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STATYS 2,000 MYLIŲ
GYNYBOS LINIJA

200 ATRAMOS PUNKTŲ NUMATYTA IŠLEISTI 
500 MILIJONŲ DOLERIŲ

Skleidžia gandus apie 
bakteriologinį karą

Lisabona. — Atlanto sąjun
gos taryba baigė Lisabonoje sa
vo darbus, priėmusi visą eilę 
reikšmingų nutarimų. Stipri
nant Europos saugumą, nutar
ta tuojau pradėti statybą 2,000 
mylių ilgio apsaugos linijos, 
kurioje numatoma 200 atramos 
punktų sprausminiams naikintu
vams ir bombonešiams. Ligi 
šių metų galo taip pat numa
toma sudaryti 20 naujų divizi
jų, kurios sustiprins jau dabar 
gen. Eisenhovverio žinioj esan
čias 30 divizijų, ir oro pajėgas 
padidinti ligi 4,000 lėktuvų. Li-

KAIP VYKSTA KONSOLIDA
CIJA

Prof. J. Kaminskui pavesta 
sudaryti naują Vykd. Tarybą

Kaip mums praneša iš Vo
kietijos, po grupių pasitarimo 
konsolidacijos reikalu Vlikas, 
posėdžiavęs vasario 23-25 die
nomis, galiausiai susitarė ir 
priėmė keletą lietuvių visuome
nei itin reikšmingų konkrečių 

nutarimui

Pirmiausia visa 10 politinių 
grupių ir kovos organizacijų, 
kol vyksta konsolidacija, vie
ningai niLarė kreiptis 'į lietuvių 
spaudą, kad tuo reikalu nedė
tų poleminių straipsnių nei a- 
pie Vliką, nei apie atskiras as
menis, jei tat gali pakenkti pa
čiam laisvinimo ir konsolidaci
jos reikalui. Pats to atsišauki
mo tekstas bus po poros dienų 
paskelbtas oficialiai. M. Krupa
vičius pasitraukė iš Vykd. Ta
rybos pirm, pareigų, betgi pa
likdamas Vliko pirmininku, o 
su juo drauge pasitraukė ir visa 
Vykdomoji Taryba.

Naują Vykd. Tarybą per mė
nesį laiko sudaryti pavesta kon
solidacijos darbą JAV vykdan
čiam Vasario 16 d. akto signa
tarui prof. J. Kaminskui, be 
to, nutarta Vykd. Tarybą per
kelti į Paryžių. Kol ji bus suda
ryta, pareigas eis senoji Tary
ba. Ją sudarius, bus taip pat 
išspręstas numatyto sudaryti. 
Vliko prezidiumo klausimas, j 
konkretų bendrą darbą kviečia
mas min. St. Lozoraitis etc. 
Bus stengiamasi išspręsti visi 
pribrendę aktualieji reikalai.

Vlikas liks Voku* ikre, 
jo posėdžiai greičiausiai eis se
sijomis. Naujas Vykd. Tarybos 
sąstatas netrukus paaiškės.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad į čia svarbių ir aktualių 
reikalų aptarti ryšium su nu
matytu Vykd. Tarybos persikė
limu j Prancūziją atvyko Vliko 
pirmininkas M. Krupavičius ir 
einąs URT valdytojo pareigas 
prof. Z. Ivinskis.

ANGLAI SKUBIAI DIDINA 
SAVO ORO PAJĖGAS

Londonas. — Anglų vyriau
sybė paskelbė, kad, vykdant 
jos trejiems metams numatytą 
$3,780.000,000 ginklavimosi 
programą, pirmenybė bus duo
ta oro pajėgi) stiprinimui. At
einančiais metais ji numato 
lėktuvų gamybai išleisti $310,- 
800.000.

Elzbietą vainikuosią 1953 m.

Londonas. — Iš karališkojo 
dvaro sluogsnių buvo pareikš
ta. kad naujoji Anglijos kara
lienė būsianti vainikuota 1953 
m., bet tiksli iškilmių data dar 
nenustatyta.
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gi 1954 m. šios pajėgos bus pa
dvigubintos.

Pati sąjunga nutarta peror
ganizuoti Jungt. Tautų pavyz
džiu ir vietoj paskirų komitetų 
pastatyti generalinį sekretorių, 
kurio vieta pasiūlyta anglų at
stovui Washingtone Sr O. 
Frank.

Numatyta saugumo liniia 
bus pradėta tuojau statyti. Jai 
žadama išleisti apie 500 milijo
nų dolerių, kurių 43% duos 
JAV. o likusią dalį kiti sąjun
gos kraštai.

MORRIS TIRIA AUKŠTŲJŲ 
VALDININKŲ ŠALUTINES 

PAJAMAS
lVashingtonas. — Prezidento 

pakviestas pravesti administra
cijos nuo korupcinių elementų 
valymą M. Morris pareiškė, jog 
pirmoj eilėj jis imsiąs tirti 
aukštųjų valdininkų šalutines 
pajamas. Morris numato greitu 
laiku pareikalauti, kad visi 
aukštieji tarnautojai užpildytų 
anketą, kurioje turi būti nuro
dytos visos jų iš privačių šalti
nių pajamos. Manoma, jog tie, 
kurie nenorėtų tokias anketas 
užpildyti būtų atleisti.

ANGLAI JAU TURI ATOMI
NI BOMBĄ

Londonas. — Parlamento 
diskusijose, kur jam buvo pri
kišta, jog traukiąs Angliją į pa
vojus, pasižadėdamas amerikie
čiams imtis bendros akcijos už 
Korėjos ribų, jei sąjungininkus 
labai pradėtų Korėjoj pulti 
priešo oro pajėgos, Churchillis 
atsakė, jog tokį susitarimą yra 
padariusi kaip tik darbiečių 
partijos vyriausybė. O tolimes
niame savo pareiškime nustebi
no visuomenę, .paskelbdamas, 
kad atominę bombą jau buvo 
pagaminusi darbiečių vyriausy
bė, bet šį dalyką slėpė, kad ga
lėtų savo propagandoj konser
vatorius vaizduoti karo kursty
tojais. ,

VftL ATRASTI SENOVI
NIAI RANKRAŠČIAI

Jeruzalė. — Pranešama, jog 
netoli Negyvosios jūros arabai 
beduinai aptiko keletą urvų, 
kuriuose rasta hebrajų, graikų 
ir aramajų kalbomis rašytų 
rankraščių. Rankraščiai rašyti 
ant odos bei papiruso ir esą iš 
antrojo amžiaus po Kristaus 
gimimo. Naujai aptiktieji rank
raščiai neturi nieko bendro su 
1947 m. rastais viename urve 
senoviniais rankraščiais ir yra 
už juos bent trim šimtais me
tų senesni.

TRUMANAS NORI 
PASILIKTI

M’ashingtonas. — Po ansilan- 
kymo Baltuosiuose Rūmuose 
atstovų rūmų narys Cooley 
(Dem.. NC) spaudos atstovams 
pareiškė, jog jis susidaręs įspū
dį , kad Trumanas numatąs 
kandidatuoti naujai kadencijai 
ir šį savo nusistatymą arti
miausių dviejų triių savaičių 
būvy paskelbsiąs. Cooley taip 
pat leido suprasti, kad jis ska
tinęs Trumaną kandidatuoti ir 
užtikrinęs, kad jisai gali gauti 
partijos nominaciją, nors pieti
nėje krašto dalyje ir yra Tru- 
manui opozicijos. Coolev tvirti
nimu. visoj eilėj pietinių vals
tybių Trumanas šiuo metu tu
rįs žymiaia daugiau pritarimo, 
kaip turėjo 1948 m.

PENKTADIENIS (FRIDAY) VASARIO (FEB.) 29 D. 1952 M.

Komunistu radijas ir korespondentai skelbia, kad Jungt. Tautų lėktuvai platina Šiaurės Korėjoj 
marą ir cholerą.

Tokio. — Keletos paskutinių
jų dienų būvy Korėjos paliaubų 
derybose nepasiekta jokios pa
žangos. Komunistai atkakliai 
reikalauja, kad Sovietai būtų 
priimti į neutralių Korėjos pa
liaubų stebėtojų taipą. Sąjun
gininkų planą, kad būtų atsisa
kyta ir Norvegijos kvietimo, 
paliekant iš abiejų pusių tik po 
du neutraliu kraštu, komunis
tai atmeta. Manoma, jog be 
Maskvos pritarimo komunistųi
NAUJAS KASYKLŲ DARBI
NINKŲ APSAUGOS ĮSTA

TYMAS

Mashingtonas. —Senato dar
bo komisija priėmė įstatymo 
projektą, kuriuo siekiama ap
saugoti nuo pavojų kasyklų 
darbininkus. įstatymo proj ’kte 
numatoma, kad vyriausybės 
inspektoriai turės teisę atšaukti 
darbininkus iš tų šachtų, ku
rios atrodys pavojingos darbi
ninkų saugumui. Vidaus reika
lų sekretoriui numatoma teisės 
išleisti bendras kasyklų darbi
ninkų apsaugos taisykles.

GINČAS DĖL SUOMIŲ VAIKŲ
ŠVEDIJOJE

Stockholmas. — Katastro
fai ištikus suomių tautą per 
paskutiniuosius abu suomių ka
rus. Švedijoje buvo išvystyta di
džiulė privati akcija padėti 
vargstančiai Suomijai. I tą pa
galbos akciją įėjo ir suomių vai
kų siuntimas į Švediją, ypač 
tų suomių tėvų, kurie nukentė
jo labiau nuo karo ir kurių 
šeimų galvos buvo išėję savo 
garbingos pareigos tėvynei at
likti. Karui pasibaigus ir Suo
mijai pradėjus atsistoti ant ko
jų, dauguma tėvų savo vaikus 
atsiėmė, bet daug jų dar buvo 
likę. Likusieji greit suaugo su 
naujais tėvais auklėtojais, o 
naujieji tėvai prisirišo tėviškai 
prie savo auklėtinių. Vienu kitu 
atveju, tikriesiems tėvams pa
reikalavus. buvo labai sunku 
skirtis, vaikai nenorėdavo grįž
ti, o naujieji tėvai net griež
čiausiomis formomis atsisaky
davo vaikus išleisti, pasitaikv- 
daro tikrų dramų. Tokiais at
vejais teko policijai ir teismui 
reikalą išspręsti. Paskutiniu lai
ku kai kurie suomių sluogsniai 
pradėjo viduje varyti akciją ir 

Atlanto pakto jūrų pajėgu vyriausias vadas admir. L. D. McCormick aplankė ^cn. Eisenhowerj vvri.iu- 
sioje jo būstinėje. Jis ruošiasi vizituoti At.anto kraštų laivynus ir susipažinti su jų padėtimi. Iš kairės į 
dešine matome Atlanto pakto jūrų pajėgu vyr. vado pavaduotoja prancūzu adm. A. Lemmonier, gen. 
Eisenhowerj ir adm. McCormick.

delegatai neturi leidimo sutikti, 
kad Sovietai stebėtojų parei
gom nebūtų kviečiami C iš ant
ros pusės su Sovietų kvietimu 
sutikti Jungt. Tautų delegacija 
tegalėtų pritarus VVashingto- 
nui. Bet kad ir Iš vienos ir iš 
kitos pusės tokio sutikimo ne
daug tikimasi, tad klausimas 
yra sustojęs vietoje. Nepadary
ta pažangos ir ginčijamais lais
vos belaisvių repatriacijos bei 
Š. Korėjoj paliaubų metu aero
dromų statymo klausimais.

Nauji kaltinimai

Deryboms kliūvant, komu
nistai propagandos tikslais iš
kėlė sąjungininkams naujų kai
tinimų. Šalia triukšmo dėl ta
riamo civilių žudymo Koje sa
loje. komunistai skleidžia gan
dą. kad Jungt. Tautų pajėgos 
tariamai vedančios Korėjoj bak- 
tereologin: karą. Jų radijas ir 
korespondentai skelbia, kad 
nuo šių metų pradžios sąjungi
ninkų lėktuvai tariamai išme
tę komunistų užfrontėje dėžu
tes su musėmis, blusomis, skė
riais, vorais, utelėmis ir uodais, 

atakuoti tėvus. kad jie kuo 
greičiausiai atsiimtų savo vai
kus iš Švedijos, nors tėvai jau 
buvo nutarę juos palikti Švedi
joje. Pasikalbėjime su laikrašti- 
ninakis. buvusi Suomijos socia
linių reikalų minis eris ponia 
Tyyne Leivo-Larsson apgailes
tavo. kad švedai auklėtojai sa
vo “egoistiniu nusistatymu” 
dėl auklėti pasiimtų vaikų ken
kia tam taip reikšmingam Suo- 
mijos vaikų gelbėjimo darbui. 
Anot jos, Suomija negali savo 
vaikų k^iems dovanoti, jai ir 
pačiai jų reikia, švedai turi su
prasti suomių tėvų reikalavi
mus.

Švedų visi laikraščiai pabrė
žia. kad Suomija reikalinga 
prieauglio, to niekas jai neuž
ginčija. Bet kiek tai pasiliku
sius vaikus liečia, tai čia nei 
Suomija, nei Švedija, kaip to
kios, no uri teisės į vaikus. Tą 
teisę teturi tik vaikų tikrieji 
tėvai, užtat laikraščiai kiek 
pyktelėję už tas taip vadina
mas “nacionalistines užma
čias.” 

kurie platiną marą, cholerą ir 
kitas ligas.

Iš sąjungininkų pusės tie 
gandai griežčiausiai paneigia
mi ir reiškiama nuomonė, jog 
tokiais prasimanymais bando 
ma pridengti kas metai žiemą 
Korėjoj plintančias ligas ir kar
tu stengiamasi tuo pateisinti 
derybų vilkinimą.

Kovos fronte
Žemyne pranešama tik apie 

mažo masto žvalgybinių dalinių 
susirėmimus. Didesnę veiklą 
vėl pradėjo rodyti tik oro pajė
gos.

Sąjungininkų lėktuvai po ke
turių dienų vėl susitiko su di
desniais priešo oro pajėgų jun
giniais iš kurių keletas lėktuvų 
buvo sunaikinta.

ATOMINIŲ PASLAPČIŲ ŠNI
PAMS MIRTIES BAUSME 

PATVIRTINTA
Nevv Yorkas. — Už atominių 

paslapčių Sovietams išdavimą 
mirti nuteisti Julius ir Ethel 
Rosenberg dar vienu žingsniu 
priartėjo prie elektros kėdės, 
nes apeliaciniam teisme jiems 
mirties bausmė vėl buvo pat
virtinta. Nuteistieji laikomi 
Sing Sing kalėjime, bet dar 
mirties vykdymo terminas ne
nustatytas. Pasmerktųjų advo
katas pareiškė, kad jis dar 
kreipsis į aukščiausiąjį JAV 
teismą.

EGIPTAS SUKA Į VAKARI S
Kairas. — Naujasis Egipto 

min. pirm. Maher paskelbė pa
reiškimą. kad Egiptas yra pasi
ryžęs prisidėti prie taikos išlai
kymo, įeidamas į stiprią regio
ninę gynybos organizaciją. Ta 
organizacija yra Vakarų vals
tybių pasiūlytas Viduriniųjų 
Rytų gynybos paktas, kurio bu
vusi nacionalistinė vyriausybė 
rodo aiškų norą artimai su Va
karais bendradarbiauti.

Diskusijos Stuttgarto 
radiofone

Prie Stuttgarto radiofono 
suorganizuoti pasikalbėjimai, 
kur diskutuojami įvairūs daly
kai. Juose dalyvauja Rytų ir 
Vidurio Europos'pavergtų tau
tų atstovai. Vasario 6 d. buvo 
suruoštos diskusijos mažųjų ir 
didžiųjų tautų nacionaliniais 
klausimais, kuriose, išdėstyda
mas lietuviškas tezes, aktyviai 
dalyvavo ir prof. Z. Ivinskis.
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untu IJncolnshiro pulko kariai prie Izniafos. Egipte. smėlynuose 
medžioja egiptiečių partizanus, kurie vis dar neduoda anglams ra
mybės.

LIETUVIAI ŽVEJAI
Vasario 26. antradienį, 1,30 

p.p. per televizijos stotį buvo 
pristatyti trys atbėgę žvejai. 
LAIKo direktorė M. Kižytė ang
liškai papasakojo jų pabėgimo 
istoriją. Programoje dalyvavo 
ir Iz. Radzevičiūtė su tautiniu 
kostiumu. Programos vedėjas 
Marlovve priminė, kad ta prog
rama yra “Amerikos Baiso” 10 
metų ir lietuviškos transliacijos 
vienerių metų sukakčiai pami
nėti. Priminė, kad prezidentui 
Trumanui lietuviai įteikė ginta
rinį laiveli;. Jis pabrėžė, kad 
trys atbėgę žvejai yra gyvi liu
dininkai. jog “Amerikos bal
sas” girdimas už geležinės už
dangos. Per televiziją buvo pa
rodyti paveikslai, Klaipėdos 
uostas, iš kur žvejai paspruko, 
Lietuvos kryžiai, bažnyčios, ku
rios dabar persekiojamos, vie
nas dirbtinis kryžius, gintarai, 
kartu papasakota tautinio kos
tiumo istorija ir parodytas fil
mas iš Lietuvos laisvųjų laikų, 
kai jaunimas šoko ir dirbo lau
kuose. Programa užtruko apie 
12 minučių.

Susidomėjimas šia translia
cija buvo nemažas. Kelios radi
jo stotys kreipėsi į LAIKą ir 
“Amerikos Balsą”, norėdamos 
savo klausytojams duoti pasi

PER TELEVIZIJĄ
kalbėjimus su žvejais patoges
niu (vakaro) laiku. Šie pasikal
bėjimai būtų transliuojami vi
sai Amerikai.

Trečiadienį visi trys žvejai iš
vyko į Chicagą.

SUSTABDYTAS GYVULIŲ IR 
MĖSOS IMPORTAS IŠ 

KANADOS
Mashingtonas. — JAV ad

ministracija dėl Kanadoj prasi
dėjusios snukio ir nagų ligos 
beveik visiškai sustabdė gyvų 
galvijų ir mėsos iš Kanados į 
JAV įvežimą. Kanados vyriau
sybė imasi prieš šią pavojingai 
plintančią ligą skubių ir griež
tų priemonių. Visos užkrėstos 
kaimenės nutarta suvaryti ir 
sunaikinti.

“Taiso” lenkų istoriją
Ir Lenkijos istorikai gavo iš 

Maskvos įsakymą kiek galint 
greičiau pritaikyti visą Lenki
jos istoriją “prie liaudies dūmo-, 
kratijos principų.”. Lietuvoje 
tai jau seniai padaryta. Į Len
kiją taip pat nuolat vežama ru
sų mokytojų. PIA Nr. 4 pra
neša, kad Vilniuje pradėta 
spausdinti “Krasnaja Zvezda”. 
Spaudžiama trimis kalbomis: 
rusų, lietuvių ir lenkų.

sUCMvnos žinioj
• Gynybos sekr. Lovett paskelbė, jog šiais metais į Europą bus 

pasiųsta stambios JAV oro pajėgos. Bet naujų sausumos pajėgų 
divizijų šiais metais siųsti nenumatoma.

• JAV aukštasis komisaras Vokietijai McCloy įspėjo, kad į- 
vyktų visuotinė katastrofa, jei nebūtų sulaikytas vokiečių nacio
nalizmo atgijimas, kurio žymės stipriai besireiškiančios.

• Po ilgų užsienio politikos’ klausimais debatų, kurie baigti 
pasitikėjimo vyriausybei balsavimu. Churchillis išėjo laimėtoju, o 
darbiečių eilėse išryškėjo dar didesnis nuomonių skirtumas kaip 
ligi šiol. Jei tas nesutarimas darbiečių tarpe dar didės, manoma, 
jog į valdžią greitu laiku jie sugrįžti negalės.

• Grįžęs į VVashingtoną. Valstybės sekr. D. Achesonas pa
reiškė. jog Lisabonoj padaryta didelės pažangos, kuri leis sustip
rinti Europą ir sumažins sovietinės agresijos pavojų.

• Irano armijos štabas paskelbė, jog kariuomenės eilėse su
sektas komunistinis pogrindis. Suimtas kariuomenės eilėse vei
kiančių komunistų vadas ir konfiskuota daug dokumentų.

• JAV. Anglija. Prancūzija ir Italija vykdo didžiausius ligi 
šiol Viduržemio jūroj laivyno .junginius manverus. Manevrai 
vykdomi atsižvelgiant į žymų Sovietų povandeninių laivų skaičių 
ir ypač kreipiamas dėmesys j kovą su jais bei gynimąsi nuo ji) 
puolimo.

• Senatas 45 prieš 44 nutarė grąžinti komisijai tolimesniam 
klausimo tyrimui pasiūlymą, kad Kongresas suteiktų Aliaskai 
JAV valstybės statusą.

• Whiteville, N. C., policija suėmė vėl aštuonis Ku Klu.x Kla
no narius, tuo suduodama naują smūgį naktiniam kerorui Caro- 
linoje.
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Enkavedistai per rezurekciją 
bažnyčioj dainuoja

Visos Lietuvos bažnyčios bus priverstos užsidaryti. — Tarnautojams jokiu būdu neįmanoma lan
kyti bažnyčią. — Enkavedistai tyčia trukdo pamaldas. — Tačiau tikėjimas žmonių širdyse nepa-

%

laužtas.

Komunistai, naikindami lie
tuvio materialinę gerovę- suva
lydami juos į kolchozus ar pri- 
rišdami prie fabrikų, lygiagre
čiai naikino ir >o dvasinį gyve
nimų. Bažnyčia, kunigas ir baž
nyčių lankantieji žmonės jiems 
yra tiek pat pavojingi, kaip ir 
materialiai pasiturį.

Nepakeliami mokesčiai —prie
monė bažnyčioms uždaryti

Pirmaisiais okupacijos me
tais tas spaudimas dar ne taip 
smarkiai buvo jaučiamas. Baž
nyčios buvo apdėtos mokes
čiais. Bažnytkaimiuose tekdavo 
už jas per metus sumokėti nuo 
keturių iki šešių tūkstančių 
rublių, o miesteliuose ir mies
tuose atitinkamai daugiau. Ugi 
ūkininkai dar gyveno nesuvary
ti į kolchozus, tai vis šiaip taip, 
kų nors iš ūkio parduodami, tų 
pinigų sukrapštydavo. Ir tie 
mokesčiai parapijų buvo moka
mi laiku. Bet palaipsniui reika
lai blogėjo. Jei bažnyčia pir
maisiais metais išsimokėdavo, 
tai kitais metais jau jai buvo 
nustatytas dar didesnis mokes
tis. Tuo tarpu parapiečių pa
dėtis kasmet blogėjo. Pirmai
siais metais jie. turėję ūkį dar 
savo žinioje, kitais metais jau 
buvo priversti dėti į kolchozą. 
Tuo būdu jau neliko būdo kaip 
nors tą rublelį pakreipti į ša
lį ir. reikalingą jų sumą surin
kus. bėgti padėti gelbėti baž
nyčią.

Negalinčios išsimokėti baž
nyčios buvo uždarytos. Daug 
kur valsčiuose po to eina agi
tatoriai.aiškindami. kad Stalino 
konstitucija jokių tikybų ne
draudžia. tik. girdi, ir bažny
čios, kaip ir visokie trobesiai 
turi būti apdrausti. Esą. kas 
gi kaitas, jei kunigas negali iš
simokėti savo bažnyčios drau
dimo mokesčio.

Kaip visi trys žvejai tvirtina, 
o tie yra visi iš įvairių Lietu
vos vietų (vienas iš Žemaitijos, 
antras nuo Zarasų, trečias nuo 
Panevėžio) bažnyčios bus pri
verstos visur užsidaryti. nes 
gyventojai tikrai neišsigalės tų 
mokesčių išsimokėti.

Prieštikybinė propaganda

Tuo tarpu lygiagrečiai eina 
propaganda prieš bažnyčias ir 
suaugusiems ir jaunimui. Vai
kai jau darželio amžiaus jun
giami į komunistinio auklėjimo 
organizacijas. Pirma “spaliu
kais". paskui pionieriais, o vė
liau. jau gimnazijos suole jie y- 
ra komjaunuoliais.

