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KOMUNISTAI ĮTEIKĖ SAVO 
TAIKOS PLAN^

102 žodžių rašte komu- 
siūlo 90 dienų laikotar- 
paliaubų pasirašymo su- 
politinę konferenciją. Ši

Tokio. — Po dviejų mėnesių 
pertraukos, kurios metu derė
josi tik abiejų pusių pakomisės 
paskirais klausimais, vėl susiti
ko posėdžio Jungt. Tautų ir ko
munistų Korėjos paliaubų de
rybų delegacijos. Pusę valan
dos trukusio posėdžio metu 
komunistų delegacijos vadovas 
gen. Nam H įteikė savo planą 
Korėjos konfliktui galutinai 
baigti.

Vos 
nistai 
py P© 
šaukti 
konferencija turinti padaryti 
atitinkamus žygius, kad būtų 
iš Korėjos atšauktos visos sve
timos karinės pajėgos ir iš
spręsti visus kitus politinius 
Azijos klausimus, kurie turi 
ryšio su Korėjos konfliktu. 
Nors rašte Formoza nepaminė
ta, bet iš rašto matyti, kad ko
munistai toje konferencijoje 
norėtų ir jos klausimą iškelti.

Konferencijoj turėtų daly
vauti penki komunistinės Kini
jos bei šiaurės Korėjos atsto
vai ir tiek pat atstovų Jungt. 
Tautų. Pietų Korėją komunis
tai, matyt, nori iš derybų iš
skirti. Tai rodo jų pasiūlymas, 
kad tik Jungt. Tautų delegatai 
konferencijoj dalyvautų, nes 
Pietų Korėja Jungt. Tautoms 
nepriklauso.

Jungt. Tautų delegacijai šį 
raštą priėmus, tolimesni pasi-

Trumanas pakeitė 
nuomonę

Washingtonas. — Prez. Tru
manas staiga pakeitė savo nuo
monę ir paskelbė, kad dalyvau
siąs Nevv Hampshire pirminiuo
se rinkimuose. Praėjusią savai
tę jis buvo pareiškęs, kad tiems 
rinkimams neskiria reikšmės ir 
juose nedalyvausiąs. Bet ar 
Trumanas pasiryžęs iš tikro 
kandidatuoti į prezidentus nau
jam terminui, jis ir toliau laiko 
paslaptyje. Pasiųstame tuo rei
kalu laiške Trumanas pažymė
jo, kad prieš pirminius rinki
mus jis nesąs nusistatęs ir net 
pritaria nuomonei, jog jie turi 
būti išplėsti visam kraštui. Tuo 
būdu rinkėjai galėtų pasisakyti 
dėl kandidatų į prezidentus. Sa
vo ankstesniam pareiškime jis 
tik norėjęs pažymėti, jog šių 
rinkimų duomenys konvencijos 
delegatų neįpareigoja jų būtinai 
laikytis. Dalyvauti Nevv Hamp
shire pirminiuose rinkimuose jį 
paskatinę demokratų tautinio 
komiteto pirmininko ir dauge
lio Nevv Hampshire demokratų 
prašymas.

PASKUBINS UŽSIENIEČIŲ 
KAREIVIŲ NATCRALI- 

ZACUĄ
Washingtonas. — Atstovai 

rūmai priėmė įstatymo projek
tą, kuriuo numatomą pasku
binti natūralizaciją tų užsienie
čių, kurie nuo Korėjos karo 
pradžios tarnauja JAV gink
luotose pajėgose. Priimtasis 
projektas tuojau pasiųstas se
natui. Šiuo metu JAV ginkluo
tose pajėgose tarnauja apie 58,- 
000 užsieniečių.

SUGAVO PINIGŲ
PADIRBINfiTOJUS

Chicago. — Saugumo orga
nai suėmė tris asmenis, kurie 
padirbinėjo pinigus. Per pasku
tiniuosius ketveris metus jie 
paleidę į apyvartą $3,000,000 
netikrų pinigų. Suimtieji pa
dirbinėję 10 ir 20 dolerių bank
notus. 100 netikrų dolerių fal- 
sifikatorai pardavinėję po $7. 

kalbėjimai vyks tik komunistų 
pasiūlymą ištyrus ir apsvars
čius. Bet manoma, kad Jungt. 
Tautų delegacija pasiūlymą at
mes, nes jame yra eilė nepriim
tinų dalykų ir iš viso Jungt. 
Tautų atstovai yra nuomonės, 
kad dabartinės derybos skirtos 
tik karui baigti, o politiniai A- 
zijos klausimai turi būti spren
džiami vėliau atitinkamų vy
riausybių.

Kovos fronte
Paskutinėmis dienomis vidu- 

fronto dalyje įvyko di - 
masto susirėmimų, ku- 
dalyvavo ir tankų dali- 
Bet jokių fronto linijos 

rinėje 
dėsnio 
riuose 
niai.
pasikeitimų neįvyko. Oro pajė
gos tebetęsia komunistų užnu
gario puolimus. Apie 127 vieto
se vėl buvo nutraukti geležin
kelio bėgiai, sunaikinta nema
žas skaičius geležinkelių vago
nų ir išsprogdinta bei sudegin
ta eilė didelių priešo municijos 
sandėlių. Didesnių susirėmimų 
su priešo oro pajėgomis neįvy
ko.

PABALTIJO IŠSILAISVINIMO 
VILTYS DIDĖJA

K. RAITCLAUKIS, mirii korespondentas Švedijoj

Stockholmas. — Ką tik iš 
Londono atgal į Stockolmą 
grįžo estų tautinės tarybos (jos 
būstinė yra Švedijoje) pirmi
ninkas ministeris Rei. Londone 
jis dalyvavo Europos Sąjūdžio 
konferencijoje, kurioje kaip tik 
ir buvo diskutuojamos Rytų 

Europos valstybių problemos. 
Iš konferencijos Rei grįžo opti
mistas ir didelių vilčių kupinas. 
Tokio džiaugsmo pagautas, jis 
apie tai painformavo ir švedų 
spaudą, kuri, pvz., Dagens Ny- 
heter, pasikalbėjimą su Rei į- 
dė.jo į pirmąjį puslapį didelėmis 
raidėmis.

Anot Rei, visi konferencijos 
dalyviai buvo vieningi, kad pa
vergtos tautos anapus geležinės 
uždangos vieną gražią dieną tu
rės būti išlaisvintos. Tai gana 
aštriai pabrėžę daugelis Vaka
rų Europos politikų, “Griežtes
nės laikysenos Sovietų atžvil - 
giu reikia laukti ir iš anglų 
vyriausybės pusės”, pabrėžia 
Rei ir keliais žodžiais nusako 
Europos Sąjūdžio atsiradimą 
bei primena apie to sąjūdžio 
Rytų ir Vidurio Europos komi
siją. kurioje egziliniai politikai 
turi savo balsą.

Londono konferencijos prog
ramos svarbiausiuoju punktu 
buvo po išlaisvinimo rylų vals
tybių atstatymo problemos. Es
tai iš savo pusės patiekė taip 
pat ir savo planą, pagal kurį 
vien tik Estijos atstatymui rei
kėtų 855 milijonų dolerių.

Konferencijoje priimtose re
zoliucijose buvo pabrėžta, kad 
dėl ateities valdymosi. išlaisvi
nus pavergtas rytų valstybes, 
galutinai turės pasisakyti tų 
valstybių laisvais rinkimais iš
rinkta vyriausybė.

Konferencija buvo įsitikinus, 
kad kraštai uz geležinės uždan- 
dos tikrai atgaus savo laisvę. 
“O mums tatai buvo didžiausias 
džiaugsmas, kad tai ir dar taip 
stipriai pirmą kartą akcentavo 
ir Vakarų Europos politikai. 
Jie pabrėžė, kad laisvės mintis 
nesiderina su karo kurstymu. 
Nė vienas iš Europos Sąjūdžio 
narių nenori, kad išlaisvinimas 
vyktų karu, todėl turi būti de
damos visos pastangos proble
mas taikiai išspręsti”, sako Rei. 
Trumpai kalbant, Londono

JAV gali nutraukti su Sovietų 
satelitais santykius

Wash:ngtonas. — Valstybės 
Departamentas paskelbė, jog 
ateinantį mėnesį Paryžiuje į- 
vyks JAV diplomatų konferen
cija. kurioj bus svarstoma, ar 
uždarytina Sovietų satelitų 
kraštuose JAV atstovybės. Šio
je konferencijoje dalyvaus auk
ščiausi JAV diplomatiniai at - 
stovai Sovietuose, Lenkijoj, Če
koslovakijoj, Vengrijoj ir Ru
munijoj. Santykiai su Bulgarija 
yra jau seniau nutraukti, o su 
Albanija niekad nebuvo už 
mėgsti. Konferencijoj taip pat 
bus apsvarstyta, kaip komunis
tiniuose kraštuose apsaugoti 
JAV diplomatinį personalą bei 
po Rytų Europą keliaujančius 
JAV preky bos atstovus.

Valstybės Departamento at
stovai pareiškia, kad santykiai 
su komunistiniais kraštais bus 
nuolat peržiūrimi. Ligi šiol vy
ravo nusistatymas, kad tuose 
kraštuose JAV diplomatinės 

konferencija davė didžiausių 
vilčių Pabaltijui. Visos priimtos 
rezoliucijos, sprendžiant iš pa
sikalbėjimo su Rei, pasmerkė 
Sovietų smurtą ir buvo surede- 
guotos dar tokiu tonu, apie ku
rį prieš metus kitus nė pagalvo
ti neteko. Anglų vyriausybė pa
reiškė konferencijai savo nuo
širdžiausius linkėjimus, o iš to, 
anot Rei. konferencijos dalyviai 
pasidarė sau išvadą, kad Angli
ja yra pakeitus savo poii+inę 
kryptį.

Rei taip pat priminė, kad ne
trukus sovietų Maskvoj šaukia
ma tarptautinė ekonominė 
konferencija, į kurią pakviesti 
ir švedai, Londono konferenci
ja buvo pasmerkta, kaipo rusų 
manevras palengvinti Rytų blo
ko karinės pramonės sunku
mus.

Antram pasauliniam karui prasidėjus, kaip žinoma, bolfcevikai neto.i 
Smolensko, Katyno miške, išžudė tūkstanėius lenku karininku, t o- 
kieėiai vėliau atrado tas masines kapines, ši nuotrauka iš 1913 metu 
rodo tyrinėjimu komisija, kurioje be vokieėiu dar dalyvavo britu ar
mijos kapt. Gi'der ir Pietų Afrikos pulk. Stevenson. Dabar ta masinė 
žmogžudystė aiškinama Kongrese. Pulk. John Van Vliet Jr. tvirtina, 
kad tai bolšesikų darbas.

atstovybės būtinai turi būti iš
laikytos, nes jos galėjo suteikti 
apie juos reikiamų žinių. To nu
sistatymo ir ligi šiol dar laiko
masi, nors kas kartą daugiau 
ten JAV atstovybės yra suvar
žomos ir jų darbas apsunkina
mas. Tačiau kai kurie parei
gūnai dabar reikalauja dalyką 
peržiūrėti, nes jie bijo, kad ko
munistai gali visus jų kraštuose 
esančius amerikiečius suimti ir

MIRĖ ANGLIJOS KARALIUS
Londonas. — Vasario 6 d. 

naktį miegodamas mirė Angli
jos karalius Jurgis VI. Nors jo 
sveikatai buvo silpna, bet ne
buvo jokių blogėjimo žymių, 
tad mirtis buvo visai netikėta. 
Manoma, kad mirė nuo kraujo 
trombozo — sukrešėjęs kraujo 
lašas užkimšo kraujo indą ir 
sutrukdė jo apytaką. Rado jį 
negyvą 7,30 vai. ryto tarnas at
nešęs arbatą.

Miręs monarchas buvo 56 
metų amžiaus. į sostą įžengė 
1936 m. gruodžio 11 d., jo bro
liui Eduardui VIII abdikavus. 
Praėjusį rudenį jam buvo pa
daryta plaučių operacija ir, 
kaip dabar pranešama, buvo

IAVmNTWKAS, MATęS
KATYNO ŽUDYNES

Washingtonas. — Atstovai 
rūmų narys Madden (dem., 
Ind.), kuris vadovauja specia
liam tyrimo komitetui, pareiš
kė, jog yra asmuo, kuris matė 
praėjusio karo metu, kaip So
vietai Katyne išžudė lenkų ka
rininkus. Tasai asmuo 
anksčiau dar nėra niekur šiuo 
klausimu liudijęs. Bet dabar 
jis bus Madden vadovaujamo 
komiteto apklausinėtas.

Žudynių vietovė yra miške 
33 mylios į vakarus nuo Smo
lensko. Ją pirmieji aptiko vo
kiečiai ir masiniuose kapuose 
rado 4143 žiauriai nužudytus 
lenkų karininkus.

uždaryti į kalėjimus, kaip jau 
pasielgė su Vogeler ir keturias 
JAV lakūnais Vengrijoj bei su 
Oatis Čekoslovakijoj. Tokiu 
atveju tuojau pat būtų uždary
tos ir komunistinių kraštų dip
lomatinės misijos JAV. Mask
voje JAV atstovybė dar būtų 
palikta ir uždarius JAV atsto
vybes kituose komunistų kraš
tuose.

pašalinta kairioji plaučių pusė 
nes karalius sirgo plaučių vė 
žiu. Bet šiuo metu jau buvo pa
sveikęs ir dar diena prieš savo 
mirtį buvo medžioklėje.

Jurgis VI buvo ramaus bū 
do, giiiai religingas ir pasižy
mėjo tvirtu pareigos jausmu, 
dėl to buvo visos tautos myli
mas ir gerbiamas. Dėl jo mir
ties gedi visas kraštas.

Elzbieta n
Jurgiui VI mirus, Anglijos 

sostą paveldi jo vyresnioji duk
tė Elzbieta II. Šiuo metu nau
joji karalienė yra 25 metų am
žiaus ir dviejų vaikų motina. 
Žinia apie tėvo mirtį ir tenkan
čias jai karalienės pareigas ją 
pasiekė Afrikoj, Kenijoje! Ji 
buyo pradėjusi kelionę po britų 
imperiją. Ta kelionė turėjo 
trukti penkis mėnesius, bet 
dabar vos po savaitės laiko bu
vo nutraukta. Naujoji karalie
nė su savo vyru skubiai grįžo 
į Londoną.

Jungt. Tautos baigė 
sesiją

Paryžius. — Tris mėnesius 
posėdžiavęs Jungt. Tautų ple
numas savo sesiją baigė. Prieš 
tai dar buvo svarstomas ir at
mestas Sovietų pasiūlymas tuo
jau pradėti Jungt. Tautose dis
kusijas Korėjos klausimu. Ge
neraliniam sekretoriui suteik
tas įgaliojimas sušaukti Nevv 
Yorke nepaprastą sesiją, jei 
dabartinės paliaubų derybos 
galutinai nutruktų. Sovietų pa
siūlymas, kad Jungt. Tautos pa
smerktų kaip agresyvią Atlan- 

’ to sąjungą, buvo atmestas jau 
praėjusią savaitę.

Nutarimas pradėti diskusijas 
atominės energijos kontrolės 
klausimu, naujos nusiginklavi
mo komisijos sudarymas ir pri
ėmimas pasiūlymų kolektyvinio 
saugumo reikalu, įskaitant ir į- 
galiojimą, reikalui esant, pa
naudoti ir Atlanto sąjungos pa
jėgas, laikomi svarbiausiais šios 
sesijos atliktais darbais.

LIGI 195-1 M. APSIGINKLA
VIMAS BI S BAIGTAS

Wash!ngtonas. — Gynybos 
sekretorius Lovett kongresui 
pranešė, jog ligi 1951 m. dabar 
esantieji apsiginklavimo planai 
bus didžiąja dalimi įvykdyti. 
Biudžeto aprėžimas tačiau ne
leis sudaryti numatytą oro po- 
jėgų kiekį ir ligi to laiko taip 
pat negalės būti pagaminta nu
matymas kiekis lėktuvų laivynui. 
Dabar numatyti naujoj sąma
toj 52 milijardai gynybos rei
kalams vis dėlto leis ligi 1953 
m. karo gamybą pakelti ligi 
aukščiausio laipsnio ir ją tame 
lygyje išlaikyti. Kartu gynybos 
sekretorius pažymėjo, kad siū
lomas 1953 m. karinės sąmatos 
žymus sumažinimas būtų labai 
neprotingas dalykas.

Netikėtai miręs Anglijos karalius Jurgis VI ir karalienė Elzbieta.

KOMUNISTINĖS PROPAGANDOS 
POTVYNIS

AVashingtonas. — Senato ko
mitetas paskelbė, kad JAV yra 
apsemtos netrukdomo komu
nistinės propagandos potvynio. 
Pati blogiausia propagandinė 
medžiaga čia tonais įšmugeliuo- 
jama •Spicmaririu kefiu. Viscs 
pastangos ią sulaikyti ligi šiol 
buvusios sutrukdytos Valsty
bės Departamento, kuris atsi
sako pareikalauti, kad komuni
stinių atstovybių propagandi
ninkai savo platinamą propa
gandinę medžiagą pažymėtų, 
jog ji propagandos reikalams 
skiriama, kaip reikalauja ir į- 
statymas. Valstybės Departa
mentas laikosi nuomonės, kad 
informacijų skleidimas pri
klauso prie normalių diploma
tijos uždavinių.

Komitetas nurodė, jog yra 
keturi kanalai, kuriais ypatin
gai sklinda komunistinė propa
ganda: 1. asmens iš diplomati
nio personalo tarpo, 2. svetimų 
kraštu agentai, kurie tačiau ne
įmanoma aiškiai tokiais pas
kelbti. 3. agentai, kurie propa

stCHvnos ŽINIOJ
• Dėl netikėtos karaliaus Jurgio VI mirties prez. Trumanas 

pareiškė anglų tautai savo gilią užuojautą.
• Vakarų Vokietijos parlamentas priėmė įstatymą visos Vo

kietijos parlamentui išrinkti. To parlamento uždavinys būtų pa
ruošti planą dabar perskirtai Vokietijai sujungti. Manoma, kad 
Sovietų zonos komunistinė vyriausybė su tuo įstatymu nesutiks.

• Atstovų rūmų karo reikalų komitetas 27 balsais prieš 7 pri
tarė planui įvesti JAV visuotini karinį apmokymą. Pagal šį planą 
visi 18 m. sukakę vyrai turi išeiti 6 mėn. karinį apmokymą ir po 
to 7' j metų likti rezerve. Tai paliestų kasmet 800.000 vyrų.

• Saugumo Taryboj Sovietui atstovas penktą kartą panaudo
jo veto prieš Italijos priėmimą į Jungt. Tautas. Ligi šiol Sovietai 
veto panaudojo 49 kartus.

•
VIII, 
vauti

•
lanto sąjungą, kadangi ji diktatoriškai valdoma.

Vindzoro kunigaikštis, buvęs Anglijos karalius Eduardas 
kuris dabar gyvena Nevv Yorke, išskrido į Londoną daly- 
savo brolio Jurgio VI laidotuvėse.
Gen. Eisenhovveris pasisakė prieš Ispanijos priėmimą į At- 

Generolo nuo
mone galima kiek bendradarbiauti su Ispanija ir neįtraukiant jos 
j sąjungą.

• Anglijos vyriausybė išleido potvarkį, kuriuo sumažinamas 
plieno kiekis vietos civiliniams reikalams. Kai kurios įmonės tu
rės gamybą sumažinti ar net visai darbą nutraukti. Darbininkai 
turės pereiti į karo ir eksporto gamybą.

• Iš Egipto pranešama, kad padėtis Suezo zonoj pagerėjusi. 
Anglų vyriausybė pasiruošusi pradėti su Egiptu derybas.

• Okupaciniams organams sutikus. Vakarų Vokietija pradės 
organizuoti civilių apsaugą nuo atominių puolimų.

gandinę medžiagą siunčia iš 
užsienio ir kurios praktiškai ne
įmanoma sugaudyti. 4. Four 
Continent Book Corporation. 
Ši kas metai iš Sovietų įveža 
už $40,000 knygų bei plokšte
lių. jį įreg’straota kaip Sovietų 
agentūra, bet yra gavuri De
partamento sutikimą savo pro
pagandinę medžiagą, kurią 
siunčia universitetams ir paski
riems asmenims, pasiųsti be a- 
titinkamo pažymėjimo.

Komitetas pasiūlė, kad būtų 
išleistas potvarkis, jog ir visi 
diplomatiniai bei konsuliariniai 
tarnautojai, kurie varo propa
gandą. turi įsiregistruoti.
TUNISE VftL PRASIDEDA 

NERAMUMAI
Tunisas. — čia vėl įvyko 

naujų neramumų, kurių metu 
du tunisiečiai žuvo ir visa eilė 
buvo sužeista. Prancūzų prane
šimu, šūviai buvo panaudoti, 
kai demonstrantai užpuolė ju
dėjimą tvarkiusį policininką. 
Tvarkai palaikyti atsiųsta žy
mesni policijos sustiprinimai.



darbininkas

v-

—£

> 'VASARIO 16 NĖRA LIŪDESIO DIENA
■

Tiek žmogaus, tiek tautos bei 
valstybės gyvenime yra garbin
gų. gražių, linksmų momentų, 
tiek ir liūdnų, nelaimingų. Jų 
sukaktys atitinkamai ir mini
mos.

Prie mūsų tautos garbingų ir 
laimingų įvykių priskirtina: 1. 
Vasario 16, mūsų valstybės Pri
sikėlimo diena; 2. Gegužės 15. 
Steigiamojo Seimo diena; tą 
dieną St. Seimas savo pirmaja
me posėdyje lietuvių tautos 
vardu iškilmingai nutraukė ri
stis ryšius su pavergėju rusu: 
ir 3. Rugpiūčio 1, Lietuvos kon
stitucijos diena, tos Seimo pri - 
imtos konstitucijos, kuri padėjo 
pagrindą Lietuvos valstybei.

Šitie trys aktai apvainikavo 
kovas už lietuvių tautos ir val
stybės laisvę. Jų minėjimas jo
kiomis aplinkybėmis neturėtų 
būti liūdnas.

