psl., kaina 
$2.50, paariama $iuo adresu:

GABIJA
340 l'nion Avenue 
Brooklyn 11, lf. T.

gai. Jie pastebėjo, kad tie, ku
rie sunkiai pakeitė koją, vėliau 
buvo sujauktos dvasios kariai.

Pasitaiko šeimų, kur tėvai, 
pastebėję, kad vaikas griebiasi 
šaukšto su kairia ranka, tuoj 
vaiką baudžia. Jie galvoja, kad 
“kairumas” yra įgimta klaida, 
kurią jie turi būtinai ištaisyti, 
prievarta kariarankį vaiką pa
daryti dešinrankiu. Tai yra 
klaidinga pažiūra. Negalima 
vaiko bausti, jėga versti, kad 
jis viską atliktų dešine ranka. 
Tas gali giliai pažeisti vaiko 
dvasią. Reikia tik rūpintis, kad 
toks kairiarankis neužmirštų ir 
dešinės, kad leistų jai irgi išsi
vystyti.

Yra daug užsiėmimų, kur 
įrankiai pritaikinti tik dešinei 
rankai, su kaire kirpti beveik 
neįmanoma. Šita prasme kai
riarankiai ir turi ištobulinti sa
vo dešinę tiek, kad galėtų ir ia 
naudotis tais įrankiais. Visiems 
fabrikams, kurie gamina tokius 
įrankius, - visada iškyla klausi
mas, ar kairei ar dešinei ran
kai juos daryti, nes kiekvienas 
dirbantysis turi turėti patogų 
sau pritaikytą įrankį.

Mes esame nesimetriški
Iš viso kairiarankių yra apie 

8%. Nemažai yra tokių (10%), 
kurie yra abirankiai, — kurie 
gali tiek su dešine, tiek su kai
re atlikti visus darbus, net ra
šyti ar piešti.

Žmogaus kūnas ir savo ana
tomine sudėtim nėra lygūs. De
šinioji suaugusio žmogaus pu
sė yra maždaug vienu svaru 
sunkesnė už kairiąją. Ir žmo
gaus kūno svorio centras neina 
tiesiai per vidurį, bet trupučiu
ką į dešinę. Dešinysis plautis y- 
ra taip pat didesnis negu kai
rysis.

Tokios savybės yra pas de
šinės rankos žmones, pas kai
riarankius yra priešingai: jų 
kairioji pusė yra sunkesnė už 
dešiniąją.

Kan. J. B. Končius
Sausio 17 ir 18 d. Čikagoje 

buvo sukviesta speciali konfe
rencija imigracijos reikalais. 
Dalyvavo valdžios ir šalpos or
ganizacijų atstovai. Buvo ta
riamasi svarbiais reikalais, ku
rie lietė naujai atvykstančius 
į JAV. Numatoma prašyti 
Kongresą dar įsileisti apie 25,- 
000 tremtinių, ypač ūkininkų.

Po konferencijos prof. J. B. 
Končius lankė įvairias lietuviš
kas įstaigas Čikagoje, kalbėjo 
per VVGES radijo stotį į lietu
vius ir dalyvavo Čikagos Balfo 
apskrities suvažiavime.

Per radiją jis pasakė kalbą 
sausio 21 d. Balfo pirmininkas 
nurodė, kad “šiame mieste ap
sigyveno apie 11.000 naujaku
rių. šiandien už Lietuvos sienų 
nėra kito miesto, kur tiek daug 
lietuvių gyventų.”

Toliau pabrėžė, kad kitatau
čiai apie lietuvius labai gražiai 
atsiliepia.' Čikagos arkivyskupi
jos įukrdinimo direktorius kun. 
Doyle pareiškė: “Iš Europos 
daugiausia lietuvių dabar atvy
ko ir apsigyveno Čikagoje. Jų 
beveik tiek čia atvažiavo, kiek 
visų kičų tautybių. Iš jų nepa
tyrėme .jokių sunkenybių ir ne
malonumų. Tikrai, lietuviai yra 
geri ir kultūringi žmonės.” 
Garbė ir dėkingumas taip pat 
priklauso seniesiems lietuviams 
už jų kvietimą, globą ir pagal
bą naujakuriams. Toliau Balfo 
pirmininkas prašė naujai atvy
kusių susilaikyti nuo greitos ir 
nepergalvotos kritikos. Tik ‘ge
rai pažinę visas aplinkybes ir 
sąlygas, galėsite dar daugiau 
gero padaryti; pakelti lietuvių 
kultūrinį gyvenimą, iškelti lie
tuvių* tautos vardą ir sunaudoti 
savo talentus, mokslą ir visus 
savo gabumus mūsų tautos ge
rovei.” Seniau atvykusius taip 
pat prašė nepulti taip jau šiurk-

“Ateities” klišė 
I kalnus.... Foto K. DaugėlosŠitokios žmogaus savybės 

dabar moksle pripažįstamos 
kaip paprastos. Jų neišugdo 
mokykla. Jos priklauso smege
nims. Kalbos, rašymo nervų 
centrai dešinrankiu galvos kai
rėje pusėje yra stipriau išvys
tyti. Kairiarankių — atvirkš
čiai.

Kaltos akys
Hamburgo antropologas prof. 

Scheidt tvirtina, kad kūno ne- 
simetriškumas esąs surištas su 
akim. Paprastai visų žmonių 
kairiosios akies aklasis taškas 
tinklainėje yra kur kas dides
nis, negu dešinėje akyje. Re
gėjimo nervai kairiosios akies 
yra sutelkti dešinėj smegenų 
pusėje. Ir jie yra labiau išsivys
tę. Nervai, eidami toliau į žmo
gaus kūną, dar kartą susikry
žiuoja, ir taip labiau veikia de
šiniąją žmogaus pusę. Kairia
rankiams visos šios savybės 
reiškiasi atvirkščiai.

Laikydamiesi šitos teorijos, 
galime eiti toliau. Kaip vienam 
yra išsivysčiusi dešinė, kitam 
kairė ranka, taip kartais atsi
tinka ir su veidu. Mokslininkai 
tvirtina, kad dešinrankiu deši

kalbėjo Čikagoje
ščiai tų vadinamų “dypukų”. 
pamirštant “baisius jų pergy
venimus kare, bėgime ir trem
ties metais.” Kai kurie jų sa
ko, kad jie gražiai atrodo, o pa
miršta, kad tai Balfo parūpinti 
arba jūsų pačių suaukoti rūbai. 
Prof. J. B. Končius prašė visus 
gražiai sutarti ir drauge nepa
miršti dar tų, kurie liko Vokie
tijoje ir yra dideliam varge.

Sausio 22 d. įvyko Čikagos 
Balfo apskrities susirinkimas, 
kuriame pranešimą padarė pats 
Balfo pirm. kan. J. B. Končius. 
Kalbėjo apie likusius 8000 lie
tuvių tremtinių Europoje ir a- 
pie galimybes jiems padėti.

Susirinkusieji labai entuzias
tingai pasižadėjo tęsti aukų rin
kimą. Tam tikslui jie turi pa
ruošę speciales Balfo aukotojų 
knygutės, kurios bus išdalintos 
geradariams, šia proga pasiža
dėjo suorganizuoti didelį įkai
čių aukų rinkėjų, kurie kas mė
nesį paskirtuose jiems miesto 
blokuose rinks aukas. Jie nu
mato iš kiekvieno gauti kas 
mėnesį bent po vieną dolerį, ši 
jų sistema yra labai gera ir jei
gu pavyktų ją gerai pravesti 
Čikagoje, reikėtų įvesti ir kito
se lietuvių kolonijose. Šitokia 
aukų rinkimo sistema dar ir 
tuo gera, kad Balfas žinos kiek 
per metus gali turėti pajamij 
ir todėl galės iš anksto sudary
ti savo veiklos ir šalpos planą 
ir metinį biudžetą.

Šia proga reikia pastebėti, 
kad susirinkusių iš įvairių apy
linkių delegatų tarpe, pusė buvo 
kad gelbėjimas vargstančių lie
tuvių ir kita pusė naujakurių. 
Tai gražus pavyzdys įrodantis, 
kad gelėjimas vargstančių lie
tuvių lygiai rūpi seniai čia gy
venantiems, naujai įsikūru- 
siems ir čia gimusiems lietu
viams. 

nioji veido pusė, labiau išreiš
kia asmenybės bruožus, yra 
labiau apvaldyta, kai tuo tar
pu kairioje veido pusėje atsis
pindi neapvaldyti asmenybės 
bruožai. Kairiarankiams esą 
atvirkščiai.

Ar kairiarankiai yra kitoki 
žmonės. Taip, jie yra kiek kito
ki. Jau išaiškinta, kad yra 
skirtumo tarp kairiarankių ir' 
dešinrankiu jų nervų sistemo
je, jų dvasios ir kūno sudėji
me. Kairiarankiai dažnai yra ir 
didesni miegaliai. Tačiau jie 
rečiau suserga sunkia dvasios 
liga — šizofrenija, kaip dešin- 
rankiai.

Kodėl dešinrankis lengviau 
gali išvesti įstrižinę iš viršaus 
dešinėje į kairę apačion, o sun
kiau ją išbrėžia iš kairės vir
šuje į dešinę apačioje. Kodėl 
kairiarankiai gali lengvai rašy
ti atvirkščiai (taip, kaip raidės 
atsimuša veidrodyje). Dešin- 
rankiai šitaip rašo gana sun
kiai.

Nesuskaitomi klausimai iš
kyla, kai pradedame lyginti 
vienus ir kitus. Ir visi iki šiol 
jie dar nėra tinkamai išaiškin
ti.

Diepholzo lietavia Vasario 16 gimnazijos moksleivių choras su 
dirigentu muz. K. Motgabiu. “Ateites” klišė

KAS NAUJO MOKSLO PASAULY?
Nauji statybos metodai

Švedijoj pradėta bandyti 
nauji statybos metodai. Stato
mo namo sienos yra nemūrija
mos, bet tam tikrose formose 
liejamos, šiam reikalui naudo
jamas specialus betonas, ku
riame yra žymus kiekis aliumi- 
nijaus miltelių. Tos sienos at
liekamos jau kartu su durimis 
ir langais.

Sukretėjus betonui, sienos 
didelio krano pagalba gabena- 
amos į statybos vietą ir ten 
statomos bei sujungiamos. Tik 
šių sienų perkėlimui reikia ga
lingo krano, nes jos yra 35 Gen
tim. storio ir sveria apie 10,- 
000 kilogr. Taip liejami ir jau 
baigti įstatomi ir laiptai.

