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ALTo DELEGACIJĄ Korėjos derybose pažangos maža

Lietuviai žvejai senai. Ten ton svečiui
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pastangomis JAV Prezidentas 
H; Truman vasario 15 d. priė
mė Amerikos lietuvių delegaci
ją iš 10 atstovų. Dalyvavo Po
vilas Dargis, adv. Jonas Gri
galius, dr. Pijus Grigaitis, Ma
rijona Kižytė, Vincas Kvietkus, 
teisėjas Vincas Laukaitis, Leo
nardas šimutis, Petras Pivarū- 
nas, Albinas S. Trečiokas ir 
red. Myk. Vaidyla.

Prezidentas H. Trumanas su 
lietuvių ALT delegacija Baltuo
se Rūmuose nusifotografavo, 
pilnai išklausė dr. P. Grigaičio 
perskaitytą memorandumą ir 
pažadėjo daryti viską Lietuvos 
ir žudomų Lietuvos žmonių už
tarimui. L. I. Centro vedėja 
Marijona Kižytė perdavė Lie
tuvos gintaro laivelį, kurį pre
zidentas, su malonumu pri
ėmęs, padėkojo. Memorandu
mo ir dovanos įteikimas su ati
tinkamais pareiškimais užtruko 
apie 20 minučių. Vėliaus atsto
vai ir fotografai teiravosi apie 
Lietuvą ir darė įvairias nuo
traukas. Be amerikiečių daly
vavo “Voice of America” lietu
vių skyriaus atstovas adv. Kas
tas Jurgėla, Free Europe lietu
viškosios grupės pirmininkas 
Vacį. Sidzikauskas ir Liet. In
formacijos Centro vedėja Mari
jona Kižytė, kuri rytojaus die
ną surengė spaudos konferenci
ją VVillard viešbutyje, kur 
spaudos atstovus apie padėtį 
Lietuvoje ir savo pabėgimą pa
informavo tik ką atvykę į 
JAV lietuviai žvejai.

Delegacija turėjo pasimaty
mus su JAV senatoriais: Wil- 
lian Benton, iš Conn. (d.). Blair 
Moody, Mich. (d.) ir Herbert 
Lehman, iš Nevv York (d.).

Su senatoriais pasimatymuo
se dalyvavo ir lietuviai žvejai, 
kur buvo apklausinėjami ir fo
tografuojami. Ypatingai sena
torius Benton labai maloniai 
priėmė ir ta proga apdovanojo 
lietuvius žvejus Liongino Kub- 
licką, Juozą Grišmanauską ri 
Edmundą Paulauską, savo iš
leistomis brangiomis knygomis 
bei pažadėjo jiems visokią rei
kalingą paramą. Senatorius 
VVilliam Benton davė savo li
muziną su šoferiu visai dienai, 
kad ALT atstovai ir žvejai ga
lėtų greitesniu laiku atlikti 
reikalus ir apžiūrėti VVashing- 
tono svarbesnes vietas. Be to, 
senatorius Benton dar pakvie-

NAl’JA PRANCŪZŲ 
BAIMĖ

Bonna. — Vokiečių spauda 
iškelia, jog prancūzų ir anglų 
baimė, kad galįs atgyti jiems 
pavojingas vokiečių militariz- 
mas, pamažu nykstanti. Bet 
dabar kyląs susirūpinimas, kad, 
sudarę savo karines pajėgas, 
vokiečiai gali ryžtis karui su 
Sovietais, norėdami atgauti 
praėjusio karo metu netektas 
rytines sritis- Prancūzų tvirti
nimu, šūkis “Mirsime už Kara
liaučių” esąs naujausias vokie
čių politinis šūkis ir labai popu
liarus.

Vokiečių spauda nurodo, jog 
tokia baimė yra ne tik be pa
grindo. bet tiesiog naivi, nes 
negali būti kalbos, kad planuo
jamos dvylika vokiečių divizijų 
galėtų pradėti karą su Sovietų 
turima karine pajėga.
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tė pas save visą delegaciją ir 
žvejus į savo gyvenamąjį butą 
ypatingam priėmimui, kuria
me visi buvo nuoširdžiai pavai
šinti. Tur būt, bus pirmas atsi
tikimas, JAV senatorius turėtų 
savo svečiais lietuvius žvejus.

Lietuviai respublikonai dele
gacijos nariai teisėjas Vincas 
Laukaitis, Vincas Kvietkus ir 
A. S. Trečiokas ta proga aplan
kė respublikonus senatorius ir 
turėjo platesnį pasikalbėjimą 
su Respublikonų Tautinio Ko
miteto vadovybe svarbiais lie
tuviškais reikalais.

Lietuvos Ministeris P. Ža-- 
deikis ALT narius ir lietuvius 
žvejus pakvietė pas save vasa
rio 16 dienos proga dalyvauti 
sykiu su kitais garbingais sve
čiais. Dr. Kajeckas buvo atvy
kęs pasiinformuoti iš ALT veik
los. A. S. Trečiokas

LIETUVOS DRAUGŲ ŽODŽIAI
Vasario 16 proga eilės JAV 

valstybių gybematoriai išleido 
proklamacijas, senatoriai ir 
kongreso nariai atsiuntė svei
kinimų. plačiai paminėjo Ame
rikos spauda. Vasario 14 d. 
Kongreso stenogramose (Cong- 
ressional Record) randama ke
liolikos kongreso narių ir sena
torių ilgų pasveikinimų Lie
tuvai Vasario 16 dienos proga. 
Tarp jų Nevv Yorko senatorių 
H. H. Lehman, Nevv Yorko at
stovą H. C. Ostertag. Conn. 
valstybės atstovą J. T. Petter- 
son. Pa., valstybės atstovą A. 
B. Kelley, Michigano atstovą
P. W. Shager, H. P. O’Neil ir 
kit.

Čia duodame keletos senato
rių pareiškimų ištraukas:

H. Lehman, Nevv Yorko se
natorius: “Džiaugiuosi šia pro
ga. galėdamas pasveikinti vi
sus lietuviškojo gimimo ir kil
mės amerikiečius, o taip pat ir 
visus tuos, kurie galėtų prisi
dėti prie manęs darbui ir pla
nams tai dienai, kada Lietuvos 
žmonės vėl galės užimti savo 
vietą tarp laisvų vyrų ir mote
rų pasaulyje.”

H. Ferguson, Michigano se
natorius: “Mūsų žvilgsnis turi 
nusikelti į tas dienas, kada Lie
tuvai bus grąžinta jos anksčiau 
turėtoji garbės vieta tarp tautų 
ir kada nepriklausomybės tra
dicija, siekianti tryliktąjį šimt
metį, vėl galės būti su pasidi
džiavimu viešai pareikšta. Aš 
drauge su kitais mūsų krašto 
piliečiais jungiuos nuoširdžiai 
maldai, prašydamas gerovės jų 
bičiuliams ir giminėms tėviškės 
žemėje ir nuoširdžiai tikiu, kad 
nereikės ilgai laukti dienos, ka
da jie bus išvaduoti iš komunis
tų tiranijos.”

J. J. H'iliiams, Delavvare se
natorius: “Pasitikėkite savimi, 
pasitikėkite Dievu, o taip pat 
tikėkite, kad laisvės vaivorykš
tė galutinai prasiskverbs ir iš
sklaidys vergijos debesis.”

Ed. Martin, Pennsylvanijos 
senatorius: “šiandien ši sena 
krikščioniškosios civilizacijos ir 
kultūros šalis yra užgrobta 
svetimo įsiveržėlio. Jos gyven
tojai kenčia priespaudą ir yra 
persekiojami žiauric* komunis
tinės diktatūros tiranijos. Bet 
laisvės liepsna dar skaisčiau 
dega karžyg škoj lietuvių tau
toj, palaikydami viltį, ir sieki
mus laisvai gyventi. Tikėdami 
Dievu ir savo siekimų teisingu-
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Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose svarbiausi pasikalbė
jimai liečia, kurie neutralūs 
kraštai turi būti pakviesti pri
žiūrėti paliaubų vykdymą. Va
karai iš savo pusės pasiūlė 
Šveicariją, Švediją ir Norvegi
ją, su kuo komunistai sutiko. 
Komunistų buvo pasiūlyta So
vietai, Lenkija ir Čekoslovaki
ja. Bet Jungt. Tautų delegacija 
atsisakė Sovietus laikyti neut
raliu kraštu, nes jie paruošė ir 
aprūpina Korėjos armiją, ku
ri 1950 m. pradėjo karą. Ka
dangi komunistai spiriasi, kad 
Sovietai būtų priimti, klausi
mas sudaro naują derybų kliūtį, 
nors iš anksto buvo susitarta, 
kad pasiūlyti kraštai abiem pu
sėm turi būtį priimtini.

Taip pat ir toliau nepasiekta 
susitarimo dėl belaisviais pasi
keitimo, nes komunistai tebe- 
sispiria prieš savanorišką re
patriaciją. Lygiai jie neatsisa
ko ir savo reikalavimo, kad 

mu. jie tęsia kovą už laisvę, 
laukdami galutinos pergalės ir 
regėdami tą dieną, kurią Lietu
va vėl užims kilnią vietą laisvų 
pasaulio tautų tarpe.

Šią atmintiną sukaktį mi
nint. aš džiaugiuos, galėdamas 
nuoširdaus pripažinimo ir pa- 
'drąsinimo žodžius Ihisvę my- 
■lintlems Lietuvos žmonėms už
tikrinti. kad jų išlaisvinimas y- 
ra artimas kiekvieno amerikie
čio širdžiai.”

E. Dirksen, Illinois senato
rius: “Per eilę metų savo drau
gų ratą esu praturtinęs gero
ku skaičiumi lietuviškos kil
mės Amerikos piliečių. Kilni y- 
ra jų ištikimybė laisvei net ir 
sunkiausiose aplinkybėse... 
Jiems (kenčiantiems lietu
viams) stengiantis išlaikyti gy
vą laisvės ir nepriklausomybės 
švyturį, šiąją tamsią valandą 
jiems siunčiamos maldos ir pa
sigerėjimas visų tų, kurie gy
vena tuo pačiu idealu. Aš ži
nau. kad yra pasaulyje sąžinė 
ir kad anksčiau ar vėliau jų sie
kimas privalo laimėti.” 

Vasario 15 <1. ashinKtone. Baltuosiuose Rūnr.rosc. prcz. Trumanas priėmė Al.To delegacija. Iš kairės : -lesinę 
stovi: V. Kvietkus. Dr. P. Grigaitis. Al. Trečiokas, M. Kižytė, M. Vaidila. pre/.. Trumanas. kuriam, kaip padė
ka už “Amerikos Raišo" transliacijas. įteikiamas Lietuvos pogrindžio kovotoju ka tik slaptais keliais atsiustas 
gintarinis laivelis. L. Simutis. P. Dargis. VV. Laukaitis ir P. Pivariinas.

būtų jiems pripažinta teisė pa
liaubų metu statyti aerodro
mus.

Kiti tebeginčijami klausimai 
yra keliuose uostuose turi veik
ti tarptautinė paliaubų vykdy
mo priežiūra ir koki kariuome
nės kiekiai į mėnesį gali būti 
pakeisti naujais.

Pasiekta tik principinio susi
tarimo, jog po 90 dienij po pa
liaubų pasirašymo turi būti su

VOKIEČIŲ I ATLANTO RAKTI 
DAR NEPRIIMA

Paryžius. — Vakarų didžių
jų valstybių užsienių reikalų 
ministerių pasitarimuose savo 
tarpe ir su Vakarų Vokietijos 
kancleriu pasiekta eile klausi
mų susitarimo. Tačiau Vakari) 
sąjungininkai kol kas nutarė a- 
tideti Vokietijos priėmimą į At
lanto paktą. Laikoma, .jog ta
sai priėmimas sukliudytų Eu
ropos armijos sukūrimą. Pran
cūzai ir kai kurie kiti Europos 
kraštai yra priešingi Vokietijos 
į šią sąjunga priėmimui, nuro
dydami. kad Vokietija turi te
ritorinių pretenzijų ir tai gali 
visą sąjungą įtraukti į nepagei
daujamas painiavas. Vokiečiai 
tuo sprendimu nėra patenkin
ti, bet kancl. Adenaueris esąs 
nuomonės, kad Vokietija galės

SNIEGO Al DROŠ PAREIKA
LAVO 27 GYVYBIŲ

/
Nevv Yorkas. — JAV šiaurės 

rytuose siautuslos audros pada
rė nemažų nuostolių ir pareika
lavo 27 žmonių gyvybių. Kai 
kurie asmens mirė nuo širdies 
smūgio. išvargę bevalydami 
sniegą. Daugely vietų gilus 
sniegas trukdo susisiekimą ir 
šimtai mokyklų turėjo nutrauk
ti darbą.

Nuo audros nukentėjo ir visa 
eilė laivų.
pakeliui į Angliją tanklaiviai, iš 
kurių 84 asmenų įgulos 15 ne
surandama ir laikomi žuvusiais. 
Taip pat nuskendo keli žvejų 
laivai, o kiti yra apgadinti ir 
buvo priversti šauktis pagalbos 
arba tebėra pavojuje. 

Paskendo du buvę —

šaukta politinė konferencija, 
kuri “turi apsvarstyti svetimų 
pajėgų atitraukimą, taikų Ko
rėjos klausimo išsprendimą ir 
t.t.” Tuo “ir t.t.” pasinaudoda
mi, komunistai nori įtraukti į 
diskusijų klausimus ir Formo- 
zos bei komunistinės Kinijos 
vyriausybės pripažinimą. Bet 
Vakarų atstovai yra nusistatę, 
jog tai konferencijai tų klausi
mų svarstymas nepriklauso.

prisidėti prie Vakarų gynybos 
ir nelaukdama pilno priėmimo 
į Atlanto sąjungą. Nepavyko 
su vokiečiais dar susitarti, kiek 
turi Vokietija skirti Vakarų gy
nybos reikalams lėšų. Vakarų 
sąjungininkų kontrolės teisių, 
pasirašius su Vokietija sutartį 
ir dėl vokiečių karo nusikaltė
lių paleidimo. Vokiečiai reika- ■ 
lauja. kad būtų paleista apie 
1,000 dabar kalinamų karo nu
sikaltėlių. kurie asmeniškai nu
sikaltimų nėra padarę, o buvo 
nuteisti tik už nusikalstamos 
tarnybos veiksmus.

SOVIETAI BIJO KARO AT
VEJI SUKILIMO

Muenchenas. — Sovietų de
zertyrai pareiškia, jog Sovietų 
karinė vadovybė Rytų Vokieti
joj rimtai susirūpinusi, jog karo 
atveju visoj jos žinioj esančioj 
Vokietijos daly prasidėtų par
tizaninis karas. Dezertyrai nu
rodo. kad dėl to praėjusių me
tų rudens manevruose Sovietų 
daliniai kaip tik bandė atsi
traukimą už Oderio - Neissės 
linijos ir nesinaudojo vokiečių 
geležinkeliais. Taip pat tai ro
dą ir įvairūs transporto sabo
tažo veiksmai.

Platus pasikalbėjimas su 
prasiveržusiais pro geležinę už
dangą ir pasiekusiais JAV lie
tuviais žvejais pradedamas 
spausdinti “Darbininko" š. 
mėn. 25 d. numery.
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Prie Cape God audros sunaikinto Pendleton tanklaivio 32 išgelbėti 
įgulos nariai atgabenti j krantu. Devyni Pendleton -sulos nariai ka
tastrofos metu žuvo.

PRIEŠ METUSIAM. BALSAS“
PRABILO LIETUVIŠKAI

Vasario 16 suėjo vieneri me
tai, kaip “Amerikos Balsas” 
pradėjo lietuviškas transliaci
jas į Lietuvą. Pradžioje buvo 
siunčiama tik viena 15 minučių 
programa, vėliau dvi 15 minu
čių programos. Antroji progra
ma dar kartojama per kitus 
Europoje ir Afrikoje esančius 
siųstuvus.

“Amerikos Balsas” sukak
ties proga davė specialią prog
ramą. kuria atžymėjo ir Vasa
rio 16 šventę. Pradžioje buvo 
laisvėje gyvenančių Nepriklau
somybės Akto signatarų kal
bos: prof. Mykolo Biržiškos iš 
Los Angeles, Kalifornija. ir 
prelato K. šaulio iš Lugano, 
Šveicarijos.

Iš Lietuvos Respublikos at
stovų laisvojo pasaulio valsty
bėms buvo perduotos šios dip
lomatų kalbos: Lietuvos mini- 
sterio Povilo Žadeikio iš Va

jVGHiyros ŽINIOJ
• Po pasitarimų Paryžiuje tarp Vakarų sąjungininkų užs. 

reik. min. ir Vak. Vokietijos kanclerio Adenauerio paskelbtas ko
munikatas, kuriame pranešama, kad kliūtys Europai armijai su
daryti esančios pašalintos.

• Savo ūkyje pietinėje Norvegijos dalyje, sulaukęs 92 metų, 
mirė garsus norvegų rašytojas Knutas Hamsunas. Už savo raštus 
buvo apdovanotas Nobelio premija. Praėjusio karo metu senelį 
rašytoją naciai išnaudojo savo propagandai, ir po karo jis buvo 
teisiamas kaip kolaborantas ir nubaustas pinigine bauda.

• Prancūzų parlamentas 327 balsais prieš 287 pritarė Europos 
armijos sudarymui. įtraukiant ir vokiečius, tačiau su sąlyga, kad 
vokiečių daliniai nebūti) pradėti organizuoti, kol nebus ratifikuo
ta dabar ruošiama su Vokietija sutartis.

• Gynybos įstaigos praneša, kad balandžio mėn į karo tarny 
bą numatoma pašaukti 19.000 vyrų — 15.000 į armiją ir 4.000 į 
marinų korpusą.

• Čekoslovakijos atstovybės Šveicarijoj prekybos attache K. 
Stern pasitraukė iš savo vietos ir paprašė Šveicarijos vyriausybę 
suteikti jam politinio pabėgėlio teises. Trijų mėnesių būvy Stern 
yra jau ketvirtas Čekoslovakijos diplomatas, nutraukęs ryšius su 
savo vyriausybe ir atsisakę grįžti namo.

• Iš Churchillio įstaigos buvo paskelbta, jog anglai šiais me
tais išbandys savo pirmąją atominę bombą. Tiksli bandymo data 
nepranešama.

• Sovietinės Vokietijos zonos “liaudies policininkų" vis dau
giau bėga į Vakarus. Tik vasario pirmojoj pusėj perbėgo 27 as
mens. šiomis dienomis už pasikėsinimą bėgti penki policininkai, 
iš kurių dvi moterys, nuteisti po 15 metų kalėti.

• Irano senatas reikalauja, kad min. pirm. Mossadeh imtųsi 
pastangų atnaujinti su Tarptautinio Banko atstovais nutrūkusias 
derybas ir ieškotų būdo susitarti. Kraštas, nebegaudamas paja
mų iš naftos, yra visai prie bankroto. Tarptautinio Banko atsto
vai deda pastangas, kad Irano naftos gamyba vėl būtų pradėta, o 
tuomet bandoma susitart: ginčijamais k’ausimais.

šingtono, min. Stasio Lozorai
čio iš Romos, ministerio B. Ba
lučio iš Londono, ministerio U- 
rugvajuje K. Graužinio iš Mon- 
tevideo. atstovo prie Šventojo 
Sosto S. Girdvainio iš Romos 
(skaityta I. atstovo Brazilijai 
dr. F. Meierio iš Rio De Janei- 

, ro, atstovo Prancūzijai dr. St.
Bačkio iš Paryžiaus ir Lietuvos 
generalinio konsulo Jono Bud 
rio iš Nevv Yorko.

Ypatingai gražų sveikinimą 
perdavė Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas prelatas M. Krupavičius 
iš Vokietijos (Jo kalbą spaus
diname atskirai. Red.).

“Amerikos Balsas” perdavė 
taip pat eilės Amerikos Valsty
bių gubernatorių proklamaci
jų. senatorių ir kongreso narių 
pareiškimų bei kalbų, pasakytų 
Amerikos Kongrese Vasario 

• 16-tos proga. Kis.
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SOVIETAI MEDŽIOJA STOCKHOLME

K. RAl'KLAVKIS, mūstikorespondentas Švedijoj |

Vasario 5 d. visi vakariniai 
Stockholmo laikraščiai didžiau* 
s,omis raidėmis pirmuose pus
lapiuose skelbė, kad Sovietai 
medžiojo pabaltietį Stockhol- 
me. Vakare ir radijas apie tai 
pranešė.

Kalba ėjo apie 21 metų miš
ko kirtiką latvį Aivars Ozolinš. 
Policijai jis papasakojo. kad 
prieš kokią savaitę jis atvyko į 
Stockholmą pasiteirauti Sovie
tų ambasadoje, kokių galimu 
mų yra jam sugrįžti atgal į 
Latviją. Su ambasada nebuvo 
sunku susisiekti, nes ten kaip 
Sovietų agentas yra ir vienas 
latvis, atsigabentas iš Latvijos. 
Ozolinšui buvo patvirtinta, kad 
galimumų grįžti yra puikiausių. 
Jis buvo apgyvendintas viešbu
tyje. Po kelių dienų atvyko po 
ra Sovietų ambasados tarnau
tojų ir gražiu limuzinu nuvežė 
Ozolinšą į ambasadą, negi leis 
sugrįžusiai aviai vykti autobu
su. tramvajum, o. gink Dieve, 
pėsčiam. Rusijoje juk visi trak
toriais važinėja! Taigi, viskas 
tvarkoje. Bet Ozolinš nebuvo iš 
tokių, kurie po "griviną". —jis 
panoro, kaip pridera, skristi į 
rojų, o ne laivu važiuoti. 
Kodėl gi ne! Ambasa- • 
da ir ant rankų nuneštų jį į 
Latviją, nes latvių ten nedaug 
jau beliko. - 9

Bet atvykęs į konsulatą, lat
vis jaunuolis. matyt, pajuto 
smarvę — pradėjo medituoti ir 
gailėtis savo pasiryžimo. Jo 
smegenys pradėjo dirbti, kaip 
čia dabar iš rojaus priebučio iš
nešti kuodą, šviesios minties il
gai laukti nereikėjo-išeinamoji 
juk geriausia vieta planui įvyk 
dyti. Jis ir ėjo ten. bet rusai 
juk mandagūs — jie lydėjo lat-

f
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vį į tą “in'ą" vietą. Matyda
mas. kad nieko neišeis. Ozolinš 
nusprendė eiti imtynių su savo 
palydovais. O jo būta tvirto ir 
gerai nuaugusio jaunuolio, tai 
ir laikraščiai pabrėžė. Laimė- 
buvo latvio pusėje — jis ant 
menčių paguldė abu palydovus 
ir. kiek kojos kerta, movė iš 
konsulato. Nuo čia ir prasideda 
medžioklė. Ozolinš iš konsula
to galvatrūkčiais, uždusęs įbė- 
go į vienos dirbtuvės kiemą, 
perversdamas iš greitumo net 
sargą pakelyje pasimaišiusį, o 
abu palydovai iš paskos į kie
mą. bet. pamatę sargą, "susi
sarmatijo” ir sustojo. Latvis 
tada įbėgo į dirbtuvės kontorą, 
parodė sudraskytą savo šikšni
nį švarką, suplėšytus marški
nius ir paprašė telefono pa
skambinti policijai, nes sovie
tai. jį persekioją. Netrukus at
vyko ir radijo policijos patru
lis. pasiėmė latvį ir nusivedė į 
nuovadą.

