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LIETUVIAI KATAL. DARBININKAI 
įsijungia į tarptautinę: veiklą Pasiekta geros pažangos
New Yorkas. — Vidurio Eu

ropos Krikščionių Demokratų 
Sąjungos jau senokai yra į- 
steigta krikščioniškųjų profesi
nių sąjungų sekcija, kurios at
stovai yra sudarę ryšį su Tai-p- 
tautine Krikščioniškųjų Profe
sinių Sąjungų Unija, Tarptau
tine Laisvųjų Profesinių Są
jungų Unija, Tarptautine Lais
vųjų Profesinių Sąjungų Fede
racija (ICFTU), Amerikos Ka
talikų Profesinių Sąjungų Aso
ciacija (American Catholic As- 
sociation of Trade Union) ir ki
tais panašiais susivienijimais.

Didžiausio susidomėjimo šiuo 
Sovietų okupuotų kraštų dar
bininkų sąjūdžiu parodė Ame - 
rikos Katalikų Profesinių Są
jungų Asociacija. Tas jos gyvas 
susidomėjimas ir efektyvi para
ma paskatino įkurti Vidurio 
Europos Krikščioniškųjų Pro
fesinių Sąjungų Federaciją, 
kurios pirmasis suvažiavimas 
įvyko kovo 1 d. Nevv Yorke. 
Šiame suvažiavime dalyvavo 
bei į Federaciją įstojo ir Lie
tuvos katalikai darbininkai.

Lietuvos organizuotus katali
kus darbinįpkus šioje konferen
cijoje atstovavo. Lietuvos Dar
bo Federacija, kuri laisvoje Lie
tuvoje 1919 m. išsivystė iš bu
vusių jau prieš pirmąjį Pasau
linį karą lietuvių katalikų dar
bininkų organizacijų. Lietuvoje 
krikščioniškos profesinės są
jungos veikė metalistų, geležin
keliečių, muitinių darbininkų, 
miesto tarnaičių (Šv. Zitos 
Draugija), transporto darbi
ninkų, žemės ūkio, amatininkų 
ir k. Kadangi amerikiečiai ypa
tingai vertina tas organizacijas, 
kurios savo kraštuose buvo pla
čiai žinomos ir yra išvariusios 
plačią darbo vagą, tai Lietuvos 
Darbo Federacija ir buvo į šį 
suvažiavimą pakviesta.

Į suvažiavimą atsilankė Bel
gijos Krikščioniškų Profesi
nių Sąjungų Federacijos pirmi
ninkas ir Tarptautinė Krikščio
niškų Profesinių Sąjungų Fe
deracijos žymus veikėjas A. 
Cool, Valstybės Departamento 
atstovas J. A. Fleurot, Laisvo
sios Europos Komiteto atstovas 
H. Kirsh ir Amerikos Katali
kų Profesinių Sąjungų atstovas 
O'Donneil. Vidurio Europos 
krikščioniškąją darbininkija su
važiavime atstovavo po du at
stovus lietuvių, vengrų, lenkų, 
čekoslovakų ir slovėnu, o taip 
pat nemažas būrys tų tautybių

VĖL NUVIRTO PRANCŪZŲ 
KABINETAS

Paryžius. — Vasario 29 d. 
atsistatydino devynioliktasis 
po karo Faures vadovautas 
Prancūzijos ministerių kabine
tas. Parlamentas priėmė pasiū
lytą biudžetą, kuriame yra nu
matyta lėšos 12 divizijų, skir
tų Europos armijai, ir Indokini- 
jos karo reikalams, bet atsisa
kė priimti vyriausybės pasiūly
mą pakelti 12% mokesčius. Tai 
privertė vyriausybę atsistaty
dinti. Vyriausybės pasiūlymo 
priešai nurodinėja, kad karinei 
sąmatai spaudžiant krašto fi
nansus. būsianti tik padidinta 
infliacija.

Naują vyriausybę sudaryti 
pakviestas nepriklausomas res
publikonas P. Reynaud, kuris 
yra aiškus Vakarų ginklavimo
si plano šalininkas. Parlamente 
kai kuriems atstovams įrodinė
jant, jog padidintos karo išlai
dos ir padidėję mokesčiai tik 
tarp infliacijos ir invazijos, to
dėl ginklavimui lėšos turi būti 
skiriamos ir surastos.

svečių. Lietuvius atstovavo 
Lietuvos Darbo Federacijos 
pirmininkas P. Jočys ir vice
pirmininkas J. Valaitis.

Suvažiavime aptarti įvairūs 
aktualieji reikalai ir pri.mta 
plati veikimo programa. į vyk
domąjį komitetą iš lietuvių pu
sės įėjo P. Jočys. J sąjungos 
tarybą įeina po penkis asmenis 
nuo kiekvienos sąjungoje daly
vaujančios tautybės. Sąjunga 
numato ateity išleisti savo rei
kalams laikraštį bei leisti kitą 
informacinę medžiagą.

Kaip ir kitos tautybės, lietu
viai numato imtis informuoti o- 
kupuotos Lietuvos darbininkiją 
apie laisvojo pasaulio darbinin
kų judėjimą ir perteikti jai lais
vojo pasaulio darbininkų idė
jas. Pirmos tos rūšies kalbos 
per Voice of America buvo į 
Lietuvą perduotos jau šio suva
žiavimo proga. Kalbas tuo rei
kalu pasakė ir atsakinėjo į 
klausimus P. Jočys ir J. Valai
tis. Taip pat specialiai buvo 
transliuota lietuviams tėvynėje 
skirta prof. K. Pakšto 
kalba. Antroji prof. K. Pakšto, 
kalba buvo pasakyta angliškai 
ir užrašyta. Ji bus transliuoja
ma Voice of America per įvai
rius siųstuvus, supažindinant 
laisvojo pasaulio darbininkiją 
su Lietuvos darbininkų dabar
tinėmis sąlygomis bei jų užsi
mojimais ir pastangomis ,o taip 
pat ir naujai sukurtos sąjungos 
tikslais.

Baigiant konferenciją, vaka
re buvo suruoštas jaukus po
būvis, kuriame įvairių tautybių 
krikščionių darbininkų atsto
vai užmezgė savo tarpe arti
mesnius ryšius. Pobūvy, be 
konferencijoj dalyvavusių dele
gatų, iš lietuvių pusės dar daly
vavo prel. J. Balkūnas, prof. K. 
Pakštas, Dr. V. Viliamas su 
žmona, LAIC vedėja M. Kižytė 
ir kt.

VVashingtonas. — Savo pra
nešime tautai Valstybės De
partamento sekretorius D. 
Achesonas pažymėjo, kad At
lanto sąjungos taryba Lisabo
noje padarė milžinišką žingsnį 
į sukūrimą Europoje taikos 
tvirtovės. Bet kartu ir įspėjo, 
kad pavojus dar nepraėjęs.

Prez. Trumanas išeina iš vyriau
sybės būstinės po spaudos kon
ferencijos, kurioj pareiškė, jog 
numato po poros savaičių iš
vykti j Key VVest. Fla.. trejetui 
savaičių atostogų.

KORĖJOJ KOMUNISTAI LAUŽO 
SUSITARIMUS

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose vėl iškilo naujos kliū
tys. Jungt. Tautų delegacija 
nurodė, kad komunistai sulau
žė du jau anksčiau pasiektus 
susitarimus ir tuo sudaro kliū
tį sėkmingai baigti paliaubų de
rybas. Pirmasis atvejis liečia 
susitarimą, kad komunistai su
teiks žinias apie visus į jų ran
kas patekusius karo belaisvius. 
Bet jie tas žinias suteikė tik 
apie 11.500, nors viso belaisvių 
į jų rankas yra patekę apie 53.- 
000. Tačiau apie likusius jie ži
nias suteikti atsisakė, pareikš- 
dami. kad jie numirė arba buvę 
paleisti, Antrasis komunistų su
laužytas susitarimas liečia ne
utralius kraštus, kurie bus 
kviečiami paliaubų vykdymo 
stebėtojais. Buvo susitarta, .jog 
gali būti kviečiami tik tie kraš
tai, dėl kurių abi pusės sutiks. 
Bet komunistai dabar būtinai 
reikalauja, kad tais stebėtojais 
būtų pakviesti ir Sovietai, nors 
Jungt. Tautų delegacija tuo 
klausimu pasisakė prieš. šis 
komunistų elgesys yra pastatęs 
į pavojų visas derybas. Disku
sijose kitais klausimais taip pat 
pažangos nepasiekta.

Stiprėja kovos fronte

Paskutinėmis dienomis kovos 
fronte žymiai sustiprėjo. Vaka
rinėje dalyje sąjungininkų tan
kai, artilerija ir pėstininkai pa
darė priešui stambių nuostolių.

Rytinėje fronto dalyje taip gy
vai veikė priešo artileri
ja bei minosvaidžiai. Kiek 
ramiau buvo vidurinėje fronto 
dalyje. Oro kovų beveik neįvy
ko, bet sąjungininkų oro pajė
gos gana dažnai puolė priešo 
užnugary geležinkelius ir kitus 
karinius taikinius.

ŠIAURĖS KORĖJOJ PLINTA 
MARAS

Komunistinės Kinijos radijas 
patvirtino žinias, kad šiaurės 
Korėjoj prasidėjo maro epide
mija. Kinijos gydytojai ragina
mi savanoriškai registruotis ko
vai su epidemija. Epidemijos 
vietose iau vykdoma gyventoji! 
evakuacija.

MEDŽIAGŲ TRŪKI MAS NE 
TOKS DIDELIS

VVashingtonas. — Valdiniai 
sluogsniais peržiūri savo pažiū
rą, kad ilgą laiką civiliniams 
reikalamas truks įvairių me
džiagų. Buvo manoma, .jog ta
sai trukumas bus jaučiamas li
gi 1953 m. Bet dabartiniai duo
menys rodo, kad jau šį pavasarį 
padėtis pradėsianti gerėti. Ypač 
aliuminijaus ir kai kurių plieno 
rūšių stoka sumažėjo. Bet vis 
dėlto, siaurinant įvairių me
džiagų naudojimo kontrolę, dar 
reikės didelio apdairumo, kad 
nesusidarytų naujų painiavų.

sako Achesonas
nuo komunistinės agresijos. Bet 
Achesonas tikisi, kad laisvasis 
pasaulis sugebės to pasiekti, ir 
jis ilgai dar klestės po to, kai 
tiranijos seniai jau bus žlugu
sios ir pamirštos.

Svarbiausieji Lisabonos kon
ferencijoj pasiekti dalykai yra:

1. Susitarimas, kokio dydžio 
karinės pajėgos šiais metais tu
ri būti sudarytos Eisenhoue- 
rio armijai.

2. Susitarimas atramos ba
zių kūrimo reikalu ir dėl torns 
bazėms statyti reikalingų lėšų.

3. Priėmimas plano kurti 
jungtinę Europos armiją, ku
rioje dalyvaus šešios valstybės.

4. Susitarimas, kad Vakarų 
Vokietija būtų priimta į Vaka
rų tautų bendruomenę lygiatei
siu nariu ir su lygia atsakomy
be.

SVARSTOMI SOVIETŲ 
DIPLOMATŲ SUVARŽYMAI

VVashingtonas. — Čia pas
kelbta, jog JAV ir dauguma 
kitų Vakarų kraštų yra priėję 
susitarimo Sovietams tuo pačiu 
atsilyginti ir jų diplomatams 
pritaikyti tuos pačius judėjimo 
suvaržymus, kokie taikomi Va
karų diplomatams Maskvoje. 
Tuo klausimu pasitarimai pra
dėti Lisabėn&je ir dauguma iš 
dalyvavusių 14 valstybių tvir
tai pasisakiusios už tuos suvar
žymus. Galutinis sprendimas 
turįs būti padarytas po tolimes
nių pasitarimų ateinančių po
ros savaičių būvy. Jei toks susi
tarimas bus paskelbtas, tai So
vietų pasiuntiniui Washingtone 
ir jo bendradarbių štabui bus 
uždrausta be Valstybės Depar
tamento leidimo išvykti iš sos
tinės toliau, kaip 25 mylias, pa
našiai. kaip praėjusį mėnesį bu
vo Vakarų diplomatams už
drausta be leidimo išvykti iš 
Maskvos. Ligi šiol Sovietų dip
lomatai gali po kraštą keliauti 
lygiai laisvai, kaip ir patys a- 
merikiečiai. Suvaržyti tebuvo 
tik vengrų ir rumunų komunis
tiniai diplomatai. Be leidimo 
vengrai negali iš Wa^hingtono 
Downtown išvykti toliau, kaip 
18 mylių, o rumunai tegali ju
dėti 35 mylių spinduliu. Sateli
tinių Lenkijos ir Čekoslovakijos 
kraštu diplomatai dar turi pil
ną judėjimo laisvę.

Šį klausima JAV vyriausybė 
svarsto jau ilgesnį laiką, bet 
stengiasi savo nusistatymą su
derinti su kitų savo sąjunginin
kų. nes bendras žygis turės di
desnių pasekmių.

Kažkur Korėjoj Hkcliami nauji marini) daliniai, kurie pakeis lijji šiol 
kovojusius Korėjoje marinu korpuso karius.

5. Reorganizavimas ir su
stiprinimas pačios Atlanto są
jungos.

Nurodęs pasiektus susitari
mus, Achesonas pažymėjo, jog 
dabar viskas priklausys nuo to, 
kiek bus padėta pastangų 
tiems susitarimams praktiškai 
įgyvendinti. Bet nurodydamas, 
kas jau ligi šiol pasiekta. Vals
tybės Departamento sekreto
rius pareiškė viltį, jog ir naujie
ji susitarimai pavyks įgyven
dinti.

COLLAZO MIRTIES BAUSMĖ 
PATVIRTINTA

Washingtonas. — Apeliaci
nis teismas atmetė dalyvavusio 
atentate prieš prez. Trumaną 
portorikiečio O. Collazo apelia
ciją ir patvirtino mirties baus
mę. Pasmerktojo gynėjas pa- ' 
reiškė, jog kreipsis į aukščiau
siąjį teismą. Tardymo metu 
Collazo prisipažino, jog jisai su 
savo draugu C. Torresola iš 
New Yorko atvyko į \Vashing- 
toną nužudyti prez. Trumaną, 
kadangi tai turėję padėti Puer- 
to Rico gauti nepriklausomybę. 
Bet bylos metu teisme Collazo 
tvirtino, jog jis su savo draugu 
nenorėję nieko nužudyti, o tik 
atkreipti pasaulio dėmesį į Pu- 
erto Rico reikalavimus. Ape
liacinis teismas rado, kad bylos 
sprendime nepadaryta jokio:; 
klaidos ir ankstyvesnį sprendi
mą patvirtino.

SOVIETAI ATSISAKO APIE 
KATINĄ KALBĖTI

Washingtonas. — Sovietų at
stovybė VVashingtone įteikė 
JAV notą, kurioje atsisako Ka- 
tyno žudynių klausimą tyrinė
jančiai kongreso komisijai duo
ti savo paaiškinimų. Šios ko
misijos pirmininkas per Valsty
bės Departamentą buvo Sovie
tams įteikęs laišką, kuriuo jie 
buvo kviečiami tuo reikalu ko
misijai padaryti savo pareiški
mus. Bet Sovietų atstovybė su 
savo notą tą laišką grąžino, 
priekaištaudama, kad tariamai 
toks tyrinėjimas esąs suorga
nizuotas tik Sovietams įžeisti. 
Ligi šiol apklausti lenkai ir a- 
merikiečiai paliudijo, .jog lenkų 
karininkus išžudė Sovietai. To
limesnių liudininkų apklausinė
jimas bus artimoj ateity vėl tę
siamas. Komisijos pirmininkas 
apgailestavo šį Sovietų atsisa
kymą. pažymėdamas, jog So
vietai. tvirtindami, kad lenkų 
karininkus išžudė vokiečiai, gal 
turi tam kokių įrodymų ir juos 
galėtų pateikti komisijai.

Naujas kariuomenės XII helikopteris \Vashingtone nusileidžia per
duoti pravažiuojančiam automobiliui laišką. Jis Kali būti išnakuotas ir 
paruoštas skridimui per 20 minučių. Pakelia dvieju asmenų Įgulu ir 
gali skristi Xt> mylių greičiu • vaianda.

X likę sudarančiu grupių prašymas 
lietuviškai spaudai pasaulyje

Vliką sudarančių politinių partijų ir kovos organizacijų at
stovai, vadovaudamiesi 1952 m. vasario 2 d. Vliko nutarimu. 1952 
m. vasario 23 d. buvo susirinkę aptarti priemonių siekiant kon
solidacijos. Susirinkusieji vieningai priėjo išvados, kad paskutiniu 
metu lietuviškoje spaudoje pasitaiką straipsniai, nukreipti tiek 
prieš Vliką, tiek prieš kitus veiksnius bei asmenis, dirbančius lais
vinimo darbo bare, o ypatingai pasireiškianti užkulisinė neigia
mai veikianti akcija prieš asmenis trukdo Vlikui pasiimtus užda
vinius- -’ea; zuot:. Todėl Vliką suda^nčių politinių partijų ir ko
vos organizacijų atstovai tam nepritaria ir prašo lietuvišką spau
dą. atsižvelgiant į Vliko pasiimto uždavinio rimtumą, vengti visa 
to. kas skaldomai gali veikti lietuviškąsias jėgas ii- visuomenę.

J. Grinius — L. Darbo Federacijos vardu
M. Krupavičius — L. Krikščionių Demokratų vardu
S. Miglinas — L. Laisvės Kovotojų vardu
Z. Ivinskis — Lietuvių Fronto vardu
J. Glemža — L. Soc. Demokratų vardu
T. Šidiškis — L. Tautinės Sąjungos vardu 
J. Norkaitis — L. Ūkininkų Partijos vardu 
P. Karvelis — L. Ūkininkų Sąjungos vardu
J. Jaks - Tyris — L. Valst. Liaudininkų Partijos vardu 
L. Prapuolenis — Lietuvių Vienybės Sąjūdžio varau

§iGiAi/nos ŽINIOJ
• Vakaru Vokietijos vyriausybė dėl Saaro krašto įteik" 

Europos Tarybai protestą. Notoje reikalaujama įvesti Saaro de
mokratinę tvarką. Ši anglies turtinga sritis nuo karo pabaigos 
kelia ginčus tarp vokiečių ir prancūzų. Saaras yra prancūzų oku
puotas ir beveik visai nuo Vokietijos atskirtas.

• P. Reynaud nepavyko sudaryti naują prancūzų vyriausybę. 
Prez. Aurio] buvo pasiūlęs naują vyriausybę sudaryti tik ką pasi- 
traukiusiam min. pirm. Pievon, bet šis nuo pasiūlyto uždavinio 
atsisakė.

• Pasitraukė Egipto min. pirm. Maher Pašos vadovauta vy
riausybė. Naują vyriausybe sudarė nepriklausomas politikas Hi- 
lalv Paša. Pirmuoju savo aktu naujasis min. pirmininkas mėne
siui suspendavo parlamento veikimą, kad vyriausybė turėtų lais
vesnes rankas, tvarkydama reikalu.

• Atlanto sąjungos karinių pajėgų vyriausias vadas gen. Ei- 
senhovveris išvyko lankyti naujai į sąjungą priimtų Graikijos ir 
Turkijos.

• Tunise nacionalistai vėl pradėjo sabotažų akciją. Nuverstas 
nuo bėgių vienas prekinis traukinys, išsprogdinta svarbaus susi
siekimo kelio ruožas i’- Tunise tramvajus apmėtytas degančio ben
zino buteliais.

• Prancūzų karinė vadovybė Indokinijoj pranešė, kad pran
cūzų pajėgoms pavyko dviejų komunistų divizijų puokmą atmuš 
ti ir užkirsti joms kelią į Raudonosios upe.; deltą, kuri buvo svar
biausias komunistų puolimo tikslas .

• JAV vyriausybė numato kreiptis j senatą, kad Vokietijai 
būtų užpuolimo atveju pažadėta pagalba ir Atlanto pakto saugu
mo garantijos išplūstos taip pat ir Vokietijai.

• ITong Konge komunistai, protestuodami, kad nebuvo leista 
atvykti iš komunistinės Kinijos vienai delegacijai, surengė de
monstracijas. kurių metu sužeista eilė asmenų ir padaryta me
džiaginių nuostoliui. Vyriausybė ėmėsi priemonių užkirsti kelią 
naujiems išsišokimams.
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Prasi vergusieji pro geležinę uždangą pasakoja

Trėmimai ir ištremtieji
Lietuviui, kuris yra labai 

prie savo žemės prisirišęs, iš
trėmimas yra pati baisiausia 
bausmė. "Kad ir koks vargas, 
kad tik tėviškėje, su saviš
kiais” — dažnas pasako, sun
kiai atsidusęs. savo kojomis 
liesdamas kad ir sukoichozintą 
anksčiau buvusią savo nuosovą 
žemę. Ištrėmimas, kaip jis iš
reiškiamas žodžiu “Sibiras", v- 
ra tapęs keliančiu siaubą tiek 
mieste, tiek kaime. Šitai puikiai 
žino komunistai, kurie kiekvie
nu atveju Sibiru ir gąsdina.

Enkavedistai vykdo trėmimų 
planą

Po visos eilės didžiųjų ir ma
žesnių trėmimų, kada išgabenti 
visi lietuviai įimti į kategorijas 
"buožių”, "tarybinės santvar
kos sabotuotojų" ir kitais, jų 
supratimu, nusikaltusių vardais 
pavadintų, paskutinis didysis 
trėmimas buvo 1949 m. Jis 
daugiausia apėmė Lietuvos ūki
ninkus. Čia buvo įtraukti tie. 
kurie, kad ir labiausiai spau
džiami. atsisakė rašytis “sava
noriškai" j kolchozus, ir taip 
vadinamieji "nubuožintieji", tai 
tie. kuriems buvo atimta žemė. 
Kadangi jų į kolchozus, kaip 
nieko neturinčius, nepriėmė ir 
kitokio darbo nedavė, tai jie 
visi buvo įtraukti į sąrašus.