Amerikos lietuvių indėlis 
Lietuvos nepriklausomybei at-

VIRAI JE: Valstybė* sekretorius
Dean Acheson aiškina Senato komi
sijai. dėlko buvo Vengrijai sumokėta 
$120.000 už pagrobtus JAV lakūnus. 
Salia sėdi šen. VVayne M o r*.
APAČIOJE: Derybos dėl taikos Ko
rėjoje tebekliūva. dėlto nauji karo 
daliniai įtraukiami i kovas. Čia ma
tome naujai atvykusią JAV 40 divi
ziją. kurią daugiausia sudaro Kali
fornijos kariai.

/vbei

DR. A. STARKUS

Jie

RADO KAM KALTg PRIMESTI
“Dirva" išpylė sieksninį 

straipsnį apie “donosčikus”. 
Tai padarė ryšium su nuaidė
jusiu triukšmu dėl V. Rastenio. 
Ji nieko geresnio tuo reikalu ir 
negalėjo parašyti. kaip tik 
drabstyti įtarinėjimais kitus. 
Tas jos amatas jau seniai yra 
žinomas. Bet šiam reikalui pa
sirinko labai nedėkingą temą, 
rėžtiama pamokslą, kas tie “do- 
nosčikai”. Pasirinkusi tą rusiš
ką vardą, norėjo visą dėmesį 
nukreipti į caro laikus, liet žmo
nės nėra .jau tokie užmaršūs. 
Jie gerai pamena, kad tų savų
jų "donosčikų" tautininkų -re 
žimo laikais Lietuvoje buvo 
daugiausia. Jie išėjo neblogą 
mokyklą, o tremtyje dar galė
jo pasispecializuoti. To jie bu
vo jau pamokyti. Sakysime, 
kaip skųsti mokyt o ją ar valdi
ninką. .jei tas nepirkdavo Sme
tonos raštų. Kitiems buvo ir 
pareiga uždėta savo kolegas 
sekti. Taigi, jų buvo priveista 
Lietuvoje gera armija, kuri 
tarnavo "tautos reikalams”.

Dabar irgi "tautos reikalais" 
norima kitiems lūpos užrišti. 
Nieko, girdi, viešai nekalbėki
te ir nerašykite, kas ten tada 
buvo. Pakenksite tautos rei
kalams. Tokia žala įmatyta ir 
V. Rastenio reikale. Nepavyko 
pradėti darbo gruodžio 17 d. 
(būtų buvę simboliška!) —tai 
"Darbininkas” kaltas. Ir ne tik 
kaltas, bet dar “donosčikas”. 
Kam parašė, kad užkliuvo? O 
jei rašė, tai ir žino, kas skun
dė ir kam skundė. “Iš Darbi
ninko kalbos matyti. — rašo 
• Dirva". — kad jam ir skun
do turinys nėra paslaptis." De
ja. nežinomas nei skundas nei 
skundikas. Jei turėtume po 
ranka, nesivaržytume pacituo
ti. Manome, tai nepakenktų 
tautos reikalams.

Taip pat manome, kad ir

“Dirvai” daug yra nežinomų ir 
nematytų dalykų, apie kuriuos 
ji kartais labai piktai rašė ir 
teberašo, sakysime, kad ir prieš 
kunigus bei vienuolius. O reikė
tų daryti išvadą, kad ką tik ji 
rašo, tai "donosčikų” medžiaga 
remiasi. Ir tai jai nesunku būtų 
daiyti. nes savo eilėse nestinga 
išsipraktikavusių žmonių iš 
netolimos praeities.

Kiek tai liečia V. Rastenio 
reikalą, tai čia nereikia nei 
skundų turinio skaityti. Jis 
pats sudaro turinį, ir nelabai 
jau malonų, kai dar prisideda 
į talką Marius. Kam dar tuos 
dalykus dangstyti "donosais". 
tautos reikalais, šaipantis iš 
vienuolių ir dangaus galybių? 
Kas žino, gali vėl jų prireikti, 
kaip NCVVC afidavito. atvyks
tant iš Paryžiaus?

“Dirvą" galime 
kad "Darbininkas" 
vienuolių cenzūros,
jiems ir mėtyti nepagrįstų prie
kaištų. Bet ir Marius negali 
mūsų pacenzūruoti. nei apskri
čių viršininkų talkos pasikvies
ti. Dėl ko tad “Darbininkas” ne
gali visuomenės kalbų atpasa-

apraminti, 
apseina be 

Nėra ko

koti ir savo nuomonę pareikšti, 
jei kiti tai gali ir padarė dar 
pirmiau už ‘•Darbininką”? Ar 
jau čia "donosas”?

Kalbėkime visai atvirai. As
menys. kurie praeityje sugebė- 
ji taip žiauriai susikompromi
tuoti. kurie tiek daug pagiežos 
yra visuomenėje laistę, ją 
di-umstę ir dabar tebedrumsčia. 
ar tokie asmenys nekompromi
tuoja ir šiandien bendro darbo? 
Anksčiau buvome tats^ncopmo- 
nės ir dabar pakartojame, kad 
kitas kuris asmuo tos pačios 
politinės grupės nebūtų triukš
mo sukėlęs. Čia nėra .joks par
tinis pavydas ar insinuacija, 
kaip “Dirva” teigia, bet tik ne
siskaitymas su visuomenės 
nuotaikomis tų. kurie tiesiogi
niai yra atsakingi už tą kilusį 
triukšmą. Kas yra save pada
ręs tam tikra prasme “plačiai 
žinomu” iš toli ir matomas, ir 
sukelia erzelį. Čia nereikia nei 
“donosų". Apie tai "Dirva” tu
rėtų labai atsargiai kalbėti. 
Protingas mušeika, kam nors 
įtaisęs guzą, paprastai vengia 
tą skaudamą vietą liesti, jei su 
tuo asmeniu ir susitinka.

gauti yra labai didelis, 
daug rome moraliai ir materia
liai Nepriklausomą Lietuvą, y- 
pač jos kūdikystėje. Nepri
klausomos Lietuvos idėja ir ko
va už tautos laisvę subūrė A- 
merikos lietuvius ir įprasmino 
jų gyvenimą, o daugeliui padė
jo suprasti, kas jie tokie.

Jau eilė metų, kai Vasario 
16 iškilmingai minima daugely
je Amerikos lietuvių kolonijų. 
Per tuos minėjimus lietuviai 
prisimindavo savo tėvų žemę, 
pasididžiuodavo savo įnašu į 
kovą už Lietuvos laisvę ir pasi
džiaugdavo atsiektu laimėjimu. 
Vasario 16 minėjimai turėjo 
jau nusistojusią programą, ku
ri per eilę metų tapo Amerikos 
lietuviams tradicinė. Daugely
je vietų programa baigdavosi 
šokiais. Šokdavo seni ir jauni, 
nes dauguma šokių būdavo lie
tuviški. Programa patenkinda
vo visus dalyvius, — tiek se
nus. tiek ir jaunus. — ir visi 
džiaugdavosi praleidę vakarą 
savoj, lietuviškoj šeimoj. Tuo 
būdu minėjimai, subūrę lietu
vius. juos labiau suartindavo, o 
lietuviška programa sustiprin
davo visuose meilę ir prisiriši
mą gimtajam kraštui. Vasario 
16 tapo tarytum Amerikos lie
tuvių tautinė ir sava šventė.

Atvykus į Ameriką daugiau 
naujų lietuvių ateivių, kai ku
riems iš jų atrodo, kad sena 
tvarka negera. Jie deda didelių 
pastangų, kad pakeistų jau nu
sistojusią programą, motyvuo
dami vien tik sentimentu ir vi
sai nepaisydami, kokios iš to 
gali būti pasekmės.

Jei tat iš esmės būtų tik ne
reikšmingos programos pakeiti
mas, dėl to netektų ir kalbėti. 
Bet iš tikrųj^tai yra laužymas 
Amerikos lietuvių gyvenime 
nusistovėjusios tradicijos. O 
tai jau sukelia nepasitenkinimą 
ir pasunkina ir taip sunkų vie
nų su kitais bendravimą.

Gyvename labai sunkų mūsų 
tautos laikotarpį. Mūsų tautos 
priešas negailestingai naikina 
visa, kas lietuviška, ir kankina 
mūsų tautą. Mūsų uždavinys 
turėtų būti telkti visas pajėgas 
kovai. Tam svarbiam reikalui 
reikia daug draugų ir talkinin
kų.

Amerikos lietuviai, parodę 
daug patriotizmo Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo metu, 
paliko ištikimi savo tautai, kai 
jos dalis pastarojo karo metu 
atsidūrė svetimose, dažnai 
nedrauginguose kraštuose. Jie 
ištiesė pagalbos ranką vargs
tantiems. Tik tos pagalbos dė
ka daugumas lietuvių išliko gy
vi ir sveiki. Jų kvietimu čia 
atvykome, jie parėmė mus pir
momis dienomis šioje žemėje. 
Jie tat pirmieji padės mums ir 
išlaisvinimo kovoje. Užtat mū
sų uždavinys visomis priemonė
mis ieškoti suartėjimo su vy
resniąja ir jaunąja Amerikos 
lietuvių karta, o ne pūsti ne- 
principinius dalykus, paver
čiant juos nesantaikos obuoliu.

Neužmirškime, kad senoji 
karta greit pavargs. Mūsų rei
kalui reikia jaunų jėgų. Užda
vinys yra toks didelis ir tikslas 
taip svarbus, kad visos geros 
priemonės panaudotinos suar
tėti su Amerikos lietuviškuoju 
jaunimu.

T --------------------------------- --——
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* Amerikoje gimę W augę lie- 
turiai jaunuoliai yra išaugę vi
sas kitose sąlygose. Daugumas 
iš jų nei vargo nei skurdo ne
pažino, nors jie jautrūs ir kitą, 
varge esantį, supranta ir užjau
čia. Jie yra gyvi ir linksmi, nu
siteikę sportiškai. Dėl savo di
namiškumo negali išsėdėti salė
je. klausydami tik kalbų, kurių 
dažnai nesupranta. O pagaliau 
tos kalbos būna ir tokios, ku
rioms Vasario 16 minėjime vi
sai ne vieta, sakysim, kai nepa
siruošęs oficialus kalbėtojas, 
pasinaudodamas tribūna, pole
mizuoja su kitais kalbėtojais ir 
išpila savo partines pamazgas 
klausytojams.

Kalbos užsitęsia per ilgai, vi
si pavargsta, tad vėliau ir labai 
vertinga ir tikrai kultūringa 
programa daugumas nesidomi. 
Nusivilia. Tuo būdu metai iš 
metų Amerikos lietuvių skai
čius mažėja tuose minėjimuo
se.

Ypač svarbu patraukti jauni
mą. Ir vyresnieji vaikai turėtų 
dalyvauti. Tačiau noras su
rinkti keletą centų daugiau tiek 
išpučia įėjimo kainą, kad vai
kams ir jauniesiems įėjimas 
dažnai neįmanomas.

Būtų labai gera, kad refor
matoriai paveiktų rengėjus, 
kad jie padarytų programą vi
siems įdomią ir patrauklią. 
Reikėtų palengvinti sąlygas 
jauniesiems patekti į minėjimą 
ir dar skatinti juos ateiti, o atė
jusiems duoti, ko jie nori. Prie 
gėrimų stalo jaunieji stovėti ne
mėgsta, o pagaliau nereikia ir 
skatinti, kad jie iš nuobodumo 
ten stovinėtų.

Užtat leiskime jauniesiems 
pašokti. Tačiau šokių ir žaidi
mų programa turėtų būti suda
ryta. pasitarus su lietuviškų šo
kių bei žaidimų specialistais.
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NewboM Morris su dukrele 
France* savo namuose, Sharon, 
Conn.. švenčia 50-ji gimtadienį. 
Jis paskirtas apvalyti valdžios 
įstaigas nuo nesąžiningu tarnau
tojų.

Programa išeitų tikrai šauni.
Lietuviška muzika, daina, 

šokiai ir žaidimai yra mūsų 
tautinės kultūros elementai. 
Nekultyvuojami jie žus. Šiuo 
metu ne tik amerikoniukai, bet 
ir naujai atvykusių lietuvių jau
nuoliai nei lietuviškai dainuoti, 
nei šokti, nei žaisti nemoka.

Jei būtų tautiški šokiai ir 
žaidimai, tai jie patenkintų ir 
vyresnius ir jaunesnius. Visi 
kartu šokdami bei žaisdami, 
vienas kitą labiau pažins bei 
suartės. Tarpusavio susiprati
mo tikslas kaip tik ir turėtų do
minuoti Vasario 16 minėjime. 
Taai atitiktų ir pirmykščių A- 
merikos lietuvių tradiciją. Tvir
tinimas, kad mažai šokėjų, kad 
tai brangiai kaštuoja, būtų be 
pagrindo, jei šokių programa 
būtų iš anksto nustatyta ir vie
toje propagandos prieš šokius,

nukelta į 4 psl.
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Ateikite ir išbandykitej
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Laiškas redakcijai
»

Gerbiamas “Darbininko”
Redaktoriau,

AR SKAITAI
Modernišką iliustruotą 

lietuvių magaziną
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Prisiuntus adresą, vienas 
numeris siunčiamas susipa
žinti nemokamai. Prenume
ratos kaina metams 83.00.

Adresas:
JI2GI S. Broadu'a* 

lxe» Angeles 3, Calif.

Vardan teisingumo prašau 
galimai greičiau Jūsų laikraš
tyje "Darbininke'-' paskelbti šį 
mano pareiškimą;

St. Barzdukas straipsnyje 
"Donkichotiški kliedėjimai”
i “Darbininko” 1 Nr.) su pikta 
valia -tendencija primetė man 
šitokį kaltinimą:

“Tarp šių trijų buvo “demo
kratijos ir žodžio laisvės” gy
nėjas J. Leonas ir atmetimo re
zoliucijos siūlytojas K. Cicėnas 
— tie patys, kurie šią tyrelę 
Clevelande ir maišo. Būdingas 
buvo jų ir laikymasis: Leonas 
šalę komisijos narių balsus de
monstratyviai skaičiavo ir pats, 
o Cicėnas išdidžiai grasė, kad 
dabar būsią “netaip parašyta.”

Aš šiuo viešai patvirtinu, kad 
susirinkime siūliau rezoliuciją 
atmesti, tik todėl, kad panašių 
reiškinių pridaro ne tik “Nau
jienų” korespondentas, bet ir 
pats St. Barzdukas. Kaip, kad 
padarė ir šiuo atveju, mane be 
.jokio pagrindo piktai šmeižda- 
mas.

Aš pasakiau, kad tokią rezo
liuciją priėmus — spaudoje bus 
dar daugiau .juoko. Gi kalbėjau 
taip kaip Tamsta ar kuris ki
tas kalbėjęs, be .jokio "išdidu
mo.”

Rašydamas "kurie šią tyre
lę Clevelande ir maišo”. Apsi
dairyk St. Barzduke ar kartais 
pats nesi tyrės, bet jau ne ty
relės maišytojas, kaip, kad ir 
šiuo atveju.

Pareiškiu, kad “Naujienų” 
korespondentas nebuvau ir ne
su. Ir iš viso su jokiu “Naujie
nų” korespondentu Clevelande 
irgi nieko bendradarbiaujančio 
neturiu.

Tačiau man neaišku, ko sie
kė St. Barzdukas būdamas Vy
riausios Ateitininkų Valdybos 
narys šmeiždamas mane.

O “Donkichotiškus kliedėji
mus". “maniakus”, “liguistus 
siekimus”, "didžiausius karšta
košius", “Duicinėjas” ir kitus 
Tamstos etikos “perlus” pasi
laikyk sau. nes kaipo kalbinin
kui gal būti reikalingi.

Su tikra pagarba.
K. Cicėnas

Šiame laiške K. Cicėnas visai 
ne vietoje užkliudo Vyriausią 
ją Ateitininkų Valdybą. Ji nie
ko bendro neturi su šiuo reika
lu. Straipsnis. į kurį čia atsako
ma. priklauso vienam asmeniui, 
kuris ir savo pavardę padėjo. 
O asmuo ir kolektyvas, rodos, 
yra skirtyigi dalykai, kaip lie
tuvis ir fietuvių tauta. Negi 
K. Cicėnas to nežino?

Rcd.

/

PATI TINKAMIAUSI "AUTOMOBILI, 
KURIS KADA NORS. BUVO PAGAMINTAS

Amerikos keliams!
Čia .jis yra ... automobilis, kuris gali pakeisti automašinų 
pramonę.

Toli numatąs planavimas, atliktas specialaus ir didžiausio 
šioje pramonės srityje inžinerijos departamento. įgalino 
Fordą pagaminti jums visiškai nau.ją automobilį 1952 me
tams.. . automobilį, kuris skirtas atlikti daugiau uždavinių, 
didesniam žmonių skaičiui ir už mažesnes išlaidas, negu ku
ris kitas automobilis, kada nors pagamintas! Tai pati tinka
miausia*) automašina Amerikos keliams!

Naujas Fordas pirmauja pramonėje, nes teikia galimybę 
pasirinkti V-8 arba Six motorus, abu aprūpintus nauja jėga... 
turi prietaisus pilnam matomumui (FuII-Circle Visibilty)... 
lygiai važiuoja... turi kampinį, lengvai ranka paimamą auto 
matinį prietaisą važiavimui kontroliuo‘i (Automatic Ride 
Control)... oro atmainoms naujai pritaikytą atsparią, saugią 
ir patogią visos mašinos konstrukciją (Ford Coachcraft 
Bodies)... ir kitas naujas savybes, pritaikomas taip, kaip ben
zinas kurioje nors stotyje.
Pritaikytas didžiausiems motoristų reikalavimams.

Išbandykite
pas FORDO ATSTOVUS

Baltų Šoninių padangų (jei galima gauti i pageidau
jant primokama extra.

F. D. A F. Įvairūs priedai ir pagražinimai keičiami 
tie sunkumų.

VTSVS PRALENKIA SAVO ĮRENGIMU!
Galima pasirinkti naują aukštos Įtampos 101 h p. 
motorą, mažos trinties Mileage Maker Six su 
lengvai reguliuoti prieinamais vožtuvais, arba 
110 h. p. aukštos įtampos Strato-Star V-8. pats 
pajėgiausias motoras žemos kainos automobiliuo
se.

VISUS PRALENKIA SAVO TALPUMU! 
'52 Fordas turi didesni vairą, platesni pryšakj ir 
didesni ilgumą. Jis yra pakankamai didelis iš vi
daus ir iš lauko, su erdviomis sėdynėmis šešiems 
asmenims ir padėliu kroviniui. Vienintelis toks 
žemų kainų rinkoje. Tai yra‘didysis šeimos auto
mobilis.

VISUS PRALENKIA SAVO VAŽIAVIMU! 
Taip, jis ’52 Fordas savo važiavimo būdu pralen
kia kitas visas mašinas žemų kainų. Naujas, dia- 
gonaliai įtaisytas dūžių lygintuvas (shock ab- 
sorber), naujas žemesnis gravitacijos centras. 3 
inčiais ilgesnės užpakalinės spyruoklės ir naujos 
pryšakio spyruoklės (pritaikytos kiekvieno mode
lio svoriui* leidžia jums lengvai nugalėti kelio 
posūkius.... skrieja nepašokdamas.

hf-- •
JIS PAGAMINTAM njiAM IM«AI*YMUI!
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ĮSTATYMAS ar ŽMONIŠKUMAS?
Kartais yra sakoma, kad įstatymai būna žiaurūs, nežmoniš

ki. Jei taip pasitaiko, tai toks įstatymas negeras: jis nepadeda 
žmonėms geriau tvarkytis, bet juos prislegia. Pavyzdžiui, dikta
tūriniuose kraštuose įstatymai leidžiami ne tam, kad žmonėms 
gyventi palengvėtų, bet kad lengviau būtų diktatoriams valdžioje 
išsilaikyti. Įstatymais jie žmones plaka, kaip botagu gyvulius. 
Taip yra už visos geležinės sienos. Žmoniškumo ir teisingumo tų 
įstatymų leidėjai nepripažįsta.

Tačiau jie neva pripažįsta ir net pasirašo tarptautinius įsta
tymus, ypač tuos, kurie jų savavaliavimo neužkabina arba net 
gali būti jiems naudingi. Taip jie pripažįsta ir visai žmoniškus į- 
statymus, tik patys sau jų netaiko: pasielgia, kaip jiems geriau 
išeina. O kitus spausti jau gali, nes juk buvo bendrai sutarta.

Ženevoje, Šveicarijoje, 1949 metais buvo nutarta, kad “kari
niam konfliktui pasibaigus, belaisviai tuojau paleidžiami ir gra
žinami į savo kraštą.” Įstatymas labai žmoniškas. Kas gi nenori 
tuojau pasiekti savo namus ir savo šeimą ? O vokiečių ir japonų 
belaisvių bolševikai dar buvo daug negrąžinę. Bet ir po to ne visus 
dar sugrąžino.

Dabar bolševikai tą sutartį iškasė Korė jos paliaubų derybose. 
Jos užstrigo už dviejų dalykų: karo aerodromų ir belaisvių. Karo 
aerodromus jie norėtų ir toliau statyti visoje šiaurės Korėjoje. 
Sakoma, jog dėl to dar galima kalbėtis ir susiValhėri. Ro’ševikai 
gali nusileisti. Tačiau nei per plauką nenusileidžia dėl belaisviu, 
reikalaudami visus .juos (anie 160.000) prievarta crražinti i šsr>”- 
rės Korėją. O kur jie iš ten paklius — namo ar už spygliuotų vie
lų — tai jau kitas reikalas.

Štai šis reikalas ir daro įstatymą nežmonišką. Kai ns Žene
voje buvo priimtas, dar vadovautasi senu patyrimu, kad kiekv’e- 
nas belaisvis traukia j namus ir kad t»e namai laukia jo su iš
skėstomis rankomis. Kad jau po praėjusio karo daug rusu be
laisvių nenorėjo namo grįžti ir verčiami žudėsi. Ženevoje apie tai 
nebuvo užsiminta. Dabar Korėjos karas parodė, kad nenorinčiu 
grįžti susidaro didelės masės. Vieni jų buvo prievarta iiun^ti į 
komunistinę armiją, net paimtieji į nelaisve, kai čiankaišekas 
traukėsi: kiti yra atsikando komunistinio rojaus: dar kiti yra bė
gę iš fronto, o tokius bolševikų kulka pirmiausia pasitinka. Ka su 
tais žmonėmis dabar daryti: atiduoti žvėrims už netikros taikos 
pinigą ar ginti ir toliau kariauti?