Kaip jau minėjau. Ozolinš 
turėjo skristi, o lėktuvas ta 
kryptimi turėjo išskristi sekan
čią dieną. Spaudai pasiteiravus 
lėktuvų bendrovėje, buvo pra
nešta. kad visos vietos buvo jau 
seniai užimtos. Sovietų amba
sada gi nebuvo sau jokios vie
tos rezervavus. Neėjo greit ir 
laivas ta kryptimi. Bala žino, 
kokiu keliu Sovietų konsulatas 
norėjo pristatyti latvį namo, jei 
jo taip greit panoro.

Pasiteiravus policijoje, buvo 
pareikšta, kad Ozolinš nėra jo
kio nusikaltimo Švedijoje pada
ręs. Tad jo byla bus grynai 
politinis atvejis Švedų užsienio 
reikalų ministerija bus papras
ta tvarka saugumo policijos pa
informuota apie tardymo rezul
tatus.

*

«

JAV teisingumo ištaigos Fair Bluff. N. C., ėmėsi priemonių prieš 
kukluksu*. kurie buvo pradeię terorizuoti •irtos gyventojus. Suimta 
dešimt asmeny, kaltinamu smurto veiksmais, už kuriuos gresia dide
lės bausmės. Čia matome du FB1 agentu, demonstruojančiu kukluksu 
apdarus. • į
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KATYNO ŽMOGŽUDŽIAI
I>R. V. VILKAI J Iš KIS

Katyno žudynės pirmą kartą 
pasaulį sukrėtė 1943 metais, 
bet karo metu šito klausimo 
aiškinimą temdė propaganda. 
Goebbelsas pilna gerkle rėkė, 
kad Katyno žudynių kaltinin
kai yra bolševikai. O bolševikai 
visą kaltę vertė ant vokiečių. 
Reikia pasakyti, kad ir hitle- 
rizmo ir stalinizmo kelias nusė
tas masinėmis žudynėmis. Ma
siniai kapai ir Lietuvos žemelę 
paženklino. Šitie baisūs bolše
vikų nusikaltimai ir dabar 
vyksta pilnu tempu. Katynas y- 
ra tik išpopuliarinti masiniai 
kapai. Naujų duomenų tuo 
klausimu patiekia F. G. Hut- 
son. Oxfordo profesorius, kuris 
atskleidžia pilną bolševikų dar
bo baisumą.

Katyne nužudyti Lenkijos

V. RASTENIO LAIŠKAS TĖVAMS PRANCIŠKONAMS
Vincas Rastenis. “Free Eu- 

rope" komiteto Baltijos sky
riaus lietuvių dalies informa- 

• rijos tarnautojas, yra prisiun
tęs “Darbininko" leidėjams. 
Tėvams Pranciškonams, tokio 
turinio laišką f Brooklyno paš
to antspauda vasario 13 d J :
Gerb. Tėvams PrancišKonams.

Bushtvick Avė..
Brooklyn 21. N. Y.

je. tariant to paties autoriaus 
žodžiais, žiauriai susikompro
mitavo.

Su pagarba.
V. Rastenis

630 \Vestminster Rd.
Brooklyn 30. N. Y.

Gerbiamieji,
. Kadangi Tamstų leidžiama
me laikraštyje “Darbininke" 
nėra nurodyta už laikraščio tu
rinį atsakingo redaktoriaus 
vardo, kreipiuosi į Tamstas, 
kaip laikraščio leidėjus, ir ma
loniai prašau paskelbti šiuos 
pareiškimus dė! mane asmeniš
kai liečiančio straipsnio “Rado 
kam kaltę primesti". įdėtą 1952 
metų vasario 8 dienos “Darbi
ninko" laidoje:

1. Bent dalies tame straips
nyje minimų skundų autorių 
pavardės yra žinomos man. ži
nomos eilei kitų asmenų, ir tos 
pavardės savaime sako. kad 
jos negali būti nežinomos taip 
pat ir "Darbininko" redakcijo
je. ypač jos negali būti nežino
mos ta tema rašomų straipsnių 
autoriams.

2. Tie skundai, lygiai kaip ir 
“Darbininke" ta tema skelbti 
-iraipsniai. yra paskirų asmenų 
sąžinės atsakomybe atlikti 
veiksmai, ir kalbamojo straips
nio autorius juos visuomenės 
autoritetu pridengti bando sau 
vališkai Palikime verčiau vi- 
- iomenei pačiai susidaryti nuo
monę. kas iš tikrųjų šio.je bylo-

Redakcijos prierašas, šį savo 
laišką p. V. Rastenis galėjo 
drąsiai ir tiesiai siųsti “Darbi
ninko" redakcijai. Paštas būtų 
pristatęs taip pat. kaip ir kitus 
laiškus, kurie ateina dar iš to
liau. negu iš Brooklyno. Visi 
taip pat žino, kas “Darbinin
ko" redakcijoje dirba ir kas 
atsako už laikraščio turinį. 
Tiktai p. V. Rasteniui. buvu
siam "Dirvos" redaktoriui, tai 
nežinoma, kadangi laikraštyje 
nėra įrašytos atsakingo redak
toriaus pavardės. Ne visada .jis 
ras tai ir kituose laikraščiuose, 
nors kai prireikia atsakyti ar 
stoti teisman, atsakingas as
muo atsiranda. Jam prisiunčia
mi ir raštai. Bet p. V. Rastenis 
į šį reikalą pažiūrėjo visai for 
maliai: neparašyta, vadinasi 
.jam ir nerašvtina. Jei nuosek
liai būtų laikęsis to savo nusi
statymo. tai būtų atkritęs pa
grindas ir šiam laiškui. Jis vi
sas pagrįstas tuo. kas nepara
šyta ir nepaskelbta — spėlioji
mais ir prielaidomis, kaip ir a- 

straipsnis apie 
buvo

nas “Dinos" 
“Donosčikus". j kurį 
“Darbininke" atsakyta.

Visų pirmą p. Rastenis nori 
įkalbėti, kad tai. ką jis žino, tu
ri ir kiti būtinai žinoti. Tokie 
sprendimai kai kur yra labai 
plačiai vartojami, net teismuo-

Kl N. E. VOK IF.K.AI SKO. Harrison, N. J., išleistas 

ČESLOVO SASNAUSKO 
solo, mišriems balsam* ir chorui, 
arba t argonams.

LIET l V I $ K A M L Z I K A

KOMPOZIC1JAS 
pritariant fortaponui

■

galima gauti

PRANCIŠKONŲ SPAt’DOS CENTRE
680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N.

KAINA S3.50
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se. bet dėl to lietuvių tauta da
bar kaip tik sunkiai kenčia. 
Eigdamasis priešingai, vadina
si visai formališkai. p. V. Ras
tenis pirmiausia turėjo viešai 
paskelbti arba parašyti (pav., 
“Dirvoje"), ką jis tikrai žino, o 
Tada jau būtų galėjęs tvirtinti, 
kad ir “Darbininko"’ redakcija 
turi žinoti, nesgi laikraščius 
skaito. Tuo tarpu p. V. Raste
nis daro išvadą apie skundėjus 
iš jam žinomų pavardžių. jų 
nepaskelbdamas, ir tvirtina, 
“jog jos negali būti nežinomos 
taip pat ir Darbininko redakci
jai". Prašome įrodyti. Mielai 
spausdinsime visus p. V. Raste- 
nio įrodymus, kad “Darbinin
ko" redakcija yra dėl jo triukš
mo tiek pat informuota, kaip ir 
jis pats. Tokie dalykai aiškina
mi tiktai faktais, o ne prielai
domis.

Daug šviesesnis yra antras 
p V. Rastenis argumentas. Kai 
žmogus susimąsto dėl sąžinės' 
atsakomybės, yra jau geras 
daiktas. Jei p. V. Rastenis-Ma- 
rius būtų visą laiką taip galvo
jęs ir rašęs, o ypač palikęs vi
suomenei pačiai susidaryti nuo
monę apie daugelį asmenų, ku
riuos jis įžūliai puolė, ir pasi
sakyti blaiviai tais klausimais, 
kuriuos jis sauvališkai spren 
dė. dengdamasis ne vien visuo
menės autoritetu, bet ir valsty
bės policine globa, tai šian
dien nebūtų niekas kalbėjęs a- 
pie jo “bylą" nei rašęs apie at
sakingų asmenų kompromitaci
ją. Nemanome, kad čia būtų 
vieta ir laikas kai kuriuos fak 
tus priminti. Gerai jau, kai 
ima kalbėti apie sąžinės atsa
komybę ir tie. kurie ligi šiol 
mažiausia to paisė.

Antrą kartą rašant, kad ne
reikėtų 
galima 
priimta 
Chief." 
kia.
ramybėje. Jie su šia “byla” ne
turi nieko bendro ir dar kartą 
pabrėžiama, kad amžinos at
minties VDV pareigų neina.

naudoti aplinkos kelių, 
pasinaudoti visur čižT 

forma “Editor ir 
Tikrai gaus, kam rei-

Lcidėjus prašome palikti

karininkai. Apie trečdalis visų 
Lenkijos karininkų prapuolė 
Sovietų Rusijoje. Lenkai da
bar renka tuo klausimu me
džiagą. kuri yra nepaprastai 
svarbi. Per paskutinius metus 
jie išleido jau tris knygas. Pir 
mos knygos autorius yra gene
rolas Anders. Antrąją parašė 
žinomas dailininkas Josef . 
Czapski. kuriam buvo pavesta 
sudaryti ypatingą karo belais
vių ieškojimo komisiją. Tre
čios knygos autorius yra Josef 
Mackievvicz. žurnalistas, kuris, 
būdamas Katyne. matė atkas
tus lavonus. Katyno drama pra
sideda 1939 metais, kada bolše
vikai didelį Lenkijos, kariuome
nės kiekį paėmė į nelaisvę. 
Maždaug 9.000 Lenkijos kari
ninkų ir 6.000 puskarininkių bu
vo uždaryta Kosielsko, Staro- 
bielsko ir Ostaškovo lageriuose.

1940 metų spalio, mėn. 7 d. 
pirmieji vokiečių kariuomenės 
daliniai atsidūrė Rumunijoje.

*

Bolševikai dabar suprato, kad 
Hitleris ruošiasi pulti Ukrainą. 
Maždaug po 3 savaičių NKVD 
šefas Berija pasišaukė lenkų 
karininką Bering ir paklausė, 
ar jis nenorėtų prisidėti prie 
kuriamos lenkų kariuomenės 
Sovietų vadovybėje, jei kiltų 
karas su Vokietija. Beringas 
pasiūlė priimti Lenkijos kari
ninkus. kurie yra Kosielsko. 
Starobielsko ir Ostaškovvo la
geriuose. Berija atsakė: “Ne. 
Šitie karininkai yra sunkiai nu
sikaltę.”

1941 metų biiželio mėn. 22 
dieną Hitleris užpuolė Sovietų 
Rusiją. Sovietai pareiškė, kad 
visi lenkų karo belaisviai “am
nestuojami.” Lenkijos egzili- 
nei vyriausybei Maskva šutei 
kė leidimą iš buvusių karo 
belaisvių Rusijoje formuoti ar
miją. Lenkai dabar iš visų So
vietų Rusijos sričių rinkosi į 
kariuomenę. Bet rr praėjus ke
letui mėnesių, iš Kosielsko. Sta
robielsko ir Ostaškovo lagerių 
nesirodė nė vienas vyras. Tada 
lenkų kariuomenės vadovybė 
rimtai susirūpino. Ji kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos užsienių rei
kalų ministeriją (komisarija- 
tą) .bet atsakymo negavo. Ta
da kreiptasi j Staliną, kuris 
pareiškė, kad ieškomi Lenkijos 
karininkai, galimas daiktas, 
pabėgo j Mandžuri ją. Amerikos 
ir Angli jos pasiteiravimai Mas
kvoje. kur dingo Lenkijos ka
rininkai. taip pat liko be atsa
kymo. Po pusantrų metų ieš
kojimo Lenkijos egzilinė vy
riausybė priėjo išvados, kad 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 
išsisukinėja ir meluoja.

Tuo pačiu laiku vokiečių ra
dijas paskelbė, kad surasti ma 
siniai lenkų karininkų kapai 
Katyne ir kad jie yra bolševikų 
išžudyti. Lenkai prašė, kad 
Tarptautinis Raudonasis Kry
žius šitą klausimą ištirtų. To 
paties reikalavo ir Vokietijos 
vyriausybė. Sovietų Sąjungos 
vyriausybė vengė duoti pritari
mą Tarptautinio Raudonojo

Kryžiaus tyrimams ir tuoj nu
traukė santykius su egziline 
Lenkijos vyriausybe. Sovietai 
tuoj paskelbė savo aiškinimą: 
“Prie Smolensko internuotus 
lenkų karininkus paėmė vokie
čiai.”

Jeigu tai būtų buvę teisinga, 
tai Sovietų vyriausybė, pa
klausta Lenkijos egzilinės vy
riausybės arba Amerikos ir 
Anglijos ambasadorių Mas
kvoje. būtų davusi vienodą at
sakymą. O tie atsakymai buvo 
nevienodi. Stalinas pradžioje 
tvirtino, kad Lenkijos karinin
kai pabėgo į Mandžuriją. Pas
kui Sovietų vyriausybė -dėjosi 
apie Lenkijos karininkų likimą 
iš viso nieko nežinanti. Vokie
čiams gi tuos kapus aptikus, 
paskelbė .kad Lenkijos karinin
kai buvę nacių suimti prie Smo
lensko. Bolševikai, galimas 
daiktas, tikėjosi, kad vokiečiai 
Katyno masinių kapų nesuras. 
Jei būtų tų karininkų neišžudę, 
tai būtų tuojaus lenkams pas
kelbę, kad jų karininkai atsidū
rė vokiečių rankose.

1943 metų rugsėjo mėnesį 
Sovietai Katyno sritį vėl atsi
ėmė ir tuoj paskyrė sovietišką 
“tyrimų komisiją”, kurią su
darė vien Sovietų piliečiai. Šita 
“komisija” paskelbė, kad Katy
no masiniuose kapuose 1941 m. 
nužudyta 11.000 lenkų karinin
kų. Katyno nusikaltimas esąs 
vokiečių darbas. Vokiečiai po 
pralaimėjimo ties Stalingradu 
kaltę suvertė bolševikams. Bol
ševikų tvirtinimu. vokiečiai 
vieną mėnesį prieš Katyno nu
sikaltimo paskelbimą atkasę 
kapus ir nuo lavonų surinkę vi
sus dokumentus, kurie buvę 
naujesnės datos, kaip 1940 m. 
balandžio mėnesio. Po to. bol
ševikų aiškinimu, karininkų la
vonai vėl buvę užkasti.

Bet prieš vokiečių atsitrau
kimą Katyno masinius 
tyrė lenkų Raudonojo 
žiaus komisija, kuri 
foYmavo
Komisija nustatė, kad nužudy
tų yra beveik 4500 ir beveik vi
si yra iš Kosielskio lagerio. Vo
kiečių duomenimis nužudytų 
karininkų skaičius siekia 10.- 
000 - 12.000. o Sovietai skelbia 
11.000. Žinoma, vokiečiai tu
rėjo interesą aukų skaičių di
dinti.

Rusams šitas skaičius didi
nimas turi visai kitą prasmę. 
Jeigu Katyno masiniuose ka
puose guli tik 4,500 nužudytų 
karininkų, tad kur dingo Sta- 
robielsko ir Ostaškovo lagerių 
belaisviai? Jų niekas nematė. 
Bolševikai skelbia 11.000 nu
žudytų tik dėlto, kad nori į 
Katyno masinius kapus sutal
pinti visus Kosielsko. Starobiel- 
sko ir Otsaškovo belaisvius. 
Bolševikai tuo būdu nori duoti 
atskaitomybę prieš pasaulį už 
visus belaisvių lagerius.

Lenkų Raudonasis Kryžius, 
nuo lavonų surinkę maždaug 
3000 laiškų, nustatė, kad nė 
vienas iš jų neturi pašto ant
spaudo naujesnės datos.
1940 metų balandžio mėn. Ras
ti karininkų dienoraščiai užsi
baigia 1940 metų gegužės rrfen. 
pirmąja savaite. Prie lavonų 
rasta šimtai laikraščių tik 1940 
metų kovo arba balandžio mė
nesių. Vėlesnės datos nieko ne
rasta.

Sovietai pripažįsta, kad len
kų komisija nieko nemelavo, 
bet tik esą nustebinta. Jei So
vietų versija būtų teisinga, tai 
vokiečiai turėjo ne tik doku
mentus nuo lavonų surinkti, 
bet ir kitais pakeisti. Tokio ia- 
vonų apiplėšimo vokiečiai ne
padarė. Nužudymo data tikrai 
nustatyta. O šita data sako, kad 
Katyno masiniai kapai atsirado 
dar prieš vokiečių atėjimą.

Taip. Sovietų Sąjunga yra 
katynn žemė. O tie katynai 
prasideda prie Baltijos ir tie
siasi per visą Rusiją ir Sibirą. 
Išsiblaivęs Vakarų pasaulis kar
tą praregės su kokiais žmogžu
džiais jis turi reikalą. Katyno 
žmogžudžiai yra ir Praveniškių, 
ir Telšių, ir Pažaislio, ir dau
gelio kitų Lietuvos vietovių 
žmogžudžiai.

kapus 
Kry- 
to in-

kaip
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Apsaugoti Jūsų pinigams yra specialus Tau
pymo Banko uždavinys.

Y’ra rimtas pagrindas, kodėl 3,000,000 žmo
nių Massachusetts valstybėje, savo santaupoms 
naudojasi Taupymo Bankais, šie stiprūs drau
giški bankai buvo įkurti tam. kad apsaugotų 
santaupas vidutiniškųjų taupytojų. Jie yra ga
rantavę santaupų saugumą ištisoms generaci
joms. Ir šiandien, kaip visada. Jūs ir Jūsų šei
ma geriau jausis, turėdama santaupų banke.

Visi Massachusetts valstybės bankai yra savi
tarpinės pagalbos Taup.vmo Bankai. Tai reiš
kia, kad jie neturi akcininkų (Stockholdcrs). 
Jie yra skirti gerovei pačių indėlininkų (depo- 
zitorių) ir grąžina jiems pelną kaip dividendus, 
kas lieka, atidėjus atsargos rezervus ir apmokė
jus išlaidas bei mokesčius.

Niekada nebuvo geresnio laiko pradėti taupy
ti. kaip dabar. Jūsų kaimyninis Taupymo Ban
kas turės didelio malonumo padėti Jums pada
ryti pradžią. Jūs galite savo taupamąją sąskai
tą pradėti nuo vieno dolerio, o kiekvienas Jūsų 
atidėtas doleris yra pilnai apsaugojamas Mas
sachusetts valstybės įstatymų.

Suraskite artimiausį Jums Taupymo Banką, 
dairydamies užrašo “Savings Bank” ar “Insti- 
tution for Savings" ant banko namų.

Elektros darbui...
kviesk elektrotechniką

. • • J. . ,
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JAM NERŪPĖJO TUŠČIA GARBĖ
Kiekviena tauta turi dienų, kurios primena joms praeityje 

palikusius žmones. Jie kadai gyveno, dirbo ir mirė, kaip visi žmo
nės, bet jų atminimas paliko ilgiems amžiams, nes jie labiau, ne
gu kiti, buvo suaugę su visa tauta ir jos siekimais. Savo darbais 
jie paliko garsūs -ir minėtini, paliko pavyzdžių, kaip reikia gyventi 
ir aukotis savo kraštui ir savo tautai.

Tautos istorija susidaro ir iš tų didžių darbų, kuriuos atlie
ka visi kartu, bet kuriems vadovauja vienas kitas iškilesnis as
muo. Jo ryžtumas, valia ir šviesi mintis patraukia kitus, sujungia 
ir nukreipia vienam tikslui pasiekti. Tuo savo vadovavimu jis lie
ka tarsi nemirštamas, gyvas kartų kartoms, kurios prisimena jį, 
kaip pavyzdi *r net kaip atramą naujiems siekimams. Jo gimimo 
ar mirties dienos pasidaro tautos šventėmis.

Viena iš tokių švenčių Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra 
Jurgio Vašingtono gimimo diena. Jo vardas ir darbai yra tiek pla
čiai žinomi, kad čia minėti nėra ir reikalo. Tačiau yra gyvas rei
kalas šios šventės metu atkreipti dėmesį į kai kuriuos faktus, ku
rie yra reikšmingi ne vien šiam kraštui.

Gyvename tokiais laikais, kad yra puolama ne tiktai tautų 
laisvė, bet ir praeities didvyriai, sunkiai kovoję dėl tos laisvės, 
kaip ir Jurgis Vašingtonas. Pavyzdžiui, pavartę komunistinę 
spaudą, rasime ten suniekintus arba niekinamus visus iškilesnius 
asmenis, kurie yra savo tautai kuo nors pasitarnavę. Tikslas yra 
labai aiškus: sugriauti tautos praeitį, apjuodinti ir pasmerkti nu- 
sipelnusius asmenis, kad žmonės iš jų nesimokytų ir nesiaukotų 
dėl savo tautos išlaikymo.

Tauta laikosi savo šaknimi praeityje, kaip medis dirvoje. Kai 
praeitis suniekinama arba tautos didvyriai apjuodinami, žmonės 
netenka vieno stipraus ryšio, kuris padaro iš jų tautą. Ji suskal
doma. Ji tada lengviau ir įveikiama, štai tas tikslas, kurio siekia 
komunistai, griaudami autoritetą tautose iškilusių žmonių, nors 
ir seniai jau mirusių. Niekuomet nerasite jų spaudoje straipsnių, 
kuriuose jie pasidžiaugtų visos tautos gerbiamu asmeniu. Jei ir 
pamini vienu kitu žodžiu, tai iškreipdami jų darbus arba tik pa
sityčiodami.

Iš antros pusės jie stato žmonėms prieš akis savus vadus, iš- 
kelias juos į tokias aukštyyes, ir dar gyvus, kad jie prašoka bet 
kokią pagarbą, kuri žmogui priklauso. Atrodo, jog niekada gar
sesnių žmonių nebebuvo ir nebebus. Tai turi taip pat apgalvotą 
tikslą: ne tiktai pritraukti minias žmonių, bet ir nusmelkti visus 
žymius žmones, kurie tik kada gyveno ar gyvena, šitą netikusį ir 
piktą darbą yra parėmę ir nekomunistai, šokę taip pat dieviškai 
garbinti savo iškeltus vadus. Viena tik istorija gali pasakyti, kiek 
kas yra savo tautai nusipelnęs ir vertas pagarbos.

Jurgio Vašingtono nuopelnų iš Jungtinių Amerikos Valstybių 
praeities jau niekas neišims. Jis ten yra stipriai ir šviesiai įaugęs, 
kaip žmogus, kuriam pirmiausia rūpėjo ne tuščia garbė, bet tai. 
kad beveik tuščiomis rankomis jis turėjo iškovoti šiam kraštui 
laisvę. Garbės jis susilaukė sekančiose kartose. Dėlto jis kiekvie
nais metais mielai prisimenamas ir tinkamai pagerbiamas.