Tai buvo balandžio mėn. pa
baigoje. Kaip tik vyko pats pa
sirengimas gegužės pirmosios 
minėjimui. Visas, kraštas buvo 
įjungtas į “gamybinio plano" 
atlikimą. Tai ir enkavedistams 
reikėjo išpildyti planą tos “dar
bo žmonių" šventės išvakarėse. 
Juozas Grišmanauskas. kuris 
tuo metu buvo Troškūnuose, 
pasakoja, kaip tas išvežimo 
darbas buvo vykdomas.

Vakare enkavedistai surinko 
į valsčių įvairių miestelio įstai
gų valdininkus, mokytojus ir 
kitus ir. paskirstę juos brigado
mis. davę po keliolika ginkluo
tų enkavedistų. įsakė eiti į kai
mus su sąrašais tų gyventojų, 
kurie turi būti suimti.

Kaimuose seniūnams buvo į- 
sakyta parengti pastotis suim
tiesiems atvežti j miestelį. Nors 
ir kaip slaptai tas vyko, bet vis 
tiek kaimai sužinojo apie žmo
nėms gaudyti pasiųstąsias bri
gadas ir todėl kiti, tikėdamie
si. kad bus suimti, slapta pasi
šalino iš namų. Kiti dar bandė 
bėgti, bet enkavedistų buvo pa
gauti. dar kitus, ir tai daugiau
sia. enkavedistai užklupo be
miegančius ar ką tik išbudusius 
nuo atsiradusio triukšmo.

Pasirengimas išvykti
Visiems buvo pasakyta pasi

rengti per vieną valandą, lei
džiant pasiimti šiek tiek drabu
žių ir maisto. Buvo daug tokių 
atsitikimų, kad suimtieji, be
riedami savo daiktus, susigin
čydavo su enkavedistais. Taip, 
pavyzdžiui, vyras ima savo 
kostiumą .bet enkavedistas, pa
matęs gerai pasiūtą ir geros 
medžiagos .tuojau pats stveria, 
neleisdamas jo įpakuoti. Vyras 
tuo tarpu vėl laiko ir nepalei
džia iš rankų. Paprastai tokiais 
atvejais nugalėdavo enkavedis
to buožė. Žmogus ne tik savo 
aprangą praranda, bet dar ir su 
sukruvinta galva. įmetus jo ry-

* Derybos tik sujungus Vokietija

Bonna. — JAV’. Anglija ir 
Prancūzija pareiškė, .jog pir
miau Vokietijoj turi būti įvyk 
dyti laisvi rinkimai ir abi kraš
to dalys sujungtos, o tik tuo
met gali būti pradėtos Vokieti
jos derybos su Sovietais dėl tai
kos sutarties. Tai yra Vakarų 
pasisakymas dėl sovietinės 
Vokietijos zonos vyriausybės 
pasiųsto Vakarų sąjunginin
kams ir Sovietams reikalavimo, 
kad būtų sudaryta su Vokieti
ja taikos sutartis ir abi Vokie
tijos dalys sujungtos.

šulį vežiman, verčiamas žy
giuoti.

Kiek enkavedistai iš lietuvių 
prisiplėšė įvairiausio turto, 
gaudydami žmones jo daugiau
sia pasiimdavo. Pamatys kur 
kokį laikrodį ar žiedą, su aku
te ar be jos. tai jis jau ne tavo.

Vėliau jau žmonės įsitikino, 
kad geidausią nieko gero netu
rėti. tai tada nei širdies ne
skaudės. nei mušti negausi.

Paryčiui tos enkavedistų va
dovaujamos brigados pradėjo 
pasiekti miestelį. Žmonės buvo 
sukruvinti, moterys paraudu
siomis nuo verkimo akimis. 
Vieni nešėsi ryšuliukus, kiti 
vedėsi paeiti galinčius vaikus. 
Visos kolonos buvo varomos į 
geležinkelių stotį. Tuo tarpu 
kitos brigados buvo pasiųstos į 
išvežtų jų ūkius gyvulių ir turto 
paimti. Vėliau, apie pavakarius, 
miestelin būriais parvaryta 
karvės, kiaulės, avys, atvyko ir 
vežimai, kurie buvo pasiųsti 
grūdų paimti.

Žmonės, kurie, vėliau enka
vedistų pavaryti, eidavo išvež
tųjų ūkininkų triobėsių griauti, 
pasakojo, kad viskas tenai at
rodė. kaip po didžiausio gaisro. 
Popierių visur primėtyta, šiau
dų pribarstyta, langų stiklai iš
mušti. daiktai, kurie dar likę 
neišgrobti, išblaškyti po visus 
namus.

Kitą dieną iš Troškūnų gele
žinkelio stoties išvežta aštuoni 
vagonai suimtųjų. Vėliau dar 
visą savaitę užtruko čia pavie
nių žmonių gaudymas. Masinio 
gaudymo metu nemažai buvo 
pabėgusių, kiti tuo metu nebu
vo namuose, tai taip ir manė 
išvengsią trėmimo.

Nelaimei, enkavedistai apsta
tė visus kelius ir visur tikrino 
dokumentus. Čia taip ir pakliu
vo daug žmonių. Buvo moterų, 
kurios iš kaimo pas gydytoją 
į miestelį buvo išėjusios. tai 
taip jas paėmė, pasisodino į ve
žimą ir nusivežė.

Suimtuosius laikė visą savai
tę. ligi jiems įsakytas iš apskri
ties gaudymo laikas pasibaigė. 
Paskui juos išvežė iš mieste
lio. Tai taip ir atėjo gegužės 
pirmoji. Kaip vėliau paaiškėjo, 
visoje Lietuvoje tie trėmimai 
buvo.

Tokiu būdu komuinstai į kol
chozus buvo suvarę 97'r visų 
Lietuvos ūkininkų. Tie likusieji 
trys procentai neįsijungusiųjų 
tai buvo ūkininkai, kurie turė
jo po porą hektarų ar kad dau
giau. bet labai blogos žemės, 
jog jų joks kolchozas nenorė
davo priimti, nes ir kolchozams 
yra uždėtas valdžiai mokėti 
mokestis ir grūdų bei mėsos 
normos ir nuo žemės bendro 
ploto ir nuo galvijų.

Žinios apie ištremtuosius
Besitairaujant. ar ištremtieji 

kartais negrįžta, ar yra koks 
tarp jų ryšys su Lietuvoje pasi
likusiais. žvejai papasakojo, 
kad oficialiai komunistai nieko 
namo nepaleidžia. Pasitaiko, 
kad kartais grįžta iš tenai pa- 
pabėgę. tai .juos čia pat vėl nu
teisia už nelegalų grįžimą ir 
vėl išsiunčia.

Laiškais ryšį palaikyti nėra 
draudžiama, nors pavojinga per
daug smulkiai aprašinėti gyve-

Jų satelitinei Rytų Vokieti
jos vyriausybei tokį reikalavi
mą iškėlus. Sovietai buvo pa
reiškę. jog tai jie visomis .jėgo
mis remsią. Bet dabar Vaka
rams pasiūlius laisvus rinki
mus. jie kol kas neatsako Taip 
pat Rytų Vokietijos komunisti
nė vyriausybė pareiškia, jog 
Jungt. Tautų komisijos, kuri 
ištiriu, ar yra Vokietijoj gali
mybe įvykdyti visiškai laisvus 
rinkimus, j savo zoną neįlei
siu n ti.
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nimo sąlygas. Kartais betgi 
prasmunka ir iš tenai tiksles
nių žinių. Pavyzdi ui. į vieną 
Kartenos valsčiaus kaimą buvo 
atėjusi žinia, kad iš tenai iš
vežtosios gana pasiturinčios 
šeimos galva, apie 45 metų vy
ras. sušalo šiaurinėje Rusijo.je 
prie miško kirtimo darbų. Mat. 
jis buvo laikomas politiniu ka
liniu. o tokiems blogiau, negu 
paprastiems tremtiniams.

Paprastieji tremtiniai nuve
žami į paskyrimo vietą ir tenai 
paleidžiami, nes rusai žino, kad 
jie pėsti namo nepareis. Jiems 
tenai sunku gyventi dėlto, kad 
jie čia svetimi ir nieko neturi. 
Viską reikia pradėti iš naujo. 
Tuo tarpu politiniai kaliniai, iš
kankinti Lietuvos kalėjimuose, 
siunčiami ir Sovietijon kaip tik
ri kaliniai. įprastine kalėjimo 
tvarka.

Daugiausia politiniai kaliniai 
šiuo metu dirba Urale. Sibire. 
Šiaurės Rusijoje ir kitur prie 
miško kirtimo darbų. Iš Latvi
jos ir Estijos ateinančios žinios 
taipgi tvirtino, jog tenai esa
ma ir tų kraštų gyventojų. Lie
tuviai. esantieji “politinių kali
nių” kategorijoje taipgi dirba 
ir Turkmėnijoje prie kanalo ka
simo darbų.

Nepolitiniai tremtiniai, kaip 
Lietuvoje žinoma, daugiausia 
sugrupuoti Sibire, Uzbekista
ne. Krasnojarske. Irkutske, Ka
zachstane ir kitur.

Politbiuras ir
K. KAI KLAUKIS,

Stockholme kartą lenkai de
rėjosi su švedais dėl- prekybos 
sutarties. Lenkai norėjo iš Šve
dijos daug ko gauti, bet nega
lėjo nurodyti .okių prekių, ku
riomis galėtų Švedijai atsily
ginti. Ilgai besiginčijant viens 
švedas perpyko ir paklausė: 
“Argi jau nieko neturite atlie
kamo. ką galėtumėte iš krašto 
išvežti?" Lenkas šyptelėjo ir 
atsakė: “Turime labai daug
priebalsių mūsų kalboje, pone.”

Jei kas paklaustų dabartinio 
ruselio, ką jis. be ikros. galėtų 
dar išvežti į kitus kraš.us, tai 
nei nemirktelėjęs atrėžtų: “Vi
sokiausių sutrumpinimų, drau
ge." Iš tikrųjų, rusų kalba da
bar yra perkimšta bolševikinio 
žargono gausybės visokiausių 
sutrumpinimų. Vienas iš jų yra 
ir “politbiuras.”

Kas yra tas politbiuras?

Pilnas jo vardas yra žymiai 
ilgesnis — tai “Sovietų komu
nistų partijos politinis biuras". 
Jis atsirado 1917 m. Tada, re
voliucijos pradžioje, jis buvo 
vadinamas laikinu komunistų 
pavijos komitetu bolševikinei 
revoliucijai pravesti. Po kurio 
laiko jis buvo panaikintas, bet 
1919 metais ir vėl atsirado. Da
bar jis buvo perorganizuotas ir 
padarytas aukščiausiu komuni
stinės diktatūros įrankiu. Stali
nas jį vadina aukščiausiu parti
jos organu, o partiją — aukš
čiausia vaistytas valdymo jėga.

Kaip politibiuras veikia, labai 
mažai kas žinoma. Dar mažiau 
yra žinių, kokie yra santykiai 
tarp Stalino, pavijos generali
nio sekretoriaus, ir politibiuro 
narių. Viena tėra aišku, kad 
politbiuras turi didžiausią ga
lią Sovietų Sąjungoje. Ministe- 
rių kabinetas, kuris kitose vals
tybėse sudaro vyriausią vykdo
mąją valdžią. Sovietų Sąjungo
je yra tiktai komunistų parti
jos įrankis, lankstomas taip, 
kaip politibiuras įsako. Be :o. 
jis vadovauja ir visam komu
nistiniam judėjimui pasaulyje. 
Jei kada buvo pasakojamos le
gendos apie devyngalvį slibiną, 
tai dabar jisai raitosi Kremliu
je.

Washington, D. C. — Jungt. 
Amerikos Valstybių Kongrese 
nariai O. K. Armstrong ir 
Chailes J. Kersten vasario 22- 
23 dd. sukvietė \Vashingtone 
konferenciją psichologiniam ka- 
įui prieš komunizmą: šioje kon
ferencijoje dalyvavo senatoriai, 
kongresmanai. įvairūs eksper
tai ir Amerikos tautinių orga
nizacijų atstovai. Svečiais buvo 
pakviesti ir dalyvavo svetimų 
valstybių diplomatai. įų tarpe 
buvo Latvijos atstovas Feldma- 
nis bei kiti trys Latvijos atsto
vybės nariai ir 1 estas.

Konferencijoje lietuvius at
stovavo BALF — kan. prof. J. 
B. Končius. Free Europe Dr. 
Trimakas ir p. Rastenis ir 
ALT — M. Kižytė. Konferen
cijoje kalbėjo keliasdešimts kal
bėtojų. kurių tarpe žymiausi 
buvo kongresmanas Kersten, 
brigados gen. B. F. Fellers, se
natorius P. M. McCarran ir 
pramonininkas Robert Vogeler 
(buvęs Vengrijos komunistų 
kalėjime kalinamas); ukrainie
čių vardu kalbėjo Dr. Dobrian- 
skv. lenkų vardu — Korskv. 
latvių — Masons ir lietuvių 
vardu kan. prof. J. B. Končius. 
Visos kalbos buvo labai įdo
mios ir išryškinančios komunis
tų pavojų. taip pat nurodyta 
metodai kaip geriausia tą pavo
jų sulaikyti. Tą bene geriausia 
nušvietė Mr. Vogeler. ir neste
bėtina, nes jis pats pergyveno 
komunistų žiaurumus būdamas 
Vengrijos kalėjime. BALF pir
mininkas kan. prof. J. B. Kon-

jo
Mūsų bendradarbis

Kokia yra politbiuro 
sudėtis?

Neseniai yra išėjusi George
K. Schuellerio knyga “The 
Pclitbiuro”. kurioje autorius, 
pasiremdamas žiniomis ir do
kumentais, pakliuvusiais už ge
ležinės sienos, ’ stengiasi. į šį 
klausimą atsakyti, iš surinktų 
davinių aiškėja, kad politb. pa
prastai susidėdavo iš 7-11 na
rių. Dabartiniu metu jį sudaro 
9 žmonės, tikrieji politbiuro 
nariai. Tačiau politbiuro posė
džiuose gauna teisę dalyvauti ir 
šiaip aukšti partijos asmenys. 
Tokią teisę dabar turi Ponema- 
renko ir Suzlevas.

Stalinas yra pats seniausias 
politbiuro narys ir vyriausia 
galva. Jis biurui priklauso nuo 
1917 metų. Nuo to laiko pro 
politbiurą yra praėję jau 27 
asmenys. Daugumos jų jau ne
bėra gyvų: mirę arba likviduo
ti.

Kiti dabartiniai nariai yra 
daug vėliau į politbiurą įsodin
ti: Molotovas ir Vorošilovas 
1925 m.. Kaganovičiaus —1930, 
Andrejevas — 1932, Mikojanas 
— 1935, Kurševas — 1939, Be
rija ir Malenkovas — 1946. Iš 
18 narių, praėjusių pro polit
biurą. 6 mirę sava mirtimi, 8 
sušaudyti, 2 nužudyti (Trockis 
ir Kirovas). vienas pats nusi
žudęs (Tomskis) ir vienas pa
šalintas (Voznosenskis). De
šimts iš jų yra buvę patys pir
mieji to komuinstinio sinedrio
no nariai, iš kurių septyni lik
viduoti. Prie jų priklauso Bu- 
charinas. Kamenevas. Bykovas 
ir Zinovievas — pirmųjų revo
liucijos motų žymesnybės.

Kaip polit biuras 
papildomas?

Seniau politibiurą sudarė 
daugiausia inteligentai miestie
čiai. Jie visada yra greitesni pri
lipti pre kurių revoliucinių idė
jų, bet užtat neramesni ir ne- 
tokie klusnūs, šiai grupai pri
klausė dauguma tų sušaudytų
jų arba iš pasalų nužudytųjų: 
Dabar nauji nariai imami išva
dinamos darbo klasės. Tai reiš
kia. kad jie yra praėję komu
nisto karjerą jau nuo jaunų 

čius savo kalboje nurodė savo 
patyrimus kelionėse karo zono
se Vokietijoje. Austrijoje ir I- 
talijoje lankant ten pabėgėlius; 
šia proga is pranešė, kad 1945 
m. valdžios autoritetai uždrau
dė jam bet ką neigiamo pasa
kyti apie Sovietų Rusiją, o ka
dangi jis nieko teigiamo nega
lėjo pasakyti apie tą valstybę, 
todėl savo kelionėse niekur nie
ko apie Sovietų Rusiją neišsita
rė.

Prof. Končius tarp kitko pa
brėžė, kad garsioji UNRRA 
buvo aiškiai komunistų įtakoje 
ir net vadovybėje, kad visiems 
pabėgėliams prikergtas vardas: 
“Displaced Person” buvo komu
nistų inspiruotas, tikslu užtu
šuoti faktą, kad šimtai tūkstan
čių žmonių, paspruko iš žiau
raus komunistų teroro.

Turėdamas tai mintyje prof. 
Končius pareiškė susirinku
siems. kad pabėgėliai anglų 
kalba turėtų būti pavadinti ne 
Displaced Persons, bet Esca- 
pees. Baigdamas savo kalbą 
dar pažymėjo, kad Amerikos 
vadai pradeda suprasti komu
nizmą ir jį tinkamai įvertinti, 
bet tik galutinai tą slibiną su
pras. kai ant Washingtono. 
New Yorko miestų pradės kris
ti komuinstų bombos. Prof. 
Končiaus kalbą plačiai citavo 
žymioji Amerikos spauda kaip 
New York Times, Washington 
Post, Evening Star ir kiti.

veikla
Švedijoje

metų. Ne mažiau kaip .dešimts 
jų yra buvę slaptos;poiicios a- 
gentai. O dirbant policijoje, ku
ri smurtu palaiko krašte draus
mę. yra gera proga pasitarnau
ti “didžiajam vadui”. Tas ke
lias labiau pasižymėjusius veda 
iki poltbiuro durų.

Ūkininkų klasė niekada netu
rėjo savo atstovo politbiure. 
Kaimo žmonės labiausia yra 
nukentėję ir dabar daugiausia 
kenčia nuo komunistinės dikta
tūros. Jie yra jai nepalankūs. 
Moteris taip pat niekada nėra 
buvusi politbiuro nariu. Jau
nesni žmonės dabar taip pat 
neįsileidžiami. Revoliucijos pir
maisiais metais politbiuro na
rių amžius vidutiniškai sukosi a- 
pie 39 metus. Dabar politbiuras 
yra pasenęs: amžiaus vidurkis 
siekia 58 metus.

Kas bus, kai Stalinas 
mirs?

Stalinas politbiure užima y- 
patingą vietą. Jis ne tiktai vi
sų galva, bet tarytum koks die
vas, kuriam nežinoma kaip 
smilkinti ir kaip kelti. Kad už 
visus aukščiau stovėtų, kiti pa
statyti žemiau: jų darbai ir 
nuopelnai partijai nežinomi ir 
neskelbiami. Dažniau minimas 
Molotovas. Malenkovas ir Be
rija. o apie kitus tylima. Prie
žastis visai paprasta — jie ne
turi gadinti Stalino reklamos, 
kol dar tas senis gyvena. Po 
.jo mirties. kaip George K. 
Schuelleris mano. prasidėtų 
pjautynės, kol įsigalėtų kitas 
kuris diktatorius. Bet karas čia 
gali taip pamaišyti, kad nebus 
kada ir dėl ko piautis.

Vis dėlto žmonės spėja, kas 
galėtų būti Stalino vietoje. Ne
seniai spaudoje buvo pasklidu
sios žinios, kad Stalinas savo 
vietai yra palaiminęs būti Ge
orgijų Maksimilianovičių Ma- 
lenkovą. Anglų spauda nurodo, 
kad tikresnis kandidatas esąs 
Molotovas. Jis skirstąs tuos di
džiuosius darbus, kuriuos Ma
lenkovas tik atlieka. Bet kaip 
ten iš tikrųjų bus, parodys tik 
ateitis. Galimas daiktas, kad ji 
nušluos ir tą devyngalvį slibiną 
— politbiurą.

VftL SICLO PRILMTI MAO 
TSE-TUNGĄ į JUNGT.

TAUTAS
New Yorkas. — Jungt. Tau

tų patikėtinių taryba 11 balsų 
prieš vieną atmetė Sovietų šim
tą;' pasiūlymą priimti komu
nistinę Kiniją į Jungt. Tautas. 
Sovietų delegatas puolė JAV 
už “kruviną agresiją” Korėjo
je, reikalavo pašalinti iš Jungt. 
Tautų kinų nacionalistų atsto
vą «ir priimti kinų komunistus. 
Anot jo žodžių, jei Kinijos 
komunistinė vyriausybė būtų 
į Jungt. Tautas priimta, tai 
Korėjos paliaubų derybos gal 
būt eitų visai sklandžiai. Vaka
rų delegatai nurodė, jog komu
nistinės Kinijos vyriausybės el
gesys yra tiek nutolęs nuo į- 
prastų tarptautinių santykių, 
jog apie jos atstovų priėmimą į 
Jungt. Tautas negali būti nė 
kalbos

Kovu 4, 1952

S. L. Sauison. 23 m. amžiaus a. 
merikietis iš Detroito, kreipėsi i 
Valstybės Departamentų pagal
bos. Jis laikomas Argentinos 
kalėjime ir kaitinamas, kad ki- 
šesis j vidaus politikų. Sauison 
buvo nuvykęs i Argentinų ap
lankyti savo pusbrolio.

Senat. R. Taft paskelbė, kad jis kovo pirmomis dienomis vyks į 
Nevv Hampshirą. kur neabejotinai dės pastangas patraukti savo pusėn 
kuo daugiausia balsuotojų.

Anglijos jaunoji karalienė su savo vyru pirmų karta atvyksta didelėm 
savo valdymo iškilmėm į Buekingham rūmus, kur 55 nusipelniusiems 
savo valdininkams suteikė didikų titulus ir 53 kitus aĮKlovanojo ordi
nais.

Šešių pėdų ir lęšių rolių aukšrio Korėjos karo didvyris W. Speakman 
24 m. amžiaus, su teisėtu pasididžiavimn rodo savo motinai karalie
nės Elzbietos JI jam suteikia Pergalės Kryžių, kurio .Speakman sutei
kimas buvo vienas pirmųjų naujos karalienės valstybiniu aktų.
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini 
ir kalba redakcija neatsako.

MIRĖ PREL K. URBONAVIČIUS

Gyvenimas stato mus šian
dien prieš vieną labai svarbų 
klausimą: kaip mes suderinsim 
bendroje lietuviškoje veikloje 
du ypatingai reikšmingus veiks
nius, būtent: a) senąsias Amer. 
lietuvių organizacijas ir b) 
naujuosius žmones?

