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ANGLIJA GRASINA IŠSTOSIANTI Iš 
EUROPOS TARYBOS

Paryžius. — Dešimtą kartą 
savo posėdžių susirinko 14 Eu
ropos Taryboje dalyvaujančių 
kraštų ministeriai. Posėdžiai 
vyksta prancūzų užsienių rei
kalų ministerijoj.

Pirmuoju punktu buvo 
svarstytas planuojamo Euro
pos teismo klausimas, kuriam 
nutarta suteikti sprendimo tei
sę ne tik pagrindinių laisvių 
klausimu, bet taip pat ir nuo
savybės bei rinkimų srity. Ang-

STEIGIAMAS EUROPOS 
TEISMAS

Paryžius. — Europos Tary
bos užs. reikalų ministeriai ko
vo 19 d. susirinko posėdžio. Bus 
pasirašytas priedas prie žmo
gaus teisių konvencijos: paskui 
jau atskirų kraštų parlamentai 
turės konvenciją patvirtinti. 
Čia kuriamas ir europinis teis
mas žmogaus teisėms ginti. 
Teismas numatoma sudaryti iš 
15 atstovų tų valstybių, kurios 
yra Europos Tarybos nariai. 
Skundus prieš vyriausybes ga
lėsiančios kelti kitos vyriausy
bės. asmenų grupės ar atskiri 
asmens. Kaltinamąją medžia
gą pirma ištirsianti 15 asmenų 
taryba ir spręsianti. ar teis
mui perduoti ar ne. Kad gali
ma būtų bylą kelti, reikalingas 
kaltinamosios vyriausybės su
tikimas. Jeigu ji nesutinka, tai 
byla "galėsianti būti perduota 
min-isterių tarybai, kuri dviem 
balsų trečdaliai galėsianti kal
tinamąja valstybę išmesti iš 
Europos Tarybos ar ieškoti ki
tokių sankcijų. Teismas susi
rinksiąs tik apie metų galą.— 
Pirmasis skundas Europos Ta
rybai dėl žmogaus teisių pa
neigimo buvo įteiktas Vokie
tijos vyriausybės prieš Saaro 
krašto vyriausybę.

ADENAUERIS DER1SI SI’ 
SCHUMANU

Paryžius. — čia derasi Vo
kietijos kancleris Adenaueris 
su Prancūzijos užs. r. ministe- 
riu Schumanu dėl Saaro. Pran
cūzai nori, kad Saaro kraštas 
liktų prijungtas prie Prancū
zijos ūkiškai. Jiems reikalinga 
Saaro anglis ir geležis. Vokieti
ja pretenduoja j tas pačias gė
rybes. tvirtindama, kad be jų 
negalės ginkluotis. Ligšiolinės 
derybos nedavė nieko gero. 
Prancūzų spaudos atstovai Bo- 
nnoje pasiūlė vokiečiams kitą 
susitarimą — kol eina derybos, 
nekelti triukšmo nei spaudoje 
nei parlamentuose.

DERASI IR SU ŽYDAIS

Haaga. — Adenauerio iškil
mingas pareiškimas, kad Vo
kietija prisiima pareigą atly
ginti žydams už Hitlerio pada
rytus jiems materialinius nuos
tolius, privedė prie derybų 
tarp Vokietijos ir Izraelio, ku
ris yra priėmęs daug žydų. De
rybose žydai pareiškė ieškinį į 
1 miliardą dolerių vakarų Vo
kietijai ir pusę miliardo rytų 
Vokietijai.

UŽ PAGALB.Ę EUROPAI

Washingtonas. — Diskusijo
je dėl Trumano paprašyto biu
džeto užsieniui remti Acheso- 
nas visu svoriu palaikė prašy
tas pozicijas, nurodydamas, 
kad Amerikos interesas remti 
pirmiausia tuos, kurie arčiau
siai stovi prieš bolševikų inva
zijos pavojų. Tokia pagalba 
būsianti reikalinga gal trejus 
metus. 

lų užs. reik. min. Edenas pa
siūlė Tarybai suteikti galią taip 
pat su visu Europos vienijimo 
sąjūdžiu derinti sutartis, kaip, 
pav., Schumano planą. Bet 
kartu pažymėjo, kad Anglija iš 
Europos Tarybos pasitrauk
sianti, jei jos statutas bus tiek 
išplėstas, kad ji gaus tarsi vi
sai sąjungai įstatymų leidimo 
ir vykdomąją galią. Edeno 
nuomone Taryba turinti likti 
tik Europos vyriausybių bend
radarbiavimo organas. Pagal 
Edeno siūlymą Europos Tary
ba turinti likti tik patariama
sis organas.

KOMUNISTAMS NEPA
SISEKĘ

Livorno. — Komunistai su
rengė uosto darbininkų strei
ką, kad nebūtų iškrautos ame
rikiečių karo siuntos — džipai 
ir sunkvežimiai, kurie ėjo ame
rikiečių kariuomenei į Austri
ją. Įsikišus kariuomenei ir po
licijai ir daugeliui darbininkų 
netekus darbo, streikas at
šauktas. Livorno yra svarbiau
sias amerikiečių tiekimo uos
tas. pro kurį aprūpinama JAV 
kariuomenė Austrijoje.

DEMOKRATIJOS PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Roma. — Keturios italų de
mokratinės partijos (kr. dem. 
soc. dem., respubl. ir liber.) 
susitarė eiti išvien į savivaldy
bių rinkimus prieš komunistus 
ir komunistinius socialistus bei 
neofašistus. Pernai iš daugelio 
savivaldybių tos sujungtos jė
gos komunistus išstūmė, nors 
balsų komunistai gavo ne ką 
mažiau kaip 1948.

Dar vienas išvyko gy dytis
Roma. — Italų profesinių są

jungų (komunistinių) sekre
torius di Vittorio išvyko į Mas
kvą sveikatos taisyti. Jis yra 
sykiu tarptautinės profesinės 
federacijos (komunistinės) pir
mininkas.

PLIENO PRAMONĖJ ATLYGINIMUS 
SIŪLO PAKELTI

VVashingtonas. — Wage Sta- 
bilization Board šeši neutralūs 
nariai susitarė kitiems na
riams pasiūlyti, kad plieno 
pramonės darbininkams būtų 
pakeltas atlyginimas nuo 18 
ligi 20 centų valandai. Wage 
Stabilization Board sudaro po 
šešis narius iš pramonininkų, 
unijų ir visuomenės pusės, li
nijos reikalauja 18’ž cento va
landai tiesioginio atlyginimų

VAKARAI DAR ABEJOJA, O 
RYTAI JAU APSIGINKLAVĘ

Berelynas. — Vakarų vokie
čiam dar ginčijantis, ar kariuo
menę organizuoti, rytų vokie
čiai meldžiasi, kad tik tokia 
kariuomenė atsirastų, nes jie 
supranta, kad tik tokiu būdu 
jiems kyla daugiau vilties išsi
vaduoti iš bolševikų. — Ame
rikiečių žiniomis, rytų Vokieti
joje liaudies milicininkų esą 
70.000. Bet jie apginkluoti tik 
revolveriais ir šautuvais. o 
svarbiausia nepatikimi. Užtat 
stropiai atrenkami vadinamieji 
rezervai, kurių esą 50.000: šie 
ginkluoti tankais ir patranko
mis. Prie kiekvieno vokiečių 
karininko yra rusas karinin
kas. Kiekvienu momentu šitie 
rezervai gali būti įjungti j rusų 
kariuomenę, kurios rytų Vo
kietijoje esą 350.000.

Sovietai prakiša varžybas 
dėl Vokietijos

Bonna. — Į Sovietų pasiūly
mą iš kovo 10 d. dėl taikos su
tarties su Vokietija amerikie
tiški šaltiniai Vokietijoje link
sta žiūrėti kaip į naują Sovie
tų politiką Vokietijos atžvil
giu. Vietoj lig šiol reikalautos 
nuginkluotos neutralios Vokie
tijos, Sovietai dabar- sutinką, 
kad Vokietija būtų ginkluota, 
bet kad ji būtų neutralizuota; 
neįtraukta į vakariečių liniją. 
Amerikiečių aukštojo komisaro 
Vokietijoje pareiškimu, sąjun
gininkai atsakys į notą su visu 
rimtumu, durų deryboms ne
užtrenks, jeigu tokios bus ga-

KEK PAŠAUKTA Į KARIUO
MENĘ

VVashingtonas. — Kovo 17 
d. JAV pašaukta 19.000. Va
sario mėn. buvo pašaukta 52.- 
000, kovo 28.000, balandžio 
mėn. bus pašaukta taip pat 
19.000. Dabar šaukiamųjų 
skaičius sumažėjęs, nes atsi
randa daugiau savanorių ir 
mažiau nuostolių yra Korėjoje. 
Nuo 1950 m. rugsėjo 1 d. jau 
pašaukta 913.499 vyrų. Ligi 
birželio 10 d. sausumos kariuo
menė turės 1.558.000. laivynas 
235.520.

BĖGLIAI Iš GUDUOS

VVashingtonas. — J Ameri
ką šiomis dienomis atvyksta 
20 gudų, kurių istorija yra bū
dinga šioms dienoms. Dar 1917 
m. būrys gudų išbėgo iš savo 
tėvynės nuo besiartinančių bol
ševikų. Pasiekė Uralą. Kai bol
ševikai ir čia artinos, bėgliai 
leidosi į Kiniją. Kinijai surau- 
donėjus, gudai perkopė per Hi
malajus į Tibetą ir Indiją. Iš 
ten jau amerikiečių laivu pa
kliuvo į Vokietiją. Bėglių buvo 
300. Išsigelbėjo 20. Kur kiti? 
Išsigelbėjusieji atsako: gal būt, 
jų visai nebėra.

pakėlimo ir įvairių kitų priedų, 
kas kartu sudarytų 35 centus 
valandai. Pramonės atstovai 
nurodė, kad jie negali pakelti 
atlyginimų nepakeldami kai
nų. Bet tuo tarpu kainų pakėli
mą kainų stabilizacijos įstaiga 
tik svarsto. Jei susitarti ne
pavyktų nuo sekmadienio vi - 
durnakčio gali prasidėti strei
kas. kuris, paliestų 650.000 
plieno pramonės darbininkų. 

Atlanto pakto jūros pajėgti vyriausias vadas adm. I. D. McCormick. atvykęs j Lisabona, sutinkamas 
portugal, garbės sargybos. McCormick lanko Atlanto pakto kraštus, inspektuodamas ju jūrų pajėgas. 
Būdamas Lisabonoj**, jis tarsis dėl portugalu karininku i savo štabą.

limos. Tačiau nesiduos nu
kreipiami nuo savo siekimo su
organizuoti Vakarų gynybą, į 
kurią būtų įjungta ir Vokieti
ja.

Vokietijos valstybės sekreto
riaus Hallsteino pareiškimu, 
sutartys tarp Vokietijos ir va
karinių sąjungininkų, kuriomis 
bus panaikintas okupacinis 
statutas ir atstatytas Vokieti
jos valstybinis savarankišku
mas, kuriomis bus sutvarkytas 
Vokietijos įsijungimas į euro
pinę kariuomenę, jau paruoš
tos ir po poros savaičių galės 
būti pasirašytos. Jos bus pa
teiktos parlameni ui tvirtinti 
dar prieš vasaros atostogas. 
Tokiu būdu vasarą jau galėtų

EISENHOMERIS LAIMĖJO IR 
MINNESOTOJ

Minneapolis. — Prie savo 
laimėjimo Nevv Hampshire 
pirminiuose rinkimuose gen. 
Eisenhovveris susilaukė didelio 
laimėjimo ir Minnesotoj. Ir 
juo labiau šis laimėjimas pa
žymėtinas, kad jo vardas kan
didatų sąrašuose nefiguravo, 
bet rinkėjų buvo įrašytas.

3350 rinkimų apylinkių iš 
3769 Eisenhavveris gavo 106,- 
788 balsus. Laikomas Minne- 
sotos favoritu H. Stassen su
sirinko 128.134 balsus. Taftas 
tegavo 23,966 balsus, taip pat 
įrašytus, nes kandidatų lape 
nefiguravo.

Vienintelis demokratų kan
didatas senat. Humphrey

ADENAUERIO NAUDAI 
MIRŠTA

Bonna. — Valstybės kanc
leriu Adenaueris buvo išrinktas 
tik “vienu balsu”, t. y. vieno 
balso persvara. Dabar jis turi 
jau per 40 balsų daugiau negu 
opozicija. Jam pagelbėjo kai 
kurių atstovų ir kai kurių ma
žų grupių mirimai, susilieji
mai. Koaliciją sudaro CDU 
(krikšč. dem. unija), FDP 
(laisvoji vokiečių partija). DP 
(vokiečių partija); ji turi bal
sų 145 ir 51 ir 23, viso 221 išf 
bendro atstovų skaičiaus 402. 
Opozicija yra soc. dem. su 130 
ir komunistai su 14 atstovų. 
Nepriklausomieji kartais eina 
su vyriausybe, kartais prieš. 
Po rinkimų naujoje Pietų-Va- 
karų valstybėje ir valstybės 
taryboje Adenaueris turi sau 
daugumą.

būti pradėta organizuoti Vo
kietijos kariuomenė. Hallsteino 
manymu, ji būsianti sudaroma 
iš savanorių.

NAUJI PABŪKLAI PRIEŠ 
GELEŽINĘ UŽDANGĄ

Lisabona. — Kovo 18 d. ati
daryta nauja Free Europe ra
dijo stotis Portugalijoje, 40 
mylių nuo Lisabonos, iš kur 
techniškai patogu siųsti trum
pų bangų pranešimus į anapus 
geležinės uždangos. Siųstuvas 
tarnautojų turės 6 amerikie
čius, 200 portugalų ir tam tik
rą skaičių čekų, vengrų ir kitų. 
Stotis perduos iš Muencheno į 
Lenkiją. Vengriją, Rumuniją. 
Bulgariją, Čekoslovakiją.

(dem., Minn.) surinko 98.704 
balsus. Už sąrašuose nefigura- 
vusį senat. Kefauver paduota 
19,783 balsai ir taip pat už ne
kandidatavusį prez. Trumaną 
3,602. Eisenhovverio šalininkų 
organizacija veikė tik 45 apy
gardose iš 87.

NEPAGRISTAS OPTIMIZ
MAS

Munsanas. — Pasklido opti
mistinis gandas, kad Korėjoje 
bus susitarta. Komunistų ko
respondentai paskelbė, kad tai 
įvyksią per 3-4 savaites. Ta
čiau tam gandui nedaug yra 
pagrindo. Tik tiek, kad kovo 
18 d. iš dalies susitarta dėl 
uostų, kurie turės būti kontro
liuojami. Tačiau be sprendimo 
liko ir belaisvių klausimas ir 
Sovietų dalyvavimas kontroli
nėje komisijoje. Po pereitos 
savaitės įtempimo, kur sąjun
gininkai pareikalavo greito 
sprendimo, komunistai leido 
truputį deryboms pasistūmėti, 
kad jos visai nenutruktų. O 
to komunistai nenori.

STOTIS IR RUSĘ 
EMIGRANTAMS

New York. — Rusų emig
rantai gausią radijo siųstuvą, 
kuris bus įrengtas Europoje. 
Jį išlaikys American Commit- 
tee for the Liberation of the 
Peoples of Russia, kuriam va
dovauja buv. am. ambasado
rius G. Kirk. Stotis pradėsian
ti veikti po kelių mėnesių.

Korėjoj JAV kovos laivą Wisconsin pataikė komunistu pakrančių 
baterijos, bet nuostoliai nedideli. Iš 1.000 vyru įgulos sužeisti tik trys. 
Wisconsin kovoje nukentėjo dar pirmą kartą, nors praėjusio karo 
metu dalyvavo prieš japonus penkiuose dideliuose mūriuose.

DIENORAŠČIAI PATENKA 
BOLŠEVIKAMS

VVashingtonas.— Armijos in
formacijos vadovybė reko
menduoja amerikiečiams ka
riams, esantiems užjūriuose, 
nerašyti dienoraščių. Priežastis 
tokia: — amerikiečių karo at- 
tache Maskvoje gen. majoras 
Grovv rašė dienoraštį. Pereitą 
vasarą jis praleido kiek laiko 
Frankfurte. Gyveno viešbuty
je. Jis nepastebėjo, kad kas 
būtų nutikę su .jo dienoraščiu. 
Bet jau metų gale, būdamas 

_________ — __ __ _ ___ L------

NORI KONTROLIUOTI 
AUTOMOBILIV AP

DRAUDĘ

Boston, Mass. — Massachu- 
setts valstybės atstovų rūmams 
įteiktas projektas įkurti ap
draudos biurą automobiliams. 
Jo rėmėjai nurodo, kad priva
tinės apdraudos firmos daugiau 
paiso uždarbio, o ne žmonių in
tereso. Dėl to pasitaiko, kad 
už gydymą sužeistųjų per au
tomobilių katastrofas firmos ne 
visada sumoka. O nelaimingų 
atsitikimų vis daugėja. Reikia 
esą įsikišti valstybei, pakelti 
apdraudos sumas ir taip jas 
tvarkyti, kad būtų iš ko apmo
kėti ne tiktai už sudaužytus 
automobilius, bet ir gydymą. 
Privačių firmų atstovai tam 
projektui stipriai priešinasi.

§llGHį/yT05 ŽINIOS
• Atstovų rūmai nutarė pasiūlytą ypatingai padėčiai prezi

dento fondą nuo 85,000,000 sumažinti ligi $1,000.000. Už suma
žinimą balsavo ir kai kurie demokratai. Sumažinimo šalininkai 
kėlė, kad iš šio fondo lėšos esą išleidžiamos dalykams, kurie su 
ypatinga padėtimi neturi nieko bendro.

• Prancūzų vyriausybė pakartotinai iškėlė reikalavimą, kad 
JAV ir Anglija duotų pažadą, jog Vokietijai nebus leista savo 
karines pajėgas atšaukti iš Europos armijos ir sudaryti iš naujo 
savo atskirą armiją. Neseniai tokie pažadai Achesono ir Edeno 
prancūzams buvo duoti, bet Paryžius dar atrodo ne visai tikras 
kad JAV ir Anglija tuos pažadus išlaikys.

• Senato pasiruošimo komitetas savo metiniam pranešime 
iškėlė, kad civilinių reikmenų gamyba JAV yra labai didelė, bet 
nepakankamai karinė. Komitetas skatina daugiau susirūpinti ka
riniu pasiruošimu, nes pavojai esą labai dideli.

• Statistikos biuras pranešė, kad š. m. vasario 1 d. JAV bu
vo 155,997,000 gyventojų. Per metus JAV gyventojų padaugėjo 
2,695,000.

• Kanados ministeris pirmininkas pasakė kalbą, kurioje pasi
sakė prieš preventyvinį karą.

• Tito apkaltino Sovietų Sąjungą, kad ji 15.000,000 savo pi
liečių laiko kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose. Taip pat pa
skelbė valysiąs partiją nuo asmenų, kurie pasiduoda Vakarų idė
joms (iš Vakarų nori tik pinigų, bet ne idėjų).

• Anglų darbo partijos parlamento frakcija nutarė, kad gali 
būti imtasi disciplinarinių priemonių prieš tuos frakcijos narius, 
kurie pastoviai priešinasi partijos politikai. Tai laikoma Attlee 
laimėjimu prieš Bevano vadovaujamą kairįjį partijos organą.

• JAV pradeda pasitarimus su Ispanija dėl karinių bazių. 
Kol kas politiniai klausimai svarstyti nenumatoma.

Berlyne, pastebėjo knygą, iš
leistą sovietiniame sektoriuje, 
kurioje viena dalis ištisai davė 
ištrauką iš jo dienoraščio. Jo
je autorius reiškė savo pažiū - 
ras į karą su Rusija ir dėstė 
apie keliones, kurių metu buvo 
norima surinkti žinių, kaip tam 
ruošiasi sovietai. Apie įvykį 
buvo pranešta karinei vadovy
bei, kurios įstaigos nustatė, 
kad dienoraštis Frankfurto 
viešbutyje buvo nufotografuo
tas Sovietų agento.

■-
GYDYTOJAI ŠAUNAMI Į 

KARIUOMENĘ
Vašingtonas. — JAV ka

riuomenės vadovybė praneša, 
kad liepos mėn. bus pašaukta 
į kariuomenę dar 290 gydyto
jų. dantistų ir veterinorių. 
Pirmiausia bus pašaukti grįžti 
į karinę tarnybą tie gydytojai, 
kurie kariuomenėje jau tarna
vo.

IŠPARDAVIMAS VYRIAU
SYBES RŪMUOSE

Teheranas, Persija. — Nu
trūkus anglų ir persų dery
boms dėl žibalo versmių. Per
sijos vyriausybei labai pritrū
ko pinigo. Ji paskelbė, kad 
parduodanti vyriausybės rū
mų brangius kilimus ir apie 
1000- automobilių.



DARBININKAS

PASIPRIEŠINIMAS ČEKOSLOVAKI
JOJE DIDĖJA

K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoj

Švedų spaudoje nuolatos pa
sitaiko žinučių apie urzgėjimą 
ir rūgimą įvairiose Sovietų sa
telitinėse valstybėse. radijas 
nuolat praneša ir oficialių žinių 
apie visokius valymus, pašali
nimus bei pakvietimus. Antiko
munistiniai čekoslovakų sluogs- 
niaia Švedijoje yra gerai infor
muoti apie savo kraštą, paga
liau ir iš oficialių pranešimų 
galima daug ką tarp eilučių iš
skaityti.

Netekę profesinių sąjungų 
globos bei paramos. Čekoslo
vakijos darbininkai už savo 
gyvenimą kovoja panaudodami 
tokius metodus, kurie tik gali
mi beginkliui ir be paramos, 
bet labai reikalingam žmogui. 
Komunistinis režimas siunta 
kaip įmanydamas, bet šį kartą 
kaltinami jau nebe biurokratai, 
bet inžinieriai ir darbininkai, 
jie koliojami už gamybos plano 
neįvykdymą. Praeiti metai 
praėjo nuolatinės kovos ženkle 
tarp Gottualdo ir Zapotockio 
iš vienos ir darbininkų iš ant
ros pusės: laimė kartais būda
vo vienų, kartais antrų pusėje. 
Tos kovos negatyvus balansas 
buvo neseniai išleistas plano 
vykdymo raporto pavydale.

