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vien tik auksas valdo mus

Britai žino, kad už sovietų 
auksą jie pąrduoda virvę, kuri 
turės juos pakarti. Bet britai 
optimistai: tiki, kad kartuvių 
virvė pačiu paskutinių momen
tu nutruks.

tebėra šen. 1 
armija. Toje 
tokie tarpai:

košia vakijos sienos kovo 12 so
vietinis lėktuvas MIG-15 už
puolė du amerikiečių laivyno 
lėktuvus ir juos apšaudė. .Vie
nas amerikiečių lėktuvas . už- 
puoiiiad atsakė šūviais. Abudu 
lėktuvai laimingai pasiekė a-

VICEPREZIDENTAS KICHARD NIKON per radiją ir televUj* kal
bėję apie konaunfatų tardymą JAV, atsakydamas Adbd Stevensono 
prirĮralHa mi,

• Iš valstybės ' departamento 
pranešama, kad jokia užsienio 
atstovybė neturi teisės naudo
tis slaptais siųstuvais.

keturi britai, kurie Maskvoje 
buvo vedę ruses, laikomi išskir
ta Jų žmonos, spėjama, jgu su- 
Ita^Ruotos. .Leidimus išvykti 
davė tikvfenJbritW*šhj a-
BSfnKIQeiQ JMKNMJHL

- Ni» pereitų metų Maskva sustiprino šaltąjį karą ūkinėje 
srity, stengdamasi pririšti prie savęs Europos kraštus prekybi
niais ryšiąjs. Po Berlyno konferencijos ChurchiHis paskelbė, kad 
reikja su Maskvos kraštais prekybinius ryšius stiprinti. Pasku
tinėmis dienomis eina lenktynės, kuris kraštas padarys pelnin
gesnes sutartis ne tik su Maskva, bet ir tiesiog su raud. Kinija. 
- Londonas pareikalavo sušvelninti ir draudžiamųjų strategi
nių prekių sąrašą. Washingtotias su tuo sutiko. Už tas ūkines 
nuolaidas Wasihngtonas nori pirktis iš teuropinių sąjungininkų 
pritarimą politiniais klausimais.

? Maskva -lig šioi retai kam ištesėjo prekybines sutartis* nes

1953 lapkričio 27 Britų. • 
atstovas Maskvoje Sir WH% 
lįam Hayter buvo nustebintas: 
Molotovas pranešė jam,, : kad 
Malenkovas nori jį tą* pat die
ną po pietų pamatyti. Jam pir
majam užsienio diplomatui Ma
lenkovas daro tą garbę.
, Kai Kremliuje prie apskri

to stalo Sir WBkam atsisėdo, 
Molotovas rūkydamas pasi
traukė j šoną, ir kaitris pradė
jo Malenkovas. Jis kalbėjo apie 
ūkinius reikalus, kurie esą 
svarbūs abiem kraštam. Jis no-' 
rįs patirti Jo Karališkosios Di
dybės vyirausybės nusistaty
mus dėl ūkinio bendradarbia
vimo, nors ji ir nesanti vjsiškai 
laisva, nes jos norams turi- į- 
takos kiti jos vakariniai sąjun
gininkai.*

Tai buvo užuomina j Wa- 
shingtono reikšmę Londono 
vyriausybės prekybai su komu
nistiniais kraštais, ir Sir Wil- 
liam pasiskubino 'priminti, 
kad ir Kremliaus politika nėra 
visiškai laisva.

Londono džentelmenas Lon
dono parke pastebėjo ant suo
lelio airę auklę su vienuoli
kos maždaug metų berniuku 
kuris apsilaižydamas šveitė 
šokolado plyteles. Prie suole
lio kito galo stovėjb du kiti

Vokietijoje5 mylios nuo Ce-. kalavimą sekti paskui iki arti- 
. - *— • «■ -« -- miausio aerodromo amerikiečių - santi pasiruošus užmegzti ry-

lėktuvai atsisakę vykdyti, tada 
įvykęs susišaudymas.

Amerikiečių atsakymas dar 
nepaskelbtas. Tačiau praneša
ma, kad 45 lėktuvai buvo pa
kilę i$ yiduržemio jūros nuo 
lėktuvnešio su uždaviniu per
skristi per Alpių kalnus debe
suotu oru. Tiedu lėktuvai per
skridę per Alpes, toliau buvo ■ javų, žaliavų už pmmonės ga- 
paklydę. ' . mintus, bet mes galime mokėti

Pažymėtina, Ind pirmieji ' kr auksui Aukso pasiūlė kai
nom, daug žemesnėm nei pa
saulinėje rinkoje.-

2. Stevensonas pažėrė nau
jų žarijų tarp McCarthy ir Ei- 
serrhowerio, kaltindamas prezi
dentą, kad jis prisiėmė* mccar- 
thizmą; kad pusė partijos pri
klauso McCarthy, kita pusė Ei- 
senhoweriui. |4cCarthy puolėsi 
atsikirsti Steyęnsomri per tas 
pačias televizijos stotis. Bet jos 
tedavė atsakyti respublikonų 
partijai, o nedavė McCarthy. 
Respublikonų partija ir prezi
dentas pateisino televizijos sto
tis ir tokiu būdu atsistojo prieš 
McCarthy. '

3. Armija perėjo į puolimą,
paskelbdama,.- kad McCarthy 
patarėjas Roį^Cohn reikalavęs 
iš armijos Dcyydui
Shine, kuris ctirbęs McCarthy 
komisijoje ir kuris lapkričio 
mėn. buvo paimtas į kariuo
menę. Cohn net grasinęs, jei 
Shine nebus paliktas tarnauti 
New Yorko srityje ir jei jam 
nebus suteiktos tos teisės, ko
kias turi karinmkai. Nuo šio 
kaltinimo McCarthy ėmėsi gin
ti savo patarėją Cohn, laiky
damas armijos^pareiškHną šan
tažu ir melu. O dėl Shine jis 
paskelbė, kad kalbėjęs su sek-

tues sovietinio piaao nšdnvi- 
nhn, kurių mrJM* I"riys so
vietai. Nenorėdami atleisti 
ginklavimo, Sovietai negali pa
gerinti civilinių gyventojų rei
kalų. Tam neturi pakankamai * berniukai,truputį apdriskę, ir 
nei maisto nei pramonės ga
minių. Nepajėgia .atlikti elek
trifikacijos, sintetinio benzino 
gamybos piano. Lėktuvų ga
mybai trūksta aliumijaus. O
(fidžioji svajonė apginkluoti ir 
pastatyti ant kojų Kiniją da
bartinei Sovietų Sąjungai ne
pakeliama be Vakarų pagalbos. 
Tik vakarų, ypačiai Britanijos, 
sunkioji pramonė galės tai pa
daryti už raudonąjį auksą.

Auksas yra naujausias So
vietų ginklas. Jo gamyba ne
brangi, nes jį kasančių ir piau- 
jančhj vergų darbas tekaštuoja 
kaušą' sriubos ir sargybiniams 
algą.. Jo metinė produkcija pa
kilusi iki 350-400' tonų. Jo at
sargos sovietuose iki 22 miliar- 
dų dolerių. Taigi prisivijusios 
amerikines atsargas.

Bet auksą laikyti^ nevartoja
mą — tiek pat naudos kaip iš 

Malenkovas rūkė visną ei- atominio ginklo sandėliuose. Ir 
garetę-pridegdamas iš kitos ir dėl to sovietai auksą paleido, 
nusijuokęs įsikišo į šnektą: ėį- Vakarų pramonė atliktų 
są vis dėlto Mask vos, vyriausy
bė turi didesnę veikinfo Jnisvę, 
kaip karališkoji vyriausybė...

Malenkovas tiesiai jau kal
bėjo: Sovietų Sąjunga yra su
interesuota ūkiniais ryšiais 
tarp ^Britanijos ir Maskvos bei 
jos sąjungininkų. Jo žiniom, 
Britanijos pramone taip pat e-

BESIMASIS DŽENTEL
MENAS

dytaų vidaus
usias įvytas O KOMUNISTAM SVARBU 
ttthy kova su • - Amerikos komunistų progra- 
>je pažymėtini mos 1954 metams paskelbta:'

<9rivojaa nMurarthfcGmo, *- 
merikfaio fašizmo yra ko|d;' 
jte didėja ir anga. Nugalėti šią 
grėsmę, gelbėti amerikines tei
ses ir brangias laisves yra pir
masis Mos valandas aždavi-

Caraeas konferencijoje, kur 
dalyvavo 20 -Amerikos valsty
bių, kovo 13 JAV valstybės 
sekretorius Dulles siūlymai 
kovai su komunizmu buvo pri
imti. Už juos balsavo 17; prieš 
pasisakė Gvatemala, kurios 
komunistinę vyriausybę Dulles 
buvo kaltinęs. Susitaikė Meksi
ka, kuri bijosi, kad Dulles pa-

John Adams siūlęs jam sustab
dyti tikrinimus armijoje, o nu
kreipti juos į laivyną. ir avia
ciją, kur prisiveisę “purvo”; 
žadėjęs net nurodyti, į ką ten 
akis kreipti.

Šitą-naują kaitinimą armijai 
Stevens pavadino melu.

4. Viceprezidentas Nbconas 
šeštadienį per televiziją atsa
kė Stevensonui. Pareiškė, kad 
visi respublikonai ir Amerika 
vieningai stovi už prezidentą 
'Eisenhdwerj; tad jokio partijos 
pasidalinimo tarp Eisenhovve- 
rio ir McCarthy nėra; kad ko
va su kemunizmu yra rimtas 
uždavinys, bet ji turi, būti ve
dama garbingu būdu. Nors 
McCarthy vardo neminėjo, ta- mą

UKVIDU6JA MOSSADEGHO 
SALININKUS

Persijoje tik kovo 13 buvo 
suimtas buvęs Mossadegho už
sienių reikalų ministeris Fate- 
mi. Jis lig šiol išsisląpstė, per
sirengęsiš pradžių moterim, 
paskiau užsiauginęs barrią.