Šis naujas statybos metodas 
reikalauja žymiai mažiau dar
bo jėgos. 30 butų namas gali 
būti pastatytas, panaudojant 
visu trečdaliu mažiau darbinin
kų. kurie ir tada darbą atlieka 
per du trečdalius laiko, kuris 
reikalingas statybą vykdant ki
tais metodais.
Popierius iš cukrinių nendrių
Kanados popieriaus tyrimo 

įstaiga paskelbė, kad yra pavy

NEATGAUNA SŪNAUS IŠ 
BOLŠEVIKŲ NELAISVĖS

Yra žinoma, kad Sovietų Ru
sijoje ir jos užimtuose kraštuo
se yra nemaža JAV piliečių, 
kuriems bolševikai neleidžia sa
vo kraštan išvykti. Tarp jų yra 
ir lietuvių. Štai, Jonas Armo- 
nas ir jo duktė Donna, gyve
nantieji Oevelande, yra daug 
rūpinęsi, kad iš Sibiro priver
čiamojo darbo stovyklos būtų 
paleista Armonienė su sūnumi. 
Kadangi J. Armonas yra JAV 
pilietis, tai tą pilietybę turi ir 
jos sūnus. Tėvas rašė laiškus 
kongresmanams, Valstyb. De
partamentui, Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui Trygve Lie ir 
net Stalinui, bet nieko negelbė
jo.

Prieš metus buvo dar gautas 
iš Sibiro dviejų žodžių laiškas: 
“Gyvi ir sveiki.” šiais metais 
nė tiek neparašė. Ligi šiol buvo 
žinoma, kad Armonienė dirbo 
miške ir kirto medžius, kurie 
buvo naudojami naujo plento 
statybai.

kę iš cukrinių nendrių paga
minti geros kokybės popierių. 
Šios srities specialistai pažymi, 
jog ir anksčiau jau buvo pa
vykę pagaminti iš cukrinių 
nendrių popierių, bet jis buvęs 
menkos rūšies.

Naujas vaistas prieš 
džiovą

Pranešama, kad American 
Cynamid Co. laboratorijose pa
gamintas naujas vaistas prieš 
džiovą. Naujasis vaistas sėk
mingai išbandytas jau daugeliu 
atvejų su džiova sergančiomis 
pelėmis ir jūros kiaulytėmis. 
Jis pasirodęs veiksmingas net 
ir prieš tas bacilas, kurios jau 
buvo pasidariusios atsparios 
streptomycino veikimui. Pas
ta ruoju laiku šis aldinamido 
vardu pavadintas vaistas buvo 
išbandytas if Summit Park sa
natorijoj. Juo buvo gydomi 43 
ligonai, ir pasekmės pasirodžiu
sios visai geros. Vienas trūku
mas šio naujo preparato, kad 
bacilos per tam tikrą laiką pa
sidaro ir jam atsparios, kaip 
ir streptomycinui. Bet dedamos 
pastangas rasti būdą šiam reiš
kiniu pašalinti.

ATEITININKAI
• Amerikos moksleiviai atei

tininkai korespondentiniu bū
du išsirinko naują JAV MAS 
Centro Valdybą. Paskutinėmis 
žiniomis, gautomis iš rinkimi
nės komisijos, naujoji valdyba 
bus Čikagoje. Balsų dauguma 
išrinkti šie Čikagos sąrašo as
menys: A. Viliušis, J. Laurušo- 
nis, S. Krutulis, D. Jonikaitė ir 
Širmulytė.

J Revizijos Komisiją išrinkti 
Brocktono sąrašo kandidatai:
K. Keblinskas, A. Sužiedėlis ir 
Z. Zarankaitė.

Visos moksleivių kuopos ar
timiausiu laiku bus painfor
muotos tiesioginiai apie naujos 
JAV MAS C. Valdybos sudary
mą.

• New Yorko moksleiviai at
eitininkai išsirinko naują* val
dybą: I. Banaitytę, R. Babars- 
kaitę, R. Adomaitį, S. Bobelį, 
I. Stasiukynaitę. Pirmininku y- 
ra R. Adomaitis.

• Vasario 16 Gimnazijos 
Diepholze moksleiviai ateitinin
kai dėkoja visiems juos parė- 
musiems knygomis ir įvairio
mis aukomis.

• Perdavė pareigas. Senosios 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos C. Vaidybos nariai, išrin
kus naują valdybą Čikagoje, 
perdavė pareigas. Tuo tikslu P. 
Baužinskas ir V. Vygantas bu
vo nuskridę į Čikagą. Pakeliui 
buvo sustoję Clevelande. kur 
pas Vyriausią Federacijos vadą 
turėjo svarbių pasitarimų.

• Kalifornijos ateitininkams 
praeitieji metai buvo darbingi. 
Buvo daromi susirinkimai, skai
tomi referatai ir diskutuojama 
ateitininkams aktualiais klausi
mais. Iždininkės L. Baltrušai
tienės darbštumu buvo surink
ta aukų ir sušelpti vargan pa
tekę asmenys, Vasario 16d. mi
nėjimo proga Altui įteikta pi
niginė auka ir vienas džiovinin
kas lietuvis Vokietijoje per iš
tisus metus reguliariai kas mė
nuo gaudavo piniginę pašalpą.

SKAUTAI
• Korespondencinė Brolijos 

Vadovų Sueiga (KBVS) įnešė 
daug sujudimo skautų veikloje. 
Dalyvauja 70 atstovų iš Ang
lijos, Australijos. JAV. Kana
dos, Venecuelos ir Vokietijos. 
Sueigą veda rašytojo F. Kir- 
šos pirmininkaujamas prezidiu
mas Bostone. Daugelis atstovų 
atsiuntė savo pageidavimus ir 
pareiškimus skautavimo klausi
mais bei pasiūlė 47 kandidatus 
į Brolijos organus. Bus išrink
tas vyriausias skautininkas, jo 
pavaduotojai, Brolijos garbės 
gynėjas, ir 4 Tarybos nariai.

• Skautiškosios programos 
paskelbtos vyr. skautininko 
Krivūlėje sausio 13 d. Joje yra 
išvardinti praktiški ir teoriniai 
klausimai, kuriuos privalo žino
ti skautas vytis, laikąs pritvr. 
sk. vyčio egzaminus. Ten pat 
pranešama apie peržiūrėtas ir 
pataisytas jūrų skautų patyri
mo laipsnių programas. Suinte

1952 METAIS
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ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS visiems prieinamu būdu 
nagrinėja įvairius tikėjimo klausimus, nušviečia svarbes
nius katalikų gyvenimo įvykius, aprašo Lietuvos kančias. ĮĮI 
duoda žinių iš plataus pasaulio bei tretininkų veikimo ir 
skleidžia šv. Pranciškaus dvasią.

Dabar pats laikas užsisakyti

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ
ir paieškoti naujų skaitytojų.
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Administracijos adresas:
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS

Kennebunk Port Maine

resuotieji kreipiasi į sktn. V. 
Petukauską, 1046. East 79th 
St.. Cleveland, Ohio. USA.

• Trispalvė iš Jamboree, ku
rią lietuviai skautai pernai 
buvo iškėlę 7-je Pasaulinėje 
Jambroeje. Austrijoje, yra per
duota globoti Bostono skautų 
vietininkjai.

• Rašytojas F. Kirša sausio 
25 d. skaitė Bostono vyres
niosioms skautėms paskaitą a- 
pie dailiąją lietuvių literatūrą. 
Sueigoje dalyvavo daug vieš
nių ir svečių, net iš Brocktono 
ir Worcesterio. Po to smagiai 
pasišokta. Kiek anksčiau buvo 
suruoštas susiartinimo vakarė
lis, kuriame dalyvavo apie 120 
svečių. Vakarėlį rengė Bosto
no skautų vietininkija .

• Lapinų būrelio leidžiamas 
Bostone rotatorium laikraštėlis 
“Kimas” sulaukė 4 nr. Ketina
ma jo apimtį dar praplėsti ir 
įtraukti naujų talkininkų.

• Bostono Skautų Taryba 
(BSA Boston Council) už stro
pų dalyvavimą 1951 m. 4-rių 
punktų programoje paskyrė 
DLK Kęstučio draugovei Bos
tone kaspiną ir atsižymėjimo 
ženklą prie vėliavos. Ameri
kiečių skautų iškilmingoje su
eigoje dovanas priėmė pasktn.
L. Končius ir vyr. skiltn. Alg. 
Banevičius. Jie buvo pristatyti 
tūkstantinei svečių miniai.

• New Yorko liet, skautų 
tunte yra paskelbtas literatūri
nis konkursas — tarpdraugovi- 
nės varžybos. Varžybų vertini
mo komisijon yra pakviesti 
kun. J. Pakalniškis ir žurnalis
tai — S. Narkeliūnaitė ir B. 
Kulys. Šv. Kazimiero dieną, 
kovo 4 d., bus apskelbti var
žybų laimėtojai.

• Kanados skautų rajono va
deiva sktn. Z. Paulionis pernai 
aplankė visas vietoves, kur vei
kia mūsų skautai. Stipriausias 
židinys yra Toronte. Vieto.je 
pasitraukusio tunto pasktn. II. 
Stepaičio, paskirtas skiltn. J. 
Kuprevičius. Norima įsigyti ir 
namus Toronte. Be Skautų Ai
do, rajono vadijos ir skautų 
būklo prisiglaustų dar vaikų 
darželis, vargo mokykla, skai
tykla ir kt.

• Australijoje, Melboume, 
susibūrė visi skautininkai, sk. 
vyčiai ir skautai, persiritę per 
2 5 m. amželį, į senųjų skautų 
židinį, pavadintą “Liepsnojan
čiomis lelijomis”. Jie remia 
džiovininkus Vokietijoje, Diep- 
holzo gimnaziją ir Marybyr- 
nonge šeštadieninę mokyklą.

’ G. J.

Jaunimui draudžiama
Vakarų Vokietijos Parlamen

tas paskutiniu laiku prailgino 
jaunimo apsaugos įstatymą, 
kuriuo jaunimui iki 18 metų 
yra draudžiama rūkyti ir da
lyvauti viešose pasilinksmini
mo salėse. Griežtos bausmės 
yra nustatytos ne tik prieš šį 
įstatymą nusikalstančiam jau
nimui, bet taip pat ir suaugu
siems. pratinantiems jaunuo
lius rūkyti ir gerti.



6 darbininkas

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PITTSBURGH, PA

• Prof. J. Brazaitis, po ofi
cialių vizitų New Yorke. ke
lioms dienoms su šeima išvyks
ta į Putnam. Conn. Vasario 10 
d. jis laukiamas Čikagoje, kur 
dalyvaus Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjime.

• Kun. J. A. Raškauską, šv. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
kleboną Chicagoje, J. E. Kau
no arkiv. J. Skvireckas pager
bė pakeldamas Kauno arkivys
kupijos kapitulos garbės ka
nauninku.

• AL Brazis,, B. Darlis ir M. 
Kižytė vasario 10 d. dainuos 
Wilkes Barre. Pa.. LRKSA ruo
šiamam Vasario 16-sios minė
jime.

• Kun. č. Auglys, 
atvykęs iš Romos,
mažoj kaimo parapijoj 
(Hradec. N. Dakota).

• Algirdas Kanauka, 
tėlis lietuvis tremtinis,
juoja Citadel. S. C„ kariškoje 
akademijoje.

• S. Džiugienės pastango
mis. Čikagoje. Liet. Sielovados 
Tarnybai Vokietijoje paremti 
surinkta 70 dol. aukų.

