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Bern. Brazdžionis

ODĖ TĖVYNEI

1 ėvyne, mes žygius tau, kaip džiaugsmo aleliują, 
Širdžių aukas ir meilės vainikus sudėsim 
Šventųjų tavo gojų, šventų miškų tavųjų
Fer gentkartes, per amžius mus siekiančiam pavėsy.

/Sugriuvo kaip šešėliai šventovės akmeninės, 
Išdraskė vėtros aukurus, ir išnešiojo vėjai 
Ir pelenus ir priesaikas seniems dievams tėvynės, 
Kur mūs tėvų tėvai šventoj maldoj sudėjo.

Tėvyne, tau mes griūvančių, tau akmenio šventovių 
Nei ant kalvų, nei giriose, nei kloniuos nestatysim: 
Tvirtesnė ir už plieną tu mum kaip šventovė stovi, 
Fati tu mūsų žemės kelio aukuras didysis!

Prabrėkš skaistus pavasaris, ir tu matei kadaise 
Kaip dygo daigas dirvoje, kur tavo sūnūs krito, 
Ateis žiema, ir tu esi iškentusi ją baisią. 
Paraus rytai, ir tu esi pabudus vieną rytą ...

1 ėvyne, tavo pasaka man už visas pasauly . .. 
Ją seka visos pievos man, visi žali laukai mūs. 
Kaip Paukščių Tako sidabre tik tu viena kaip saulė — 
Gyva lyg saulės vakaro būk miestuos mūs ir kaimuos!

PABĖGUSIEJI Iš LIETUVOS ATVYKO 
I NEW YORKĄ

Trys lietuviai jaunuoliai, pe
reitų metų liepos 17 d. žvejų 
laivu iš Lietuvos pasiekę Švedi
jos krantus, kurį laiką buvę 
Vakarų Vokietijoje, vasario 13 
d. iš Muencheno atvyko j New 
Yorką.

Kai Pan American transat
lantinis lėktuvas pereitą trečia
dieni 8 vai. ryte nusileido In- 
temational Airport, jau čia jų 
pasitikti buvo atvykusi ALTo 
atstovė M. Kižytė, Lietuvos vi
cekonsulas A. Simutis, BALFo 
atstovai P. Minkūnas ir J. Va
laitis, Laisvosios Europos lie
tuvių skyriaus pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir nariai J. Audė
nas ir dr. Trimakas, V. Raste
nis, “Voice of America’ lietu
vių skyriaus atstovas inž. P. 
Labanauskas, amerikiečių ir 
ir lietuvių spaudos atstovai. At
likę muitinės formalumus, šie 
trys lietuviai turėjo išpasakoti, 
kaip jiems pavyko iš Lietuvos 
pabėgti.

Pirmiausia visiems paspau
dus dešinę, svečiai buvo pakvie
sti prisėsti po ilgų valandų, ku
rias praleido lėktuve ir aero
dromo valdiškosiose įstaigose. 
Čia pat prisistatė Associated 
Press korespondentai su savo 
nuolat spraksinčiomis foto apa
ratų lempomis, o po to, atvy
kusieji buvo klausinėjami apie 
pabėgimo detales. Kadangi 
jaunuoliai nekalbėjo angliškai, 
jų lietuviškus atsakymus vertė 
visi. Taigi, pirmiausia Free Eu- 
rope lietuviškosios gruvės pir
mininkas V. Sidzikauskas. 
Liet, nformacijos Centro vedė
ja Kižytė, vicekonsulas A. Si
mutis ir kt.

Minkštoje sofoje prieš susido
mėjusius lietuvius ir amerikie
čių spaudos korespondentus sė
dėjo Lionginas KubEckas, 23 
metų amžiaus, laivo kapitonas, 
Juoz. Grišmanauskas, 25 m. am
žiaus, laivo bucmanas ir laivo 
darbininkas Edmundas Pau
lauskas, 19 m. amžiaus. Visi 
jie paeiliui pasakojo, kaip jie 
liepos mėn. 17 d. apie 7 vai. ry
te išlipo Švedijos krante. Tai 
buvo Elando saloje, po to, kai 
ši lietuviškoji žvejų laivo įgula 
maždaug viduryje kelio iš Klai
pėdos j Švediją, Baltijos jūro
je, po 14 vai. kovos su laivo a-

pac.oje jų uždarytais rusais, 
palikę patį laivą ant Inkaro, 
mažu laiveliu apie 800 metrų 
atsiyrė į krantą.

— Iš Klaipėdos išvykome žu
vauti vakare, kombinuodami, 
kad per naktį šiek tiek pažu
vausime. o po to dar bus laiko 
nepastebimiems pasišalinti. — 
pasakok? laivo, kapitonas Lion
ginas Kublickas, — buvome su
simokę su Juozu, gi Edmundas 
tada tesužinojo mūsų planą, 
kai jau buvome užkalę tris ru
sus, įgulos narius, laivo apa
čioje. Edmundui pasakėme: ar
ba su mumis arba prieš: jei 
prieš — tai tada jo laukia toks 
pats, kaip ir rusu, likimas. Ed
mundas tik apsidžiaugė ir gel
bėjo mums kovoti prieš rusus, 
kurie, pažadinti mechaniko, su 
visokiais įrankiais bandė prasi
veržti į viršų.

— Pasakėme jiems aiškiai: 
mums nėra kitokios išeities. 
Mes norime išeiti į laisvę. Sa
kėme. kad jiems nieko nedary
sime. o .jei jie bandys mums 
trukdvti. naieišime granatu, — 
sako Grišmanaukas. pridurda
mas. kad anie granatas jie tik 
tesvajojo, bet tikrenybėje jų 
neturėjo.

— Laivo apačioje uždaryti 
rusai, vienas net lietuviška pa
varde (Mažeika laivo kapitono 
padėjėjas, mechanikas ir jo pa
dėjėjas. visą laika daužėsi ir 
per išmuštus langus bandė 
pulti net su peiliais (tais di
džiaisiais. kurie naudojami žu
vims pjaustyti). bet jiems ne
pavyko. Atsilakėme. Per tą 
laiką laivas net kelis kartus 
aplink vandenyje apsisuko. 
Visdėlto pavyko inkarą nuleis
ti ir pagriebę laivelį, įšokome ir 
prisiyrėme prie kranto, — pa
sakoja toliau.

Čia juos paėmę švedų polici
ninkai. ir anie pora savaičių te
kę išbūti kalėjime. Ruseliai, at
vykę į krantą, iš švedų reikala
vę .juos išduoti, kadangi teisino
si, jog be likusiųjų nemoką iš
vykti. Vėliau ir Sovietu pasiun
tinybė ėmusi reikalauti juos 
sugrąžinti bei kaltinusi, .jog jie 
pagadinę laivo instrumentus.

— Nieko laive nebuvome pa
gadinę, net dar pamokėme 

pabaiga 2 pusi.

Broliai ir Seses Lietuviai
JAU dvyliktą kartą Vasario 16-tąią turime minėti be nepriklausomybės savo tėvy

nėje. O aštunti metai, kai raudonasis tvanas žiauriai siaubia ten mūsų laukus ir 
neleidžia kenčiantiems broliams sesėms net prisiminti to svarbiausio naujosios Lie
tuvos gimimo akto, šiandien dar niekas ir negali tiksliai nusakyti, kada mes vėl ga
lėsime pačioje tėvynėje laisvi švęsti tą didžiąją savo valstybės prisikėlimo 
šventę.

Mūsų tikėjimas į savo ateitį tačiau nemažėja. Mes tikime, mes išsiilgę lau
kiame tos dienos taip, kaip mūsų daugelis tikėjo ir laukė, kai antrąkart buvo 1944 
m. pavergta tėvynė, kai dalis Lietuvos vaikų virtome tremtiniais bastūnais. Gyve
nome gwa viltimi greit sugrįžti atgal. Tos vilties nenustojome iki pat dabar.

Išsilaikėme ir išlaukėme pačius blogiausius ir nepalankiausius metus, kai ką 
tik buvo nustoję žvangėti ginklai. Tada juk buvo mums tokie nepalankūs laikai, 
jog dėstyti apie raudonojo imperializmo skriaudas, jo žiaurumus, gyventojų depor
tavimus ir t.t. reiškė tuojau tapti įtartinu žmogumi. Visur buvo įsiviešpatavęs “ty
los sąmokslas.” Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas turėjo padėti daug 
pastangų, kad nuskriaustos Lietuvos skausmingas šauksmas būtų girdimas tų, kurie 
pradėjo tvarkyti pokarinius laisvojo pasaulio santykius. Buvo daug rašyta, daug 
kalbėta, vis įtikinėta ir vis kreiptas dėmesys į Pabaltijo tautų tragediją. Pagaliau 
apkurtusios ausys ėmė atsiverti.

O šiandien laikai jau yra visiškai pasikeitę. Visa eilė džiuginančių aplinky
bių gali sustiprinti ir padrąsinti tikėjimą silpnadvasių ir benustojančių vilties. Įvy
ko mūsų naudai tarptautinės padėties pagerėjimas. Užteks priminti, kad JAV pre
zidentas niekuomet nebuvo taip kalbėjęs, kaip kad jis prabilo kongrese šių metų 
pradžioj. Taigi, iš mažųjų tautų tragedijų ir jų žemiškųjų aukų galingieji galutinai 
baigė įsitikinti, kad “taika ne bet kokia kaina, bet taika, paremta laisve ir teisin
gumu” (Trumanas), tėra šiandien galima pastačius stiprią fizinę jėgą preiš smurtą 
ir klastą. Toji j ė fra šiandieną paskubomis organizuojama.

Kai tarptautiniai horizontai mums labiau blaivosi ir jau pirmosios žaros veržia
si į dangų tos iš už kalnų patekėsiančios laisvės saulės, mūsuose dar labiau reikia 
susirikiavimo ir susiklausymo.

Vasario 16-ji prieš 34 metus buvo aktas, kuris pademonstravo grupėmis di
ferencijuotos lietuvių tautos vienybę. Vasario 16-tosios aktas suvedė krūvon 
Lietuvos Tarybą, kuriai kabojo pavojus žlugti. Tai buvo vienybės ir bendro sutar
tinio solidaraus darbo žygis. Tuo aktu Taryba suėjo vienvbėn, kai ėjo kalba apie 
aukščiausius tautinius idealus, ir laimėjo.

Ir 1944 m. vasario 16 Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetes, savo de
klaracijoje tada apjungęs visas grupei ir--kovos sąjūdžius, siekė vieningo visų veiks
nių darbo sunkiame Lietuvos laisvinimo kelyje. To jis tebesiekia ir šiandien. Mes 
tikime, kad Lietuvos laisvinimo idėja, kuri Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą subūrė krūvon, bus anas pagrindinis 
nius.

Vasario 16-ji yra proga kiekvienam 
bės, pažvelgti į savo vidų tautine prasme,
tautos vadavimo reikalu, ką aš padariau tiems kenčiantiems savo tautiečiams padė
ti.” Štai Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas yra išsiuntinėjęs praeitų me
tų gale atsišaukimus, ragindamas PLB vienetus ir pavieniui kovoti prieš Maskvos 
ir jos agentų propagandą, kelti balsą už žūstančius ir naikinamus. Dalis tautiečių 
tačiau neatliko savo nedidelės pareigos — surašyti JTO nariams protestų prieš ge
nocidą pavergtose tautose, šitą pareiga atlikti nevėlu. Ir mes raginame vasario 16- 
sios šventėje priimti susirinkimuose atitinkamas rezoliucijas ir jas siuntinėti JT 
Organizacijai. Pasaulis turi matyti, kad mes esame gyvi, kad kovojame už savo 
teises, kad mes keliame savo balsą.

Ant Lietuvos išlaisvinimo aukuro pačias kilniausias aukas — kraujo bei gy
vybių aukas— gausiai tebededa tėvynėje likusieji mūsų broliai ir sesės; jų aukų 
įnašą privalome sustiprinti bent vieningu Lietuvos vadavimo darbu ir gausia pinigi
ne auka Tautos Fondui.

Vardan tos Lietuvos!

lankas, kuris apjungs drauge visus veiks-

tautiečiui, atitrūkus nuo savo kasdieny- 
vis klausiantis, “ką aš nuveikiau savo

VYR. LIETI VOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS
V. Vokietija, 1952 m. vasario 16 d.

Laisvės paminklas Kaune

PRANCŪZU INFORMACIJA APTF 
BALTUS

Artimas prancūzų užs. reik, 
ministerijai “Le Monde” įsidė
jo platų Fr. Honti straipsnį a- 
pie Rytų Europos emigraciją, 
kuriamo išsamiai nušviečiama 
baltų ir lenkų rezistencinių 
veiksnių veikla užgrobtai lais
vei jų pavergtose tėvynėse at
statyti. Nusakoma, kokias 
funkcija vykdo prel. M. Krupa
vičiaus pirmininkaujamas Vil
kas ir Vykd. Taryba, būtent— 
egzil. vyriausybės, kokie ir kur 
yra lietuvių diplomat. postoviai, 
kokia yra jos ir kt. 2 Pabaltijo 
respublikų tarp, juridine padė
tis.

Estai teturi tik savo minis- 
terį Londone. M. Termą, šiaip
— tik reikalų vedėjus ir kon
sulus. Jų tautinei Tarybai, pa
našiai. kaip mūsų Vilkui, pir
mininkauja socialdemokr. A. 
Rei. buv. respublikos repziden- 
tas ir paskutinis laisvosios Es
tijos atstovas Maskvoj. Vice
pirmininkas buvo Penno. buv. 
jų parlamento pirmininkas, o 
gen. sekretorius — M. Maandi. 
Daugiausia ju emigratų gyve
na Švedijoj (23.000) ir JAV-se 
(per 50.000). Latviams, kaip 
jų suverenumo legalus tęsėjas, 
vadovauja Zarinš (min. Londo
ne), kurį remia ypač Latvių 
Europoje Sąjunga, tokia pat 
sąjunga Amerikoje ir “Daugu
vos vanagai”: Latvių Centr. 
Tarybai vadovauja vysk. Ran- 
cans, atstovaująs jiems kaip 
pirmininkas ir prie Laisv. Eu
ropos. Kitos žymesnės grupės
— dešininiu socialdemokratu, 
kuriems vadovauja buv. užs, 
reik. min. Celminš. ir kairiųjų

<-------------------------------- .
I.ietuva — krvžiij šalis

M. K. Čiurlionis

socialdemokratų, vadovaujamų 
Bruno Kalninio.

Taip pat smulkiai atvaizduo
ta lenkų egzil. vyriausybės 
veikla visose srityse ir ypač Mi- 
kolaičiko vaidmuo JAV-se. Ta
čiau PI A Nr. 2-52 praneša, kad 
estų Rudolfas Penno. kuris 
jiems taip pat atstovavo, kaip 
narys. Valstiečių Internaciona
le Londone, sulaukę 55 m. am
žiaus. mirė Stockholme. Nuo 
1924 m. jis buvo visų es‘ų par
lamentų narys, aktyvus pogrin
džio veikėjas. 1944 m. rugpjū
čio mėn. prof. Uluotso. einan
čio Estų respublikos preziden
to pareigas, paskirtas paskuti
niame teisėtame Estų minist. 
kabinete prekybos ir pramonės 
ministeriu. Jis buvo taip pat 
Estu komiteto Švedijoje vice
pirmininkas. suorganizavęs 
laisvųjų estų ūkininkų federa- 
ciią. “Le Monde” pažymi, kad 
Pabaltijo kraštų padėtis už ki
tų Rytuose pavergtų sat. kraš
tų padėti yra tuo sunkesnė, kad 
jie. tiesiai inkorporuoti į Sov. 
Sąjungą, turi pajusti viso so
vietinio Režimo baisumą. E.

ATKASTI KATINO ŽUDY
MŲ DOKUMENTAI

VVashingtonas. — Armijos 
atstovai pranešė, jog vienam 
archyve surasti buvę pražuvę 
dokumentai apie lenkų karinin
kų išžudymą Katyne. Tai yra 
pulk. Szymanski. buvusio JAV 
ryšininko prie lenkų armijos I- 
talijoje. prareši’nni. Pulk. Szy— 
manski savo pranešimuose nu
rodo. kad lenkų karininkai bu
vo išžudvti no vokiečių, kaip 
bandė įtikinėti Sovietai, bet pa
čių Sovietų.
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BELAISVIU’ KLAUSIMU TIKIMASI
< SUSITARTI

M "v

iš dalies. Komunistai buvo pa-Tokio. — Jungt. Tautų ir 
komunistų atstovai paskuti
niuose posėdžiuose diskutavo 
belaisviais pasikeitimo klausi
mus. Kaip pranešama, tose dis
kusijose pasiekta žymios pa 
žangos. nors svarbiausiu ginči
jamu klausimu susitarimo dar 
nepasiekta. Komunistai ir to
liau priešinasi, kad belaisvių 
repatriacija būtų savanoriška, 
ir reikalauja prievarta visus 
grąžinti. §į klausimą susitarta 
laikinai atidėti, o tartis kitais 
belaisviais pasikeitimą liečian
čiais klausimais.

Delegacijų plenumo posė- 
džai kol kas pertraukti, kol 
komunistai paruoš naują savo 
pasiūlymą politines konferenci
jos po paliaubų pasirašymo rei
kalu. Jų anksčiau įteiktą tos 
konferencijos projektą Jungt. 
Tautų delegacija priėmė tik

TRl MANAS SICLO KONT
ROLĘ PRATĘSTI

Wa>hingtonas. — Pagrįsda
mas tuo. jog kraštui kyla in
fliacijos pavojus, prez. Ti-uma 
nas kreipėsi į kongresą, kad 
dar dvejiems metams būtų 
pratęsta kainų ir atlyginimų 
kontrolė. Kartu prezidentas 
pasisakė prieš praėjusią vasarą 
priimtus Defense Production 
Act pakeitimus ir siūlo juos at
šaukti. Jei prezidento pasiūly
mas būtų priimtas, kontrolė 
liktų ligi 1945 m. vidurio.

SUTARTIS SU VOKIETIJA 
U2KUUYT SI

Bonna. — Vakarų sąjungi
ninkų aukštieji komisarai Vo
kietijai painformavo savo už
sienių reikalų ministerijas, kad 
derybos dėl sutarties su Vo 
kietija nuo rugsėjo mėn. yra 
užkliuvusios ir jokios pažangos 
nuo to laiko nepasiekta. In
formuoti sluogsniai nurodo, jog 
tarp eilės klausimų, kuriais ne
sutariama. ypatingai kliūva vo
kiečių ginklų gamybos, sąjun
gininkų teisių Vokietijoj, sutar
tį pasirašius, ir vokiečių pra
monės sindikatų likvidavimo 
klausimai.

siūlę, kad ta konferencija 
svarstytų svetimų pajėgų iš 
Korėjos atitraukimą. Korėjos 
reikalų tvarkymą po karo ir 
kitas Azijos problemas Kartu 
jie norėjo, kad toje konferen
cijoje dalyvautų ir komunistinė 
Kinija. Jungt. Tautų delegacija 
gi reikalauja, kad konferencija 
apsiribotų tik Korėjos klausi
mu. Taip pat jis nurodo, kad 
komunistinę Kiniją nėra pa
grindo į šią konferenciją kvies
ti. kadangi ji yra paskelbusi, 
jog j Korėjos karą nesikiša, o 
Korėjoj kovojantieji kiniečiai 
yra tik savanoriai Korėjos ko
munistų pagalbininkai.

Apie didesnio masto kovas 
Korėjos fronte paskutinėmis 
dienomis nepranešama.

PORTUGALAI SICLO PRILM- 
TI ISPANIJĄ Į ATLANTO 

PAKTĄ
Lisabona.— Portugalijos at

stovai JAV. Anglijos, Prancū
zijos ir Kanados kariniams va
dovams pasiūlė, kad Ispanija 
būtų priimta į Atlanto sąjun
gą. Kariniame komitete, ku
riame padarytas šis pasiūly
mas, didžiosios Vakarų valsty
bės atstovaujamos jų štabų 
viršininkų. Portugalai nurodo, 
kad visi jų ryšiai su likusia Eu
ropos dalimi eina kaip tik per 
Ispaniją. Be to. Portugalija 
1941 m. su Ispanija yra suda
riusi sutartį visais kariniais 
klausimais tartis. Pagaliau 
Portugalija, kuri praeity buvo 
su Ispanija sudariusi vieną val
stybę. jaustųsi tvirčiau, jei ir 
Ispanija priklausytų stipriai 
tarptautinei sąjungai. Bet ligi 
šiol Prancūzija. Anglija ir kiti 
Europos kraštai vis tebėra nu
sistatę prieš Ispanijos priėmimą 
į sąjungą dėl diktatūrinio Fran
co valdymo.
r • <r < f

Palaidota vidury Atlanto
New Yorkas. — BALFo cen

tras gavo pranešimą, kad pa
keliui į JAV Gen. Blatchford 
laive mirė tremtinė Elena Ra
dzevičiūtė. 75 m. amžiaus. Pa
laidota Atlante.

DARBININKAS

Mirusio Anglijos karaliau* -Jurgio VI kūną* vežamas laidoti pro kritusioms kare paminklu Londone.

TRUMANAS PASIRYŽĘS AUKOTIS

v šį

Washingtonas. — Atstovų 
i-ūmų narys A. J. Sabath po 
savo atsilankymo Baltuosiuose 
Rūmuose pareiškė, jog prez. 
Trumanas jam pasakęs, kad jis

Vasario 15, 1932

PABĖGUSIEJI IŠ
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• Senato komitetas vienu balsu patvirtino buv. Georgia gu

bernatorių Ellis Amai] nauju kainų priežiūros direktorium.
• New Yorko gub. Deuev pasirašė įstatymą, kuris numato, 

kad jauni narkotikų vartotojai turi būti priverstinai paimami į 
gydymo įstaigas, o trečiu kartu nusikaltusiems narkotikų platin
tojams kalėjimą ligi gyvos galvos.