Penkmečio plano išpildymas 
priklauso nuo plieno, elektros 
jėgos ir mašinų gamybos Pa
grindas visai tai raidai yra 
anglys. Režimas buvo privers
tas prisipažinti pralaimėjęs tų 
šakų gamybos plano vykdyme. 
Pramonė savo planą išpildė 
99.7'/. daug žemesnį nuošimtį 
išspaudė sunkioji pramonė, ka
syklos teišvarė tik 91';. Plane 
buvo numatyta 1951 m. paga
minti 15'/ daugiau, negu 1950. 
Bet kaip pasirodė, nei darbi
ninkai, nei fabrikų vedėjai ne
pajėgė to dėl baisiai blogų da
bartinių maisto ir buto sąlygų. 
Be to. didelis trūkumas ir dar
bo pajėgos. Tam reikalui rude
nį buvo įsteigta net speciali 
ministerija. Ministerija išsiuntė 
galybę pirklių ir tarnautojų į 
kasyklas, ji įsteigė ištisą virti
nę profesinių mokyklų ir pra
varė verbavimo akciją jaunimo 
tarpe. Nežiūrint viso to. dar 
vis trūksta daukiau kaip 14.000 
kvalifikuotų kasyklų darbinin
kų.

Vyriausybės pastangos padi
dinti darbo našumą nuėjo nie
kais. kasyklų darbininkai kaip 
reikiant pasipriešino. Rudenį 
pažadėti maisto ir būtų pageri
nimai anglių kasyklų darbinin
kams Ostravos ir Karvina ba
seinuose nebuvo išpildyti. Pra 
eitais metais visame krašte te
buvo pastatyta tik 17.250 bu
tų. bet vien tik anglių kasyklų 
rajonuose reikalinga daugiau 
negu dvigubai. Ostravoje tūk
stančiai žmonių gyvena bara - 
kuose. Aprūpinimas maistu 
kaip buvo, tai ir tebėra tiesiog 
nežmoniškas.

Darbininkų apatija didėja. 
Dažnai darbininkai neateina į 
darbą, žodžiu, simuliacija di
džiausia. Slovakų statybos mi- 
nisteris Lukacovic šiemet sau-' 
šio mėn. aliarmavo, kad dar
bininkai masiškai simuliuoja ir 
neateina j darbą .Jis reikalavo 
imtis griežtų priemonių. Per 
pirmąją sausio mėn. pusę. pvz.. 
Markusovce kasyklose simulia
vo 12'/. o Rudnanv 18'ž dar
bininkų. Buvo įvesti nauji po
tvarkiai. pagal kuriuos darbi
ninkams už šventadienius buvo 
mokama tada, jei jie dirbo die
na prieš šventadienį ir laiku 
atėjo į dart>ą po šventadienio.

čekų kasyklų sumechanini- 
nias davė nepaprastai blogus 
rezultatus. Pasirodė, kad sovie
tiškoji mašina “Donbas" visai 
netinkaa Čekoslovakijos ka
bykloms. Vyriausybė paskelbė 
konkursą tarp inžinierių, kad 
jie pagal “Donbas” pavyzdį su
projektuotų nauja, pritaikytą 
vitlinėnič sąlygom-. Dar ilgai 

užtruks. kol projektas bus 
baigtas.

Komunistų vyriausybė nera
do kitų geresnių priemonių ga
mybai pakelti, kaip drausmės 
sugriežtinimą ir terorą. Po 
katastrofos Barbara kasyklose, 
kur žuvo 13 darbininkų, minis- 
teris pirmininkas Zapotockis 
pareiškė, kad nelaimė įvyko 
dėl žioplumo. “Sunku pasakyti, 
kur baigiasi žioplumas ir kur 
prasideda sabotažas”, aiškino 
Zapotockis. “todėl visi, kurie 
tik simuliuos arba žiopsos. bus 
laikomi sabotažninkais." Šie

Raud. Krvžilis sutinka ištirti
Geneva.— Tarptautinis Rau

donasis Kryžius pareiškė esąs 
pasiruošęs priimti JAV Valsty
bės Departamento sekretoriaus 
pasiūlymą ištirti komunistų iš
keltą kaltinimą, jog Jungt. 
Tautų karinės pajėgos Korėjoje 
vedančios baktereologinį ka
rą. Tokius kaltinimus Tarptau
tiniam Raudonajam Kryžiui e-

SENATAS TRI MANO PLA
NĄ PATVIRTNO

Washingtonas. — Jau anks
čiau atstovų rūmų priimtą 
prez. Trumano planą reorga- 
nizuot mokesčių rinkimo įstai
gą dabar 53 balsais prieš 37 
priėmė ir senatas. Tuo būdu 
planas tuojau įsigalioja. Šio 
plano esmę sudaro tai. kad mo
kesčių kolektoriai, svarbiausie
ji mokesčių biuro valdininkai, 
bus nebe prezidento skiriami ir 
neteks politinės globos, o bus 
civilinės tarnybos žinioje. Pre
zidentas šį planą pasiūlė, kad 
daug triukšmo sukėlusiems 
korupcijos reiškiniams mokes
čių rinkimo įstaigose padarytų 
galą.

Ir baltieji lokiai iš <lfiai>K*mo šo
ka. kai jaučia pa'a-ari artėjant.

žodžiai aiškiau negu kas kita 
rodo, kad visa darbo organiza
cija ir drausmė Ceokslovakijoje 
kaip ir kitose satelitinėse vals
tybėse. remasi vien teroru.
Paskutiniu laiku vis daugiau 
kalbama, kad darbo metodai 
Čekoslovakijos pramonėje yra 
tikra sovietinių metodų kopija.

Abejotina, ar Čekoslovakijos 
darbininkai simuliavimais lai
mės kovą prieš vyriausybės 
priespaudą, terorą ir propa
gandą. tačiau būdinga, kad ko
munistai. kurie yra gryni So
vietų Sąjungos "činovninkai”, 
pradeda sutikti tą patį pasyvų 
pasipriešinimą ir simuliacijas, 
kurias čekai taikė per vokiečių 
okupaciją. Atrodo, kad laikas, 
kada čekai simpatijas reiškė 
"didžiajam broliui”, jau eina 
prie galo.

są įteikę ir Lenkijos. Vengrijos 
ir Bulgarijos Raudonieji Kry
žiai. Tarptautinio Raud. Kry
žiaus pirmininkas tą pasiryži
mą pranešė JAV Valstybės De
partamento sekretoriui. Šiau
rės Korėjos ministeriui pirmi
ninkui ir Kinijos komunistinių 
dalinių Korėjoje vadui, nuro
dydamas. kad tos akcios 
Tarpt. Raudonasis Kryžius im
sis. jei abi pusės tam pritars.

Ligi šiol komunistai Tarpt. 
Raudonajam Kryžiui imtis pa
galbos akcijos savo valdomoj 
Korėjos daly neleido. Maža 
tesitikima. jog jie sutiks ir su 
šiuo pasiūlymu, nes tuomet iš
aiškėtų. kad visi tie kaltinimai 
pramanyti tik propagandos 
tikslams.

KOMUNISTINE OLIMPI
NI ADA

Pereitais metais rugpjūčio 
mėn. Rytų Berlyne įvyko ko
munistinio jaunimo sporto 
šventė. J ją du trečdaliai jauni
mo buvo suvežti prievarta, nes 
taip įsakė komunistų partija. 
Komunistai manė, kad šventė 
turės didelio pasisekimo ir pa
lenks jaunimą komunizmui. 
Bet įvyko visai priešingai. Jau
nimas pamatė, kaip gyvena Va
karų sektorius ir suprato ko
munistinę propagandą. Ir jie 
pradėjo savarankiškai galvoti. 
Komunistai dabar pradėjo di
delius areštus. J kalėjimus su
kišo nemaža studentų ir moks
leivių iš įvairių mokyklų.

V. Berelyne veikia amerikie
čių siųstuvas RIAS Berlin, ku
ris nuolat kursto jaunuolių an- 
tikomuinstinį nusiteikimą. Jau
nimas .jo labiau klausosi, negu 
komunistinei propagandai tar
naujančių siųstuvų.

PAGAILA FORMOZAI
Formosa. — JAV numato 

padvigubinti skaičių karinių 
pa f a rėjų, kurie paruoštų 300.- 
U*jo kiniečių nacioiiali .tų kanų.

Spaudos puslapiuose
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Vadistinės "Dirvos” apžvalgos

ant

DIRVA 3. 13. Spaudos ap - 
žvalgos naudingos bendram 
reikalui ir pageidautinos, kai 
jos atkreipia skaitytojų dėme
sį į kitos spaudos iškeltą reikš
mingą faktą ar mintį, ji pabrė
žia. ar atmeta, ar atitaiso. To
kiu būdu vyksta spaudos tar
pusavio bendradarbiavimas. 
Bet apžvalgos nustoja teigia - 
mos reikšmės, kai jos tarnauja 
ne tiesai išryškinti, bet tik ka
binėtis prie žodžių, daryti išva
das. kurioms apžvelgiamasis 
faktas ar mintis neduoda jokio 
pagrindo. — “Dirvos” visa 
aukščiau minėtos dienos spau
dos apžvalga yra tos negiamo- 
sios apžvalgos tarnyboje.

Štai ji. kaip ir jos seselė 
“Vienybė”, grįžta prie M. Kru
pavičiaus kalbos į kraštą, ku
rioje buvo pasakyta, kad Vli
kas savo pareigas baigia
Lietuvos ribos, nes valdžia pri
valo priklausyti tiems, kurie 
savo žemėj kentėjo .ir kovojo... 
"Vienybė”, barė, kam tai iš vi- 
vo pasakyta, “Dirva” priešin
gai: tą Krupavičiaus pasakymą 
palaikė pažymėtinu ir teisin
gu. bet priduria: “tie teisingi 
žodžiai pirmoj eilėj nukreipti
ni į pačius kalbėtojus ir antra, 
bent iki šiol, vis dar yra didelis 
skirtumas tarp žodžių ir dar
bų.” Vadinas, vienaip kalbi, ki
taip darai. Kaltinimas didelis, 
nes jis paliečia žmogaus mora
lę. Prikišamas dvyliptimas. ku
ris kasdieninėj kalboj vadinamas 
veidmainiavimu. Kuo toks prie
kaištas pagrįstas? žodžiai buvo 
apie tai. kad Vlikas baigs savo 
pareigas ant Lietuvos ribos, ir 
ten valdžia priklausys tiems, 
kurie kovojo ir kentėjo. Jeigu 
Krupavičius taip kalba, o ki
taip daro, tai išeina, kad jis 
stengiasi nustumti Lietuvos 
kovotojus nuo Lietuvoje jiems 

Tai yra geriausia 
pagaminta

mašina, bet kada 
žemiausios kainos ribose

• ’52 metų Fordas stipresnis, patogesnis, didesnis 
ir pigesnis nei kada buvo šios rūšies mašinos. Jis 
yra ilgesnis, stipresnio paviršiaus, patrauklaus sti
liaus, visiškai naujos išvaizdos, turi du naujus pa
jėgios aukštos kompresijos įrengimus ir daugelis

PAGAMINTA (GERIAUSIAM
NAUDOJIMUI

TĘST DRIVE” tinkamiausia mašina Amerikos keliam

JI YRA ILGIAUSIA 
IR STIPRIAUSIA

rekalingiausių įrengimų padaro jį tinkamiausią 
Amerikos keliams. Tai mašina, kurią daugiausia 
mėgsta vairuotojai.

Dvieju stipriii motorų
įrankiai, priedai ir papuošimai pakeičiami 
be specialaus pranešimo. Baltais kraštais 
padangos, jei jų yra. apmokamos atskirai.

Atitinka pla- 
čtausrufc vai
ruotoju reika

lavimus

priklausančios teisės. Kokis 
pagrindas tokiai minčiai? Jo
kio. Pagrindas tik tas, kad laik
raštis norėjo ta proga mesti 
miglotą, kad ir nepagrįstą, bet 
labai piktą įtarimą. Tokis veik
smas vadinamas insinua’cija.

Atkreipiame dė-

laisvės princi- 
prašyti! — Tai 
tautininkų, ku- 
laikė spaudai

Toliau ta pati “Dirva” priei
na prie Vliko grupių atsišauki
mo į spaudą ir jį šitaip įverti
na: “Esmėje toks nutarimas y- 
ra priešingas spaudos laisvės 
principui.” 
mesio: Vliko grupės kreipėsi į 
spaudą prašydamos (“Dirva” 
tai nutylėjo). Vadinas, prašy
mas tam tikru klausimu nera
šyti yra priešingas “Dirvos” a- 
kyse spaudos 
pui. Negalima 
rašo laikraštis 
rie Lietuvoje 
cenzūrą. Cenzūra ne tik braukė 
visa, kas tautininkų režimui 
netinka, bet ji vertė laikraš
čius spausdinti “mėlynuosius 
lapelius”, VDV pagamintus, 
nors tai būdavo ir prieš pačius 
laikraščius rašoma. Ir nebuvo 
leidžiama laikraščiui net pažy
mėti, kad tai ne redakcijos raš
tai. o VDV. Toji cenzūra ir į- 
sakymas spausdinti straipsnius 
prieš save pačius tautininkų a- 
kvse nebuvo “priešingas spau
dos laisvės principui”, o dabar 
Vliko grupių prašymas nerašy
ti — esąs priešingas. Tarp tų 
grupių yra ir tautininkų atsto
vo parašas. Taigi ir tautininkų 
atstovas prašydamas nusidėjęs 
laisvės principui. — Tokis yra 
tautininkų supratimas apie 
spaudos laisvę.

Užkimba tas pats laikraštis 
už “Draugo”, kuriame apraši
nėjami ateitininkų susirinki
mai Panevėžyje, daryti kated
ros rūsyse, katakombose, kad

JI YRA NAUJA
NUO RATU IKI STOGO 
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nesučiuptų policija. “Dirva” 
deda prierašą: “tokias pasakas 
apie “katakombų amžių” Lie
tuvoje tik jie vieni (ateitinin
kai) gali išgalvoti ir joms ti
kėti.” Tautininkai dabar daro 
nustebusias akis, kai girdi ki
tus kalbant apie buvusį reika
lą slapstyti susirinkimus, kada 
išgirsta suminint atsitikimus, 
jog gimnazistai, studentai, stu
dentės buvo šalinami iš mokyk
lų, suiminėjami ir net Varnių 
koncentracijos lagery laikomi. 
Čia “Dirvos” tautininkai elgia
si panašiai kaip vokiečiai: kada 
jau nacinis režimas buvo su lik
viduotas ir jiems kas priminda
vo apie to režimo darbus, jie 
darė nebaltas minas: mes nie
ko apie kacetus ir suiminėji- 
mus nežinojom... Bet jie ne
drįsta sakyti, kad tie kacetai ir 
suiminėjimai tebuvę pasakos. 
Užsimerkimas prieš faktus fak
tų nekeičia: teparodo tik žmo
nių veidą.

Stebisi “Darbininku", kam 
jis dėjo prierašą prie Škirpos 
laiško, kuriuo tas paneigia LAF 
pareikštą norą įstoti į Vliką. 
Redakcijos buvo prierašas, kad 
vis dėlto Vliko pirmininkas ir 
grupių atstovai Vlike tokį pa
reiškimą buvo gavę. “Dirvos” 
apžvalgininkas stebisi: pats
LAF vadas tokį pareiškimą 
paneigia, tai kaip “Darbinin
kas” drįsta sakyti, kad jis vis 
dėlto buvęs. “Dirvos” redakcija 
negali nežinoti, kad tokis pa - 
reiškimas tikrai yra buvęs. Bet 
tas nėra jai faktas, jeigu Va
das sako, kad jis ne faktas. 
Jeigu vadas sako balta, tai 
balta. Suprantam čia tautinin
kus. Vadus gerbiam ir mes jų
pareiškimus dedam. Bet mums menę. Dėl to jie esą pakeisti iš 
faktas yra aukščiau už vado sovietinės zonos atsiųstais vo- 
pasakymą. kiečiais karininkais.

IEŠKOK PAS 
ARTIMIAUSIĄ
ATSTOVĄ
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' “Dirva” piktinasi, kam E. 
r Turauskas pats parašęs “Drau- 

-c ge” apie savo pasikalbėjimus 
su įvairių valstybių atstovais 
Paryžiuje JTO sesijoje. Geriau 
esą būtų, kad apie tai “kas ki
tas rašytų”. Gal būt. Bet nėra 
jokio pagrindo priekaištui, kad 
žmogus apie savo darbus ir 
pats parašo. Mums atrodo net, 
kad garbingiau yra, jeigu pats 
žmogus parašo apie savo dar
bus ir sava pavarde pasirašo, 
negu tada, kai apie vyrų dar
bus parašo žmonos, pasirašy
damos slapyvardžiais. Svarbu, 
kad tie darbai būtų buvę nu
dirbti.

Kiekvienas laikraštis turi sa
vą stilių. Taigi ir stilių apžval
goms. Jo savitumą reikia pa
gerbti. Bet anie reiškiniai yra 
jau ne stiliaus, o moralės da
lykas. Noras faktus iškreipti ar 
paneigi; tendencija, kad fak
tus visi uniformiškai aiškintų; 
tendencija kitų nuomones ir 
asmenis nepagrįstais įtarinėji
mais nuvertinti yra išplaukę iš 
vadistinės moralės. Vadistinių 
ragų ataugimas ir jų grąžini
mas į visuomeninius santykius 
negali patarnauti nei visuome
nės bendradarbiavimui, nei po
zityviai suprastiems spaudos 
uždaviniams.

ALBANIJOJ — 30, (MM) 
PARTIZANU

Roųia. — Italiją pasiekusio
mis žiniomis. Albanijos ūkinė 
padėtis nuolat blogėja. Ypač 
jaučiama maisto stoka. Juodo
joj rinkoj kainos pasiekė tiesio- 
pasakiško lygio. Sunkios sąly
gos nuolat didina gyventojų pa
sipriešinimą komunistinei 
riausybei. Kalnuose 
trisdešimt tūkstančių 
nų. kurie tik laukia 
pulti sostinę Tiraną, 
niams rusams specialistams ne
pavyko tinkamai suorganizuoti 
komunistinę Albanijos kariuo-

vv- 
esą apie 
partiza- 

progos 
Ligšioli-
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PRIEŠ ATEITIES MĮSLĘ
Dienos įvykiai protarpiais atnaujina mįslę: kas bus su Euro

pos valstybėmis bei tautomis, kai ateis didžioji naujo persitvar
kymo diena. Katroj pusėj atsistos Jungtinių Valstybių, lemianti, 
jei ji tada bus lemianti, jėga: ar pusėje nepriklausomybės siekian
čių tautų, ar kokių naujų valstybinių junginių?

Šiandien toji jėga dar neapsisprendus. Bet vyriausybei arti
mų įstaigų ir žmonių simpatijos jau šiandien reiškiamos Europai, 
sujungtai federalizmo pagrindais: sujungtai didžiuliais junginiais- 
blokais. Atskiros mažos valstybės ateities planuose nėra popu
liarios. Dėl to Sovietų Sąjungoj dabar įjungtų tautų pastangos iš
sivaduoti tiek tesusilaukia pritarimo, kiek jos nori nusikratyti re
žimu. Bet jų noras virsti nepriklausomomis valstybėmis nei pri
tarimo nei paramos tarp amerikiečių nedaug tesusilaukia. Di
džioji Rusija amerikiečio psichologijai artesnė nei suskaldyta, su- 
balkanizuota. Sovietų Sąjungą perdažyti ir užkabinti naują eti
ketę: demokratinė Rusija, — toks yra tuo tarpu populiariausias 
busimosios Rusijos supratimas.

Tos rūšies amerikiečių nuotaikas netiesiogiai išdavė ir 
septyniasdešimt dviejų amerikiečių atsišaukimas į “Rusijos tau
tas” 1917 m. revoliucijos metinių proga. Atsišaukimas surašytas 
atsargiai, bet su įsakmiai pabrėžiama simpatija ir išaukštinimu 
tos revoliucijos sukurtai laikinąjai vyriausybei ir jos linijai. 
Atsišaukimas moraliai sustiprino Kerenskio, tos vyriausybės gal
vos, pozicijas. Netiesiogiai sustiprėjo ir jo skelbiama didžiosios 
Rusijos idėja.

Kerenskis buvo siekęs išlaikyti Rusijos valstybėje ir Pabalti
jį. Tik Amerikos opinijos ir vyriausybės įtakoje Kerenskis nuo 
pretenzijų į Pabaltijį pasitraukė. Tai yra prieš jo norą. Jei tik 
Amerikos nusistatymas pasikeistų, nedalomosios Rusijos šalinin
kai pareikštų pretenzijas iš naujo.

Ta pati amerikietinė opinija, kuri mus gelbsti nuo suplaki
mo su Rusija, nesirengia mus palikti kaip ąžuolą prie Nemunė
lio. Mus pramato į.šiokį ar tokį kitą valstybių junginį-bloką. Tuo 
tarpu populiarus yra Rytų Vidurio Europos tautų blokas. Ren
kama ir tiriama medžiaga rodo bręstant mintį į tą bloką įjungti 
Estiją, Latviją. Lietuvą, Lenkiją, Čekoslovakiją. Vengriją. Ru
muniją, Jugoslaviją. Planas primena garsųjį lenkų in.ermariti
mo projektą.

Ar tos rūšies planai mums patinka ar ne, bet su jais nebus 
galima nesiskaityti rikiuojantis į ateitį. Toje perspektyvoje dau
gelis mūsų dabartinių problemų, ties kuriom mes šiandien lau
žom galvas ir jietis, gali netekti prasmės. O dalis problemų, ku
rios šiandien atrodo neaktualios gali itin sugyvėti. Bus visai na
tūralu, jeigu tokio bloko viduje reikšis tarpusavio rivalizacija. 
Tuo atveju Pabaltijo svoris bus didesnis, jeigu tos valstybės su
spės laiku susikonsoliduoti. Lygiai ir ukrainiečių valstybės suda
rymas mums būtų didelės pozityvios reikšmės.