• Izidorius Nenis sausio 23 
d. Gary. Ind. miesto ligoninėje 
neatbudęs po apendicito opera
cijos mirė. Jis buvo vienintelis A. 
Nenienės sūnus. 17 metų amž.. 
šiemet baigęs aukštesnę mo
kyklą. Prieš vienuolika metų 
toje pačioje ligoninėje mirė jo 
tėvas taip pat ant to paries o- 
peracijos stalo.

neseniai 
paskirtas 

vikaru

vienin- 
studi-

ALRK Federacijos, Pitts
burgho apskrities, metinis su
sirinkimas šaukiamas vasario 
10 d. 7 vai. vakare šv. Kazi
miero mokyklos patalpose. Bus 
naujos valdybos rinkimai ir 
svarbūs pranešimai. Kviečiami 
dalyvauti visi nariai ir katali
kiškų draugijų delegatai.

Tremtiniu draugijos susirin
kimas įvyko sausio 27 d., kurį 
atidarė vicepirm. A. Kasulai- 
tis. pakviesdamas į prezidiumą 
kun. B. Mikalauską ir A. Kra- 
pavičių. Senoji valdyba pada
rė 19951 m. veiklos pranešimą. 
Daug buvo kalbama apie Lietu
vių Bendruomenės organizavi
mą Pittsburghe. Susirinkime 
dalyvavo senosios kartos betu
riu. kurie tai idėjai pritarė, pa
sižadėdami prisidėti ir remti. 
Nauja valdyba įgaliota tuo rei
kalu rūpintis toliaus. Į ją iš
rinkta: pirm. B. Jucevičiūtė, 
vicepirm. muz. Z. Nomeika. 
sekr. A. Krapavičius, ižd. P. 
Baltakis, nariu kun. B. Mika
lauskas.

Nordside lietuvių parapijoj 
organizuojamas mišrus choras, 
kuriam vadovauja buvęs Kau
no operos solistas Puškorius.

S. E. Bagdonai, sausio 20 
d., atšventė 45 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

Pittsburgho lietuviai šiais 
metais Lietuvos Nepriklauso
mybės švent ę minės vasario 17 
d.

šv. Kazimiero parapjos 
lansas 1952 m. sausio 
$74.657.00.

L. Vyčiai sausio 25 d. 
mą kartą buvo išvykę
ųuesne Gardens čiuožyklą pra
leisti porą valandų ant ledo.

Kun. Magnus Kazėnas ir 
kun. J. Skripkus rengiasi vykti 
į Floridą poilsiui.

Morta. Brazauskienė, nenu
ilstanti Pittsburgho liet, kolo
nijos veikėja, gera solistė ir ar
tistė. pavyzdinga katalikė, sau
sio 29 d. išvyko į Youngtown. 
Ohio. kur pastoviai apsigyvens. 
Jos pagerbimui sausio 26 d. 
buvo suruoštas išleistuvių ban
ketas. dalyvaujant gausiam 
skaičiui artimųjų, pažįstamų ir 
bendradarbių.

Marija Andrulionienė, solis
tės J. Andrulionytės motina, 
sausio 26 d. mirė Ohio Valley 
ligoninėje.

Staiga mirė J. Birbilas, pa
vyzdingas šv. Vincento parapi
jos narys. Palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse sausio 23 d.

BRADDOCK, PA.

Kun. V. Abromaitis, lietuvių 
parapijos klebonas, jau baigia 
aplankyti visus savo parapijie
čius.

Altoriaus D-ja, talkininkau
jant visai parapijai, įrengė nau
jus suolus bažnyčioje.

Kazimieras Mičiulis, uolus 
parapijietis, neseniai pasimirė, 
palikdamas liūdesyje žmoną 
du sūnų.

ir

ba-
1 d.

pir- 
į Du-

PRANCIŠKONŲ SPAUDOS 
CENTRO RĖMĖJAI

Metinis pranciškiečiy 
parengimas

šv. Pranciškaus seserų vie
nuolyno rėmėjai balandžio 20 
d.. Atvelyky. Lietuvių Piliečių 
auditorijoj. 1721 Jane St., ruo
šia metinį Card Party. Parapi
jų klebonai mielai talkininkau
ja ir tą dieną kitų parengimų 
nedaro. Lietuvių piliečių klubas 
leido pasinaudoti patalpomis. 
Kviečiama prisidėti prie savos 
įstaigos parėmimo visos parapi
jos, draugijos ir klubai.

Kun. J. V. Skripkus
Pranciškonu Spaudos Cent

rui Brooklyne paremti pri
siuntė aukų:

Po $100.00: Kazimiera 
Kucborska. Bridgenater, 
Mass.

Po $10.00: Kun. P. Vir- 
mauskąs, So. Boston. Mass., 
Pranas Jenulevičius, South 
Boston, Mass.

Po $5.00: Ip. Nauragis, 
AVorcester, Mass.; Mrs. Ju- 
lian Tūrio, AVaterville, Me.; 
Jonas Butkus, Bridgeport, 
Conn.: Ant. Sajauskas, Bal- 
timore. Md.: A. Vasiliauskas. 
Great Neck, N. Y.; Juozas 
Židanavičius, Brooklyn, N. 
Y •* •»

Po $3.00: T. Staugaitis, 
Newark, N. J.

Po $2.00: Zigmas Grabnic- 
kas. Brooklyn. N. Y.

Po $1.25: Mr. Mrs. P. Jar- 
vis, So. Boston, Mass.

Po $1.00: A Bicknevičiū- 
tė, So. Boston, Mass.; Ona 
Schultz, Sheboygan, Wisc.; 
Frances Ariickas, Kenosha, 
Wisc.: St. Mickevičius, Oma- 
ha. Nebr.: Ona Yankus, Det- 
roit. Mich.: A. Klucinskas, 
Elizabeth, N. J.; E. IJIeikai- 
tė, So. Boston, Mass.

Nuoširdi padėka visiems 
duosniems Lietuvių Spaudos 
Centro Rėmėjams.

T. JUST. VAŠKYS. O.F.M.
Provincijolas

" * ” ■ • - A

PHILADELPHIA, PA.
Minėjimas broliškumo ženk

le. Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas šiemet įvyks va
sario 17 d. 3 vai. p.p. Muzika- 
linėj salėj. Bus pasirašytas Lie
tuvių Bendruomenės aktas, 
kurs išreikš šiandieninę mūsų 
lietuviškų širdžių ir valių vie
ningumą siekti Lietuvos išlais
vinimo. Šventėje dalyvaus Lie
tuvių Bendruomenės pirm, 
prel. J. Balkūnas. Vietos meni
nės jėgos rengia specialią pro
gramą.

Moksleiviai ruošia atskirą 
minėjimą Vasario 16 d. Pa
maldos bus 10 vai. šv. Jurgio 
par. bažnyčioje, o po jų —su
sirinkimas. Kalbės prof. J. Pu- 
zinas ir iš Bostono p. St. Lū
šys. Visi moksleiviai regis
truojasi prie parapijų, kad ga
lima būtų parūpinti susisieki
mo priemones.

šv. Vardo Draugija prie 
šv. Kazimiero parap. vasario 3 
d. ruošia didelį pobūvį naujos 
bažnyčios statymo fondui . P. 
\V. Paliukynas ir jo pagelbinin- 
kai uoliai dirba, kad parengi
mas būtų gražus ir pelningas. 
Bus orkestras, specialūs stalai 
ir graži programa. Visi kvie
čiami paremti naujos bažnyčios 
fondą.

Kleb. kun. Ignacas Valan- 
čiūnas savo vardines minėjo va
sario 1 d. Mokyklos 
ir visi parapijiečiai 
kleboną, linkėdami 
metų.

vaikučiai 
sveikino 
ilgiausių

Trečiojo 
susirinkimas 

par.) įvyko 
Nutarta rengti 

pa-

šv. Pranciškaus
Ordino metinis 
(šv. Kazimiero 
sausio 27 d.
jaunimui rekolekcijas ir 
ruošti daugiau šv. Pranciškaus 
dvasios skleidėjų mūsų jauno
sios kartos tarpe.

JAUK J. STUKAS, Dir.

1264 White St., Hilhide, N. J.

Tel. WAverIy 6-3325

Jau 11-ti metai kai visi klauso— J 
j 

"Lietuvos Atsiminimi;" t 

RADIJO VALANDŲ \

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p JJ
i

Stotis WEVD (New York) —

1330 kil., 107J) meg.

LAYRENC
Parapijos pasiaukojimas Nok. 

Marijos širdžiai
Vasario 3 d. šv. Pranciškaus 

parapija pasiaukos Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai. Po pietų 
3 vai. bus iškilminga šv. Va
landa ir jos metu įvyks pasi
aukojimas. Visi tikintieji kvie
čiami dalyvauti.

Žvilgsnis atgal
Sausio 27 d. 6 vai. vakare pa

rapijos svetainėje inž. Kaz. 
Daugėla rodė paveikslus iš 
Lietuvos, bolševikų teroro ir 
lietuvių tremtinių gyvenimo 
Vokietijoje. Susirinkusieji su 
dideliu dėmesiu sekė 2 valan
das. Ta proga likusiems Vo
kietijoje lietuviams sušelpti su
rinkta 56.35 dol. Pinigai per
duoti BALFo iždininkei L. 
Švenčionienei.

AMSTERD
Vasario 16-oji bus šiemet iš

kilmingai paminėta. Tą pačią 
dieną šeštadienį. 7 vai. vakare 
įvyks bažnyčioje iškilmingi 
Kryžiaus Keliai, kurių metu ša
lia V. Jėzaus kančios bus taip 
pat prisimenamas mūsų parti
zanų Lietuvoje pasiaukojimas. 
Vas. 17-ąją 11 vai. Mišios bus 
laikomos Lietuvos laisvės in
tencija. Po to 3 vai. p.p klubo 
salėje įvyks iškilmingas pami
nėjimas, kuriame pagrindinę 
kalbą pasakys kun. dr. Matas 
Čyvas iš Albany. N. Y. Dramos 
artistų grupė suvaidins “Star- 
kiškių girioje!’ — vaizdelį iš 
partizanų gyvenimo Lietuvoje. 
Šv. Kazimiero Choras, vad. J. 
Olšausko, padainuos kelias 
naujas dainas.

šv. Kazimiero Parapijos apy
skaita praneša, kad pereitais 
metais įvyko 26 laidotuvės. 9 
jungtuvės ir 49 krikštai. Paja
mų turėta $30,813.78. Kadangi 
buvo labai gražiai atnaujinti 
bažnyčios altoriai bei statulos, 
o taip pat padaryta daug kitų 
pagerinimų, tai išlaidų turėta 
$33,521.10. Kadangi parapijos 
skolos buvo baigtos mokėti už
pernai. tai dar turima $2,541.- 
88 pinigų banke.

“Parapijos Žinios,” savaiti
nis biuletenis, pradėtas leisti 
sausio 20 d. Šalia įvairių žinu
čių yra įdomus skyrius pava
dintas “Rūpintojėlių šalies Ai
dai”, kuriame pradėta serija 
straipsnelių apie šv. Kazimierą.

E, M A S S.
z

Prel. P. Juras padėkojo vi
siems susirinkusiems už daly
vavimą ir inž. K. Daugėlai bei 
L. Reivydui už sudarymą pro
gos pasidžiaugti Lietuvos vaiz
dais.