Mūsų* gyvenimą apgaubė 
naktis. Ir šią tamsiąją naktį, 
kaip Trys Karaliai į skurdų 
tvartelį, atėjo VASARIO ŠE
ŠIOLIKTOJI. Atėjo ir skaisčia 
vilties saulute sužibo. Akimir
kos laimė ir praeities didybė 
širdį pakuteno. Bet džiaugs
mas dar neatlydėjo tos kara
liškos viešnios. Tačiau jos ne
lydi ir nusiminimas, nes nusi
minimas — pralaimėjimo pra
džia. Nusiminimas — sunki 
nuodėmė tautai ir Tėvynei. Per 
mirtį, skausmus ir kančias ve
lykinė viltis mus privalo lydėti. 
Tą viltį tikėjimu grįskim, nes 
mūsų Išganytojas skelbia, jog 
gėris nugalės blogį. Vasario 
šešioliktoji — geriausias to pa
žado įrodymas. Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
Jums, Broliai ir Sesės, pasiliku- 
siems šventoj Lietuvos žemelėj.

*) VLIKo pirmininko kalba, 
kurią “Amerikos Balsas” Va
sario 16 proga perdavė iš Nevv 
Yorko į Lietuvą vasario 15 d. 
vakarinėj transliacijoj. 

Pro geležine uždanga prasiveržė lietuviai žvejai kaibasi su “Amerikos Balso" atstovu. Iš kairės • dešine: "Ame
rikos Balso" atstovas inž. P. Labanauskas, E. Paulauskas ir J. Grišmanauskas. Stovi — buvęs žveju laivo ka
pitonas I*. Kublickas.

iš širdies linki greičiausia su
laukti Maskvos vergijos galo 
ir lalsvužės Lietuvos žemei. 
Lietuvos laisvė mums nėra bet 
kieno dovana ir malonė, bet 
mūsų teisė. Amžinasis dieviška. 
sai įstatymas mums ją skyrė ir 
pasaulis mums privalo padėti 
ją atgauti. Tikėkime tvirtai — 
Lietuvai išmuš laisvės valanda. 
Bet kada gi, Viešpatie, kada? 
Akys nuo ašarų temsta ir ran
kos nuo kančių leipsta. Politi
kas, deja, ne pranašas. Valan
dos nieks Jums nepasakys. Ty
kiai Nemunėlis plaukdamas gal 
dar ne vieną savo bangą nuneš 
į Baltijos jūros glėbį, bet tikė
kim tvirtai — laisvės valanda 
išmuš. Nepamiiškime, kad šių 
dienų istorija nepalyginamai 
sparčiau verčia savo lapus ir į- 
vykiams platesnį kelią tiesia. 
Nepamirškime dar ir to. kad ne 
visi lietuviai uždaryti bolševikų 
varžoj. Senos lietuvių išeivių 
sodybos išsklaidytos po visą pa
saulį, ypatingai skaitlinga ir 
veikli Jungtinių Amerikos Val
stybių, ir tremtiniai, tokiu ar 

kitokiu būdu dėl bolševikų o- 
kupacijos atsidūrę laisvajame 
pasauly, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto vadovau
jami, budi ir visas savo su
kauptas jėgas kreipia tik į vie
ną tikslą — atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę ir išvaduoti 
Jus, Broliai ir Sesės, iš bolševi
kų vergijos. Ji jau daug žalos 
padarė mūsų tautai. Smarkiai 
praretėjo lietuviškosios galvos. 
Tai jautriausias mūsų nuosto
lis. Jam atitaisyti reikės nema
ža laiko. Lietuvių tauta nemirs. 
Ji turi gyventi ir gyvens. Todėl 
mūsų svarbus uždavinys taupyt 
ir saugot lietuviškąsias galvas. 
Per kovą tik laimėsime laisvę 
ir savo teises. Kova — kelias į 
laisvąją Lietuvos Respubliką. 
Bet tą kovą turime kovoti taip, 
kad ji paimtų mažiausia lietu
viškų gyvybių. Priešas nori 
mūsų pražūties. Jis provokuoja 
tokius nuostolius. Saugokimės 
tad priešo provokacijų. Kai 
ateis valanda. Vyriausiasis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
iškels kovos vėliavą ir su iš-

Šiuomi sveikinu Didžiojo 
Nevv Yorko patriotingus lietu
vius, susirinkusius į Webster 
Hali į 34-tų metų Lietuvos ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimą.

Negalėdamas asmeniškai at
vykti į Jūsų tarpą, su Jumis as
meniškai pasidalyti savo minti
mis, tai darau per p. Budrį, il
gametį Lietuvos Gen. Konsu
lą, kuris yra plačiau žinomas 
kaipo Klaipėdos vaduotojas.

Nors Lietuvos nepriklauso
mybės akto paskelbimas įvyko 
Vilniuje nejaukiomis aplinky
bėmis, kada Lietuva dar tebe
buvo kaizerinės Vokietijos oku
pacijoje. betgi tas drąsus ir 
vieningas lietuvių tautos žings
nis uždegė lietuvių širdyse vil
ties ugnelę ii- paskatino Lietu
vos sūnus ir dukras stoti kovon 

rikiuotais kovos vyrais žygiuos 
Jums į pagalbą. Tai yra juk 
vienintelis aukščiausias ir šven
čiausias Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto ir visų 
laisvojo pasaulio lietuvių tiks
las. Tada, mieli Broliai ir Se
sės, perduosime Jums mūsų 
nesuteptą trispalvę su baltuoju 
vyčiu. Šia proga Jums pareiš
kiu ir užtikrinu, kad Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas savo pareigas baigs ant 
Lietuvos ribos, nes valdžia pri
valo priklausyti tiems, kurie 
savo žemėj kentėjo ir kovojo 
su priešu žiauriu už laisvę ir 
garbę bei savo teises. Laisva 
tauta laisvais rinkimais pasi
kvies prie valdžios vairo tuos, 
kuriais daugiausia pasitikės. 
Štai ko lietuvių tautos teisių 
saugotojas ir gvnėjas Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas siekia, dėl ko kovoja ir 
ko meldžia Dievą. Vasario še
šioliktoji tepraskaidrina Jūsų 
padangę ir sustiprina viltis at
eičiai. Apsaugok. Aukščiausias, 
mūsų mylimą šalį!

PAVERGTOJE
• Bijo išleisti į jūrą. Klaipė

doje yra apie 90 žvejų laivų, 
Praėjusios vasaros metu iš jų 
tik 3 laivams buvo paskirti lie
tuviai kapitonai. Vienam pabė
gus, o kitam atėmus teisę iš
plaukti už teritorinių vandenų, 
likęs buvo tik vienas. Kažin ar 
dabar jis tebėra? Tas rodo, kaip 
bolševikai nepasitiki ne “kaca- 
pais” ir kaip žmonės veržiasi iš 
to giriamojo maskolių rojaus. 

dėl paskelbtojo akto įkūnijimo. 
Lietuvos vaikai gavo progos iš
bandyti savo gabumus ir savo 
jėgas krašto atstatyme: gi Lie
tuvos kraštas mums teko ap
verktiname stovyje. Jis buvo 
nualintas per ilgametį rusų ca
ro viešpatavimą ir galutinai su
ardytas pirmojo pasaulinio ka
ro. To jų darbo išdavomis bu 
vo nustebinta Europa ir net A- 
merika. kai Lietuva pražydo 
kultūriškai ir ekonomiškai.

Taigi 16-toįi vasario buvo ir 
bus mums džiaugsmo ir pasi
ryžimo momentas. Net ir šian
die čia gausingai susirinkę jau
čiame laisvės saulutės šypsenos 
magišką galią ir padrąsinimą 
toliau kovoti ir aukotis lietuvių 
tautos Didžiajam Tikslui.

Žinios iš anapus geležinės už
tvaros yra pasibaisėtinos: žmo
nės be teismo metami į kalėji
mus ir gujami Sibiran. Rusiš
ko tipo agresyvus komuniz
mas, užsimojęs naikinti tautas, 
tuo betgi parodo savo silpnybę. 
Sovietai tiki į NKVD’istų kum
štį, bet ne į laisvai pareikštą 
žmonių valią.

Amerikos didieji preziden
tai Fr. D. Roosevelt ir II. 
Truman, neapleido Lietuvos: 
jie nepripažino Lietuvos sovieti
nės okupacijos, bet bepripa- 
žįsta Lietuvos teisėtus atstovus 
ir tuomi duodama lietuviams ir 
kitoms tautoms, kurios yra 
sovietinės agresijos aukos, iš
vystyti efektingesnį kovos bū
dą dėl savo kraš‘ų vadavimo, 
einant Atlanto Chartos princi
pais.

Mūsų lietuviškasis kelias prie 
laimėjimo yra šis: diena iš die
nos dabokime savo žingsnius, 
remkime Tėvynės reikalus ir 
savo brolius varge, branginki
me tautines tradicijas, tvirtai 
laikykimės krikščioniškos mo
ralės dėsnių ir tikėkime j Ne
priklausomos Lietuvos atstaty
mą.

LIETUVOJE
• Rusijon eina nuolatiniai 

transportai, pilni lietuviškų gė
rybių. Metalo fabrikai “Nemu
nas” ir “Kaitra” — siunčia de
šimtimis tonų vinis, “Metalas” 
— geležies apkaustymus. “Ne
ris” — radiatorius, baldų fabri
kas “Vilnis”—spintas ir minkš
tus baldus, vaisių kooperaty
vai — žieminius obuolius, o už 
tas gėrybes į Lietuvą prisiun
čia savo enkavedistus, burlokus 
ir dar kitokius šašus.

g
(Tąsa iš pereito numerio)
— Tai ligi kito alučio —kuž

dėjo Stasys ir šypsodamas pa
sileido į gatvę, į kiemą, kur 
stovėjo vežimas.

— Tu kiškis! — sugraudė 
Laurynas. — Ir nereikia, kad 
parvežtum, pėsčias pareisiu!

Patraukė gatve, įkišo galvą 
į vieną, kitą smuklę, bet nie
kur nieko nerado.

— Spragilas! — bambėjo 
pats sau, — spragilas ta mano 
boba. Užvarinėja mane! Bet aš 
pareisiu, dar greičiau nei ji par
važiuos!

Išsuko iš miestelio, nusileido 
pro trobeles, kalno atšlaitėje 
sutūpusias ir nušvitusias šilta 
šviesa. Jis šokinėjo per balutes 
ir net džiaugėsi, kad eina pės
čias, — prasivėdins! Pakalnėje 
traukė rogių kelias. Dieną jį lyž
telėjo saulė ir nuvarė sniegą, ir 
dabar atrodė lyg prakiuręs ir 

v
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juodais lopais užlopytas. Už 
miestelio daržų kelias suko kai
rėn į miškus, dideliu vingiu ap
lenkdamas ežerą. Laurynas 
žvelgė į ledo plotą, baluojantį 
vakaro prieblandoje. Ten šian
dien iš kaimų dar lėkė rogės 
tiesiai į mugę.

— Ar aš kvailas, ar ką. Eisiu 
tiesiai per ežerą, kaip pirštu 
dursiu į namus.

Nusileido pakalnėn, šokinė
damas per akmenis, per kelmus 
ir pasiekė ledą. Gerai įsižiūrė
jo į tolimą salą, į lede įpjautus 
rogių bryžius ir nuėjo.

Aplinkui kas kartą tamsėjo, 
ir salos viena po kitos skendo 
tirštame melsvume. Kairėje 
gaudė giria, švokštė ji pikta, ir 
valandom, kai jis sustodavo, 
atrodė, kad dideli vandenys te
liūškuoja. Stiprus vėjas pūtė 
tiesiai į nugarą. Jis pasistatė 
apykaklę ir jautė, kai per gal

vą ūžia vėjo gūsiai, jį stumdami 
kaip burę. Sustojęs po skvernu 
uždegė papirosą ir žingsniavo, 
žiūrėdamas į pilkšvą, išbraižytą 
ledą.

Jau buvo tolokai įsivaręs į 
ežerą, kai akių plote sujudėjo 
juodas taškas.

Kas ten .’ Varna pašauta, — 
pagalvojo. Ir jis šitose salose 
yra pripleškinęs ančių, kiškių 
ir stirnų.

Vėjo gūsiai staiga atūžė įstri
žai ledo, nešdami sniego vilnis, 
sušalusius ledo gabalėlius, žėrė 
į veidą, plakė lyg rykštėmis, 
susisuko verpetais, visa uždeng
dami.

— Tegu ubagai pasikepa tą 
varną! — nusikeikė jis, užsiver
tė ties smakru apykaklę ir su
kosi šen ir ten, kad vėjai nečai
žytų veido. Visa atrodė, kaip 
dideli patalai, išardyti ir vėjui 
paskleisti. Ir jis klajojo po 
juos, žingsniavo tolyn, ir kai 
vėjai nušniokštė tolyn, juodulį 
pamatė čia pat, už poros žings
nių. Priėjo arčiau, pakėlė.

Kepurė! Odinė! Ar ne Smil
gos?

Jis atsiminė, kad jo kepurė 
kairėje, ties ausim, turėjo su
siuvimą ir nutysusį siūlo galą. 
Apčiupinėjo rankomis, šlapia, 
pritėkšta vandens. Surado su

siuvimą ir siūliuką. įbrėžė deg
tuką po skvernu ir pasišvietė. 
Degtukas spragtelėjo ir užge
so. bet jis matė — ta pati!

Vartė rankose, o mintys lė
kė kaip tas ežero vėjas, slydo 
kaip per ledą. Jis — Smilga An
tanas — žadėjo važiuoti per e- 
žerą. Vėjas ir bus nuplėšęs. Bet 
kodėl nepasivijo?

Vėjo gūsiai pritilo, nulėkė to
lyn. Tik tolimos girios ošė, pla
kėsi prie ežero vanduo. įsiklau
sė. Stipriai ošia giria! Kaip vil
nys! įsižiūrėjo į priekį. Juodavo 
kažkas. Toks didelis lopas. Pri
artėjo porą žingsnių arčiau ir 
suakmenėjo: išlaužtas ledas. Ir 
vilnys ten putoja, verpetuoja! 
Dar porą žingsnių reikėjo nu
eit užsikniaubus tuose baltuo- M
se pataluose ir...

— Būčiau nugarmėjęs, jei 
ne ta kepurė, — sukuždėjo pa- 
nosyje. apsigręžė ir skubėjo. 
Vėjas pliekė tiesiai į veidą. Ir 
vėl išgirdo niurnančias bangas, 
įsižiūrėjo. Netoliese vėl kiau
rymė. kur plakėsi ledo gabalai, 
vienas kitą triuškindami.

— Paklydau, patekau į šalti
niuotas vietas! Kur krantas ar 
sala?

Aplink tamsu lyg apvožtam 
katile. Vos matė kelis žings
nius prieš save. Nedrąsiai sta

tė koją ir jautėsi lyg eitų siau
rute kartim, numesta per puto
jančią upę.

Viskas slydo pro jį, visos 
mintys lyg vėjas ledu, ir liko 
— baimė, sunki, rodos, tuoj le
dą įlauš. O kaip čia gilu, neiš
sakomai gilu. Čia vasarą van
duo mėlynas, pavades gali su
leisti, bet dugno nepasieksi. 
Kaip čia atsidūrė Smilgos ke
purė ?

Šone suūžė vilnys, skilo le
dai, ir jis sustojo vietoje. Taip! 
Smilga įvažiavo į šias vietas ir 
lūžo, tiesiai įlėkė su vežimu į 
ežero gelmes! Numetė tik ke
purę. kad iš jos sužinotų, kas 
čia nuskendo.

Laurynas pamažu statė ko
jas, žiūrėjo kiekvieną pėdą, ir 
visas drebėjo, ar neprasiskirs 
ledas lyg du sustumti stalai, ir 
nepakvies jo — šaunaus me
džiotojo ir ūkininko— į pasta
lę. Atsiminė visą dieną, puto
jantį alų. išsigandusį Smilgą ir 
minią žmonių Rodos, visiems 
pasakytų: aš nesu spragilas, aš 
turiu širdį, tik leiskite pasiekti 
krantą. Spaudė odinę kepurę 
prie savęs lyg kokį išsigelbėji
mą. bet baimė buvo tokia dide
lė. kad jis atsiklaupė ir ropote 
ropojo. Taip, sako, geriau ga
lima išsilaikyti ant ledo, o jei 

lūšiu, tuoj plauksiu, nekrisiu 
kaip akmuo tiesiai į vandenį. 
Užmiršo ir gražius batus, bran
gius kailinius, graibė rankomis 
ledą ir ropojo kol pajuto, kad 
vėjas ūžia per jo galvą. Atsis
tojo ir apsidairė: netoliese juo
davo medžių juosta. Ir jis, lyg 
ant stiklo statydamas koją, ar
tėjo į krantą. Pasiekęs šakas, 
rankom įsikibo, kad kartais čia 
neįlūžtų ir nenugarmėtų. šiaip 
taip įkopė į žemę, atsistojo ir 
nubraukė prakaitą.

— Ačiū Dievui! Ačiū Dievui! 
— jis svirduliavo, atsišliejo į 
pušį ir žiūrėjo į ežerą, juodą 
ir niūrų.

— Išsigelbėjau! — sušuko ir 
bėgo gilyn į krūmus. Pasiekęs 
aikštelę, sustojo ir atpažino, 
kur jis. čia jo nekartą su drau
gais sėdėta ant kelmų, valgyta 
dešrelės, keptos su spiritu. Pa
juto alkį ir nuovargį. Atsisėdo 
ant kelmo ir užsirūkė. Vėjas 
šniokštė viršūnėmis, ir jis sėdė
jo ramiai, prisimindamas visa 
ir pergalvodamas.

Ir kam reikėjo jį barti? Jis 
toks geras, net kepure nusiėmė, 
kalbėdamas su juo. Dabar gal 
krimtosi, važiuodamas ir gal
vodamas apie skolą, nepastebė
jo properšų. Kepurė odinė! Jis 
vėl ją pavartė. Vargšelis, nė 

nemiškiam neparodė. Ir būtų 
Reginai džiaugsmo. Ir ko jis 
nenupirko batukų?! Ir ko jis 
neužeina pas juos, — vaikai 
mėgsta svečius. Numetė papi
rosą, užmynė koja. Reikia eiti ( 
pas juos. Nunešti kepurę ir pa
sakyti. Laukia jo. Jis po stalu, 
o aš... ant stalo su jo kepure, 
su vargo kepure. Visi mes ją 
nešiojame ir vieną kartą meta
me kitiems, slysdami pastalėn. 
Vėl vartė rankose kepurę ir 
kartojo: ežere nuskendo Smilga 
Antanas, geros širdies žmogus, 
į vargą kaip kurmis įsirausęs, 
ir jums, vaikai, paliko kepurę, 
odinę. Nieko daugiau... Nieko... 
Ir to yra daug, — jo ženklas. 
Pasikabinkite ant sienos ir vi
sada laikykite. Ji pro vargus 
primins tėvą, štai, balandėli, ir 
gyvenimas: tik kepurė, ir nieko 
daugiau! Jis vėl prisiminė krik
štynas ir savo žmoną. Ji pikta, 
bet Smilgos vaikams turėjo 
daugiau šilumos. O jis smaugė 
už skolą, už tą mišką. Prisimi
nė vekselius kišenėje.

— Ne. gerbiamieji, — kal
bėjo pats sau, — taip negaliu 
nueiti. Aš medžiotojas! Reikia 
leisti ir kitiems gyventi. Juk 
kepurė išgelbėjo mane. Turiu 
dovanoti skolą. Tai yra visa, ką 

(Nukelta į 4 psl.)
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BALTIMORES ŽINIOS
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas
Šiais metais Lietuvos Nepri

klausomybės Akto paskelbimą 
baltimorieėiai paminėjo ypač 
plačiai. Minėjimui surengti ini
ciatyvos ėmėsi Ba’timorės Lie
tuvių Draugijų Taryba, vado
vaujant Antanui Maceikai, ir 
Lietuvių Tremtinių Draugija. 
Jau vasario 8 d. Baltimorėje 
buvo plačiai paskleista plati in
formacija raštu minėjimo rei
kalu. Be to, rengėjų rūpesčiu 
Marylando gubernatorius ir 
miesto majoras paskelbė pro
klamacijas, kad Vasario 16 die
na yra laikoma “Lietuvos Res
publikos Diena.”

įspūdingą įžangą Vasario 16 
paminėti surengė šv. Alfonso 
parapijinė mokykla vasario 15 
d. po pietų. Giliai patriotinio tu
rinio programą kurią sudarė 
momentui pritaikintos kalbos, 
mokinių dainos, deklamacijos 
ir tautiniai šokiai, atliko 250 
mokyklos ir vaikų darželio mo
kinių. Tą dieną visi mokyklos 
mokiniai buvo apsirengę tauti
niais drabužiais ir prisisegę 
trispalvės ženklelius. Tai buvo 
kylančios jaunos lietuvių kar
tos patriotinė demonstracija, 
teikianti daug vilčių Lietuvos 
vadavimui ir atstatymui, šiam 
minėjimui savo sielą įdėjo sese
rų kazimieriečių Baltimorėje 
motina Immaculata, kuri visa 
siela yra suaugusi su nepri
klausomos Lietuvos dvasia, ir 
mokyklos vedėja Anunciata bei 
visos seserys mokytojos. Mi
nėjimo proga mokyklos ir vai
kų darželio mokiniai iš savo 
asmeniškų santaupų suaukojo 
34 dol. lietuviukams - tremti- 
nukams Europoje sušelpti. 
Kun. kleb. d-ras Mendelis, kaip 
jautrus lietuvis, mokinių auką 
papildė iki 120 dol. ir pavedė 
parsiųsti kun. tėvui Bemato- 
niui į Vokietiją, kad savo nuo
žiūra paskirstytų pagalbos rei- 
kalingiausiems broliukams ir 
sesutėms.

Vasario 16 d., šeštadienį, 
minėjimą surengė ir Lietuviš
koji šeštadienio Mokykla, skir
dama darbo dienos dalį. Moky
tojų ir mokinių pastangomis 
buvo parengta programa, for
muojanti priauganti lietuvišką 
jaunimą branginti lietuvio var
dą ir įsijungti į kovą už savo 
žemės teisėtą laisvę, sekant 
'tyresniųjų pavyzdžiu.

Abu mokyklų surengti minė
jimai buvo graži įžanga pa
grindiniam minėjimui, rengia
mam plačiai lietuvių visuome
nei. Vasario 16 d. vakare Lie
tuvių svetainėje buvo surengtas

KEPURE
(ateklta iš 3 pusi.) 

galiu pridėti už savo gyvenimą 
prie tos tuščios kepurės.

Ištraukė piniginę. surado 
vekselius. Jie pirmame skyriu
je Įbraukti. Matė juos šiandien 
tos nuskendusios akys ir drebė
jo prieš savo paties parašą. Da
bar .joms vistiek. bet man — 
nevistiek. aš nenuslydau pasta- 
lėn!