Lš visų pusių, o ypač iš senų 
veikėjų, mes nuolat girdime jų 
pamatuotą nusiskundimą, kad 
naujieji nesideda į senas organi
zacijas. Kai anuomet per At
lantą j karo sunaikintą Vokieti
ją plaukė iš senųjų Am. lieu- 
vių siuntiniai, drabužiai, affida- 
vitai ir darbo bei buto garanti
jos, tuomet tremtiniai rašė, kad 
čia gatves šluos, akmenis skal
dys, ar ką Cik nori darys, kad 
tik kaip nors patektų Ameri
kon! Susijungti su senaisiais 
mūsų išeivijos broliais — tada 
buvo kiekvieno tremtinio sva
jonė ir idealas.

Savo vardinių išvakarėse, kovo mėn. 1 d., besiruošiant jas 
plačiau paminėti, Bostone mirė buvęs ilgametis “Darbininko” vy
riausias redaktorius ir įžanginių straipsnių autorius prelatas Dr. 
Kazimieras Urbonavičius — Jonas Kmitas, rašytojas, publicistas 
ir vienas pačių uoliųjų Amerikos lietuvių visuomenės veikėjų.

Jis jau nebuvo visai sveikas nuo 1930 metų, kai reikėjo nu
pjauti vieną koją, o pereitais metais buvo operuota ir antroji. Bet 
ta nesveikata nepalaužė jo stiprios dvasios. Ir būdamas jau gero 
amžiaus, ėjęs aštuntą dešimtį metų, velionis bet kam neužsileido 
savo dvasios jaunumu, giedrumu ir ypač aštriu, blaiviu protu. Jis 
gyvai sekė politinį ir kultūrinį gyvenimą ne tiktai Amerikoje, bet 
ir plačiame pasaulyje, žodžiu ir raštu gyvai reaguodamas i opes-

Deja ,dar nesusijungėme...
Praėjo keletas metų. Senieji 

savo darbą atliko. Jų pastangos 
neveltui: daugiau kaip 20.000 
naujų ateivių jau čia. Su senai
siais jau susitikome Amerikoj. 
Susitikome ir susipažinome, 
bet, deja, dar nesusijungėme. 
Ta prasme idealas dar neįvyk
dytas. Senieji veltui dairosi 
naujų jėgų savo organizacijose. 
Lietuvos Sūnų ir Dukterį} 
Draugijos, Kat. Federacija,

nius klausimus. Žodis jo buvo taiklus, su sąmojum, atviras ir tie
sus. Ypač jis mokėjo aiškiai išvynioti ir parodyti klaidingumą už
slėptų minčių, kurios taikėsi griauti žmonių tikėjimą, dorą ar žei
dė patriotinius jausmus.

Savo tėvynės meile jis degė nuo pat jaunystės, nuo jaunų mo
kyklos suolo dienų, kai stojo prieš Lietuvos rusinimą ir provosla- 
vinimą dar caro laikais. Ta jo kova už lietuvių tautos laisvę ji pri
vertė bėgti nuo rusų žandarų ir siekti Amerikos krantų. Čia jis ir 
pragyveno visą savo gražųjį ir ilgąjį amžių, aukodamas save 
plunksnai, visuomeniniam darbui ir pastoracijai. Jis buvo vienas 
iš vyresniosios kartos tų lietuvių kunigų, kurie praeityje bus pa
likę kaip švyturiai nelengvam lietuvių tautos kelyje. Vieni iš jų 
platų kultūros darbą atliko savam krašte, o prel. K. Urbonavičius 
gilią vagą išvarė pas užjūrio brolius. Jis atidavė jiems visas savo 
jėgas, sveikatą ir savo kūrybos polėkius. Kai jau nebegalėjo lan
kytis suvažiavimuose ir kongresuose, pasiekti gyvu žodžiu, jis 
siekė plunksna ir raštu. Rašė jis iki paskutinės dienos, apsikro
vęs knygomis ir laikraščiais, domėdamasis gyvuoju gyvenimo pul
su, nuo kurio jis niekada nebuvo atitrūkęs. Plati erudicija, gilus 
žvilgsnis ir nuostabi dvasios energija jį nešė kartu su laiku, kaip 
retai kurį kitą iš senesnės kartos veikėją. Jis vis rodėsi jaunas ir 
toks gaivus, kaip ta lietuvių tautos aušra, su kuria jis pradėjo sa
vo gyvenimą.

Kai dabar tenka skirtis su tuo didžiu lietuvių tautos vyru, ku
ris visą laiką liespnojo kaitria savam kraštui meile ir liūdo dėl iš
tikusios Lietuvą naujos nelaimės, liūdime mes su dideliu gailesiu, 
lydėdami jį į amžinąjį atilsį. Tačiau jis liks gyvas mums visą lai 
ką savo šviesiu gyvenimu, nepaprastu uolumu savo pareigoms 
nuostabiu darbštumu ir ypač ištikimu tarnavimu Dievui ir T/ 
vynei.

Senosios organizacijos 
žmones

Darbininkų Klubai, Moterų Są- Dr. HENR. LUKAŠEVIČIL'S 
jungos ir visokios kitokios orga---------------------
nizacijos nemato savo sąrašuos Neįvykdytas idealas. BoLševikai 
ir susirinkimuos naujų veidų, šventųjų ir kunigaikščių drau- 
Lietuviški Susivienijimai, Vy- gijose. Mūsų didžioji klaida. Ar
čiai ir net pats Baltas taip pat, 
rodos, naujais nariais neper
ki rauti...

Dar blogiau: pajutę spragą. į 
kai kurias draugijas ėmė brau
tis bimbininkai. įsitaisydami 
sau raudonuosius kampelius 
kurio nors švento:o ar paties 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino draugijose. Jie įsi- 
briovė ;• draugijas, kurių kūrė
jai 1908 metais, kurdami jas, į 
konstituciją įrašė šitokius žo
džius: “Jausdami reikalą bro
liškos paramos, kurią galime 
atsiekti tik per sujungimą mū
sų brolių į vieną būrį, kuriame 
būdami galime viens kitą gel
bėti nelaimėse, ligose, sužeidi
muose ir atistikime mirties, už
dedame šią draugystę dvasioje 
tikrų lietuvių katalikų”...

Mūsų didžioji klaida
Nesidomėjimas senomis Am. 

lietuvi organizacijomis ir susi
laikymais nuo įstojimo į jų eiles 
yra, man rodos, viena Lš pačiu

verta “pasaulį seną suardyt”?

didžiausių klaidų. Tai kas, kad 
tos organizacijos yra ameriko
niško, tremtiniams gal kiek 
svetimo stiliaus? Kiekvienas 
kraštas turi savo papročius ir 
tradicijas. Turi tai visa ir A- 
merikos lietuviai. Būti Ameri
koj ir atitrūkti nuo jos — nega
lima. Gyvenimas sukūrė Ame
rikos lietuvių istoriją. Ir ta is
torija sudaro mūsų tautai gar
bę! Pati Amerika neverčia išsi
žadėti savo tautinio charakte
rio ir lietuvybės. Ne kam ki
tam. o kaip tik tai lietuvybei 
išlaikyti ir susikūrė tos visos 
organizacijos.

Dėl pačios idėjos ir tikslų nė
ra jokių abejonių. Klausimas 
liečia tik darbo metodus. Bet 
ir tas be galo yra svarbu. Ir 
neišmintinga yra atmesti praei
ties ilgą patyrimą ir vietos są
lygų lemiamą reikšmę. Kas 
'tiku, stovyklose, — ne viskas

ir naujieji

kopijuotina čia. Tremtinius ir 
jų didelį intelektualinį pajėgu - 
mą labai vertiname. Tačiau 
būtų ne tik ne sveika, bet. gal 
būt, tragiška, .jei keliolika tūk
stančių tremtinių, nepaisyda
mi beveik viso miliono Am. lie
tuvių organizacinio darbo, ban
dytų, taip sakant, “pasaulį seną 
suardyt ir vietoj naują pasta
tyt”...

Man atrodo, kad to, kas su
kurta ir ilgu patyrimu paremta, 
nereikia ignoruoti, o atvirkš
čiai, — reikia plačiai panaudo
ti. Toje pat dirvoje giliai išva
rytą vagą reikia tęsti toliau, 
stenigantis ten geresnį, labiau 
kultivuotą, augmenėlį savo 
darbščiom rankom įdiegti...

Neatsvers...
Geras dalykas, sakysim, kad 

ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Bet ir toki dalyką su
kūrę, mes vis tiek neatsversim 
140 lietuviškų parapijų, salių, 
namų, bankų, ir visos tos nesu
skaitytos daugybės organizaci
jų bei draugijų, kurias įsteigė, 
išlaikė ir išugdė senoji karta. 
Ir tie. šimtai, tūkstančiai ir 
net milionai dolerių, kuriuos 
Am. lietuviai surinko Lietuvai, 
irgi yra tos pačios lietuviškos 
širdies dovana. Kad tai nėra 
lengvai padaroma, rodo kad ir 
toks pavyzdėlis. Štai, Čikaga ir 
apylinkė seniau per metus su
rinkdavo Ralfui net daugiau

PAVERGTOJE
• Šiaulių dviračių fabrikas 

pasižadėjo “draugui Stalinui” 
duoti tūkstančius dviračių dau
giau, negu numato planas. Bal
dų fabrikai — “Lietmedis” ir
‘ Krasnaja Zviezda” — pažadė
jo pagaminti baldų viršum pla
no už pusantro milijono rublių. 
Taigi, spaudžia iš Lietuvos dar
bininkų paskutinį prakaitą, o iš 
krašto išveža, ką tik išspaudžia.

• Ekonominiame Lietuvos 
gyvenime nuolatos skamba šū
kiai: “Visomis jėgomis išpildyti 
prievoles”. “Neatsilikite”. “Sė
ta lėtai ir blogai’. Visa tai ro
do vargingo gyvenimo tikrovę, 
kad nuolatos reikia raginti ten. 
kur seniau savaime vykdavo. 
Kolūkiams jau įteikiami amži
no valdymo aktai. Pirmasis to
ki aktą gavo Čkalovo vardo ū- 
kis. Tuo reikalu pranešimą pa- 

kaip 30.000 dolerių, o dabar, 
kai ten privažiavo šitie'- tremti
nių, ta pati Čikaga tepajėgia* 
sukrapštyt vos 8.810 dolerių...

Įsidėmėtini žodžiai
Rodos, labai teisingai ir kaip 

tik pačiu laiku gyvenamo mo- 
men o pulsą pagavo Balfo pir
mininkas kan. dr. Končius, kai 
jis Čikagoje, dar šiais metais, 
kalbėjo į buv. tremtinius šiais 
žodžiais: “Kaipo Balfo pirmi
ninkas nuoširdžiai prašau susi
laikyti nuo kritikavimo ir ne
apgalvotų pareiškimu anie se
niai čia gyvenančius lietuvius. 
Pagyvenkime bent pen’-eris 
metus; susilažinkite su šio 
krašto reikalais ir problemo
mis; svsinažinkite su lietuviu 
čia gyvenimu ir ių visa būkle 
ir tik po to darykite išvadas. 
Dideliu kantrumu, nusižemini
mu ir pasišventimu kilniems 
mūsų tavos reikalams, galite 
daug gero nuveikti, ypač čia 
gimusių lietuvių kilmės asmenis 
patraukdami į bendrą darba. 
Bendradarbiavimas bus sėk
mingas ir naudingas tik tuo
met, jeigu iūs, brangūs buvę 
tremtiniai. įsijungsite į čia e- 
sančių lietuvybės centru ir or
ganizacijų veiklą.” (Draugas. 
Nr. 28, 1952).

Visas tas klausimas yra toks 
degančiai aktualus, kad iš tik
rųjų negalima tuo reikalu ne
kalbėt. Būtų gera, kad ir seni 
ir nauji veikėjai apie tai pasi
sakytų. Reikia apsvarstyti, pa
sitarti ir kas nors daryti, nes 
apsidairimo laikas praėjo ir at
ėjo laikas veikti .

LIETUVOJE
darė rajono vykd. komiteto 
pirm. Alekas. VLsų vardu pas
kelbta rezoliucija, kad “Žemės 
ūkio artelės nariai labai dėkin
gi Sovietų valdžiai, ypač dr. 
Stalinui, didžiausiam žemės ū- 
kio darbininkų globėjui”. Se
nųjų dvarininkų “globa” prieš 
ši nauia “globėją” nublanksta 
kaip šešėlis.

• Iš kur kilę lietuviai? “Sov. 
Litva” (Nr. 275/51) skelbia, 
kad Pabaltijo sovietinių tautų 
etnografinėj konferencijoj bol
ševikinis “mokslininkas” H. 
Čebokserovas paskelbė. jog 
“Stalino nuomonė Pabaltijo 
tautų kalbotyros srityje nusta
tė naująsias gaires tų tautų kil
mei išaiškinti...’ Taigi, vi
siems ten dabar turi būti aiš
ku, kad lietuviai su latviais— 
kilę iš rusų...

SMAUGLYS
Ištrauka iš rinkinio “Nove! Notės”

Kai sutikau jį pirmą kartą, 
jis buvo jaunas vyras, 26 metų, 
stamantraus, aštraus proto, 
griežto ir atkaklaus būdo. Vie
niems jis toks labai patikęs, 
ir tie jį laikė gabiu, žaviu vyru. 
Kiti — tokių buvo žymi daugu
ma — nelabai jį mėgo dėl tiro
niškų jo būdo žymių. Kai po 
trejų metų jį vėl sutikau, jis 
atrodė tikras senis, nors tetu
rėjo 29 metus. Jis buvo visiš
kai suglebęs ir praradęs betko- 
kį pasitikėjimą savimi, o kada 
prašnekdavo apie kitus, tai 
dažnai jau nukalbėdavo nepro
tingai...

Jis buvo vienas iš jaunesnii} 
dalininkų stambios Londono 
arbatos pirklių firmos. Tos fir
mos įstaigoje jam nebuvo ko 
pakankamai veikti... Taigi, kai 
pietų Indijoje arbatos plantaci
jos perėjo į firmos rankas, jam 
buvo pasiūlyta ten vykti ir 
joms vadovauti. Jis tuo labai 
apsidžiaugė, nes numatė, kad 
darbas ten pareikalaus aštrios 
minties ir judraus veiksmo, ku
ris liete liejosi iš pačios jo pri
gimties. Jis tikėjosi ten rasti ir 
džaugsmo, kurio nebegalėjo

JEROME JEROME

jam duoti civilizacijos suslėg
tas miesto gyvenimas.

Tiktai viena būtybė galėjo 
priešintis tam jo sandėriui su 
firma: jo žmona. Jis buvo ve
dęs trapią ir gležną mergaitę, 
sekdamas priešybės potraukiu, 
kuris yra pačios gamtos įdėtas 
į mūsų širdis. Ji buvo baili ir 
nedrąsi — viena iš tų moterų, 
kurios mažiau būgštauja mir
ties negu pavojaus ir kurios 
greičiau apsipranta su likimu 
negu baime. Tokios moterys, 
kaip patirta, spygaudamos bė
ga nuo pelės, bet karžygiškai 
sutinka kankinimus. Jos ne
gali suvaldyti savo virpančių 
nervų, kaip drebulė nepajėgia 
rimtyje išlaikyti savo dreban
čių lapų.

Ji visiškai .netiko tam, ką 
jis dabar rinkosi. Tai galėjo 
sugriauti visą jos gyvenimą. 
Galimas daiktas, jis tai nujau
tė ir dėl to valandėlei buvo 
susimąstęs, tarsi norėdamas į- 
sijausti į jos vidaus pasaulį. Ta
čiau tokie žmonės reikalo ne
svarsto kitaip, kaip tiktai iš 
savo požiūrio. O jis buvo vienas 
iš jų. Jis ir mylėjo ją aistrin

gai, kaip daiktą, kuris jam te
priklausė. Tokie žmonės pana
šiai myli ir šunis, tvodami 
jiems lazda, arba arklius, ku
riems įbrėžtą šoną vėl suspau
džia aštriais per inais. Dėlto 
pasitarti su žmona iam neatė
jo nei į galvą. Jis vieną dieną 
tiesiai pasakė, ką yra nuspren
dęs: priminė, kada turi išvyk
ti; davė stambų čekį, kad apsi
pirktų. kas jai, reikalinga; jei 
dar trūktų, turinti jo nesivar
žyti ir pasakyti. Ji gi, klusni ir 
mylinti kaip ištikimas šunelis, 
tiktai plačiau atvėrė akis, bet 
nieko neprasitarė... Paskui ji 
verkdavo tyliai, bet išgirdusi jo 
žingsnius, skubiai nusišluosty
davo ašaras, kad neliktų nei 
pėdsakų, ir eidavo jo pasitikti 
maloniai šypsodamos.

Naujos gyvenimo sąlygos jos 
bailumą ir nervingumą dar pa
didino. Jam tai buvo nepaken
čiama... Jis nepripažino jokios 
baimės ir dėlto negalėjo kito 
suprasti. Jam rodėsi, kad tai 
yra netikusi jautulingo žmo
gaus silpnybė. Jis buvo sau į- 
sikalęs į galvą, — tai yra ben
dra visiems tokiems vyrams,— 
kad moterų baigštumas yra 
prasimanomas jų pačių: jos 
apie tai nuolat galvoja, ir pas
kui bijosi. Jis manė, kad reikia 
moterims tik įrodyti, kaip kvai
la yra bijoti, ir jų nervingumas 
pradings.

Labiausiai jį erzino, kad 
žmona siaubingai bijojo gyva

tės... Jis negalėjo suprasti, 
kaip šis nekenksmingas, net 
vertas pasigailėjimo padaras 
gali sukelti mirtiną baugulį, 
tiesiog siaubą, tokios protingos 
būtybės, kaip jo žmona. Jis 
apsisprendė būtinai pagydyti ją 
iš tos ligui: os baimės.

Jis savo pasiekė atsitiktinai, 
ir net daugiau negu' 
tikėjosi, bet tai paliko 
siaubo žymes jo paties akyse. 
Ligi šios dienos nėra jos pra
dingusios iš jo akių, ir jau nie
kada nebeišnyks.

Vieną rytmetį, jodamas na
mo, jis išgirdo dusliai šnypš- 
čiant prie p>at jo ausies. Pakė
lęs akis, pamatė, kaip didžiulis 
smauglys nuo medžio šakos 
sliuogė į žolę, skubėdamas pra
dingti. Kadangi jis buvo be
grįžtąs iš medžioklės, tai už
taisytas šadtuvas kabojo čia 
pat prie balno. Nušokęs nuo 
krūptelėjusio arklio, jis dar 
spėjo prisitaikyti, kol šliužas 
nebuvo išnykęs iš akių, šūvis 
buvo toks taiklus, kad smaug
lį nudėjo vietoje. Paėmęs jį 
nuo žemės, perkero per balną 
ir risčia nujojo toliau.

Dabar, jojant namo, jam 
mušė į galvą tvaski mintis. Jis 
juk gali tuo negyvu ropliu taip 
išgydyti savo žmoną, kad ji 
daugiau jau nebijotų nei gyvų
jų. Jis taip viską sutaisys, lyg 
būtų nudiltasis gyvas, žmona, 
aišku, didžiai išsigąs. Paskui 
jis įrodys, kad tai būta negyvo

daikto, kuris jai įvarė tuščios 
baimės. Žinoma, tada susigės ir 
bus visam laikui atpratinta nuo 
savo kvailo ir įsivaizduoto bai
lumo. Tokia mintis, be abejo, 
galėjo rastis tiktai kvaišo gal
voje.

Pasiekęs namus, jis tą gyva
tę nusitempė j savo kambarį ir 
užsirakino. Kaip jau buvo joda
mas sugalvojęs, perkorė ją per 
langą ir taip aptvarkė, kad ji 
rodėsi kaip gyva, besiranganti 
į vidų pro atvirą langą. Viskas 
ištikrųjų buvo sumaniai pada
ryta.

Apsitvarkęs su smaugliu, pa
siėmė iš lentynos knygą, at
skleidė ją ir nugarėle į viršų 
padėjo ant sofos. Tik dabar at
rakino duris ir išėjo. Jis buvo 
nepaprastai patenkintas ta sa
vo išdaiga ir pats savimi.

Papusryčiavęs nesiskubino 
pakilti ir eiti, bet užsirūkė ci
garą ir tylėdamas pūtė dūmė. 
Po geros valandėlės jis kreipė
si į žmoną:

— Ar nepavargus? — pasi
teiravo nusišypsodamas.

Ji taip pat nusijuokė, išvadi
no jį senu (tinginio pančiu ir 
paklausė, ko jis dar norėtų.

— Norėčiau užbaigti pradėtą 
skaityti apysaką. Aš ją palikau 
savo gūžtoje. Ar tavęs neap
sunkintų j Rasi ją apverstą ant 
sofos.

Ji pašoko ir lengvais žings
niais pribėgo prie durų. Kai

stabtelėjo prie slenksčio ir grįž
telėjo jo pusėn, paklausdama 
tos knygos vardo, jis pagalvo
jo. kokia miela ir ?mži ii bu
vo. Jam dabar pirma kartą 
smilktelėjo galvoje, kad jis ne 
visai gerai darė.

— Nieko, — murmtelėjo jis 
sau pakildamas. — Aš taip 
noriu.

Jis save suvaldė nešūkterė
jęs, o ji pradingo už durų. Jis 
dar girdėjo jos žingsnius, pra
einant pro kitus kambarius, vėl 
atsisėdo ir šypsojosi. Aiškiai 
buvo girdima, kaip jo kamba
rio durys atsidarė ir vėl užsida
rė, o jis tebesėdėjo akis pasta
tęs ir prasivėpęs.

Praėjo valandėlė, gal dvi. 
Laikas jam pasirodė perilgas. 
Staiga jis išgirdo, ko ir buvo 
laukęs, — klaikų klyksmą. Pas
kui spygtelėjo dar kartą, ir tai 
jį suneramino. Jis tikėjosi iš
girsiąs jos žingsnius, bėgant 
atgal, bet to nebuvo, šypsnis 
sustingo jo lūpose.

Klyksmas pasigirdo dar kar
tą ir dar kartą — vienas po 
kito. Jis įtempė ausis. Spy
gavimas užsibaigė keistu, dus
liu nusikva'ojimu. Po to vis
kas nutilo.