ŽUVO SS SU LĖKTUVU
Britų ''keleivinis * lėktuvas, 

skridęs iš Australijos, leisda- merikiečių aerodromą už 80 
mas Singapūro aerodrome, ap- mylių nuo susišaudymo vietos 
virto ir sprogo; Žuvo 33 ketai- nuriteido; tačiau vienas buvo 
viai. • <

bausme šoferiam

godžiai žiūrėjo į valgantį. Auk
lė airė pastebėjo savo auklė
tiniui: "Eduarduk, ar tu. nema
nai pasidalyti su tais dviem 
berniukais?*’

Eduardukas kramtė ir kram
tė, tarsi negirdėjęs. Kai jau li
ko* tik viena plytelė; atsiduso 
ir pratarė: “Tą pat ir aš gal
vojau, bet viena plytelė ir du 
berniukai — dėl jos kils tik 
vaidai tarp, jų ir peštynės.” Ir 
jis įsigrūdo į burną paskutinę 
plytelę.

Londono * džentelmenas pa
kraipė galvą ir pratarė auklei: 

gi iš to berniuko M-

retorium Stevens ar jo pata
rėju-Adams ' ir tada sakęs: 
“Shine nesu suinteresuotas; 
darykite su juo, ką norite.” Sa
vo ruožtu McCarthy perėjo į 
kontrataką, paskelbdamas, kad 
armijos sekretoriaus patarėjas

siūlymai prieš komunizmą ne
duotų pagrindo kištis į kitos 
valstybės vidaus reikalus. Su
silaikė taip pat Argentina, ku
ri nori vaidinti “vidurį” tarp 
Amerikos ir Rusijos. .

Dulles pasiūlyme komuniz
mo grėsmė bet kuriai Ameri- 
kos Jrašriybri -bes lakoma 
grėsmė ir visom kitom, b tada 
visos imsis priemonių tai grės
mei psšafinti.

Dulles susilaukė daug svei
kinimų, kad jam pasisekė duoti 
beveik vieningą Amerikos val
stybių frontą prieš Maskvos 
pastangas.

Politinio pritarimo Dulles 
Scefin sušaukė vyriausybės susilaukė už ūkinius pažadus, 
posėdį valdžios aparate įsivei- kurie bos svarstom atskiroje 
susiam. biurokratizmui šalinti. konferencijoje Washingtone.

1. Prasidėję nuo gen. Zwi- 
ckerio, kurį McCarthy apklau- 
sinėjo ir patadino jį nevertą 
karininko unKormos, jei avan
savo dantų gydytoją komunis
tą Irving Peress. Jį užsistojo 
armijos sekretorius Stevens. Į- 
sikišo ir prezidentas Eisenho- 
meris, pasisakydamas prieš 
apklausinėjimo metodus, bet 

~pripažindamartr tad armijoje 
buvo padaryta stambių klai—

Nelauktas pavojus Scelbos vyriausybei
..••■IOBHb Scdbos vyriausybei naudojo šitą įvykį vyriausybei 

aitėjo pavojus iš nejauktos pu- pulti. SceH» jų spaudą įsakė 
sės, nepraėjus 24 valandom, kai policijai sukonfiskuoti. Tačiau 
jts 'laimėjo parlamento pasiti-_ visuomenės įtūžanas didelis, ir 
kėjimą. Prieš metus buvo ras
ta negyva jauna mergina WB- 
ma Monteri. Policija tuojau 
paskelbė, kad ji prigorusi nuo 
širdies smūgio. Dabar išaiškė
jo, -kad J buvo aūka narkoti
kų,. taniais ją vaišina Romos 
aristokratų išrigimėiių gauja. 
Joje buvo įpinti garsūs vardai. 
Tarp jų Babjos policijos šefas 
Pavone, dabartinio užsienių 
likaki ntaūsterio Picdoni sū
nus ir Irt. Sce&ai blogiausia 
yra tai, kad tas Pavonte buvo 
paties Scefins skirtas, kai jis 
buvo vid. reta, ministeriu de 
Gasperi vyriausybėje. Pavone 
jatf atsistatyc&io. Svarstoma, 
ar užsienių reikalų ministeris 
tarta atsistatydinti. Komunis
tai' ir monarchfetai puikiai iš-

Tjondone suimti 
paraudę biznieriai'

Uaadoae suimti 8 patys di
džiausi prekybinmkai, kurie 
rengėsi išspetadiuoti į Lenkiją 
vario už pusę mfiijono doL

Britų biznieriai nuvyko į 
Berlyną tartis su kom. Kini
jos atstovais, kurie nori gauti 
iš Anglijos motorų, elektrinių 
reikmenų ir kt pramoninių ga
minių. Dalis jų susilaikė nuo 
keliones įspėti vyriausybės ne
vykti.

rėkalingas, nes 1953 gruodžio 
15 jis turęjo mokėti dalį skolų 
Washingtonui.

Pirmom gruodžio dienom 
dėžės su auksu, kurio plytos 
buvo pažymėtos kūju ir pjau
tuvu, jau buvo Londono ae
rodrome. Gruodžio 15 Londo
nas atsiuntė Amerikai 131 mil. 
dolerių auksu; tarp jo buvo ir 
auksas su kūju bei pjautuvu..

Tuo padu metu* sovietinis 
auksas užplūdo rinkas Suomi
joje, Prancūzijoje, šveicarijo-

Šiųs su Sovietij Sąjunga. Mo
lotovas papildfiiėjo: Britanija 
eilei metą tarto ažmAjiną, jei 
pastayš setaužyti prieš Kiniją 

ir •JnCTiKirraĮ 
raitam tarnaųjuBą Mokkdą.

Sir William atsakymai nepa
tenkino Molotovo, .ir jis metė 
naują, kortą: Britanija gaus

EIJOUETA II, Anrlijta kandie-. 
ai, kari dabar fauHce AmtraUto 
Melbenrne mieste eina j opera.;.

jtzunę
visame posatdyje veikia apie 

30,000. Puri jų yra kunigai, 
apie 10,000 mokytojai M pro- 
Itaoriri. 5,000 brolių. Maždaug 
kte šeštai Jėzuitas yra Ūdrijo
je. Amėrfltoje ym jėzuitų 29 
iconąpjoc BCi univei'rintoi/ m „ 
Kfi^ery įtutentaia, 38 aukšto- Mta^ flritantf

čiau ji buvo McCarthy .nenaų-/^| 
daL Dėl Nbcono kalbos Ste^ 
vensonas pasakė, kad ji.tik*pa- ? 
tvirtinusi, ką Stevensonas bu- 
vo sakęs. t

4. Kas toliau? Eilė senatorių J 
siūlo sudaryti atskirą komisiją g 
Šitam ginčui su armija ir 
Cohn bęi Shine istorijai išaiš- Jį 
kinti. McCarthy .Siūlo, kad iš-J 
tardytų ta pati komisija, tik | 
jos pirmininkavimą jis atiduo^| 4 
siųs kitam senatoriui, p pats J 
stosiąs kaip liudininkas.

Visoje istorijoje McCarthy J- - 
sigijo daugiau priešų. Demok- j 

.ratams pasisekė labiau kom-.1' 
promituoti respublikonus. O '. 
komunistai džiaugusi, kad de- 
mokratų ir net respublikonų. 
pareiškimais kompromituoja
ma pati kova prieš komlmiz-

MMUtogtonaib— žemės ūkio 
sekretorius Bensonas sudarė 
planą paleisti į apyvartą at
sargoje esantį sviestą ir sūrį. 
Numatyta, kad kiekvienas 
pirktaunas svarą sviesto gaus 
kuponą, su kuriuo toje pačioje 

krautuvėje galėtų gauti sva
rą atsar^irio sviesto ar sūrio 
pigesne kaina.

Tuo atveju sviestos svaras iš 
80 cn . kris Bd 72. , •

MASKVA NHŠLEIDŽIA
Maskva nriSridfin rusių, iš

tekėjusių už teitų. Užsienių 
reikalų rainisteris Molotovas

Tornadojc žuvo
Georgijaje kovo 13 *fauti|įį 

tornado, žuvo 8 asmens, • mį-T . .. ..__
žeista apie 70. NuostoHų pri- • 

pranešė daryta ui 20 <n^*&Myta



liūs, tačiau nepajėgusi pakeis
ti italų įstaigų^ nustatytos 
procedūros, pasitenkino tiktai 
paskelbti lietuviškoje spaudo-

epimą skaitau, 
tiesiog piktu, 
ian<kaip pri- 
pje/. paskelbti

kcmisė ištirtų netekėtą Lietu
vos. Estijos, Lattiįt* pagrobi
mą ir žmogaus laisvių bettais- 
vųjų institucijų panaikinimą 
visose tose srityte, kurias tie
siogiai ar netiaMtatfeontro-

Aukštar Gerbiams Pone Re- 
. neturėdamas gali

mybės-skaityti Tamstos reda- 
guojamo laiKraščio, tik dabar 
per kitus patyriau apie “Dar
bininko” , (Nr. 89) atsiliepimą' 
į mano straipsnį paskelbtą 
“Vienybėje” praeitų metų lap- 
krieio27d”

Vienuolikametė dukrelė, kuri 
buvo gretimame kambary, iš
bėgo pas kaimynę. Jos patarta, 
sugrįžo vėl ir per tris lavonus 
persiritusi pasiėmė mažąjį 
broliuką, kuris taip pat buvo 
likęs gyvas.

gam
veikia savarankiškai, nuo
Maskvos. Paskiau ėmė jį sų
Titu lyginti Partija negalėjo ton-atritito, kad besiderant 
jam to atleisti. v ‘ “

Kai karas buvo baigtas, par
tija pasistengė, kad Guin- 
gcumas nepakliūtų į parla-

Sen. JKennedy, dem. iš Mas- 
scchusetts: Turime pranešimų 
apie aktyvų pogrindį krašte. 
Mūsų pačių šalyje lietuviai, 
aukcjari, kad paspartintų sa
vo gimt.jo krašto bylą. Pa
drąsinkime šią dvarią, nes ji

įprasta, patiekdamas audienci
jos dalyvių sąrašus, kaip ir vi
sus kitus, paminėjo ir lietu
vius: “Tikintiėji lietuviai gy
venantys Romoje ir “šv. Kazi
miero” kolegijos auklėtiniai, 
vadovaujami J. Eksc. Mons. 
Vincento Padolskio, Larandos 
tit. Vyskupo ir Lietuvių Kole
gijos prorektoriaus Mons. Tu-

TYLA IR ŠŪVIAI
Tardytojas, kuris nori tuos 

dalykus Išaiškinti, dar ir šian
dien susiduria su tylėjimu; 
žmonės tebelijo ką nors liu
dyti, nes' prisimena likimą 
Parrichoux, kuris tada sakėsi 
liudysiąs, ką žinąs. Bet jam 
liudyti neteko... 1945 lapkri
čio 26 vieųame to kaimo name 
buvp komunistinių partizanų 
tarybos posėdis. Guingouinas 
šiandien ginasi, kad jis ten ne
dalyvavęs; kad* ten galėjęs da
lyvauti tik jo sekretorius. Bet 
faktas, kad tame slaptame po- necbjektyv 
sėdyje buvo nutarta likviduoti pagarbiais 
pėr 24 valandas?