Susirado daubelę, įbrėžė 
degtuką ir prikišo vekselius. 
Liepsna šoko, kirto į kamputį, 
įsikabino ir apglėbė popierių, 
raides, nubėgo aukštyn, kur 
įmušti valstybės ženklai. Karš
tis lietė pirštus, bet jis laikė, 
sukiojo ir numetė tik mažą ga
balėlį. Ugnis dar su
mirksėjo ir užgeso, ir 
jam pasidarė gera. Sutrypė ko
ja. išėjo į vieškelį. Kietas gruo
das sukinėjo kojas, bet jis sku
bėjo. Ilki Smilgos namų trys 
kilometrai iš kelio, bet ką tas 
reiškia. Pvinko žodžius, ką pasa- 
kvs^monai, kad ji neišsigąstų.

Viršum medžių išsisvėrė mė
nulio grąžinėlis ir švietė į ke
lią. Atsispindėjo jis užšalusiose 
balutėse, ir jis jautė: kaip šiur
pulingai lūžta po kojom ir tra
ta....

Pasiekė kaimą, vienu šonu 

tradicinis Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo akto pa
minėjimo balius, turįs tikslo va
dovaujančius USA politikai vie
tos amerikiečius suartinti su 
mūsų tautos rūpesčiais ir sie
kimais. Baliuje dalyvavo Lie
tuvos vadavimo akcijoje akty
vioji visuomenė ir jos reprezen
tantai, kaip kun. d-ras Mende
lis. adv. Laukaitis, adv. Raste
nis, kun. Patlaba. adv. Leonas, 
Marylando senatoriai, kongre
so atstovai ir daug kitų parei
gūnų. Buvo pasakyta daug kal
bų apie neteisingą ir neteisėtą 
Lietuvos okupaciją ir gauta pa
tikinimų bei pažadų, kad Lie
tuvos byla dabar yra daugiau 
žinoma, negu bet kada, ir ji 
vakarų demokratinio pasaulio 
bus sprendžiama Lietuvos nau
dai. Minėjimo proga rengėjai 
išleido lietuvių ir anglų kalbo
mis atitinkamą biuletenį, ku
riame be minėjimo programos 
dar yra bendrų žinių apie Lie
tuvą. krašto gubernatoriaus ir 
miesto majoro proklamacijos. 
SSSR sutarčių su Lietuvos Res
publika ir Amerikos prez. 
Roosevelto ir Anglijos imperi
jos min. pirmininko Churchill 
Atlanto Chartos ištraukos.

Plačiausiai Lietuvos Nepri
klausomybės Akto paskelbimo 
34-rių metų sukaktis paminėta 
sekmadienį, vasario 17 d. Šv. 

' Alfonso bažnyčioje 10 vai. ryto 
buvo iškilmingos pamaldos lie
tuvių tautos laisvės intencija, 
Pamaldose dalyvavo bemaž vi
sa vietos tikinčioji lietuvių ko
lonija, jos organizacijos ir vė
liavos. Dienos proga nepapras
tai įspūdingą ir giliai patriotinį 
namokslą pasakė kleb. kun. d- 
ras Mendelis, palygindamas lie
tuvių tautos kelią su Kristaus 
kalvarijomis. Tas labai daug 
sustiprins lietuviškąją koloniją 
savo tėvynės vadavimo darbe. 
Pamaldos baigtos pasiaukojimo 
aktu Nekalčiausiai Marijos 
širdžiai. Po to buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
buvo daroma bažnyčioje rink
liava. Surinkta 188.64 dol. Kle
bonas ir parapijos kunigai savo 
stambiomis aukomis parapijie
čių sumą papildė iki 300 dol. ir 
minėjimo proga perdavė Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Lietuvių radijo pusvalandis 
sekmadienio programą irgi pa
skyrė Vasario 16 paminėti. 
Skautės tremtinės davė gražų 
patriotinį montažą.

7 vai. vakare Lietuvių sve
tainėje buvo surengta minėjimo 
baigiamoji dalis. Pagerbiant 
žuvusius už Lietuvos laisvę,

atsišliejusi į ežerą. Sustojo pir
muose vartuose. Sodyboje tam
su. Emilija, jo žmonelė, vaikų 
išvarginta, miega. Pailsės va
landėlę prieš tokią naujieną, 
kol suklyks vaikas su kepure 
rankoje. Jis įėjo į kiemą. Sukilo 
šunys ir lojo kaip pasiutę. Vi
duje tuoj įsižiebė šviesa.

— Štai, kaip budriai ji mie
ga. Laukia parvažiuojant. Jau 
vėlu, širdis pradėjo plakti kaip 
girdint traku atšlamantį brie
dį, net dar stipriau, žodžiai 
susimaišė. Jis patrepsėjo ir pa
beldė j duris. Pasigirdo žings
niai, medinės klumpės, ir jo 
širdis — kaip tos klumpės.

— Kas ten? — pasigirdo E 
milijos balsas. į< >

Bijosi, — visokių padaužų 
pilni pašaliai po tokios didelės 
mugės.

— Laurynas, aš! — atsiliepė 
šis ir trypė kojom.

— Dievulėliau, kaip vėlai!— 
sušuko Emilija, ir tuoj atšoko 
medinis skląstis, šviesa nušvie
tė jį. — Kas jum, koks sušla
pęs, eikit j vidų, aš tuoj arba
tos. — Ji apsisuko ir vėrė duris. 
Pastatė lempą ant stalo. — įei
kite. na kas jum?

Laurynas įslinko paskum, 
peržvelgė kambarį, sienas, su
stojo ties stalu. Valandėlę ty- 

kun. P. Patlaba tarė kenčian
čios ir kovojančios Lietuvos 
laisvam pasauliui skundą. Mi
nėjimą sveikino sekertorius p. 
Rajeckas, adv. Nadas Rastenis, 
kun. Marčiulionis, p. Rastenie
nė ir du reti svečiai, lietuviai 
jaunuoliai: vienas sunkių ir il
gų kovų užgrūdintas Korėjoje, 
o antras — tik ką pasiekęs 
USA per Švediją, prieš 6 mėn. 
ištrūkęs iš vergaujančios tėvy
nės. Šie jaunuoliai padarė ir il
gesnius pranešimus ir atsakinė
jo į klausimus. Jų apsilanky
mas ir suteiktos žinios buvo la
bai karštai ir dėkingai priim
tos. Paskaitą skaitė buvęs Vil
niaus Universiteto prof. Dr. 
Krivickas, iškeldamas lietuvių 
tautos amžiną troškimą būti 
laisva.

Meninę minėjimo programą 
gražiai atliko dramos aktorius 
J. Palubinskas, padeklamuoda
mas ištrauką iš Kazio Inčiūros 
veikalo “Savanorio duktė”, iš 
Aschilo “Prikaltas Prometė
jus”, jo skundą prie uolos, ir 
Aisčio “Partizano šermenys”. 
Solist. Andriekus, akompanuo
jant Lilijai Bekedskienei, pa
dainavo Kelpšos “Ne margi 
sakalėliai”, poeto Nado Raste
nio vertimą “Linksma man bū
tų” ir Vanagaičio “Stasys”.

Lietuvos laisvinimo darbui iš 
visuomenės parinkta aukų. Su
rinkta 438.31 dol. Pabaigai bu
vo parodytos dvi filmos iš lie
tuvių baltimoriečių gyvenimo: 
viena, iškilmės iškabinant pa
minklinę lentą II-jo pasaulinio 
karo veteranų pavardžių ant 
šv. Alfonso bažnyčios sienos, ir 
kita — iškilmės aplankant Lie
tuvos Ąžuolą Anapolyje 1951 
m. pavasarį. Filmos buvo laba’ 
domios

Bridgeport, Conn.
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas įvyko 
vasario 16 d. parapijos svetai
nėje, 7 vai. vak. Minėjimą pra
dėjo parapijos choras, vad. A. 
Stanišausko, sugiedodamas Lie
tuvos ir Amerikos himnus, taip
gi choras pagiedojo “Lietuva 
brangi — Naujalio, ir “Kur gi
ria žaliuoja”. Maldą “Be Moti
nos Tėvynės” — B. Brazdžio
nio padeklamavo H. Janonie
ne. Solo ‘Kur bakūžė samano
ta” — Šimkaus padainavo O. 
Janušienė. “Gedulas” — Kača- 
nausko, “Leiskit į tėvynę” — 
Pociaus, padainavo Valter Ba
rius. Chorui ir solistams pianu 
akompanavo A. Stanišauskas.

Kalbėjo kun. J. V. Kazlaus
kas, J. Audėnas ir H. Blazas. 
Aukų surinkta $83.33.

A. S.

Įėjo, paskum pradėjo* dreban
čiu balsu:

— Ėjau per ežerą, vakare, 
toks vėjas, properšos... — ir už
sikirto.

— Na, kas nutiko, kas, ar- 
ar nuskendo?

— Ėjau ežeru ir... radau An
tano kepurę, odinę. Jis šiandien 
nusipirko, — ištraukė iš po 
skverno ir padėjo ant stalo.

— Dievulėliau tu mano, tai 
išgąsdinai. Maniau, kad kas 
nuskendo. Sėskite, aš tuoj ar
batos. Tuoj pakelsiu Antaną.

— Jis.... miega?
— Taip, labai apsidžiaugs, 

kad susirado kepurė. Jis važia
vo per ežerą, ir vėjas ją nu
traukė, nunešė į šaltiniuotas 
vietas, bijojo eiti...

— Hm,—sumykė Laurynas, 
pakramtė ūsus.

— Kas jum? Sako, jūs pyko
te dėl to6 kepurės. Nors mums 
nesiseka, bet nebijokite: skolą 
grąžinsime. Sėskite, aš prikel
siu ir Reginutę.

— Ne, ne, aš skubu, norėjau 
tik kepurę užnešti. Negalvoki
te, kad aš titnagas. Skolos — 
nereiks.... Labąnakt! — prie 
durų Laurynas sustojo. —Ne
nusiminkite, kaimyne, jums se
kasi, suradau kepurę, naują gy
veninių! — jis uždarė duris, iš
ėjo j kiemą, (į kelią, į sušalusį 
kelią.

' J. GRUŠO ‘TĖVAS’ SCENOJE BAŽNYČIA IR PASAULIS
CLEVELAND, OHIO

Ši 4 veiksmų drama narplio
ja šeimos kivirčą: turtingas ū- 
kininkas Budrys, norėdamas 
matyti savo sūnų Karolį agro
nomu ir nepritardamas jo pa
sirinktai muziko profesijai, 
prieš trejus metus išvarė jį iš 
namų. Motinos rūpesčiu grįžta 
dabar sūnus namo ir bando su
sitaikyti su tėvu, bet skersai 
kelio atsistoja mažažemio Ky
barto, Budrio kaimyno, byla 
dėl • žemės — Karolis liudija 
Kybarto naudai, Budrys bylą 
pralaimi ir pagaliau, nespėjęs 
pasirašyti nepalankaus savo 
šeimai sudaryto testamento, 
miršta. Taigi į dramą įpinama 
ir gėrio idėja, nes sūnus, pasi
rinkdamas tiesos kelią, atsisto
ja prieš savo tėvą, tam tikro
mis vekselinėmis kombinacijo
mis siekiantį Kybarto žemės.

Veikalą režisavo akt. P. Ma
želis, vaidino: K. Cicėnas (Bud
rys), J. Pėterienė (jo žmona), 
Z. Dučmanas (jų sūnus), J. 
Damušienė (Budrio motina), 
A. Liutkus (sodininkas), M. 
Samsonaitė (jo duktė gimna
zistė), P. Lėlys (Kybartas), 
Alf. Braziulis (teisėjas), V. 
Mazoliauskas (advokatas), V. 
Žitkiūtė (advokatė), A. Geleži- 
nytė (liudininkė), M. Mickevi
čius (teismo anstolis), R. Apa
navičius (testamento rašyto
jas).

“Tėvas” yra sudėtinga psi
chologinė drama, reikalaujanti 
pajėgių aktorių. Čia ją vaidino

Varg. V. Burdulio paruošta tautinių Šokių grupė atlieka savo programą 
1M LDS kuopos suruoštoj spaudos dienoj VVorcesterj.

ROCHESTER. N.Y.
Tėvynė šaukia — radijo 

montažas

Rochesterio lietuvių radijo 
valandėlė (per radijo st. WR- 
NY) Vasario 16 dienos proga 
perdavė labai įspūdingą Lietu
vos Nepriklausomybės pami
nėjimo programą. Programa 
buvo pradėta giesme Malda už 
Tėvynę (atlieka choras ir var
gonai). J. Morkūnas (čia gi
męs) angliškai pasakė labai 
karštą ir patriotinę kalbą, ku
rioje iškėlė žymesniuosius Lie
tuvos istorijos bruožus, dabar
tinės tragedijos faktus bei bol
ševizmo grėsmę laisvąjaną pa
sauliui. Savo kalbą jis baigė 
tvirtu tikėjimu, kad bolševiz
mas ris tiek gaus galą. J. Mor
kūno kalba buvo drąsi, įtiki
nanti ir jis giliai palietė ne tik 
savųjų, bet ir svetimųjų širdis.

Po to buvo atliktas St. Pil
kos dainos ir žodžio montažas 
TĖVYNĖ ŠAUKIA. Režisavo 
akt. J. Kaributas, atliko: VI. 
Sabaliauskienė, Iz. Stankaitie- 
nė, J. Kaributas ir akordeonu 
pritarė Vyt. šlapelis. ‘Tėvynė 
šaukia” montažas buvo atliktas 
įspūdingai. Dainos ir deklama
cijos praskambėjo su giliu įsi
jautimu ir įtikinančiai. Klau
sytojams montažas padarė gilų 
ir neužmirštamą įspūdį. 

SPAUDOS NAUJIENA
FAUSTO K I R š O S

ŠVENTIEJI. AKMENYS 
DIDAKTINIAI EILĖRAŠČIAI

|9etttą>prpl| Pr. 'M.' Gražus iail. .T. Valiaus "iršelis.
Galima gaiin •‘DARdtNIN’tfo” ADMINISTRAClrfOit: «M> Bo*hwfak

Avė., Brooklyn, 21, N. Y. Kaina 2 dol

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

MARIJA KALBA PASAULIUI
264 pusi., 18 paveikslų, kaina 2 doL

‘ t »? '

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
FATIMOS KNYGA, 122 Canton St, Stoughton, Mam.

scenos mėgėjai, režisuojami ak
toriaus profesionalo. Šiuo po
žiūriu vaidinimą vertinant, vai
dintojai savo uždavinį atliko 
gerai. Jie žiūrovą įtikino —žiū
rovas su dėmesiu sekė veiksmo 
eigą ir savo paties pergyveni
mu reagavo į scenoje rodomą 
gyvenimą. Iš mėgėjų vargu ar 
galima daugiau ir reikalauti. O 
kaikurie (Damušienė, Liutkus, 
Cicėnas) davė net daugiau — 
jų vaidyboj švysteldavo ir kū
rybinių momentų. Daugiausia 
ko pasigesta — tai bežodės vai
dybos. Juk psichologinėj dra
moj turi būti svarbus ne tik 
pats žodis, bet ir judesys, o y- 
pačiai pauzė, šito kaip tik trū
ko.

Dekoracijas nupiešė dail. V. 
Raulinaitis.

Vaidinimas buvo surengtas 
“Aidų” žurnalo vardu, didžiau
sią rengimo naštą pakėlė ener
gingojo K. Gaižučio pečiai. Ša
lia kitų reikšmingesnių paren
gimų ir Grušo ‘Tėvą” reikia 
įtraukti į Clevelando kultūrinių 
laimėjimų sąrašą. Ir šį kartą 
nedidelė lietuvių salė negalėjo 
sutalpinti visų norėjusių į ją 
patekti. ,

Po vaidinimo režisorius, de
koratorius ir artistai buvo ap
dovanoti gėlėmis, sukeltos 
jiems ovacijos, o šiltu žodžiu 
visiems padėkojo specialiai į 
Clevelandą atvykęs “Aidų” at
stovas S. Sužiedėlis. St. B.

H. Žemelis, ALT skyriaus 
sekretorius, kvietė visus lietu
vius remti Lietuvos laisvinimo 
darbą ir tam šventam reikalui 
negailėti aukų. Programa tru
ko 45 min.

— Vasario 16 d. minėjimas 
bus kovo 2 d. Rochesterio ALT 
skyrius Lietuvos Nepriklausa- 
mybės akto minėjimą ruošia 
kovo 2 d., sekmadienį. Minėji
mo iškilmėse dalyvaus vysk. V. 
Brizgys.

— Šv. Jurgio lietuvių para
pijos pradž. mokyklos seselės 
mokytojos Vasario 16 d. minė
jimą paruošė labai gražiai. Mi
nėjimas buvo atliktas vasario 
15 d. parapijos salėje. Vaiku
čiai sugiedojo Lietuvos himną, 
padainavo kelias lietuviškas 
dainas ir pasakė patriotinių ei
lėraščių. J. Morkūnas pabaigai 
parodė filmą iš Lietuvos gyve
nimo.

— šv. Jurgio parapija 1951 
metas baigė su pelnu. Per 1951 
m. buvo gauta pajamų: $28,- 
174.76 ir išlaidų: 23,727.38 (iš 
šios sumos spec. fondui— $3,- 
450.44), 1952 m. liko: $4,447.- 
38.

— Linksmas blynų vakaras. 
Vasario 23 d. parapijos salėje 
Rochesterio lietuvių bendruo
menė ruošia linksmą blynų va
karą. —sb.

• Kun. Vyt. Balčiūnas, šv. 
Kazimiero Kolegijos Romoje 
dvasios tėvas, sausio 29 d. Pon- 
tifikalmiame šv. Grigaliaus u- 
niversitete apgynė dizertaciją 
“Visų žmonių pašaukimas į 
krikščioniškąjį tobulumą pagal 
šv. Pranciškų Salezietį” ir ga
vo teologijos daktaro laipsnį. 
Dizertaciją įvertinta “magna 
eum Įaudė” laipsniu.

• Vokietijoje, paskutinėmis 
statistikos žiniomis, Katalikų 
bažnyčiai priklauso 21,6 milijo
nai (45,2 proc.) gyventojų, o 
protestantų — 24,4 milijonai 
(51,2 proc.), 1,5 milijono (3,2 
proc.) pareiškė nepriklausą jo
kiai religinei bendruomenei.

• Tarptautinio Eucharistinio 
kongreso, įvykstančio gegužės 
pabaigoje ir birželio pradžioje 
Barcelonoje, Ispanijoj, globos 
komitetą sudaro Ispanijos vy
riausybės galva, Ispanijos kar
dinolas Primas, Apaštališkasis 
Nuncijus, užsienių reikalų ir vi
daus reikalų ministeriai ir visi 
Ispanijos arkivyskupai.

• Vengrų Tautinis Komitetas 
JAV praneša, kad gruodžio 26 
d. kardinolo Mindzenty suėmi
mo metinėse prie Esztergom 
katedros durų buvo rastas di
delis gėlių vainikas su užrašu: 
“Tik trumpam laikui tu esi iš
vykęs. Tavo tikintieji tavęs lau
kia.” Netrukus susirinko dide
lė minia prie katedros durų ir 
pradėjo melstis. Vainikas buvo 
įneštas į katedros zakristiją.

• Budapešte vietoj nugriau
tos Marijos bažnyčios “Reg- 
num Marianum” pastatytas 
Stalino paminklas, kurį nuolat 
saugoja slaptoji policija, kad 
tikintieji paminklo nenugriau
tų.

• Vatikano spaudos tarnyba 
paskutiniu metu paskelbė, kad 
Rusijos užimtuose kraštuose kėlė didelį susidomėjimą Itali- 
(Europoje) 28 vyskupai yra jos katalikų tarpe.

KAS KĄ SAKE
Kraujo transfūzija kalta

Vienoje buvo suimtas už va
gystę austras Devizini. Dėl sa
vo baudžiamo elgesio jis įteikė 
teismui tokį paaiškinimą: 
“Kaip žinoma, aš esu ligi šiol 
nebaustas ir visuomet buvau 
padorus žmogus. Bet neseniai 
man buvo padaryta kraujo 
transfūzija. Galimas dalykas, 
kad man buvo įlieta kokio va
gies kraujo.”

Yra įsilaužėlių ir į kalėjimą
Svakopmunde, Pietų Afrikoj, 

policija kažkokiu reikalu pra
dėjo ieškoti piliečio, pavarde 
Clark, kurio jokiu būdu nega
lėjo rasti. Tik vėlai vakare 
jis buvo aptiktas kalėjime. Jis 
ten l>uvo įsilaužęs aplankyti 
trumpą bausmę atliekančią 
žmoną.

Rimtas pagrindas
Už susisiekimo nuostatų 

peržengimą patrauktas teismo 
atsakomybėn anglas paprašė 
teisėją jo byla atidėti ligi ru
dens, nurodydamas, kad dabar 
jis turi vykti meškeriot. Tei
sėjas atsakė, kad ir jis dabar 
turįs vykti meškeriot, ir kalti- 
tinamojo prašymą patenkino.

Be reikalo gynėsi
Vienam vokiečiui grėsė pavo

jus, kad bus atimtas leidimas 
vairuoti automobilį, nes buvo 
įtartas, jog įgėręs važiavo. Kal
tinamasis gynėsi, bet kraujo a- 
nalizė buvo jo nenaudai. Tyri
mo laboratorijos pranešime bu
vo parašyta: “Alkoholyje mažo 
kraujo žymės.” 

kalėjime, 5 deportuoti ir 16-kai 
vienokiu ar kitokiu būdu su
trukdyta eiti pareigas. Romos 
dienraštis, pateikdamas šią sta
tistiką, pastebi, kad tokio žiau
raus tikėjimo persekiojimo is
torija nežino, bet katalikai yra 
tvirti, kovodami už Kristaus 
tiesą, ir juos stiprina Išganyto- 
jaus žodžiai, kad ir pragaro 
vartai jos nenugalės.

• Kun. Feliksas Jucevičius 
Pontifikaliniame šv. Grigaliaus 
universitete vasario 8 d. apgy
nė dizertaciją “Stepletton mok
slas apie Bažnyčios Instituci
ją” ir gavo teologijos daktaro 
laipsnį. Greitu laiku kuni. F. 
Jucevičius ruošiasi emigruoti
į JAV.

• Olandijoje prieš kurį laiką 
buvo paskelbtas vajus “Vieną 
automobilį Dievo tarnybai”, 
kuris turėjo būti padovanotas 
Vokietijos kunigui, dirbančiam 
diasporoj pastoracijos darbą. 
Per du mėnesius buvo surinkta 
aukų 105-kiems automobiliams 
nupirkti. Automobiliai bus 
greitai nupirkti ir perduoti Va
karų Vokietijos kat. kunigams, 
dirbantiems tarp pabėgėlių.

• “L’Osservatore Romano” 
vasario 2 d. išspausdino Tėvo 
J. Vaišnoros straipsnį apie ar- 
kiv. J. Matulevičių, jo 25 metų 
po mirties sukaktuvių proga. 
Straipsnyje apžvelgta visas šio 
didžiojo vyro gyvenimas ir dar
bai.

• “II Quotidiano” vasario 7 
d. atspausdino Carlo Adami il
gą straipsnį apie katalikų padė
tį Lietuvoje. Autorius labai* iš
samiai nušviečia persekiojamos 
Kat. Bažnyčios padėtį Lietuvo
je, duoda statistikos apie depor
tuotus ir kalinamus dvasiškius 
bei tikinčiuosius. Straipsnis su

Vaikai negali laukti
Budapešte “Nepszava” laik

raštis smarkiai užsipuolė nak
tinių puodų pramonę. Vienam 
vaikų darželiui tų puodų užsa
kius, vietoj jų buvo gauta ja
poniškų vazų, kurios skirtam 
reikalui pasirodė visai netinka
mos. Laikraštis smarkiais žo
džiais puola įmonę ir įrodinėja, 
kad vaikai ligi vasario mėnesio 
negali laukti, kada, kaip įmo
nės vadovai pareiškė, bus pa
gaminta reikalaujamų puodų.