Bolševikai jų nori dėl dviejų priežasčių: viena, kad pasaulis 
nepamatytų, kiek daug belaisvių atsisako grįžti: antra, kad lais
vajame pasaulyje neatsirastų dar daugiau liudininkų, kaip bol
ševikai savo įstatymais žudo žmones. Palauksime ir pažiūrėsime, 
ką ne diktatoriai nuspręs ir ką pasirinks: įstatymo raidę, kurios 
kita šalis labai dažnai nesilaiko, ar žmoniškumą?

Brangūs Tautiečiai,

Didvyriškas kapitono Carlse- 
no žygis, gelbint sayąjį laivą, 
sužadino jam viso pasaulio nuo
širdų dėmesį. Ji, išgelbėtą, pa
sitiko ir pagerbė Nevv Yorko 
minių minios. Lietuvių tauta, 
žiauraus bolševizmo bangų 
plaunama, kovoia už savo bui
tį. už mūsų Tėvynės laisvą at
eitį jau visą dešimtmetį. Bet 
jos balsas, atskirtas nuo lais
vųjų Vakarų geležinės5 uždan
gos, retai kada čia išgirstamas, 
nors kraujuose plukdoma, trė
mimų ir vargo slopinama Lie
tuva desneratiškai šaukiasi Va
karų ir mūsų pagalbos Šaukiasi 
nenustodama vilties kovą lai
mėti.

Ir mes pagrįstai tikime, kad 
Lietuva bus laisva. Dar niekuo
met Lietuvos byla laisvuose 
Vakaruose nebuvo sužadinusi 
visuomenėje ir vyriausybėse 
tiek dėmesio kaip šiandien. Kai 
vis balsiau kartoiama mūsų o- 
kupanto nusikaltimai, Lietuva 
yra minima kaipo pirmutinė 
Sovietų auka. Nepabaigiamos 
ir be pasėkų kalbos apie taikos 
pasauliui patikrinimą terodo, 
kad viltis taiką patikrint tai
kiomis Priemonėmis yra palai
dota. Vis didėjąs ginklavimosi 
rungtyniavimas, atrodo, ras 
pagaliau neišvengiamą išeitį 
naujam ginkluotam konflikte. 
Jame ir mes matome mūsų 
Tėvynės išlaisvinimo galimu
mą.

Bet mes lietuviai, atvykę, į 
Ameriką prieš kelis dešimtme

I SVENTYKI..Ą K. Šimonis
“Ateities" klišė

Vasario Minint
čius, arba dar tik vakar atsira
dę šiame krašte, kurio vyriau
sybė ir visuomenė rodo tiek 
palankumo Lietuvos reikalui, 
neprivalome užmiršti, kad mes 
esame pirmutiniai ir patys at
sakingieji Lietuvos laisvės ko
votojai. Nei valandai neprivalo
me užmiršti, kad lietuvių tauta 
yra įvykių pastatyta prieš li- 
kiminj sprendimą — žūti ar iš
likti. Mes turime žinoti, kad su 
lietuv. tautos sužlugdymu žlug
tų mūsų broliai ir seserys, žlug
tų mūsų tautos kultūrinis lo
bynas, žlugtų pats tautinės kul
tūros šaltinis ateičiai. tiek 
mums visiems savas ir bran
gus.

Sukaupkime visas mūsų jė
gas, kad kuo galėdami padėtu
me mūsų kovoiančiai tautai at
gauti laisvę, išlikti, atsikurti 
naujam kūrybiniam gyvenimui, 
pagrįstam demokratijos pradais. 
Dėkimės į bendrąją laisvo
jo pasaulio kovą, kad laisvė, 
teisė ir žmoniškumas pakeistų 
smurtą, pavergimą, žmogaus 
žiaurų prievartavimą. Tuo pa- 
tamausim ir mūsų tautai, jai 
skirdami geriausias mūsų pas
tangas.

Mūsų kovoje už Lietuvos iš
laisvinimą buvome vieningi. Iš
laisvinimo siekdami, turime pa
silikti vieningi, ligi kova bus 
lamėta. Šiandien labiau vienin-

PROF. J. KAMINSKAS,
Tautos Fondo Valdytojas

gi, kaip kada nors esame buvo. 
Yra mūsų tarpe ir tokių reiški
niu. kad mes tos. momento dik
tuojamos vienybės kaip ir pra
dedame netekti. Laikini nesuta
rimai mūsų kovos vadovaujan
čiame organe — Vyriausiąja - 
me Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete— neišlvginti. Vliko ir 
mūsų pasiuntinių santykiai 
duoda tiems žmonėms progų 
sėti dezorganizaciją pačioj mū
sų visuomenėj, puoselėti asme
niniais ar grupiniais interesais 
grindžiamas mintis ir viltis, 
bandyt mūsų .jėgas skaldyti. 
Neleistinas raustinis darbas, kai 
tyra Lietuvos byla, tautos 
krauju ir jos vargais išskaid
rinta, yra reikalinga vieningų 
vyriškų pastangų ją ginti ir vi
sos galimos viešumos.

Kuriam mūsų neaišku, kad 
tos pastangos yra su visu 
griežtumu smerktinos? Nežiū
rint laikinių nesutarimų, vie
ningas kovos vadovavimas turi 
būti ir bus išlaikytas. Mūsų vi
suomenės konsolidacija mūsų 
vyriausiam uždaviniui siekti 
turi būti — ir kuogreičiausia— 
pasiekta. Šiandien turime būti 
vieningi kaip dar niekuomet.

Esame Vasario 16 minėjimo 

išvakarėse. Prisiminimas anų 
laikų minėjimų, kurių pasėkoje 
galėjome atkurti Lie'uvą ne
priklausomam gyvenimui, te
būnie mums paskatinimas su
burti mūsų jėgas ryžtingai ko
vai už mūsų laisvą ateitį. Te
būnie priminimas, kad sėkmin
go kova be pakankamų lėšų 
yra negalima. Pakluskit, Bran
gūs Tautiečiai, jūsų širdies 
balsui ir jo nurodymu dėkite 
jūsų auką Tėvynei laisvinti.

Komunizmo židinys Meksikoje
Vienas Meksikos sostinės 

dienraštis pirmame puslapyje 
ir didelėmis raidėmis paskelbė, 
kad sostinės centrinėj gatvėje 
yra didelis knygynas, paskirtas 
specialiai komunistų propa
gandos reikalui. Tas knygynas 
parduoda vien komunistų ra
šytojų knygas, žurnalus ir 
brošiūras, tarnauja tarptauti
niu Sovietų komunizmo propa
gandos centru.

Pirmoje vietoje ten išstatyti 
komintemo ir kominformo lei
diniais ispanų kalba. Sovietų 
Sąjungos gyvenimą jie atvaiz
duoja kaip “tobulą rojų žemė
je”, reikalauja “liaudies de
mokratijos” ir “pastovios tai
kos”. Kominformo leidiniai is
panų kalba gaminami Budapeš
te, Vengrijoj.

Dienraštis teigia, kai tas 
propagandinis knygynas esąs 
Meksikos kompartijos centro 
komiteto globoje ir kad Meksi-

PAVERGTOJE

• Gauna tik galvas ir uode
gas. Klainėda yra paversta žu
vies uostu. Yra ir žuvies kon
servų fabrikas, antrasis dar 
statomas. Giruliuose taip pat 
ruošiamasi statyti tokį fabriką. 
Šilutėje yra įrengtas vitaminų 
A ir žuvies kepenų fabrikas. 
Bet prie visų fabrikų stovi 
sunkvežimiai ir vagonai, ir visą 
žuvį išgabena Rusijon. Lietu
vai lieka tik žuvies galvos ir 
uodegos. Geresnės žuvies gali
ma gauti tik iš rusų, kurie ją 
nuvagia iš fabrikų.

• Bloga ir taip ir kitaip. Lie
tuvoje kiekvienam rajonui pas
kirtas rusas agitatorius, ir kar
tu slaptos policijos agentas, ku
riam pavesta varyti antireligi
nę propagandą jaunimo tarpe. 

Būkite tikri, kad jūsų sunkiai 
uždirbtas ir paaukotas pinigas 
bus tikslingai ir taupiai panau
dotas mūsų bendrojo uždavinio 
įgyvendinimui.

IJetuvi, kuris apleidai tavo 
tėvu kraštą dar anais laikais, 
bet kurio prisiminimą mokė jai 
Išsaugoti savo širdy nuo nuos
tabiai gyvu ir jautriu skaidru
mu,

Lietuvi, kuris dar neseniai 
apleidai Lietuvą ir šimtais sai
tą tebesi surištas su visu, ką 
esi ten palikęs brangaus ir ne
užmirštamo.

Atlik savo pareigą kovojan
čiai Tėvynei.

kos komunistams vadovauja 
Dionisio Encinas, Heman La- 
borde. Valentin Campa ir Carlo 
Sanchez Cardenas, kurie yra 
ypačiai atsidavę Maskvos poli
tinei linijai.

Sovietų ambasada Meksikoje 
nesivaržydama aprūpina kny
gyną pigia sovietine propagan
dos literatūra ir tuo būdu sten
giasi “užimti” Meksikos jauni
mo sielą, nusistatymą ir galvo
seną, — kitaip sakant, Sovie
tų ambasada per tą knygyną 
auklėja savo penktąją koloną 
Meksikoje.

Dienraštis savo straipsnį bai
gia reikalavimu, kad penktos 
kolonos auklėjimas būtų para
lyžuotas, nes dabartinė pasau
lio situacija yra tokia opi, jog 
Meksikai būtų tiesiog savižu
diška leisti Kremliui rengti sau 
penktąją koloną tokioj strate
gišku atžvilgiu svarbioj šalvie, 
kaip Meksika. J. Gs.

LIETUVOJE

Jaunimui rengiami kursai, va
dinami “politiniais seminarais”. 
Lankyti juos visi privalo. O 
tuose “kursuose” varoma pik
čiausią propaganda prieš Vati
kaną. popiežių, tikėjimą ir ku
nigus. Jaunuoliai verčiami ra
šyti referatus. Jie turi iš savo 
pačių gyvenimo imti pavyz
džius. kaip tikėjimas juos gadi
na ar kaip kunigas agituoja 
prieš valdžią. Nerašysi — būsi 
įtartas, kad ir pats esi komu
nizmo priešas. Parašysi-ta i būsi 
tardomas, koks kunigas taip 
darė ir ar nesi jo talkininkas, 
šnipas. “Ir būk gudrus išsisuk
ti sausas” — užbaigė savo pa
sakojimą grįžęs vokietis, kuris 
ilgą laiką gyveno prie Jurbar
ko.

P
HERMANN 
H E S S E

AŠAKA— Štai, — tarė mano tėvas 
ir padavė man nedidelę dūdelę. 
— Imk ją ir neužmiršk savo 
seno tėvo, kai tu savo dūdavi
mu džiuginsi tolimų kraštų 
žmones. Tau .jau pats laikas pa
matyti pasaulį ir pasimokyti. 
Kadangi tau nie
kas kitas be dainavimo 
nerūpi, aš tau padirbdinau ši
tą dūdelę. Bet atsiminki, kad 
visados tik gražias ir mielas 
daineles dainuotum. Kitaip bū
tų gaila dovanos, kurią tau Die
vas davė.

Mano mielas tėvas mažai 
nusimanė apie muziką. Jis bu
vo mokslininkas. Jis manė, kad 
pakaks man tik į dūdelę pūste
lėti, ir viskas bus gerai. Aš 
nenorėjau jam atimti to įsitiki
nimo. Padėkojau, pasiėmiau 
dūdelę ir atsisveikinau.

Ligi malūno mūsų slėnis bu
vo man pažįstamas. Už jo, tai
gi, prasidėjo pasaulis, ir jis man

HERMANN HESSE (1877) Nobelio 
įmirktas. gyvent* Sveicari »oje, v ra 
vienas H paskutinių romantiku voVie- 
čiu literatnroje. Jo muzikali. poetiška 
proza pilna vienatvės, mistikos ir sa
vęs iekojimo. Jo herojai — svajotojai, 
klajūnai, mistikai, individualistai. 

labai patiko. Viena nuvargus 
bitelė nusileido man ant ranko
vės, ir aš išsinešiau ją kartu, 
idant vėliau turėčiau pasiunti
nį sveikinimams tėviškėn pa
siųsti.

Miškai ir pievos lydėjo mano 
kelią, ir upė tekėjo kartu. Aš 
pamačiau, kad pasaulis mažai 
tesiskyrė nuo tėviškės — me
džiai ir gėlės, javų varpos ir 
lazdynai kalbino mane. Aš dai
navau jų dainas ir jie suprato 
mane, visai kaip namie. Tuo 
tarpu pabudo ir mano bitelė. Ji 
palengvėle Užropojo man ligi 
peties, pakilo, apskrido porą 
kartų aplink mane, giliai sal
džiai dūgzdama, ir pasuko tie
siai atgal tėviškėn.

Tada iš miško išėjo jauna 
mergaitė. Ant rankos ji nešėsi 
pintinę, o jos šviesiaplaukė gal
va buvo apdengta plačia, unks- 
minga skrybėle.

— Sveika! — tariau aš jai.— 
Kur taip eini? . , •

— Aš turiu pjovėjams už
kandžius nunešti, — atsakė 
mergaitė, eidama šalia manęs: 
— O kur gi pats taip šiandien 
keliauji?

— Aš einu į pasaulį. Mano 
tėvas mane išsiuntė. Jis mano, 
kad aš turėčiau žmonėms dūde
le padūduoti, bet aš dar mažai 
tesugebu. Aš turiu pirmiau dar 
mokytis.

— Taip, taip. Na. o ką tu tik
rai moki? Šį tą reikia juk mo
kėti.

— Nieko ypatingo. Aš ga
liu daineles dainuoti.

— Kokias daineles .’
— O taip visokiausias. Žinai, 

ir rytui, ir vakarui ,ir visiems 
medžiams, ir gyvuliams, ir gė
lėms. Dabar, pavyzdžiui, aš 
galėčiau padainuoti gražią dai
nelę apie vieną jauną mergaitę, 
kuri išeina iš miško ir neša 
pjovėjams užkandžius.

— Gali tu tai? Tai padai
nuok!

— Gerai, bet kaip tu, tiesą 
sakant, vadiniesi?

— Brigita.
Tada aš dainavau dainą apie 

gražiąją Brigitą su šiaudine 
skrybėlaite ir ką ji pintinėje 
turi, ir kaip gėlės į ją žiūri, 
kaip mėlyni vijokliai nuo tvorų 
prie jos lenkiasi, — ir viską, 
kas pHe to dar tiko. Ji klau
sėsi atidžiai ir sakė, kad tai 
gražu. O kai aš jai pasakiau, 
kad esu išalkęs, ji atidarė pin
tinės dangtelį ir ištraukė man 

.duonos riekę. Kai aš atsikan- 
'■au.ir smagiai toliau ėjau, ji 
rnan tarė:

— Nereikia einant valgyti.

Viskas turi savo tvarką.
Tada atsisėdome žolėje. Aš 

valgiau duoną, o ji apnėrė ran
komis kelius ir žiūrėjo į ma
nę.

— Ar nepadainuotumei dar? 
— prašė ji tada, kai aš baigiau 
valgyti.

— Gerai. Apie ką norėtum?
— Apie mergaitę, kuriai pa

bėgo jos mylimasis, kuri labai 
liūdi.

— Ne, apie tai aš negaliu. Aš 
nežinau, kaip tai yra, ir nerei
kia jau to liūdnumo. Aš turiu 
tik dailias ir mielas daineles 
dainuoti. Taip tėvas prašė. Aš 
tau geriau padainuosiu apie ge
gutę, arba apie drugelį.

— O apie meile tu visai nie
ko nemoki'’ — klausė ji tada.

— Apie meilę? O kaip! Tai 
visų gražiausia.

Tuojau aš pradėjau ir daina
vau apie saulės spindulį. ku
riam patinka raudonoji aguo
na, ir kaip jis su ja žaidžia, 
ir kaip jis yra linksmas. Ir apie 
kikilio martelę, kaip ji .jo lau
kia, ir kai jis grįžta, tada purp
teli ji šalin ir apsimeta išsigan
dusia. Dainavau ir apie mergai
tę rudom akim, ir apie jauni
kaitį. kuris atėjęs dainuoja, ir 
kaip jis už tai duonos riekę do
vanų gauna. Bet dabar jis ne 
benori daugiau duonos. Jis no
ri dabar pabučiavimo iš mer
gaitės. Jis nori į jos akis žiū
rėti. Ir jis taip ilgai dainuoja 

ir neperstoja, kol ji pradeda 
šypsotis.

Tada pasilenkė Brigita ir už
dengė mano lūpas savo lūpo
mis. Ir aš žiūrėjau iš taip arti 
į rusvai auksines žvaigždes, ma
čiau jose savo paties atspindį ir 
porą baltų pievos gėlių.

— Pasaulis yra labai gražus,
— tariau aš. — Teisingai sakė 
mano tėvas. Bet dabar aš pa
dėsiu tau nešti. kad mes tavo 
žmones pasiektume.

Aš paėmiau iš jos pintinę, ir 
mes ėjome toliau. Jos žingsniai 
gražiai sutarė su mano žings
niais, o jos džiaugsmas su ma
nuoju. Miškas nuo kalno ošė 
taip gražiai ir taip vėsinančiai!
— Aš niekados dar nekeliavau 
taip linksmas. Gerą kelią aš ė- 
jau linksmai dainuodamas, bet 
turėjau perstoti vien iš perdi- 
delės gausos: buvo taip daug, 
kas kilo ir kalbėjo iš slėnio, iš 
kalnų, iš žolės, lapų, upės ir 
krūmų.

Ir aš galvojau sau: jeigu aš 
galėčiau visą šitą tūkstantį dai
nų iš karto suprasti ir padai
nuoti apie žoleles ir gėles, apie 
žmones ir debesis, ir apie viską, 
apie lapuočių ir pušų miškus, ir 
apie visus gyvulius ir dar visas 
tolimų jūrų ir kalnynų dainas, 
ir dainas žvaigždžių ir mėnulio, 
ir jeigu visa tai iš karto galėtų 
mano viduje skambėti ir dai
nuoti. — ak, tada aš būčiau lyg 
Dievulis, ir kiekviena nauja dai

na turėtų ant dangaus spindė
ti kaip žvaigždelė.

Man taip įsigalvojus ir visai 
tuo susižavėjus, nes tai man 
dar niekados nebuvo atėję į 
galvą, Brigita sustojo ir paėmė 
pintinės lankelio.

— Dabar aš turiu eiti į ten. 
— tarė ji. — Ten, ant kalvos, 
mano žmonės dirba. O tu, kur 
tu eisi? Eisi kartu?

— Ne, kartu aš negaliu ei
ti. Aš turiu eiti į pasaulį. Ačiū 
už duoną, Brigita, ir užu bučkį, 
aš priminsiu tave.

Ji pasiėmė savo pintinę, ir 
per pintinę .jos akys dar kartą 
palinko prie manęs. Jos pabu
čiavimas buvo toks mielas ir 
geras, kad man vos nepasidarė 
liūdna. Tada aš šūktelėjau: iki 
pasimatymo! Ir greit greit nu
ėjau keliu tolyn.

Mergaitė pamažėle kopė kal
nu aukštyn, o pamiškėj, po 
nukarusiom buko šakom, stab
telėjo ir žiūrėjo žemyn, į mane. 
Ir kai aš jai mojau ir skrybėle 
mosavau, ji linktelėjo dar kar
tą ir tyliai, kaip paveikslas, 
pranyko buko šešėlyje.
Aš gi ėjau toliau savo keliu, 
susimąstęs iki kelio pasisukimo.

Ten stovėjo malūnas, o prie 
malūno, vandeny, buvo valtis. 
Valty sėdėjo vienišas žmogus. 
Atrodė, manęs tik ir telaukė, 
nes vos tik aš jį pasveikinau ir 
į valtį įlipau, tuoj pradėjo 

plaukti, ir plaukė žemyn pasro
viui. Aš sėdėjau vidury valties, 
o vyras prie vairo. Kai aš pa
klausia jo, kur mes plaukiame, 
jis pakėlė į mane galvą ir žiū
rėjo pilkšvomis ir slėpiningo
mis akimis.

— Kur tu nori, — tarė jis 
kiek patyliu, prislopintu balsu. 
— žemyn paupiui. į jūrą, arba 
i didelius miestus. Gali rinktis. 
Viskas priklauso man.

— Viskas priklauso tau? Tad 
tu esi karalius?

— Galbūt. — atsakė jis. —O 
tu esi poetas, kaip man ma
tos. Tad padainuok man dainą 
apie keliones vandenimis.

Aš gerokai stengiausi, man 
buvo truputį nejauku prieš šį 
rimtą žilą vyrą, o valtis plaukė 
taip greit ir taip tylutėliai pas
roviui. Aš dainavau apie upę, ir 
atspindinčią saulę, kaip ji 
triukšmingai atsimuša į krantų 
uolas ir linksma užbaigia savo 
kelią.

Vyro veidas nepasikeitė, o 
kai aš nustojau, jis tyliai link
telėjo. kaip sapnuodamas. Ir 
tada — mano nusistebėjimui— 
pradėjo jis pats dainuoti. Ir 
jis taip pat dainavo apie upę ir 
apie jos kelionę per slėnius. Jo 
daina buvo gražesnė ir iškilnes
nė. negu mano. Viskas skam
bėjo visai kitaip.

Pabaiga sekančiame 
numeryje
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VEIKĖJAI PASAKOJA
_____________  DR. HENR. LUKAŠEVICIUS_________ ____

SU JURGIU ŽEROLIU SUSITIKUS
Jurgis Žerolis pasakoja apie 

praėjusias dienas ir darbus. Kai 
nuo lietuviškų dainų skambėjo 
Brooklyno stritkariai.. Maži 
vyriukai prie didelių Vyčių kuo 
pos. Apie tuos, kurie bijosi 
“džėlos”.