• Italijos vyriausybė paskelbė, .jog ateinantį mėnesį pasiųs gen. 
Eišenhowerio žinion dar vieną diviz. Anksčiau į Eisenhotverio 
armją jau buvo įjungta dvi italų Alpių šaulių divizijos ir viena 
šarvuota brigada.

• Prancūzų min. pirm. E. Faure pasiūlė parlamentui pritarti 
vokiečių priėmimui į planuojamą Europos armiją, kartu patikrin
damas. jog vokiečiams nebus leista sudaryti didesnes kaip Pran
cūzijos karo pajėgas. Klausimas tuo tarpu parlamento diskutuo
jamas.

• Austrijos policija susekė didelę spekuliantų gau.ją. kuri iš 
Austrijos gabeno patrankų vamzdžius ir kulkosvaidžius į komu
nistinius kraštus. Tie ginklai buvo dar prieš karo pabaigą paga
minti Austrios ginklų jmonėse ir dabar kaip tariamas metalo 
laužas buvo gabenami į Vengriją.

• Iš Sovietų nelaisvės neseniai grįžę vokiečiai paskelbė, kad 
prie Baikalo ežero dar tebėra laikoma 11,000 vokiečių belaisvių ir 
1.000 italų.

• Čekoslovakijos ii- Lenkijos pasienio Karpatų srity labai su 
stiprėjo antikomunistinių partizanų veikla. Kovai su partizanais 
Lenkija ir Čekoslovakija paskutiniuoju metu sutelkė čia tris di
vizijas ir didelėj šio rajono srity paskelbtas karo stovis. Čia veikia 
partizanų generolo Rasmarino raitieji daliniai.

• Maskvos radijas paskelbė, .jog Pragoj vėl nuteisti mirti pen- 
k. tariami JAV šnipai. Tuo būdu šios rūšies sprendimų Čekoslova
kijoj nuo spalių mėn. skaičius jau pakilo ligi 130.

ANGLAI SICLO BURMOJ IŠ
TIRTI KINĘ NACIONALISTŲ

KLAUSIMĄ

Londonas. — Anglų užsie
nių reikalų misisterijos atsto
vas pasiūlė, kad JAV ir Burma 
ištirtų kinų nacionalistų parti
zanų klausimą Burmos šiaurėje 
ir imtųsi pastangų juos iš ten 
atitraukti. Beveik prieš dvejus 
metus Kinijoj dar buvę Čiang- 
Kai-Šeko armijos likučiai, va
dovaujami gen. Li Mi, pasitrau
kė į šiaurinę Burmos dalį ir 
ten tebesilaiko, kontroiitiodami 
ir Kinijos Yunano provincijos 
dalį. Kadangi tai yra džiunglių 
sritis, Burma neturi galimybių 
tuos kiniečių dalinius kontro
liuoti. Anglai turį žinių, kad Li 
Mi daliniai esą aprūpinami iš 
Formozos. Siamo ir kitų vietų. 
Net esą žinių, kad čia įšmuge- 
liuojami nauji pastiprinimai iš 
Formozos.

Praėjusioje Jungt. Tautų se
sijoje šių kinų dalinių klausimą 
buvo iškėlę Sovietai, skelbdami, 
kad tariamai ten JAV telkian
čios nacionalistų pajėgas komu
nistinei Kinijai pulti. šiomis 
dienomis ir Sovietų spauda 
triukšmingai kelia tariamai 
gresiantį Kinijos puolimą iš 
Burmos. Vakarų spaudos ko
respondentai .arčiau su dalyku 
susipažinę, nurodo, kad iš tikro 
ten jokio naujų jėgų telkimo 
nėra ir niekas iš čia pulti ko
munistinę Kiniją nesiruošia.

pasiryžęs būtų aukotis ir vėl 
kandidatuoti į prezidentus, jei
gu pasirodytų, kad tai reikalin
ga taikai išlaikyti. Bet prezi
dentas taip pat pabrėžęs, jog, 
gal būt. aplinkybės taip susi— 
dėsiančios, kad atkilsiąs jam 
reikalas kandidatuoti ir kad ki
ti kandidatai būtų taip pat ge
ri. Prezidentavimas esanti mir
tį nešanti tarnyba, kuri numa
rinusi ir Rooseveltą. pareiškęs 
Trumanas. Tai jis žinąs iš savo 
septynerių metų prezidentavi
mo. Bet jei tai galėtų pasitar
nauti tarptautinių problemų 
sprendimui ir taikai, jis auko
tųsi. Anot Sabath, tai esanti 
viena aplinkybė, dėl kurios 
Trumanas galįs ryžtis kandida
tuoti naujai

Šie Sabath išvadžiojimai 
lieka prezidentui daug galimy
bių pasielgti vienaip ar kitaip, 
atsižvelgiant į artimiausių mė
nesy laikotarpy susidarysian
čias aplinkybes.

PARYŽII JE STREIKININ
KAI KELLA RIAUŠES

UŽDARYTAS NEMARKO 
AERODROMAS

Nuo gruodžio 16 d. čia žuvo 
beveik 120 asmenų

kadencijai.
>.

Paryžius. — Paryžiuje įvyko 
susirėmimų tarp norinčių dirb
ti ir streikuojančių Renault 
automobilių įmonių darbininkų. 
Riaušių metu sužeista apie 50 
policininkų. Susidūrimų įvyko 
tarp streikuojančių bei norin
čių dirbti ir kitose vietose. Ko
munistai norėjo suorganizuoti 
24 valandų visuotinį streiką 
dėl vienos demonstracijos už
draudimo, bet didžioji darbinin
kų dalis streiko neremia.

■ >• ' ..<♦

pradžia 1 pusi.
juos, kaip jie turi sugrįžti, 
paaiškino buvęs laivo 
nas, — todėl jau tokio 
mo jie ėmėsi tik todėl, 
no jo, jog jiems vistiek 
kai tik jie pateks rusams.

Globojami Švedijos lietuvių 
ir Lietuvos diplomatinių atsto
vų. jie vėliau pateko į Vokie
tiją, o iš čia jiems buvo išrū
pinta laikinė viza keturiems 
mėnesiams atvykti į Ameriką.

— Atvykome čia pasakyti, 
kas tikrai dedasi mūsų Tėvynė
je,— sako jie, kai juos klausia 
Associated Press atstovas.

Vėliau įsišnekėjus, jūreiviai 
pasakojo smulkiai apie gyveni
mą Lietuvoje, net domėdamie
si, kas Lietuvoje įvykę po jų 
išvykimo.

Kai Amerikos Balso Lietu
vių Skyriaus atstovas inž. Pov. 
Labanauskas juos pakvietė pa
sakyti žodį Lietuvoje pasiliku- 
siems, jie visi taip susijaudino, 
kad sunkiai bepratarė po žo
dį. Tai buvo tikrai jaudinanti 
tyla. Tik 
kundžių 
“Norėčiau 
lietuviams, 
pasiekti šią šalį.
manskas dar susigriebė atsa
kyti, jog skrisdamas galvojo a- 
pie Dariaus ir Girėno kelionę. 
Dar tą pačią dieną 11 vai. New 
Yorko laiku į Lietuvą buvo 
pranešta apie jų atvykimą.

Klausiami spaudos atstovų, 
šie trys vyrukai pareiškė, kad, 
jei būtų galima, jie norėtų pasi
likti Amerikoje.

Vėliau, pavieniui besikalbant, 
jie papasakojo apie gyvenimą 
Lietuvoje, tardami, jog. jeigu 
prie tokio stovio būtų prieita ne 
palaipsniui, bet iš karto, tai 
šeši iš dešimties būtų galėję iš
eiti iš proto. Bet. esą bolševiki
nė sistema viską vykdanti pa- 

«

bucma- 
kaltini- 
kad ži- 
kliūsią,

jau po keletos se- 
kapitonas pratarė: 
padėkoti Amerikos 
kad mums pavyko 

” Juozas Griš-

KI X. L. VOK IEKAl SKO. Harrison. X. J., išleistas

ČESLOVO SASNAUSKO KOMPOZICIJAS
Mklo. mišriem^ balsam* ir chorui, pritariant fortaponui 
arba vargonams,

LIETUVIŠKA MUZIKA
Kalima gauti

PRANCIŠKONĘ SPAUDOS CENTRE
630 Buslnvick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

KAINA $3.50

Elizabeth. — čia vasario 11 
d. nukrito su 63 keleiviais iš 
Netvarko aerodromo pakilęs 
lėktuvas. Nelaimės metu žuvo 
32 asmenys. Tuo būdu nuo 
gruodžio mėn. 16 d. per tris di
deles lėktuvų nelaimes čia bu
vo užmušta beveik 120 asme
nų. Nelaimė atsitiko kaip tik 
tuo metu, kada turėjo atvykti 
atstovų rūmų komisija tirti 
sausio 22 d įvykusios katas
trofos. Naujai katastrofai įvy
kus. Netvarko aerodromas bu
vo tuojau uždarytas. Elizabeth 
majoras jau po anksčiau įvyku
sių nelaimių buvo reikalavęs 
imtis tos priemonės, bet klau
simas buvo atidėtas ligi numa
tyto įvykusių nelaimių tyrimo. 
Nukritęs lėktuvas 
jau sunkiai pakilo ir iš 
aerodromo. O po pakilimo tuo
jau nustojo veikti vienas ar net 
du jo motorai, ir jis nukrito 
ant didelio gyvenamo namo, už
mušdamas ir eilę jo gyventojų. 
40 asmenų buvo sužeisti.

laipsniui, net ir nuži*U%iniiW 
ne tik materiališkų gėrybių nu
savinimą.

Visi jie Lietuvoje yra palikę 
giminių, kurių vieni yra išvež
ti ar kalinami. Vienas jų yra 
kilimo nuo Panevėžio, antras 
nuo Zarasų, o trečias nuo Kre
tingos. Paskutiniu metu visi 
buvę Klaipėdoje.

Jie. Amerikos Lietuvių Tary
bos rūpesčiu, čia atvykę, per 
savo buvimo laiką aplankys A- 
merikos lietuvių kolonijas ir 
papasakos apie tenykštį gyve
nimą.

Pirmasis jų viešas pasirody
mas bus New Yorke, kur jie 
kalbės per Vasario 16 minėj’mą 
Webster Hali vasario 17 d.

S. Narkėliūnaitė

SPAUDA PRANEŠA APIE 
LIETUVIŲ ŽVEJĘ ATVY

KIMĄ

New Yorkas. — JAV spauda 
įsidėjo platesnius aprašymus a- 
pie trijų iš anapus geležinės už
dangos pabėgusių lietuvių žve
jų atvykimą į JAV ir pirmuo
sius jų pareiškimus išlipus nau
jame krašte. Taip pat atpasa
kojama ir visa jų pabėgimo is
torija. Pranešimai papuošti jų 
sutikimo New Yorko aerodro
me nutraukomis.

SOVETINIAI PIRATAI JA
PONUOS VANDENYSE

Tokio. — Gen. Ridgvvay pa
siuntė Sovietams griežtą notą 
dėl jų sulaikytų japonų žvejų 
laivų. Sulaužydami okupacinę 
sutartį ir tarptautinę teisę So
vietai yra sulaikę 170 japonų 
žvejų laivų. Iš jų 114 vėliau 
paleido, o likusieji ligi šiol te
bėra jų rankose. Sulaikytų lai
vų žvejai pakartotinai buvo 
tardomi tik tam. kad Sovietai 
gautų žinių apie politinę, ūki
nę ir karinę padėtį Japonijoje.

— ■■ ■■ ■■ ,______

Ateikite ir išbandykite tinkamiausią važiuoti automobili Amerikos keliams__

APIMTIMIPAGAMINTAS
DIDYSIS

'52 metų Fordas yra naujos konstrukcijos 
nuo apačios iki stogo. Patvarus ...
ir tai yra didžiausia .jo žymė ... 
kuri išskirtinai tik Fordui priklauso ...
tai daro Fordą tinkamiausiu automobiliu ... 
geriausiai pagamintu ir pritaikintu 
Amerikos keliams. Tai mašina, kuri suteikia 
daugeliu įvairių patogumų ir mažiausiai 
kaštuoja. Tai mašina, kuria jūs didžiuositės 
dabar įsigiję... ir ilgai ateityje.

r

AUTOMATIŠKAI PRISIDERINA
PRIE KELIO NELYGUMU
Platesnis Fordo svorio centras iš.

. lygina duobėto kelio įtaka, užpa
kalinės lingės 3 col. ilgesnės, nau
jos konstrukcijos prekinės lingės 
išlygina kiekviena svori, nėra kietų 
atsitrenkimų, posūkiuose nesvy
ruoja.

GĖRIAI SIAS MATOMUMAM
APLINK
Jūs turėsite neaprėžtą matomumą, 
dideli, lenktą vieno gabalo prieki
nio lango ir taip taip pat vieno ga
balo, automobilio platumo, užpaka
linio lango stiklą, su labai siaurais 
kampų bei centriniais rėmais.

Sutvarkymas, priedai ir smulkūs papuošimai gali 
būti pakeisti iš anksto nepranešus. Baltais šonais pa
dangos (jei jų dar yra) ir dviejų spalvų viršus ap
mokamas atskirai.

r
I
1

NOJV 110-h.p. High-Ccmpntsion 
Strato-Star V-8

...SAVO
nes yra ilgesnis, gražiai atrodo, su gerai 
sustiprintais atsparos rėmais, platesniu 
priekiu, ilgesniu tarpuašiu ir didžiausia 
bagažine šios klasės automobilių.

tOt h.p. H’įh-Compressicfi 
Mibaje MakerSi*

... SAVO IDĖ JOMIS
Naujo Fordo išvaizda išlaikyta gražaus 
stiliaus ir visuomet jūsų naujas Fordas 
atrodys naujas. Daug detalių yra ran
kų darbo... Sandari konstrukcija neįlei
džia dulkių, vandens nei garso.

... SAVO JĖGA
Didžiausios jėgos, žemos kainos automobi
lis pagaminta šis '52 metų Fordas su aukš
tos kompresijos 110 h. p. Strato-Star V-8, 
arba visai naujos aukštos kompresijos, 
mažo pasipriešinimo, Fordas Mileage Ma- 
ker Six turįs 101 h. p.

... SAVO VERTYBE
Šiais metais, kaip dar niekados, Fordas pa
gamino automobili vertesnį už jūsų pini
gus. šis automobilis yra pats didžiausias 
pigiųjų automobilių rinkoje. Tai mašina, 
kuri metais teiks jums malonumą ir taupų 
važiavimą.

t

Išbandykite automobili, kuris pagamintas geriausiam naudojimui... 
pas jūsų FORDO ATSTOVĄ.
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TURIME BUDĖTI IR RUOŠTIS
Šių metų Vasario 16 sutinkame sąlygose, kurios iš visos lie

tuvių visuomenės reikalauja ypatingo susikaupimo, tinkamo pa
dėties įvertinimo ir pasiryžimo kietai kovoti už savo tautinius sie
kimus. Prezidento H. Trumano žodžiai, jog šie metai bus lemia
mi, paruošiant laisvąjį pasaulį prieš agresiją, mus įspėja, jog pa
saulis artėja prie momento, kada daugelis dabar užstrigusių vie
toje pasaulinės politikos klausimų bus — vienaip ar kitaip —pa
galiau sprendžiami. O tarp jų, reikia tikėtis, ir pavergtųjų kraš
tų išlaisvinimo klausimas. Kad tas klausimas demokratinio pa
saulio ne. ruošiama palikti šalia, rodo tiek prezidento H. Truma
no nesenas priminimas kongresui, jog Amerika privalo neužmirš
ti anapus geležinės uždangos kenčiančių žmonių, tiek ką tik pa
sibaigusi Londone Europinio Sąjūdžio konferencija, tiek visa eilė 
kitų poreiškių ir faktų.

Lietuvos bylai palankumo taip pat matome vis daugiau, štai 
neseniai ALT vykdomąjį komitetą priėmė Valstybės Departa
mento sekretoriaus pavaduotojas, vasario 15 d., prieš mūsų Ne
priklausomybės šventę, ALT delegacija bus priimta Baltuosiuose 
Rūmuose ir prezidento H. Trumano. Tik vienų praėjusių me:ų 
būvy lietuviai gavo vietą Amerikos Balse, prie Laisvosios Euro
pos Komiteto galėjo suorganizuoti savo Patariamąją Grupę ir į- 
ėjo į kitas tarptautines organizacijas, kuriose gali atstovauti sa
vo tautos reikalus ir ginti Lietuvos bylą. Lietuvos byla randa 
atgarsio JAV kongrese ir gubernatorių bei kitų aukštų JAV pa
reigūnų atsišaukimuose. Plačiai ji randa vietos net didžiojoj pa
saulio spaudoj ir radijo pranešimuose.

Šie faktai mus džiugina. Aiškiai matome, kad mūsų paverg
tos Tėvynės byla nėra toje vietoje, kaip 1945-46 m., kada daug 
kur buvo norima, kad mes tik nekeltume balso ir nedrumstume 
tariamos ramybės bei nekenktume geriems santykiams su Ry
tais. Tai mums teikia pagrįstos vilties, jog didžiųjų sprendimų 
metu pro mūsų klausimą nebus tylomis praeita. Bet ši dalykų 
raida mus ir įpareigoja. Ji rodo, kad galima daug ko pasiekti. 
Bet tam reikia darbo. Kartu tenka ir prisiminti, jog tai, kas pa
siekta, galima ir vėl pralaimėti —ir gal net greičiau, negu pasiek
ti — jei nemokėsime kitų įtikinti, kad esame verti prisiminti bei 
remti. Taigi sunkioj kovoj už savo tautos ir Tėvynės ateitį esame 
įpareigoti elgtis su visu reikiamos atsakomybės pajautimu.

Neužmirština ir tai, kad. atstatant Lietuvos nepriklausomy
bę, mes susidursime su daugeliu sunkių ir painių tiek vidaus, tiek 
užsienio srities klausimų. Jei tiems dalykams nebūsime pasiruo
šę, galime susitikti ne tik su beveik neįveikiamais sunkumais o- 
kupantų sugriautą kraštą atstatydami. bet galime būti ir tarptau
tinėj plotmėj nuskriausti. Tad turime budėti ir ruoštis. Tam turi
me sutelkti savo pajėgas, šiomis dienomis VLIKas priėmė reikš
mingą rezoliuciją, kad Lietuvos laisvinimo darbas turi būti suin
tensyvintas ir daugiau suderintas, visos jėgos konsoliduotos. Šio 
mūsų kovai už laisvę vadovaujančio organo pavyzdys turi būti vi
sos mūsų visuomenės pasektas.

1918 metais dr. Jonas Basa
navičius gyveno Vilniuje prieš 
lietuvių gimnaziją, nedidelėje 
gatvelėje, kuri vėliau buvo pa
vadinta Damaševičiaus gatve. 
Dr. J. Basanavičius turėjo ten 
nedidelį butelį. Viename kam
baryje buvo jo didelė bibliote
ka, kitame jis pats dirbo, buvo 
dar ir erdvus trečias prieškam
baris. Žiema buvo šalta, o io 
butas — nekūrenamas. Apsivil
kęs kailiniais, trindamas ran
kas, jis dirbo prie savo moksli
nių darbų. Lietuvių Mokslo 
Draugija turėjo nemažą turtą, 
daug senų rankraščių ir kitų 
vertingų rinkinių. Visi jie buvo 
Basanavičiaus rankomis su
tvarkyti. Kai pavartai dabar 
tų metų leistus “Tautos žo
džio” tomus, L. Mokslo Draugi
jos raštus, matai, kiek ten įdė
jo triūso šis tylusis senelis. 
Tarp rinkinių ir studijų jis gy
veno ir aną žiemą.

Tuo metu Vilniuje jau virė 
gyvas lietuviškasis gyvenimas. 
Tautos Taryba nuolatos posė
džiavo, kol suredagavo Nepri
klausomybės aktą. Jį pasirašy
ti buvo sutarta dr. Jono Basa
navičiaus. Tarybos pirmininko, 
bute.

1918 m. vasario 16 d. Tary

DR. J. Basanavičius Zikaro bareljefas

bos nariai pradėjo rinktis į 
Basanavičiaus butą, bet ten bu
vo nepaprastai šalta. Nutarta 
eiti j Lietuvių Komiteto patal
pas. kurios buvo Didžiojoje 
gatvėje, 12 numeryje, prieš šv. 
Jono bažnyc ą. Ten visiems su
sirinkus, ir buvo pasirašyta^ 
Nepriklausomybės aktas. Basa- 
navičjjis jį visiems ir perskaitė.

Lietuvos Tarytos prezidiumo 
buvo sutarta Vasario 16 aktą 
per Lietuvos okupacijos šefą 
Kaune oficialiu keliu įteikti Vo
kietijos vyriausybei, šita misija 
buvo pavesta prel. K. Šauliui, 
kurį šitame “Darbininko” nu
meryje atžymime kaip sukak
tuvininką. Tarytos aktui vo
kiečių karinė valdžia nerodė jo
kio dėmesio, atsisakė iš K. Šau
lio tokį dokumentą priimti. 
Aktas tačiau kitais keliais nu
ėjo į Berlyną, pateko į dien
raščius ir buvo perskaitytas 
Vokietijos parlamente.

