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TRUMANAS PRANAŠAUJA
DEMOKRATŲ LAIMPJIMA Socialdemokratai prieš sutarti

Washingtonas. — Americans 
for Democratic Action pūduose 
prez. Trumanas pasakė kalbą, 
kurioje nurodė, jog demokratų 
partija rinkimuose j preziden
tus pastatys liberalų kandidatą 
ir rinkimus laimės, nes respub
likonų partijos programa gąs
dinanti rinkikus. Prezidentas 
pažymėjo, jog demokratai pri
valo niekad neatsisakyti savo 
užsienio politikos, civilinių tei
sių, išvystymo energijos šalti
nių ir kitų pagrindinių progra
mos punktų. Tačiau jis nepasa
kė ,ar yra prie kurio asmens 
apsistojęs, kuris, jo nuomone, 
turėtų būti pastatytas kandida
tu į Baltuosius Rūmus.

Nepaminėdamas gen. Eisen- 
ho\verio vardu, tačiau aiškiai jį

DIDELE DALIS DARBININ
KŲ DAR STREIKUOJA

Denveris. — 22 CIO, AFL ir 
nepriklausom^ unijų jau su ei
le naftos firmų pasirašė naujas 
sutartis ir pradeda darbą. Ta
čiau dar didžioji dalis tebestrei- 
kuoja.

Kai kurios didelės firmos 
su darbininkais dar tebesidera 
Atlyginimų Jstaigos'pasiūlymų 
pagrindu, kad gali būti atlygi
nimai pakelti valandai ligi 15 
centų. Tuo tarpu dėl tų pasiū
lymų vyksta darbininkų balsa
vimas. Pradžioj unijos reikala
vo pakeiti valandai 25 centus. 
Vėliau nusileido ligi 18 centų ir 
pagaliau yra pareiškusios, kad 
sutiktų su 15 centų pakėlimu, 
pridedant dar 6 centus vakarie
nei pamainai ir 12 centų nakti
nei.

Šiuo pagrindu jau su eile fir
mų sutartys sudarytos.

Lėktuvams gazolino suvaržy
mai, kaip pareiškia vyriausy
bės atstovai, ir streiką baigus 
dar galios greičiausia ligi bir
želio 3 d., nes jo jaučiamas žy
mus trūkumas.

LAUKIA SUSTIPRINTO ŠAL
TOJO KARO

Bonna. — Oficialus Vakarų 
Vokietijos vyriausybės biulete
nis paskelbė straipsnį, kuriame 
pareiškiama, jog Vakarų Vo
kietija laukias kad, pasirašius 
dabar ruošiamą su Vakarais 
sutartį ir Vakarų Vokietijai į- 
sijungus į Vakarų gynybos sis
temą, Sovietai pagriežtins šal
tąjį karą, kuris pirmoj eilėj 
palies Berlyną. Komunistų pa
reigūnai tokį grasinimą jau vie
šai paskelbė. Tačiau straipsnis 
ir pabrėžia, jog dėl to karštojo 
karo nelaukiama. O jei Sovietai 
vėl pradėtų blokuoti Berlyną, 
tuojau pat vėl pradės veikti 
naujas oro tiltas, kuris neleis 
Sovietams pasiekti savo tikslo. 
Berlynas ir toliau paliksiąs 
laisvojo pasaulio dalimi. Kartu 
tačiau vakarinės Berlyno dalies 
gyventojai paraginami pasi
ruošti naujam nervų karui ir 
dėl jo nepalūžti.

KOMUNISTAI TIBETE STA
TO AERODROMUS

New Delbi. — Indiją pasie
kusiomis žiniomis, prieš metus 
okupavę Tibetą Kinijos komu
nistai ten jau stato karinius 
aerodromus. Tai kaimyniniams 
kraštams, ypač Nepalui ir In
dijos valstybei Uttar Pradesh 
kelia didelio susirūpinimo. Ne
palas šiuo metu stengiasi iš In
dijos gauti didesnę paskolą, ku
ri numatoma panaudoti pirmoj 
eilėj Nepalo ūkiui išvystyti. 

turėdamas mintyje, Trumanas 
pažymėjo, jog respublikonų 
tarpe izoliacionizmo mintis te
bėra gyva. Tad jei jiems ir pa
vyktų susirasti kandidatų už
sienio politikoj prityrusį vyrą, 
jisai vis tiek negalėtų savo lini
jos prieš partijos daugumos 
reikalavimus pravesti.

Kartu Trumanas pasisakė 
prieš, kad JAV pakrančių van
denyse gamtos tūriai (pvz., 
naftos versmės) eksploatuoti 
būtų pavesta prie tų krantų 
prieinančioms paskiroms JAV 
valstybėms, kaip nori pravesti 
respublikonai. Tai jis pavadino 
tiesiog tautos apgrobimu vidu
ry dienos. Lygiai nepalankiai 
pasisakė ir dėl pramonininkų 
laikysenos plieno ginče. Truma- 
no žodžiais, šiuo atveju pramo
nininkai norėję iš to tik pasi
pelnyti. o respublikonai, tuojau 
šiam ginče užėmę tam tikrą po
ziciją, tik parodę noro pramo
nininkams užtikrinti didelius 
pelnus.

PRADEDAMAS STATYTI
NIU VARIKLIU LAIVAS

Washingtonas. — JAV karo 
laivyno įstaigos paskelbė, jog 
ateinantį mėnesį pradedamas 
statyti pirmasis povandeninis 
laivas, kuris buvo varomis ato
minės energijos. Numatoma, 
kad jis bus baigtas 1954 m. 
Statybą vykdo General Dyna- 
mic Corporation, Croton. Conn.

Kokio dydžio šis laivas bus, 
oficialiai nepaskelbta, tačiau

KOMUNISTAI PUOLA ČE
KUS UŽ NAUDOJIMĄSI ME

DICINOS PAGALBA

Viena, — Komunistinės Če
koslovakijos ministeris pirmi
ninkas Zapotocki smarkiai už
sipuolė darbininkus, kad jie 
perdaug naudojasi medicinos 
pagalba, ir gydytojus, kad jie 
perdaug receptų rašo. Čekoslo
vakijoj medicinos pagalba buvo 
taip pat nacionalizuota ir pa
žadėta gyventojus nemoka
mai aprūpinti vaistais. Tą pa
žadą gyventojai priėmė už tik
rą pinigą ir bandė tuo naudotis. 
Tačiau dabar už tai jie smar
kiai užpuolami. Esą gydytojai 
norį iš receptų rašymo pasipel
nyti, o darbininkai imą kiek 
tik galėdami daugiau vaistų, 
kad galėtų nuo darbo išsisukti. 
Laukiama, jog naudojimasis 
medicinos pagalba bus stipriai 
suvaržytas, nustatant. kiek 
dienų į metus daugiausia dar
bininkas gali sirgti, ir reikalau
jant, jog vaistams gauti būtų 
gautas ne tik receptas, bet ir 
partijos leidimas.

L’ž 70 milijonų doleriu pamatytas prahangKka*. keleivini* V. S. Line* “Vnited Statės” laivas šiuo me
tu atlieka bandomąja kelione- Tačiau jo greitis viešai neskelbiamas, nes karo atveju jis gali būti panaudo 
tas kariuomenės perkėlimui.

Bonna. — Sutartis su Vaka
rų valstybėmis, kuria numato
ma baigti Vokietijos okupaciją 
ir grąžinti jai beveik pilną su-' 
verenumą, jau visai baigiama ir 
tikimasi ją šios savaitės gale 
pasirašyti. Bet socialdemokra- 
ti skelbia, kad jie prieš tą su
tartį kovosią kiek tik galėda
mi.

Svarbiausias jų priekaištas 
Adenauerio vyriausybei ir Va
karams, kad jie tariamai tik 
vakarine Vokietijos dalimi be
sirūpiną, o rytinę dalį palieką 
jos likimui Sovietų rankose.

Socialdemokratų nuomone, 
pirmiau Vokietija turėtų būti 
sujungta, o tik tuomet įjungta 
į Vakarų bloką. Adenauerio 
vyriausybė tačiau yra nuomo
nės, jog reikia daryti tai, kas 
dabar yra įmanoma. Ji yra įsi
tikinusi, jog susidarius vakari
nėje Vokietijos dalyje norma-

SU ATOMI-

karininkų buvo kalbama, jog 
apie 2,500 tonų.
Atominius motorus stato 

AEC ir Westinghouse Electric 
Co., Arco, Idaho. Antrojo tipo 
atominiai varikliai būsią stato
mi General Electric Co.. West 
Milton, N. Y. Abu statomieji 
varikliai yra bandomieji ir tu
rės parodyti, kuris tipas yra ge
resnis.

Naujojoj laivyno statybos 
programoj jau numatyta ir ant
rojo atominės energijos varomo 
laivo statyba.

Tikimasi, jog šio tipo laivai 
galės išvystyti labai didelį grei
tį ir galės neribotą laiką pasilik
ti po vandeniu.

Laivyno sekretorius Kimball 
pareiškė viltį, jog bus įmano
ma su šiais varikliais taip pat 
statyti lėktuvnešius, šarvuo
čius, naikintojus ir kitų tipų 
karinius laivus. O tai, kaip 
manoma, JAV jūrų karinėms 
pajėgoms suteiks prieš Sovietų 
laivyną didelę persvarą.

Šiuo pat metu daromi tyri
mai ir lėktuvų su atominiais 
varikliais statymo. Oro pajėgos 
yra padariusios tuo reikalu su 
firmomis jau dvi sutartis.

—“Inturistas”. Sovietų valdinis 
kelionių biuras, atsisakė daly
vauti tarptautinėj kelionių biu
rų konferencijoj Atėnuose tuo 
pagrindu, jog... turistų srovė į 
Sov. Sąjungą šiuo metu esanti 
tokia didelė, kad jai nereikalin
ga .jokių reklamų... rašė vokie
čių “Der Spiegei” (192. 3. 19).

su Vakarais
lioms gyvenimo sąlygoms ir 
kylant jos gerovei, Sovietai ne
galės išlaikyti atskirtos rytinės 
Vokietijos dalies.

Sutarties pasirašymą social
demokratai bandė sutrukdyti, 
iškeldami prieš vyriausybės 
veiksmus skundą konstituci
niam teisme, tačiau jų skun

KOJE STOVYKLOJE ĮVEDAMA 
GRIEŽTA TVARKA

Tokio. — Karinė vadovybė 
Tolimuose Rytuose ėmėsi prie
monių Kojė belaisvių stovyklo
je įvesti griežtą tvarką, kad 
daugiau nebesikartotų joki su
kilimai ir grobimas įkaitų.
Kad komunistai belaisviai ne

įsidrąsintų naujam triukšmui, 
čia buvo atgabentas kovose pri-

OREGONE PIRMAUJA EI- 
SENHOWERIS IR KE F A LI

VERIS

Oregone įvykusiuose pirmi
niuose rinkimuose gen. Eisen- 
hovveris laimėjo visus 18 res
publikonų atstovų. 1145 iš 
2269 rinkiminių apylinkių jis 
gavo 75,405 balsus. Demokratų 
kandidatas senat Kefauver čia 
gavo visus 12 konvento balsų. 
Eisenhoweris visus 12 balsų lai
mėjo ir Vermonte.

Ligi galo savaitės respubli
konai bus jau išrinkę 903 iš 
1206 konvento delegatų ir de
mokratai 689 iš 1230. Dabar
tiniais duomenimis, Eisenho- 
vveris turi savo pusėj 337 bal
sus, o Taftas — 374.

LAUKIAMA GREITO TEIS
MO SPRENDIMO PLIENO 

GINČE

VVashingtonas. — Aukščiau
sio JAV teismo devyni teisėjai 
jau šešias dienas tiria plieno 
pramonės vyriausybės žinion 
perėmimo ginčą. Per tą laiką 
buvo išklausyti ir vienos ir ki
tos pusės argumentai. Vyriau
sybės atstovai teismui pareiškė 
nuomonę, kad konstitucija pre
zidentui suteikia teisę tam tik
rais atvejais perimti įmones 
vyriausybės žinion. Tuo tarpu 
pramonės atstovai tą teisę nei
gi^-

Sprendimo laukiama jau šio
mis dienomis. Vyrauja įspūdis, 
kad kaip dėl dabar svarstomo 
plieno pramonės vyriausybės 
žinion perėmimo teismas bepa- 
sisakytų. jis tačiau greičiausia 
nepaneigs prezidentui teisės 
tam tikrais atvejais perimti 
pramonę į vyriausybės rankas. 

das buvo atmestas. Dar tebė
ra neišspręstas kitas jų skun
das, kad tariamai konstitucija 
neleidžianti Vakarų Vokietijai 
ginkluotis. Jei ir tasai jų skun
das teismo bus atmestas, jie 
pasiryžę bandyti sutrukdyti 
sutarties ratifikavimą parla
mente.

tyręs 187 parašiutininkų pul
kas, kuris apsupo stovyklą ir 
pasiruošė imtis veiksmų, jei 
tik komunistai bandytų kelti 
riaušes. Gen. Clark ir naujasis 
stovyklos komendantas gen. 
Boatner pareiškė, jog su be
laisviais bus elgiamasi teisingai 
ir žmoniškai, bet jokie jų išsi
šokimai nebus pakenčiami.

Iš Koje salos taip pat pašali
nami karo metu ten atsiradę 
civiliai, kurie, kaip manoma, 
belaisviams komunistams padė
jo palaikyti su Šiaurės Korėja 
ryšį.

BONNA RUOŠIASI MOBILI
ZACIJAI

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos pareigūnai pareiškė, jog vy
riausybė numato nuo naujų 
metų pradžios pradėti naujokų 
ėmimą dabar ruošiama sutar
timi numatomoms 12 divizijų, 
kurios įeis į jungtinės Europos 
armijos sudėtį.
Tas divizijas sudarys keturios 

šarvuočių divizijos, keturios 
motorizuotos ir keturios pėsti
ninkų. Taip pat dar numatoma 
viena oro pajėgų divizija su 
1200 lėktuvų ir nedidelis laivy
nas, kurį sudarys minininkai, 
minų gaudytojai, naikintuvai, 
žvalgybiniai laivai ir gal būt 
su vieno vyro įgula maži po
vandeniniai laivai.

SOVIETAI SKLBIAI GINK
LUOJA ALBANIJĄ

Albaniją Sovietai baigia 
ruošti galinga savo aviacijos 
baze. Tarp ten dirbusių Adri
jos “Corregidoro” įtvirtinimus 
buvo ir mūsų tautiečių. Svar
biausi įtvirtinimai padaryti 
Valonos įlankoj ir Zaseno sa
loj. J šiaurę nuo Valonos įtai
syti 3 Sovietų aerodromai, al
banų 40.000 armija reorgani
zuojama padidinama dar 2 
divizijom. Albaniją kominfor- 
mo įsakymu dabar ginkluoja 
Čekoslovakija, kuri jai ginklus 
siunčia dažniausiai dėžėmis, ant 
kurių įrašyta: “Porcelanas ir 
kristalas”. Dabar Sovietų ka-
rius pradeda keisti jau bulga
rai. Užsieny gyvena arti 1 mil. 
albanų, iš jų — apie 700.000 
Jugoslavijoj, kurie veda kietą 
kovą su okupantais.

KLAIPĖDIEČIAI GAUS VO
KIETIJOS PILIETYBĘ?

Vokiečių pabėgėlių laikraš
čiai rašo, kad Vokie ijos vy
riausybė paruošė įstatymo pro
jektą, kuriuo, nelaukdama, ko
kia bus Vokietijos taikos kon
ferencija ir kaip bus išspręstas 
jos sienų klausimas, visiems iš
tremtiems vokiečiams ir vok. 
pabėgėliams suteiks Vokietijos 
pilietybę, kurios nenorintieji ga
lės ir atsisakyti. “Toji pilietybė 
bus suteikta ir vad. klaipėdie
čiams.

Gen. Eisenhoueris su žmona išvyko i Londonu, kur jj priims mi
rusio karaliaus Jurgio VI našlė Elzbieta ir motina Marija. O karalie
nė Elzbieta ir Churchillis jam pagerbti ruošia pusryčius. Iš Londono 
Eisenhoueris dar vyks i Olandija. i> ;>askui grįš i Paryžių perduoti 
gen. Ridgvvay ligšiolines savo pareigas.

“AMERIKOS BALSAS” IS VOKIETIJOS 
JAU KALBA LIETUVIŠKAI
IR ITALUOS VALST. RADIOFONAS ĮVEDE 

. LIETI VISKAS TRANSLIACIJAS

Vis didėjantį italų valdžios 
palankumą Lietuvai ir jos bylai 

parodė ir leidimas pradėti iš 
italų valstyb. radiofono Romo-

IMSIS PRIEMONIŲ PRIEŠ 
KOMUNISTŲ ŠNIPUS

Bonna. — Vakarų sąjungi
ninkai ir Vokietijos vyriausybė 
sudarė planą kovai su komu

nistų šnipais Vakarų Vokietijo
je.

Okupacinių organų ir vokie
čių policijos įvykdyti suėmi
mai parodė, jog į Vakarų Vo
kietiją yra įsiveržę iš sovietinės 

Vokietijos z onos ir satelitinių 
valstybių daug komunistų šni
pų. Kova su jais nuo okupaci
jos pradžios ligi šiol buvo oku
pacinių organų žinioj. Tačiau 
dabar, pasirašant su Vakarais 
sutartį, tas uždavinys teks ir 
vokiečių saugumo įstaigoms. 
Tuo reikalu bus pasirašyta tarp 
okupacinių kraštų ir vokiečių 
sutartis. 

§VG14l/5T0S ŽINIOS
• Sovietų griežtas nusisukimas nuo Pottsdamo linijos, pagal 

kurią Vokietija turi ateity likti visai nuginkluota, ir patvarkymas, 
kad Rytų Volįetija tuojau imtųši savo armijos organizavimo, so
vietinėj Vokietijos zonoj sukėlė tarp vokiečių komunistų nuomo
nių skirtumų. Jie nelaukė, kad vadinama “liaudies policija” būtinai 
bus paversta į armiją. į kurią jiems patiems pirmiesiems dabar 
gali tekt eiti.

• Atstovų rūmai 253 balsais prieš 32 nusprendė jungtiniame 
ginkluotų pajėgų štabe marinų korpusui suteikti lygią padėtį su 
armija, laivynu ir oro pajėgomis. Naujuoju įstatymu numatoma, 
jog marinų korpusas turės ne mažiau kaip 220.000 vyrų ir ne 
daugiau, kaip 400,000. Projektas persiųstas svarstyti senatui.

• Atstovų rūmų mokesčių komitetas priėmė pasiūlymą, ku
riuo numatoma padidinti socialinio aprūpinimo sumą gaunantiems 
senatvės pensiją.

• Sovietai pradėjo Rytų Vokietijoj naujus geležinkelių de- 
montažus. Visose stotyse įsakyta iš po bėgių išimti kiekvieną ant- 
rį pabėgį, neatsižvelgiant ar jis medinis, ar geležinis, ir jie išga
benami į Sovietus, kur esąs didelis pabėgių trūkumas naujai tie
siamoms linijoms.

• Dabar lenkų valdomoj Silezijos srity apie Breslau ir Lodzę 
prasidėjo vidurių šiltinės epidemija. Mirę jau tūkstantis žmonių.

• Korėjoj derybų posėdžiai tebevyksta, bet jokios pažangos 
nepasiekta.

• Kaire prasidėjo byla kaltinamųjų! už riaušes ir padegimus 
sausio 26 d. Kai kuriems kaltinamiesiems gresia mirties bausme. 
125 asmens jau nubausti kartu paėmus 807 m. kalėti.

• Pareiškiama, jog naujų namų, brangesnių kaip 812.000. 
statybos kreditų kontrole greitu laiku atstovų rūmų bus sušvel
ninta.

je lietuviškas transliacijas. Y- 
pač palankūs Lietuvos reikalui 
yra italų senato už-s. reik, ko
miteto pirm, ir drauge krikšč. 
dem. senatorių frakcijos pirm. 
Mario Cengolani ir valstyb. pa- 
sekr. Guidi Cengolani. Trans

liacijų reikalu buvo pradėti žy
giai dar tuo metu, kai Romoj 
lankėsi Viiko delegacija. Pas
kiau darė nemaža žygių Lie
tuvos pasiuntinybė prie Šv. So
sto ir kai kurie lietuviai veikė
jai. Todėl jų įvedimas nėra tik 
vieno kurio nors žmogaus nuo
pelnas.

Dar didesnę reikšmę kovoj 
už savo krašto išlaisvinimą tu
ri Amerikos Balso naujo centro 
įsteigimas ir suorganizavimas 
Muenchene. Čia atvykę sky
riaus vadovai J. B. Laučka ir 
pulk. Grinius energingai ėmėsi 
darbo ir jį sėkmingai pradėjo. 
Rūpinamasi šį skyrių padaryti 
itin stiprų. Iš čia transliacijos 
ypač gerai girdimos Lietuvoj.

*
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MINĖKIME TRAGIŠKĄ BIRŽELĮ
Amerikos Lietuviai.

1941 m. birželio mėn 14-16 
<:.• n 6 Žymi d..iz;us.,.-s .;et;;v:ų 
toMtos t rageKjos a .ra. s 
tomis dienomis bolšev įkištasis 
ek:;: -a n tas. metus anksčiau
smur.u pagiemžęs Lietuvos va;- 
styiės suverenumą ir krašte į- 
vedęs sovietinę santvarką, už
simojo smogti pirmąjį smūgį 
prieš |iačią Lietuvių Tautos 
gyvybę Per 3 dienas 4Ū.OK) 
nekaltų Lietuvos žmonių—vy
rų. moterų ir vaikų — buvo 
prievarta išgabenti vergų dar
bui ir lėtai mirčiai Sibiro gilu
mam. Netrukus prasidėjęs vo
kiečių - sovietų karas sutruk.iė 
tolimesnį šio kraugeriško plano 
vykdymą, tačiau. 1944 m. au 
rą kartą įsibrovę Lietuvon, rau
donieji budeliai dar įžūliau ė 
mesi sistenratiško lietuvių tau
tos naikinimo darbo.

Per 11 siaubingų sovietinio 
genocido metų IJetuva nustojo 
daugiau kaip ketvirtadalio sa
vo gy ventoju. Likusiems, jei 
jie ir išvengtų panašaus likimo, 
gresia amžinas skurdas ir ver
go gyvenimas nuolat alinamoje 
tėvynėje.