^dnšnką PąlriciM

taisykles, pagal kurias italų 
yra vizuojami mū-ų pasai.

Neteigiu, kad mūsų pasiun
tinybės yra tobulos, nes kaip 
ir Tamstai yra tikriausiai ži
noma, nėra leiĮgva atsiekti to
bulybės šioje žemėje. Tačiau 
keliama joms kritika turi bū
ti pagrista ir konstruktyvi. 
Kitaip, tik iš piršto išlaužtais 
argumentais, jas puldinėjant, 
niekokite neatsiekiama, kaip 
tik sukuriama apatija tarnau
tojų tarpe.

Kas liečia paskiau'“mano 
pavydą, kad pačiam nėra ko 
pasireklamuoti” tegaltii pasa
kyti tiktai, kad jau neskaitant 
kitų pašalinių darbų, mano 
asmeniškai reklkrndi pftnai pa
kanka įprastas kasdieninis 20- 
ties min. lietuviškų transliaci
jų per Ronos radiją darbas.

Patiekiu šias pastabas,norė
damas ne vien'tik apginti sa
vo straipsny išdėstytas mintis

vavimas? Visi lietuviai, ir aš gal tą etiką, asmuo>/ĮniriS 
pirmutinis, būsime labai dė
kingi tam X asmeniui, kuris 
pajėgs sutvarkyti š| mums la
bai svarbų reikalą. Tegul tas

pagrįstos jo lakia fantazija, ir 
absoliučiai neatitinka tiesai. 
Tokių žinių būtų galima iš
vardinti visą eilę, tačiau čia 
tik paminėsiu porą. Pakartoti
nai kun. Mincevičius “Eitoje” 
yra paskelbęs, kad sutvarkė 
lietuviškų pašų reikalą Italijos 
įstaigose. To “sutvarkymo” ta
čiau niekas nepajuto ir proce
dūra įsivyravusi nuo karo pa
baigos ir dabar tebegalioja. Po 
sausio 5 d. lietuvių audienci
jos pas Popiežių, kun. Mince
vičius .“Eltoje” paskelbė kad 
“į kenčiančios..beturiu tautos 
atstovus Popiežius atkreipė 
ypatingą dėmesį” ir kad “Lie
tuvių audienciją aprašė Vati
kano dienraštis ‘L’Osservatore 
Romano’.” Tai irgi neatitinka 
tiesai, nes'“L’Osservatore Ro
mano” neaprašė jokios lietu-

Georges Gu ngouin iš liko šiam įsakymų, elgtis taip, kate jam 
d enum Tuhe kalėjime bepro- patinka. Ir nora politbiuras 
tybės priepuolis. Del to jis bu- reikėdavo, kad jis pultų Orą-, 
vo pergabentas į Tuluzos kli- deur mieste įsitvirtinusias vo- 
niką. Kadangi paciento pade- kiečių įgpląs.jis nepuolė. Jis 
ti> blogėjo, tad jis buvo atteuo^ pradėjo su vokiečiais derybas, 

ir .tie pasitraukė patys. Mies
tas liko "sveikas. Gyventojai

TAUTINIO DIDVYRIO 
DIENOS

"^41 liaudies mokytojas Gu- 
ingouin išėjo į rezistenciją, į 
k o m u n i stinius partizanus. 
1944 jis turėjo savo žinioje 12,-, 
000" vyrų. Karo pabaigoje net 
apie 40,000. Su tokia jėga jis jam nuolatinį atlyginimą už ir Guingouinas.

ne tik artina dieną, kada Lie
tuva vėl bus laisva respublika, 
bet ji taip pat stiprina Jungti
nių Valstybių saugumą.

Šen. Humphrey, dem. iš 
Minnesota: Pone pirmininke, 
mano, viltis-yra ta pati, kurią 
išreiškė Illinois - senatorius 
(Dengias), kad mūsų vyriau
sybė imtųsi griežtų priemonių 
pašalinti šių dienų raudonie
siem caram. •- *

Ferguson, .resp. iš Michiga- 
no, paprašė, kad jo pareiški
mas būtų paskelbtas Recor- 
duose. Jis tarp kitko saki:

imta žuj• s sias mat
14 Tą

šytirtlep

nes aneksijos. Jo- rezoliucija 
buvo Vieningai perduota užsie
nių reikalų komisijai:

Kadangi Jungtinių Valsty
bių doktrina nepripažinti lais
vų tautų pavergimo stiprina 
išsilaisvinimo ' viltis —ir ka- 

Mšskvos tironai uždraudė šią dangi tekia doktrina sutaria 
dieną švęsti Lietuvoje, tad šį gu Nepriklausomybės dekląra- 
svarbų įvykį tenka paminėti cija, Konstitucija ir Teisių į- 
mums Jungtinėse Valstybėse statymu—ir kadangi preziden- 
ir kituose laisvuose kraštuosi

Šen. Hendrickson, resp. iš 
New Jersey: Jokis nukariauto
jas ir jokios despotiškos prie
monės negali pavergti tautos, 
kuri su tekia patriotine jėga 
siekia nepriklasuomybės.
* Šen. Lehman, dem. iš Nev 
Ycrkb, paprašė paskelbti jo 
pareiškimą Kongreso Rekor
duose. .Jis kalbėjo: Lietuvių 
tautos istorija turi daug hero
jiškų periodų. Dabartinis pe
riodas, kai apie jį bus žinomi 
visi faktai ir istorija juos su
rašys, pasirodys herojiškiau- 
sias iš vfeų..-. Nusikaltimai, 
kurie dabar vykdomi Lietuvo
je, bos pripažinti ntaflaiU-

Vasario 16 šventėje daug neetieut: Įvairiais būdais Ame- 
Amerikos kongresmanų sena- rika informuoja pasaulį apie 
torių ir kitų įšymių asmenų piktadarybes Lietuvoje ir mo- 
turėjo progą pareikšti savo bilizuoja pasaulio opinijos mo- 
simpatijas Lietuvai ir linkėji- relines 'jėgas, tikėdama, .kad 
mus, kad'ji greičiau laisvę at- Lietuvos laisvės diena bus.pas- 
gautų. Štai eilė tų Lietuvos bi- kubinta. 
čiulių, kalbėjusių senate:

Senatorius Irving.M. Įves,- 
resp. iš New Yorko, priminė, 
kad Lietuvos ir jes baltiečių 
kaimynų tragiška aneksija 
sunkiai užgula, laisvojo pasau
lio sąžinę.

Šen. Butleris, resp. iš Mary- 
lando: Globalinio konflikto 
plofe Lietuvai ir jos kaimy
nam nebuvo atkreipta tiek dė
mesio, kiek jie buvb verti. Bet 
Šiandien, daugiau nei kada 
nors, mes pažį tame šios tau
rios tetutes svarbumą.

Šen. Saltonsiall, resp. ~ iš 
Massachusetts, paprašo, kad 
Corgressional Reeord paskelb
tų jo pareiškimą, kuriame, jis 
li?tuvKis charakterizuoju taip: 
L i e t u v i ų nepriklausomy
bės svajonė buvo tautas pa
veldėjimo dalis ir ji virto šios 
tautos -būdinga žyme. Tai 
bru žas. kuris negali būti iš
naikintas.

Šen.-Martin., resp. iš Pcnn- 
Sylvania: Mes jungiamės su 
lietuviais maldoje, kad Dievas 
tavo begaline išmintimi pa
greitintų jų išlaisvinimo iš 
.komunistų tironijes dieną ir - .
tad fu mylimoji kraštas pilnai - ■ .■ ■ «-
atgautų garbingą rietą laisvų m >

.v -j ' z”, ■».'. santykius su
Lietuvos atstovais. Tikrai nuo- 
stabus, kad toktaa žinios visai 
vienašališkai buvo paimtos už

- gryną pinigą, neieškant išvis
/ ■ ar jos tikrumoje atitinka tie-

sai ir paštenkfinnt tik puoli- 
. mu buvusio Uetuvos Ministe- 

*w rio prie Kvirinalo. Lygus vien- 
‘ g š a 1 i š kūmas pastebimas ir

“Darbininko” paskelbtame at- 
luMl sihepime į mano straipsnį.

FCŪc ntANK H. sofpvabue «) iraByBi >rik. Kiekvienam ir paviršutiniam
skaitytojui krenta į akį atsi- 
li^rimo užvardinimas: “Siūlo 
Lietuvos atstovavimą atidėti”. 
Mano straiptmy nebup patiek
ta jokių siūlymų, o tik buvo 
stengtasi, kaip aukščiau minė
jau, nušviesti realią lietuviškų 
reikalų padėtį Italijoje. Net 
Tamstos redaguojamas laik
raštis, cituodamas mano žo
džius pabrėžia: “kad Lietuvos 
pripažinimo ir jos. atstovavimo 
klausimą reikia ... laikinai 
atidėti į šalį (red.xpab.)”. Tik
riausiai ir Tamsta sutiksit, 
kad tarp veiksmažodžių reikėti 
ir siūlyti yra tam tikras etimo
loginis skirtumas. Bet palikim 
nuošaliai šiuos subtilumus ir 
eikime prie pačios klausimo 
esmės. Kodėl, jei tai galima nuo iškraipymų, bet- taip 
atsiekti, nėra išgaunamas tas v pabrėžti, įEa$ ir-žurnabs^Į

nius ir pareiškimus, knųkrė- 
vių audiencijos, o tikrai kaip - fijąjs faktais, o nfe tik paprasta 

fantazija. Mes visi svajojame, 
kad Lietuvą reikia išlaisrinti, 
bet, deja, to konkrečiai nė 'vie
nas neįstengiame įgyvendinti.