Sudarius vyriausybę, dr. J. 
Basanavičius pasiliko nuošaly
je. dirbdamas Mokslo Draugijo
je. Greit praisdėjo karai, į Vil
nių veržėsi priešai, vyriausybė 
išsikėlė į Kauną, bet dr. J. Ba
sanavičius pasiliko Vilniuje. Že
ligovskio armija užmė miestą 
ir su nemaža dalimi Vilniaus 

krašto prijungė prie Lenkijos. 
Basanavičius paliko anapus de
markacijos linijos; pats kovojęs 
už laisvę, visą gyvenimą jai 
aukavęs, pasiliko nelaisvėje.

Dr. J. Basanavičius ilgą sa
vo amžiaus dalį praleido trem
tyje. kur jis turėjo daugiau lais
vės kovoti už savo tautą. Ne
dingo svetimoje žemėje, bet 
kaip bitelė grįžo į avilį, nešda
ma čia visa, kas reikalingiau
sia savo tautai. Jis skverbėsi 
į praeitį, tyrinėjo tautosaką, 
kryžius, jų pavyzdžius rinko 
Vilniuje Mokslo Draugijos pa
talpose. Prie šių senienų, bran
gių praeities liudininkų, jis pa
siliko kaip vaidila, juos saugo
damas. kad senovės ugnelė ne
išblėstų ir įsidegus šildytų nau
josios Lietuvos vaikus.

O tų senienų jis buvo surin
kęs daug: kelių dešimčių tūks
tančių tomų biblioteka, kur 
svarbiausią vietą užėmė litua
nistika. didelis archyvas ir tur
tingas muziejus.

Lenkai lietuviams nerodė 
daug simpatijų, priešingai 
spaudė juos mokyklose ir lie
tuviškose parapijose. Tačiau 
nekito prie dr. J. Basanavi
čiaus. Kai kiti negaudavo leidi
mo išvykti į laisvąją Lietuvą, 
dr. J. Basanavičius lankėsi 
Kaune, kur gydėsi Karo ligoni
nėje.

Visas jo gyvenimas glaudžiai 
supintas su mūsų tautos prisi
kėlimu. Ir jo mirtis vainikuoja 
ši atsidavimą tautai. Jis mirė 
1927 m. vasario 16 d. — Ne
priklausomybės paskelbimo 
dieną. Ir valanda kažkokiu 
mistiniu būdu sutampa. Tuo 
metu Vilniaus lietuviškoji visuo
menė kaip tik minėjo Nepri
klausomybės paskelbimą. ir, 
giedant tautos himną, jis mirė 
ligoninėje.

Jo laidotuvės, buvo lietuviš
kumo demonstracijos Vilniuje. 
Lenkai leido jį iškilmingai lai
doti ir taip pat įsileido iš Kauno 
Laisvosios Lietuvos atstovus.

Palaidojo jį Rasų kapinėse 
prie koplyčios. pastatė juodo 
granito paminklą ir iškalė rai
des. Ir visada tautos šventės 
proga ten degė žvakės ir žalia
vo sunešti žalumynai.

Prisimindami jo 25 metų 
mirties sukaktį, žvelgiame at
galios į tuos vyrų kelius, kur 
buvo ir audrų ir vargo, ir vilia
mės, kad ir mums, kaip ir 
jiems, nusiblaivys užtemęs dan
gus ir ten, Vilniuje, galėsime 
gėlėm papuošti mūsų patriarko 
kapą.

PREL. K.
Šių metų sausio 28 d. suėjo 

80 metų prelatui Kazimierui 
Šauliui, Kauno arkivyskupijos 
generalvikarui. Steigiamojo 
Seimo nariui. Vasario 16 akto 
signatarui. Iš pasirašiusiųjų tą 
aktą dabar gyvųjų tarpe bėra 
tik trys: prof. M. Biržiška, 
prof. St. Kairys ir prel. K. Šau
lys. Pirmieji du gyvena Ameri
koje, o prel. šaulys Šveicari
joje .tyliame Lugano miestely
je. Prisimindami jo 80 metų su
kaktį, čia ir atžymime garbin
gą jubilijatą.

Prel. K. Šaulys gimė 1872 
m. I. 28 d. Švėkšnoje. Stemplių 
kaime. Mokslus ėjo Švėkšnoje, 
Palangoje ir Kauno Kunigų Se
minarijoje. 1895 m. išvyko į 
Petrapilio Dvasinę Akademiją 
studijuoti. Ją baigė 1899. VI. 
29. ir buvo įšventintas j kuni
gus. Pradžioje dirbo Panevėžy
je kapelionaudamas. o nuo 1906 
m. buvo perkeltas į Kauną, kur 
išbuvo iki 1914 m. beveik nie
kur neišvykdamas. Kaune jis 
įsijungė j didelės vyskupijos 
administravimą, buvo vyskupo 
sekretoriumi, kancleriu, o su
kūrus Kauno arkivyskupiją, jos 
generalvikaru — vyskupo deši
niąja ranka.

Iš žemaičių žemės jis išsine
šė paprastumą. sugebėjimą 
naudingai darbuotis ir realiai 
dalykus vertinti. Visada jis pa
siliko kuklus, santūrus ir giliai 
galvojantis. Kiekvieno darbo 
jis ėmėsi su dideliu atsidėjimu. 
Būdamas mokytoju, susidomi 
socialiniu klausimu, pats rea-

ŠAULYS
liai jį sprendžia, suorganizuoja 
Panevėžyje prieglaudą. rašo 
tam reikalui populiarias kny
gas.

Prasidėjus politiniam gyve
nimui. jis anksti įsijungia į 
Krikščionių Demokratų Parti
ją, dalyvauja Vilniaus konfe
rencijoje, kuri išrinko į 20 as
menų Lietuvos Tarybą. L. Ta
ryboje jis buvo konstitucijos ir 
įstatymų redagavimo komisijo
se. Tarp visų 20 jis pasirašė ne
priklausomybės aktą. Vėliau 
aktyviai dalyvavo seime. Pra
dėjęs dėstyti universitete, jis 
pasitraukė iš seimo ir atsidėjo 
mokslui bei administracijai, 
kartu nepamiršdamas ir visuo
meninių pareigų. Ypač gyvai 
reiškėsi šalpos organizacijose.

Prelato K. Šaulio sukaktį 
gražiai atžymi š. m. “Aidu” 
žurnalo vasario mėn. numeris 
prof. Z. Ivinskio straipsniu, 
kurį autorius baigia šiais žo
džiais: prel. K. šaulio “tauri 
dvasia, kuri nuolat reiškėsi 
santykiuose su žmonėmis, pa
silieka gyvu skatinančiu pa
vyzdžiu jaunesnei šviesuomenės 
kartai ne vien tik kunigų tar
pe. Galop jis mums yra istori
nė figūra — tas vyras, kuris su 
dr. J. Basanavičium. A. Stul
ginskiu, A. Smetona, prof. M. 
Biržiška. St. Kairiu. Pr. Do
vydaičiu. K. Bizausku. P. Kli
mu. J. Staugaičiu, J. Šauliu. J. 
Vileišiu ir dar kitais savo para
šą padėjo po Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo ak
tu.”

*

— Va, šitaip išsirėžė su mano 
pinigais, — baigė pasakojimą 
Laurynas, išgėrė alų, brūkšte
lėjo delnu per ūsus ir siekė nau
jo butelio. Staiga jo akys šoko 
į langą ir sustojo.

— Va, Smilga Antanas kum
brina! — sušuko jis.

— O kas čia tokio! Tegu 
sau drožia, ne jam putelę nu
braukti, — ramiai pilstė alų 
Stasys, nė nežvilgterėjęs į lan
gą.

— Jis mar. skolingas! — ūžė 
Laurynas, — 200 litų įmečiau 
kaip į vandenį.

— A, balandėli, čia kita mu
zika. — susirūpino ir Stasys, ir 
abu kaimynai sukišo ūsus į lan
gą-

Gatve liejosi žmonės, plaukė 
tarp vežimų ir skirstės į kie
mus, kur stovėjo arkliai.

— Žiūrėk. — suzvimbė Lau
rynas, pamatęs Smilgą prie 
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krautuvė lango. — Nauja odi
ne kepure! Paršas! Mugėje par
davė kviečius ir nusipirko ke
purę. Skolos tai nereikia ati
duoti! Aš drobinėle kepuraite, o 
jis — odine, kaip šoferis, kaip 
mašinistas!

— Ir ko tu jam nieko nesa
kai! Priremk prie tvoros, ir at
siras pinigai. Tada pasiklausk 
manęs, kur juos dėti.

— Aš tuoj pakalbėsiu, pasi
gausiu kaip bimbalą. Žinos jis 
odines kepures pirkti! — šoko
si Laurynas ir niro iš smuklės 
laukan. Stasys žiūrėjo, kaip jis 
stumdosi, pečiais kertasi kelią, 
bet tuo tarpu Smilga pasisuko 
nuo krautuvės lango, sulingavo 
ir dingo. Stasys dar sekė žmo
nių kirbynę, Lauryno rudą kai
linių apykaklę, kol ji susimaišė 
su minia.

Laurynas, prišokęs prie 
krautuvės ir ten Smilgos nera

dęs, metėsi ir šen ir ten. Kas 
žingsnis jis labiau tūžo ir pri
sirinko tiek svarių žodelių, kad 
galėjo su pačiu apskrities vir
šininku išsibarti. Už gatvės 
kampo pamatė minioje plau
kiančią odinę kepurę ir neišlei
do iš akių, kol prisivijo. Čiupo 
už peties, giliai nagus suleisda
mas ir vietoj sustabdydamas. 
Tada užšoko ant tako, išskėtė 
blizgančius aulinius batus, įsi
sprendė rankomis į šonus ir iš
sipūtė. Smilga sumirksėjo a- 
kim, tuoj nusibruko kepurę, 
nusilenkė ir įsitraukė į kailinių 
apykaklę.

— Kaimyne, tai ką? Kepurę 
nusipirkti gali, o mano skola— 
niekai!

Smilga stovėjo, nežinodamas, 
ar čia užsidėti kepurę, ar kal
bėti, ar bučiuoti ranką, šaltas 
vėjas siūbtelėjo gatve, nubėgo 
per jo galvą. Jis tik kilstelėjo 
ranką su kepure, pažiūrėjo į 
Lauryną, išraudusį lyg kiemo 
gaidį, vėl nuleido akis į kepu
rę. ją glostė ir tylėjo.

— Klausiu, kada atiduosi 
skolą? — supurtė jį Laurynas.

— Kaimyne, pone Laurynai. 
— sumekeno Antanas, — žinai, 
aššš...

— Aš, aš... Aš žmogus gar
bingas ir prie pinigo, galiu dė

vėti paprastą kepurę, o tu — 
paršas, užsimanė odinę! 
Kaip grafas! Duokš pinigus! Jei 
ne — į teismą! — Čia Laury
nas vikriai sudaužė ranka per 
kailinius, išsitraukė storą išsi
pūtusią piniginę, greit atvertė 
ir prieš akis išskleidė vekse
lius. — štai popierėliai, kur pa
trupinai savo pavardę. Jei ne
duodi, tuoj protestuoju! Galėsi 
tada savo plikę lapu pridengti.

Smilga žiūrėjo į vekselius, į 
Lauryno veidą, į jo nosį su 
balneliu (tokia liko po vienos 
medžioklės) į šepečiu papuru
sius ūsus.

— Nepyk, pone Laurynai, 
dar palūkėk. Namai, vaikai, 
viskas atpigo. Jei taip smaugte 
smaugsi, parduosiu karvę. O 
tą kepurę nusipirkau šiandien 
už visus likusius. Važiavau per 
ežerą į miestą. Vėjas nupūtė 
kepurę, jau išdėvėtą, kaip rėtį. 
Odinė tvers ilgiau, metų metus, 
bus pigiau. Iš vargo pirkau.

— Cha. odinę kepurę brač iš 
vargo įsitaisė. Neregiui aiš
kink!

— Mielas kaimyne, skolą 
grąžinsiu, tik dabar nereika
lauk. Visko mums reikia. Regi- 
nutei, kurios krikšto tėvas esi. 
batukai prakiuro. Užeitum ka
da aplankyti, kaip ji išaugo, 

kaip jūsų išsiilgo. Dažnai kal
ba. Ir mes pasakojame apie 
paties gerą širdį, turtus.

Smilga pamažu išsijudino, 
užsidėjo kepurę ir sukosi, lank
stėsi, gyrė jo žemę, miškus ir 
bandą. Jis gerai pažįsta šį se
ną medžiotoją Lauryną, ne kar
tą buvo užpultas ir vis išsisuko, 
nes tuoj pakišo žodelį apie jo 
garbę. Gyrė, verste vertė šim
tus kiškių ant tako, ir visada 
Laurynas atsileisdavo. Bet da
bar ant tos kepurės lyg ant 
akmens užšoko. Nuo vaikų 
Smilga priėjo prie darbų, ku
riais didžiavosi Laurynas, ir 
kai palietė jo taiklumą, jis tik 
pataisė:

— Teisybę pasakius, šaudau 
gerai, už kilometro kiškis kebe
riokšt krinta. Einam alaus iš
mesim, pasišnekėsim apie me
džioklę.
'— Ką čia, nedrįstu, aš pras

tas žmogelis, — sukosi Smilga, 
— skubėsiu namo. Trauksiu 
per ežerą, kad nesutemtų. — 
Vėl parinko šiltą žodelį ir bū
tinai prašė aplankyti krikšto 
dukrą, pažiūrėti, kaip ji lyg vy
turėlis skamba.

— Esi geras žmogus, tik tau 
nesiseka. Visi raiti .jodinėja. 
Kam pradėjai statybą šiokiu 
brangiu laiku. Skolos taip ne

spaudžiu ,bet ir neužmiršk!
— Aš dieną naktį atsimenu 

ją, atiduosiu su nuošimčiais, 
kviečiais atpilsiu, — ir jis at
sisveikino, pagarbiai nusiėmė 
kepurę, nusilenkė ir nuėjo vir
bančia aikšte. Laurynas žiūrė
jo, kaip jis lyg žvirblis plasda 
šaltame ore ir ieško užuovėjos.

Tuo tarpu, kai jis kalbėjosi 
su Smilga, į “Riestainio” 
smuklę įgriuvo Lauryno žmo
na, stora moteris, visada gerais 
drabužiais apsivilkusi ir ant 
rankos užsimetus: vilnonę ska
rą. Peržvelgė visus akim ir 
čiupo Stasį, beseikėjantį alų.

— Kur vyras?!
— Pinigus medžioja!
— Kad tau atiduotų! Degti

nę lakat. Namo tai nereikia va
žiuoti!

Stasys norėjo atsikirsti, bet 
ji įsirėmė rankomis į šonus ir 
sužiuro į jį.

— Iš Smilgos nori atsiimti... 
— aiškino sumišęs Stasys. — 
Sėskite, tuoj pareis....

— Tesirūpina kitais skoli
ninkais; kam reikia juos 
smaugti. O tu vis iš svetimo 
tunki, svetimą alų geri, mano 
vyrą tvirkini. Tai pasiklok 
švarkelį ir vesk jį namo. Ne
laukiu! — trenkė ji durimis, net 
smuklės stiklai suskambėjo, ir 

nudundėjo gatve.
Greit grįžo ir Laurynas.
— Na. kaip, pataikei nukau

ti žvirblelį ir pačirškinti?
— O kas tau! Aš žmogus su 

širdimi. I kepurę nesudėsi viso 
gyvenimo, visų vargų su ja ne- 
paseikėsi. O jis vargsta. Ati
duos! — sėdosi už stalo ir 
stvėrėsi alaus.

Abu išgėrė ir nubraukė ūsą. 
Tada Stasys prisiminė:

— Buvo spragilas, tavo bo
ba. Davė, net stiklai žvangė
jo. šūkavo, kam iš Smilgos rei
kalauji skolos. Ir tu pūties — 
geras medžiotojas, o esi kiškis: 
bobos klausai. Prieš Smilgą pa
statei patranką, o šovei tik iš 
korkinio. Bailys!

— Tu ubago blusa! — suūžė 
Laurynas. — Bambės jis man 
panosy, zirs kaip musė! Va
žiuoju namo!

— Sėsk! Jau spragilas išlėkė 
namo, nelaukus. šį kartą aš 
moku. — jis išsitraukė piniginę.

Abu besiginčydami, vienas 
kitą peikdami ir girdami, dar 
ištuštino kelias bonkas alaus. 
Kai išėjo iš “Riestainio”, visos 
gatvės jau buvo tuščios. Ver
telgos kraustėsi prekes, skliau
tė palapines ir uždarinėjo krau
tuves.

(b. d.)
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RAITELIS ANT
Kartą mano brolis, kuris jau 

nešiojo gražiai išlygintas keli
nes ir moksleivio kepuraitę, 
parvažiavęs iš Kauno, man pa
sakojo didelius dalykus. Jis 
buvęs Karo muzejuje. Lauke 
ten stovinčios tokios didelės pa
trankos, kad per jas galėčiau aš 
išlysti. Esąs ir fontanas su 
aukso žuvytėm! Jei praversi 
muzejų, sutiksi kareivius, tuos 
vyrus, kurie nieko nesibijoję ir 
su penkiomis kulkomis krūtinė
je žygiavę j didelius mūšius. Vi
sa tai man atrodė kaip pasaka.

Tada brolis pakėlė mane ant 
rankų ir prinešė prie sieto, kur 
kabėjo kalendorius. Ten buvo 
papieštas toks šaunus raitelis, 
užsimojęs kardu. Ką jis reiškė, 
aš nežinojau. Brolis skaitė apa
čioje atspausdintas eiles. Aš at
siminiau tuos žodžius, kol vieną 
kartą supratau jų prasmę. Ten 
buvo parašyta: Lietuva, tėvy
nė mūsų.

Brolis pasakojo, kad ir jį tė
velis taip pat prinešė prie ka
lendoriaus prie raitelio ir pa
skaitė tuos pačius žodžius. Jis 
tada sužinojęs, kad čia Lietuva, 
mūsų tėvynė. Ir man kalbėjo. 
Daug ko nesupratau, bet man 
norėjosi matyti aną muziejų su 
patrankomis ir tuos kareivius 
su penkiomis kulkomis krūtinė
je.

Staugiame vilkais

Paskui atsidūriau mokykloje. 
Užkėliau smakrą ant suolo ir į- 
sikibau į Sakalėlį. Ten sura
dau ir tą raitelį. Mums moky
tojas išaiškino, kad tai mūsų 
valstybės ženklas. Po juo buvo 
tie patys žodžiai, kaip ir mūsų 
kalendoriuj. Ir aš nesitveriau, 
tuoj mokytojui išdrožiau, ką 
mokėjau.

Mūsų mokytojas buvo šau
nus vaikinas. Vėliau, kai buvau 
studentu, jį išvežė rusai į Sibi-

BALTIMORES ŽINIOS
Didelis BALFo vakaras

šeštadienį vasario 9 d.. Bal- 
fo 64 skyrius surengė Lietuvių 
salėje didelį meno ir šokių va
karą lietuviams tremtiniams 
Europoje sušelpti.

Meninę programos dalį atliko 
tremtiniai baltimoriečiai: bu
vęs Lietuvos valstybinės dra
mos aktorius Juozą Palubins
kas padeklamavo Maironio ba
ladę “Jūratė ir Kastytis”, Nijo
lė Bogutaitė paskambino pia
ninu “Lietuvaitė” ir “Negriuko
šokis”, poetas Kazys Bradūnas 
ir Aleksandras Radžius paskai
tė iš savo kūrybos, tautinių šo
kių ansamblis pašoko Len
ciūgėlį. Kepurinę ir Ragučius. 
Mirga Vičiulytė padeklamavo 
Brazdžionio eilėraštį “Per pa
saulį keliauja žmogus.” akom- 
ponuojant N. Bogutaitei. ir 
skaučių grupė iš Birutės Cap- 
likaitės. Onutės Kažemytės- 
Karašienės. Anelės Rakauskai
tės, Aldonos ir Danutės Duly- 
tės ir Janinos Veliuonaitės pa
dainavo '“Ko liūdi, putinėli. Per 
girią girelę, ir Tram ta dū dū 
dū.

Vakaro proga baltimoriečius 
aplankė Balfo buvęs atstovas 
Vokietijoje p. Valaitis ir pada
rė gražų pranešimą. Jis išdėstė 
tremtinių Europoje dvasinę ir 
materialinę padėtį ir jų sušelpi- 
mo reikalingumą. Iš vakaro da
lyvių buvo parinkta aukų. Ma
lonu pažymėti, kad nė vienas 
aukotojas nedavė mažesnės au
kos. kaip 1 dol. Pabaigoj dar 
buvo šokiai, kuriuose ypač ak
tyvus buvo jaunimas.

Kvečiame pačiam įsigyti ir ligoniui tautiečiui Vokietijoj 
užsakyt! įdomiausią apie Fatimą knygą, kuri išversta net 
į 7 svetimas kalbas.

MARIJA KALBA PASAULIUI
264 pusk, 18 paveikslų, kaina 2 dol.

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
FATLMOS KNYGA. 122 Canton St., Stoughton, Mass.