Vaikams visur kalama prieš 
bažnyčias ir tikėjimą. Ne tik 
pačiame mokyklos suole, bet ir 
.jų “politinio švietimo” kursuo
se. Komjaunuoliams nevalia 
eiti bažnyčion. Ir vargas tam. 
kuris bus ’enai pastebėtas. Mo 
kytojas tai jau .jokiu būdu ne 
gali bažnyčioje rodytis. Pvz.. 
Kretingos žemės ūkio mokyk
los viena mokytoja, dar nepri
klausomybės laikais baigusi u- 
ftiversitetą. o čia dėsčiusi kartu 
su komunistų naujai "iškep
tais" mokytojais, buvo pastebė
ta lankanti bažnyčią. Tuojau 
pat .be jokio įspėjimo, mokyk
los vadovybės ji buvo iškelta 
iš to valsčiaus į vieną buvusį 
dvarą dabar paverstą valstybi
niu ūkiu, parastos darbininkės 
darbui.

Bet. nežiūrint spaudimo, 
žmonėse tikėjimas vis tiek gy
vas. Kad jau ir kaip ten toje 
mokykloje tie mokytojai vai
kams kala, tai jie. Iiėgdami iš- 
pamokų namo, dažnai užsuka 
bažnyčion.

Kai vieną rylų iš po nakties 
buvo rasta derva apipilta Plun

T

gės Liurdo stovylėlė. o prie baž
nyčios stovinčiai Marijos sto- 
vylai kažkas numušė nosį, vals
čiaus tikinčiųjų komitetas pasi
skundė milicijai. Buvo atsakyta 
trumpai: Pasakykite, kas Aai 
padarė, jie gaus po trejus me
tus kalėjimo. O po to milicijos 
viršininkas, atsisukęs į atsto
vus. patarė geriau iš viso tuos 
altorius nusiimti, nes jie vis 
tiek bus išnaikinti.

— O ir ta bažnyčia, kam ji 
reikalinga .’ Mes geriau padary
sime iš jos gimnazijos salę Mo
kiniai jų taip mėgsta, tai čia ga
lės ir pasišokti.

Jis. mat. puikiai žinojo, kad 
gimnazistai bėgdami į mokyk
lų. ar iš jos. dažnai į ją užbė
ga. o taipgi ir žvakelę retkar
čiais prie Uurdo altorėlio už
dega.

Enkavedistai siaučia 
bažnyčiose

Nors kolchozuose ir yra į- 
steigti taip vadinamieji raudo
nieji kampeliai, žmonių vadina
mos komunistų bažnyčios, kur 
atvykę iš miestų propagandi
ninkai verčia vežimus ant tikė
jimo. žmonės vis tiek sekma
dieniais vyksta į pamaldas. Pa
tekus į kolchozus ir tenai ati
davus arklius, dabar jau nėra 
galimybės pasikinkyti arklį ir 
susisodinus šeimynykščius į 
miestelį nuvažiuoti. Dabar ten
ka eiti pėstiems. Todėl jau iš 
tolimesnių kaimų bažnyčion pa
tekti sunkiau, ypač senesnio 
amžiaus žmonėms. Bet prisiren
ka iš artimesnių.

Enkavedistai ir jų šnipai 
dažnai bažnyčioje lankosi, no
rėdami pamatyti, kas iš jų į- 
staigose tarnaujančių lietuvių 
lanko bažnyčią. Dažnai Jie. 
netverdami pykčiu, kad žmo
nės vis dėlto jų nebijo ir sau 
ramiai meldžiasi. sugalvoja, 
prieina prie kunigo, laikančio 
pamaldas ar sėdinčio klausyk
loje. jį suima ir nusiveda į savo 
būstinę.

Taip, pvz.- Budriuose 1949 
m. vasarą, sekmadienį pačių 
pamaldų metu, kai žmonės sau 
ramiai meldėsi, atėjo enkave
distai ir paėmė senelį kunigą. 
Išlaikė 'į keletą valandų ir pa
leido. Žinoma, šitai jie padarė, 
tik norėdami sutrukdyti pa
maldas. nes žmonės sumišo. į- 
sibaimino ir išvaikščiojo.

Bet dar ir prie žiauresnių 
dalykų prieinama. 1950 m. Ša
teikiuose į bažnyčią įsiveržė 
girti enkavedistai kaip tik pa
čios rezukrekcijos metu. Švais
tydamiesi su šautuvais, jie pra
dėjo dainuoti savo tą pamėgtą 
dainą “Katiušą”. Vienas net 
atsistojo prie altoriaus ir rusiš
kai švebeldžio'o žmonėms:

— Mes čia dabar jums atlai
kysime programą!

Ir po to vėl pradėjo dainuoti. 
Žmonės turėjo išsiskirstyti, nes 
visa velykinė nuotaika jau bu
vo sudrumsta.

Enkavedistai ir daugiau viso
kių pramogų prasimano. Ta 
pati Šateikių bažnyčia buvo la
bai nuo jų nukentėjusi. Langų 
stiklai buvo išdaužyti. Eina jfro 
šalį, tai daitf) sau išdaigas, paims 
šautuvą ir taiko į stiklą. O pas
kui juokiasi, patenkinti, kad ge
rai pataikė.

Panašiai jie elgiasi ir su kry
žiais bei koplytėlėm pakelėse. 
Juozas Grišmanauskas, kuris 
prieš patekdamas į Klaipėdą 
žveju, buvo kontroiasistentas ir 
turėjo progos pakeliauti po Že
maitiją. sako, kad dabar liūd
nas pakelių vaizdas. Rūpinto
jėliai koplytėlėse kai kur tebe- 
stovi, liet baigiami naikinti ru
sams sauvaliaujant. Kadangi 

medžio jau sunku gauti, tai 
naujų knyžių niekas nestato.

Kai kur taip trūksta medžio, 
kad. net palaidojus numirėlį, 
nėra kur gauti medžio pastatyti 
kryžių. Karstams dar lentų 
šiaip taip žmonės bendromis 
jėgomis suneša ir todėl dar ne
buvo laidojama be karstų. Ži
noma. partiečiams ar su komu
nistinėm pajėgom laidojant, bė
dos dėl lentų nėra, duoda val
dinių.

Ligi šiolei dar nebuvo drau
džiama numirusius laidoti su 
religinėm apeigom. Tik paskui 
jau kunigams nebuvo leidžiama 
numirėlius kartu su žmonėmis 
lydėti per miestelį į kapus. Jie 
tegalėjo tik prie duobės atlik
ti laidojimo apeigas.

Bevaržant tikinčiuosius, vė
liau komunistai dar išsigalvojo 
kitokių mokesčių. Pavyzdžiui, 
jie nustatė mokesčius už leidi
mą tikintiesiems pamaldų metu 
eiti su procesija aplink bažny
čią. Vadinasi, viduje bažnyčios 
gali melstis, bet. jei jau nori iš
eiti į šventorių, reikia leidimo. 
Jis kaštuoja 3.000 rublių.

Taipgi leidimo reikia ir mal
dininkams. kurie Žemaičių Kal
varijoje norėdavo eiti organi
zuotai Kryžiaus Kelius. Už jį 
reikalauja sumokėti 9.000 rub
lių. Kadangi tokios didžiulės su
mos niekas negali sumokėti, tai 
žmonės tuos kalnus lanko pa
vieniai ir patylomis melsdamie
si.

Anksčiau. prieš.-porą metų, ir 
tolimesnių apylinkių gyvento
jams-dar pa vykdavę į Žemai
čių Kalavriją atvykti. Mat. iš 
tolimesnių miestelių įvairių val
stybinių ūkių ar fabrikų sunk- 
vežimai. atiikę savo numaty
tas keliones ir užvarę laiko, už 
gerą kainą, žmones pavėžėdavo. 
Bet vėliau, kai jau galutinai vi
si tapo įjungti į kolchozus ir 
pristatyti dirbti, nebeliko kaip 
to laiko ištaikyti ilgesnei kelio
nei. Todėl teko ir to atsisakyti.

Nors ir taip sunkinant, žmo
nės vis tiek laikosi. Kaimuose 
ūkininkų trobose tebėra laiko
mi. kaip ir seniau, šventųjų pa
veikslai. Rusai, ypač enkavedis
tai ir agitatoriai, visaip šaiposi 
iš žmonių, ragindami tuos pa
veikslus pašalinti, bet tai nieko 
nepadeda. O jie patys nedrįsta 
dar po kaimus vaikščioti ir juos 
plėšyti.

Ypač enkavedistai, kalbėda
miesi su žmonėmis, juokiasi iš 
Kristaus.

— Ką. — sako jie. — jis nė
ra joks dievas, jis pats yra ko
munistas. Žiūrėkite, jis taip ir 
apsirengęs, kaip mes. — sako 
enkavedistas, rodydamas savo 
apsiaustą, kurį jie paprastai 
dabar nešioja, užsimetė ant vir
šutinių drabužių, ir į paveiksle 
esantį Kristų, kuris vaizduoja
mas ilguose drabužiuose.

Gražusis 
Lietuvos 
pajūris

DARBININKAS

i
Neatrodo, kad ir iš jaunimo 

širdžių komunistai galės religi
ją išplėšti. Net nesislėpdami ry
tais berniukai bėga į bažnyčią 
tarnauti mišioms. Edmundas 
Paulauskas, kuris yra pats jau
niausias iš tų pabėgusių žvejų, 
pasakoja, kad jis pats ilgai yra 
tarnavęs mišioms Panevėžyje.

Bendrai paėmus, kaip žvejai 
pasakoja, pamaldumas žmonė
se tos visos priespaudos išdavo
je tik padidėjo. Tikėjime sustip
rėjo ir tie žmonės, kurie buvo 
anksčiau nuo jo nutolę, nes. 
praradus visa, ką jie turėjo sa
vo. jiems paliko tik malda ir 
viltis, kad gal gi Dievas jų pa
gailės. jei jie liko žmonių pa
milsti.

Lietuviai savo rankomis statė bažnyčias, kad turėtu kur Dievą gar
binti. Komunistai dabar jas verčia sandėliais ir šokiu salėm.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamiep,

Nuolankiai prašau teiktis pa
skelbti Jūsų laikraščio arti
miausioje laidoje sekantį pa
reiškimą:

Laike savo intervievv spau
dos š. m. vasario 2 d. Brook
lyne' Vliko ir jo Vykd. Tarybos 
narys, p. J. Brazaitis, pareiškė 
neva Lietuvių Aktyvistų Fron
tas (sutrumpintai vadinamas 
LAF) įteikęs prašymą įstoti į 
Vliką.

Kaip LAF sudarymo inicia
torius ir asmuo, pastatytas šios 
organizacijos priešakyje bei, 
atsakingas už jos laikyseną, 
skaitau savo pareiga pareikšti, 
jog suminėta žinia neatitinka 
tikrenybei: LAF jokio pareiški
mo įstoti į Vliką nėra padaręs 
ir to padaryti negali, nes nelai
ko savęs jokia partija ar politi
ne srove, kad galėtų preten
duoti į vietą Vlike, kaip grynai 
politinį organizmą.

LAF' buvo sudarytas apjun
gimui mūsų tautos ryžtinges- 
niųjų elementų absoliutinės 
tautinės vienybės ir drausmės
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IŠ DIDELĖS PATRANKOS, BET TUŠČIAS ŠŪVIS
Kai kurie “Darbininko” pa

sisakymai kanadiškei naciona
listų “Laisvai Lietuvai”, ma
tyt. bus užmynę ant skaudžios 
poputės. Tai paskatino jos pub
licistą Dr. V. Meškulį parašyti 
ilgą straipsnį “Tiesa, darbuos 
ir spaudos skiltyse, lietuvių 
krikščionių demokratų”, kuris 
pasijuokti mėgstantiems žmo
nėms ne vienu atveju gali su- 

' daryli net linksmą pramogą.
Susijaudinęs “L. L.” publicis

tas iš pat pradžios susipainioja.

pagrindu, nežiūrint kas kokiai 
priklausė politinei srovei ar. iš
viso, nepriklausė jokiai parti
jai. Jo pagrindinis tikslas buvo 
įvykdyti bendrą mūsų tautos 
pasiryžimą už atstatymą Lie
tuvos nepriklausomybės, kada 
tam buvo susidariusios sąlygos, 
ir tą savo įsipareigojimą jis tę
sėjo forma 1941 m. birželio 23 
dienos mūsų tautos sukilimo.

Ar ir kada LAF galėtų būti 
pašauktas naujai kovotojiškai 
veiklai Tėvynės-Lietuvos labui, 
apie tai gali spręsti ne paskiri 
buvę jo nariai, nuėję į partijas 
ar šiaip į politines grupes, bet 
tik LAV Vadovybė pagal bend
rą susitarimą su Vliku ir atsi
žvelgiant Lietuvos diplomatijos 
nusistatymo.

Su tikra pagarba
Kazys Škirpa

Red. prierašas. Nors p. Škir
pa paneigia, bet mūsų žiniomis, 
toki LAF štabo pareiškimą bu
vo gavęs Vliko pirmininkas ir 
visi Vliką sudarančių grupių at
stovai.
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Visi žino, kad “Darbininkas” 
nėra nei krikščionių demokra
tų, nei kurios kitos politinės 
grupės laikraštis. Dėl to ir jo
kia politinė grupė neatsako už 
tai, ką “Darbininkas” rašo. Bet 

p. Meškulis dėl “Darbininko” 
straipsnių kaip meška ant dū
mų puola ant krikščionių de
mokratų. Reikia manyti, kad 
užpultieji gerokai nustebs, ko 
čia prie jų už svetimus straips
nius kimbama, o skaitytojui ge
ra proga pasijukoti, nes ne kas
dien pasitaiko, kad publicistas 
užsimiršta, su kuo jis ginčijasi. 
Juo labiau, kad toliau jam vis
kas susijaukia į vieną krūvą— 
Vlikas esąs maždaug tas pats, 
kaip krikščionys demokratai, 
tie maždaug tas pats kas “Dar
bininkas” ir atvirkščiai.

Atrado nesamą Amerką

Kita linksma Meškulio isto
rija. kur jis šoka į talką “Ke
leiviui”. “L. L.” publicistas bū
tinai nori įrodyti, kad “Kelei
vio” redakcijoj ligi penkių su
skaitoma. “Keleivis” esąs tei
singai rašęs, kad Vlike krikš
čioniškosios grupės turi daugu
mą. Mat, Vlike esą ne dešimt 
balsų, kaip visi — neišskiriant 
nė “Keleivio” — ligi šiol ma
nė, bet vienuolika. “L. L.” ne
paskelbtų šaltinių žiniomis, Vli
ke. balsams pusiau pasidalinus, 
pirmininko balsas automatiškai 
pasidaręs dvigubas. O tas bal
sas “kai kartas yra katalikų 
penkiukėj.”

Tai tikrai įdomi naujiena. 
Tikriausiai to nepaprasto daly
ko nežino nė pats to balso turė
tojas. Už šį atradimą krikščio
nys demokratai tikrai Mešku- 
liui bus labai dėkingi. Bet lai- 
cistų blokas nuraus jam kuo
dą už tokį meškos patarnavi
mą. Mūsų žiniomis, ligi šiol Vli
ke visi buvo įsitikinę, kad visi 
nariai turi tik po vieną ir visi 
lygų balsą, nešsikiriant nė pir
mininko. Bet kai dabar Mešku
lis iškasė krikščionims demok
ratams dar vieną balsą, tai tie 
galės daryti, ką tik norės ir. ne
sant “dominavusio“ kadais Vli
ke (kaip rašo “Laisv. Liet.”) 
nacionalistų balso, nebus kam 
jų suvaldyti. Koks neapsižiūrė
jimas. p. Meškuli! Bet ir pamo
ka — nerašyk, ko nežinai.

“Nuskriaustojo” ašaros

Toliau p. Meškulis bando 
vaidinti nuskriaustą ir patem
pia lūpą nulašinti ašarai, kad 
tariamai krikščionys demokra
tai provokaciniu būdu pašalinę 
iš Vliko nacionalistų partiją. 
Bet atrodo, kad ir šiuo klausi
mu jis yra tiek pat informuo
tas. kiek ir apie Vliko “vienuo
liktąjį balsą.”

Pirmiausia, jis iš pagrindų 
klysta, kad nacionalistus iš 
Vliko pašalino krikščioniško
sios grupės. Jie buvo pašalinti 
visų Vlike dalyvaujančių gru
pių balsais, tik susilaikius nuo 
balsavimo tautininkams. Bet ir 
tie jų negynė.

Antra, jie pradžioj nė neban
dė ginčytis, jog neteisingai pa
šalinami. Tik vėliau apsižiūrė
jo. kad dėl to pašalinimo pasi
daro lietuvių visuomenėje nu
šašusi avis, ir sujudo sukti gal
vą. kaip galima būtų kaltę kam 
kitam suversti. Tik ir ligi šiol 
dar nesusivaiko. kaip geriau tą 
dalyką būtų aiškinti. Vieni, 
kaip ir Meškulis savo straipsny
je. bando įtikinėti, .jog ginklų 
pas vokiečius nuversti to meto 
Lietuvos vyriausybei prašęs 
1938 m. Klaipėdoje veikęs Ak
tyvistų Frontas. Bet kad Ges
tapo dokumentai aiškiau rodo, 
.jog voldemarininkai tų ginklų 
prašė, tai kitiėms .jų atrodo, 
.jog šiuo prasimanymu nieko į- 
tikinti negalima, ir jie. kaip 
Algis Judrys net tame pačiame 
“L. L.” numery, ieško geresnio 
varianto. Esą bolševikai, norė
dami sukompromituoti nacio
nalistų partiją, tokius daku-
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mentus sufalsifikavę ir į vokie
čių archyvus įkišę. Suprask, jų 
partija tokia pasaulinio masto 
galybė, jog net tokio sudėtingo 
būdo Kremlius buvo priverstas 
imtis, kad juos,sukompromituo
tų. Betrūksta priedo, jog Mas
kva dar painformavo Vliką, 
kur tų nacionalistams žalingų 
dokumentų ieškoti...

Romos žąselė girgtelėjo
Dėl “D.” pastabos, kad iš la

bai narsių “L. L.” vyrų kalbos 
lauktina, jog ir jie paseks savo 
idealizuojamo Voldemaro pa
vyzdžiu (grįš į okupuotą Lie
tuvą), p. Meškulis išdidžiai at
statė krūtinę. Girdi, jau jie ne 
tik paseks, bet ir pasekė. 1945 
m. nacionalistų grupė iš tikro 
išvykusi į Lietuvą.

Dėl to p. Meškuliui tenka pa
stebėti. jog, kai ateis laikas a- 
pie grįžimus ir atvykimus kal
bėti, bus ir daugiau ko pasaky
ti, ne tik apie tą nacionalistų 
grupę. Bet kartu ir neužmiršti
na, jog visų vykimų ir tikroji 
reikšmė tegalės būti tikru mas
tu įvertinta, kai galima bus at
virai ir viešai apie visą tai kal
bėti. Ir esame įsitikinę, jog ne
bus jie vieno svorio. Vieni jų 
turės būti įvertinti kaip aukš
čiausio karžygiškumo žygiai, o 
kiti pasirodys nė kiek nedides
nės vertės, kaip ir Voldemaro 
grįžimas, kurį net pati “L. L.” 
laiko klaida. Bet šiandien tie 
dalykai nedisutuojami ir nega
li būti diskutuojami. Tad ir mes 
į tokias diskusijas nemanome 
leistis ir ne to siekė mūsų pas
taba. Joje aiškiai buvo pasa
kyta. kad ji taikoma “Laisvo
sios Lietuvos” vyrams: S. Ja- 
kubickui, J. Mašiotui, V. Meš
kuliui ir Co. O dabar matome, 
kad tie narsieji vyrai, iškišę 
galvas iš už šešiolikmečio M. 
nugaros, šūkauja: “Žiūrėkit, 
kokie mes narsūs!” Taip kadais 
tarė ir žalga šmigojančiam va
rovui žąselė: “Kaip drįsti taip 
su mumis elgtis? Mūsų protė
viai Romą išgelbėjo.” Tad ir 
mes norime “L. L.” vyrus pa
klausti to varovo žodžiais: 
“Taip, taip, bet ką jūs esate ge
ro padarę?”

Paklauskit pas savo 
draugus

Sujaukęs į vieną ir Vliką. ir 
krikščionis demokratus ir 
“Darbininką”, p. Meškulis dar 
labai smarkiai šį sudėtinį “sli
biną” puola, kam Vlikas ragi
nęs kad. kas gali, liktų tėvynė
je. žinoma, čia klausimas yra 
daug sudėtingesnis, kaip “L.
L.” publicistui atrodo. Bet mes 
prie to raginimo neprisidėję, 
dėl to nematome reikalo dis
kutuoti. Norime tik priminti 
faktus ir nurodyti, kas galėtų 
painformuoti, kuo vadovavosi 
to meto Vliko prezidiumas, iš
leisdamas tokį atsišaukimą.

Kalbamasis atsišaukimas bu
vo išleistas, kai Vliko narių 
dauguma buvo jau vokiečių su
imti. Jį išleido trys asmenys. Iš 
jų Š. priklausė katalikų gru
pei. Jis liko Lietuvoje ir yra 
žuvęs, kovodamas rezistentų 
eilėse. Kiti du yra iš laicistinių 
grupių. Jie abu, B. ir N., nors 
raginę kitus nebėgti, atsidūrė, 
mums nežinomomis aplinkybė
mis ir nežinomais motyvais. 
Vokietijoje, o dabar yra JAV. 
Manome, kad “L. L.” vyrams 
tie asmenys yra žinomi, tad jie 
gali pas tuos asmenis kreiptis, 
ir šie tikriausiai neatsisakys 
paaiškinti to atsišaukimo mo
tyvus. Galimas dalykas, kad jie 
nebuvo tokie “išdavikiški”, 
kaip šūkauja “L. L.” O kad p. 
Meškulis. atrodo, savo straips
nį dafr pasiryžęs tęsti, jam at
kris sumetimai trukti laiką ir 
eikvoti popierių bei rašalą ne
sąmonėms. kad “krikščionys 
demokratai”, kurie jo žodyne 
reiškia visas krikščioniškas 
grupes, “išdavė” tautą, ragin
dami kitus nebėgti, o patys pa
sitraukę.
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ŠVENTĖS FAKTŲ KALBA
Su skirtingom nuotaikom šiemet buvo sutinkama Vasario 

šešioliktoji. Vieni buvo pasiryžę aukotis ir aukoti, kaip ir lig šiol. 
Kiti slaptom kurstė susilaikyti nuo aukos laisvinimo reikalui. 
Treti viešai pasiskelbė neduodą ir neduosią Tautos Fondui. Vie
šai, nors ir netiesiogiai, jie skatino sabotuoti aukų rinkimą. Ket
virti aukojimą dar apstatinėjo įvairiom sąlygom. Žinomas faktas, 
kur ALTo skyriaus vadovybėje, organizavusioje minėjimą ir au
kų rinkimą, yra žmonių, pasirašiusių aktą tos grupės, kurios pir
mininkas davė ženklą — neaukoti, ir jiem teko pasirinkti: ištiki
mybė šefui ar ištikimybė laisvės reikalui. Sabotažą kurstomieji 
balsai niekados nebuvo tokie drąsūs ir tokie įžūlūs, kaip šiemet.

Praėjo Vasario šešioliktosios šventė. Visur ji buvo minima 
pakilia dvasia. Ir pasiryžimai rikiuotis pagal vadovaujančių orga
nų nurodymus, ir piniginės aukos plaukė ir tebeplaukia ta pačia 
įtampa kaip ir anksčiau. Aukojančio ji visuomenė pasirodė sąmo
ninga ir apsisprendus. Jos negali paveikti balsai, už kurių nežinia, 
koks turinys. Ji išmokus atskirti, kur yra teisybė ir kur demago
gija, kur yra darbai, o kur tik šūkavimas.