— Jau bus geras kavalkas 
metų, kčii aš atvažiavau Ame
rikon — pasakoja Jurgis Žero
lis. Lietuvių Darbininkų klubo 
steigėjas ir pirmininkas, ilgus 
metus dirbęs su Amerikos lie
tuvių jaunimu, buvęs New Yor
ko ir New Jersey valstybių vy
čių pirmininkas, vienas iš pačių 
veikliausių veikėjų, organizuo
jant lietuvių pasirodymą per 
pasaulinę parodą New Yorke, 
Amerikos Lietuvių Tarybos na
rys ir veikėjas ir Lt.

— Buvau tada tik 14 metų, 
kai pats vienas iš Kauno gu
bernijos. Ukmergės pavieto at
sidūriau Brooklyne. Nors Ame
rika tada neturėjo nei gazo, 
nei elektros, ir švietėsi tik žiba
linėm lempom, bet mes buvom 
už tai visi jauni. Ir kokius 
linksmus parengimus, vaidini
mus ir piknikus suruošdavom! 
O lietuvišką dainą užtraukda- 
vom net Brooklyno stritkariuo- 
se taip. kad visas miestas 
skambėjo!

— Na, ar kartais linksmiems 
(ir dar įsilinksminusiems) 
brooklyniškiams nepasitaiky
davo tarpusavy pasipešt ir pa- 
sipliekt? — pasiteiravau ne
drąsiai....

— Pasitaikydavo visko... My
lėjo mūsiškiai ir nugert ir po 
to dėl merginų pasipešt. Kai 
išgeria, tai visko pasitaiko. Ar 
ne?

— Jei už lietuvaites tarpusa
vy “karą” vedė, tai gal ir ves
davo tik lietuvaites? — pasi- 
domavau.

— O taip! Nežinau nei vieno,

kuris batų vedęs ne lietuvaitę. 
Už tai mes, senieji, dabar la
bai papeikiant tuos, kurie, at
sivežę iš tėvynės mokslą, susi
randa sau svetimtautes... Tok
sai j tėvynę kažin ar begiąs, o 
ir parvažiavęs, ką jis ten veiks 
su itale ar kokia vokietka? Nei 
vienas nei antras nebus laimin- 
gi-

— Jūs buvot vyčių pirminin
kas ir veikėjas. Ką galit papa
sakot apie juos?

— Turėjom seniau čia, 
Brooklyne. prie kiekvienos pa
rapijos vyčių kuopas. Labai 
stipri buvo 41 kuopa. Prie jos 
teko man pačiam organizuoti 
jaunųjų vyčiukų skyrių, kuria
me turėjome apie 150 mažų lie
tuviukų ir lietuvaičių. Visi jie 
buvo gimę Amerikoj. Dabar jie 
senai “ženoti” ir kai kurie iš 
jų jau yra net “grenpapės” ir 
“grenmamės”... O tada aš 
pats juos mokiau lietuviškai 
eilutes sakyti, važiojau juos po 
Prospect parką, ruošėm su 
jais Kalėdų eglutes, vaidinimus 
ir turėjom iš jų solistų, pia
nistų ir ko tiktai nori! Labai 
geras dalykas būtų tokie vy
čiukai ir dabar— pasakojo Jur
gis Žerolis ir džiaugėsi, kad jis 
štai ir dabar turi, kaip jam 
brangią dovaną, tą plunksną, 
kurią jam padovanojo vyčiai..

— Gera būtų. — pasakė Že
rolis — kad apie visą tą veiki
mą daugiau būtų rašoma, kad 
tie. kurie tada dar nebuvo gi
mę. dabar matytų ir žinotų, kas 
mūsų dėl Lietuvos buvo čia da
roma. Dabar jau daug kas pa
simiršta. o kiek naktų dėl to 
buvo mūsų nemiegota! Atsime
nu. pavyzdžiui, kaip mes, lietu
viai, ruošėmės čia pasaulinei 
parodai. Visi sukibę dirbom, 
ruošėme, gavom net arklius, 
sudarėm raitelių brigadą ir net 
aš pats, apsivilkęs tautiniais

drabužiais jojau. Viena lietu
vaitė vaizdavo “Liberty”, o 
Krušinskas patį dėdę Šamą te
nai vaidino.

— Tiek gražių darbą Lietu
vai padaryta — pasigerėjau ir 
paklausiau: — iš kur tad atsi
randa dabar tarp lietuvių to
kių, kurie parsiduoda rus- 
kiam?

— Nedaug yra tokių išgamų. 
Pats dirbu pas kriaučius. gerai 
pažįstu mūsų darbininkų gyve
nimą ir žinau, kad iš šimto lie
tuvių darbininkų gal net dau
giau negu 65 yra katalikiško 
nusistatymo, o likusieji mažo
mis dalimis yra tautininkai, so- 
cailistai. komunistai ir visokie 
kitoniški. Tikrų komunistų 
yra visai nedaug, bet jie sten
giasi vadovauti ir braunasi ne 
tik į unijas, bet ir net į šventų
jų vardais pavadintas draugi
jas ir į visokius klubus. Siu
vėjų unijoj patys jie neužima 
vietų, ir net neprisipažįsta ko
munistais (nes bijo ‘džėlos’...), 
bet stengiasi ten patupdyti to
kius, kuriems jie galėtų pasa
kyti, ką jie turi veikt ir už ką 
rankas kelt... Tarp tokių pa
tupdytų pasitaiko net parapi
joms priklausančių, kaip aš juos 
vadinu “puskatalikių”, kurie 
raudoniesiems patarnauja, at
siprašant, stačiai dėl savo dur
numo. Mes turime visi laikytis 
iš vien, kad galėtumėm atlai
kyti spaudimą raudonųjų, ku-

rie ceikia prieš mūsų tautos 
reikalus.

— Ko lietuviai darbininkai 
pageidautą iš mūsų lietuviškos 
spaudos?

— Mes, paprasti žmonės, ne
mėgstame visokių ilgų ir man- 
drių straipsnių. Mums patinka 
maži, trumpi ir aiškūs straips
niai darbininkų reikalais. 
Skaitome dabar nuolat laikraš
čiuose, kad toks ir toks profe
sorius ar daktaras išvažiavo ar 
iš kur tai parvažiavo arba, kad 
šeimos susilaukė, tuo tarpu, kai 
apie paprastus darbininkus ne 
labai ką užtinkame, nors ir tie 
žmonės juk ii' “išvažiuoja ir 
parvažiuoja”, turi taip pat sa
vo šeimas ir susilaukia vaikų. 
Kodėl apie juos beveik nieko 
neparašyta? Dauguma skaity
tojų sudaro kaip tik paprasti 
žmonės ir mes pageidaujame 
daugiau žinių apie mus, mūsų 
rūpesčius ir mūsų gyvenimą— 
baigė Jurgis Žerolis, priete- 
liškai spausdamas ranką.

Kai pro namų vartelius ėjau 
į gatvę, ten stūgavo šaltas žie
mos vėjas, bet širdy buvo šilta, 
gera ir jauku. Smagu, kad tie 
atviri, nuoširdūs, tiesūs ir tei
singi mūsų senų veikėjų žo
džiai, sudėti į laikraščio pusla
pius, apskris visus “Darbinin
ko” skaiytojus visoj plačioj A- 
merikoj ir gal tampriau su
megs ryšį tarp praeities ir da
barties.

Vasario 16 nėra liūdesio diena
lį”: rusų okupacija (birželio 15

Mary Elizabeth Forster, 18 dienu, turėjo mirti. J4 išgelbėjo Čikagos 
gydytojai, visiškai pakeitė kūdikio krauju, kuriamu buvo Rh fakto
rius. “Darbininko“ skaitytojai gal prisimena neseniai tilpusi straips
ni “Kodėl vaikai gimsta negyvi?”

“NEW YORK TIMES” APIE FR. LUBINU

DIDŽIAUSIAS, PIGIAUSIAS IR 
GERIAUSIAI INFORMUOTAS 

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

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

Paryžiuje. 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 8 puslapių priedą.

JAU DAUGIAU KAIP 1,000
bendradarbių, korespondentų ir informatorių rašo “Drau
gui”. “Draugas” turi specialius ateitininkų, skautų ir dar 
šiuos skyrius:

1. Lietuvių k. — tvarkomas iš Lietuvos atvykusių
kalbininkų.

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

redaktorės.
6. Sportravėdamas keturių sportininkų.

PIGIAUSIAS LIETUVIU DIENRAŠTIS

Ii

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

“DRAUGO”PRENUMERATA:
Metams 

Čikagoje ir Ciceroj $9.00
Kitur JAV ir Kanadoje 8.00 
Užsienyje 11D0

’/• met. 3 mėn. 1 mėn.
$5.00 $2.75 $1.25
4.50 2.50 1.00
5.50 3.00 1.35

pradžia 2 pusi.
patys priešininkai drauge su ki
tais užtrauktų sutartinę lietu
vių būry, o nemokančius lietu
viškų šokių dar pamokytų.

Svetimieji tuo nesistebės. Ir 
bendrai ta baimė, ką svetimie
ji pasakys, yra perdėta, šia
me krašte niekas nesistebės, 
kad po minėjimo bus gražiai ir 
darniau šokami lietuviški šokiai 
be tautiniai žadiniai. Priešin
gai, svetimieji tuo tik pasigro
žės.

Svetimtaučiai mus pasmerk
tų visai už ką kitą, būtent, už 
stoką patriotizmo ir valstybin
gumo. Tai sakydamas turiu 
galvoje kėlimą į aukštybes to
kių “žymių lietuvių”, kurie, at
sisakę savo tautos, repatriavo 
į Vokietiją, tuo tapdami volks- 
deutschais, arba kėlimą tų, ku
rie išdavė savo tautą, keldami 
“liaudies seime” ranką už Lie
tuvos atidavimą maskoliams, o 
taip pat už toleravimą Gestapo 
ir NKVD agentų, kurie padėjo 
rusams žudyti savo brolius ir 
tautiečius.

Šokių oponentai panoro pa
daryti Vasario 16 minėjimą 
grynai formaliu — oficialiu. To 
kaip tik reikia vengti. Juk pa
galiau Vasario 16 minėjimas 
vyks ne tik salėje, vakare. Ry
tą, manau, bus tam tikslui pri
taikytos pamaldos. O gal ren
gėjai ir daugiau yra ką pra- 
matę.

Nors ir labai vertinu “šokių 
oponentų” nuopionę ir senti
mentus. tačiau reikalas suburti 
galimai didesnį lietuvių skaičių 
(kas labai sustiprintų minėjimo 
įspūdį), ir reikalas sutelkti kiek 
galima didesnį būrį draugų ir 
kovotojų už Lietuvos išvadavi
mą iš brutalaus okupanto, yra 
taip svarbus, kad. manau, ir 
oponentai realiau pažiūrės į e- 
samą padėtį ir nuo savo reika
lavimo atsisakę, nors ir su 
skausmu širdyje, užtrauks ra
telyje “Oi berneli, berneli...”

Pagaliau negalima kiekvieno 
Lietuvai svarbaus įvykio minė
jimą paversti liūdesio aktu. Tu
rime vadinamąjį “Baisųjį birže-

d.), baisus ir žiaurus masinis 
lietuvių trėmimas • į Sibirą 
(birželio 13-22 d.), vokiečių o- 
kupacijos pradžia (birželio 22 
d.) ir Lt.

Vasario 16 kiekvienam lietu
viui yra mūsų tautos garbės 
diena, giedri ir graži. Šią dieną 
teiktinos jėgos kovai už tautos 
ir valstybės laisvę. Ji turi būti 
pasiruošimo kovai ir pasiryži
mo, bet ne liūdesio diena.

Redakcijos prierašas.— Ma
nome, kad užteks jau tuo klau
simu rašyti. Nuomonės yra 
aiškios. Daugiau tuo reikalu 
straipsnių nebedėsime, šis Dr. 
A. Starkaus straipsnis turi 
daug vertingų minčių, kurios ir 
įsidėmėtinos ir, tur būt, vi
siems priimtinos, šokių reikalas 
taip pat yra sušvelnintas iki 
lietuviškų šokių ir žaidimų. Jis 
jau pastatomas kitoje šviesoje. 
Ar visiems tai priimtina ir ar 
visiems bus galima įpiršti lietu
viški šokiai, kitas jau klausi
mas. Nemestinas aštrus žodis ir 
tiems lietuviams, kurie repat
riacija tiktai gelbėjosi iš nelai
mės. o lietuviai paliko visu sa
vo kūnu r siela. Kai reikia vi
sas jėgas telkti kovai, — tokia 
pagrindinė straipsnio mintis, — 
pro skaudamas vietas praeiki
me jų nebakšnodami, kiek tik 
galima. Aiškūs buvę agentai, be 
abejo, netoleruotini, bet vargu 
kas taip daro.

Sausio 30 d. “The Nevv York 
Times” sporto skyriuje, rašy
damas apie olimpijadas ir So
vietų Sąjungos krepšininkų pa
jėgumą, prisiminė ir mūsų ži
nomą sportininką Fr. Lubiną. 
Ten prisimenama, kad Fr. Lu
binas, buvęs Amerikos krepši
nio rinktinėje, po Berlyno olim- 
pijados nuvažiavęs į savo tėvų 
žemę Estiją (!) ir ten trenira
vęs vietos krepšininkus, kurie 
vėliau pasidarę Europos meis
teriai.

Šią klaidą po dviejų dienų, 
vasario 1, “The New York 
Times” atitaisė tame pačiame 
sporto skyriuje. Ten prisime
nama, kad Lubinas grįžo ne į 
Estiją, bet į Lietuvą, kur jo 
treniruoti lietuviai pasidarė 
Europos krepšinio meistrai. 
Toliau rašoma, kad, okupavę 
Pabaltijo valstybes, rusai rado 
gerų sportininkų, ir Sovietų Są
jungos rinktinėje buvo dau
giausia lietuvių žaidėjų. Ir ši 
rinktinė pasidariusi Europos 
meistru. Ten prisimenama ir 
bolševikinė “Tiesa” (lietuviš
koji) ir iš jos pacituojama, kad 
šį sportą išaugino bolševikų 
partija, ir už naują pergalę dė
koja draugui — didžiajam Sta
linui.

“The N. Y. Times” pastebi, 
kad ši sporto šaka buvo atneš
ta iš Amerikos ir jos meistrų 
ten išpopuliarinta ir pakelta į 
aukštą klasę.

“Amerikos Balsas” apie 
Lubiną

Vasario 3 d. popietinėje pro
gramoje “Amerikos Balsas” 
perdavė K. Jurgėlos padarytą 
pasikalbėjimą su Fr. Lubinu, 
kuris dabar gyvena Los Ange
les, savo gimtajame mieste. 
Pradžioje buvo prisiminta, kaip 
jis pateko į Lietuvą po Berly
no olimpijados (1936 m.), kur 
jis buvo Amerikos krepšinio 
komandos kapitonas. Po trum
po vizito, jis vėliau grįžo ir pa

Iš karto įmokėjusieji ne mažiau $100.00 bus 
GARBES PRENUMERATORIAI 

ir “Draugą” gaus per visą savo amžių.
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVENUE 
CHICAGO 8, ILL1NOIS, USA

Newark. N. J.
Ateitininką susirinkimas į- 

vyks vasario 9 d. 6 vai. vak. 
207 Adams St., Newark 5, N. 
J. Bus paskaita ir diskusijos 
prie vaišių stalo. Po to pasi
linksminimas. Kviečiami apy
linkės ateitininkai ir jų priete- 
liai atsilankyti. Valdyba

Graikijos M-nais laikais, kaip sako legendos. iaunikaitrs Paris 
buvęs (tasigrobes gražiąja Elena, dėl kurios kilęs ilgametis Trojos 
karas. Mažai trūko, kad ir dabar būtu tai atsitikę Kretos saloje. 
Jaunuolis;Uostas Kefaloyanni buvo Įiasigrobes šia dailiąja mergi
nu Ta«e»oula. Jos tėvas’ Petrakoyoryi nip
linijai, kuri jaunuoli suėmė ir pasodino i'jft 
toj^ sujudo: vieni stojo vienon, kiti kiton pusėn. Galėjo p 
ir civilinis karas, bet jo išvengta. Tassoula pargriūto pM 
tostas jaučiasi nusivylęs*

siliko net porą metų, kol atūžė 
karo audra. Jo treniruota Lie
tuvos rinktinė net du kartus 
pasidarė Europos krepšinio 
meistrais. Taip pat prisimena
ma, kad 1951 m. Paryžiuje So
vietų Sąjungos rinktinė laimėjo 
Europos krepšinio meistro var
dą. Toje komandoje žaidė lietu
viai, du estai ir gruzinas.

Fr. Lubinas savo žodyje į 
Lietuvos jaunimą prisiminė 
žaidimo pergalės ir pasidžiau
gė, kad šis amerikiečių atneštas 
sportas į Lietuvą taip prigijo. 
Jis kvietė jaunimą pasilikti iš
tikimiems senoms tradicijoms 
ir tėvų žemei, neprarasti vil
ties, kad Lietuva bus išlaisvin
ta. “Tada mes vėl susitiksime. 
Tegu jums Dievas padeda” — 
baigė jis savo žodį per “Ame
rikos Balsą” į Lietuvą. Taip pat 
savo sveikinimus perdavė ir 
Lubino žmona, amerikietė, bu
vusi Lietuvoje ir ten pramokusi 
lietuviškai. —p—-

BALT1MOR
Minėsime Vasario 16. Atei

nantis šeštadienis Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
diena. Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Taryba rengia platų 
minėjimą, šeštadienį., vasario 
16 d., vakare Lietuvių svetai
nės didžiojoje salėje bus balius 
kurio svečiais yra pakviesti 
miesto ir šteito aukštieji parei
gūnai. Sekmadienį, vasario 17 
d., 10 vai. šv. Alfonso bažny
čioje bus iškilmingos pamaldos 
Lietuvos intencija. Dalyvaus 
lietuviškos organizacijos su vė
liavomis.. Tą pačią dieną vaka
re Lietuvių salėje bus platus 
minėjimas su menine daiimi. 
Šią dieną atatinkamai paminės 
ir mūsų radijo pusvalandis.

Visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo paminėji
me. rengiamam vasario 16 ir 17 
d.d., dalyvauti.

Mūsų mirusieji. Sausio 30 d. 
mirė Juozas Šuopys, 68 m. am
žiaus. Palaidotas vasario 2 d. 
Holy Redeemer kapinėse. Pa
maldos už velionį buvo atlaiky
tos šv. Alfonso bažnyčioje. Li
ko našlė Uršulė Šuopienė ir dvi 
ištekėjusios dukterys, Lilija ir 
Johana. Giminės ir artimeiji 
velionio šeimai reiškia užuojau
tą.
Sodaliečių metinis susirinkimas

Sekmadienį, vasario 3 d., šv. 
Alfonso parap. sodalie'ės per 
8:30 vai. pamaldas priėmė ben
drai komuniją. Visoms narėms, 
at likusioms nustatytas religi - 
nes pareigas, buvo įteiktos at
minimui Šv. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo statulėlės..

Bažnyčia ir pasaulis
• Popiežius Pijus XII * vėl 

paskyrė 25,000,000 lirų (apie 
37,000 dol.) darbininkų koloni
jų namų statybai. 1949 metais 
šiems reikalams Popiežius bu
vo paskyręs 75,000,000 lirų.

• Kard. F. Spellmanas, viešė
damas Romoje, aplankė Šiaurės 
Amerikos kolegiją, kur studi
juoja nemažas skaičius JAV 
katalikų kunigų.

• Vysk. F. J. Sheen, Nevv 
Yorko arkiv. pagalbininkas, va
sario 12 d. pradės ciklą paskai
tų per televiziją “Ar verta gy
venti?”

• Brooklyno vyskupijoje yra 
apie 50 centrų, kur duodamos 
katekizmo pamokos suaugu
siems nekatalikams. Vysk. Mol- 
loy kreipėsi į visus parapijų 
klebonus, prašydamas paragin
ti lankyli šiuos informacijos 
centrus. Per paskutinius 14 me
tų šiuos kat. apaštalavimo cent
rus lankė per 17,000 vyrų ir 
moterų. Iš jų 10,000 buvo ne- 
katalikų.

• Amerikos katal. universite
te VVashingtone, D. C., studi
juoja 150 užsieniečių studentų 
iš 39 tautų.

• Kat. Caritas ligoninėje, 
Nevv Orleane, džiovininkai ligo- 
nys kasdien kalba rožančių. 
Sanatorijoje yra per 200 neka- 
talikų ligonių. Dalis iš jų ruo
šiasi pereiti į kat. tikėjimą.

• Trys dideli tiltai naujojo
Nevv Jersey plento yra dedi
kuoti antrojo pasaulinio karo 
didvyriams. Visi katalikai. Pir
masis kun. J. P. Washington, 
armijos kapelionui, žuvusiam 
begelbstint draugus, kai buvo 
torpeduotas Dorchesterio uos
tas. Antrasis, per Heckensack 
upę, pavadintas vardų trijų bro
lių Levvandouskių, kurie paro
dė daug karžygiškumo kovose. 
Tretysis, per Raritan upę, gavo 

'vardą John Basilone, tragiškai 
žuvusio P. Pacifike. Jie visi ki
lę iš Nevv Jersey.

ES ŽINIOS
Stutlėles įteikė sodaliečių dva
sios vadas, kun. Edvardas Sar
gus.

Po pamaldų buvo bendri pus
ryčiai parapijos patalpose ir 
visuotinas metinis susirinki
mas. Dalyvavo daug narių. 
Perrinkta šiems metams val
dyba.

Mary lando gubernatorius
vasario 16-sios proga išleido 
dekleraciją, kuria visoje valsty
bėje paskelbė vasario 16-ją Lie
tuvos Respublikos Diena.

Paterson, N. J.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Šventė čia minima vasario 17 
d., sekmadienį. Rytą 10.30 vai. 
šv. Kazimiero parap. bažnyčio
je bus pamaldos už mirusius ir 
nukankintus dėl Lietuvos lais
vės. 3 vai. p.p. VVashington 
Hali įvyks iškilmingas visų lie
tuvių susirinkimas, kur kalbės 
žymūs kalbėtojai iš Ne v Yor
ko ir kitur. Bus įdomi meninė 
programa. Susirinkime bus pri
imti nutarimai dėl lietuvių žu
dymo sustabdymo ir Lietuvai 
laisvės grąžinimo. Visi Paterso- 
no ir apylinkių lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti. Kankina
mi ir žudomi broliai ir giminės 
laukia jūsų balso ir paramos. 
Moterys ir mergaitės laukia
mos pasipuošusios tautiškais 
rūbais. Minėjimą rengia ir vi
sus kviečia dalyvauti lietuviš
kų organizacijų delegatų iš
rinktas komitetas.