3) Norėčiau paklausti iš kur 
gi “Darbininko” redakcija taip 
gerai žino, kad “mūsų atsto
vybės tarnąutojai.susipai
nioję diplomatinėse formulėse 
tyli” ir kaip, pagal laikraščio 
išvedžiojimus išeina, nieko ne
veikia? Ar tai tik todėl, kad 

Srit Dougias, dem. iš IHi- iškairšiniais pareigūnais, pa- tie tanmut^ai, ne^^Brfa Bttkr 
neis, po ilgos apžvalgos, £aip remtais Rusijos kariuomene ir 
Lietuva kovojo dėl laisvės, lais- slaptąja policija, —- taigi dėl > Kaaadeje yra 13 prokomuni-
vai gyveno, kaip dabar boBe- to teesie SENATO NCTABTA. stinhi MmMių; jų bendras
vtkat ją naittaa, pasiūlė, kad kad .Kongresas <i> patvirtina tiražas 7
Jungtines Valstybės įstatymo doktriną nepripažinti laisvų ^stis vadovaujami ir reiptis 
keliu paskelbtų^ jog Jungtipės kraštų nukariavimo kaip tarp- 

tautinės teisės, principą ir pa
tvirtina prezidento JtocsevEftto 
ir Trumano* atsisakymą pripa
žinti nukariavimus; (2) pa
smerkia iškibningiy tarptatitL 
nių susitarimų laužymą iv;ag-y 
resijos alėtus, įvykdytus Sovie
tų Rusijos prieš Lietuvą, Esti
ją, Latviją, Lenkiją/ Rumuni
ją, Bulgariją, Vengriją, Čeko
slovakiją; iir (3) grafo prezi
dentą, kad pavestų .Jungtinių 

tas Rooseveltas, prezidentas Valstybių atstovai Jungtinėse 
Triunanas ir jų valstybės sek- Tautose iškelti ten štaoa Bkil- 
retorfti taikos ir karo metu mingų pasižadėjimų taupymą 
griežtai laikėsi šios doktrinos ir agresijos aktas; kad paika-' 
—ir kadangi šita nepripažini- tintų per Jungtines Tautas ri
mo doktrina buvo paversta suotinai priimti Rusijos nuka- 
Amerikcs vyriausybės pagrin- dantų tautų nepripažinimo 
diniu principu ir buvo pagrin- doktriną ir atšaukti pftpėšini- 
das tvarkant santykius su a- mą... (4) kad užsienių retka- 
Mes valstytems — ir kadangi ių komisija kr tam skirte pa- 
Sovietų Sąjunga 'prievarta ir ' ' ~ 
agresijos keliu pagrobė Lietu
vą, &tiją, Latviją ir iškilmin
gus pažadus laužydama pagro
bė Lenkiją, Rumuniją, Bulga
riją Vengriją ir Cekosfovakiją 
pavergdama Jų vyriausybes ir 
beatodairiškai deportuodama 
Jų. piliečių milijonus į vergi-

lauti, kad -tintos
būtų paerištog ’ konkrečiais 
faktais, o tie tik miforihtis la
kia vaizduote. Kitaip mūsų 
laikraščiai niekuo nesiskirs 
nuo mūsų ^priešų laikraščių, 
kuriais yra nntfltoatni mūsų 
pavergtos Tėvynės broliai ir 
sesės. . . r • ? -

Nuoširdžiai dėkodamas reiš
kiu gūlą pagarbą,

Dr. Atasiū GaffiriK..
Roma, 1954 m. / . '
kovo mėn.-6d.

Red. pastabą
pastabos , dei Dr.- J. 
laiško bus Ktame nr.

DAItlN INI AE . '
Beshvriek Aeą . ' • BraeMya U, JMpg

jatkarpa

NEDELSDAMAS ĮSIGYK 
žymiai popigfaitus Tėvų Pranciškonų tekinius:

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, vaizduojanti originahris dokumentais bol- 
ševizmo smurtą ^ Sėtuvių kančias. Ankafiaa tad- ■ >- 
navo $3.00, dabar pardoudama už $L50. a*

J. GAILIAUS,

SUSITIKI MAS 
^APYSAKA,

155 'p.; anksčiau 9U0, dabar nupiginta flti $1.00.

KRINTA JAM ŽMOGŽUDYS
TĖS D£M£

1944 du ūkininkai, vienas 
.vardu Chataigner, kitas Du- 
theil. susipešę dėl tvarto. Su
sipešė taip, kad antrasis buvo 
sužeistas ir grasino teismu. 
Pirmasis bijojo, kad teismas 
priteis jam mokėti sužeista-

DutheUio žmona pažino įsi- 
orovėtius 'ir. pavadino • juos 
vardais. Tada jie. ramiausiai 
nušovė Dutarilį, fo žmoną ir į 

mentą Jis turėjo-tenkintis Li- triukšmą atskubėjusį sūnų, 
moges burmistro kėde: .Joje 
^ėsdavo Guingouinas partiza
no papratimu apsirengęs odi
niu švarku ir prieš save" ant 
stalo parietėdamass revolverį 
Bet 1948 socialistai vėl laimė
jo Limoges rinkimus, ir Guįn- 
gcuinas turėjo atiduoti bur
mistro kėdę. Jis vėl pasitraukė 
į kaimo mokyklą pas^ vaikus. 
Su juo nuėjo tebebuvusi rezis
tento garbė.

SIŪLAS PO SIŪLO AIKŠTĖN 
1952 gruodžio mėn. kompar

tija ėmė vėl Guingouiną kal
tinti partine neištikimybe ir 
piniginiais išeikvojiiųais. Jis 
pagrasino paskelbsiąs kai ką 
a~ie partiją. Ir tada abeji nu
tilo. Lyg tylom būtų nutarę 
vienas kito neliesti. Su 1953 
gruodžio mėn. staiga visuome
nės nuotaika lūžo Guingouind 
nenaudai. Jis buvo areštuotas. 
Euvo suimti ir dar keli jo bu
vę bendradarbiai. Tardytojas 

tarnavimo svetimai valstybei.-'- pradėjo traukti siūlas‘po siū- 
Tokis dabar pasirodė Georgės: lą aikštėn, ir Guingouino. pa- 
Guingouin, buvęs komunistų veiksle blanko jo idealizmas, 
rezistencijos vadas ir Limoges ryškėjo labai ir labai nesimpa- 
burmistras toje pačioje Pran
cūzijoje kaip ir kunigas Pet
ras.

- r Ar maža žmonių suimama? 
- Ar maža atsiduria psichiatri-

> į/n^jė ligoninėje? Tad žinutė 
-apie Guingouiną nebūtų nie- 

; v ku ypatinga, jeigu už jos ne- 
’ išbūtų didesnių, dalykų, kurie 

^nuvedė jį ir į kalėjimą ir į psi- 
T' chiatrinę ligoninę. Dar dau- 

giau: už jps slepiasi likimas 
W to visuomeninio sąjūdžio, re- 

.zistencijos, kurį pašaukė į gy
lį , venimą šis antrasis pasaulinis 

’ karas bei okupacijos.

REZISTENCIJOS AUREOLĖ 
BLANKSTA

Okupacijų metais ir po jų 
kurį laiką ♦rezistencijos var
das visuomenės opinijoje buvo 
šventas. Su juo buvo siejamas 
pasiaukojimas ir didvyrišku
mas, kurio parodė patriotai, 
kovodami dėl tėvynės laisvės. 
Juo daugiau laiko praėjo nuo 
tų kovų, juo labiau-blanko re
zistencijos aureolė. Iš vienes 
pusės tirpo iliuzijos pačių ko
votojų rezistentų, kųipe buvo 

• svajoję išvaduosią kraštą ir jį 
tvarkysią naujais pagrindais. 

' Daugelis jų buvo giliai nusivy
lę, kad gyvenimas eina visai ne 
taip, kaip jie buvo svajoję. To? 
kis buvo ir Kunigas Petras.

Iš kitos pusės ir visuomenė 
pradėjo ne viename rezistente 
įžiūrėti savinaudos, avantiūros 
kriminalinių nusikaltimų ir- ryžausi- ra- 

antasobjek-

tr' šis. nusikaltimas buvo* ’pri- vi^nmei^i realią Uetuyiš- 
dęngtas* tyla. \ _ kų reikalų pdflėtį Italijoje, šio

O 1946 spalių mėn. komu- tikslo ^eitf^mas. straipsnį 
nistinių partizanų vadovybei rėmiau teoretiniais
paliudijus, kad Pradoux. esą išvedžiejima®, .bet - grynais 
nekalti, jie laivo paleisti. Tik taktais.-Dej^.-tie.;faktai neiš- 
1953 mėtų pabaigoje jie buvo vengiam® padieteir -vieną aš
va suimti, ir vienas iš jų .prk Mincevičių-, ku-'
sipažino dėl žmogžudystės. Ar ris, pirmutinis, ypač savo klai- 
taį jje padarė savo valia ar diiaai^iBBSr-lįelbiinais. “Elto- 
Guingcuinė'įsakyti, dar nei& je”- -ir sukūrė-mūsų-visuome- 
aiškinta. Tačiau buvo suimtas nes tarpe tą klaidingą vaizdą

(k’fd.y • apie-Lietuvos* reikalus Italijo
je. Pažymiu, kad asmeniškai 
neturiu nieko prieš kun. Min
cevičių. Tačiau jekiu būdu 
jam negaliu, pritarti kada 
skelbia fipias,' kurias yra tik labes’



j.*:’--

Savomis temomis

—- Žffitėk, kad arklio nepri- 
gmtyiumei.

— Ko?
1 •-*- ŽitaSk, Štai ir Cbanovas 
i 4&t nuvažiavo, *- sakė Ma
rija Vasfljevna, pamačiusi iš 
toto ketvertą arklių. Rodos, 
•—• •• -•-? "99- - -F-yrl-r-a-■ •* • 'ma ten jb važiuoja:

— Jisai. Tur būt, Bakvisto 
nerado:. Na, ir kvailas gi, kad 
ten nuvažiavo, JriE Čta trimis 
varstais arčiau.

<■ Privažiavo up£ Vasarą tai 
tUMPO BMEEM UpOOmSy Kun 
lengva perbristi, ofigirug-

ri jai grėsė kaip ir kiekvienai 
Jievos dukrai. Ne viena kitą 
jos neišvengė; Marijai tiko jos 
išvengti, nes nederėjo Dievo 
Sūnui gimti iš nuodėmingos ar 
buvusios kada nors nuodėmėje 
motinos.