Buvo skelbiami ir dar net šventės metu kartojami balsai, kad 
esą vienos ideologinės srovės žmonės norį visur kitus nustumti į 
šalį, pinigus renką ir išleidžią bažnyčių turtams, o ne tautos rei
kalams. įrodinėti, kad taip yra ar taip nėra, kad tie sudeda dau
giau ar tie mažiau,—būtų teorinis ir nesibaigiantis ginčas. Aiš
kiau ir teisingiau už tokius ginčus ir šį klausimą atsako šventės 
minėjimo faktai. Štai Clevelando Ateities klubas pasirinko kitokį 
aukojimo būdą nei įprastasis čia aukų rinkimas minėjimo metu. 
Jis surinko aukas iš savo narių ir pinigus su aukotojų sąrašu įtei
kė miniėjimo rengėjams. Pasirodo, kad Ateities klubo 64 nariai su
dėjo 1026 doderius — ne ką mažaiu tie 64 žmonės už visus k’l us 
Clevelando kolonijos lietuvius. Ši fakto kalba yra geriausias at
sakymas, kas šioje kolonijoje aukoja ir kas apie aukas tik kalba, 
kas savo tuštumą stengias pridengti tik priekaištais ir kalenimais 
kitiem. ,

Clevelando būdas aukom rinkti yra naudingas ir pačiam Tau
tos Fondui. Jis sukelia daugiau lenktyniuojančių pastangų. Jis į- 
galina sistemingiau įjungti į vajų visus geros valios tautiečius.

Reikalingas dar vienas faktas ateičiai: entuziastingą ir mo
mentinį aukų rinkimą minėjimo ir susirinkimų metu paversti sis
temingu ir nuolatiniu aukojimu solidarumo mokesčo forma per 
bendruomenes. Minėjimuose sumaniai ir efektingai daug kur pa
vartojamos priemonės aukojimo entuziazmui sukelti. Bet į minė
jimus ne visi apsilanko. Neapsilankiusieji daugelis turi gerą valią 
paaukoti. Bet pinigas pats retai kada ateina: jį reikia parsivesti. 
Parsivesti jį geriausia per bendruomenes mėnesinio mokesčio su
melėm. Jos mažos, bet jos gali sudaryti didesnes sumas negu gai
valingas aukojimas. Yra priešingų ir šiai minčiai. Tvirtina, kad 
taip rinkti nepasiseks; lietuviai prie to čia nepripratę. Gal būt. 
Nesiginčykim. Bet sudarykim galimybių ir čia faktam prabilti.— 
paskubinkim bendruomenes suorganizuoti, ir tada gyvenimas pa
rodys, kaip lengviau mokėtojui, kaip naudingiau bendram Lietu
vos reikalui.

Čekoslovakija jau nuo senų 
laikų yra vadinimą Europos 
ginklų kalve. Kai kas ją dar 
vadina ir raktu Europai valdy
ti. Antai, vokiečių kancleris 
Bismarclas savo metu yra pa
sakęs: “Kas Bohemiją valdo, 
valdo Europą.” Norėdamas Eu
ropą užvaldyti, Hitleris, dar 
nepradėjęs karo, pirmiausia 
prisijungė Austriją, o paskui 
nučiupo kaimyninę Čekiją. Kai 
jis apvirto, ant Čekoslovakijos 
užvirto Stalinas. Jis padarė ten 
komuinstų pučą ir paskui dve
jus metus gyveno tarytum ko
kį medaus laikotarpį: taip buvo 
viskuo patenkintas ir visko pil
nas. Jam rodėsi, kad Čekoslo
vakija pasidarysianti pati akty
viausia ir patikimiausia jo sate
lite. Tačiau šiandien reikalai v- 
ra pakrypę kiek prastesne link
me ir jie sudaro Stalinui nema
žo rūpesčio.

Botagas nukrvneliams 
suvaldyti

Praėjusi rudne:, niekam 
niėko nesakęs, iš Pragos išvyko 
bolševikų ambasadorius Silin. 
Jo vietoie atsisėdo Lavcrentjev. 
Pasirodė, kad jis čia buvo at
siųstas kaip “specialistas”, ku
ris sugeba vesti kovą su titois- 
tais. Tai nėra tiktai Tito šali
ninkai. Bolševikai tą vardą da
bar prisega visiems, kurie nu
krypsta nuo Stalino linijos, 
nors jie su Titu ir neturėtų nie
ko bendro. Vadinasi, tų nukry
pėlių per dvejus metus tiek pri
sirinko, kad prireikė jiems 
“Maskvos botago”. Tai patvir
tino ir bolševikinis Čekoslova
kijos prezidentas Gottwald ir 
premjeras Zapotocky. Jie prisi
pažino, kad “mes jau atsiskyrė- 
me nuo masių”. Tai baisus pri
sipažinimas. Bolševikiškai ta
riant, tai reiškia, jog ne viskas 
eina pagal Stalino liniją. Kad

Satelite, kuri sudaro Stalinui rūpesčio
ji būtų vėl tiesi, reikia kai ką 
pašalinti, kas atsistoja tarp Sta
lino ištikimųjų ir masių.

Galvos pradeda ristis

Nepageidaujami asmenys bu
vo šalinami jau ir anksčiau. Vi
si, tur būt, pamena, kad 1948 
metais pro langą “iškrito” Jan 
Masaryk, užsienio reikalų mi- 
nisteris, Čekoslovakijos atkūrė
jo Tomo Masaryko sūnus. Ki
tais metais buvo nužudytas 
Pragos didvyris generolas Pi
ką. Parlamento atstovė Herko- 
va ir marksistų istorikas Ko- 
landra buvo pakarti 1950 m. 
Vladimiras Clementis, pakeitęs 
J. Masaryką, buvo suimtas ir 
be žinios dingo 1951 metų va
sario mėn. Kartu buvo suimti ir 
trys slovakų liaudies komisa
rai — Huska, Novomeskv ir 
Smidke. Visi trys jie buvo ko
munistai. Paskui buvo areštuo
tas Otto Slik, vadovavęs Mora
vijos komunistų partijai. Jis bu
vo laikomas trečiuoju komunis
tų šulu Čekoslovakijoje. Su 
juo drauge už grotu atsidūrė 
Marija Evermova. Čekijos po- 
litbiuro narė, o kovo mėn. buvo 
suimtas karo viceministeris 
Reicin.

Tuo pačiu metu buvo atšauk
ti Čekoslovakijos ambasadoriai 
iš Paryžiaus, Vašingtono, Lon
dono ir Palestinos. Jų žvaigž
dės užgeso be jokios žymės. Li
gi birželio mėn. tų pačių metų 
buvo likviduoti: generalinio 
štabo viršininkas, informacijos 
departamento direktorius, su 
užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojais. Paskui be triukš
mo išnyko Geminder. ryšinin
kas tarp Maskvos ir Pragos; 
uolus Stalino instrukcijų gavė

J. GOBIS

jas ir vykdytojas. Be jo žinios 
nieko nebuvo galima daryti, bet 
jo paties areštas įvyko jam ne
žinant. Mažesni “tūzai”, pra
dingę iš komunistų eilių, nesu
skaičiuojami.

Pasiekiamos pačios 
viršūnės

Praėjusių metų rudenį įkri
to į nemalonę visos čekų kom
partijos galva Slanskis. Jis bu
vo atleistas iš tų labai svarbių 
pareigų, kurias perėmė pats 
“prezidentas” Gottvvaldas. 
Slanskis dar kuriam laikui liko 
jo pagelbininku, tačiau trys 
komunistų ministeriai — Er- 
ben, Svoboda ir Duris — buvo 
išvesti pro duris ir daugiau ne
begrįžo. Pertvarkyta visa slo
vakų kompartija ir pašalinti 
kone visi liaudies komisarai. 
Lapkričio mėnesyje buvo a- 
reštuotas ir pats Slanskis, ap
kaltintas valstybę išdavęs. Su
imtas ir saugumo ministeris, 
vyriausias slaptos policijos vir
šininkas Kopriva, valęs kitus ir 
pats išvalytas. Liko tik pats 
pirmasis čekų komunistų šulas, 
prezidento kėdėje sėdįs Gott- 
vvaldas, bet ar jis jau toks išti
kimas Stalinui, ar atidėtas į pa
tį galą, dar sunku kas pasakyti.

Duona verčia iš kojų
Pragos vyriausybė būtų ga

lėjusi sušvelninti tą prasidėju
sią krizę ir policijos terorą, jei 
Čekoslovakijai nebūtų pritrū
kę duonos. Masės buvo nepa
tenkintos, tai reikėjo rasti, 
kas nuo jų “atsiskyrė”. Tai 
buvo ir gera proga apsivalyti 
nuo tų žmonių, kurie nebuvo

Anapus geležinės uždangos milijonai vaikų auga a! kani ir nuskurę, nes vietoj duonos ir apdaro gauna 
tik komunistinės propagandos.
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patyrę t kro komunizmo, atlikę 
savo patarnavimą, bet, matyti, 
susvyravę savo pažiūrose. Duo
na čia juos ir papiovė.

1951 m. reikėjo vėl įves, i 
duonos ir miltų normas; vėl 
atsirado jų kortelės, kiek ir 
kam galima duonos duoti. Bul
vės taip pat reikėjo skaičiuoti 
ir nustatyti tik po 7 kilogramus 
mėnesiui vienam asmeniui. Te
ko ir anglis svarais sverti ir po 
žiupsnelį dalyti. Krautuvėse iš
nyko kiauliena, veršiena, alyva, 
džiovinti vaisiai, ryžiai. Kavos 
kilogramas nuo 145 kronų pa
kilo iki 800. Ėmė truk.i daržo
vių. vaisių, drabužių, avalynės, 
skalbinių, rašomosios medžia
gos mokykloms, vaistų, ypač 
penicilino ir streptomicino.

Visi tie trūkumai ir “planin
gas bolševikų šeimininkavimas” 
sukėlė darbininkų nepasitenki
nimą. Reikėjo ji kuo nors pri
dengti. čia Maskva ir prašneko, 
kad atsirado opozicija ir išda
vikiški ryšiai su vakarų demo
kratijoms. Kadangi senojo rė
žimo žmonės jau seniai buvo 
pašalinti ir likviduoti, tai teko 
atsakyti pačiai kompartijai, 
kuri viską diktuoja. Ta proga 
ji ir buvo “apvalyta.” Komu
nistinėje tvarkoje niekas neži
no, kada ir kam klius.

Streikai sukrečia 
kraštą

Praėjusį rudenį (spalio 16 
d.) vakarų pasaulis išgirdo če
kų partijos ir vyriausybės nu
siskundimą, kad Ostrava-Kar- 
vina kasyklos — “Čekoslovaki
jos plieniniai plaučiai ir širdis” 
— įkliuvo į skandalingą padė
tį: darbininkai pasyvūs, vado
vybė kriminališkai apsileidusi. 
To rajono kompartija esanti 
didžiausia kaltininkė. Tai pas
kelbta dė’^o. kad nenorėta sa
kyti. jog dėl nepakenčiamu są- 
Jy<m ten yra sustreikavę darbi
ninkai.

Po mėnesio sustreikavo me
talurgijos pramonės darbinin
kai, naskui elektros imoniu, 
tekstilės, vaistų sandėlių ir la
boratorijų. Darbininkai pasisa
kė prieš perdidelę darbo spar-

PAVERGTOJE
• Bolševikinė propaganda dėl 

“taikos” nieko nepalieka ra
mybėje. Sovietiški laikraščiai 
skelbia, kad prie jos “priside
da” vysk. K. Paltarokas, kan. 
J. Stankevičius ir Telšių vys
kupijos valdytojas kun. P. Ma
želis. Ilgai tylėjęs buvo privers
tas prašnekti ir poetas V. My
kolaitis-Putinas. “Tėvynės Bal
so” 74 nr. yra paskelbtas jo 
pareiškimas: “mūsų visų para
šai dėl taikos pakto sudarymo

tą, prieš darbą sekmadieniais, 
prieš darbą “taikai stiprinti”, 
Stalinui ar Gotlvvaluui pagerb
ti. Tatai padrąsino suštVetkuoti 
ir Brno ginklų fabriku dari i- 
ninkus. ir >ie vieningai stipika
vo ištisas 48 valandas.

Premjeras Zapotocky buvo 
nuvykęs į streikų vietą, tarėsi 
su darbininkais ir jiems primi
nė, kad “streikai yra uždrausti 
ten. kur liaudis yra valdžioje.” 
Pagal Markso-Lenino moks’ą 
streikai laikomi nrieš revoliuci
ją nukreiptu ir baudžiamu nu
sikaltimu.

Vis dėlto darbininkai nebuvo 
nubausti

Galima buvo lauk i, kad So
vietų tankai ateis padarvti 
“tvarkos” ir parodys darbinin
kams, kas jiems už streikus 
graso. Bet to neatsitiko dėl vi
sai paprasto daikto: tie darbi
ninkai taip pat ginklus kalė. 
Juk Čekoslovakija yra ginklų 
kalvė. Kas bus, kai gerus dar
bininkus ištaškysi, o naujų taip 
greit nepastatysi? Reikia pa
laukti ir rasti kitus kaltininkus, 
o darbininkus rasi vėliau, kai 
ginklų bus dar daugiau. Svar
bu tiktai, kad tas bruzdėjimas 
nepersimestų toliau ir nepasi
darytų visuotinis. O bolševikai 
to moka pasiekti: vienus savo 
satelitus atitveria nuo kitų taip 
pat geležinėmis užtvaromis.

Atitvertoje Čekoslovakijoje 
Sovietai darbininkams laikinai 
buvo priversti nusileisti. Jie pa
kėlė uždarbį, kurį atsiims kitu 
būdu, ir leido jiems slaptu bal
savimu rinkti atstovus į fabrikų 
tarybas. Kad jie ten daug ko 
padaryti negalės, aišku, bet to
kios teisės čekų darbininkai ne
beturėjo jau nuo 1946 metų. 
Vadinasi, ginklavimosi reikalas 
čia padėtį kiek sušvelnino.

Visas Čekijos ūkis dabar pa
statytas ant karo bėgių: karui 
gaminama arba karo atsar
goms krauna. Iš čia ir mabto 
trūkumas. Antra priežastis, 
kad labai daug o'ėrvbiu ?šga’ ?- 
narna i Rusiją. Bolšev:kai-sten
giasi Čekoslovak:'a išspaust: iki 
paskutinio lašo Dė'to Prireikia 
kai ką likviduoti ir kai kam nu
sileisti. Apie “kornunistim ro
jų” nėra kada galvoti. Apie jį 
tiktai gražiai kalbama...

LIETUVOJE
tarp 5 didžiųjų valstybių... pa
tarnaus kilniausiems progresy
viosios žmonijos siekimams į- 
gyvendinti — taikai”.

• Naujos Vilnios rajone, Me
dininkų apylinkė, yra išlikusi 
XIV amž. pilis. Apleistose 
jos sienose bolševikinė “Molo- 
daja gvardija” yra įrengusi 
arklidę ir kiaulidę. Taip rūpi 
rusams senieji Lietuvos istori
niai paminklai.

-------------------------- - - ....................... ■

DURŲ IŠKABA
%----- - —
Ham Zetterstroem (1877-1946), ži
nomas tik savo sutrumpinimu Hasse 
Z. (skaityk Hassė Sėta), yra vienas 
H žinomiausiu švedu jumoristu ra
šytoju, redaktorius dvieju jumoristi
niu laikraščių Soendairs Nisse-Striv, 
o paskiau Groenkoepin<s VeckoMad. 
Jo trumpus literatūrinius dalykėlius

Konsulas Henrikas Fredma- 
nas buvo visai paprastas kaip 
konsulas ir kaip žmogus. O ta
da, kai jis dar buvo tik papras
tas pirklys, jis buvo dar papras
tesnis. Prie to paprasto žmo
gaus, kaip medalis prie grandi
nės, arba pašto ženklas prie vo
ko, priklausė ir balta, emaliuo
ta, didelėmis ir gramozdiškomis 
raidėmis iškaba prie durų, kuri 
labiau galėjo tikti pirkliui, bet 
ne konsului, o dar mažiau kon 
sulienei.

Fredmanienė neapkentė tos 
iškabos, kuri tikrai nemaloniai

Hans Zetterstroem (Hasse z.)

lydi ramus jumoras, švelni ironija, 
nudailintas stilius ir labai rafinuotos 
replikos. Hasse Z. yra moralistas, 
kasdienybės filosofas, turis aštru 
žvilgsnį, bet taip pat puikiai supran
tąs ir žmogaus silpnumus. Sis apsa
kymėlis paimtas iš jo rinkinio “Tūks
tantis ir viena diena.” J. Ls

išsiskyrė iš kitų iškabų namuo
se: jos visos buvo misinginės ir 
jose, trumpai drūtai, buvo tik 
pavardė, vardo visai nebuvo. O 
tatai juk gražu! Fredmanienė 
dažnai kalbėdavo vyrui, kad 
reikia užsakyti naują iškabą, 
bet Fredmanas visada atsaky
davo priešingai. Jam patiko to
ji sena iškaba, jis juk nebuvo 
koks nors snobas, o paprastas, 
natūralūs žmogus, kurio ir var
das ir pavardė buvo įrašyti toje 
baltoje, paprastoje, emaliuotoje 
skardinėje iškaboje.

— Bet ką pagalvos žmonės, 

pas mus atėję — tarė Fredma
nienė. — Ką jie pamanys? Tik 
paprasti žmonės teturi emaliuo
tas iškabas, išskyrus, žinoma, 
prie virtuvės, ten jos tinka.

Fredmanas neleido nuimti iš
kabos. Artinosi Kalėdos. Vie
ną gražią dieną Fredmanienė 
nuėjo į puošnią geležies krautu
vę ir užsakė tokią misinginę iš
kabą, kokia ji privalo būti, tik 
su pavarde Fredmanas, juodo
mis, įspaustomis raidėmis, ke
turkampę, o ne ovalią, kaip kad 
senoji emaliuotoji buvo.

O čia ir prasideda visa pasa
ka.

Dieną prieš pat Kūčias kon
sulas Fredmanas buvo išėjęs 
pietų, o konsulas juk daug įsi
pareigojimų turi žmonėms, su 
kuriais jis bendrauja. Fredma
nienė sėdėjo viena namie ir 
tvarkė Kalėdų dovanas. Pasi
girdo skambutis, Fredmanienė 
atidarė duris — tai buvo pa
siuntinys su nauja iškaba. 
Fredmanienė atvyniojo pakie- 
tuką ir labai pradžiugo — iška
ba juk taip ir turi atrodyti! Ji 
buvo visai tokia pat, kaip ir vi
sos kitos namuose, tik naujes
nė ir gražesnė.

— Tai bus jam Kalėdų dova
na, — galvojo Fredmanienė.— 

Savais pinigais užmokėjau už 
ją. Dar šį vakarą ją pritaisysiu, 
paskiau nebereikės.

Fredmanienė buvo naginga 
moteris, ji paėmė atsuktuvą, 
atsukę senąją ir pritaisė naują
ją. Senieji sraigteliai tiko kaip 
iš pypkės! Fredmanienė pažiū
rėjo į savo kūrinį, jai pasidarė 
taip lengva, ir ji atsiduso iš 
džiaugsmo. Pagaliau nusikratė 
ji tuo senu trantu. “Kiekvie
nas žmogus yra pats sau skel
bimas”, mėgdavo sakyti Fred
manas, o prie to priklauso ir 
tinkama iškaba prie durų.

Atėjo vėlus laikas. Fredma
nienė nuėjo gulti ir užmigo, 
jausdama atlikus gerą ir gražų 
darbą.

Keturiolika minučių po dvie
jų naktį grįžo konsulas Fred
manas namo. Jis grįžo taksiu
ku, užmokėjo šoferiui ir atsi
rakino namo duris. įėjęs į prie
angį, atsisegė paltą, kad gaįė- 
tų lengviau atsikvėpti, ir ėmė 
lipti laiptais aukštyn, užlipo į 
pirmąjį, paskui į antrąjį, o pa
galiau ir į trečiąjį aukštą, čia 
jis sustojo, išsitraukė raktus ir 
iš seno papratimo grįžtelėjo į 
tą pusę, kur toji balta, emaliuo
tą iškaba ten tamsoje šviesda

vo. Bet ji nešvietė. Ten nebuvo 
jokios iškabos...

— Aš .matyt, užlipau vienu 
aukštu perdaug, — galvojo 
Fredmanas. Taip gali juk pasi
taikyti. Taip pasitaiko kitiems, 
taip pasitaikė ir man, žmogus 
juk ir nuvargęs truputį ir išsi
blaškęs, o čia dar tokiu laiku 
naktį.

Fredmanas nulipo vieną 
aukštą žemyn, sustojo, bet ir 
čia nesimatė jokios baltos, e- 
maliuotos iškabos.

— Keista, — galvojo Fred
manas ir pradėjo keikti namų 
savininką, kad neįrengė švie
sos prie laiptų, pagaliau ir patį 
save, kad neturėjo degtukų pa
sišviesti. Jis ir vėl pradėjo gal
voti:

— Žinoma, vietoj aukščiau, 
aš užlipau vienu aukštu žemiau. 
Taigi, belieka tik užlipti dar du 
aukštus.

Fredmanas lino du aukštu 
aukštyn, štai jis atsidūrė j"1 u ir 
ketvirtame aukšfe. Bet ir čia 
nebuvo jokios baltos, emaliuo
tos iškabos.

Fredmanas atsirėmė į prie
angio sieną, primerkė akis ir 
pajuto, kad .jo širdis pradėjo 
truputį neramiai plakti.

— Keista, labai keista, — 

galvojo jis, — nejaugi aš pa
tekau į visai kitus namus. Bet 
aš viską čia atpažįstu, bent tą, 
ką matau. O gerti juk daug ne
gėriau. Turiu įsitikinti. Lipsiu 
vėl žemyn.

Fredmanas nusileido visus 
keturis aukštus žemyn, praėjo 
pro pirmojo aukšto prieangį ir 
išėjo pro duris. Jis atsidūrė 
gatvėje.

Žinoma, kad tai jo namai, jis 
viską puikiausiai matė, šešis 
metus juk jis čia išgyveno. Jo
kio abejojimo. Fredmanas buvo 
besirengiąs vėl grįžti atgal pro 
duris, bet staiga jam dingtelė
jo keista mintis: pagalvok tik, 
gal aš sapnavau, gal vaikščio
jau per miegą, o tie visi daik
tai aplink mane, gyvi ir negy
vi, kaž ar jie tikri? Tokiais at
vejais gali viskas atitikti, tik 
viena kuri labai nedidelė 
smulkmenėlė gali būti netaip. 
O iškaba juk ir buvo tokia 
smulkmenėlė. Ji dingo, kaip iš
kirptas filmo gabaliukas.

— Vaikštau aš per miegą?— 
galvojo Fredmanas. O gal, — 
čia jis tikrai persigando. — aš 
miręs ir vaikštau kaip vaidi- 
nuoklis? Gal būt jau kelinti me
tai, kaip miręs ir kas nors kitas 
įsikraustė į mano butą, todėl 

nebėra tos mano senos emaliuo
tos iškabos. Ant durų visai ki
ta iškaba. A š miręs ir palaido
tas, kiti žmonės gyvena mano 
bute ir nuėmė nuo durų mano 
iškabą.

Fredmanas ėmė iš palengvo 
slinkti gatve pirmyn. Staiga jis 
sutiko policininką, tikrai gyvą 
policininką. Fredmanui dingte
lėjo į galvą, ir jis priėjo prie 
policininko, nusiėmė skrybėlę 
ir žmogaus balsu tarė:

— Atsiprašau, kur čia tos 
gatvės Nr. 35?

— Ten. — tarė policininkas. 
— antras kampinis namas.

— Dėkui,— tarė Fredmanas. 
Jis apsisuko ir grįžo atgal į tą 
namą, kur jis visą laiką gyveno 
ir kaip konsulas ir kaip buvęs 
pirklys. Atsargiai atidarė jis 
duris ir įėjo. Niekas nebuvo 
pasikeitęs. Visai taip, kaip ir 
per tuos šešis metus. Fredma
nas perėjo prieangį ir užlipo į 
pirmą aukštą. Tyliai stabtelėjo 
jis ant aukštutinės pakopos. 
Ten tiesiai gyveno kapitonas, 
o ten po kaire gydytojas. Jis 
pažino juos abu. Vakar rytą 
jis pasisveikino su kapitonu. 
Tai būta lyg prieš šimtą metų. 
O gal taip ištikrųjų ir buvo.