ĮSIGYKITE NAUJUOSIUS TREMTIES LEIDYKLOS 
LEIDINIUS: Putino, Altorių šešėlyje. 3 tomai viename li- 
o įrišime. Kaina — 4 dol. Igno šeiniaus, Kuprelis. Lino 

__ kainšr-1-*-2 dbl.'V. ^lanto. Pragaro Pošvaistės. Lino 
įrišime, kaina 3.50 dol.’ Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

PAŠVAISTE, 563 Hemlock St., Brooklyn 8, N. Y.
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MOTERŲ ŽURNALAI JAV
JAV leidinių tarpe moterims 

skirta spauda užima svarbią vie
tą. Jos leidžiama daug ir mili
joniniais tiražais. Iš moterų 

žurnalų, apie kuriuos šiame 
straipsnyje bus kalbama, popu

liariausio “Ladie’s Home Jour
nal” tiražas siekia 4,700.000. 
Pasaulyje tik du žurnalai pra
lenkia jį savo tiražu — “Life” 
su 5,200,000 ir “Reader’s Di- 
gest” su kiek didesniu kaip 8,- 

000,000 tiražu.
Be “Ladie’s Home Journal” 

daugiausia skaitomas seniau
sias JAV moterų žurnalas “Mc- 
Call’s.” Toliau seka “Women’s 
Home Companion”, penki žy
miausieji madų žurnalai—“Vo- 
gue”, “Harper’s Bazaar”, “Ma- 
demoiselle”, “Glamour” ir 
“Charm” — ir žurnalai “To- 
day’s Woman” bei “Good 
Housekeeping”. Be šių yra dar 
kelios dešimtys madų ir vieti- 
no pobūdžio žurnalų.

Žurnalas vietoje evangelijos
Šie žurnalai plačiai skaitomi.

Jų skleidžiamos mintys turi di
delės reikšmės bei įtakos JAV 
moterų tarpe. Iš skaitytojų at
siliepimų galima matyti, kad 
kai kurioms amerikietėms “La
die’s Home Journal” yra tapęs 
tikra evangelija. Kitos griežtai 
laikosi “McCall’s” nurodymų, 
vis tiek, ar tai liečia madas, ar 
šeimyninio gyvenimo proble
mas.

Žurnalų turinys
Visi minėtieji žurnalai, neiš

skiriant nė madų žurnalų, dalį 
savo vietos skiria bendro po
būdžio straipsniams. Jie infor
muoja moteris vidaus ir užsie
nio politikos klausimais, liečia 
sveikatos, psichologijos klausi
mus ir kitas sritis. Bendradar
biauja tiek moterys, tiek ir žy
mūs vyrai. Bendroje pobūdžio 
straipsnių skyriuje vyrai net 
dominuoja.
šalia bendro pobūdžio straips

nių yra ir specialiai moterų 
reikalus liečiančių. Čia galima 
rasti vedamosios minties 
straipsnių, kurie turėtų for
muoti moterų mentalitetą (nu
sistatymą). auklėti ir nurodyti 
veiklos kryptį. Tačiau tokių 
minčių daugiau galima rasti 
tik “Ladie’s Home Journal”, ir 
tai daugiausia tik moterų lygy
bės klausimu. Kituose tokių 
straipsnių nedaug tespausdina- 
ma. Didelę tų žurnalų dalį už
ima beletristika. Skiriama šiek 
tiek vietos ir poezijai.

Kiti sraipsniai liečia grynai 
praktinius dalykus. “Ladie’s 
Home Journal” jie yra suskirs
tyti į šiuos skyrius: Mados ir 
grožis. Maistas ir namų tvar
kymas, Architektūra, Vidaus 
dekoravimas ir Daržininkystė. 
“McCall’s” šio pobūdžio straips
nius grupuoja šitaip: Vaikai, 
Maistas. Namų priežiūra. Na
mai ir jų įrengimas. Grožis. Ma
dos. Pavyzdžiai. Kiti žurnalai 
turi panašius skyrius. Likusią 
didžiąją žurnalo dalį paprastai 
užima reklamos.

Paremkime ALRK Moterų Sąjungos vajų

pradedantiems rašytojams. Per 
juos ne vienas vėliau garsus 
rašytojas išėjo ir prasiskynė 
kelią į viešumą. Gal net keista, 
bet kaip tik madų žurnalai yra 
iškėlę ne vieną garsų rašyto
ją, nes kiti didieji žurnalai 
pradedančių rašyti kūrinius ne
noriai tespausdina.

Reklamos viską užmuša
Sklaidant milžiniškos apim

ties (ligi 250 pusi.) moterų žur
nalus, noroms nenoroms meta
si į akis, kad per reklamas kar
tais sunku surast net straips
nius. Kai kurie žurnalai taip y- 
ra “užmaskavę” reklamom tu
rinį, kad jį vos surandi, praver
tęs keliasdešimt puslapių.

Tiesa, reklamos yra pagrin
dinis didžiųjų žurnalų pajamų 
šaltinis, bet moterų žurnaluose 
jos užima ypatingai daug vie
tos. Paėmus vieną būdingą 
“Ladie’s Home Journal” nume
rį (1950 m. kovo mėn.), ran
dame iš 1088 skilčių 626 skiltis 
reklamų ir dar 100 skilčių, 
skirtų netiesioginei reklamai: 
apie madas, kosmetiką ir namų 
dekoravimą su nurodymais, 
kur galima visų tų daiktų įsi
gyti. Tuo būdu tik 362 skiltys 
lieka straipsniams ir beletristi
kai.

Visu savo nuogumu reklama 
reiškiasi madų žurnaluose, kur 
naujų modelių gyrimui nesigai
lima aukštų žodžių. Biznieriška 
fantazija kartais tiek įsibėgėja, 
kad pradeda kliedėti nesąmo
nes. pav. “tinkama suknelė 
jums parūpins audienciją”, 
“miegodama dryžoj pižamoj, 
pasiimi su savim į lovą visą 
sezono naujausią madą” ir p. 
Šitokie perdėjimai kartais jau 
atrodo kaip koks iš protingo 
žmogaus pasityčiojimas. Ne 
veltui vienas literatūros kriti
kas. rašydamas apie madų žur
nalus, pasakė, jog jie sureda
guoti aukščiausios skaitytojui 
paniekos dvasioje. Bet pasitai
ko ir dar blogesnių dalykų. Tai 
beletristikoj užmaskuota rek
lama. Kažkodėl novelių veikė
jos vis važinėja apsipirkti, ir 
tai vis į tokias žinomas krau
tuves bei perka labai praktiš
kus dalykus. Blogiausia, kad 
tų žurnalų redaktorės šio da
lyko visai nelaiko blogu ir to
kios negarbingos reklamos vi
sai nesigėdi. Jos sako, jog au
torius turi žinoti, apie ką jis ra
šo. Ne be pagrindo tad kyla 
mintis, kad tokias pajamas ir 
tokius bendradarbius turį žur
nalai galėtų būti žymiai geres
ni.

krypties. Dauguma jų propo- 
guojamų minčių prasilenkia su 
krikščioniškomis idėjomis. Tarp 
jų yra ir gerų, teigiamų straips
nių, pa v. Dorothy Tompson. Ji 
griežtai pasisako už krikščio
niškąją moralę, besąlygiškai at
meta ateistinį materializmą ir 
duoda visai sveikų, gerų min
čių. Tačiau dauguma kitų ben
dradarbių savo straipsniuose 
giria tokius krikščioniškajai 
moralei priešingus dalykus, 
kaip skyrybas, vaikų skaičiaus 
apribojimą ir pan. “Ladie’s 
Home Journal” paskutiniuoju 
laiku yra pradėjęs akciją už 
moterų laisvę. Moterų laisvė 
yra geras ir pageidautinas da
lykas, tačiau šis žurnalas nuei
na taip toli, kad jo siūlomoji 
“laisvė” tepasitarnauja tik 
šeimos griovimui ir moters pa
žeminimui.

Amcrikos Lietuvių Rymo 
Katalikių Moterų Sąjungos 
naujų narių verbavimo vajus, 
prasidėjęs su Naujais Metais, 
.tęsis šešis mėnesius.

ALRK Moterų Sąjunga yra 
jau 38 metus gyvuojanti fra- 
ternalė savišalpos organizacija. 
Jos tikslas — apjungti visas 
katalikes lietuves, nežiūrint 
amžiaus skirtumo. Organizaci
ja turi tris skyrius — pomirti
nį, pašalpos ir apšvietos. J juos 
galima įstoti pagal pasirinki
mą.

ALRK Moterų Sąjunga turi 
69 kuopas. Tai yra stipriausia 
ir turtingiausia lietuvių mote
rų organizacija visoje Ameri
koje. Ji yra vienintelė moterų

Kotryna Grigaitytė

SESEI TfcVYNĖJE

Kaip žolelė maža tarp griuvėsių 
Taip stiebias viltis lūkesy, 
Kad Tave kada nors matysiu 
Kaip savąjį veidą namų šuliny.

Simpatijos bolševikams blėsta

Politiniu atžvilgiu moterų 
žurnaluose, kaip ir kitoje libe
ralinėje spaudoje. anksčiau 
reiškėsi geroka dozė simpatijų 
Sovietams bei jų satelitams. 
Bet prieš keletą metų buvo pa
sukta kitu keliu. Tas pakitimas 
ypač pastebimas “McCalls”. 
Prieš ketveris metus šis žurna
las rašė, kad Sovietų santvarka 
stovi ant sveikų pagrindų ir ne 
kartą savo straipsniuose pasi
tarnavo sovietinės santvarkos 
populiarinimui amerikiečių tar
pe. Tačiau dabar toji mintis 
“McCall’s” neprasikiša. Vietoj 
to jis yra paruošęs Amerikos 
ekskomunistės E. Bentley atsi
minimų seriją.

Tenai, kur mes girgždinom svirtį 
Ir audeklus tiesėm abi,' 
Sugrįšiu, gal būt, tik numirti — 
Taip nuneša laikas toli...

Kaip pienės papurusios pūką 
Išsklaidė mus vėjai Rytų. 
Kokiame kelyje suklupus 
Apraudi dienas savo Tu?

Aklieji juk praregi kartais — 
Tokia yra Dievo valia... 
Regiu aš Tave vis prie vartų 
Bestovint balta skarele.

organizacija, turinti savo mėne
sinį laikraštį “Moterų Dirvą”, 
kuris skatina kuopų veikimą, 
remia Katalikiškąją Akciją ir 
informuoja apie katalikių mo
terų veiklą visame pasaulyje.

Vajaus metu yra užmegsti 
ryšiai su katalikių moterų or
ganizacijomis Kanadoj, Austri
joj, Anglijoj, Škotijoj, Prancūzi
joj, Argentinoj ir Brazilijoj, sie
kiant suvienyti katalikes mote- 
riis, išplatinti laikraštį ir įkur
ti apšvietos skyrius minėtuose 
kraštuose.

Vajaus proga kreipiamės į 
visas Amerikos lietuves katali
kes moteris, kviesdamos kuo 
gausiausiai stoti į ALRK Mote
rų Sąjungą. Primename, kad, 
įstojant vajaus metu, nereikia 
mokėti įstojimo mokesčio.

Beveik kiekvienoj lietuvių 
parapijoj yra Moterų Sąjungos 
kuopa. Raginam visas moteris 
prie tų kuopų prisirašyti. Jei 
kur kuopos nėra, prašom ją 
suorganizuoti. Nauja kuopa ga
li būti įkurta iš dešimties na
rių.

Kreipiamės ypač į moteris, 
atvykusias iš tremties, nes jūsų 
įstojimas gaji padėti šiai orga
nizacijai gražiai augti ir klestė
ti. Šis raginimas turėtų būti ge
rai suprastas ir nelikti be at
garsio, nes išaugusi ALRK Mo
terų Sąjunga galėtų būti stip
riausias lietuvių katalikių mo
terų balsas visoje Amerikoje.

Moterų Sąjungos seimai 
vyksta kas dveji metai. Kaip 
gražu, kai suvažiuoja moterys 
iš visų valstijų, nuo Kaliforni
jos iki Maine, ir aptaria savo 
reikalus, tikslus, pasikeičia nuo
monėmis .

Pasiklauskit savęs, argi ne 
gėda mums, kad kitų tautų mo
terų organizacijos auga ir kles
ti, o mes, lietuvės katalikės 
moterys ir merginos, turėda
mos tokią kilnią organizaciją, 
jai nepriklausome?

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės į savo Valstijos Di
rektorę

Nuotrauka V. Augustino

ir gyvenimas
• Stasė Prapuolenytė, eilę 

metų gyvenanti Londone ir ak
tingai dalyvaujanti Anglijos 
lietuvių gyvenime bei atstovau
janti lietuvius tarptautiniuose 
sambūriuose, persikelia ilges
niam laikui į Kanadą.

• G. Gudauskienė, gyvenanti 
Bridgeporte, bakalaureato 
laipsniu baigė Roosevelt kole
gijos muzikos skyrių.

• Dr. I. Jasevkintė, gyvenan
ti Columbus, Ohio, išlaikė eg
zaminus gydytojos praktikai 
gauti. Šiame mieste ji yra vie
nintelis lietuvių kilmės gydyto
jas.
• Alina Figeroa, Čilės delega

cijos prie Jungt. Tautų narė, 
šios sesijos metu pirmininkau-

Anglijos liet. kat. moterų 
suvažiavimas

Sausio 20 d. Graigneuk, Ško
tijoj, įvyko Lietuvių Katalikų 
Moterų Draugijos visuotinis 
suvažiavimas. Dalyvavo 34 de
legatės. Suvažiavimas aptarė 
draugijos veikimo klausimus ir 
išrinko naujus vadovaujamuo
sius organus. šiems metams 
draugijos pirmininke išrinkta 
U. Juodišienė.

Bietu Amerikos katalikių mergaičių<- <- *- 
suvažiavimo nutarimai

Montevideo, Urugvajuje, įvy
ko 11 Pietų Amerikos kraštų 
katalikių mergaičių konferen
cija. Suvažiavimas tarp kita 
ko, įteikė Jungt. Tautoms pro
testą prieš komunistiniuose 
kraštuose vykstančius nusižen
gimus žmogaus teisėms, komu
nistų įvykdytus tūkstančių vai
kų nuo jų tėvų pagrobimus ir 
Bažnyčios anapus geležinės už
dangos persekiojimą. Taip pat 
priėmė eilę rezoliucijų, kurių 
svarbesnės yra šios:

1. Mergaitė .katalikė šiandie
niniame pasaulyje privalo: a. 
pasireikšti didesniu šventumu,
b. siekti pilnutinio pasiruošimo, 
kuris jai leistų visose sąlygose 
atlikti visus moters uždavinius,
c. dirbti kiekvieno krašto krikš
čioniškų jėgų apjungimui bend
ram darbui, o taip pat jų koor
dinacijai tarptautinėe plotmė-

2. Stengtis sustiprinti bei gin
ti krikščionišką šeimą.

3. Melstis, kad atsi
rastų daugiau pašaukimų į 
kunigus ir vienuolius. (Dėl di
delio Pietį} Amerikoj kunigų 
trūkumo šis klausimas ten yra 
pirmaeilės svarbos).

Baigdamos suvažiavimą, da
lyvės pareiškė pasiryžimą dirb
ti. kad pasauly įsiviešpatautų 
teisingumu ir artimo meile pa
grįsta taika.

ŠAUKIAMAS PASATU. KAT.
MERGAIČIŲ FEDERACIJOS 

KONGRESAS

NUMIRĖ STIPRIAUSIA 
PASAULIO MOTERIS

Stasę Strazdienę,
135 Liberty St., Linden, N. J. 
arba į Centro Pirmininkę

Jule Mark,
9 Dean St., Worcester 2, Mass.

Ir storosios turi teisę 
gyventi

Anglų parlamento atstovė 
Bessie Braddock. iš Liverpoo- 
lio, pasipiktino, kad madų pa
rodose drabužiai rodomi tik 
jaunoms ir lieknoms moterims. 
Su šiuo dalyku ji ryžosi stoti į 
kovą ir vienoj paskutiniųjų ma
dų parodų pati kaip menakenas 
demonstravo drabužius apkū
nioms moterims. Jos šūkis — 
kad ir apkūnios moterys turi 
teisę gyventi.

Bendradarbiai
Suprantama, kad tokio mas

to žurnalai pritraukia ir didelio 
masto toi vardo bendradarbius. 
“Ladie’s Home Journal” savo 
nuolatinių bendradarbių sąraše 
turi Mrs. E. Roosevelt, kuri ve
da skiltį “Jei manęs klaustu- 
met.” Rašo taip pat žinoma 
žurnaliste ir politinė komenta
torė Dorothy Thompson. Be 
šių įžymybių moterų žurnaluo
se bcndrad.#biauja žymūs 
psichiatrai bei psichologai, vi
suomenininkai. pedagogai ir k.

Moterų žurnalai, kaip minė
ta, spausdina daug beletristi
kos. Ne visi tie dalykai būna 
ditielėš meninės vertės. Tačiau 
pasitaiko ir labai vertingų. O 
ryšium su tuo dar paminėtinas 
vienas reikšmingas dalykas. Tie 
žurnalai laikosi tradicijos leisti 
savo puslapiuose pasireikšti

Idėjiniu atžvilgiu visi minė
tieji žurnalai yra liberalinės

Prasilenkia su krikščionišku 
nusistatymu

/ ■■■

Velykų meru, balandžio 15- 
19 d., Romoje šaukiamas Pa
saulinės Katalikių Mergaičių 
Federacijos kongresas. Kongre
sas skiriamas oficialioms atsto
vėms, vedėjoms, kovotojoms ir 
aktyvioms katalikių mergaičių 
narėms, kurios dirbs studijų 
rateliuose. Jo metu bus nagri
nėjama visa eilė šiais laikais 
ypatingai aktualių klausimų: 
gyvasis tikėjimas — mano pro
blema, gyvasis tikėjimas ir 
šiandieninės srovės, gyvasis ti* 
kėjimas ir jo spinduliavimas. 
Kongreso dalyves priims au
diencijoj šv. Tėvas ir bus su
ruošta visa eilė įvairių iškilmių, 
pasirodymų bei iškylų susipa
žinti su Amžinuoju Miestu. Ita
lės katalikės mergaitės ruošia 
kongreso dalyvėms draugišką 
pobūvį, kurio metu tautinės 
grupės pasirodys su savo tauti
niais šokiais bei dainomis, ir 
vienam Romos stadijonų bus 
suruošta mergaičių sporto 
šventė.

Kongreso reikalu lietuvės ga
li kreiptis į Dr. N. Bražėnaitę, 
81 Avenue de la Bourdonnais, 
Paris. 6e

Bronx ligoninėje mirė Kati 
Sandvvina, nepaprasto stiprumo 
moteris. Jos tėvai buvo cirko 
artistai. Pati Kati Sandwina 
pradėjo savo cirko artistės kar
jerą, būdama dvejų metų am
žiaus, ir visą savo gyvenimą 
dirbo įvairiuose cirkuose. Ši 
210 svarų sverianti moteris sa
vo 156 svarų vyrą išmesdavo į 
orą ir. viena ranka pagavusi, 
ore balansuodavo. Iš jos cirko 
numerių buvo pagarsėjus “Ka
ruselė”, kur ji ant krūtinės iš
laikydavo šešis karuselėj besi
supančius žmones, ir “Tiltas”, 
kur ji laikydavo parėmusi til
tą, kuriuo žygiuodavo 40 vyrų 
ir 4 arkliai.

Iš mažo kabareto j filmo 
žvaigždes

Neseniai netikėta laimė išli
ko Berlyno mažosios scenos ak
torę Cordy Ritter. Mažame ka
barete .ją pamate atliekant pro
gramą žinomas anglų filmo re
žisierius Carol Reed ir tuojau 
pat užangažavo artimiausio sa
vo didelio filmo svarbiausia vei
kėja.

Kanados penketnk&s sulaukė jau 17 
motu. Seserys susirūpinusios, kaip 
jos toliau drauge išsilaikys, kai šir
dis ims baNau plakti...

janti Žmoniškumo ir žmogaus 
Teisių Komisijai, paskirta Či
lės atstovo Saugumo Tarytoje 
pavaduotoja. Tai yra pirmoji 
moteris, atstovaujanti savo 
karštą Saugumo Taryboje.

Atgijo užmiršti krinolinai
pri- 
gat- 
yra 
į ,ią

Kai mums prieš porą dešim
tų metų mamos ir senelės pa
sakodavo apie krinolinų madą, 
mes netverdavom juokais — 
taip jie atrodė tolimi mūsų lai
kų drabužiams; tokie nepato
gūs ir juokingi. Atrodė, kad 
krinolinai niekad daugiau ne
bebus vartojami, kad jų am
žius praėjės, ir gyvi jie tik se
nelių pasakojimuose. Tačiau 
šiemet madų valdovai mote
rims padarė staigmeną — iš
traukė iš madų archyvų kri
nolinus — ir štai jums naujie
na!

Krinolinas yra elastingos 
medžiagos lankas, pritvirtintas 
prie apatinio sijono, kad viršu
tinis sijonas plačiai kristų į ša
lis. šiemetinius kietuosius kri
nolinus kartais pavaduoja kie
tai iškrakmolyti apatiniai sijo
nai. Ir taip daugelio nustebi
mui Paryžiaus bei kitų didmies
čių gatvėse ir salionuose grak
ščiai vėl banguoja praeitų lai- 
plačiais sijonais ir viliodamos

savo vapsvos liemenėliais. 
Krinolinai, o ypač krakmolyti 
apatiniai sijonai, dėvimi ne tik 
su vakariniais drabužiais, bet 
ir su trumpesnėmis dienos suk
nelėmis. Arčiau įsižiūrėjus, da
bar tie krinolinai neatrodo jau 
taip blogai. Jei nebūtų nepato
gūs, gal būtų ir priimtini. La
kų damos, šlamėdamos savo 
bai platūs sijonai išryškina 
ploną liemenį ir visą figūrą da
ro labai moterišką ir grancin- 
gą. O dėl grožio moterys juk 
daug nepatogumų pakelia.