Šitos ateities problemos tenka mums sekti, apsispręsti dėl 
jų, ruošti savus pasiūlymus ir argumentaciją ir patiems susipras
ti su mintimi, kad ateitis nėra pasikartojanti praeitis.

Vasario mėnesio pirmas au
kų rinkimo vajaus ratas pasi
baigė. Reikia pasidžiaugti, 
kad nepaisant kai kurių “pat
riotų” rezistencijos prieš Tau
tos Fondą, nepaisant, kad toks 
nepaprastas vajus darosi papra
stu, eiliniu vajumi (pernai irgi 
tas pats buvo skelbiama), — 
aukų per Vasario 16-tos minė
jimą, sprendžiant iš pranešimų 
laikraščiuose, bus surinkta ne
mažiau negu pernai. Tai malo
nu konstatuoti.

Iš kitos pusės, yra aišku, 
kad tuo vienu žygiu nėra su
rinkta nė pusės to, kiek yra iš 
viso šiais metais užsibrėžta 
surinkti ir kiek Tautos Fondui 
tikrai reikėtų. Kyla klausimas, 
kaip Tautos Fondo vadovybė 
mano toliau vykdyti aukų rin
kimo vajų. Jei jis bus “vykdo
mas” taip, kaip pernai, tai ir 
pinigų bus surinkta nedaugiau 
kaip pernai. Vadinas, vajus ne
bus pasisekęs nė 50 nuošimčių. 
Kad tai neįvyktų, šiemet reikia 
pasistengti daugiau. Tuo turi 
susirūpinti ir centrinė vajaus 
vadovybė. Jei ji snaus, tai ir 
visi rinkėjai skyriuose miegos, 
manydami, kad jau užtenka.

Iš savo pusės turėčiau kele
tą pasiūlymų. Pirmiausia, vie
šam aukų rinkimui turėtų būti 
panaudota dar kuri nors proga, 
pav. birželio 14 d. įvykių mi
nėjimas. Alto skyriai ar šiaip 
organizacijos galėtų suorgani
zuoti kokią pramogą tam rei
kalui, pav. pikniką.

Antras svarbus klausimas: 
kaip paprašyti aukų iš tų, ku
rie jokiuose minėjimuose neda
lyvauja ? Visi gi žinom, kad net 
ir Vasario 16-os minėjimuose, 
nekalbant apie kitus, dalyvauja 
gal ti1' koks 10 nuošimčių dū
šių. T'.e ir aukoja. Kiti vargšai 
taip ir lieka nė cento nepaauko
ję. Kur gi jie aukos, jei nėr iš
tisus metus niekas daugiau tų 
aukų nerenka. Todėl manyčiau, 
kad kiekvienoje kolonijoje tu
rėtų būti vienas ar keli punk
tai, kur okias aukas galima 
būtų atiduoti. Tokie runl tai 
galėtų būti lietuviškoj įstaigoj, 
pav. banke, krautuvėj, kleboni
joj ir kt. Tuose punktuose ir 
šiaip visose lietuviškose vieto
se turėtų būti iškabinti lietu
viški plakatai, gražiai dailinin
kų nupiešti, panašūs kaip Ame
rikos valdžios karo bonams 
Izraelio bonams ir kt. Tuose 
plakatuose turėtų būti suges
tyvių šūkių, pav., lietuvi, ar 
jau paaukojai savo dienos už
darbį tėvynės reikalams?

Be to, galima būtų parinkti 
aukų ir su aukų lapais, pa
prašant visų organizacijų, di
desnių biznierių bei šiaip tur
tingesnių žmonių. Kai kur tai 
praktikuota ir nemažai laimė
ta.

Aukų rinkimas turi būti 
tvarkingas, dokumentuotas, 
kad būtų žinoma, kas jau au
kojo, o kas dar ne. Gerai, kad 
aukotojų pavardės skelbiamos 
spaudoj. Aš jas skaitau nuo 
pradžios iki galo. Tai yra me
džiaga emigrantų psichologiš
kai socialinėms studijoms. Jau 
ir dabar iš jos galima pasida
ryti kai kurių išvadų. Pora 
tam reikalui pavyzdėlių. Paži
nojau Vokietijos stovykloj vie
ną porą — pagyvenę žmonės, 
vyras balta galva, gerokai 
per 50 metų. Bet kai Vo
kietijoj pasikeitė valiuta ir 
Vlikas liko be cento, jis ne
prašomas tuoj pasiuntė 100 
DM iš savo kuklios algelės. Čia 
Amerikoj skaitau laikraščių 
pranešimuose iš Waterbury, 
kad ta pora Vasario 16 šventės 
proga, nors yra paprasto fizi
nio darbo darbininkai, kelintą 
kartą aukoja po 50 dolerių. Tai 
Magdalena ir Vincas Šmulkš
tys, buvęs demokratinio sei
mo atstovas. Skaitytojai žino,

manau ir u gražių : ?-
\\z ižių. Bet kiek ui jaunu po
rų aukoja nors pusę tiek?

Štai kitas pavyzdys iš Nevv 
Yorko. Vasario 16 minėjimas 
čia praėjo šoklų ženkle. Vienas 
naujai atvykęs “įrodė”, kad šo
kiai Vasario 16 minėjime yra 
būtini naujiems su senaisiais 
suartinti. Visi išmintingo balso 
paklausė, ir minėjimo rengėjai 
iš lauko pusės viršum salės 
durų ugningom raidėm parašė: 
Lithuanian Dancr. O kaip su 
aukom? Rezultatai štai kokie. 
Tuo metu, kai keleriopai ma
žesnės lietuvių kolonijos, kaip 
Philadelphia, VVaterburv ir kt. 
Vasario 16 šventės proga su
rinko po S2.000 su viršum, tai 
didysis Nevv Yorkas, viena iš 
didžiausių lietuvių kolonijų, te- 
sukrapštė vos tūkstantėlį su 
viršum. O Nevv Yorkas ir lie
tuviams ne bet kas. Čia juk 
vienas didžiųjų lietuviško vei
kimo centrų. Čia juk turime 
lietuviškų konsulų ir vicekon
sulų, čia Informacijos Cent
ras, čia “Voice of America” 
lietuviškas štabas. “Laisvosios 
Europos” štabas, čia nemaža ir 
profesionalų inžinierių, gydyto
jų. biznierių. O kai laikraš
čiai paskelbė aukojusių sąra
šą, tai išskyrus LE žmones, ki-

tų įstaigų pareigūnų pavardžių 
bemaž nepastebėjom. Charak
teringa: žmonės turi puikų biz
nį įstaigoj, egzistuojančio j tik 
todėl, kad Lietuva yra atsidū
rusi baisioj nelaimėj, t>et pa
aukoti keletą dolerių su visais 
nesuspėja, neįstengia. Pasiten
kino nupirkę bilietą kaip į kon
certą. Kyla klausimas, kas kam 
turi duoti pavyzdį: aukštieji 
pareigūnai, inteligentai eili

niams darbininkams, ar atvirk
ščiai? Šį kartą New Yorka bu 
vo atvirkščiai: didesni aukoto
jai buvo eilinis siuvėjas, eilinis 
spaustuvės darbininkas ir pn.

Ar nevertėtų tad panaudo i 
pasiūlytąjį aukų lapais rinki
mo būdą? Kai Alto rinkėjas su 
lapu ateis į įstaigą ir žemai nu
silenkęs paprašys, esu linkęs 
tikėti, kad nebus veltui atėjęs.

Stebėtojas

Čia matome vieno aerodromo stebėjimo punktu. I-angai yra naujo 
stiklo, vadinamo “Solev”, kuris nepraleidžia ultrat ioletinių ir in
fraraudonų jų spindulių. Tuo būdu yra sumažinama saulės kaitini
mas nuo 10 iki 20 laipsnių ir stiklo blizgėėjimas, kuris kliudo ma
tomumui. Taip pat nuo saulės spindulių apsaugomo* kambario sie
nos ir paveikslai. Nauja stiklą gamina Eittsburith Plate Glass Co. 
šiais metais jis pradedamas naudoti automobiliams ir namų staty
bai.

---- ---------——----------— STASIUS BCDAVAS

KAD BŪTŲ VYRESNIS
Ištrauka iš spausdinamos knygos “Varpai skamba”. Joje 
vaizduojama spaudos draudimo laikai. Knygą leidžia “Lie- 
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Dabar jau pasidarė ramiau. 
Kažkokia gera ranka visą sun
kumą nuo širdies nuėmė. Jau 
ir galvą ne be taip skaudėjo, tik 
labai ūžė ir buvo pavargusi. 
Nutarė užmigti ir gerai, gerai 
pailsėti. Palindo po antklode ir 
stipriai užsimerkė.

Tikrai, užėjo kažkokios mig
los ir toks saldus, saldus svai
gulys. Bet vienu metu patrau
kė nosį ir užuodė tabako dū
mus. Dar kartą patraukė — ir 
nuėjo virpesys per visą širdį. 
Tai jau dėdė kelias ir užsirūkė 
pypkę. Jis visuomet užsirūko 
prieš atsikeldamas. Numetė 
Rapoliukas nuo galvos antklo
dę ir knystelėjo jam per visą 
krūtinę: lauke buvo jau gražiai 
prašvitę. Aišku, nebėra kada 
miegoti.

Greit jis apsirengė, tylučiu- 
kais žingsniais perslinko kama
rą ir pasižiūrėjo į Plaktinio lo
vą. Taip, senis jau smilkė pyp
kę. Raudonas taškas išsipūsda
vo taip plačiai, plačiai, akimirk
snį staptelėdavo, palengva su

sitraukdavo, o paskuf>ir vėl at
sigaudavo, išsiplėsdavo.

Žengė Rapoliukas į trobą.
— Ar jau išsimiegojai? —pa

klausė jį Plaktenis ramiai, su 
tokia gera išrdimi.

— Išsimiegojau, dėde. Einu 
raktų paimti .reikės- bokšto du
ris atrakinti.

— Gerai, gali atrakinti, ir aš 
tuoj ateisiu.

— Tai gal dėdė nevargtum, 
užteks manęs vieno. Patrauksiu 
šv. Joną ir bus gana.

— Palauk, kas šiandien?
— Ketvirtadienis, dėde.
— Teisybė, ketvirtadienis, 

gerai sakai. Jeigu ketvirtadie
nis. tai jau nesikelsiu. Paskam
bink vienas pats.

Rapoliukas nusitvėrė raktus 
ir -išlėkė pro duris.
Plaktinis padaužė pypkę į pa

langę, iškratė pelenus ir apsi
suko ant antro šono.

Kitoj lovoj pūkštė jo senė.

Vasara žengė linksma ir drą
si. Sveikino ją miškai ir so

Kryžius Lietuvos laukuose laisvės dienomis

PAVERGTOJE
• Prie komunistu partijos a- 

pygardu sudaryti vadinami Or- 
gist skyriai, kurių paskirtis va
ryti propagandą prieš viską, 
kas krikščioniška, lietuviška ir 
kultūringa. Taip pat jie sten
giasi surasti savanorių dar
bams Rusijoje. Svarbesni jų 
nunktai yra Kaune. Šiauliuose, 
Klaipėdoje ir Vilniuje.

• Gyventoju sekimas okupuo
toje Lietuvoje ypač taikomas 
moksleiviams. Jiems yra už
vestos asmeninės bylos, kur 
surašoma smulkios biografinės 
žinios ir seklių pastabos, ar 
domisi rusų kalba, ar draugau
ja su rusais, ar lanko bažny
čią, ar dalyvauja bedievių ra
teliuose ir kt.

• Menka gaminių kokybė 
privertė net “valstybinės kont
rolės ministrą” Jefremova 
“Tiesoje” jais nusiskųsti, že
mos kokybės gaminiai esą vi
sos eilės fabrikų -----  Inkaro.
Silvos, Dangos. Dobilo. Foto
no ir k. Per vienus praėjusius 
metus tie fabrikai “prigamino”

LIETUVOJE
už šimtus tūkstančių rublių ne
tinkančių “gaminių” — avali
nės, drabužių, kojinių ir kita 
ko.

• Lietuvoje įkurtos vadina
mos ekonomikos mokyklos, ku
rios turį paruošti darbininkus 
taupyti žaliavas. Bet iš tikrųjų 
tų mokyklų lankytojai temo
komi “kovot su sabotažu" — 
sekti kitus darbininkus ir ypa
tingai kreipti dėmesį, ar nėra 
įmonėje “nacionalistinių reiški
nių”, kitaip tariant.- ar
viai darbininkai ner'odo nepasi
tenkinimo atgabentais į 1 iftu- 
vą rusais.

• Lietuvos miškus skuba iš
plauti elektriniais puikiais. Tas 
pats “Tėvynės Balsas” prane
ša, jog miškams kirsti komu
nistai Lietuvoje naudoja auto
mobiliuose įtaisytas kilnojamas 
elektrines. Rusams komunis
tams ir jų pakalikams tai su
daro džiaugsmo, nes daugiau 
miško išplaunama Sovietų Ru
sijos pramonei. Bet lietuviams 
tik liūdesį sukelia, matant kaip 
okupantai apiplėšia kraštą .

dai. iškėlę savo žalias galvas.
Rapoliukas palengva atsiga

vo iš savo rūpesčių. Džiaugės 
jis, kad visos kalbos apie krė
timą aptilo, nugulė kaip dul
kės. Juokės kartu su kitais, 
kad žandarai išvažiavo liūdni 
ir nukabinę nosis, nes nieko 
negalėjo prisikabinti. O buvo 
sulėkę kaip smakai.

Plaktiniai taip pat prikando 
liežuvius ir jau nebevaro jo 
pas Kinkį Petkų. Anasis, ma
tyt, jau susirado piemenį.

Atsiminė jis dabar vėl savo 
motiną, gulinčią “Pašalpos” 
kapinėse. O buvo primiršęs 
per tuos rūpesčius ir galvosū
kius.

Nusitvėręs tuščią skardinę 
nubėgo jis vieną dieną aptvar
kyti jos kapo, ir susigraudino. 

Ilsėjosi ji vargšė netoli mažos 
koplytėlės, tokios menkos, jog 
du vyrai galėjo ją lengvai ap
kabinti. Iš keturių jos šonų 
žiūrėjo maži išsikraipę lange
liai, kurių viename stovėjo 
Dievo Motina su nutrupėjusiais 
pirštais. Jos krūtinėj tiek 
daug skylių, nes ten kažkada, 
prieš daugelį metų, buvo su
smeigti mediniai kalavijai. Iš 
vienos tokios skylės kyšojo ne
drąsi žolelė, o aplink ją bėgi 
nėjo judrus vabaliukas. Kitame 
šone jis matė mūsų Išganytoją 
su tokia smulkia galvele, jog 
erškėčių vainikas buvo visiškai 
ją uždengęs. Kristus buvo su

silenkęs. jo raudonas rūbas nu
blukęs ir per pačią krūtinę 
net perskilęs. Stovėjo Jis vie
nintelis tarp savo kankintojų, 
kurie įšokę į trumpus sijonus, 
su tokia narsybe plakė savo 
auką. Bet vienas budelis Ra- 
poliuką net prajuokino: tam 
nelabajam kažkas buvo iš
traukęs vieną koją ir čia pat 
padėjęs prie antrosios. Bet jis 
gerai laikėsi ir ant tos vienos: 
buvo nusitvėręs ilgą rykštę ir 
abiem rankos taikė ją į pa
tį Viešpaties veidą.

Prie pat jo motinos buvo 
atsiradęs naujas kapas. Duob
kasiai. matyt, buvo labai aršūs 
ir godūs — savo kastuvais jie 
nukabino visą galą. O ties nu
mirėlės galva dar buvo įmintos 
net kelios sunkios ir gilios vy
riškų batų pėdos.

šoko Rapoliukas j darbą. Ne
sukdamas daug galvos jis ėmė 
su savo skardine kabinti že
mes iš ano didžiulio kapo. At
siėmė jis maždaug tiek, kiek 
jo išmanymu anie buvo pasi
vogę. Užlygino tas negražias 
pėdas, išravėjo senas žoles ir 
savo pirštais viską rūpestingai 
išakėjo. Baigęs darbą, atsi
traukė kelius žingsnius ir iš to
lo pasižiūrėjo. Kaip gražiai čia 
atrodytų tvorelė su keturiais 
stulpeliais kampuose. Tada jau 
niekas nebemindžiotų jo moti
nos ir nevogtų žemės.

Šoko jam j galvą mintis kad

prie vartų yra akmenų ir pus- 
plyčių krūva. Niekam jie ten 
nereikalingi, tik po kojom pai- 
niojasis. Ir pradėjo Rapoliukas 
bėginėti ten ir atgal. Tempė, 
vilko tas sunkybes, šonuose iš
kaišiojo plytas, o kiekviename 
kampe įsmeigė po didelį ak 
menį. Nepaprastai dabar atro
dė tąs kapas. Ir jo motina, gy
vendama aname pasauly, tik
riausiai turės apsidžiaugti.

Visą laiką praslinkdavo čia 
viena, čia kita moteris. Mes
davo akį ir nueidavo. Bet da
bar. kai jau kapas buvo apdė- 
liotas. neiškentė jos ir susto
jo.

— Nematytas vaikas. Iš kur 
tu gavai tokius nagus? Tai an- 
taisymas, tai išgražinimas, -- 
džiaugėsi viena, o kita tuoj pri
dėjo:

— Butnorių mergas, tas 
drimbas reiktų čia atvesti. Bent 
susigėstų pasiveizėjusios. To
kios sveikos, dikots lašinių ne
paneša. o tėvai dilgėlėse nu
skendę. Net svetimiems širdis 
pro burną lipa.

Vėl priėjo dvi moterys. Vie
na nešėsi kibirą ir puodelį, o 
antroji turėjo kastuvą. Ta 
paskutinioji pasilenkė, sulygino 
vieno kapo šoną ir pridėjo pirš
tą prie Rapoliuko peties:

— Jeigu jau taip gražiai su
galvojai, tai turėtum dar ir ke
lias gėleles įkaišioti. Kitų jau 
serai žydi.

— Kad aš neturiu, gal kur 
vėliau gausiu. — pasiteisino 
berniukas.

— Gėlių tai jau reikėtų. Kad 
ir šiokių tokių» vis būtų gra
žiau. Klausyk, — atsisuko a- 
noji į pirmąją, — ar negalė
tum iš savo kapo paraustinėti? 
Ir taip jau ten per valią priau
go.

— Gerai sakai, yra jų ten 
per akis. Pabūk čia. nubėgsiu 
ir atnešiu.

Buvo ji beskubanti, bet atsi
suko ir pasakė Rapoliukui:

— O tu pasigrobk savo skar
dinę ir nubėk į Ventą vandens. 
Kol atbėgsi, būsiu aš ir pasodi
nusi.

Nusitvėręs savo indą bėgo 
jis tiesiai į vartus, peršokda
mas kiekvieną kapą. Paskui 
siauru takeliu pasileido tiesiai 

į pakalnę. Ten jau taškėsi di
delis vaikų būrys. Gerai įsi - 
žiūrėjęs jis suprato, kad ten 
Papilės žydukai. Toj vietoj bu
vo visas vanduo muilu papil
kavęs. Nusileido jis į pačią pa
kalnę ir pabėgėjo toliau. Keli 
plikiai, pamatę jį, šoko iš van
dens ir siūlėsi pasemti. Bet 
jis nedavės ir tuoj pats pasi
raitę kelines.

Tačiau anie neatsitraukė. 
Apstojo jį nuogalių būrys ir 
plėšė skardinę iš rankų. Rapo- 
liuką pagavo tokia siutna. jog 
tuoj nutvėrė vieną žydelį ir 
pastūmė į meldus. Suerzeliavo

dabar tas plikių širšelynas ir 
metėsi į jį. Kažkieno ranka 
buvo tvirtesnė, išplėšė skardi
nę ir numetė į patį Ventos vi
durį. Tuščia ir pasvirusi kilsa
vo ji vandens paviršiuje, bet 
neskendo. Ilgiau jis nebelaukė. 
Pasileido į kalną ir spyrėsi kaip 
įniršęs kiškis. Puskalnėj atsi
suko ir pasižiūrėjo. Žydeliai bu
vo nutilę ir tik stebėjosi jo 
greitybe. Tada jis atsigavo, iš
tempė krūtinę ir uždainavo iš 
visos gerklės:

Iš Vegerių dvaro 
žydai kiaulę varo, 
čiuka-čiuka, čiuka-čiuka 
žydai kiaulę varo...
Pakalnėj išsiveržė baisus 

murmuliavimas. Krito anie 
prie žemės ir ėmė plėšti akme
nis. Rapoliukas jau nebelaukė, 
nes keli plikiai ištrūko iš būrio 
ir metėsi į kalną. Jis norėjo dar 
atsigręžti ir tuos bėglius pagąs
dinti. bet jau nebesuspėjo. Di
delis kampuotas akmuo trenkė 
į jo kojos girnelę ir jis parkri
to ant žemės. Visą kūną per
vėrė skausmas ir galvojo, kad 
jau nebeatsikels. Bet pasižiūrė
jo žemyn ir visas nutirpo. Tas 
įniršęs būrys jau buvo pasie
kęs puskalnę. Pašoko jis de
juodamas ir kiek tik galėda
mas judėjo į kapines. Nebega
lėjo bėgti, tik skubiai žingsnia
vo. Prasmuko pro vartus ir 
nukibildžiavo prie savo kapo.

(Nukelta į 4 psl.)
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Jo didžiausias troškimas - pamatyti laisvą Lietuvą
Š. m. kovo S d. Rochestery, 

N. Y., šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos kleb. kun. Jonas Bak
šys laimingai sulaukė savo 60 
metų sukakties. Ta reta proga, 
kai aplankiau, jis. kaip ir visa
da maloniai šypsodamasis. pri
ėmė ir sutiko pasidalinti savo 
turiningo gyvenimo praeities į- 
spūdžiais.

Kun. Jonas Bakšys, jau ge
rokai pasipuošęs sidabro plau
kais. vis dar kupinas energijos 
ir aktyviai seka lietuviškąjį gy
venimą .