(ųsnd t sueinu)



1

* '
n • MI1 ■ 1 '■ 11 į-sss—gegg«ggEr^w^-rwBeTMwace

SMAGUS UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Kun JONAS PETRENAS

Vakar siautė šokių salėje. 
Šokančios poros, kaip jtūžusios 
bangos, plakėsi džiaugsmo van
denyne ir visus nešė užmarš
tin... Prikimusi muzika retkar
čiais vos bebuvo girdėti, mat, 
kiekvienas savo širdy norėjo 
supinti gražesnę ir niekad nesi
baigiančią džiaugsmo sutartinę. 
Neramios visų akys žvilgčiojo į 
laikrodžius: “Ir kas tą laiką 
taip greitai gena? Dar pora va
landų ir tarpdury pamatysime 
liesą Kanapinsko veidą, prane
šantį Gavėnią”....

Kai grįžęs iš baliaus kabinai 
spintoje išeiginius drabužius, 
galvoje dingtelėjo mintis: “Ry
toj bers ant galvų pelenus, še 
tau ir po visų džiaugsmų! Dul
kė esi ir dulke pavirsi! O aš 
nenoriu būti dulkė. Aš noriu 
gyventi, džiaugtis ir kitiems 
džiaugsmą dalinti. Nekenčiu ši
tų pelenų”...

Tada uždegei mažytę stalo 
švieselę, bandei imti knygą į 
rankas, šalinti įkyrias mintis 
apie išnykimą skelbiančius pe
lenus, apie dulkes.. Vartei al
bumą ir prisiminei užmirštus 
draugų veidus. Su jais kartu 
gyventa, dirbta, kovota. O kur 
dabar jie? Gal tik pelenų žiups
nelis ženklina nueitąjį jų že
mės taką. O kaip graudu ir ne
malonu! Krūptelėjęs perbrau
kei per savo veidą, dar neseniai 
taip žibėjusį Užgavėnių baliuje, 
ir tarytum pajutai, kad ir jį 
dengia storas dulkių sluogs- 
nis...
Pelenai, pelenai! Jie lydi kiek

vieną mūsų žingsnį. Praeina
mumas, išnykimas, užmarštis. 
Viskas dulkės ir pelenai! O šir
dis nenuorama. Ji veržiasi ir 
ieško to, kas amžinai pasilieka, 
ko nė aštriausi laiko dantys ne
paverčia į pelenus. Kaip sude
rinti pelenus ir amžinybės troš
kulį? Kokios dienos geriausiai 
parodo ir kalba apie amžiais 
trunkantį džiaugsmą, gal būt 
trumpai valandėlei numirusį, 
bet vėl prisikeliantį iš pelenų?

Trys didieji priešai 
pastoja mus gyvenimo kely ir 
bando viską paversti į pele
nus. tai: praeinamumas, Ran
čai ir nuodėmė.

Praeinamumas lydi kiekvie
ną mūsų žingsnį. Praeina gra
žiausi ir smagiausi Užgavėnių 
baliai. praeina pavasariai su

DURŲ IŠKABA
(atkelta iš 3 pusi.)

Fredmanas užlipo dar vieną 
aukštą.

— Antras aukštas, — galvo
jo jis. — Čia gyvena našlė Ta- 
bellienė su dukterimi. Ji dirba 
pašte ir yra rudaplaukė. Čia 
po kaire gyvena direktorius. 
Jis turi gramofoną, kuriuo 
griežiant net pas mus girdėti.

Dar vieną aukštą. Į treciąjį 
aukštą Fredmanas lipo iš leng
vo. Vidury laiptų sustojo ir aki
mirkai užtraukė žadą, kad ne
susimaišytų beskaitydamas 
aukštus. Jis lipo toliau, prilipo 
prieangį. Čia stabtelėjo, pasi
lenkė ir įsmeigė akis tamsoje. 
Iškabos nebuvo. Priselino prie 
durų, pirštų galais perbraukė 
tą vietą, kur iškaba buvo pri
kalta: jos vietoje buvo kita, ke
turkampė. visai ne senoji ova
li.

— Baigta su manimi. —gal
vojo Fredmanas, — visai baig
ta.

Jis apsisuko ir nulipo laiptais 
žemyn, išėjo pro duris ir vėl at
sidūrė gatvėje. Pradėjo lynoti. 
Fredmanas pasistatė apykaklę, 
perėjo skersai gatvę ir atsidū
rė žalumynais apsodintojo aik
štelėje. Atsisėdo ant suoluko ir 
mėgino sutvarkyti mintis savo 
taip sujauktuose smegenyse.

Nusėdėjęs jis išgir-
db*v vyrišką bals^^psidalrė ir 
panystė, kad balsas skįido iš 
teJefapo budelės. Ten storėjo 

purienomis ir žibutėmis, pra
eina jauikausi pobūviai ir suėji
mai. Kur dar vakar skambėjo 
skaidri daina, kur širdys viena 
antrai kartojo “amžinai” — 
šiandieną jau ten pelenų kalne
lis baltuoja, širdyje gimsta dar 
didesnis, šv. Augustino jautriai 
pajustas, amžinybės troškulys: 
“Ir nerami mano širdis”...

Kančia stengiasi užnuodyti ir 
tas trumpas, praeinančias 
džiaugsmo valandėles. Ji įsiran- 
go į visus mūsų gyvenimo kam
pelius ir griuvėsiais paverčia iš
svajotąją laimės pilį. Vysk. Ti- 
hamer Toth, prisiminęs didžiu
lę kančios, vargų, nelaimių jū
rą. kuri skandina žmonių lai
mingą ir smagų žemės gyveni
mą. pastebi: “Jeigu atsirastų 
toks stiprus žmogus ir pajėgtų 
savo rankose suspausti žemės 
rutulį — iš jo ištekėtų sūrios 
kančios ir vargo ašaros.”

Nuodėmė, prisidengusi daž 
nai vylinga skraiste, žada at
nešti tikrą ir pastovų džiaugs
mą. “prailginti” smagius gyve
nimo akimirksnius, tačiau iš 
tikrųjų pastato žmogui dar di
desnes ir pavojingesnes pinkles, 
iš kurių vėliau sunku ištrūkti. 
Praeina trumpa valandėlė, nu
krenta tos vylingos nuodėmės 
skraistės — kaukės, ir vėl žmo
gus atsistoja prieš pelenus ir 
dulkes. Ir dažnai jie būna dar 
kartesni, nei tie, kuriuos atne
ša praeinamumas ar kančia. 
Gyvenimo praeinamumas ir 
mus aplankančios kančios atei
na savaime, dažnai mums pa
tiems to nepastebint ir neno
rint. gi nuodėmės vilionėse da
lyvaujame mes patys. Nuodė
mėje mes bandėme rasti “auk
so ir žemčiūgų”, o atiteko tik 
vieni dygliai.

Taip pat šitie “trys didieji” 
— gyvenimo praeinamumas, 
kančia ir nuodėmė, mums ne
juntant, posėdžiauja savose 
konferencijose ir bando mūsų 
gyvenimą paversti į pelenus. 
Širdis kala planus juos nugalė
ti Jiems pasipriešinti. Žmogaus 
dvasia ieško sąjungininkų nuo
latinėje kovoje prieš gyvenimo 

.praeinamumą, kančią ir nuo
dėmę.

Dvasinės kovos sąjungininkai
padeda žmogui nugalėti tuos 

“tris didžiuosius” — praeina
mumą. kančią ir nuodėmę, ma-

kažkoks ponas ir kalbėjo tele
fonu. Linksma ir gelbstinti 
mintis mušė Fredmanui į gal
vą: kad taip ir jis imtų ir pa
skambintų namo, pasikalbėtų 
su žmona ir paprašytų, kad ji 
nuliptų ir atidarytų duris, o ta
da jis kartu su ja įeitų į vidų, 
O visa tai, kas įvyko, kaž ar 
vertėtų pasakoti.’ Ne, ji tik iš
sigąstų. Užtektų pasakyti, kad 
jis pamiršo raktą. Viskas tvar
koje.

Kai tik anas vyras pabaigė 
kalbėti, Fredmanas įžengė į 
būdelę. Paprašė numerio, susi- 
krapštė po 10 oerų, įdėjo juos 
į apratą ir įtemptai bei nekan
traudamas laukė atsiliepiant. 
Pagaliau atsiliepė. Tai buvo pa
ti Fredmanienė. Konsulas susi
kaupė. kalbėjo ramiu, aiškiu ir 
be to kiek galima meilesniu to
nu. Jis kalbėjo apie raktą nuo 
durų ir tuoj susilaukė žmonos 
atsakymo:

— Aš tuojau nulipsiu, Henri- 
keli mielas, palauk truputį, tu
riu ką nors ant pečių užsimes
ti.

Vos tik Fredmanienė padėjo 
trubelę, tuoj dingtelėjo jai į 
galvą naujoji durų iškaba. Vi
sai netiko, kad Henrikas ją da
bar pamatytų, tai sugadintų 
visą Kūčių siurpryzą. Proga 
dabar nebuvo jau taip patogi. 
Bet greit čiupo ji atsuktuvą, 
nusuko naująją iškabą ir vėl 
prisuko senąją. Viskas buvo pa- 
padaryta per kelias minutes, 
nes Fredmanienė jau buvo į- 

to ir supranta mūsų kelyje su
tinkamus pelenus ir dulkes, ta
čiau nepalieka žmogaus tose 
dulkėse gulėti, bet atneša nuo
lat besikartojantį prisikėlimą iš 
pelenų, šie dvasinės kovos są
jungininkai ir prisikėlimo nešė
jai yra — amžinybė, kryžius ir 
atgaila.

Amžinybė, trykštanti iš 
krikščioniškojo mokslo šalti
nių, kviečia žmogų nesudėti vi
sų vilčių į praeinantį gyveni
mą, tačiau ieškoti “amžinojo 
miesto” — tikrųjų savo namų. 
Ji moko, kad žmogus viena aki
mi regi praeinančią ir išnyks
tančią žemę, kita gi akimi žvel
gia amžinybėn, kuri pasotina 
jo dvasios troškulį ir leidžia 
tarti: “Viešpatie, gera mums
čia būti.”

Kryžius ištirpdo visas mūsų 
kančias ir jas paverčia į brangų 
žemčiūgą, perkantį vienybę ir 
amžiais tveriantį džiaugsmą. 
Visi mūsų kančios ir vargo kry
želiai. palenkti Kristaus meilės 
Kryžiui, įgyja naują spindėji
mą, naują prasmę ir tikslą. 
Kristus, tas didysis Skausmų 
Vyras, savo išpažinėjus kviečia 
kantriai imti savo kryžių ir sek
ti paskui Jį, kurs gėdos ir paže
minimo, papiktinimo ir baus
mės kryžių pakeitė didžiuoju 
vilties švyturiu, į kurį krypsta 
kenčiančiųjų akys.

Atgaila prikelia žmogų iš 
nuodėmės pelenų, grąžina pra
rastąjį džiaugsmą ir žmogų vėl 
atveda ir pastato prieš malo
nųjį Tėvo veidą. Nuoširdi at
gaila, sustiprina valią grūdinan
čiu pasniku. gaivinama dargi 
jautriais artimo meilės dar
bais, atneša širdyje lauktąjį 
prisikėlimą ir leidžia užmiršti 
tuos pelenus, kurie bandė už
dengti ir paslėpti sielos giedru
mą ir džiaugsmą.

Gavėnios dienos, pradėtos 
simbolišku pelenų barstymu 
ant galvos, ryškiausiai iškelia 
ir parodo šiuos dvasinės kovos 
sąjungininkus (amžinybę, kry
žių ir atgailą), kurie nugali 
gyvenimo praeinamumą, kan
čią ir nuodėmę ir paskelbia 
viltingą prisikėlimą: prisikėli
mą iš kančios ir nuodėmės dul
kių, prisikėlimą amžinybei iš 
kūno pelenų.

gudus. Užsimetė ant pečių ap
siaustą ir nulipo laiptais atida
ryti vyrui durų, kurs išbalęs ir 
rimtas stovėjo ir laukė apačio
je.

— Kaip nemalonu, Henrikė- 
li, kad tu pamiršai raktą, tu 
juk toks tvarkingas esi.

— Visko gali atsitikti, —ta
rė Fredmanas.

Tylėdami lipo jie laiptais 
aukštyn. Pirmas, antras, tre
čias aukštas. Palipėję į trečiąjį 
aukštą. Fredmanas paėmė 
žmoną už rankos, kad būtų 
tvirčiau, jeigu kas atsitiktų. Jis 
tuoj metė žvilgsnį i kairę durų 
pusę. O kas tai? — ten švietė 
baltoji, emaliuotoji iškaba, 
švietė mielai ir maloniai, kaip 
ir per visus šešerius metus.

Tyliai įėjo konsulas Fredma
nas į vidų, tyliai nuėjo ir atsi
gulė. Užmigti jis negalėjo, jis 
gulėjo nesudėjęs akių ir vis gal
vojo apie tas keistas nakties 
sensacijas. Taip pagulėjęs va
landą, jis staiga atsikėlė, išlipo 
iš lovos ir tyliai tyliai, iš leng
vo įsėlino į prieškambarį. Atsi
darė duris ir basas išėjo į šaltą 
prienagį. čia jis sustojo ir ty
lus žiūrėjo į senąją, baltą, ena- 
maliuotąją iškabą. Jis švelniai 
paglostė ją ir sušnibždėjo:

— Tu daugiau niekada, nie
kada nebedingsi .

O kaip paskiau buvo su Fred
manienė Kalėdų dovana, yra 
jau visai kita pasaka.

Iš švedų kalbos išvertė .

GAVĖNIOS IR PASNINKŲ 
NUOSTATAI

BAŽNYČIA IR PASAULIS

Jo Ekscel. Brooklyno Diece
zijos Vyskupas arkiv. Th. E. 
Molloy tikinčiųjų žiniai paskel
bė šiuos gavėnios ir pasninkų 
nuostatus:

Norėdama ugdyti ir stiprinti 
atgailos ir atsilyginimo už nuo
dėmės dvasią, padrąsinti savęs 
atsižadėjimui ir apsimarinimui 
bei vesti savo vaikus mūsų Die
viškojo Išganytojo keliais, 
Šventoji Motina Bažnyčia užde
da tikintiesiems pasninko ir 
susilaikymo nuo mėsiškų val
gių pareigą.

Pagal Kanonų teisę ir šven
tojo Sosto suteiktas ypatingas 
privilegijas mes skelbiame 
šiuos nustatus:

Dėl susilaikymo nuo 
mėsiškų valgių

Kiekveinas sukakęs septyne
rius metus amžiaus katalikas į- 
pareigotas laikytis susilaikymo 
nuo mėsos vartojimo.

Visiškai susilaikyti nuo mė
sos privalu penktadieniais, Pe
lenų dieną, Dangun Ėmimo ir 
Kalėdų vigilijose, bei Didžiojo 
šeštadienio rytą. Visiško susi
laikymo nuo mėsos dienomis 
negalima valgyli mėsą ir su 
mėsa virtas sriubas bei su mė
sa gamintus padažus (gravy).

Iš dalies susilaikyti nuo mė
sos valgių privalu metų ket
virčių trečiadieniais ir šeštadie
niais, o tapi pat Sekminių, Visų 
šventųjų vigilijose. Dalinio su
silaikymo nuo mėsos valgių 
dienomis leidžiama valgyti tik 
kartą į dieną mėsą, su mėsa

BALTIMORRS ŽINIOS
Daug mirė

Vasaria mėnesį mirtis žy
miai praretino mūsų kolonijos 
senesniąją kartą. Palaidoti šie 
asmens:

Kabifias, lUtiiBkl-m, 83 m. 
amžiaus, mirė vasario 8 d. Pa
laidotas vasario 11 d. Hcrty Re
deemer kapinėse.

KaMienė, Kazimiera, 71 m. 
amžiaus, mirė vasario 9 d. Pa
laidota vasario 12 d. šv. Stanis
lovo kapinėse.

m. amžiaus, mirė vasario 11 d. 
Palaidota vasario 15 d. Holy 
Redeemer kapinėse.

Adomaitis, Aataaas, 47 m. 
amž., mirė vasario 12 d., palai
dotas vasario 16 d. Holy Redee
mer kapinėse.

Pazukaitė, Amelija* 39 m. 
amž., mirė vasario 4 d., palai
dota vasario 19 d. Holy Redee
mer kapinėse.

Drusntis, Stasys, 66 m. amž., 
mirė vasario 16 d. Palaidotas 
vasario 20 d. Holy Redeemer 
kapinėse.

Jankūnas Antanas, 66 m. 
amžiaus, mirė vasario 22 d. Pa
laidotas vasario 25 d. Holy Re
deemer kapinėse.

Jankūnas, Kazimieras, 82 
m. amžiaus, mirė vasario 22 d. 
Palaidotas vasario 26 d. Holy 
Redeemer kapinėse.

Visi mirusieji buvo išlydėti į 
kapines iš šv. Alfonso bažny
čios, kur už mirusiųjų vėles bu
vo atlaikytos pamaldos* daly
vaujant mirusiųjų artimie
siems. Baltimofės lietuvių ben
druomenė mirusiųjų šeimoms 
jų giliam liūdesy reiškia gilios 
užuojautos.

Papildomos pamaldos 
Gavėniai

šv. Alfonso bažnyčioje gavė
nios laikotarpiui bus papildo
mai šios pamaldos:

Graudūs verksmai ir pamok
slas — trečiadieniais 7:30 v. 
vakare.

Kryžiaus Keliai — penkta
dieniais 3 vai. po pietų ir 7:30 
vai. vakare, o sekmadienį 4 
vai. po pietų. Be to, angliškai 
kalbantiems Kryžiaus Keliai 
bus penktadieniais 1:10 vai. 
dieną, ir 5:40 vai. vakare.

■icidihgi iavėtritijfta’feigMfos 
ir maldos metas, tai parapijie
čiai prašomi kiek galint lankyti 

Juozas Lingis šias papildomas pamaldas,

virtas sriubas bei su mėsa pa
gamintus padažus.

Pasninkas
Kiekvienas sukakęs 21 m. 

amžiaus ir nesulaukęs 59 m. 
privalo laikytis pasninko nuos
tatų.

Pasninkų dienos yra gavė
nios šiokiadieniai, metų ketvir
čių dienos ir Sekminių, Dan
gun Ėmimo, Visų Šventų ir Ka
lėdų vigilijos.

Pasninkų dienomis leidžiama 
pilnai pavalgyti tik vieną kar
tą. Kitus du kartus lengvi val
giai be mėsos gali būti valgomi 
pagal kiekvieno reikalą.

Pasninko dienomis pilnuose 
valgiuose mėsa gali būti valgo
ma .išskyrus tik pentkadienius, 
Pelenų dieną ir Dangun Ėmimo 
bei Kalėdų vigilijas.

Kai sveikata arba darbo sun
kumas reikalauja- susilaikymo 
nuo mėsos nuostatas nevaržo. 
Turint abejonių, patartina pa
siklausti parapijos kunigų arba 
nuodėmklausio.

Nuoširdžiai raginame tikin
čiuosius pasninkų ir susilaiky
mo dienomis klausyti šv. mi
šių, dažnai priimti šv. komuni
ją, dažnai dalyvauti pamaldo
se, dosniai aukoti bažnyčios ir 
labdarybės reikalams, lankyti 
ligonius, senelius ir suvargu
sius, lavintis apsimarinimuose 
ir savęs išsižadėjime, ypač gėri
mų ir pasilinksminimų atžvil
giu, dažnai melstis, ypatingai 
šv. Tėvo intencija.

dažniau išklausyti mišių ir pri
imti sv. komuniią.

Kiekvienas parapijietis šv. 
Alfonso bažnyčioje gali gauti 
specialią taupymui dėžutę ga
vėnios laikotarpiui Dėžutės 
viršelyje yra sužymėtos visos 
gavėnios savaitės ir savaičių 
dienos. Pinigai, kurie liktų su- 
sivaldant nuo kai kurių malo
numų, kurie nrtnitini normaliam 
žmogaus gyvenimui, dedami į 
taupomąją dėžutę. Gavėniai pa
sibaigus, ta dėžutė su santau
pomis turėtų būti grąžinta šv. 
Alfonso bažnyčiai. Visos tokiu 
būdu surinktos sumos bus pa
siųstos misijų reikalams. Va
dinasi, centai, atlikę nuo mažu
čio susivaldymo gavėnios metu, 
atliktų didelį darbą. Visi prašo
mi panaudoti šį būdą misijoms 
paremti.

Parapijos vakarienė
Sekmadienį, vasario 24 d.* 

šv. Alfonso parap. patalpose 
buvo parapijiečių priešužgavė- 
ninė vakarienė. Ją surengė se
nu papročiu parapijos klebonas, 
kun. dr. Mendelis. Vakarienės 
tikslas, kaip ir visų kitų parapi
jos pobūvių, bent retkarčiais 
sudaryti progą baltimoriečiams 
lietuviams, labai išsiklaidžiu- 
siems po miestą ir jo pakraš
čius, susitikti ir pasikalbėti, o 
gautu pelnu išlaikyti parapijinę 
mokyklą, kurios buvimas ir 
tinkamas aprūpinimas faktiškai 
rūpi ne tik parapijos klebonui, 
bet ir kiekvienam parapijiečiui 
lietuviui.

Šiai vakarienei buvo ypač 
rūpestingai pasirengta, kad sve
čiai turėtų ką veikti, būtų so
tūs ir linksmi. Parapijiečiai 
gerb. klebono pastangas gana 
gražiai parėmė, gausiai atsi
lankydami. ypač senieji lietu
viai ir net kitataučiai. Nors 
parapijos salė yra didelė, bet 
stalus šeimininkėms teko pa
dengti su pamaina. Buvo geras 
orkestras, ir jaunimas bei jud
resni senesnieji patogiai pasišo
ko iki 11 vai.

Šį kartą buvo labai pasiges
ta naujųjų baltimoriečių lietu
vių. Jų dabar skaitoma per ke
lis šimtus, o vakarienėje atsi-
ląnkė tik vienas kitas, nors vi 
si yra parapijiečiai ir savo vai-
kus su labai retomis išimtimis 
moko parapijinėje mokykloje.

• Šv. Kazimiero Kolegija Ro
moje vasario 10 d. paminėjo 
arkiv. Jurgio Matulevičiaus 25 
metų po mirties sukaktį.,

• “later Catholic Prese”, A- 
merikos katalikų žinių agentū
ra, praneša, kad Sovietų Uk
rainoje prasidėjo slaptas religi
nis judėjimas. Sąjūdis veikia 
pirmųjų krikščionių pavyzdžiu 
visiškai slaptai. Pamaldas laiko 
ir sakramentus teikia graikų 
apeigų katalikų kunigai nakti
mis po sunkių dienos darbų.

• Popiežius Pijus XII sausio 
31 d. specialioje audiencijoje 
priėmė Italų Katalikų Įmonių 
Unijos narius, šios organizaci
jos penkių metų sukakties pro
ga. Ta proga šv. Tėvas pasa
kė kalbą, kurioje išryškino 
krikščioniškąją įmonės sąvoką 
ir Bažnyčios mintį modernio
sios įmonės vystymosi proble
mose. Didžioji socialinės san
tvarkos mizerija glūdi tame, 
kad šiandieninė socialinė, san
tvarka nėra nei giliai krikščio
niška, nei tikra žmogiška, bet tik 
techninė ir ekonominė. Baig
damas Popiežius pabrėžė as
meniško atsakingumo svarbą 
modernioje įmonėje.