Iš tos baisios tylos pirmą 
kartą šios vyro gyvenime pra
siveržė išgąstis. Jis žvilgterėjo 
į tamsiaodį savo tarną. Kai jų 
akys susitiko, jose galėjai pa
stebėti tą patį baugų nerimą.

Jiedu instinktyviai puolė bėgti 
ton pusėn, kur buvo taip stai
ga viskas nutilę.

A. sidaręs duris, jis išvydo 
tris daiktus: vienas buvo .jo 
nudėtas smauglys, perkartas 
per langą taip, kaip ir buvo 
palikęs :antras buvo gyvas, ga
limas daiktas, pirmojo draugas, 
kuris palengvėlei raitėsi prie 
negyvojo; trečias buvo krau
juotas gniužulas kambario vi
duje.

Jis nieko daugiau nebeatsi
mena iki tos valandos, kai pra
vėrė akis visai jam nepažįsta
moje vietoje. Tačiau jojo tar
nas, kuris spiegdamas pasileido 
bėgti atgal, kai durys buvo 
pravertos, dar spėjo pamatyti, 
kaip jo ponas puolė tą gyvąjį 
smauglį. Kai atskubėjo daugiau 
žmonių ir nučiupo sverdėjantį 
vyrą, jie pamatė, kad gyvajam 
smaugliui buvo nutraukta gal
va.

Šis šiurpus nuotykis visiškai 
pakeitė mano pažįstamo cha
rakterį... Jis tai papasakojo 
man vieną vakarą, kai mudu 
sėdėjome ant laivo blikties. 
Kalbėjo jis monototniškai, ne
rodydamas jokio susijaudinimo 
ženklų, lyg koks bejausmis 
stiebas. Kai jis pabaigė, aš jį 
paklausiau, kaip jis gali taip 
šaltai viską prisiminti.

— Prisiminti? — atsakė jis 
truputį nustebęs. — Visa tai 
tūno manyje be atvangos.

Vertė S. S.
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SLAPTOJI KARIUOMENĖ KAUNO POŽEMIUOSE JONAS PETKĖNAS,

“Kai vieną kaitą lietuviai, 
būdami neskaitlingi, buvo 
netikėtai puolami skaitlin- 
giausio priešo ir jau buvo be
pradedą svyruoti. Šv. Kazi
mieras. pasirodęs ore. davė 
jiems didelę pergalę.”

I.
1940 m., kai bolševikai jau 

pradėjo Lietuvoje šeimininkau
ti, kišti į kalėjimus nekaltus 
žmones ir juos ten žiauriai kan
kinti, kai visame krašte apsi
niaukė linksmas ir gražus žmo
nių gyvenimas, teko viename 
sodžiuje aplankyti sunkiai ser
gantį senuką ir su juo išsikal
bėti.

— Tai ką, dėde, jau turime 
naują valdžią, — pradėjau jį 
kalbinti. — Dabar tai bus tvar
ka: be valdžios žinios negalėsi 
nė nosies nusišluostyti. Ar teko 
matyti naujuosius bolševikų ka
reivius? Jum, dėde, teko tar
nauti rusų caro armijoje, todėl 
domu būtų juos palyginti. Ma
nau. kad bolševikų kareiviai y- 
ra stipresni ir geriau išmokyti.
negu...

— Ei, vaikeli. — atsidūso se
nukas lovoje. — kiekviena ga
lybė irgi prieina liepto galą. O 
kokia galinga buvo caro armi
ja. kokie mandrūs jos “aficie- 
riai”! Kurgi šiandieną jie .’ Iš
garavo, kaip rūkas pievoje, ir 
baigta.

— Bet. dėduli, šitie naujieji 
bolševikų kareiviai priklauso 
taip vadinamai “nenugalimai" 
armijai". Jų niekas nebeįveiks.

— Aš jau senas. — kalbėjo 
toliau senukas. — gal tos va
landos ir nebesulauksiu. Jūs. 
jaunieji, paminėsite mano žodį. 
Kai bolševikai perdaug Lietu
voje pradės siausti, kankinti

<■------------------------------

Šv. Kazimieras pasi
rodo kovojančiai su 
Maskva Lietuvos ka
riuomenei prie Po
locko. šis paveikslas 
yra {>aimtas iš senos 
XVI amž. Italijoj iš
leistos knygos apie 
Šv. Kazimiera.

Kaip kiekvienas benamis, 
taip ir D. Britanijos lietuvis 
nėra sėslus ir net per ilgesnį 
laiką negali susigyventi su šio 
krašto darbo bei pragyvenimo 
sąlygomis, su savo padėtimi 
anglų darbininkų tarpe, su visa 
šio krašto gyvenimo tikrove.

Iš antros pusės tik tas gali 
planuoti, išdėstyti savo darbus 
kuriam nors ateities laikotar
piui. kuris jaučiasi ben‘ kuriam 
laikui įsikūręs. Jeigu jis kas
dien jaučia laikinumą, jeigu 
dairosi pigesnio bilieto į toli
mesnius kraštus, jis jokiu būdu 
negali ką nors reikšmingesnio 
padaryti.

Kultūriniai reikalai
Organizacinė veikla, spauda, 

švietimas, sava religinė bend
ruomenė — štai tos gairės, ku
rios, didesniam skaičiui lietu
vių bet kur įsikūrus. tuojau 
nusmaigsto jų darbo planus.

D. Britanijoje visus lietuvius 
apjungia DB Lietuvių Sąjunga. 
Kitų organizacijų padaliniai no
ri ką nors padaryti, bet vis 
dėlto negali vien dėl to, kad 
jiems nebeuž enka narių. Ta
čiau koks gali būti veikimas, 
sakysim, vieno milijono gyven
tojų mieste, kuriame gyvena 
vos apie penkiasdešimts lietu
vių?! Suprantama, .jie gyvena 
išsisklaidę plačiose apylinkėse 
j r. norint bent daugumai susi
rinkti. yra labai sunku.

Su spauda taipgi nėra taip 
lengva. Juk niekur visasa 100'< 
lietBvių .savo laikraščio neskai
to. Sakykim. “Išeivių Draugo” 
spausdinama apie 500 egz., 
‘Britanijos Lietuvio’ apie 2.000.

Lietuvos Globėjas šv. Kazimieras

žmones, kai žmonės nebegalės 
nė bažnyčioje laisvai pasimels
ti, ir praras viltį sulaukti ge
resnių dienų, tada mums į pa
galbą ateis šv. Kazimieras. Ar 
tu nežinai, kad jis mūsų kara
laitis. mūsų apgynėjas — jis 
Kauno požemiuose laiko slaptą 
savo kariuomenę ir nelaimėse 
lietuviams padeda. Šv. Kazi
mieras. vaikei, galingesnis už 
visokius, kaip čia sakei, nenu
galimos armijos kareivius...

žiūrėjau į išdžiūvusį senelio 
veidą ir mačiau, kaip jo akyse 
degė mažyčiai vilties žiburėliai.

D. BRITANIJOS LIETUVIAI
J. Kl ZM1CKIS

Su tokiu skaitytojų skaičiumi 
negalima planuoti kokių ypa
tingų pagerinimų ar paįvairini
mų. — kai taipgi reikia pri
mygtinai paorėžti — net ir 
bendradarbių labai stingama.

Ką galvoti apie vietoje leisti
nas knyrgas? Praktika parodė, 
kad vietoje užtenka apie 200 
egz. tikrai vertingos knygos, o 
ką begalvoti apie vidutines... 
Dėl to vietoje gyveną rašytojai 
(F. Neveravičius. R. Spalis, K. 
Barėnas, VI. šlaitas. J. Gailius) 
stengiasi savo knygas išleisti 
kur kitur, kur ir spauda gal pi
gesnė, o ir skaitytojų daugiau.

Sunku ir su vaikų mokymu 
lietuviškose mokyklose. Pir- 
miausa, veikiama partizaniškai. 
Neturima jokios efektingesnės 
švietimo komisijos ar inspekto- 
rato. kuris rūpintųsi bent pas
tovios programos sudarymu ir 
dėtų pastangų atsigabenti rei
kalingų vadovėlių. Sunku, bo 
to. su mokvtojnis. Tiesa, jų yra 
vienas kitas. Bet kas iš to. Di
desnė jų dalis, ir pakalbinta, 
nenori dirbti “vargo mokyklo
je” su suanglėjusiais vaikais.” 
Reikia ieškoti kitokios išeities 
ir dažnai tenkintis necenzuo- 
tais, bet idealistais žmonėmis 
Pagaliau, net ne visiems tė
vams — netgi inteligentams — 
aišku, kuriam tikslui leisti savo 
vaikus į kažin kokią “įstatymų 
nepripažintą mokyklą...”

Pastaruoju metu Anglijoje 
pradeda nukentėti ir religiniai 
lietuvių reikalai, kai savų kuni

o gys’ėtos rankos tarsi kažin kr 
spaudė ir nenorėjo paleistu G? 
jis pasijuto vėl esąs jaunas ca 
ro armijos kareivis, vėl gird: 
komandos žodžius ir traukiąs į 
mūšį...

II.
Kiekvieno krašto šventie' 

apipinti tikrais istoriniais pasa
kojimais. legendomis, padavi
mais. Turi jų ir mūsų šv. Glo
bėjas. Karalaitis šv. Kazimie
ras. Jo gyvenimo aprašyme. 
Bažnytinės Vyriausybės patvir
tintame. skaitome: “Kai vieną 
kartą lietuviai, būdami negau
sūs. buvo netikėtai puolami la
bai gausaus priešo ir jau buvo 
bepradedą svyruoti, Šv. Kazi
mieras. pasirodęs ore, davė 
jiems didelę pergalę.”

Šis Šv. Kazimiero- pasirody 
mas kovojau iems lietuviam*- 
taip gražiai mūsų dail. J. M?” 
kovičiaus ^avai-’duotas I iety
je, Panevėžio Katedros k: va
rgiems amžiams paliko T 
vos vaikuose gilų įspūdį. Žmo 
nių vaizduotė palaikė jį gyvą, 
gražino ir puošė naujomis le- 

gų skaičius pradeda pastebimai 
mažėti. Jau du tremtiniai ku
nigai anksčiau iškeliavo kitur; 
dabar rengiasi emigruoti ir tre
čiasis. Tokiu būdu visoje Angli
joje (be Škotijos) pasilieka vos 
keturi kunigai, kurių du gyve
na Londone, vienas Lancashire 
dr vienas Yorkshire. Jokiu būdu 
negalima periodiškai visų ap
lankyti. o ką bekalbėti apie 
mažesniais būreliais gyvenan
čius.

Kasdieniai rūpesčiai
Kuo tad gyvena paprasti lie

tuviai. išsisklaidę stambesniuo
se Anglijos miestuose ir mies
teliuose?

Sunku atsakyti į šį klausimą, 
nes pagai Jurgį ir kepurė. Ta
čiau noriu truputį sustoti kaip 
tik prie tų, kurie gyvena ato
kiau nuo lietuviškų kolonijų ir 
rečiau pasimato su kitais lietu
viais.
Vietoje .jokių savų susirinkimų 

bei pramogų neturi. Net savo 
tautiečių, su kuriais galėtų daž
niau sueiti, stinga. J lietuviškas 
pamaldas labai re*ai kada nu
važiuoja. nes arba per toli, ar
ba net fiziškai neįmanoma. Kas 
tad belieka?

šeštadienį paprastai gauna 
“B. Lietuvį”, .jei, žinoma, jį 
prenumeruojasi. Paskaito, pas
klaido, pasiinformuoja ir pade
da. Naują knygą retai nusiper
ka: platintojas neateina, o pa
čiam perdaug vargo jų ieško
tis...

Ar nuostabu tad. kad tokios 
šeimos lieka arba labai konser
vatyvios. arba iš viso net mo
raliai atitrūksta nuo savo ben

gendomis, padavimais. Matyt, 
iš to ir kalbos apie slaptąją šv. 
Kazimiero 'kariuomenę Kauno 
miesto požemiuose, kurią dide
lio pavojaus metu jis išveda į 
mūšį ii- padeda neviltingai be
sigrumiantiems lietuviams.

Legendos ir padavimai, ku
rie supa šventųjų gyvenimą, 
nėra vien tuščios pasakos. Jos 
turi gilesnę prasmę ir daug ko 
pamoko. Šios legendos bei įvai
rūs pasakojimai eina iš kartos 
į kartą, palaiko jose stiprią vil
tį ir pagarbą tos šalies Šventa
jam Globėjui. Jeigu vaikai ir 
net suaugusieji taip mėgsta ir 
brangina fantastiškiausias pa
sakas, jeigu jų besiklausydami 
žmonės verkia nelaimingųjų 
našlaičių, miške beklaidžiojan
čių. matyt, kad jos pasiekia 
žmonių išrdis ir sukelia jose į-

Šv. Kazimiero koplyčios kampelis Vilniaus katedroje: sakykla ir 
karalių statulos

druomenės. Ar galima stebėtis, 
kad tokių šeimų jaunimas —vy
rai ir mergaitės — tuokiasi su 
kitataučiais, nes kitokio pasi
rinkimo nėra. Ar galima vėl 
stebėtis, jei tokių šeimų vaikai 
lietuviškai pradeda visai nebe
kalbėti, o apie Lietuvą neturi 
nė žaliausio supratimo...

Man rodos, tokių “atsiskyrė
lių“ yra visur. Apie juos retai 
pagalvojama. Retai pamąsto
ma. kad jie su laiku visai dings 
savo tautai ir savo kraštui. O 
reiktų ką nors daryti. Reiktų 
galvoti, kaip ir juos nors ret
karčiais įtraukus į savųjų tar
pą ir bent kuriam laikui tautiš
kai sustiprinus.

Tiesa, yra kas veikia ir be 
organizuoto gyvenimo, ir be sa
vų artimųjų. Vienas įsigyja na
mą ir nuo ryto iki vakaro, jei 
laisvas, triūsia apie jį. Kitas 
pradeda minti kelią į smuklę...

O vėl kiek rūpesčių su kas
diene duona, su apranga, su 
kitais kasdienybės mažmo
žiais!

Tai tik tiendras vaizdas. Tai 
faktų konstatavimas. Gal dėl to 
veiklesnieji emigruoja kitur, bi
jodami apsamanoti (gal ir ne 
taip stipriai veikiami kitų “psi
chologinių motyvų”). Gale dėl 
to liekantieji su rūpesčiu žiūri 
į kultūrinio darbo pirmūnus, 
nes. jiems pasitraukus iš darbo 
lauko, beliktų nykuma ir tuš
tybės.

Šitas vaizdas pabrėžtinai kai 
ba apie reikalą stipriau orga
nizuoti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, kuri, gerai įsitvirti
nus,'gilėtų nuosekliau pagalvo
ti ir apie plūduriuojančias lie
tuvybės salas audringame ang
losaksų tautų vandenyne.

vairių jausmų — užuojautos, 
gailestingumo, pagarbos, padė
kos, atsidavimo ir t.t.

Religinė legenda ar padavi
mas apie šv. Kazimiero slaptą
ją kariuomenę, Kauno pože
miuose laikomą, taipgi turi sa
vo prasmę ir daug ko pamoko.

III.
Esant pavojui ar didžiai ne

laimei, pirmiausia žmogus pa* s 
savo jėgomis nori jį pašalinti ir 
apsiginti. Pati mūsų savisauga 
to reikalauja ir tai pataria. Kai 
žmogus iš savo pusės padaro 
viską, ką jis gali, o tas pavojus 
ar didelė nelaimė vistiek lieka 
neįveikta, tada žmogus pradeda 
atsiminti ir šauktis kokios nors 
“slaptos pagalbos”, ateinančios 
jam į talką.

Legenda apie slaptąją šv. 
Kazimiero kariuomenę taipgi 
įpareigoja visus lietuvius pir
miausia patiems sukaupti savo 
jėgas ir gintis nuo priešo. Di- 

džiausiąs šiuo metu mūsų tau
tos priešas yra žmones žudąs ir 
kraštą alinąs komunistinis bol
ševizmas. Jam įveikti lietuviai 
turi sutelkti visas savo natūra
lias pajėgas.

Natūraliosioms jėgoms sus
tiprinti bei jas padaryti dar 
veiksmingesnes, reikia kovos 
laukan išvesti “slaptoji šv. Ka
zimiero kariuomenė.” Toji ka
riuomenė nebūtinai ieškotina 
Kauno miesto požemiuose, bet 
greičiau mūsų dvasios pasauly
je, turinčiame vidujinės atra
mos į mūsų tautos dvasinius 
turtus.

“Slaptoji šv. Kazimiero ka
riuomenė — “tai gyvas ir aukų 
nebijąs tikėjimas, moralinis 
tautos sveikumas, krikščioniš
kas tarpusavis sugyvenimas ir 
pagalba artimui nelaimėje, ga
lingas tikėjimas į maldos jėgą. 
Šitie dvasiniai turtai ir yra tas 
stebuklingasis šv. Karalaičio 
pasirodymas danguje ir laimini
mas kovojančių lietuvių. Mūsų 
tautos pasiaukojusių vaikų po
litinė, kultūrinė, visuomeninė 
kova, stiprinama ir gaivinama 
suminėtųjų dvasinių ginklų, bus 
verta išvysti debesyse pasiro
dantį šv. Kazimierą, pergalę 
jiems nešantį!

šitaip suprasta ir įvertinta 
legenda apie slaptąją šv. Ka
zimiero kariuomenę Kauno po
žemiuose liks brangus mums 
senųjų palikimas. Ji nauja ban
ga eis iš lūpų į lūpas, žiebs nau
ją viltį, žadins naujiems žy
giams.

Manau, kad ją taip suprato 
ir bolševikmetyje mano kal
bintasis senelis, tada man pasa
kęs: “šv. Kazimieras, vaikeli, 
galingesnis ir už visokius, kaip 
čia sakei, nenugalimos armijos 
kareivius”...

LIETUVIAI PASAULYJE
Did. Britanija

• Manchestervje įvyko litera
tūros vakaras, kuriame dalyva
vo F. Neveravičius, Stasys 
Laucius, VI. Šlaitas, R. Spalis. 
Po literatūros dalies dr. P. Kar
velis, specialiai atvykęs iš Lon
dono, painformavo apie aktua
liuosius lietuvių reikalus.

Šveicarija
• Ruošiamas naujas ilius

truotas leidinys, skirtas Šveica
rijai, Prancūzijai, Belgijai ir 
Afrikai. Jame bus įdėtos nau
josios žinios apie Lietuvą bei jos 
rezistencinę veiklą.

Vokietija
• Stud. Edvardas Pašaitis, 

buvęs užsieniečių studentų są
jungos pirmininkas Vokietijoje, 
iš tų pareigų pasitraukė ir nori 
baigti mokslus Tuebingeno uni
versitete.

• Vasario 16 buvo paminėta 
daugelio radijo siųstuvų. Vi- 
~ur buvo pasakytas trumpas 
žodelis ir duota lietuviškos mu
zikos bei dainų. Stuttgarto 
siųstuvas perdavė prof. Z. Ivin
skio kalbą.

• Amerikos kariuomenės 
laikraštis “Stars and Stripes” 
vasario 16 proga įsidėjo apra
šymą. kaip laisvieji lietuviai vi
same pasaulyje mini savo tau
tos šventę.

• Vliko ir VT pirmininkas 
prel. Krupavičius pasiuntė už
uojautą Elžbietai II dėl kara

KAS KĄ SAKE
Pakels cirko ideologinį 

lygi
Maskvos cirko direktorius 

paskelbė, kad greit bus įvesti 
nauji cirko numeriai, skirti 
“taikos propagandai ir kovai su 
karo kurstytojais.” Cirko ko
lektyvas paragintas išpildyti 
"istorinius komunistų partijos 
nutarimus” ir pakelti cirko 
spektaklių ideologinį lygį.

Neištesėjo pažado
Seniausias Vakarų Vokietijo

je pabėgėliui A. Heinz pernai 
metais sukako šimtą metų. Ta 
proga VVildungo tabako fabri
kams jam paskyrė ligi gyvos 
galvos pensiją. Dabar Heinz su
kako šimtą pirmuosius metus, 
bet jam pažadėtos pensijos ne
gali gauti, nes per tą laiką fab
rikas subankrotavo.

Kuris laikas
Vilniuje prieina prie polici

ninko žmogelis ir teiraujasi lai
ko.

— Deja, neturiu laikrodžio,
— atsako policininkas. — Bet 
palaukit minutėlę...

Ir policininkas apsidairo.
— Po kelių minučių bus pu

sė devynių, — sako jis klausė
jui .

žmogelis apsidairo, bet nie
kur jokio laikrodžio nematyti.

— Iš kur jūs žinote, kad tuoj 
bus pusė devynių? — teirau
jasi nustebęs jis policininko. — 
Kur čia tas laikrodis yra?

— Jokio čia laikrodžio nėra,
— paaiškina jam policininkas.
— Bet gyventojai jau uždari
nėja langines. Taigi greit turė
tų būti Amerikos Balso prane
šimai.

VARDAN DIEVO
MAŽŲJŲ MALDOS — paveiksluota maldaknyge, kurią parengė 

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

SPAUDOS NAUJIENA
FAUSTO KIRŠUS 

ŠVENTIEJI AKMENYS 
DIDAKTINIAI EILĖRAŠČIAI

Išleista prel. Pr. M. Juro lėšomis. Gražus iaii. J. /aliaurf Viršelis.
Galima gauti “DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE: Bushaick

Avė., Brooklyn, 21, N. Y. Kaina 2 dol

liaus Jugio VI mirties ir atski
rą sveikinimo telegramą naujai 
karalienei.

Kolumbija
— Vasario 16 proga Medel

iene teatro “Dėl Bella Artos” 
salėje įvyko iškilmingas nepri
klausomybės minėjimas, į kurį 
lietuviai susirinko net iš toli
miausių kaimų. Kalbėjo pulk. 
A. Biknaitis, primindamas gar
bingas laisvės kovas. Birutė 
Čypienė padainavo lietuviškų 
dainų, J. Bubelis padeklamavo 
porą eilėraščių, dvi jaunos se
sutės Grigaliūnaitės paskambi
no pianinu. Po to buvo parody
ta lietuviški filmai.