Pelenės laimė
Iš neturtingos Valijos provin

cijos prieš kiek laiko atvyko į 
Londoną 25 metų kalnakasio 
duktė laimės ieškoti. Mergaitė 
turėjo gerą balsą ir visą laiką 
svajojo prasimušti į daininin
kes, bet, būdama labai netur
tinga, turėjo pradėti savo kar
jerą dainuodama gatvėse, 
tariant akordeonui. Tokių 
vės dainininkų Londone 
pilna, ir ilgą laiką nieks
nekreipė dėmesio. Bet kartą ją 
dainuojant išgirdo vieno laik
raščio reporteris, ir savo laik
raštyje aprašė jos istoriją. Po 
poros dienų atsiliepė žymi gy
dytoja. kuri, per savo asmeni
nius ryšius su Londono diduo
mene, nukreipė vargšę gatvės 
dainininkę į I-ondono operą. . 
mergaitė pasirodys tikrai gabi, 
ji .ją savo lėšomis siųs studijuoti 
dainavimą į Vieną ii- Milaną Ir 
šiais laikais pasitaiko pelenių, 
kurioms kaip pasakoj nusišyp
so laimė.

♦

Kvečiame pačiam įsigyti ir ligoniui tautiečiui Vokieti/.>i 
užsakyti įdomiausią apie Fatimą knygą, kuri išveista net 

7 svetimas kalbas.i

MARIJA KALBA BASAI I II i
264 pusi., 18 fiaveikslų. kaina 2 dol.

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
FATIMOS KNYGA, 122 Canton St.. Stoiighton, Mass.
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DARBININKAS

Vasario 16 proga susirenka 
tiek daug korespondencijų, kad 
jų neįmanoma į vieną numerį 
sutalpinti. O jos reikšmingos—* 
praneša apie minėjimų laiką ir 
tvarką. Dėlto šio numerio 6 
pusi, išleistas dviejų laidų. Vie
na iš ių skirta Clevelando, Det
roito ir Daytono aplinkėms.

TARP AMERIKOS LIETUVIU
WATERB(JRY, CONN

PITTSBURGH, PA-

riebalams paskirta 25,00 
Vasario 17 d. užprašytos

■ Perrinkta

• Prof. K. Pakštas vasario 1 
d. skaitė paskaitą organizaci
niame Vid. Europos Federali
nio Klubo susirinkime. Cleve- 
lande. Paskaita sukėlė įdomių 
diskusijų. įsteigto klubo pirm, 
išrinktas Mikulaš šprinc. žy
mus Slovakijos poetas ir rašy
tojas. patyręs keletą mėnesių 
rusiškos okupacijos, sekr. Her- 
berts Salaks. latvių veikėjas. 
Kitame susirinkime pasižadėjo 
daugiau tautų dalyvauti, tuo
met bus papildyta valdyba. 
Klubui suorganizuoti gražiai 
pasidarbavo Ign. Malinauskas 
ir VI. čyvas.

• J. Gobis, mūsų laikraščio 
bendradarbis, atostogavęs Kali
fornijoje. Los Angeles pas savo 
sūnų ir gydėsi koją, sužeistą į 
Amerikos krantą lipant. Šio
mis dienomis jis vėl grįžta į 
Clevelandą. Būdamas Los An
geles jis buvo angažuojamas 
lietuvių kalbos mokytoju į vie
ną karo mokyklą Monterrv. 
prie San Francisco. bet nuo pa
siūlymo atsisakė.

Kan. J. Končius padovanojo 
Nek. Pr. Seserų senukų poilsio 
namams gražią Marijos stovy- 
lą. Seselės ir senukai dėkingi 
geradariui. Senatvės poilsio na
muose šiuo laikv yra 32 gyven
tojai: 14 moterų ir 9 vyrai. Se
nukus globoja keturios seselės. 
.Namo vyresnioji yra gailestin
ga sesuo — Sės. M. Michaelė 
(vysk. V. Brizgio sesuo).

šv. Vardo dr-jos metinė 
šventė įvyko sausio 13 d. 8 v. 
Nariai išklausė šv. mišių ir pri
ėmė šv. komuniją. Po pamaldų 
buvo susirinkimas.
1952 m. valdyba: pirm. J. Že
maitis. vicepirm. J. Jakštas, 
prot. rašt. F. Vitkauskas, sekr. 
P Jokubauskas. iždin. M. Bo- 
gušas. maršalka A. Šambaris. 
Pereitais metais draugija su
ruošė tris parengimus atvirame 
ore ir svetainėje. Kiekvieno 
mėnesio antrąjį sekmadienį už- 

. prašomos šv. mišios ir bendrai 
einama šv. komunijos.

nimo 
dol. 
šv. mišios už kenčiančią Lietu
vą. Išrinkta nauja ALRK Fe
deracijos valdyba: pirm. A. J. 
Aleksis. vicepirm. M. Kali
nauskienė. ir V. Kuzmickas, 
sekret. N. Meškūnienė ir M. 
Andrikytė, iždin. P. Jokubaus- 
kas. maršalka J. Jakštas.

! Dar šiandien j
> Užsisakykite dailųjį Lietuvos į
> vaizdų albumą į

LDS 5 kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 27 d. Susirinkimą 
pradėjo malda dvasios vadas 
kun. J. Valantiejus. po to pa
sveikino susirinkusius ir davė 
gražių patarimų, kas reikia da
ryti ir ko vengti šių dienų dar
bininkui. Taip pat sveikino A. 
J. Aleksis. Išrinkta atstovai į 
Altą — dr. V. Maurutis. V. 
Urbonas ir P. Jokubauskas. 
Atstovai į ALRK Federaciją — 
A. šambaris. A. Klevas ir P. 
Jokubauskas.

Nutarta suruošti prakalbas 
su diskusijomis apie LDS orga
no "Darbininko” platinimą ir 
sustiprinimą LDS kuopos vei
kimo. Diskusijos įvyks kovo 9 
d. šv. Juozapo parapijos audi
torijoje. Jose dalyvaus vienas 
TT pranciškonų ir LDS centro 
valdybos atstovas. Tam įvyk
dyti sudaryta komisija. į kurią 
įėjo: N. Meškūnienė. M. Kari- 
nauskienė. dr. V. Maurutis. V. 
Urbonas ir P. Jokubauskas.

Birželio mėnesį nutarta su
ruošti pikniką pas LDS narį J. 
Žemaitį. 378 VVilson st.

Išrinkta 1952 m. valdyba:/ 
pirm. P. Jokubauskas. vicepiry 
minink. dr. V. Maurutis, seku. 
N. Meškūnienė. iždin. V. Urbo
nas. kasos globėjai — Z. Kara
lius ir P. Jokubauskas, maršal
ka A.<Klevas. Susirinkimas nu
tarė paaukoti 10.00 dol. Altui. 
Lietuvos neprikl. minėjimo me
tu.

Vasario 16-sios minėjimas į- 
vyks vasario 17 d. 6 vai. vak. , 
šv. Juozapo parapijos salėje. ; 
Visi lietuviai kviečiami minėji- ; 
me dalyvauti ir atnešti savo ; 
auką Tėvynės gelbėjimo reika- : 
lams. Būkime vieningi ir nepai- : 
sykime neprotingų agitacijų. 
Visi patrijotai lietuviai remia 
Vliką ir Altą savo aukomis ir 
moraline parama, kurie kovoja 
už Lietuvos laisvę.

šv. Juozapo parapijos choro 
koncertas ruošiamas vasario 24 
d. parapijos salėje. Chorui va
dovauja ir koncerto paruošimu 
rūpinasi muz. A. J. Aleksis.

Sunkiai serga parapijos kle
bonas kun. J. Valantiejus. Jam 
padaryta sunki operacija. Taip 
pat sunkiai serga LDS nariai: 
O. Jokubauskienė. J. Girdzi
jauskas ir V. Vitkus.

ALRK Susivienijimo 11 ir 
91 kuopos rengia savo 65 me
tų sukakties minėjimą — vaka- 
rie nę vasaro 10 d. 5 vai. vak. 
šv. Juozapo parapijos senosios 
mokyklos patalpose.

šv. M. Marijos Nek. Prasidė
jimo seserų gi Idos susirinki
mas įvyko vasario 3 d. Ta pro
ga jos turėjo gerai pavykusią 
Card Party. Koresp.

Atletų klubas, vadovaujamas 
kun. J. Girdžio. sausio 29 d. 
šv. Kazimiero mokyklos salėje, 
suruošė pobūvį su gausiais ir 
vertingais laimėjimais. Dalyva
vo labai daug žmonių.

Laisvosios Vidurio Europos 
klubo nariai buvo susirinkę 
sausio 28 d. Paskaitą skaitė 
prof. K. Pakštas apie minerali
nius Vidurio Europos turtus. 
Kitas susirinkimas įvyks vasa
rio 11 d., kuriame bus renka
mas naujas pirmininkas.

Metinis radijo bankietas, ku
rį rengia jaunieji Pittsburgho 
lietuviai. įvyks vasario 24 d.

*■

z

Ansonia. Conn

t

Nuoširdi padėka 
MRS. P. ZAMI’LEVIČ,

Pittsburgh. Pa. 
paaukodama $100.00, tapo 
Pranciškonų Spaudos Cent

ro Brooklyne amžina 
rėmėja.

T. JUST. VAŠKYS, O.F.M. 
Provincijolas

Lietuvių Piliečių klube. Meninę 
programą išpildys Čiurlionio 
ansamblio oktetas, vadovauja
mas muz. Mikulskio.

S. Gabaliauskas iš Chicagos 
lankėsi pas savo pažįstamus 
Pittsburghe.

Muz. Z. Nomeika, šv. Kazi
miero parapijos vargonininkas, 
dėjęs daug pastangų suorgani
zuoti chorą, vasario 2 d. nuo tų 
pareigų atsisakė. Žada grįžti 
į Rochester, N. Y., kur yra pa
silikusi jo žmona.

Prof. K. Pakštas vasario 1 
d. buvo nuvykęs į Clevelandą 
įsteigti ten Laisvosios Vidurio 
EuropOs klubo.

Mirė Kazimieras Senunas. 
Gedulingos pamaldos už jo vėlę 
buvo atlaikytos sausio 30 d. šv. 
Vincento bažnyčioje.

Susituokė P. Kasperavičius 
su F. Jenkienė. Moterystės sa
kramentą vasario 2 d. suteikė 
kun. B. Mikalauskas, OFM.

Tėv. B. Mikalauskas, OFM, 
šiuo metu pavaduoja atosto
gaujantį kun. J. Mišių.

Tevvne Lietuva
į

WOR€ESTER, M A S S

Paruošė
VYT. AUGUSTINAS

Užsakymus siųsti:
FRANCISCAN FATHERS,

680 Bushvvick Avė.,
Brooklyn 21, N. Y.

ALRK Federacijos susirinki
mas įvyko sausio 27 d. Pirm. 
A. J. Aleksis pradėjo susirinki
mą ir pakvietė kalbėti buv. Lie
tuvos seimo atstovą J. Valai
tį. Prelegentas labai gražiai 
nurodė draugijų bendradarbia
vimo galimybes ir jų darbo 
reikšmę, plečiant katalikišką
sias idėjas visuomenėje. Taip 
pat gražių patarimų davė kle
bonas kun. J. Valantiejus. Au
kų surinkta 22.25 dol. Federa
cijos centrui, o Lietuvos laisvi-

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą rengia 
Alto skyrius. Minėjimas prasi
dės pamaldomis vasario 9 d., 
7.30 vai. šv. Antano bažnyčio
je.

Oficialioji minėjimo dalis bus 
sekmadienį, vasario 1 0d., 6 v. 
vakaro bažnyčios svetainėje. 
Atidarant minėjimą žodį tars 
vietos klebonas Gauronskas. Be 
to kalbės svečiai iš VVaterbu- 
rio: T. Matas ir J. Valaitis. Po 
oficialiosios dalies bus Water- 
burio šv. Juozapo parapijos 
choro koncertas, vadov. muz. 
A. J. Aleksio.

Visi ansoniečiai ir kaimyni
nių kolonijų lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti pasiklau
syti įdomių kalbų ir gražaus 
koncerto.

Korespondentas

Karo Veteranų šventė. Auš
ros Vartų parapijoje veikia K. 
Kureišos vardo katalikų vete
ranų postas. Sausio 27 d. para
pijos salėje įvyko naujos Posto 
vadovybės iškilmingas įvedi
mas į pareigas. įvedimo apei
goms vadovavo kelb. kun. K. 
Vasys ir pereitų metų Posto 
vadas A. Vaitkevičius. Šiais 
metais Postui vadovaus St. 
Vaškelevičius, pirmu jo padėjė
ju bus B. Borisas.

Gražioje iškilmių puotoje, be 
pačių veteranų, dalyvavo gau
sus kviestų svečių būrys. Kle
bonas K. Vasys ir kun. J. Jut- 
kevičius savo kalbose sveikino 
naujuosius Posto vadovus. 
Naujasis Posto vadovas reiškė 
pasiryžimą visomis išgalėmis 
stiprinti ir plėsti Posto veiki
mą; pirmoj eilėj naujoji Posto 
vadovybė rūpinsis įsteigti mo
terų padėjėjų postą. Puotai 
simpatiškai ir linksmai vadova
vo J. Rainys, žinomas katalikų 
veteranų darbuotojas. Pabaigai 
svečiams buvo parodyti keli 
filmai iš veteranų veikimo ir k.

Bravo, Vyčiai! Kaip žinoma, 
mūsų politiniai vadai pakvietė 
viso pasaulio lietuvius rašyti 
laiškus Jungtim Tautų (UNO) 
atstovams, dabar pasėdžiau- 
jantiems Paryžiuje, ir reikalau
ti. kad tie politikai keltų savo 
balsą prieš rusiškuosius tiro- 
,nus, naikinančius mūsų tautą.

Kun. J. Jutkevičiaus rūpes
čiu. Aušros Vartų parapijos 
Vyčių 116 kuopos nariai parašė 
265 laiškus UNO atstovams ir

laiškus kitoms USAdar 203 
institucijoms.

Ruošiamės Vasario 16-ai
Šios didžiosios lietuvių dienos 

sukaktuves Aušros Vartų para
pija minės vasario 17 d.. 11 vai. 
bus iškilmingos pamaldos ir 4 
vai. p.p. iškilmingas susimki- 
mas. Bus kalbų, choro dainų, 
taurinių šokių ir deklamacijų. 
Kviečiami dalyvauti visi lietu
viai.

Sukruto ir Balfo veikėjai.
Sausio 28 d. įvyko Aušros 

Vartų parapijos Balfo skyriaus 
susirinkimas. Dėl nepaprastai 
blogo oro susirinkimas nebuvo 
gausus. Nepaisant to. nutarta 
paskelbti naujų narių įstojimo 
vajų ir imtasi organizuoti rink
liava šalpos reikalams. Laukia
ma, kad savo darbu bei auko
mis noriai prisidės mūsų nau
jakuriai. nes jiems geriausiai 
yra žinomas skurdas lietuvių 
pasilikusių Vokietijoje.

Aušros Vartų Draugijos su
sirinkimas įvyko vasario 1 d.
Padarytas pranešimas apie - 
Penny Sale. įvykusį sausio 20 
d. Tas parengimas praėjo su 
dideliu pasisekimu ir gauta 
gryno pelno $117.85. Pirminin
kė M. Katinienė nuoširdžiai pa
dėkojo narėms, kurios uoliai 
prisidėjo prie Penny Sale pa
ruošimo savo aukomis ar dar
bu. Kalbėta apie reikalą aukoti 
Vokietijoje esantiems lietu
viams. Susirinkusios narės nuo
širdžiai tai minčiai pritarė ir 
pažadėjo aukoti, kai bus pas
kelbta Balfo rinkliava. J. M.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

PHILADELPHIA, PA

J. P. GINKUS, Direktorius
AESTADIENIAIS 2 V AL. POPIET. — WWRL 1G4H ke

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

šokiai, ir t.t. Vestuvės.

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS 
Muzikos Dir.

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

V. l'BAREVTCTVS 
Franeiimų Dir.

J. P. GINKIS
Direktorių*

Jau 11-ti metai kai visi klauso— J

Lietuvos Atsiminimu** j 
RADIJO VALANDŲ ? 

j 
šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p /

v
Stotis VVEVD (New York) — 6

Z i / 
i

1330 kai., 107.5 meg.

JACK J. STEKAS, Dir. 

1264 IVhite St, Hilkide, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

Pavykęs parapijos pobūvis.
Šv. Kazimiero par. metinis 

balius įvyko vasario 3 d. Ren
gėjai, vadovaujami W, Paluky- 
nui.’ir šeimininkės buvo labai 
darbštūs ir sumanūs. Patarna
vimas buvo be priekaištų. Va
karienės metu linksmą nuotai
ką sudarė adinos. Joms vado
vavo varg. J. Mickūnas. Mo
kyklos mokiniai suvaidino vaiz
delį “Mes statom naują bažny
čią.” Vaikučiai taip pat įteikė 
didelę auką naujai bažnyčiai 
statyti. Šv. Alfonso par. kleb. 
kun. W. Brukmanas savo kal
boje pabrėžė, kad jo parapijie
čiai mielai sutinka ir toliau leis
ti pamaldomis naudotis jo baž
nyčią. Susirinkusieji nuošir
džiais plojimais dėkojo svečiui 
už brolišką mūsų bėdų supra
timą. Dar kalbėjo dr. kun. V. 
Martusevičius ir šv. Kazimiero 
par. kleb. kun. I. Valančiūnas. 
Klebonas nuoširdžiai dėkojo vi
siems už didelę paramą naujai 
bažnyčiai statyti.

Pobūvis davė gražaus pelno 
naujos bažnyčios fondui. Ren
gėjams ir aukotojams visi nuo
širdžiai dėkingi.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasa
rio 17 d. Muzikalinėj salėje.

LOK 
kong- 
ukrai

Dalyvaus Liet. Bendr. 
pirm. prel. J. Balkūnas, 
resmanas W. J. Green, 
niečių. latvių, estų atstovai.
Bus paskelbtas Liet. Bendr. į- 
kūrimo aktas, įteikti adresai ir 
priimtos atitinkamos rezoliuci
jos. Meninę dalį išpildys mūsų 
meisto vaidintojai ir tautinių 
šokių šokėjai, W. Norkaus ir 
L. Kaulinio vedami chorai. Mi
nėjimas prasidės 3 vai. pp.

Vaidinimui - montažui deko
racijas rengia P. Vaškys. A. 
Smailytė, Kalavaičiai ir k.

Tautiniu šokių grupė, vado
vaujama P. Karalienės, vasario 
2 d. dalyvavo Penna Universite
to surengtame festivalyje. Po 
programos visi salėje bendrai 
šoko įvairių tautų liaudies šo
kius. Pirmoje vietoje lietuvišką 
“Noriu miego”.

Savanoris Pranas šaulys grį
žo atostogų iš tolimo Pacifiko. 
Jis jau kelinti metai tarnauja 
JAV aviacijoje.

• L. K. Motery S-gos centro 
valdyba ir “Moterų Dirvos” re
daktorė tris dienas posėdžiavo 
Chicagoje ir svarstė L. K. Mo
terų organizavimo bei apdrau- 
dos reikalus.

Vasario 8, 1952

Strėlė rodo Harvey M. Matusow, buvusi JAV kareivi, kuris prisipaži
no. kad j komunistu būrelius įtraukė 3,500 mokiniu ir studentu- čia 
jis drauge su kitais studentais piketuoja laivu kroviku streiko metu 
Xew Yorke. Burnas užsirišę parodyti protestui, kari jiems policija ne
leidžia šūkauti.

BROCKTON,MASS
Nepriklausomybės minėjimo 

įvairi ir įdomi programa kelia 
didelį susidomėjimą ne tik vie
toje. bet ir platesnėje apylin
kėje. Tai bus plataus masto mi
nėjimas. kuris įvyks vasario 10 
d. Iš ryto 10 vai. pamaldos šv. 
Roko bažnyčioje už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Pamaldų 
metu giedos operos solistas 
Stasys Liepas. Iškilmingas ak
tas — koncertas įvyks 3 vai. 
p.p. AVinthrop mokyklos salėje. 
478 No. Main St. Kalbės dr. B. 
Kalvaitis, iš Bostono. Koncer
tinę dalį atliks ojieros solistas 
St. Liepas, muz. J. Kačinskas, 
dramos aktorius H. Kačinskas 
ir vyrų choras, vad. J. Gaide
lio.

I minėjimą pakviesti šen. H. 
C. Lodge. miesto mayoras G. 
Lucey ir Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. Šalna.

įėjimas nemokamas. Kviečia
mi visi vietos ir apylinkės gy
ventojai kuo gausiausiai minė
jime dalyvauti.

— Aukos Lietuvos laisvini
mui. Atsiliepdami į Alto atsi
šaukimą aukų reikalu Lietuvos 
laisvinimo reikalams, brockto- 
niečiai jau sukruto rinkti tam 
tikslui aukas.

Pradžią padarė Brocktono 
Lietuvių Taryba ir Bakūžė, 
kurios iš savo kuklių išteklių 
paskyrė Nepriklausomybės mi-

bus 
iš 

mi- 
jas

komisijai, 
noriai ir

nėjimo proga Lietuvos laisvini
mo reikalams $100.

Sausio 5 d. įvykusiame trem
tinių susirinkime nutarta auko
ti vienos dienos uždarbį, kaip 
tai buvo padaryta per paskuti
nius dvejus metus. Aukos 
renkamos tremtinių tarpe 
anksto, kad vasario 10 d. 
nėjimo metu galima būtų 
įteikti sudarytai 
Tremtiniai aukoja
gausiai. Kai kurie jų aukoja 
daugiau, negu susirinkime bu
vo nutarta. Pav., VI. Jakima
vičius paaukojo $20, nors jis 
tiek per dieną neuždirba. Tai 
gražus pavyzdys.

Sandaros klubas sausio 31 d. 
savo narių susirinkime vien
balsiai nutarė paaukoti iš iždo 
$100. Pinigai bus perduoti 
Brocktono Lietuvių Tarybai, 
kuri drauge su kitomis auko
mis persiųs juos Amerikos Lie
tuvių Tarybai.
Dabar laukiama dar kitų klu

bų ir organizacijų šiuo reikalu 
nutarimų. Šalia Sandaros klu
bo pernai dar Franklino ir Ka
zimiero klubai paaukojo po 
$100. Reikia manyti, kad ir 
šiais metais jie neatsiliks. T-ki- 
masi aukų taip pat iš Skeet ir 
Piliečų klubų. —ps.