• Naujai sustiprinta Vatika
no radijo stotis pašventinta va
sario 12 d. Prieš 21 metus pats 
radijo išradėjas Marconi Vati

KAS KA SAKE
Nepaprastas įrodymas

Vienam Kanados indėnui 
reikėjo įrodyti, kad jis yra jau 
septyniasdešimt metų ir turi 
teisę gauti pensiją. Bet tai pa
sirodė nelengva įrodyti, nes 
metrikų indėnai nerašė, kai jis 
gimė. Pagaliau žilagalvis indė
nas pareiškė, kad iš jo anksty
viausios jaunystės jis prisime
na, kaip prie Ontario traukinys 
suvažinėjo dramblį. Patikrinus 
archyvus, pasirodė, kad tikrai 
1851 m. rugsėjo mėn. ten buvo 
suvažinėtas cirko dramblys, ir 
indėnui pensija buvo pripažin
ta.

Mokslininkai pasidarė 
vagimis

Austrijoj dar tebeaiškinama 
paini byla. Vienos valstybinio 
archyvo darbuotojai išgrobstė 
svarbius istorinius dokumentus 
ir išvogė sidabrinius vamzde
lius, kuriuose buvo laikomi į- 
vairūs viduramžių dokumentai.

Priežasčių galėjo būti įvairių, 
bet, atrodo, kad dauguma jos 
negalėjo būti pakankamai pa
grįstos, gerai žinant, kad para
piją visuomet gana šiltai visus 
lietuvių reikalus, ypač nauja
kurių, remia. Žinoma, čia būta 
ne blogos valios ir ne kažkokio 
skaidymosi, bet tik paprasto 
nesusivokimo gyvenamose ap
linkybėse. Manoma, kad ateity
je tas taip pat ryškiai nebepasi
kartos.

Į šios vakarienės parengimą 
įdėta labai daug darbo ir vy
riausiojo jos šeimininko, kun. 
dr. Mendelio, ir visų talkininkų 
—talkininkių, kelias dienas 
sunkiai dirbusių prie vakarie
nės parengimo. Visiems už at
liktą didelį darbą parapijiečiai 
nuoširdžiai dėkoja.

VARDAN DIEVO
MAŽŲJŲ MALDOS — paveiksluota maldaknygė, kurią parengė 

Kun. Stasys Yla, iliustravo dailininkas Paulius Augius. 66 
originalūs paveikslėliai, eiliuotos maldos. Kaina $1.25. Kreiptis pas 
leidėją: Immaculate Conception Convent, R. F. D. 2, Putnam, Conn.

SPAUDOS NAUJIENA
FAUSTO K I R Š O S

ŠVENTIEJI AKMENYS 
DIDAKTINIAI EILERASCIAI

Išleista prel. Pr. M. Juro lėšomis. Gražus dail. J. Valiaus ’nršelis.
Galima gauti “DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE: «M Bushuick

Avė., Brooklyn, 21, N. Y. Kaina 2 dol
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kanui įrengė radijo siųstuvą, 
kuris dabar pakeistas nauju.

• Vysk. John O’Shea, kilęs iš 
Deep River, Conn., ir du kinų 
kunigai vasario 17 d. Kinijos 
komunistų buvo areštuoti ir iš
vežti nežinoma kryptimi. Turi
momis žinioms, kalėjimuose e- 
są katalikų kunigai ir vyskupai 
sunkiai serga.

• Už Anglijos karaliaus Jur
gio VI vėlę visų Anglijos domi
nijų katalikų bažnyčiose buvo 
atlaikytos gedulingos pamal
dos.

• Daugelis pasaulio vyskupų 
kreipiasi į Ap. Sostą, prašyda
mi pagreitinti pal. Pop. Pijaus 
X kanonizacijos bylą.

• Martin Borman, jr., neži
nia kur dingusio Hitlerio pata
rėjo M. Bormano sūnus, 25 m. 
amžiaus, įstojo į Šv. Širdies 
brolių misionierių vienuolyną 
ir atlieka novicijatą Austrijoje.

• Paryžiaus vysk. M. Feltin 
paskelbė ekskomuniką visiems, 
kurie priklauso taip vadinamai 
“Krikščioniško Tikėjimo Ben
druomenei”. Šiai draugijai dau
giausia priklausė jauni studen
tai.

• Gen. Philip Shigenori Nu
rodą, buvęs Japonų armijos va
das, priėmė katalikų tikėjimą. 
Jį pakrikštijo Manilos vysk. R. 
Santos.

Dalyką betiriant, paaiškėjo, 
kad net žymius archyvų tyri
nėtojus prie to didelę kultūrinę 
žalą padariusio darbo paskati
no pokario skurdas. Ypač tuo 
pasižymėję vadinamieji prisi
taikėliai prie nacių jų valdymo 
laiku. Už tai po karo atleisti iš 
darbo ir neturėdami iš ko gy
venti, jie parsisamdė Sovietams 
nurašinėti Maskvos mokslų a- 
kademijai dokumentus, liečian
čius rusų - austrų praeities san
tykius. Tuo būdu jie priėjo 
prie svarbių slaptų dokumentų, 
kuriuos, gindamiesi nuo skur
do, išvogę pardavė.

Per anksti džiaugėsi
Manchestery, Anglijoj, mirė 

gilios senatvės sulaukusi mote
ris. Tą jos ilgą amžių laike 
savo nuopelnu apie trisdešimt 
metų buvęs jos gydytojas.

Atidarius testamentą, jam 
buvo įteiktas gražiam rankdar
by įvyniotas ryšuliukas, ir gy
dytojas jau džiaugėsi, kad bus 
ką gero gavęs. Bet jis labai nu
stebo, kai, išvyniojęs ryšulėlį, 
rado jame visus per tris de
šimtis metų mirusiajai prirašy
tus vaistus.

PAIEŠKAI' savo brolio AUGUS
TO JESIULIO, apie 63 metų 
amžiaus, gimusio Šaukėnų mies
telyje, šaulių ap. Iš Lietuvos jis 
atvyko Amerikon 1910 ar 9 me
tais, gyveno Nevv 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 VAICtNAS 
Ra* Maestro Gardim 1125 
Sae Panto, Brasit, S. A.
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Kai buvau Korėjoje
SOVIETŲ SPORTININKAI

NEIŠPILDĖ PLANO

(Pabaiga)
Tauškė Ted, pavydėdamas

Sgt. JUOZAS A. 8TAR1CENKA 
tararansĮ* oiwu g) Korėjoje)

sužeistiems ir svajodamas, kaip 
būtų gera pakliūti į Japoniją. 
Ten daug merginų, gyvenimas 
kaip rojuje.

— Na, o jei tau taip, kaip 
Bill?

— Po velnių! Ne! Kur jis 
gavo?

— Į. galvą, mirtinai, — atsa
kiau.

Pepsis, nejudėdamas ir į- 
smeigęs akis i tamsą, kuždėjo 
poterius, meldėsi. Ted norėjo 
kažką jo klausti ir, pamatęs jį 
meldžiantis, pritūpė prie apka
so krašto ir susimąstė.

Jaučiau, kaip kilo malda iš 
jo lūpų. Norėjau ir aš jungtis 
draugėn, bet nebuvo laiko. Ži
nojau, jog nuo manęs priklau
so visas būrys. Aš turėjau gal
voti, kaip išsaugoti jį, kaip pa
sitikti netikėtą ir staigų prie
šų antpuolį.

Nespėjau dar pats pamatyti, 
kaip jaučiasi būrio vyrai. To
dėl pasikėlęs paplojau Ted per 
petį ir iššokau iš apkaso į tam
sią naktį. Vėl manęs laukė di
džiausi pavojai ir nuotykiai.

Prisigūžęs bėgte bėgau, už
kliūdamas už krūmų ir virsda
mas į sviedinių išraustas duo
bes.

Nežinau .kaip ilgai bėgiojau 
nuo vieno apkaso prie kito, tik
rindamas pozicijas. Visur ra
dau vyrus pasiruošusius. Visi 
mane apipylė klausimais: ką 
dalysime, kaip ilgai būsime ant 
šito savižudybės kalno. Staiga 
pasigirdo duslūs minų garsai. 
Jie lėkė iš priešo kalnų. Neto
liese pasigirdo sprogimai. Tai 
vienur tai kitur jie visai priar
tėdavo prie mūsų apkasų. Visur 
stugė krentą sviediniai ir mir
ti! nešančios Skeveldros. Beliko 
tik lįsti į apkaso gilumą ir 
laukti, kada mina užkris ant 
nugaros.

Apkase lindėjome trys. Jis 
buvo per mažas. Aš buvau ne-' 
reikalingas. Vos tik aptilo, nė
riau į tamsą. Sprogstant svie
diniams, buvo galima šiek tiek 
matyti. Išgirdęs, kaip priešas 
meta minas į minosvaidį, kris
davau ant žemės.

Aplinkui virė pragaras. Lai
mė, kad pradėjo šiek tiek švis
ti. Bet dar buvo sunku atskirti 
žmogų nuo medžio kelmo, duo
bę nuo akmenų krūvos. Dažnai 
atrodė, kad tai kupstas, o bųyo 
— duobė, ir aš įgriūdavau, kad 
net dantys subarškėdavo.

Nušvietus raketai plotą, pa
mačiau netoliese gulintį Pepsy 
prie kulkosvaidžio. Pasileidau 
bėgti. Davęs keletą šuolių, pas
lydau ir virtau nuo šlaito. Tuo 
tarpu sprogo sviedinys tuoj vie
toj kur aš buvau, ir apipylė 
mane purvų ir akmenų kruša.

Smarkiai skaudėjo šonas ir 
dešinė koja. Atrodo, buvau ge
rokai atsimušęs į aštrios uolos 
kraštą.

— Po velniais, —pagalvojau, 
dabar gausiu, jei ne iš priešo, 
tai nuo savų, nes esu nuriedė
jęs toli į priekį nuo savo pozici
jų

Ėmiau graibytis automato, 
bet jis, atrodo, buvo likęs tuoj 
vietoj, kur nuslydau nuo uolos. 
Besigraibydamas užčiupau kaž
ką minkštą. Be abejo, tai buvo 
lavonas, o gal dar gyvas prie
šas. Per kaktą ėmė bėgti šaltas 
prakaitas.

— Be abejo, čia yra dar už
sislėpusių kiniečių, — dingtelė
jo mintis, — o aš, gražiausia, 
ginklo neturiu...

Nejučiomis truktelėjau kaž
kieno ranaką. Ji lengvai man 
pasidavė. Nežinau, kaip ten at
sitiko, bet staiga sušvitus 
sprogstančiam sviediniui, pa
mačiau, kad laikau kažkieno iki 
riešo nukirstą ranką. Dideli 
purvini, krauju aptekę pirštai 
buvo išskėsti ir atrodė, lyg 
siektų manęs. 

Nutrenkiau į šalį ir vėl prisi
šliejau prie žemės, nes vėl svie
diniai ūžė ir sprogo. Vėl ske
veldrom lijo aplink.

— Kaip patekti į viršų? — 
galvojau.

Tyliai slinkau stačios uolos 
kraštu. Būdamas čia galėjau 
gauti nuo savųjų. Gerai žino
jau, kad Pepsis spaudžia kul
kosvaidį ir yra pasiruošęs pa
leisti gal net visą apkabą šovi
nių į tą vietą, kur kas nors su
judės ir atrodys nesaugu. Galiu 
gauti iš jo.

Kinai sustojo šaudę.' Gal eis 
atakon, — galvojau. Bet jie 
mūsų nepuolė. Rytai ėmė švis
ti. Pažiūrėjau į laikrodį. Buvo 
penkta valanda. Tokiu laiku 
labai retai kada kinai puldavo.

Kalno viršuje pasigirdo juo
kas. Vyrai lindo iš duobių ir 
nedrąsiai žvalgėsi į šalis.

— Stok! Kas čia? — staiga

Sgt. J. A. Staricenka
yra gimęs 1925 m. lapkričio 

28 d. Alytaus apskr., Merkinės 
vaisė., Puvočių kaime pasienio 
policijos tarnautojų šeimoje. 
Užaugo ir mokslus ėjo Ukmer
gėje, vėliau Vilniuje.

išgąsdino mane staigus balsas. 
Pažinau. Tai buvo trečio sky
riaus skyrininkas.

— Popierius, — atsakiau 
jam slaptažodžiu.

— Šlapias — atsakė jis man.
— Joe, iš kru tu dabar? — 

pažino mane.
— Paslydau, na, ir nukritau 

priešui tiesiai į nagus, — atsa
kiau.

— Duok ranką.
Jis ištiesė man ranką ir už

traukė stačiu uolos kraštu.
— Kur būrio vadas? —pa

klausiau vos užkopęs į viršų.
— Jis tik ką praėjo pro ma

ne, sakė einąs pas tave.
— Lįskite į duobes ir budėki

te, nežinia, ką kinai darys, — 
pasakiau ir nuskubėjau į kairį 
šoną, kur akis į akį susidūriau 
su būrio vadu.

— O kur tu, Joe, buvai, ma
niau, kad žuvai?

— Ėjau pas jus ir pakeliui 
užklupo priešo minosvaidžiai, 
kurie numetė į apačią. Pame
čiau automatinį karabiną, šal
mą ir vos per plauką išlikau 
gyvas.

— Žiūrėk, greičiausiai kinai 
galvoja, kad mūsų čia daug. Jei 
sužinos teisybę, vėl gali pulti.

— Ką sako “old man.”
— Jis liepė būti, kol gaus į- 

sakymą iš bataliono: trauktis 
ar pradėti puolimą.

— Ką veiksime, turime kele
tą sužeistų ir žuvusių. Be to, 
baigiasi ir municija.

— Sužeistiems paskirk kele
tą vyrų, kad juos nuneštų iki 
upės, iš kur helikopteriai juos 
paims. Aš einu paskambinti 
kuopos vadui. Kol jie pasieks 

•upę, helikopteriai jau bus vir
šum jų.

— Einu sutvarkyti ir pergru
puoti pozicijų, —. atsakiau ir 
nuskubėjau priė kulkosvaidžio.

Iš visų kampų lindo purvini 
veidai ir klausiamai žiūrėjo į 
mane. Praeinant pro šalį, kiek
vienas klausinėjo:

— Tu sveikas, Joe?
— Aš tvarkoje. Buvau ten 

apačioje, radau gerą suvenyrą, 
bet pamečiau. Ei, Sam, pasa
kyk savo skyrininkui, kad pri
sistatytų pas mane. Duok žinią 
toliau kitiems.

Netrukus saulė ėmė lįsti iš 
kalnų, nušviesdama jų viršū
nes. Jos garavo, lyg būtų iš po 
nakties suprakaitavusios. Ap
link mus rūko sviedinių padegti 
medžiai ir krūmai. Apačioje 
matėsi šimtai duobių, iš kur 
dvokė parako kvapas. Medžiai 
buvo išrauti ar nukirsti. Prie
šais tysojo sugriuvę priešai, 
matėsi ginklai ir municija. Vi
sai prieš kulkosvaidžio vamzdį 
stovėjo dviejų ratų traukia
mas vežimas, prikrautas šaud
menų. Šalia gulėjo du lavonai.

— Tai mano granata juos čia 
sustabdė amžinai. Kas būtų bu
vę, jai nebūčiaau girdėjęs jų 
girgždėjimo?

Netrukus gavome įsakymą 
trauktis atgal, palikdami krau
ju aplaistytą kalną.

1941 m. užėmus bolševikams 
Lietuvą, jo tėvas Kazys, pamo
tė Bronė ir brolis Vytautas, 
jaunesnis už jį, buvo išvežti į 
Sibirą. Juozas išliko, nes tuo 
metu mokėsi Vilniuje.

Vokiečių okupacijos metu 
tarnavo 14-tame Lietuvių Savi
saugos Batalione ir kovėsi su 
bolševikais prie Smolensko, 
Pinsko ir prie Stalingrado. Vė
liau su batalionu pasitraukė į 
Vokietiją. Atėjusi Amerikos 
kariuomenė rado jį bedirbantį 
pas vieną ūkininką.
. Šiek tiek pagyvenęs stovyklo
je, įstojo į 8724 Lietuvių Dar
bo Kuopą ir joje ištarnavo 35 
mėnesius, kol išvyko į Ameri
ką. 1949 m. rugsėjo 26 d. pa
siekė šiuos krantus. Po metų 
jau buvo paimtas į Amerikos 
kariuomenę.

Po trijų mėnesių apmokymo 
1951 vasario pabaigoje jau bu
vo Korėjoje. Ten pateko į gar
sią 24-tą pėstininkų diviziją.

Korėjoj kovėsi iki praėjusių 
metų liepos 9 d., kada trečią 
kartą buvo labai sunkiai su
žeistas. Iš karo lauko lėktuvu 
nuvežė į Japoniją, kur viena o 
peracija sekė kitą. Šiek tiek 
pasveikus), lėktuvu nugabeno j 
Havajus, į Honolulu miestą, 
kur išbuvo dvi savaites. Paskui 
oro keliu atgabeno i kariuome
nes ligoninę Phoenixville. Pa. 
Ten išgulėjo ketvertą mėnesių 
gipse. Sirgdamas ir besigydy
damas, jis parašė ir šiuos atsi
minimus. Sgt. .Juozas A. Stari- 
čenka yra apdovanotas visa ei
le pasižymėjimo ženklų: trim 
sužeidimo ženklais, bronzine
žvaigžde, artimų kautynių
ženklu. Jungtinių Valstybių 
medaliu. Korėjos karo medaliu. 
Japonijos okupacijos, pirmos 
klasės šaulio 1P kitais. Pasvei
kęs jis bus Išleistas vėl į civi
linį gyvenimą.

Crieagoj kilusio gaisro metu, kur <lu asmens žino. namo gyventojai gelbstisi nuo ugnies. Kairėje 
matome gaisrininką, kuris labai sunkiomis sąlygomis išgelbėjo degančiam name likusį kūdikį.

Sovietai užsispyrė būtinai pa
veržti iš visų kitų kraštų pa
saulinius sporto rekordus. 
Šioms savo ambicijoms paten
kinti jie nesigaiii išmesti iš sa
vo vergų darbo išspaustų di
džiausių sumų. Maskvos ir Le
ningrado sporto mokyklų spe
cialistam įsakyta imtis moks
linio tyrimo, kaip galima būtų 
pagerinti sportinius rekordus. 
Sporto reikalams Sovietai išlai
ko 1,200 įvairių sporto profe
sorių, docentų bei trenerių. 
Taip pat tiems sportininkams, 
kurie numatomi kandidatais į 
pasaulinius čempijonus, ir ko
mandoms, kurios skiriamos 
rungtis už pasaulinius rekor
dus, sudaromos specialios sąlv- 
niams pasiruošti.

Apie šiuo metu vykdomus 
bandymus, kaip būtų galima 
pakelti sportininkų pajėgumą, 
pranešama įdomių smulkmenų. 
Leningrado sporto institute 
stengiamasi pritaikyti vadina
mą dviejų signalų sistemą, kuri 
trumpų nuotolių bėgikams leis
tų 2/10 sekundės pagreitinti 
startą. O norėdami pagerinti 
savo šokikų į aukštį rezultatus, 
Sovietai nesigailėjo net didelių 
išlaidų ekspedicijai, kuri turėjo 
surasti ypatingai elastingą 
bambukų rūšį šokimo į aukštį 
kartims.

Maskvos ZDAK futbolo ko
mandos treneris Arkadjevas 
švedų spaudai yra davęs pasi
kalbėjimą, kuriame papasako
jo, kaip jo komanda ruošiasi 
rungtynėms. To pasiruošimo 
tvarka tokia:

Pirmadienį — lengvas dar
bas, greičio pratybos, bėgimai, 
maudymasis, masažas.

Antradienį — dvi valandos 
pratybių su sviediniu ir futbolo 
batais, panaudojant 75% pir
menybių rungtynių energijos.

GRAND RAPIDS, MICH.
Vasario 17 d. ALT Skyrius 

rengė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 34 metų su
kakties minėjimą. įžanginį žo
dį pasakė ALT skyriaus pirm.
W. Morris. Po jo kalbėjo kun. 
J. Burkus, savo kalboje žvelg
damas į šį mūsų tautai taip 
tragišką laiką, kaip į Dievo 
siųstą kančią - malonę, kurio.je 
tauta apsivalo, pažvelgia giliau 
ir susicementuoja, supratusi 
vienybės reikalą. Tremtinių 
komiteto pirm. K. Stepšys pa
sakė turiningą kalbą, .jos pabai
goje išreikšdamas tikrą viltį 
dėl greito mūsų tėvynės lais
vės atgavimo. Msgr. J. Lipkus 
perskait J. E. Latvijos vysk. J. 
Rancans, reziduojančio mūsų 
mieste, pasveikinimą tautos 
šventės proga. Sveikino žodžiu 
vietos latvių ir ukrainiečių ko
mitetų atstovai.

Meninė dalis buvo pradėta J. 
Lauciaus vaizdeliu “Paslaptin
goje zonoje", surežisuotu K. 
Stasiūno. Vaidino J. Puodžiū
nienė, R. Trumpauskaitė, K. 
Stasiūnas, A. Puodžiūnas. J. 
Bartaška. R. Strolia iri K. But
kus. Tautinių šokių grupė, ve—

Trečiadienį — lengvosios at 
letikos pratybos pagal dešimt- 
kovos programą, kreipiant 
ypatingą dėmesį į bėgimą ir šo
kimą.

Ketvirtadienį — pratybinis 
žaidimas su stipriu priešininku, 
surištas su sviedinio pratimais 
ir taktikos pamoka.

Penktadienį — lengvesnės 
pratybos su gimnastikos batais 
ir technikos bei taktikos pamo
kos.

šeštadienį— tik lengvas dar
bas kaip ir pirmadienį.

Kaip iš šios Arkadjevo infor
macijos matyti, Sovietų sporti
ninkai iš tikro nebėra sporto 
mėgėjai, bet profesionalai ir to
kie pat amatininkai, kaip cirko 
akrobatai. Dėl to visai pagrįs
tai kitų kraštų sportininkai ke
lia balsą, kad jie į sporto mė
gėjų varžybas nebūtų priima
mi, nes tai draudžia tarptauti
nės sporto taisyklės.

Vis dėlto ir šitaip dalyką 
tvarkant, Sovietų sportininkai 
neįstengia įvykdyti jiems nus
tatyto metinio sporto plano. (Ir 
toks yra — be plano Sovietuo
se nė nusičiaudėt niekas nenu- 
sičiaudo!) Sporto reikalams 
skiriamas laikraštis “Sovietų 
Sportas” neseniai smarkiai iš
barė sovietinius sportininkus už 
to plano neišpildymą. "Partija 
ir vyriausybė — rašo laikraštis 
— šiais metas (1951) buvo 
nustačiusi rusų sportininkams 
tikslą laimėti pasaulin, rekor
dus ir pasaulin, varžybas visose 
svarbiosiose sporto šakose. Bet 
metai jau baigiasi, ir dar ne 
visi pasauliniai rekordai mūsų 
rankose. Tai rodo, kad sporti
ninkų pastangos pasiekti rekor
dų yra nepakankamos ir kad 
jie labai nusikalto tėvynei, kuri 
sudaro jiems visas galimybes 
nepaliaujamai pažangai.”

dama J. Puodžiūnienės. J. Be
liniu! palydint akordeonu, pa
šoko tris tautinius šokius. Vie
tos vyrų tremtinių oktetas, ve
damas A. Koveros. meistriškai 
atliko “Partizanų dainą”, “Ko 
liūdi, sesele”, “Lietuva brangi” 
ir “Pajūriais-pamariais”. Okte
te dainuoja A. Kovera, K. Sta
siūnas, R. Strolia, V. Matulis, 
A. Puodžiūnas, V. Lukoševi
čius, A. Maskoliūnas ir K. 
Butkus. Oktetui akompanuoja 
J. Belinis. Mišrusis parapijos 
choras, vedamas Amerikos lie-, 
tuvės M. Salatkienės, darniai 
atliko “Kai aš griebiau”, “Ty
kiai, tykiai” ir “Apsaugok, 
Aukščiausias”. Choras šį vaka
rą, kaip ir dienos šv. mišių me
tu, nežiūrint trumpo ruošiamosi 
laiko, užsirekomendavo kaip 
bręstantis meninis vienetas, ku
riam linkėtina ir toliau tobu
lintis ir plėsti savo repertuarą. 
Pertraukos metu ALT fondui 
surinkta S138.28 aukų. Nors 
šiuo metu Grand Rapids siau
čia bedarbė, tačiau atrodo, kad 
350 dalyvių galėjo būti ir dos
nesni. A. B.