Mes. gyvenantieji laisvajame 
pasaulyje, suprantame esamos 
padėties tragizmą, ir mūsų di
džiausia rūpestis yra. kad kiek 
galima didesnė lietuviu tautos 
dalis būtu išsaugota būsimos 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimui.

Artėja 11 metų sovietinio 
teroro Lietuvoje sukaktis. Ją 
minėdami privalome organi
zuotai ir efektingai savo tautos 
labui pasitarnauti. Tai padary
sime. jei visose Amerikos vie
tovėse. kur tik esama lietuvių, 
gausiai susirinkę į specialius 
mitingus

1) pareiškime vieningą ir 
griežtą protestą prieš Sovietų 
vykdomą terorą Lietuvoje ir ši
tą protestą rezoliucijų ir laiškų 
rorma perduosime Amerikos 
vy riausy bei ir Kongreso na
riams;

2) griežtai reikalausime Se
natą ir ypačiai Senato Užsienio 
Santykių Komitetą, kad pasku
bintų Genocido Konv uncijos ra- 
tifikav imą;

3) dėsime visas pastangas, 
siekdami pavieniui ir per orga
nizacijas. kad Lietuva ištikusi 
neteisy l>ė ir mūsų rei palavintas 
tą neteisybę atitaisyti rastų juo 
platesnį atgarsi plačiojoje šio 
krašto visuomenėje ir 
k:

4; su nuoširdžiu duosnumu 
piniginėmis aukomis parimsi
me Amerikos Lietuvių Tarybos 

f hrsapeake ir I> la va-- kanai, susidūręs *u kilu laivu. paskendo JAV tanklaivis “H. Ha.vrs”. vėžės 
galionu Kar dino katastrofoje fino ir keturi iculos nariai. Kairėj,- matome viena keleivį. kuris 

tuno ii, garn io gazolio,, sužeistas h* t ant trecio .ano. Se*i tanklaivio įgulos nariai 'apačioj dešinoje) išsi- 
g, lie jo iššokdami !<•'<> j vandenį.

vykdomą vajų, turėdami galvo
je, kad (Kididėjusirms uždavi
niams Lietuvos laisvinimo akci
joje šiais metais reikia daugiau 
lėšų negu anksčiau.

Mūsų jėgos, priemonės ir ga
limybes yra riix>to<. Tačiau mes 
turime daryti, ką galime. Jei
gu iki šiol gy venome gimtojo 
kr ■■ > ..gesr,:. sietojooMs dėl jo 
nelaimių ir kiek galėdami vi
sais būdais stengėmės talkinti 
tėv y nė ie kenčiant lems ir kovo
jantiems savo broliams ir se
sėms. tai dabar iniu momentu 
dar labiau turime sustiprinti 
savo pastangas.

Kraujuojama Lietuva šau
kiasi mūsų pagalbos! Suteikime 
ją skubiai ir gausiai.

Amerikos Lietuviu Taryba 
V y kdoniasis Komitetas

L. šimutis, pirmininkas
A A. Oiis, vicepirmininkas 
Dr 1*. Grigaitis, sekretorius
M. Vaidyla. iždininkas.

IK KNYGAS LANGE KEIKIA 
APDAIRIAI IŠDĖSTYTI

Bratislavoj. Čekoslovakijoje, 
neapdairus knygų lange išdės
tymas vieną knygyno vedėją 
nuvedė į kalėjimą. Gavusi ru
siškų knygų, ta knygyno vedė
ja išstatė jas lange, kad klien
tai matytų, kokių knygų jie ga
li gauti čia nusipirkti. Bet at
sitiko taip, kad knygos buvo 
tokia eile lange surikiuotos: 
"Mes norėtume gyventi". "Toli 
nuo ždaskvos". “Dangorėžių 
šešėly". "Po svetima vėliava." 
Tai buvo palaikyta antisovieti- 
ne propaganda, ir knygy no ve
dėja tuojau pat suimta.
TAIP GYVENA “PROLETA

RE" ANNA PAUKER
Stalino vyriausia įgaliotinė 

Rumunijoje Anna 
Pauker. nors dedasi pro- 
letriato kovotoja, parodo toli 
gražu neproletariškų palinki
mų. Tuo tarpu, kai didžioji 
krašto gyventojų dalis vaikšto 
nudriskę iri ivos prasimaitina, 
ji vis daugiau garsėja savo liuk
susiniu gyvenimu. Paskutiniuo
ju laiku savo reikalams ji pa
siėmė Rus eni prie Sinaia anks
čiau vienam vokiečiui priklau
siusią vilą, kuri valdžios lėšo
mis buvo Bukarešto architektų 
visiškai is naujo pertvarkyta. 
Visi kambariai apstatyti nau- 

spaudo- jais baldais ii' iškloti brangiais
kilimais. Vilos rūsy įtaisytas 
erdvus baras. kuris išklotas 
marmuru ir papuoštas paauk
suotais žibintais.

’lešiiiities meti, D. Duncan iš BernardsvHle. N. J., rašo gubernato
riui laišku. ka«i jai leistų pasilikti ir auginti stiraiukg. kurį jos tėvas 
pagavo ir parnešė namo.

•NET IR MES NORIME BŪTI LAISVI
Satelitiniuose kraštuose žmo

nės su komunistiniu režimu ko
voja vijomis įmanomis priemo
nėmis. Antai Čekoslovakijos 
pogrindis prieš kurį laiką išlei
do knygelę, kurioje gydytojai 
duoda nurodymų, kaip sėkmin
gai apsimesti sergančiu reuma
tu. išijomis ir kitomis ligomis, 
kaip pakelti sau temperatūrą 
ir t.t. Tai komunistų rankose 
atsidūrusių kraštų žmonės la
bai svarbu. Ne tik norint pri
sidėti prie komunistų karinių 
pasimošimų sabotavimo, bet ir 
gauti dieną kitą poilsio nuo ne
pakeliamose sąlygose dirbamo 
darbo.

Taip pat sudaryta sistema 
gintis ir nuo šnipų bei įdavėjų.

Bet svarbu ir palaikyti žmo
nių dvasią, kad ne visiems lai
kams jie yra patekę į komuni
stinę vergiją, kad yra kas rū - 
pinasi ją likviduoti. Tam nese
niai Pragoję buvo panaudotas 
net šuo. Antikomunistiniai ko
votojai jį aprišo baltu audeklu, 
ant kurio juodomis raidėmis 
buvo parašas: "Net ir mes no
rime būti laisvi." Su šiuo para
šu tasai šunelis ir buvo paleis
tas pačiame Pragos miesto cen
tre.

Vienoje aikštėje jis krito į 
akį praeinančiam komunistui. 
Tasai pradėjo šunelį vilioti. Bet 
paleidėjų, matyt, buvo parink
tas toks šuo. kuris lengvai sve
timo žmogaus neprisileidžia. Jis 
nuo viliotojo bėgo užuolanko
mis. Tuo tarpu gi pradėjo ro
dytis ir daugiau praeivių. Ži-

noma, jie tuojau padarė minas, 
jog nieko nematė ir nenori ma
tyti, ypač šuns, kuris "kelia re
voliuciją.” Tačiau užteko vieno 
žvilgsnio, kad pamatytų, koks 
čia reikalas.

Taip tasai komunistas gai
niojosi šuneli ilgą laiką, kol pa
sitaikė pakeliui dar pora kitų 
komunistų. Bendromis jėgomis 
jie tada šunelį įsivarė į kampą 
ir bandė pagauti. Tačiau šuo, 
smarkiai urgzdamas, puolė sa
vo persekiotojus. Tad vienas iš 
jų pistoleto šūviu tą “darbo 
žmonių priešą” nudėjo. Kai 
jį nunešė, kraujas jau buvo su
drėkinęs baltą drobę tačiau 
dar ir tuomet juodavo parašas: 
"Net ir mes norime būti lais
vi.”

ITALŲ SPAUDA APIE LIETUVĄ
Roma. — Italų tautinio 

“Comrtato Civice” organas 
“Collegamento” savo paskuti
niame numeryje įsidėjo ilgą 
straipsnį antrašte "Lietuva 
pančiuose”. Straipsnio autorius

Darvino pranašystes
Karolius Darvinas, vaikaitis 

garsaus Karolio Darvino, kuris 
19 šimtmety sukūrė vadinamą
jį darvinizmo mokslą. pagal 
kurį žmogus išsivystęs iš bež
džionės. dabar parašė knygą 
"Busimasis milijonas metų". 
Darvino manymu. 19 šimtm. 
yra aukso šimtmetis, nuo ku - 
rio prasideda žmonijos padė
ties nuolatinis blogėjimas. Dar
vinas. sekdamas savo senolio 
Darvino pėdomis, skelbia, kad 
mūsų laikų žmogus esąs tik 

"laukinis gyvulys”, todėl tik 
milijono metų būvy jis galįs 
sukulturėti. Ateity žmogaus ū- 
gls būsiąs mažesnis, bet mo
raliniu požiūriu pagerėjimų 
nelaukiama. Būsimo milijono 
metų bėgy išnyksią tautos ir 
susidarysią tik provincijos, ku
rios priminsią dabartinę Kini
ją. Žemės gyventojų būsią apie 
penkis kartus daugiau. bet 
maisto nebus ką daugiau kaip 
šiandien.

Maisto klausimą išspięsią 
karai, ligos ir mirimai iš bado. 
Busimasis pasaulis neturėsiąs 
nei anglies, nei naftos, todėl 
turėsiąs naudotis vėjo, jūrų 
potvynių ir saulės energ ja. TT- 
rano ištekliai taip pat išsibaig
sią. Daugiausia išsiplėsiąs van
denų ūkis — žuvininkystė. De
mokratijų daugiau nebūsią. 
Karų žiaurumas būsiąs dar di
desnis.

Reikia pasakyti, kad ir da
bartinis bolševizmas turi savo 
šaknis darvinizmo moksle. Dar
vinas žmogaus sugyvahnimą 
stengėsi pagrįsti mokslu. Bol
ševizmas yra šito sugyvulir i- 
mo praktika. Žinoma, jei žmo
nės Darvino “mokslo” laikysis, 
tai ir nueis ten, kur Darvinas 
pranašauja.

Spaudos puslapiuose

M. BIRŽIŠKA GRĮŽO Į POLITIKĄ
VIENYBEI (Nr. 19) prof.. 

M. Biržiška davė pasikalbėjimą’ 
Jame pasisako dalyvavęs L. R. 
Santarvės steigime, davęs jai 
vardą (kurio inicialus panau
dodami. pigiojo sąmojo mėgėjai 
esą sudarę vardą: Lozoraičiui 
Remti Santarvė), santarvinin
kų dėl to kartais esą vadinamas 
"krikšto tėvu”. Jis prie Vliko 
nepritapęs, nes jam svetima e- 
santi Vliko partinės aritmetikos 
veikla. Jis esąs jau nepartinis, 
tad dėjęsis į Santarvę, kurioje 
susitelkę esą nepartiniai žmo
nės. Tuo jis nesijaučiąs prasi
lenkęs su bendrais mūsų tėvy
nės vadavimo reikalais. Jis sa
ve laikąs taip pat Vliko ir Alto 
žinioje tiems darbams, kuriems 
jis būtų reikalingas, nes jaučią
sis esąs tinkamas ir pajėgus. 
Toliau polemizuoja su prof. J. 
Kaminsku ir Dr. P. Grigaičiu 
dėl jų priekaištų Santarvei.

M. Biržiškos pareiškimas ro
do jį vėl išėjus į politiką, be 
kurios jis buvo pagyvenęs Vo
kietijoje.

Negalima abejoti nuoširdų 
mu M. Biržiškos pareiškimo, 
kad jis nori Lietuvos reikalui 
tarnauti, kaip tuo nebuvo abe
jojama ir ankstesniuose jo po
litiniuose žygiuose. Tačiau pra
dedant nuo Lietuvos okupacijos 
M. Biržiškos pasirinktas kelias 
politinei veiklai visuomenėje 
kėlė nusistebėjimo.

Pirmosios bolševikų okupaci
jos metu M. Biržiška paaukojo 
savo ūkį liaudies reikalams. 
Tokios aukos paskelbimas sa
vaime būtų galėjęs sukelti tik 
pasigrožėjimo humaniška ir 
tauria širdimi. Bet kodėl tai pa

Gini, suminėjęs per šimtmečius 
pasireiškusias Rusijos pastan
gas pavergti Pabaltijo tautas, 
faktais iš okupuotos Lietuvos 
gyvenimo pavaizduoja Pabalti
jo tautų tragediją nuo 1940 m. 
iki šių dienų. Ypač ryškiai pa
vaizduota deportacijų žiauru
mas. Bažnyčios persekiojimas 
ir bandymai kraštą susovietin- 
ti. Iškelia organizuotą lietuvių 
rezistenciją tiek laisvajame pa
saulyje, tiek okupuotojo Lietu
voje. Pacituoti partizanų prie
saikos žodžiai. Straipsnis bai
giamas linkėjimu: “Lietuvos 
‘miško broliams', kurie vardan 
tikėjimo ir tėvynės meilės au
kojasi kietoje pasipriešinimo 
kovoje su užpuolėju, mes siun
čiame pagarbos pareiškimą ir 
linkėjimus greičiau sulaukti ga
lutinės pergalės, nes esame tik
ri, kad priespauda, neteisngu- 
mas ir melas negali ilgai tęs
tis. Vyriausiajam Lietuvos Lš- 
liasvinimo Komitetui ir visiems 
lietuviams tremtiniams linki
me. kad jie galėtų kuo greičiau 
grįžti į išlaisvintą tėvynę.”

Tame pačiame ‘‘Collegamen
to” numeryje yra taip pat įdė
tos dvi lietuviškos fotografijos: 
pirmoje — Vliko vadovybė— 
(Prel. Krupavičius. Min. Sidzi
kauskas ir Prof. Brazaitis): 
antroje — Pravieniškių stovyk
loje nužudytų lietuvių kalinių 
lavonai ir parašas apačioje: Tai 
vaizdas iš skausmingos ‘‘Lietu
vos pančiuose” istorijos.

STATOMAS DIDŽIAUSIAS 
PASAULY RADIJO 

TELESKOPAS

Anglai Manchestery pradeda 
statyt didžiausią pasauly radijo 
teleskopą, kuris bus naudoja
mas Paukščių Keliui tirti. Te
leskopas sversiąs 1270 tonų ir 
jo statybai reikės išleisti apie 
keturis milijonus dolerių.

Radijo teleskopas lygiai taip 
sugauna iš visatos erdvės atei
nančias radijo bangas, kaip 
optinis teleskopas šviesos ban
gas. Jo antena bus KO metrų 
skersmens. 

daryta n< anksčiau, o naujam 
režimui atėjus? šitą aukos su- 
tapdymą su atėjusia okupacija 
ne vienas iš lietuvių vertino 
kaip gestą ne liaudžiai, bet re
žimui. Antros okupacijos metu 
M. Biržiška pasirinko kelią įsi
jungti į kito okupacinio režimo 
politinį aparatą: jis buvo pir
mojo gener ilio tarėjo tarybos 
pirmininkas Daigi net daugiau 
negu krikšto tėvas). Net jau 
tremtyje, Berlyne, kada nacinė 
Vokieti ia gyveno paskutines 
savo dienas. M. Biržiška prisi
dėjo prie nacinių įstaigų orga
nizuojamos lietuvių veikėjų 
konferenejos, kurios tikslas bu
vo prašyti Vokietijos vyriausy
bę, kad leistų organizuoti lietu
vių dalinius jai patalkinti. Šitas 
M. Biržiškos politinės veiklos 
kelias nesiderina su to meto 
lietuvių rezistencine veikla ir 
linija, kuri nebuvo M. Biržiškai 
nepažįstama.

Jei dabar M. Biržiška prime
na esąs Vliko ir Alto žinioje, t. 
y. tinkamas darbui ir pajėgus.

( STASlllT’

Į SAVIN G S BANK

Kai norite tvirto užstato
... einate į Savings Banką

Juk visuomet apsimoka pakviesti sjH’cialist i 
specialiam darbui! Todėl tai yra dar svarbiau, 
kai Jūs perkate namą... nes lai yra vienas iš 
svarbiausių investavimų, kuriuos Jūs kada nors 
darysite.

Saivngs Bank specializuojasi padėti žmonėms 
nusipirkti namus žemiausiu užstatu. Banko val
dininkai turi ilgą patyrimą vielinį turtą įverti
nant, ir žmonių, kaip Jūs. finansinėse proble
mose. Jie asmeniškai rūpinsis Jūsų namo pirki
mo reikalais ir parūpins užstatą pagal Jūsų rei
kalavimus.

Iš tikrųjų būti namo savininku gali bū i leng
viau, negu Jūs galvojote. Kodėl tad neužeiti į 
kaimyninį banką ir neaptarti šį reikalą. Savings 
Banksturi pakankamai prieinamo užstatams ka
pitalo ir yra finansavę daugiau perkamų namų 
Massachusetts valstybėj kaip kokia nors kita, 
šios rūšies skolinimo įstaiga. Visuomet būkite 
tikri, kad ieškotina “Savings Bank" arba “In- 
stitution for Savings” tarp kitų bankų vardu.

/.trr. ‘ ttti*

Kai norite taisyti automobilį 
•. . šaukiate mechaniką

liet nepateiktas, tai anas jo 
reiškimasis politikoje oku’pųęį. 
jos metais, mums rodos, ir 
vo viena iš svarbiausių priešas, 
čių, kodėl jis nebuvo telkiamas 
į tam tikras poli.ines manifes
tacijas - konferencijas. Tai bu
vo nuosaikus, tikrai lietuviš
kas. reagavimas į jiolitinius 
veiksmus, kurie savo forma gali 
būti laikomi koliaboracinio po
būdžio. «

Šitai primindami, neturime 
mažiausio noro vartyti praei
ties lapus žaizdoms atnaujinti. 
Tačiau M. Biržiškai ėmus iš 
naujo reikštis politikoje ir pa
sakius viešai savo atvirą “cre
do” buvo reikalingas ir mūsų 
atvirumas. Jei M. Biržiškos pa
sirinktas politinis kelias neleido 
jam būti autoritetu bendroje 
lietuvių rezistencijoje okupaci
jos metais, tai manome, kad jis 
vargiai galės būti visiems auto
ritetas ir dėl dabartinių politi
nių kelių bei santykių.

Mums M. Biržiška yra ir pa
liks šviesus kaip nepriklauso
mybės akto dalyvis, lituanisti
kos tyrėjas, profesorius ir rek
torius. bet ne kaip politikas re
zistentas.
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MINĖJIMAI
MINIM visokiausius jubilėjus. Minėjimų rengimas virsta 

klausimu, kuris atskirose vietovėse gresia pasiekti nepageidautų 
padarinių. Kurlink galime nuklysti, iliuostruojam apibendrintais 
vaizdais. —

1. —Minėjimas turėjo parodyti visų lietuvių vienybę, tad su
tarta visoms grupėms ir srovėms rengti drauge. Jų atstovai ilgai 
svarstė, kas minėjime bus kalbėtojas.

— Tegul kalba Motiejus,—siūlo vienas.
— Ne. Tai būtų vienos srovės pasirodymas. Jei jis kalbės, o 

aš nekalbėsiu, nukentės mano ir mano srovės prestižas. Jam pri
tarė ir antras ir trečias. Beliko išeitis: kalbėti visų srovių atsto
vams. Minėjimo dieną patriotingi klausytojai atsiėmė kalbų iš
tisas kelias valandas. Jie išėjo apsišvietę: kitą kartą jie vėl rinksis 
iš patriotinės pareigos, bet atsineš ir priegalvius...

2. — Atėjo mintis j minėjimus įvesti naujovių: minėjimą 
rengti platesnį, į kurį būtų sukviesti ir kitų tautybių žmonės. Kad 
daugiau būtų vienybės, mintimi pasidalino su kita organizacija ir 
pasiūlė drauge rengti. Gerai, sutarė. Bet antrieji paskui persigal
vojo: kam čia tie naujokai su naujovėmis. Rengėm mes nuo seno, 
surengsim ir toliau. Ir sudarė savo komitetą. Anoji grupė, tai pa
tyrusi, skėsčiojo rankomis:

— Kaip lig šiol buvo, to gal užteko. Bet nauji laikai, nauji ir 
reikalavimai. O naujoviškai padaryti tegali Martynas. Tad jis te
gul stoja darbo prieky. Pasipylė kalbos, ir joms buvo praleisla 
daug laiko ir energijos. Pagaliau išrinktasis komitetas pasidarė 
išvadą:

— Gal mes jau tikrai nebereikalingi. Tegul jie vieni rengia ir 
veikia, — ir apkartusia širdimi dūlino kiekvienas namo, neapsi- 
spręsdamas dar, ar jam eiti į Martyno rengiamą minėjimą, ar 
ne.

Išvados. — 1. Visi norim pagerbti brangius žmones ir įvy
kius. Bet pagerbkime ir klausytojus, apsaugodami juos nuo žodžių 
ir kalbų infliacijos. Sutarkime minėjimui vieną kalbėtoją, dau
giausia du. Jei negalima pasidalinti kitaip, tai bent tegul šiandien 
kalba jis, rytoj aš.

2. Neužkietėkim minėjimuose prie įprastų dalykų. Bet nau
jumo ieškojimas nepriklauso nei vieniems naujiesiems nei vieniems 
seniesiems. Abeji gali ir turi būti to darbo dalininkai, užmiršus 
skirti “mes” ir “jūs”.

3. Pasidalinkim rengimo darbu, statydami į jį tuos, kurie su
geba darbą atlikti. Jei reikia ryšius palaikyti bendrame darbe su 
kitų tautybių žmonėmis, kuriems vadovauja nauji imigrantai, pa
naudokime naujuosius. Ryšiams su senaisiais lietuviais ir jų or
ganizacijomis ar amerikiečiais geriau gali darbui tikti senieji. Bet 
visokiais atvejais neteisingas būtų įstikinimas: mus stumia iš dar
bo, kaip lygiai neteisingas ir Lietuvai nenaudingas būtų ir nusis
tatymas: mes jau nereikalingi ir netinkami. Priešingai, kas iš tik
rųjų yra netinkamas, taip apie save negalvoja.

4. Jei Martynas ar Mykolas gali įnešti kartumo tarp kitų, 
geriau jo nekelti. Asmeninė ar grupinė ambicija gali pasilikti že
miau už Lietuvos reikalą.