Tai šimtaprocentinis dzū - 
kas. Gimė prie žaviųjų Merkio 
krantų. Salovartos kaime, nar
siųjų perlo jieėių para pi'■o je. ū- 
kininkų šeimoje. Tada Salovar
tos kaimas susidėjo, iš 12 ūkių, 
išsimėčiusių Merkio pakrančių 
lygumoje.

Srauniojo Merkio šlaitai, 
pievos ir pušynai sudaro reto 
grožio gamtos kampelį. Ypač 
šio kampelio groži padidina 
grįžtančios pavasarį lakštinga
los ir šimtai kitokių paukščių. 
Šis pasakiškai gražus gamtos 
kampelį kun. Jono Bakšio at
minty paliko gražiausių atsimi
nimų ir neužmirštamą, ilgesį.

1937 metų vasarą, drauge su 
kun. Aug. Petraičiu ir kun. K. 
Jankum lankydami prie Pary
žiaus La Folette pam;nklą. 
naunio krūmuose staiga išgirdo 
lakštingalas, kuriu balsai tiek 
kun. J. Bakšį su jaudinę, kad 
neišlaikęs pravirko, ilgėdama- 
s s žaviųjų Merkio krantų ir jo 
šlaituose skambančių lakštin
galų giesmių.

Merkio krantuose ir šlaituo
se praleista jaunystė ir dzūko 
prigimtis kur. J. Bakšio sieloj 
išugdė gilų .iautrumą ir ryžtą.

Jo tėvas buvo apsišvietęs lie
tuvis ūkininkas, dalyvavo vals
čiaus reikaluos ir savo pen
kiems vaikams troško mokslo. 
Trims dukterims dažnai neleis- 
davęs verpti, o vis brukdavęs 
knygas, sakydamas, kad iš ver
palų negyvensi. Kas kita, esą, 
mokslas.

Ir lankant Varėnos pradžios 
mokyklą, vasarą tėvas dar ‘‘pa
pildomai” kur pas kaimo “da
raktorių” siųsdavo pasimokyti.

Tėvai, išvažiuodami bažny
čion ar šiaip miestelin, vai
kams visados paskirdavo gerą 
gabalą iš knygų perskaityti.

Tėvas labai spaudęs mokytis, 
ir todėl vaikai niekados dėl to 
neturėdavę ramybės.
Baigęs Varėnos prad. mokyk

lą. išvyksta į Vilnių, kur bai
gia viduriniąją mokyklą, o vė
liau Maskvoje išlaiko egzami
nus kadetų mokyklon, bet 
grįžęs tėviškėn, apsisprendžia 
į kadetų mokyklą nestoti.

Jau būdamas Vilniuje, pa
junta tautinių reikalų suprati
mą ir meilę tėvynei. Vilniuje, 
prieš šv. Mikalojaus bažnyčios. 

KAI) BCTV VYRESNIS
(Atkelta iš

Krito į diemedžių krūmelį, nu
sitvėrė už kojos ir pradėjo verk
ti. Apspito jį moterys, puolė 
klausinėti, bet nė žodžio nega
lėjo ištraukti.

Prie kapinių vartų jau buvo 
sulėkę visi Rapoliuko priešai. 
Stovėjo jie ten nuogi, garsiai 
rėkė, bet vidun nedrįso eiti. 
Viena moteris pamatė juos, iš
skėtė rankas ir sušuko:

— Per vardą Viešpaties! Ar 
jūs matot kas ten — rodė ji ki
toms, — Tik paveizėki!, — ir 
nieko nebelaukdama nusitvėrė 
kastuvą.

Nereikėjo jai toli bėgti, nes 
anie išsigadno šitos galybės, 
kažką suknerkė tarpusavy ir 
metėsi atgal.

Apkritusios moterys j, rami
no ir klausi no.jo. Jis bandė aiš
kinti tą at-įtikimą, bet daugiau 
dejavo ir kilnojo koją. Viena 
moteriškė buvo išmintingesnė 
už visas kitas Nieko ji neklau
sinėjo. tik paspiaudinėjo kaž
kokį skudurėlj ir švelniai trynė 
tą vietą, kur bu.o zaizda.

liet moksleiviai dažnai rinkda
vosi į slaptus susirinkimus. Čia 
ateidavę ir dr. Jonas Basana
vičius, Petras Vileišis. Kai
riūkštis. A. Smetona ir kt. Tai 
buvo 1909-1913 m. Dažnai 
moksleiviai susirinkdavę ir kur 
nors privačiai. Kartą, kur tai 
Kalvarijos gatvėje. po karštų 
ginčų su lenkomane šeiminin
ke. išeinant buvęs per langą 
perlietas pamazgų kibiru. Šis 
lenkomanės pažeminąs elgesys 
dar labiau J. Bakšį uždegęs ko
vai dėl. lietuvybės.

Jaunuoliams - moksleiviams 
didelį ir neužmirštamą įspūdį 
darydavę tautos veteranų da
lyvavimas šv. Mikalojaus baž
nyčioje laikomose pamaldose 
Susėdę už grotelių dr. Jonas 
Basanavičius. Kairiūkštis. P. 
Vileišis ir kt. tyliai melsdavo
si. Besimeldžiančių tautos vei
kėjų vaizdas jam visam laikui 
įsispaudė jo atmintyje.

J. Bakšys priklausė ir “Rū
tos" draugijai, kuri daug ruoš
davo vaidinimų, pasilinksmini
mų ir paskaitų.

Amerikon

1913 metų rudenį vieną sek
madienio rytą jaunasis Bak
šys pareiškė tėvui, kad išva
žiuojąs Amerikon, nors apie ta: 
anksčiau negalvojęs. Gal ta‘ 
nulėmę brolio sulaikymas rus’ 
kariuomenėje, kalbos apie bū
simą karą ir dviejų sesučių bu 
vintas Amerikoje.

1913 m. spalių mėn. pasieki" 
Amerikos krantus.

Tėvo noras, kad sūnus būt 
kunigu (motina mirė jam esą”' 
10 metų*. Amerikoje pradecr 
realizuotis.

Pirmoji žiema prabėgo VVor- 
cester. Mass. vieno kataliku 
Colledžio virtuvėje, plaunant 
indus ir kitus virtuvės darbus 
dirbant. \Vorcester lietuvių 
bendruomenė buvus labai di
delė, ir čia susipažinęs su kun. 
Aug. Petraičiu, kuris vėliau 
kun. J. Bakšiui yra daug pa
dėjęs.

1914-1920 metų vasaros ir 
visos kitos atostogos prabėga, 
tai pas kun. K. Vasį, tai pas 
kun. A. Petraitį, tai pas kun. 
J. Jakaitį, čia jis moko lietuvių 
parapijos vaikus tikybos ir lie
tuvių kalbos, visa energija da
lyvauja lietuviškose organizaci
jose ir jų veikloje.

Kunigu seminarion

1914 m. rudenį, kun. K. Va- 
siui ir kun. J. Jakaičiui pade
dant. Detriote įstoja lenkų kun. 
seminarijon. bet po metų iš ten 
pasitraukia, negalėdamas pa
kęsti lenkų fanaberijos ir lie
tuvių'užgauliojimų. Tada savo 
vyskupo sutikimu persikelia 
Rochesterin, N. Y., šv. Ber
nardo seminarijon. kur 1920

3 psLI
— O kas toks esi? Kaip ta

vo pavardė’ — ėmė klausinėti 
viena, atsisėdusi prie pat jo.— 
iš miestelio esi, ar parapijos?

— Dar kažko užsimanė.— 
ėmė gėdinti kita. — nugi Gel- 
žinuitis, pas Plaktinį gyvena, 
jau taip ir nepažįsti?

— Argi tai tas pats, kuris 
varpus traukia ?

— Tas pats, tas pats, yra čia 
dar ko klausinėti.

Moterys nutilo. Sutū|)ė jos 
ratu ir triūsėsi aplink jo koją. 
Jau mažiau jis dejavo — tiek 
buvo čia geros širdies, patari
mų ir išminties.

O ta. kuri spiaudinėjo ant 
skudurėlio, pasiliko tyliausia li
gi pat galo. Ji tik čiupinėjo a- 
pH- Rapoliuko koją ir šnypšto. 
I’agaliau ji išsitraukė plačią 
nosinę, perplėšė pusiau, surišo 
galus, kad būtų panašu j juos
tą. ir palengva, palengva apvy 
niojo. j

Dabar visos tik stebėjosi ir 
žiūrėjo, žiūrėjo.

(Pabaiga) 

m. gegužės mėn. 29 d. gauna 
kunigo šventimus, o gegužės 30 
d. pas kun. Aug. Petraitį. A- 
thol, Mass. atlaiko pirmąsias 
šv. mišias.

Pastoracijon
Kun. J. Bakšys pirmuosius 

pastoracinio ir lietuviško dar
bo žingsnius pradeda didelėje 
šv. Juozapo liet, parapijoje., 
\Vaterbury, Conn.. pas kun. 
kleb. Juozą Valantlejų. Para
pijinėje mokykloje kai kuriais 
metais iki 1.100 vaikų. Dau
giausia laiko ir pašvenčia vai

SUKAKTUVININKAS KUN. <J. BAKŠYS

kų mokymui lietuvių kalbos ir 
tikybos. Čia prabėga 7 metai.

Vėliau Hartforde liet. švč. 
Trejybės parapijoj vikarauja 
pas kun. Ambotą, dabartinį 
prelatą.

Vikaraujant, ant jauno ku
nigo pečių gula ne tik vaikų 
mokymas, bet ir darbas liet, 
organizacijose.

Iš Waterburio. drauge su 
kitais to miesto liet, atstovais 
dalyvauja pas prezidentą Har- 
ding prašyti Lietuvai nepri
klausomybės.

Prisimindamas anas vikara
vimo dienas, .jubiliatas su pa
garba mini savo buvusius kle
bonus. kurie jaunam kunigui 
labai daug padėję pažinti pas
toracinio ir visuomeninio dar
bo svarbą.

1930 m. balandžio pabaigoje 
gauna laišką iš kun. J. Kasa- 
kaičio, kuris sunkiai serga ir 
kviečia atvažiuoti Rochesterin. 
Telegrama, kad kun. J. Kasa- 
kaitis jau mirė. kun. J. Bakšio 
kelionę Rochesterin paskubina. 
Čia. palaidojęs amžinos at
minties didelį lietuvį patriotą 
kun. J. Kasakaitį. remiamas 
šv. Bernardo seminarijos rek
toriaus. tuoj paskiriamas Ro- 
chesterio liet, parapijos klebo
nu.

Rochestery

Taigi, po 10 metų. kun. J. 
Bakšys vėl grįžta Rochesterin, 
tx>t jau ne šv. Bernardo kuni
gų seminarijon. o savarankiš
kam pastoracijos ir lietuvybės 
darbui.
Čia jis randa nedidelę, bet 

labai patriotingą lietuvių ben
druomenę. didelę darbo pra
džią padarytą kun. J. Kasa 
kairio parapijos kūrime, gerai 
susiorganizavusi;*; lietuviškas 
organizacijas, vieningus kovai 
dėl Lietuvos reikalų lietuvius.

Pirmas ir pats didžiausias 
rūp< stis — išplėtimas parapi
jinės mokyklos. Pakviečiamos 
seselės pranciškietės mokyti 
vaikų. Antras, labai sunkus 
dai bas, bažnyčios statymas.

Bažnyčia, nors ir pačiais sun
kiausiais laikais, bet per me
tus pastatoma ir 1935 m. rug
pjūčio mėn. 11 d. pašventina
ma. Šventinimo apeigose da- 
lyvauja Sibiro kankinys vys
kupas Teof. Matulionis, kuris 
pasako pamokslą. Bažnyčia 
pastatoma be skolų. Tai įvyks
ta kun. J. Bakšio sumanumo ir 
gerai organizuotų bei susipra
tusių lietuvių dėka. Pačiam 
klebonui netenka nė karto eiti 
pas parapijiečius ir prašyti au
kų bažnyčios statymui. Tiesa, 
labai gerą pradžią buvo davęs

kun. J. Kasakaitis: jis įsteigė 
bažnyčios statymo fondą, nu
pirko sklypą ir kt. Trečias kle
bono rūpestis — parapijiečių 
lietuvybės išlaikymas. Bažny
čioj per pamokslus, susirinki
muose ir kiekviena proga kal
bėjo ir kalbėjo lietuvybės rei
kalais. Tenka pripažinti. jog 
kun. J. Bakšys yra geras ir 
jautrus kalbėtojas, mokąs pa
siekti žmogaus sielos gilumas. 
Jis drąsus kalbėtojas.

Uetuvon
Bet vis dėlto visą laiką ne

rimsta be Lietuvos, ilgisi tėviš
kės, daug kenčia. Jau semina
rijoj rektorius dažnai klieriką 
J. Bakšį ramina dėl jo ilgesingo 
“giedojimo", nors iš tikrųjų 
traukdavęs seminarijos korido
riuose dzūkiškas dainas.

Pagaliau kun. J. Bakšio di
džioji svajonė pamatyti gimtą
jį kraštą išsipildo ir 1923 me
tais vasarą aplanko Lietuvą ir 
mieląją Dzūkiją.

Prisiminęs anas laimingąsias 
dienas, jubiliatas apsiverkia. 
Atvažiavęs į Kybartus, visą 
naktį nemigęs ir vaikščiojęs iki 
ryto po stotį, kol sulaukęs 
Kauno traukinio.

Godžiai stebėjęs jaunosios 
Lietuvos prisikėlimą. Kai anks
ti rylą Metropoly išgirdęs Lais
vės Alėja žygiuojančių karei - 
vių dainą, prišokęs prie lango 
iš džiaugsmo verkęs ir dėkojęs 
Dievui, kad ilgai laukta svajo
nė išsipildė.

Ir kai 1937 metais atvyko 
IJetuvon

negalėjęs atsistebėti padaryta 
pažanga. Ir kaimuose ir mies
tuose gaivalingai kilusi Nepri
klausomoji Lietuva: dainos ir 
lietuvių kalba visur skambėjus. 
Džiaugdamasis Lietuvos pa
žanga. lankė prezidentą, minis- 
terius. lietuviškas organizacijas 
ir kitokius veikėjus, kad ge
riau įsijaustų į lietuviškąjį pul
są.

Palanga, kaip puiki vasaroji
mo vieta, neturinti sau lygaus 

konkurento visame pasaulyje, 
tik deja, dar vis trūkę reikia - 
mos reklamos, o dabar jau ir 
už geležinės uždangos.

Jam grįžus 1937 metais iš 
Lietuvos Rochesterin, parapi
jiečiai surengę didžiulę vaka
rienę, kurios metu apie Lie
tuvą kalbėjęs dvi valandas.

II-sis pasauliais karas ir 
pabėgėliai

Bolševikams okupavus Lie
tuvą ir po to kilus II-jam pa
sauliniam karui, kleb. J. Bak
šys su dideliu rūpesčiu seka 
Lietuvos vargo ir baisios oku
pacijos dienas.

Pasibaigus karui ir paaiškė
jus, kad V. Vokietijoj yra ke
lios dešimtys tūkstančių lietu
vių tremtinių, kun. J. Bakšys, 
padedamas ir nuoširdžiai re
miamas parapijiečių, tremtinių 
pagalbos darban meta visą sa
vo energiją ir visą sielą. Baž
nyčioje per pamokslus, salėse 
ir kitur, kur sutinka lietuvius, 
kelia degantį Vokietijoj tremti
nių reikalą. Kartą Rochesterio 
lietuvių maža bendruomenė 
Balfui pasiunčia 10 tonų dra- 
45užių, o 1947 met. ši maža ko
lonija pralenkia tūkstantines 
liet, bendruomenes — grynais 
pinigais surenka ir persiunčia 
Balfui 10.000 dolerių.

Iš Vokietijoj buv. tremtinių 
yra gavęs laiškų kelis tūkstan
čius, o laikraščių pūdais.

Padedamas parapijiečių, liet, 
tremtiniams < sudaro Amerikon 
atvykimo dokumentų per 500, 
kurių didelė dalis apsigyvena 
Rochestery je.

Rochesterin liet, tremtiniai 
atnešę naujos .šviesos, lietuviš
ką dainą ir jauninę lietuvišką 
bendruomenę bei lietuviškąją 
parapiją.

Dėl Lietuvos laisvinimo 
darbų

1 klausimą dėl Lietuvos lais
vinimo darbo ir kai kurių “kri
tikų”, kleb. kun. J. Bakšys at
sakė, kad kritikai ir nepaten
kintieji apsitrankysią ir, jo gi
liu įsitikinimu, visi geros va
lios lietuviai, pirmą vietą savo 
mintyse ir darbe užleisiu Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

BALTIMORE, M D.
Naudinga informacija

Kovo 9 d. Baltimorėje lan
kėsi Laisvosios Europos Komi
teto narys dr. Br. Nemickas ir 
Lietuvių salėje padarė praneši
mą apie tarptautinę padėtį ir 
sąlygas pavergtoms Europos 
tautoms, atgavus laisvę, atsikur
ti. Pranešimas buvo įdomus ir 
naudingas.

• Mirė
Ona Berufienė, 79 metų am

žiaus, mirė kovo 6 d. Buvo il
gametė ir uoli Altoriaus ir Ro
žančiaus d-jos narė. Iškilmin
gai palaidota kovo 10 d. Holy 
Redeemer kapinėse. Pamaldos 
už jos vėlę buvo atlaikytos šv. 
Alfonso bažnyčioje.

Eleonora Paskinienė, 68 me
tų amžiaus, mirė kovo 7 d. 
Laidotuvių pamaldos buvo at
laikytos šv. Alfonso par. bažny
čioje kovo 11 d., ir palaidota 
Holy Redeemer kapinėse.

250 dol. vargo mokykloms
Baltimorės Balfo 64 skyrius, 

Lietuvių Bendruomenės Vo
kietijos Krašto Valdybos pa
prašytas, praėjusį rudenį nuta
rė Vokietijoj esančias Lietuvių 
vargo mokyklas paremti spe
cialiai joms parenkant aukų. 
Rinkliavai pravesti buvo išrink
ta komisija iš B. Čaplikaitės,
M. Šimkaus ir V. Karaliaus. 
Komisijos nariai pasitelkę dar 
keletą rinkėjų, Kalėdų laiko
tarpy, apsilankydami aukotojų 
namuose ar kitomis progomis 
ką sutikę kvietė aukoti. Ypač 
nuoširdžiai šiam reikalui pasi
darbavo M. Šimkus, Birute 
Čaplikaitė, Matuliauskai, V. 
Karalius, J. Ližaitis, K. Sadau
skas, G. Bradūnas ir kiti.

Viso aukų surinkta 250 dol. 
ir per Balfo centrą pasiųsta 
Vokietijon.

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Telšių vyskupas Borisevi- 

čius, kaip praneša Vatikano 
radijo biuletenis, bolševikų bu
vo nužudytas 1946 m. vasario 
22 d. Jis buvo areštuotas va
sario 6 d., nugabentas į Vilnių 
ir dvi savaites be pertraukos 
tardomas. Po to buvo paskelb
tas “dalyvavęs sąmoksle prieš 
liaudies demokratiją” ir nu
teistas mirti. Vatikano radijas 
skelbia, kad tas žinias gavęs iš 
pabėgusių iš Lietuvos.

• Negrų katalikų JAV yra 
apie 400,000 iš 14 milijonų. 
Atsivertimai nuolat didėja. 
Negrus patraukia tai, kad Ka
talikų Bažnyčia kovoja su ra
sių neapykanta.

• Eucharistinio kongreso 
metu Barcelonoje, Ispanijoje, 
laukiama apie 700,000 maldi
ninkų. Visas kraštas gyvai 
ruošiasi tam nepaprastam kon
gresui.

I,

• čenstakavos Dievo Moti
nos šventovė, per praėjusį ka
rą kiek nukenėjusi, vėl atnau- 
jinta ir ją lanko 
gausios žmonių minios, nors 
komunistai tyčiojasi ir visaip 
kliudo.

Lietuvos vadovavimo darbe 
niekados nebūsią perdaug nei 
darbininkų, nei lėšų. Reikia 
gerai įsiskaityti gen. Raštikio 
Lietuvių Dienose visiems lietu
viams įspėjimus.

Dar tenka pastebėti, jog kun. 
J. Bakšys yra didelis lietuviš
kos spaudos mylėtojas. Prieš 
karą kone visus žurnalus ir 
laikraščius iš Lietuvos išsira
šė. Ir dabar pirmas nusiperka 
lietuvišką knygą, arba, jei pa
vėluoja, ieško būdų jai įsigyti. 
Turi labai didelę lituanistinę 
biblioteką, bet, kadangi* yra 
nuo kai kurių “knygos mylėto
jų” kiek nukentėjęs, tai skoli
na labai nenorom.

Ir pagaliau, atsisveikinant, 
gerb. Jubiliatas į klausimą, 
koks jo didžiausias troškimas, 
nedvejodamas atsako: mano 
didžiausias troškimas aplanky
ti tėvų kapus ir pamatyti Lais
vą Lietuvą. A S.

Koncertas

šį sekmadienį, kovo 23 d.. 
Lietuvių salėje bus Baltimorėje 
retas koncertas. Programą at
liks Amerikoje garsi solistė lie
tuvaitė ANNA KASKAS ir bal- 
timorietis Klemensas Andrei- 
kus. Koncerto pradžia 3 vai., 
po pietų. įėjimas po 2.40 dol. ir 
po 1.50 dol. asmeniui.

Bus įdomus vakaras

Baltimorės ateitininkai gavė
nios pabaigoj rengia gavėnios 
laikotarpiui pritinkančią pra
mogą — Literatūros vakarą. 
Numatoma, kad programoje 
dalyvaus mūsų literatūros žy
miosios pajėgos, kaip Bernar - 
das Brazdžionis, Antanas Vai
čiulaitis, Nelė Mazalaitė ir 
Paulius Jurkus, taipgi visa ei

lė literatų baltimoriečių. Šis 
vakaras vertas visų lietuvių 
dėmesio.

Non karo nukentėjusiems 
vajus

Amerikos Katalikų Vyskupų 
Fondas paskelbė 1952 m. vajų 
nuo karo nukentėjusioms Eu
ropoje, Azijoj ir Aidimuose bei 
Tolimuose Rytuose sušelpti. 
Nusistatyta šįmet surinkti apie 
5 miL dol. Prašoma iš dirban
čiojo bent vienos dienos uždar
bio aukos.