New Yorke suruoštoj madų parodoj buvo parodyta, kiek jos apdaras 
kaštuoja amerikietei ir Sovietu moteriai. Iš buv. JAV ambasadoriaus 
Maskvoj A. Kirk žmonos pateikty duomenų rusei jos a(>daras nuo 
2M% ligi kaštuoja brangiau kaip amerikietei.

CINCINNAT1, OHIO

Šis gražus Ohio slėnio mies
tas nėra mėgiamas buvusių DP 
ir taip pat senųjų lietuvių išei
vių, nes čia nėra jokios sunkio
sios pramonės ir dėl to gerų už
darbių. Bet visgi čia yra radę 
prieglaudą kelios dešimtys se
nesniųjų lietuvių ir pora dešim
tų naujųjų. Visa lietuviškoji 
veikla ribojasi vietos Vyčių 
kuopos veikimu.

Vyčių pastangomis, vasario 
17 d., Fenwick klube buvo su
ruoštas Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimo minėjimas. 
Dienos reikšmę trumpai apibū
dino J. Maezer, vyčių kuopos 
pirmininkas, angliškai, ir dr. 
kun. J. Maknys lietuviškai. 
Svarbiausią programos dalį su
darė filmos-vaizdai iš Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo. 
Šių filmų parodymas buvo la
bai vertingas, nes senesnieji ir 
čia gimusieji lietuviai, sudarą 
čia daugumą, pamatė, kad Ne
priklausoma Lietuva darė dide
lius žingsnius civilizacijos ir 
kultūros keliu ir kad nėra rei
kalo gėdintis save lietuviu va
dinti. Vietos latvių kolonija at
siuntė pasveikinimą raštu. 
Konservatorijos studentė M. 
Kurtinitis pagiedojo porą gies
mių. Minėjiman svečių atsilan
kė net iš Daytono ir taip pat 
vietos kitataučių: lenkų, vokie
čių ir kitų.

Visa vietinė spauda yra pa
lanki DP ir taip pat lietuvių rei
kalams. Dienraščiai “The Cin- 
cinnati Enųuirer” ir “Time 
Stars” ir diecezijos savaitraštis 
“The Catholic Telegraph-Regis- 
ter” patalpino Cincinato majo
ro Rich paskelbimą vasario 16 
d. “Lithuanian Day”, taip pat 
paaiškindami tos dienos reikš
mę lietuviams ir paduodami mi
nėjimo programą. Pastarieji du

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
MIRft “HOMO HEIDELBEK- 

GENSIS” ATRADĖJAS

Heidelberge mirė, sulaukęs 
97 m. amžiaus, prof. D. Hart- 
mann, kuris 1907 m. Vokietijoj. 
Grafenrain prie Mauer, aptiko 
seniausius Europoje žmogaus 
pėdsakus. Ten buvo iškastas 
žandikaulis, kurio savininkas, 
vėliau pavadintas Homo Hei- 
deibergensis, gyvenęs prieš 
500.000 metų. Šiuo metu tasai 
žandikaulis yra laikomas Hei
delbergo universitete ir yra vie
na didžiausių šio universiteto 
turimų retenybių. Kaip šio 
žandikaulio radimo vietoj pa
daryti kasinėjimai rodo, Homo 
Heidelbergensis gyveno greta 
hipopotamų, pirmykščitj dram
blių, liūtų ir raganosių. Bet ša 
lia jų jau būta toje srityje ir 
šiaurinių gyvulių — briedžių, 
elnių, stirnų ir lokių. Kasinė
jant buvo ten rasta vis šių gy
vulių kaulų likučių. 

laikraščiai sale skelbimo įsidėjo 
ir lietuvaitės tautiniais rūbais 
apsirengusios atvaizdą.

Sausio mėn. L. vyčiai surinko 
126 svarus rūbų ii- pasiuntė 
Balfui. Rengiamasi piniginio 
vajaus pravedimui. J. K.

DAYTON, OHIO

Daytoniečiai Vasario 16-ją 
paminėjo tą pačią dieną para
pijos salėje, susirinkus gražiam 
būriui vietos lietuvių. Puikią 
kalbą pasakė svečias iš Cleve- 
land, Ohio, prof. Ig. Malinaus
kas, išryškindamas lietuvių 
dvasios turtus ir ragindamas 
visus remti visomis išgalėmis 
Lietuvos vadavimo darbą. Me
ninėje programėlėje reiškėsi 
jaunieji, pašokdami tautinių šo
kių bei atlikdami trumpus lie
tuvių muzikos dalykėlius. Porą 
lietuviškų dainų solo padainavo 
F. Ambrose, o kitas dvi-tris jo
jo dukterys. Pianinu palydėjo 
V. Raštikis. Trejetą lietuviškų 
eilėraščių padeklamavo jau
niausios Daytono lietuvaitės. 
Paminėjimui vadovavo kun. V. 
Katarskis. Parinkta aukų Lie
tuvos vadavimo darbui.

— Kun. V. Katarskis skaitė 
vietos katalikų Resurection pa
rapijos šv. Vardo draugijos ka
riams paskaitą apie komunizmą 
ir jojo terorą už geležinės už
dangos. Po paskaitos buvo at
sakinėjama į paklausimus.

— Lietuvos Vyčių organiza
cijos suvažiavimui ruošti Dav- 
tone, kuris įvyks rugsėjo mėne
sį. specialiai sudarytas komite
tas jau darbą pradėjo. Komite
tui vadovauja P. Gudelis. Va
sario mėn: pabaigoje komitetas 
turės pasitarimą su Vyčių Cent-
ro pirm. Al Wesey. kuris, vyk
damas 'į Chicago, žada sustoti 
Day tone. -Joniškėnas.

MfcM LIS KELIA TEISIMI 
KLAUSIMU

Jungt. Tautų bendrųjų teisės 
klausimų skyriaus direktorius
O. Schachter nurodo, .jog gali
mas dalykas, kad netrukus 
Jungt. Tautos turės spręsti 
klausimą, kam priklauso mėnu
lis. Anglų Tarpplanetinė Są
junga iškėlė, kad ateity, pradė
jus tarpplanetin,> keliones, ke
leiviai. išskridę iš žemės atmo
sferos. teisiniu atžvilgiu atsi
durs tikra prasme “niekeno že
mėj”, jei ligi to laiko nebus 
sukurti atitinkami teisiniai nuo
statai. Iš to gali kilti įvairių 
sunkumų ir nesusipratimų. 
Schachter nuomone, tarpplarv'- 
tinei erdvei turėtų būti taiko
mi tarptautiniai jūros susisieki
mo nuostatai. Karo gi atveju 
erdvė už Žemės atmosferos ri
bų turėtų būti draudžiama į- 
traukti į karo veiksmus.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA.

Didingas Vasario 16-sios

CLFVELAND, OHIO

• Alb. Ivanauskas, žinomų 
Chicagos prekybininkų sūnus, 
vasario 10 d. De Paul universi
tete baigė prekybos adminis- 
traciojs mokslus ir gavo magis
tro laipsnį.

J. Grybausko vadovaujamas 
Cicero St. Anthony Ass. ban
kas yra grynai lietuviška įstai
ga. kuri tarpsta ir auga ir gra
žiai reprezentuojasi svetimtau
čių akyse. Be lietuvių banko 
direktorių čia dirba ir nauja 
kuriai lietuviai. Banko operaci
jų salė ir direktorių kabinetai 
papuošti dailininko J. Pautie- 
niaus pieštais paveikslais.

Lietuvos Laisvinimo reika
lams chicagiečiai praeitais me
tais sudėjo S10.780.08. Šių me
tų vajuje Chicagos kvota yra 
S25.OOO. Vasario 16 minėjimo 
proga surinkta aukų per S6.- 
000.

Jonas čėsna, jau tremtyje 
pasižymėjęs lietuvių kultūros 
reikalų, ypač spaudos rėmimu, 
dabar iš Chicagos persikėlęs į 
St. Charle. III., daug padeda 
Lietuvių giminazijai Diepholze. 
rinkdamas aukas, ar kitaip.

Dail. Miko šileikio trys pa
veikslai išstatyti VVilmette. UI., 
knygyno suruoštoje meno paro
doje. šioje parodoje dalyvauja 
nedidelis būrelis kviestųjų dai
lininkų. Šileikis taip pat daly
vauja 28-toj metinėj Indianos 
dailininkų Hoosier Salon paro
doj. Jis yra minimos d-kų s-gos 
narys.

K. Sčesnulevičius - Mičėla.
Lietuvoje buvęs banko tarnau
toju. miškininku ir bitininku, 
dabar gyvenas Chicagoje ir 
tautosakos rinkėjams suteikiąs 
begales tautosakinės medžia
gos. vasario mėn. 17 d. sulau
kė 80 metų.

Muz. Bronius Jonušas apsi
gyvenęs Chicagoje stengiasi su
daryti vyrų chorą.

• Vaclovo Biržiškos straips
nis apie vysk. Motiejų Valan
čių. ėjęs praeitų merų “Aiduo
se”. išleidžiamas atskira kny- 

- ga. Leidžia pats "Aidų" žurna-
las.

minėjimas
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė čia buvo tikrai didingai 
ir gražiai atšvęsta. Visose lie
tuvių bažnyčiose buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą ir pasakyta pritaikinti 
pamokslai. Taip pat buvo ren
kamos aukos Lietuvos laisvini
mo reikalams.

Minėjimas salėje pradėtas 
invokacijos malda, kurią atkal
bėjo kun. V. Martusevičius. 
Jungtiniai Dainos ir Ansamblio 
chorai vadov. Norkaus ir L. 
Kaulinio sugiedojo Marija. Ma
rija ir JAV ir Lietuvos himnus. 
Minėjime dalyvavo ir sveikini
mo kalbas pasakė latvių, estų, 
ukrainiečių ir kazokų atstovai.

Kongreso atstovas W. J. 
Green. jr.. labai teisingai pa
reiškė. kad garbinga ir kultū
ringa lietuvių tauta negali žū
ti. Jis gražiai palygino dabarti
nes Lietuvos kančias su jo pro
tėvių šalies Airijos laisvės ko
vomis. Po jos kalbos buvo pri
imta atitinkama rezoliucijh ir 
pasiųsta JAV vyriausybei ir 
Jungtinėms Tautoms.

Pagrindinę kalbą pasakė 
prel. J. Balkūnas. Jo įkvėpianti 
ir reali kalba sukėlė dideles o- 
vacijas. Prelato nenuilstamas 
kiekviena proga teisingas Lie
tuvos reikalų gynimas šį kartą 
buvo ypatingai pabrėžtas. To
dėl klausytojai ilgai jo žodžius 
atsimins.

Liet. Bendruomenės įkūrimo 
aktas apvainikavo visą progra
mą ir ilgesnį bendrą lietuviško
sios visuomenės veikimą. Po 
aktu pasirašė beveik visi minė
jimo dalyviai.

Minėjimo metu aukų Lietu
vos laisvinimo reikalams su
rinkta daugiau kaip 2.000 dol.

Meninėje dalyje buvo paro
dytas vaizdelis, kurį parengė 
A. Gaigalas. Gražios dekoraci
jos ir drabužiai vaizdeliui pri
davė daug gyvumo.

Kalbės Attlee. "Laisvas Pa
saulis kalba" programa bus ko
vo 31 d.. Benjamin Franklin 
Hotel. Svarbiausiu kalbėtoju 
atvyksta iš Anglijos Clement 
R. Attlee. šalia jo bus garsių

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

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

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadvay Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrnood 7-1449
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WLOA
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+i+

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

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KN1GHTS OF LITHUANIA WLOA 

BRADDOCK, PA.
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kalbėtojų iš viso pasaulio kon
tinentų — iš Afrikos kalbės 
Nnamdi Azikivve. Programą 
rengia Philadelphia Fellowship 
Commission. kurios tikslas ug
dyti sugyvenimą tarp visų 
žmonių, nežiūrint jų rasės, re
ligijos ar tautos.

Padarė operaciją. Vasario 19 
d. staiga susirgo vytis Jonas 
Podžiūnas. 1320 S. 4th St. Tuoj 
buvo nugabentas į Šv. Agnės 
ligoninę, kur padaryta apendi
cito operacija. Jaunuolis jau 
sveiksta.

Kun. V. Budreckas ir kun. 
B. Liubauskas lankėsi Philadel- 
phijoj pas savo pažįstamus.

Mirė Morta Zupkauskienė, 
vasario 19 d., gyv. 306 Earp St. 
Palaidota vasario 2 3d. šv. Kry
žiaus kapinėse. Velionė paliko 
vyrą ir vaikus.

Aplankė arkivyskupas. Va
sario 19 rytą netikėtai šv. Ka
zimiero parapiją aplankė nau
jasis arkivyskupas J. O’Hara. 
Jis susipažino su parapijas, 
bažnyčios ir mokyklos būkle.

Norwood, Mass.
Vasario 16-sios minėjimas

Sekmadienį, vasario 17 d.. 
ALRK Federacijos 10-tas sky
rius suruošė Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimą. 
Šv. Jurgio parap. klebonas kun. 
F. E. Norbutas 9 vai. atlaikė iš
kilmingas pamaldas už Lietuvą, 
o kun. P. A. Šakalys pasakė 
šventei pritaikintą pamokslą.

3.00 vai. p.p. parapijos sve
tainėje įvyko minėjimo progra
ma. Federacijos skyriaus pirm. 
V. J. Kudirka pradėjo minėji
mą ir trumpai priminė jo tiks
lą. Klebonas kun. F. E. Norbu
tas atkalbėjo maldą ir visi su
giedojo Amerikos himną. Kal
bas pasakė kun. F. E. Norbu
tas. A. Tumas, ir kun. V. Mar- 
tinkus. iš Statersville. R. I.

Meninėje dalyje buvo suvai
dintas scenos vaizdelis — "Bol
ševikų areštai Lietuvoje.” Tau
tinių šokių grupė, vad. V. Tu- 
mienienei ir A. Kriaučiūnienei, 
pašoko tautinių šokių ir pasakė 
eilių, šv. Cecilijos choras ir vy
rų kvartetas, vad. V. Kaman
tausko. padainavo liaudies dai
nų. Programa baigta giesme 
Marija, Marija ir Lietuvos him
nu. Aukų surinkta 891.75.

Worcester, Mass.
Vasario 16 iškilmės

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių iškilmes Aušros 
Vartų parapija atšventė 17 va
sario.

11 vai. išklausėme šv. mišių, 
per kurias Lietuvos operos so
listas p. Nauragis pagiedojo 
“Tėve mūsų” “Maldą už Tėvy
nę.” Ne tik per šias, bet ir visas 
šio sekmadienio šv. mišias pa
mokslininkai gražiai paminėjo 
Lietuvą ir .jos vargus, raginda
mi prašyti Visagalį pagalbos.

4 vai. po pietų parapijos sa
lėje įvyko sukaktuvių paminėji
mas. Atidarymo kalbą pasakė 
ir maldą atkalbėjo kleb. kun. 
K. Vasvs. Paskaitą skaitė Alb.

Lietuvos vyčiai, ateitininkai 
ir skautai kovo 2 d. (sekmadie
nį) rengia bendra šv. Kazimie- 
mo minėjimą šia programa: 10 
vai. pamaldos nauj. parapijos 
bažnyčioje, po pamaldų uždari 
pusryčiai lietuvių klube ir 5:30 
vai. vieša akademija lietuvių 
salėje su paskaita ir menine da
limi. kurią atliks Čiurlionio an
samblio vyrų choras, vadovau
jamas muz. Alf. Mikulskio. ’ 
pamaldas ir akademiją malo
niai prašoma atsilanktyi lietu
vių visuomenė.

šv. Jono kolegijos vadovybė 
atsiprašė Lietuvos universiteto 
30 metų sukak ries minėjimo 
rengėjus dėl neatidarvmo laiku 
salės durų ir dėl to nieko ne
ėmė už pačią salę.

Ateitininkų sendraugių meti
nis susirinkimas įvyko vasario 
24 d. lietuvių salėje. Apyskaiti- 
nį pranešimą padarė valdybos 
pirm. B. Brizgys: surengtas li
teratūros ir meno vakaras, 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimas, kartu su kitomis or
ganizacijomis Mindaugo krikš
to minėjimas, suorganizuotas 
susitikimas su Detroito ateiti
ninkais, padaryta išvyka, pik
nikas. sušaukti 7 narių susirin
kimai. padaryta 12 valdybos 
posėdžių ir t.t. Ateitininkams 
labai aktyviai teko rūpintis ir 
lietuviško švietimo reikalu.
Kontrolės komisijos aktą per

skaitė B. Graužinis.
Susirinkimas valdybai ir 

kontr. komisijai už veikalą pa
reiškė padėką.

J naują valdybą išrinkti: P. 
Gruodis, V. Palubinskas. J. Da
rnusis. H. Idzelevičius ir P. 
Stravinskas: į kontr. komisiją 
— B. Graužinis. P. Tamulionis 
ir J. Žilionis. Taip pat buvo iš
rinkti delegatai ir į Alto Cleve- 
lando skyrių: Ig. Malinauskas, 
B. Graužinis ir B. Brizgys.

Susirinkime buvo pareikštas 
pasitenkinimas, kad 64 ateit, 
sendraugiai organizuotai Tau
tos Fondui Nepriklausomybės 
šventės proga sudėjo 1026 dole
rius ir davė tinkamą atsakymą 
tiems, kurie savo laikrašty kal
ba apie "Lietuvos kelią”, o sa
botuoja aukų rinkimą kovai dėl 
Tautos laisvės. Nutarta aukų 
rinkimo akciją plėsti.

Pranešta, kad susitarta su 
Chicagos Dainavos ansambliu 
dėl jo koncerto Clevelande. 
Koncertas turėtų įvykti gegu
žės vidury.

Susirinkimui pirmininkavo S. 
Laniauskas, sekretoriavo R. 
Čepulienė.

Ateitininkų moksleivių kuopa 
vasario 20 d. susirinkime išrin
ko naują valdybą: J. Vyšniaus
kas — pirm.. A. Barzdukaitė— 
vicepirm., A. Barzdukas—sekr., 
R. Apanavičius — iždin.. V. 
Kasperavičiūtė — soc. reikalų 
vadovė.

Kuopa šiuo metu turi 25 na
rius ir veikia pasidalinusi būre
liais — vienas mergaičių ir du. 
berniukų (vyr. ir jaun.)

Lietuvių Kalbos Draugijos 
skyriaus susirinkimas šaukia
mas kovo 9 d. 11:30 vai. lietu-

Gražulis.

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS t

J. P GINKIS. Direktorius
SIS t VAL. POPIET. —WWKI. 1ROO kr

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

šokiai ir 1.1 Vestuvės puotos, liūdni pranešimai)

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

J. F. OIMirs AD. JEZAVITAS V. ITSAREVICITS
Direktorių* Muziko* Dir. Pranešimų Dir.

?. lėni nėjo programos dalyje 
mišrus choras, vad. Z. Snars-
kio. padainavo 5 dainas. Mrs. 
Šimkus klausytojus gražiai nu-

c teikė, padainuodama dvi tauti
nes dainas: jai fortepianu pri
tarė muz. V. Burdulis. 8 mer
gaitės, vad. Iz. Savickaitės, gra
žiai pašoko 4 tautinius šokius. 
Leopoldas Jakubauskas ryškiai 
padeklamavo B. Brazdžionio 
“Taiką”. Eilėraščių dar padek
lamavo Aid. Račkauskaitė, Na
talija ir Janina Vizbaraitės. Pa
baigai labai tiko Mirgos Jasu- 
tytės gražiai padeklamuotas ei
lėraštis “Aušros Vartų Mari
jai.”

Baisi nelaimė
Vasario 21 d. pavakare vie

name Worcester’io apleistame 
name rastas pakartas ar pasi
koręs P. Trumpaitis. 11 metų 
berniukas. Jis buvo covvbov’- 
jaus uniformoj, rankos surištos 
užapakaly, šalia pamestas la
gaminas. ant kurio, matyli, pa
silypėta. Iš viso ko atrodo, kad 
berniuką bežaisdami netyčio
mis pakorė kiti “cowboy’jai”. 
Nelaimingai žuvęs berniukas 
gyveno pas savo dėdę, nes jo 
tėvai yra išsiskyrę ir gyvena 
kituose miestuose.

Vyskupas vadovaus 
rekolekcijoms!

Rekolekcijos lietuviškai Auš
ros Vartų parapijoje prasidės 
kovo 18 d. ir baigsis kovo 23 d. 
Rekolekcijoms vadovaus vysk. 
V. Brizgys. Taigi šiemet para
pijiečiai turės tikrai retos pro
gos pasiklausyti vyskupo vado
vaujamų rekolekcijų.

K. M.

vių salėje. Darbų tvarkoj —dr. 
Pr. Skardžiaus pranešimas apie 
lietuvių asrtienvardžius ir svar
būs einamieji reikalai. Kviečia
mi atvykti ne tik nariai, bet ir 
visi kalbos klausiniais besido- 
mį.

“Aidų” žurnalo vakaras, su
rengtas vasario 10 d . davė 253 
dol. gryno pelno. Pinigai išsiųs
ti administracijai.

Trumpos žinios:
— Rūtos teatras kovo 23 d. 

kartoja vaidinimą "Burtininko 
pinklėse.”

— Kultūrinių Darželių Drau
gijos narių metinis susirinki
mas i vyko vasario 27 d. lietuvių 
salėje.

— Lankėsi dail. L. Vilimas, 
gyvenąs Rochester, N. Y.

— Pasitraukus B. Gaidžiū- 
nui, Tautinės Sąjungos sky
riaus valdybos pirmininku iš
rinktas J. Smetona.

— Tautinės Sąjungos sky
rius vasario 24 d. lietuvių salėj 
surengė kaukių balių.... su tri
mis kaukėmis.

—Tautinių korporacijų sam
būris vasario 23 d. surengė Už
gavėnių blynus.

A. V.

Pittsbnrgh. Pa.
Pranciškietės minėjo Lietuvos 

Nepriklausomy bę šventę 
Vasario 21 d. Šv. Pranciškaus 

Akademijoje puošnioje salėje į- 
vyko iškilmingas Lietuvos Ne
priklausomybės 34-tos sukak
ties paminėjimas. Akademijos 
studentės lietuvaitės, vadovau
jamos seselės Lieonos. išpildė 
programą.

A. Augustaitytė, tremtinė 
našlaitė, trumpai nupasakojo 
garbinguosius lietuvių tautos 
žygius ir jos gražiuosius tauti
nius papročius. Meninėje daly
je buvo dainų ir deklamacijų 
montažas: “Lietuva vergijos 
pančiuose”, tautiniai šokiai ir 
gražus vaizdelis “Vėliavos plas
tika. ’ Programa baigta Lietu
vos himnu.

A. Paulauskas, iš Homestead. 
Pa., mirė vasario 18 d.

A. Jankauskas, iš Eraddock. 
a., mirė vasario 19 d.

Metinis radijo banketas
Jaunųjų Lietuvių D-jos tre

čias metinis banketas įvyko va
sario 24 d. Lietuvių Piliečių sa
lėje. iš kurios buvo transliuoja
ma oro bangomis meninė prog
ramos dalis, kurią išpildė Cle- 
velando vyrų oktetas, vad. J. 
Kazėno. Labai palinksmino 
publiką Clevelando “Linksmie
ji broliai.” Akompanavo G. 
Klimaitė. Radijo vedėjai buvo 
V. Jucevičius ir E. Alesiunas.

Po meninės dalies visi daly
viai buvo pakviesti vakarienės. 
Prie skanių valgių, vadovaujant 
V. Jucevičiui, kalbas pasakė 
slovakų radijo vedėjas P. Cazi- 
mir, italų T. Ortello, lenkų C. 
Jakausky, ir miesto valdybos 
pirm. T. Gallagher. Po vaka
rienės Clevelando vyrų oktetas 
dar padainavo keletą dainų.

lankėsi Pittsburghe vasario 
23 d. H. Macijauskas, buvęs 
Lietuvių ŽŽinių linotipininkas.