A. DŽIUGINĄS

rą. Jis buvo šaulių būrio va
das. Ir mum, vaikam, patiko jo 
uniforma ir šautuvas, kabąs 
ant sienos jo kambaryje.
Kartą mokytojas mums tarė:
— Mes vaidinsime! Paminė

sime vasario 16-ją.
Ir mes su džiaugsmu dirbo

me. Kalėm eilėraščius, ginčijo
mės, kad vienam tenka toks 
trumpas, o kitam toks ilgas. 
Pats mokytojas parašė tokį vai
dinimą, kur vaizdavo pavergtą 
Vilnių. Vyresnieji mokiniai nu
piešė Gedimino kalną ir iš po
pieriaus iškirpo vilką. Tai buvo 
tas legendarinis Geležinis Vil
kas. Mergaitės išmoko visokių 
dainų, eilių ir ratelių. Jos vaiz
davo pavergtus Vilniaus žmo
nes. Mokytojas parinko la
biausiai išstypusį mokinuką. O 
tada norėjom visi pasišokėti, 
išaugti kiek galima greičiau, 
nes čia reikalas bus rimtas. Jis 
vaizduos Lietuvos karį. Jam 
duos šautuvą, tą puikųjį šautu
vą. kuris kabo mokytojo kam
baryje. Ir kaip mes sukiojome 
bet šautuvo negavome. Ir mū
sų draugas švytėjo kaip gene 
rolas, net su mumis nesikalbė 
jo. Man su keliais draugais te 
ko ‘vaidinti” vilką. Ir kaip mes 
nusiminėme, kad mes už scenos 
turėsime staugti, kai kiti de
klamuos.

Tai buvo vasario 15. Į mo 
kyklos salę susirinko tėvai. Mo
kytojas pasakė tokią gražiu 
kalbą, kad mes negalėjome at
sistebėti. kalba kaip iš knygos 
Ir jis minėjo, kad mūsų t aut" 
švenčia 10 metų nepriklausom' 
gyvenimo. (Tai aš tik vėliai 
supratau, kai labiau pasistie
piau).

Kai prasidėjo vaidinimas, 
mes “geležiniai vilkai” buvome

Balfo 64 skyriaus valdyba, 
rengdama šį vakarą, įdėjo laba; 
daug darbo. Jos pastangas nuo
širdžiai parėmė vietos meno pa
jėgos savo darbu, o jautresnioji 
visuomenė atsilankymu ir au
komis. Visiems tenka didelė pa
dėka. Konkreti nauda tokia, 
kad ne tik bendrai priminta dar 
likę Europoje tremtiniai tau
tiečiai, bet šiek tiek dar bus 
sušvelnintas ir jų vargas, nes 
gautas apie 300 dol. vakaro pel
nas perduotas Balfo centrui.

Parapijos vakarienė
Ateinantį sekmadienį, vasa

rio 24 d., šv. Alfonso parapija 
rengia priešužgavėninę bendrą 
vakarienę. Tai bus bene pasku
tinė vakarienė šiais parapijos 
veikimo metais. Vakarienei jau 
rengiamasi visu atsidėjimu, kad 
svečiams būtų linksma ir sotu. 
Pelnas bus paskirtas šv. Alfon
so parapijinei mokyklai išlaiky
ti.

Visi parapijiečiai prašomi va
sario 24 d. savo laisvalaikį ne
užimti kuo nors kitu, bet atsi
lankyti į šią šeimynišką para
pijiečių vakarienę. Manoma, 
kad bus pati tinkamiausia pro
ga jaukiai ir naudingai praleisti 
laiką.

Laikinai pasikeitė
Tėvas marijonas kun. Bal

trušaitis iš šv. Alfonso parapi
jos laikinai išvyko ilgesniam 
laikui. Jį pavaduoja tėvas ma
rijonas kun. Mačiulionis, kuris 
taip pat laisvai vartoja lietuvių 
ir anglų kalbas. Jo pagalba šv. 
Alfonso parapijai bus labai nau
dinga.

SENOS
labiausiai nekantrūs. Kartais 
sustaugdavome, bijodami, kad 
nepamirštume, kartais iškišda- 
vome galvas i sceną pasižiūrė
ti. Mokytojas mus subarė ir 
mes nutilę laukėm savo pasi
rodymo.

Greitai atėjo ir mūsų eilė. 
Mergaitės deklamavo, dainavo, 
o mes laikėm iškirptą geležinį 
vilką, kada ji pro eglaites iški- 
šim.

Tada išėjo mūsų draugas su 
šautuvu. Ir kaip jis pylė eiles, 
kad net salė skambėjo:

— O kur eit, visi mes žinom, 
Ten į pilį Gedimino, 
Ten į seną Vilniaus miestą, 
Mūsų priešų nūn apsėstą.

Jis čia mostelėjo ranka ir pa
rodė į Gedimino pilį. Salėje bu
vo tylu, o mes nebenurimę: tu
rime ir mes pasirodyti. Kada 
staugs vilkai? Kada? Vienas 
neišlaikė ir sustaugė. Tuoj visi 
prisijungėm prie jo ir iškėlėm
savo geležinį vilką. Ir taip ėjom prie sofos. Ją reikėjo iš- 
staugėm, taip kaukėm, nore- vilkti iš mokytojo kambario, 
jom. kad ir mus išgirstų. Bet Kibom plūšėm, bet ji vos judė- 
mūsų draugas varė toliau ei- jo. Tada į talką atėjo vyrai ir

Pirmyn j kovą ...

NEW HAVEN, CONN.
Vasario 16-sios minėjimas 

šioje kolonijoje įvyks vasario 
1 7d. 10 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje bus iškilmin
gos pamaldos už Lietuvą, žu
vusius ir kovojančius lietuvių 
tautos sūnus už savo tėvų že
mės laisvę. 4 vai. p.p. bus 
šventės minėjimas. Programą 
išpildys šv. Kazimiero parapi
jos choras vadovaujamas varg. 
A. Rosselli ir E. Ramanauskie
nės vadovaujamas menininkų 
ratelis. Paskaitą skaitys J. 
Vėbra. Visi lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti ir atnešti 
savo auką Tėvynės laisvinimo 
reikalams.

Minėjimą rengia ALTo sky
rius.

Metinė parapijos vakarienė 
įvyks vasario 24 d., parapijos 
svetainėje, 339 Grene St. Pra
džia 6 v. vak. Kadangi artinasi 
gavėnios metas ir ši vakarienė 
bus paskutinė pasilinksminimo 
proga, tai klebonas ir vikaras 
kviečia visus parapijiečius ir ge
ros valios lietuvius atsilankyti 
ir maloniai ir linksmai laiką 
praleisi su savo kaimynais, gi
minėms ir artimais bičiuliais.

Kleb. kun. A. E. Gradeckas 
išvyko mėnesiui laiko atostogų 
į saulėtą Floridą sustiprinti 
sveikatai. Parapijiečiai linki 
geriausios sėkmės.

Motery Sąjungos naujų narių 
vajus prasidėjo sausio 14 d. 
Vajaus metu naujos kandidatės 
neturį mokėti įstojimo mokes- 

les. Mes dar labiau užkaukėm 
ir žinoma, būtinai iš eglaičių tu
rėjom išlįsti. Kaip gi jie mūsų 
nematys. Deklamuoti baigė, o 
mes kaukiame, ir kaip buvome 
išmokyti, choru pradėjom: Iš
vaduokit Vilnių!

Uždanga užsitraukė ir publi
ka pradėjo ploti. Ir dar kaip! 
Tikriausiai patiko vilkai! Mo
kytojas mus barė, kad anksti 
pradėję stūgauti, bet šiaip iš
ėję gerai, ir mus tuoj vėl gy
rė.

Kai jūs užaugsite
Kitą dieną mes jau buvome 

miestelyje. Žiūrėjom į žygiuo
jančius šaulius. Ir kaip mums 
jie patiko? Bėgom paskui ir ne
galėjom atsidžiaugti. Muzika 
grojo maršus.

Tą vakarą šauliai rengė vai
dinimus. Mokytojas mus kelius 
pasiėmė pasiuntiniais. Laks
tėm, skriste skrijom ir šen ir 
ten ir viską vilkom į sceną. Kas 
buvo vaidinama, neprisimenu, 
bet reikėjo įrengti kambarį. Ir 
mes viską sunešėm, kol pri-

čių, taipgi vietinė kuopa teikia 
lengvatą, užmokėdamas gydy
tojui išlaidas. Tai yra graži 
proga kiekvienai moteriai ir 
merginai prisirašyti prie šios 
garbingos ir vienintelės Katali
kių Moterų organizacijos. Kvie
čiama visas mūsų kolonijos mo
teris ir merginas prisirašyti. 
Norinčios platesnių informacijų 
lai kreipiasi pas M. Ramanaus
kienę ir M. Jokubaitę.i

K. ir M. Ramanauskų 
gimtadienis

Karolis ir Marijona Rama
nauskai sausio 21 d. minėjo sa
vo gimtadienį. Ta proga jie ga
vo daug sveikinimų ir linkėji
mų nuo savo draugų ir priete- 
lių. M. Ramanauskienė yra gi
mus ir augus Amerikoje, nuo 
savo jaunų dienų uoliai darbuo
jasi lietuviškose organizacijose 
užimdama svarbias vadovauja
mas pareigas. Moterų S-gos 33 
kuopos narės savo sukaktuvi
ninkei iždininkei ta proga su
ruošė arbatėlę ir įteikė gražią 
dovaną. Visi bendradarbiai 
nuoširdžiai K. ir M. Ramanaus- 
kus sveikina ir linki gausios 
Dievo palaimos.

Bridgeport, Conn.
Vasario 16-sios,

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo šventės minėjimas į- 
vyks tą pačią dieną, šeštadie
nį, 7 vai. vak.. parapijos sve
tainėje. Minėjimą ruošia ALTo

ją kaip lengvai pakėlė ir nusi
nešė.

Prasidėjus vaidinimams, 
mes visi sutūpėm prie scenos, 
kad iš arčiau matytume. Ten 
šaudėsi ir verkė. Atėjo ir toks 
kareivis, jis buvo sužeistas ir 
mums be galo jo gailėjo. Kaž
kur buvo lenkai, kurie puolė 
mūsų tėvynę. Ir mes taip įsi
audrinome — jei anas kareivis 
nebūtų apsigynęs ant scenos, 
būtume tuoj mes užšokę į tal
ką.

Po vaidinimų muzikantai už
gulė dūdas ir taip grojo, kad 
langai drebėjo. Tai gražumėlis. 
O žmonių, žmonių, tartum vi
sas pasaulis būtų susirinkęs. 
Mama tuoj norėjo mane išsi
vesti namo, bet mokytojas dar 
paprašė, kad pasilikčiau, reikią 
sceną nukraustyti. Jis pats ža
dėjo mane parlydėti. Mes vėl 
lakstėm po sceną ir viską su
dėjom į vietas. Kai baigėm dar
bą, mokytojas nusivedė į savo 
kambarį ir davė saldainių ir 
mum kalbėjo:

— Kai jūs užaugsite, būsite 
dideli vyrai, mylėkite Lietuvą, 
kaip Basanavičius, Kudirka, 
Maironis. — Jis pakėlė nuo 
stalo lempą ir apšvietė sienoje 
kabančius paveikslus. Nutilę 
žiūrėjom į juos ir mūsų širdys 
plakė.

Paskui mus išsivedė. Lauke 
snigo. Puriom gatvėm trau
kėm namo. Daugelyje langų 
švietė žvakės ir buvo išstatyta 
Vytis. Aš galvojau, ar mūsų 
lange švies ir lėks neramus rai
telis. Kiek buvo džiaugsmo, kai 
pro sodo medžius pamačiau 
šviesą mūsų languose. įėjęs į 
kambarį, tuoj pribėgau prie lan
go ir žiūrėjau į sodelį, į baltas 
obelų šakas. Man buvo gera, 
gera ir kartojau mokytojo žo
džius: kai užgausiu...

Ir užaugau. Savo tautos pra
eitį pažinau iš knygų, o jos var
gus gyvenime. šiandien, kai 
svetimoje žemėje plaukiu ant 
prisiminimų plausto į anas die
nas, man atrodo visa kaip pa
saka. Matau anuos nušviestus 
langus, baltas obelų šakas ir 
žmones, pakilusius džiaugsmo 
šventei. Ir tada ateina kita pil
kų dienų prasmė, ir darbe ran
di džiaugsmą.

^arianapolis. Conn
Moksleiviai ateitininkai, 

grįžę į mokyklą po Kalėdų ato
stogų, vėl įsijungė į ateitinin- 
kišką veikimą. Jie dalyvauja 
susirinkimuose, ruošia minėji
mus, linksmavakarius bei išvy
kas.

Sausio 13 d. jie dalyvavo 
Bostono moksleivių kuopos me
tinėj šventėj, pasveikino juos 
ir palinkėjo daug sėkmės.

Paskutiniame kuopos susi
rinkime paskaitą skaitė dr. A. 
šerkšnas. Paskaitos tema 
“Mandagumas, bendras išsila
vinimas ir tautiškumas” sukėlė 
gyvas diskusijas. Šiame susi
rinkime buvo išrinktas naujas 
sekretorius A. Keblinskas. Pir
masis kuopos sekretorius V. 
Nasvytis išvyko į Clevelandą.

Kartu su Putnamo kuopa bu
vo surengtas Hnksmavakaris.

Nariai nepamiršta ir Vokieti
joj pasilikusių idėjos brolių. Jų 
šelpimu rūpinasi socialinių rei
kalų vedėjas M. Balanda.

Šiuo metu pravedamas stalo 
teniso turnyras, kuriame pir
mauja J. Manelis ir A. Milavic- 
kas.

šį semestrą pir
ma i s i a i s mokiniais baigė 
taip pat ateitininkai. Kuopos 
nariai dirba vadovaudamiesi 
savo šūkiu: “Mokslas, dorumas, 
tautos reikalai!”

A. Milavickas

vietinis skyrius. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus J. Audėnas, iš 
New Yorko, taip pat kalbės ir 
parapijos klebonas kun. J. V. 
Kazlauskas ir miesto pareigū
nai. Meninę programą išpildys 
choras ir solistai. Visos apylin
kės lietuviai kviečiami atsilan
kyti ir pagerbti kovojančius ir 
žūstančius už Lietuvos laisvę 
bei atnešti savo auką Lietuvos 
laisvinimo reikalams. A.

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Arkivyskupo Jurgio Ma

tulevičiaus 25 metų mirties su
kaktį paminėjo Tėvų Marijonų 
Kolegija Romoje ir Vatikano 
radijas lietuviškoje programoje 
vasario 1 d.

• Kun. Br. Krištanavičius,
S. J., eilę metų dirbęs Popie
žiaus labdarybės komisijoje, 
Romoje, sausio pabaigoje atvy
ko į JAV. Prieš išvykstant Tė
vą B. Krištanavičių šv. Tėvas 
Pijus XII priėmė specialioj au
diencijoj.

• Šv. Kazimiero Kolegijos 
auklėtiniai Adomas Pupšys ir 
Algirdas Olšauskas Romoje į- 
šventinti kunigais.

• Msgr. J. S. Middleton, kar- 
din. F. Spellmano sekretorius 
mokyklų reikalams, išstudijavo 
viešųjų mokyklų moralinį ir 
religinį jaunuolių gyvenimą ir 
pareiškė, kad norint išgelbėti 
Amerikos jaunimą reikia ne
delsiant reformuoti viešųjų mo
kyklų programą ir įvesti reli
gijos dėstymą. Mažiausiai turė
tų būti prižiūrima, kad jauni
mo tarpe būtų paisoma natū
ralių ir Dievo apreikštų mora
lės dėsnių.

• Du Maryknoll misijonie- 
riai amerikiečiai Kinijoje dau - 
giau kaip metus buvo laikomi 
zakristijoje, kaip kalėjime, nes 
jiems buvo draudžiama iš ten 
išeiti.

• “Aunuario Pontificio”, 
1952 m., paduota statistika ro
do, kad Katalikų bažnyčiai pri
klauso 277 archidiecezijos, 1111 
diecezijų.

• Edward W. Joyce, pirma
sis pionierius katalikiškų radi
jo programų, mirė vasario pra
džioje Laconia, N. H. ligoni
nėje.

• Kojedo saloje, Korėjoj, yra 
152,000 š. Korėjos belaisvių 
stovykla. Iš jų 1,200 katalikų, 
2,000 nekatalikų mokosi kate
kizmo ir greitai priims kat. ti
kėjimą.

• Kard. M. Faulhaberis, 
Muencheno arkivyskupas, pa
šventino kertinį akmenį sene
lių prieglaudai, kurią stato IRO 
ir NCWC seneliams, neteku
siems tėvynės.

• Kinijoje paskutinėmis die
nomis buvo nukankintos dvi 
vienuolės kandidatės. Komunis
tų jos buvo suimtos ir prievar
tautos išduoti bei apkaltinti 
Katal. Bažnyčią ir jos vadovy
bę Kinijoje. Joms griežtai atsi
sakius tai padaryti, komunistai 
įvairiais būdais jas kankino iki 
mirtinai užkankino. Tai yra 
tikros šių dienų Kat. Bažny
čios kankinės už tikėjimą —sa
ko Maryknoll misijonieriai.

KAS K4 SAKE
Yra ko stebėtis

Vaikėzas labai stebėjosi, kad 
perkarusi ir sukumpusi senė 
buvo užsidėjusi didele rožių 
puokšte papuoštą skrybėlę.

— Ko vėpsai?— sušuko pik
tai senė.

— Stebiuos, — tarė vaikė
zas, — kad tokia lazda dar ga
li taip žydėti.
Tos, kur atėjo į laidotuves....

— Kaip gerai tamsta išmie
gojai?—klausia rytą viešbučio 
savininkas savo svetį.

— Blogai, — atsakė šis.
— Kodėl? — nustebo šei

mininkas.
— Ant paklodės radau negy

vą blakę, — paaiškino svetys.
— Negyvą blakę? Bet juk 

negyva blakė nieko nedaro.
— Taip, — sutiko svečias.— 

bet kad į jos laidotuves atėjo 
tūkstančiai gyvų.

Nepavyko įsipiršti
— Ar jus lydi laimė ar nelai

mė jūsų meilėje? — paklausė 
kartą garsųjį rašytoją Mark 
Tvvainą viena turtinga ir smal
si ponia.

— Nelaimė! Tikra nelaimė! 
atsakė rašytojas. — įsivaiz
duokite, vienintelė moteris, 
kurią myliu, yra ištekėjusi.

• Komunistinė Kinijos vy
riausybė tebetęsia katalikų ku
nigų areštus. Wenchow ir Che- 
kiang provincijose areštuota 10 
kunigų, o Hingen mieste, 
Shensi provincijoje, areštuotas 
Apaštališkasis prefektas ir jo 
gener. vikaras.

• Kinijos kalėjimuose šiuo 
metu yra 1 vyskupas, 4 kuni
gai ir 3 seserys vienuolės Ka
nados piliečiai. Visos Kanados 
vyriausybės darytos pastangos 
juos išlaisvinti nuėjo niekais.

• Jugoslavijoje katalikų ku
nigų persekiojimas tebesitęsia. 
Nors buvo paskelbta, kad prieš 
Naujus Metus bus amnestuoti 
visi katalikų dvasininkai, bet 
iki šiol tebekalinami Mostar 
vysk. P. Cule ir apie 200 kuni
gų. Sausio 25 d. vienas kunigas 
buvo nuteistas ilgamečiu kalė
jimu. Belgrado kom. laikraščiai 
puola kunigus, kaip valstybės 
priešus.

• Vittorino Veronese, Italijos 
Kat. Akcijos pirmininkas, pas
kirtas tarptautiniams pasaulie
čių apaštalavimo kongresams 
organizuoti komiteto generali
niu sekretoriumi. Kat Akcijos 
pirmin. paskirtas buvęs vice
pirm. dr. Luigi Gedda.

• Liberijos prezidentas W. 
V. S. Tubman antram preziden
tavimo terminui priesaikos 
proga pareiškė savo nuoširdžią 
padėką katalikų misijonieriams 
už jų didelį darbą ir pasiauko
jimą, dirbant tarp negrų. Nors 
prezidentas nėra katalikas, bet 
jis ir jo vyriausybė labai nuo
širdžiai paremia Kat. Bažnyčios 
pastangas plečiant Kristaus 
mokslą pagonių tarpe. Valsty
bės lėšomis neseniai pradėta 
statyti katal. vidurinė mokyk
la.

• Du Rytų Vokietijos jau
nuoliai pabėgo į Vakarus nešini 
nemažu mediniu kryžium. Šiuo 
metu jau jie yra pasiekę Syrijos 
sieną ir yra pasiryžę aplankyti 
Jeruzalę, jie pildo savo įžadus 
— aplankyti šventąjį miestą 
prašant savo tėvynei taikos.

• Vokiečių kataliką spauda 
protestuoja prieš protestantų 
pastoriaus Niemoller kelionę 
draugiškam vizitui į Maskvą, 
kur jis maloniai kalbėjosi su 
didžiausiu popiežiaus ir Kata
likų Bažnyčios priešu patrijar- 
chu Aleksiejum.

Lenkijos komunistų spauda 
pradėjo pulti Varšuvos arki
vyskupą kaltindama jį sklei
džiant nesantaiką tautoje ir ne- 
draudžiant kunigams veikti 
prieš liaudies valdžią. Labiau
siai puola už tai, kad arkivys
kupas nekritikuoja popiežiaus 
proamerikietiškos politikos.

— Ach! — sušuko ponia ir 
prislinko dar arčiau. — Už ko 
gi ji ištekėjusi?

Mark Twain jai pakuždėjo į 
ausį:

— Už manęs!
Ar dailios...

— Afrikoj aš susipažinau su 
flora ir fauna,— pasakoja daug 
keliavęs vyrukas.

— Ar iš tikrųjų jos dailios 
mergiotės buvo? — susidomėjo 
klausytojas.