PRENUMERATOS KA lNA
Amerikoje metams ................... $5.00
Brooklyn. N. Y......................... $5.50
Pusei metų .......................... $3.00
Užsienyje ...............................  $5.50

Velnias kalbina obuoliauti...
Sovietų NKVD majoras, per

bėgęs į Vakarus, 1948 m. “Tri
būne de Geneve” laikraštyje 
spausdino savo atsiminimus. 
Juose buvo pažymėta smulk
mena, kaip Stalinas priėmė 
Jugoslavijos, dar monarchinės, 
atstovą, su juo pasibučiavo ir 
...pravoslaviškai persižegnojo. 
Kitiems stebintis, Stalinas pas
kiau šypsodamasis paaiškinęs: 
jei reikia ir naudinga, tai jis 
galįs apsitaisyti net bažnyti
niais rūbais ir atlaikyti raudo
nas mišias...

Stalinas, kovojęs prieš religi
ją ir Bažnyčią, pakeitė taktiką: 
kam kovoti, jeigu ją galima pa
daryti savo sąjungininke, o il
gainiui ir verge. Kiekviename 
okupuotame krašte dėl to So
vietų agentai stengiasi prikal
bę ;i vietinius Bažnyčios atsto
vus atsiskirti nuo Romos ir 
virsti tautine bažnyčia, priklau
soma jau ne nuo Romas, bet 
nuo Maskvos.

Vergaujanti Bažnyčia
Pirmiausia ir lengviausiai Sta

linui pasisekė pačioje Rusijoje 
su pravoslavų Bažnyčia. Pui
kiai pasisekė. Šiandien ji daro 
visa, ką Stalino agentai įsa
ko. Kuo pravoslavų bažnyčia 
pavirto, rodo jos elgesys ryšium 
su propaganda prieš amerikie
čius dėl bakteriologinio karo 
Korėjoje.

“Izvestijoje” buvo paskelbtas 
Šventojo Sinodo, kuriame yra 
patriarchas Aleksiejus ir trys 
k;ti aukščiausieji hierarchai — 
Maskvos me ropolitas Nikalo- 
jus, Kijevo metropolitas Jonas, 
Leningrado metronolitas Gri
gorijus. — atsišaukimą. Tame 
ganytojiškame rašte sakoma:

Nekalta korėjiečių tauta 
kenčia lig šiol nematytas ne
girdėtas kančias nuo nežmo
niškų bakteriologinio karo me
todų, kuriuos pavartojo ameri
kiečiai.* taiką mylinčių tautų 
priešai. Kaip turi būti smukusi 
jų moralė: j kokią grynai gyvu
lišką. galvijišką, laukinę padėtį 
turi būti nusileidę, kad virstų 
tokiais masių žmogžudžiais. 
Velniškas žmonijos išgamų 'dū
kimas neleidžia, kad Kristaus 
palikta. Išganytojui ištikima 
Bažnyčia ramiai į tai žiūrėtų... 
Mes tikime, kad Viešpats šių 
laikų Baalą, kuris visą pasaulį 
nori įsukti į savo tinklą, nu
baus už jo begėdiškus darbus, 
ir griežia Apvaizdos ranka su
mindžiotą teisingumą atsta
tys...

Už tų žodžių, piktų, farizejiš-

DARBININKAS

kų, matai ne ganytojų veidą, 
bet klastingai besišypsantį en
kavedistą, kurio ranka vedžio
ja ganytojų laiškus.

Kad įspūdį tikintiesiems da
rytų stipresnį. Sovietų oficio
zas leidžia patriarchui prisista
tyti “Dieviškos Apvaizdos skir
ta rusų pravoslavų bažnyčios 
galva.”

Jeigu tikintiesiems ir paaiš
kės, kad Bažnyčios ganytojai

Propagandai prieš ameri
kiečius ).r tariamą bakterio- 
logirį karą bolševikai suve
žė į konferenciją pravoslavą, I 
katalikų, žydų ir kitų tikėji
mų atstovus.

Spaudos i agentūra AFP 
praneša, kad antrą konfe
rencijos dieną Rygos vysku
pas Msgr. Stroods pareiškęs: 
esanti Katalikų Bažnyčios 
pareiga pasisakyti prieš bak
teriologini karą Korėjoje; 
Katalikų Bažnyčia pagrįsta 
teisingumu ir broliškumu; ši
tuo pagrindu Rygos ir visos 
Latvijos tikintieji esą su Sta
linu už pasaulio taiką; Stali
nas esąs didysis tautų moky
tojas taikai.

Ar taip Rygos vyskupas 
pasakė, kitas klausimas. 
Spaudos agentūra žinias te
galėjo paimti iš sovietinių 
šaltinių, o Sovietų propagan
da paskelbia taip, kaip turėjo 
būti.

Nėra ,žinių, ar į tą konfe
renciją buvo nugabenti kas 
iš Lietuvos. Bet jų vardu lig 
šiol Sovietai nieko nepaskel
bė.

Bet yra žinių, kad Lietu
voje vėl Sovietai atnaujino 
pastangas “tautinei bažny- 
č ai” steigti. Tuo reikalu esą 
terorizuojami vyskupas Pal
tarokas, kan. Stankevičius, 
kun. Maželis.

Kai su panašiu pasiūlymu 
kamavo bolševikai Latvijos 
vyskupą Springovičių prieš 
kiek la:ko, tai iš jo gavę at
sakymą: kankiniu mane ga
lite padaryti, bet išdaviku 
nepadarysite.

atlieka bolševikų agentų darbą, 
tai bolševikams visai nepavo
jinga. Dar geriau. Kai masės 
ilgainiui patirs, kad ganytojai 
dėl Korėjos melavo, tai tarp ti
kinčiųjų bus dar didesnis nusi
vylimas ir Bažnyčia.

Tokis yra tragiškas anos pa
vergtos ir vergaujančios pravo
slavų bažnyčios likimas.

Kas padaryta su pravoslavų 
Bažnyčia, bolševikai daro pas

tangų tą pat padaryti ir su ki
tais tikėjimais. Tik čia atspa
rumas didesnis.

Besideranti Bažnyčia
Lenkijos Katalikų Bažnyčios 

ganytojai mėgino ieškoti būdų 
kaip nors sugyventi su komu
nistiniu režimu. 1950 m. balan
džio 14 d. jie pasirašė su Len
kijos sovietine vyriausybe susi
tarimą. Vyriausybei rūpėjo iš
naudoti vyskupus politiniams 
tikslams, ypatingai naujai į 
Lenkiją įjungtų sričių reika
lui. 1951 m. sausio 27 d. su ko
munistine Vokietija buvo susi
tarta dėl sienų. Vyriausybei 
rūpėjo, kad tos sienos faktiškai 
būtų ir Vatikano pripažintos. 
Šiuo reikalu susitarime vysku
pai buvo pasižadėję:

“Lenkijos episkopatas kons
tatuoja, kad istorinio, ūkinio, 
kultūrinio ir religinio pobūdžio 
teisės, o taip pat teisingumai 
reikalauja atgautas sritis vi
siškai įjungti į Lenkiją. Dėl to 
episkopatas prašys Šventąjį So
stą šiose srityse veikiančią baž
nytinę administraciją paversti 
nuolatinėmis vyskupijomis.”

Prisiimtos pareigos nebuvo 
lengvos. Vatikanas mėgsta pa
laukti politinių įvykių nusisto 
jant, ir Danzige, Alenšteine, 
Landsberge. Oppelne ir Breslau 
veikė tik apaštališkieji adminis
tratoriai. Varšuvos arkivysku
pas ir Lenkijos primas Wy- 
szinskis 1951 m. balandžio mėn. 
važinėjo į Romą. Jam pasise
kė, kad administratoriams bu
vo suteiktos vyskupų teisės. Tai 
jau daug, bet ne viskas. Arki
vyskupas grįžęs tuojau pareiš
kė spaudai, kad Lenkijos vys
kupų nusistatymas čia su‘am- 
pąs su vyriausybės nusistaty
mu, kad Apaštališkasis Sostas 
parodęs daug palankumo ir t.t. 
Bet vyriausybės spauda aštriai 
kritikavo arkivyskupo kelionės 
rezultatus. Visai suprantama: 
jai neparvežė iš Romos politi
nio laimėjimo, kuris vienas jai 
rūpėjo.

Vyskupai pamatė, kad bend
radarbiauti bus sunkiau ir sun
kiau. Ir dabartipiu metu Lenki
joje ir už jos sienų gausiai plin
ta Jo paties arkivyskupo laiš
kai. kurie įspėjo katalikus dėl 
bolševikų pasikėsinimų.

Lenkijoj parengta nauja 
konstitucija. Jos projektas buvo 
paskelbtas 1952. 1. 27. Kiek
vienas pilietis galėjo siųsti savo 
pastabas dėl jos. Bet tik tei
giamas. nes jei panorės kriti
kuoti turėjo nepamiršti, kad jis
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Kalbėdamas žemės ūkio departamento valdininkams, prez. Trunta
nas pareiškė, jog jis gris i savo ūki .Missouri. kai ateinančiu metu 
sausio mėnesi baigs savo pareigas Baltuosiuose Rūmuose. Ta pačia 
proga Trumanas pažymėjo, kad rinkimu kampanija ir šiuo atveju de
mokratu partija ves taip kietai, kaip ji buvo \ ėdama 1918 m. renkant 
ji pati.

turi pasirašyti pavardę ir nuro
dyti savo adresą. Taigi konsti
tucijos projektui turėjo visi 
“pritarti”. Bet šiuo atveju įdo
mu, kad santykiai tarp Bažny
čios ir valstybės paliečiami nau
joje konstitucijoje. Net labai 
gražiai. Garantuojama sąžinės 
ir tikėjimo laisvė. Laisvė reli
ginėms organizacijoms, pilie
čiams nekliudomai dalyvauti 
religinėse procesijose ir t.t. Pa
baigoj pasakyta: “Sąžinės ir 
tikėjimo laisvės piktnaudojimas 
tikslams, kurie priešingi Lenki-

PAVERGTOJE
• Lietuvos istorikai gavo iš 

Maskvos įsakymą “įrodyti”, 
kad lietuviai yra visai arti
mai giminingi rusams, kaip ir 
jų kalba esanti rusų kalbai ar
timiausia iš visų indoeuropiečių 
kalbų. Taip pat turi būti “įro
dyta”, jog “ilgaamžė draugys
tė” su rusais turėjo didelės į- 
takos lietuvių kultūrinei pažan
gai.

• Amerikiečiu puolimas šiuo 
metu ir Lietuvoje yra pirma
sis ir svarbiausias komunistinės 
propagandos punktas. Rusų 
kalba leidžiamoj “Sov. Litva” 
kažkoks I. Zinkus rašo, jog šiuo 
metu nesą pavojingesnių lais
vei ir nepriklausomybei priešų, 
kaip “Amerikos imperialistai.” 
Taip pat platų straipsnį prieš 

jos liaudies respublikos intere
sams, įstatymais baudžiamas.

Taigi viskas gali būti bau
džiama, kas tik emvedistui ne
patiks. Tokie yra santykiai so
vietiniame režime tarp įstaty
mo ir praktikos..:

Vatikano sferose žiūrima su 
dideliu susirūpinimu į Lenkijos 
katalikų Bažnyčios ateitį. Išmė
ginus derybų kelią ir radus jį 
nesėkmingą, teks ir Lenkijos 
Bažnyčiai virsti kovojančia ir 
kankiniu Bažnyčia, kaip Lietu
voje.

LIETUVOJE
“Amerikos imperialistus” pas
kelbė ir žinomas komunistų 
gramofonas J. Žiugžda, kuris 
rašo, kad tų “Amerikos impe
rialistų” samdiniai Lietuvoje 
žmones ne tik žudę, bet net 
gyvus į žemę užrašau vę. Net 
amerikiečių Raudonasis Kry
žius ne pagalbą žmonėms tei
kęs, o vertęsis šnipinėjimu. Ži
noma. Lietuvoje niekas tais 
komuinstų plepalais netiki, nes 
patys žmonės žino, ar “ameri
kiečių agentai” žmones gyvus į 
žemę kasė. Tačiau priversti 
klausytis ir sakyt, jog tuo tiki.

• Mišku naikinimas okupuo
toje Lietuvoje tebetęsiamas. 
Kad daugiau spėtų iš Lietuvos 
išvežti medžio, skuba jį piauti 
elektriniais pjūklais.

ŠATRIJOS RAGANA - MARMA PEČKAUSKAITfi

MĖLYNOJI MERGELE

šiemet suėjo 75 metai, kaip 
gimė mūšy rašytoja Marija 
Pečkauskaitė - Šatrijos Raga
na, savo raštuose skleidusi 
krikščioniškąjį idealizmą, ro
mantinę tėvynės meilę, buvusi 
pedagogė ir Foersterio raštų 
vertėja į lietuviu kalbą. Kaip ir 
visoje jos asmenybėje, taip ir 
raštuose spindi gilus taurumas, 
šventumas, gražesnio gyvenimo 
ilgesys. Svarbiausi jos raštai: 
Sename dvare, Viktutė, Vincas 
Stonis ir kit. Gimė 1977 m. II. 
24 d. Medingėnuose ir mirė 
1930. VII. 24. Židikuose.

šiai sukakčiai atžymėti ir 
spausdiname jos “Mėlynąją 
mergelę,” paimtą iš jos raštu 
m tomo.

Studentų kompanijos links
mumas, pasiekęs savo zenitą, ė- 
mė jau leistis žemyn. Viskas 
jau buvo padaryta, kas tokiais 
atvejais daroma: buteliai ištuš
tinti, vaza degančio punšo iš
sekinta, krūva cigarų ir papiro
sų dūmais paleista, visos dainos 
išdainuotos, pradėjus Gaude- 
amus, baigiant tokiomis, nuo 
kurių raudo, rodės kambario 

sienos. Susirinkusieji jau nupa
sakojo visus tam tikros rūšies 
anekdotus .kokių tiktai buvo 
jų atminties turtinėje: degino 
aukas ir ant meilės dievaitės 
aukuro, nes svečių tarpe buvo 
dvi panelės, atsivestos vieno 
kolegos puodai pasaldinti.

Dabar tie. kurių galvos biAo 
silpnesnės, jau visai buvo išti
žę, kaip pūslės, iš kurių išėjo 
oras. Vienas, užsikniaubęs ant 
stalo, balsingai žiaukčiojo, ret
karčiais kažką nesuprantamai 
vapaliodamas, kiti snaustinai 
snaudė kanapoje. Tvirtagalviai 
tebeflirtavo, filosofavo ir 
griausmingai daužė pianiną. Jų 
tarpe buvo ir politechnikos stu
dentas Jurgis Tautvydis. Jis 
nemaž dar nebuvo ištižęs, at
virkščiai, jutos turįs tiek ener
gijos, kad stengės ją iškrauti 
visokiais būdais, juokindamas 
visus girtu .juoku.

Tautybės žvilgsniu kompani
ja buvo mišri: lietuviai, lenkai, 
rusai, o abidvi panelės šveica
rės. Bet tai nėmaž negadino 
harmonijos, visi buvo kits ki
tam kuo meiliausiai nusiteikę. 
Lenkas. apkabinęs lietuviui 
kaklą, kalbėjo:

— Jurgis, kolego serdeczny, 
tvs setny chlop! Sakau tau, 
myliu tave na žycie ir smierč. 
Lenkai ir lietuviai juk visados 
drauge na žycie i smierč... 
Polak Litvvin—dvvaj bratanki, 
I do szabli. i do szklanki...

— K čiortu vsiech litvinov, i 
poliakov. i rusov! — riktelėjo 
rusas, bakšterėjęs su kumštim 
per stalą. — Naplevat na vsie 
nacionalinosti! Aš rusas, o my
liu ir tave, lietuvi, ir tave, len
ke, ir .jus. šveicarės.

— Žinai. Jurgis, už ką la
biausiai tave myliu? — tęsė 
lenkas, nepaisydamas ruso žo
džių. — Už tai, kad prisidėjai 
prie mūsų kompanijos, nors 
kartą pasiliovęs tupėjęs ant sa
vo pelenų maišo. Iš tikro, ma
niau. kad į trapistus eisi. Bet 
nenuėjai, o atėjai pas mus. kad 
ir ilgai spyreis visomis keturio
mis. Lenkai, mat. moka su
minkštinti atkaklų lietuvį... 
Kocham cię za to. Jurgis! At
simink. vita brevis ėst. jaunys
tė bematant fuit! ir kuomet be
gyvensi ?

VVesolo žeglujmy vvesolo
Po žveia burzlivvym potoku...
— Klausyk, kolega: visur pa

saulis — .judėjimas, amžinas 
judėjimas. Nieko daugiau, tik 
.judėjimas. A ty astanavilsia 
na miortvoj točke. Koks rezul
tatas? Vienas tegali būti —su
dužimas. Polniejšeje krušenije! 

Bet kadangi, brat, vėl judi, — 
tai k čortu etų tvoju miortvuju 
točku ir tegyvuoja gyvenimas 
— judėjimas.

Tartum norėdamas pasirody
ti pilnai pritariąs tiems žo
džiams, Jurgis, pasiėmęs vieną 
panelę, išėjo šokti. Numetęs 
švarką ir įkišęs nykščius už 
liemenės pažasčių, pradėjo kan
kaną, kažkada matytą kažko
kioje linksmoje estradoje. Bet 
kankanas pasirodė jam turįs 
perma<ža to judėjimo — gyve
nimo, apie kurį kalbėjo drau
gas rusas, ir netenkino jo — 
tad metęs tą šokį, ėmė impro
vizuoti. Panelė, pagauta jo 
dagumo, ištikimai jam pritarė.

Buvo tai tikras “gyvenimo” 
šokis, to gyvenimo, kuriuo gy
vena ir vorai savo plyšiuose, ir 
žiurkės savo urvuose, ir vilkai 
savo raistuose Sujaudinti žiū
rėtojai neištvėrė irgi pasileidb 
abudu su viena dama, kas at
rodė dar ciniškiau.

Pasibaigus šokiui, panelės 
pasisakė norinčios eiti namo.

Trumpa pavasario naktis jau 
buvo pasprukusi į savo rūmus. 
Kambarys buvo pilnas mergiš
kos ryto šviesos, kurios skais
tume jo koktumas kilo aikštėn 
visiškai apnuogintas. Išvartyti 
buteliai, priterliotas. prilaisty
tas stalas, visur primėtyti papi
rosų galai, pagriuvusios kana
poje žmogystos, suglamžyti rū

bai, pabalusios, drumsčios akys, 
žalsvai geltoni veidai — viskas 
buvo taip bjauru ir nešvaru, 
kad saulės spindulys atrodė čia, 
lyg balta gėlė, įmesta į purvo 
duobę. Elektrinės lempos nu
skurdo ir nublanko, gėdėdamo- 
sios pačios savęs. t

Nutarė, kad visiems jau lai
kas namo ir ėmės sunkaus dar
bo ------ žadinti snaudžiančius.
Kai po ilgų vargtų pavyko tai 
padaryti, visa kompanija Išėjo 
iš linksmojo kambario.

Jurgis lydėjo savo šokėją, 
kurią visai apžavėjo savo im
provizacija. Užsikabinus ant jo 
rankos, ji meiliai glaudės prie 
jo šono, vis kilnodama į jį savo 
nubaltintą ir nurausvintą, nu
dažytais paakiais veidelį ir be 
galo meilingai žiūrėdama į jį 
apsvaigusiomis, mažomis, juo
domis, kaip pipirai, akelėmis.

O Jurgyje ūžė giltas svaigu
lys ir jam pritariant, lyg var
pas, gaudė jo galvoje:

— Vita notsra brevis ėst! 
Naudokimės! N a u d okimės! 
Gamtos dėsnis — vienas realus 
ir tikras dalykas.. Geidžiu ir 
tenkinuos... Daugiau viskas 
svajonės... iliuzijos., sapnai...

Nekalbėjo tų žodžių balsu, 
nes nebuvo tiek girtas, bet kar
tojo juos nesiliaudami, su gir- 
tuokliška manija, jo smege
nys.

Taip... gamtos dėsnis. Štai jis 

dabar nepsitenkins nulydėjęs 
savo šokėją lig jos buto slenk 
sčio, bet peržengs tą slenkstį.... 
Jis jau to prašo.

— O ja. Frauelein. natuer- 
lich. ich mache Ihnen cine Visi- 
te — sako jis, spausdamas jos 
ranką.

Kažkur, giliai, giliai, juoduo
se armenyse. kažkoks dygtelėji
mas. kažkoks skaudus švyste
lėjimas. Tolimos, brangios, lyg 
savo siela, šviesingos akys...Bet 
tuojau pat vėl svaigus ūžesys ir 
tie patys nesiliaują skambėję 
žodžiai.

Buvo gražių gražiausis ry
tas. Saulė švietė tokia skaisti, 
tokia švarutė, tartum ką tik 
nusipraususi kažkokiuose kris
taliniuose dangaus šaltiniuose. 
Miestas tebemiegojo, bet kai 
kurios darbščios šeimininkės 
jau nešė krežius pilnus sąšlavų 
ir statė juos šaligatvių pakraš
čiuose. Eidamas pro vieną tokį 
krežį. Jurgis užkliudė jį savo 
koja .ir iš krežio iškrito ant 
šalygatvio skiautelė. Mašinališ- 
kai pasilenkė jis įmesti jos at
gal. Bet vos tepakėlus .ją mio 
žemės, širdis jam apmirė. Jis 
krūptelėjo. Panelė, pamačius jo 
veide sopulį, išsigandusi ėmė 
klausti:

— Kas tamstai yra? Kas 
tamstai yra?

— Nieko, nieko — atsakė jis 

dusliai ir įsikišo į kišenę mėlyną 
skiautelę.

— Tamsta nuvargęs... tai gal 
punšas pakenkė.

— Kaip gerai, kad tamstos 
butas jau čia pat — tuos ke’io- 
liką žingsnių tamsta pati nuei
si. Aš atsiprašau. Turiu eiti na
rni.
—O vizito pas mane? Kaip gai

la! Bet ateisite kitą dieną ' Aš 
lauksiu.

— Niekados neateisiu, nieka
dos! — sušuko jis beveik iste
riškai ir neatsisveikinęs greitai 
nuėjo savo keliu.