• Vasario 17 d. per “Voz de 
Antioųuia” radijo siųstuvą kun. 
M. Tamašiūnas suruošė lietu
višką radijo pusvalandį. Buvo 
duota lietuviškos muzikos, kal
bėjo vienas kolumbietis ir B. 
Čypienė padainavo solo lietu
viškų dainų.

Kanada
• Inž. A. Stankevičius, buvęs 

Kauno radijo stoties viršinin
kas. dabar gyvena Montrcalyje 
ir dirba radijo specialybėje, tai
so radio aparatus.

• Toronto jaunimas, ateiti
ninkai. skautai ir sportininkai, 
kovo 9 d. kartu mini šv. Kazi
mierą. Ši diena paskelbta “Lie
tuvių Jaunimo Diena”. Minė
jimo meninę programą išpildys 
pats jaunimas.

Pabrango ir blusos
Brangmetis Prancūzijoje ne

aplenkė nė blusų. Mėnesio lai
kotarpyje .jos pabrango apie 
30%. Tai liečia ne šunų ir ka
čių blusas, kurios nei bandy
mams, nei blusų cirkui netin
ka, bet žmonių blusas. Jų kaina 
pašoko nuo 9 frankų ligi 12.

Nepatogumas
Mr. Smith pareina namo su

sirūpinęs.
— Brangioji, — sako jis žmo

nai, — būk tokia gera ir už
siūk man kelinių kišenės skylę. 
Kai tik noriu išsitraukti nosi
nę, visuomet išpešu marškinių 
sterblę.

Dar nė žodžio nepasakė
Ilgai prie telefono automato 

laukęs ir jau netekęs kantry
bės, pilietis atidaro būdelės du
ris ir kalbančiam sako:

— Manau, kad tamsta jau 
būsi baigęs kalbėti.

— Aš?! — nustebęs sako 
kalbantysis. — Aš dar nė žo
džio nesu pasakęs. Ligi šiol dar 
kalbėjo tik mano žmona.

PAIEŠKAI,' savo brolio AUGUS
TO JESIULIO, apie 63 metų 
amžiaus, gimusio Šaukėnų mies
telyje, Saulių 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 VAIČĖNAS 
Rua Maestro Gardim 1125 
Sao Paulo, Brasil, S. A.
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Nuo Atlanto iki Pacifiko, 
skersai per visą žemyną, eina 
JAV ir Kanados siena. Jei no
rėtum ją visą pamatyti, tai, 
apėjęs iki Didžiojo ežero (Lake 
Superior), galėtum ir atsidus
ti: čia būtų pats vidurys. O 
pusę kelio nuėjus, būtų pats 
laikas pasilsėti ir pasilikti Wis- 
consin valstybėje papietauti. 
Žvilgtelėjęs į žemėlapi, paste
bėtume!, kad ji šiauriniu galu 
prieina prie to Didžiojo ežero, 
bet daug platesnį rytinį krantą 
mirkdo Mičigano ežere, prie 
kurio prieina ir Čikaga. Illinois 
ir Wisconsin yra kaimynės, 
kaip La'tvija ir Lietuva, ir tie 
du ežerai labai primena Balti
jos marias. Rasi čia ir daugiau 
dar vandens: mažių mažiausia 
kokius 7000 ežerų ir ežerėlių, 
iš kurių savo vandenį semia Mi- 
ssissippi ir \Visconsin upės. Tie
są sakant, tas kraštas senųjų 
jo gyventojų, indėnų, ir buvo 
vadinamos “vandenų susibėgi
mu” — Quisconsin. Prancūzai 
pagal savo liežuvį pasidarė 
VVisconsin, ir toks vardas pali
ko iki šiai dienai. Bet nedaug 
trūko, kad būtų įsigalėjęs ir 
"The Bagler Statė” (barsuko 
valstybės) pavadinimas. Mat, 
pirmieji kolonistai čia gyveno 
kaip barsukai olose, kai jie ka
sė šviną, o padorių namų dar 
neturėjo. Dabar jau tai visa 
praėjo. VVisconsin turi ne tik 
gražius namus, bet ir gražią at
eitį.

.S.

Norėjo būti antruoju 
Kolumbu

Kolumbas, kaip žinome, no
rėjo rasti trumpesnį kelią į Azi
ją, plaukdamas Atlanto vande
nimis. o prancūzas Jean Nicolet 
manė ją prieiti sausuma. Jis 
1634 metais patraukė į šiaurę, 
tikėdamas rasti mažaūgius ir 
skersaakius - kiniečius, o rado 
augalotus ir pusnuogius Winne- 
bego kilties indėnus. Kadangi 
Amerika jau buvo atrasta, tai 
jis tik atrado Amerikoje naują 
valstybę — I ą Quisconsin. Tuo 
keliu paskui toliau pasileido ki
ti prancūzai: Allouez, Perrot. 
tėvas Marųuette. Jolleit. O 
kur jie ėjo. ten ir savo prancū
ziškus vardus paliko. Jie tebėra 
ir dabar, kaip antai: La Crou- 
sse, Fond du Lac. Marųuette, 
La Pointe. Las du Flambeau ir 
k. Rinkosi ten ir daugiau žmo
nių. bet JAV gana ilgai nesido
mėjo nei tais naujakuriais nei 
tuo visu kraštu.
Dabar .jau susipeša dėl radinio

Tiktai 1803 metais Indianos 
valstybės gubernatorius Harri- 
son pasiuntė savo teisėją Char- 
les Raume į La Baye (dabar 
Green Bay), kad jis ten pabūtų 
jo vietininku. Tą patį panoro 
padaryti ir anglai. Kilęs karas 
(1812 m.) kraštą smarkiai ap
naikino. Vadinasi, naudos ne
buvo nei viefiiems nei kitiems, 
kai neliko įsikūrusių žmonių. 
Tiktai po dešimties metų ėmė 
vėl tekėti naujos emigrantų 
masės iš Belgijos. Vokietijos. 
Norvegijos ir Danijos.

Dabar jau indėnams labai 
nepatiko, kad jų sodybas sveti
mi užsėda. Narsus jų vadas 
Black Havvk, sujungęs dvi in-

Alinantieji akmenys: kairėje — stalaktite i, augantieji iemyn. ir dešinėje 
— stalagmitai — augantieji j t irių.

Barsukų valstybėje
------------------ P. PETRUŠAITIS ---------------------
Wisconsin kartais pravardžiuojama “barsukų valstybe.’“
Ji turi 56,066 kv. mylias ploto ir 3.44.575 gyv. Sostinė —

Madison (96.056). Didžiausias miestas — Miluaukee 
(637.392).

dėnų gimines, bandė 1830 me
tais baltuosius išvyti, bet mūšį 
prakišo. Jis buvo savo draugo 
išduotas ir kelerius metus pra
sėdėjo uždarytas už grotų. Tuo 
tarpu Wisconsin kraštas gavo 
teritorijos teises (1836), o vė
liau buvo įjungtas į JAV kaip 
30 žvaigždė (1848). Pirmuoju 
gubernatorium buvo Nelson 
Devvey.

Saugomi, bet miršta
Baltiesiems įsigalėjus, indė

nams nebeliko įto laisvo gyveni- 

\\isconsino valstybės vyriausybės rūmai Milwauky, kurie laikomi vienais 
gražiausiu pasaulyje.

rno, prie kurio jie buvo per il
gus amžius pripratę, o atprasti 
niekaip negalėjo. Jie ėmė skur
sti ir nykti. Dabar jų tėra koks 
12.000 visame VVisconsin. Čia 
priklauso Chippeua. Potavvato- 
mi. Menomonie ir Iroųuois gen
tys, suteltkos į specialius rezer
vatus. Jie baltųjų vengia, yra 
tylūs, užsidarę, gyvena taip, 
kaip ir prieš kokį šimtą metų. 
Verčiasi medžiokle ir suvenyrų 
gamyba. Vyriausias jų vadas 
vadinamas “Geltonuoju Griaus
tiniu.”

Vasarą užplūsta turistai
Gausybė ežerų su gražiomis 

pakrantėmis ir žuvimis kas va
sarą pritraukia margas minias 
turistų ir vasarotojų, ypačiai iš 
Čikagos. Labiausiai jų mėgsta
mos lankyti vietos yra Wiscon- 
sin Deli ir Cavc of Mounds.

Delis miestelis, išsitiesęs 
Wisconsin upės aukštupyje, tu
ri ne daugiau kaip 2000 gy 
ventojų. Tačiau vasaros metu 
čia prisirenka iki 5000 vasaroto
jų. Gyvenimas, žinoma, tada 
subruzda, kaip pagaikščiu pa
badytas skruzdėlynas. Vasaro
tojai išmaišo visas apylinkes, 
kurios savo nelygumu sudaro 
tikrą koriirastą lygiam Wiscon- 
sin kraštui. Vasarotojai ir ma
lasi po tas smiltainių kalvas, u- 
pės vagos sudarytas. Mat, am
žių bėgyje vanduo yra pridaręs 

visokiausių išdaigų: prirausęs 
olų, tarpeklių, duobių, kiaury
mių. Jos turi įvairiausius pavi
dalus ,o iš jų — ir savo keistus 
vardus.
Kai gamta kuria, o žmogus 

vardą duoda
Gamtoje žmonėms krinta į 

akį tai, kas yra kiek panašu jų 
pačių gyvenime. Štai, išvydo ant 
upės karnto apvalią ir stačią 
uolą, lyg kokią koloną ar nude
gusio namo kaminą, ir praminė 
ne kitaip, kaip “Chimney

SINUSAI Gyd. PRANAS J. DULEBAITIS

Užklupo mane aną dieną vie
nas iš mano senųjų klasės 
draugų. Tiesa, jau daug laiko 
yra prabėgę nuo tada, kai mes 
sėdėjome toje pačioje klasėje. 
Šiuo metu, kaip tik labiausia 
atsimena tos nuostabaus rūpes
tingumo brandos egzaminų die
nos. Jos kažin kokios, tokių, 
rodos, daugiau niekada nepasi
karto. Taigi ir mano sutiktojo 
bičiulio rūpestis, tas atmintinas 
dienas čia pat susigrąžinus, pa
sirodė ir kažin koks toksai vi
sai ne kasdieninis, ir toli gra
žu, ne banalus kazusas, kaip 
tai mielai gydytojai vadina sa
vo pacientų susirgimus.

Čia Amerikoje, jis dirba be
veik ištisai lauke, gana sunkiai 
fiziškai, nors nepernelyg sun
kiai. Visa nelaimė, kad nuolati
niai galvos skausmai jam ne
duoda poilsio. Tie skausmai 
retkarčiais tokie įkyrūs, kad. 
rodos, dėtis nėra kur. Retkar 
čiais jie tik taip sau skausme
liai, kai kada tik sunkiai su
sakomas spaudimas, ypač kak
toje, o kai kada neištveriamas 
gėlimas visame veide persiduo- 
dąs net iki pačių viršutinių 
dantų.

Keistai aš čia pasakojposi. 
Skaitančiam pasirodys, kad kai 
kada jis irgi panašius reiškinius 
lengvai gali surasti savo rūpes
tingose dienose. Taigi. Nuo čia 
prasideda viso šio susirgimo 
tragizmas. Persišaldyti persi- 
šaldome visi, 
mums kelias
Paskui kažin kaip 
praeina, o po kurio laiko prasi
deda nelemti galvos skausmai. 
Į tuos pirmuosius persišaldy
mus nedaug kas mes kreipiame 
labai rimto dėmesio, pagalvoja
me, et sloga, praeis. Kartais 
narsumus visokius rodydami, o 
kas iš mūsų nėra narsus, net 
su nedidelia temperatūra pa- 
sistengiarhe neapleisti darbo 
dienos ar valandos. Nuo čia 
prasideda visi nemalonumai.

Sinusitu gydytojai vadina 
tuos susirgimus, ar, tikriau, ta

pateka nosis 
dienas visiems, 

tas viskas

Rock.” O “Dvynukės Seserys” 
(The Tvvin Sisters) supintos su 
indėnų legenda: ten kitada gy
venusios dvi galingos dvasios. 
Pasakojama, kad tas narsusis 
indėnų vadas, mūšį pralaimėjęs 
ir priešų vejamas, vienu šuoliu 
peršokęs tą siaurumą ir pasislė
pęs oloje. Ji taip pat vadinama 
jo vardu (Black Havvk Head). 
Netoli yra ir “Velnio puodas” 
(Devil’s Jug) — tikriau sa
kant, pusė milžiniško puodo su 
švelniomis .tarytum gero puo
džiaus dailintomis briaunomis. 
Tų gamtos išdailinimų yra vi
sa gausybė.

Antra turistų lankoma vieta, 
Cave of Mounds, yra nuostabi 
savo “augančiais akmenimis”. 
Gamtininkai žino, kad tai yra 
vadinamieji stalaktitai ir sta
lagmitai. Pirmieji yra prikibę 
prie urvo lubų, kaip žiemą ko
kie ledo liūliai prie namo sto
go. Sunkdamasis vanduo ant jų 
palieka vis daugiau nuosėdų, ir 
jie tokiu būdu vis “auga” 
smaigaliu žemyn. Apačioje 
vanduo tekėdamas kuria pana
šius stačius baslius, stalagmi
tus, kurie taip pat didėja. “Au
gantieji akmens”, be to, keičia 
savo spalvą ,kai vanduo apneša 
kitokiomis nuosėdomis. Žmo
nėms rodosi, lyg kas neštų ir 
krautų čia įvairius brangakme
nis. Dėl to ir vardas — “Gem 
Room.”

* Gaila, kad tų žibučių neužsi- 
dėsi ant rankos, nepasidarysi 
auskarų ir neparduosi. Reikia 
imtis kito darbo, kad galėtum 
pragyventi, ne tik pasigrožėti. 
Bet Wisconsin ir čia turi ko pa
siūlyti. Tik apie tai kitą kartą.

*

rian‘, tą susirgimų grupę, kada 
ligos tiesioginiai yra paliesti 
vadinamieji sinusai. Tais sinu
sais gydytojai čia siauresne 
prasme vadina tiesiogiai su no
sies ruimu surištas priedines 
kiaurymes, kurios savo anato
minėmis angomis atsiveria į 
nosį. Tų prie nosies sinusų mes 
kiekvienas turime geras ketu
rias poras, taigi, net visus aš- 
tuonius. Dėl to ir susirgus reiš
kiniai pasirodo gana įvairūs, 
priklausomai nuo to. kuris si
nusas. ar kuri tų sinusų pora 
yra užsikūrusi. Kam tie sinu
sai žmogaus veide, kaktoje, ša
lia nosies ir giliai galvoje sudės
tyti, dar iki šiol niekas tikrai 
nežno. Gydytojų nuomonės čia 
skiriasi, mums tas nuomones 
čia suvienodinti nepasiseks, pa
kaks tik sužinojus, kad tuos si- 
nus mes turime, kad jie tenai 
būtinai yra. kad jie iškloti plo
nu gyvu audiniu, panašiu į ma- 
šastą, kad tame audinyje yra 
daug liaukučių. kad tos liauku- 
tės gamina gleives. Kai sinusas 
užsidega, tų gleivių gaminima- 
sis padidėja. Gerai, jei sinuso 
anga į nosį atvira, tai tas vis
kas, kas tame sinuse pasigami
na, išteka mums pro nosį. O 
jei dėl paties uždegimo ar dčl 
uždegimo nosyje, ar dėl kitų 
nelemtų priežasčių to nutekėji
mo į nosį nėra, tai visa susir
gusio sinuso pagamintoji me 
džiaga pasilieka viduje, na. o 
tada tai jau kaip rėkiant skau
da.

Senesnėse dienose tuos sinu
sus ausų, nosies ir gerklės ligų 
specialistai gydydavo visokio
mis priemonėmis. įskaitant 
net chirurgines. Pragręždavo 
naujas skyles, pardurdavo sinu
sų sienas, o kai kada net pare
komenduodavo išlupti dantį, 
kad pro ten padarius kelią susi
rinkusioms gleivėms, o ne retai 
ir pūliafrns rštėkėti; Tokis' dan
ties traukimas buvo reikalin
gas tada, kai užsikūręs pasiro
dydavo maxillarinis sinusas, 
arba tas sinusas, kuris yra mū-

\Visconsine valstybei* lietusių tautinių šokių grupė dalyvaujanti tautų fes
tivalyje Miluaukee, Mis.

BIBLIOTEKŲ PAPILDYMO REIKALU
Paskutiniu laiku mūsų spau

doje vis dažniau rašoma apie 
savo organizacijų ir mokyklų 
bei JAV viešųjų bibliotekų 
(Public Libraries) papildymą 
naujesniais lietuviškais leidi
niais. Paskutinių kelių metų 
leidiniai surašyti kataloguose, 
kuriuos leidžia leidyklos “Ga
bija” (335 L’nion Avė., Brook
lyn 11, N. Y., ir knygynas “Ne
munas” (3134 S. Halsted St., 
Chicago 8, III.), spausdinami e- 
samų laikraščių “Draugo” ir 
“Naujienų” administracijose 
knygų sąrašai tuose pačiuose 
laikraščiuose. Apie visus naujus 
leidinius nuolat informuoja 
VKko leidžiama “Knygų Lenty 
na.” Pr. metų 7-9 Nr. paskelb
ta 60 leidinių pavadinimai ir 
leidėjų adresai, 10-12 Nr., ku
ris dabar išėjo, — dar 61 leidi
nį randame. Prenumerata 1952 
m. į6 Nr. Nr.) — $1.50.

1951 m. antro pusmečio 2 
Nr. Nr. kainuoja 50c. Pinigus 
siųsti: Mr. A. Ružancovas, Li- 
thuanian Bibliographic Service, 

sų veide, maždaug toje vietoje, 
ką mes išorėje skruostais va
diname.

Jei tas ar kitas sinusas pasi
lieka nenudrenuotas, o natūra
liu keliu gleivėms, pūliams išei
ti kelio nėra, gali pasidaryti 
visai nelemtų komplikacijų. Na
tūralus procesas, gedimo ir pu
vimo keliu, gali pasiieškoti keis
tų kelių pūliams ištekėti, tada, 
iš kai kurių sinusų pūliai gali 
pasiekti net smegenų plėves ir 
pačius smegenis. To pasėka — 
meningitas — baisus smegenų 
plėvės uždegimas ar net ir en- 
cephalitas — pačių smegenų 
uždegimas.

Sir. Flemingo išrastasis pe
nicillinas pasirodė būtų geras 
tiems susirgimams gydyti. Jis 
pasirodė geras dėl to. kad sinu
situs sukelia tos vadinamosios 
kasdieninės bakterijos, ar tai 
staphylokokai ar streptokokai 
ar jiems panašūs mažieji ne
naudėliai. Gydymas pradėtas 
toks, kad susirgę sinusai arba 
pradurti, arba kitu būdu atida 
ryti, kad užtikrinus, jog bus 
geras pūlių nutekėjimas ir im
tasi penicillino. Prieš tai paban 
dant laboratoriniu būdu ar tuos 
mažuosius nenaudėlius tikrai 
penicillinas muša ir užmuša. To
kio gydymo rezultatai pasirodė 
labai gerai, sakoma net 80r'n 
susirgusių buvę išgydyta.

Žmonių kalboje yra žodelis 
bet. Tas pats žodelis visa ne 
lemta savo prigimtim pasitaiko 
ir medikų kalboje. Tokis bet 
atsirado 1949 metais. Kai kurie 
išgydytieji sinusai ėmė atsi
naujinti. kai kurie nauji prasi
dėjo, o visa nelaimė buvo ta. 
kad mėginant juos gydyti ir 
penicillinas pasirodė neveiklus. 
Medikai tuoj pavadino tuos 
mažuosius mikrobus penicilli
nui atspariais ir jau ruošėsi pa
mesti viltį, kad .juo sinusitus 
bus galima penicillinu išgydyti.

Brooklyniškis gydytojas Leo 
Love pastebėjo, kad kai ku
rios bakterijų, nors .jos ir pri
pažintos esančios penicillinui 

602 Harvev St., Danville, III. 
Biuletenio tiražas ribotas ir to
dėl prašoma pasiskubinti su 
prenumeravimu, nes gali nebe
likti pirmųjų numerių. Tenka 
pastebėti, kad biuletenyje skel
biama taip pat ir stambesnių 
periodinių leidinių straipsnių 
bibliografija (pr. metų 7-8 Nr. 
— 2 9 3 ir 10-12 Nr. — 3 8 2). 
Tuo .tarpu skelbiami 52 stam
besnių laikraščių ir žurnalų 
straipsniai. Šie leidiniai gauna
mi iš JAV, Anglijos. Argentinos, 
Australijos, Belgijos. Brazilijos. 
Italijos, Kanados. Kolumbijos. 
Prancūzijos. Venecuelos ir 
Vokietijos. VLIK’as tikisi, kad 
visi, kam rūpi lietuviškos kny
gos reikalai, užsiprenumeruos 
biuletenį.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

O. B. Audronė — BERŽŲ 
PASAKOS, poezija. Spaudos 
darbus atliko PATRIA. išleista 
1952 m., 96 psl. Viršelis ir sky
rių vinjetės dail. L. Vilimo. 
Kaina — 1,50 dol.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je Metraštis. Išleista Sao Pau
lo — Brazilijoje 1951 m.. 54 
psl. gausiai iliustruotas leidi
nys.

Vardan Dievo — Mažųjų 
maldos. Tekstas kun. St. Ylos. 
Paveikslai dail. P. Augiaus. Iš
leido Nek. Pr. Seserys. Putnam. 
Conn.

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
PATARIA TIKRINTIS, AR 

NESERGA VĖŽIU

American Canser Society 
Nevv Yorko komitetas paskelbė 
patarimą, kad kiekvienas as
muo bent kartą j metus tikrin
tus!, ar neserga vėžiu, o vy
rams nuo 45 m. ir moterims 
nuo 35 m. patariama pasitik
rinti bent du kartu. Laiku pa
stebėjus susirgimą, galima pa
sigydyti. Bet susirgimą pažinti

atspariomis, vis dčl to nėra pe- 
nicillinui atsparios, jei to peni- 
cillino duodamas kiekis padidi
namas, retkarčiais padidinamas 
net iki 100 kartų. Tuos paste
bėjimus jis padarė begydyda
mas vieną grupę širdies ligų. 
Jo idėjomis pasinaudota tuoj 
pat sinusitams gydyti. Paima
ma medžiaga iš susirgusio si
nuso, patikrinama tos medžia
gos jautrumas penicillinui. ar
ba kuriam kitam naujam anti- 
biotiniam vaistui. Na, o po to 
prasideda gydymas. Penicillino 
tada ligonis gauna 10-15 kartų 
stipresnę dozę. Sakysime, .jei 
paprastu atveju būtų 300.000 
vienetų, tai šiuo atveju jau iš
eitų 3.000.000 ar 4.500.000 vie
netų kasdien per septynias die
nas.