Nenuostabu
— Žinai, mano vyras per 

miegus kalba.
— Nenuostabu. — Juk ne

miegančiam neleidi jam nė žo
džio pratarti.

PAIEŠKAI' savo brolio AUGUS
TO JESIULIO. apie 63 metų 
amžiaus, gimusio Šaukėnų mies
telyje, šaulių ap. Iš Lietuvos jis 
atvyko Amerikon 1910 ar 9 me
tais, gyveno New York. Turi 
sūnų Bronių apie 29 metus am
žiaus. Nuoširdžiai prašau atsi
liepti pati brolį ar jo sūnų Bro
nių, o jei kas žinotų apie juos, 
maloniai prašome parašyti laiš. v 
ką šiuo antrašu.-? . ' 1

JOSEFA VAKftNAS
Rua Maestro Gardim 1125
Sao Paulo, Rra.il. S. A.
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Seiliau daugelis net neži- SgL JUOZAS A. STARICENKA 
nojo Korėjos vardo, o dabar (iš mano atsiminimų Korėjoje) 
ten amerikiečių tarpe ka
riauja nemaža lietuvių. Dalis 
jų yra tremtiniai, pabėgę nuo 
komunistų ir nukeliavę ka
riuomenėje j Korėją, kad iš 
kito šono įkirstų komunis
tams. Čia spausdiname Sgt 
Juozo A. Staricenkos, daug 
vargo patyrusio kario, atsi
minimus. Juose vaizdžiai nu- 
pasakota karas, apie kurį 
girdime tik iš pranešimų.

RED.

Beveik visos naktys buvo 
tamsiausios ir pilnos paslapčių. 
Ir ši buvo viena iš tamsiausių. 
Dar saulei besileidžiant, pradė
jo kilti tirštas rūkas iš drėgnų, 
niekada saulės nematančių slė
nių. Ten ūžte ūžė pavasario u- 
peliai. Jie viską nešė pakalnėn, 
ir priešo lavonus. Jų buvo pil
na visur, ypač slėniuose, žie
mos metu jų nesimatė, nes vis
ką dengė sniegas. Dabar, ba
landžio saulei sušvitus, visur 
tirpo sniegas, ir vanduo nešė 
lavonus. Slėnyje susitelkė kal
nų žemės ir ten lavonus užkas
davo.

Slėnių mes vengdavome, nes 
jie buvo paversti atvirais ka
pais. Dienos metu būdavo šioks 
toks vėjelis, kuris išsklaidydavo 
blogus kvapus. Bet naktį su 
drėgme iš slėnių kilo baisi 
smarvė. O drėgmė yra tokia 
didelė, kad apie vidurnaktį visi 
iki kaulų sušlampa.

O naktys tamsios, nors į akį 
durk. Kiekvieną valandą jaus
davom baimę ir mirtį. Juk prie
šas gali slapta užklupti ir dur
tuvais subadyti. Iš vakaro nie
kas neina miegoti, nes niekas 
nežino, ką atneš naktis, ar ryt
metį atsibusi ir matysi tekan
čią saulę. O ji vis tekėdavo to
kia didelė ir pasruvusi krauju. 
Visi vakarais norėdavo pasi
šnekėti su draugais, nuvyti blo
gas mintis. Na ir šnekėdavo 
susiėję į būrelius, susigūžę di
desnėje duobelėje, kol nuovar
gis užspausdavo akis.

Ši naktis, kaip minėjau, bu
vo viena iš tamsiausių ir kartu 
viena iš žiauriausių. Temstant 
gavome įsakymą užimti nedide
lį kalnelį, kuris jungė du šali
mais esančius ir debesyse pa
skendusius kalnus. Ten seniai 
stovėjo apsikasęs priešas. Gau
tos žinios rodė, kad komunistai 
telkia didesnes jėgas ir ruošia
si mus pulti. Mes buvome kito
je Han upės pusėje. Turėjome 
tad perbristi upę ir dar prieš 
temstant apsikasti įsakyme 
nurodytoje vietoje. O ji buvo 
vos keli šimtai jardų nuo prie
šų vamzdžių. Jausmas buvo 
nekoks. Pagalvojus apie pavo
jų, kūną nukrėsdavo drebulys. 
Gerai žinojome, jog galime pa
tekti į priešo išdėstytų minų 
lauką arba juos pačius ten ras
ti, mūsų belaukiant.

/

Waterbury, Conn.
Parapijos choro 

koncertas
Vasario 24 d., sekmadienį, 

šv. Juozapo parapijos choras 
rengia 29-tąjį metinį koncertą. 
Bus vaidinama linksma muziki
nė komedija “Adomas ir Ieva”. 
Vaidins A. Žemaitaitis, M. An- 
drikytė, R. Vaičius, N. Meškū- 
nienė, G. Campė, E. Veturytė, 
M. Shortell, A. Mačiokaitė ir J. 
Griškauskas. Koncertinę dalį 
išpildys vyrų kvartetas A. čam- 
pė, dr. V. Maurutis, K. Seliokas 
ir A. žemaitaitis, Moterų S- 
gos ansamblis ir mišrus para
pijos choras. Vadovauja A. J. 
Aleksis. Pelnas skiriamas pa
rapijos naudai. Bus bendri už
kandžiai. šokiams gros geras 
orkestras.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti ir linksmai praleisti 
Užgavėnių sekmadienį.

Rengėjai 
---------------------------------------------- ■> 

Britu kariuomenė nat ranki) salvė
mis atsisveikina mirusi karalių 

Jurgi VI

Visų akys įsmigo į kalnelį, 
stovintį antroje upės pusėje ir 
skęstantį miglose bei šešėliuo
se. Kas ant jo? Kaip ten patek
ti? Kiekvienas norėjo, kad tik 
greičiau, nes žinojo, jog įsaky
mo niekas nepakeis. Jis turi 
būt įvykdytas.

Kiekvienas akimis tyrinėjo 
kalnelį ir nužiūrėjo vietą, kur 
jis, reikalui esant, galėtų pa
sislėpti, kad nepasiektų staigi 
priešų ugnis.

Buvome siunčiami tik vieno 
puolamojo būrio sąstate. Mūsų 
buvo 38, visi apžėlę barzdom, 
purvini ir mūsų gyslose krau
jas jau buvo užšalęs.

Įsakyme buvo pasakyta, kad 
turime užimti kalnelį, kur eina 
vienintelis perėjimas. Bet esant 
jam priešo rankose, buvo liep
ta nekovoti ir atsitraukti at
gal. Paskutinės žinios rodė, kad 
jis nebuvo priešo rankose. Tik 
tie du didieji buvo priešų už
imti, šis mažiukas jų papėdėje 
atrodė komunistams nesvarbus, 
bet jie apsiriko.

Gavę visas instrukcijas iš 
būrio vado, jauno leitenanto, 
ir išdėstę kautynių tvarką, ėmė 
slinkti, akis įbedę į kalnelį.

Laimei upė buvo negili, su- 
šlapom tik iki juostos ir be jo
kio vargo atsiradome kitoje pu
sėje. Ten ir vėl nebuvo didelio 
vargo, ir jau sutemus buvome 
vietoje. Nebuvo jokių žymių, 
kad kur lindėtų priešas. Išskir
stę būrį aplink visą kalną, pra
dėjom palengva apsikasti. Bi
jojom sukelti bet kokį priešo 
dėmesį, pamažu judėjom, bet 
visų noras buvo kuo greičiau
siai įlįsti į žemę ir jaustis sau
giau.

I

Taip jau visas pasaulis galvo
ja, kad kiekviena valdžia tam 
ir sutverta, kad iš žmonių im
tų mokesčius. Imtų ir, žinoma, 
niekados negrąžintų, nes, kaip 
sako lietuvių liaudis, “kur tu 
gausi iš žąsies avižas?”... Bet 
pas mus, Amerikoj, juk viskas 
“differens”. Taigi, čia pasitaiko 
net labai dažnai, kad valdžia ne 
tik ima, bet ir grąžina.

Kas turi užpildyt blankus?

Visi, kurie 1951 metais uždir
bo daugiau negu 600 dolerių, 
turi būtinai užpildyti blankus a- 
pie savo pajamas ir išsiųsti jas 
valdžiai ligi kovo 15 d. Darbo
vietės, paprastai, išskaito visą 
laiką mokesčius. Nuo kiekvie
nos savaitės atlyginimo nuker
pa penkinę ar daugiau; taigi 
mes dažniausiai permokam Dė
dei Šamui, ypač kad už pirmuo
sius 600 visai mokėti nereikia. 
Už tai dabar tie doleriai, ku
riuos dėdė grąžins, bus kaip iš 
dangaus nukritę!

Bet savaime jie nenukris, kol 
jų nepaprašysim. užpildydami 
blankus. O tie blankai yra dve
jopi: geltoni ir balti. Geltoni 
blankai yra daug paprastesni ir

Kiekvienas dirbo dviese. Vie
nas gulėjo prie ginklo, pasiren
gęs kiekvienu metu paleisti ug
nį, kitas tuo metu kasėsi. Nuo 
visų kilo garai, nes visi buvome 
permirkę, o dabar kasdami 
prakaitavome. Nors buvo tam
su, bet netoliese matei linguo
jančias žmogystas, apsuptas 
garų. Niekas daug nekalbėjo. 
Tik išsikasus pasigirdo gyvesni 
šnabždesiai, kai pradėjo duo
bėse įsitaistyti.

— Joe, — staiga išgirdau 
kairiame šone kažką mane šau
kiant.

— Kur tu būsi, Joe? — ten 
pat išgirdau mane klausiantį 
Bill.

Ir šį sykį jis buvo tikras savo 
pasirinkta vieta. Aš jam nieko 
nesakiau, tik pažiūrėjau į laik
rodį, atsisėdęs ant apkaso 
krašto. Jis vėl pradėjo tyliai 
klausinėti:

— Kaip galvoji, turėsime 
“pokylį” šią naktį?

Nežinojau, ką jam atsakyti. 
Buvo tik viena aišku, kad tu
rime išbūti iki ryto. O jei nie
kas mūsų nepultų per naktį, tai 
rytmetį pradėsime ataką. Kas 
bus lytoj, dar ne taip svarbu, 
dabar — visa naktis prieš akis. 
Galime tikėtis visko. Jau buvo 
visai sutemę, nors į akį durk.

— Iššok laukan, Peps, ir 
sušauk visus skyrių vadus, — 
sudaviau per petį naujam vy
rukui, kuris buvo pradėjęs 
snausti. Taip jį visi vadino, nes 
jis vieną dieną pareiškė, kad 
jam būtų geriau gauti “Pepsy 
eolą”, negu dvi dėžutes alaus, 
kurio mes gaudavome kiekvie
ną vakarą. Netrukus jis grįžo 
atgal su keletą vyrų. Kartu 
buvo ir būrio vadas.

— Viskas tvarkoje? — vos 
įvirtęs į apkasą, užklausė jis.

— Taip, vade! Noriu dar

KAIP Iš VALDŽIOS GAUTI HMCV
“Income Tax” blankų užpildymas. Už ką galima ir už ką nega
lima atskaityti? Apie valdžią, kuri ne tik ima, bet ir grąžina.

juos gali užpildyti kiekvienas 
pats šiek tiek “gramatnas” 
žmogus. Iš savo darbovietės vi
si gauname gale metų tam tik
rus lapelius, kur pažymėta, 
kiek per metus uždirbome ir 
kiek mums išskaityta. Pati val
džia yra išleidusi speciales len
teles (jas kiekvienas ras balto
jo blanko 4 puslapy), kur yra 
aiškiai pažymėta bet kuri me
tinio uždarbio suma ir ten pat 
atitinkamai nurodyta, kiek rei
kia mokėti mokesčių. Toje len
telėje jau yra atmesta tie neap
mokami 600 ir dar 10% nuo 
bendros sumos, kas yra atlei
džiama nuo mokesčių, laikant, 
kad žmogus tai išleido jo būti
niesiems reikalams.

Sulyginus tą sumą mokesčių, 
kuri iš žmogaus yra atskaityta, 
su ta suma, kuri pažymėta len
telėje, matyti kaip ant delno, 
kiek valdžiai permokėta ir kiek 
ji turi grąžinti. Visa tai įrašius 
į geltoną blanką, reikia ja pa
siųsti artimiausiam Collector of 
Internal Revenue ir... laukti 
čekio.

Jablonskis Liudas------------------ ” 1000
Kikas Donatas-------------------- ” 500
Mikalauskienė Petrė-------------------- ” 500
Venckus Vladas------------------- ” 1000
Zupkus Marius------------------- ” 500
Vokietaitis Kęstutis------------------------” 500

duoti keletą nurodomų prieš 
užsnūstant, — ir pats pajutau, 
kad ir mano akys sunkėja.

Sutarėm visus slaptažodžius 
ir juos pasiuntėm radijo pagal
ba savo daliniui, esančiam ki
toje upės pusėje. Tada išsiskir
stėm kiekvienas sau. Dar mė
ginau leitenantą pasilikti kar
tu, bet jis sakėsi radęs geres
nę vietą užpakalyje, kur sakėsi 
nakvosiąs su radistu ir mediku.

Likome tryse. Dar girdėjau 
netoliese šnekančius draugus, 
bet netrukus ir jie nutilo. Kiek 
vėliau kitoje pusėje pasigirdo 
metalo traškėjimas. Kažkas 
užsidėjo durtuvą ant šautuvo.

Mūsų duobėje buvo tylu. Aš 
gulėjau aukštielninkas, kojas 
įleidęs į apkasą ik liemens. Il
gai galvojau, kaip mes arti 
priešo ir kartu artį mirties. Jei 
jis tik žinotų. O gal ir žino. Gal 
jau šliaužia pilvais. Gal jie taip 
arti, kad traukia durtuvus. 
Staiga išgirdau balsą.

(Toliau kitam numeryje)

Kaip skaičiuosime savo 
išlaidas?

Bet jeigu, mūsų išlaidos buvo 
didesnės negu 10% arba jei 
mes uždirbom daugiau negu 
5000 per metus, tai reikia pil
dyti baltą blanką ir visas tas 
išlaidas reikia nurodyti.

Kokias tad išlaidas valdžia 
pripažįsta teisėtomis? Įstaty
mas leidžia atskaityti tas su
mas, kurios buvo duotos baž
nyčiai, Raudonajam Kryžiui, 
Balfui ir kitoms labdaros orga
nizacijoms ar ligoninėms bei 
mokykloms, kurios nėra laiko
mos pelno tikslais. Atskaitoma 
taip pat sumos, dovanotos Sal- 
vation Armijai. Skautų orga
nizacijai, Amerikos Legionui, 
Kovai su Tuberkulioze Draugi
jai ir panašioms labdaros drau
gijoms. Tačiau negalima at
skaityti sumų, kurios duotos 
propagandinėms ar politinėms 
organizacijoms. socialiniams 
klubams, pavieniams asmenims 
ir komercinėms įstaigoms. Visi 
tos rūšies atskaitymai negali 
sudaryti daugiau kaip 15% 
darbio.

už-

Išblaškyti pasaulio lietuviai neužmiršta savo tautos kultūri
nių reikalų. Venecuelos septyni lietuviai paskyrė 1500 dol. litera
tūros premijai. Ta proga spalio 13 d. Venecueloje jie pasirašė šio 
turinio aktą:

Brangindami lietuvišką spausdintą žodį ir per jį besireiškian
čią mūsų tautinę kūrybą, einančią iš mūsų tautos dvasios gelmių 
ir savo grožiu tarnaujančią tai pačiai mūsų tautai, mes, šį aktą 
pasirašiusieji, sutariame sudėti šitokią auką:

Bieliūnas Jurgis-------------------— Bolivarų 1000

Pr. Lembertas

ŽIEMA

Susisuko žemė
Balta drobule,
Ir pražydo medžiai 
sniego gausume.
Kur žvelgi, vis balta,
Žėri sidabru...
Šalta, šalta, šalta,
Bet gražu, gražu...
Snaigės krinta, krinta.
Gražios, kaip žiedai, — 
Tuoj akyse švinta,
Baltuoja laukai...
Nuo šakelių medžių
Nuo namų stogų
Žiba aibės žvakių, — 
Malonu, jauku...
O keliais tik žvanga
Svotai ir piršliai,
Gražios dainos skamba, 
Skamba ir juokai.
(Iš rinkinio “Saulėtekiai”)

Viso Bolivarų 5000

Penkis tūkstančius Bolivarų — $1500.
Tą bendrą ir visą auką paskiriame 1951 metų Literatūros 

Premijai, kuri savo ruožtu būtų paskirta geriausiam tų metų ra
šytam kūriniui — poezijai, apysakoms ar romanui.

Šią premiją aukojame visų Venecuelos šalyje gyvenančių 
lietuvių vardu ir skiriame atgimusios Lietuvos 1918-1940 metuose 
trijų Respublikos Prezidentų — Antano Smetonos, Aleksandro 
Stulginskio ir Kazio Griniaus pagerbimui.

Šių trijų garbingų Lietuvos sūnų — buvusių Lietuvos Res
publikos priešakyje — asmenyje pagerbiame ir pačią Lietuvą, di
dingos jos praeities paunksmėje ir laisvėje kūrusią savo dvasinę ir 
medžiaginę gerovę.

Šiuo savo žygiu darome dalinį patarnavimą mūsų rašytojams, 
atsidūrusiems su nemaža savo tautos dalimi tremtyje ir nešan
tiems sunkų likimą. Tegul šis patarnavimas bus ženklu jiems, kad 
kiekvienas išvarytas iš savo namų bedalis lietuvis, kur jis bebūtų, 
ilgesyje savo tautos laisvės, mena tokį pat bedalį mūsų brangų 
rašytoją ir laukia iš jo dovanos — naujos ir geros knygos 1952 
metais.

Visa tai tegul bus mūsų visų rašytojų tokiu nuoširdumu pri
imta, kaip kad mūsų padaryta.

Jurgis Bieliūnas Liudas Jablonskis, Donatas Kikas, 
Petrė Mikalauskienė, Vladas Venckus,

Marius Zupkus, Kęstutis Vokietaitis.

Šį aktą Lietuvių Bendruomenė palydėjo

MANIFESTU Į PASAULIO LIETUVIUS:
1951 m. spalio 13 d. Venecuelos Lietuvių Savišalpos Bendruo

menės trečiame atstovų suvažiavime buvo pagarsintas Aktas, ku
riuo keli lietuviai, gyveną Venecueloje, paskyrė Literatūros Pre
miją geriausiam 1951 metais išleistam grožinės literatūros kūri
niui—1500 dolerių. _ ..

Ši auka nėra eilinė. Pirmiausia dėl to, kad šiuo atveju yra 
paaukota nemaža suma, o aukotojų — vos keli asmenys, šitai 
yra kilnu, ypač kad visi jie skina sau gyvenimo kelią ne pripuola
mais ypatingais pasisekimais, bet nuolatiniu savo darbu, paslau
gomis ir savarankiška išmone. Ir toji auka atsirado ne kurio nors 
turtingo krašto gausingoje lietuvių bendruomenėje, bet tokio kraš
to, kuris emigracijos atžvilgiu visoje mūsų vadovaujančių veiksnių 
geros valios politikoje buvo pastatytas į pačią paskutinę vietą.

Antra, ši auka nėra eilinė dėl to, kad šia proga pasirodo nau
jovė, jog Literatūros Premija paskiriama ne kurios nors organi
zacijos, bet laisvai sutarusių kelių asmenų, šis žygis teprimeną vi
sų kraštų geros valios lietuviams, atkreipti dėmesį į galimybę pa
rodyti savo kilnumą realiu gestu. Aišku, tuo pačiu nekliudoma tai 
padaryti ir organizacijoms.

Šia proga norime pabrėžti ir tuos motyvus, kuriais yra pada
ryta ši auka. Kaip tame Akte yra pažymėta, šia auka yra daro
mas patarnavimas mūsų tremties Rašytojui, ir tai yra daroma 
vardan Lietuvos, vardan buvusių Lietuvos trijų pirmųjų piliečių 
— trijų Respublikos Prezidentų, kurių dažname netinkamame 
vertinime yra metama nemaža dėmė ir pačiai mūsų brangiai Lie
tuvai. Šioje aukoje šie trys Prezidentai yra suminimi chronologine 
tvarka, su lygia visiems trims pagarba.

Tuo būdu ši auka yra kilusi iš kilnaus valstybingumo, gra
žiai primenanti daugeliui mūsų politikų nenugrimsti į grasias 
kasdieniškumo smulkmenas, bet turėti prieš save amžiais matuo
jamas vertybes ir pagal jas seikėti savo žodį ir veiksmus.

Kai ši auka — 1951 metų Literatūros Premija — buvo pa
skelbta Venecuelos Lietuvių atstovų trečiame suvažiavime, jai 
buvo pritarta visų su šventiška rimtimi. Šio krašto Lietuvių Ben
druomenės centro valdyba laiko savo pareiga tokios aukos proga 
perduoti viso pasaulio lietuvių Bendruomenei tokį kilnų pasireiš
kimą šioje mažytėje to krašto lietuvių bendruomenėje ir kartu 
apeliuoti į kitų kraštų lietuvius:

Paremkite šią pradžią, kad ji virstų gražia tradicija, kad ki
tais ir toliau sekančiais metais ši premija nepristigtų lėšų, kad 
atsirastų vašų kraštų bendruomenėse lietuvių savanorių — kilnių 
kovotojų, kurie trijų Lietuvos Prezidentų — Antano Smetonos. 
Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus — premiją padarytų 
amžiną, teikiančią patriotizmo titulą aukotojui, naudą skaitytojui, 
paguodą rašytojui ir garbę Lietuvai.