Akimirksniu jis visai išsiblai
vė — toje valandėlėje, kada, 
pakėlęs skiautelę, pamatė ją e- 
sant mėlyno aksomo sklypelį, 
auksinėmis žvaigždutėmis nu
sėtą. ūmai pajuto kažkokią ge
ležinę ranką spaudžiant jam 
gerklę, ir baisus, aštrus, lyg; 
durklas, skausmas kiaurai per
vėrė juodą uždangą prieš jo a- 
kis, ir dangiškoje šviesumoje 
jis pamatė ją — su tuo mėlynu 
rūbeliu, auksinėmis žvaigždu
tėmis nusėtu, su meile šviesiose 
akyse, kuriai nėra nei pabaigos, 
nei ribų. Ir tos šviesos spindu
liuose pamatė ryškiai, lyg ant 
ekrano, linksmąją šios nakties 
kompani.ja ir save patį apsvai - 
gūsį, cinišką šokį bešokant su 
ta... ir einantį su ją į jos na
mą.

(bus daugiau)



i DARBININKAS Gegužės 20, 1952

"Kas buvo nieks, tas bus viskuo“ LIETUVIAI PASAULYJE

3.
Bimbos ūkis buv onacionali- 

zuotas. Jam liko tik malū
nas. o už gyvenamąsias patal
pas teko mokėti nuomą Kama
jų Vykd. Komitetui, nors ir to
liau gyveno savo paties namuo
se. t. y. dvaro trobesiuose. (P. 
Bimbai buvo leista tik pasirink
ti: gali pasilikti 30 ha žemės 
arba malūną. Ir jis pasirinko 
malūną).

Nubuožintas Bimba parašė 
laišką savo broliui Antanui j 
Brooklyną. Jis buvo jau įspė
tas neberašyti teisybės, jei ne
nori atsisėsti j kalėjimą už so
vietinės tvarkos šmeižimą. Jau 
vieną kartą tardytas už užėji- 
mą į Amerikos konsulatą ir 
laišką broliui, buvo atsargus ir 
nepaprastai bailus. Kaip jis 
mėgdavo saviškiams ir arti
miesiems sakyti, kad “dabar 
nežinai, už ką tave gali pakar
ti.” Taigi ir gyrė truputį naują 
valdžią, o jo brolis Antanas ė- 
mė tuos laiškus spausdinti 
“Laisvėje”. Kai mes kelis kar
tus užsipuolėme p. Bimbą už 
tokius laiškus, jis su ašaromis 
tada įrodinėjo, kad tokių daly
kų savo broliui nerašęs ir kad 
brolis jo laiškus pataisęs.

Muškit buožes! Muškit Bimbą!

1941 m. sausis ir vasaris bu
vo labai sniegingas. Sniego pri
vertė tokią gausą, kad keliai 
sunkiai buvo pravažiuojami 
sovietinėms mašinoms. Sovieti
nė valdžia įsakė atkasti kelius. 
Buvo išvaryti visi žmonės, iš
skyrus vieną namams prižiūrė
ti ir vaikus iki 10 m. bei sene
lius po 65 m. Sniegą kasėme su 
p. Bimba ir juokėmės, kad 
pratina prie bendro kolchozinio 
darbo. Pradžioje kasėme Ka
majų - Svėdasų vieškelį, o pas
kui Kamajų - Rokišiko vieške
lį. Vieną dieną mus nuvarė apie

KRYŽIAUS DIENOS
ŽEMAIČIU KALVARIJOJE ir JOS APYLINKĖJE

---------------------------------- Iz. Valančius -----------------------------------

TEN, KUR DUNDĖJO BŪGNAI

Nuo senų laikų Lietuvoje 
Kry žiaus dienos buvo laikomos 
maldos, susikaupimo ir pasnin
ko laiku. Jos žmonių buvo lai
komos atgailos ir Dievo per
maldavimo laiku. Todėl tomis 
dienomis daugis eidavo bažny
čion ar rinkdavosi prie kryžių 
laukuose, pakelėse arba senka
piuose. kame, bendrai iš viso 
kaimo susirinkę, žmonės pasi- 
melsdavo.

Tomis dienomis rinktis į baž
nyčią paprotys išsilaikė iki pat 
bolševikų atėjimo, bet rinktis 
prie kryžių ar senkapiuose jau 
buvo išnykęs. Šiame rašinėlyje 
norima nors trumpai papasa
koti. kaip anais senais laikais 
žemaičia Kryžiaus dienas pra
leisdavo.

Panirti ošimas

Kryžiaus dienų išvakarėse 
susirinkę vyrai aptardavo, kaip 
savo kaimo ribose esančius sen
kapius, kryžius ir koplytėles 
sutvarkyti Bendromis jėgomis 
rastus išvirtusius ar jta k pypu
sius kryžius vėl pastatydavo, 
atitiesdavo, suremontuodavo, 
tvoreles sutvarkydavo, atnau
jindavo. o reikalui esant, kry
žius ir tvoras perdažydavo. Su
puvusius ir nudžiovusius me
džius išmesdavo. o jų vieton 
naujus, jaunus medelius paso
dindavo.

Mergaites ir moterys nuo vy
rų irgi neatsilikdavo. Jos taip 
pat savo sumanymu ir darbu 
prisidėdavo. Esamus prie kry
žių gėlių darželius pertvarky
davo, naujų gėlių atnešdavo,

JONAS DIRŽYS

10 km. nuo Kamajų miestelio. 
Vakare, gerokai pritemus, grį
žome pėsti į namus. Tolimes
nieji ūkininkai buvo dar su 
arkliais. Jie paimdavo kitus 
kasėjus į miestelį. Bimbos nie
kas nenorėjo imti. Drauge ne
ėmė ir manęs. Čia ūkininkai 
tyliai keršijo Bimbai už seną
sias dienas, kai jis skelbė ko
munizmą. O buvo šalta ir vėjas 
nešė sniegą per laukus ir guldė 
į tik ką atkastą kelią. Bridome 
vėl per sniegą iki kelių. Bimba 
visai pavargo, nusivilko kaili
nukus ir ėjo pūkšdamas, kar
tais tik bolševikinę valdžią su
keikdamas. Kelias buvo pilnas 
pėsčiųjų, daugiausia varguome
nės. Perkūnai ir keiksmai, pa
gražinti rusiškais, griuvo ant 
bolševikinės tvarkos ir Stalino. 
Visi keikėsi išsijuosę, nežiūrė
dami čia pat besisukialiojančių 
komjaunuolių ir keleto “lioi- 
dies sūnų”. (“Lioidies sūnūs” 
tomis dienomis pradėjo “sirgti” 
ir sniego nekasė). Bet užvažia
vo tuo metu Gudiškio dvaro 
savininkas Vytautas Masiulis, 
kuris mus paėmė į vežimą. Tas 
geras žmogus mirė 1943 m. Jo 
tėvą nubaudė bolševikai, kad 
neapsaugojo nuo kiškių dvaro 
medelyno, nes vieną naktį tiek 
pripustė sniego, jog kiškiai 
peršoko per tvorą ir nugraužė 
keletą obelaičių. Už tokį “sabo
tažą” liaudies turtui 1941 m. 
gegužės mėn. Jonas Masiulis, 
buvęs vienas iš Lietuvos Ban
ko direktorių, buvo nubaustas 
parodiniame Kamajų liaudies 
teisme 10 m. kalėjimo ir din
go. Mums su Vyt. Masiuliu be
važiuojant. vienoje vietoje tik 
pasigirdo:

— Muškit buožes. Muškit 
buožę Bimbą!

pasodindavo .takus išlygindavo, 
koplytėles bei kryžius gėlėmis 
ir žalumynais papuošdavo. Taip 
žmonės kas metai Kryžių die
nų išvakarėse senkapius ir pa
kelėse kryžius bei koplytėles 
atnaujindavo, papuošdavo ir 
neleisdavo jiems sunykti, seno
lių kapams neleisdavo užmarš
ty paskęsti.

Bažnyčioje

Kryžiaus dienomis iš kiekvie
nų namų kas nors bažnyčion 
eidavo, bet dažniausiai šeimi
ninkai. Būdavo ir tokių ūkinin
kų, kurie važiuoti važiuodavo 
drauge su savo vaikais ir sam
diniais.

Bažnyčioje nustatytu laiku 
būdavo pamaldos, o. be to. e- 
sant gražiam orui ir lauke pro
cesija, kuri eidavo į vieną ku
rią Kryžiaus Kelių koplyčią. 
Procesijos priekyje nešdavo 
kryžių. Velykų žvakę, iš numi
rusių prisikėlusio Kristaus sto- 
vvlą ir porą vėliavų. Toliau 
pora stiprių vyrų nešdavo būg
ną. kurį kitas vyras, paskui ri
damas, tam tikru taktu mušda
vo Po jų sekė liturginiais rū
bais apsirengęs kunigas ir žmo
nės. Išeidami ir grįždami, vi
sad žmonės giedodavo Visų 
Šventų Litaniją. Taip j>at pro
cesiją išleisdavo ir pasitikdavo 
varpų skambinimu. Kiekvieną 
dieną vis į kitą koplyčią eidavo. 
Vieną dieną aplankydavo šv. 
Jono kalne Alyvų darželio kop
lyčią. kitą kapuose Rotužės 
koplyčią. Čia ir šv. mišios bū
davo atlaikomos, o paskutine

Ant mūsų galvų pabiro su
ledėjusio sniego gabalai, gavo
me ir kastuvų kotais. Mušė į- 
pykusi varguomenė Kamajų a- 
pylinkės “komunistų apaštalą” 
(taip pradėjo pravardžiuoti J. 
Bimbą). Bet mušant jį. gavo
me kelius guzus ir mes su Ma
siuliu bei kitais ūkininkais.

Ponas Bimba pasidaro duosnus

Poną Bimbą bolševikai iš pat 
pirmų dienų pamėgo. Pas jį ir 
žygiuodami iš karto sustojo. 
Mat. senuose rusų žemėlapiuo
se (jie buvo sudaryti XIX a. 
gale, o išspausdinti tik 1905 m.. 
kuriuos persispaudinę 1937 
m.. Sovietai naudojo 1940 m. 
Lietuvos okupavimo žygiui) jo 
ūkis buvo pažymėtas dvaru. 0 
bolševikai, nors ponų ir “ne
mėgsta”. tačiau jų dvaruose 
sustoti ir palėbauti labai ver
žiasi. Šio žygio metu buvo dar 
nurodyta sovietiniams dali
niams sustoti dvaruose ir ten 
pasirūpinti maistu bei arkliams 
pašaru, kad nesuerzintų iš pir 
mos dienos ūkininkų. Rokiškio 
apylinkėje visi Sovietų daliniai 
šio įsakymo gana sąžiningai 
laikėsi. Jie piovė. nieko nesi
klausę. dvaro laukuose ark
liams dobilus, o tik peržydėju
sius rugius kraikui: jie piovėsi 
dvarų gyvulius maistui ir neiš- 
davinėjo .jokių kvitų. Jie mėgo, 
paprastai tik karininkai, valgy
ti iš brangiausių indų, kuriuos 
dalinys paimdavo drauge su 
savim. Kai kurie mėgo laikro
džius. žiedus ir visa su savim 
pasiimdavo. Kai jiems išžygiuo- 
jant savininkas pasigesdavo ko 
nors ir pareikšdavo dalinio vir
šininkui. tai buvo mokama gra
žiai išsiginti. Taip likdavo dva
ras tartum po gaisro. Panašiai 
buvo pagerbtas ir ponas Bim
ba. Jo pasėlius išvažinėjo tan
kai. jo sode ugnis buvo kulia

procesija keliaudavo į Kryžiai- 
ninko koplyčią.

Tomis dienomis gausiau žmo
nių eidavo ir prie šv. Sakra
mentų. Bažnyčioje ir procesijo
je dalyvaudavo ne viena kita 
dešimtis senų bedarbių moterė
lių. bet keli šimtai suaugusiu, 
darbingų kaimo vyrų ir mote
rų.

Senkapių ir kryžių 
y lankymas

Vos pirmiesiems saules spin
duliams pasiekus medžių viršū
nes. visose pusėse pasigirsdavo 
žagrės, norago ar lentos tam 
tikru taktu mušimas. Per pie
vas ir laukus pasipildavo žmo
nių būriai. Vieni iš jų eidavo j 
senkapius, kiti prie pakelėse ar 
laukuose esančių kryžių. Vienu 
žodžiu ten. kur arčiau ar pato
giau.

Susirinkus šiek tiek apylin
kės gyventojų, kad brangaus 
pavasario laiko negaišintų, ne
delsdami pradėdavo giedoti ar 
poterius kalbėti. Vienuose sen
kapiuose pasimeldę, visas susi
rinkusiųjų būrys eidavo į kitas 
kapinaites ar prie pakelėje sto
vinčio kryžiaus, čia vėl pagie
dodavo, pasimelsdavo įvairio
mis intencijomis, ir išsiskirsty
davo ar dar eidavo kitur, kur 
irgi panašiai įvairias giesmes 
giedodavo ir kalindavo fmtc. 
rius įvairiomis intencijomis: nz 
gyvus, mirusius, karuose žuvu
sius. kalėjimuose esančius ir 1.1. 
Po kelių valandų bendros nuo
širdžios ir karšios maldos, visi 
skubėdavo namo prie kasdienių 
darbų.

mos Angeles policija ir gaisrininkai turėjo valanda triūsti, kol iš
vadavo S. Hon ard ir jos dukterį. Jų /sulankstomai lovai staiga sulin
kus. jos abi pakliuvo tarsi pelės j spąstus.

ma po obelimis, vaismedžių 
šakos laužiamos “dengti” tan
kams ir pabūklams nuo “prie
šo’ 'lėktuvų.

Vėliau rudenį bolševikų ka
riuomenė vėl pareiškė savo 
džiaugsmą ir pasitikėjimą p. 
Bimbai. Jo ūkyje, prie malūno, 
įsteigė lėktuvams sekti punktą 
(tokie stebėjimo punktai tuo 
metu Rokiškio apskr. buvo kas 
10 km.). Jsteigė tokį punktą, 
pasiuntė keliolika nudriskusių 
kareivėlių, kurių vienas per 
lietų, darganas ir šalčius sto
vėjo ir sekė. Žiemos metu ne 
vienas jų nušalo rankas, nes 
pirštinių neturėdavo, o rankas 
supdavo į skudurus, kitas — 
kojas ir 1.1. Bim'na su jais 
šnekteldavo vieną kitą žodį. 
Pradžioje jie būdavo visi tylūs 
ir išsijuosę girdavo Sovietų Są
jungą. gerą gyvenimą. Vėliau 
kažkas atsitikdavo, jie pasiduo
davo “buržuazinėms” įtakoms. 
Tada vienu kitu žodžiu pasipa (bus daugiau)

Kryžių* ūkininko sodyboje. Nuotr. V. Augustino

Namuose

lai įvairių priežasčių ne vi
si galėdavo nuriti bažnyčion ar 
) senkapius bei prie kryžių pa
kelėse, kur bendrai kaimo gy
ventojai pasimelsdavo. Likusie
ji namuose, atlikę būtiniausius 
kasdieninius ūkio darbus, susi
rinkdavo kambaryje ir. užsižje- 
hę gralmyeinę žvakę, suklaup
davo taip pat f>agiedoti. pasi
melsdavo, paprašydavo Dievo, 
kad duotų gerus, derlingus ir 
laimingus metus, kad atitolintų 
nelaimes, ligas ir visas negero
ves.

sakodavo ir apie sovietinį rojų 
ir sovietinę pažangą. Ponas 
Bimba, reikia pripažinti, ras
davo daug būdų jiems prakal
binti. Vienam duodavo naujas 
ar nešiotas pirštines; kitam 
skudurų kojoms apsivynioti 
(juos kareivėliai vyniodavo ant 
savo brezentinių batų, kad prie 
30 laipsnių C nenušaltų kojų); 
trečiam pasukdavo seną vilno
nį megztinį; o vienam, drožinė
ti mėgstančiam, pradžioje pas
kolino, o vėliau ir visai atidavė, 
paprastą lenktinį peilį.

Laikas nuo laiko šiems ka
reivėliams, kiekvieną dieną 
graužiantiems tik džiovintą žu
vį ir valgantiems baisiai dvo
kiančią sriubą, kurią virdavo iš 
kažkokių miltų ir dar primai
šytų lyg mėsgalių, Bimba duo
davo ne tik duonos, bet ir mė
sos gabalėlį.

Bažnyčioje .senkapiuose ir 
namuose visas tris dienas gie
dodavo Visų šventų litaniją su 
visomis prie jos esančiomis 
maldomis ir “Pone Karaliau, 
Dieve Abraomo, dovanok mums 
gerus, derlingus metus”... ir t.t. 
ir rt.t. Toje giesmėje prašydavo 
to. kas būdavo reikalingiausia.

Be to. tomis dienomis griež
tai prisilaikydavo ir pasninko, 
daugis tomis dienomis susilai
kydavo visiškai nuo mėsiškų 
valgių. O įvairių pasilinksmini
mų taip pat nedarydavo.

ŠVEICARIJA
• Šveicarijos Lietuvių Bend

ruomenės vadovybę sudaro: A. 
Gerutis — pirm., E. Garba- 
čauskienė — vicepirm. ir B. 
Šaulytė — sekretorius. Nariais 
yra: J. Stankus, V. Dargužas, 
V. Gegeckas ir J. Audenis.

AUSTRALIJA

• Geelonge atgaivina sekma
dieninę mokyklą. Mokyklos ve
dėju yra prityrusi ir pasišven
tusi mokytoja S. Slavickienė. 
Mokykla veikia Slavickų bute.

• Geelonge įvyko visų ten 
gyvenančių lietuvių surašymas, 
kad būtų lengviau sudaryti 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės skyrių ir sutvarkyti kar
toteką.

• Visoje Australijoje vyksta 
lietuviškų knygų vajus. Sidnė
juje norima įkurti ALB cent
rinę biblioteką. Ypatingai pra
šomos aukoti knygos, išleistos 
Lietuvoje. Kartu norima ir ki
tuose miestuose, kur daugiau 
lietuvių gyvena, įkurti lietuviš
kas bibliotekas, kad jaunimas 
turėtų lietuviškų knygų.

• Kultūros Fondo naują vai 
dybą sudaro pirm. Pr. Rauli- 
naitis, vicepirm. Iz. Kaunas, 
sekr. V. Simankevičius, ižd. J. 
Kalpokas, informacijos ir kny
gynų reikalų vedėja —O. Ma- 
tulionytė.

• Studijuojančių lietuvių 
skaičius didėja ir Australijoje. 
Šiemet Sidney įvairias aukštą
sias mokyklas lankys apie 20 
lietuvių studentų.

• Sidnėjuje projektuojama 
statyti Lietuvių Namai, kur 
susispiestų visų organizacijų 
veikla.

• Sidnėjuje rengiama daili
ninkų paroda. Jau gauta tam 
reikalui viena iš geriausių sa
lių.

PRACCZMA

• Motinos Dienos minėjimas, 
rengiamas Liet. Šaipos Drau
gijos Prancūzijoje, įvyksta ge
gužės 25 d. Neturtingos moti
nos bus apdovanojamos.

KAS K4 SAKE
Muzikalus

įstatymų saugotojas sustab
dė gatvės muzikantą ir parei
kalavo leidimo groti vargonė
liais. Tas tik patraukė pečiais ir 
vėl pasuko vargonėlių ranke
ną.

— Tai palydėk mane,— pa
sakė griežtas policininkas.

— Labai malonu, — pradžiu
go gatvės muzikantas.

Medžiotojų protestas
švedų Medžiotojų Draugija 

įteikė protestą degtinės mono
poliui Stockholme prieš jų iš
leistą “Medžiotojų degtinę”. 
Proteste sakoma, kad. tariant 
šitą pavadinimą, medžiotojas 
negarbingai sujungiamas su 
degtine. Mokytojai ir policinin
kai irgi nesutiktų, jei monopo
lis išleistų tokias rūšis “Moky
tojų degtinė”, “Policininkų 
degtinė.”

Ūkininkas mieste
ūkininkas nuvyko pasižval

gyti į didelį miestą. Apsistojo 
šauniame viešbutyje, užsimo
kėjo nuomą kelioms dienoms iš 
anskto ir pasiteiravo, kokia 
tvarka yra viešbutyje, kada čia 
valgoma. Tarnas jam atsakė:

— Pusryčiai nuo 7 iki II, 
pietūs nuo 12 iki 3 ir vakarienė 
nuo 6 iki S vai. vakare.

Gegužes men. įdomiausia knyga apie Marijos 
pasirodymus Fatimojr

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

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
Re v. M. Vembre,

122 CANTON STREET, STOT GlfTON, MASS.

ARGENTNA
• “Lietuvos Aidų” radijo va

landėlė paminėjo 5 metų su
kaktį, kaip skleidžia po Argen
tinos padangę lietuvišką žodį, 
dainas ir muziką.

• Suvaržoma imigracija Ar
gentinon ta prasme, kad išduoli 
leidimai galės būti atšaukti, jei 
ateiviai, neišlaukę 3 metų, be 
leidimo pakeis gyvenamą vietą 
ir darbą. Giminėms daroma 
nuolaidų, senųjų ateivių naujas 
potvarkis neliečia.

BRAZILIJA
• Lietuvių dailės parodą gra

žiai paminėjo S. Paolo dienraš
tis “A. Gazeta”, įsidėdadamas 
platų parodos aprašymą ir pa
iliustruodamas trim dail. Stan- 
čikaitės, A. Kairio ir M. Iva
nausko paveikslais, taip pat lie
tuvaičių audžiamomis taut. 
juostomis, verpėjų paveikslu ir 
kit. Ta proga šiltai atsiliepė a- 
pie parodos organizatorius ir 
pačią lietuvių tautą. Panašių 
atsiliepimų yra ir daugiau.

D. BRITANIJA
• “D. Britanijos Lietuvis’ 

kas kartą tobulėja. Neseniai 
•buvo pašventinta spaustuvė. 
Dabar manoma jį padaryti vi
sos Europos lietuvių laikraščiu.

• Lietuviškai parapijai Lon
done suėjo 50 metų. Ta sukak
tis buvo atžymėta atskira šven
te.

NAUJOJI ZELANDIJA
• Lietuvių Bendruomenės 

vadovyliė Aukštajam Komisa
rui F. W. Dodge įteikė memo
randumą, kuriuo nušvietė lie
tuvių tautos kelią okupacijos 
metu ir jų pastangas tėvynei iš
vaduoti. Drauge buvo nušvies
tos Lietuvoje bolševikų vykdo
mos deportacijos. J tą memo
randumą Aukšt. Komisaras at
siuntė LB pirmininkui dr. A. 
Butkui atsakymą, kuriuo pa - 
reiškė savo simpatijas lietuvių 
tautai dėl jos likimo, drauge 
•pažymėdamas, kad zelandiečiai 
iš savo pusės padarys viską kuo 
galėdami padėti tiek nukentė
jusiai ir tokių skriaudų patyru
siai tautai.