Nuo penicillino kai kada pa
sitaiko nelemtų priedinių reiš
kinių, ar vadinamųjų allerginių 
reakcijų. Paskutiniu metu me
dikai išmoko apsisaugoti tų 
reiškinių ir allergijų. Jie pasi 
telkė penicillinui pagelbėti ki
tus vaistus, ir galima tikėtis, 
kad sinusitu sergantiems, kaip 
ir minėtam mano klasės drau
gui, yra daug vilties tos nelai
mės atsikratyti.

Vasario mėn. Aidai
Š. m. antrasis — vasario — 

AIDŲ numeris patiekia šią į- 
domią medžiagą: Antano Mus
teikio — Komunistinio impe
rializmo šaknys, Zenonas Ivins
kis išsamiai supažindina su Va
sario 16 akto signataro prel.
K. šaulio gyvenimu, prof. Vik
toras Biržiška duoda platų 
straipsnį apie matematiką. Dai
liosios literatūros skiltyse 
įandame: Fausto Kiršo Pelenų 
trečios dalies pirmą giesmę. J. 
Blekaičio eiles. Algio Žilvyčio 
— Tremtinio tėviškės psalmę, 
Juliaus Kaupo novelę — Sugrį
žimą į vaikystės miestelį.

Kūrybos pasaulyje S. Sant
varas rašo apie J. Aisčio poe
ziją, B. Babrauskas — apie Al. 
Barono naują knygą "Debesys 
plaukia pažemiu”. Be to. prisi
menamos ir vertinamos ir kitos 
knygos: St. Ylos “Žmonės ir 
žvėrys, Lietuvos ūkio atstaty
mo komisijos darbai. Meno 
skyriuje — P. Jurkus rašo — 
Anastazijos Tamošaitienės au
dinius, Visuomeninio gyvenimo 
skyriuje — J. Pikūnas — Ke
lias į socialinės problemos 
sprendimą.

Numeris iliustruotas dailinin
kės Anastazijos Tamošaitienės 
audinių pavyzdžiais, įvairiais 
kilimais, pirštinėmis.

NAUJA ATEITIS

Ką tik pasirodė vasario mėn. 
Ateitis, pasipuošiusi gražiu V. 
Augustino viršeliu — Lietuvai
tėmis. Šiame “Ateities” nume
ryje rašo: J. Gobis apie patrio
tizmo pagrindus, V. Žvirzdys—• 
Socializmo saulėleidį, prisime
nama Lietuvos ir Estijos ne
priklausomybės šventės ir duo
dama šia proga rinktinės poe
zijos. Savo kūrybą skelbia J. 
Končius — Apie mergaitę, kuri 
svajojo (novelė), D. Brazytė — 
Piemenukas (novelė). Eilėraš
čius spausdina Ada Karvelytė, 
Romualdas Kisielius. Aušra 
Bendoriūtė, Vytautas — Jonas 
Narbutas. Amanda Gelažytė, 
Balys Rimgailaitis, A. Oazė. 
“Ateities Spindulių” skyriuje 
randame jauno menininko Kęs
tučio Zapkaus darbus. Numeris 
turi Kreivų šypsenų. Sporto, 
Darbų ir žmonių ir kitus sky
rius.

gali tik gydytojas. Kas neturi 
šeimos gydytojo, gali pasitik
rinti atitinkamuose centruose, 
kur tam reikalui yra specialis
tai. Nevv Yorko komiteto re
miami tokie centrai yra Le- 
nox Hill Hospital, 76 Str. ir 
Park Avenue, Mount Si na i Hos
pital. 5 Avė. ir 100 Str. ir Nevv 
York University — Bellevue 
Medical Center, 356 2 Avė.
NAUJI NUOSTABUS VAIS

TAI NUO DŽIOVOS
Sea Vievv Hospital Nevv Yor- 

. ke buvo išbandyti dveji nauji 
vaistai nuo džiovos, gaminami 
Hofman — La Roche firmos 
Nutley, N. H. Naujųjų vaistų 
veikimas esąs nuostabus. Jais 
buvo gydomi asmens su kiau
rais plaučiais ir tokie silpni, 
kad jau nebegalėjo pakilti iš lo
vos. Keletos savaičių būvy, nau
jausiais vaistais gydomi, jie 
priaugo ligi 20 svarų ir jaučia
si nepalyginamai geriau, kaip 
anksčiau. Manoma. kad tie 
vaistai užmuša tuberkuliozės 
bacilas. Bet kartu pasirodė, jog 
šių vaistų vartojimas sukelia 
nepageidaujamų šalutinių reiš
kinių — svaigulį, vėmimą ir 
net veikia nervus. Dėl to reikė
sią dar tolimesnių bandymų ir 
pastangų tos rūšies pasekmėms 
pašalinti.

ATITAISYMAS
Š. m. “Darbininko” 15 nr. j 

dėtas eilėraštis yra klaidingai 
pažymėtas .J. Grišmanausko 
vardu. Asmuo, turėjęs perduo
ti “Darbininko" redakcijai J. 
Grišmanausko parašytų dainų, 
apsirikęs prisiuntė tarp jų ir 
buvusį svetimo eilėraščio nuo
rašą. “Darbininko” rvd.
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• Kan. A. Steponaitis per- 
kelras iš Peorijos. Ilk. į Rock 
Island. III. į šv. M. M. Aplan
kymo seserų vedamą mokyklą 
kapelionu. Jo adresas: Vilią de 
Chantal. Rock Island. m.

jaunas
Ha rtf or

• Kęstutis Zapkus. 
dailininkas (13 metų) 
do meno parodoje už išstatytus 
jo pieštus paveikslus — Auto 
portretą ir jo mylimo kačiuko 
"portretą” buvo apdovanotas 
dviem auksiniais Hartfordo 
miesto raktais. Apie šį jauną 
menininką buvo paskelbta per 
Hartfordo radiją, paminėjo vie
tos laikraščiai, paveikslus rodė 
per televiziją ir sveikino asme
niškai kongreso atstovas. Ki
tus savo kūrinius yra išsiuntęs 
į Philadelphijos vaikų meno pa
rodą.
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• J. Sakavičiūtė, Amerikos 
lietuvaitė iš Shenand oah 
Heights. Pa., yra puiki ledo 
čiuožėja Shenandoah. Pa., 
“Evening Herald”. vasario
d. įdėjo ilgą jos ledo revue ap
rašymą ir porą gražiausių šio 
pasirodymo momentų nuotrau
kų.

• Jonas Grigaitis su šeima, 
gyv. Stut'garte. vasario 22 d. 
atplaukė į New Yorką. Paviešė
jęs keletą dienų pas savo seserį 
Kotryną Graudus enę Neuark. 
N. J., išvyko Čikagon pas savo 
sponsorių J. Budriką.

• Leonas Maskaliūnas vasa
rio 10 d. baigė studijas Illinois 
Universitete Urbanoje ir gavo 
inžinieriaus diplomą su B. S. 
laipsniu. Jaunasis inžinierius 
gimnaziją baigė tremtyje 
Blomberge. studijavo Pabaltijo 
universitete Pineberge ir 1950 
m. atvykęs Amerikon tęsė stu
dijas.
• Adv. Julius Smetona išrink

tas Am. Liet. Taut. S-gos Cle- 
velando skyriaus pirmininku.

• Loretta Javra, uoli Chica- 
gos Visų šventųjų parapijos. 
Lietuvos Vyčių kuopos ir kitų 
draugijų veikėja įstojo j Šv. 
Kazimiero akademiją ir De Pa- 
ul universitetą.

KATALIKŲ SEIMELIS
Š. m. kovo mėn. 9 d., sek

madienį. 2 vai. p.p. šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje. (James 
Avė.). Norvvood. Mass.. yra 
šaukiamas Naujosios Anglijos 
ALRK Federacijos Seimelis. 
Visi Federacijos skyriai ir visos 
katalikiškos organizacijos pra
šomos atsiųsti savo atstovus. 
Taip pat maloniai kviečiami da
lyvauti dvasiškiai ir paskiri ka
talikai pasauliečiai, tiek seniau 
čia gyvenantieji, tiek ir neseniai 
atvykę. Paskaitas skaitys kun. 
E. Petrelevičius katalikiškos 
spaudos klausimu ir dr. J. Lei- 
monas jaunimo klausimu.

Šv. Pranciškaus lietuvių 
Įėję sausio mėn. pabaigoje 
vo vietos Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės suruoš:as viešas 
vakaras su vaidinimu “Aušros 
Sūnūs”. Z. Čiurlionienės-Ky
mantaitės 4-rių veiksmų dra
ma. Vaidino Z. Motiejaus vado
vaujamas scenos mėgėjų rate 
lis. Režisavo Z. Moliejus, deko
racijos V. Kanišausko. Artls- 
tai-mėgėjai. visi naujakuriai ir 
dirbanti, o. be to. ir su šeimo
mis bei mažais vaikais, bet 
rado laiko šios dramos pastaty
mui. iš ko matyti, kad vaidin
tojų. o ypač režisorius Z. Mo
liejaus buvo įdėta labai daug 
darbo, pasišventimo, lietuviškos 
širdies ir ryžto. Vaidinta esa
momis sąlygomis labai gerai. 
Kai kurie artistai savo vaid
menis atliko su giliu ir natūra
liu pergyvenimu, o ypač Rustei
ka — Z. Moliejus. Rusteikienė 
— V. Valeikienė. Jurgis. jų 
sūnus — V. Kanišauskas. Rožė 
jų duktė — B. Skudraitė. Bar
bora Dainaitė — S. Juodakie- 
nė. Albinas Stinkis — 
čiulis ir kiti.

Salė, nors erdvi, bet 
rė per maža. Atėjo ne 
ni naujakuriai, bet ir senosios 
kartos lietuvių apsčiai buvo. 
Vaidinimų metu daugeliui a- 
šaros vilgė skruostus, o ypač 
tiems, kurie prisimena anuos 
spaudos draudimo laikus ir yra 
vienokiu ar kitokiu būdu nu
kentėję nuo žiaurios rusų caro 
priesnaudos.

Vaidinimui pasibaigus, buvo 
šokiai ir bufetas, o. be to. va 
dovybė artistams suruošė kuk
lius užkandžius, kurių metu pa
sakyta keletas kalbų. Pirmi
ninkas P. Indreika savo kalboje 
su pasididžiavimu pasidžiaugė 
klebono kun. K. Bičkausko pa
lankumu. nuoširdumu ir viso
keriopa parama, išreikšdamas 
už tai jam padėką. Taip pat ir 
režisoriui Z. Moliejui. kuris sa
vo pasišventimu sugebėjo suce
mentuoti šį scenos mėgė jų ko
lektyvą. kuris taip vykusiai pa- . 
rinko ir suvaidino tokį patrio
tini veikalą. O klebonas kun. K. 
Bičkauskas kalbėdamas nepa
šykštėjo daug nuoširdžių, šiltų 
ir tėviškų žodžių artistams, ra
gindamas juos neapleisti scenos 
ir pasirodyti su šiuo veikalu ir 
kitose lietuvių kolonijose. Taip 
pat išreiškė savo didelį pasige
rėjimą ir naujaisiais ateiviais, 
kurie įnešė į Amerikos lietuvių 
gyvenimą naujo gyvumo.

Po vaidinimo teko girdėti ne 
vieno dalyvio pageidavimą, jog 
“Aušros Sūnūs” dar kartą būtų 
suvaidinta, kad galėtų pamaty
ti ir tie. kurie nematė.

iki: V. Mi-

pasida- 
tik vie-

PADĖKA Iš VOKIETIJOS

Federacijos Apskričio Valdyba:
Dvasios vadas

Kun. J. Vaitiekūnas
Pirmininkas

V. J. Kudirka
Raštininkas 

Jonas Beinoris

venihio ir padėkos laiškas, ku
ris čia ištisai paduodamas:

"Ponui Br. Nainiui.
Indiana Harbor Liet. Tremt. 
Draugijos Valdyba, 3711 Fir 
St.. E. Chicago. USA.

Malonus Pone Nainy,
Malonėkite perduoti Indiana 

Harbor Lietuvių Tremtinių 
Draugijai mūsų Bendruomenės 
Valdybos nuoširdžią padėką už 
persiųstą auką švietimo ir šal
pos reikalams. Mums tikrai 
džiugu, kad išvykasiems Ame
rikos tremtiniams Vokietijos 
lietuvių reikalai ir padėtis yra 
taip arti prie širdies. Tai yra 
visiems Vokietijos lietuviams 
didelė paguoda.

Priede siunčiu kvrą 100 dol. 
skirtų švietimo reikalams, ir
Balfo pakvitavimą kitiems 100 . to lituanistikos dalykus, 
dol.. kurie buvo Tamstų numa
tyti šalpai. Pastarąją sumą iš
dalinę. Jums dar duosime 
smulkesnę apyskaitą. Taip pat 
siunčiu kelias nuotraukas iš

Kun. Juozas Jusevieins
jau dvidešimt metų klebonauja 
mūsų parapijoje. Kovo 1 d.. 
1932 m. atvyko j šią koloniją 
•ir nuo to laiko uoliai dirba pa- 
rapiečių labui. Rado didelę pa
rapijos skolą, per trumpą laiką 
ją ne tik išmokėjo, bet daug 
naujų dalykų parapijai padalė. 
Padidino parai ijlnę mokyklą, 
pastatė seselėms naujus gyventi 
namus, pastatė mūrinę bažny
čią ir pereitais metais ją gražiai 
išpuošė. Ir šandien parapija 
neturi skolos. Jei prieš 20 metų 
bažnyčioje buvo laikomos sek
madieniais tik dvejos šv. mi
šios, tai šiandien jų yra penke- 
rios ir per visas bažnyčias pil
nutėlė žmonių. Parapijai pri
klauso įvairių tautybių žmonės 
ir visi labai patenkinti mūsų 
kunigų patarnavimu.

Parapijinėie mokykloje šiuo 
metu yra 375 vaikučiai. Juos 
moko šešios seselės ir trys pa
sauliečiai mokytojai kurie dės-

Ir nebylys Įsiming.es
Neseniai į mūsų koloniją iš 

tremties atvyko Domas I ■‘r.ke- 
v’.čius. Jis yra nebvlys ir kur
čias. JĮ priglaudė kun. J. Jase
vičius tremtinių name. Kitą 
dieną klebonas surado Para- 
mount Radio c’- rbtuvė.e darbo, 
o ponia Labrancienė davė kam
barį ir pasižadėjo prižiurę i. D. 
Linkevičius jaučiasi labai lai
mingas.

Sena» pa ra pi jiet

Elizabelh. N. J.

Kovo 1 d. 7 vai. vak. bažny
čioje buvo šv. valanda padėkoti 
Dievui už malones, kurias per 
20 metų patyrė parapija ir jos 
uolus tarnas klebonas.

Kongreso nary* Gordon CANfieU) kalba i Paterson. N. J., lietuvius 
Vasario 16 d. minėjime. “Lietuvos kova yra mūsų kova, o mūsų kova yra 
Lietuvos kova“ — jis pareiškė Patersono lietuviams, o sekančia dieną kalbė
jo apie Lietuva kongrese. Savo kalboje kongrese tarp'kita ko G. Canfield 
apie Vyt. .Augustino Liet. Vaizdu Albumą pasakė: “Ai gavau gražiausia kny
ga. kurioje vaizdais ir žodžiais parodytas Lietuvos augimas jos laisvės me
tais. Ją man padovanojo tremtinis A. Masionis...” Jo kairėje kleb. kun. J. 
Kinta ir paskaitininkas kun. T. Žiūraitis, Už gėlių County clerk Mr. JONĖS, 
Edv. Kinderas, L Kulikaitis ir J. Jokūbaviėius. Patersono lietuviai jau išpil
dė jiems paskirta $700.00 kvota. Tai atsakymas negausiems VLIKo sabotuo
tojams. Foto Stanaičio

Parapijos mokykla paminėjo 
Vasario 16-ją. Vasario 24 d. pa
rapijos mokykla gražiai pami
nėjo Vasario 16-ją. Paskaitą 
skaitė “Eglutės” redaktorius 
Pr. Naujokaitis. Buvo šuva:- - 
dinta T. Dzikienės dienai pri
taikytas vaizdelis: “Mūsų šir
dys, tau Tėvyne Lietuva”, kurį 
režisavo autorė, tos mokyklos 
lituanistinių dalykų dėstytoja. 
Atskirus vaizdelio šokius pa
rengė: sės. Assisi — drugelių 
šokį. sės. Marida rūtų šokį, 
sės. Miriam — vėdarą. Pakly
dusios mergaitės vaidmenį ypa
tingai gražiai atliko Aldona 
Kurapkaitė. Gražiai praskam
bėjo kaukių muzika, kuria bu
vo palydimos vaizdelio dainos, 
šokiai ir deklamacijos.

Prieš programą publika iš
girdo ištraukas iš plokšteliu, 
pagamintų toje mokykloje pa
mokų metu Amerikos Balso ir 
š. m. sausio mėnesį transliuo
tų į Lietuvą. Dz.

— Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos mokyklos vai
kai. susibūrę j Jaunučių Sąjun
gą, suruošė tortų ir bulvinių 
dešrų balių vaikučiams mokyk
loje. To baliaus uždarbį — 
S100 — paskyrė Balfui. lietu
vių mokyklose nelaimingiems 
vaikučiams Vokietijoje šelpti.

Mokyklos vadovybė, seselės 
M. Kristinos globoje, siųsdama 
Balfui tą gražią lietuvių vaiku
čių dovaną, kartu perduoda ir 
Amerikos lietuvių vaikučių įsi
pareigojimą gelbėti Vokietijoje 
likusiems vaikučiams ir parodo 
noro su jais palaikyti ryšius.

Brockton. Mass

Prieš praeitų Kalėdų šven
tes. vietos Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės vadovybė iš sa
vo kuklių santaupų j Vokietiją 
likusiems lietuviams pasiuntė 
$200. iš kurių 8100 švietimo 
reikalams ir $100 negalintiems 
išemigruoti seneliams ir ligo
niams.

Neperseniai iš Vokietijos 
gauta pakvitavimai. 4-rios foto 
nuotraukos iš Vasario 16 Gim
nazijos Dlepholze mokinių gy-

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
REATAIUENTALS t VAI. POPIET. WWRL 1600 ke

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro banconJs transliuojami jvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika 'vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai, ir 1.1 Vestuves, puotos, liūdni pranešimai*

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

P. G INKUS *»• JUZA VITASraktaniM Muzikos IHr.
V. UBAREVICIU8 

Pranešimų Dir.

Vasario 16-tos gimnazijos ir 
bendrabučio gyvenimo. Ti
kiuos. kad Jums tai bus įdo
mu.

Sveikindamas Tamstą su šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 1952, 
linkiu ateinančiais metas viso
keriopos sėkmės. Taip pat ir 
visiems LT Draugijos nariams 

Jūsų. P. Zunde.
Nuotraukos gana įdomios ir 

daug pasakančios. Iš jų kiek
vienas gali matyti ir suprasti 
kokia sunki ir varginga yra mo- 
knių padėtis: jų veidai sunykę, 
drabužiai seni, sudėvėti, patal
pos menkos ,o inventorius pri
mityvus.

Shenandoah, Pa

Jonas Ervydis

Manchester. N. H.
Tėvynės prisiminimai

Vasario 24 d. nedidelė Man- 
chesterio N. H. lietuvių koloni
ja susirinko didelėj “Dearborn” 
salėj paminėti Vasario 16-sios 
sukakti. Minėjimo programą 
atliko buv. tremtinių vaikučiai 
— Rūta Daugėlaitė. Birutė Rei- 
vydaitė, Liudukas Reivydas ir 
Vanda Sakalauskaitė. Kalbėto
jas M. Balys nušvietė laisvojo 
Lietuvos gyvavimo laikotarpio 
pasiektus laimėjimus ir .jos gy
ventojų gerbūvio pakilimą. Mi
nėjimo programą užbaigė sve
čias iš Lavvrence kun. V. Pau
lauskas. kuris klausytojams 
pateikė naujų, širdį gaivinan
čių minčių apie tėvynės meilę, 
nutautėjimo pavojus ir reikalą 
nesigėdinti vadintis lietuviu

Po programos lietuvės šeimi
ninkės vadovaujamos Svetikie- 
nės pavaišino svečius. Minėji
mą suruošė vietinis Balto sky
rius. pasitaikinęs kitų organiza
cijų atstovus. Didžią ją mosimo 
darbo dalj atliko M. Balys. Pro
gramą pravedė K. Daugėla.

“Madam Butterfly” mūsą 
scenoje

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija surengė labai 
puikų Užgavėnių muzikinį va
karą High School salėje. Jauna 
lietuvaitė, kilusi iš Shenandoah. 
Pa.. Veronika Petrauskai ‘ ė- 
Suppa su savo vyru Carl Sup- 
pa ir būriu jaunų dainininkų 
išpildė operos “Madam Butter
fly” svarbesnes arijas. Jaunos 
lietuvaitės dainininkės V. Pet
rauskaitės dainuotos arijos pra
skambėjo labai gražiai, ypač 
gražiai nuskambėjo svarbiau
sioji operos arija “Jis sugrįš 
vieną dieną...”

V. Petrauskaitė - Suppa šiuo 
metu moko jaunas mergaites 
dainų ir pati tęsia savo moks
lus Philadelphijoj. Jos vyras 
C. Suppa dirba radijo ir televi
zijos programose organizuoda
mas dainininkus-es.Shenandoah 
laikraštis “Evening Herald” 
vasario 21 d. laidoje labai pla
čiai ir palankiai aprašė abiejų 
menininkų pasirodymą “Ma
dam Butterfly” pastatyme.

Mūsų kolonijos lietuviai di
džiuojasi turį tok'us genis me
nininkus ir yra dėkingi organi
zatoriams už taip gražų kon
certą. Panašių dainos vakarų 
laukiama daugiau.