Lietuvių tauta yra ypatingu 
būdu pavesta Marijos motiniš
kai globai. -1951 metais Lietu
vos vyskupai, gyveną laisvame 
pąsaulyje, susirinkę j Romą 
gegužės mčn. 13 d. lietuvių šv. 
Kazimiero Kolegijos- kopro
je, paaukojo Nekalčiausiai Ma
rijos širdžiai Lietuvą i# visą

Savų reikalų kiekvienas laikraštis turi daugiausia, bet apie 
juos mažiausiai rašo. Suprantama, laikraštis tarnauja ne sau, 
bet visuomenei; be jos negalėtų išsilaikyti ir nebūtų prasmės jo 
ne leisti. Dėl to kartkartėmis pasibeldžia ir į visuomenės kiše
nę, neskaitant prenumeratūros, kai galas su galu sunkiai susiei
na. O lietuviškiem laikraščiam išsilaikyti šalia didžiosios šio 
krašto spaudas nėra lengva. Kiekvienas mūsų laikraštis, kokios 
krypties jis bebūtų, kovoja su finansiniais sunkumais, norėda
mas ir toliau tęsti kultūrinį darbą lietuvybei palaikyti. Bet., ar 
visi tai pripažįsti ar bent supranta?

Bšeatend a» seeona <tiaas matter at BrooHjm, N X May 25, 1951, under 
tte Act et MM 3* 1879. originally entered as second d«« matter

< j M Boston, Mass. September M; 1915.

Kartą užėjęs į redakciją judrus mūsų visuomenės veikėjas, 
tarp kitko, nepiktai ir nepriekaištaudamas, pareiškė, jog laik-. 
raščiai pirmon vieton stato savo reikalus, o ne visuomenes. Pa
vyzdžiui, skelbimai Vasario 16 minėjimui esą menki, palyginti 
su laikraščių rengiamų piknikų garsinimais. Iš tikrųjų pastarie
ji didesnėmis raidėmis surašomi Bet kiek prirašoma apie pasi
rengimus Vasario 16 dienai minėti ir pačius minėjimus. Tunika 
tai beveik du mėnesius. Pagaliau, priklauso nuo kiekvienos vie
tos, kaip ji pati garsinasi.

Kas “Darbininke”-sekė Clevelando lietuvių Vasario 16 šventės 
pranešimus, gąlėjo pastebėti, kad buvo jie rūpestingos rankos, 
gerai ir gausiai laikraščiam .pateikti. Galėjo ir kiti taip daryti— 
puslapiai buvo atviri ir neapmokami. Bet jei kas patenkina su
kalti sausą, trafaretinį skelbimą, led ir apmokamą— jo reika
las. Kaip kas sugeba, taip reklamuojasi. Viena pati redakcija 
negali visų išpūsti, nes tų visų prieš Vesario 16 šventę būna 
pūna Amerika, kur tik laikraštis pasiekia. Nuolat garsinami ir 
kiti kultūriniai ir kitokie parengimai. Ar kas suskaito, kiek laik
raščiai visam ton priminti paskiria vietos, o redakcijos na
riai — darbo? Bet— gal tai nekoftariais darbas, nelygus kitam?

jie v^į šviestų savo krikščio- 
ir didžia- 

dvariškuniur kad šeimos gyve-

apkaJbibėti, sent Visa taitik 
pw»«h lumyftMM .’

— Aš nežtao.. ką kiti tol* 
ba, tą tr aš. -

Simonas netikėjo mokytojai. 
Visada TvjtePta
Vis Rems atrodė, tod ji per
daug didelę algą dMdį>-

kaičiusios mųtinos. -
Kaip visos malonės tom- 

nėms, taip ir ši ypatinga malo
nė Marijai buvo Dfevo suteik-

jfcjumspasnkys”{Jo23).Bū- Arini 
kime tikri, tad Marija myli moi 
mus karščiau negu betkuri že- i vi&a

mų ,be įdomių pažįstamų. Ir 
kaip būtų baisu, jei ji įsimy
lėtų!

— Laikykis, Vasfljevna! 
va jie keliasi į kakių..
Mokytoja ji pasidarė iš* rei

kalo, nejaūsdama jokio pašau
kimo; ir niekuomet ji negalvo
jo nei apie pašaukimą, nei apie 
švietimo naudą, ir visada jai 
atrodė, kad pats svarbiausias 
dalykas jos darbe ne mokiniai, 
o egzaminai Kada čia spėsi gal
voti apie pašaukimą, apie švie
timo naudą? Mokytojams, ne
turtingiems daktarams ta feld- 
čeriams, kurie visada labai už
imti, netenka net srtvo nusira
minimui pagalvoti, kad jie dir
ba dėl idėjos, liaudžiai, nes v- 
są laiką jų mintys sukasi apie 
rūpesčius dėl duonos kąsnio, 
dėl malkų, dėl Uogų kelių, dėl 
ligų. Gyvenimas ilgas ir sun
kus, ir tik tokie sunkvežimių 
arkliai, kaip Marija Vasfljevna, 
galėjo Bglau ištverti. KM gy- 
vi, nervingi, tąjuoBigi, mine 
kalbėjo apie pašaukimą, apie

UDrraiti treko BeMkttaS KreMK Vyr. nd. & StaMMte
Stralpantas M tarepondendjaš redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 

ctnįponta sšMįnMsi ir gražinami flirtai autoriams prašant. 1 
Syti strafeĮiĮŪ nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone.. Už 
ui ir kalba redakdja neatsaką

patingu būdu nukreiptom 1 Še* 
tuvių rankomis pastatytas Ma
rijos šventovės ar altorius, ičia 
sudėkime-Marijai sava maldės 
ir sava meilės pareiškimus. 
Prašykime, kad DangiškojĮM®- 
tina ištiesiu savo pagalbos ran
ką visai lietuvių tautai ir iš
vestų ją i šviesesnį rytojtį kad 
Lietuvai vėl sušvistų laisvės 
saulė. - ■ :
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Žinome, kad didelio kultūrinio darbo ėmėsi Lietuvių En
ciklopedijos leidėjos ta redaktoriai. Vertiname jį ir remiame. 
Reikia tik pasklaidyti “Darbininko” komplektą ir suskaičiuoti, 
kiek ten buvo rašyta. Maža dar? Iš tikrųjų, gal reikėtų daug’au, 
kad redakcija gautų bent vifeną išleistos L. K. tomų... paminė
ti. Redakcijos lentynose jo nėra. Vadinasi, ir rašykite, ir garsin
kite, ir patys dar pirkite. O, rodos, kiekvienas laikraštis dtaba 
irgi kaKūrfaį darbą* visuomenės paramos.

Kitą kartą bus dar keti pavyzdžiai.

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
dogma yra didelė paguoda ti
kintiesiems, nes jiems pastato
mas prieš akis žemėje įgyven
dinto augščiausio nekaltumo 
paveikslas ir pavyzdys. Ji yra 
drauge mums paraginimas ir 
padrąsinimas kaip galint iš ar
čiau tuo nekaltumo pavyzdžiu 
pasekti. Į Štai kaip tik šv. Tė
vas atkreipia mūsų dėmesį Ma
rijos Metų enciklikoje, raginda
mas* uoliau ir ištikimiau laiky
tis Dievo įsakymų, kurių nepai
symas šiais laikais yra tikrai 
didelis. Nesekti Marijos jos 
nuostabaus nekaltumo keliu, 
vengiant net mažiausios nuo
dėmės, reikštų garbinti Mariją 
tik tuščiais žodžiais. Būdami 
Marijos vaikai, mes privalome 
kiek galint stengtis būti pana
šesni į savo dangaus Motiną, 
nes jdk ir natūralinėje srityje 
vaikai bendrai išreiškia savo 
motinos bruožus. “Kaip kiek
viena motina išgyvena malonų 
jausmą, pastebėjusi kad jos 
vaikų veide tam tikru panašu
mu atsispindi jos pačios veido 
bruožai, taip ir Marija, myli
miausioji mūsų Motina, neturi 
jokio didesnao troškšno bei 
jokio didesnio džiaugsmo, kaip 
matyti, kad tie, kuriuos ji prie 
savo Sūnaus kryžiaus prisiėmė 
kaip savo vaikus Jo vietoje, sa
vo mintimis, žodžiais ir dar
bais išreiškia jos dvasinį pa
veikslą bei savumus”, rašo šv. 
Tėvas Marijos Metų encikliko
je. Norėdama gi mus matyti

— Neseniai, fid,'žemajame, — Kata? ts fla pravažiuo- 
mokyklą statė. Dieve mario; Jco sto. NeMbai čia gilu.
tik čia. nebuvo’ — torė latsi- 
grįždamas Smonas. 7 •'

— O kas? ’ ■
-—• tiakb, pirininhAąįt'■7 
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$650 && Marijos Metai, Brangiau^ lietuviai gafi nevaržomai ytak- 

ęieji, tebūna minns visiems 
ta dQ Kristaus, žmotojos Grf- basinio atsinaųjintoio metai, 
bėtojo, nuopelnų, tiesa, dar bu- prie pilnutinio gyveni-
sainų Tokiu būdu Marija iš- mo Dievo malone. Tegrąžina ji

tus, — tikra kankynė su tuo 
vateSumt...

Kaliošai ir batai buvo prisi
sėmę vandens, suknelės padal- 
kos, apsiausto skvernai, viena 
rankovė buvo sušlapę ir nuo jų 
varvėjo vanduo; cukrus ir mil
tai'pasirodė taip pat sušlapę, 
ir dėl to ji labiausiai nusiminu
si. Ji tik laužė rankas ir kal
bėjo:
a — Ak, Simonai, Simonai!^ 

Koks tu, iš tikrųjų...
Per geležinkelio pravažiavi

mą buvo nuleistas buomas: nuo 
stoties ėjo greitasis traukinys. 
Marija VasOjevna, visa drebė
dama iš šalčio, stovėjo ir lau
kė, kol pravažiuos traukinys.

Iš tolo jau buvo matyti Via- 
zovo — ir mokykla žaliu sto
gu, ir bažnyčia vakaro saulės 
apšviestais kryžiais; stoties 
Janguose taip pat attoptodė jo 
saldė ir iš garvežio rtįto ru- 
žavi dūmai.. Ir jai atrodė, kad 
viskas apfink drebėjo iš šričio.