Ūkininkas nustebęs:
— Vaje, tai kada aš galėsiu 

apžiūrėti miestą?

Ar tamsta žinai?
Vienas turtingas biznierius 

susiraukęs numetė rūkomą ci
garą į peleninę.

— Tikra supelėjusi žolė;— 
suniurnėjo jis.

— Teisybė, — atsake jam 
tarnas.

— Kaip? — nustebo biznie
rius, — jūs žinote ką nors tikro, 
kad mano cigarai blogi?

— Taip! Ar jūs nepastebėjo
te. kad aš jų nerūkau, — atsa
kė tarnas.

Kainų skirtumai
Addis - Abbebojr. Abisinijo

je, vienas kiaušinis kainuoja tik 
centas, iškepta avis — 2,59 dol. 
dantų pastos tūba — 1,75 dol., 
o už automobilio padangas mo
kama 250 dol.

Neleidžia žaisti
Atvažiavo teta į svečius ir pa

stebėjo. kad berniukas žaidžia 
su pramuštgalviais draugais. 
Nustebusi klausia:

— Taip, tetule.
— Kodėl tu taip elgies. Ga

lėtumei žaisti su mandagiais ir 
gerais iK'rniukais.

— Galėčiau, liet jų molinos 
neleidžia sti manim žaisli.
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Jau atrakinta dainų skrynele
Lauk tajai “Lietuvių poezijos” antologijai” pasirodžius, kalba jos jredaktoriai ir leidėjai

Štai skaitytojui prasivėrė 
mūsų tautos dainų skrynelė, il
gai rengia, ilgai spausdinta ir 
dar ilgiau su nekantrumu 
laukta — Lietuvių poezijos an
tologija. Suredagavo jų Jonas 
Aistis ir Antanas Vaičiulaitis, 
išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje. Pirmų kartų 
mūsų tautos gyvenime čia vie
name tome sutelkta visas mū
sų poezijos kelias nuo seniausių 
laikų iki mūsų dienų, net iki 
dabar Lietuvoje dainuojamų 
liaudies dainų. Todėl knyga pa
sidarė didelė, net 832 psl.

įžangoje A. Vaičiulaitis su
pažindina su knygos charakte
riu. o J. Aistis su mūsų poezi- 
jis formos raida. Toliau prade
dama nuo liaudies dainų. Jų pa
čių būdingiausių atrinkta ne
mažas pluoštas. Pirmasis auto
rius antologijoje stovi Stanislo
vas Rapolionis (1485-1545). Po 
.jo ateina Abraomas Kulvietis, 
Martynas Mažvydas ir t.t. Tai 
senieji amžiai. Negausu tenai ir 
vardų ir kūrybos pavyzdžių. 
Tik 18 a. gale kaip milžinas iš
kyla Kristijonas Donelaitis. To
liau einant vis gausėja vaidai, 
skleidžiasi ir įvairėja pati kū - 
rvba. Štai Strazdas. Stanevi
čius. Poška. Tuoj prieinama ir 
prie Baranausko. Vienažindžio. 
Ir čia su mūsų tautos atgimimu 
prasideda ir poezijos atgimi
mas. Sužydi ji kaip gražus žie
das mūsų nepriklausomybės lai
kais. Antologijon įjungti ir tie 
autoriai, kurie vėliau nuėjo su 
bolševikais, bet kurie yra įne
šę didelę savo dalį mūsų poe
zijom tai Salomeje Neris, Liu
das Gira ir kit. Be jų šis mūsų 
poeziojs kelias nebūtų pilnas.

Neturint čia savų bibliotekų 
ir kitų šaltinių, šis antologijos 
parengimas tikrai buvo sunkus.

Turime seny ir
Pasikalbejimas su J. Aisčiu, 

vienu iš

Kas paskatino išleisti šią mo
numentalią knygą?

Mintis išleisti apžvalginę ar
ba istorinę lietuvių poezijos an
tologiją buvo kilusi Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
bai. Povilas Gaudys prieš kele
tą metų kreipėsi į Vaičiulaitį ir 
mane ją suredaguoti. Ji, kaip 
ir Lieuvių Kalbos Vadovas, tu
rėjo pasirodyti Vokietijoje, ir 
beredaguojant buvo Kariasi su 
Ventos leidykla. Bet į tą tarpą 
prasidėjo masinis tremtinių 
emigracijos judėjimas ir leisti 
tą knygą Vokietijoje buvo ne
labai tikslinga. Laimei knygą 
pasisiūlė išleisti Čikagos Lietu
viškos knygos klubas. Su .juo 
jau mes asmeniškai susitarėme. 
Leidėjais tenka tik džiaugtis ir 
didžiuotis, nes jie mūsų visai 
nevaržė nei knygos apimtimi 
nei kitais dalykais, o toji laisvė 
kaip' tik ir leido padaryti kny
gą tokią, kokią štai leidėjai pa
tiekia skaitytojui.

Kaip redagavote, ar buvote 
pasiskirstę epochomis, auto
riais. Konkrečiai ką jūs reda
gavote?

Pradžioje buvome pasiskirstę 
epochomis. Man buvo skirta 
surinkti senuosius autorius iUi 
Klemcii'o ir Strazdo. Devynio
liktojo amžiaus autorius buvo 
pasiėmęs Vaičiulaitis, o dvide
šimtąjį šimtmetį pasiskirstėme 
autoriais. Bet to pasiskirstymo 
neteko laikytis labai griežtai. 
Be to. Vaičiulaitis dar pasiėmė 
liaudies ir partizanų dainas, žo
džiu, poezijos parinkimo darbą 
valde ne mūsų norai, bet šalti-

A. DŽIUGINĄS

Tad juoba reikia džiaugtis, kad 
ji pasirodė, sutelkusi vienan 
toman tokią gausią medžiagą.

Apžvelgiant praeitą šimt
metinį kelią ir triūsant tokiose 
sąlygose neapsieita irbe spragų. 
Galėjo vieno kito kūrybos pa
vyzdžiai būti kitoki, bet iš kur 
juos gausi. Ir tie, kurie čia su
telkti, byloja apie mūsų kūry
bą, šimtmečiais brendusią 
mūsų tautos gelmėse ir prasis
kleidusią įvairiaspalviu žiedu. 
Kiekvienas, įsižiūrėjęs į šį žie
dą, ras ir grožio ir minties, 
svarbiausia ras mūsų taurią su 
jos vargais ir džiaugsmais, kū
rybiniais polėkiais. Tai kiek-, 
vienų lietuviškų namų knyga. 
Ypačiai ji rekomenduotina jau
nimui, kuriam stinga lituanisti
nio lavinimo.

Paleidžiama ši knyga “iš kai
mo į “kaimą”, į visų lietuvių 
širdis. “Versdamas šiuos la
pus”,—rašo A. Vaičiulaitis į- 
žangoje. — “štai dar ką per
manyki: čia tau byloja gimtoji 
žemė, tavo motina. Ji tavęs il
gisi ir savo širdyje didžiai ta
vęs pasigenda. Ir taip pat su
praski, kad mes su ja esame 
vieni: nei laikas, nei tolimi plo
tai, nei tremties metai negali 
mums išplėšti iš mūsų sielos ir 
iš mūsų ilgesio tos žemės, kuri 
mus išaugino, ir tų dainų, kurių 
tėviškės pastogėj išmokome ir 
kurias visa širdimi pamilome, 
vilty ir nevilty — ir sopulin
game dabarties ėjime į švieses
nę dieną.”

Vertindami šios knygos pasi
rodymą, padarėme pasikalbėji
mus su vienu iš redaktorių ir 
leidėjais. Tad leidžiam jiems 
kalbėti:

flidclę poeziją 

Liet. Poerijos Antologijos 
redaktorių

niai. Kurie šaltiniai kam buvo 
geriau prieinami, tas tuos da
lykus ir rinko. Čia mums į pa
galbą atėjo visi knygos pasta
boje pažymėtieji talkininkai, 
kurie mums daug padėjo tiek 
patarimais, tiek pačiais teks
tais. Nereikia pamiršti, kad šis 
darbas šiame krašte buvo ne
lengvas. Aš daugiausia naudo
jausi Marianapolio biblioteka, 
kurio.je, aišku, visko rasti ne
buvo galima. Dažnai tėkštai te
ko rinkti iš pirmos į rankas 
pakliuvusios knygos, kur pats 
tekstas dažnai būdavo pažeis
tas. Jei pasisekdavo kam ras
ti tikresnis tekstas, tai tekdavo 
tuos dalykus perrašyti per nau
ja. Dėl to ir pats redagavimas 
‘■ruko daugiau nei dvejus me
tus.

Kaip atrinkote autorius? Ar 
stengėtės įtraukti visus auto
rius, kurie tik rašė ir skelbė, ar 
nulėmė kūrybos vertingumas?

Taip, parenkant buvo žiūri
ma daugiausia vertingumo. 
Šios antologijos tikslas buvo 
duoti pilną mūsų poezijos vaiz
dą. pabrėžiant .jos senas tradi
cijas ir Itos tradicijos tąsumą. 
Pirmieji mūsų autoriai ir vertė
jai dideliu meniniu vertingumu 
nepasižymi, bet jįj vertė ir 
svarba glūdi kitur: jie yra 
brangūs kaip mūsų poezijos 
pionieriai. 1547-70 metų tarpe 
yra žinomų net dvylikos eiliuo
tojų vardų, bet mes paėmėme 
tik tris. Atranka buvo daroma 
kiekvienu atveju, kai ji buvo 
galima. Tuštesnius tarpus sten
gėmės užkišti mažiau žinomais 
dalykais. Devynioliktojo am

žiaus kūrėjus papildėme keliais 
vien iš vardo težinomais, kurie, 
mūsų manymu, savo laiku bu
vo labai neteisingai nutylėti. 
Čia ypač pažymėti: Enrikas 
Budrius, Juozas Želvys ir kiti. 
Nepriklausomybės laikais daug 
mūsų autorių buvo pradėjusių 
eilėmis, bet vėliau jie išaugo ki
tose rašto rūšyse, tai juos teko 
apleisti, ypač tuos, kurie mūsų 
poezijoj nieko naujo neatnešė. 
Bet neit ir šiam laikotarpiui 
mes stigome periodinių leidinių 
komplektų ir vien dėl to vieno 
kito būdingesnio dalykėlio ne
galėjome įdėti.

Kokio principu atrinkote au
torių kūrybą: motyvais, for
mos įvairumais ar tik estetikos 
privalumais?

Buvo žiūrima visko: formos, 
meninės vertės, reikšmės ir ki
tų dalykų. Antologija, be to, 
turi skaitytis ir su skaitytoju, 
ir su autoriais, ir su poezijos 
raida. Skaitytojui’ buvo renka
mi patys populiariausi ir mė
giamiausi dalykai; autoriai 
stengtasi patiekti sutrauktai, 
bet pilnai, pačiais geriausiais 
ir būdingiausiais dalykais, na, 
ir norėta tuo pačiu būdu pa
teikti būdingesnius laiko tar
pus, pabojant visumos darnos 
ir pilnumo. Su gyvais aktoriais 
buvo sueita į kontaktą ir atsi
žvelgta į jų norus. Čia reikia 
pasidžiaugti jų nuoširdžiu rei
kalo supratimu ir mielu bend
radarbiavimu.

Kas nulėmė, kad dėjote tiek 
daug liaudies kūrybos pavyz
džių?

Mano manymu, liaudies kū
ryba nelabai tesiderina su ra
šytine poezija. A. Vaičiulaitis 
kitaip galvojo, ir jis mane ga
lop įtikino, kad nėra didelio 
skirtumo tarp vienos ir antros 
rūšies kūrybos, nes Itai tos pa
čios tautos žmonių kūryba. Ki
tos tautos panašios rūšies anto
logijose deda liaudies dainų. O 
jų šion dėta kiek daugiau dėl 
to, kad mes po Binkio-Šimonio 
Dainų neturėjom dainų rinkinio 
(B. Sruogos išleistas dainų rin
kinys mums neprieinamas). 
Paskutiniais laikais, jei dainos 
ir buvo leidžiamos, tai jos buvo 
leidžiamos mokslo, o ne pasis
kaitymo reikalams. Mums rū
pėjo duoti dainas, kaip tautos 
genijaus reiškėjas. Prie dainų 
atrinkimo prisidėjo įtik Vaičiu
laitis. bet tuo jo darbu tenka 
tik džiaugtis, nes jis atrinko pa
čias gražiausias ir pačias bū - 
dingiausias mūsų dainas. Gi dėl 
jų apstumo Antologijoje galima 
tik tiek pasakyti, kad ir čia bo
ta proporcijos: mūsų dainų ap
stumas ir įvairumas visiems y- 
ra žinomas, tai atsižvelgiant į 
Itai. tautosakos apstumas anto
logijoje yra gana reliatyvus, 
nes reikėjo gi gražiausiais pa
vyzdžiais parodyti visas mūsų 
dainų rūšis.

Sn kokiais sunkumais susi
dūrėte redaguodami?

Sunkumų ir keblumų buvo 
daug, ir sunku .juos čia visus 
suminėti. Pats didžiausias sun
kumas — šaltinių stoka. čia 
turima galvoje tik spausdintuo
sius šaltinius. Reikia manyti, 
kad daug vertingų dalykų dar 
slypi senesniuose rankraščiuo
se. bet šiandien jie nepasiekia
mi.

Kaip jūs žiūrite j atbaigtą ir 
išleistą veikalą: ar jnms patin
ka, ar matote kokių spragą, 
kas rrikėtų papildyti?

Spragų liko. Esame tikri, 
kad vienas kitas vertas dalykė
lis praleistas, be to, gal ne vi
sur buvo išlaikyta ideali pro-

porcija, gal vienas kitas silp
nesnis dalykėlis jon pakliuvo, 
bet čia vėl reikėjo dėti tai. ką 
po ranka turėjome. Antologijai 
dar būtų labai pravertęs kalbi
nis įvadas ir mažiau žinomų 
barbarizmų bei provincializmų 
žodynėlis, beit knyga jau ir taip 
didelė, tai nesinorėjo jos dar 
daugiau didinti. Reikia atsimin
ti, kad tai pirmas bandymas, tai 
dėl to ir spragų išvengti buvo 
sunku. Visos spragos paaiškės 
iš atsiliepimų ir vertinimų, bet 
jos gali būti tik detalėse, o ne 
visumoje. Jei kada nors ši kny
ga susilauktų antros laidos, ir 
jei ją tektų perredagud i geres
nėse sąlygose, tai ji galėtų būti 
tobulesnė, bet vargu ar kas ją 
šiandien galėtų daug geriau su
redaguoti.

Kas dar jums atrodytų įdo
mu ir skelbtina mūsų laikraš
tyje sąryšy su ta knyga?

Mums, antologijos redakto
riams, nemalonu ir nepatogu 
savo darbas girti. Bet vis dėl'.o 
reikia pastebėti, kad tokios 
knygos paruošimu, apimtimi ir 
išleidimu — mes dar neturėjo
me. Patys darėme visa, ką ga
lėjome, ir už tai turime būti dė
kingi leidėjų maloniam prita
rimui ir dideliam norui padary
ti ir išleisti monumentalų, kaip 
jūs sakote, veikalą. Leidėjai 
pasisiūlė įdėti trumpas žinias 
apie autorius ir net jų paveiks
liukus. Manome, kad skaityto
jui bus miela susipažinti ne tik 
su mūsų autorių kūryba, bet ir 
veidais. Iš tikro, ką mes šian
dien duotume už menkiausią 
Kristijono Donelaičio paveiks
lėlį!

Na, ir reikėtų pridėti, kad 
poezijoje yra pilniausiai ir to

Antologijos leidėjai pasakoj
— Kas paskatino jus išleisti 

šią monumentalią knygą?

— Ponas Aritanas Vaičiulai
tis. Jis su J. Aisčiu jau seniai, 
prie šio sumanymo buvo apsis
toję ir daug paruošiamųjų dar
bų buvo atlikę. Bet ir pats rei
kalas savo esmėje leidėjams da
rėsi vis labiau suprantamas. 
Juk Lietuva tai ne vien terito
rinė ir politinė sąvoka. Visų 
pirma ji yra kultūrinė sąvoka, 
kuri nuo politinės okupacijos 
šiandien tiek daug kenčia. Jei 
galima ką nors iš lietuviškos 
kultūros krūvon sutelkti ir pa
duoti visame pasaulyje išisbars- 
čiusiems lietuviams, tai. mūsų 
manymu, reikia tai padaryti y- 
pač dabar.

— Kokie buvo didžiausi sun 
kūmai šią knygą parengiant?

— Leidyklos vadovybei patį 
didžiausią sunkumą sudarė su
telkimas poetų atvaizdų. Pra
džioje buvo manyta tenkintis 
tik kokia pora dešimtų žymių
jų počlų atvaizdų, kurie būtų 
buvę atspausti didesnio forma
to. Tačiau, pradėjus skaičiuoti 
ir projektuoti, paaiškėjo kai 
kurių nepalankių aplinkybių, 
pabranginančių knygą ir kylan
čių iš labai brangios dari** jė
gos JAV. O ir nepaisant dide
lių išlaidų, sunku būtų buvę 
patenkinamai atrinkti poetus. 
Tada leidėjų tarpe kilo kitas 
projektas: dėti visų poeų nuo
traukas. šį projektą uoliai pa
rėmė Rašyt. Dr-.jos pirmininkas
B. Babrauskas, jam pritarė an
tologijos redaktoriai, ir jis bu
vo įvykdytas. Jį pasisekė įvyk
dyti ir sutelkti apie 110 atvaiz
di}, dėl to. kad p. Babrauskas 
parodė šiam reikalui nepapras
to uolumo ir kad Marijonų se- 
min. bibliotekoje ir k»‘ur pa
vyko rasti kai kuriu senų ilius
truotų leidinių. Tačiau netenka 
sakyti, kaip šis ieškojimas visą 
darbą nutęsė.

— Kas nulėmė dailininko pa
sirinkimą?

— Dailininkas buvo pakvies
tas, gavus tam reikalui redak
torių pritarimą. Dailininkas A. 
Varnas, kaip visos mūsų daili
ninkų kartos mokytojas, yra

PAULIUS AUGIUS I tur^O 'medžio raižinys*

buliausiai pasireiškęs mūsų 
taūtos genijus ir dvasia, tai 
vien dėl to ši knyga šiomis tau
tos nelaimės dienomis turėtų 
būti kiekvieno lietuvio garbė ir 
pasididžiavimas. Mums ir lei
dėjams būtų labai miela ir bū
tume labai dėkingi, jei lietu
viškoji spauda, iškėlusi visas 
to darbo spragas ir netobulu
mus, geru žodžiu paremtų mū
sų pastangas, šiaip ar kitaip 
galvotume, o šion knygon įdė
ta nemaža darbo, kašto ir ge
ros valios. Mums buvo miela ir 
džiugu redaguoti, nes, rinkda
mi šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes 
turime seną ir didelę poeziją. 
Tuo. manome, galės įsitikinti 
kiekvienas lietuvis, paėmęs šią 
knygą į rankas.

a
labai tinkamas būti šios kny
gos iliustrartorium. Jis šiam 
darbui parodė labai daug rū
pesčio. Dar kai mes buvome 
prie pirmojo poetų atvaizdų 
spausdinimo būdo projekto, jis 
mums padarė trijų didžiųjų 
aukštaičių atvaizdus: Bara
nausko, Strazdo ir Vienažin
džio. Dabartiniame mūsų leidi- 
dyje sumažinti jie neparodo 
pilnai viso dailininko rūpestin
gumo. kuris yra labai ryškus 
originaluose. Teko girdėti, kad 
A. Varnas šiuos portretus ski
ria ir individualiems meno mė
gėjams ir už prieinamą kainą 
sutiks jais apdalyti lietuviškus 
šeimos židinius.

— Kaip manote ją platinti? 
Ar ji pateks į Amerikos viešą - 
sias bibliotekas, į mūsą atsto
vybes ir draugiją klubus?

— Visokiais būdais. Ji bus 
parduodama labai žemai kaina, 
šeši doleriai 832 pusi, kietai į- 
rištai. iliuostruotai knygai yra 
ištikro labai pigi kaina. Kai kas 
iš mūsų būkštauja. ar mes iš 
viso su šia knyga išsiversime. 
Būtume labai dėkingi, jei vi
suomenė parodytų .jai atitinka
mo dėmesio. Dėl platinimo vie
šose bibliotekose ir amerikiečių 
tarpe 'tariamės su “Marian” re
dakcija.

•
Redakcija dėkoja J. Aisčiui 

— vienam iš Antologijos re
daktoriui, ir kun. V. Bagdana- 
vičiui — Liet. Knygos Klubo 
pirmininkui už suteiktą pasi
kalbėjimą.

Knyga gaunama spaudos kios- 
kose ir pas platintojus. (Lietu
vių poezijos antologija. Sudarė 
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis. Vir
šelis ir piešiniai dail. Adomo 
Varno. Išleido Liet. Knygos 
Klubas Chicago.je 1951 m. 832 
psl., kaina 6 dol.)

ATSIUSTA PAMINĖTI

Dr. P. Jonikas — GIMTOJO 
ŽODŽIO R ARFOSE. Išleido 
knygų leidykla TERRA. 1952 
m.. 167 psl., kaina $1.50.

SKAITĄ AIDAS, balandžio 
mėn. 4 nr. Redaguoja Stp. Kai
rys. Leidžia Liet. Skaittų Bro
lijos Kanados Rajono Vadija.

KULTŪRINE KRONIKA
• Gyvąją Kat. Autorių Ga

lerijos paskutiniame biuleteny
je jau paskelbti neseniai priimti 
ir lietuviai autoriai: Nelė Ma- 
zalaitė, Simas Sužiedėlis, kun. 
Stasys Yla, kan. Mykolas Vait
kus.

• Gegužės mėn. “Aidai” pa
mini Maironio 20 metų mirties 
sukaktį. Ta proga spausdinami 
labai įdomūs kan. M. Vaitkaus 
atsiminimai — Maironis iš arti. 
F. Kiršos verstą Maironio poe
mą “Nuo Birutės kalno”, šalia 
to bus duodama pirmoji redak
cija “Lietuva brangi” ir naujai 
pataisytos faksimilė.