J. Vaktaras iš Esplen palai
dotas vasario 25 d. M. B.

VASARIO 16
Vasario 16-tos vakare Linde- 

no ir apylinkės lietuviai minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę.

Kun. P. Totoraitis po invoka
cijos savo kalboje pabrėžė, kad 
ne tie valdys busimąją Lietu
vą, kurie dabar pešasi dėl ta
riamos valdžios, bet tie. kurie 
sugrįš kovoję iš miškų. Putvv- 
tė vaizdžiai nušvietė lietuvių 
vestą ir vedamą laisvės kovą. 
Ji skatino visus jungtis ton 
kovon. Balfo reikalų vedėjas 
P. Minkūnas savo kalboje pa
sidalino įspūdžiais susitikimo su 
naujaisiais bėgliais - žvejais. 
Latvių tautos atstovas Sprend- 
manis sveikino lietvius šventės 
proga ir priminė bendrą lietu
vių ir latvių kovą su priešais

Pittsburgh, Pa., gyventojas W. Overmeier vikriai verčia keptuvėje 
savo ke|»ai»u blynu- Blynu kepimo varžybose Overmeier laimėjo pirmu 
vietų-

PATERSON, N. J.
I

Gražiai paminėta Nepriklauso
mybės sukaktis

Vasario 17 d. Patersono lie
tuvių kolonija gražiai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį.

Minėjimas buvo pradėtas ry
tą pamaldomis už kenčiančią 
Lietuvą ir už kovojančius ir 
žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Pamaldas atlaikė ir gražų, tu
riningą pamokslą pasakė kun. 
V. Demikis.

3 vai. p.p. \Vashington Hali 
įvyko iškilmingas susirinki
mas su sveikinimais, kalbomis 
ir koncertu.

Minėjimas buvo pradėtas A- 
merikos ir Lietuvos himnais.

Minėjimą pagerbė savo atsi
lankymu kongresmanas Gor- 
don Canfield ir Passaic Coun— 
ty Clerk Floyd Jonės. Lietuviai 
tremtiniai įteikė abiem T. 
Pranciškonų išleistą V. Augus
tino Lietuvos vaizdų albumą su 
atitinkamais įrašais.

Abu svečiai savo sveikinimo 
kalbose' labai nuoširdžiai reiš
kė padėką už dovanas.

Ypač gražią kalbą pasakė 
kongresmanas G. Canfield. Jis 
reiškė užuojautą kenčiančiai 
lietuvių tautai, žadindamas vi
sų viltį, kad lietuvių tautos kan
čios pasibaigsiančios, nes Ame
rika esanti viskam pasiruošusi, 

žodžiu sveikino dar ir šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Kinta, primindamas 
dabartines Lietuvos kančias ir 
reikalą išlaikyti gyvą lietuvių 
dvasią čia išeivijoje, nurodyda
mas kaip svarbiausią priemonę 
išlaikyti kalbą ir lietuviškus 
papročius, kartu apgailestauda
mas .kad iš apie 200 parapijos 
vaikų šeštadieninę mokyklą te
lanko tik apie 20 vaikų.

Raštu buvo gautas sveikini
mas iš Estų liuteronų parapi
jos.

Pagrindiniais kalbėtojais bu
vo T. Žiūraitis. O. P. ir K. Bie
linis.

Po kalbų buvo priitntos ati
tinkamos rezoliucijos Lietuvos 
laisvės ir genocido konvencijos 
reikalu, kurios nutarta, pasiųs
ti prez. Trumanui. valst. sekre
toriui D. Achesonui ir kongres- 
manams. Priimtos rezoliucijos 
ir Vilkui bei Altui.

Koncertinę dalį išpildė solis
tė R. Mainelytė, akompanuo-

jant Levickienei. Abi viešnios 
atvkyo iš Nevv Yorko. Solistė 
padainavo 4dainas, kurios pub
likos buvo šiltai priimtos.

Antroji solistė buvo viešnia 
iš Brooklyno D. Mockeliūnaitė. 
Ji, akompanuojant jos sesutei, 
padainavo 3 daineles.

Vaikų tautinių šokių grupė, 
vad. E. Augulienės pašoko 4 
tautinius šokius.

Abu parapijos chorai (vaikų 
ir suaugusiųjų), vad. V. Jus
tui. padainavo po 3 dainas.

Programa dar buvo paįvai
rinta šeštadieninės mokyklos 
mokinių deklamacijomis. Dek
lamavo V. Janulevičiūtė, Alg. 
Kasperskas. Ž. Baltutytė, V. 
Stanaitytė ir A. Mikniūtė.

Dvi dainas duetu padainavo 
choro narės V. Stanaitienė ir 
A. Slepakovaitė.

Minėjimas užbaigtas giesme 
“Marija,.Marija” ir tautos him
nu.

Minėjimą gražiai pravedė J. 
Jakubavičius ir A. Rugys.

Aukų surinkta 665 dol. Stam
biausias sumas aukojo Tremti
nių Dr-ja (100 dol.) ir F. Za- 
ranka f4G dol.'>>

šeštadieninė mokykla taip pat 
minėjo Vasario 16.

Minėjimas įvyko mokyklos 
patalpose — parapijos salėje.

Mokyklos vedėjas A. Masio
nis ir mok. kun. V. Demikis pa
sakė mokiniams pritaikintas 
kalbas.

Meninę programos dalį atliko 
patys mokiniai, padeklamuoda
mi gražių patriotiškų eilėraščių 
ir padainuodami kelias daine
les.

Visiems buvo didelė staigme
na. kai kun. V. Demikis pasiūlė 
visą programą pakartoti. Mat, 
jis mokiniams nežinant visą jų 
programą įrašė į juostą ir da
vė progos išgirsti jų pačių dai
nas ir deklamacijas. Visi iš
klausė programos pakartojimo 
su didesniu dėmesiu ir džiaugs
mu negu pirmą kartą.

Dalyvis

LINDENE, N. J.
praeityje ir dabar vvksantį 
kraštuose rezistencijų vieningu
mą.

Meninę minėjimo dalį išpildė 
muz. J. čižausko vadovaujamas 
lindeniečių choras ir šeštadieni
nės mokyklėlės vaikučiai. Pub
likai paliko Amerikos lietuvai
tės G. Čemaskaitės deklamaci
ja. Solistai O. Zubavičienė ir 
M. Ražaitis padainavo keletą 
dainų.

Bir o priimtos reikšmingos 
rezoliuci/os genocido reikalu ir 
pasiųstos prez. Trumanui. vals
tybės sekr. D. Achesonui, Ne\v 
Jersey valst. gubernatoriui, se
natoriams ir kongresmanas.

Minėjimo miMti aukų surink 
ta $170.75. J. Pr.
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Vasario 29,1952

Miami, Fla.
saulėtoje Floridos sostinėje, 
Miami, kis* šiuo metu yra ne
mažas būrys atostogaujančių 
lietuvių, kartu su čia seniau gy
venančiais lietuviais buvo su
ruoštas vasario 15 d., 7,30 vai. 
P. Benevolent Associattion sve
tainėje. Anglų kalba paskaitą 
skaitė T. Keily ir ragino lietu
vius ryžtingai kovoti už savo 
tautos išlaisvinimą.

Kan. prof. J. Končius, Balfo 
pirmininkas, savo kalboje pa
brėžė šiuos svarbesniuosius da
lykus: kiekvienas lietuvis pri
valo mylėti savo tėvų kalbą, 
ieškoti gerų draugų amerikie
čių tarpe, būti gailestingas savo 
vargstantiems broliams ir uo
liai dirbti Lietuvos laisvinimo 
darbą.

Susirinkusieji Lietuvos laisvi
nimo reikalams suaukojo 
$505,00.

Meilinėje minėjimo dalyje 
Lietuvos operos solistė A. 
Dambrauskaitė, muz. P. Ste- 
vens - Steponavičiaus ir jo va
dovaujamas choras padainavo 
lietuviškų dainų. Akomp. M. 
Tallat-Kelpša.

Vasario 17 d. 12 vai. Corpus 
Christi bažnyčioje buvo iškil
mingos pamaldos už Lietuvą. 
Pamaldas laikė kun. A. Tamo- 
liūnas, pamokslą pasakė Tėvas 
J. Cunningham, CSP. Per pa
maldas giedojo Liet op. sol. A. 
Dambrauskaitė ir P. Steponavi
čiaus vadovaujamas choras.

Samata

kai jis laimėjo prieš Dabi- 
buv; Transmississippi melste-

pirmenybės labai stiprios su-

1962 ra. CMeagas technrrafų pte- 
taeayMs, kuriose Povilas Tautvaiša 
gina pernai laimėta Chicagos nuga
lėtojo vardą, davė Tautvaišai naują 
tašką.
strom, 
ri.

Šios
dėties. Po pirmųjų dviejų ratų nebe
liko nė vieno, išskyrus mūsų meiste
rį Tautvaiša, kuris būtų nepraradęs 
pustaškio, ar daugiau. Sekančiam 
rate Tautvaiša susitinka su pačiu 
stipriuoju jo varžovu Alb. Sandrin, 
1949 m. JAV open pirmenybių nuga
lėtoju.

Antro rato pasekmės: Tautvaiša- 
Dahlstrom 1-0, Albert-Angelo Sand- 
rinai lygiom, V. Tums-Davidson ir 
J. Tums-Berg taipogi lygiom, Rude- 
lis-Cohen O-L Turiansky-Nedved nu
traukta Turiansko persvaroj. Ned- 
ved-Berg atidėtą partiją baigė ly
giom.

Pirmenybių padėtis po 2 ratų: 
Tautvaiša 2 taškai. Ang. Sandrin ir 
Davidam po H/į. tiek pat turės Tu- 
riansky, Alb. Sandrin, Cohen, Berg 
ir latvis Rudelis po 1 tašką.

BraflMdsl Jve*ė Harvardu Vai- 
venttetų. Metropolitan lygos rung
tynėse Bostono lietuviai laimėjo 
prieš pastarųjų dviejų metų Bostono 
meisteri — Harvardo Universitetą 
41/į-l^. Rungtynių pasekmės: Mer- 
kis-Dreyfus 1-0. Starinskas-Freimer 
1-0, Keturakis-Calhamer 1-0, Kon- 
tautas - Seabrook Karsokas-
Ravel 1-0.

Rungtynės su Lynn klubu, įverti
nus atidėtas Merkio ir Starinsko 
partijas, baigėsi 3-2 lietuvių naudai. 
Pasekmės: Merkis-Heising 
Starinskas-Pike 1-0, Keturakis-Per- 
kins 0-1. Kontautas-Brown 
Karosas-Gillen 1-0.

Škėma laimėjo prieš Palmerį. 1951 
Golden Knights turnyre, skelbia

Chess Review, sausio nr., o The 
Chess Correspondent. vasario nr. 
praneša apie Merkio laimėjimą prieš 
Dr. Cash, 1951 Grand National tur
nyre .

Julius StanKkis sulošė lygiom did- 
meisterio S. Reshevsky simultane, 
kuris įvyko Clevelande. Reshevsky 
laimėjo 48, lygiom baigė 4 ir pralai
mėjo 1. Pravartu priminti, kad J. 
Staniškis ne tau p seniai laimėjo si
multane prieš Ohio meisterį Ernest 
Wyman. į j

MaMachusetts Štate Chess Assn | 
metinis suvažiavimas išrinko vėl B 
Rob. Reddy MSCA pirmininku. Nuo 
Bostono lietuvių šachm. klubo suva
žiavimo dalyvavo klubo pirm. K. 
Merkis.

Bostono tarpklubines žaibo varžy
bas. Boylston Chess klube, balandžio 
20 d. įvyks tarpklubinis žaibo turny
ras. Dalyvaus 6 Bostono klubai: 
Boylston, Harvard College, Cam
bridge, Newton, Quincy ir lietuvių. 1

Chicagos Perkūnas vasario 24 d. 
turėjo šachmatų meisterio P. Taut-. 
vaišos ir futbolininko K. Balt r amo- ■ 
naičio pegerbimą, specialiai pareng-Į 
tam jų garbei pobūvy.

Vladas Mikėnas išleido okupuotoj 
Lietuvoj nauja šachmatų vadovėlį 
“šachmatu lošimo pagrindai.” So
vietų šachmatų spaudoje tilpo Vista- 
neckio platūs komentarai apie tą 
knygą.

SPORTAS PASAULYJE

ŽINIOS Iš KALIFORNIJOS
Los Angeles, CaL

Iš senų įpilietintų lietuvių 
Pranas Žukas - Žukauskas yra 
vienas iš aktyviausių lietuvių 
katalikų šioje kolonijoje. Jis 
yra parapijos komiteto pirmi
ninkas ir pavyzdingas lietuvis, 
be to, — vienas iš pačių turtin
giausių lietuvių Los Angeles— 
Hollywood mieste. Jis yra išra
šęs per 30 tremtinių iš Euro
pos. Kas tik per kleboną prašė
si garantijų, tas jas ir gavo su 
Pr. Žuko parašu. Jo žmona 
Stella taip pat yra veikli para
pijos narė; ji yra gimusi čia, bet 
buvo nuvykusi į Lietuvą pasi
džiaugti jos laisve. Pranas yra 
atvykęs darbininku į Kanadą, 
ir teko ten daug vargo ir skur
do pakelti. Vėliau jam pavyko 
iš Kanados persikelti į JAV. Jei 
jis kada nors savo turtą per
kelti į Lietuvą (kur jo žmonai

Lawrence, Mass.
Naujos mišios

Pereitais metais, minint Min
daugo ir Lietuvos krikšto 700 
metų sukaktį, prel. Pr. Juras 
užsakė parašyti mišias, šio sun
kaus darbo ėmėsi kompozito
rius Jeronimas Kačinskas. Au
torius dirbo daug ir su dideliu 
atsidėjimu. Pagaliau darbas 
baigtas ir pereitą mėnesį J. Ka
činskas rankraštį įteikė prel. 
Pr. Jurui. Mišios pavadintos: 
“Missa in honorem Immacula- 
tae Cordis Beatae Mariae Vir- 
ginis” ir viršelyje pažymėta, 
kad jos parašytos Mindaugo ir 
Lietuvos krikšto 700 metų ju
biliejui atžymėti. *

Mišias išleisti sutiko išgarsė
jęs “Gregorian Institute of A- 
merica” Toledo, Ohio. Tokiu 
būdu šis vertingas gabaus lie
tuvio muziko darbas galės pa
siekti ne vien lietuvių visuome
nę. Patį išleidimo darbą ėmėsi 
prižiūrėti lietuvis muzikas 
Ralph Juška, kuris minėtame 
institute dirba kaip Publica- 

tions Dircctor.
P, Jaskėlevičtos, uolus para

pijietis ir kolektorius jau baigė 
dažyti bažnyčios sienas virš ga
lerijų. Darbas atliktas gražiai 
ir skoningai.

Greitu laiku bus dedamas di
džiojo lango vitražas vaizduo
jąs Mariją apsireiškimą Fati- 
moje. Tai bos vaistininko Mr. 
J. A. Flynn graži dovana ir di
delė auka Šv. Pranciškaus baž
nyčiai.

Telšiuose priklauso 3 geri mū
ro namai), tai Pranui Lietuvos 
ūkyje tektų suvaidinti svarbų 
vaidmenį. J. Gb.i 

Pahn Spring, Cafif. x 
indėnų rezervato misionierius 
kun. R. Klumbis dėl susilpneju- 
sios sveikatos ir dėl pervargimo 
šešiems mėn. išvažiuoja j šv. 
Juozapo ligoninę Albuųuer- 
que mieste, New Mexico. Indė
nai, dirbą artistais Hollywoodo 
filmų pramonėje, buvo pasiryžę 
pagerbti lietuvį misionierių, at
gaivinusį jų religinį gyvenimą 
Palm Springs’e, ir siūlėsi savo 
indėniškai šokiais pagerbti lie
tuvių nepriklausomybės šventę 
Vasario 16 d., kurią jie norėjo 
padaryti kun. R. Klumbio išleis
tuvių diena, bet Los Angeles 
ALT skyrius buvo netikėtai to 
pasiūlymo užkluptas ir todėl 
nerado tikslinga indėniškais šo
kiais įvairinti savo tautos šven
tės. Atrodo, kad indėnai kita 
forma pagerbs kun. Klumbį, 
tiek daug pasidarbavusį indėnų 
parapijai ir tiek daug aukų ga
vusį iš lietuvių katalikų visoju 
Amerikoj. Be lietuvių aukų 
vargų kun. Klumbis būtų į- 
stengęs pastatyti indėnams 
naują gražią bažnytėlę.

Fort Dearborn įvykusiame Novice 
stalo teniso turnyre dalyvavo Chica
gos lietuvių sporto klubas Gintaras. 
Pirmą vietą moterų grupėje išsiko
vojo O. Blandytė, vyrų grupėje ant
rą vietą laimėjo A. Avižienis. Miš
riam dvejete O Blandytė ir R. Že
maitis laimėjo pirmą vieta, o vyrų 
dvejete A. Avižienis ir J. šoliūnas 
antrą vietą. LSK Gintaras laimėjo 
ir komandines varžybas surinkdamas 
daugiausiai taškų.

Skara Koehnke, Iljinois. vyksta 
į Londoną, kur dalyvaus D. Britani
jos stalo teniso pirmenybėse. Jos 
bus pravedamos kovo 25-29 dd. Ko- 
ehnke yra tik 16 m., bet ji šiuo me
tu jau yra Amerikos stalo teniso 
meisterį.

žymusis Frank Sėd e man iš Aus
tralijos laimėjo Azijos teniso pirme
nybes finale nugalėdamas Tony 
Mottram iš Anglijos per 3 setus. Do
vis Hart iš Floridos laimėjo I vieta 
moterų grupėje nugalėdama Shirley 
Fry iš Ohio. su kuria Hart dabar 
važinėja po pasaulį. Mišrų dvejetą 
laimėjo Hart ir Sedgman finale nu
galėję Fry ir S. Clark iš Los Ange
les per 2 setus.

Pieta Afrika tarpvalstybinėse rug- 
by rungtynėse po karo dar nė kartą 
nepralaimėjo. Vasario 16 afrikiečiai 
viešėjo Paryžiuje ir Colombes sta
dione įvykusiose rungtynėse nugalė
jo Pracūzijos rinktinę 25:3.

Madšon Sųuare Garden vykstan
čiose lengvosios atletikos varžybose 
yra pasiekta naujų pasaulinių rekor
dų. Don Gehrman iš Wisconsin va- 
vasario 16 d. 1000 yardų nubėgo per 
2:08.2 tuo pagerindamas iki šiol bu
vusi rekordą 6.6 sek. Savaitę vėliau 
Fred Wilt iš New Yorko 2 mylias 
nubėgo per 8:50,7 ir tuo pagerino 
pasaulini rekordą (2 mylių bėgimą 
salėje) 6,3 sek.

Duųuesne universeitetas praeitą 
šeštadienį pralaimėjo krepšinio 
rungtynes prieš Villanova 62:64. Tai 
buvo paskutinė komanda, kuri iki 
šiol išsilaikė be pralaimėjimo per šį 
sezoną . P. V.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigės Europoje

128 E. 86111 ST„ NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti H 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

s

i

j

3

i

I

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 84)948

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Maso.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

WAITKUS
FUNERAL HOM

197 TCEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

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

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

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitę figę gydytojus.

4-

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

s

Tel. STagg 2-5043
.Z

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

PARDUODAM MAMAI
PIGOS, GERI, GEROJE VIETOJE

I

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

L VASTONAS
REALTY and INSURANCE

1966 Gatės Ave^ Brooklyn, N. T. 
TeA GLsaunoro 5-7286

J. Go<

PATIKSLINIMAS
Sausio 25 d. “Darbininko” nr. 

7 J. Smilga korespondencijoj— 
Žinios iš Kalifornijos — tarp 
kitko paliečia gydytojo Vytau 
to Bendoravičiaus sunkią ma
terialinę būklę ir pažymi, kad 
jį nuolat šelpia vietos Lietuvių 

• Tremtinių Savišalpos Draugi
ja.

Kad nebūtų suklaidinta 
“Darbininką” skaitančioji lie
tuviškos visuomenės dalis ir 
užkirstas kelias ligonio šelpimui 
iš kitų vietovių, .su apgailesta
vimu pareiškiame, kad vietos 
Lietuvių Tremtinių Savišalpos 
Draugija neturi galimybės nuo
lat šelpti pulk. dr. Vyt. Bendo- 
ravičių ir tėra jį kukliai sušel
pusi vos tris kartus. Jo mate
rialinė padėtis yra sunki, nes 
jis visą laiką serga, o jo žmona 
turi jį prižiūrėti namuose, ir 
todėl ji negali išeiti darban. 
Tokiu būdu jie neturi galimy
bės užsidirbti sau pragyveni
mui, kurio išlaidas žymiai padi
dina gydymasis. Jo adre
sas: 4317 3/'4 Brighton Avė., 
Los Angeles 62, CaHf.

L.T.S. D-jos valdyba

Laikinasis JAV-Mų ir Kanados 
Lietuviu Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas, įgaliotas JAV-bių ir Ka 
nados lietuvių sporto klubų atstovų 
susirinkimo, įvykusio 1951 m. spalio 
28 d., Toronte, šaukia JAV-bių ir 
Kanados lietuvių sporto klubų atsto
vų ir sporto darbuotojų suvažiavi
mų. kuris įvyks š. m. balandžio mė
nesi, Chicagoje. Tiksli suvažiavimo 
data bus netrukus paskelbta spau
doje. Visais suvažiavimo reikalais 
prašome kreiptis i Alg. Bielskų, 770 
E. 91stSt., CIeveland 8. Ohio.

PADĖKA
lietuviškų ir sportiška pudėkų 

reiškiame Kreivėnienei, Gudelienei. 
Juknienei, Graužinytei, Veršelytei, 
Kreivėnui. Bartkui. Veršeliui, Vaš- 
kiui. Grybui ir Grunskiui, talkinin
kavusiems mūsų sportininkų pager
bimo parengime vasario 10 d. Ap
reiškimo parapijos salėje. Taip pat 
esame dėkingi ir visuomenei, taip 
gausiai atsilankiusiai. Padėka pri
klauso Liet. Gen. Konsulato vice
konsului V. Stašinskui su žmona. 
Atletų Klubui ir D-G. Liet. Xegijo- 
nierių Postui už visokeriopą mums 
suteiktą parama.

P. Juknys. V. Graužinis

L. S. Klubo parengimų komisija
Didžiai Gerb. Apreiškimo parapijos 

klebonai kun. X Pakalniui nuošir
džiai dėkojame už parodyta gera 
širdį, Ir suteikta didele parama, ruo
šiant vMlrio 10 d. mftoų sportininkų 
pagerbimų Apreiškimo parapijos sa
lėje.

Lietuviu Sporto Klubus

Lithu
Furniture Co.

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED
Local and Long Distan.ce Movers

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

Beal Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

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

Tel. PA. 7-0402-M

BUIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI 

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

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

c -

EVergreen 8-9770 |
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231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva 
Graborius - balsamuotojas

t
r 3

DfiMESIO
Jeigu Jums rpilralingi 
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI
kiti namų apyvokos daiktai_

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS P1TKUNIGIS
73 W. 194 St, N.YXX 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New 

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

Pirkdami per jį gaunate didesnę = 
nuolaidą negu kitur ir palankiau- j 
sias išsimokėjimo sąlygas.

i
I

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

J. P. MACHULIS
Real Estate 8c InsanDct

HM SMk SU Voodhaven M, N. T.
TeL VIrginia 7-1896

RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

veikia į skilvį, inkstus 
kitus

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

Dar šiandien
Užsisakykite dailę jį Lietuvos 
vaizdų albumą

Tėvynė Lietuva
Paruošė

VYT. AUGUSTINAS

Užsakymus siųsti:
FRANCISCAN FATHERS, 

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

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

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

A. Vaičiulaitis, •'VALENTINA”, puikiausias lietuvių kalboje 
romanas, tik . ...... .. ....................................-......-..................... $2.00

A Baronas, ••ŽVAIGŽDES IR VĖJAI”, novelės, .................. $2.00
A. Sabaliauskas, “NUO IMSRĖS UGI ORINOKO", misionie

riaus nuotykiai svetimose šalyse ......................................... *.........  $2.50
V. Jonikas, “SIELVARTO RAUDOS” ...................................... $1.00

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

a—------------ ----------------------------

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(ai Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

SateBdam gartringaa laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
TeL VIrginia 7-4499
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ŠVĘSDAMI

a

Patenkino Brocktoniečius 
per 56 metę, trikdant, angimi ir ifieję.