Kita reikalu
Tėvas išmėtė pro duris duk

teriai besiperšantį jaunuolį ir 
priedo dar stipriai įspyrė į sė
dynę. Bet rytojaus dieną iš
mestasis vėl pasirodo.

— Ką?! —suriko tėvas. — 
Ar tu ir vėl čia?

— Atleiskite, — tarė jaunuo
lis, — aš atėjau visai kitu reika
lu. Norėjau paklausti, ar jūs 
nesutiktumėt įstoti į mūsų 
futbolo komandą?

PAIEŠKAI' savo brolio AUGUS
TO JESIULIO, apie 63 metu 
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
ką šiuo antrašu:

JOSEFA VAICftN'AS
Rua Maestro Gardim 1125 
Sao Paulo, Braml, S. A
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Kai buvau Korėjoje
(Tęsinys iš praeito numerio)
— Joe! Jūs visi miegate, šė

tonai!
Pašokau ir tryniau akis. Tai 

buvo būrio vadas. Buvau už
migęs. Nė nepajutau, kaip akys 
užsimerkė begalvojant. Išsi
gandau ne todėl, kad būrio va
das rado mus miegančius. Mes 
palikom automatinį ginklą be 
priežiūros ,ir tuo visas mūsų 
būrys atsidūrė pavojuje.

Ėmiau purtinti draugus, šie, 
mirties išgąsčio pagauti, pašo
ko ant kojų.

— Penkiasdešimt procentų 
tarnyba turi būti visą naktį,— 
pranešė vadas ir įspėjo apie pa
vojų.

— Po šimts pypkių, — nusi
keikė Bill, — taip užmigau 
kaip namie...

— Aš irgi, — atsakiau.
— Sakai, penkiasdešimt, 

Joe? — vėl paklausė ir, pama
tęs, kad Pepsis dar tebemiega, 
ėmė jį tąsyti į šonus. Šiam net 
šalmas nulėkė ir pradėjo ristis 
nuo kalno žemyn. Sukėlė bai
sų triukšmą daužydamasis į 
uolas ir šakas.

— Tu nenaudėli, dar miego
si! — šaukė Bill, — Nežinai, 
kad turime budėti

Vaikinas išsigando ir nežino
jo, kas čia atsitiko. Aš tylėjau, 
nes mačiau, kad visi trys čia 
kalti. Kaimyninėse duobėse ir
gi sujudo šešėliai. Visus pakėlė 
staigus šalmo kritimas. Aš pa
sikėliau ir nuslinkau prie keletos 
šalimais esančių apkasų. Turė
jau juos perspėti, kad budriai 
sektų lauką. Sunku buvo pa
matyti veidus ir atspėti, kas ir 
kur apsikasęs. Visur reikėjo sa
kyti slaptažodžius. Slinkdamas 
visur girdėjau liečiant ginklus 
bei granatas.

Kai už pusvalandžio grįžau į 
kulkosviadžio lizdą, Bill vėl 
miegojo. Jaunas, dar kovoj ne
patyręs padėjėjas, pritūpęs 
prie kulkosvaidžio, stengėsi į- 
žiūrėti tamsą, kuri kaip siena 
čia pat prieš akis viską dengė.

— Eik miegoti, seržante, — 
jis man tarė, kai įvirtau į ap
kasą.

— O tu nenori miego?
— Dabar nenoriu, gal vėliau.
— Tik tu būk budrus ir ne- 

pražudy savęs ir viso būrio,— 
tariau jam, sėsdamasis į kam
pą. Jaučiau, kaip jį paveikė 
šitie žodžiai. Jis buvo apsisupęs 
antklode. Nors ji buvo šlapia, 
bet vis tiek buvo šilčiau. Tyliai 
nutraukė ją nuo galvos ir atsi
klaupęs prisišliejo prie apkaso 
krašto, kur buvo kulkosvaidis. 
Neabejoju, kad jo akys buvo 
įsmeigtos į kiekvieną vietą, 
kur tik pasigirsdavo mažiau
sias garsas. Aplinkui buvo pil
na visokiausių balsų. Atrodė, 
jog visur pilna priešų. Visose 
pusėse girdėjos šnabždesys, 
šliaužimas ir šakų tratėjimas. 
Be abejonės tai buvo įvairūs 
nakties šliužai, gyvatės, driežai 
ir peles, kurių čia buvo tūkstan
čiai. Dažnai tačiau atsitikda
vo, kad galvoji, jog nakties gy
vūnas šliaužia, o iš tikro tuoj 
prasiveria pragaras. Priešas 
mėgdavo, prisidengęs tamsa ir 
gyvūnų garsais, prislinkti taip 
arti, kad nespėdavome pašokti 
iš apkasų ir apsiginti.

— Reikia užmigti, — paga- 
vojau, bet bijojau pasitikėti 
vaikinu.

— O kas būtų, jei jis vėl už
migtų, leisdamas priešą pra
smukti pro taip svarbų praėji
mą? — dingtelėjo į galvą min
tis... — Priešas gal mūsų ir ne
pastebėtų, jei nežino, kad mes 
čia apsikasę. Bet vėliau kur 
mes atsidurtume. Kas atsitiktų 
su tais» kurie, pasitikėdami 
mumis, ramiai ilsis.

Tos mintys mane kėlė nuo 
žemės.

— Geriau aš budėsiu, —nu
tariau.

— Kodėl nemiegi? — tarė 
Pepsi, pąmątęs, kad aš atsikė
liau.

— Nesinori. Žiūrėk, jei tu 
jauties pavargęs, eik į mano 
vietą, aš pabudėsiu. — užklau-

Sgt JUOZAS A. STARICENKA 
(Iš mano atsiminimų Korėjoje)

siau jį. žinojau, kad jam buvo 
staigmena gauti tokią lengvatą. 
Dažniausiai tie naujieji, pakai
tui ar papildymui atsiųsti, 
daug iškentėdavo nuo senesnių
jų. Niekas jų neužjausdavo. 
Jiems kraudavo daugiau tarny
bos. Jie daugiau ir vargdavo, 
nes buvo neįpratę. Senesnieji 
tyčia, kad juos įbaugintų, pasa
kodavo baisiausių dalykų apie 
frontą.

— Žiūrėk, — sakydavo jie,— 
koks mano durtuvas kruvinas, 
net apkepęs krauju, —ir jam 
rodydavo surūdijusį, aptekusį 
žemėm durtuvą.

— Tai kur tu jį įkruvinai?— 
klausdavo nustebęs naujokas.

— Nagi į kino pilvą...
— Kodėl nenuvalai?
— O kur čia suspėsi nuvaly

ti, juko tuoj vėl iškruvini.
Naujoką net šaltas prakaitas 

išpildavo, girdjnt tokias kalbas.
Man būdavo gaila jų. Juk ir 

aš tą patį pergyvenau, patekęs 
į frontą. Nors ir žinojau, kad 
tai išpūsta pūslė, bet vis tiek 
imdavo šiurpas.

Šis, kuris buvo su manim 
duobėj, buvo vienas iš drąses
nių ir šaltesnių. Vos jis pateko 
į mūsų būrį, pastebėjau, kad 
jis drąsus ir gabus. Tad ir pa
skyriau prie kulkosvaidžio. Jis 
nepasitikėdavo kitais ir daug 
jų neklausinėdavo. Visuomet, 
kai jam buvo kas neaišku, 
kreipdavosi į mane. Jis žinojo, 
kad aš “dypukas” ir sakė, kad 
jo tėvai atsiėmę keletą šeimų iš 
Vokietijos. Nežinojo tik kokios 
tautybės. Buvo rimtas, išsilavi
nęs. ir gilių minčių jaunuolis.

— Eik į mano vietą ir snūs-

New Yorko apylinkės mo
kyklose šiuo metu siaučia tymų 
epidemija. Ji savo liguistu spar
nu gana stipriai yra palietusi 
Brooklyną. Nemaža lietuviukų, 
tiek mokyklose tiesioginiai, 
tiek namuose netiesioginiai, yra 
išstatyti tos ligos pavojun. Pa
skaitykite šitas eilutes, jos 
jums padės apsaugoti savo vai
kučius nuo nelemtos ligos ir 
nuo jos komplikacijų.

Kas tie virusai?
Tymai — juos gydytojai va

dina Mortrilli, angliškai Meas- 
les — yra užkrečiama liga. Jos 
sukėlėjas yra mažutis mikroor
ganizmas iš vadinamųjų virusų 
grupės. Virusais gydytojai va
dina tuos mažiukus ligos sukė
lėjus, kurie tik paskutiniu me
tu pasisekė mokslininkams pa
matyti labai komplikuotu in
strumentu, vadinamuoju elek
troniniu mikroskopu. Tiesa, a- 
pie tuos virusus gydytojai ži
nojo ir anksčiau, mokėjo jų su
keltąsias ligas pažinti ir jas gy
dyti. Geriausias pavyzdys tokio 
virusinio susirgimo yra raupai, 
kurių apsisaugoti mus išmokė 
garsusis britų gydytojas Ed- 
ward Jenner (1749-1823). Tas 
šviesusis žmogus išmokė pa
saulį apsisaugoti raupų, net 
pats tiksliai nežinodamas sukė
lėjo ir pats savo akimis to su
kėlėjo nematęs. Jo nuopelnas 
medicinai ir žmonijai toks dide
lis, kad raupai, nuo kurių mes 
skiepijamės į ranką, galima sa
kyti, yra beveik išnykusi liga, 
ar dar, tikriau tariant, tai vie
nintelė liga, kuri tikrai yra me
dicinos nukariauta.

Šio straipsnio apimtis nelei
džia mums gilintis į tuos medi
cinos mokslo nuostabius pa- 
kraščiukus, kuriuose mes ras
tume, kaip tas sukėlėjas pažįs
tamas. atpažįstamas, kaip jis 
auginamas, kaip jis persodina
mas. ir kokis jo dydis, ir ką jis 
labiausia valgyti mėgsta. Pali
kime tai kuriam kitam pasikal
bėjimui. Geriau eikime tiesiai 
prie pačios tymų ligos.

telk, — atsakiau ir, peržengęs 
miegantį Bill, pritūpiau prie 
kulkosviadžio. Jis tingiai pasi
kėlė ir, nulindęs j apkaso kam
pą, susirietė į kamuolį.

Dabar tik, pajudėjęs iš vie
tos, pajutau šaltį. Ėmė krėsti 
drebulys. Užsisagsčiau apykak
lę ir pasitaisiau rankšluostį, ku
rį nešiojau (kaip ir visi) ant 
kaklo kaip šaliką. Žvilgterėjau 
į laikrodi. Pusę pirmos. Vidur
naktis.

— Pats pavojingiausias lai
kas, — dingtelėjo į galvą min
tis. Išėmiau iš kišenių granatas 
ir patogesnėje vietoje pasidėjau 
prieš save. Teturėjau tik ketu
rias: dvi šviečiamas ir dvi
sprogstamas. Pradžiai užteks. 
Pradėjau klausytis, spausda
mas automatinį karabiną.

Tamsa, kaip mirties šydas, 
dengė visa. Nieko negalėjau į- 
žiūrėti. Dažnia pasigirsdavo 
garsas su staigia trumpa švie
sa. Tai mūsų artilerija užpaka
lyje šaudo. Tada dar silpniau 
akys įžiūrėjo artimiausius 
daiktus. Kadangi ir taip silpnai 
tegalėjau matyti, tenaudojau 
tik ausis. Užsimerkiau ir įsi-, 
tempęs klausiausi.

Garsų aplinkui begalės. At
rodo, kad tyliai kažkas slenka 
pilvu. Pirštais palieti granatą, 
bet staiga trenkdavo užpakaly
je artilerija, per galvą perlėk
davo švilpdami sviediniai ir 
sprogdavo kalnuose. Tada vis
ką užtrenkdavo kalnų aidas. Po 
to vėl klausais ir vaizduojies, 
kad slenka priešai. Vėl nori 
mesti granatą, bet susilaikai: 
jei ten nieko nebūtų, tai tik 
save išduotam Tada jau tik
rai gautum į kailį.

— Dar lauksiu, — pagalvo
jau ir, sulaikęs kvėpavimą, įsi-

mokytoja pavaro vaiką 
namo...

Sakykime, kad jūs, kurie šias 
eilutes skaitote, turite 7 metų 
berniuką ir kokių 3 metų mer
gytę. Gyvenimas eina gražiai ir 
laimingai. Jūsų berniukas, vie
ną popietį grįžęs iš mokyklos, 
vakare pasakoja, kad mokyto
ja iš mokyklos šiandien paleido 
ęamo jūsų berniuko draugą, 
kuris visai šalia jo sėdėjo mo
kykloje. Anam berniukui pasi
rodė išbėrimas, — tai mokytoja 
išsigandusi išgrūdo jį namo. 
Kasdieniais savo rūpesčiais už- 
sėmę, jūs net nelabai atkreipė
te dėmesio, kas jūsų vaiko pa
sakojama. Gerai dešimčiai die
nų praslinkus, jūsų berniukui 
pradėjo skaudėti gerklė, jis 
pradėjo storu lojamu balsu 
kosėti ir jo akytės pasidarė 
raudonos. Paguldėte jį anskčiau 
tą vakarą, ir viskas. O kitą die
ną jau ir jį mokytojai parsiun
tė namo, pasakydama, kad jū
siškis serga tymais. Tai kas
dieninė ligos istorija.

Tymais vaikai užsikrečia 
dažniausia susibūrimuose, mo
kyklose, arba tiesioginiu ryšiu 
su sergančiais. Tie mažieji li
gos sukėlėjai — virusai gyve
na susirgusio vaikiuko gerklė
je, nosyje ir visame viršutinia
me kvėpuojamajame trakte. Li
goniui kosint lašiukai, pilni 
prikrauti tų virusų, pasiekia 
sveiką veiką, o už 10-14-21 
dienos pati liga prasideda. Tas 
laikas nuo užsikrėtimo iki ligos 
pasirodymo vadinasi inkubaci
niu periodu.
. ..liga gali nuvaryti j kapus

Tymų liga pati savaime nėra 
jau tokia baisi ir pikta, bet, 
visa nelaimė, kad su ja kartu 
mėgsta eiti kiti susirgimai, ku
rie daug vaikučių gali nuvaryti 
į kapus. Dėl to reikia kai ką 
daugiau žinoti. Nereikia mums 
žinoti, kaip ta liga pažįstama, 
— tai jau gydytojo darbas,— 
bet reikia įsidėmėti, kad jei ku
ris iš jūsų vaikų turi tempera
tūros, storu balsu kosi, jam a- 
šaroja ir labai paraudusios a-

Komunistų sukeltas Korėjos karas milijonams žmonių suardė gyve
nimu ir atnešė baisų vargą. Ypač nuo jo kenčia vaikai, kurių daugelis 
neteko tėvų ir pastogės, čia matome, kaip tiems nelaimingiems vai
kučiams teikia pagalbą N.C'.VV.C. atstovas.

klausiau į taką, kuris lenkėsi 
priešais, keletą jardų žemiau 
mūsų apkaso. Tai pagrindinis 
takas, kuriuo tikriausiai eitų 
priešas. Todėl čia ir pastatėm 
kulkosvaidį.

Ėmė krėsti drebulys, nes ne
judant buvo šalta šlapiuose 
drabužiuose. Rankose spau
džiau granatą ir klausiau.

Netoliese, kairiame šone, 
trakštelėjo šaka, kitame šone 
kažkas lyg būtų praėjęs pro 
krūmą, drabužiais palietęs ša
kas. Priešais, kur takas ateina 
iš apačios, kažkas lyg sugirgž
dėjo. Atrodė, lyg temptų ne
teptus ratus. Sugirgždėjo ant
rą, trečią sykį ir vėl, ir vėl 

GYD. PRANAS J. DULEBAITIS

kys, — klauskite gydytojo, di
delių nemalonumų bus išveng
ta.

Žmogus persirgęs tymais vie
ną kartą, daugiau tymais, at
rodo, jau ir nebeserga. Gydyto
jai tą reiškinį vadina įgytu ak
tyviu imunitetu. Medicina žino 
priemonių, kaip tokį imunitetą 
sukelti dirbtinėmis priemonė
mis, arba kaip užbėgti už akių 
susirgimui/

Prilimpa ir kitos ligos
Tymai, kaip minėjau, labai 

dažnai lydimi kitų pašalinių su
sirgimų, kurie gali sukelti pik
tus ausies uždegimus, pridaryti 
žalos, kad gali atsirasti plaučių 
uždegimas, o ne taip jau retai 
ir tikrai piktas smegenų ar 
smegenų plėvės uždegimas. Dėl 
to reikia, kad vaikas būtų tik
rai geroje priežiūroje. Medici
niškoji patirtis sako, kad kom
plikacijos prie tymų dažniausia 
užpuola vaikus, kurie yra jau
nesni negu penkerių metų am
žiaus.

Dabar grįžkime prie jūsų šei
mos, kur septynerių metų ber
niukas jau serga tymais. Kas 
bus su mergyte? O blogiausia, 
kad jinai vos trejų metų, taigi, 
galimas daiktas, kad jai kartu 
su tymais gali būti ir tos nelem
tos komplikacijos. Pagaliau, 
galima tikėti, kad jinai jau už
sikrėtusi. O užsikrėtusi dėl to. 
kad berniukas turi tymus ir 
pats didžiausias galimumas už
sikrėsti yra ne tik tada, kai 
išbėrimas pasirodo, bet dar ir 
prieš išbėrimui pasirodant. Štai, 
šioje vietoje prasideda didysis 
rūpestis. Visa laimė, kad medi
cina žino, kaip šią problemą 
spręsti. Aš kalbėjau apie imu
nitetą. Tą imunitetą prieš ty- 
•mus gali jūsų dukrytei sukelti 
jūsų gydytojas.

Dabar dar nelaikąs sirgti 
tymais, paskui...

Gydytojas nekomplikuotame 
atsitikime tą reikalą spręstų 
taip. Jis galvotų, kad mergytei 
dabar nereiktų sirgti tymais. 
Tas būtų perdaug pavojinga.

Pagaliau sustojo. Kaip toli tai 
galėtų būti? Takas už kokių 
trisdešimt jardų staiga kyla 
aukštyn, jei būtų toliau, aš ne
galėčiau girdėti, nes tai būtų 
apačioj šlaito. Ėmiau nerimau
ti-.

Tyliai kaire koja pradėjau 
spirti Bill į šoną ir įtempęs dė
mesį sekiau girgždėjimą.

— Kas yra? — rangydama
sis pusgarsiai pradėjo Bill.

— Atrodo, turime svečių, — 
tariau, — kelk Pepsy.

Staiga girgžtelėjo visiškai ar
ti ,mūsų apačioje. Truktelėjau 
lauk granatos saugyklį ir sušu
kęs paleidau tiesiai į tą vietą.

(B. d.)

Dėl to jis suleistų jai tymais 
sirgusio žmogaus kraujo, tik
riau tariant, tik vieną specialią 
dalį tokio kraujo, vadinamuo
sius globulinus, ir jūsų mergytė 
būtų 40-60 dienų apsaugota nuo 
tymų. Bet čia yra labai svarbu, 
kad tas vaistų suleidimas būtų 
padarytas nevėliau kaip pen
kioms dienoms praslinkus nuo 
to laiko, kai mergytė susitiko 
su tymais sergančiu. Tuo būdu, 
tais globulinais galima vaikus 
apsaugoti nuo tymų. 
Gaila, kad tas apsaugojimas 
tesitęsia tiktai apie 60 dienų. 
Tų globulinų suleidimą, jei vėl 
reikalas būtų, galima pakarto
ti ir tuo būdu galime ligos pa
sirodymą nutęsti, iki mergytei 
bus daugiau kaip penkeri me
tai, ir tik tuomet jau leisti jai 
persirgti tymais.

Kokis baisus pasakymas! 
Leisti vaikui sirgti tymais Tai 
būtų beveik beširdiška. Nekal
tinkite savo gydytojo; medici
na ir čia gali jums pagelbėti. 
Tada, kai vaikas yra buvęs kar
tu su tymais sergančiu, kai 
jis gali būti apsikrėtęs, o yra 
vyresnis negu 5-rių metų ir 
reiktų, kad jis tymais persirg
tų. kreipkitės pas gydytoją. Jis 
suleis vėl tų pačių žmogaus 
kraujo globulinų, kurie paveiks 
jūsų vaikutį taip, kad jis sirgs 
daug švelnesne tymų forma, 
vadinamąja modifikuota for
ma.

Ncvisada gera turėti 
mažiau rūpesčių

Šias eilutes rašantis pasirįžo 
su jumis pasidalyti žiniomis tik 
dėl to, kad iki šio laiko kai kur 
lietuviuose buvo paprotys vi
siems vaikams leisti sykiu per
sirgti tymais, vietomis sveikus 
su susirgusiais net guldant į vie. 
ną lovą .kad tėvams būtų vie
nas ir tas pats sergamas rū
pestis. Kaip matote, tai būtų 
klaidinga, jei nors vienas šei
moje yra jaunesnis negu 5-rių. 
metų.

Tie žmogaus kraujo globuli- 
nai yra gana brangus vaistas, 
tačiau miesto viešosios sveika-

PAX ROMANA VEIKLA IR
BCSIMASIS KONGRESAS

Lietuviai vėl gyviau įsijungia į Pax Romana darbą
Dr. VL Viliamas

Pax Romana — tai didelė 
tarptautinė katalikų intelegen- 
tų organizacija — veikianti 
dviem kryptimis: studentų ir 
intelektualų. Intelektualų sam
būris (Mouvement Internatio- 
nal dės Intelectuels Catho- 
liųuęs, arba angliškai Intema- 
tionkl Catholic Movement for 
Intelectual and CulturaI Af- 
fairs) apima 35 kraštų ir dau
giau kaip 50 katalikų intelek
tualų susivienijimų. Pax Ro
mana Intelektualų sambūry 
Ateitininkų Federaciją atsto
vauja Ateitininkų Sendraugių 
Sąjunga, kaip tautinis ir pil
nateisis narys. Tie santykiai 
buvo užmegsti Atetininkų Sen
draugių Sąjungos pirmininko 
dr. VI. Viliamo, labai gyvai šį 
reikalą remiant J. E. vysk. V. 
Brizgiui ir dr. E. Turauskui. 
Tie ryšiai, kuriam laikui buvo 
nutrukę, bet dabar vėl pilnai 
atstatyti to paties asmens, kaip 
Ateitininkų Sendraugių S-gos 
JAV sekretoriaus, padedant 
kun. dr. J. Novickiui.