Neteko darbo. Didelė Ar- 
lington audykla išsikėlė į pie
tus. Joje paskutiniu laiku dir
bo apie 2000 darbininkų, kurie 
liko be darbo. Tame skaičiuje 
yra nemaža lietuvių.

Mirė. Adomas Sužiedėlis, 64 
metų, našlys, gyv. savo ūkyje, 
mirė sausio 27 d. Paliko du sū
nus. Palaidotas sausio 30 d.•

Elena Svecevičiūtė, gyv. 282 
Park St., 53 metų, mirė sausio 
23 d., palaidota 26 d.

Ui ūkas
*

AM, N. Y.
Biuletenį redaguoja kun. Kęs
tutis Baldys.

T. Viktoras Gidžiūnas, pran
ciškonų vienuolyno Brooklyne 
viršininkas, atvyksta į Amster
damą sakyti pamokslus 40 vai. 
atlaidų metu, kurie įvyks kovo 
23 25 d.

Spaudos kioske rodomas di
delis susidomėjimas “Darbinin
ku”. Visi džiaugiasi, kad pran
ciškonams perėmus jo leidimą, 
“Darbininkas” tapo įdomiausiu 
laikraščiu. K. B.

Ilatford. Conn.
Nuolatinis vajus

BALF ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius yra nutaręs 
prašyti visus vietos ir apylinkės 
lietuvius priimti į savo namus 
aukų dėžutes, »į kurias prašo
ma laiks nuo laiko įmesti atlie
kamą centą. Tokiu būdu galės 
būti surinkta nemaža pinigų.

Vajų pradedant į Hartfordą 
atsitiktinai atsilankė J. Martu- 
taitienė iš New Jersey, kuri 
mielai šalpos ir Lietuvos vada
vimo reikalams paaukojo $5. 
Daugelis lietuvių, net čia gimu
sių, jau turi savo namuose au
kų dėžutes. BALF ir ALT sky
rius yra dėkingas Martutaitie- 
nei už auką, taipgi prašo visus 
geros valios lietuvius paimti į 
savo namus aukų dėžutę. Te
būna mūsų šūkis: “Mes nelei
sim savo broliams badauti, mes 
neleisim Tėvynei vergauti.”

S. M.

B A Y O N N E, N. J.

Išvengė mirties. “Darbinin
ko” korespondentas turėjo pro
gos pasikalbėti su Juozu Biels- 
kiu, kuris sausio 27 d. vos iš
vengė mirties. Įkliuvęs tarp 
dviejų tramvajų ir neturėda
mas kur bėgti, susigūžė ir pa
liko viduryje, vos neužkabin
tas ir nesumaltas. Sako, stovėti 
buvo nemalonu, bet ir ne taip 
jau baugu, kaip visi vietos laik
raščiai parašė.

Saulius ir Kęstutis Pluško- 
niai, gyv. 1038 Van Kirk St., 
gali būti gražiu pavyzdžiu ki
tiems. Jie ir dirba ir mokosi. 
Vienas gerokai yra pasivaręs 
mechanikoje, kitas — elektri- 
kos, radi .jo ir televizijos taisy
tojas.

Bridgeport. Conn.
ALTo vietinis skyrius ir ki

tos Bridgeporto organizacijos 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą rengia šeš
tadienį. vasario 16, parapijos 
svetainėje. 7 vai. vakare. Kal
bės J. Audėnas , iš New York. 
Meninę programą išpildys pa
rapijos choras ir solistai. Įėji
mas nemokamas. Kviečiami vi-
si lietuviai iš Bridgeporto ir a- 
pvlinkės šventėje dalyvauti. Su
rinktos aukos bus paskirtos 
ALTo centrui, Lietuvos laisvi
nimo reikalams. A.
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Angliakasių unijos pirm. John L. LeuLs sveikinasi Vašingtone su 
šen. James E. Murray. Jie susitinka Kongreso komisijoje, kuriai pa
vest* nustatyti apsaugos taisykles anglių kasykloms, kad daugiau 
neatsitiktų tokių nelaimių, kaip gruodžio 21 d. West l-'rankfort. 
11L. kur žuvo 119 darbininkų.

E LI Z A B E T II

Lietuviškas vakarefis
Praėjusį sekmadienį parapi

jos choras suruošė lietuvišką 
vakarėlį parapijos salėje. Lin- 
deniečiai suvaidino komediją 
“Silkiniai Pančiai’, gi parapijos 
choras, vadovaujamas varg. A. 
Jakubčionio atliko muzikalinę 
programos dalį. Taip pat da
lyvavo keletas solistų. Linkime 
chorui susilaukti daugiau na
rių ir toliau palaikyti mūsų 
tarpe lietuvišką dvasią per lie
tuvišką dainą ir muziką.

— Šv. Mykolo parapijos kle
bonas kun. M. Kemėžis išvyk
sta 3 savaitėm žiemos atostogų. 
Jį pavaduoti atvyksta jėzuitas 
Tėvas Mešlis, S.J.

— Vasario 10 d. sekmadienį 
mergaitės sodalietės ruošia 
tortų pardavimą (Cake sale). 
Tortai bus pardavinėjami tą 
dieną po kiekvienų mišių.

— Jaunųjų Vyčių kuopelė

ruošia ekskursiją autobusu į 
Union City, N. J., pamatyti 
garsųjį visoje Amerikoje Kris
taus Kančios vadinimą “Vero- 
nica’s Veil” (Veronikos skare
lė).

— Gauta žinia, kad mūsų pa
rapijietis Jonas Peters grįžta 
nam o iš Korėjos. Prieš išvyk
damas į karo tarnybą, jis buvo 
vienas iš mūsų bažnyčios mi
šių tarnautojų. Jam linkime 
laimingai parvykti pas savuo- 
sus.
— Praėjusią savaitę buvo pa

daryta sunki operacija mūsų 
parapijiečiui — Ričardui Ghiz- 
zone — 9 metų berniukui (jo 
mamytė yra lietuvė), teko nu
pjauti jam koją žemiau kelio. 
Gydytojų tvirtinimu jis turėjo 
kaulo vėžį. Mes linkime jaunam 
Ričardui greit sustiprėti ir Ge
rojo Dievulio globos ir palai
mos ateičiai. Aš.

V. Jonuškaitė dainavo 
koncerte «.

Sausio 26 d. Elizabethe įvy
ko parapijos choro, vadovauja
mo komp. J. Žilevičiaus, kon
certas, kurio programos cent
re buvo operos solistė V. Jonuš
kaitė. Jos dalyvavimas sudarė 
tikrą meno šventę Elizabetho 
visuomenei. Visi su pasigerėji
mu klausės solistės dainavimo.

Be solistės dalyvavo ir vie
tiniai dainos mėgėjai, padaina
vę po pora solo dainų.

Choro — tiek vyrų, tiek miš
raus — dainos praskambėjo ge
rai, nors kai kur buvo juntama 
susidainavimo stoka. Tai patei
sinama, žinant, kaip sunku su
rinkti choristus repeticijoms.

Keletas chorisčių buvo pasi
puošusios tautiniais rūbais. 
Mūsų chorų dalyvėms nereikė
tų vengti rengtis tautiniais rū
bais. Juk tai mūsų tautos me
no turtas, kaip ir pati daina.
Solistams akompanavo komp. 

J. Žilevičius, chorui muz. A. 
Kačanauskas.

Los Angeles, Cal.
• “Darbininko” aiškia krik

ščioniška linija, greita infor
macija, žinių apstumu, nesvy- 
ravimu idėjose ir straipsnių ak
tualumu Los Angeles lietuvių 
kolonijos gyventojai yra paten
kinti ir dėl to jaučiamas šio 
laikraščio prenumeratos didė
jimas.

• Zigmas Kruminas. 594 
Calle Abronia, Palm Spring, 
Calif., prie savo turimo namo 
pastatė naują, 5 kambarių na
mą.

• Jurgis šarka, iš Chicagos, 
aMrket Park, atvyko su žmona 
atostogų pas draugus. Žada čia 
apsistoti, įsigyti namus ir apsi
gyventi.

i

• >

DYKAI! DYKAI!
Išmėginimas, kurie kenčiate REUM ATOKUS SKAUSMUS: RANKU. 

KOJŲ SKAUDfiJIMA ir TINIMĄ: NEURALGIJA. NUOVARGI. DIEGLIUS.
Jeigu tamsta jvertini savo sveikata ir ja brangini, tai tuojau parašyk 

savo varda. pavarde ir adresą ir siųsk šj skelbimą dėl naujai pagerintos 
DEKSNIO Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio mokesčio. Pavartojęs savai
te laiko ir jeigu nesijaustum sveikesnis ir stipresnis, jeigu negelbėtu jums, 
tada gražink mums likusia ir jums daugiau niekas nekainuos. Mes žinom, 
kad tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir tamstai. Užtikrinam pasėkas.

šio laikraščio skaitytojams vaistai siunčiami dykai.
Yra senas ir teisingas priežodis: Kas tepa tas ir važiuoja.. Tad jeigu nori 

važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su DEKSNIO GALINGA MOSCIA.
Siųsk tuojau. Atsimink, kad atidėliojimas, tai yra didžiausias pasaulio 

skriaudėjas.

DEKEN’S PRODUCTS, P. 0. Bos 666, Newark, N. J.
Vardas-Pavardė ................................................................... .............................

Miestas .....................   -.....................- ...... Valstija ....................

, N. J.
Parapijos mokykla

Vasario 16 proga tą pačią 
dieną 6 v. v. par. salėje rengia 
vakarą. Bus suvaidintas pat
riotinio turinio vaizdelis “Mū
sų širdys, tau. Tėvyne Lietu
va.” Vaizdelio parengime ben
dradarbiauja visos seselės ir 
lit. dalykų dėstytoja T. Dzikie- 
nė. Vaizdelio dainos ir dekla - 
masijos bus palydimos kanklių 
muzikos. Vakaro pienas ski
riamas lituanistinių dalykų 
dėstymui mokykloje palaikyti.

Sės. Kristinos, mokyklos ve
dėjos. rūpesčiu aštunto sky
riaus berniukai suaukojo jų 
mamyčių rankų darbo tortus, 
"kurių pardavimas mokykloje 
davė 26 dol. pelno. Jis paskir
tas tremtiniams Vokietijoje 
šelpti.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Salės akcininkų me

tinis susirinkimas įvyko sau
sio 21 d. Susirinkimą atidarė 
pirm. J. Baltrus, pirmininkau
ti buvo pakviestas J. Sadaus
kas. Nutarimus skaitė ir užra
šinėjo A. Šamas. Finansinę at
skaitą davė P. Čalka. Svetainė 
per praėjusius metus turėjo 
$6.023,36 pajamų. Gryno pelno 
liko $955.09.

P. Čalka davė ir Piliečių klu
bo kasos apyskaitą. Šio klubo 
apyvarta 1957 m. buvo $37,- 
720.17. Gryno pelno — S3.- 
912.48.

1952 m. direktoriais išrinkti 
J. Aspanavičius, P. šūkis, A. 
Banys, V. Jakub, J. Jurgelis, A. 
Zlatkauskas, St. Gurauskas, V. 
Tulauskas ir A. Kunigiškis.