Norwoo<L Mass
Vasario 16 minėjimas. Sau

sio 27 d. įvyko Federacijos sky
riaus metinis susirinkimas. Lie
tuvos Nepriklausomybės minė- 
jįjnui suruošti komisija prane
šė, kad minėjimas įvyks sekma
dienį. vasario 17 d. Iš ryto 9 
vai. bažnyčioje bus atnašauja
mos šv. mišios už Lietuvą. Po- 
pietų 3.30 vai. svetainėje bus 
iškilmingas susirinkimas. Kal
bės kun. V. Martinkuss iš Sla- 
tersville, R. I.. adv. B. Sykes ir 
kiti. Meno programą išpildys 
šv. Cecilijos choras, vadovau
jamas vargonininko V. Kaman
tausko ir atvykusieji iš trem
ties lietuviai. Visi Nonvoodo ir 
apylinkės lietuviai yra malo
niai kviečiami gausiai dalyvauti 
šv. mišiose ir susirinkime, kad 
galėtume gražiai atžymėti tą 
brangią mums Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį

Federacijos skyriaus valdyba 
1952 m. sudaro: dvasios vadas 
kleb. kun. F. E. Norbutas, pir- 
minink. V. J. Kudirka, 
pirm. Jieva Tvaskienė, 
ir ižd. A. Venckus.

KATALIKŲ SEIMELIS
Naujosios Anglijos Apskričio 

Katalikų Seimelis šaukiamas 
ALRK Federacijos. įvyks sek
madienį. kovo 9 d.. 2 vai. po 
pietų šv. Jurgio lietuvių parap. 
svetainėje. Nonvood. Mass. Fe
deracijos skyriai ir visos kata
likiškos organizacijos prašomos 
atsiųsti savo atstovus į seime
lį. Taip pat maloniai kviečiami 
visi dvasiškiai ir katalkai pa
sauliečiai, ir naujai atvykę, 
gausiai dalyvauti. Smulkesnė 
Seimelio darbų tvarka bus vė
liau paskelbta.
Federacijos Apskričio Valdyba

Dvasios Vadas
Kun. J. Vaitiekūnas

Pirmininkas
V. <1. Kudirka

Raštininkas
Jonas Beinoris
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f
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Naujosios Anglijos Katalikų 
Seimelis įvyks sekmadienį, ko
vo 9 d., 2 v. po pietų. Nonvood. 
Mass. Žvalgas
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman!
(R A M A N A U S K A S) ;

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vcrnon Street 
Philadelphia, Pa.

*loderni*Ka laidojimo (Staiga 
Oinelė. graži koplyčia, erdvi saie 

p-akeleivingiems suteikiama 
nakvynė

VtekM nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

W. J. CIIISHOLM I
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas’
331 SMITO ST.

PROVTDENCE. R. I.

Telephone
OFISO: DEXTER 1952

Namu: PI. 623S

■O

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

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal- 
;»os.

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

IJTHUANIAN RADIO HOUR
366 VVest Broadvvay Sout Boston 27, Mass.

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

Lietuvos V yčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

W L O A
I

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENA SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei noriu- šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 

BRADDOCK, PA.

++
++

++
+
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Vasario 8,1952

SPORTAS New Yorke ir
T,

1

g.

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

13K pusiaukelėj suklups
Žinoma, šitas klūpterėjimas tra

giškų pasekmių gali ir neturėti, ta
čiau dideliam lietuvių žiūrovų bū
riui, susirinkusiam pažiūrėti grum
tynių pereitą sekmadieni Sterling 
oval Bronxe, paliko gana blogą įspū
dį.

Kiekvienas, matęs šias rungtynes, 
pripažins, kad šį kartą mūsų futbo
lininkams trūko susižaidi.no. Visas 
vienetas, išskyrus Kalašinską. rodė 
pakrikusį, be gilesnių derinių žaidi
mą. Trūkstant Milerio (išvyko į ka
riuomenę) ir Sabaliausko, bei sukei
tus kai kuriuos žaidikus vietomis, 
pasidarė nenumatytų spragų. LSK 
vienuolikę šioms rungtynėms suda
rė: St. Kligys; Simonavičius. Modze- 
liauskas; Jėgeris, Saldaitis, Stepona
vičius; Vyt. Kligys (II kčl. Simona- 
vičius J.), Kalašinskas, Adomavi
čius, Jokūbaitis, Gražys.

Lietuvių priešininku šį kartą bu
vo GAAC futbolo vienuolikė, kurią 
LSK futbolininkai jau buvo paklup
dė 2 kartu (pirmenybių rungtynėse 
—5:4. ir JAV mėgėjų taurės susitiki
me — 4:2), taigi jau pati pasekmė 
rodo, kad turėta reikalo su stipriu 
priešininku. Tokiu jis pasirodė ir šį 
kartą.

Jau pirmąją žaidimo minutę Gra
žys paverčia gražų V. Kligio pada
vimą pirmuoju įvarčiu, tačiau ne
lemtas Saldaaičio šūvis pasekmę iš
lygina. kada pastarasis, mėgindamas 
gelbėti perdaug įkaitusią padėti prie 
St Kligio vartų, jsišauna įvartį į sa
vo vartus (25 min.). 5 min. prieš 
kėlinio galą Jokūbaitis persveria pa
sekmę LSK naudai, iš 17 m atstumo 
įsodindamas kamuolį po viršutiniu 
GAAC vartų virpstu. Sj pasekmė iš
silaiko iki kėlinio pabaigos (2:1).

30 min. (antrojo kėlinio) vyksta 
permainingas žaidimas: abi pusės su
daro didelio pavojaus vieni kitiems, 
bet be pasekmių. Adomavičius ir 
Gražys šiame perijode sukerta i 
virpstus: panašiai atsilygina ir prie
šininkas. 78 min. teisėjas liepia išeiti 
iš aikštės vienam GAAC žaidikui ir 
priešininkas lieka su 10 žmonių tęs
ti rungtynės. Tačiau ir tai LSK pa
dėties nepagerina, nes su 10 futbo
lininkų šeimininkai pasiekia net 2 į- 
varčių. 80 min. lietuvių nenaudai 
priteisiamas baudinis (11 m) dėl Mo- 
dzeliausko pražangos, kuri priešinin
kas po pakartojimo paverčia įvarčiu 
2:2 ir 86 min. GAAC puolikas Bar- 
tln. praėjęs pro jiakrikusi lietuvių 
gynimą, persveria pasekmę 2:3. Pas
kutinėse minutėse LSK desperatiškai 
stengiasi padėti sušvelninti, bet visi

antpuoliai užsibaigia sutankinto 
priešininko gynimo eilėse. Tokiu bū
du pirmą kartą šiose pirmenybėse 
lietuviai futbolininkai atidavė 2 taš
kus savo varžovui.

Vienintelis Kalašinskas ši kartą 
dirbo už du <o gal ir daugiau). Jis 
rėmė gynimą, nes Jėgeris, per pe
reitas rungtynes susižeidęs, dar ne
buvo atsigavęs. Puolime jis buvo 
sėkmingas kovotojas, sukūręs nema
ža pavojaus priešininkui, tačiau ne
buvo kam jo pastangų tinkamai pa
remti. Saldaitis turėjo taip pat ne
lengvą užduoti, kai jam teko taisyti 
abiejų gynikų klaidas ir dirbti už 
save. Jei ne tas nelemtas įvartis, 
jis butų savo užduoti atlikęs visai 
gerai. Atrodo, kad V. Kligys yra 
daug vertesnis saugas, negu dešiny
sis kraštas.

JAV <E> ar tik DAFB lygos 
meisteris?

šį sekmadienį, vasario 10 d. LSK 
futbolininkai laikys bene didžiausią 
egzaminą šiame sezone, kai jie ko
vos savo aikštėje — Arctic Ovai — 
Johnson Avė., Brooklyn, N. Y. le
miamose JAV mėgėjų taurės rung
tynėse prieš Ukrainian - Americans 
dėl vakarinių valstijų meisterio ti
tulo. šios rungtynės turės išspręsti, 
ar lietuvių vardas nuskambės Čika
gos, Philadelphijos ir galų gale Los 
Angeles, Cal. sportiniuose sluoks
niuose. ar LSK vardas pasiliks žino
mas tik DAFB lygos ribose? Aukš
čiau paminėti miestai, tai vietos, kur 
eventualaus lietuviu laimėjimo atvor 
ju LSK turėtu žaisti prieš šiaurės, 
pietų ir vakarų JAV valstijų meis
terius.

Sprendžiant iš paskutinio LSK 
pasirodymo ir vieneto formos pasku
tiniu metu, objektyviai vertinant 
priešininką. kuris savo paskutinį 
varžovą — Warszaw S. C. supliekė 
9:1 santykiu, reikia pripažinti, kad 
mūsų futbolininkams tai bus labai ir 
labai sunkus uždavinys — tik aukš
čiausio laipsnio jėgų įtempimas ir 
parodymas savo geriausių futbolo 
žaidimo savybių gali išvesti LSK 
futbolininkus laimėtojais. Taip pat 
ir LSK trenerio dalyvavimas šiose 
rungtynėse yra nemažesnės 
bos .

Reikia tikėtis, kad mūsų 
mėgstančioji visuomenė bent
tą jautriai ir visu 100% moraliai pa
rems šias didžiules mūsų sportininkų 
pastangas nešti lietuvių vardą per 
visą JAV žemyną.

Rungtynių pradžia 2.30 vai. p. p. 
Priežaismis 12,45 vai.

svar-

sportą 
ši kar-

REIKALINGAS geras ir pasto
vus vargonininkas, kuris mėg- 
tų savo darbą ir bažnyčios vei
kimą. Alga gera, sąlygos geros 
ir pajamos nemažos. Dėl sąly
gų kreiptis į “Darbininko” ad
ministraciją.

«

LSK pilnateisis JAV “pilietis”
Vasario 10 d. 7 v.v. Apreiškimo 

par. salėje įvyks iškilmingas aktas ir 
Lietuviu Sporto Klubo įteisinamojo 
rašto (Charter) įteikimas. Po iškil
mių (ir vakarienės) įvyks šokiai. Į- 
žanga 75 c. Visi norintieji būti šio 
svarbaus mūsų sportininkams įvykio 
liudininkais, maloniai kviečiami at
silankyti.

F/-

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

Brooklyn 5, N. Y.
TeL MA& 4-232*

Lithuanian į 
FurnitureCo. j t 

movers—
SO 8-4618

INSURED and BONDED <; 
Local and Long Distance Movers J

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

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

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

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

Real Estate & Insurance
409 W. BROADTOAY

So. Boston, Mass.

DAFB lygos lentelė po vasario 3 d. pirmenybių rungtynių

Lithuanians (LSK) 14 13 0 1 75:17 26:2
Magyar S. C. 16 11 3 2 54:24 25:7
Minerva S. C. 15 11 1 3 45:23 23:7
Spfr. Pasaic 13 9 3 1 62:25 21:5
Schvvaben S. C. 13 7 3 3 35:16 17:9
GAAC 15 8 1 6 49:33 17:13—
Kollsman S. C. 14 4 5 5 28:45 13:15
Schlessier S. C. 16 0 0 16 16:93 0:32
ir t.t. 5 vienetai

Š A A
— Veda K. Merkis
C H T A I

Mar-

prieš 
rung- 
(juo-

U ūbos tarptautinis turnyras buvo 
kvietęs atvykti Kanados meisterį P. 
Vaitonj, bet jis. dėl studijų namuose, 
atsisakė dalyvauti. Vaitonio vieton 
iš Kanados pakviestas ilgus metus 
buv. Kanados meisteris Yanofsky. Iš 
Europos į tą turnyrą pakviesti: Eu- 
we. Tartakover, Bogoljubow; iš 
JAV: Reshevskv. Evans. Lasker. o iš 
Argentinos — Naidorf. Turnyras 
prasidės vasario pabaigoje.

Cubiečiai New Yorke. Si mėnesi 
Cubos šachmatu rinktinė viešės New 
Yorke ir turės rungtynes su 
shall klubu.

Cbicagos Perkūnas laimėjo 
Metro Klubą. Chicagos lygos 
tynčse, lietuviai įveikė Metro
dūkų) klubą 41/.-11;,. Lietuviai da
bar turi 3 laimėtas ir 1 lygiom su
loštas pirmenybių rungtynes. Prieš 
Metro lošė ir taškus pelnė: Tautvai- 
ša 1, Zujus y.„ Estka 0. Kalvaitis 1, 
Šalkauskas 1 ir Karpuška 1.•

Chess Lite, sausio 20 nr. įdėjo j 
pirmą puslapi žinią: “Tautvaisas
Wins Illinois Open.” Kitoje vietoje 
tilpo pilna tu pirmenybių lentelė.

Massachusetts Statė pirmenybės 
numatytos pradėti vasario 22 d., per 
metinį Mass. Statė Chcss Ass'n su
važiavimą Ph. Brook House, Cam- 
bridge. Mass.
K. Merkis lygiom su Massachusetts 

Statė meisteriu. Lygos rungtynėse 
lietuviai pralaimėjo prieš Cambridge 
CC, kuris pirmauja Bostono pirme
nybėse, 2—3. K. Škėma sulošė ly
giom su S. Rubinov ir K. Merkis ly
giom baigė su 1951 Statė meisteriu 
E. Underwood, A. Keturakis laimėjo 
prieš Taylor.

K. Škėma trečias Marshall klubo 
žaibo turnyre. New Yorko Marshall 
klubo žaibo turnyre, sausio 22 d.. 
Bostono meisteris Škėma laimėjo 
trečią vietą ^us»pšk(u atsilikęs nuo 
pasidalirtusių 1-2 vietas niujorkiečiu.

Ignas Žalys. 1950 m. Montrealio 
meisteris, pernai laimėjo 4 matčius 
prieš: A. Tanguay <buv.-Montrealio 
meisteris) 31/.-2IZ,, J. N. VVilliams

provincijos meisteris)(buv. Ontario
41Z,-31,<ij. P- Bmnet (buv. Quebeco 
meisteris), 21Z.-1Z, (1 tebelošia) ir 
Dr. J. Stonkų 6-~0.

Estas Keres laimėjo Sovietų Są
jungos pirmenybes, surinkę 12-5 taš
kų. Heller ir Petrosian po 111Z„ 
Smyslov 11, M. Botvinnik (pasaulio 
meisteris) 10. Averbach. D.'Brons- 
tein, Taimanov po 9%. Viso buvo 18 
dalyvių.
Atvyko latviu šachmatų meisteris. 
Šiomis dienomis iš Europos j JAVat-

SPORTAS PASAULYJE
— Čekoslovakijos futbolo meiste

riu tapo Bratislava dėl geresnio i- 
varčių santykio. Sparta Prag ir Dy- 
namo Kaschau irgi surinko 33 taš
kus.

— Vienna Wien futbolo klubas ne
seniai viešėjo Egipte ir Kairo sta
dione nugalėjo vietinę rinktinę re
zultatu: 2:0. Rungtynes stebėjo apie 
14000 žiūrovų.

— Po 40 metų nesėkmingų varžy- 
b/ Prancūzijos sportininkai pirmą 
kartą išsikovojo laimėjimą Škotijo
je. Tai atsiekė rugby rinktinė nuga
lėdama škotus 13:11.

— Balandžio 30 d. Giasgovve susi
tiks Škotijos ir JAV futbolo rinkti
nės. Amerikiečiai šioms rungtynėms 
jau pradeda ruoštis.

— Kyšiai sporto pasaulyje dažnė
ja. Neseniai Italijos futbolo sąjunga 
išjungė FC Foggia iš pirmenybių ir 
jos treneri Silvio Brioschio diskvali
fikavo visam gyvenimui. Brioschio 
pažadėjo priešininkų vartininkui 
150,000 lyrų, jei šis laimėjimą per
leistų FC Foggia. Tačiau vartinin
kas su tuo nesutiko ir visą reikalą 
iškėlė viešumon. Be Italijos, JAV ir 
Škotija yra atitinkamai nubaudusios 
savo žaidėjus, kurie priėmė ir bandė 
priimti kyšius.

— Geriausiu tenisininku Ameriko
je praeitais metais buvo Vic. Sei
fas. Antrą vietą užėmė Diek Savitt, 
o trečioje atsistojo Tony Trabert.

P. V.

vyko žymus latvių šachmatu meiste
ris Žemgalis. Praeitą antradienį jau 
dalyvavo savaitiniame Marshall’o 
klubo žaibo turnyre ir laimėjo ant- 

.rą vietą. Žemgalis numato vykti j
Vašingtono valstybe, kur yra įsikū
rė jo giminės.

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

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

A. Vaičiulaitis, 
romanas, tik

A.
A.

r i aus
V.

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

Baronas, “ŽVAIGŽDES IR VEJAI", novelės...................... $2.00
Sabaliauskas, “NUO IMSRĖS LIGI ORINOKO", misionie- 
nuotykiai svetimose šalyse ...................................................
Jonikas, “SIELVARTO RAUDOS”

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

$2.50
$1.00 
adre-

DYKAI! DYKAI!
Išmėginimas, kurie kenčiate REUMATIšKUS SKAUSMUS: RANKU, 

KOJŲ SKAUDEJIMA ir TINIMĄ: NEURALGIJA. NUOVARGI, DIEGLIUS.
Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojau parašyk 

savo vardą, pavardę ir adresą ir siusk šį 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 grąžink mums likusią 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.
Siusk tuojau. Atsimink, kad atidėliojimas, tai yra didžiausias pasaulio 

skriaudėjas.

DEKEN’S PRODUCTS. P. O. Box 6S«. Nevark. N. J.
Vardas- Pavardė

4

Miestas ............... Valstija

Namų teL GLenmore 3-4445

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushvick Ave^ Brooklyn 7, N. Y

PAIEŠKOMI ASMENYS

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Tel. STagg 2-5043

ATLAKOS (JUNK)
Jri turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SDiREVKIUI 

telefoną SO. S-8348

Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 VAITKUS
FUNERAL I

AVĖ.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS

Tel. Evergreen 7-433o

Stephen Aromiski
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Mattheu P. Baltas
(Bieliauskas)

PIGUS, GERI, GEROJE VIETOJE
RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū

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

LVASTONAS
REALTY ąnd INSURANCE

IMS Gatės Are, Rrooidyn, N. T. 
TeL GLonmore 5-7285

PRANAS WAITKUS

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
: TU. TE 6-4434

Laidotuvių Direktorius 
Notary PuMc

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

Evergreen 8-9770

EJ'

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

Turim įvairių namų visose Brook- 
lyno ir Queens miestu dalyse. Visi 
turi po tuščią butą šildomą žibalu 
(oil) ir su garažu.

Dviem šeimom mūrinis namas, at
skirai statytas, su 13 kambarių — 
$11.950.00.—

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

Parduodu namus ir su mažais įne
šimais.

Dilis, Vincas, iš Kiibešų k., 
Babtų v., Kauno ap.

Erslovas, Stvonas, iš Rokiš
kio dv., Rokiškio ap.

Galinaitytė - Pečaitienė, (Pe- 
tehat), Morta, iš Tauragės.

Galinat, Jonas, gyvenęs Col- 
linsville, Dl.

Jaloveckas, Jonas, iš Metelių 
parap., Alytaus ap.

Sabas, Antanas, iš Kriukų 
m., Paežėrėlių v., Šakių ap.

Savickas, Jonas ir sesuo Šim
kienė, Veronika

Urmanavičius, Juozas ir Pet
ras, iš Butrimonių v., Alytaus 
ap.

Venclauskas, Juozas, iš Vit- 
girių km., Gražiškių v., Vilka
viškio ap.

Williams, Viktorija.
Želvys, Antanas ir Stanislo

vas iš Patumšalių k., Luokės 
v., Telšių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į: Consulate General of 
Lithuania, 41 Wcst. 82nd St, 
New York 24, N. Y.

Prašo garantijų 
(Gerinau Ethuie)

t

B

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

861 Ui

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 akinis 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.

1. TVANEK — Martinkaitė, 
Ana, gim. 10.1.1915. Adresas: 
Landshut, Gabelsergerstr. 10, 
Germany.

. SKWIRBLIES, Anny, gim. 
5. IX. 21, adresas: Ergolding 
101 bei Landshut Ndb., Ger
many.

S

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forėst Parkway Stetion) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTI VU' DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS
TeL Vlrginia 7-4499

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

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

Tel. EVergreen 7-8137
+■ +• i

•>

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

J. P. MACHULIS
Real Estete A Insurance

TeL VUsUriaT7-UB6*

r
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DĖMESIO
Jejyj^Jums reikalingi 
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIU SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai.... 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme, 
nų prekybos atstovą:

VILIUS P1TKUNIGIS
7! W. 1H St, N.Y.a 

RivenKe 3-31C4
Jis atstovauja geriausias New 

Yorko baldu gamybos, gaudytuvų 
(refrigirator), dulkių siurblių, te
levizijos įmones.

Pirkdami per jį gaunate didesne 
nuolaidą negu kitur ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.

t
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Telefonas: EVergreen 4-8934 ]

PARAMOUNT BAR & GRILL i:
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MILIŪNAS • 

SAVININKAI '" J!
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti. j

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. J ’
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televtaijn • Msadfr* • Rpnstaa' X

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

Mes instaliuojame visokios rūšies 
[Zz žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 

nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame* kiek kainuos.

BROCKTON STRYKE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

k
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susi%25c5%25beaidi.no


8 DARBININKAS

DARBININKAS tom
ŽINIOS ; įįjįj

NAUJIENOS, fli'A

New Yorko ateitininkai ir 
AI.RKF apskritis vasario 16 d.. 
7.30 vai. vak.. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje ruošia šv. 
valandą už kenčiančią Liletuvą. 
Šv. valandą praves kun. J. Pa
kalniškis. palaiminimą šv. sak
ramentu suteiks klebonas kun. 
N. Pakalnis., giedos Apreiški
mo parapijos choras, pamokslą 
sakys kun. V. Budreckas. Visų 
katal. organzacijų nariai, para
pijiečiai ir visi tikintieji kviečia
mi dalyvauti.