• Suomių meno paroda. Suo
mių menininkai po 50 metų 
pirmą kartą surengė savo kū
rybos parodą Vokietijoje. Pa
roda atidaryta Luebecke, o iš 
ten bus kilnojama į kitus mies
tus. Išstatyta 67 tapybos, 29 
skulptūros ir 68 grafikos dar
bai.

• Furtvraengler gastroliuoja. 
Garsus austrų dirigentas VVil- 
helm Furtwaengler su Berlyno 
filharmonija išvyko gastrolėm. 
Koncertuoja pradžioje šiaurės 
Vokietijoje, iš ten vyksta į Pa
ryžių, ir vėl suka į pietų Vo
kietiją.

• “Atomas prieš Kristą”. 
Jaunas austrų rašytojas Kurt 
Beesi parašė jau trečią dramą. 
Ši paskutinė drama pavadinta 
“Atomas prieš Kristų.” joje 
sumaišoma šventraštis ir ato - 
minė fizika. Pirmą kartą ji bus 
vaidinama Vokietijoje Koelno 
teatre.

• 5000 amerikiečių, karių ir 
civilių studijuoja Heidelberge 
amerikiečių įkurtame Mary- 
lando universitete, kurio būsti
nė yra naujuosiuose Heidelber
go universiteto rūmuose. šis 
Marylando universitetas, kaip 
Marylando valstybes universi
teto šešėlis, buvo įkurtas 1919 
m. Heidelberge. Jis apima ne 
tik Heidelberge studijuojančius 
amerikiečius, bet ir kituose Vo
kietijos universitetuose ir yra 
pasidaręs amerikiečių švietimo 
centras Vokietijoje.

• Metropolitan Opera šią sa
vaitę gastroliuoja: Minnenapo- 
lis. Bloomington. Lafayette. St. 
Louis. Stato: Butterfly. Aida, 
Carmen, Cosi, Bohema. Gegu
žės 26 d. vyksta j Toronto, o 
gegužės 30 j Montrealį, kur 
gegužės 31 d užbaigs gastrolių 
sezoną.

• Studentą ketvirtoji teatro 
tarptautinė savaitė šiemet į- 
vyksta liepos 25 ir rugpjūčio 3 
dienomis Vokietijoje Erlange- 
ne. Bus rodoma iš studentų gy
venimo filmai, rengiami radijo 
vaidinimai ir statomi dramos 
veikalai.

|DOMl S ANDERSENO 
PAGERBIMAS

Danų rašytojas Hans Chris- 
tian Andersen, kuris savo pa
sakomis išgarsėjo visame pa
saulyje. kas metai jo gimtąją 
dieną, balandžio 2 d., yra labai

įdomiai pagerbiamas. Visos 
iškilmės vyksta jo gimtajame 
name ir jas rengia svetimų val
stybių pasiuntinybės.

Šiemet tokias iškilmes suren
gė JAV pasiuntinybė gimtaja
me name Odense. Prie rašyto
jo stalo per radiją Amerikos 
artistė Eva ie Galienne, (jos 
motina buvo danė), skaitė dvi 
Anderseno pasakas apie švininį 
kareivėlį ir adatą. Tada kalbė
jo ponia Eugenie Andersen, A- 
merikos pasiuntinė, perskaitė 
paties prez. Trumano laišką. 
Vaikų choras giedojo danų liau
dies dainas. Praeitais metais 
tokią šventę surengė Prancūzi
ja, o 1950 — Anglija.

PASKIRTA PILITZER 
PREMIJA

Gegužės 6 d. paskiria Puli- 
tzer premijos. 19952 m. romano 
premija atiteko Herman VVouks 
už ‘‘The Caine Mutiny”, dra
mos premija—Joseph Kranuos 
už "The Shrike”. Taip pat bu
vo paskirtos kelios premijos ir 
žurnalistams.

TRAGIŠKA PRANCŪZO
POETO MIRUS

Antrajame pasauliniame ka
re tarnavo prancūzų poetas 
Antoine de Saint-Exupery. 
1944 m. jis pakilo žvalgybiniu 
lėktuvu iš Korsikos salos ir 
dingo be pėdsakų. Dalia r išaiš
kintos jo žuvimo priežastys. 
Buvusio vokiečių aviaci joje ka
rininko pranešimu, prancūzų 
poetas 1944 m. liepos 31 d. nu
krito su degančiu lėktuvu neto
li Korsikos vakarinių krantų 
tiesiai į jūrą.

DOKIME.VHNIS F ILMAS
APIE AUDRE GIDE

Prieš metus mirė prancūzų 
rašytojas Andre Gide. Is senos 
tradicijos prancūzai moka ver
tinti savo rašytojus ir meninin
kus. Jau išleisti storuliai sąsiu
viniai jo laiški), pasikalbėjimų, 
atsiminimų. Surinkta ir jo var
toti daiktai. Visa šj rašytojo 
pagerbimą atbaigia dokumen
tinis filmas is jo gyvenimo. Jis 
pavadintas “Nuotykis iki ga
li*."

Šio filmo autorius yra Mare 
Alegrett. rašytojo draugas, pa
lydovas visose kelionėse j kon
gresus ir fotografas, padaręs 
daugiausia jo gyvenimo nuo
traukų. Filme smulkiai rodo
mos gyvenimo detales, jo vai
kystė ir jaunos dienos, sklei
džiamas gimtasis gamtovaizdis. 
Paryžius, Tunisas, jo draugai, 
gimines. Matome rašytoji! ke
lionėse. salonuose su literatūros 
draugais: Piotre I.ouys, Valery. 
Schlumberger. Filmas padaly
tas su įtampa, ir kaip rašo Pa
ryžiaus spauda, jis bus žiūri
mas kaip laukini*) vakarų nuo
tykių filmas. Jis pirmą kartą 
buvo parodytas Paryžiuje ir la
bai gerai įvertintas, kaip didelis 
paminklas,, kuris geriau nei 
granitas ar marmuras pavaiz
duos rašytojo didylię.
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• Lietuvaitėms šv. Kazimie
ro seserims pavedama vado
vauti naujoji Neligh. netoli O- 
mahos. ligoninė. Ligoninė kaš
tavo 350.000 ir įrengta labai 
moderniai. Gegužės 12 d. ligo
ninė buvo pašventinta ir 25 
metams pavesta kazimierie- 
tėms. Ligoninei vadovaus atvy
kusi iš Chicagos sesuo Stefani
ja. kuri jau turi didelį patyri
mą šiame darbe, nes jai kurį 
laiką teko vadovauti Loretto li
goninei.

• Chicagos Lietuvių Studen
tą D-jos pirm. L. Grinius, ir 
sekretorė D. Kamarauskaitė. 
atstovauja lietuvius studentus 
Federation of European Acade- 
mic Organization.

• Dolores Sikauskaitė. nese
niai baigusi gailestinųjų seserų 
mokyklą Kankakee. III., gilina 
savo profesinį išsimokslinimą 
St. Mary's School of Nursing.

• Chicagiečiai Paulius ir Ju
lija Domenai paima auginti 
ketvertų metų našlaitę-lietuvai- 
tę iš Vokietijos.

• Fausta Manelienė ir Angelė 
Katelienė yra Chicagoje vienos 
nerūdijamų metalinių indų ga
mybos kompanijos prekybos į- 
galiotinės. F. Manelienė, diplo
muota agronome. Lietuvoj dir
bo žemės ūkio mokyklose, 
tremtyje buvo Špakenbergo 
gimnazijos inspektorė ir žymi 
visuomenininke.

• Pranas Baltakis, kuris ne
seniai baigė Pittsburgho uni
versitetą diplomuoto inžinie
riaus laipsniu, šiuo metu tame 
pačiame universitete ruošiasi 
Master of Science laipsniui.

• Aleksandras Dargis, žymus 
Chicagos lietuvių veikėjas, ge
gužės 10 d. šventė 70 met. am
žiaus ir 50 metų atvykimo į A- 
meriką sukaktį.

Sukaktuvininkas yra vienas 
steigėjų Šv. P. Marijos Gimimo 
parapijos. Marųuette Park. jis 
įsteigė Chicago Savings and 
Loan Assn.. suorganizavo ten 
pat Namų Savininkų Klubą, 
aktyviai dalyvavo Labdarių S- 
goje. veikė Vyčių ir kitose or
ganizacijose.

• Lietuvių dailininkų grupė 
Chicagoje numato gegužės mė
nesį suruošti meno parodą. Da
lyviai šiuo laiku minimi prof. 
A. Varnas. K. K. Žeromskis. J. 
Pautienius. A. Skupas. M. Šilei
kis ir Z. Kolba.

• Juozas Jonušis laimėjo lie
tuviško alaus "VVhite Bear" va
ryklos etiketės projektų kon
kurse. J. Jonušis Vokietijoje 
studijavo Freiburgo Dailės In
stitute. kuriam vadovavo dail. 
V. K. Jonynas, ir dabar dirba 
Chicagoje vienoje reklamų 
kompanijoje.

• Mary Mondeika. dalyvavo 
gegužės 2 d. De Pa ui Uni versi ty 
School of Music vargonų reči- 
talėje. Jos tėvas yra šv. Antano 
parap. vargonimkas. ir jina> 
la’koma viena žynrausių spe
cialisčių vargonų srity.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
LAWRENCE, MASS.

Motinoms pagerbti
Motinos Dieną po S vai. mišių 

ir Komunijos Mergaičių Mari
jos Scdalicijos nares pavaišino 
savo mamytes.

Motinų Arkibrolija. po pa- 
veikslo pašventinimo iškilmių, 
visas motinas pagerbė arbatėlėj 
su programa ir dovanomis.

Arkivyskupas Lawrence
Ateinančiais metais gegužės 

30 d. šv. Pranciškaus parapija 
švęs 50 metų jubilėjų. Numa
toma tą dieną iškilmingos pa
maldos ir vakarienė. Pranešda
mas apie jubilėjų. prel. P. Ju
ras pakvietė J. E. Bostono ar
kivyskupą R. J Cushing. Eks
celencija pranešė, kad jis at
vyks į šventę, atlaikys ponti- 
fikalines mišias ir dalyvaus 
vakarienėje.

Laurenciškiai stropiai ruo- 
šiasi. kad tik jubilėjus gerai 
pasisektų. Jau pasisiūlė apie 50 
savanorių, pasižadėdami akty
viai dalyvauti jubilėjaus rengi
mo komitete.

Jau baigiama rinkti medžia
gą ir netrukus bus pradėta ra
šyti Lau rence šv. Pranciškaus 
parapijos istorija. Be pačios 
istorijos, veikale bus plačiau 
panagrinėta parapijos reikšmė

Fatimo. lango šventinimas šv. Pranciškaus bažn. Lawrence. Mass. Šven
tina prel. Pr. M. Juras, asistuoja—dijakonu kun. V. Paulauskas, subdijakonu 
kun. A. P. Janiūnas. Greta celebranto stovi lango fundatorius Mr. Joseph A. 
Flynn ir Tėvas Provinc. Justinas Vaškys. OFM. Toliau matyti Petras Jaskal.
nudažęs naujojo lango rėmus.

Bažnyčioje ir jos svarba kiek
vienam katalikui. Istoriją ma
noma leisti prenumeratos bū - 
du. Komitetas greit mano pra
dėti prenumeratos rinkimą.

Tinkamas įvertinimas
Nukr. Jėzaus Seserų Vienuo

lyno Rėmėjai, susirinkę į meti
nį seimelį Brocktone. pasveiki
no J. E. arkiv. R. J. Cushing ir 
padėkojo už seserims teikiamą 
globą. Atsakydamas Ekscelen
cija atsiuntė Rėmėjų pirminin
kui prel. P. Jurui laišką, kuria
me dėkoja už sveikinimus ir 
baigia pažymėdamas, kad di
džiausias nuopelnas dėl seselių 
motiniškojo namo pažangos 
priklauso, kunigui, kurio vardas 
yra Very Rev. Francis Juras.

Iškilmių atgarsiai
Vietinis laikraštis “Laivrence 

Daily Eagle” pirmadienio rytą 
įsidėjo naujojo Fatimos lango 
fotografiją ir pašventinimo iš
kilmių aprašymą.

Lietuviai pasakoja, kad fab
rikuose juos dažnai užkalbina 
svetimtaučiai, teiraudamiesi a- 
pie naująjį langą ir labai gra

Muzikos IHr PrjsnrŠimu IHr.

žias sekmadienio iškilmes. Ne
mažai ateina susidomėjusių ir 
j bažnyčią pasižiūrėti, šis lan
gas yra paminklas apsireiškimo 
35 metų jubilėjui atžymėti.

Iškilmių prisiminimui
Inž. Kaz. Daugėla iš Man- 

chester. N. H.. Fatimos paveik
slo šventinimą nufotografavo. 
Jau gauti fotografijų pavyz
džiai ir netrukus norintieji ga
lės jų užsisakyti. Kur ir kada 
bus galima fotografijų gauti, 
bus paskelbta, parapijos biule
tenyje. Ciuk.

šiandien aukojamės...
Jau prieš Velykas lawrenciš- 

kiai laukė savo bažnyčios pa
puošimo — didžiojo vitražo. II- 
varios kliūtys darbus sutrukdė. 
Tada parapijiečiai laukė gegu
žės 11 d. — trejopos iškilmės: 
Motinos Dienos, maldos už Lie
tuvą bei pasaulio taiką ir nau
jojo vitražo pašventinimo.

Nei lietus nepajėgė gražaus 
šventės parengimo sutrukdyti. 
Žmonių buvo susirinkę kaip į 
misijas. Matėsi ne tik senieji, 
bet daug ir jaunimo, vaikučių, 
kurie rečiau lankosi į popieti
nes pamaldas.

Trečią valandą procesija pa
sijudino link šventinamojo

Foto Inž. K. Daugėlos*

lango. Šventino parap. klebo
nas prel. Pr. Juras, asistuoja
mas kun. V. Paulausko ir kun. 
A. P. Janiūno. Iškilmėse daly
vavo Tėvų pranciškonų provin
cijolas T. Just. Vaškys. OFM. ir 
paveikslo fundatorius Mr. Jo - 
seph A. Flynn. Vitraže vaizduo
jamas šv. M. Marijos apsireiš
kimas Fatimoje. Parapijos cho
ras pasveikino šį Motinų Mo
tinos paveikslą gražia Avė Ma
ria giesme, kurioje solo parti
jas išpildė Iz. Zolubaitė ir St. 
Raznauskaitė. Po šventinimo 
apeigų procesija nuėjo prie 
Marijos altoriaus. Ten buvo 
pakartotas pasiaukojimas Ne
kalė. Marijos Širdžiai. Visi kar
tu tikintieji garsiai atkalbėjo 
pasiaukojimo aktą.

Tėv. J. Vaškys pasakė pa
mokslą. primindamas, kad šis 
Fatimos apsireiškimo paveiks
las yra jubilėjinis paminklas, 
nes kaip tik šiomis dienomis su
eina 35 metai nuo pirmojo Ma
rijos apsireiškimo Fatimoje.

Atkalbėjus rožančių. Marijos 
li'aniią. pamaldos užbaigtos 
palaiminimu šv. Sakramentu.

K. V. P.

LEMISTON, ME.
Gegužės 3 d. Valerija Var- 

neckvtė susižiedavo su Edvar
du Varekois. Ta proga šv. Bal
tramiejaus parap. salėje buvo 
nurengtos sužiedotuvių vaišės, 
kuriose dalyvavo apie 200 gi
minių ir ar imųjų. Vaišių metu 
si'žiedotiniai gavo daug gražių 
dovanu.

V. Vameckytė. didelė lietu
vių veikėja, yra baigusi Maine 
universitetą ir keletą metų dir
bo Bostone. Sužadėtinis E. 
Varekois baigia studijas tech
nologijos institute Bostone. 
Mass.

ROCHESTER. N.Y.
Motinos Dienos minėjimas.

Agr. J. Pupininkas pr. šeštadie
nį per lietuvių radijo valandė
lės programą, iš radijo stoties 
WRNY, skaitė motinos dienos 
proga paskaitą. VI. Sabaliaus
kienė ir Izb. Slankai:ienė, paly
dint akordeonu Jonui Adomai - 
čiui. padainavo lietuvių liaudies 
dainas: Ką močiute padarei. 
Saulelė raudona ir Kukavo 
gegutė.

Skaučių Birutės draugovė 
Motinos Dienos išvakarėse mo
tinoms pagerbti surengė arba
tėlę ir ta proga motinoms įtei
kė gėlių ir savo darbo gražių 
rankdarbių.

Lituanistinių kursų užbaig. 
tuvės .‘vyksta sekmadienį, ge
gužės 18 d. 7 vai. p.p. parapijos 
salėje. Už tris geriausius litua
nistinius rašinius bus įteiktos 
piniginės dovanos: 25, 15 ir 10 
dolerių. Dovanas paskyrė A. L. 
Bendruomenės Rochesterio 
skyriaus valdyba.

“Mokyklos Draugai” vėl sce
noje. Fuldos 4 veiksmų komedi
ja ‘Mokyklos Draugai” vaidini
mas įvyksta šeštadienį, gegužės 
17 d. parapijos salėje. Stato at
eitininkų dramos trupė, reži
suoja akt. J. Kaributas.

Kan. Vac. Zakarauskas ge
gužės 22 d. atvyksta Rocheste- 
rin. kur parapijos bažnyčioje 
ves misijas.

Irena Savickaitė ir St. Ilgū
nas susituokė. Jaunieji yra 
tremtiniai, abu aktyvūs choro 
ir tautinių šokių grupės daly
viai. o taip pat ir daugelio lie
tuviškų organizacijų nartai.

Minersvile, Pa.
Devintas Schuylkill apskr. 

sodaliečių metinis suvažiavimas 
įvyko šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėje gegužės 11 d.—Moti
nos Dieną. Per 200 sodaliečių iš 
7 liet, parapijų susirinko salėje 
apsvarstyti organizacinių reika 
lų.

Svečių tarpe buvo daug sese
rų vienuolių ir kunigų.

Programos vedėju buvo kun. 
Alb. Neverauskas. jaunas ir 
darbštus vietinis vikaras. Kun. 
Juozas Neverauskas. apskrities 
sodaliečių dvasias vadas, atida
rė konferenciją malda.

Marijona Andrauskaitė iš Ta- 
maųua. apskrities pirmininkė, 
pranešė, kad atstovų buvo iš 
Shenandoah, Mahanoy City, 
Minersville. Girardville. Tama- 
qua. New Philadelphia ir Haz- 
leton.

Kleb. kun. Kaz. Klevinskas 
nuoširdžiai pasveikino susirin
kusias sodalietes, priminė jų 
aukštą pašaukimą ir pareigas.

Minersvillės kuopos narės su
vaidino veikalėlį apie Fatimos 
Mergelę. Apskrities dvasios va
das kalbėjo apie šv. Mišių reik
šmę sodalietėms. Tai buvo į- 
žanga į filmą: “Tobula Auka’”, 
kurią parodė susirinkusiems.

Po sus-mo bus suruošta la
bai graži procesija iš svetainės 
į Liurdo paminklą, kur įvyko 
Švč. Panelės apvainikavimas. 
Procesijoje žygiavo altoriaus 
berniukai, pirmos šv. komuni
jos klasė, sutvirtinimo klasė, 
naujos sodalietes. delegatės, 
vienuolės ir dvasiškiai. Gražūs 
vaikučių drabužiai žavėjo žiū
rovus.

Po apvainikavimo apeigų, 
sodalietes atgiedojo švč. M. Ma
rijos litaniją. •

Kun. Kaz. Converv. iš Or- 
\vigsburg. pasakė gražų pamok
slą. ragindamas sodalietes pasi
rinkti Mariją savo idealu. 
“Auskite savo gyvenimo audinį 
iš Marijos dorybių gijų.” buvo 
pamokslo vedamoji mintis.

Palaiminimą šv. Sakramentu 
suteikė klebonas kun. K. Kle- 
vins'kas. Jam asistavo kun. J. 
Gibas ir kun. P. Bajerčius.

Sodalietes iškilmingai pakar
tojo pasaulio sodaliečių malda 
ir pasiaukojimą šv. M. Marijai.

Po iškilmių parap. svetainėje 
buvo suruoštos vaišės.

Ten bnvpi

Lietuvių Di< na liepos 27 d. 
Schuetzenparke. Tradicinė Ro- 
chesierio Lietuvių Diena šiais 
metas įvyks liepos 27 d. Prog
ramoje Bendruomenės choro ir 
tautinių šokių koncertas.

Mirė Simonas Kameras Ge
gužės 8 d. mirė senosios kartos 
lietuvis Simonas Remeikis.

VI. Sabaliauskienė ir Izb. 
Staakaitienė, palydint akorde
onu J. Adomaičiui įdainavo į 
plokšteles šias lietinių liaudies 
dainas: Ką močiute, padarei.
Saulelė raudona, Pasvarcyk 
antela. Kukavo gegute. Kai 
mus vežė iš namų, Per girią 
gire’ę. Dainos n:ištakingos, at
liktos su įsijautimu ir skamba 
labai gražiai.

Lietuvių nuli jo va’an’e?" > 
programa kas še'tadienį 10G-0 
—11:00 vai. iš radijo stoties 
VVRNY. Rochcster, N. Y.

Liet. Spaudos Kioskas kas 
sekmadienį atdaras žem. para
pijos solėje tuoj po trečiųjų mi 
šių (apie 12 vai.), šiuo me u 
galima gauti visus naujausius 
lietuviškus leidinius: J. Jankaus 
Paklydę paukščiai. Lietuvių 
Archyvas — bolševizmo metai 
St. Būdavo Varpai skamba, St. 
Ylos Žmonės ir žvėrys dievų 
miške. J. Grišmanausko Tolimi 
kvadratai (trijų žvejų pabėgi
mas iš okupuotos Lietuves). 
Mazalaitės Mėnuo, vadinamas 
medaus. N. Mazalaitės Ginta
riniai vartai, A. Vaičiulaičio ro
manas Valentina. Vyt. Nemu
nėlio Meškiukas Rudnosiukas. 
Vyt. Nemunėlio Pietų Vėjelis, 
Marija kalba pasauliui. J. Ais
čio Sesuo buitis. Kazio Borutos 
Baltaragio malūnas, maldakny
gės: Jaunimo maldos, vaiku
čiams — Vardan Dievo ir kt. 
Ten pat galima užsisakyti 
“Darbininką” ir kitus liet, laik
raščius ir sumokėti jų skolas.