Venecuelos Lietuvių Bendruomenės Centro Valdylu

Lietuvoje pati didžiausia premija buvo Valstybinė: litų,
Vokietijoje — Lietuvių Bendruomenės— 5000 markių. Persikė
lus didesnei lietuvių visuomenės daliai į Ameriką. Lietuvių Rašy
tojų Draugija perėmė šias tradicijas ir pernai paskyrė pirmąją 
premiją — 500 dol.

LITERATŪROS PREMIJAI SUDARYTA II R Y KOMISIJA

Didžiajai LRD literatūros premijai už geriausią 1951 metais 
išleistą grožinės literatūros veikalą Lietuvių Rašytojų Draugijos 
sudaryta ši jury komisija: Juozas Brazaitis. Bernardas Brazdžio
nis. Aleksandras Merkelis, Antanas Vaičiulaitis ir Stepas Zobars- 
kas. Premija bus įteikta Chicagoje kovo mėn.

Leidžiama taip pat atskaityti 
procentus, kuriuos mokam už 
skolas, už namų “morgičius” ar 
sutartis. Galima atskaityti ir 
sumas, kurios yra sumokėtos 
kaip asmeninės nuosavybės 
taksai, arba kas yra sumokėta, 
kaip taksai ką nors perkant, o 
taip pat automobilio leidimo 
mokestis. Galima atskaityti ir 
už gazoliną, bet ne visą sumą, 
o tik tiek, kiek sumokėta tak
sais.

Atskaitoma taip gi nuostoliai 
dėl gaisro, potvynio, audros, va
gystės, ar tam panašių prie
žasčių. Atskaitomos ir išlaidos 
gydytojams, dantistams, ligoni
nėms, vaistams, operacijoms, 
akiniams, Rentgeno peršvieti
mams ir net pinigai, sumokėti 
kaip sveikatos draudimo pre
mijos. Bet už tai neleidžiama 
atskaityti laidotuvių išlaidų, už 
vietą kapuose, už nelegalines o- 
peracijas, už keliones ir poilsio 
rezortus, kad ir daktaro prira
šytus. Negalima atskaityti ir 
gyvybės draudimo premijų.

Leidžiama atskaityti darbo 
drabužiams, Įrankiams ir prie
monėms išleistus pinigus, o taip 
pat pinigus, sumokėtus darbo 
agentūroms bei unijoms ar pro
fesinėms sąjungoms, kaipo mo
kesčius. Negalima betgi at
skaityti už kelionę į darbą ir 
atgal

Suskaičius ir surašius tame 
baltame blanke atitinkamoj 
vietoj visas tas įstatymo pri
pažintas išlaidas, jas visas rei
kia atmesti nuo bendrosios už
darbio sumos. Iš tos sumos taip 
pat reikia atmesti dar po 600 už 
save ir už kiekvieną teisėtai iš
laikoma asmenį. Iš to, kas 
liks (jei tai bus mažiau negu 
2000).reikia paimti 20.4%.Toji 
suma, (t. y. tie 20,4%), tai ir 
bus mūsų “income taksai”. Jei 
taip apskaičiuota suma bus ma
žesnė. negu iš mūsų yra išskai
tyta taksų, tai tada kiekviena 
čigonė gali drąsiai burti: jūsų 
laukia pinigai iš valdinių na
mų.... H.



Ateinančią savaitę dėl Wa- 
shingtono šventės “Darbinin
ko” išeis tik vienas numeris, 
šiam numeriui medžiagą reikia 
atsiųsti ligi antradienio ryto.

• Kun. dr. L. Mendelis, Bal- 
timorės šv. Alfonso parapijos 
klebonas, visoms savo parapijos 
šeimoms užsakė TT jėzuitų lei
džiamus “Laiškus Lietuviams", 
apie 460 egz.

• Jonas Uritis. 46 m. amž.. iš 
Mahanoj City. Pa., žuvo anglių 
kasykloje. Jo draugas V. Mikai- 
tis. kartu diąbęs. išsigelbėjo.

• Prel. J. Balkūnas. Kunigų 
Vienybės pirm, ir ALRKF cen
tro dvasios vadas, vasario 12- 
13 dienomis lankėsi Chicagoje.

• J; Karvelis, žinomas pre
kybininkas. Chicagoje. prie sa
vo prekybos namų. 4434 So. 
Fairfieid Avė.. Chicago 32. 111.. 
organizuoja visos lietuviškos 
spaudos ir lietuviškų meno kū
rinių platinimą: laikraščių, žur
nalų. knygų, muzikos kūrinių, 
gaidų, plokštelių, liet, meno 
paveikslų, odos ir medžio dir
binių ir kt.

• “Spiegei" firmoje. Chicago
je. dirbančios lietuvės. Vasario 
16 proga Diepholzo gimnazijai 
paaukojo $16.00.

• Balfo 5 skyrius, veikiąs 
prie Šv. M. Marijos gimimo pa
rapijos Chicagoje. vajaus metu 
surinko 7.200 svarų rūbų ir 
$951.80 pinigais.

• Vasario 16 iškilmingas mi
nėjimas Chicagoje įvyko 10 va
sario: Amerikos himną giedojo
N. Gugienė ir Lietuvos himną 
visi susirinkusieji, kun. dr. V. 
Rimšelis paskaitė maldą už Lie
tuvą, o nepriklausomybės pas
kelbimo aktą dail. A. Varnas. 
Kalbėjo Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis. Vilko atstovas 
prof. J. Brazaitis, veteranų po
stų komandieriai ir visuomenės 
atstovai. Meninę programą iš
pildė A. Kaskas ir “Dainavos” 
ansamblis.

• Pulk. Kazys Stebulis. ne
priklausomybės laikais buvęs 
Kėdainių apskr. ir vokiečių o- 
kupacijos metais Vilkaviškio 
apsk. viršininkas. Chicagoje 
dirbęs vienoje ligoninėje, neti
kėtai mirė vasario 9 d.

• A. Račėnas, Nevv Kensing- 
ton. Pa.. 40 metų dirbęs anglia
kasiu. keletą mėnesių mokęsis 
ir išlaikęs atitinkamus egzami
nus. įsigijo angliaksių inspekto
riaus vietą. Pennsylvanijos 
valst. įstaiga išdavė jam pažy
mėjimą.
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Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKLS, Direktorius
AF.ATAI HEMAIS 2 V AL. POPIET. —WWRL 1800 ke

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangenas transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika < vietinės

Šokiai ir t.t Vestuvės

495 GRAND
»

STREET

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

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

AP JEZAVJTAS
MuzUcoa Dir.

A P. GINKt'S 
Direktorių*

PHILADELPHIA, PA.
susirinkdami po dienos darbų 
pamokoms. Jiems yra reikalin
ga bent kiek pajamų gaidoms 
įsigyti ir kitiems būtiniems rei
kalams apmokėti. Todėl jie ir 
rengia savo metinį koncertą. 
Jie iš savo kuklaus parengimo 
paskyrė $100.00 auką naujai 
parapijos bažnyčiai. Ir ateity
je jie žada nepamiršti statomos 
bažnyčios. Reikėtų suprasti jų 
geras pastangas ir dalyvavimu 
juos paremti. “Darbininko” ko
respondentas jautriai įvertina 
šios grupės didelį darbą lietu
vių visuomenei Philadelphijoj 
ir trokšta .kad visuomet vieni 
kitus suprastume ir taikiai su
gyventume.

Vilią Joseph Mane akademi
jos rėmėjos, savo susirinkime 
pasidžiaugė nuveiktais darbais, 
ypač paskutiniu parengimu, ku
ris sutraukė daug žmonių ir da
vė gražaus pelno. Rėmėjos da
bar planuoja kitą parengimą, 
paremti Seserų Kazimieriečių 
vedamą mokyklą.

Sunkiai serga Elzbieta Tri- 
bulienė. 217 VVharton St.. Ją 
globoja dukrelės ir lanko arti
mieji. Neseniai sunkiau susirgo 
E. Jablanskienė. 1602 S. 2nd 
St., ji gydosi namuose. Duktė 
ir artimieji slaugo ją.

Turiningas Minėjimas
Šiemet ruošiamas Lietuvos 

Nepriklausomybės 
šventės minėjimas vasario 15 
d. Lietuvių Muzikos salėj. 2715 
E. Allegheny Avė., bus labai 
turiningas. Pirmoje minėjimo 
dalyje bus prakalbos ir 
Lietuvių Bendruomenės Akto 
paskelbimas. Kalbės Liet. Ben
druomenės LOKo pirm. prel. J. 
Balkūnas. iš Nevv York. ir kon- 
gresmanas \V. Green. Be to. 
bus korespondentai iš didžiųjų 
laikraščių, svečiai kitų tauty
bių ir apylinkės visuomenė. Sa
lė ir scena gražiai papuošta. 
Antroje dalyje bus suvaidintas 
patriotinis vaizdelis. Aukų rin
kimo komisija gražiai veikia ir 
iš anksto renka aukas. Tikima, 
kad bus sukelta labai graži su
ma aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Minėjimas prasidės 
3 vai., ir laukiama tūkstančio 
žmonių.

Lankėsi karys, žinomas ka
rys R. Mišauskas buvo trumpai 
sustojęs čia. vykdamas nau
joms instruktoriaus pareigoms 
į Idaho karių stovyklą, šis jau
nuolis labai daug dirba mūsų 
lietuviškai kovai prieš komuniz
mą. Sveikinimai ir linkėjimai 
jo sėkmingiems darbams.

J. Augaitytė Brooklynan. So
listė Juzė Augaitytė ką tik su
grįžo’ iš sėkmingo koncerto 
Chicagoje. ’ Ji vėl pakviesta 
“Aidų” premijos įteikimo vaka
ran. Spaudos Centre. Brooklyn. 
N Y., balandžio 27 d.
•

Ponai Masilioniai susilaukė 
antros dukrelės Viktorijos. 
Sveikiname ir linkime sveikatos 
ir Dievo palaimos.

Staiga mirė Juozas Jasukai- 
tis. Palaidotas šv. Kryžiaus ka
pinėse vasario 9 d. Laidotuvėse 
dalyvavo kun. J. Navarauskas 
iš Girardville. Pa.

Jauni menininkai Adolfas. 
12 metų, ir Judita 11 metų. 
Bačauskai. yra gerai pažengę 
piano ir dainavimo moksle. Jie 
jau pasirodė riešai keliose savo 
mokyklos pramogose. Paskuti - 
niu laiku tėvai susirūpino juos 
mokyti ir lietuviškos muzikos. 
Op. solistė J. Augaitytė sutiko 
mokyti lietuviškai dainuoti ir 
skambinti.

Koncertas
L. Kaulinio vad. choras ir lie

tuvių ansamblis Philadelphijoje 
rengia savo metinį koncertą, 
vasario 24 d., šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, ši grupė yra su
būrusi viso miesto lietuvių dai
nininkus: jie savo dainomis ir 
tautiniais šokiais patarnauja 
visiems lietuviškiems parengi
mams. Jie labai daug aukojasi

I

V. CBAREVIČIt’S 
FraneMmu Dir.

CLEVELAND. OIIIO
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės — Lietuvių Dienos iš
kilmingas minėjimas rengia
mas vasario 17 d. (sekmadienį) 
3 vai. Mažajame Teatre (Pub- 
lic Auditorium). Kalbės Alto 
Vykdomojo Komiteto pirm. L. 
Šimutis. Koncertinėje daly da
lyvaus solistė J. Krištolaitytė 
—Daugėlienė, solistas J. Kazė
nas ir jo vyrų oktetas.

Minėjimą rengia Alto Cleve- 
lando skyrius ir kviečia jame 
dalyvauti visą lietuvių visuome
nę.

Šv. Jurgio parapijos bažny
čioj pranešta, kad vasario 17 d. 
per lietuvišką sumą mišios bus 
aukojamos už Lietuvos laisvės 
atgavimą, o choras giedos tau
tines giesmes.

Atlikime savo tautinę parei
gą: aukokime Lietuvos laisvės 
kovai!

vasa- 
(ren- 

Asso- 
Press

Įvairių tautų festivalis 
rio 10 d. buvo surengtas 
gė Cleveland Folks Arts 
ciation ir The Cleveland 
dienraštis) puošnioj Music Hali 
salėje. Lietuviams atstovavo jų 
tautinė šokių grupė, suorgani
zuota Ateities klubo. Šokius 
parengė V. Aukštuolis, visam 
darbui vadovavo V. 'Valaitis, 
šoko D. Muliolytė. N. Ambra- 
zaitė. V. Valeišaitė, D. Gelgo- 
taitė. R. Gargasaitė. A. Barz— 
dukaitė. N. Balčiūnaitė. A. 
Liutkevičiūtė. E. šikšniūtė, V. 
Aukštuolis, V. Valaitis, E. Ja
rašiūnas, A. Kijauskas, A. 
Barzdukas. D. Balčiūnas, J. 
Balčiūnas. J. Vyšniauskas ir J. 
Kijauskas. Lietuvių reprezen
tantas buvo J. Stempužis.

Reikia pažymėti, kad prog
ramos pranešėjas lietuvių gru
pę pristatė kaip vieną iš geriau
sių programoj dalyvaujančių. 
Jis taip pat gausiai 
auditorijai priminė 
Lietuvos tragediją 
klausomybės laikais
kultūrinius laimėjimus. Lietu
viai, ypačiai naujai atvykęs 
jaunimas. — sakė pranešėjas, 
— daug prisideda prie Cleve- 
lando ir visos Amerikos kultū
rinio gyvenimo kėlimo ir popu
liarinimo.

Mūsų šokėjai šitokį šiltą pri
statymą puikiai patvirtino — 
šoko gerai, ir publika juos pri
ėmė šiltai. “Malūnas” net ke
liais atvejais buvo palydėtas o- 
vaci jomis.

Garbė jiems už tėvynės Lie
tuvos vardo kėlimą!

klausytojų 
dabartinę 
ir Nepri- 

pasiektus

darbininkas

PITTSBURGH, PA.
Aukos ALTui kovai už Lie

tuvos laisvę įteiktos metiniame 
draugijų suvažiavime sausio 
20 d. Lietuvių Piliečių Dr-ja S. 
S. ,$25.00; Lietuvių Pašalpinė 
dr-ja iš McKeesrocks $25.00: 
Lietuvių Ūkio D-ja $20.00; 
Sandaros 36 kuopa $10.00: S.
L. A. 104 kuopa $10.00; SLA 
192 kuopa $5.1*'); SLA 73 kuo
pa $5.00; SLA 195 kuopa $5.-
O. Kitos draug ios pažadėjo į- 
teikti auką Vasario 16-tos mi
nėjime.

Besvarstant įvairius aukų su
kėlimo būdus. V. Količienė pa
siūlė. kad pirmiausia patys 
draugijų atstovai duotų pavyz
dį. Pirmutinis atsiliepė J. Nau
jokas įteikdamas $20.00; to
liau aukojo visi dalyviai P. Pi- 
varonas $20.00: po $5.00 P. 
Stulginskas, F. Rodger, V. Ko
ličienė, J. Jusys; po $3.00 J. 
Rimkevičienė. kun. B. Mika
lauskas, J. Wise; po $2.00 O. 
Laucaitienė, J. Virbalis, B. 
Lukšis, V. Radžiukynas; po 
$1.00 S. Bakanas, P. Dargis, 
V. Slančiauskas, A. Žaliaduo- 

J. Podžiukas. S. Šimonis.
P. Marmokas. S. Onaitis. 
Skirmantis, A. Mičiulienė, 
Kuizinienė. O. Rumšienė, 
Tamkevičius, J. Virbickas. 
Grebliūnas, A. Paleckis.
Page, A. Pascuzzi-Šioviniutė, 
prof. K. Pakštas, H. Girdytė, 
A. Kasulaitis ir smulkiais 25 
centai. Viso suaukota $203.25.

J. 
p. 
A.
J. 
J.

Darbininko redaktorius S.
Sužiedėlis, tėvas V. Gidžiūnas 
OFM, tėvas Pr. Giedgaudas 
OFM (iš Brooklyno) ir kun. 
Baniūnas (iš Kanados) ryšium 
su Aidų žurnalo vakaru vasario 
10 d. lankėsi Clevelande. Tėvas 
Gidžiūnas šv. Jurgio bažnyčioj 
per lietuvišką sumą pasakė pa
mokslą apie lietuvių katalikų 
spaudos reikšmę ir paragino ją 
skaityti. Buvo išdalinta keli 
šimtai egz. Darbininko susipa
žinti.

Šv. Jurgio parapijos tėvų ir 
mokytojų draugija organizuo
ja 100 dol. lošimą. Platinami 
bilietai (po SI.00).

Vasario 16 d. (šeštadienį) li
tuanistikos mokykla šv. Jurgio 
bažnyčioje užprašė mišias už 
Lietuvos laisvę.

K. Gaižutis penktadieniais 
tvarko lietuvių klubo virtuvę. 
Šita naujiena lankytojai paten
kinti.

Jonas Sabaliauskas, Cleve- 
lando lietuvių studentų draugi
jos pirmininkas, išvyko į JAV 
kariuomenę. į parašiutininkų 
dalinius. A. V.

Kazys Liutkus, senas šv. Jur
gio parapijos komiteto narys, 
sunkiai serga, gydosi namuose.

Al. ir Fl. Nemaniai. (orkest
ro vedėjas), susilaukė dukre
lės, kurią pakrikštijo Magdale
nos - Vitos vardu.

Juzė Chapienė, visų lietuviš
kų reikalų, ypač Dainos choro 
didelė rėmėja, pereitą mėnesį 
susituokė su J. Vinckum, iš 
Bendesville, Pa.

M. Ambražienė, pereitų Ka
lėdų metu turėjo didelį širdies 
priepuolį ir iki šiol gydosi mies
to ligoninėje.

Dr. ,V. Kudirkos vardo pa
šalpinės draugijos pereitais me
tais mirė 6 nariai. Ši draugija 
anksčiau buvo labai skaitlinga, 
dabar liko vos 115 žilagalvių 
senukų, bet finansiškai laikosi 
gerai. D.

dėmesio:
Nuo šių metų vasario mėne

sio pasikeitė “Eglutės” adminis
tracija. Todėl visais “Eglutės” 
administraciją liečiančiais rei
kalais prašoma kreiptis šiuo ad
resu: “EGLUTE”, I. C. Con- 
vent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Liet. Kultūros Instituto
Valdyba

Kelionės įspūdžiai. Vasario 7 
d. Įvyko Vyčių 19-tos kuopos 
susirinkimas, kurį a ridai ė 
pirm. P. Baltakis. Protokolą 
perskaitė sekr. M. Onaitienė. 
Pasitarta dėl šv. Kazimiero 
šventės minėjimo. Valentino 
dienos pasilinksiminimo ir 
sportavimo ant ledo. Kun. B. 
Mikalauskas. OFM. kalbėjo a- 
pie katalikiškos spaudos 
reikšmę jaunimui. Prie arbatė
lės su skaniais užkandžiais 
kun. J. Girdis labai įdomiai pa
pasakojo iš savo kelionės į Ro
mą. daugiausia apie šv. vietas 
ir Popiežių.

ALT skyriaus susirinkimas 
įvyko vasario 6 d. Lietuvių Pi
liečių svetainėje. Buvo apsvar
styta ir tiksliai nustatyta Va
sario 16-tos minėjimo progra
ma. Apgailestauta, kad Pitts
burgho lietuvių kolonija neturi 
choro. Išklausius visų praneši
mų. buvo išrinkta nauja val
dyba: pirm. A. Paleckis, vice-’ 
pirm. P. Pivaronas ir Jj. Vir
bickas, sekr. S. Bakanas ir B. 
Jucevičiūtė, ižd. J. Grebliūnas, 
finansų sekr. A. Naujelytė.

Kun. V. Karaveckas, kuris 
profesoriauja Šv. Praanciškaus 
akademijoj, vasario 18 d. iš
vyksta į Floridą porai savaičių 
atostogų.

širdies liga vasario 6 d. mirė 
Kazimieras Stočkus. palikda
mas liūdesy dvi dukteris.

Maironio ansamblis, kuriam 
sėkmingai vadovavo muz. J. 
Stankūnas, prieš pusantrų me
tų įsteigėjui kun. B. Mikalaus
kui išvykus į Kanadą, buvo pa
naikintas. Vėliau bandė suda
ryti chorą muz. Z. Nomeika, 
bet ir jo pastangos nuėjo vel
tui. Tokiu būdu Pittsburgho 
lietuvių kolonija liko visiškai be 
meninių pajėgų, be lietuviškos 
dainos. Kažkokia negailestinga 
ranka skina dar nesuspėjusius 
pilnai pražydėti mūsų tautos 
gražiuosius žiedelius.

Dar kartą bus mėginama 
sudaryti bendrą lietuvių koloni
jos chorą, sutelkiant visas me
nines pajėgas, kurios patarnau
tų visoms lietuviškoms mani
festacijoms. ypač tautinėms 
šventėms ir radijo pusvalan- 
džiams.

Žada Kasulaičių šeima šį pa
vasarį persikelti į Clevelandą. 
Ohio.

Bridgeville. Pa.t?
Novena j Šv. Antaną, 13-kos 

antradienių, lietuvių parapijoje 
prasidės kovo mėn. 18 d. Ry
tais 8 vai. iškilmingos šv. Mi
šios: vakarais 8 vai. pamokslas 
ir pamaldos. Per visą dieną bus 
išstatyta šv. Antano relikvija, 
atsiųsta iš Italijos.