Aukos tam reikalui šv. Al
fonso bažnyčioje bus renka
mos šį sekmadienį, kovo 23 d. 
Parapijiečiams specialūs voke
liai buvo įteikti .jau pereitą 
sekmadienį. Kas nesuskubtų 
savo aukos laiku įteikti, gali 
tai atlikti ir šiek tiek vėliau 
parapijos raštinėje. Visi pra
šomi savo pareigą atlikti.

• Martynas Boraiaanas, sū
nus žinomojo nacio M. Bor- 
manno ir Hitlerio pagelbinin- 
ko, yra įstojęs pas Šventosios 
Širdies vienuolius misionierius 
Austrijoje, netoli Villach. Jis 
yra labai patenkintas savo ap
sisprendimu ir nori pasiaukoti 
misijų darbui. Apie jo tėvą, 
Martyną Bormanną, buvusį 
nuožmų Katalikų Bažnyčios 
priešą, nuo 1945 metų karo pa
baigos nieko nežinoma.

• Negras Edgar L Mattevvs 
popiežiaus apdovanotas garbės 
medaliu “Pro Ecclesia et Ponti- 
fice”. Jis jau dešimti metai va
dovauja negrų katalikų sąjun
gai Georgia valstybėje.

• Rasti kaulai Francisco 
Mario, berniuko, kuriam kar 
tu su dviems jo seserims —Ja
cintą ir Lucija— buvo apsireiš
kusi Dievo Motina Fatimoje. 
Berniukas anksti mirė, jo ka
pas buvo užmiršta. Kaulus tė
vas atpažino pagal rastą ro
žančių. Jie bus perkelti į Fati- 
mos baziliką, kur jau ilsisi Ja
cintos palaikai. Lucija yra dar 
gyva.

• Geriausia filmą 1951 metų 
Ispanijoje pripažinta apie Ma
rijos apsireiškimą Fatimoje. 
Filmą yra ispanų gamybos.

• Mary V. Merrick, įsteigusi 
1886 metais “Kristaus Kūdikė
lio” draugiją pavainikiams /al
kams globoti, dar jai tebevado
vauja. Gyvena VVashington, 
D. C.

Arkivyskupas Paulo Giobe, 
popiežiaus internuncijus Olan
dijoje, dalyvavo Anglijos kara
liaus Jurgio VI laidotuvėse. 
Tai pirmas kartas naujaisiais 
amžiais. Internuncijus po to 
buvo priimtas karalienės Elz
bietos II. Anglijoje yra apie 25 
milijonai katalikų.

• Sudano negrams, Afrikoje, 
jų pačių kalba atspausdinta 
2,000,000 egzempliorių kata- 
kizmo. Tie negrai neturėjo jo
kios rašybos. Alfabetą jiems 
sudarė Šventos širdies vienuo
liai misionieriai. Katekizmas 
atspausdintas Amerikoje.

• Amerikietės vyras yra pa
skirtas popiežiaus sargybos 
viršininku. Tai yra kunigaikš
tis Sigismundo Chigi. vedęs 
Miss Marion Barry iš Atlanta. 
Ga. Jis užėmė savo mirusio tė
vo vietą. Chigi giminė popie
žiaus sargybai vadovauja jau 
nuo 1772 m.

KAS K^ SAKĖ
Kaip galima pasiekti 

policiją
— Kaip iš čia greičiausiai 

surasti policiją,— klausia žmo
gelis praeivio.

— Paleisk tik akmenį į langą 
arba sumušk gatvės žibintą, 
pats nustebsi, kaip greit poli
cijoje atsidursi, — atsakė už
klaustasis.
Britą aviacijos ministerija šau

kia į kariuomenę
Britų aviacijos ministerija 

išsiuntė 10,000 šaukimų vi
siems RAF rezervistams, šauk
dama juos į pakartojimo kur
sus. Vienas laiškas sugrįžo at
gal. Jis buvo su adresato pas
taba:

— Aš čia daugiau nebegy
venu.

Labiausiai lankoma 
vieta

Olandijoje labiausiai turistų 
lankoma vieta yra Seyss-In- 
quart (okupacinės vokiečių 
vyriausybes galva Otandijoje) 
bunkeris. Jis yra gražiai įreng 
tas. Labiausiai dominąs visus 
turistus tualetas, kur taip pat 
yra įvestas telefonas.

Pavogė paršelį
Šiauliuose vienai moterėlei 

kažkas pavogė paršelį. Tuoj 
prisistatė liaudies milicininkai 
ir apsiūlė savo pagalbą:

— Mes tikrai vagį surasimo.. 
jei reikia, pranešime per radi
jo 1

— Jei galite, praneškite per 
“Amerikos balsą", jo daugiau 
klauso, — atsakė moteris.
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Kęstučio Zai>kaus nupiešti paveikslai: kairėje Madona, dešinėje — Laukia mamytės. Abu piešti aliejum.
Ateities klišė

JAUNAS MENININKAS
laimi premi jas. Jo darbai parodose. Gavo 

du auksinius raktus
13 metų berniukas

Torringtono, Conn.. šv. Pran
ciškaus parap. mokyklą lanko 
jaunas lietuviukas Kęstutis 
Zapkus, prieš ketvertą su tru
pučiu metų atvykęs iš Vokieti
jos. Jam dabar tik 13 metų, o 
jau pagarsėjo kaip menininkas. 
Paveldėjęs iš motinos piešimo 
gabumus, jis piešia tartum bū
tų “senas dailininkas”. Ant 
kardono deda aliejinius dažus, 
padaro tokias kompozicijas, 
kad kritikai net susimąsto, 
kaip galėjo toks vaikas nupieš
ti. Jis taip pat vartoja ir akva
relę bei temperos dažus ir kar
tais nuo karto lipdo iš plasteli- 
no.

Jis žino, kad, nusižiūrėjus į 
kitų darbus, piešti -yra .jau ko
pijavimas .todėl pats stengiasi 
sugalvoti temas ir būti origi
nalus. Savaip, kaip supranta ir 
moka, jis praleidžia visus lais
valaikius piešdamas. Jau ne
maža paveikslų sugulė ant sta
lų ir visuose kampuose.

PAVASARIS.

Kęstutis Zapkus

PAVASARIS
Kovo 22 d. visi kalendoriai 

žymi pavasario pradžią. Koks 
čia gali būti pavasaris, kad 
dar einame įsitraukę į šiltus 
darabužius ir trypiame, lauk
dami traukinio ar tramvajaus. 
Lietuvoje šiokiu laiku, oho, dar 
gerai paspausdavo šaltelis ir 
vartuose supustydavo sniego 
kalnus. *

Tačiau kalendoriai rašo — 
pavasario pradžią. Pietuose. I 
talijoje ir Prancūzijoje, jau 
žydi pirmosios gėlės, jau vieš
bučio terasose sėdi svečiai. Tik 
pas mus Lietuvoje dar nuo sto
go pakibdavo ledinės žvakės. 
Bet dieną saulė spūsteldavo, ir 
ledas tirpdavo. Tada pasirody
davo kielė. Ji linksma spraksė- 
davo ant ledo, ir žmones saky
davo. kad kielė koja ledą nu
spiria. Ji pašaukia pavasarį. 
Tuoj sode sušvilpia varnėnai, 
ir iš beržo teka sidabrinė sula.

šniokšdamos nuteka upės, 
nusinešdamos sniegą, ir pilki 
kalneliai pakelia galvas. Ten 
tuoj išsities vagos, kvepės dir
vonai ir linksmi skambūs vytu
riai. Vakarais kaime baltuos 
kelias, lenksis pro senas sody
bas ir bėgs į tolumas. Iš ten 
ateis vakarinės dainos, armo
nikos baisai.

Pavasarį pabunda žemė, ir 
augalai užsivelka žalius drabu
žius. Ir žmogus palieka kam 
barius, kur žiemos vakarai bu
vo jį uždarę, ir išeina į savo so
delį. Ir gera jam. gera pavasa
rio saulutėje. Taip lengva alsi 
kvėpti ir matyti bundančias 
platumas. pasitikti jauną 
griaustinį, kuris sudrebina že
mę.

Mokykloje pagarsėjo kaip 
piešėjas. Jo darbai buvo išsta
tyti mokyklos parodose. Jau 
praeitais metais jis laimėjo spe
cialią garbės premiją. Šį metą 
jis vėl laimėjo pirmąją premi 
ją — du auksinius miesto rak
tus — ir aukščiausią pagyrimą

• • •

Todėl ir poetai ir meninin
kai dainavo pavasarį, matyda
mi jame gilesnę prasmę ir jau
sdami visos gamtos ir žmogaus 
džiaugsmą. Tai naujų vilčių, 
tai naujų planų ir darbų laikas. 
Maironis eiliavo “Pavasaris ei
na Karpatų kalnais!” Tai ne 
žiedų pavasaris, tai tautos pa
budimas. Jis ėjo per žemę, neš
damas viltis ir kūrybinį džiaug
smą.

Pasitikdami ir šį pavasarį, 
mes reiškiame viltis, kad vieną 
kartą ir vėl mūsų tautai ateis 
jis — tas didysis prisikėlimas 
ir laisvės džiaugsmas! '*

★

Mūsų žemelė keliauja aplink 
saulę, bet mes sakome, kad 
saulė grįžta. Dabar dienos kas 
kartą ilgėja, gaidžio žingsniais 
lekia. Ir pavasario pradžia yra 
kaip tik. kada diena ir naktis 
susilygina. Per visą pavasarį 
dienos ilgės, o naktis trumpės. 
Kada bus Irumpiausia naktis, o 
diena ilgiausia, tada prasidės 
vasara. Tai bus birž. 22. Po to 
vėl naktis ilgės, ir vieną kartą 
susilygins su diena. Tada baig
sis vasara, tai bus rugsėjo 22. 
Rudenį naktys ilgėja, sunkūs 
vakarai užguls visų namus. Ru
duo baigiasi su pačia ilgiausia 
naktimi, t. y. gruodžio 22 d. 
Tada saulė grįžta, vėl dienos 
ilgėja, ir kol ji susitinka su 
nakties ilgumu. mes turime 
žiemą.

Pavasaris ateina, lauždamas 
lc<l:| ir skleisdamas pumpurus.

Ateitie;, kibė

Hartford aukštesniųjų mokyk
lų piešimo konkurse. Konkursą 
finansavo Hartfordo dienraštis 
“Hartford Courant” ir jame 
dalyvavo per 1600 dalyvių. 
Kęstutis Zapkus buvo išstatęs 
savo “Madona” (aliejinę tapy
bą, kurią čia spausdiname) ir 
tris akvareles. Dabar jis turės 
teisę dalyvauti visos Amerikos 
mokyklų meno konkurse, kuris 
įvyks Pittsburghe Carnegio In
stitute.

Parodos jury komisija .jo du 
darbus atmetė, pareikšdama, 
kad šitaip gerai nupiešti 13 m. 
berniukas negali. Tai esą ne jo 
darbai. Tačiau tai buvo sava
rankūs Kęstučio piešiniai.. Jau
nasis dailini tikas dėl to nusi - 
minė, nes ir jis pats tuos pie
šinius laikė geriausiais savo 
darbais. Tačiau ir kiti .jo dar
bai laimėjo pirmąją premiją.

Kęstutį gražiai paminėjo 
“Hartford Courant”, jo darbus 
rodė televizijoje ir pats Conn. 
senatorius kalbėjosi su juo.

Kęstutis Zapkus gimė 1938 
m. balandžio 22 d.. Dabikinės 
dv., Mažeikių apskr. Pasitrau
kęs iš Lietuvos, su motina gy

veno Vokietijoje ir 1947 m. at
vyko į Ameriką. Jo tėvas yra 
žuvęs Lietuvoje kaip partiza
nas. Šiuo metu jaunasis meni
ninkas yra baigiamojoje šv. 
Pranciškaus parap. mokyklos 
klasėje ir lanko VVaterburio 
šeštadieninę mokyklą.

Belieka jaunam dailininkui 
linkėti, kad jis savo talento ne
užmestų ir jį ugdytų ir koptų į 
meno viršūnes.

Jauniausiųjų knygos
Meškiukas Rudnosiukas. Ka

ledų švenčių proga pasirodžiu» 
si Vytės Nemunėlio knyga 
“Meškiukas Rudnosiukas” vis 
dar eina su dideliu pasisekimu. 
Ir Velykų proga ne vienam vai
kui ji bus gera dovana. Čia 
noris atkreipti dėmesį į daili
ninkę, kuri davė tokį gražų a- 
pipavidalinimą. Pirmoji šios 
knygos laida neturėjo tokių 
gražių iliustracijų. Dar Vokie
tijoje kilo mintis išleisti jos 
antrų laidą, nes Rudnosiuko 
vaikai laukė. Tada buvo patel
kta dail. V. Stančikaitė, pagar
sėjusi kaip sumani vaikų kny
gų iliustratorė.

Jos darbas, kurį mes randa
me naujoje “Meškiuko Rudno
siuko” laidoje visus džiugina. 
Jaunimas gėrisi dailininkės su
kurtu pasauliu. nupieštais 
kiškiukais, varnomis, pelytėm 
ir pačia Meškinų šeima. Pie
šiniai padaryti jų vaikiškoje 
nuotaikoje,, gražios ir turtingos 
spalvos ir nuostabi dailininkės 
fantazija. Vyresnysis žiūrovas 
ras ir daugiau. Jis gėrėsis dai
lininkės sumanumu gyvai jaus
t i jaunųjų psichologiją, jos pie
šinio tikslumu, ritmu ir lietu
viškąja aplinka. Dailininkė su
gebėjo sukurti iliustracijų lie
tuvišką nuotaiką. Ir tautinis 
drabužis, ir skrynios, ir orna
mentai ten randa savo vietą ir 
parkalba nuoširdžia forma. To
dėl “Meškiukas Rudnosiukas” 
ir savo tekstu ir liustracijomis 
pasidarė viena iš geriausių jau
nimo knygų.

Pietą vėjelis. Ką tik pasiro
dė antra Vytės Nemunėlio 
knyga — “Pietų vėjelis.” Auto
rius jau tiek gerai žinomas, jo 
kūriniai daugelį kartų kuoge- 
riausiai įvertinti, kad čia nebė
ra reikalo patį autorių prista
tyti. Tai vėl brangi ir miela 
dovana mūsų jaunimui.

“Pietų vėjelis,” kuris skren
da į Lietuvos laukelius, taip pat

120 m. nuo Goethes 
mirties

Kovo 22 d. sueina 120 metų 
kaip Weimare mirė J. W. Goe- 
the, vienas iš didžiausių vokie
čių tautos poetų. Gimęs 1749 
m. rugpiūčio 28 d. Frankfurte 
a. M., studijavo Leipcige, Stras- 
burge, ėjo visokias pareigas, 
buvo advokatas. Weimaro te
atro direktorius ir net ministe
ris. Nors rašė dramas ir roma
nus. bet stipriausiai jo talentas 
reiškėsi lyrikoje. Gilus jaus
mas. mintis ir gera forma jį iš
kėlė į vokiečių klasikus. Svar
biausias jo veikalas — “Faus - 
tas”. Jį rašė beveik visą gyve
nimą. Pirmąją dalį pabaigė 
prieš 1790 m., o antrąją 1831 
m. rudenį. “Fauste” Goethe iš
reiškė visas to meto svarbiau
sias idėjas ir vokiškąją galvo
seną.

skirtas mūsų jauniesiems, ku
rie dar nelanko mokyklos arba 
tik ją pradeda. Šios knygos te
matiką ir sudaro vaiko pasau
lis, jo kasdieniai nuotykiai, mo
kykla, šeimos ir metų šventės. 
Kartu įsipina ir tėvynės moty
vas. Autorius suranda kuo įdo
miausių priėjimų. Su didele 
meile skleidžia tėvynės pasiil
gimą: išeidamas iš tremtiškos 
aplinkos, sugeba nukelti jauną 
skaitytoją į Lietuvą. Visur ilgu 
vaikams, visur atsišaukia “kie
mo varteliai”, pievos, mūsų 
miestai. Ir šie eilėraščiai savo 
skambumu ir nuotaika užka
riaus jaunųjų širdis.

Piešinius šiai knygai nupiešė 
Povilas Osmolskis. Kaip ir ki
tuose savo piešiniuose, skirtuo
se jaunimui, taip ir čia jis su
randa priėjimą prie vaikiško 
pasaulio, suteikia daiktams 
mielą vaizdinę formą. Suranda 
jis daug gyvybės, charakterio 
ir paprastuose kiškeliuose ir 
vaizduojamuose pieštukuose. 
Knygą išleido “Jaunimo Skai
tymai” Brooklyne. A. D.

VYTĖ NEMUNĖLIS

PIETŲ VfJELIS PUMPURĖLIAI

Skrisk, pietų vėjeli šiltas, 
Į tėvynės laukelius < 
Debesą baltaisiais tiltais 
Ir per vandenis gSns...

Ir nunešiu brokams žinią. 
Kad pavasaris ateis, 
Kad ne amžinai tėvynę 
Priešas spaus žudys ir teis.

Kad ne amžinai pasauly 
Neteisybė /viešpataus, — 
Laisvė patekės kaip saulė 
Po vidurnakčio tamsaus.

Kai žiedų pilnom rieškučiom 
Žaisi Nemuno krantais,
Bus 'žinia visiem vaikučiam,
Kad pavasaris ateis. Mūsų vyturio daina.

(Iš ką tik pasirodžiusios Vytės Nemunėlio knygos “Pietų vėje
lis.” Piešiniai P. Osmolskio.

PAVASARIS PRIEŠ DEŠIMT METŲ
VILNIŲ BOMBARDAVO RUSAI BUVO KUN. K. ČIBIRAS

1942 m. iš 22 į 23 naktį ru
sai pirmą kartą bombardavo 
Vilnių. Iki tol miestas buvo ga
na ramus: niekada nepasirody
davo rusų lėktuvai. Frontas 
buvo toli, ir vokiečių kariuome
nė neturėjo .jokios priešlėktu
vinės artilerijos. Mieste nors 
buvo aptemdymas. bet languo
se nuolat buvo šviesos, nes ne
tikėjo. kad rusai gali pasiekti. 
Priešų lėktuvų sekimas buvo 
blogas. Todėl tą naktį rusai vi
siškai laisvai, net nepaskelbus o- 
ro pavojaus, užskrido ir bom
bardavo miestą. Pasikabinę 
parašiutinius žibintus, jie tai
kė į geležinkelio stotį, bet ru
siška ranka tiek taikli, kad pri
sėjo bombų visur, o į stotį ne
pataikė. Sugriovė kelioliką na
mų. Užmušta buvo keliolika 
žmonių.

Viena bomba pataikė kaip 
tik į šv. Mykalcjaus bažnyčios 
kleboniją, kur tuo metu gyve-
no kun. K Čibiras ir vysk. M. 
Reinys. Vyskupas dirbo prie 
rašomojo stalo, o kun. K Čibi
ras gretimame kamljaryje 
vaikščiodamas kalbėjo brevijo 
rių. Griūdamos kambario lu
bos. kun. K. Čibirą užmušė 
vietoje ,o vysk. M. Reinys sus
pėjo pasislėpti po rašomuoju 
stalu. Rytmetyje iš griuvėsių

Iš lietuviu studentu veiklos JAV
(Liet. Stud. Sąjungos JAV 

biuletenis

Baltijos Studentų Bendra
darbiavimas

Liet. Stud. S-gos JAV C. 
Valdybai pasiūlius ir estams 
bei latviams sutikus, pradėti 
pasitarimai Baltijos studentų 
bendradarbiavimo klausimais. 
Svarstomos taip pat galimybės 
sukurti Baltijos studentų ben
drą organizaciją JAV. Lietuvių 
Stud. S-gą pasitarimuose at
stovauja Vyt. Žvirzdys, Estų 
Stud. Sąjungą JAV — Ly Leh- 
mets, latvius — Juris Veide- 
manis. Tariamasi Madisone, 
Wis. Pirmas posėdis įvyko š. 
m. vasario 2 4d. Visi trys stu
dentų vienetai pageidauja kaip 
galima artimų tarpusavio ry

Kilkit, kilkit, pumpurėliai. 
Mūsą žemę puoškit vėliai. 
Puoškit pievas ir lankas. 
Ir pavasario takus...

Puoškit girią, puoškit sodą 
Po šaltos žiemužės gruodo — 
Vėl tėvynė mūs žaliuos
Ryto saulės spinduliuos.

Kilkit, kilkit, pumpurliai, 
Mūsą širdis puoškit vėliai, 
Puoškit norus ir svajas
Ir namo lydėkit jas.

Ir sugrįšim nepaklydę 
Ten, kur mūsą sodai žydi, 
Ten, kur mūsą rytdiena

buvo išgelbėtas vyskupas M. 
Reinys visai sveikas, net nesu
žeistas.

Kun. K. Čibiras buvo vilnie
tis .veiklus lietuvis, kovotojas 
prieš lenkus. Perėmus vyskupi
ją arkiv. M. Reiniui, jis buvo 
svarbiausias patarėjas. Todėl 
kun. K. Čibiro mirtis jaudino 
visus Vilniaus lietuvius. Jį su 
didelėmis iškilmėmis palaidojo 
kovo 26 d. Rasų kapinėse.

Atsiusta paminėti .

Nelė Mazalaitė — GINTARI
NIAI VARTAL Išleido LKSD 
Knygos Klubas Chicagoje 1952 
m. Viršelis B. Vilkutaitytčs- 
Gcdvilienės. 248 psl., kaina 2 
dol.
LAIŠKAI LIETUVIAMS, ko

vo mėn., 3 nr.
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$5.25 (kanadiški)
UI) V prenumerata Kanadoje brangesnė, nes pašto papi

gintas tarifas nėra taikomas laikraščiams bei žur
nalams siunčiamiems į Kanadą.