Grįžo iš ligoninės. — A. Pel- 
džius. buvęs “Darbininko” ad
ministratorius, po sunkios ir 
sėkmingos operacijos išbuvęs 
penkias savaites Brocktono li
goninėje, grižo namo. Už savai
tės laiko tikisi grįžti į savo 
spaustuvę—Forum Press.

— Liudas Reivydas, buv. 
tremtinis, prieš 15 mėnesių dar
bovietėj sunkiai susižeidė. Va
sario 20 d. jam buvo padaryta 
sunki nugarkaulio operacija. 
Ligonis gerėja, bet ligoninę ga
lės apleisti tik po trijų savai
čių. Teisinius bylos su apdrau
dimo bendrove reikalus be at - 
lyginimo tvarko žinomas N. H. 
advokatas Velička, iš Nashua. 
N. H. Koresp.
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Jie geri draugai, bet Margiukas biskvito nelabai tenori. Jani geriau 
l>atiktu gauti mėsos ar bent visai dar tienugraužta kaulu.

HARTFORD, CONN
Vasario 16 mineijmas praėjo 

gyvai ir pakilia nuotaika. Dar 
kelios dienos prieš tai Connec- 
tieut gubernatorius Mr. Lodge 
paskelbė Connecticut’o gyven
tojams, kad vasario 16 švenčia
ma kaipo 34 Lietuvos Nepri
klausomybės diena. Lietuviai 
Hartforde paminėjimą atliko 
sekmad. vas. 17 d. 11 vai. baž
nyčioje, per sumą iškilmingai su 
vėliavomis dalyvavo Fr. Sabo
nis posto veteranai ir Auvilia- 
rės .0 taip pat skautai su tau
tine vėliava. Pamaldas laikė 
kun Sąbulis. o pamokslą sakė 
kun. Pronskus. Dieniniame lie
tuvių radijo pusvalandy gyvu 
žodžiu teikėsi per radiją pakal
bėti Conn. seimelio senatorius 
Fr.
kai salėto popietiniame minėji
me,
Mončiūna 
riui tarė:
metų aš tave čia atvedžiau pa
sakyti lietuvišką eilėraštį, o da
bar pasakyk atitinkamą žodį”, 
tai advokatas ir vėl prabilo pui
kia lietuvių kalba, pabrėžda
mas, kad Lietuva tikrai prisi
kels. .jei liks nors vienas lietu
vis už Lietuvą pasiryžęs kraują 
paaukoti .

J. Petkaičio vadov. oktetas 
sugiedojo “Tėve Mūsų”. Po to. 
kun. Pronskus prel. J. Amboto 
vardu sveikino susirinkusius ir 
ragino suglaudus eiles dirbti su

šūkiu: “mes be laisvos Lietuvos 
nenurimsim.” Estų vardu jaut
rų sveikinimo žodį tarė A. Ka
las. Taip pat sveikino čia gi
męs dr. J. šaukimas. Pagrindi
nis kalbėtojas buvo A. Saulai- 
tis. iš VVaterbury.

J. Petkaičio vadov. oktetas 
padainavo keletą dainų.

Labai gražiai buvo suvaidin
tas I. Ruseckienės režisuotas 
eilėraščių, dainų ir šokių mon
tažas. Priimtos atitinkamos re- ’ 
zoliucijos. Aukų surinkta $443.- 
13. kurie bus pasiųsti Altui.

Gijos

Monchun. advokatas. O

ALT-BALF pirm. Jonas
s. savo sūnui senato-

“Pranuk. prieš 30

ap.,

is
vi.,

GREENFTELD, MASS.

Pranešimas
Vaikų žurnalo “Eglutės” 

ministracijai išsikėlus į 1 
nam. Conn., "Taupioji Virėja”, 
“Daktaras Aiskauda” ir kitas 
“Eglutės” administracijos turi
mas knygas perėmė FORUM 
PRESS ” KNYGYNAS. Todėl 
“Taupioji Virėja” ir “Daktaras 
Aiskauda” knygų platintojus, 
prašome atsiskaityti už nusiųs
tas ir parduotas knygas Forum 
Press Knygynui. 32 \Vilder St., 
P. O. Box 22. Brockton 68, 
Massl — A. Peldžius, Forum 
Press Knygyno vedėjas.

LOWELL, MASS.

• ad- 
Put-

Mirė Albertas Tamulis
Vasario 16 d. besisvečiuoda

mas pas gimines Bufolo. N. J. 
staiga mirė Albertas Tamulis. 
Velionis gimė Lietuvoje 1888 
m. Jaunas būdamas atvyko j 
JAV. čia sukūrė šeimą, pri
klausė šv. Trejybės parapijai ir 
šios parapijos daugeliui draugi
jų. Jas organizavo ir joms va
dovavo. Velionis palaidotas va
sario 2 1d. po iškilmingų pa
maldų. kurias atlaikė .jo brolė
nas kun. A. Tamulis. Laidotu
vėse dalyvavo artimieji, gimi
nės, draugijų nariai ir parapie- 
čiai. Liko nuliūdusi žmona, du 
sūnūs ir trys dukterys. Gimi
nėms ir artimiesiems reiškiama 
gili užuojauta.

SVARBUS PRANEŠIMAS

IEŠKOMI
Ealakaitė - Matulevičienė, 

Anelė, iš Marijampolės 
Strazdų k.

Grišmanauskas, Juozas, 
Medzėdžių km., Platelių 
Kretingos ap.

Jocius, Antanas, iš Rimgai- 
lų k., Betygalos v., Raseinių 
ap.

Jusaitis, ir Jusaitytė, brolis 
ir sesuo Antano Jusaičio, iš Ša
kių ap.

Krause - Vaitkevičius. Juo
zas. iš Pilviškių. Vilkaviškio ap.

Krasauskas, Vincas 
Mataitis, Juozas, iš Daugė

liškiu km.. Krekanavos vi.. Pa
nevėžio a p.

Miliukas, Maikis
Paulauskaitės, iš Beržiniškių 

k., Kelmės v.
Rakauskienė - Raudonytė, iš 

Kulų km.. Skuodo v.. Kretin
gos ap.

Savickas. Jonas, iš Drasutai- 
čių k., Joniškio v., Šiaulių ap.

šipaiia ir jo sesuo Šipailytė. 
kilę ar turėję giminių Vyšpy- 
nių k.. Griškabūdžio vi., Šakių 
ap.

Viršilas, Juozas
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd St., 
New York 24, N. Y.

Maža lietuviu kolonija 
šiaVie miestelyje seniau reiškė
si labai aktyviai. Alto ir Balfo 
skyriai veikė labai gražiai. Vi
sos lietuvių šventės būdavo 
švenčiamos kuo iškilmingiau ir 
visi aktyviai jose dalyvaudavo.

Šiemet taip pat buvo suruoš
ta Vasario 16-sios minėjimas, 
su gerais kalbėtojais ir gražia 

— menine programa, bet labai 
gaila, kad žiūrovų buvo labai 
mažai.

Prieš kelis metus lowel liečia i 
Balfo naudai surinko $1000.00 
aukų, o šiandien net nei Balfo 
skyriaus susirinkimų nenajėgia 
sukviesti. Gaila, o galėtų tai 
padaryti...

DI.K Vytauto Klubo narių 
suisrinkimas įvyks kovo 9 d. 3 
vai. p.p. Visi nariai susirinkimo 
privalo dalyvauti. V. R.

Moterą Sąjungos Conn. Valsti
jos Kuopą žiniai

Malonu yra pranešti visų 
kuopų žiniai, kad štai ir vėl ar
tinasi Moterų Sąjungos Conn. 
Valstijos Apskrities svarbus 
pusmetinis suvažiavimas, kuris 
įvyks balandžio-April 20 d., 
1952, Lietuvių svetainėje, Gol- 
way St.. Manches‘er, Conn. 
Prasidės 1:00 valandą po pietų.

Kviečiam visas kuopas skait
lingai atstovių prisiųsti į ši su
važiavimą ir pagaminti naudin
gų įnešimų bei sumanymų mūsų 
kilnios organizacijos labui.

Pastaba: atstovės, vykdamos 
j suvaž‘av:-ma. kv’ečiamos atsi
vežti ženklelius. kurie vartoja
mi suvažiavime.

Pirmininkė Adelė Ilnssey,
Raštininkė —

Marijona Jokubaitė

w
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NUOTRUPOS APIE OLIMPINIUS ŽIEMOS ŽAIDIMUS
P. Gaavytas «

Jau šeštą kartą pasibaigė o- 
limpiniai žiemos žaidimai. Šį 
kartą jie buvo pravesti Norve
gijos sostinėje Oslo, žaidynės 
prasidėjo vasario 14 d. ir tęsėsi 
iki 27 d. Per šias 12 dienų spor
to mėgėjų dėmesys buvo nu
kreiptas į šiaurinę Europą, kur 
tikrieji sportininkai kovojo dėl 
aukščiausios garbės — aukso 
medalio. Varžybos, kurių metu 
buvo pasiektas 1 pasaulinis re
kordas ir 2 olimpiniai rekordai, 
prabėgo įtemptai ir įdomiai. 16 
valstybių atsiuntė savo atsto
vus į šią didingą sporto šventę. 
Ten buvo galima sutikti norve
gus, amerikiečius, suomius, 
austrus, vokiečius, švedus, ita
lus, olandus, šveicarus, kana
diečius, anglus, prancūzus, 
vengrus, čekoslovakus, belgus 
ir japonus. Savo laiku daug 
abejonės buvo pareikšta dėl 
vokiečių dalyvavimo, bet per 
atidarymo paradą publikos en
tuziastingas vokiečių grupės 
priėmimas išblaškė visas abe
jones. Pirmą kartą po II Pa
saulinio karo vokiečiai dalyva
vo olimpiniuose žaidimuose.

Geriausiai pasirodė ir tuo 
pačiu neoficialų komandinį lai
mėjimą išsikovojo šeimininkai 
norvegai. Jie surinko 125,5 
taškus. Antra vietą atiteko 
JAV grupei, kuri surinko 89,5 
taškus, gi trečią vieta gavo 
suomiai. Mažiausiai taškų pel
nė iš Tolimųjų Rytų atvykę ja
ponai. kuriems pasisekė surink
ti? tik taško.

Pažvelkime kiek arčiau į į- 
vairių šakų varžybas ir jų lai
mėtojus. Dailaus čiuožimo 
meisteriu vyrų grupėje tapo 
Diek Button iš Englemood, N. 
J. Šis jaunuolis neturi sau ly
gaus varžovo ir šiuo metu tik
rai geriausias pasaulyje. Mote
rų grupėje laimėjimą išsikovo
jo anglė J. Alttvegg, kuri, pa
siekusi savo laimėjimą, nutarė 
iš aktyviųjų sportininkų eilių 
pasitraukti, nors jai ir buvo 
siūlomos tikrai viliojančios 
sumos už perėjimą į profesio
nalų eiles. Dvejeto varžybose 
vokiečiai Paul ir Rita Falk pel
nė aukso medalį, nors ameri
kiečiai Peter ir Karol Kennedy 
iš JAV buvo rimti jų konku
rentai. Greito čiuožimo varžy
bose vyravo norvegas Hjalmar 
Andersen, laimėjęs tris aukso 
medalius, pasiekęs 1 naują pa
saulinį rekordą ir 2 naujus 0- 
Jimpinius rekordus, 
giausia laimėjimų
sportininkas per šias žaidynes. 
Jis laimėjo 1500 m. 5000 m. ir 
10000 m. distancijas. 10 km. jis 
nučiuožė per 16.45,8 tuo page
rindamas savo paties pasauli
nį rekordą. Anderseno laimėji
mai pasiekti per tris drenas, 
kas sporto istorijoje yra pirmą 
kartą įvykę. 500 m. distanciją 
tačiau laimėjo amerikietis Keh

Tai dau- 
pasiekęs

Henry per 43,2 sek. Andersen 
šiose varžybose nedalyvavo.

Slidžių sporto šakose Mrs. A. 
M. Lawrence iš JAV išsikovojo 
2 aukso medalius, kas iki šiol 
dar moterų tarpe nebuvo pa
siekta. Ji laimėjo didįjį (giant) 
slalom per 2,06,8 min. ir mo
terų slalom per 2.110,6 sek. 
(Skirtumas tarp šių 2 varžybų 
glūdi tame, kad paprastas sla
lom bėgimas susideda iš 2 bė
gimų ir distancija yra trumpes
nė). Jei ne nelaimingas kriti
mas, Mrs. Lawrence būtų išsi
kovojusi ir trečią aukso medalį 
moterų slidinėjime į pakalnę 
(downhill skiing). Šioj šakoj 
aukso medalis buvo įteiktas T. 
J. Buser iš Austrijos, kuri nu
statytą distanciją atliko per 
1:47,1 min. Moterų 10 km lenk
tynes slidėmis laimėjo suomė 
L. Videman, šią distanciją nu
bėgusi per 41,40 min.

Vyrų grupėje giant slalom 
varžybas laimėjo norvegas S. 
Eriksen per 2.25 min. Paprastą 
slalom laimėjimą išsikovojo 
austras Ottmar Schneider, ku
ris nustatytą distanciją atliko 
per lygiai 2 min. 18 km. Lenk
tynes slidėmis laimėjo norvegas 
Halgier Brenden per 1:01,34 
vai. Jungtinių šuolio ir bėgimo 
varžybų aukso medalis atiteko 
norvegui S. Slaatvik su 51,621 
taškais. 50 km. slidėmis laimė
jo suomis V. Hakulinen per 
3:33:33 vai. šios lenktynės yra 
laikomos viena iš sunkiausių 
sporto šakų, nes jos pareikalau
ja nepaprastai daug energijos, 
patvarumo ir pasiryžimo iš 
sportininkų. Tai olimpinių žie
mos žaidimų maratonas. Slidi
nėjimą j pakalnę (downhill ski
ing) laimėjo italas Zeno Colo iš 
Italiojs per 2;30,8 min. Norve
gas laimėjo šokimą su slidė
mis. Ši šaka vertinama taškų 
sistema, atsižvelgiant j šuolių 
kokybę ir tolumą. Bergman su
rinko 226 taškus ir to pakako 
aukso medaliui. 40 km. 4 vyrų 
estafetą laimėjo suomiai. Šią 
distanciją jie sukorė per 2:20, 
16 vai.

Kad Andreas Ostler iš Vo
kietijos yra geriausias bob-ro- 
gių vairuotojas pasaulyje, įrodė 
jo 2 aukso medalių laimėjimas. 
Jis laimėjo 2 ir 4 vyrų bob-ro- 
gių lenktynes. Amerikiečiai 
dar bandė konkuruoti, tačiau 
Ostler šiuo metu atrodo nenu
galimas šios rūšies lenktynėse, 
kurios net labai pavojingos gy
vybei.

Negalima nepaminėti ir ledo

rutulio turnyro, kuriame daly
vavo 9 kraštų rinktinės. Kaip 
tikėtasi, turnyrą laimėjo Ka
nada, kurią atstovavo Edm-in- 
ton Mercurys. Ši komanda lai
mėjo visus sutikimus, išskyrus 
rungtynes prieš JAV, kurios 
baigėsi lygiomis 3:3. Amerikie
čiai laimėjo antrą vietą, pra
laimėję dar prieš švedus 2:4, 
kurie užėmė 3-čią vietą, pra-‘ 
Mamėdami prieš kanadiečius ir 
čekoslovakus-. Savo laimėjimu 
kanadiečiai dar kartą įrodė sa-! 
vo pranašumą ir pirmavimą le
do rutulio srityje.

Kiek iš rezultatų galima pas
tebėti, daugiausia nuvylė šve
dai, kurie laimėjo tik 5 bronzo 
medalius, nors žaidimų pra
džioje jie buvo numatyti rim
čiausiais kandidatais į daugelį 
aukso medalių. Norvegų ko
mandinis laimėjimas kiek neti
kėtas, bet užtarnautas, nes 
Norvegijos jaunuoliai stengėsi 
ir kovojo kiek jų jėgos leido. 
Daug jiems padėjo geras aplin
kos pažinimas.

Sportiškos kovos ženkle pra
ėję žaidimai jaunuolių tarpe 
skiepijo tikrąjį sporto suprati
mą. Reikia tikėtis, kad, į savo 
kraštus grįžę, sportininkai ir 
toliau uoliai treniruosis, kovos, 
varžysis ir dirbs idant, 1956 m. 
susirinkę į šiaurinėje Italijoje 
esantį Cortina, galėtų tęsti o- 
limpinių žaidimų tradicijas.

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ

Norvegija 
JAV 
Suomija 
Austrija 
Vokietija 
Anglija 
Olandija 
Italija 
Kanada 
Švedija 
Parncūzija 
Šveicarija 
Vengrija
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Stephen Bredes Jr.

ADVOKATAM
197 ttavemeyer Street 

Brooklyn 11, N* Y*
TeL EVergreea 7-6994

Dykai išbandymas
REUMATIŠKŲ SKAUSMŲ 

ARTHR1TIS
Jei dar niekad bevartojai ROSSE 

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

No laikraščio skaitytojams vaistei 
siunčiami dykai.

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

ROSSE PRODUCTS COą
Dept X-3

2708 FanveU Avė, Uhicago 4Ū, I1L

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.

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

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

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bashwiek Ave^ Brooklyn 7, N. T

aukso sidabr. bronz. 
med.
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Tel. EVergreen 7-4335 Į

Stephen Aromiskis<
(Armakauskas) ]

Graborius - Balsamuotojas' 
Moderniška Koplyčia

] 423 Metropolintan Avė.
[ Brooklyn, N. Y-
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1
2
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Prašo garantiją
(German Ethnics)

7. Daniulis, Sigfrydas, gim. 
1925. n. 22 d.; Ema — 1921. 
10. 27 d.; Hannelore — 1941. 
10. 4 d. Adresas: Uncbach 16, 
Post Essenbach, b. Landshut, 
Germany.

2. Kėkštas, Trauta, gim. 
1917. VII. 28 d. Adresas: (13 
b) Ohu, b. Landshut, Germa
ny.
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Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary PubHc

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
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PARDUODAMI NAMAI

PIGCS, GERI, GEROJE VIETOJE

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

1VAST0NAS
REALTY and INSURANCE

1668 Gatės Are, Brooklyn, N. T.
TeL GDemore 5-7285

S 
X
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Išmėginta ir įsitikinta Pabaltijos Valstybėse, kad daugiausiai padeda 
nuo peršalimo, galvos, dantų skaudėjimo, neuralgijos ir menstruaci
jos skausmų

Mes sumokame 
nais, į dedant j

KfiPMALIN TABLETĖS,
kurias galite vėl gauti, čia. J. 5. 1.

20 TABLEČIŲ — — — 0.50
50 TABLEČIŲ — — — 1.00

pašto išlaidas. Galite siųsti “Money Order” arba gry- 
voką. Išmėginkite! Neapsigausita.

FRfcfcft DRUG COMPANY
4548 t'itifretstty Way, Seattle 5, Hashington

»

Bostone ir apylinkėse
S. Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SOuth Boston 8-2590
AVenue 2-2484

Lithuanian 
Furniture Co. 

movers— 
SO 8-4618 

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movers 

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 E AST BROAD1VAY 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktL 
Koplyčia šermenims dykaL 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-6815

SOnth Boston 8-2669

WAITKUS
FUNERAL HOMF

197 WEBSTER A VE. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir i kitus miestus
Reikale (aukite: Tel. TR Mi.n

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8J»48

Real Estate & Insurance 
409 W. BKOADWAY

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

TeL PA. 7-0402-M

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUJ 

telefono SO. 8-8343

Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

ar

RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jo« 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Ka« 
jos daug geria, tas turi skais 
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių S2.50. O už SI.CK) —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

LDS CENTRO VALDYBA

t
Dar šiandien į

Užsisakykite dailųjį Lietuvos J 
vaizdų albumą <

Pirmininkas — Prel. P. Juras. 94 
Bradford St., Lavvrence, Mass. Tel. 
7356

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

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

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

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

Iždininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun.
Bernatonis, Neit P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

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

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
73 W. 164 St, N.Y.C.

Rivenite 6-6164
Ė Jis atstovauja geriausias New 
i Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
i (refrigirator), dulkių siurblių, te- 
= levizijos įmones.
= Pirkdami per jį gaunate didesnę 
i nuolaidą negu kitur ir palankiau- 
• sias išsimokėjimo sąlygas.
L

■
I
1

j.

Užsakymus siųsti:
FRANCISCAN FATHERS, 

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

Tėvyne LietuvaJ

Paruošė
VYT. AUGUSTINAS

i 
i 
į

VALGIAI PIGŪS, SKRUOSTAI LYGŪS,— 
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 VEJAI”, novelės....................... $2.00
A. Sabaliauskas, “NUO IMSRĖS LIGI 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. 262 Eront St- Brooklyn 1, N. T.

Savininkai: FRANK MILAS
JOHN L. RIMŠA

Telefonas: EVergreen 4-8934

Ig
i 
i
XII

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
191 COOPER ST, BT5LYN 7, N. Y.

TH.GL.MM8

DR. ANTHONY ARENT
LIETUVIS GYDYTOJAS
Vidujinių Ligų Specialistas

Valandos pagal susitarimą

OFISAS: 507 MAIN STREET
5.. H'ORCESTEK, MASS.
Tel. 7-2173, namai; Tel. 6-0671.

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

Skaitykite ir remkite 
“Darbininką”!

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

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

Tel. EVergreen 7-8137

X
x

I
i

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laMojimo jntniąn 
Didelė, graži koplyčia, erdvi saie 

Pakeleivingiems suteikiamo 
nakvynė

Kreipkitės dieną tr nakt,

3

William J. Drake
(DRAGŪNAS)

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 WAREHAM PL 

JAMAICA, N. Y. 
Tel. JAmoac* 3-7722

lilil iii

M PU R
•9

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

Pavieniai ir su Šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Cttauttial - Televizija - Marika - Sportas

1

<

•

TeL EVergreea 4-9352 1

<
•

i 4-2442 «

ALL1ANCE HALL 1
1

«

<
4

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. T.
1

4

CATERERS Commuiiion Breakfasto
a 

a <

; Parties-Wedd ings Banquets 1 
«

4
-
<

M E E T I N G HALL 1
1
i 

h*

4

4 IBIU HMM

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608
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DARBININKAS
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AMKiKOS UCTVVIU LAIKRAŠTIS

LDS 0R6AM4 SABMMU ■ 1M*S
48C 8USMVVICK AVENUE. BROOKLYN 21. NEW YORK

Af II' )0W.-W 

NAUJIENOS.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje kovo 23 d. prasidės 
misijos, kurios tęsis visą savai
tę. ?»Iisijas ves Tėvas Pranciško
nas.