6tai jfe — traukinys; saulės 
apšviesti langai raudoni, kaip 

----- .. , __ ___ _ tažnySos kryžiai, net akį ve- 
MškM* <®ad Dievui, peri- trehate-i- rb>. Vieno pinnoaioB klasės va-

riįgė fr totar ligi parito VIa- Mtoto Vas&jevna pajuto* jog gono tarpduryje stovėjo ponia, 
bo^tygite hMtoa, Nebe- tolias vanduo >a ko Marija Vasiljevna žvilgterėjo į 

ją: mprina? Koka panainraas!
Narį K atstoto- * IMtaia turėjo tokius pat pid- 

kšas plaukus, tokią pat toėklk 
ir taip tanki galvą. Ir Ji pteną

Urnoms, ieškojo, kur arčiau 
ir sausiau, čia važiuodamas 
per pievas, čia pakluonėmis; 
bet ten, žiūrėk, kaimiečiai ne
leidžia, šičia vėl šventiko že- 
mė, čia nėra pravažiavūno, čia 
vėl Ivanovas aj^asė pirktą 

'tITTITITTTMTTTTTKITTITITTTTII ITTTtTTTITTITITITTTT1? dWSri> Ž®»ę grioviais. Ir VIS 
tekdavo grįžti atgaL<

Atvridavo į Žemąjį liestą- 
Šalia smuklės, ant mėšluotos 
žemės, kur dar buvo sniegų 
stovėjo vežimai: vežė didelius 
butelius su staos rŪgįttimL 
Smuklėj buvo daug žmonių 
beveik visį vežikai, sklido deg
tinės, tabako ir avių kailio 
kvapas. Visi balsiai kalbėjo, 
trankė durimi^ UŽ sienos be 
paliovos grojo armonfirifis. 
Marija VasOjevna sėdėjo ir gė
lė arbatą, šalta kaimie&d, iš 
prakaitavę nuo arbatos Ir tvan
kaus smuklės oro, gėrė degti
nę Ir alų

— KJautyfc, Kuzma! — pa- 
rigjndsvo kartas nuo karto. —- 
Ko reflda’ Padėk, Dieve! Jo
nai DimitriSSau, aš už tave! 
žKfcėk, kūmai!

Mažo ūgio mužikėlis su juo
da barzdde .seniai jau girtas, 
staiga štytšSai nuArikė.

— Ko keSdesi? Ti! -- atsi
liepė S&noms, — ar nematai:

—. Sena varna!
« — Mes niėko... — susigėdo 

mažasis mužikėlis. Dovano
kite. Mes juk už savo pinigus, 
o panelė už savo_ Sveiki!

— Sveikas, — atsakė mo
kytoja.

— Labai jums dScojame.
Marija Vasiljevna gtoė arba

tą su malonumu ir pati išrau- tanito teverta. Negmai žmones 
do, kaip tie vežikai, ir vėl gal
vojo apie maficas, apie sargą...

— Palauk, bičiuli! —- pasi
girdo iš už kito stalo.

— Mokytoja iš Viazovo... 
žinom! Gera panelė.

— Padori!
Duris vis tnuritiojų vieni iš

eidavo, kiti įeidavo. Marija Va- 
stijevna sėdėjo ir galvojo z vis 
apie tą patį. O už sienos ann<4

senimas galėtų džiaugtis gerai 
praleisto gyvenimo vaisiais, su 
viltimi laukdamas atlyginimo 
už savo darbus.

“Be to, rašo toliau šv. Tė
vas Enciklikoje, temaldauja vi
si, prašydami Dievo Motiną 
duonos alkaniesiems ir teisybės 
prispaustiesiems, tėvynes trem
tinėms bei išvietintiesiems (iš
varytiems iš savo krašto), sve
tingos pastogės benamiams,, 
prideramos laisvės neteisingai 
sugrustiems į kalėjimus ar kon
centracijos stovyklas, išsiilgto 
sugūžimo tėvynėn tiems, ku
rie, tiek metų praėjus nuo pas
kutinio karo, dar vis tyliai ken
čia ir aimanuoja nelaisvėje, 
spindinčios šviesos džiaugsmo 
akliesiems kūnu ir dvasia. Ir 
visiems, gyvenantiems tarpusa- 
vėje neapykantoje, pavyde ir 
nesantaikoje, teišmeldžia jie 
broliškos meilės, sutarimo ir 
to darnaus sugyvenimo, kurs 
remiasi tiesa, teisingumu bei 
gerais tarpusavio santykiais.”

Ypatingu būdu šv. Tėvas ra
gina melstis už katalikų Baž
nyčią, kad visame pasaulyje jai 
būtu leista džiaugtis jai pri
klausančia laisve. Mes labai ge
rai žinome, kokie baisūs perse
kiojimai siaučia prieš katalikų 
Bažnyčią daugelyje kraštų 
Mes lietuviai tai žinome ir.iš 
savo pačiu patyrimo ir todėl 
mūsų maldos į Mariją, prašant

(Nukelta į 5 psl.)

lietuvių tautų Tad mes ypa
tingu būdu galime tikėtis ir 
laukti, kad Marija savo pagal
bos mums neatsakys.

Mūsų maldas į Mariją turi 
ypač pagausėti jos garbei skir
taisiais mėnesiais. Tai gegužės 
ir spalio mėnesiai, kurie lietu
vių pamaldume į Mariją užima 
pirmaujančią vietų Ne tik baž- 
nySose, bet ir šeimose yra 
mėgiamos gegužinės ir rožan-i 
činės pamaldos. Negalėdami 
dalyvauti bažnytinėse pamal
dose, ypač Marijos metais jų 
niekuomet neapleiskime savo 
šeimos židiny. Jos sujungia 
šeimas stipresniu ryšiu, jos su
artina kaimynus, tos bendros 
maldos dalyvius.
; Mes turime daug ko prašyti 
Marijų Šv. Tėvas ragina ypa
tingai melstis už Šių dienų jau
nimų kad tarp daugybės pa
vojų jis augtų kūnus, skaistus 
įr nesuteptas: kad jis nenu- 
kryptų į tai, kas žrito^ą ir blo- 
įų-.-.bi^- kryptų <ūę ;įfąiį kas 
gražų, kas šventa, meilės 
tą įjr d^suių ;?

Jis rągina inetetis už vinis

Būti Žmona? Rytą šalta, nė
ra kam pakurti krosnies, sar- 
gas fcažiRir išėjęs; mokiniai jau 
brėkštant susutoko, primynė 
snięgo ir purvo, triukšmauja; 
viskas taip nepatogų nejauku. 
Jos botas iš rieno kambario, 
<Sa pat ir virtuvė. Po pamokų 
kas <fieną skauda gaOtvų po pie
tų ąnucŠia po krūtine. Iš mo
kinki reikia rinkti pinigus mal
koms ir sargo algai, ir atida
vus juos mokyklos* globėjui, 
maldauti šito- sotaus ir stor
žieviško mužiko, kad jis, dėl 
Dievo meilės, atsiųstų malkų 
O naktį sapnuojasi kaimiečiai, 
epaminai ir sniego pusnys. Ir 
nuo tokio gyvenimo ji paseno, 
suprastėjo, pasidarė negraži, 
kampuota, nriiegrakšti, tartum 
visa pripildyta švino. Visko ji 
bijo, gėdinasi. Tarybos nariui 
ar mokyklos globėjui įeinant, 
ji atsistoja ir nedijsta atsisės
ti, o kalėdama apie juos gar
bingai sako: “jie.” Niekam > 
mpąttaca, o gyvenimas slen- 
*a nuocNKsmų oe uraųgMos Kiepni uarvą, grenai 
wuag**woų re sremų myiav*- careo ir meoosro wųi

orams tarpusavio meilę, taiką 
tautoms Jr daraų sugyvenimą 
visiems visuomenės riuogs- 
nįams t. '

Skelbdamas Marijos Metus, 
šv. Tėvas ragma tiktočiuosius 
geriau susąpažini su Nekalto 
Prąsidėjimo dogma per sakyti
nus ta tema pamokslus ir ruoš- 
tinas paskaitas, kad tuo būdu 
•tūrinčiųjų maldingumas į Ma
riją kasdien vis !*biau įslieps- 
notų ir augtų ryžtas vis uoliau 
sekti savo dangiškosios Moti
nos pėdomis. Jis ragina taip 
pat lankyti įvairias Marijos 
šventoves, jos garbei pašvęs
tas bažnyčias ar altorius.

Kiekvienas kraštas turi to
kių Marijos šventovių Pasauli
nio garso yra Liurdos ir Fati- 
ma, kurios kasmet sutraukia 
šimtus tūkstančių tikinčiųjų

Marijos šventovių nestigo nė 
Lietuvoje. Šiluva, Aušros Var-
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Literatūrinė

bos polinkis seną linksnių vie
toje vartoti atitinkamus Šoks
nius su prielinksniais. Dėl to 
tiek žemėje, tiek ir aat žemės

Literatūrinę programos dalį 
atliko Daiva Nssragytė, pa* 
skaitydama keletą savo eilė
raščių. Tai graži Sėtuvių poezi
jas atžala, talentingai besirešš- 
kianti savo lyrika musų peno- 
tfifcoj. Bostone Liet Rašytojų 
Klube Daivos Nauragytės pasi
rodymas buvo nuofirdžfad pa-

Kai aototiš atetaa į pasaulio širdį, 
O širdis pro sapną žingsnių tų negirdi 
Ir Įsagas man šankia S juodos tylės: 
— Tartam žvytarys stovėki ant neles!

Ir Hansas ošten dūžtant bangų, 
Ir aaan daros baisiai fiAdtia ir bangu. 
Ir man rėdos, tartam okeanas kyla 
I tą žemės nakt^ į tą juodą tylą.

nizmas” kaip k*;ant stale. Tai Kurie šaltam kape užmigom: 
kas kad Mažvydas to kiti se
nesni autoriai raže “kaip dan
guje, taip ir žmonių
kalboje yra to takių posakių: 
k»ulė tvarte dvokia, stale kve
pia; benfetis tirge sėdėjo; P®” 
kabink kepūrę vagy. Šiandien 
visur čia dagiausiai varto jame

Odenas medžio kelme. 
Nejaugi tu visos Žmonijos 

Dfevas?L

ti ,terminus as vertimus tiks
linti bei tobulinti reikia tik 
sveikinti. Vėlesni religinės ter
minijos tobuHntojai beSt Ylos 
darbelio apie liturginę termini
ją apsėsti negalės.