Artimiausieji Pax Romana 
darbai yra toki. Balandžio 16- 
21 dienomis Salzburge, Austri
joje, organizuojama studijų sa
vaitė. Pagrindinė studijų savai
tės tema: “Tėvų teisė mokyklų 
atžvilgiu.” Ten bus nagrinėja
ma visa eilė klausimų, kaip: šei
mos būklė auklėjimo problema
tikoje, tėvų teisės į vaikus ir į 
mokyklas pagal kanonų teisę ir 
pagal įvairių kraštų valstybi
nius įstatymus, valstybės teisės 
ir pareigos auklėjimo ir mokyk
lų atžvilgiu ir kt. įvedamąsias 
paskaitas, be kitų, skaitys: P. 
Harmel, Belgijos švietimo mi
nisteris, prof. Knoll, prof. F. 
Schneider, Ed. Lizop.

XIII Pax Romana kongresas 
įvyks 1952 m. Kanadoje. Ple
narinė egzekutyvo sesija įvyks. 
Toronte rugpjūčio 22-24 d., o 
pats kongresas nuo rugp. 26- 
29 d. vyks Montrealy ir rugp. 
31 d. — rugsėjo 1 d. Quebece. 
Čia Pax Romana kongresas bus 
surištas su Lavai universiteto 
šimtmečio sukakties minėjimu. 
Pagrindinė kongreso tema: 
“Universiteto misija”. Tuo 
klausimu bus visa eilė paskai
tų. kuriose bus plačiai nagrinė
jami su pagrindine tema susiję

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
Naujas ateities energijos 

šaltinis
Ligi šiol ugniakalniai buvo 

tik žmonijos nelaimė. Dažniau
sia jų srity vykstantieji žemės 
drebėjimai daugiau kartais pa
darydavo žalos kaip atominė 
bomba. Antai pernai metais į- 
vykusio Indijos Asamo provin
cijoj žemės drebėjimo, kuris 
buvo jaučiamas net Tibete, Ki
nijoj ir Burmoj, buvo padaryti 
tokie sunaikinimai, kad atomi
nės bombos numetimo pasek
mės Nagasaki prieš juos visai 
nublanksta. Jei žmogus norėtų 
tokią katastrofą suruošti, tai 
jam reikėtų panaudoti bent 
1,100,000 atominių bombų. Bet 
žmonės stengiasi ir šias gam
tos jėgas panaudoti savo rei
kalams. Jau prieš kelioliką me
tų žmonėms atėjo į galvą pa
naudoti ugniakainių milžiniš
kus šilimos išteklius elektros 
energijai gaminti.

Pirmas tos rūšies bandymas 

tos įstaigos pasiryžo ateiti vai
kams pagalbon. Brooklyno 
sveikatos centras savo žinioje 
turi tokių globulinų gana žy
mius kiekius. Laikraščiuose 
buvo paskelbta, kad gydytojai 
tuos globulinus gali gauti pri
einamomis kainomis ar net ir 
veltui.

Taigi, atkreipkite dėmesio į 
savo sergančius vaikučius ir 
pasikalbėkite su savo gydyto
ju, nes medicina yra įdavusi jū
sų gydytojui ginklus saugoti 
jūsų veikų sveikatą.

klausimai. Atskiriems klausi
mams aptarti bus sudaryta net 
vienuolika komisijų. Jose bus 
nagrinėjama tokie klausimai: 
universitetas ir formavimas in
telektualinės asmenybės, uni
versitetas ir tiesos tyrinėjimas, 
įstojimo sąlygos ir studentų 
studijų bei veiklos organizavi
mas, mokomojo personalo rei
kalai, universitetas ir profesi
nis pasiruošimas, universitetas 
ir kultūra, universitetas ir val
stybė, universitetas ir tarptau
tinė visuomenė, universitetas ir 
Bažnyčia, katalikų universitetų 
vaidmuo, tų klausimų projektų 
tolimesnis vykdymas Pax Ro
mana organizacijoje.

Prie Pax Romana veikia ir 
įvairių specialybių sekcijos, 
kaip medikų, farmacininkų, fi- 
nansitų, inžinierių, juristų, me
nininkų, ir kitų. Tos sekcijos 
savo tarpe yra parodę gyvos 
veiklos ir tarpusavio susidrau
gavimo. Jos ruošia atskirus su
važiavimus, studijų savaites ir 
kt.

Prie Pax Romana jau nuo 
kurio laiko veikia nuolatinė ko
misija, kuri rūpinasi tremtinių 
katalikų intelektualų susivieni
jimais esančiais įvairiuose kraš
tuose. Tos komisijos pirminin
ku yra Roger Millot (prancū
zas), kuris kartu yra ir Pax 
Romana dabartinis pirminin
kas.

Pax Romana pradėjo leisti 
bibliografinį biuletenį “Scri- 
nium”. JAV jis metams kainuo
ja 3 dol. ir jį galima užsisakyti 
tokiuo adresu: R. P. Edward 
Stanford, 3900 Harewood St., 
Washington 17, D. C.

Ateitininkija Studentų Pax
Romana judėjime seniau labai 
gyvai reiškėsi. Jos generalinis 
sekretorius dabar yra: Bernard 
Ducret. Sekretoriato adresas: 
14, rue St. Michel, Fribourg, 
Switzerland. Pax Romana In
telektualų sambūrio generalinis 
sekretorius yra: prof. R. Su- 
granyes de Franch. Sekretoria
to adresas: 14, rue de 1 (Uni- 
versite, Fribougr. Su itzerland. 
Reškia padaryti visus žygius, 
kad ir Intelektualų sambūry 
Ateitininkija parodytų didesnio 
veiklumo.

buvo padarytas Italijoj, Valio 
della Infemo, kur buvo ugnia- 
kalny pragręžta ligi 250 metrų 
gilumo skylės. įtaisius tose sky
lėse vamzdžius ir leidžiant per 
juos vandenį, vanduo įkaista ir 
vandens gerai suka mašinas, 
gaminančias elektros energiją. 
Ši jėgainė, duodanti 10,000 ark
lio jėgų energiją, pasirodė visai 
rentabilinga.

Italų pavyzdys paskatino ir 
kitur imtis panašių bandymų. • 
JAV tokia vulkaninė jėgainė 
buvo pastatyta Kalifornijoj, 
kuri taip pat pasirodė visai ap
simokantis ir naudinga.

Ligšiolinis patyrimas duoda 
vilties, kad ateity ugniakalniai 
žmonijai sudarys žymų energi
jos šaltinį, šiuo metu yra užsi
mojimų imtis šio dalyko jau 
plačiu- mastu. Tokiu būdu elek
tros gamybos pirmiausia numa
toma imtis Afrikoj, kur įvairių 
technikos projektų vykdymą ir 
apskritai civilizacijos plėtimą 
labai trukdo energijos tiems 
reikalams stoka.

AR 2NAI, KAD....
— Jei žmogus norėtų vie- 

nais kiaušiniais misti, turėtų 
kasdien suvalgyti ne mažiau, 
kaip 37 kiaušinius.

— Beveik pusė visų žemės 
gyventojų maitinasi ryžiais.

— Špicbergene neauga joks 
augalas, aukštesnis kaip penki 
centimetrai.

— Vienas vokietis prie 
Dresdeno po dvidešimties metų 
pastangų išaugino obelį, kuri 
veda 52 rūšių obuolius.



B darbininkas

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PA-

BROCKTON,MASS

• Pasaulio Lietuviu Archyvui 
skirtąją istorine (archyvinę, 
bibliografinę, muziejinę ). me
džiagą ar korespondenciją pra
šoma siųsti Archyvo būstinės 
adresu: Pasaulio Lietuviu Ar
chyvas, 161 W. Marquete Rd.. 
Chicago 29, 11L. I SA.

• Kun. J. Jutkevičius parašė 
straipsnį apie lietuvių katallk. 
spaudą JAV. Straipsnį, papuoš
tą autoriaus fotografija, at
spausdino VVorcester. Mass. iš
einąs "The Catholic Free 
Press”. vasario 8 d. laidoje.

• Kun. Romanas Klunibis. 
indėnų parapijos klebonas 
Palm Springs. Calif.. kuris po 
operacijos Los Angeles išvyks
ta ilgesniam laikui pailsėti į 
St. Joseph Hospital. Albuųuer- 
ųue. New Mexico. už savo atlik
tus darbus indėnų tarpe, buvo 
ypatingai pagerbtas, dalyvau 
jant miesto burmistrui kino 
žvaigždei — Charles Farell. 
žymesniems kino, televizijos ir 
radijo artistams.

• Lietuviai pareigūnai Chica- 
gos valstybinėse įstaigose, uo
liai dalyvauja apskrities ir 
miesto įstaigų paskelbtame va
lyme. pašalinant įtartinos poli
tikos asmenis. Jonas Brenza. 
apskrities iždininkas, iki šiol 
pašalino iš savo vadovaujamos 
įstaigos devynis tarnautojus, ir. 
sakoma, kad tai ne galas. An
tanas Olis. Sanitarę distrikto 
prezidentas atleido 22 darbinin
kus.
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa. 

ModernHka laidojimo jstairi 
Dideli, graži koplyčia, erdvi aaie 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės diena ir naktį
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Vasario lG-sios minėjimas
Pittsburgho ALT skyrius la

bai gražiai pravedė Lietuvos 
Nepriklausomybės 34-tos su
kakties minėjimą vasario 17 d. 
Lietuvių Piliečių klubo audito
rijoj. Minėjimą atidarė ALT 
pirm. A. Paleckis, pakviesda
mas vedėjais P. Dargį ir A. Ka- 
sulaitį.

Lietuvių parapijos Home- 
stead. Pa., choras, vadovauja
mas muz. K. Bazio. pagiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
po kurių dar padainavo ketu
rias dainas: Kur bėga Šešupė: 
Kur giria žaliuoja: Plaukia Ne
munėlis ir Miškų gėlė.

Kalbas pasakė majoro pava
duotojas Thomas Gallgher. per- 
skaitydamas proklamaciją: ug
ningai kalbėjo ukrainiečių at
stovas M. Komichak: sveikino 
latvių atstovas R. E. Michel- 
son: reikšmingą kalbą pasakė 
kongresmanas Jame Fulton. 
pažadėdamas visokeriopą para
mą Lietuvos laisvinimo reika
lu.

J. Andrulionytė, akompanuo
jant Marijai Zinka. labai gra
žiai padainavo tris dainas: Leis
kit į Tėvynę: Oi varge, varge ir 
Tamsiojoj naktelėj.

Kun. A. Sušinskas tarė žodį, 
kviesdamas visus aukoti kiek 
kas gali Lietuvos laisvinimo 
darbui. Aukų surinkta arti 
$1000.00.

Antroje minėjimo dalyje me
ninę programos dalį išpildė šv. 
Pranciškaus Akademijos stu
dentės. vadovaujamos seselės 
Leonos. Labai gražiai pavyko 
montažas: Kenčianti Lietuva. 
Mergaičių choras padainavo ke
letą dainelių ir pašoko keturius 
tautinius šokius: Kalvelį. Šuštą. 
Kepurinę ir Malūną. Akordeo
nu akompanavo V. Jucevičius. 
Solo padainavo Regina Pet
rauskaitė. baigė vaizdeliu: Tau
tinės vėliavos plastika. kurio 
metu tyliai grojant maršą R. 
Petrauskaitė ir A. Krapavičius 
deklamavo eilėraščius. Baigta 
giesme Marija. Marija.

Reikšmingai pabrėžė P. Dar
gis. dėkodamas seselei Leonai 
ir studentėms už gražią ir jaus-

mingą meninę programą, saky
damas. kad nors valandėlei bu
vome perkelti į mūsų mylimą 
tėvynę Lietuvą, pergyvenome 
jaunystės dienas.

Minėjimas buvo baigtas M. 
Vaidilos. ALTo iždin. kalba. 
Programai vadovavo A. Augus- 
taitytė.

Kun. J. Skripkus, šv. Pran
ciškaus akademijos kapelionas, 
išvyko penkioms savaitėms a- 
tostogų j Floridą. Jį pavaduoja 
kun. B. Mikalauskas. OFM.

Kun. J. Misius vasario 12 d., 
po laimingai praleistų atostogų 
Floridoje, sugrįžo ir pradėjo 
eiti pareigas.

Užgavėnių vakarienė šv. Vin
cento parapijoj įvyks vasario 
2 6d. mokyklos salėje. Pradžia 
5 vai. Bus ir šokiai. Pelnas ski
riamas naujos bažnyčios fon
dui.

Atgy ja Esplene Katalikų Ve
teranų veikla. Susirinkimas 
buvo sušauktas vasario 14 d.

Sugrįžo iš Chicagos prof. K. 
Pakštas ir toliau skaito paskai
tas Duųuesne universitete.

Motinų klubas dešimties me
tų įsikūrimo sukaktį paminėjo 
vasario 11 d. šv. Kazimiero 
mokyklos patalpose. Prie ska
niai ir turtingai paruoštos va
karienės buvo pagerbta įstei- 
4gėaj seselė Gabriela. pranciš- 
kietė: pagerbtos visos iki šiol 
buvusios pirmininkės: A. Mar- 
chulaitienė. A. Palmer, A. 
Keefe, E. Antanaitienė, A. Mil- 
ler. D. Kvedarienė ir E. Kissel. 
kurioms buvo įteiktos vertingos 
dovanos.

P. Dargis, energingas veikė
jas ir visuomenininkas, vasario 
15 d. su kitais aukštais ALT 
pareigūnais lankėsi VVashingto- 
ne. kur buvo priimti pas prezi
dentą Trumaną.

Užgavėnių vakarienė šv. Ka
zimiero parapijoj įvyks vasario 
26 d. mokyklos patalpose. Pra
džia 6 vai. vakare. Po vakarie
nės bus šokiai.

f
Vasario 10 d. Brocktone įvy

ko Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas. 10 vai. rytą buvo iš
kilmingos pamaldos, skirtos už 
Lietuvą. Jų metų giedojo Lie
tuvos operos solistas St. Liepas. 
Ketvirtasis Kristaus žodis. 
“Dieve, kodėl mane apleidai”, 
rodos, išreiškė visos tautos 
šauksmą.

Po piet 3 vai. \Vinthrop mo
kyklos salėje įvyko iškilmingas 
aktas — koncertas. Jį pradėjo 
ir jam vadovavo Tremtinių Ko
miteto pirmininkas P. Viščinis, 
pakviesdamas svečią iš Bostono 
Dr. B. Kalvaitį kalbėti. Pre
legentas nušvietė mūsų dabar
tinę kovą už Lietuvos laisvę. 
“Visi mes esame kariai, kovoją 
už Tėvynę, jei ištikimai atlieka
me skirtą mums pareigą, kurią 
uždeda gyvenamasis momentas 
ir aktualieji Tautos reikalai”.

Minėjimui malonią staigme
ną padarė miesto galva G. Lu- 
cey. Trumpame, bet nuoširdžia
me žodyje jis parodė didelės 
simpatijos ir palankumo kanki
namai lietuvių tautai. Jo įsiti
kinimu Lietuva tikrai atgau- 
sianti laisvę, ko jis nuoširdžiai 
linkėjo.

Buvo perskaityta ir vienu 
balsu priimta rezoliucija, griež
tai pasisakanti prieš lietuvių 
tautos naikinimą. Ji pasiųsta 
atatinkamoms institucijoms.

Pertraukos metu salėje pa- - 
daryta rinkliava. Suaukota 370 
dol. Malonu buvo matyti sce
noje šeštadieninės mokyklos 
mažuosius įteikiant savo auką. 
Be to, visi tremtiniai aukojo 
dienos uždarbį.

Po pertraukos aktorius H. 
Kačinskas meistrišku žodžiu 
perdavė senovės lietuvių dva
sią. įkūnytą B. Brazdžionio 
Vaidilos Valiūno asmenyje, ku
ris sukyla prieš baisiąją tira- 
niją. O vėliau Balio Sruogos 
“Giesmėe apie Gediminą”, nu
kėlė į gilią Lietuvos senovę.

Solistas St. Liepas daina “Oi, 
neverk, motušėle” pavergė 
publiką tiek savo įdomia inter-

pretacija, tiek nuotaikingu iš
pildymu. Antroje dainoje girdė
jome tremtinio skundą savąja 
dalia, jo troškimus ir gimtinės 
ilgesį. Publika su didžiausia 
entuziazmu sutiko ir palydėjo 
solistą, pakartotinai kviesdama 
į sceną.

Muziko J. Gaidelio vadovau
jamas vyrų choras, pirmą kar
tą į viešumą išėjęs, parodė sa
vitą charakterį. Patriotines ka
rių dainos nukėlė j tas laimin
gąsias Lietuvos dienas, kada 
Lietuvos kareivėliai žygiuoda
vo Kauno gatvėmis. Ypač ma
lonu, kad choras, nežiūrėda
mas nuovagio. sutiko dalyvauti 
minėjime, turėdamas tą patį 
vakarą-koncertą Bostone. —e.

Neuark, N. J

Scranton, Pa

Mirė P. Simanavičius vasario
15 d. ir J. Sabanas vasario 16 
d.

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

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

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

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

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

S. Garnys, 
vasario 7 d.

Staiga mirė
tis. palaidotas

iš Esplen. mirė

Juozas Petrai- 
vasario 9 d.

T.

Norwood, Mass

B.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

|
+

WLO A
1550 KYLOCYCLES

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

KN1GHTS OF LITHUANLA W L O A 
BRADDOCK, PA.++
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Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

4. P. GINKIJS. Direktorius
MAT4IHKM4IM t V AL. POPIET. WWKL 16M kc

Vasario 19, 1962

108 LDS kuopom \VorceMery valdyba (iš kairės i dešine): Bernardas Ta
mulevičius. Kazimieras Tamulevičius, kun. K. Vasys, Juozas Ola viekas. Tėvas 
Iš. Kraustys. OFM, ir Petras Aiknoras.

W O R C E ST E R, MASS.
savo veiklos 25 metus labai 
nuoširdžiai rūpinosi katal. 
spauda ir uoliai ją platino. Šia 
proga dalyviai užsiprenumera
vo "Darbininką” ir kitus katal. 
laikraščius. Taip pat kuopa 
daug padėjo šalpos darbe ir pa
rėmė savo parapijos reikalus.

Garbės svečių tarpe matėsi 
klebonas kun. K. Vasys, kun. 
J. Jutkevičius, kun. P. Damb
rauskas ir kt. Jubiliejaus proga 
jie visi mūsų kuopą sveikino ir 
perdavė gražiausius linkėjimus. 
Tautinių šokių grupė pašoko 
tautinių šokių. Jubiliejaus iš
kilmės priminė nuveiktus dar
bus ir sukėlė pasiryžimus atei
tyje dirbti su nemažesniu uolu
mu. <J. G.

LDS 108 kuopos 25 metų su
kaktis buvo gražiai paminėta 
vasario 10 d. Aušros Vartų pa
rapijos svetainėje. Nors,daly
vių buvo neperdaugiausia, bet 
visa programa praėjo labai gra
žiai.

Ta proga buvo atvykęs ‘Dar
bininko” administratorius Tėv. 
Bern. Grauslys, OFM, kuris pa
sakė pamokslus ir iškilmėse 
kalbėjo apie katal. spaudos 
reikšmę. LDS 108 kuopa visus

Vietos ir apylinkės ateitininkų 
kuopa

vasario 9 d. savo susirinkime 
išklausė A. Masionio paskaitos 
apie ateitininko uždavinius A- 
merikoje. Paskaita sukėlė gyvų 
diskusijų. Po susirinkimo buvo 
vaišės, kurių metu skambėjo 
lietuviška daina. Po to buvo 
linksmai pasišokta.

Ateitininkų veikla, Z. Kungio 
rūpesčiu, pradėjo gyvėti. Lau
kiama daugiau panašių susirin
kimų.

Blynų balius
Šv. Trejybės parapijos tra

dicinis Užgavėnių blynų balius 
įvyks vasario 24 d. 4 vai. p.p., 
parap. salėje. Šokiams gros 
šaunus orkestras. Numatoma 
linksma ir įdomi programa. Vi
si maloniai kviečiami atsilanky
ti ir praleisti kelias valandas 
linksmoje nuotaikoje. X
Gražiai pavyko Vasario 16-sios 

minėpmas
New Jersey Alto skyrius va

sario 10 d. surengė 34-jį Lietu
vos Nepriklausomybės šven'.ės 
minėjimą.

Iškilmes pradėjo Alto pirm.
J. Stukas. Prel. Ign. Kelmelis 
paskaitė invokaciją. “Rūtos” 
radijo ansamblis, vad. Alg. 
Kačanausko, sugiedojo Lietu
vos ir Amerikos himnus ir vė
liau programoje keletą lietu
viškų dainų. Op. solistė V. Jo- 
nuškaite labai nuotaikingai pa
dainavo liaudies dainų, o Alf. 
Petrutis paskaitė lietuvių poetų 
kūrinių.

Kalbėjo adv. A. Selvest, 
New Jersey seimelio narys, 
prel. J. Balkūnas. adv. Palaus- 
kas, prel. Ign. Kelmelis ir St. 
Jakštas. Priimta rezoliucija 
prieš lietuvių tautos genocidą.

Ta proga Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukų surinkta 
$561.91.

Lawrence, Mass.
Parapijos pasiaukojimas Ne.- 

kalč. Marijos širdžiai
Vasario 3 d. šv. Pranciškaus 

parapija pasiaukojo Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai. 3 vai. po 
pietų buvo iškilminga Šv. Va
landa. kuriai vadovavo prel. 
Pr. Juras asistuojant kunigams 
V. Paulauskui ir A. Janiūnui. 
Pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. Paulauskas. Po pamokslo, 
vadovaujant prel. P. Jurui, visi 
atkalbėjo pasiaukojimo aktą ir 
rožančių. Pasibaigus Šv. Va
landai. visi susirinko į parapi
jos svetainę ir pasirašė pasiau
kojimo aktą. Dalyvavo nema
žai parapijiečių, bet jų tarpe 
perdaug mažai tesimatė jaunes
niųjų. Atrodo, kad jaunesnieji, 
turėdami daug laiko ir pinigų, 
pamiršta, jog kaip tik jiems ga
li tekti išgyventi sunkias atei
ties valandas, kuriose Dievo pa
galba ir Marijos globa bus ypa
tingai reikalinga.

Shenandoah, Pa.
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės minėjimas
Vasario 1 5d. šv. Jurgio pa

rapijos mokyklos vaikučiai, va
dovaujant seselėms kazimierie- 
tėms, surengė Lietuvos Nepri
klausomybės šventės paminėji
mą. Programoje buvo patrioti
nės dainos, deklamacijos ir tau
tiniai šokiai. Vaikučiai buvo pa
sipuošę tautiniais rūbais ir lie
tuviškomis spalvomis. Užbai
giant buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas ir atkalbėta malda už 
tėvynę. Visa programa buvo 
atlikta lietuvių kalba, nežiū
rint, kad dalyvavę programoje 
vaikučiai yra antros, trečios 
ar net ketvirtos kartos Ameri
kos lietuviai.

Sekmadienį, vasario 17 d. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos už kenčiančią Lietuvą. 
Per kiekvienas mišias buvo sa
komi pamokslai apie Lietuvos 
kryžiaus kelią. Choras gražiai 
giedojo lietuviškas giesmes. Po 
mišių atkalbėta malda už Tė
vynę ir sugiedota Lietuvos him
nas.

Vietinėje spaudoje Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės su
kaktis buvo taip pat plačiai pa
minėta. Vietos dienraštis “Eve- 
ning Herald” vasario 16 dienos 
laidoje pirmame puslapyje įsi
dėjo Pennsylvanijos gubernato
riaus proklamaciją ir vedamą
jį “Lithuanian Plight”.