Tremtinių draugijos narių 
susirinkimas 

įvyks vasario 10 d., sekmadie
nį. 12.30 vai.. Apreiškimo para
pijos salėje. Pranešimą padarys 
neseniai iš Europos grįžęs LPG 
pirm. V. Sidzikauskas, kalbės 
K. Bielinis, valdyba padarys 
pereitų metų veiklos pranešimą 
ir po to bus renkama nauja 
valdyba. Visi tremtiniai kvie
čiami susirinkime dalyvauti.

Angelų Karalienės parapijos 
Maldos Apaštalavimo draugija 
ruošia laimėjimų vakarą sek
madienį. vasario 10 d. 5.30 vai. 
vak. parapijos salėje. 
60 centų.

Įėjimas

Vytauto Augustino
“Tėvynė Lietuva" dėl

knyga 
savo ne

didelio tiražo jau baigiama iš
parduoti. Keli Šimai egzemplio
rių. šiuo metu esą leidykloje, 
greitai tirpsta. Daugiausia per
ka lietuviai, kurie ją dovanoja 
savo bičiuliams svetimtau
čiams. norėdami juos supažin
dinti su savo Tėvyne.

Lietuvos Universiteto 30 me
tų sukaktis brooklyniečių keti
nama minėti atskiru parengi
mu, kurį suruošti iniciatyvos 
imasi A LTS 1 skyrius.

“Gabija”, Lietuvių Spaudos 
Centras, netrukus persikelia į 
naujas patalpas iš 340 l'nion 
Avenue. Toje pačioje gatvėje, 
tik skersai, ji įsikurs erdviose 
patalpose. Tenai ji ketina žy
miai praplėsti savo darbą.

“Medinis” arklys, vienas įdo
miausių pokarinių atsiminimi- 
nių romanų, vaizduojąs britų 
karo belaisvių pabėgimą iš Vo
kietijos stovyklų, parašytas E- 
ris \Villiams, lietuviškame ver
time leidžiamas ‘Kario”. Spau
dos rinkoje jis pasirodys dar 
kovo mėn.

Simonas Urbonas, “Kario” 
redaktorius, sugrįžo iš Čikagos, 
kur buvo išvykęs savo žurnalo 
koncerto reikalais. Koncertas 
tenai turėjęs didelio pasiseki
mo.

Tėv. P. Kubilius S. J., Mont- 
realio lietuvių Aušros Vartų 
parapijos klebonas. atvykęs 
aplankyti JAV. šiuo metu yra 
Nevv Yorke. Lankėsi pranciško
nų vienuolyne ir “Darbininko” 
redakcijoje.

Anicetas Simutis, Generali
nio Konsulato vicekonsulas, 
redaguoja ir ruošiasi išleisti pa
saulio lietuvių veiklos enciklo
pedinį žinyną. Tenai bus visos 
informacijos apie pasaulio lie
tuvių organizacijas.

V. šetikas.
prieš keletą metų iš tremties 

atvykęs ir dirbąs garsiajame 
Brooklyno “Pfyzer” penicilino 
fabrike, visai eilei lietuvių 
tremtinių padėjo čia susirasti 
darbą. Šiomis dienomis persikė
lė į naują butą 3 Catharin St., 
Brooklyn 11, N. Y.

BRANGUS LIETUVIAI!
Vasario 16 diena mums dar 

vis tebėra liūdna. Ji bus liūdna 
tol. kol žiaurusis okupantas sė
dės mūsų Tėvynėje. Tą dieną 
suneškime krūvon visi savo 
skausmą ir liūdesį, kad sustip
rintume pasiryžimą padidinti 
kovą ir aukas už Tėvynės lais
vę.

Mūsų protėviai garbingai ko
vojo už savo Tėvynės laisvę. Jij 
darbas ir kova mūsų liūdesį ir 
ilgesį verčia pasiryžimu dirbti 
ir aukotis už jų prakaitu ir 
krauju aplaistytą Tėvynės že
mę. Neapykanta ir kerštas gali 
pasireikšti paskiriems asme
nims ar grupėms, bet niekuo
met savo tau‘ai ir Tėvynei. Tė
vynei priklauso kiekvieno .jos 
garbingo sūnaus širdies meilė. 
Parodykime meilę Tėvynei, at
silankydami į Vasario šešiolik
tosios minėjimą ir paskirdami 
auką .jos laisvei atgauti.

Vasario 16-sios minėjimas į- 
vyks vasario 17 d.. 4 vai. p.p. 
\Vebster Hali. 119 E. llth St. 
Nevv Yorke.

Kas negalės dalyvauti minė
jime. savo auką Lietuvai gel
bėti prašome atsiųsti Nevv Yor
ko Lietuvių Tarybos sekreto
riui St. Bredes. 197 Havemey’er 
St.. Brooklyn 11. N. Y.

Nevv Yorko Liet. Taryba 
Literatūrinį konkursą pas

kelbė Nevv Yorko skautų tun
tas. Jo tikslas skatinti skautiš- 
kumą ir savarankišką kūdybiš- 
kumą. Konkurso rezultatai bus 
paskelbti šv. Kazimiero dieną, 
kovo 4. 
skautų
kun. J. Pakalniškis ir žurnalis-. 
tai Br. Kulys ir S. Narkėliūnai- 
tė. Medžiagą komisijai reikia 
įteikti ne vėliau vasario 25-26 
d.

Komisijon pakviesti 
dvasios vadas

Mirė Petras Atkočaitis, 67 
m. amž., gerai brooklyniečiams 
pažįstamas siuvėjų kontrakto-- 
rius. du mėnesius išgulėjęs 
vienoje Queens ligoninių, mirė 
vasario 5 d. Velionis Brooklyne 
gyveno nuo savo atvykimo iš 
Lietuvos, nuo 1905 m. Gimęs 
Lietuvoje. Eržvilko parapijoje. 
Paliko liūdinčią žmoną Petro
nę. sūnų Joną su žmona Elena 
ir anūkę Teresę, taipgi brolius 
Joną Čikagoje ir Antaną Nevv 
Hampshire. Pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioje ir šį šešta
dienį po gedulingų pamaldų An
gelų Karalienės bažnyčioje, lai
dojamas šv. Jono kapinėse.

P. Atkočaitis buvo ilgametis 
“Amerikos”, o paskui “Darbi
ninko” skaitytojas.

DARRINTNKO RFMFJAT
Nuoširdžiai dėkojame pri

siuvusiems aukų “Darbininkui“ 
paremti ir 1952 metų kalendo
riaus spausdinimo išlaidoms pa
dengti.

B.
P.
K.

P. Rimkunienė, 
Y.

L. Bagdonas,

Agota Nedvara, gyv. Canar- 
sie. mirė sausio 27 d., palaidota 
iš Angelų Karalienės parapijos 
bažn. sausio 30 d. šv. Jono ka
pinėse.

Visoms katal. organizacijoms
Vasario 16 d.. 7.30 vai. vak.. 

Apreiškimo parap. bažnyčioje 
ruošiama šv. valanda už ken
čiančią Lietuvą. Pranešame ir 
prašome visų katalikiškų orga
nizacijų narius pamaldose da
lyvauti.

ALRK Federacijos Nevv Yor
ko apskrt. pirm. S. K. Lukas

Po $5.00: F. Kalvaitis, Ba- 
yonne, N. J.. A. Mažotas. Hart- 
ford. Conn., S. Stepulionis Det- 
roit, Mich., Z. Gobis, Cleveland, 
Ohio.

Po $4.00: 
Brooklyn. N.

Po $3.00:
Brooklyn, N. Y.

Po $2.00: M. Daugėla. Spots- 
vvood. N. J.. A. Daukantas, 
Brockton, Mass., L. Shushvs, 
Nevv Brunsvvick. N. J., J. Va- 
luckas. Watertown, Conn., B. 
Mieželis. New Hyde Park. N. 
Y., M. Kasheta, S. Windsor, 
Conn., kun. J. P. Klimas, Sha- 
mokin. Pa., V. Peldavičius, 
Chicago, III.. M. Miklasevičienė, 
Brooklyn. N. Y.. J. Šiugždinis, 
V.’orcester, Mass.

Po S1.00: F. Biaiga, J. Luko
šiūnas — Cambridge, Mass., V. 
Morkis,
Brighton. Mass., O. 
čius, M. Sirutytė — 
Iii., A. Baronas. \V. 
Mass., M. Brazonis,

F. Yasas. Norristovvn,
T. Versickas, Lovvell,

J. Zavadskas, Haver-

n[ip

M. Stangavičius —
Butkevi- 

Chicago, 
Roxbury, 
IVaterbu-

IŠKILMINGAS
LIETI VOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO

34 metu sukakties

M I N E J I M A S
Sekmadieni. Vasario 17 d. 

VEBSTER HALE, llth St.ir3rd Avė.. 
Nevv York, N. Y. Pradžia 4 vai. po pietų

Koncerto programoje:
ALGIRDAS BRAZIS. Metropolitan operos artistas 
VINCE JONlšKAITE, bnv. Let. op. solistė 
OPERETES CHORAS. M. Liuberskiui vadovai' 
Dainininkams akompanuos pianistas A. MROZINSKAS 

Kalbės: Kongreso užsieniu komisijos narė EDN \ KFLLY,
Adv. C PALUS, J. AUDĖNAS, K. BIELINIS, 
J. TYSLLAVA.

ŠOKIAMS GROS ADOMO JEZAVTTO ORKESTRAS
Rengia NEW YORKO LIETI VII TARYBA

ry. Conn., R. Hartvigas, Ams- 
terdam, N. Y., M. Jankauskas, 
HaverhilI, Mass., J. Yankaus- 
ki, E. Millinocket, Me., A. 
Mench. Detroit, Mich.. P. Avi
žonis, Dumont, N. J., V. Apana
vičius, VVhitestone, N. Y., 
Jakutis, Medford, Mass., 
Urbon. Pittsfield. Mass.,
Krušinskas, Woodhaven. N. Y., 
M. Yocius, N. Arlington, N. 
J., D. Razulevičius, Norvvood, 
Mass., M. Stokna, VVatertovvn, 
Conn., 
Pa., 
Mass.,
hill, Mass., J. Sarockas, Young- 
tovvn, Ohio, K. Melusky, She- 
nandoah. Pa., J. Minikovsky, 
Astoria, N. Y., A. Steponavi
čius. A. Shimkus — Greenfield, 
Mass., P. Waskelevičius, J. Gri
gas, — Worcester, Mass., M. 
Bartis. Nashua, N. H.

Po 50 c.: K. Tamulevičius. J. 
Glavickas, V. Balauskienė, A. 
Gamulevičius, V. Karšis, P. 
Aiknoras — \Vorcester, Mass., 
A. Marčiulionis, P. Macius, J. 
Belsky — HaverhilI, Mass., O. 
Natkus, J. Gumbakis, S. Bos
ton, Mass., A. Slampsis, Phila
delphia, Pa., A. Šimkus, Brigh
ton, Mass., B. Čiurlionis, Det
roit, Mich., G. Patrick, Taun- 
ton, Mass., A. ^Verbickas, W. 
Lynn, Mass., N. Jankevičiūtė, 
Chicago, UI.. K. Nadzeika, J. 
Overka, M. Kasparavičius, T. 
Kiselienė, O. Wallent. J. Tarnu- 
lonis, P. Ilkevičius, P. Gaidis,
D. Saramitienė, A. Atkins, S. J New Yorko ir apylinkės X
Kupčiūnas — Nashua, N. H. į Ateitininkai sendraugiai C

Nuoširdus dėkui! J J
Administracija

Lietuvių mokyklos mini 
Vasario 16

Šiemet vasario 16 d. yra šeš
tadienį. Tą dieną šeštadieninė
je mokykloje normalių pamo
kų nebus, o kartu su parapijos 
mokykla bus švenčiama Vasa
rio 16 d. Iš ryto 9 vai. visi mo
kiniai rinksis į pamaldas para
pijos bažnyčioje. Po pamaldų 
sueis į salę po bažnyčia ir ten 
bus minėjimas. Po trumpo žo
džio meninę minėjimo dalį at
liks parapijos mokinių choras. 
Abiejų mokyklų mokiniai pa
sakys eilėraščių. I minėjimą 
kviečiami visi mokytojai, moki
nių tėvai ir visi besidomintieji 
mokykliniu gyvenimu.

Parapijos apyskaita
Vasario 3 d. per pamaldas 

klebonas kun. Pr. Virmauskis 
davė praeitų metų parapijos 
piniginę apyskaitą. Pajamų tu
rėta $33.733.99, išlaidų — 33.- . 
034.10. Parapija išlaiko dvie
juose namuose mokyklą su 12 
seselių mokytojų. Padarytas 
bažnyčios remontas, paremta 
vyskupijos labdarybė, misijos 
ir k. Parapijoje šiuo metu dir
ba šeši kunigai. Šioje parapijo
je gyvena ir padeda darbuotis 
buvęs jos klebonas ir žymus 
lietuvybės veikėjas prel. dr. K. 
Urbanavičius. Iš anskčiau čia 
dirba klebonas kun. Pr. Vir
mauskis ir du vikarai — kun. 
A. Abračinskas ir kun. A. Kon- 
tautas. Toji parapija jau kuris 
laikas yra priglaudusi ir du iš 
tremties atvykusius kunigus— 
kun. J. Klimą ir kun. E. Pet- 
relevičių. Klebonas teisingai 
pabrėžė, kad parapijiečiai savo 
aukomis atlieka didelius ir 
reikšmingus darbus Bažnyčiai 
ir Lietuvių Tautai.

Reikia aukoti bažnyčios 
taisymui

Parapijos bažnyčios taisymas 
jau baigtas, tačiau dar yra likę 
nemažai skolų. Ateinantį sek
madienį tam tikslui, bažnyčios 
taisymo skoloms padengti, bus 
daroma rinkliava ir visi yra 
prašomi kiek išgali aukoti.

šv. Vardo Dr-jos 
susirinkimas

įvyksta sekmadienį po 8 vai. 
mišių. Bus pusryčiai, kurių me
tu bus rodomas kino filmas. 
Per mišias nariai priims šv. ko
muniją.

"Vyčių susirinkimas 
įvyksta vasario 10 d. 3 vai. p.p. 
savo patalpose.

BALF parengimas 
įvyksta šį sekmadienį, vasario 
10 d. vakare L. Piliečių Dr-jos 
salėje. Graži programa ir tiki
masi labai daug dalyvių. Ne- 
praleiskime progos ten nueiti.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas

kviečiamas ateinantį sekma
dienį, vasario 10 d., 1 vai. 30 
min. parapijos salėje po bažny
čia. Šis susirinkimas yra meti
nis — bus renkama nauja val
dyba ir svarstomi kiti svarbūs 
reikalai. Valdyba kviečia visus 
narius ateiti į susirinkimą. At
skiri kvietimai nebus siuntinė
jami.

Vasario 8, 1952

Bostono lietuviu delegacija pas gub. Paul A. Dever. K kai rėš j dešine: adv. J. Grigalius. A. Čaplikas, gub. Paul A. 
Dever, 0. IVaškienė ir K. Kalinauskas. Delegacija pakvietė gubernatorių j Vasario 16 minėjimu ir prašė išleisti 
tai dienai proklamacija.

i

Rašytojų klubo 
susirinkimas

įvyko Interantional Instituto 
patalpose vasario 2 d. Klubo 
pirmininkas F. Kirša pasveiki
no B. Brazdžionį gimimo dienos 
proga. A. Gustaitis skaitė savo 
linksmos kūrybos — poemą a- 
pie ūkininką M. Kyburį, rašytą 
anksčiau, ir vieną dabar rašytą 
satyrinį eilėraštį. Patirta, kad 
šiais metais išeis A. Gustaičio 
eilėraščių rinkinys.

B. Brazdžionis davė kruopš
čiai parengtą praeitais metais 
išėjusių lietuviškų knygų ap
žvalgą. Pabaigoje prie kavos ir 
užkandžių St. Santvaras papa
sakojo savo kelionės įspūdžius 
iš Čikagos, Clevelando ir Ro- 
chesterio. A. Gustaitis labai 
linksmai pasakojo savo įspū
džius apsilankius šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, Čikagoje ir iš ma 
lonaus vizito pas tos bažnyčios 
kleboną kun. Linkų.

Liet. Mokytojų Dr-jos 
susirinkimas

įvyko vasario 3 d. 492 E. 7th 
St. Susirinkimas buvo visais at
žvilgiais reikšmingas. Pirmą 
kartą sykiu su iš tremties at
vykusiais mokytojais susirinki
me dalyvavo vietos parapijos 
mokyklos vadovas kleb. Pr. 
Virmauskis, Motina Cecilija ir 
seselės mokytojos. Dr-jos pir
mininkas ir šeštadieninės mo
kyklos vedėjas K. Mockus, ati
darymo žodyje atžymėjo šio su
sirinkimo svarbą. Dr. J. Gir
nius skaitė kruopščiai paruoštą 
paskaitą apie tautinį auklėjimą. 
Paskaitos visi susirinkimo da
lyviai išklausė su dideliu dė
mesiu. Po paskaitos nuoširdų 
žodį pasakė kun. P. Virmauskis 
ir Motina Cecilija.

Svarbus L. Kultūros Rėmėjų 
susirinkimas

įvyksta ateinantį šeštadienį, va
sario 9 d., 7 vai. 30 min. 
liesiu D-rjos patalpose.
nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami dalyvauti.

šv. Kazimiero Šventė bus mi
nima kovo 2 d. parapijos salė
je. Ruošia vyčiai ir ateitininkai.

Atidarė koplyčią 
aerodrome

Ark. Cushing rūpesčiu Bos
tono tarptautiniame Logan ae
rodrome (Airport) pastatyta 
katalikų koplyčia ir pavadinta 
“Our Lady of the Airvvays” 
vardu. Ji skirta garbei ameri
kiečių lakūnų, kritusių praei
tuose karuose ir dabartiniame 
Korėjos kare. Koplyčia atida
ryta sausio 20 d. Neseniai ją 
aplankė iš kelionės aplink pa
saulį grįžęs Nevv Yorko kardi
nolas F. Spellman. Po to kard. 
F. Spellman aplankė Whitman, 
netoli Bostono, gyvenantį savo 
93 m. amžiaus tėvą.

Susirgo dr. P. Kaladė
Bostono ateitininkų ir kitų 

katalikų organizacijų darbuoto
jas dr. P. Kaladė vasario 3 d. 
staiga susirgo ir nugabenus j 
ligoninę, jam padaryta apen
dicito operacija.

Paskendo keli vaikai
Dėl silpno ledo iš neatsargu

mo paskendo jau keli bostoniš- 
kiai vaikai. Saugokime vaikus 
nuo vaikščiojimo po ledą!

“Aida” su S. Griškaite

Vasario 3 d. vakare Sym- 
phony Hali įvyko įdomus kon
certas. Amerikoje dažnai mė
giamu būdu vietos simfoninis 
orkestras su choru ir solistais 
atliko ištraukas iš Verdi ope
ros “AIDA”. Pagrindinę Aidos 
rolę atliko žinoma Amerikos 
lietuvaitė solistė Zuzana Griš- 
kaitė (Susan Griska). Publikos 
buvo daug ir pasisekimas buvo 
didelis. Vietos anglų kalba išei
ną laikraščiai mūsų solistės pa
sirodymą sutiko labai palan
kiai. Po koncerto lietuvių var
du solistė buvo pasveikinta.

Kaliniai dainavo per 
radiją.

Vasario 3 d. per stotį WALW 
pirmą kartą buvo transliuoja
ma programa iš Charlestovvn 
kalėjimo. Kalėjimo choras ir 
orkestras atliko pačių kalinių 
sukurtus kūrinius.

Stato laivus
Prie Bostono esančioje laivų 

statykloje Quincy priemiestyje 
smarkiai vyksta darbas —sta
tomi didžiuliai karo laivai. Ne
seniai vienas toks laivas, pava
dintas admirolo Lee vardu, nu
leistas į vandenį. Toje statyklo
je į darbą priimami tik piliečiai.

L. Pi-
Visi 

labai

DR. STASĘ VEDECKYTĘ
ir

DR. ANTANĄ SKĖRĮ,
sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina 

ir linki kuo geriausios sėkmės

IŠNUOMOJAMI du kambariai 
ir virtuvė vedusiųjų porai. P. 
Motuzą. 21 Linden St.. Brook
lyn 21. N. Y.

PAEIŠKOJIMAS
Reikalinga gaspadinė, ne se

nesnė kaip 50 metų. Paaiškin
siu per laišką. Rašykit: Prin- 
ter, 11059 Dodge, Van Dyke, 
Mich.
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Mūsų mielą “Ateities” administratorių
DR. ANTANĄ SKĖRĮ

ir
DR. STASĘ VEDECKYTĘ,

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina

t

“Ateities” Redakcija
* «

Operos solistas St. Liepas 
grįžo iš labai gerai pasisekusio 
koncerto Detroite. Vasario 10 
d. St. Liepas dainuos Nepri
klausomybės šventės minėjime 
Brocktone, o kitą savaitę da
lyvaus tokiame pat minėjime 
Bostone.

Stabdo darbą Beaconwear 
Clothing

Beacomvear Clothing Co., 
kurioje dirba siuvimo darbus y- 
pač daug iš tremties atvykusių 
moterų, šiuo metu beveik visai 
sustojo dirbusi. Darbąs ėjo 
silpnai jau apie porą mėnesių.

Bostono tautininkai baigia į- 
rengti įsigytus namus. Deko
ruoja dail. V. Andriušis. Atida
rymas numatomas vasario 24 
d.

Vasario 22 d., penktadienį, 6,30 v. v. i
(NE DARBO DIENĄ)

ALLLANCE HALI,, 195 Grand St., Brookhu, N. Y.

Didžiojo Nevv Yorko Studentų Draugija rengia

KULTŪRINGAI TRIUKŠMINGĄ

INITIUM SEMESTR1
Programa trumpa ir įvairi.

Po programos šokiai Įėjimas 1,25 dol.

Vasario 10 d. 7 v. vak.
APREIŠKIMO PARAP. SALEJE 

North 5 ir Havemeyer gatvių kampas,

LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS

LINKSMA ŠOKIŲ VAKARI
Programoje abiejų futbolo komandų pagerbimas.

Groja “NAKTIES PELEDĘ” orkestras
Bilieto kaina 75 centai.