šv. Jurgio bažnyčios žinios.
Liet, parapijos šv. Jurgio baž
nyčios klb. J. Bakšys pradėjo 
retariumi kas savaitę leisti baž
nyčios žinių biuletneį kur skel
biama mišių tvarka, organizaci
jų pranešimai ir kt.

Philadelphia, Pa.
Imigracijos įstatymais 

philadelphijiečiai uoliai rūpina
si. kad jie būtų teisingi ir pa
lankūs vsierns. Tuo tikslu daug 
dirba Philadelphia Fellowship 
Commission. Visam tam vado
vauja Mr. "Maurice B. Fagan.

Sveiksta
Sunkiai sirgusi V. Markaus

kienė jau sveiksta ir neužilgo 
išeis iš» ligoninės. Ją lanko 
daug draugių ir pažįstamų.

Joe Roland-Laurynas, lietu
vis gimęs ir augęs Scranton, 
Pa., dabar lavina savo balsą pas 
žymų dainų mokytoją Mr. Fd- 
die Millere. kuris yra turėjęs 
savo mokiniais Bing Crosby. 
Fred Allen ir kitas garsenybes 
ir yra buvęs narys A.von Com- 
medy Four.

Juozas paskutiniu laiku sėk
mingai pasirodė Twelfth Nite 
Club ir dalyvauja taip pat dra- 
matikų tnųiūie, kuri pasirodė 
Nevv Yorke bei kituose mies
tuose.

Juozas, nors čia gimęs ir au
gęs. bet puikiai kalba lietuviš
kai. skaito lietuviškus laikraš
čius. perka knygas. o ypač 
mėgsta lieliivišką dainą.

Šv. Pranciškaus parapijos I.awrence. Mass.. bažnyčioje naujas langas 
—vitražas, vaizduojąs Marijos Apsireiškimą Fatimoje.

' Raymond N. Maynard Photo iš Lavvrence Daily Eagle)

INDIANA IIARBOR, IND.
Pirmoji Komunija

Gegužės 4 d. čia buvo šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje pirmoji vaikų ko
munija. Vaikus prie pirmos ko
munijos priruošė vienuolės se
selės kazimierietės, kurių buvo 
gražus būrys. Vaikai prie pir
mos komunijos priėjo labai iš
kilmingai. tvarkingai.

Motinos Diena
Vietos Lietuvių Tremtinių 

Bendruomenės pastangomis su
rengta gegužės 11 d. Motinos 
Dienos minėjimas, kuris pradė
tas bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis ir tai dienai pritai
kintu pamokslu, o baigtas pa
rapijos salėje iškilmingu aktu

Marianapolis, Conn
Marianapolio ateitininkai 

gegužės 7 d. dalyvavo Putnamo 
kuopos ruoštame lauže. Šia 
proga jie pasveikino prof. kun. 
St. Ylą .jo vardinių proga. Ma
riana polio namo viršininkui T. 
St. Sapliui, MIC. taip pat įtei
kė maža dovanėlę.

Motinos dieną ateitininkai 
paminėjo iškilmingu susirinki
mu. Jdomią paskaitą skaitė T. 
B. Vaišnora. ?.IC. referatą M. 
Balanda. Meninę susirinkimo 
dalį išpildė kuopos meno sekci
ja. A. Petronis paskaitė savo 
rašinį apie motiną. J. Manelis 
padeklamavo A. Paplausko 
“Eilėraštį Motinai”. A. Keblin- 
skas paskaitė K. Inčiūros nove
lę “Motina”. Programą paįvai
rino kuopos kvarteras sudai
nuodamas “Gimtinę”. Atkalbė
ta malda už Motinas ir sugiedo
ta “Marija, Marija.”

Šio mėnesio gale Marianapo
lio ateitininkai rengia ateitinin
kų dieną. Programoje numato
ma: šv. Mišios, iškilmingas su
sirinkimas ir meno bei literatū
ros vakaras. Laukiama daug 
svečių.

K. K.

REKOLEKCIJOS TREMTI
NĖMS

Uždaros moterų rekolekcijos, 
ypač tremtinėms, įvyks gegu
žes 30, 31 ir birželio 1 d.d. Kvie
čiamos visos moterys, kurios 
gali savo pareigas trumpai pa
likti. pasinaudoti dvasinio su
si eiki mo dienomis. Rekolekci
jas ves kun. prof. St. Yla. Re
kolekcijos prasideda penktadie
ni. 8:00 vai. vakare, ir baigia
si sekmad’eni, 4:00 vai. po rie
tu. Atlyginimas visą reko
lekcijų laiką $7.00. įsiregis
truoti prašoma kiek galima 
greičiau arba telefonu Putnam 
8-5828, arba šiuo adresu: Rav. 
Sister Superinr. Tmmaoulate 
Conception Convenf. RFD 2, 
Putnam, Conn. (9,16,20) 

ir menine programa. Paskaitą 
skaitė Aldona Paukštelienė. 
Klebonas kun. K. Bičkauskas 
savo kalboje priminė motinos 
meilę ir jos išsiilgimą iš savo 
pergyventų laikų. Šv. Pranciš
kaus mokyklos vaikučiai pa
deklamavo ir pašoko. Progra 
mai vaikus priruošė V. Valei
kienė. Minėjimui vadovavo 
kun. dr. P. Celiešius. Visos mo
tinos buvo apdovanotos gyvo
mis rožėmis. Jonas Ervydis

Svetimos plunksnos
Gegužės mėn. pradžioje vie

tos Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenės vadovybė, šv. Pran
ciškaus lietuvių parap. salėje 
buvo suruošus! vakarą. Z. Mo
lio jaus vadovaujamas scenos 
mėgėjų ratelis suvaidino Ado
mėno: “Svetimos plunksnos” 3- 
jų veiksmų komediją. Visi ar
tistai - mėgėjai savo roles atli
ko labai gerai.

Gautas pelnas skiriamas pa
rapijos salės remontui ir vaikų 
darželio naujų patalpų įrengi
mui.

Šis meno būrelis dar jaunas, 
tik antrą kartą vietos scenoje 
tepasirodęs. bet visuomenėje 
jau spėjo užsirekomenduoti 
kaip pajėgus vaidybos kolekty
vas. T. Z. Moliejaus nuopelnas, 
kuris savo ryžtu, atkaklumu ir 
pasišventimu sugebėjo nugalėti 
sunkumus ir suorganizuoti no
rinčius ir galinčius vaidyboje 
dirbti, ir jiems vadovauja bei 
režisuoja, šiam meno kolekty
vui linkėtina stiprėti ir tobulė
ti.

Teko patirti, kad šis scenos 
ratelis jau ruošiasi vasarai pa
sibaigus pastatysi Grušo “Tė
vą.” Jonas Ervydis
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Gegužes 20, 1952

New Yorko majoras V. Impellitteri atidarė metine JAV miestų ma
jorų konferencija, kurioje dalyvauja 600 majorų bei kitų viešųjų įstai
gų atstovų ir eilė kitų kraštų miestų delegatų. Čia Vienos vyriausiam 
burmistrui Fr. Jonas prisegamas konferencijos dalyvio ženklas. Vie
nos burmistras konferencijos buvo šiltai sutiktas, nes jo dalyvavimas 
rodo, jog nuo Sovietų daug kenčianti Viena nori eiti iš vieno su Va
karų pasauliu.

■■■■

SUFFOLK DOVVNS 
NAUJIENOS

Fairforall, naujas 3jų metų 
importuotas iš Airijos arklys, 
gerai žinomas užsienyje, grei
čiausiai Amerikoje pirmą kartą 
pasirodys Suffolk Dotvns lenk
tynėse. Šiuo metu jis yra at
vežtas j Suffolk Dovvns arkli
des ir greit pradės pratimus. 
Jojikas Mark Harris duoda 
Fairforall pakankamai laiko 
priprasti prie naujų sąlygų... 
Yra daug galimybių, kad šis 
arklys gali pasiekti vieną iš pir
mųjų vietų Yankee arklių lenk
tynėse.

Jojikas Ray Metcalf savo 
pirmą laimėjimą pasiekė antra
dieni balandžio 30 d. Jo dresi
ruotas arklys, augintas Flori
doje, nebuvo pralenktas nė vie
ną kartą per lenktynes. Šio 
arKlio savininkas yra H. H. 
Horn.

VISIEMS LIETUVIŲ SPORTO 
KLUBAMS

Pranešame, kad gegužės mėn. 
30, 31 ir birželio 1 d. Cleve- 
lande turėjusios įvykti antro
sios šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės daugumos 
sporto klubų pageidavimu nu
keliamos j liepos 4, 5, ir 6 d. 
Nukėlimo priežastis — tuo lai
ku daugumoje Amerikos uni
versitetų ir mokyklų vykstą 
baigiamieji egzaminai, dėl ku - 
rių didelė dalis sportininkų ne
gali išvykti. Žaidynių programa 
paliekama ta pati. Registraci
ja pratęsiama iki birželio 10 d. 
šiuo adresu: Algirdas Bielskus, 
770 Kast 91 st St.. Oeveland 8, 
Ohio. LSK Žaibas

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”

♦f

PAIEŠKOMI ASMENYS

Adomaitis, iš Ošiu km., Klo
vainių parap.

Bajoras Jonas, iš Suvalkų 
Kalvarijos.

Balčiūnaitė, iš Ošiu k., Klo
vainių parap.

Bergas, Jonas ir jo žmona 
Pcseckaitė Adelė.

Deveika, iš Klovainių.
DilLs Vincas, iš Kilbešų k., 

Kauno ap.
Kučinskis Petras, iš Tverų 

vi., Telšių ap., Beržuvaičių k.
Michelkevičiūtės Sofija ir 

Veronika, iš Kauno-Šančių.
Mitkevičius Vladas ir jo se

suo Mitkevičiūtė, iš Stonaičių 
k.. Kurtuvėnų par., Šiaulių ap.

Petrauskas Rutinas, iš Ju- 
tiškių k., Pumpėnų v., Panevė
žio ap.

Simonavičius Stanislovas, iš 
Igarių k., Mosėdžio v., Kretin
gos ap.

Urbonas, iš Karklinės k., Klo
vainių parap.

Vaičiulis Antanas, iš Klovai
nių.

Williams, Viktorija.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General of
Lithuania

41 W. 82nd Street, 
Nevv York 24, N. Y.

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

Bradford St., Lawrence, Mass. Tel. 
7356

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

Pranas Razvadauskas, 5 G St., 
Boston, Mašs.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 
Cottage St., Norvvood, Mass.

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

"dininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Bt. ry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-09-18

Revizijos komisija: — Kun. 
Bernatonis, NeU P. Meškūnas, 
Jakutis.

So.
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New Yorke ir apylinkėse
ę
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Bostone ir apylinkėse
..-

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

i
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Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namu tel. GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AUSŲ. NOSIES IR GERKLĖS IJGOS

Ofisai: 30 East 601 h Street. New York City, penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. Ml’ 8-8677 

Valandos susitarus antrad.. ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L. Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Long Island 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southern Statė Parkway. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.
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JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

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

128 E. 86th ST., NEVV YORK CTTY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti H 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Herbie Fisher, Suffolk Dovvns 
arklių dresiruotojas, visuomet 
gerai prisimenamas po gero pa
sirodymo Kentueky Derby 
lenktynėse ant Head Plav 1933 
metais. Net ir šiandien lenkty
nių mėgėjai dar vis kalba apie 
buvusias lenktynes.

4

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADU AY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

i

I
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROAIHVAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskai 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktL 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tek SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

WAITKUS
FUNERAL IIOME

197 WEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 0-6134

Lithuanian
Furnitiire Co.

MOVERS- !•

SO 8-4618 ;>
INSURED and BONDED f 

Local and Long Distance MovertJ
326-328 W. Broadway į

SO. BOSTON, MASS. >i> * 
WV-V*^W^-’WWWWVWW*rt^V*^»

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

Real Estate & Insurance 
409 VV. BROADWAY

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

Tel. PA. 7-0402-M

GRAŽIAUSIA VASAROJIMO 
VIETA

(.'ATSKILUS. Druskonic Ilall. 
Gražioje vietoje, patogūs kam
bariai. Geriausios sąlygos žu
vauti, maudytis, tenisą žaisti 
Puikiausias maistas, šeimoms 
pritaikytos vilos - cottage. Kai
nos prieinamos. Andes, N. Y. 
Tel. 2781.

RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

Kovoje tarp Head Plav ir 
Brokers Tip, ant kurio .jojo 
Don Meadc, pastarasis koja 
užkabino už Herbie Fisher ir 
jojikai, nežinodami kuris kal
tas. pradėjo kapotis botagais. 
Po lenktynių H. Fisher padavė 
skundą. Teisėjas jį atmetė be 
.jokių rezultatų. H. Fisher šį 
įvykį yra perdavęs per televizi
ją.

KNYGA APIE PAVERGTĄ 
LIETUVĄ

Lietuvio gyvenimo bolševi
kinėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir tikė
jimo teises plačiai pavaizduoja
ma tik ką iš spaudos išėjusioje 
lietuvio žvejo

JUOZO GRIŠMANAUSKO 
knygoje 

“TOLIMIEJI 
KVADRATAI”

Čia aprašyta ir žvejų pabėgi
mo istorija.

Knygą galima gauti pas liet, 
spaudos platintojus ir pas patį 
leidėją Juozą Kapočių, 680 
Bushvvick Avė., Brooklyn 21, 
N. Y., prisiunčiant 2 dol. pini
gais ar money orderiu.

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

Gauta jis Europos vokiečiif ga
mybos nauju radijo aparatu. Vi
sos bangos ir F.M. Kreiptis į St. 
GRABLIAUSKA. 5 Thomas 
Park. So. Boston, Mass.

PARDUODAMI NAMAI
PIGOS, GEBI, GEBOJE VIETOJE

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

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Naujai
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J. YASTOHAS
REALTY and INSURANCE

Pagal dabartinius rezultatus 
atrodo, kad du veteranai susi
tiks kovoj dėl jojimo garbės 
Suffolk Dovvns. DarrelI Maddcn 
turi jau vienuolika laimėjimų 
daugiau negu Harold “Red” 
Keone. Madden taip pat nėra 
turėjęs nė vienos dienos, kada 
būtų pralaimėjęs nors vienas 
lenktynes.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

10M Gatės At»v, Brooklyn, N. T.
TeL GLaomoro 5-7285

ve-
Tom

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85-OS WAREHAM PL 

JAMAICA, N. Y.
Tel. JAmaica 3-77Z2

s
B
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Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

------------------------ ----- ---------,.H

I

Pas JUOZĄ KIVYTĄ,

gyvenantį
62 - 24 GOth Avė., Maspeth,
L. I., N. Y. tel. HY 6-7812, yra

IŠNUOMAVIMUI 
KAMBARYS

su baldais (fumished room) 
vienam asmeniui. Kreiptis po 
5 vai. vak.

Nevv England skyrius, 
damas viceprezidento 
Haskos. pirmadienio vakare 
ruošia Suffolk Dovvns klubo 
namuose pietus, kuriuose bus 
išstatyti kandidatai ateinan
tiems viršininkų rinkimams.

• •
Tel. EVergreen 4-9352

4-2442

ALLIANCE HALL > >
■ •

O. L. Izister, Ralph Lovve 
arklidžių agentas praneša, kad 
4 metų senumo arkiys, Blen’i- 
go, yra pasv<’ikęs ir tikisi, kad 
neužilgo dalyvaus Kist 
ton enktynėse.

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
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Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfie

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Graborius - halsam uoto jas

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Gegužės 13 d. j Nevv Yorko 
uostą laivu “General Heisey’” 
atvyko:

Allisat, Kurt, F.. Arina. Ilan- 
neore, Christa

Beutel, Franz. Adelė, Edvvin, 
Helmuth, Irma. Harald

Bulika, Lisa, Joseph, Peter, 
Angelą

Boetteher, Irene, Fcrdinand.
Brusdeilins, Ernst
Donadt, Paul, Wilma
Gudat. Riehard
Jakovvitseh, Seimą
Jakst, Hilde Erna
Kesnenifr, Meta
Kuraitis, Kasparas, (ilga
Noll. Oskar. M»'rta, VV»‘rn<T.

Brigitte
Ofert, Anton, Auna. VVifold. 

Adolf. Maria, Gertred, Peter, 
Theresc

Pienius, Bcrlha, Hermano M.
Poehl, Adolf, Adela
Riegert, Elia, Gertrud
Romanousky, Maria, Eduard 
Schaak, Anne, Rudi, Kari
Schack, VVilhelm. Olga, Ing- 

rid
Sehuchotv, Herlimt, Paulin i. 

VValtraunt, Monika
Skauradzius. Frieda
Stars, Gretel

Sudau. Walter, Jenny, Eri
ka, VValter

Szuggar. Alberf. Edith, Al- 
’ik'it, Angelika. Erika, Walde- 
mar. Astrid

Wingendorf, I lelena
VVinklcr, .Johanna
VVolIert, Arthur, Seimą, Glo- 

ria
Kantovvski, Kristine
VVinkler, VValther, Wilhel- 

mine
Gegužės 7d. laivu “Italia” iš 

I Ta n< ūži j<>s a t vyko:
Paulauskas. Vytautas, Danu

te, Vytautas, ir. Danutė, Sau
lutė.

Gegužes H) d. j New Orlea
no uostą laivu “General Bal- 
loti” atvyko:

Broksch. August, Alke, Jo
hanu

Brusdeiiins, VVilhelm, plse, 
E'rieh

Geruli, VVilly, Olga, Lothar. 
Helmut, Erika

Jahn, Emma L., VVolfgang
Kraemer, Gustav, Lydia, Ida, 

Ella, Helmut
Petruševičius

raud, Viktor
Radvenis, Gregor, Janina, E- 

gidijus, Vytautas

Jonas, VValt-

'A
f

Jojikas Jack Marlių.
buvo vienas iš geriausiu Chica
gos lenktynių jojikų. įsiregist
ravo į Suffolk Dmvns su J. J.■V *
Sftirfing. vadovaujant An'honv 
Hali. Martin yra laimėjęs su 
arkliu Flying Rlivthm Hollv- 
uood Oaks lenktynėse, 19 IS 
metais. Be to, jis yra pasiekęs 
laimėjimų ir kilose lenktynėse, 
kaip Santa Amta ir kt.

kuris Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & CRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDH'ARD MISIŪNAS

SAVININKAI
JJetuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai - LžkantUM - Televizija - Muzika - Sporine

502 GRAND ST., kampas ITnion Avė. BROOKLYN, N. Y.

• >411114 4 6 4 9 III 11 I tHI 4 4 4 41'41 I 44 4F4 11I l »H

Tel. EV 4-9672 Namų tel. EV. 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir 1.1.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

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

BROCKTON SERVICE
OH, BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MA1N STREET BROCKTON, MASS*
TeL 2608

J with V^eat

*•:

M
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DARBININKAS

Prel. J. Balkūnas
{lakelyje į Tarptautinį Eucha
ristinį kongresą Barcelonoj. Is
panijoj, buvo sustojęs gegužės 
12 d. Paryžiuje. Tą dieną vyko 
Fa':altiečių konferencija, kurio
je dalyvavo Lietuvos atstovas 
Paryžiuje dr. St. Bačkis. Vliko 
pTm. prel. M. Krupavičius, 
prof. Baltruašitis. pulk. Lans- 
koronskis. latvių min. Bei ens. 
estų — dr. Pusta ir kr. J posėdį 
buvo pakviestas ir prel. J Bal- 
kūnas. Tartasi bendrais Padal
ijo valstybių reikalais.

Tris cEenas išbuvęs Paryžiu
je. kas vakaras turėjo pasita
rimus įvairiais visuomeniniais 
reikalais su mūsų politinio ir 
visuomeniino gyvenimo veikė
jais. prel. J. Balkūnas išvyko į 
Liurdą. Lietuviškoje maldinin
kų grupėje yra dešimt asmenų.

Kan. J. B Končius.
kaip rašo Nevv York \Vorld 

Telegram and Sun savo pereito 
ketvirtadienio laidoje, po pen
kių dienų kelionės po Jugosla
viją. sugrįžo atgal į Miunche
ną. Jis pareiškęs, kad tenai ne
sama religijos laisvės. Jam te
kę matytis su ark. Stepinac ir 
arčiau susipažinti su tenykščiu 
gyvenimu.

Laikraštis savo informacijoje 
kan. J. B. Končių vadina “Care 
director Msgr. J. B. Končius 
from Nevv York.” Kaip žinia. 
Balfo pirmininkas, išvykdamas 
Europon, buvo pareiškęs, kad 
jis tenai atstovaus ir CARE or
ganizaciją. kadangi jis yra vie
nas jos direktorių.

Feliksas Novickas 
“Stockholm” lai

vu pereitą antradie
ni atplaukė į Nevv Yorko uos
tą iš Švedijos. Laikinai apsisto
jo pas savo sponsorių P. Min- 
kūną.

IViltiam A. Senkus, 
lietuvių ir amerikiečių spaudos 
bendradarbis, ryšium su trijų 
žvejų apsilankymu. Elizabetho 
Daily Joumal parašė platų 
straipsnį apie jų pabėgimą ir 
lietuvių gyvenimą bolševikinėje 
okupacijoje.

Eleonora ir Alf. I’rbeliai,
gyv. Brooklyne. pirmadienį, 
gegužės 12 d. susilaukė gražaus 
sūnelio, kurį pakrikštys Algir
do - Alfonso vardais.

Moterą S-gos ‘29 kuopos su
sirinkimas šaukiamas trečia
dienį. gegužės 21 d. 8 vai. vak. 
Apreiškimo parap. salėje.

šeštinės
ketvirtadienį, gegužės 22 d.. 

Bažnyčios įsakyta šventė. Tą 
dieną kiekvienas katalikas pri
valo išklausyti šv. mišias. Viso
se bažnyčiose šv. mišios laiko
mos kas valandą pradedant 6 
vai .iš ryto. Paskutinės mišios 
12.15 vai.

? PIRMOJI LIETUVIU DIENA
Lf\DEX LAISVES PARKE, N. J

rengiama

Tėvu Pranciškony "DARBININKUI” paremti 
pvks VUNIKU DIENOJE. (Decoration Day) 

GEGUŽES 30 D.
ĮDOMI PROGRAMA. GARDŪS VALGIAI IR GĖRIMAI, LIETUVIŠKA MUZIKA IR 

ORKESTRAS, ŠOKIAI IR LAIMĖJIMAI
Tinkamiausia proga jaukiai praleisti laiką lietuviškoje nuotaikoje ir kartu paremti 
iietuvių-katalikų Iaikr;tšt; — DARBININKĄ.