Frank KaJminskų sūnus pa
krikštytas vasario 3 d.

, Nemalonios klaidos atitaisy
mas: vasario 5 d. Darbininke 
turėjo būti parašyta'sutvarky
ta moterystė pagal Katalikų 
Bažnyičos reikalavimus J. Jo
ciaus su May Gloria Keehn ir 
tuojau buvo pakrikštyti jų vai
keliai, tapdami visi šv. Antano 
parapijos nariais. B. M.

Lankėsi mūsų parapijoj va
sario 9-11 d. svečiai iš Brook
lyn, N. Y. T. Dr. Viktoras Gi
džiūnas, OFM. T. Pranciškus 
Gedgaudas, OFM, ir Darbinin
ko redaktorius S. Sužiedėlis. Jie 
visi vyko į Clevelandą, Ohio. 
dalyvauti Aidų parengime.

Vasario 16tos minėjimas į- 
vyks vasario 2 4d. su iškilmin
gomis pamaldomis bažnyčioj ir 
tai diena pritaikinta programa 
salėje.. Pradžia 4 vai. po pietų.

Marijona Mazietienė sunkiai 
serga, bus daroma operacija.

• Jonas ir Danutė Jasinskai, 
“Darbininko” skaitytojai, gyv. 
Ocean City. N. J., yra išvykę į 
Miami. Fla., praleisti keletą 
mėnesių saulėtoje Floridoje.

• latviai intelęktualai Bosto
ne paprašė lietuvius suteikti 
latvių spaudai medžiagos Va
sario 16 minėjimo proga.

Vasario 15, 1952

John Rain. indėnų rezervato Neoprit (VVLsc.) vadas, ir kun. F. 
Grosskop patenkinti, kad indėnai vienbalsiai nutarė statyti katali
kiškų mokyklų už 300.000 dol.

OMAI! A,
Primicijos

Kovo 8 d. bus įšventintas į 
kunigus mūsų parapijos jau
nuolis diakonas Petras Žar- 
kauskas. Pirmąsias šv. mišias 
mūsų bažnyčioje jis atlaikys 
kovo 9 d. Naujasis kunigas yra 
baigęs mūsų parapijos mokyk
lą. vėliau lankė TT marijonų 
aukštesniąją mokyklą ir St. 
Louis kunigų seminariją.

Jaunasis kunigas buvo uolus, 
darbštus ir pavyzdingas jauni
kaitis. Kadangi jo tėvelis jau 
senai negalėjo dirbti, tai pa- - 
čiam Petrui reikėjo rūpintis už
sidirbti mokslui tęsti pinigų. 
Todėl jis atostogų metu pats 
sunkiai dirbdavo skerdykloje, 
kad atėjus mokslo metams ga
lėtų vėl grįžti prie savo pa - 
m.ėgtų studijų. Dirbdamas daž
niausiai juodukų tarpe davė 
gražų pavyzdį ir apaštalavo 
mokydamas katalikų tikėjimo 
tiesų. Ne vienas jų yra pasi
ruošę priimti kat. tikėjimą.

Visa parapija labai džiau
giasi sulaukusi jau antro kuni
go. Džiaugiasi jo senas tėvelis 
ir sesutė, kad vienintelis sūnus 
ir brolis pašauktas Dievo tar
nybai. Visi linki jaunajam

Worcester, Mass.
Užgavėnių vakaras - šokiai
Moterų S-gos 5ta kuopa va

sario 22 d. rengia Užgavėnių 
vakarą su programa ir šokiais. 
Taip pat veiks bufetas su lie
tuvišku kugeliu ir blynais. Va
karas įvyks Grafton Hill Ame
rikos Legijono posto salėje. Co- 
ral ir Waverly gatvių kampas. 
Pradžia 8 vai. vak. Rengėjai 
kviečia visus lietuvius šiame 
linksmame vakare dalyvauti, 
įėjimo bilietas 75 centai. Va
karo rengimo komisijos pirmi
ninkė Rita Pinkienė.

Pereitam Moterų S-gos 5-tos 
kuopos susirinkime, sausio 6 d. 
buvo perskaitytas vysk. J. J. 
Wright padėkos laiškas už do
vaną $25,00 ir dalyvavimą jo 
pagerbime gruodžio 2 d.. 1951 
m. Taip pat buvo nutarta šiais 
metais ruošti Motinos Dienos 
minėjimas gegužės 11 d. Tą 
dieną šv. Kazimiero bažnyčioje 
per 9,45 vai. mišias, visos narės 
eis bendrai šv. komunijos. Po 
to bus iškilmingas aktas. Gegu
žės 25 d. ruošiamasi naujų na
rių vajui. Vasario 3 d. įvyku
siame susirinkime įsirašė nau
jos narės: Angelė Vaišienė, 
Thomson ir Mikelionienė. V.L.

Dar šiandien

Tevvne Lietuva

Užsisakykite dailųjį Lietuvos 
vaizdų albumą

Paruošė
VYT. AUGUSTINAS

Užsakymus siųsti: 
FRANCISCAN FATHERS,

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

NEBR.
kunigui gausios Dievo palaimos 
jo sunkiame apaštalavimo dar
be.

Pasirengimas vasario 16-sios 
minėpmui

Penktadienį, vasario 15 d., 
bus atlaikytos iškilmingos pa
maldos už kenčiančią Lietuvą. 
Po to bus uždėtas vainikas ant 
Nežinomo Kareivio kapo. Po 
pietų ruošiamas iškilmingas 
aktas į kurį sukviesti visi mū
sų mažos kolonijos lietuviai ir 
dalis svetimtaučių, miestelio va
dovaujančių žmonių. Progra
mai vadovaus F. Petručionis. 
Bus renkamos aukos Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams.

Vietinis

Hartford. Conn.
LDS 6 kuopos narių susirin

kimas šaukiamas sekmadienį, 
vasario 17 d., 1 vai. p.p. Visi 
nariai kviečiami būtinai atsi
lankyti. Susirinkime bus gali - 
ma užsimokėti prenumeratos 
mokestį už “Darbininką”, jei 
kas dar nėra to padaręs.

Prel. J. Amboto sveikata ge
rėja. jau grįžo iš ligoninės ir 
gydosi namuose. Parapijiečiai 
džiaugiasi ir linki savo klebo
nui greit visiškai sutvirtėti.

Rep.

AR SKAITAI
Modemišką iliustruotą 

lietuvių magaziną

Prisiuntus adresą, vienas 
numeris siunčiamas susipa
žinti nemokamai. Prenume
ratos kaina metams $3.00.

Adresas:
9204 S. Broadvvay 

Los Angeles 3, Calif.

Atsiminima!
RADIO VALANDOS

.Šeštadieniais
žfjl 530 ■ Iflb

Vvevd
» I53OKIO7.5M

JACKJSTUKAS
D1 R.f KTOPJIIS

1264 VVH1TE ST.
HILLSiden. j
1 TEL. __ _ *

WĄVERLY

O6 3525
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LSK NEW YORKO VALSTI
JOS MEISTERIS

ORTAS
Veda AL V AKSELIS

Daugiau kaip 700 žiūrovų sekma
dienį, vasario 10 d. sekė vieną iš di
džiausių futbolo dvikovų šį sezoną. 
LSK žaidė su Ukrainian-American 
Aretic Ovai (LSK aikštėje). Šios 
rungtynės išvedė LSK vienuolikę į 
platesnius sportinius barus.

LSK vienuolikę sudarė: Bagdonas; 
Modzeliauskas, Simonavičius; Jėge
ris, Saldaitis, Steponavičius; Saba
liauskas, Kalašinskas, Adomavičius, 
Jokūbaitis, Gražys. DAFB lyga at
siuntė net 3 teisėjus.

Lietuvių veiduose matėsi susirūpi
nimas, nes LSK turėjo stoti į šias 
svarbias rungtynes susilpninto sąs
tato. Gi ukrainiečių žiūrovų nuotai
kos rodė jų 100% įsitikinimą savo 
futbolininkų pergale. Ukrainiečiai be 
pasigailėjimo ir puolė LSK vartus 
per visą pirmąjį kėlinį, bet laimė 
lydėjo lietuvius. Du pirmieji gerai 
nutaikyti svečių šūviai j vartus nu
ėjo pro šalį arba į Bagdono rankas. 
Per pirmąjį kėlinį nei viena pusė 
nepasiekė įvarčio.

Antrojo kėlinio pirmoji pusė be
veik niekuo nesiskyrė nuo pirmojo 
kėlinio. Apie 10 min. prieš rungty
nių pabaigą svečiai, neišlaikę tokio 
įtempimo, pradeda keisti žaidikus, 
tačiau ir tai negelbsti, nes jaučiamas 
priešininko dinamiško žaidimo at
slūgimas. Tai buvo ženklas lietu
viams pradėti generalinę ofenzyvą. 
LSK perima iniciatyvą ir diktuoja 
žaidimą. Sabaliauskas praeina deši
niajame krašte ir paduoda tikslų ka
muolį Adomavičiui, kuris jį pasiun
čia į ukrainiečių vartus. Teisėjo švil
pukas ir garsios lietuvių žiūrovų o- 
vacijos nuskamba tribūnose, o visa 
LSK vienuolikė sveikina Adomavičių 
atžymėjusi pasekmę 1:0. Ir tai įvyko 
tik 88 min. — tik 2 min. prieš rung
tynių pabaigą, 89 min. vėl visuotinis 
LSK antpuolis ir vėl Adomavičius, 
išsinarpliojęs iš tuzino kojų, šauna 
antrąjį ir paskutinįjį įvartį — 2:0. 
Po rungtynių Adomavičių ir kitus 
žaidikus žiūrovai ant rankų išneša 
iš aikštės, žinoma, nuotaikos lietu
vių ir ukrainiečių stovyklose pagrin
dinai pasikeitė. Tai įrodė apie de
šimt sumintų į purvyną skrybėlių.

Netolimoje ateityje LSK vyks ieš
koti kitų valstijų meisterių jų na
muose, o apie tai laiku bus paskelb
ta šiame skyriuje.

National Amateur 
East Finai) liko tik 
Lithuanian S. C. Ine., 
sington Bluebells.
Pompey S.C. Baltimore ir Ludlow 
S. C. Mass.

meisterio titulu, ir baigėsi, kai Lie
tuvos vicekonsulas Stašinskas įteikė 
klubo pirmininkui J. Katinui doku
mentą, inkorporuojantį LSK į JAV 
organizacijų šeimą.

Prieš dokumento įteikimą klubo 
reikalų vedėjas Juknys, apibudinės 
LSK kūrimosi laikotarpį iškvietė 1- 
jį ir 2-jį futbolo vienetus, bei klubo 
valdybą ir juos pristatė publikai. Po 
to vicenkonsulas Stašinskas, buvęs 
LFLS narys ir Lietuvos rinktinės 
vartininkas, tarė nuoširdų žodį spor
tininkams. Charterį priėmė klubo 
pirmininkas J. Katinas ir abiejų vie
nuolikių kapitonai V. Adomavičius ir 
Bagdžiūnas. J. Katinas ir V. Adoma
vičius išreiškė gilią padėką remian
čiai sportine veiklą mūsų visuomenei 
ir kvietė visus sporto bičiulius bend- 
ron talkon.

Svečių tarpe, be gausaus jaunimo 
būrio, buvo ponia Stašinskienė, Lie
tuvių Atletų Klubo valdyba, jos bu
vęs pirmininkas J. Pranckevičius ir 
dabartinis pirm. Charles Michell bei 
veteranas Lietuvos futbolo rinktinės 
vartininkas Abramikas.

... *
Mūsų šachmatininkai yra pakvies

ti žaisti draugiškas komandines 
rungtynes prieš Brooklyn Chess 
Club.

— Lietuvių Atletų Klubo stalo te
nisininkams. nors dar jiems liko 
žaisti DAFB lygos stalo teniso pir
menybių 1 rungtynės, meisterio ti
tulas yra jau garantuotas, nes stip
riausias LAK priešininkas Ukrai- 
nian- - Americans pralaimėjo rung
tynes prieš Blau-Weiss.

New Yorke ir apylinkėse < r

LSK turi apleisti Aretic Ovai

Gautas pranešimas iš Aretic Ovai 
savininko, kad aikštės nuomojimo 
sutartis nutraukiama. Aikštė par
duodama biznio reikalams. LSK va
dovybė darys žygiu išnuomoti kitą 
aikšte Jamaicoje.

*— Šukys, Galminas ir Merkevičius 
yra rimti kandidatai į New Yorko 
lietuvių šachmatų meisterius.

— Lietuvių Atletų Klubo šachma
tų sekcijos suorganizuotose N. Y. 
liet, šachmatų pirmenybėse, po 9 ra
to rungtynių (II.8) padėtis yra to
kia:

Šukys (8:1>: Galminas (8:2); 
Trojanas (6:3); Merkevičius (51/,:- 
21/,); Milčius (5:4); Staknys (41/^:- 
31/”,); Milukas (4:_£:41/,); Vilpi- 
šauskas (4:3); Krinickas (31/>:61/,): 
Volskis (2:7) Dėdinas (1:5); Kond- 
rotas (1:10).

Paskutiniojo rato rungtynės nu
matytos vasario 29 d. LAK patalpo
se.
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P. J. BAGDANAVIČIUS, M
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue

. D:
a

Cup (JAV— 
4 meisteriai: 
N. Y.; Ken- 
Philadelphia;

Vicekonsulas Stašinskas įteikė 
LSK Charterį

Keli šimtai sporto bičiulių ir Lie
tuvių Sporto Klubo draugų buvo liu
dininkais iškilmingo LSK Charter į- 
teikimo vasario 10 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Iškilmės prasidėjo apie 4:30 vai., 
kai LSK futbolininkai pasipuošė Na- 
tional Cup New Yorko valstijos

Bostone ir apylinkėse -
Lithuanian 

Furniture Co.
S. Barasevičius ir Sūnūs 

FUNERAL HOME
254 W. BKOADVVAY 
South Boston, Mass. '

’jr'.

A

X ’’

SPORTAS PASAULYJE
— Australijos teniso meisteriu 

šiais metais visai netikėtai tapo Ken 
McGregor, finaliniam susitikime nu
galėjęs žymųjį Frank Sedgman per 
4 setus.

— Amerikoje šio sezono metu tik 
dvi universitetinės komandos nėra 
pralaimėjusios nei vienų krepšinio 
rungtynių: St. Boneventuie ir Du- 
ąuesne — abu katalikų universitetai. 
Geriausia komanda paskutiniu metu 
vėl laikoma Kentucky University, 
nors ši komanda ir pralaimėjo 2 
rungtynes.

— Profesionalų ledo rutulininkų, 
pirmenybės jau įpusėjo, šiuo metu 
veda Detroit Red Wings ir atrodo, 
kad ši komanda vėl laimės pirmeny
bes. Jie šiuo metu 10 taškų skirtumu 
veda prieš Toronto Maple Leafs. |

— Kanados ledo rutulio rinktinė, 
kurią atstovauja Edmunton Mercu- 
rys, laimėjo rungtynes prieš JAV 
rinktinę rezultatu 6:3. 
stebėjo 8.000 žiūrovų.

— Brutus Hamilton 
jos išrinktas vyriausiu
limpinės rinktinės treneriu, šis žu- 
mus lengvaatletis, kuris ateinančią 
vasarą prižiūrės geriausius Amerikos 
lengvaatlečius Suomijoje, šiuo me
tu dėsto fizinį auklėjimą University 
of California. Jis savo laiku (1924- 
1928 m.) buvo vienu iš žymiausių 
sportininkų Amerikoje. R. B. Kane 
iš Cornell University išrinktas ame
rikiečių olimpinės komandos mene
džeriu.

— Don Gehrmann ir vėl nugalėjo 
Fred Wilt 1 mylios bėgime. Tai 
Gehrmanno 4-tas laimėjimas iš ei
lės prieš Wilt.

— šuolyje į aukštį su kartimi pas
torius Richards ir vėl išsikovojo lai
mėjimą. šį kartą jis pasiekė 15 pėdų 
ir 5 colių. Tai jau 15-tą kartą šis; 
jaunas pastorius peršoka daugiau I 
kaip 15 pėdų. (4.50 metr.). P.V.
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Rungtynes
|

iš Kaliforni- 
Amerikos o-

Naujai atvyko
Vasario 13 d. į New Yorką 

laivu “General Sturgis” atvyko 
šie lietuviai:

Adomėnas, Antanas
Buivydas, Lionyzas
Galejauskas, Mečislovas
Gimbutas. Stasys, Stanislava,

Dzene, Algimantas
Gladyschew, Ludwiga
Hampel, Erwin
Jaskutis, Feliksas, Elfriede, 

Rosivitha
Waldemar, Raimund

Paransevičius, Rudolfas, Ro
mualdas, Elyte-Zita

Puzinas - Kaptcianos, Biru
tė, Margarita, Elena, Marija, 
Johannes

Schaudinaitis, Emanuelis, 
Tekle, Michael

Zaborovvska, Helena

Vasario 19 d. j New Orleaną 
laivu “General Blatchford”, at
vyksta:

Brooklyn 5, N. Y.
TeL MAIN 4-2329
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JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

TeL SOuth Boston 8-2590 
AVenue 2-2484

MO VERS —
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movers

4

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

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

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

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

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

. .................................... '' '

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

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų teL GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Ave^ Brooklyn 7, N. K

Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 pm išskyrus šventadienius.

Tel. EVergreen 7-4335 J

Stephen Aromiskis;
(Armakauskas) i

Graborius - Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

«

Tel. STagg 2-5043

Matthfew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PARDUODAMI

I
i

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

pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

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 NEW 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. VASTOHAS
REALTY and INSURANCE

IMS Gatės Aee^ Brooklyn, N. T 
TeL GLaomore 8-7285

ar

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

• kitokiu atlaikų, praneškite
JUOZUI SENKEVIČIUI 

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

RAMUNIŲ ŽIEDAI

*

Stan Benham ir Pat Martin, amerikiečiai, dalyvauja Bemos olimpia
doje, Oslo, Norvegijoje.

Abromaitis, Genoveva
Abromaitis, Nina, Veckovi- 

cus, Helmudas
Danielius, Sofia
Baranauskas, Viktoras, Ma

ria, Alfredas, Johann, Christi- 
na

Butkeraičiūtė, Anna
Gelažius, Vladas
Guzikauskas. Petras
Jakutis, Jonas, Laimutė-Ma- 

rija
Jenig, August, Antanina, 

Wilhelm, Heirinch, Richard
Palait, Albert, Lydia, Wan- 

da, Erich, Elly
Reden. Kalinevvski, Julia
Radzevičaitė, Elena
Stonys, Jonas
Viliusienė, Viktorija
Vilutis, Danutė F., Arvidas, 

Tomas
žibienė, Agota, Dalytė, Ire

na, Arnoldas

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Ferest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499
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VALGIAI PIGŪS, SKRUOSTAI LYGŪS,— 
NĖRA NUOTAIKOS BE KNYGOS!

Taip skundžiasi tūlas tautietis, nežinodamas, kad VENTOS nau- 
e.-\jąuu leidiniai:

A. Vaičiulaitis, “VALENTINA”, puikiausias lietuvių kalboje 
romanas^tik .........................................................................-....... $2.00

A. Baronas, "žVAIGžDftS IR VEJAI“, novelės....................... $2.00
A. Sabaliauskas. “NUO IMSRĖS LIGI ORINOKO”, misionie

riaus rfnoįjtltiai svetimose šalyse ...................................................
V. Jonikas, “SIELVARTO RAUDOS" .....................................

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

$2.50
$1.00 
adre-

I

Lėktuvu atskrido:

Sakalauskienė, Johanna, Ma
rija

Ambraziejus, Antanas, Ma
ria, Irena, Angelika, Reimun- 
das

Jurkūnas, Liudvikas, Teresė, 
Dale, Birutė

Lysenko, Ustina
Baranauskas, Klemensas, 

Pelageja, Peter, Jonas

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

DON ŠI LAITIS 
600 Willoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

« • Telefonas: EVergreen 4-8934

Prašo garantijos:
(German Ethnic)

Smilgis, Bronius, gim. 5. IX. 
1898 — šaltkalvis

Adresas: Munchen-Karlsfeld,
B. M. W. Siedlung, Haus 16, 
Zim. 19, Germany.
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Oidelė, graži koplyčia, erdvi saie 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį

Real Estate & Insurance
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

W. J. CHISHOLM !
GRABORIUS

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

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

'Asmeniškas Patarnavimas”
331 SMITH ST.

PROVTDENCE, R. L

Telephone.
OFLSO: DEXTER 1952

Namų: PL 6236

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

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th 8L, Woodhaven 21, N. T.
TeL VIrginia 7-1896

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

Geriausia valksmą dovana * 
vaikų mėnesinis žurnalas

Skaitykite ir remkite 
“Darbininką”!

Kaina: Amerikoje *3.00; kitur *3.91 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22,
Montello Statlon, Brockton M, Mase.
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DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi 
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai....

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
73 W. 104 St., N.Y.C. 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New 

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

Pirkdami per jį gaunate didesnę 
nuolaidą negu kitur ir palankiau- 

2 sias išsimokėjimo sąlygas.

!1
3

3

1

3
5

3
Z

I

Patenkino Brocktoniečius
per 50 mėty, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-AIiejų-Oil Bumerius

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

Tel. 189

M PPI R

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti. 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampa* Uakm Avė. BROOKLYN, N. Y.