Centro Valdybos informacinis 
spaudai)

šių. Nutarta panagrinėti gali
mybes bendrai organizacijai į- 
steigti, pasikeisti skyrių adre
sais ir paraginti atskirose vie
tovėse studijuojančius baltu
čius atnaujinti tarpusavio ben
dradarbiavimo tradiciją. Lie
tuvių atstovui pasiūlius, apsis
pręsta daryti įtakos, kad Lais
vosios Europos Komitetas, 
skirstydamas stipendijas, neiš
jungtų humanitarų iš stipendi- 
jantų kategorijos, kaip tai yra 
ligi šiol. Liet. Stud. S-ga JAV 
šiuo reikalu jau yra susirišusi 
su Lietuvių Patariamąja Gru
pe prie Laisvosios Europos Ko
miteto.

Pasaulio Lietuvių Studentų 
Atstovybės organizavimas

Susitarus su Vokietijos Lie
tuvių Studentų Sąjunga, mūsų 
Sąjungos C. Valdyba ėmėsi i- 
niciatyvos sukurti Pasaulio 
Lietuvių Studentų Atstovybę. 
Paruoštas statutas. Korespon- 
denciniai pasitarimai vyksta su 
Vokietija. Prancūziją ir kt. 
vietovėmis.

Referendumas Liet. Stud. 
Sąjungos JAV statutui priimti 
ir šalpos Fondo nariams iš
rinkti baigiasi š. m. kovo 23 d. 
Šalpos Fondan. pagal statutą, 
reikia pririnkti du nariu. C. 
Valdyba pasiūlė Balčytį ir 
Šliupą.

KĄ VEIKSIME 
VASARĄ

Dar sniegas kalnuose, dar 
būriai studentų vyksta čiuoži- 
nėti. tad ar verta kalbėti apie 
vasara. Ji dar toli. Bet vieną 
kartą palangėje susikraus 
pumpurai, pats nepastebėsi, 
kaip medelis sužydės, ir prasi
dės vasara, nešdama šiltus vė
jus ir kviesdama į gamtą. Vi
sose mokyklose baigsis dar
bas. prasidės atostogos. Ir ką 
veiksime?

Praeitais metais mūsų jauni
mas daug kur stovyklavo. Jie 
ne tik maudėsi, sportavo, bet 
ir dirbo. Visose stovyklose vy
ko lituanistikos pamokos. Pra
leidę kelias savaites ar mėne
sį prie vandens gražioje gam
toje. jie ne tik pasilsėjo, bet 
pasisėmę naujų žinių, ir ener
gijos grįžo į miestus. O kaip 
bus šiemet ?

Ar ne laikas dabar pagalvo
ti. kur stovyklausime, iš kur 
pinigų gausime. Jau girdėti, 
kad ateitininkai rengiasi nau
jom stovyklom. Pernai jų buvo 
kelios: moksleiviam ir studen
tam. Pagrečiui ir skautai ir 
šiaip kiti sambūriai surengė 
savo stovyklas. Tad ir šiemet 
reikia planuoti, kad būtų kuo 
daugiausia surengta stovyklų. 
Reikia kuo daugiausia jaunimo 
suburti, sudaryti gerą progra
mą Jau dabar reikia susirū
pinti ne tik vyresniesiems, bet 
ir pačiam jaunimui, nes vasara 
Iš toli mums moja ir kviečia į 
gamtą.

Tarptautinė jaunimo stovykla
Vokietijoje rengiama tarp

tautinė jaunimo darbo stovyk
la. kurioje dalyvaus apie 2(MX) 
jaunuolių iš įvairių kraštų Nu
matoma svečių ir iš Amerikos. 
Vokiečių jaunimas dalyvaus 
gausiausiai.

T



DARBININKAS Kovo 21, 19526

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CLEVELAND, OHIO

Lietuvių Mokytoju Draugi
jos kovo 16 d. lietuvių salėje

PHILADELPHIA, PA.

• Prof. Gediminas Galva kal
bėjo ukrainiečių vyriausios or-

• ganizacijos Chicagoje suruošta
me didžiuliame minėjime, jų 
didvyriškai kovojusio ir Ukrai
noje žuvusio generolo Tado 
Čuprinkos atminčiai pagerbti. 
Ukrainiečiai ypatingų simpati
jų rodo lietuviams, net vadin
dami juos savo bičiuliais.

• Steponas Lechavičius, vie
nas iš seniausių Chicagos lie
tuvių, mirė. Jis buvo vienas iš 
tų pirmųjų, kurie steigė para
pijas. organizavo draugijas, 
klubus, ir anksti pradėjo versli
ninko darbą, perėjęs nuo smul
kių daiktų krautuvėlės iki 
laidotuvių direktorių. Velionis 
buvo labai populiarus lietuvių 
tarpe.

• Stasės Paulionienės vado
vaujama. Nevv Haven. Conn. 
tautinių šokių šokėjų grupė, 
buvo pakviesta dalyvauti prog
ramoj Tarptautinės Parodos 
metu. YVVCA patalpose, ir tu
rėjo didelį pasisekimą.

• Lietuvių muzikų sudarytas 
styginis kvartetas. kuriame 
dalyvauja Alfonsas Paukštys. 
Mykolas Petruševičius, Vytau
tas Jančys ir Salina Rosen, 
pirmą kartą su savo programa 
pasirodys kovo 30 d., Chicago
je. Rašytojų Draugijos ruošia
moje premijos įteikimo šventė
je.

• Iš Lietuvos pabėgusio Kar. 
Boberto pasakojimus, kaip jam 
pavyko tas žygis. žurnalisto 
Stasio Pėžos suredaguotus, per 
porą dienų spausdino Herald- 
American dienraštis.

• T. iV. Atkočiui. T. Mari
jonų provinciolui pagerbti. 
Chicagoje. 9 kovo buvo suruoš
tas vakaras, kuriame dalyvavo 
daugelis žymių svečių, tarp ku
rių ir Liet, konsulas P. Dauž- 
vardis. Buvo pasakyta įdomių 
kalbų ir sveikinimų. Alice Ste- 
phens dainininkų trio atliko 
meninę programą. Šios šventės 
proga. Chicago Herald-Ameri- 
can įdėjo pobūvio nuotrauką ir 
aprašymą. z

• Gyd. Alfonsas Ažubalis, iš
laikęs nustatytus egzaminus, 
gavo teisę verstis gydytojo 
praktika llinois valstybėje.

• Dail. Algirdas J. Rudis, 
studijavęs Chicagos Meno In
stitute. braižo naujas dekora
cijas populiarioms televizijų 
programoms.

• Agn. Gilienė, gausiai ski
rianti aukų religinės kultūros 
reikalams, šiomis dienomis iš
siuntė šimtą dolerių lietuviui 
misionieriui kun. J. Svirneliui į 
Indija, vargstančių vietinių 
našlaičių auklėjimui.

• J. F. Arlauckas, Ciceroje 
jau 30 metų verčiasi siuvėjo a- 
matu ir turi didelę moteriškų 
drabužių siuvyklą, kurioje su
teikė darbą nemažam skaičiui 
seniau atvykusių ir naujakurių 
lietuvių. Arlauckas yra susi
pratęs lietuvis ir visada pinigi
niai paremia parapijos ir lietu
vių kultūrinius reikalus.

surengtą literatūros ir meno
vakarą trumpu žodžiu atidarė 
pirm. V. Kavaliauskas. Toliau 
J. Stempužio. nors trumpai, 
bet vykusiai klausytojams pri
statyti programą atliko dailio
jo žodžio kūrėjai: M. Venclaus- 
kas skaitė baladę apie lietuviš
ką Rūpintojėlį. A. Balašaitienė 
eilėraščius iš ciklo “Apmąsty
mai apie žmogaus buitį.” ypa
čiai vykęs buvo eilėraštis apie 
mažą akmenėlį. B. Gaidžiūnas 
novelę, vaizduojančią lietuvį, 
kuris 1958 m. grįžta į Lietuvą 
naujo gyvenimo statyti. A. Na
svytytė - Kazlauskienė ir B. 
Auginąs eilėraščius.

Pirmą kartą lietuvių rengia
mame literatūros vakare su sa
vo kūryba pasirodė ir latvių 
rašytojas Em. Skujeniekas. 
didelis lietuvių tautos bičiulis, 
lietuvių autorių B. Sruogos. V. 
Ramono ir kt. vertėjas į latvių 
kalbą. Jis paskaitė novelę "Dvi
dešimt metų”. Kartu čia jis 
buvo pasveikintas ir. jo kūry
binio darbo 30 metų sukakties 
proga. įteikta jam ir gėlių.

Solistė Juzė Krištolaitytė. 
muz. R. Brazaitienės pianinu 
palydima, padainavo du reli
ginius ir du pasaulinius daly
kus. vieną pridedama dar bi- 
sui.

Vakaras buvo visais atžvil
giais kultūringas ir pasisekęs. 
Gaila, atsilankė nelauktai ma
ža žmonių.

Tremtiniu Draugijos susirin
kimas įvyko kovo 16 d. lietu
vių salėje. Pranešimą padarė 
naujos valdybos pirm. Ed. Ste
ponavičius. Jis nieko nepasakė 
apie draugiojs darbus, tik ben
dro pobūdžio sakiniais smerkė 
lietuvių susiskaldymą srovėmis 
ir sumenkėjimą bei siūlė likvi
duotis mažoms grupėms. Tokio 
pobūdžio kalba buvo nelaukta. 
Ji ir neįtikino, nes. kaip pareiš
kė ir po jo kalbėjęs J. Daugė
la. lietuvių organizavimąsi rei
kia ne smerkti, bet skatinti. 
A. Jonaitis pasisakė prieš nau
jo pirmininko skleidžiamą pe
simizmą. *

• Albertas Puskepalaitis, gi
męs Tilžėje. Mažosios Lietuvos 
Tarybos narys, tremtyje. Vo
kietijoje “Lietuvininkų Kalen
doriaus” redaktorius. šiomis 
dienomis atvyko į Ameriką. 
Lietuvoje Puskepalaitis turėjo 
spaustuvių reikmenų užsienių 
firmų atstovybę. Jo žmona 
dantų gydytoja Rudytė-Puske- 
palaitienė. jau seniau atvykusi 
JAV.

• Č iurlionio ansamblis, pa
gerbdamas savo šefą. Mikalojų 
Konstantiną Čiurlionį, jo 40 
metų mirties sukaktuvių pro
ga. rengia iškilmingą koncertą 
Clevelande. balandžio 20 d.

• Algirdas Grybas, žinomų 
Detroito katalikiškų veikėjų 
sūnus, baigė Michigan univer
sitetą Ann Arbor. public spea- 
ker srytį, bachelor laipsniu. 
Algirdas prieš universitetą 
daugiau negu tris metus yra 
tarnavęs savanoriu Navy Air 
Corp.

I valdybą buvo pririnktas V. 
Kavaliauskas, kandidatai — 
Em. Skrebui vi ė ir žydavičius.

Liet u v. Bendruomenės Cleve- 
lando Laik. Org. Komiteto pir
mininkas St. Barzdukas pada
rė parnešimą apie Lietuvių 
Bendruomenės santykius su at
skiromis, draugijomis bei orga
nizacijomis.

Komitetas Diepholzo gimna
zijai remti paliktas tas oats: 
dr. Alg. Nasvytis, S. Laniaus- 
kas ir A. Juodvalkienė.

1952 m. balsavimu nustaty
tas nario mokestis po du dole
rius.

Susirinkimui pirmininkavo 
Alg. Nasvytis, sekretoriavo A. 
Juodvalkienė.

Dėl didelio greičio ir stabdžių 
defektų kovo 16 d. įvykusioj 
automobilio katastrofoj (jis 
apvirto) buvo sužeisti Vyt. 
Rinkevičius. A. Korsakas (jie 
paguldyti j ligoninę), L. Kli
mas ir J. Zorskas (gydosi na
mie).

Aukos šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios altoriams per Vely
kų šventes papuošti priimamos 
seselių.

Laimėjo stipendiją menui 
studijuoti

Algis Muliolis, Clevelando 
Holy Name mokyklos vienuo
likto "skyriaus mokinys, už nu
pieštą lietuvišką reklamą tarp
tautiniam konkursui. įvyku
siam Kalifornijoj, laimėjo sti
pendiją menui studijuoti.

Nauji susirinkimai ir 
parengimai

Alto skyrius kovo 23 d. 11:- 
30 vai. lietuvių salėje šaukia 
organizacijų atstovų susirinki
mą šia darbų tvarka: 1. susi
rinkimo atidarymas. 2. atstovų 
registracija. 3. valdybos apys
kaita ir diskusijos. 4. naujos 
valdybos rinkimai. 5. einamie
ji reikalai.

Kiekviena organizacija siun
čia po tris atstovus.

Jaunimo Rūtos teatras kovo 
23 d. 4 vai. lietuvių salėje kar
toja M. Venclausko 5 veiksmų 
ir epilogo pasaką “Burtininko 
pinklėse.”. Režisuoja akt. P. 
Maželis. Bilietai $2, SI.50. ŠI. 
Visi, ypačiai nema'čiusieji. kvie
čiami atsilankyti.

Jaunimo Rūtos teatras, skau
tų ir skaučių kviečiamas, kovo 
29 d. išvyksta gastrolių į Det- 
rotią. kur Westem High School 
salėje 7 vai. vaidins Clevelande 
su dideliu pasisekimu praėjusią 
pasaką “Burtininko pinklėse.” 
Detroito visuomenė taip pat 
kviečiama pasigėrėti jaunųjų 
scenos mėgėjų darbo vaisiais.

Dainavos ansamblis (iš Chi
cagos) gegužės 17 d. duos "Ne
munas žydi”. Be abejo, tai bus 
vienas iš didesnių parengimų, 
tad šią dieną skirkime šiai lie
tuviškos dainos ir dvasios šven
tei.

J. Valaitis kovo 22 d., šešta
dienį, 7 vai. lietuvių salėje da
rys pranešimą apie Balfo veik
lą. Šiuo klausimu .jis kalbės ir 
sekmadienį -kovo 23 d. 7 vai. 
nauj. parapijos salėje. Visuo
menė kviečiama gausiai atsi- 
lankvti. A. V.

Svarbus susirinkimas
Kovo 13 d. International In

stitute, Philadelphijoj. buvo 
kviestas labai svarbus tautybių 
susirinkimas Imigracijos įsta
tymų apžvelgti. P. D’Augusti
no. žymus advokatas ir veikė
jas šioje srityje, labai gyvai 
nušvietė dabartinius imigraci
jos įstatymus ir naujus pasiū
lytus. Geriausias pasiūlymas 
dabar yra Leehman Bill. Jei 
jis praeis, tai tikrai bus geres
ni įstatymai. Visi turčių susi
pažinti su juo ir rašyti savo 
kongresmanams. kad jie š; į- 
statvmą remtų.

Institutas susirinkusius labai 
gražiai priėmė, net kavute pa- 
vaRino ir išdalijo atspausdintus 
lapus imigracijos reikalu — 
“Proposed Joint Statement on 
Immigration.”Visi ragintini pa
žinti tuos įstatymus ir kovot: 
už jų pravedimą.

Ateitininką pobūvis
Ateitininkų metinis pobūvis 

įvyko pas Ramanauskus kovo 
15 d. Ten padarytas susirinki
mas, ir išklausyta svarbaus P. 
Vainausko pranešimo.

Laukia Laimės Vakaro
Šv. Kazimiero naujos bažny

čios fondui rengiamas Laimės 
Vakaras jau čia pat. Kovo 30

RiuJiester, N. Y.
Nauja ALT skyriaus valdy

ba. Kovo 8 d. ALT skyriaus at
stovų susirinkime buvo išrink
ta nauja valdyba. Pirm, ilga
metis ALT ir kt. lietuviškų Ro- 
chestery organizacijų pirmi
ninkas, Petras Norkeliūnas, vi
cepirm. — dr. Jurgis Balčiū
nas. kasininku Ignas Matulis, 
sekret. Ant. Sabaliauskas ir 
valdybos nariu — Fl. Barzdevi- 
čiūtė.

— Kun. Dominiko Mockevi
čiaus pastangomis Rochesterio 
miesto Centralinis knygynas 
nupirko po 1 egz. naujausių 
liet, knygų. Knygynas pažadė
jo ir vėliau nupirkti lietuviškų 
knygų, jei pastebės, kad skai
tytojai pageidauja. Dėl to, at
silankius į kurį nors knygyną, 
visados pasiteirauk ir lietuviš
kų knygų. Negavęs palik raš
telį, aiškiai įrašydamas pagei
daujamas knygas.

— Dr. Jurgis Balčiūnas Ro
chesterio vyčių patrono šv. Ka
zimiero minėjime skaitė pas
kaitą — savo įspūdžius iš Ro
mos ir Vatikano. St.

Kortavimo vakarą rengia 
L.R.K. Moterų Labdarybs dr- 
ja. sekmadienį, kovo March 23 
d., šv. M. Marijos Neperstojan- 
čios Pagelbos parapijos salėje, 
18022 Neff Rd. Pradžia 3 vai. 
p.p. Įėjimo mokestis 50 centų. 
Pelnas skiriamas naujos baž
nyčios fondui. Bus vertingų 
dovanų. Kviečiami visi atsilan
kyti.

Visą draugiją dėmesiui
Šv. M. M. Aušros Vartų pa

rapijos Moterų draugija jau 
per eilę metų Motinos Dienos 

’ proga rengia gražią programą. 
Šiemet gegužės 11 d. toks pa
rengimas įvyks šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Todėl iš anksto 
visos draugijos prašomos tą 
dieną kitų parengimų neruošti.

d. 3 vai. jis prasidės. Bus labai 
brangių dovanų. Bus galima 
laimėti virtuvės įrengimą, ra
diją, paršiuką, kalakutą ir dau
gybę kitų brangių dovanų. Vai
kams bus “magikos stebuklai.” 
5 vai. visi galės žaisti pinochle 
ir laimėti. Norima, kad visi da
lyvautų ir laimėtų. Bus ir vi
sokių valgių. Rengėjai visus 
kviečia.

Naujas vyskupas
Kovo 19 d. konsekruotas 

naujas vyskupas Philadelphijos 
Arkivyskuipai. J. E. Vyskupas 
Juozapas M. McShea, D. D. Jis 
bus Arkivyskupo pagelbinin- 
kas ir apsigyvens šv. Pranciš
kaus De Sales parapijoj, kur 
gyveno iškeltas vyskupas ■ H. 
Lamb. Visos konsekravimo iš
kilmės buvo duotos per televizi
ją; priimtuvės buvo Bellevue 
Stratford viešbutyje.

Pasiaukojo Marijos Nekal
čiausiai širdžiai. Kovo 16 d. vi
si šv. Kazimiero parapijiečiai 
viešai pasiaukojo Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai. Pasiaukavimo 
aktas bus nuvežtas į Eucharis
tinį Kongresą Barcelonoj ir iš 
ten į Romą, kur buvo padary
tas pirmas pasiaukojimas gegu
žės 13 d., 1951 m.

Sunkiai serga
Petronėlė Tylienė, staiga 

* sunkiai susirgo. Kovo 13 d. ji 
aprūpinta šv. sakramentais ir 
išvežta gydyti ligoninėn. Arti
mieji ją lanko ir meldžiasi už 
jos sveikatą.

Mirė Juozas Burokas
Jaunas, vos 35 metų sulau

kęs, Juozas Burokas, gyvenęs 
319 Sears St., netikėtai atsis
kyrė iš gyvųjų tarpo kovo 15 
d. Velionis mokėsi Kunigų Se
minarijoj kelerius metus, o 
paskutiniu laiku turėjo savo 
■spaustuvę ir išlaikė senelę naš
lę motiną, su kuria ir gyveno. 
Velionis buvo gabus meninin
kas. paišytojas, sumanus vei
kėjas, uolus parapijietis. Ypa
tingai daug dirbo šv. Kazi
miero ir šv. Jurgio parapijai, 
kurioj klebonauja kun. V. Mar- 
tusevičius. Nepamiršdavo ir 
seselių kazimieriečiu. Jis norė
davo jas pradžiuginti. todėl 
dažnai V illa Joseph Marie lan
kydavo ir nuotaikingų filmų 
atveždavo parodyti.

Velionis iškilmingai palaido
tas kovo 20 d., šv. Kryžiaus 
kapinėse, šalia savo tėvo. Ilsė
kis ramybėje, tegul Aukščiau
sias globoja Tavo sielą amžinoj 
džiaugsmo karalystėj.

New Britam, Conn.
Kazimieras Kazlauskas, su

laukęs 80 metų amžiaus, mirė 
vasario 15 d., New Britain iš
gyvenęs 54 metus. Palaidotas 
Švč. Marijos vardo kapuose, 
kun. Krakauskui atlaikius ge
dulingas pamaldas. Velionis 
buvo susipratęs lietuvis. Paliko 
tris dukteris. Vyriausioji, Dar
bininko skaitytoja, Ieva Tre
čiokienė, iš Nevvarko, visuo
menės veikėja, ir N. Britain 
gyvenančios dvi dukros: A.
Jurčikonienė ir Ona Lavvcon. 
Ten pat gyvena ir jo du sūnūs: 
Jonas ir Vincas Kazlauskai.

Pittsburgh, Pa.
Religine manifestacija, da

lyvaujant įvairiausių tautybių 
katalikų atstovams, įvyko Wil- 
liam Penn hotelyje. kovo 12 d. 
Kiekviena tauta pasirodė savo 
charakteringomis tikėjimo ver
tybėmis, šventųjų statulomis, 
altorėliais, kryžiais, bažnyti
niais rūbais bei religiniais 
skulptūros kūriniais. Buvo pa
kviesti ir lietuviai dalyvauti.

J. Valaitis, per Lietuvos Vy
čių vadovaujamą radi-to nusva- 
landį, kovo 16 d., pasakė reikš
mingą kalbą Balfo reikalais.

Pittsburgho Vyčiu 19 kuopa 
pasirinko naują kėgliavimo 
žaidimui vietą: Alvln Bovvling 
Alleys, 1609 Carson St. Turny
rai vyksta sekmadienio vaka
rais 7 vai. 15 min.

Tinfu Tsiang, nacionalinės 
Kinijos atstovas Jungt. Tauto
se, atsakė į Pittsburgho apskri
ties vyčių rašytą laišką, pra
šant ginti Lietuvos reikalus. 
Tsiang savo laiške tvirtino, kad 
jis kovosiąs nenuilstančiai už 
Lietuvos laisvę ir jos intere
sus.