VISI KVIEČIAMI KUO SKA1TLINGIAU DALYVAUTI
Įžanga, įskaitant taksus — 75 c.

BALETO-OPEROS KONCERTAS
kurį Ateitininkų šelpimo 

Fondas pereitą sekmadienį su
rengė Capitol viešbučio saiėje. 
sutraukė retai gausią publiką, 
nors pati koncerto vieta nebuvo 
anksčiau pažįstama. Tai rodo, 
kad jau seniai yra atgyvenęs 
tvirtinimas, jog lietuviai te- 
mėgsta lankyti tik įprastas 
koncertų sales Brooklyne. Jei
gu koncertas y ra geras, jau 
nebetingima ii- pavažiuoti to
liau. Būdinga ir tai. kad salėje 
vietos buvo pripildytos iki pas
kutinės kėdės, nors ir nebuvo 
tų tradicinių šokių ar kitokių 
publikai vilioti taikomų pra
mogų. Koncertas visais atžvil
giais buvo aukšto lygio, lygiai 
taip, kai pir pati publika.

Koncerto programoj daly
vavo trejopos rūšies mūsų me
ninės pajėgos. Ipolitas Naura- 
gis, kuris nevvvorkiečiams pasi
rodė lygiai po pusantrų metų 
pertraukos, publikai pasirodė 
kaip puikus Kauno operos pri
siminimas. Pasirinkdamas Bo
riso mirties sceną iš Mussorgs- 
kio ‘Boris Godunov”. jis turėjo 
ir vokaliniai ir vaidybiniai sun
kų dalyką ir jį atliko įprasti
niu lengvumu. Bisui padainuo
ta jo Mussorgskio “Daina apie 
blusą”, nors jau jo paties ir 
dažnai dainuojama, bet vis tiek 
mielai publikos sutinkama, nes- 
gi niekas kitas ligi šiolei jos 
dar taip nepadainuoja. kaip 
Nauragis.

Gera, kad dainininkai pirmo
jo koncerto dalyje paima lietu
viškas dainas, ar tai lietuvių 
kompozitorių arba harmoni
zuotąsias liaudies dainas. Nors 
jos mums žinomos, bet vis tiek 
jų interpretacijoje jos įgauna 
naujos jėgos ir plaukimo.

Antanina Dambrauskaitė, te- 
bedvelkianti Floridos saule ir 
gražiai įdegusi, pasirodė savo 
įprastiniame skambėjime, ir 
nevvyorkieėiai jau buvo pasiilgę 
jos dainavimo. Ji buvo švelni, 
ypač Manon arijoje iš “Manon”, 
kur atsispindėjo jos švelnumas 
ir lengvumas toks, kaip ir bisui 
padainuotoje Butterfly arijoje.

Dainininkų duetas iš “Faus
to” scenos bažnyčioje daugeliui 
priminė Kauno operą, kai ši 
įspūdinga vieta būdavo dainuo
jama. pritariant šešiasdešimties 
asmenų orkestrui ir tiekos pat 
asmenų chorui.

Baleto atstovai koncerto 
publikai davė neeilinę progra
mą. Tinkamo moteriškojo at
stovo stoka mūsų baletinin- 
kams ligi šiolei neleisdavo pasi
reikšti visoje pilnumoje. Tas 
faktas, jog Aldona šlepetytė. 
po to. kai jau ji pagarsėjo Pa
ryžiuje ir kitose šalyse, apsigy
veno Nevv Yorke. mūsų balete 
atidaro naują laikotarpį.

Galima sakti. jog publika bu
vo tiesiog maloniai nustebinta, 
nes ji nesitikėjo tokios gausios 
baleto programos, kurią jiems 
patiekė A. šlepetytė ir A. Lie- 
pinas. Jie parodė šešis dalykus, 
kurių tarpe ir vieną labai sun
kų. reikalaujantį nepaprastos

680 BUSMW»CK AVENUE. BROOKLYM Ji. NEW YORK

ištvermės ir technikos, tai due
tą iš baleto “Don Kichotas”.

Alfa Liepinas, be abejo, yra 
pats stipriausias mūsų baleto 
atstovas šiame krašte. Savo ge
ra išvaizda, aukštu šuoliu ir 
apsisukimu. kuris reikalauja 
nepaprastai daug fizinės jėgos, 
jis pelnė karšto publikos prita
rimo. Aldona šlepetytė turi 
gerą techniką, ir jos pašoktieji 
dalyviai buvo patrauklūs ir į- 
spūdingi.

Pianistas Aleksas Mroktaskas 
šiame koncerte buvo neišven
giamas. kaip neišvengiama kas
dieniame gyvenime be druskos; 
ir savo dalį atliko pasigėrėti
nai. Nevvyorkieėiai tikrai turi 
būti laimingi, kad turi jį savo 
tarpe, nes jis yra nepakeičia
mas kaip akompaniatorius. Čia 
jis parodė ir savo aukštą mu
zikalumą ir virtuozinę techniką 
lygiai akompanuodamas daini
ninkams. kaip ir baletui, kuris 
iš jo reikalauja nepaprastai ge
ro ritmo. Ypač balete jis turė
jo parodyti savo tobulumą, kai 
kiekvienas šokėjo šuolis ir apsi
sukimus turi būti jo palydėtas 
ir taupiai išskaičiuotas.

Prie tokios jo technikos gali
ma būtų pasigesti jo solo pasi
rodymų.

Dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas, kuris buvo kaip vaka
ro vedėjas, davė ir savo origi
nalių dalykų, iš publikos susi
laukusių karšto pritarimo. Y- 
pač jo improvizacija, pavaiz
duojant keturis mūsų aktorius 
(H. Kačinską. J. Palubinską. 
St. Pilką ir Dineiką) deklamuo
jant B. Brazdžionio “Paskutinį 
pasmerktojo miriop žodį” buvo 
pavasariškai šviežias ir atlik
tas tikrai meniškai. —sn—

Henrikas Krištaponis, 
vienerius metus atidirbęs Ohio 
valstybėje vienos Nevv Yorko 
firmos jam pavestą darbą, su
grįžo atgal į Brooklvną. Lau
kiama. kad jis ir vėl įsijungs į 
kultūrinį vietoos gyvenimą, ku
riame prieš tai gyvai reiškėsi.

Nauji “Laiškai lietuviams“
Jau išėjo “L. L." 5 nr., kurio 

turinys labai įdomus ir naudin
gas kiekvienam lietuviui, o y- 
pač motinoms. Čia kalbama a- 
pie motiną — supratimo įsikū
nijimą: apie tai, kaip skausmas 
ir džiaugsmas mus veda prie 
Dievo: duodama praktiškų pa
tarimų jaunajai motinai, lau
kiančiai naujagimio: pasakoma, 
kaip krikščionybė iškėlė pir
miau taip pažemintą moterį: 
nurodomos svarbiausios tautų 
žuvimo priežastys: tėvo Lom- 
bardi tiesos žodis įvairių luomų 
asmenims, norintiems sukurti 
naują pasaulį: nesugriaunamais 
argumentais pasmerkiamas 
boksas, kaip nenormalus spor
tas. Kažin ar yra bent vienas 
lietuvis, kurs šio visiems įdo
maus žurnalo neskaitytų? Jo 
kaina tik vienas doleris me
tams. Adresas: “Laiškai Lietu
viams”. 5541 S. Paulina St., 
Chicago 36, III.
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Ad. ir B. Jezavitai
neseniai įsigijo namus Ridge- 

ucode.
Kipras Bielinis,

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
narys ir lietuvių atstovas “Free 
Europe” patariamojoje grupė - 
je. gegužės 23 d. kalbės Stei
giamojo Seimo minėjime, kuris 
įvyksta Piliečių Klube.

Balfo centre
patirta, kad, žiniomis iš Euro
pos. Graikija pasirašė tarptau
tinę konvenciją pabėgėlių rei
kalu. Iš eilės ji yra jau 16-oji 
valstybė. Prieš tai buvo jau pa
sirašiusios: Austrija, Belgija, 
Columbia, Danija, Vakarų Vo
kietija, Izraelis. Lichtenšteinas, 
Luksembergas, Olandija, Šve
dija. Šveicarija, D. Britanija ir 
Jugoslavija.

L. Darb. Klubo susirinkime, 
gegužės 10 d., sudaryta komi
sija iš J. Žerolio, J. Urbono, P. 
J. Montvilo, S. K. Luko, R. 
Šomkaitės ir M. Razgaičio, kuri 
rūpinsis ateinantį rudenį klu
bo vardu surengti vakarą-kon- 
cerią.

Už mirusios klubo narės M. 
Jasolaitienės vėlę nutarta už
prašyti šv. mišias.

Apie LRKFederacijos veiklą 
pranešė S. K. Lukas, o iš AL- 
To Nevv Yorko skyriaus veiklos 
pranešimą padarė P. J. Mont
vila.

K. J. Krušinskas painforma
vo susirinkusius apie įvyksiantį 
ALRK Susivienijimo seimą bir
želio 29 — liepos 3 d.d. Statler 
viešbutyje ir ta proga vykstan
tį bankietą liepos 1 d. ir kvietė 
visus klubo narius dalyvauti.

JAV Liet. Bendruomenės Di
džiojo Nevv Yorko padaliniui 
suorganizuoti, gegužės 24 d., 
šeštadienį. 7 vai. vak., Angelų 
Karalienės parap. salėje šau
kiamas visų lietuvių susirinki
mas, kuriame turės būti suda
rytas organiazicnis komitetas 
tolimesniems Liet. Bendruome
nės organizavimo darbams vyk
dyti.

LRK Federacijos Nevv Yor 
ko skyriaus susirinkimas su 
paskaita šaukiamas gegužės 23 
d.. 8 vai. vak., Apreiškimo pa
rapijos salėje. Visos katalikiškų 
draugijų valdybos ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

Mirė
Karolina Petrauskienė, 61 

metų, gyv. 95-29 75th St. Oz
one Park, L. I., N. Y., mirė ge
gužės 12 d. Palaidota gegužės 
15 d. iš Apreiškimo parap. baž
nyčios šv. Jono kapinėse.

Long Island žinios
Atsišaukimas į visus Long 

Islando lietuvius
120 Balfo skyrius Long Is

lande. suprasdamas sunkią lie
tuvių tremtinių padėtį Vokieti
joje ir kitur, nuoširdžiai pritar
damas Balfo centro paskelbta
jam vajui visoje Amerikoje, 
kreipiasi į visus tauriuosius 
Long Islando lietuvius prašy
damas kuo gausiai prie to va - 
jaus prisidėti.

Broliai, Long Islando lietu
viai!

Daugiau kaip 20,000 lietuvių 
tremtinių pasiekė svetingojo 
“Dėdės Šamo” laisvės kraštą. 
Tūkstančiai išsiblaškė po kitas 
pasaulio šalis, bet dar keli tūk
stančiai nelaimingų, dėl ligos, 
senatvės, ar kitų priežasčių ne
gali išemigruoti. Jie turi pasi
likti nesvetiingame krašte sun
kų vargą vargti. Jų ateitis be 
mūsų pagalbos, yra liūdna. Jų 
viltys šiandieną — mes laisva
me krašte gyvenantieji lietu
viai.

Taurieji Lietuviai, 120 Balfo 
skyrius, L. ., kreipiasi į jus tų 
nelaimingųjų vardu, prašyda-* 
mas. peržiūrėkite savo spintas, 
namų kampučius, ten atrasite 
daug jum jau nebereikalingų, 
bet vartojimui tinkamų dalykų: 
rūbų, batų ir t.t. Paaukokite

Lietuviai — licenzijuoti 
inžinieriai

Gegužės mėn. pradžioje Bos
tone dirbą lietuviai inžinieriai 
dr. Jurgis Gimbutas ir Jonas 
Vasiliauskas gavo Mass. valsty
bės “Registered Professional 
Engineer” licencijas. Pagal į- 
statymą asmuo norįs gauti to
kią licenciją turi būti baigęs 
“graduate” mokslą ir turėti 
bent 4 metus inžinierinės prak
tikos. Džiugu, kad mūsų inži
nieriai su Europos diplomais 
sugeba per trumpą laiką prisi
taikinti prie Amerikos sąlygų ir 
reikalavimų.

Be minėtų dviejų lietuvių in
žinierių tokią pat licenciją kiek 
anksčiau yra gavęs dr. inž. J. 
Kuodis, gyvenąs Worcesteryje.

Ar Stalinas ims šaudyti 
Europoje?

Tokį klausimą stato savaiti
nis Boston Sunday Globė politi
kos apžvalgininkas. Atsakymas 
į tą klausimą yra aiškus —ne! 
Stalinas jau žinąs, kad Vaka
rų Vokietijos negalima sulaiky
ti nuo įjungimo į Vakarų blo
ką. Dabar jis bijąs, kad jam 
neišspruktų iš rankų rytinė Vo
kietija ir todėl, kalbėdamas a- 
pie Vokietijos suvienijmą, fak- 
tinai siekiąs išlaikyti Vokieti
ją suskaldytą.

Autobusus perims valstybė
Trečią mėnesį trunkąs už

miesčio autobusų streikas at
kreipė rimtą Mass. valstybės 
valdžios dėmesį. Gubernatorius 
Dever pateikė įstatymų leidė
jams projektą, kuriuo autobu
sai perimami valdžios žinion.

Poetui Stasiui Santvarai 50 
metų

Šių metų gegužės 27 d. Bos
tone gyvenančiam žymiam lie
tuvių poetui ir dramaturgui 
Stasiui Santvarai sueina 50 m. 
amžiaus.

Cirkas Bostone
Nuo gegužės 13 d. ligi 18 d. 

Bostone buvo atvažiavęs vienas 
pačių didžiųjų Amerikos cirkų 
ir kasdien turėjo spektaklius.

Lietuvių Melodijos valanda 
gegužės 1 5d. buvo sustiprinta 
nuo 205 iki 500 kc.

Per WHIL 1430 kc. radijo 
stotį lietuviška programa girdi
ma kas sekmadienį nuo 11 iki 
12 vai.

jiems. Pagalba reikalinga vi
siems! Ten yra: kūdikiai, vai
kai, vyrai ir moterys. Jūs žino
te, kad lengviau yra duoti, ne
gu prašyti. Tad, atiduokite sa
vo duoklę šiam šventam tiks
lui.

“Kas tu esi, aš buvau,
Kas aš esu, tu gali būti...”
Visas aukas prašome sunešti 

į šias vietas: Greenporto apy
linkėje: pas Mr. P. Valiulis,
237 Monsell PI., Grenport, L.
I.; Mrs. Lee Frosanbaker, 218 
South St., Greenport, L. I.; 
Mattituck apylinkėje: Mrs. C. 
Kauneckas, Oregon Rd., Matti
tuck; Riverhead ap.: Mrs. Alice 
Graff, 157 Griffing Avė., River
head: Port Jefferson ap.: Mr. 
V. Bubnls, Coach Rd., E. Se- 
tauket; Pr. Lapienė, Erland 
Avė., Stony Brook; Ronconco- 
ma ap.: Mrs. Nelie Milašienė, 
Gibbs Pond Road, Nesconset: 
St. James ap.: B. Čeponis, 
North Country Rd., St. James: 
Blue Point — Patchogue ap.: 
Mrs. Mary Jonaitis, Buckley 
Avė., Patchogue.

Vildamiesi jūsų gera širdimi 
ir būsimų aukų gausumu, iš 
anksto dėkojame.

Kan. Dr. St. Valiušaitis,
120 Balfo sk., L. I. 

vajaus vedėjas

Nedelsdamas įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVU PRANCIŠKONU LEIDINĮ

“LIETUVOS ARCHYVU” 
(BOLŠEVIZMO METAI)

Knyga vaizdžiai piešia orginialiais dokumentais komunizmo 
smurtą ir lietuvių kančias. Neįkainuojamos vertės ir pirmoji 

- tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai ribotas kiekis, todėl patartina ją skubiai įsigyti. 

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00.

Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo antrašu: 

“DARBININKAS”,
680 BISHWICK AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Gerb. Tamsta,
Malonėkit prisiųsti ..................  egz. “LIETUVIŲ ARCHYVO”

sekančiu adresu:
Vardas ......................... Pavardė .....................................................

Adresas.......................................................................................
»

PS. Pinigus, sumoje........... siunčiu laiške □, vėliau prisiųsiu □
(Savo pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiukui

Lietuvis karo hi\yne
Lietuvis Ričardas Bartašius, 

kilęs iš Rochesterio, tarnauja 
viename karo laive, dabar sto
vinčiame Bostone. Jis domisi 
lietuvių gyvenimu ir ateina į 
lietuvių parengimus. Dalyvavo 
parapijos choro surengtame 
latvių koncerte.

Išėjo “Vytis” 5 nr.
“Vytis” 5 nr. turinys: Vysk. 

V. Brizgys — Maldos diena už 
Lietuvą, P. Smilga — Jauni
mas, Marija, Motina, Bern. 
Brazdžionis — Maironis, L. 
Dambriūnas — Kas negalima 
versti pažodžiui, D. Petraitis — 
A sad story, J. Daumantas — 
Partisan behind the Iron Cur- 
tain, L. Valiukas — Vyčių Sei
mui artėjant, Prof. J. Žilevi
čius, Msgr. J. Balkūnas—Lith- 
uanian Community of the USA,
C. Žvirblis, O.P. Ali about the 
second Eve, Mildred Chinik— 
Book Notės, Sports, Oficialusis 
skyrius, Vyčiai veikia.

ŽVEJU KELIONĖS RYTINĖ
SE VALSTYBĖSE

Vieši lieuvių mitingai, ku
riuose numatyti žvejų praneši
mai, įvyks šiose Rytinių Vals
tijų vietovėse:

Haverhill, Mass. gegužės 23 
d., Lavvrence, Mass. gegužės 24 
d., Worcester, Mass. gegužės 
25 d., Hartford, Conn. gegužės 
30 d., Nevv Britain, Conn. ge
gužės 31 d., Nevv Haven. Conn. 
birželio 1 d., Paterson, N. J. 
birželio 7 d., Nevvark, N. J. bir
želio 8 d., Waterbury, Conn. 
birželio 14 d., Bridgeport, 
Conn. birželio 15 d., Bingham- 
ton, N. Y. birželio 20 ir 21 d.d., 
Wilkes Barre, Pa. birželio 22 d.

Be to, žvejai drauge su juos 
lydinčiu ALT atstovu p. J. 
Skorabsku aplankys ir eilę ki
tų lietuvių gyvenamų vietovių, 
kuriose specialių mitingų ir ne
rengiama.

Mirė
Petronėlė Pieleckienė, gyv. 

Brockton, Mass. mirė gegužės 
2 d., palaidota gegužės 5 d. 
Duktė J. Pribash praneša gimi
nėms ir pažįstamiems.

Petras Ausiejus, 73 m. gyv. 
23 Thomas Park, mirė gegužės 
6 d.

Gimė
Parapijos bažnyčioje pakrik

štyti Povilas — Jokūbas, sūnus 
Stanislavos Kebečiūtės ir Juo
zapo Ciccolo ir William, sūnus 
Elenos Urbonavičiūtės ir Juo
zapo Carpine.

LIETUVOS VYČIU
NEW YORKO IR NEW JERSEY APSKRITIS,

Penktadienį, gegužes 23 d^
kviečia lietuvišką .jaunimą į

SUVAŽIAVIMO SOKIUS
Newyorker Hotel didžiojoj (Grand Ballroom) salėj 

Šokiams gros Joe Thomas orkestras,
įžanga $1,80, įskaitant ir

Pradžia 9 vai. vak. taksus.

Adv. J. Grigaliui teismas pa
skyrė svarbias pareigas

Abraham Hochbaum su 
Hancok Shoe Corp. byloje teis
mas paskyrė auditoriumi lietu
vį adv. J. Grigalių, žinomą mū
sų organizacijų veikėją. Audi
toriaus pareigos yra panašios, 
kaip teisėjo. Jis turi išklausyti 
šalis bei jų liudininku ir galu
tinį sprendimą pristatyti teis
mui. Bylos nagrinėjimą adv. J. 
Grigalius pradeda teismo rū
muose gegužės 21 d.

Visi į N. A. Vyčių pikniką!
Naujos Anglijos Lietuvos Vy

čiai jau beveik užbaigė prisi
rengimą pirmo pavasario pikni
ko, kuris įvyksta Marianapolio 
parke, Thompson, Conn. pas
kutinį gegužės sekmadienį 
(May 25 d.). Ta diena štai visai 
čia pat, todėl pikniko komisija 
dar kartą atsišaukia į visuo
menę, maloniai kviesdami visus 
į šį išvažiavimą.

Šiomis dienomis Marianapo
lio gamta gražiausiai pasipuo
šusi. Valandėlė, kita kelionės ir 
jau būsite toli nuo miesto, nuo 
dūmų, nuo erzinančio triukšmo. 
Atsigaivins širdis besivaikščio- 
jant tyrame ore, besišneku
čiuojant su draugais ir pažįsta
mais, užkandžiaujant, daly
vaujant sporto programoje, be
siklausant dainų “Dainų šven
tėje” bešokant puikaus orkest
ro meliodijoms. Gros Al Davis 
orkestras.

Jaunimas, kas norės, pama
tys beisbolo žaidimą, kuriame 
žais “žvaigždės” prieš So. 
Worcesterio komandas. Kiti 
galės klausytis Providence, šv. 
Kazimiero parapijos choro dai
nų programos, galės matyti So. 
Bostono Vyčių lietuviškų šokių 
grupės pasirodymą. Visi galės 
linksmai pašokti, šokių salėje.

Užkandžius, kaip girdima, 
pristatys net iš trijų valstybių 
—Mass., Connecticut ir Rhode 
Island.

Bus dar dovanų atsilankiu
siems, bus kitokių pramogų.

Jei galėtų. Vyčiai išsiųstų 
pavienius, asmeniškus pakvieti
mus į šį pirmą pavasario pikni
ką. Kadangi tas neįmanoma, 
tai šiuomi paskleidžiama malo
nus, nuoširdus pakvietimas vi
siems atsilankyti, praleisti ma
loniai laiką su Naujos Anglijos 
jaunimu. Laukiama tūkstančiai 
svečių!

Pelnas skiriamas Marianapo
lio Aukšt. Mokyklai. Paremki
te ją. Komisija