40 vai. atlaidai Angelų Kara
lienės parapijoj šiemet prasidės 
Vely kų pirmą dieną.

Ateinantį sekmadienį šv. 
Vardo Vyrų draugijos nariai 
per 8 vai. mišias eis bendrai 
prie šv. komunijos ir po pamal
dų turės susirinkimą.

Gavėnios metu, pirmadie
niais. 9 vai. vak. Angelų Kara
lienės parapijos salėje bus ruo
šiami AA-blaivinimo ratelio su
sirinkimai. Diskusijose bus duo
dami praktiški patarimai, kaip 
išsigydyti ar apsisaugoti nuo 
girtuokliavimo. Visi suintere
suoti prašomi atsilankyti.

Apreiškimo parapijos šv. 
Vardo vyrų draugijos nariai at
einanti sekmadienį, kovo 9 d. 

bendrai 
ją aukos 
Po mišių

Petras M ink tinas
Balfo reikalų vedėjas, kaip 

nuolatinis atstovas daly vauja 
Amerikos šalpos organizacijų 
sudarytame DP komitete Nevv 
Yorke. šis komitetas svarsto 
galimybes, kad JAV Kongrese 
būtų priimtas įstatymas. lei
džiąs atvykti į JAV tiems 
tremtiniams, kurie turėjo suda
rymas garantijas.

Susipažinimo pobūvį 
su Nevv Yorke gyvenančiais ir 
dirbančiais latviais ir estais in
žinieriais lietuviai inžinieriai 
ruošia balandžio mėn. viename 
reprezentacinių Nevv Yorko 
viešbučių.

Juozas Ginkus,
kuris kandidatuoja į SLA Pil
domosios Tarybos iždininkus, 
savo naujais pasiūlymais pagy
vinti SLA veiklą, gauna daug 
pritarimo Brooklyne rinkimų 
reikalų vykstančiuose narių su
sirinkimuose.

per 8 vai. mišias eis 
prie šv. komunijos ir 
už kenčiančią Lietuvą, 
bus bendri pusryčiai.

Ateinantis penktadienis, ko
vo 7 d., yra pirmas mėnesio 
penktadienis. Apreiškimo par. 
bažnyčioje visą dieną bus išsta
tytas šv. sakramentas adoraci
jai. o 7.30 vai. vak. bus šv. va
landa.

TT Pranciškonų spaustuvę 
aplankė Mrs. Justina Klant iš 
Brooklyno. Ta proga užsisakė 
Darbininką ir besikuriančiai 
spaustuvei paaukavo 25 00 dol. 
Už malonią auką širdingai 
koja Tėvai Pranciškonai.

Stud. P. Juška
kartu su latvių ir estų studen
tų atstovais Kolumbijos Univer
siteto bibliotekoje ruošia Pa- 
baltijos spaudos parodą. Paro
da prasidės kovo mėn.

Keturiu milijonų dol.
vajų Nevv Yorke paskelbė Vai
kų Para'vžiaus Tautinis Komi
tetas. Tuos pinigus norima 
sukelti ligi šių metų gruodžio 
mėn. pabaigos.

Prieškomuni tiniai lapeliai, 
Nevv Yorke gyvenančių buvusių 
lietuvių DP į-ūpesčiu, išleisti ir 
buvo platinami Times Sųuare 
kaip atsakymas į “Laisvės” 
anksčiau paskleistus atsišauki
mus, nukreiptus prieš tremti
nius.

“Laisvė" dėstė, jog tie as
mens. kurie piketuoja jų “kul
tūrinius parengimus”, yra ka- 
i o metu buvę šios šalies priešai, 
buvę žmogžudžiai ir įvairūs nu
sikaltėliai.

Tremtiniai savo lapelyje nu
rodė komunst’i darbus jų pa
vergtuose kraštuose ir įspėjo A- 
merikos gyventojus, kad ir čia 
tas pat gresia, jei nebus laiku 
apsižiūrėta.

Lietuvis inžinierius, 
dirbąs kaip mechanikos specia
listas vienoje adresų mukipli- 
kavimo mašinų gaminimo kom
panijoje. vaizduojamas šalia ki
tų tautų buvusių DP. kurie, 
kaip specialistai, talkininkauja 
Amerikos pramonėj, “Business 
Week” savo sausio 26 d. laido
je. šalia fotografijų, deda ir 
platų straipsnį apie tremtinius.

Nevv Yorko ALTo Taryba 
oficialiai pranešė, kad vasario 
16 d. minėjime Lietuvos laisvi
nimo reikalams surinkta 
S1379.65. Stambesnes aukas į- 
teikė Operetės Choras $56,50, 
kun. N. Pakalnis S25 ir Tėvai 
Pranciškonai $20,00.

Minės Lietuvos l niversiteto 
36-ties metų sukaktį

Bostono Tremtinių Ratelio 
valdybos iniciatyva susirinkę 
Akademikai, vasario 24 d. 11 v. 
30 min. Ivas agentūros patalpo
se. E. Broadvvav, So. Boston, 
Mass., nutarė sudaryti Komite
tą Lietuvos Universiteto 30-ties 
metų sukakties paminėjimui su
ruošti.

J tą komitetą po du atstovu 
deleguos šios organizacijos: 
Tremtinių Ratelis. Lietuvių In
žinierių ir Architektų Draugi
ja. Lietuvių Teisininkų Draugi
ja. Kultūros Rėmėjai. Lieiuvių 
Rašytojų Klubas. Lietuvių Mo
kytojų Draugija ir Karininkų 
Ramovė.

Pirmas to komiteto posėdis 
įvy ks kovo 8 d. 7 vai. vak. 
Tremtinių Ratelio pirmininko 
Stasio Lūšio bute, 22 Gatės St., 
So. Boston, Mass.

Ateitininkai sendraugiai Tau
tos Fondui suaukojo S145.00.

$503.00 Al Tu i Lietuvos lais 
vinimo akcijai suaukojo vasario 
16 d. 8 bostoniečiai lietuviai in 
žinieriai per Am. Liet. Inž. fi
gos Bostono skyrių.

Tadas J. Vizgirda išstojo iš 
Amer. Liek Inž. S-gos Bostone 
skyriaus dėl nesutarimo su sky
riaus pirmininku. Inžinieriai 
savo susirinkime pareiškė pilną 
pasitikėjimą pirm. J. Mikalaus
kui ir prašė jo neatsisakyti sa 
vo pareigų.

Prof. Ig. Končius įdomiai nu 
pasakojo sąlygas, kuriose turė
jo gimti Lietuvos universitetac 
prieš 30 metų. Toji sukaktis 
buvo atžymėta Am. Liet. Inž. ii 
Archit. S-gos Bostono skyriau: 
susirinkime vasario 16 d. Dau
gumas to skyriaus narių yra 
buvęs V. D. Universiteto stu
dentai.

Maspeth, N. Y.

dė-

— V. J. Atsimainymo para
pijos šv. Vardo vyrų dr-jos na- 

penkta- 
vak.
d., šv. 
bendrai

rių susirinkimas įvyks 
dienį. kovo 7 d.. 8 vai.

Sekmadienį, kovo 9 
Vardo dr-jos nariai eis 
prie šv. komunijos.

— Graudūs verksmai ir pa
laiminimas šv. sakramentu sek
madieniais bus 4 vai. p.p.. o tre
čiadieniais 7.30 vai. vak.

— Kryžiaus keliai ir šv. Kry
žiaus relikvijų adoracija penk
tadieniais 7.30 vai. vak.

— Veteranų susirinkimas 
šaukiamas trečiadienį vakare, 
kovo 5 d.

— Antradienį, kovo 4 d., šv. 
Kazimiero šventė. 8 vai. bus 
laikomos šv. mišios į šv. Kazi
mierą. prašant užtarimo ir glo
bos likusiems Lietuvoje visų 
prašlu'ią giminėms ir drau
gams.

— Trečiaden' ženk adieni ir 
šeštadienį yra metų ketvirtis. 
Tomis dienomis pasninkas pa
gal nauja vyskupo patvarkymą, 
paskelbtą pereitą sekmadienį.

,1

Lon<ic? Island žinios
Dar serga

Ch. Paulus, parvežtas iš W. 
Hampton ligoninės, dar tebe
serga savo numuose. Oldtovvn 
Road. E. Setauket. Port Jeffer- 
son Am. Liet. Piliečių Klubas 
gailisi taip ilgą laiką sergančio 
savo nario.

Gabus lietuviukas
La Sale Military Akademijos 

studentas Juozas Paulonis. dr. 
Juozo Paulonio sūnus, už stro
pumą ir gerą mokimasi gavo 
aukso medalį. Jis yra pirmas 
mokinys 80 mokinių klasėje.

Suomės kalba lietuviškai
\V. Juknelienė ir jos sesuo Ja

saitienė. suomių kilmės mote
rys. niekad nemačiusios Lietu
vos, puikiai kalba lietuviškai ir 
didžiuojasi galėdamos kalbėti 
lietuviškai. \V. Juknelienė. Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės proga, užleido savo namus 
svečių vakarienei ruošti. Kai 
tuo tarpu kai kurie lietuviai 
gėdisi kalbėti lietuviškai ir daž
nai bijo pakelti pirštą Lietuvos 
labui.

”hie Poin*. L. I.
Gyvina kultūrinį veikimą

Užgavėnių proga, vasario 26 
d . veiklesnioji Long Islando 
lietuviai. Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo pirm. M. Klema- 
šauskas. V Balvočius, K. Bub-

nvs. B. Čeponis. E. Kazačenka. 
A. Klevečka. J. Šamas ir A. Jo
naitis. susirinko pas kun. St. 
Valiušaitį pasitarti apie ateities 
veiklos pagyvinimą Long Islan
do lietuvių tarpe.

Nutarta, tuoj po Velykų su
organizuoti margučių balių ir 
kultūrinę popietę.

Velykų proga vėl numatoma 
suorganizuoti lietuviška prog
rama oro bangomis iš VVPAC, 
Patchogue. radijo stoties.

Mrs. Mary Jonaitis, niekad 
nepavargstanti savo įprastu lie
tuvišku vaišingumu, pavaišino 
visus dalyvius, savo namuose, 
skaniais lietuviškais Užgavėnių 
blynais.

Didesniam Long Islando lie
tuvių šeimynėlės suartėjimui 
pasiūlyta panašius pasitarimus 
daryti dažniau. Visi dalyviai 
pasižadėjo užsisakyti iliustruo
tą lietuvišką žurnalą — ‘‘Lie
tuvių Dienos.” V. Systas

Metinis BALF susirinkimas
Kovo 12 d. 7 vai. 30 min. L. 

Piliečių Dr-jos salėje So. Bosto
ne įvyks metinis BALF 17 sk. 
susirinkimas. Bus išklausylas 
vajaus komiteto ir vaidybos 
pranešimas ir renkama valdyba 
ateinantiems metams. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

ALT Bostono skyrius rinks 
naują valdybą

Artimu laiku įvykstančiame 
ALT Bostono skyriaus narių 
susirinkime bus padaryta lig
šiolinės veiklos apyskaita ir 
renkama naujas prezidiumas. 
Šiuos metus ALTo Bostono 
skyriui vadovavo ir vasario 16 
minėjimą pravedė Sandaros at
stovas inž. A. Čaplikas. Pagal 
susitarimą pirmininku kiekvie
nais metais renkamas kitos 
grupės atstovas. Ateinantiems 
metams ten^a eilė pirmininku 
būti socialistų grupės atstovui.

Kovo mėnuo — Raud.
Kryžiui

Visą kovo mėnesį Bostone 
bus renkamos aukos Amerikos 
Raud. Kryžiui.

Buvo atvykęs 'domus 
vienuolis

Jaunas rusų kunigaikštis Au 
rusovas bolševikų revoliucijos 
metu su savo broliu ir kitais 
giminaičiais pabėgo į Prancūzi
ją. Paryžiuje perėjo iš stačiati
kių į Kat. Bažnyčią. Vėliau į- 
stojo į jėzuitų ordeną ir studi
javo Romoje. Paskui gyveno 
Airijoj ir gerai pažino airius bei 
išmoko angliškai. Buvo išsiųstas 
į Kiniją, ten ilgesnį laiką veikė 
tarp rusų emigrantų Šancha
juje. Komunistams įsigalint Ki
nijoje, su keliais tūkstančiais 
savo tautiečių turėjo iš ten išsi
kelti ir kurį laiką buvo Filipi
nuose. Paskui atvyko į Jungt. 
Amerikos Valstybes ir dabar 
nuolat dirba Nevv Yorke. Ford- 
ham universiteto rusiškų studi
jų skyriuje, 
yra vienas iš 
esančių rusų 
Jis rūpinasi
specialiai katalikybės atgaivini
mu Rusijoje, po to. k^ii ten bus 
grąžinta žmogiškoji laisvė. Kad 
toji laisvė grįš, jis nė kiek ne
abejoja, nors apie tikslesnius 
terminus ir nekalba. Bostone 
buvo savo studijų reikalais. Ta 
proga ark. Cushing įteikė jam 
ikoną.

Tėvas Aurusovas 
dviejų Vakaruose 
tautybės jėzuitų, 
krikščionybės ir

it;

ŽODŽIO IR DAINOS VAKARAS
Dalyvauja literatūros ir scenos milžinai:

BERNARDAS

BRAZ
ANTANAS

GUS
HENRIKAS

v

K A C
KVARTETAS

A I T

DZIONI
TAITI

I N S K A
VARA

s
S
S

I
Kovo 9 <1„ sekmadienį, 4 vai. n. p. 

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No. 5th ir Havemever St., Brooklyne

Rengia literatūros žurnalas GABIJA

Lietuviška vaistinė
Šalia dr. Rosengard klinikos 

Broadvvay esanti nauja vaistinė 
yra aptarnaujama lietuviškai 
kalbančių žmonių. Žydų tauty
bės vaistininkas Rosengard 
kalba lietuviškai. Taip pat ten 
dirba lietuvis vaistininkas Jan
kauskas. Toje vaistinėje parduo
dami tik vaistai. Ten nėra mai
sto skyriaus, kaip čia paprastai 
būna visuose “drug store.”

DARBININKO RĖMĖJAI
Po $10: A. Padaigis, VVater- 

bury. Conn:
Po $5: Mrs. B. Pocius. Brook

lyn. N. Y., M. Ausikaitė. So. 
Boston. Mass., Mrs. Stella Gri
nevičių.', Harrison. N. J., I. 
Leonaitis, E. Hartford, Conn., 
A. Raizis, Northampton, Mass., 
E. Jenkevičienė, Cuddy. Pa., V. 
Palubinskas, Cleveland. Ohio, 
J. Balbatas, Euclid. Ohio.

Po $4: W. Geronaitis, Brook
lyn, N. Y.

Po .$3: M. Kelminsky, Mor- 
gan, Pa., A. Vilkauskas, Wor- 
cester, Mass., M. Waitkevižius, 
Oregon City, Ore.

Po $2: A. Kazlauskienė, K. 
Baltrušiatis, Brooklyn, N. 
V. Yustas. Bayonne, N. J.,
Žaliaduonis. Bayonne. N. J., A. 
Pa., O. Smilgienė, Dorchester, 
Mass., G. Žičkaitė, S. Boston, 
Mass., V. Bernott. Nevvark, N. 
J., P. Marcinkus, \Vorcester, 
Mass., M. Kazlauskaitė, Mineo- 
la, N. Y.. F. Kudirka. Los An
geles, Calif., Jonas Jakutis. 
Flushing. N. Y.. A. Legis, S. 
Orange, N. J., P. Juškevičius. 
Keamy, N. J„ J. Kundrotas, 
Brooklyn, N. Y. (1.50).

Po $1: M. Jakanovis, R. Ciru- 
kienė — Brockton, Mass.. Z. 
Jegelevičius, O. Piniškienė — 
\Vestfield, Mass., Z. Karalius, J. 
Augys, S. Zdanys, P. Šmotas,

Y.,
A.

P. Jokubauskas. M. Kašėtaitė 
— \Vaterbury. Conn., B. Bacc- 
vice, J. Laucius, J. Kuzas — 
Cleveland. Ohio, J. Narkevi
čius, A. Kapchus — Cambridge. 
Mass., A. P., Razickas, P. Lu
kas — Brooklyn, N. Y., A. 
Švagždys, J. Kasakaitis —Chi- 
cago, III., J. Paszkus, J. Kulpa- 
nas, A. Jankan — S. Boston 
Mass., E. Kersnauskas, Cleve
land, Ohio. J. Gudaitis, Brock
ton, Mass., K. Cironka, Provi- 
dence, R. I., A. Masickas, Os- 
mond. Nebr.. P. Shulskis, Ozo
ne Park, N. Y., O. Jakstis, Dor
chester, Mass., J. Mateciunas, 
Philadelphia, Pa., A. Weisen- 
goff. Baltimore, Md., B. Sta- 
niškis, Detroit, Mich., K. B. 
Razmontas, Rich. Hill, N. Y., 
C. Bush. Lawrence, Mass., M. 
Wentis, Rochester, N. Y., A. 
Janulevičius. Barre Plains, 
Mass., B. Tamošaitis, Nevv Bri
tam, Conn., A. Lesmantas, Cle
veland, Ohio, J. Griskauskas, 
Waterbury, Conn., V. Bukaus
kas, Cicero, III., V. Ivanauskas, 
Dorchester. Mass.

Nuoširdžiai dėkojame pri- 
siuntusiems aukų ‘Darbininkui’ 
paremti ir 1952 metų kalendo
riaus spausdinimo išlaidoms pa
dengti.

Nuoširdus dėkui!
Administracija

ŠVENTO ANTANO

Kovo - Mareh 18 dieną, 1952
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 Švč. 

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

15 metų vaikas nuteistas
5 metams.

John Williams. 15 metų. gyv. 
L. Seventh St., So. Bostone ta
po nuteistas 5 metams kalėji
mo už apiplėšimą mažos krau
tuvėlės savininkės. Mrs. Mc- 
Carthy ant C gatvės.

11,316 pasisveikino su 
guberantorium

Massachusetts valstijoje yra 
įsigyvenęs toks paprotys, kad 
\Vashingtono gimtadienio šven
tėje kiekvienas pilietis gali pa
sisveikinti su gubernatorium 
valstijos kapitoliaus vėliavų 
kambary. Šiais metais tokių pi
liečių. kurie gub. Paul A. Dever 
ran’-ą paspaudė, atsirado net 
11,316. Jų tarpe buvo apie 300 
organizacijų.

Vedė trilypį gyvenimą
Bostono priemiesty gyvenąs 

Herbert A. Philbrick su šeima, 
parašė knygą: “I Led Three 
Lives, Citizen, Comunist, 
Counterspy”. Knygoje autorius 
nupasakoja, kaip į jo pamėgtą
ją protestantišką jaunimo or
ganizaciją infiltruojami komu
nistai ir ji sukama komuinstų 
pusėn. FBI patariamas, užuot 
pradėjęs kovą su komunisti
niais elementais, jis pradėjo su 
jais tariamai bendradarbiauti. 
Savo miestely ir darbovietėje 
jis buvo padorus pilietis, baž
nytinių organizacijų darbuoto
jas. Komunistų partijos va
dams jis buvo laimėtas ir gerai 
apmaskuotas nuoširdus komu
nistas - bendradarbis, o iš tik
rųjų visas žinias iš slaptosios 
komunistų veiklos perduodavo 
FBI. Ir tokį gyvenimą H. Phil- 
bick vedė per devynerius me
tus. iki vyriausybei prireikė jo 
liudijimo, teisiant 11 komunistų 
vadų Nevv Yorke. Jis buvo pa
siekęs komunistų vadų elito. 
Jam nebuvo valia net lankytis 
į ruošiamus komuinstų viešus

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

TEISINGOS TAIKOS,
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI. 
KIEKVIENAM RŪPESČIU VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS.

Si quaeris miracula.... Jei ieškai stebuklu, kreipkis j šv. Antaną. 
Iki Kovo 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas sekančiu 
adresu:

VERY REV. PROVINCLAL SIPERIOR
KENNEBUNK PORT. MAINE

ŠI SEKMADIENI - KOVO 9-tą
SO. BOSTON HIGH SCHOOL SALĖJE, 

SO. BOSTONE
3-čią va!, po pietų dainuos

Pirmu kartu Bostone IPPOLITAS N Al'RAGIS ir 
seniai negirdėta BARBARA DARIAS, 
pVrp'n’AdYiiinc T A ę; ir A č'Tvęv aq.

I

i

T. Babuškinąitčs Baletas šoks 
“Raudonoji Kepuraitė"

Koncerto įžangos kainos yra: 
$2.00: $1.50; ir $1.00

Po koncertui įvyks gražus ir linksmas pobūvis naujoj, puikioj, 
LIETUVIU RAMOVĖJ. ‘

484 East Fourth St, So. Bostone, tarpe G St. ir Dorchester Avė., 
kur galėsit linksmai pasiviešėti su svečiais artistais ir draugais: 
skaniai pavalgyti, išsigerti ir linksmai vakarų praleisti.

Kviečia į koncertą, kuris rengiamas Lietuvių Radio Koip.. 18 
metų sukaktuvių proga. RENGĖJAI.

parengimus, kad vyriausybės 
agentai jo neįtartų esant komu
nistu. Tokį pasitikėjimą jis bu
vo įsigijęs komunistų hierarchi
joje. Todėl jo pasirodymas ko
munistų vadų byloje Nevv Yor
ke vyriausybės liudininku buvo 
it perkūno trenksmas komunis
tų partijai. Tik jo liudvmų dėka 
neseniai paskelbtas kaltinimo 
aktas Middlesex County už ko-

munistinę veiklą Mass. Institu
te of Technology matematikos 
profesoriui Jan Struik ir kele
tui jo bendradarbių Cambridge, 
Mass.

Philbricko knyga turi didelį 
pasisekimą. Yra dabar “best 
selleer.” Be to. ji yra spausdi
nama serijomis “Boston Trave- 
ler” ir kituose šios šalies laik
raščiuose.