Nuo 1337 fiti 1950 m. daly
vavo Be&vių daflės parodose 
Latvijoje,Estijoje, VbHrtfjoje, 
Ctefijeta ir Nev Yortfe 1988 
ttų lietuvių Dailtninkų Sąjun
gos parodoje- gavo premiją už

Trecią valandą švinta padangė 
, rytų,

“Didžiosios kryžkelės” eilė
raščiai susfcirstytiį Wis sky
rius., Naują Brazdžionį mums 
atskleidžia šie skyriai: Griuvė
sių gėlės, Paryžiaus paletė, 
Ekskursija j UNO, Kontrastai. 
Kituose skyriuose (Didžiojoj

Ir tad paskatiniai žiburiai užges, 
tek pmnafio širdžiai pro mirties bangas, 
Sauk, kaip marių paukštis, skrisdamas prieš vėją. 
— Tai naktis imteta, tai aušra artėja!—

tik pirmas yra senesnis, o ant
ras naujesnis. Mat naujovės, 
pasirodo, kovojama su senove 
ne tik šiaip gyvenime, bet ir 
kalboje.

Sutinku su autorimu, kad 
geriau sakyti. Tėve, dangaus 
Dieve, negu Tėve, iš dangaus 
Dievfe. Bet abu šie vertimai nė
ra tikslūs, jie ne visai atitinka 
originalą Pater de coeife Deus. 
Pažyminys dangaus- ar iš dan
gaus turi priklausyti nę pažy
mimajam žodžiui Dieve, bet 
Tėve. Plg. angį. God, the fa- 
ther of heaven. Todėl lietu
viškai galėtume sakyti: Tėve 
dangiškasis, Dieve arba Dan
gaus Tėve, Dieve.

Tokių smulkmenų gal gafi- 
ma būtų pastebėti ir dar kele
tą. Bet tai, kaip mmąįiuį yra 
greičiau autoriaus patarėjų ar 
kitų šaltinių įtaigojimo pasek
mė. šiaip jau Storio Ylos pas-

Kiek bažnytinė terminologija 
yra svarbi kasdieninei gyvėji
mo praktikai, rodo neseniai iš 
spaudos išėjusi
Stasio Ylos knygelė “Liturgi
nės terminologijos klausunu.”

Knygelė labai akivaizdžiai 
parodo, kad lietuvių religinė 
terminologija yra dar labai pa
drika, nesutvarkyta. Pvz. vie
toj lot. vtigo, angL virgin var
tojanti net keturi lietuviški ter
minai: mergaitė, mergelė, pana 
ir panelė. Kiti terminai arba 
lotyniškų sakinių vertimai yra 
labai nevienodi Vieni rašo vie
naip, kiti kitaip. Kartais seni 
terminai keičiami naujais, pas
kui vėl grįžtama prie senųjų ir

Klubas savo nariui pagerbti 
kovo 6 d. Lntemadouaiinio In
stituto patalpose surengė išk3- 

■ mmgą susirinkimą ir vaišes. 
Posėdžių kambarys buvo pa* teigė m Br. 
puoštas keletą daH. V. Vizgir
dos būdingesnių tapybos dar-

J<m. eroti nepaprastai' rytietei 
iškelia PULGIO ANDRIUKO 
plunksna premijuotame velkate

kžm jo “Veto” arba "Laisvės ga ir “gėlos gėlė ir skiedžia
obeliską.” žiedą, žydintį prakeikimu.” Ten

Taip. Bet ten Brazdžionis žycK to šėtono šypsena... Braz- 
buvo ne tiek poetas, kiek orą- džionis visoms toms baisioms

Tau Kalėdoms dovanų salonai 
siūlo

Tartum pasakų princesei 
batukus,

Išrašytus aukso ir sidabro 
siūlais...

autorių vaikštinėjantį po Pa
ryžių. Brazdžionis Paryžiuje 
nepaklysta. Jis ir čia lieka 
tremtinys, kaip ir visur kitur. 
Tai gražiai įrodo “Kalentų do
vanos.” Efiėraštis perdaug iš
tęstas (užtektų trijų paskuti
nių posmų), bet vienu posmu 
išsako visą tremtinio credo 
(paskutinė eilė mano pabrauk-

Stasio Ylos knygelė pasirodė 
kaip atsakymas kritikui, kriti
kavusiam (Lux Christi, 1953 
m. Nr. 4) neseniai jo išleistą 
maldaknygę “Sveika Marija.” 
Kritika nevykus, nes paviršu
tiniška ir priekabinga. Kriti
kas bara maldaknygės autorių 
daugiausia už kalbines naujo
ves, nepašitikrinęs, kad dau
gelis jų nėra jokios naujovės, o 
jau seniai kitų autorių vartoti < 
dalykai ar net paties arkivys
kupo J. Skvirecko vartojamos 
šv. Rašto vertime. Kritikos 
priešingybė yra atsakymas kri
tikui. Užuot kalbėjęs bendrais 
ir nepagrįstais šaltiniais, mal
daknygės autorius parašė išti
są studi jelę liturginės termini
jos klausimu. Tai jau nebe po
lemika, bet mokslo darbas. Kai 
kurių terminų, vartojimą auto-

HMM* «■*»**» ~i#ia|nWUwMuo.
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dųtarą titakl . Perdaug regiu aš ašarų ir 
■v" kraujo,
Perdaug titanai dieną

gteda buvo Lietuvos Dai&ūn- 
ką Sąjungos pirmininkas. 
1940-1944 buvo paskirtas Vil- 
ritaui Dailės Akademijos in- 
spektoriun, o vėtisu direkto
rium. Akademijoje dėstė tapy-

tajko tov tatife priputoti, tei
to štai poeto lyra vėl nuo- stogai, daro (nors fiaip viskas 

įstabiai suskambėta Rašytojų paė joau ineias).
Draugijos premijuoto! “Didžio- - ..MMMtada mšd ne vtea tik 
joj kryžkelėj”. Idant pabustu- menti. Ai rašo ir kovai, nes 
me, “kurie šaltam tepė užmi
gom.” .

Dar mokydamasis Biržų 
gimnazijoj, Brazdžionis jau bu
vo pripažintas talentas. Tai į- 
vyko baigiantis pirmąją"* Lie’ 
tavos nepriklausomybės de* 
šimtmečhn. Tada pasirodė ir jo 
pirmosios dvi knygos. Pačioj 
pirmojoj, be Bernardo BTaz- 
džionio, dalyvavo dar ir kitas 
gimnazistas — Kazys Aukšti
kalnis (vėliau nustojęs rašyti, 
nors ir buvo gabus).

Antrajame nepriklausomy
bės dešimtmetyje Brazdžionio 
poezija sužydėjo gražiausiais 
žiedais. Tie žiedai nevysta ir 
šiandien, šalia jų prasiskleidė 
ir nauju žiedų, kuriuos randa
me minėto] “Didžaojaj Kryž
kelėj.” .

Ape Brazdžionį galima kal
bėti labai daug. Daug apie jį 
jau ir kalbėta. T& vis dar per- 
mažaL Nes Brazdžionio poezi
ja — plati to vertinga. Ir nie
kas kitas iŠ beturiu poetų nėra 
toks gausus žavo knygomis.

Aš čia pasitenkinau tik 
trumpu “Didžiosios fcryžkęlės” 
pammėjimu, nors to apie šią 
vieną knygą įgalima būtų ra
šyti labai daūg.

‘TSdžioJ kryžkelė” nepa
prasta'tuo, kad joje randame 
naują Braafimuį (to dalį seno
jo!. Nauja&‘ Brazdžionis — 
poetas kovotojas, satyrikas to kryžkelėj, Brangieji akmenys) 
lyrikas. Kovotojas prieš ibelą, pasibko tas pats, seniai mūsų 
despotiją jėgą to smurtą. pažįstamas, bet vis mielas,

Tai mtiEo naujo, — galėtų Brazdžionis.
karksa pasakyti. Brazdžionis Griuvėsių gėlės tiesiog to 
to anks&au kėlė balsą prieš kalba apie: gėles, pražydusias 

Spaatos atgavime 50'metų melą to smurtą. Tik prišmin- karo griuvėsiuose. Bet ten aU;
sukakties proga Chicagoje nu-

Bet kaip eisi tu su jais 
tremties takus?

Kitas to skyriaus eilėraštis, 
‘Paryžiaus gaidžiai”, papras
tai katoant, tai poezija, kokios 
mums reikia. Ji gyvernmi&a 
ir išsako žiaurią tiesą. Pasku
tinis posmas:

(Atkelta iš 3 psl.) 
tėvą, brolį, jų butą Maskvoje, 
akvariumą su žuvytėmis, viską 
ligi smulkmenų. Staiga išgirdo 
fortepiono garsus, tėvo balsą 
ir pasijuto tokia pat, kaip ta
da, jauna, graiži, išsipuošusi, 
šviesiame, šiltame kambaryje, 
artimųjų tarpe. Ją užplūdo <fi- 
dtios laimės ir džiaugsmo jaus- f 
mas. Ji susiėmė delnais smil-. 
kinius ir sušuko švelniai, Inai- , 
dingai;

— Mama!
Ir pravirko pati nežinodama 

ko. Kaip tik tuo laiku pro ša
lį važiavo Cbanovas savo ket
vertą arklių. Pamačiusi jį, įsi
vaizduodama savo laanęi, ku
rios. ntekuoinet nebuvo, šypso
damos linkčiojo jam gaiva, 
kaip artima to lygi, to rodėri 
jai ,kad danguj, languose to 
iMCBiuooB spmm yjBJanne, jos 
džUtagsmas. Taip, Tripiradn nA- 
mtoū jos tėvai, niekada ^ ne
buvo mokytoja, tai buvo tik 
figas, sunkus to keistas sapnas, 
o dabar fi nubudo^...

—- Sėsids, Vasfijevna!
- Ir vėl viskas išnyko. Pama
žu JoBėsi buomas. Vtaa drebė
dama toaurttaguri BšaiSo, fi 
sėdosi į ratus.

aUtarius- griėjo taip greit to 
tas, nes bažnytinius tepnanus daug surasti šaltinių to 
turi vartoti ne tik mokyti spe- tiek smukti medžiagos č» 
ctaltetat hpt ir paprasti žmonės, Amerikoje. Tai yra pavyzdys, aat su kilmininku. Ir tai nėra 
dalyvaudami bažnytinėse apei- reikia tos rūšies darbą polonizmai, bet natūralus kal
bose bei namaldose. • •: Aibti.