Parduodame
t

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

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

TeL 189

502 GRAND ST., kampas Union Ava. BROOKLYN, N. Y.

'/♦GIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIHHIHIIIIIIIIIIHL

DON ŠULATHS
600 WiDonghby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

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

Tel. EVergreen 7-8137

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & CRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI , 
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

Tel. POPlar 4110

Cha ries J. Ronian 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Fa.

rtdelė, graži koplyčia, erdvi aae 
Pakeleivingiems suteikiame 

nakvyne

Kreipkitės diena ir naktį

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

t

TIME 1
money }
W0RK I ZZ

Mes instaliuojame visokios rūšies 
P žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 

nešioti pelenę semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

t
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DARBININKAS
Af II'
NAUJIENOS, /y-Ą;

Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
susirinkimas įvyks kovo 1 .. 
šeštadienį. 7 vai. vak. “Darbi
ninko” administracijos pa.alpo- 
se. 680 Bush'vick Avė.. Brook
lyn. N. Y. J susirinkimą kvie
čiami visi Klubo nariai ir suin
teresuoti katal. darbininkų 
veikla. Paskaitą skaitys Tėv. 
Modestas .apie valstybinį kapi
talizmą.

LRK Federacijos apskrities 
mėnesinis susirinkimas įvyksta 
penktadienį, vasario 29 d.. 8 
vai. vak. Apreiškimo parapijos 
salėje.

Pinigai BALFui už gėles.
Nuo kovo 1 d. J. M. Dumčius 

Pr. šuirio batsiuvy kloję. 30'3 
Union Ava.. Brooklyn. N. Y.. 
dalins įvarias gėles ir už tai 
gautas atf’as perduos BAI.Fui 
tremtinių likusių Vokietijoje 
šalpos reikalams.

Prof. inž Aleksandras Ma
čiūnas atšventė savo 50 m. 
amžiaus sukakties jubiliejų. Ta 
proga jo l>erdradarbiai iš Cor- 
bett - Tingher Co. per BALFą 
pasiuntė 18.00 dol. Vasario še
šioliktosios gimnazijai. Diep- 
holz’e. Vokietijoje paremti.

Br. Brundzienė pereitą sek
madienį per 40 vai. atlaidus 
buvo pakviesta pagiedoti šv. 
Rožančiaus Karalienės bažny
čioje. Nevv Yorke.

Lietuviai inžinieriai
Nevv Yorke yra susirūpinę 

padėti savo tautiečiams įsigyti 
darbo įvairiose Nevv Yorko 
braižyklose. Sudaryta komisi
ja. kuri ištirs galimybes Brook- 
Ivnc suorganizuoti lietuviams 
braižymo kursus. Komisijon iš
rinktas: K. Krulikas, P. Kuni
gėlis ir E. Senkevičius.

Mirė
Edvardas Tumasonis. 28 m. 

amžiaus, mirė vasario 18 d. 
Palaidotas iš Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Gedulingas pa
maldas laikė velionies brolis 
Tėvas Kazimieras. OFM. jam 
asistavo kiti tėvai pranciško
nai. Tuo pat metu prie šoninių 
altorių šv. miišas laikė parapi
jos klebonas kun. J. Aleksiūnas 
ir kun. V. Pikturna. Pamaldose 
dalyvavo daug giminių ir pa- 
žįstamų. Velionis buvo aktyvus 
šv.’ Vardo Draugijos ir ALRK 
Susivienijimo narys, o taip pat 
priklausė Liet. Vyčių organiza
cijai.

Velionies liūdi jo motina Ma
rija Tumasonienė ir brolis T. 
Kazimieras. OFM Kartu moti
na ir brolis nuoširdžiai dėkoja 
visiems palydėjusiems velionį į 
amžiną poilsio vietą ir užprašiu
siems už jo vėlę šv. mišias.

Jurgis Vosylius. 42 m. amž.. 
mirė vasario 19 d. Palaidotas 
vasario 23 d. iš šv. Jurgio para
pijos bažnyčios šv. Trejybės ka
puose.

Antanas Lepšis mirė vasario
12 d., palaidotas iš Angelų Ka
ralienės parap. bažnyčios vasa
rio 15 d. šv. Jono kapinėse.

Antanas Kurauskas mirė va
sario 10 d., palaidotas vasario
13 d. iš Angelų Karalienės par. 
bažn. šv. Jono kap.

"Aidų’’ skiriamos literatūros premijos įteikimo proga

Pranciškonii Spaudos Centras
rengia

DAINOS IR LITERATTROS VAK AR >
Vakaras jvyk*

195? M. BALANDŽIO 27, SEKMADIENĮ, 4 V. PO PIETĮ
- ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS SALĖJE

1080 Willoughby Avė. Brooklyn, N. Y.

Visi lietuviškosos kultūros mėgėjai ir mylėtojai 
kviečiami dalyvauti.

Darbininko administracijoje 
lankėsi M. Vincevičienė iš 
Brooklyno, didelė TT Pranciš- 
kbnų rėmėja ir užsakė Darbi
ninką Olandijos lietuviams. O- 
landijoje randasi nemaža lietu
vių grupė, kuri yra labai išsiil
gusi lietuviškos spaudos, ' pa
tingai laikraščių, nes dėl pini
gų persiuntimo sunkumų negali 
jų užsisakyti. Būtų gera, jei at
sirastų ir daugiau Amerikoje 
gyvenančių lietuvių, kurie pa
gelbėtų įvairiose Europos vals
tybėse esantiems tautiečiams, 
užsakydami jiems Darbininką.

Mus šaukia lietuviškas žodis
Kovo 9 d., sekmadienį. 4 vai. 

popiet Apreiškimo parapijos sa
lėje. Brooklvne. literatūros 
žurnalas Gabiia ruošia dideli li
teratūros ir dainos vakarą. Di
džiųjų lietuvių rašytojų kūri
nius meniškai klausvtojams 
perteiks žymiausias Lietuvos 
dramos aktorius Henrikas Ka
činskas. Su poezija ir patrioti
niais kūriniais programo m da
lyvauja poetas Bernardas 
Brazdžionis. Nuoširdžiai iš lie
tuviškos visuomenės ydų ir ne
gerovių mūsų mėgiamo humoro 
ir satyros rašytojo Antano Gus
taičio. Maloniai savo nuotaikin
gomis dainomis nuteiks Aitva
rų kvartetas. Kadangi Apreiš
kimo parapijos salė nėra labai 
erdvi, tai bilietais patariama 
apsirūpinti iš anksto Gabijos 
knygyne. 335 Union Avė.. 
Brooklvne. telef. EV 8-6163.

Blynų vakarienė
šeštadieni, vasario 23 d. su

rengta ateitininkų ir jų bičiulių 
blynų vakarienė praėjo gana 
jaukioje ir linksmoje nuotaiko
je. J blynus buvo atsilankę ir 
trvs žvejai, kurie buvo triukš
mingais ploiime’s sutikti. Kapi- 

’ tonas pasakė trumpą kalbą.
Programoje buvo trumpa lite
ratūrinė dalis. Savo eilėraščius 
skaitė Vlada Prosčiūnaitė. P. 
Jurkus ir žvejys Edmund. Pau
lauskas naskaitė partizanu dai
nų. Linksmai nuotaikai buvo 
paskaitytas “Skersvėjis”. Vita
lis Žukauskas padainavo dainą- 
parodiją — “Eina skersas iš 
saliūno". Po blynų ir programos 
buvo nuotaikingi šokiai.

Juozas Grišmanauskas.
vienas iš trijų žvejų, parašė sa
vo‘Įspūdžius aDie gyvenimą Lie
tuvoje ir apie ių trijų pabėgimą 
iš Klaipėdos į Švediją, šiuo me
tu t:e įspūdžiai baigiami ruošti 
snaudai ir netrukus bus išleisti 
atskira knyga.

EKRANAS
Afrikos Karalienė (The Af- 

rican Queen») yra vienas iš ge
riausių paskutiniu laiku New 
Yorko ekrane pradėtų rodyti 
filmų. Veiksmas vyksta pirmo
jo D. Karo metu Afrikoje. Vo
kiečiai. prasidėjus karui, sude
gino vieną kaimelį. Išsigelbėju
si anglų pastoriaus duktė Rožė 
keliauja kartu su savo išgelbė
toju Allnutu Afrikos džiunglių 
upėmis. Jie keliauja laivu, ku
ris vadinasi Afrikos Karalienė, 
įvairūs nuotykiai, džiunglių pa
vojai. laukiniai žvėrys, nuolati
nis bėgimas, o taip pat graži 
gamta ir dviejų bėglių roman
tika daro šį filmą nepaprastai 
įdomiu. Pagrindines roles vai
dina Pumphrey Bogart ir Ka-

i

Likviduoja Siuvėją Neprigul- 
mingo Klubo turtą

Lietuvių Siuvėjų Neprigul- 
mingo K1u1k> narių susirinkime 
vasario 21 d.. Grand Paradise 
salėje. Klubo valdyba išėjo su 
nauju pasiūl\mu parduoti ant
rojo pasaulinio karo bonus ir 
gautus pinigus pasidalinti. Kaip 
žinoma prieš kurį laiką tos pa
čios Klubo valdybos pasiūlymu 
buvo pasidalinta Klubo santau
pos apie 30.000 dol. Anų pinigų 
kiekvienam nariui teko anie 
49 dol. Karo bonų yra už apie 
6-7 tūkstančius dol. Taigi na
riui šių pinigų teks apie 12 dol. 
Ar taip jau labai neturtingi tie 
siuvėjai ir ar didelė ši parama 
bus jiems? Arčiau reikalą ži
nant aiškiai matosi juoda ran
ka. kuri veda prie sunaikinimo 
Klubo turto, kad jis kartais ne
patektų viešiesiems Lietuvos ar 
lietuviškiems reikalams. Taip 
jau buvo įprasta, kad kiekviena 
organizacija savo turtą sten
giasi didinti, kad susidarius di
desnei sumai galėtų ką nors e- 
fektingesnio padaryti. Šiuo at
veju N. S. Klubo vadovybė el
giasi priešingai. Šis paskutinis 
Klubo vadovybės žygis aiškiai 
rodo kur link Klubo reikalus ji 
veda.

Juozas Sagys
visuomenės veikėjas, pereitą 

šeštadienį Nevv Yorko Lietuvių 
Architektų ir Inžinierių susi
rinkime išrinktas garbės nariu. 
J. Sagys buvo vienas tos drau
gijos steigimo iniciatorių ir val
dybos narys.

Inž. S. Birutis,
ligi šiolei dirbęs kaip mecha

nikas braižytojas, pereitą savai
tę gavo savo srities darbo vie
noje Nevv Yorko firmoje kaip 

. chemikas.
Pranešimas dantų gydytojams

Pranešama, kad kovo 8 d. 
(šešt.) 5.00 vai. vakare. Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 
kamp. So. 4th ir Roebling St.. 

. Brooklyn. N. Y. įvyksta meti
nis lietuvių dantų gydytojų vi
suotinas susirinkimas.

Dienotvarkėje: valdybos rin
kimai ir kiti reikalai. Po susi
rinkimo arbatėlė. Visi dantų 
gydytojai prašomi dalyvauti.

Andrius Armonavičius ir Ma
rija Žarolytė vasario 23 d. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje pri
ėmė moterystės sakramentą. 
Naujai lietuviškai, katalikiškai 
šeimai linkima laimingo šeimy
ninio gyvenimo.

tharine Hepbunr. šiedu artistai 
yra nominuoti Filmų Akademi
jos premijoms gauti. Premijų 
skirstymas įvyks artimiausiu 
laiku. Afrikos Karalienė rodo
mas Capitol teatre, Broadway 
ir 51 g.

Penki pirštai (5 Fingers), — 
filmas iš šnipų gyvenimo, rodo
mas Roxy teatre. 7 Avė. ir 50 
g. Pereitojo karo metu vienas 
Britų ambasados kurjeris, kar
tu ir vokiečių šnipas, pavogė vi
sas smulkmenas apie numato
mą alijantų išsikėlimą į Pran
cūziją ir pardavė jas vokie
čiams. Bet šie palaikė tai per 
fantastiniu dalyku ir., nepatikė
jo. Filmas įdomus ir intriguo
jantis. Gerai vaidina James Ma- 
son.

Snieguolė ir 7 nykštukai — 
nuostabus filmas rodomas Cri- 
terion teatre, Broadvvay ir 45 
g. \Valt Dysney vėl sukūrė pui
kų fantastinį pieštą filmą dide
liems ir mažiems pagal garsiąją 
Brolių Grimų pasaką. Kas ma
tė jo ankstyvesnius filmus — 
Cinderella ir Alice in VVondor- 
land — tas turės pamatyti ir šį 
naująjį

REIKALINGA patyrusi siuvėja švarkų rankovių darbe. 
Kreiptis: APPLY RIPLEY CLOTHES. 80 West End Avė. 

New York City.
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šv. Kazimierio minėjimas
įvyksta ateinantį sekmadienį, 

10 vai. pamaldos, o tuoj po pa
maldų salėje po bažnyčia bend
ros vaišės ir kalbos. Rengia vi
sos trys jaunimo organizacijos, 
— ateitininkai .skautai, vyčiai. 
Jaunimas ten dalyvaus, o po to 
eis į literatūros vakarą.

Blynu balius 
parapijos salėje septintoje gat
vėje įvyko vasario 24 d. Buvo 
nemažai žmonių ir viskas jau
kiai praėjo.

Rinkliava šv. Tėvo naudai
įvyksta parapijos bažnyčioje 

ateinanti sekmadienį, kovo 2 
d. per visas mišias.

Mokytojų algos Bostone
Visų Boston School Commi- 

tee žinioje esančių mokyklų 
mokytojai yra įteikę reikalavi
mą. kuriuo nori pasiekti, kad 
visų mokyklų (pradinių ir 
High School) mokytojams būtų 
mokama per metus $5500. Ank
sčiau moterims buvo mokama 
mažiau. Dabar norima padary
ti. kad vienodai būtų mokama 
vyrams ir moterims.

Bostono lietuvių skaučių 
parengimas

Bostone veikianti “Baltijos” 
skaučių vietininkija vasario ^3 
d. liet, ramovės patalpose buvo 
surengusi gražią pasaulinės 
skaučių draugiškumo šventės— 
mąstymo dienos minėjimą. 
Skautėms vadovauja L. Čepie
nė.

L.R.K. Susivienijimo kuopa 
Bostone

kuriai vadovauja Pr. 
dauskas ir St. Jakutis, 
16 proga pasiuntė į to 
nijimo centre esantį 
fondą $50 ir Amerikos Liet. 
Tarybos Bostono skyriui įtei
kė $15.

Ši kuopa yra nusistačiusi su
rengti pirmąjį šių metų pavasa
rio pikniką birželio 1 d.
St. Santvaras kalbėjo mokyk

los mokiniams
Vasario 23 d. žinomasis ra

šytojas St. Santvaras buvo at
vykęs mokyklos vadovybės 
kviečiamas į šeštadieninę lietu
vių mokyklą ir vyresniųjų kla
sių mokiniams įdomiai kalbėjo 
apie Bostone gyvenančius lie
tuvius rašytojus B. Brazdžionį, 
A. Gustaitį, P. Pilką.

Razva- 
vasario 
susivie- 
laisvės

Great Neck, N. Y.
Vasario 16-toji Great Neck’e,

L. L
Ši nedidelė lietuviškoji kolo

nija Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį minėjo 
vasario 16 d. Minėjimas įvyko 
viet. parapijos salėje. Minėji
mą surengė BALFo skyrius, 
vadovaujamas Al. Vasiliausko.

Programos pradžioje įdomią 
kalbą pasakė svečias iš Brook- 
lyno — A. Bendorius. Toliau 
trimis dainomis pasirodė nau
jai atgaivintas Great Neck’o 
lietuvių choras, vadovaujamas 
Myk. Cibo. Scenos vaizdelyje 
“Partizano kapas” labai {spū
dintai buvo pavaizduota ken
čianti partizano motina prie sa
vo sūnaus kapo. Vaizdelį reži
savo K. Miklas. Taip pat buvo 
deklamacijų ir melodeklamaci
jų. Jas išpildė mokiniai, pareng
ti S. Jakienės. Pabaigai choras 
vėl padainavo keletą dainų. Mi
nėjimas buvo pradėtas ir baig
tas himnais ir malda “Marija, 
Marija.”

Esamomis sąlygomis minėji
mas buvo parengtas kukliai, 
bet nuoširdžiai ir paliko gražų 
įspūdį. Dalyvavo apie šimtinė 
greatnekiškių. surinkta aukų 
arti šimto dolerių. Minėjimo 
rengimo komisijai vadovavo 
Ant. Patamsis.

Seniai laukiama; literatūros 
vakaras

Bostone įvyk: ta šį sekmadie
nį. kovo 2 d.. 4 vai. p.p. Muni- 
c’nal Buikling patalpose E. 
Brodavvy So. Boston. Dalyvau
ja žymieji mūsų rašytojai 
Berti. Brazdžionis, Ant. Gus
taitis, St. Santvaras ir žinoma
sis aktorius H. Kačinskas. Per

rūdykime parengimo salę. Tuo 
parodysime palankumą mūsų 
tarpe gyvenantiems lietuviams 
rašytojams ir išgirsime labai į- 
domių ir in kūriniu. Kartu na- 
remsime šeštadieniais veikian
čią lietuvišką mokyklą, kurioje 
mokosi apie 150 lietuvių vaiku
čiu. Vakarą rengia L. Kultūros 
Rėmėjai. Ligi pasimatymo Mu- 
nicipal Building salėje.

Lietuviai teisininkai lankėsi 
J. V. kalėjimuose

Bostono liet, teisininkų dr- 
jos valdyba, padedant žinomam 
darbuotojui adv. K. Kalinaus
kui. vasario 23 d. gavo leidimą 
aplankyti Bostone esantį Ame
rikos J. V. kalėjimą. Daugumas 
draugijos narių buvo nuvykę to 
kalėjimo aplankyti ir ten įsi
tikino. kad kalėjimo sistema A- 
merikoje yra gerokai skirtinga 
nuo Europos. Kaliniai čia turi 
daugiau laisvės ir daug rūpina
masi jų perauklėjimu. Visi tei
sininkai kalėjimo aplankymu 
labai domėjosi ir yra dėkingi 
organizatoriams. Ateity numa
toma aplankyti kitas teisingu
mo įstaigas.

Susituokė
Vasario 22 d. susituokė Pat

ricija Vestfelvtė su Henriku 
Vasiliausku.

Vasario 24 d. — Kazys Pau
lauskas su iš Vokietijos nese
niai atvykusia Gisela Bergherr.

Lietuvos trispalvės 
plevėsavo

Vasario 16 d., nuo ryto iki 
vakaro South Bostone ant 
Broadvvay, iš Lietuvos Konsu
lato patalpų ir iš S. B. Lietuvių 
Piliečių Draugijos namo plevė
savo Lietuvos trispalvės vėlia
vos.

Dar 8 apkaltino
Federalis Teismas paskelbė 

dar 8 kaltinimo aktus prieš 8 
pašto darbininkus South Poslal 
Annex skyriuje. Anksčiau ap
kaltinta 113 asmenų tame pa
čiame pašto skyriuje. Ten dau
gelis visai nedirbdami imdavo 
algas, o kiti ten dirbantieji už 
tam tikrą atlyginimą užregis
truodavo nedirbančiųjų darbo 
korteles.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime Lietuvos lais
vinimo reikalams surinkta 
$2271.16.

Mirė
Juozas Griežė, 64 m., gyv. 

203 W. 3rd St. So. Boston, mi
rė vasario 9 d.

Pranas Vaitkus, 73 m., gyv. 
80 Corbett St., Dorchester, mi
rė vasario 12 d.

Motiejus Melkus, 64 m., gyv. 
257 Bolton St., So. Boston, mi
rė vasario 16 d.

Petras Gailiūnas, gyv. 58 
Cottage St. Chelsea. mirė vasa
rio IT d.

Liudvika Daukšienė, gyv.
185 L St., So. Boston. mirė va
sario 19 d.

Ona Palubinskaitė, 33 m., 
gyv. 177 H St., mirė džiova va
sario 23 d.

Pranciškoną Spaudos Centro 
rėmėjai

Pranciškonų Spaudos Cent
rui Brooklyne paremti prisiun
tė aukų:

Po $3.00: Mrs. Brovvn, Lynn, 
Mass., J. Rukaitė, Great Neck,
N. Y.

Po $2.00: B. J. Velička, Bris
to!, Conn., L. Misius, Cleveland, 
Ohio, Marta Grigas, Chicago, 
Hl„ Albertas Balilionis, Phila- 
delphia, Pa., J. Arlauskas, 
VVebster, N. Y., Petras Lickus, 
Chicago, III., Dr. A. šerkšnas, 
Putnam, Conn., J. Mikalauskas, 
Omaha, Nebr., Catherine Gri
gas, Scranton, Pa., S. Buginie- 
nė, Long Lsland City, N. Y.

Po $1.00 Ona Sovedoff, Los 
Angeles, Calif., S. Bagdonas, 
Kenosha, Wis., A. Sadauskienė,

ŠVENTO ANTANO GARBEI

Kovo - March 18 dieną, 1952 m.
LIETUVOS PRANCIŠKONU 

šv. Antano Vienuolyne 
Kennebunk Port, Maine

Prasideda
Iškilmingos 13-kos Antradienių Pamaldos 

kurios baigsis birželio 4-13 d.

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

dalyvius bus laikomos

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

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 REIK ALINGOS 

PAGALBOS.

Si ųuaeris miracula.... Jei ieškai stebuklų, kreipkis j šv. Antanų. 
Iki Kovo 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas sekančiu 
adresu:

VERY REV. PROVINCLAL SFPERIOR
KENNEBUNK POP.T. MAINE

Sekmadienį, KOVO 9-tą
SOVTH BOSTON HIGH SCHOOL SALfoJ, 

SOUTH BOSTONE
3-čą vai. po pietų dainuos

IPOLITAS NAURAGIS, BARBARA DARLYS
bosas soprano

jiems akompanuos JERONIMAS KAČINSKAS

Dalyvaus ir T. BABUŠKINAITĖS BALETAS, šokdami 
baletą “Raudonoji Kepuraitė”.

Koncertą rengia Lietuvių Radio Korp. .jos 18 metų 
radijo programų sukaktuvių proga.

įžanga — $2.00, $1.50, ir $1.00

- -
Cleveland, Ohio, Ieva Riekus, 
Philadelphia, Pa., S. Marke- 
vich, Elizabeth, N. J„ M. Au- 
gustaitrenė, Cleveland, Ohio, 
Petras Brazis, Homerville, 
Ohio, B. Dubietis, Nevvark, N. 
J., Vyt. Bikulčius, Kevvanee, 
UI., Jonas Valaitis, Chicago, 
UI., Elena Balironis, Coxakie, 
N. Y„ T. Balvočienė, Detroit, 
Mich.. Mrs. J. Skripkus, Kear- 
ny, N. J., A. Masionis, Pater- 
son, N. J.. Stncai, Brooklyn, N. 

Y.. P. Miglis, Springfield, UI. 
Anelė Ulevičiūtė, Windsor, 
Conn., Ona Stankienė, Cicero, 
Ilk, Jonas Dailidėnas, Pitts- 
burgh. Pa. A. Galvanauskienė, 
Harvey, III., K. Graudušienė, 
Newark, N. J.. Mrs. A. Yan- 
kus, Detroit, Mich.

Nuoširdi padėka visiems 
duosniems Lietuvių Spaudos 
Centro Rėmėjams.

T. Justinas Vaikys, OFM.
Provincijolas