Svetainės ir klubo priežiūros 
komisiją sudaro: F. Baranaus
kas. V. Andrisonis, F. Saukevi- 
čius. J. Saukevičius ir J. Bal
trus. Senelis

Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLO A
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipki tęs adresu: 

KNIGHTS OF IJTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA. ♦

*

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKl'S, Direktorius
SFATADTFNIAIS 2 VAI. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METŲ

WWBL 1SM ke

Oro bengoirjs transliuojami jvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika (vietines 

šokiai, ir t.t Vestuves.

495 GRAND

J. P. GINKUS
Dlrek tortus

STREET

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

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

AD. JEZAVTTAS V. UBAKEVMHJS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
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Bostone ir apylinkėse
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DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Ave^ Brooklyn 1, N. Y

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p, išskyrus šventadienius.
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VEST ROXBl'R7 \
TeL PA. 7-94O2-M

A. J. NAMAKSY
Office TeL SO 8-0948
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Žvalgas

RAMUNIŲ ŽIEDAIOfiso tel. GLenmore 5-3094
Namu tel. GLenmore 3-4445

Priėmimo valandos:

<5
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PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Velionio žmonai,

SRBBS!SS
A J .

New Yorke irNORVOOD, MASS.
Mirė Dionizas Dargvainis

Sausio 19 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Dionizas Darg
vainis, 75 metų amžiaus. Iškil
mingai palaidotas sausio 22 d. 
iš šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios. Buvo atnašautos tre
jos šv. mišios. Prie didžiojo al
toriaus atnašavo klebonas kun. 
F. E. Norbutas, prie šoninių al
torių — kun. P. A. šakalys ir 
kun. J. Petrauskas, Cambridge 
lietuvių parapijos vikaras. Po 
gedulingų pamaldų buvo nuly
dėtas j Norwoodo Highland ka
pines. Kleb. kun. F. E. Norbu
tas, velionio žmonos pusbrolis,. 
pas kapą atkalbėjo maldas.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Stasę Darg-

Vainienę (Balutytę), du sūnus, 
4 dukteris, 5 anukus, švogerį 
Balutį ir daug artimųjų gimi
nių. Velionis buvo kilęs iš 
Lietuvos, Raseinių apsk., Kra
žių par. Į Ameriką atvyko 1904 
m. Visą laiką išgyveno Nor- 
uoode. Pradžioje jis turėjo val
gomų daiktų krautuvę, bet jau 
keli metai kaip krautuvėje ne
bedirbo.

Velionis priklausė prie šv. 
Jurgio parapijos, Šv. Jurgio 
pašalpinės draugijos ir Švento 
Vardo draugijos.

sūnams, 
dukterims ir visai giminei reiš
kiu gilią užuojautą jų liūdesio 
valandoje.

Tel. POPlar 4110

S P
Veda Al. V AKSELIS

Neužbaigtas laimėjimas. New Ro- 
chelle sausio 20 d. įvykusios tarp 
LSK—Calabria futbolo pirmenybių 
rungtynės buvo bene trumpiausios šį 
sezoną (truko 40 min.). Jos pasibai
gė priešininko pabėgimu iš aikštės, 
kai LSK per trumpą laiką spėjo 
atskaityti šeimininkams net 6 ga
balus. Calabria vienuolikei pabėgus 
iš aikštės, kaip jau ši sezoną įprasta, 
atsirado skundas lygos (DAFB) 
centre, esą lietuviai papirkę varti
ninką. Kuo tas pasibaigs, žinių dar 
nėra, bet reikia pasakyti, kad LSK 
jau vieną keistą Kollsman skunda. 
DAFB lygoje pralaimėjo ir turės lai
mėtas rungtynes peržaisti.

Turint gaivoje keletą protestų, 
daugiausiai tikrai nepamatuotų. 
LSK sekretorius J. Atkočius malo
niai prašo žiūrovus ateityje rungty
nių metu laikytis kiek galint toliau 
nuo aikštės ribų ir ypač vartų. At
eityje LSK turės savo tvarkdarius, 
kurių nurodymų publika 
laikytis.

LSK įveikė Kollsman S. 
tykiu 8:0 (2:0).

prašoma

C. san-

Lietuvių 
JAV. ta

Didžiulis LSK balius.
sporto klubas, legalizuotas 
proga ruošia iškilmingą aktą su va
kariene ir šokiais Apreiškimo para
pijos salėje vasario 10 d. 7 vai. vak. 
Gros Nevins (Ndtinsko) orkestras. 
Jojimas 75 et. Kviečiami visi sporto 
bičiuliai ateiti ir pasidžiaugti šiuo 
mūsų laimėjimu.

Išvyko j kariuomenę. LSK deši
nysis gynikas Algirdas Mileris, gar
bingai gynęs lietuvių spalvas New 
Yorke lietuvių futbolininkų eilėse. 
Jo išvykimas yra didelis nuostolis 
mūsų futbolo vienetui, kuris kaip tik 
šiuo metu įžengia j lemiamų rungty
nių laikotarpį. Draugai linki jam 
daug kariškos laimės ir, baigus tar
nybą, vėl grįžti prie jo pamėgto 
sporto.

Stalo teniso New Yorko ir apylin
kės lietuvių pirmenybės A ir B kla
sių, įvyko sausio sausio 19 d. Lietu
vių Atletų Klube. Pirmenybėms už
siregistravo: A klasėej — 8 ir B kla
sėje — 8 dalyviai. 4 valandas užtru-
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Charles J. Roman
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon Street 
Philadelphia, Pa. 

MtodenuMOk iiMuujuuo i»uug» 
■Adelė, graži koplyčia, erdvi suk 

Pakeleivingiems suteikiam* 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“
331 SMITU ST.

PRO VTDENCE, R. L

Telephone.
OFISO: DEXTER 1952

Namų: PL 6233

P. J. BAGDANAVIClUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Brooklyn 5, N. Y. 
TeL MAIN 4-232*

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

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

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

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 13 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

kusiose žaidynėse buvo išspręsti šio 
sezono meisteriai. A klasės meisteriu 
tapo St. Bichnevičius, finale susitikęs 
su Ruzgu ir jį įveikęs — 21:13; 21:- 
14:24:22. B klasės nugalėtoju tapo 
Grabnickas, finale sudorojęs žinomą 
futbolininką Steponavičių — 21:12; 
21:10; 19:21; 21:14. Pirmenybes
sklandžiai pravedė LAK stalo teniso 
vadovas A. Daukša, Dr. Garunkščio 
padedamas.

LAK stalo tenisininkai sausio 24 d. 
Lietuvių Atletų Klubo patalpose žai
dė 10-tąsias DAFB stalo teniso pir
menybių rungtynes. LAK kovojo su 
Prospect Unity Club. Laimėjo šei
mininkai santykiu 8:1. LAK atstova
vo: Dr. Garunkštis. A. Daukša. Vait
kevičius. Bagdžiūnas. Bichnevičius ir 
Kondratavičius, 
taškų santykis 
ra 75:15.

Sausio 26 d. 
kai parklupdė
pirmenybių varžovą Ukrainian-Ame- 
rieans taškų santykiu 6:3. LAK at
stovavo Dr. Garunkštis. Alf. Andriu
lis. Daukša. Vaitkevičius. Bagdžiū
nas ir Bichnevičius. Rungtynes bu
vo aukšto lygio ir labai įdomios. 
Pradžioje svečiai vedė 2:0. mūsiškiai 
vėliau persvėrė 3:2. ukrainiečiai iš
lygino 3:3, bet Aūsiškiai pasispaudę 
ir likusius 3 taškus laimėjo. Tuo 
būdu lietuviai sutvirtino savo pirmą
ją vietą pirmenybių lentelėje (taš
kų: 81:18: setų: 170:62: taškų rung
tynėse: 4580:3619).

Tokiu būdu LAK 
šiose pirmenybėse y-

LAK stalo tenisinin- 
bene stipriausia šių

nugalėdami Toledo Mercury 66:50. 
Sis laimėjimų skaičius atsiektas per 
25 metus. Per tą patį laiką koman
da pralaimėjo tik 254 rungtynes. Šių 
metų bėgyje jie yra numatė 168 
rungtynes visuose pasaulio kraštuo
se. Komanda yra garsi savo žaidimo 
stiliumi.

— Amerikoje neseniai prasidėjo 
atletikos varžybas salėse. Vienas į- 
domesnių dalykų 1 mylios bėgimas, 
čia varžosi 2 žymūs amerikiečiai 
bėgikai: Don Gehrmann iš Wiscon- 
sin ir Fred Wilt, iš New Yorko. Iki 
šiol D. Gehrmann F. VViltą nugalėjo 
visuose 3-se susitikimuose. Geriau
sias laikas 4:09,3 min.

— Pirmose varžybose, kurios įvy
ko VVashington. D. C. pastorius Bob 
Richards pralaimėjo varžybas prieš 
jauną studentą Don Laz iš Illinois, 
kuris savo šuoliu su kartimi pasie
kė 1 5 pėdų ir 3 colius
Šiuo laimėjimu jaunasis studentas 
nutraukė Bob Richards laimėjimų 
seriją; pastorius šioje šakoje buvo 
laimėjęs 50 kartų iš eilės.

<4.57 m).

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski«
(Armakauskas)

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

pačios ir i kitus miestus.
šaukite: TeL TB 6-6434
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WAITKUS 
FUNERAL HOME

187 WEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

A

Lithuanian 
Furniture Co.

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED
Local and Long Distance Movers

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

P. V.

SPORTAS PASAULYJE
— Kanados atstovai olimpiniuose 

žaidimuose. Edmonton Mercurys, 
Garmisch Partenkirchen įvykusiose 
rungtynėse nugalėjo Vokietijos ledo 
rutulio komandą 10:3.

— Vokietijos sportininkai 
mieste įvykstančiuose žiemos 
muose varžysis visose 22-se 
se. Amerikiečiai užregistravo
vus 21 šakai. Tiek pat varžybų už
registravo norvegai.

— Žymioji negrų krepšinio ko
manda Harlem Globetrotters sausio 
23 d. laimėjo savo 4000 rungtynes,

Oslo 
žaidi- 
šako- 

varžo-

"VALENTINA”, puikiausias lietuvių kalboje
......... $2.00

$2.00 
misionie-

$2.50
$1.00 
adre-

VALGIAI PIGUS, SKRUOSTAI LYGŪS,— 
NĖRA NUOTAIKOS BE KNYGOS!

Taip skundžiasi tūlas tautietis, nežinodamas, kad VENTOS nau
jausi leidiniai:

A. Vaičiulaitis, 
romanas, tik

A. Baronas, “ŽVAIGŽDES IR VĖJAI”, novelės.
A. Sabaliauskas. “NUO IMSRĖS LIGI ORINOKO 

riaus nuotykiai svetimose šalyse ...................................
V. Jonikas. "SIELVARTO RAUDOS” ....................

Gaunama paštu, prisiuntus pinigus už pasirinktas knygas šiuo 
su: Mr. V. Jonikas, 262 Front St., Brooklyn 1, N. Y.

DIRBK IR DIEVAS TAU PADĖS!

i

i

Mediciniškas gydymas ligoninėje, gimdy 
mo, ir operacijos draudimas
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.