Vietinis

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės paminėjimas šioje ko
lonijoje įvyko sekmadienį, va
sario 17 d. 10.30 v. šv. Juo
zapo bažnyčioje kun. Br. Zda
navičius atlaikė šv. mišias už 
Lietuvos laisvę ir pasakė šven
tei pritakintą pamokslą. Po pie
tų Junior High School audito
rijoje. Tauro klubo globoje, į- 
vyko minėjimas. Kalbas pasakė 
miesto mokyklų vedėjas R. 
McNichols, teisėjas Brady. kun. 
Br. Zdanavičius, dr. A. Kučas, 
dr. C. Cirtautas. Programai va
dovavo P. Putirskas, B. Mit- 
chell. S. Vičiūtė, M. Jatulis ir 
Šimkienė padeklamavo eilėraš
čių. o šv. Juozapo parapijos 
choras, vad. varg. A. Bulevi- 
čiaus. padainavo keletą liaudies 
dainų, Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Buvo padaryta rink
liava Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Po programos šv. Juozapo 
parapijos svetainėje buvo su
ruoštas pobūvis, kuriame pasa
kyta keletas kalbų ir išpildyta 
trumpa meninė programa.

S. K.

YVESTFIELD, MASS.

Ruošiamasi Vasario 16 
minėjimui

Sausio 27 d. šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebono Vin
co Puidoko iniciatyva buvo su
kviesti visų lietuviškų organiza
cijų atstovai aptarti Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimą. Draugijų atstovai, 
išklausę klebono žodžio, nuta
rė Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą ruošti 
vasario 27 d. Minėjimą paruoš
ti išrinktas komitetas iš visų 
pasitarime dalyvavusių organi
zacijų atstovų. Komiteto pir
mininku išrinktas Pr. Kirmo- 
nas, sekretorium K. Ramonas 
ir kasininku — Marija Minkus.

Minėjimo tvarka
10.30 vai. bus iškilmingos 

pamaldos už kenčiančią Lietu
vą. 3 vai. p.p. Šv. Kazimiero 
Dr-jos salėje. Williams St., 22, 
bus suvaidintas scenos vaizde
lis “Tėvynės kančios” iš pir
mųjų bolševikų okupacijos me
tų. Vaizdelį scenai paruošė M. 
Maslauskienė, režisuoja Pr. 
Kirmonas. Be to. dainuos Lie
tuvos op. solistas Ip. Nauragis.

A. M. V—kis

Nevvarko ir apylinkės lietu
vių tremtinių D-jos visuotinas 
narių susirinkimas įvyks vasa
rio 24 d. šv. Trejybės prapijos 
salėje, 207 Adams St. Valdyba 
padarys praeitų metų veiklos 
pranešimą ir po to bus renka
ma nauja valdyba. Visi Nevvar
ko apylinkės tremtiniai kviečia
mi susirinkime dalyvauti.

Valdyba

Spaudos sekmadienis

Vasario 10 d. pas mus buvo 
spaudos sekmadienis. Per 8 
vai. mišias, kurias atlaikė kun. 
E. Petrelevičius šv. Vardo ir 
Liet. Kat. Skautų draugijų na
riai ėjo bendrai prie šv. komu
nijos. Per visas mišias kun. E. 
Petrelevičius pasakė pamokslus 
apie katalikiškos spaudos 
reikšmę. Po pamaldų buvo a- 
biejų draugijų bendri pusryčiai, 
kurių metu kalbėjo kunigas 
svečias, draugijų dvasios vadas 
kun. P. A. Šakalys, Z. Martow- 
ska. P. Rakauskas ir kiti.

Šv. Vardo draugijos narys 
Kaz. Mikšys išvyksta į JAV 
kariuomenę. Atsisveikinant 
kun. P. A. šakalys jam įteikė- 
dovanėlę — gražų rožančių. Šv. 
Vardo draugijos pirm. V. Ba- 
bila ir visi nariai linkėjo jam 
geros sėkmės ir Dievo palai
mos karo tarnyboje.

4 vai. p.p. parapijos svetai
nėje įvyko susirinkimas, kuria
me buvo svarstyta katalikiškos 
spaudos reikalai. Kalbėtojai 
plačiai apibudino katalikiškos 
spaudos svarbą šių dienų gyve
nime ir ragino, kad kiekvienas 
katalikas privalo prenumeruoti 
ir skaityti bent vieną katalikiš
ką laikraštį.

Mirė
Vasario 9 d. čia mirė Pranas 

Kairys, 76 metų amžiaus. Iš
kilmingai palaidotas vasario 12 
d. iš šv. Jurgio parapijos baž
nyčios Norvvood Highland ka
pinėse. Velionis buvo uolus pa
rapijietis. priklausė prie šv. 
Jurgio draugijos. Paliko liūdin
čius du sūnus. 3 dukteris, ir 9 
anūkus.

Kearny, N. J.
Nauja Balfo valdyba 

metams išrinkta — pirm. 
Vitkauskas, vicepirm. E. Pieta
rienė. sekret. Arminas, ižd. J. 
Vaičkus, iždo globėja Genilai- 
tienė.

Kalėdų proga Balfo skyrius 
surinko aukų ir persiuntė cent
rui $150.00, o šv. Vardo drau
gija paaukojo R. Jonaitytei gy
dyti $10.00.

Kovo 16 d. BALFo naudai 
ruošiama “Card Party”, o lap
kričio pradžioje bus ruošiamas 
vakaras, kuriame Lindeno dra
mos mėgėjų trupė suvaidins 
veikalą.

Pereitam visuotiniam susi
rinkime nutarta kviesti visus 
tremtinius įsirašyti nariais į 
Balfą ir uoliau paremti šalpos 
darbą.

1952 
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Dar šiandien
Užsisakykite dailųjį Lietuvos 
vaizdų albumą

Tėvyne Lietuva
Paruošė

VYT. AUGUSTINAS

Užsakymus siųsti: ]>
FRANCISCAN FATHERS, ? 

v 
680 Bushvvick Avė., ,j
Brooklyn 21, N. T. !•

Domicelė Razulevičiūtė-Venc
kienė, 60 metų amž., mirė va
sario 11 d., palaidota vasario 
14 d. iš šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios Norwood Highland 
kapinėse. Velionies liūdi vyras 
Andrius, du sūnūs, dvi duktė 
rys, 7 anūkai, du broliai
daug kitų artimųjų. Giminėms 
ir artimiesiems reiškiama gili 
užuojauta. Žvalgas

GYVUOJA PER 15 METU
įvairūs visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai 
puotos, liūdni pranešimai!

BROOKLYN 11, N. Y.

Oro bangorrjs transliuojami 
naujienos, muzika <vi<*tinčs 

šokiai, ir t.t Vestuves

495 GRAND

9. P. OINKC8
Direktorius

—■

STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZAVtTAM 
Muzikos IHr.

V. FBAREVICIL'S 
FraneMmu IMr.

ir i
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Sekm., vasario-Feb. 24 (L, 
5 vai. vak., šv. Andriejaus pa
rap. svetainėje, 19-tos ir Wal- 
lace gatvių kampas, įvyks Bly
nų balius, — linksmas Užgavė 
nių vakaras. Prie blynų bus 
ir kitokių užkandžių ir gėrimų. 
Gros geras orkestras. Nuošir
džiai kviečiame parapijiečius ir 
apylinkės lietuvius atsilankyti 
linksmai laiką praleisti ir pa
remti gerą tikslą, šio parengi
mo pelnas skiriamas šv. And
riejaus parap. seserims moky
tojoms. Vakarą rengia šv. And
riejaus parap. moterys.

S A C A T I New Yorke ir apylinkėse Bostone
Veda K. Merkis

GARDNER, MASS. 
MMs Vasario 16.

Nors nedidelė lietuvių kolo
nija šiame mieste, bet visi vie
ningai dirba ir ruošiasi paminė
ti vasario 16 d. Minėjimas į- 
vyks Miller’s Opera House, 
Pine St, vasario 23 d., 7 vai. 
vak. Programą išpildys iš Wor- 
cesterio atvykusi mėgėjų gru
pė. Paskaitą skaitys A. Gra
žulis, choras padainuos liaudies 
dainų, tautinių šokių grupė pa
šoks keletą tautinių šokių. Visi 
šios apylinkės lietuviai yra 
kviečiami minėjime dalyvauti, 
tuomi išreikšti savo meilę ir 
prisirišimą kenčiančiai Tėvynei 
Lietuvai ir atiduoti jai savo 
auką. P. A

Tautvaiša gina Chicagos meisterio 
vardą. Tik ką prasidėjo 1952 m. Chi
cagos miesto pirmenybės, kuriose 
Povilas Tautvaiša gina praeitais me
tais laimėtą Chicagos meisterio var
dą. Pirmenybės uždaros, dalyvauja 
12 parinktų Chicagos lošėjų, jų tarpe 
1949 m. JAV meisteris Alb. Sandrin, 
Illinois meisteris Nedved ir kiti. Pa
brėžtina. kad iš 12 dalyvių — 5 nau
jieji ateiviai: lietuvis Tautvaiša, uk
rainietis su JAV meisterio vardu — 
Turiansky ir 3 latviai: 2 broliai 
Tutns ir Rudelis. Lošiama bus tik 
sekmadieinais (11 ratų).

Pirmo rato pasekmės: Tautvaiša 
juodais laimėjo prieš V. Tums, Ru
delis įveikė J. Tums. Devidson - Co- 
heną. Ang. Sandrin - Dahlstromą. 
Alb. Sandrino partija su Turiansky 
ir Nedved su Bėry atidėtos.

Netr Yorko, Chicagos ir Toronto 
iir tuviai šiuo metu vykdo savo pir
menybes. New Yorke pirmauja Šu
kys ir Chicagoje — Aleksandras Zu- 
jus.

Caaadiaa Chess Chai, 2084 Deca- 
rie Bd.. Montreal 28, Quebec, vasa
rio 1952, išleido Canadian Chess 
Championship Tournament — 1951 
knygą. 54 pusi., kaina $1.00. Patal
pintos visos pirmenybių partijos, da
lyvių nuotraukos ir aprašymai.

Leidiny paskelbti paskutinio de
šimtmečio Kanados pirmenybių ir 
taurės “The Drevvry Cup” laimėto
jai, būtent: 1941, 1943, 1945 D. A. 
Yanofsky, 1946 J. H. Belson, 1947— 
D. Yanofsky, 1949 Maurice Fox ir 
1951 — Povilas Vaitonij.

Leidinys naudingas įsigyti kiekvie
nam lietuviui.

JAV meisteriai: Larry Evans. S. 
Reshevsky, H. Steiner, I. Horowitz ir

Dr. E. Lasker pakviesti į Cubos 
tarptautini turnyrą, kuris prasideda 
šio menesio pabaigoje. I tą turnyrą 
buvo kviestas Kanados meisteris Po
vilas Vaitonis, bet jam nevykstant 
pakviestas Yanofsky.

JAV Šachmatų Federaciją susirū
pinusi dėl lėšų ir dalyvių pasiunti
mo į Tarpzonines pasaulio pirmeny
bes, Stockholme, Moterų pasaulio 
pirmenybes, Maskvoje, komandines 
pirmenybes Helsinky ir Pasaulio 
jaunių pirmenybes.

Tarybų Lietuvos komanda laimė
jusi sritines rungtynes prieš Korelų- 
Suomiją 8-2 ir Baltgudiją 8^-llZ, 
įėjo į pusbaigmines rungtynes, bet 
pralaimėjo prieš RSFSR 4-6.

1 lentoj Cholmov įveikė Boles- 
lavskį, 2. Mikėnas pralošė Aroninui.

Toliau Vistaneckis, Cukajevas ir 
Višomirskis pasiekė lygias, o Lietu
vos moterys (komandoje po 8 vyrus 
ir 2 moteris) nelauktai įveikė ru
ses ll^j-l/į ir pasekmė buvo 4-3 
Lietuvos naudai, bet paskutinės 3 len
tos neatlaikė ir prarado taškus. Ta 
pati RSFSR baigmėje įveikė Mask
vą (su Bronstein, Flohr ir t.t.)

Bostono lietuviai neužbaigė rung
tynių su Lynn klubu. Prie padėties 
HZ,-11/^ 2 partijos nutrauktos ir 
laukia įvertinimo, būtent: Merkio su 
Heisingu ir Starinsko su Pike. Kiti 
baigė šitaip: Keturakis - Perkins 0- 
1, Kontautas - Brown 1/^-1/,, Karo
sas - Gillen 1-0.

Maarshall klubo pirmenybėse, 
New Yorke, pirmauja Eliot Hearst 
su 11-3 taškų. Po jo seka Jack Col- 
lins, J. Donovan ir kt. Manhattan 
klubo pirmenybėse veda buv. Nevv 
Yorko Statė meisteris George Kra- 
mer su 111^-21^ taškų.

a- I 
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teniso ša-

pakvietimą 
žaidimuose

SPORTAS PASAULYJE
lliroji Satoh. iš Japonijos, finali

niam susitikime nugalėjo vengrą Jo- 
sef Koczian per 4 setus ir tuo tapo 
pasaulio meisteriu stalo 
koj.

Lichtenšteinas priėmė 
dalyvauti olimpiniuose
šią vasarą Suomijoje. Tai yra 58—ta 
valstybė, kuri pažadėjo pasiųsti savo 
sportininkus j šią didinga sporto 
švente.

Hjalmar Andersen. norvegas, pa
statė nauja greitojo čiuožimo pasau
linį rekordą 10000 m. distancijoje. 
Jo laikas 16 min. 32.6 sek. Tuo jis 
savo paties pastatyta rekordą page
rino 18.8 sek.

Amerikos akademinių mokyklų 
futbolo pirmenybėse šiais metais pir
mąją vietą užėmė Temple universi
tetas iš Philadelphia. Pa., finaliniam 
susitikime nugalėdamas San Fran- 
cisco U. vienuolike 2:0. Rungtynės, 
kurios įvyko San Francisco mieste, 
stebėjo 10000 žiūrovų.

Filipinų salyne viešėjusi Danish 
Akademisk Boldklubben futbolo ko
manda laimėjo visus 4 susitikimus 
prieš įvairias vietines komandas. 
Svarbiausiu laimėjimu tektų skaity
ti prieš Manilos rinktinę 4:0. Šiuo 
metu danų komanda išvyko j Hong- 
Kong.

Bostone vasario 11 įvyko krepši
nio rungtynės tarp rytų ir vakarų 
profesionalų rinktinių. Rytiečiai 
rungtynes laimėjo 108:91.

Japonijos moterų rinktinė laimė
jo Corbillon taurę baigminiam susi
tikime nugalėdama Did. Britanijos 
stalo tenisininkes 3:0. P. V.

«•::
« *

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D:

INFORMACIJOS SPORTININKAMS
Laikinasis JAV ir Kanados Lietu

vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Ko
mitetas, remdamasis sporto klubu 
atstovų suvažiavimo, įvykusio 1951 
m .spalio 28 d.. Toronte. įgaliojimais 
ir savo posėdžio, įvykusio 1951 m. 
gruodžio 30 d.. Chicagoje, nutari
mais. skelbia šiuos pranešimus:

1. Ryšium su ruošiamu JAV ir Ka
nados lietuviu sporto klubų atstovų 
ir sporto darbuotojų suvažiavimu ir 
II-siomis žaidynėmis Clevelande, 
prašomi visi sporto klubai ir pavie
niai sportininkai bei sporto darbuo
tojai pranešti savo adresus laikina
jam komitetui: Algirdas BIELSKUS, 
IT E. »lst St.. Clevetand 8. Ohio, 
USA. Nepranešus, komitetas nesiima 
jokios atsakomybąs už tolesnes pa
sėkas.

2. Pranešama, jog nutarta laikinai 
įkurti tris sporto apygardas: Chica- 
gos. su centru Chicagoje. apimančią 
Chicagos. Detroito, Clevelando ir ki
tas JAV viduryje esančias lietuvių 
kolonijas: New Yorko, su centru 
Brooklyne. apimančią Atlanto pa
kraštyje ir JAV rytuose išsimėčiu
sias lietuvių kolonijas, ir Kanados, 
su centru Toronte.

Apygardų tikslas — ruošti apy
gardų pirmenybes ir kitokio pobū
džio žaidynes įvairiose sporto šako
se. prižiūrėti sporto klubų veiklą, 
skatinti naujų klubų steigimą, puo-

ALLIANCE IIALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

:: CATERERS
i; P»riie»-Wed diigs
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selėti sportine propogandą ir palai
kyti ryši su Laik. FASK-tu. Apy
gardos vadovybe sudaro apygardos 
komitetas, kurio pirmininkas yra 
skiriamas Laik. FASK-to, o kitus 
narius sudaro apygardoje veikian
čiųjų sporto klubų įgalioti atstovai 
(po vieną iš klubo). Sporto apygar
dų kadencija automatiškai pasibai
gia su Laik. FASK-to kadencija.

sporto žaidy-
31 ir .birželio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

f

JOHN DERUHA, M. D

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-91 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Ofiso teL GLenmore 5-3094 
Namu tek GLenmore 3-4445

?Į
|

V
DR. VACLOVAS PAPROCKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1357 Bushvrick Avcl, BrooMyn 7, N. Y

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

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis;
(Armakauskas) !

Graborius - Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNfcRAL HOME

254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dvkai 
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484 * 
j

> 
{

ZALETSKAS
FUNERAL HOM’

564 EAST BROADWA1
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-8815

SOuth Boston 8-2609

—UMaaaa——aaaaaa———aaaa—hiiiim—o—

W AITRUS Į
FUNERAL HOME j

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

I

i
i
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luithuanian 

Furniture Co.

.- ♦

.. y į. v *

MOVEES—
SO 8-4618

1NSURED and BONDEb 
Local and Long Distance Movnrs

326-328 W. Broaduay
SO BOSTON. MASS

-A

<

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

Real Estate & Insurance
409 W. BROADVVAY

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

Tel. PA. 7-0402-M

i

I 
I

W. J. CH1SHOLM
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas
331 SMITH ST.

PBOVTDENCE, R. 1.

<• i 
i 
l 
i

Tel. STagg 2-5043

Matthew Ballas
(Bieliauskas)

PARMODAMI NAMAI
PIGOS, 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 NEVV 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

LVASTONAS
REALTY and INSURANCE 

14a Gatės Ave^ Brooklyn, N. T.

ir
c)
d)
e)

Laidotuvių Direktorius 
Notary PubGc

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

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

pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-4434

C

i

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI 

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

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Telepbone.
OFISO: DEXTER 1952

Namų: PL 8238

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. TeL 
7356

3. Antrosios lietuvių 
nes įvyks gegužės 30, 
1 d. Clevelande. Laik. FASK-tas yra 
įpafreigojamas nustatyti žaidynių 
programą ir jų pravedimo taisyk
les. Techniškų žaidynių pravedimu 
rūpinasi Clevelando LSK Žaibas. Žai
dynių programa numatoma: a) len
gvoji atletika vyrams, moterims 
jauniams; b) futbolas vyrams; 
krepšinis vyrams ir moterims; 
tinklinis vyrams ir moterims;
stalo teniso komandinės, vieneto, 
dvejeto ir mišraus dvejeto varžybos 
vyrams ir moterims ir vieneto — 
jauniams ir mergaitėms. Jaunių ir 
mergaičių gimimo datos riba yra 
1933 m. gegužės 30 d. įskaitytinai. 
Krepšinis moterims bus žaidžiamas 
pagal naująsias moterų taisykles <6 
žaidikės aikštėje). Stalo teniso ko
mandą sudaro 3 asmenys. Jauniai ir 
mergaitės gali dalyvauti kartu 
vyrų bei moterų klasėse.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

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.

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

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

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Nonvood, Mass.

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

Iždininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. TeL. 
ŠO 8-0948

Revizijos komisija: — Kan. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūaas, B 
Jakutis.

ir
231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

J. P. MACHUUS
Real Estate & Insurance

VlrgUMa'7-1896* T.

4. Kiekviena sporto apygarda, 
anksčiau kaip balandžio 1 d. ir 
vėliau gegužės 15 d., privalo praves
ti savo apygardų pirmenybes žaidy
nių programoje numatytiems daly 
kams (lengvajai atletikai nebūti
nai). Visų komandinių varžybų 1-mų 
vietų laimėtojai New Yorko ir Ka
nados apygardose ir I-mų bei II-trų 
vietų laimėtojai Chicagos apygardo
je kvalifikuosis dalyvauti baigmenč- 
se varžybose Clevelande. Lengvojoje 
atletikoje dalyvių skaičius neapribo
jamas. Apie dalyvių skaičiaus apri
bojimą. jei toks bus. stalo teniso vie
netų ir dvejetų varžybose, bus pra
nešta vėliau.

ne 
ne B- B
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SHALINS 
(ShaHMkŠs) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotuves.: 
Koplyčias suteikiam nemokamai : 

visose miesto dalyse. 
LAIDOTI VIŲ DIREKTORIAI: I 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
TeL Virgin!* 7-4499

f

Lietuviai nuo se
nų laikų yra įsitiki
nę, kad ramunės y- 
ra vaistas. Ramu 
nes 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.

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

EJ~"

S

^tepiltu liredts Jr

ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVergreen 7-9394
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LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER 3T, B’KLYN 7, N. Y.

TeLGL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

VALGIAI PIGUS, SKRUOSTAI LYGŪS 
N£RA NUOTAIKOS BE KNYGOS!

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

A. Vaičiulaitis, "VALENTINU', puikiausias lietuvių kalboje 
romanas, tik ...... .... *».......................    $2.00

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

, riaus nuotykiai svetimose šalyse .......................................................
V. Jonikas, “ŠIELVARTO RAUDOS” .......................................

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

$2.50 
$1.00 
adre-

5. Smulkesnės informacijos apie 
šias žaidynes bus atskiru aplinkraš
čiu išsiuntinėtos visiems sporto klu
bams ir suinteresuotiems pavieniams 
asmenims.

s. 3
■S

»

Dykai išbandymas 
REUMATTŠKŲ SKAUSMŲ 

ARTHRITIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

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

Šio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntinį 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusia dalį ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cento. NESIŲS- 
KIT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavarde ir adresą.

ROSSE PRODUCTS CO.,
Dept. X-3

2708 FarvvcU Avė., Chicago 13, HL

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

SS - 03 TCAREHAM PL 
JAMAICA, N. T.

TeL JAmaic* 3-7722

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

apskaičiuojame, kiek kainuos.

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

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PTTKUNIGIS
73 W. 1M 8L, N.YAI 

Kiveraite 9-9164
Jis atstovauja geriausias Nevv 

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

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

I................. .......  *« u — ■■■■.—
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Išmėginta ir įsitikinta Pabaltijos Valstybėse, kad daugiausiai padeda 
nuo peršalimo, galvos, dantų skaudėjimo, neuralgijos ir menstruaci
jos skausmų

Mes sumokame 
nais, į dedant j

Skaitykite ir remkite 
“Darbininką”!

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS

Patenkino Brocktoniecius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

KEPHALIN TABLETES,
kurias galite vėl gauti. Šia. J. 5.

20 TABLEČIŲ
30 TABLEČIŲ

pašto išlaidas. Galite siusti “Money Order” arba gry- 
voką. Išmėginkite! Neapstgausite.