V. Kasiulaitis kovo 13 d. iš
vyko kariuomenėn.

Motiną klubas šv. Kazimie
ro parapijos mokykloje turėjo 
savo eilinį susirinkimą kovo 10 
d., kuriame apsvarstė aktua
liuosius savo veiklos reikalus.

Kun. A. Sušinskas Vyčių su
sirinkime kovo 13 d. skaitė į- 
vedamąją paskaitą apie komu
nizmą. Žada pravesti ta tema 
visą seriją paskaitų, kurios yra 
labai įdomios, nes jis kalba iš 
savo pergyvenimų. N. Kuncevi- 
čiūtė padarė pranešimą apie

• Inž. K. Karazija Chicago
je įsteigė statybos bendrovę— 
“K. Karazija Co., General 
Ccntractors.”

Lietuvių Radijo Draugijos
PR0CR4M0S

J. P. GINKUS, Direktorius
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GYVUOJA PER 15 METU
Oro bandomis transliuojami 
naujienos. muzika (vietinės 

tokiai, ir t.t Vestuvės.

495 GRAND STREET

įvairūs visuomenės pranešimai 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293
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BAŽNYTINIS KONCERTAS
KOVO 30, 1952 — 6 vai. vakare

Šv. Trejybes Bažnyčioje
Right Rev. Msgr. Ignrtius Kelmelis, Klebonas

SOLISTAI: Agnės Skarulis—sopranas; Paul Sakas—tenoras; 
Algirdas Brazis—baritonas; Jonas Žukas—vargonai; 
vadovauja Paul Sakas.

GIEDA: Apreiškimo Parapijos Choras;
RENGIA: šv. Cecffijos Choras, Newark, N. J. 

(vad. N. Bernotas;.
Programoj: Prelude in A. Minor—J. Bach 

Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai—Th. Dubois 
Allegretto from Sonata—Mendelson (Žukas) 
“Gailia” — Ch. Gounod.

Paskutinių pūgų metu TT. Pran
ciškonų vienuolynų Kennebunk. 
Port. Me., taip užpustė sniegai, kad 
gyventojai galėjo išeiti tik prasi- 
kase Išėjimų.

nuveiktus darbus Lietuvos va
davimo reikalu. Susirinkimas 
baigtas kavute.

Muz. P. Steponavičius, nau
jas šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkas kovo 15 d. pra
dėjo eiti pareigas.

P. B. Pivaronai, praleidę mė
nesį atostogų Floridoje grižo 
laimingi ir patenkinti.

Dvigubos prakalbos BALFo 
reikalais įvyko šv. Vincento ir 
šv. Kazimiero parapijų salėse 
kovo 15 ir 16 d. Kalbėtoju bu
vo pakviestas J. Valaitis, bu
vęs Europoje Balfo įgaliotinis. 
Vaikučiai padeklamavo keletą 
eilėraščių. V. Količienė, nuo- 
.širdi Balfo rėmėja, pasikvietė 
svečius vakarienei.

J. Salotis

Maldininku kelione į Etieh. Kongresę
Šį pavasarį Kunigų Vienybė 

organizuoja Maldininkų Kelio
nę į Tarptautinį Eucharistinį 
Kongresą Barče]onoje, Ispani
joje geg. 25 d. — birž. 1 d. Šiai 
kelonei vadovaus Jo Eksc. 
vysk. V. Brizgys. Su maldinin
kais vyks ir prel. Jonas Balkū- 
nas. Kunigų Vienybės pirmi
ninkas.

Maldininkai išvy ks geg. 7 d. 
Queen Elizabeth laivu. Ekskur
sija važiuos per Paryžių, kur 
aplankys Stebuklingo Medaliko 
bažnyčią. Ekskursantai apsis
tos porai dienų Liurde, kur 
lietuviams pamaldas laikys 
vysk. V. Brizgys. Iš ten per 
Rivierą važiuos Romon. Per 
penkias dienas visi turės pro
gos lankyti svarbiausias Ro
mos bažnyčias, katakombas. 
Lietuvių Kolegiją ir Vatikaną. 
Lietuvius specialioj audiencijoj 
priims Šv. Tėvas. Geg. 23 d. 
“Independence” laivu išplauks 
iš Neapolio į Barceloną. Bar - 
celonos uoste laivas stovės geg. 
25—birž. 2 dd. ir bus maldi
ninkų viešbutis. Nuo laivo kas
dien į Kongresą nuveš autobu
sai. Barcelonoje viena bažny
čia bus paskirta lietuviams, 
kur bus lietuviškos pamaldos, 
sakomi lietuviški pamokslai ir 
klausoma išpažinčių.

¥
l

Tikimasi susilaukti Kongre
se per šimtą lietuvių iš visų pa
saulio kraštų. Ten bus J. E. 
Arkivysk. Juozapas Skvirec
kas, vysk. V. Padolskis ir kiti 
lietuviai dvasiškiai. Organizuo
jama ir lietuv nj kai intelektu
alų pasaulinė konferencija.

Maldininkai apleis Barcelo- 
rą birž. 2 d. ir sugrįš Nevv 
Yorkan birž. 9 d. Kelionė kai
nuos minimumas 989 doleriai 
ir maksim. 1350 dol.

Vietas galima užsisakyti 
kiekvienoje laivakorčių agen
tūroje. tik reikia pabrėžti, kad 
vyksta su lietuviška grupe. 
Taip pat užregistruoja Ameri- 
can Express Companv, 65 Bro
advvay. Nevv York. N. Y., ge
riausia užsakyti vietas per šią 
kompaniją, kuri turi skyrius 
visuose Amerikos didmiesčiuo
se.

Tuo pat laiku važiuoja dau
gelis • vyskupijų ekskursijų, 
tais pačiais laivais, todėl lietu
viams vykstant su vyskupijų 
ekskursijoms, reikia pažymėti, 
kad užrašytų prie lietuviškos 
grupės — Lithuanian Priests 
League Pilgrimage.

Kunigu Vienybės 
Centro valdyba

LIETUV IŲ RADIO PROGRAMA
WESX —-1230 KILOCYCLES, SALĖM. MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau- 
d'es dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kai
nos.

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

LITHlTANIAN RADIO HOUR
30fi West Broadvvay Sout Boston 27, Mass.

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

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

t WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 200 vai.
Joj norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNIGHTS OF LimUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.
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Kovo 1952

S P A S SPORTAS PASAULYJE

ŠACHMATAI
Vete K. Merida

Tautvaiša vėl eina pirmuoju. Chi
cagos šachmatų pirmenybėse Povilas 
Tautvaiša penktame rate be dides
nio vargo laimėjo tašką iš Bergo ir 
savo padėtį pataisė. Tautvaiša. tu
rėdamas 4 laimėjimus prieš V. 
Tums, Dahlstrom. Alb. Sandrin 
(JAV Open meisteris) ir Bergą, su 
1 pralaimėjimu (Nedved’ui) vėl pa
sidarė pirmenybių lyderis.

Sekančiam rate Tautvaišai teks 
susitikti su ukrainiečiu Turiansky. 
Pastarasis dar neturi pralaimėjimo, 
bet 2 partijas baigė lygiom.

* Penkto rato pasekmės: V. Tums- 
J. Tums 0-1. Dahlstrom-Cohen 1-0, 
Alb. Sandrin.Rudelis 1-0. Nedved- 
Davidson 0-1, Berg-Tautvaiša 0-1, 
Turiansky - Ang. Sandrin atidėta. 
Be to. Alb. Sandrin-Davidson 1-0, 
Nedved-Angl. Sandrin 1-0.

Pirmenybių padėtis: P. Tautvaiša 
4 taškai. Turiansky 3(1), Alb. 
drin, Cohen. Dahlstrom po 3, 
ved ir Angį. Sandrin po 21/,.

K. Merkis laimėjo I ratą 
Grand National turnyre. The
respondence Chess League of Ame- 
merica vykdo kasmet didelį trijų 
ratų GRAND NATIONAL turnyrą, 
kuriame dalyvauja per 500 Ameri
kos šachmatininkų. 18-tam (195C 
m.) Grand National turnyre bosto- 
nietis Kazys Merkis užbaigė pirmąjį 
ratą, laimėdamas I vietą su 71/,-llĄ 
taško. Merkis įveikė Conture. Berg- 
mann. Steenberg. Kiehl. Kitchen ir 
Rev. Miller, iš Baltimorės. Be to, 
su Wildes. Larson ir Mitchell baigė 
lygiom Ta proga CCLA atsiuntė 
Merkiui sveikinimą.

Reševskis—Najdorfas
du didžiausi vakarų pasaulio šach
matų meisteriai, pirmasis JAV, ant
rasis Argentinos. Kubos turnyro me
tu sutarė 18 partijų matčią. kuris 
prasidės kovo 27 d. New Yorke. Čia 
bus suloštos 8 partijos, kitos 5 par
tijos bus lošiamos Meksikoje ir Ii. 
kusios 5 partijos Salvadore. Šach
matininkų sluogsniuose šis matčas 
kelia didelio susidomėjimo.

San- 
Ned-

1950
Cor-

Toronto lietuviai įveikė latvius 
draugiškose rungtynėse. santykiu 
3-2. Matusevičius-Lidacis 0-1, Paš- 
kauskas-Rudzitis O-l. Stepaitis-Blan- 
bergs 1-0, Rimas-Zvaigzne 1-0 ir Si- 
rutis-Pipe 1-0.

Chess Revievv. vasario nr. duoda 
daug žinių apie lietuvių šachmati
ninkų laimėjimus: ILLINOIS ap
žvalgoj rašoma apie Povilo Tautvai- 
šo~ laimėjimą Illinois Open pirmeny
bėse (1949 JAV Opcn nugalėtojas 
Albert Sandrin 3-joj vietoj).

Iš ONTARIO pranešama apie Po
vilo Vaitonio. Kanados meisterio, 
simultaną Toronto Universitete. 
Vaitonis laimėjo 11, lygiom 3 ir pra- 

• laimėjo prieš T. Kagetsu ir E. Talvi- 
la.

Otiebcc apžvalgoj rašoma apie O- 
landijos meisterio L. Prins simulta
ną Montrcaly. I. Žalys suminėtas 
pirmuoju i,4 Montrealio ekspertų, 
laimėjusių prieš Olandijos meisterį.

Australijos žiniose minimas tele
grafinis matčas, laimėtas South Aus- 
tralia prieš West Australia 71/2-1/,. 
Pirmose lentose laimėjo: L. Endze- 
lins. R. Arlauskas. D. Bowman ir 
Berzarins.

nuo rusų 
Tai busimieji P. Vaitonio 

(be anksčiau skelbtų) 
rungtynėse. į kurias jis 
kaip Kanados reprezen-

Postai Chess skyriuje K. Merkis pa
žymėtas aukštu įvertinimu — 1852 
ir Žalys 1802. Abu įeina į pirmųjų 
dvidešimties skaičių į paskelbtų dau
giau kaip 2300 Amerikos šachmati
ninkų.

GeHer, Petrosyan. Averbuch, Tai- 
manov ir Flohl įkelti į Tarpzonines 
pirmenybes. Stockholme 
zonos.
priešininkai 
Stockholmo 
turės vykti 
tantas.

Bostono šachmatininkai kovo 23 
d. nuo 3 iki 5 v. p.p. renkasi į So. 
Bostono Liet. Pil. klubą. 368 Broad- 
way, atsinešdami savo šachmatus. 
Numatyta rinktis kas sekmadieni 
ten pat ir tuo pat laiku. Kviečiami 
visi, kad bent kiek domisi šachma-

Gražiai pasirodė LAK šachma
tininkai

Po pereitų metų nesėkmės prieš 
Brooklyn Chess Club. LAK šachma
tininkai pereitą penktadienį (III.14) 
iškovojo lygiąsias prieš tą patį klu
bą. LAK atstovavo: Škėma—1. Stak- 
nys — 1. Šukys. Trojanas, Merkevi
čius — 1Ą. Vilpišauskas 1, Milčius 
— i/.,, Milukas. Volskis— 1/,. Rung
tynių pasekmė 4t/2:4,/»- Ta proga 
Brooklyn Chess Club vadovybė pa
kvietė Staknj ir Suki dalyvauti ko
mandinėse rungtynėse prieš Sta- 
ten Island Chess Club kovo 21 d.

FUTBOLAS 
Veda AL V AKSELIS

Lietuvių vienuolikė ir pereitą .sek
madienį (III. 16) rungtynėse prieš 
College Point S. C. College Point 
aikštėje nestipriai reiškėsi.

Rungtynių pradžioje vyksta “ap
šilimas" ir priešininkas tai išnaudo
ja. įkirsdamas pirmąjį įvartį (7 
min.). 22 min. Steponavičiaus toli
mu smūgiu pavyksta padėti išlygin
ti — 1:1. Ir 43 min., Kalašinskas, 
dar neatsigaves nuo pereitų rungty
nių sužeidimų, vis dėlto prasiveržia 
dešiniajame krašte ir kerta nelai
koma 2:1. Taip užbaigiamas pirma
sis kėlinys.

Antrajame kėliny LSK vėl sun
kiai rieda, dešimtys normaliai tikrų 
progų lieka neišnaudotų. Puoliku 
eilėse jaučiamas didelis netikrumas 
ir tiesiog vengimas siekti įvarčio. 
48 min. Sabaliauskas pataiso Kala- 
šinsko šūvį 3.1 ir 54 min. Kalašins
kas šauna paskutinį įvarti 4:1. Ste
ponavičius savo partiją žaidė įpras
toje formoje ir sumaniai dalyvavo 
puolimo ir gynimo veiksmuose. Ne
blogai savo pareigas atliko Modze- 
liauskas. Jokūbaitis ir Jėgeris. Daug 
pastangų parodė Kalašinskas. kuris 
normaliose sąlygose neturėtų būti 
išleistas į aikštę dėl sužeidimų.

LSK narių verbavimo vajus
Lietuvių Sporto Klubas, neseniai 

inkorporuotas JAV-se. skelbia narių 
verbavimo vajų, kuris baigsis birže
lio 15 d. Visi lietuviai sportininkai 
ir sporto bičiuliai maloniai kviečia
mi stoti į šį sporto klubą aktyviais 
nariais arba nariais rėmėjais. Pa
reiškimu blankus galima gauti pas 
visus LSK valdybos narius. Taip 
pat įstojimo reikalu galima kreiptis 
raštu pas LSK sekretorių Joną At- 
kočių, 7807 — 97th Avė. Ozone Park 
17. L. L.. N. Y. Tel. MIchigan 2- 
0720. įstojamojo mokesčio nėra. Pri
imamos aukos. Mėnesinio nario mo
kestis 25c. Naujai įstojo: V. Ado
mavičius iš Linden. N. J:; J. Atko- 
navičius — Brooklyn: K. ir V. Kala- 
Iiauskas—Linden. N. J.; V. Beleckas 
—Brooklyn; V. Graužinis — Brook
lyn; S. Meilus—Linden. N. J.; 
švedas 
navius 
šinskai 
niekas
Linden. N. J.; M. Petrikas
Army: A. Bagdžiūnas — Brooklyn: 
L. Vaitkevičius — Brooklyn ir A.

J.
— Linden, N. J.; V. Stepo-
— Brooklyn: K. ir V.-Kala-
— Nevvark. N. J.: A. Grab-
— Brooklyn; A. Gražys — 

U. S.
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— Visiškai netikėtai, bet tikra 
pelnytai, La Šalie College laimėjo 
National Invitation Tournament. Si 
nepaprastai puikiai žaidžianti ko
manda finaliniame susitikime nuga
lėjo Dayton U. penketuką 75:64. La 
Šalie šiuo laimėjimu išsikovojo tei
se dalyvauti varžybose dėl ameri
kiečių olimpinės komandos sudary
mo. Geriausiais šio turnyro žaidė
jais išrinkti Gola ir Grekin. Trečią 
vietą užėmė St. Bonaventūre nuga
lėdama Duųuesne universitetą 48:- 
31.

— Syracuse National laimėjo ry
tinės sekcijos profesionalų meiste
rio vardą, gi vakarų sekcijos meis
teriu tapo Rochester Royals. Abe
jų sekcijų pirmųjų 4 vietų laimėto
jai po sezono užbaigimo varžysis dėl 
pasaulio meisterio vardo.

— Doris Hart laimėjo Egypto 
tarptautini teniso turnyrą finale 
nugalėjus Shirley Fry iš SUA per 3 
setus. Moterų dvejetą laimėjo Hart- 
Shirley. Abi tenisininkės jau kuris 
laikas važinėja po pasauli ir žaidžia 
įvairiuose turnyruose.

— Heinz Neuhaus netikėtai lai
mėjo sunkaus svorio Europos meis
terio vardą, nugalėdamas belgą Ka
rei Sys 15 rundų susitikime. Tuo 
vokiečiai vėl atgavo šį titulą. Sausio 
11 d. minėtas belgas buvo nugalėjęs 
Heinten Hoff, žymųjį vokiečių meis
teri, ir tuo pačiu laikinai paveržės 
meisterio vardą.

— Bombay Cricket Club pirme
nybes laimėjo tenisininkė Shirley 
Fry finale nugalėdamas Doris Hart. 
Felicisimo Ampon antrą 
eilės išsikovojo Filipinų 
niso meisterio vardą, : 
susitikime nugalėdamas 
per 4 setus.

i kartą iš 
salyne te- 

finaliniame 
R. Deyro 

V.

Neuark. N. J.

I

p.

Bostone ir apylinkėse
bAkMiKiNkAs

i

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLICModerniška Koplyčia

Brooklyn, N. Y

P. J. BAGDANAVIcIU S, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

z

Lithuanian 
Fu raitu re Co.

9
Z

**/

MOVEES-
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Dištance Movers

.5

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

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8X1948

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-4815

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel PA. 7-0402-M

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Tel. EVergreen 7-4335

WAITKUS
FUNERAL HOME

Stephen Aromiski
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas

423 Metropolintan Avė.

lei-
organizacijos 

lietuviškam

— Newarko YMCA vadovybė 
džia naudotis savo 
gražiomis patalpomis 
sporto jaunimui, kuris po sunkaus
darbo fabrike nepamiršta ir sporto. 
Sportininkų būrelis, kurių dauguma 
yra “Rūtos" organizacijos nariai, 
dar neturi nei savo vardo, nei for
malios vadovybės. Visus sportininkų 
reikalus praktiškai tvarko R. Mėli- 
nis ir J. Monkevičius. Artimiausiu 
laiku numatyta sušaukti susirinki
mą ir formaliai įsijungti j FASKą. 
Data ir vieta bus paskelbta vėliau.

— Sausio 17 d- įvyko draugiškos 
orhnio ir stalo teniso rungtynes su 
Nevvarko Ukraijnians Americans ko
mandomis. Orinį laimėjo ukrainie
čiai 3:0, stalo tenisą lietuviai — 
5:3.

— Vasario 24 d. lietuvių s|>orto 
grupė žaidė draugiškas rungtynes su 
Brooklyno latvių YMCA vienetu. 
Latviai abejas rungtynes laimėjo. 
Stalo tenisą rezult. 1:3, krepšinį — 
66:73.

-----  Kovo 2 d. Nevvarko Lietuviu 
Sporto būrelio tenisininkai viešėjo 
pas New Yorko ukrainiečius ir su
žaidė draugiškas rungtynes. Laimė
jo šeimininkai 6:3.

— Kovo 7 d. Elizabethe mūsų 
krepšininkai susitiko su Falcon P. 
N. N. komanda. Laimėjo lietuviai 
87:84 ( 40:36).

— Lietuvių Sporto būrelyje orini 
ir krepšini žaidžia — R. Mėtinis. 
Vyt. Miknevičius. K. Navickas, V. 
Razminas, A. Tursa. J. Monkevi
čius. S. Znutas, Ed. Strazdas ir K. 
Jarašūnas.

— Netolimoje ateityje Nevvarko 
Sportininkų būrelis yra numatęs eilę 
rungtynių su apylinkės lietuvių ir 
kitomis komandomis Jaunus sporto 
mėgėjus reiktų paremti materialiai 
ir moraliai, gausiau

/Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušu 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 Mznia Vieta fera, ne- 
tuvhi aplinkoje.

LVASTONAS
REALTY and INSURANCE

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

i* EVergreen 8-9770 !;• 'TOį!' ;
;• Joseph Garszva !

Graborius - balsamuotojas 1

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

S

S

S

DĖMESIO
Jetyi^Jums reikalingi
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai— 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme-
- nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
73 W. 1M St, N.Y.C. 

Riversite 8-9164
Jis atstovauja geriausias Nevv 

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

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

3

3 
|

3

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūdės, 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. 8§th ST, NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.
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Patarnavimas dieną ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 

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

PARDUODAMA MAŽA KARMA 
IR VASARNAMIS

su visais baldais. Namas devy
nių kambarių gražioje vietoje 
netoli Shoran Springs Sulpher 
Baths. Vasaros metu galima 
išnuomuoti kambarius atosto
gautojams. Pardavimo priežas
tis — mirtis šeimoje. Kreiptis:

MRS. M. TUMASON1S 
R.D.I Sprakers, N. Y.

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas”
331 SMITO ST.

PROVTDENCE, R. L

Telephone.
OFISO: DEKTER 1952 

Namų: PL 6236

4
i

-o

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

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.
Ji
i
I
i
l Charlės J. R^man

Tel. POPlar 4110

(RAMANAUSKAS) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon Street 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laMojtnio

Didelė, graži koplyčia, erdvi anie 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne

Kreipkitės dieną ir naktį

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

II
3

Z

atsilankant j
Vakselis — Woodhaven. rungtynes. A. M-ys

DAFB Lygos pirmenybių lentelė (m. 16)
1. LSK (IJthuanians) 17 16 0 1 91:21 32:2
2. Magyar S. C. 19 12 4 3 59:30 28:10
3. Spfr. Passaic 17 12 3 2 76:33 27:7
4. Minerva 18 13 1 4 53:28 27:9
5. GAAG 17 10 1 6 60:35 21:13
6. Schvvaben S C. 15 8 3 4 41:17 19:11
7. Kollsman S. C. 16 5 6 5 33:46 16:16
13 Schlessier 19 0 0 19 17:101 0:38

91 įvartį LSK naudai pelnė: Ado
mavičius (27), Kalašinskas (23), 
Gražys (16), Jokūbaitis (7), Stepo
navičius (8), Sabaliauskas (7), V. 
Kligys (D, J. Simonavičius (D, Jė
geris (1).