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 apžiūrėjimą

OPERACIJOS ATVEJU — Iš
mokama jums tiesiai į ran
kas iki $300.00 už jūsų ope
raciją.

....... -Z-........ — .............

Mutual Benefit Hcalth & Acci- 
dcnt Assn, Box 59
(Harry Mednick) 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 • «<

t Valstybė

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

FIDE (Tarp. Šachmatų Fed. skel
bia, kad Australija, Kanada. Centri
nė Amerika ir. JAV dar nėra pra 
nešusios savo dalyvių į Tarpzonines 
pasaulio pirmenybes, kurios turi į 
vykti šiais metais, Stockholme.

Kazys Merkis užbaigė didžiausi 
Amerikos korespondentini — Golden 
Knights — 1949 m. turnyrą, laimė
damas baigminiame rate 5-1. Pirma 
me rate Merkis laimėjo 41/,-H/, i 
antrame — 6-0. Merkio pasekmė ge
ra; jį vertinama 40.2 (iš galimų 
46.2) taškų. 1949 m..^šį turnyrą pra
dėjo 900 žaidėjų, iš kurių per 800 at
krito po pirmų dviejų ratų. I baigmę 
įėjo 75.

Užimtoji Merkio vieta paaiškės 
1953 m., nes kiti tik dabar pradėjo 
baigminį ratą.

Ig. Žalys ir Vyt. Sirvydas laimėjo 
Olandijos meisterio Prins simultane, 
kuris buvo duotas Montrealy. Be to 
Ignas Žalys laimėjo prieš Prins, kai 
pastarasis lošė simultaną prieš 10 
Montrealio 
džiais.

Chicagos 
rungtynėse 
giomis (su 
Komandoje
Estka, Kalvaitis. Šalkauskas, 
puška ir Vosylius. Pradėtas 
lietuvių turnyras: 14 dalyvių.

Chess Review, sausio m. skelbia 
1951 m. valstybių nugalėtojus. Jų 
tarpe randame: "Canada (and Pro- 
vinces) Paul Vaitonis of Hamilton, 
Ontario, formerly of Lithuania. Illi- 
nois. Povilas Tautvaišas of Chicago. 
Lithuania: R. Kholmow (geras lie
tuvis!), Latvia: 
Ne ja.

Postai Chess
V. Kubiliaus 
Golden Knights
Kubiliaus laimėjimas prieš Smith. 
Suminėtas dar žiliaus laimėjimas 
prieš Siller ir lygios su Dulical. Val- 
džiaus laimėjimas prieš Kaiscr ir 
Merkio prieš Ricafrente.

Estas Sarapun laimėjo Naujos Ze
landijos pirmenybes su ĮO^.-I/, taš
ko. 2 vietoj liko pr. metų nugalė
tojas D. I. Lynch, atsilikę 3 taš
kais.

“ekspertų” su laikro-

lietuviai komandinėse 
turi 2 laimėjimu ir 1 Iy- 
Chicagos universitetu), 
lošia: Tautvaiša, Zujus,

Kar- 
vietos

Pasman, Esthonia
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Graborius—Balsamuotojao
Moderniška Koplyčia

123 Metropolitan Avė
Brooklyn. N Y

TW STaes?
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Matthen V Kalia

f Bieliauskas'

Lakiotuvftj Direktorių* 
Notary Publk

660 Grand Stree* 
Brooklyn. N Y

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn N v
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SHALINS l
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) |
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. Ė 
Koplyčias suteikiam nemokamai : 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 1 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
TeL Vlrglnia 7-4499skyriuje skelbiamas 

įsikvalifikavimas į 
1950 antrą ratą ir

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
33 - 93 WAREHAM PL. 

JAMAICA, N. T.
Tel. JAmaica *-772*

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

Kreipkitės tuojau pas šių reikme, 
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
73 W. 194 SL, N.Y.G 

RiversHe 9-9164 ‘
Jis atstovauja geriausias NdMT • 

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

Pirkdami per ji gaunate didesnę j 
nuolaidą negu kitur ir palankiau- ; 
sias išsimokėjimo sąlygas.

PIGUS, GERI, GEROJE VIETOJE
RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū

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

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

1008 Gatės Avė, BraaUra. N- T.
Tel GLenmore 6-7285

AHAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI 

telefonu SO. 8-3343
Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

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

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

3-

i

PAIEŠKOMI ASMENYS
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Stephen Bredes J r. į
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVrrgreen 7-9S5M

-s

PARDUODAMI NAMAI
Turim įvairių namu visose Brook- 

lyno ir Queens miestu dalyse. Visi 
turi po tuščia butą šildomą žibalu 
(oil) ir su garažu.

Oriem šeimom mūrinis namas, at
skirai statytas, su 13 kambariu — 
$11.950.00.—

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

Parduodu namus ir su mažais {ne
šimais.

Bosaitis, Juozas, gyv. Nan- 
ticofce, Pa.

Bodanas (ar Budenas), Juo
zapas, iš Viešintų m.

Balnytės - Dargužienės, Ju
lijos, ir jos vyro Dargužo, Ado
mo, giminės prašomi atsiliepti.

Česnauskas, Antanas ir Ka
zimieras ir jų trečias brolis, ir 
jų keturios seserys, jų tarpe 
Bronislava ir Emilija, iš Salan
tų v., Kretingos ap.

Elvis, John, ir Elvytė, Mary, 
gimę Wanamie, Pa., jųdviejų 
tėvai buvo iš Slavikų, Šakių ap.

Grubis, Petras, iš Puponių 
k., Skapiškio vi.

Janavičiūtė - Povylaitienė, 
Rožė, jos sūnus Povylaitis, Pet
ras, ir dukterys Elziutė, Mag- 
dutė ir Onutė.

B. ZINIS
361 Uaian Ave^ Biauiljn, 

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

N. T.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General of
Lithuania

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

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA ŠVČ. MERGELES 

MARUOS GLOBOJE
Pirmininkė—Ieva Markšienė, 625 

E. 8th St., So. Boston, Mass. TeL 
SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė— B. Gailiūnienė, 
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

Protokolų sekretorė — Stefanija 
Overkienė, 555 E. 6th St., So. Bos
ton. Mass.

Finansų sekretorė — B. Cūnienė, 
409 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-0948.

Iždininkė — Ona šiaurienė, 51 
Tampa St., Mattapan, Mass.

Kmos globėja — Elzbieta Aukšti
kalnytė, 110 H St., So. Boston, Mass.

Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 
866 E 5th St.. So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus turi 
kas antrą mėnesio antradienį, 7,30 
v.v. parapijos salėje, 492 E. 7th St.. 
So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų sekretorę.

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

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

J. P. MACHULIS
Real Estate A Insurance

KM 83th 8L, Woodhaven 21, N. T.
Tel. VIrginia 7-1896

UŽSISAKYKITE 
“ŠV. PR. VARPELĮ” 

1952 metams

♦ 91 III > 9**1 **pe*»*»4■* >> 11111 * »♦»♦♦♦ w > t >»♦♦»»

; Telefonas: EVergreen 4-8934

i: PARAMOUNT BAR & GRILL
; STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

;; Pavieniai ir su Šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
. Importuoti konjakai - Užkandžiai • Televizija - Muzika - Sparta*
. i

;; 502 GRAND STM kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

/+<♦< ! ! i »♦ < i I I I I 11I H H11 4'TfM 111111111111

Patenkino Brocktoniečius
per 50 meto, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumen’is

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

Tel. 189

J
TIME 1MONEY | W'th 7teaf j n

Mes instaliuojame visokios rūšies 
i> žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 

nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tet 2608

1



D A R B i N I N n A S Vasario 1, 1952
Se==SSEB*

Iš ALRK FEDERACIJOS

UJO HUSHMICK AVeNUE. BROOALTN 21. NLW YOftK

PreL J. Balkūnas vasario 13 
d. išvyksta į Chicagą atstovau
ti ALRK Federaciją NCWC 
konferencijoj, kur bus svarsto
ma tremtinių likusių Euroj>oje 
šalpos reikalai.

Angelu Karalienės parapijos 
Maldos Apaštalavimo draugijos 
susirinkimas įvyks vasario 1 d., 
penktadieni, po vakarinių pa
maldų. parapijos salėje. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Lietuviu Tremtinių dr—ja 
vasario 10 d., tuoj po sumos. 
Apreiškimo parapijos salėje 
šaukia visų tremtinių susirinki
mą. Susirinkime bus patiekta 
metinė draugijos apyskaita, 
svarstomi kiti visiems svarbūs 
reikalai ir renkama nauja val
dyba. Visi tremtiniai kviečiami 
atsilankyti. (1-8)
Pikietavo “Laisvės” šėrininl a 

suvažiavimą
Sausio 27 d. sekmadienį bū

tys lietuvių patriotų susirinko 
prie "Laisvės” namų su plaka
tais ir proklamacijomis reikš
dami protestą prieš komunis ų 
pragaištingą veiklą Lietuvai ir 
Amerikai. Pikietas užtruko tris 
su puse valandos.

Bus’iuick I’ig’i Sehool 
Brooklyne baigė 3 lietuviai jau
nuoliai: Renata Ba'oarskaitė, 
Aušrelė Bendoriūtė ir Jonas 
Ulėnas. Pastarasis gavo 7 do
vanas — daugiau negu kuris 
kitas tos mokyklos mokinys.

Jurgio Jankaus romanas 
"Paklydę paukščiai” -yvu baig
tas rinkti ir netrukus bus 
spausdinamas. spaudos darnus 
vykdo J. Lt kt '.'1 “Patria”. 
Knygą leidžia “Gabija”.

Scenos darbuotoj.* koncer
tas. kuris buvo numatytas su
ruošti vasario 3 d., dėl techniš
kų u atidedamas vėles
niam laikui. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau.

Jokūbas Stukas. "Lietuvos 
atsiminimų” radijo valandos 
vedėjas, praleidęs atostogas 
Floridoje, vėl sugrįžo prie dar
bo.

Ričardas Kontrimas,
aktyvus Brooklyno mokslei

vių ateitininkų narys, pereitą 
savaitę gerais pažymus baigė 
East Brooklyn College ir keti
na pradėti studijuoti chemiją. 
Kartu su juo baigė ir Eugenija 
Stasiukynaitė.

Apie R. Kontrimo pažangu
mą moksle ir sugebėjimus mu
zikos ir sporto srityje labai pa
lankiai atsiliepdavo jo mokyk
los spauda. Jis savo mokslą tu
rėjo baigti ateinantį pavasarį, 
tačiau savo uolumo dėka visą 
kursą užbaigė kartu su pirmą
ja grupe, šiuo metu jis dar lan
ko Maironio vardo mokyklą ir 
yra Lituanistikos Instituto 
klausytojas.

ALRK Federacijos New Yor- 
ko apskrities susirinkimas įvy
ko sausio 25 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Susirinkimui va
dovavo S. K. Lukas, sekreto
riavo V. Stasiukynas.

Apskrities pirmininkas S. K. 
Lukas padarė pranešimą iš 
gruodžio 16 d. katalikų seime
lio ir perskaitė seimelio nuta
rimus bei patiekė veiklos pla
nus.