♦*»

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

. 11 >

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

' . BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

♦L520 MAIN STREET
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DARBININKAS
Kovokime už Lietuvos laisve

I4.1.11 *
- -įy-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
MINĖJIMO TVARKA

šeštadienį, vasario 16 d.. 
9 va., ryto parapijos bažnyčio
je gedulingos pa..laidos už vi
sus mirusius uei L.etuvos lais
vės. • a...a.<ias laiko ir pamoks
lą sako kun. M. Vemurė. Pa
maldose dalyvauja mokyklų 
mokiniai. Kv.ečiami į pama.das 
ir v .si suaugus.eu. Tuoj )x> pa
maldų parapijos ir šeštadieni
nės mokyklos vadovybių ben
drai rengiamas vasar.o 16 mi
nėjimas saiėje oažnyė.a.

v asario 16 d. v akai e 7 vai. 
30 mm. Šventoji Valanda už 
Lietuvą. Pamaldas laiko kun.
V. Paulauskas.

Vasario 16 d. 4 v. p. p. Liet. 
Ramovės patalpose skautų iš
kilminga sueiga.

Vasario 17 d. 10 vak iškil
mingos pamaldos, kur.ose da
lyvauja organizacijos su vė- 
l.avomis ir ženklais. Pamaldas 
laiko ir pamokslą sako kun. dr.
VI. Jeskevičius. S. J.

Vasario 17 d. 2 vak p. p. 
ALT Bostono skyriaus rengia
mas iškilmingas minėjimas So. 
boston Hign School auditori
joj. Pirmiausia bus pirm. A. 
Čapliko žod.s. Po to iškilmin
gai įnešamos vėliavos, Ameri
kos himnas, nepriklausomyovs 
deklaracijos ir gubernator.aūs 
proklamacijos skaitymas, Ga
bijos choro dainos. St. Dariaus 
Aui. Legiono 
žuvusiųjų už

Fosto vedamas 
laisvę pagerbi

mas. L.etuvos garbės konsulo 
A. O. Shallnos, JAV prokuroio 
asistento K. Kalinausko ir kun. 
J. Jutkevičiaus kalbos ir solis
to S. Liepos, akomp. J. Kačins
kui, dainos. Po to seks rinklia
va. Po rinkliavos Babuškinai- 
tės-Vasiliauskienės mokinių ba
letas. Parapijos choro dainos, 
aktoriaus H. Kačinsko dekla
macijos ir tautiniai šokiai, iš
pildomi O. Ivaškienės vad. Bos
tono lietuvių tautinių šokių 
grupės. Programa baigiama 
lietuvių Tautos Himnu.

Rinkliava BALF naudai
Vasario 17 d. So. Bostono 

lietuvių parapijos bažnyčioje 
per visas pamaldas daroma 
rikliava BALF naudai. Visos 
aukos skiriamos sušelpti Euro
poje likusiems lietuviams sene
liams. našlaičiams. Būkime to
je rinkliavoje ypač duosnūs.
Gerai pasisekęs BALF

girnas
Vasario 10 d. vakare 

liečiu Dr-jos salėje

paren-

L. Pi- 
įvyko 

BALF Bostono skyriaus pa
rengimas. Prisirinko tikrai 
daug žmonių. Pradžioje išklau
syta reng. k-to pirm. Pr. Raz- 
vadausko žodžio. Programai 
vadovavo Pr. Lembertas. Svar
biausiu programos punktu bu
vo muz. J. Gaidelio naujai, vos 
prieš porą mėnesių, suorgani
zuoto vyrų choro koncertas. 
Chore dalyvauja nemaža vyrų, 
kurie į repeticijas važinėja net 
iš Brocktono. Choras pasirodė 
visai gražiai ir jį reikia svei
kinti kaip naują kultūrinį 
veiksnį Bostono lietuvių gyve
nime. Jaukioje nuotaikoje pra
ėjo vakaras, kurio kitus rezul
tatus paskelbs patys jo rengė
jai.

Coli. Gesei Šidlauskaitei
Jos mylimam tėveliui mirus, reiškia gilią užuojautą 
ir kartu liūdi

BOSTON O LIET. DRAMOS STUDIJA

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

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau- 
d’es dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

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

LITUI’ANIAN RADIO IIOUR
366 Mest Broadvvay Sout Boston 27, Mass.

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

Brangūs tautiečiai!
Prieš 12 metų bolševikiška 

Rusija užpuolė ir užkariavo 
Lietuvą. Nauja bolševikiška 
vergija, daug žiauresnė 
carų jungas, naikina 
tautą. s.ruta.i tūkstančių 
tautiečių yra išvežti į 
stovyklas, kur jie 
do. šalčio ir ligų 
Visa Lietuva yra 
žiauriais retežiais.
panto niiiii-.o.iia ir piešiama.

negu 
mūoų 
mūsų 
vei gų

nyksta ba- 
kamuojami. 
supančiota 
rusų oku-

vasai io 
isOkv ę& 
pacuuė

Ateitiuniku seiiuraug.ų su.-,;
r.ūkimą.-, 

įvyko pavapi jos salėje 
ij q. n.et'us
pirmininku. z>t. Lasys 
pranešimą uz praeituosius me
tus. raaisaejo, Kad Deveik kas 
menuo turėta susirinkimai su 
aktualia programa. Rūpintasi 
jaunesniųjų gioba ir daugėjo 
narių dalyvauta eilėje organi
zacijų bei spaudoje. Po gyvų 
diskusijų ateities veikios klau
simais išrinkta nauja valdyba: 
dr. J. Girnius, J. Jatuiytė-Lap- 
šienė, dr. J. Petroms. Rev. 
k-ja: J. \ embrė. M. Lušienė, J. 
Andrius. .Atstovais į vietos 
ALRK Federacijos skyrių iš
rinkti ligiošliniai atstovai pulk. 
J. Andrius ir dr. P. Kaladė. 
Jie atstovaus federacijos se.- 
mely Nonvoode.

Sudėtos aukos Nepriklauso- 
myoės šventės proga Laisvės 
Fondui bus įteiktos ko.ektyviu 
sąrasu ALi Bostono skyriui 
vasar.o 17 d. įSAi.mių proga.

Dr. Bronė Budreikaitė-Tender, 
pirmutinė tre^Lue, atvykusi į 
Bostoną ir čia sėkmingai bai
gusi Tuits kolegijos dantų gy
dytojų skyrių, praeitą birželio 
mėnesį ištekėjusi už Amerikos 
kariuomenės pulkininko gydy
tojo Iz. Tender-Tenterio, gra
žiai įsikūrė Brocktone. Pulk. 
Dr. Tenteris yra Amerikoje 
(*xew Jersey) gimęs ir augęs 
lietuvis, mielai ir laisvai kalba 
savo tėvelių lietuvių kalba. Me
dicinos mokslą yra išėjęs Jef- 
ferson Medical College. Phila- 
deiphijoj. Ištarnavęs 4 metus 
kariuomenėje, daugiausia karo 
fronte. Europoje, vėliau 4 me
tus gilinęs medicinos mokslą 
žymiausiose šios šalies kiirn- 
kose ir ligoninėse ir vėl grįž-ęs 
Amerikos kariuomenėn, išbu
vęs 8 mėnesius Korėjoj, dabar 
yra priskirtas prie Armijos 
bazės Bostone.

Inž. Bronius Galinis, lietuvių 
inžinierių atstovas Bostono 
ALTarvbos sušauktame posė
dyje pareiškė, kad lietuviai in
žinieriai yra nutarę 
nos dienos uždarbį.

aukoti vie-

Juozas Andrius 
metai dirba kaip 
matininkas prie kelių tiesimo. 
Vakarais ruošia Lietuvos že
mėlapį Laisvosios Europos Ko
mitetui.

jau kelinti 
inžinierius-

Dirba kankles. Juozas Be
leckas. senas South Bostonie- 
tis, seniau žinomas kaip smui
kų dirbėjas, jau senokai gyve
nąs iš p>ensijos, dabar dirba 
kankles.

Anelė Ažuolaitytė šiomis die
nomis atvyko iš Vokietijos ir 
apsistojo pas Kriščiukaičius 
S. Bostone.

Būdami laisvėje mes. Ameri
kos lietuviai, keikime protesto 
balsą prieš mūsų tautiečių pa
vergimą! Reikalaukime Lietu
vai laisvės’ Minėkime mūsų 
tautos Laisvės Dieną. Vasario 
šešioliktąją.

Bostono ir apylinkių lietu
viai Lietuvos Nepriklausomy
bės Dieną minės

Sekmadienį, Vasario 17, 
South Bostono High School 
Saiėje, Ti.cmas Parų, So. 
Boston, Mass., 2 vai. po 

pietų.
Dalyvaukime tame minėji

me. Kvieskime kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti. Remkime 
Lietuvos laisvės kovą.

Minėjime bus puiki meninė 
programa, dalyvaus mūsų ge
riausios meninės jėgos. Įžanga 
nemokama. Kviečia visus

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono Skyrius

Key Hole News, tokiu vardu 
Liet. Vyčių 17-ta Algirdo kuo
pa išleidžia savo nariams mi- 
meografuotą laikraštuką, ku
rio kiekviename numery telpa 
ir keletas lietuvių patriotinę 
nuotaiką ugdančių straipsnelių. 
Redaguoja Evelyna Benderytė.

Skautų savaitė Bostone. Va
sario 6-13 d. Bostone atšvęsta 
skautų savaitė. Programoje da
lyvavo ir lietuviai skautai.

50 metų Amerikoje. Šiemet 
sueina 50 metų, kaip So. Bos
tono lietuvių parapijos klebo
nas kun. Pr. Virmauskis gyve
na Amerikoje.

Seselės stato veikalą. Ba
landžio 20 ir balandžio 27 d. 
parapijos seselės stato veikalą 
“Karalienės Esteros sapnas", 
kurį į lietuvių kalbą išvertė 
prel. K. Urbanavičius.

“Aušros sūnūs” Boston.
Numatoma, kad Worcesterio 
lietuvių scenos trupė, sėkmin
gai pastačiusi "Aušros sūnus”, 
atvyks gastrolių į Bostoną ba
landžio 20 d.

Literatūros vakaras Bosto
ne rengiamas kovo 2 d. Rengia 
Liet. Kultūros Rėmėjai. Pelnas 
skiriamas vietos kultūros rei
kalams.

Didelis baldų nupiginimas
LITHUAMAN FURNITURE CO

NAUJI, MODERNIŠKI BALDAI

0

Pasirinkimas netik krautuvėje, 
bet ir tiesiog iš dirbtuvių

Kainos žemos

LITHUAMAN FURNITURE CO.
326—328 W. Broadvvay, South Boston, Mass. TeL SO 8-4618 arba SO .8-5861

APSTATYMAI — SETAI:
Svečių kambario, miegamojo, valgomojo, virtuvės. 

Refrigiratoriai, skalbiamos mašinos. įvairūs pečiai, 
linoleumai, kilimai, rašomieji stalai, knygoms spintos, 
lempos, įvairiausi staliukai ir t.t. ir t.t. Nupirktus daik
tus savo sunkvežimiu nuvešime dykai ir j apylinkės 
miestus.

DUODAME ISSIMOKRJIMUI.
Laimėsi, jei sau baldus pirksi didžiausioj lietuvių 

baldų krautuvėje Naujoje Anglijoje.

S

darbininkas

Liet. Kultūros Kėmėjų susirin
kimas

L. Piliečių Dr-jOs patalpose 
įvyko vąšelio 9 a. riaejo gy
voje aaruo i. aie.Les p.a..ių 
nuotaikoje. Pirmininkavo poe
tas u . Kiršu. Išklausyti šešta- 
dieninės mokyklos vedėjo ir 
valdyDos bei revizijos komisi
jos pranešimai. Išrinkta nauja 
vaiayoa, į kūną įėjo: dr. B. 
Micaevicius — pirm.. inž. 
Knščiukaitis — kasm., dr. St. 
Leimonienė — sekret., Br. Ku- 
uiuene ir Br. Strikaitis — na
riai. Rev. komisija: St. Vait
kevičius, inž. Gimbutas, V. 
Kulbokienė.

Liet. Kultūros Rėmėjų orga
nizacija rūpinasi šeštadienines 
mokyklos išlaikymu ir kitais 
gyvvoiniais vietos Letuv.ų 

arimais reikalais.

Posėdis Lieiuvos Uuiversi- 
.e.o sukakties minėjimo reika- 
.ii įvyks vasario 24 d. 11 vai. 
.0 mm. A. Ivas įstaigoj 545 
J. Broadvvay. Kviečiami į po
sėdį visi buvę to universiteto 
profesoriai bei studentai. Posė
dį sukviesti iniciatyvos imasi 
Tremt. Ratelio Valdyba.

Metropolitan opera atvyksta 
į Bostoną vienos savaitės gas
trolėms, kurios prasidės balan
džio 21 d., Boston Opera House 
patalpose. Bus pastatyta: Ai
da, Gianni Schicchi, Salome 
Carmen, Manon, II Travatore, 
Die Meistersinger von Nuern- 
berg. Rigoletto, Cavaleria Rus- 
ticana ir Pagiiacci. Gastrolės 
bus baigiama sekm. po pietų 
su La Bohema. Kadangi šioje 
operoje dainuoja Polyna Stos- 
ka-Stoskiūtė -ir Algirdas Bra
zis, tai ir lietuvių susidomėji
mas yra nemažas.

Antanina Mockienė, žinomo 
visuomenininko Stasio Moc
kaus žmona, su dukterim Al
dona išvyko į Floridą atosto
goms.

“Maskvos Rožytė” 
sekmadienio ratais per Amber- 
lando (Gintaro žemės) radijo 
programą tarp lietuviškų dai
nų gražiai įvynioja ir Maskvos 
propogandą, būtent, kaip da
bar gera esą Lietuvoje žmo
nėms, kokių ten laimėjimų pa
siekiama visose gyvenimo sri
tyse, ir t. t. Nors' “Maskvos 
Rožytė” skelbia, kad ten gera, 
bet amerikiečių ekskursijos į 
Lietuvą neorganizuoja. Juk nu
važiavę visi galėtų savo aki-

—" ■» . i ' . ' ■

mis pamatyti tą “gerovę". To- 
kios ežSKuisijos nuolat buvo 
ruošiamos, kai Lietuva buvo 
tikrai laisva ir nepriklausoma.
Amerikos Lietuviu Tarybos

Bostono sxj rių
sudaro šie atstovai: adv. J. 
Grigalius, adv. A. Juknevičius, 
J. Andrius, V. Valatka, J. L. 
Kasmauskas, Dr. B. Kalvaitis, 
Viianiškis, V. Mickūnas. J. Ar
lauskas, inž. dr. J. Gimbutas, 
inž, A. Čaplikas, Jaciunskas, J. 
Jonuškis, S. luiche sonas, J. 
Jankauskas, P. Brazaitis. P. 
Razvadauskas. K. J. Kalinaus
kas. Skyrius sudarytas ir 
veikla Centro pavyzdžiu, bū
tent, atskirų grupių susitarimo 
pagrindu. Kiekviena pasaulė
žiūrinė grupė paskiria po 4 at 
stovus susivienijimo apskričia. 
— po vieną.

Evelyna Benderytė yra pir
mutinė ir vienintelė lietuvaitė, 
lankanti garsųjį vyrų Massa- 
chusetts Institute of Techi.c 
logy. Ji gauna stipendiją 
ruošiasi matematikos doktora 
tui. E. Benderytė yra veiki. 
Vyčių kuopos narė, tos kuopos 
laikraštuko redaktorė ir “Ga 
bijos” choro pianistė-akompo- 
niatorė. Ji yra baigusi parapi
jos lietuvių kalbos vasarinę 
mokyklą ir mergaičių katali
kišką kolegiją.

Parsisiųsdino gražių tautinių 
kostiumų. Daugelis lietuvaičių, 
ypač tautinių šokių grupės da
lyvės, parsisiųsdino iš A. Ta
mošaitienės naujų, meniškai iš
austų, tautinių kostiumų, ku
riais pasipuoš Vasario 16 mi
nėjime, South Boston High 
School Auditorijoje.

Inžinierių ir Architektų Dr-jos 
narių susirinkimas šaukiamas 
šeštadienį, vasario 16 d., 7 
vai. vak. prof. Ign. Končiaus 
bute, 328 E St., III aukšte 
(buv. “Darbininko” namuose). 
Visa programa skiriama atžy
mėti 34 metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukakčiai ir 30 
metų nuo Lietuvos universite
to įsteigimo. Paskaitą skaitys 
prof. Ign. Končius.

Naujas skyrius lietuvių baldų 
krautuvėje

.Vasario 16 d. proga Lithua- 
nian Fumiture Co., 326-328 W. 
Broadway, atidaro naują lietu
viškų knygų skyrių. Čia bus 
galima gauti visus lietuviškus 
leidinius ir knygas. Krautuvės 
savininkas A. Ivakša prašo vi-

Vasario 15, 1952

Kauno Karo Muziejaus sodelyje, prie kryžių, susirinkdavo minios minėti 
Nepriklausomybės šventės. Dabar kryžiai našalinti.

i

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 16-sios minėjimas
Sekmadienį, vasario 17 d., 
vai. p. p. Lietuvių Katalikų3

klubo svetainėje įvyksta Vasa
rio 16 minėjimas. Bus gerų 
kalbėtojų ir graži programa. 
Meninę programos dalį praves 
muz. M. Karbauskas. Daininin
kai — A. Kar.trimas ir V. Jan
kauskaitė — pasirodys pačia
me savo gerume. Visi lietuviai, 
kuriems rūpi pavergta tėvynė, 
kviečiami dalyvauti.

Spaudos sekmadieniai: Kaip 
praeitą, taip ir šį sekmadienį 
mūsų parapijoje buvo spaudos 
sekmadieniai. Šį sekmadienį 

sus rašytojus ir leidėjus bei lei
dyklas pasinaudoti šiuo nauju 
skyriumi ir per jį paskleisti lie
tuvišką spausdintą žodį lietu
vių tarpe.

Sveiksta dr. P. Kaladė. Po 
sėkmingai padarytos operaci
jos dr. Kaladė jau grįžo iš li
goninės ir sveiksta savo bute 
656 E 7th St.

Rengiasi susituokti Kostan- 
tas Kalakauskas su Mary 
Houghton, Elrner George Mc 
Leod su Elena Stakauskaite, 
Atanas Savickas su Elena 
Schofield ir Kazys Paulauskas 
su Gisela Bergherr.

Gimė. Vasario 10 d. pa
krikštyti: Valerija, duktė Vla
do ir Elenos (Aleksandravičiū
tės) Neimantų, gyv. 246 E 8th 
St.

Ona Marija, duktė Stasio ir 
Elenos (Komičiūtės) Ramikai- 
čių, 546 E 6th St.

Ronald Helen, Algirdo ir 
Anelės (Baliūnaitės) Balčių, 
165 Sidney St., Dorchester.

Irena-Liudvika. duktė Jono 
Bradford ir jo žmonos Jonės 
Jonauskaitės, 106 Broadway.

Mirė —
Juozapas Dovydaitis, 68 m. 

mirė vasario 8 d. Gyveno 623 
E 3rd St.

Leonas Svagždys, 63 m., 
gyv. 366 W 4th St.

Marija Gintautienė, buv. il
gametė Bostono gyventoja, 
67 m.

apie katalikiškos spaudos reikš
mę per pamaldas ir vėliau 3 
vai. p. p. parapijos svetainėje 
kalbėjo Tėvas J. Adomavičius, 
pranciškonas.

Parapijos bankietas
Sekmadienį, vasario 24 d., 6 

vai. vak. Lietuvių Katalikų 
klube, 163 Harward St., įvyks 
mūsų parapijos metinis bankie
tas. Bankieto komisija deda 
visas pastangas, kad parengi
mas būtų sėkmingas. Taipgi 
bus puiki meninė programa. 
Visi parapijiečiai raginami iš 
anksto įsigyti bilietus, kurie 
jau yra platinami.
šv. Vardo Draugijos bankietas

Sekmadienį, vasario 10 d., 
tuoj po 8:30 vai. Mišių, parapi
jos svetainėje įvyko Šv. Vardo 
draugijos metinis bankietas. 
Nariai, kaip bažnyčioje taip ir 
bankiete. gausiai dalyvavo. Eu- 
vo puiki programa ir sporto 
filmos. Pirm. F. Remeika ir 
dvasios vadas kun. J. Petraus
kas labai sumaniai programą 
pravedė. Už pasidarbavimą pa
dėkos žodis tenka Waitkui An., 
F. Waitkui (graboriui) A. 
Stankūnui. P. Žukui. B. Zalge- 
nui ir 8 skyriaus mergaitėms. 
Šiuo parengimu •visi nariai bu
vo patenkinti.

Aplankė Garnys, šiomis die
nomis F. I. Remeikai susilaukė 
4-to sūnaus, F. Remeika, yra 
Šv. Vardo vyrų draugijos pir
mininkas. Sveikiname.

Mirė: Vasario 3 d. staiga mi
rė Jonas Tamošauskas. Velio
nis vasario 6 d. iš M. P. baž
nyčios palaidotas Šv. Mykolo 
kapuose. Nuliūdusi liko žmona 
Cecilija ir duktė Nancy. Reiš
kiame gilią užuojautą.

Serga: Sergančiųjų tarpe yra 
L. D. S. 8 kps. pirmininkas A. 
Zaveckas ir A. Petušauskienė. 
Linkime greit pasveikti.

Paieško: T. Aneliauskienė, 
gvv. 19 Marion St., Cambridge, 
Mass., ieško Jono Lukoševi
čiaus su sūnumi, atvykusių 
Amerikon prieš metus su pu
se. Prašomas atsiliepti nuro
dytu adresu. A. D.