Ateinanti sekmadieni LSK žais 
pirmenybių sungtvncs prieš Schles- 
sier S. C. savo aikštėje Qu<-en Soccer 
Ficld (222 Str. ir Braddock 
Belrose L. I.) 3 vai. p.p.

Priešžaismis LSK A prieš 
eacht A 1.15 vai.

Avė..

Eini-

/

ATLAIKOS (JUK)

JUOZUI SINKEVIČIUI
telefonu SO. 8-8343

Galite skambinu ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

PERKANTIEMS NAMUS
PANKOLI' FONDAS ferma Siuošnnėia teikia paskolas LIETI \ H 
STATYBOS ir PASKOLOS JB-vr, Elisabcth, N. 4. Veikia nuo I»I3 m. 
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valsty

bių Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teisutis:

Lithuanian Building & Loan Ass’n
269 Second St., Elizabrth, N. J.

PARAMOUNT BAR & GRILL 
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

; Į Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

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

Tel. 189

Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

Jei turite atliekamo laužo (junk) 
r kitokiu atlaikų, praneškite

502 GRAND ST.
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SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaaca Avė. 
F o res t Parkvray Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingan Mšditas n.| 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTI VIU DDREKTOaUAI: 

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

•0

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

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

TeL EVergreen 7-8137

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

Mes sumokame 
nais, j dedant j

KEPHALIN TABLE
kurias galite vėl gauti. 3M. ik

20 TABLEČIŲ — -
50 TABLEČIŲ —

pašto išlaidas. Galite siųsti 
voką. Išmėginkite! Ne

FREEt) DRUG CfJMFANY
4548 Univenity Way, Seattle 5, WashlnKto«

•* .- ' ■ 
ferbe gry-

A?

DR. ANTHONY ARENT
LIETUVIS GYDYTOJAS
Vidujiniu Ligų Specialistas

Valandos pagal susitarimą

OFISAS: 507 MAIN STREET
Ki.. UORCESTER, MASS.
Tel. 7-2173, namai; Tel. 6-0671.

SAVE
Mes instaliuojame visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

i’ t

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE 

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

*
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A. A. kun. Jonas Sitavjėius 
mirt- 1951 m. kovo 25 d. Ateinanti 
antradienį, kovo 25 d., jo mirties 
metinių proga bus Atlaikytos ge
dulingos pamaldos Apreiškimo pa
rap. bažnyčioj. Sv. mišias užprašė 
Gražiai.

Pavasario koncertą 
gegužės 18 d. Capitol viešbučio 
salėje Nevv Yorke ruošia Atei
tininkų Sušelpimo Fondas. Pro
gramoje dalyvauja: operos so
listai Antanina Dambrauskai
tė ir Ipolitas Nauragis ir bale
to šokėjai A. šlepetytė ir A. 
Liepinas. Pradžia 3 vai. p.p.

Vitalio Žukausko 
vadovaujama Brooklvno Vai
dintojų Grupė šį sekmadienį 
parodys savo tretįjį vaidinimą. 
Bus va dinama T. Guthkės 3 
v. vaizdelis “Melagėlis". Pirma
sis spektaklis prasideda 3 vai. 
p.p.. o antrasis — 6 vai.
Vaidinime dalyvauja: E. Bro

kate. L. Kašubaitė. Edv. Juzu
mas. V'?Žebertavičius ir V. Žu
kauskas.

Amerikos Balsai 
sekmadienį, kovo 16 !.. 
siuntė į : lelisvą B. Era. I 
“Valdi] » V ’ " I-.
Veikalą ska; ' Henrika- K 
skas.

’ H

:oi

PAŠVAISTĖ čjleidt
p. Atidai

Br SUOS! ŪKO MALDA 
ir Č.SASNAUSKO

SKUB’NK PRIE KRYŽIAU!
įgiedo;o Mezzo - sopranas

> , t r

d 
tolydi: Smuiku -VILIAM Š I M E K

Vagonais- A MROZINSKAS 
Kaina $1.75 Siunčiant paštu kortu w 

i po k avi m u ir parsiuntimu $2.00 

Užsakymui siuskite PAŠVAISTĖ 
563 Hemlock St., Brooklyn8,NY

>. <«- <«- <«•

M Brooklvno Vaidintojų Trupe 
1952 m. kovo

APRELšKIMO PAR.
vaidins T.

mėn. 23 d.
SALĖJE, North 5 ir Havemeyer St.
G l T H K E S 3 veiksmų 

linksmą vaizdelį

MELAGĖLIS
Bilietai tik po 1 dol. suau- Vaidinama bus 3 vai. po
gusiems. o vaikams 0.75 c. pietų ir 6 vai. vakaro.

Biketai iš anksto gaunami “Gabijoje”, pas J. 
Ginkų ir vaidinimo dieną prie įėjimo į salę.

Nepraleiskite progos, nepamatę šio linksmo vaizdelio

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — VVoodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuo.iame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

Apreiškimo salė prašvito lietuviškai

nuo 
įžy-

Česlovas Janušas prikala pas
kutinį ornamentą scenos prie
šakyje ir. plaštaka nubraukęs 
ant akių užkritusius plaukus, 
patenkintas šypsosi. Keturi 
mėnesiai praėjo nuo tos dienos, 
kai klebonas kun. Norbertas 
Pakalnis. įdavęs jam salės rak
tus .tarė:

— Puošk ją. Tegul tau Die
vas padeda!

Per tą laiką dailininkas, 
dirbdamas vienas ir su padėjė
jais. dažais ir teptuku pervedė 
viską ant sienų ir scenos, ką 
načioje pradžioje buvo klebonui 
nupiešęs popieriuje.

Vos atsipalaidavęs i 
Pranc škonų vienuolyno da; 
mo ir dekoravimo darbu, 
čia sukaupė visą savo išmany
mą ir laiką. Apreiškimo para 
piios salė, dabar einanti pa?’ 
rindines pareigas viso Didž 
Nevv Yorko lietuvių kultūrinia
me gyvenime, prašvito nauja 
lietuviška šviesa.

Salė gavo naujus dažus nuo 
grindų iki lubų. Prie langų pa
kibo naujos, sunkios tamsiai 
raudonos aksominės užuolai
dos. atsparios ugniai. Sutvarky
ta scenos rampa. Ir pats centri
nis dėmesys paskirtas dviem 
svarbiausiom sienom.

Visa ta frontinė siena, kart’ 
su scenos rėmais, papuošta Jie 
tuvių liaudies stiliuje. Scenor 
rėmuose pusiau apvalia forma 
eina aplink raudona tautinė 
juosta iš abieių pusių, vidury*" 
gaubianti stilizuotų raidžių už
rašą. simbolizuojantį viso pa
saulio lietuvių šūkį: "Lietuvi? 
esame mes gimę, lietuviais re 
rime ir būt!”

Pačioje scenos kaktoje pa
kabinti iš faneros išpjaustyti 
Lietuvos provincijų ir didžiųjų 
miestų herbai. Jie vienas nuo 
kito atskirti mažo formato Vy- 
tie' Kr’* z? rus, tamsiai rctvtOS 

Ivos i jotais kraš
teliais. Iš abiejų šonų herbus 
s—?a Ged mino stulpai su laurų • 
vainikais. o herbų viduryje— 
ąžuolų lanų vainike Lietuvos 
Vvtis. didesnė už herbus. Ant 
visų herbų uždėti stilingi įra
šai. pažvminti kurį miestą ar 
provinciją jie vaizduoja.

Pati scenos siena yra balta 
su žalsvu atsnalviu ir ant jos 
eina ornamentai: išpiaustyti 
faneroje ir padengti reljefi
niais rupiais dažais, vietomis 
paauksuoti. Nuo to ornamentų 
paviršiaus šiurkštumo, kren
tant šviesai .atsiranda įdomus 
virpantis blizgėjimas.

Pirmą žvilgsnį metus į ben
drą sienos vaizdą, atrodo, kad 
esi pakliuvęs į tikrą lietuvišką 
aplinką, o arčiau priėjęs, dar 
labiau įdomu. Čia ir lietuviškos 
skrynios raštas, su paukšte
liais ir gėlėmis, čia ir rozetės, 

čia ir žirgeliai, kuriuos daili
ninkas originaliai pritaikė vir
šum garsiakalbių, tuo būdu ir 
jų buvimą meniškai pateisin
damas.

Ilgai svarsčiau, kaip čia su 
garsiakalbių dėžėm oada- 

Niekaip nesiderino prie 
plano, bet juk jos buvo

tom 
ryti, 
viso 
būtinos, kaip ir pačios durys, 
— sako jis, patenkintas, kad 
viskas gera: išsisprendė.

Jau pereina prie antrosios 
sienos aiškinimo. Tuo tarpu, 
kai jis pasilenkęs po scena var
to fanerą, ieškodamas karalių 
rėmų, salėn prigūžėją vaikų. 
Matyt, tenai apačioje jiems 

angliškai tarp savęs 
Vienas, girdėti, kaip

baltas cotvboy, tai
Yes. aš ži-

Yes. — patvirtinan- 
atsako dailininkas, 
nubėga.
čia jie dažnai per-

pamoka pasibaigus. Mokiniu- 
kai drąsiai prisiartina prie sce
nos. landžioja ir zuja aplinkui. 
Keletas sustoję salės viduryje 
ir kažką 
aiškinasi, 
sako:

— Tas
Lietuvos herbas.
nau.—

— Iš kur tu žinai.’ — klau
sia kitas, ir, matyt, nesutaria.

— Mister, — kreipiasi jie į 
dailininką. — tas netiki, kad 
VVhite covvboy yra Lietuvos 
emblema.

— Yes!
čia; jiems 
ir šie sau

— Ak.
traukų metu atbėga. Žiūrinėja, 
beveik dažus išuosto, jiems į- 
domu. kokius čia dyvus aš pie
šiu. Kai kada net perdrąsūs. tai 
ir subarti tenka. — aiškina dai
lininkas.

Vincas Žebertavičius, su ku- 
riuo dailininkas jau keletą sa
vaičių dirba prie ornamentų 
išbaigimo, ištraukia iš po sce
nos rėmus, kurių pirmai buvo 
ieškota.

— Čia bus Mindaugo ir Vy
tauto dekoratyviniai portretai. 
Juos piešiu namuose ir vėliau 
įrėminsiu ir pakabinsiu ant šios 
sienos. — aiškina.

Faneriniai medaliono pavida
lo rėmai papuošti karūnomis, 
kardais ir skydu, su viešpata
vimo datomis ir angliškais pa-

DARBININKAS

Gražina Matulaitytė ir jos 
vyras Aleksis Rannit šiuo me
tu Kolumbijos universitete stu
dijuoja anglų kalbą. Viena 
užsienių šalpos oiganizaeija 
jiems yra davusi stipendiją.

Adomas Jezavitas, 
kurį Didž. Nev Yorko lietuviai 
pažįsta kaip gabų ir sumanų 
orkestro dirigentą ir Lietuvių 
Radijo Draugijos muzikos di
rektorių, kovo 30 d. mini savo 
veiklos 20-sias sukaktuves. Jo 
vadovaujamas orkestras pirmą 
svkj per radiją koncertavo 
1932 m.

Lietuviai menininkai,
Didž. Nevv Yorke susibūrę į 

savo profesinę organizaciją, 
kovo 16 d. Apreiškimo par. sa
lėje suruošė Vladui Ivanauskui 
paremti koncerą. Programą 
atliko dainininkai, dramos ak
toriai, pianistai ir baleto šokė
jai. Vakaro metu suaukota 210 
dol.

Iš vaidinimo Vyčių 
suvažiavimo NeuYor- 
ke metu: viršuje bu
vusi Vilniaus teatro 
aktorė A. Katiliūtė ir 
J. Boley vaidina ko
medijoj “Svarbi prie
žastis”. Apačioje —po 
vaiadinimo A. Kati
liūtė. J. Boley ir G. 
Karpiūtė.

J

}MIRUSIEJI
Juozas Jagminas,

46 m. amžiaus brooklynietis 
kovo 17 d. mirė širdies liga. 
Pašarvotas J. Garšvos koply
čioje. Laidojamas po gedulin
gų pamaldų Angelų Karalienės 
bažnyčioje kovo 22 d. Į laido
tuves laukiama atvykstant jo 
brolio kun. Alf. Jagmino, MIC, 
kuris pranešė lėktuvu atskren
dąs iš Romos.

Motiejus Mykolaitis mirė ko
vo 18 d. Paliko giliame nuliū
dime žmoną, sūnų ir brolį Jo
ną. Buvo didelis veikėjas ir or
ganizatorius bej nenuilstamas 
“Darbininko” rėmėjas. Pašar
votas Aromiskio koplyčioje, 
423 Metropolitan Avė. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, kove 22 
d., iš Apreiškimo par. bažny
čios.

rašais: Mindaugas — The First 
King of Lithuania ir Vytautas 
The Great — The King of Li
thuania. Todėl angliškais, kad 
ir nelietuviai, kurie taip pat 
šioje salėje lankosi, žinotų, ką 
tie portretai vaizduoja.

šitaip atrodys naujai pa
puoštoji salė. Tai pirmoji tokia 
čia. Didžiajame New Yorke, o 
gal tai Mindaugo 700 metų su
kakties atminimas. Ją minėjo 
visi visaip; vieni piešė paveiks
lus. kiti kūrė muzikos kūrinius, 
o klebonas kun. N. Pakalnis, 
pakvietęs dail. Č. Janušą, šia 
sale ją įamžino. —sn—

ŽINIOS

Parapijos seselės rengia 
vaikų programą

Ateinantį sekmadienį, kovo 
23 d., parapijos seselės salėje 
po bažnyčia 3 vai. p.p. rengia 
gražų parengimą, kurio prog
ramą atliks parapijos mokyk
los mokiniai. Visi yra kviečia
mi.

Evakuacijos dienos 
paradas

So. Bostone kovo 17 d. pa
sisekė gerai. Manoma, kad pa
čiame parade dalyvavo apie 
10,000 žmonių, o paradą žiūrė
jo apie 200.000 žmonių. Pasi
taikė neblogas oras ir gatvės 
tikrai buvo pilnos žmonių. Kaip 
paprastai, parade dalyvavo 
daug žymių politikierių, dau
giausia airių kilmės. Pagal 
ne labai gerą įprotį tą dieną ai
rių kilmės amerikiečiai pripildo 
visas alkoholinių gėrimų par
davimo ir gėrimo vietas. Taip 
buvo ir šiemet. Pačioje Airijoje 
šv. Patriko dieną vyriausybė 
yra uždraudusi alkoholinių gė
rimų pardavinėjimą.

Šių metų parade plačiau reiš
kėsi lietuviai. Apie jų dalyvavi
mą dar teks kalbėti.

Atostogos mokyklose
Pavasario atostogas Bostono 

mokyklose šįmet truks nuo ba
landžio 10 ligi 20 d. Mokiniai 
rinksis į pamokas balandžio 21 
d. Vasaros atostogos prasidės 
birželio 14 d.

Mokyklos tėvų komiteto 
rūpesčiai 

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas yra nusistatęs šių 
mokslo metų pabaigoj sureng
ti mokinių, mokytojų ir tėvų 
bendrą išvyką į gamtą.

Nauji mokytojai šešt. 
mokykloje 

žinomasis poetas Bem. Braz
džionis sutiko dėstyti literatū
rą šeštadieninės mokyklos 5-6 
gimn. klasių mokiniams ir dar
bą pradeda kovo 22 d.

Kadangi muz. Gaidelis įsi
traukė į vyrų choro darbą ir 
nebeturi laiko dirbti mokyklo
je, nuo kovo 16 d. muziką šeš- 
tadien. mokykloje dėsto Vyt. 
Strolia, žinomo muziko komp. 
Strolios sūnus .

Nauja B. Brazdžionio knyga 
pavadinta “Pietų Vėjelis” ir 
skirta jauniesiems skaityto
jams jau gaunama So. Bosto
ne. šeštadienin. mokyklos mo
kiniai ją gali įsigyti mokykloje 
pertraukų metu.

Mirė važiuodamas 
automobiliu

Vitold Corey (Koretowski), 
kilęs iš Gardino, ilgus metus 
dirbo namų pardavimo agentu 
A. Ivas įstaigoj ir buvo nuošir
dus ten dirbančių lietuvių drau
gas, kartais aukodavo lietuviš
kiems reikalams. Mirtis jį išti
ko važiuojant per So. Bostoną 
automobiliu. Jis pats vairavo 
mašiną ir buvo joje vienas. Iš
tikus širdies smūgiui sukniubo 
prie vairo. Automobilis, nieko 
nesužeidęs, atsimušė į vieno 
namo sieną. Dalyvaujant gimi
nėms ir bendradarbiams, palai 
dotas kovo 15 d.
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Įdomi meno paroda
Bostono Museum of Fine 

Arts kovo 12 d. atidarė rusų 
kilmės dail. Aleks. Arapovo, 
mirusio auto katastrofoj 1948 
m. netoli Bostone, dailės kuri
nių parodą. Šis gabus daili
ninkas, gimęs Rusijoj 1904 m. 
po bolševikų revoliucijos atvy
ko į Paryžių, ten studijavo 
dailės meną ir susipažino su 
amerikiete Catherine Green, 
kilusia iš Massachusetts ir stu
dijavusia Sorbonos universite
te. Jis vedė tą moterį ir 1930 
m. atvyko į USA. Visą laiką 
gyveno ir kūrė Massachusetts 
valstybėje. Pradžioje jis piešė 
linksmesnės nuotaikos gamtos 
vaizdus ir vaikų portretus. Vė
liau, perėjęs į katalikų tikybą, 
daugiausia piešė religinius pa
veikslus. Jo žymiausias kūrinys 
yra Madona, esanti Roxbury 
misijų bažnyčioje. Pasaulinėje 
menininkų šeimoje jis labiau
siai ir žinomas, kaip talentin
gas religinių paveikslų tapyto
jas; tų paveikslų nemažą dalį ir 
pamatysime nuėję į parodą..

Ilgai trankąs autobusų 
streikas

Autobusų tarnautojai 
kuris laikas streikuoja. Mieste 
autobusai važinėja, tačiau į už
miestį iš Bostono autobusais 
niekur negalima išvažiuoti.

jau

CAMBRIDGE, MASS
Lenkų klubas Dorchesteryje, 

gavėnios metu klubo patalpose 
uždraudė šokius. Girtinas pir
mininko žygis, nes jis už tuos 
kelis centus’"nedavė žeminti 
savo tikėjimo, be to neduoda
mas medžiagos bedieviams ty- 
čiotys iš mūsų papročių. Būtų 
puiku, kad ir kitų klubų pirmi
ninkai būtų pratrynę sau akis, 
ir panašiai pasielgę.

Baigėsi misijos
J. E. vysk. V. Brizgys kovo 

16 d. 3 3val. p.p. sėkmingai už
baigė misijas. Ekscelenci
jos gražūs pamokslai sutraukė 
daug klausytojų. Baigęs misi
jas, pirmadienį, kovo 17 d. iš
vyko į Worcester, Mass.

Katalikų klubo bankietas
Cambridge Katalikų klubas, 

balandžio 20 d. rengia metinį 
klubo bankietą. Bilietai jau 
platinami ir jų galima gauti 
Bačinsko ir Daukanto krautu-

Laukiama prof. J. Brazaičio
Numatoma, kad artimu lai

ku Bostoną aplankys ir prane
šimą padarys prof. J. Brazai
tis. Organizatoriai tikisi, kad 
prof. Brazaitis galės dalyvauti 
ar bendruomenės šventėje, kuri 
įvyks gegužės 18 d. 2 vai. p.p. 
Municipal Building salėje.

Kalbės prof. S. Sužiedėlis
Prof. S. Sužiedėlis sutiko 

skaityti paskaitą Lietuvos uni
versiteto minėjime, kuris įvyks 
So. Bostone balandžio 27 d.

Svečiai iš New Britain
Kovo 15-16 d. į Bostoną iš 

Nevv Britain buvo atvykęs A. 
Giedraitis su sūnumi ir dar 
vienu bendradarbiu ir tarėsi čia 
su atitinkamais asmenimis dėl 
lietuviško kryžiaus, kuris pro
jektuojamas pastatyti Nevv 
Britaine.

Mirė
Teklė Žemaitytė, Antano ir 

Elenos (Taruškaitės) žemai
čių 5 metų dukrelė, staiga mi
rė kovo 8 d.

Pranciškus Andriukaitis, 73 
m. gyv. 183 D St., So. Boston, 
mirė kovo 7 d.

Marijona Janionienė 62 m., 
gyv. 292 Broadvvay, mirė kovo 
10 d.

Julija Raškauskienė, 63 m., 
gyv. 346 K St., mirė kovo 14 
dė.

vėse. Visi raginami įsigyti bi
lietus iš anksto.

Gražūs filmai
Kovo 30 d. 7 vai. vakare Ro- 

berts mokyklos auditorijoje 
bus rodomi spalvoti filmai. 
Gautas pelnas skiriamas mūsų 
mokyklos pagerinimui. Šį pa
rengimą ruošia šv. Vardo vyrų 
draugija. Visi kviečiami atsi
lankyti. Įžanga

Netvarka
Pastaruoju 

nusiskundžia,
gauna laiškų ir laikraščių. Iš- 
tikrųjų taip yra. Patartina, pa
rašyti protesto atvirutes arti
miausiam paštui.

Zdanavičienė ligoninėje
Jau antra savaitė sunkiai 

serga ir gydosi ligoninėje R. 
Zdanavičienė. Ligonės padėtis 
rimta. Linkime greitai pasveik
ti.

tik 75c.
paštuose
laiku daugelis 
kad laiku ne-

VARDAN DIEVO
. '.k ,

MAŽŲJŲ MALDOS — paveiksluota maldaknyg?, kuria pareng?
Kun. Stasys Y 1 a," iliustravo dailininkas Paulius Augius. 66 
originalūs paveikslėliai, etiiaotos maldos. Kaina $1.25. Kreiptis pas 
leidėja: Immaculate Conceiption Convent, R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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