Buvo tartasi dėl Vasario 16- 
sios minėjimo. Minėjimas bus 
vasario 17 d. Webster salėje. 
New Yorke. Visos organizacijos 
prašomos apie tai painformuo
ti savo narius. Taip pat buvo 
pranešta, kad vasario 16 d., 7.- 
30 vai. vak. ruošiama Apreiški
mo parapijos bažnyčioje žven

gtoji Valanda už kenčiančią Lie
tuvą. šiose pamaldose taip pat 
prašomos visos draugijos akty
viai dalyvauti.

Keletas susirinkimo dalyvių 
pareiškė nuomonę, kad Vasario 
16 minėjime programos daly
viai turėtų atlyginimo neimti.

Klaipėdos minėjime, kuris į- 
vyksta vasario 2 d. Alliance 
Hali, paskaitą skaitys A. Be.n- 
dorius. pik. Kraunaitis papasa
kos prisiminimų iš Klaipėdos 
laisvinimo kovų, o Vince Jo- 
nuškaite padainuos Maž. Lie
tuvos liaudies dainų. Jai akom
panuoja Al. Mrozinskas. Minė
jimą ruošia Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugija.

"Voice of Ameica” lietuvių 
skyrius pereitą savaitę įrašė į 
juostą J. Ginkaus radijo prog
ramą. Buvo Tėvų T. Žiūraičio, 
OP. malda, pasikalbėjimas su 
J. Ginkumi. kaip ankstyvesnio- 
sios emigracijos lietuvių veikė
ju. D. Penikas kalbėjo apie A- 
merikoje atgaivintą "Karį”.

Vicekonsulas V. Stašinskas 
vasario 10 d. Apreiškimo par. 
salėje, dalyvaujant Brooklyno 
jaunimui ir visuomenės atsto
vams, įteiks lietuvių futbolo 
komandai oficialų registracijos 
raštą. Bus paradas su vėliavo
mis ir meninė programa.

Albinas ir Aldona Trečiokai, 
užpereitą šeštadienį susituokę 
Apreiškimo par. bažnyčioje, iš
vyksta apsigyventi į Washing- 
toną. Tenai A. Trečiokas baigia 
savo doktorato darbą George- 
town Universitete.

LINKSMAS ŠOKIŲ 
VAKARAS

Vasario 10 d. 7 v. vak. Apreiš
kimo parap. salėje, North 5 ir 
Havemever gatvių kampas, 
Lietuvių Sporto Klubas rengia 
linksmą šokių vakarą. Progra
moje abiejų futbolo komandų 
pagerbimas. Groja "Nakties 
Pelėdų” orkestras. Bilieto kai- 
pa 75 centai.

Lietuviu Sporto Klubas

SUSIRINKIMO
nes juk tai visų lietuvių reika
las. kas kuo gali, prisideda prie 
Lietuvos išlaisvinimo. Esą yra 
tam tikro nenuoseklumo: vieni 
organizuoja, dirba, aukas ren
ka, kiti aukoja, o dar kiti už tai 
pinigus ima. Reiktų visiems 
lietuviams tos dienos darbą, 
vargą ir visokį sugebėjimą pa
aukoti veltui, kad daugiau pa
jamų liktų Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Susirinkimas įgaliojo valdy
bą suruošti įvairiais klausimais 
paskaitų ciklą.

Kitas susirinkimas nutarta 
šaukti vasario 29 d. 8 vai. vak. 
Apreiškimo parapijos salėje.

I naują valdybą išrinkta — 
pirm. S. K. Lukas, sekret. V. 
Stasiukynas, iždin. A. Bučins
kas, iždo globėjai A. Spaičys ir 
M. Kučinskas.

Tautinių šokių grupė 
Brooklyne

Susispietus didesniam lietuvių 
DP jaunimo būriui Brooklyne, 
prieš tris metus įsikūrė lietu
vių tautinių šokių grupė, kuri 
turėjo sėkmingus pasirodymus 
ne tik didesniuose lietuvių ren
giamuose koncertuose ar gegu
žinėse - piknikuose, bet taip 
pat atstovavo lietuvių tautinį 
meną ir svetimtaučių tarpe. 
Maž daug prieš metus šiai gni- 
pei pradėjo vadovauti ponia J. 
Matulaitienė. Taip pat beveik 
pagrindinai pasikeitė ir patys 
šokėjai. Senųjų pionierių liko tik 
keli. Po persitvarkymo grupė 
vėl sėkmingai reiškėsi lietuvių 
tautinio meno puoselėjime. 
Pernai rudenį grupė pradėjo 
naują repertuarą ir ligi šių me
ti! pradžios nesirodė viešumo
je.

Dabar, štai ir vėl mes ją iš
vydome metiniame Brooklyno 
Operetės choro koncerte, pui
kioje Schvvaben Hali salėje. Tai 
buvo pirmas grupės pasirody
mas šiais metais, kuriame pa
šoko "šustą” ir "Ragučius”.

Sekančiam kartui grupė turi 
pakvietimą dalyvauti vasario 
2 d. Manhattane (Nevv Yorke) 
ruošiamame įvairių tautybių 
šokių grupių pasirodyme, ku
ris įvyks "Orleano Mergelės” 
gimnazijos salėje. Čia susiren
ka daug kitataučių, kurie ne 
vien tik žavisi tautiniu menu, 
bet taip pat ir patys mokinasi 
šokti.

Taip pat ši grupė dalyvaus 
Long Islando lietuvių Vasario 
16 dienos minėjime, kuris į- 
vyks Port Jefferson.

Yra galvojama apie artimes
nį šios grupės ryšį su muziko 
M. Liuberskio vadovaujamu 
Brooklyno Operetės choru. Juk 
daina ir šokis yra artimos tau
tinio meno šakos ir, viena kitą 
papildydamos, įstengtų dar 
vaizdžiau praskleisti mūsų tau
tos meninius turtus.

Alg. G.

Vasario 16 iškilmių tvarka 
bažnyčioje

Vasario 16 d., šeštadienį, 9 
v. ryte giedamos šv. mišios už 
Lietuvą. Tose pamaldose daly
vaus parapijos ir šeštadieninės 
mokyklų mokiniai ir parapijos 
jaunimo* organizacijos. Bus spe
cialus pamokslas. Tą pačią die
ną 7 vai. 30 min. Lietuvos in
tencija šv. Valanda ir pamoks
las.

Vasario 17 d. 10 vai. iškil
mingos pamaldos, kuriose daly
vaus organizacijos su vėliavo
mis. Bus atitinkamas pamoks
las. Visuomenė kviečiama da
lyvauti.
Iškilmingas minėjimas salėje
Vasario 16 iškilmingas minė

jimas vasario 17 d. 2 vai. p.p. 
So. Boston High School audito
rijoje. Programai galutinai ap
tarti Alto Bostono skyrius sau
sio 24 d. buvo sukvietęs drau
gijų atstovų susirinkimą. Da
lyvavo gausus būrys atstovų. 
Buvo pranešta, kad pagrindinę 
kalbą pasakys kun. J. Jutkevi- 
čius, iš Worcester, Mass. Taip 
pat kalbės Liet, konsulas adv. 
A. O. Shallna, adv. K. J. Kali
nauskas ir vienas vyriausybės 
pareigūnas. Meninėje progra
moje dalyvaus: šv. Petro par. 
choras, vad. komp. J. Kačins
ko, Gabijos choras vad. J. Dir- 
velio, aktorius H. Kačinskas, 
solistas S. Liepas, T. Babuški- 
naitės - Vasiliauskienės moki
niu baletas ir O. Ivaškienės vad. 
tautinių šokių grupė. Nutarta 
pakviesti į minėjimą latvių ir 
estų atstovus. Adv K. Kali
nauskas paruoš rezoliurijų tek
stus, o J. L. Kasmauskas, suor
ganizuos aukų rinkėjus.
Gubernatoriui įteiktas Lietuvos 

vaizdų albumas
Minėtame Alto susirinkime 

buvo pranešta taip pat apie lie
tuvių delegacijos apsilankymą 
pas gub. Paul A. Dever. Dele
gaciją sudarė adv. J. Grigalius, 
adv. K. Kalinauskas, A. Čapli
kas ir O. Ivaškienė. Guberna
torius buvo prašomas Vasario 
16 dienai išleisti proklamaciją, 
kaip ir praėjusiais metais. Ta 
proga gubernatoriui buvo įteik
tas V. Augustino paruoštas 
Lietuvos vaizdų albumas “Our 
Country Lithuania” su atitin
kamu įrašu, lietuviška juosta ir 
rožių puokšte. Gubernatorius 
delegaciją maloniai priėmė, gė
rėjosi dovana ir drauge nusifo
tografavo.

Prašo skirti dienos uždarių
Bostono tremtinių ratelio 

valdyba prašo visus narius, 
kaip kitais metais, taip ir šiais, 
skirti laisvės kovos reikalams 
bent vienos dienos uždarbį Va
sario 16 šventės proga.

Užuojauta
Mielam idėjos draugui 
Dr. K. ŠIDLAUSKUI

bei jo artimiesiems, mylimam 
tėvui mirus, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą.

Bostono Ateitininkai 
Sendraugiai

Išrinkta LDS kuopos 
valdyba 1952 m.

Sausio 13 d. šv. Petro parap. 
mokyklos patalpose įvykęs su
sirinkimas, dalyvaujant kleb. 
kun. Pr. Virmauskiui, išrinko 
1952 m. LDS 1 kuopos valdy
bą, į kurią įėjo: pirm. V. Sta- 
kutis, vicepirm. I. Marksienė, 
prot. rašt. adv. A. Juknevičius, 
fin. rašt. J. Jaskevičius, ižd. 
V. Valatka. Nariai užsisakė 
1952 m. savo organą "Darbi
ninką” ir nutarė ruošti pikni
ką.

šv. Jono Draugijos metinis 
susirinkimas

įvyko sausio 20 d. Nutarta Al
tui, Vasario 16 proga, paaukoti 
$10.00. Iš draugijos metinės a- 
pyskaitos paaiškėjo, kad drau
gija per metus pajamų turėoj 
$6,385.00, o išlaidų $6,614.00. 
Narių per metus mirė 17, o pri
sirašė tik 2. Dabar narių turi 
509. Draugija turto turinti 
$27,494.65. Ši draugija yra di
džiausia narių skaičiumi ir tur
tingiausia iš tos rūšies lietuvių 
draugijų visoje Naujoje Angli
joje.

Susivienijimo Lietuvių šv. Ka
zimiero draugija yra seniausia 
South Bostone vyrų draugija. 
Ji įsteigta 1889 m. liepos 4 d. 
D-ja narių turi 337, o turto a- 
pie $10.000.00. Pareitais metais 
mirė 15 narių, išsibraukė 6, o 
neprisirašė nei vienas, ši drau
gija yra daug pasidarbavusi 
Lietuvos reikalams. 1952 m. 
valdybą sudaro: pirm. J. Guze- 
vičius, vicepirm. A Sinkevičius, 
prot. rašt. S. Jakutis, fin. rašt.
J. Markelionis, ižd. J Glineckis, 
tvarkdarys J. Jaskevičius. Di
rektorių tarybon įeina: J. L. 
Petrauskas, P. Tuleikis, V. Ba
lutis, J. Averka, T. Jakavonis,
K. Vileišis ir V. Vilutis.
Dalyvavo Bostono Universiteto 

prezidento pagerbime
Bostono Universiteto College 

of Physical Education for Wo- 
men fakulteto nariai buvo su
ruošę vakarienę pagerbti šio 
didžiulio universiteto naująjį 
prezidentą ir dekanus. I šią va
karienę buvo pakviesta ir Bos
tono liet, tautinių šokių grupė, 
kuri po vakarienės profeso
riams pašoko Rugučius, Oželį ir 
Malūną.