FREED DRVG COMPANY
1518 University Way, Seattle 5, H'ashington

• ■6611111111149661'4 16966666661111IM4M16MU t >696666'
’; Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myB užeiti. 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
hOĮirturti konjakai - UMnhMial > TekMriJa - Minilra - Sportai

502 GRAND ST^ kanyaa Uakm Av®. BROOKLYN, N. Y. ■ >

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

TeL 189

T>ME ] Įfork
money ! '"'"'fLeaf 
WORK j n

Mes instaliuojame visokios rūšies

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTN’G SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608
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DARBININKAS Vasario 19, 1952

DARBININKAS

Apreiškimo parapijos mokyk
los seselės ruošia vaikus prie 
pirmos komunijos. Valstybinė
se mokyklose besimokiną vai
kučiai ir norintieji ruoštis prie 
pirmos komunijos prašomi re
gistruotis pas seseles.

Angelu Karalienės parapijos 
draugijos vasario 26 d. 7 vai. 
vak. parapijos salėje ruošia 
blynų balių. Visi parapijiečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti ir 
linksmai praleisti Užgavėnių va
karą. Pelnas skiriamas parapi
jos naudai.

Prof. Simas Sužiedėlis, 
“Darbininko" redaktorius, kal
bės Lietuvos Vyčių bendros ko
munijos pusryčiuose sekmadie
nį. kovo 2 d., Apreiškimo para
pijos salėje. Tą dieną Brookly- 
ne įvyksta metinis L. Vyčių 
Nevv Yorko - Nevv Jersey apsk. 
suvažiavimas. Ta proga L. Vy
čiai minės savo globėjo šv. Ka
zimiero šventę. Pamaldos Ap
reiškimo parap. bažnyčioje bus
10 vai.

Užgavėnių blynai
šeštadienį, vasario 23 d.. 7 

vai. Angelų Karalienės parapi
jos salėje —Ateitininkų Ramo
vėje — Nevv Yorko ir apylin
kės ateitininkai rengia blynų 
vakarienę. Kviečiama dalyvau
ti visus ateitininkus su šeimo
mis ir bičiuliais.

V. Sirvydas, žurnalistas, 
šiuo melu tarnaująs Amerikos 
konsulate Montrealyje. Kana
doje. lankėsi “Darbininko” re
dakcijoje.
Serga Petronėlė Baltrušaitie

nė. gyv. 118 Varet St.. Brook
lyn. N. Y. Paskutiniu metu dir
bo pas J. Šimėną. Nevv Yorke. 
Ji yra plačiai žinoma =iuvėjų 
tarpe. Paguldyta Kings County 
ligoninėje. B'dg. C.. 32 Ward. 
III aukštas, Brooklyne. Gimi
nės ir draugai prašomi aplan
kyti.

Mirė Stasys Mickus. Vasario
11 d. Meadovv Brook ligoninėje 
mirė St. Mickus. 69 m. amž. 
Amerikoje išgyveno apie 45 
metus. Buvo susipratęs lietu
vis, priklausė daugeliui lietu
viškų draugijų. Palaidotas iš 
šv. Aloyzo bažnyčios Great 
Neck, vasario 14 d. šv. Jono ka
pinėse.

57-tas METINIS BALIUS
RENGIA ŠV. JURGIO DRAUGIJA 

ŠEŠTADIENĮ.
A asario-Februarv 23 d.. 1952 m.
GRAND PARADISE SALEJE

318 Grand St. Brooklyn. N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Bilietas su taksomis — $1.00.

A. PAVADŽIO orkestras gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

Visus širdingai kviečiame dalyvauti baliuje, kuris bus di
džiausias visoje apylinkėje, čia turėsime malonių susitiki
mų su savo pažįstamais ir pasivaišinsim .skaniais užkan
džiais ir gėrimais.

Kviečia rengimo komisija

V asario 22 (L penktadieir. 6.30 v. v.
(NE DARBO DIENĄ)

ALIJANCE HALE, 195 Grand St., Brooklvn, N. Y.

Didžiojo Nevv Yorko Studentų Draugija rengia

K r L T C RIN G AI TRIUKŠMINGI

IMTIEM SEMESTRI
Programa trumpa ir įvairi.

Po programos šokiai. Įėjimas 1,25 dol.

■

VASARIO 16
Pereilą šeštadienį ir sekma

dienį Didžiojo Nevv Yorko lie
tuviai praleido minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo 34-tąją sukaktį. Kaip 
gražus įvadas į oficialiąsias 
kalbas, kurios įvyko sekmadie
nį \Vebster Hali, buvo šešta
dienio šventoji Valanda. Ap
reiškimo par. bažnyčia buvo 
pilnutėlė prisirinkusi tikinčiųjų 
tą vakarą pasimelsti už ken
čiančią Lietuvą.

Kun. J. Pakalniškis pravedė 
pamaldas ir perskaitė pasiau
kojimo aktą švč. Marijos šir
džiai. Vėliau tą aktą pasirašė 
visi tose pamaldose dalyvavu
sieji. Kun. V. Budreckas pasa
kė momentui pritaikytą pa
mokslą Giedojo parapijos cho
ras. vedamas Povilo Sako. Jo
nas Žukas vargonais pagrojo 
Bacho Adagio ir Toccato. Para
pijos klebonas kun. N. Pakal
nis suteikė palaiminimą šv. Sa
kramentu.

Rytojaus dieną tiek senieji, 
tiek naujakuriai iš Nevv Yorko 
ir apylinkių gausiai sutraukė į 
\Vebster Hali. Kariškai muzikai 
aidint pražygiavo su vėliavo
mis lietuviai legionieriai, jas 
pagerbė ir pastatė scenoje, ku
ri jau prieš tai buvo papuošta 
Amerikos vėliavomis. Šalia le
giono vėliavų stovėjo ir didelė 
Lietuvos trispalvė.

Nevv Yorko Lietuvių Tarybos 
pirmininkui P. Mikalauskui va
dovaujant. scenoje praslinko į- 
vairi minėjimo programa su 
kalbomis, dainomis ir muzika.

Savo trumpame įžangos žo
dyje P. Mikalauskas pabrėžė, 
kad okupantai išplėšę lietuvių 
tautai laisvę, nepriklausomybę, 
išblaškė ir pačią tautą. Nors 
karas yra žiaurus, bet jis vie
nintelė pavergtųjų viltis. jei 
reikalai kitaip neišsispręs. Jo 
pakviestas Gen. Lietuvos Kon
sulas J. Budrys susirinkusius 
pasveikino Lietuvos Pasiuntinio 
\Vashingtone P. Žadeikio var
du. Perskaitęs jo laišką, kuria
me P. Žadeikis nurodo pagrin
dinę sąlygą laisvei atgauti vie
ningai vykdomą laisvės kovos 
darbą. J. Budrys dar sveikino 
pats. Jis nurodė tik ką iš Vo-i 
kietijos atvykusius tris lietu
vius žvejus, kurie savo drąsiu 
žygiu parodė pasauliui lietuvių 
tautos laisvės troškimą, o mū-
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vių .švenčiančių Vasario 16-ją. 
“Lietuvoje irgi švenčiama, bet 
kiekvienas ją mir.1 giliai savo 
širdyje.”

Susirinkusieji, kurių daugelis 
ypatingai šių jaunuolių atvyki
mo buvo paskatinti ateitų į šį 
minėjimą, jiems sukėlė karštų 
ovacijų, o vėliau, juos apsupę, 
klausėsi pasakojimų apie gy
venimą Lietuvoje ir teiravosi a- 
pie gimines ir pažįstamus. Tre
tysis jų draugas su jais kartu 
nepasirodė, nes buvo išvykęs 
kitur dalyvauti Vasario 16 mi
nėjime.

Vėliau Nevv Yorko Tarybos 
sekretorius adv. St. Briedis 
perskaitė sveikinimus, kurių 
tarpe buvo Vliko, Nevv Yorko 
miesto mayoro ir Nevv Yorko 
gubernatoriaus ir Kongreso na
rių telegramos. Perskaityta ir 
gubernatoriaus Thomas E. De- 
vvey proklamacija, skelbianti 
švente Vasario šešioliktosios 
minėjimo dieną.

Muzikinėje minėjimo dalyje, 
kuri buvo išmėtyta per visą pro
gramą, dalyvavo Lietuvos ope
ros solistė Vincė Jonuškaitė ir 
Metropolitan operos solistas 
Algirdas Brazis. Jie, akompa- 
nojant Aleks. Mrozinskui, pa
dainavo liaudies dainų, operos 
arijų ir. duetų. Mykolo Liubers- 
kio diriguojamas Operetės cho
ras, minėjimo pradžioje sugie
dojęs Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir “Apsaugok, Aukš
čiausias,” vėliau sudainavo vi
są eilę įspūdingai nuskambęju- 
jusių dainų. Dainavo mišriame 
sąstate ir kaip vyrų choras.

Šventinės nuotaikos teikė y- 
pač choro moterų tautiniai dra
bužiai. Deja, publikoj tarpe ne
simatė nė vienos moters, tuos 
drabužius dėvinčios. Lietuvoje, 
paskui Vokietijoje, o dar prieš 
porą metų ir Nevv Yorke, ypač 
tremtinės moterys, tuos drabu
žius vilkėdavo kaip iškilmių pa
sipuošimą.

Užbaigus minėjimo progra
mą, nors ir buvo specialus or
kestras, šokti buvo mažai tešo- 
kama. Matyt, dauguma visdėl- 
to buvo paveikti Vasario 16-tos 
šventės nuotaikos, o ypač to 
gyvojo susitikimo su kenčiančia 
Tėvyne, kurios du atstovus, 
prasiveržusius pro geležinę už
dangą, turėjo ,^avo tarpe.

S. Narkėliūnaitė

MINĖJIMAS
su pareiga tęsti nenuilstamą 
kovą, iki tą laisvę atgausime.

Adv. Paulauskas, Amerikoje 
gimusios lietuvių kartos atsto
vas, pabrėžė, kad. nors dauge
lis lietuvių yra čia gimę ir Lie
tuvą težino tik iš savo tėvų pa
sakojimų. vistiek Lietuvos rei
kalais rūpinasi ir nepaliaujamai 
dirba už jos išlaisvinimą. “Gal 
kariais mes nemokame tos kal
bos taip gerai, kaip jūs (Lietu
voje gimę), bet jūsų* ir mūsų 
sielos geidžia to paties dalyko 
— tautos nepriklausomybės.” 
pareiškė jis, sustodamas ilgiau 
ties naująja čionykščių lietuvių 
karta ir jos ryžtingumu.

Juozas Audėnas, priminęs, 
kad ši diena lietuviams yra ir 
džiaugsmo ir liūdesio diena, pa
brėžia, kad šiuos du jausmus te
gul suriša pasiryžimas kovoti ir 
nugalėti. Po to jis trumpai per
žvelgia politinę padėtį ir vi
suomenės nuotaikas, buvusias 
anuomet ir dabar. Padaręs iš
vadą. kad anuomet buvusios 
kur kas silpnesnės išsilaisvini
mo viltys, jis kviečia visus vie
ningai dirbti laisvinimo darbą.

Juozas Tysliava, peržvelgė 
lietuvių kovas dėl laisvės per iš
tisus šimtmečius. Pasiremda
mas komunistų propagandos 
tvirtinimais, kad jie iš jaunimo 
gali padaryti sau paklusnius 
vergus, jis lietuvių žvejų pa
vyzdžiu įrodė, kad tai yra tik 
propagandinis melas. “Jūs, 
bėgdami iš Lietuvos, šiuos vy
rukus palikote vaikais. Bet ma
tote. kad iš jų komunistai nieko 
nepadarė”, pasakė jis, vėl su
grįždamas prie lietuvių žvejų, 
ir tvirtindamas, kad lietuvių 
tauta nepalūš.

Po to jis apeliavo į visus, 
kviesdamas aukoti Lietuvos 
laisvinimo darbui.

Operetės choro dainininkės, 
tautiškais drabužiais pasipuo
šusios, perėjo susirikusius ir, 
kaip vėliau pirmininkas pa
skelbė .surinko 1,359 dol. ir 65 
centus.

Viešnia. JAV Kongreso at
stovė Edna Kelly, kuri kalbėjo 
prieš pat pertrauką, priminusi 
vasario mėnesį minimus Ame
rikos didžiuosius laisvės kovo
tojus Lincolną ir Washingtoną, 
kalbėjo apie Lietuvą ir jos iš
silaisvinimo galimybes, išeida
ma iš bendros politinės padė
ties. Ji pabrėžė, kad šiuo metu 
JAV daro viską, kad pavergtie
ji kraštai nepaliktų vergijoje, 
čia ji paminėjo neseniai Lon
done įvykusią Europos sąjū
džio konferenciją, kurioje da
lyvavo ir lietuvių atstovai, ji 
išminėjo ir tuos didžiulius JAV 
įsipareigojimus Atlanto paktui. 
“Ateis diena, kada Lietuva ir 
vėl bus laisva ir nepriklausoma 
valstybė. Tam reikia darbo” — 
ji pasakė, baigdama.

Svarbieji vakaro kalbėtojai 
buvo kovojančios Lietuvos gy
vieji atstovai, du jauni žvejai, 
tik prieš keletą dienų pasiekę 
Nevv Yorką. Pirmininkui P. 
Mikalauskui pristačius, pirma
sis kalbėjo Edmundas Paulaus
kas. Jaudindamasis prieš di- 
didžiulę publiką, jis padėkojo 
Amerikos lietuviams už para
mą atvykti į JAV. Jis pareiškė, 
kad jie į laisvąjį pasaulį atve
žė kenčiančios Lietuvos laisvės 
šauksmą. Ši diena tenai yra ge
dulo diena, bet tauta tiki, kad 
ateis diena ir nuskambės lais
vės varpas.

Laivo kapitonas Lionginas 
Kublickas, pasveikinęs susirin
kusius. pasakė, j og džiaugiasi 
čia matydamas tiek daug lietu

New Yorko studentai
Nevv Yorko universitetuose 

išsiblaškę studijuoja nemažas 
būrys lietuvių studentų. Jie da
bar susiorganizavo į savo drau
giją. Norėdami patys arčiau su
sipažinti ir kartu atgaivinti se
nas tradicijas, vasario 22 d.— 
Washingtono dieną (nedarbo 
diena), Alliance salėje, 195 
Grand St., Brooklyne, rengia 
initium semestri. Programą ve
da Vitalis Žukauskas, pianinu 
skambina Aldona Kepalaitė, 
dainuoja solist. Rožė Mainelytė, 
deklamuoja Elvyra Apanavi- 
čiūtė. šokiams groja Macelio 
orkestras.

ISNT-OML’OJAMAS kambarys 
vyrHkiui. apšildytas ir su patar
navimu. Patosus susisiekimas, 
netoli Kast New York.

Kreiptis telefonu MI. 2-0702

Adv. J. Grigalius pas 
prez. Trumaną

S. m. vasario 15 d. adv. J. 
Grigalius iš Bos:ono buvo nu
skridęs į Washington, D. C. ir 
dalyvavo kartu su kitais ALT 
nariais priėmime pas JAV pre
zidentą Harry S. Truman.

Išėjo “Vytis” 2 Nr.
Jau išspausdintas "Vyties” 2 

Nr., skirtas vasario 16 d. su
kakčiai paminėti. Daug įdomių 
ir vertingų straipsnių.

St. Santvaras šeštadieninėj 
mokykloj

Vasario 23 d. šeštadieninėj 
lituanistikos mokyklos rašyto
jas St. Santvaras kalbės vyres
niųjų klasių mokiniams apie 
Bostone gyvenančius lietuvius 
rašytojus. Kviečiami atvyki ir 
pastoviai mokyklos nelankan
tieji high school moksleiviai.

Užgavėnių kaukių balius
Vasario 22 d. 7 vai. vak. Lie

tuvių Ramovėje. 484 E. 4th St., 
So. Bostone, prasidės kaukių 
balius. Bus premijuojamos į- 
domiausios kaukės, duodamos 
originalios dovanas šokių var
žybų laimėtojams ir kitos 
staigmenos. Patalpos yra pui
kiai įrengtos ir jose kiekvienas 
smagiai palydės “lašininį”, pa
sitikdamas liesąjį “kanapinį”.

Kun. K. Jenkus ir Dr. Pr.
Galinis turi turtingiausius litu
anistikos knygų privačius kny
gynus visoje Naujoje Anglijoje. 
Jie juos papildė lankydamiesi 
laisvoje Lietuvoj ir dabar uoliai 
renka visus liet, leidinius.

Vytautas Strolia grįžo iš 
Amerikos kariuomenės ir vėl 
apsigyveno South Bostone. Jam 
teko pabūti keletą mėnesių ir 
Vokietijoje, iš kurios jis buvo 
tik prieš kelis metus atvykęs, 
kaip tremtinys.

Bostono biudžetas arti šimto 
milijonų. Boštoho majoras 
Hynes įteikė miesto naiijrąjai 
tarybai svarstyti jo paruoštą 
biudžetą, kurs siekia 98 mili
jonus dol. Padidėjusioms mies
to išlaidoms padengti numato
ma padidinti nejudomo turto 
mokesčius.

Vyčių susirinkimo metu su
vaidintas trumpas veikalėlis 
apie karalių Mindaugą.

Leonas Radžiūnas, aviacijos 
mechanikas, prieš 6 mėnesius 
išvykęs į JAV kariuomenę iš 
Chicagos, šiuo metu yra Ken- 
tucky valstybėje, kur baigia 
pasiruošti aviacijos mechaniko 
pareigoms. Leono tėveliai, bro
lis ir sesutė gyvena South 
Bostone. Jis čia gyvendamas 
priklausė prie parapijos choro 
ir tautinių šokių grupei, o nu
vykęs Chicagon, priklausė 
prie prie S. Sodeikos vadov. 
“Dainavos” ansamblio.

Piliečių draugijoj turtas
Iš apyskaitos, išsiuntinėtos 

S. B. Liet. Piliečių Draugijos

ŽODŽIO IR DAINOS VAKARAS
Dalyvauja literatūros ir scenos milžinai:

BERNARDAS

BRAZDŽIONIS
ANTANAS

GUSTAITIS
HENRIKAS

KAČINSKAS
KVARTETAS

AITVARAI
Kovo 9 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
No. 5th ir Havemeyer St., , Brooklyne

Rengia literatūros žurnalas GABIJA

ŠVENTO ANTANO GARBEI

Kovo - Mareh 18 dieną, 1952 m.
LIETUVOS PRANCIŠKONU 

šv. Antano Vienuolyne 
Kennrt>unk Port, Maine

Prasideda
Iškilmingos 13-kos Antradienių Pamaldos 

kurios baigsis birželio 4-13 d.

šv. Antano Mišių Novena
Už visus šv. Antano 13-kos Antradieniu Pamaldų ir Novenos 

dalyvius bus laikomos

KAS ANTRADIENĮ:
7 vai. ryto — iškilmingos šv. Mišios,
7 vai. vakaro — iškilmingos pamaldos prie išstatyto švč. 

Sakramento
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, kuriomis 
Pranciškonai melsis.

Visus Šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, kad 
per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarimų iš Dievo išprašytume: 

TEISINGOS TAIKOS,
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI. 
KIEKVIENAM RŪPESČIU VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS.

Si ųuaeris miracula.... Jei ieškai stebuklų, kreipkis i Šv. Antaną. 
Iki Kovo 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas sekančiu 
adresu:

VERY REV. PROVINCIAL SUPERIOR
KENNEBUNK PORT, MAINE

nariams, paaiškėjo, kad minė
ta draugija praeitais metais 
turėjo pajamų $122.196.08, o 
išlaidų $126,494.98. Daugiausia 
pajamų gauta iš bufeto, bū
tent, $105,656.83. Taip pat ir 
išleista daugiausia už alų ir 
degtinę — $61,779.51. Antro
je vietoje eina darbininkų ir 
muzikantų algos — $25,706.60. 
Įvairioms aukoms išleista tik 
$354.24. Pagal atskaitą draugi
jos turtas įvertinamas $207,- 
878.97, o skolos esama tik 
$39,056.10. Draugija turėtų 
gausiau paremti lietuvių tautos 
kultūrinius ir šalpos reikalus, 
kaip tai buvo daroma seniau, 
kuomet ji nebuvo dar taip tur
tinga.

Varoma iš buto padegė na
mus. Mrs. Mabel Dermodv, 48 
m., gavusi iš namų savininkės, 
Mrs. Anna Smilgis, gyv. 27 
Savin Hill Avė., Dor., įsakymą 
išsikraustyti iš jos buto, supy
kusi aplaistė butą žibalu ir pa
degė. Nuostolių padaryta už 
$1,400.00. Teisėjas už tokį dar
bą pasiuntė Mrs. Dermody į 
psychopatinę ligoninę ištirti jos 
protui.

Stasys Mockus, 30 metų iš
buvęs Susis. Lietuvių Šv. Kazi
miero draugijos finansų rašti
ninku iš tų pareigų pasitraukė. 
Šios vyrų pašalpinės draugijos 

• valdyboje S. Mockus išbuvo 
nuo 1914 metų.

South Bostoniečiai Alaskoje
Amerikos karo aviacijos ka

pitonas Albertas Audickas 
prieš kurį laiką paskirtas buvo 
į aviacijos bazę Fairbanks, 
Alaska. Praeitą pavasarį jis 
automobiliu ten nusivežė savo 

žmoną (Stasę Matulevičiūtę) 
su trimis vaikučiais. Savo tė
veliams rašo, kad ten įdomu ir 
gražu, ypač vasarą. Jų namų 
dažnas ir mielas svečias esąs 
Dr. J. Pajaujis, kuris ten pro
fesoriauja.

Boston Edison Co., kuri ap
rūpina Bostoną ir jo priemies
čius elektros energija, pereitais 
metais turėjo $7,191,597.00 pel
no. Iš viso pajamų turėjo $74,- 
446.283.00. Tai buvo aukščiau
sios pajamos įmonės istorijoje.

Leonas Stunžėnas su žmona 
ir dviem vaikučiais, atvykęs į 
JAV, kurį laiką dirbo ūkyje, 
Michigan valstijoj. Prieš kelias 
savaites atsikėlė į South Eos- 
toną ir čia kuriasi.

Oro puolimo pratybos Bosto
ne įvyks vasario 21 d., iš ryto. 
Jau baigta įrengti 55 sirenos. 
Jei tą dieną pasitaikytų blogas 
oras, tai pratybos įvyks vasario 
23 d.

Silvestras ir Zuzana Jaskevi- 
čiai prieš keletą metų Balfui 
tarpininkaujant. įsidukrino vie
ną lietuvaitę - našlaitę iš Klai
pėdos krašto ir dabar ją gra
žiai auklėja kaip savo vientur
tę dukrelę.

Dr. Albertas Apsiega praei
tų metų gale atidarė savo kabi
netą Westboro, Mass., miestely. 
Jis yra baigęs Bostono Univer
siteto medicinos skyrių, ir kelis 
metus praktikavo šv. Vincento 
ligoninėje, Providence, R. I. Jo 
vyresnis brolis Bronius, yra 
anksčiau baigęs Tufts kolegijos 
medicinos skyrių ir dabar prak
tikuoja Block Island, R. I. Abu 
broliaai gydytojai yra vedę lie
tuvaites ir užaugę Bostone, kur 
jų tėveliai ir dabar gyvena.