BALFo vakaras
BALF Bostono skyrius ren

gia vakarą vasario 10 d. L. Pi
liečių Dr-jos salėje. Bus kon
certinė dalis; gardūs užkandžiai 
ir kit. Bilietai $1.

• Lietuvių ramovės Bostone 
pertvarkymo darbai vykdomi 
toliau. Dekoravimo darbams 
vadovauja dail. V. Andriušis. 
Bostono skautai šiam talkos 
darbui paaukojo jau 535 valan
das laisvo laiko.

Grąžina pinigus
Bostono federalinė mokesčių 

įstaiga gi-ižina pinigus tiems 
asmenims, kurie per paskuti
nius keleris metus neatsiėmė 
permokėti) mokesčių (income 
tax return). Tokių asmenų yra 
per 20.000. Negrąžintoji suma 
siekia daugiau milijono dolerių. 
Sąrašuose yra ir daug lietuviš
kų pavardžių. Reikia žiūrėti 
sąrašus ir ieškoti pažįstamų pa
vardžių. Radus įspėti artimuo
sius.

Advokatė S. P. Shallna, iš 
Bostono, tarptautinių ryšių 
“National Federation of Busi- 
ness and Professional Womens 
Clubs”, pirmininkė, dalyvavo 

' Ekon. Kooperatyvinės Admi
nistracijos posėdyje Wa_shing- 
tone, D. C., sausio 21 d. Po
sėdyje buvo aptarta kaip būtų 
geriau įvykdyti naują tarpusa
vio pagalbos programą sąryšy 
su produkcijos vajaus paskel
bimu.

Ši moterų sąjunga turi 2700 
klubų JAV, prižiūri ir studijuo
ja kooperacijos sistemą JAV po 
antrojo pasaulinio karo.

• Baigė kalėdoti, šią savaitę 
So. Bostono lietuvių parapijos 
kunigai pabaigė kalėdojimą.

• Parapijos statistika. Per 
1951 m. So. Bostono liet, para
pijoje palaidota 100 mirusiųjų, 
pakrikštyta 76 naujagimiai, su
tuokta 40 porų.

• Ruoš bažnytinį koncertą. 
Parapijos klebonas su choro 
vadovybe numato surengti baž
nytinį koncertą balandžio 6 d.

• Nutapė Kiršos portretą. 
Dailininkas J. Tričys nutapė 
poeto Fausto Kiršos portretą, 
jo 60 m. amžiaus sukakties pro
ga. Portretą galima matyti Lie
tuvių baldų krautuvėje.

• Martynas Jurkšas, lietuvių 
skautų vadas iš South Bostono 
išsikėlė gyventi į Chicagą.

• Inž. Kostas Nenortas iš 
Brightono persikėlė gyventi į 
South Bostoną.

• Povilas Pfikšnys iš Dor- 
chesterio persikėlė gyventi į 
nuosavus namus South Bosto
ne. Pakeisdamas "Darbininko” 
adresą, atnaujino prenumeratą 
ir paaukojo už lietuvišką 
“Darb.” kolendorių $2.00.

• Daid. J. Tričys, neseniai iš 
Bostono išvykęs gyventi į Le- 
wiston, Me., ruošiasi iš ten kel
tis į Chicagą.

• Karolis Vasiliauskas, ilgus 
metus dalyvavęs mūsų bažnyti
niame chore, džiaugiasi moder
niškai 'įrengta “Darbininko” 
spaustuve ir savo prenumeratą 
atnaujindamas paaukojo spaus
tuvės fondan $5.00.

• Jonas Starinskas iš South 
Bostono išsikėlė gyventi į nuo
savus namus Dorchestery. 
Keisdamas adresą atsinaujino 
”Darbininko” prenumeratą.

• Adv. A. J. Young-Jankaus- 
kui padaryta, miesto ligoninėj, 
sunki operacija. Jis yra veiklus 
visuomenininkas, Liet. Piliečių 
d-jos prot. rašt. ir Suffolk 
County prokuroro štabo narys.

• Vyčių sporto iškila. Ke
liasdešimt So. Bostono vyčių 
šią savaitę buvo išvykę į kalnus 
su pačiūžomis (ski) pasportuo
ti.

• Vyčių pasilinksminimas į- 
vyks vasario 21 d. L. Piliečių 
dr-jos salėje. Visi kviešiami at
silankyti.

• Vinco Skudrio geležies pre
kių krautuvei suėjo 25 metai 
nuo jos įsteigimo So. Bostone. 
Ta proga buvo surengtos vai
šės.

• Paleidžia į pensiją. Bostono 
cukraus fabrikas apie dvide
šimt seno amžiaus lietuvių, iš
dirbusių po 40 ir daugiau metų 
tame fabrike.

Mirė

James Smigias (Jokūbas 
Smigelskis) mirė sausio 20 d. 
karo veteranų ligoninėje. Jis 
buvo kurį laiką Dariaus ir Gi
rėno posto komandierius. Sirgo 
plaučių uždegimu.

Marijona švagždienė mirė 
sausio 24 d.. Carney ligoninėje. 
Paliko du sūnus ir dvi dukte
ris. Jos vyras ilgus metus buvo 
Šv. Jono Dr-jos pirmininkas.

Vincentas Sasnauskas, 65 
m. gyv. So. Boston, mirė sausio 
20 d. '

Tomas Bušnauskas, mirė 
sausio 27 d. Palaidotas sausio 
29 d. (

CAMBRIDGE, MASS.

C. Sasnauskus

KURINIAI

ČESLOVO SASNAUSKO
solo, mišriems balsams ir chorui, pri
tariant fortapionui arba vargonams.

Kun. L VolMckauakM

ŠIO LEIDIMO TURINI SUDARO MUZIKOS KtRINIAJ:

Kur bėga Šešupė, Jau slavai sukilo. Užmigo žemė, Skub'k priekryžiaus, Siuntė mane motinėlė. Karvelėli. Tu mano motinėle, 
Lėk sakalėli. Vyrai. Reguiem, O Salutaris Hostia. Tantum Er go Sacramentum, Ad multos annos, Malda Marijai už Tėvynę, 
Marijos giesmė. Blaivininkų himnas, At< itininkų himnas.

Išleido Kun. L VOISIEKAUSKAS Kaina 83,50 .
29 DAVIS STREET, HARRISON, N. J.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Aloyzas Baronas — DEBE

SYS PLAUKIA PAŽEMIU. Iš
leido Anatolijus Kairys. Spau
dos darbus atliko Knygų Lei
dykla TERRA. 224 psl. Kaina 
2,50 dol. Viršelį ir titulinį pus
lapį piešė Albinas Bielskis.

Axel Munthe — SAN MI- 
CHELE KNYGA, pirmoji dalis. 
Vertė Pr. Povilaitis. Antras 
leidimas. Išleido TERRA. Kai
na nepažymėta.

Faustas Kirša — ŠVENTIE
JI AKMENYS, didaktiniai ei
lėraščiai. Išleista prel. Pr. M. 
Juro lėšomis. Spausdinta T.T. 
Pranciškonų spaustuvėje, Vir
šelis dail. T. Vailaus. 112 psl. 
Kaina nepažymėta.

“LIETUVIŲ DIENOS” 1952 
m. sausio mėn. Iš straipsnių 
pažymėtina pasikalbėjimas su 
K. Jurgėla, K. Mockaus — 
Mecenatų problema, prof. J. 
Balio — Vokiečių mokslininkas 
gėrisi lietuvių dainomis, J. 
Lingio — Dievų paunksmy, P. 
Gaučio versta ispanų novelė 
Geras pavyzdys. Angliškoj da
ly rašo Xavier uni-to prof. R. 
McCoy “The War we are Wag- 
ing”, o iš beletrstiikos įdėtas 
M. Stark vertimas A. Barono 
novelės "The Tramp.” Adre
sas: 9204 S. Broadvvay, Los 
Angeles 3, Cal. Prenumerata 
metams 3 dol. Išeina kas mė
nuo.

Vasario 16-tos minėjimas
Vasario 17 d. 3 vai. p.p. lie

tuvių katalikų klube įvyksta 
“Lietuvos Nepriklausomybės” 
sukakties paminėjimas, rengia
mas 30-tas iš eilės Federacijos 
16-to skyriaus. Visi lietuviai, 
kuriems rūpi pavergtos tėvy
nės reikalai, kviečiami dalyvau
ti. Bus graži programa, susi
dedanti iš kalbų, muzikos ir 
dainų. Kaip pernai, taip ir šie
met, Cambridgiuje įvyksta du 
Vasario 16 parengimai.

• LDS 8 kp. susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, vasario 
3 d., tuoj po paskutiniųjų mi
šių, parap. svetainėje. Visi na
riai raginami dalyvauti, nes y- 
ra svarbių reikalų.

• Apsivedė F. R. Mankų 
dukrelė Stefanija su J. Sadalu. 
Apsigyveno New Jersey. Linki
me jaunavedžiams laimingiau- 
sio gyvenimo.

New Jersey taipgi gyvena 
buvęs mūsų parapijos daininin
kas A. Jankauskas. Jankauskai

šiomis dienomis susilaukė pir
mo šeimos nario — dukros. 
Sveikiname.

• Mūsų ligoniai, šiuo metu 
serga J. Girdvainienė, B. Ribo- 
kienė, R. Zdanavičienė ir P. 
Stubeda. Linkime greit pas
veikti.

• Šv. Vardo draugijos ban- 
ldetas. Vasario 10 d., tuoj po 
8:30 vai. šv. mišių, par. svetai
nėje įvyksta šv. Vardo draugi
jos metinis parengimas. Pasi
baigus užkandžiams, bus graži 
programa, susidedanti iš kalbų, 
juokų ir sporto filmų. Visi 
nariai raginami dalyvauti ir at
sivesti savo draugus. Pirminin
kas F. Remeika, ragina visus iš 
anksto įsigyti bilietus. Jų gali
ma gauti pas narius ir A. Dau
kanto krautuvėje.

• Sodalicijos mišios. Sekma
dienį, vasario 3 d., 8:30 vai. šv. 
mišios atnašaujamos moterų ir 
merginų sodalicijos intencija. 
Taipgi bendra komunija.

A. D.

Mieloms Šidlauskų ir DambriGnų šeimoms dėl jų vyro, tėvo ir uošvio 
a. t a. S. ŠIDLAUSKO 

mirties reiškiame nuoširdžių užuojautų.
Henrika ir Albinas Gražiūnai

i.

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

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

vę
• *i u ;h/> Ht <3 ioi ai ^sveikinti oi -ūuskin

hvo pranešimus ir sveikinimus adresu
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 West Broadvvay Sout Boston 27, Mass.
Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449