Ruošdamas savo mažąjį 
maldyną, autorius dirbo irgi 
labai rūpestingai ir atsidėjęs— 
net septynerius metus. Tarėsi 
su įvairiaiis teologais ir naudo
josi žinomo kalbininko pagel
ta. Tai yra kelias, kuris dabar
tinėmis aplinkybėmis yra pri
valomas kiekvienam autoriui, 
tos rūšies darbą dirbančiam. 
Suprantama, kad maldyno au
torius turėjo pats apsispręsti, 
kurį iš kelių pasiūlymų pasi
rinkti. Kitos išeities nebuvo. 
Kiek tai liečia kalbinę bei este
tinę maldyno pusę, autorius 
stengėsi eiti su gyvenimu, t 
y. žiūrėjo, kad kalba būtų ne 
tik taisyklinga, atitiktų šių die
nų reikalavšnus, bet kad ji bū
tų ir graži. Taip elgėsi viri rū
pestingesni lietuviškų malda
knygių ruošėjai, kaip preL 
Dambrauskas, kan. Sabaliaus
kas^ prel. Bartkus ir kiti. Visi 
jie arta patys taisė, tobulino 
kalbą, arba kvietėsi kalbinin
kus. Tobulesnę maldaknygę 
galima būtų paruošti tik turint 
galutinai sutvarkytą religinę 
terminiją. Jai gi sutvarkyti 
nepakanka vieno teologo ir vie
no kalbininko. Tokį darbą dir
ba paprastai specialistų ir kal
bininkų komisija. Deja, mes 
jos, rodos, nesami turėję ir 
tufbūt negreit dar turėsime.

Be abejo, ir St Ylos maldy
nui bei jo apologijai “Liturgi
nės terminijos klausimu” ga
lima kai kas prikišti ar su kuo 
nesutikti Bet dėl tU “trūku
mų” kaltas ne vien autorius, o 
ir tto patarėjai ar šaltiniai, ku
riais jis naudojos.. Pavyzdžiui 
“Liturginės terminijos., klausi
mu” autorius, matyt kalbinin
ku patikėjęs, teigia, kad posa
kis ant žemes (.rkaip dangu
je, taip ir ant žemes) yra polo*

gos to dailės mene parodą, fi- 
teratūros bei murikos vakartį ir 
atitinkamą minėjimą jaunimui.

Uetarigkos Knygos Ktiifcnj 
Chicagoje artimiausioje ateity
je ruošiasi išleisti: Pauliaus 
Jurkaus — “Pavasaris prie 
Varduvos” to Nelės Mazalaitės 
— “Saulės taką” — romaną.

Prieš lm Dietavota prot. 
Stasys MoeusHs buvo apdo
rojęs filoterfljos i terminbtogi- riūst ąpžyelgė nuo pat pirmą
ją. Medikai, technikai, teisi- gjfot fietuv^kos knygos pasiro- 
zunkai rinko savo (fyjoo, mm Martyno Mažvydo
srities terminų re&afan, tačiau tnik>| gjta terminų vartosenos 
nebuvo girdėti, kad .kas nors fefnriihė. Apžvalga yra gal pati 
panašų darbą būtų dirbęs teo- ^ao darbo dalis
kginėą ar apskritai bežnyti- - •
nes terminologijos srity. O ši 
sritią nemažiau* svarbi ūž ki-

Apie daU. Vflrt Vtogtodą to 
ta kūrybą kabėta te-

a SU

cmhibbmBO gyvcnnra ir cd«bk» 
ttnzoooBinas jp Kury utį. Aun- 
kydamas į Santvara kalbą, » 
KsnuvtniiKas jbkbe * meno 
Tefldbnę gyvenimui.

Iš kitų to paties skyriaus ei
lėraščių pirmoj vietoj paminė
tini — “Skaičiai” (poetine 
“aktualija”) ir “žolė” i(klasinis 
eilėraštis).

Paryžiaus paletė vaizduoja

Stasius Būdavęs baigia spau
dai paruošti naują knygą iš lie- 
tuviškojo rašto persekiojimo 
gadynės. Joje vaizduojami 
knygnešiai Paprūsėje. Knyga 
pavadinta “Rūsti stena”.

Koa. Vytautas Pikturna pa
rašė knygą dpše mišias. Kny
ga turi keturias dafis. Pirmo
je dalyje nagrinėjama mišių 
tikslas to reikšmė, I-ji—mišių 
laikas, vieta to reikmeitys, O- 
ji — mišių apeigų istorija ir 
msių maldų bei apeigų, pras
mė, IV-ji — naštos to * mes. 
Knyga bus apie 200 puslapių.

Vlado Pūtrio Putvinskio, 
Šaulių Sąjungos kūrėjo, raštus 
jo 25 metų mirties sukakties 
proga rengiamasi išleisti antra 
laida.

“Aidai” šiemet skiria 500 
dol. premiją už literatūrą. Jau 
sudarytas knygų sąrašas ir 
premija bus paskirta prieš Ve
lykas. Premijos sprendimų 
komisiją sudaro: Leonardas 
Andriekus, Kazys Bradūnas, 
Juozas Brazaitis, Paulius Jur
kus, Antanas Vaičitūaitis.
* A. Mačete veikalas “Sau
lės giesmė”, premij<x>tas “Ai
dų” mokslo premija, kiek il
giau dėl teebnžkfaūų kliūčių su
trukęs, jau atspausdintas to a- 
tiduotas knygr^ykton. Knyga 
turi 454 puslapius. Viršelį pie
šė dafl. T, Valius.

. Dr. V. Dasrivava perrinktas 
to toliau piimtoinkauti Tarp
tautinei Žurnalistų ' Sąjįmgai 
New YoriR.

Gyvena jūsų mirčiai atiduotos Braadžtoctis, 'jo paties - žo- 
tautos, — džte tariant, visą Šį rinkinį

O atpildas to jus suras, pavadinęs “kryžkele'’ dėl to, 
Ir jus x kad tame žbdyje norėjęs su-
Visus kaiųjti visą šio laikotarpio ne
suras. tikrumą visose gyvenimo,

moifislo ir meno srityse.
Bet po'šio netikrumo išauš 

kitas laikotarpis. Apie jį Braz- 
dtioms kalba Ateis žodžiais 
(“Ant vakaro uolos”):

Ir kai paskutiniai žiburiai * 
Užges,

Šauk pasaulio širdžiai pro 
mirties bangas^

Šauk, kaip marių paukštis, 
skrisdamas prieš vėją:

— Tai naktis nutola, tai aušra 
artėjaL.

Tai paskutinis šio rinkinio 
posmas. Jis mus stovinčius di
džiojoj kryžkelėj ir nerandan
čius kelio, nuteikia viltingai.

Apie Brazdžionio eilėraščių 
formą šį sykį netenka kalbėti. 
Jis laisvai panaudoja ją tokią, 
kokios jam reikia. Dėl to vai
kų literatūroj jis .moka būti 
Vyte Nemunėliu, © humoristi- 
koj pasiverčia’ Jonu Baika. Ne- 
pasakytumei, kad tas pats 
BrazdžkMiis.

(Beraar&s Brazdžionis, DI
DŽIOJI KKYŽKELfe. Išleido 
Terra, 1953 m. 112 pusi.)

žarai languos,
Hk didysis žudytojas žetnes 

tautų
Nemiegos, nemiegos, nemiegos!

Ekskursiją į UNO sudaro tik 
trys efieraščiai, visi įdomūs, 
naujamadBšid to’ stiprūs. Čia. 
jam velnias pakiša teisią min
tį — pabausti, km* Raudono# 
Jūra. Čia jis meldžiasi medžiui 
Jungtinį Tautų Mafitacijų 
kambary (“Pasaufio dievasF):

Kad būtum gyvas medisl..
Augantis to ošiantis^.

Kad būtum puolas fieiuviškų

zaž|. 1948 m. Hanati parodoje, 
Vcūtatijoje, buvo apdovanotas 
ptefr konįozSctją “Iš

Daik . V. Vfegfados kūrinių 
yra M K ČtarSonto gateritaje 

^ofateDAOes innrip*- .......
ABeos Tmrrtejtiję IkSte Aplink tave žydėtų žemės 

se, Aušros murietaje šiatiBuo- 
M Krflbs Diafiės mmfeiufe to 
pnVBOOBB KOiaOCUMe M.- A» 
Flnstlerio Ixmaape ir K#Kohl-

• 1 š s 
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giškai, paprastai. Su nuovar
giu didėja ir keikimas. Savai
tės gale jis stipriai sutirštėja.

tyti naują šv. Kazimiero 
nyčią.

NAUJIEJI 
SKAITYMAI

Būkmuiųs 
malonus

Pirmoji naktis
Mūsų pakaitos ' prievaizda 

(foremanas) norėjo mane ap-

Vfeų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišk] maldas 
teturite ir kitų daug tek■ 
Ai bei gfeteu ras! malte 
knygėje

Grinoriams kliūva
O jei atsitinka suklysti dar

be', tai sartieji tuoj kaltę pri
mena grinoriams. Kartais net 
akiplėšiškai jie skundžia grino- 
rėlius, ir prievaizda labiau tiki 
senu darbininku. Jie moka ir 
sukombinuoti ir sunkesnį dar
bą grinoriui nustumti. Prievaiz
da tai toleruoja.

Lietuviai krikščionys demo
kratai nuo pat okupacijos pra
džios gyvai įsijungė į griežtą ir 
nestlaidaą kovą prieš Lietuvos 
okupantus ir iki šiol, nebodami 
jokių aukų, veiksmingai reiš
kiasi Lietuvos politinės kovos 
baruose, tiek kitoje teturimo
je veikloje, tek tarptautiniuo-. 
se sąjūdžiuose. Jau per eilę 
metų Vliko pšrmminko darbų 
našta yra .sukraunama ant te
turiu krikščicasių demokratų 
didžiausio vėliavininko prel. 
M. Krupavičiaus pečių, o ir ei
lės kitų aktyviai yra įsijungę, 
į visokeriopą veiklą.
Krikščionys demokratai veik-

Jaw galima gauti 
j. Ambrasevičians, 

-^k. Skrepskefieaėa,
A. Vatftatetfta

klausimus žinoma, tuoj įsikišo kiti ir ne
susipratimą likvidavo. Juodu
kas greit užsidega ir greit at
vėsta. Priešai, padavę vienas 
kitam rankas, vėl taikiai kal
ba. Musų prievaizda žinojo, 
kad neverta juodukų erzinti,— 
jie duria peiliu giliai. Jų mote
rys taip pat teuštakošės, bet 
piauna paviršutiniai ir, daro 
ilgus įrėžimus. Todėl prievaiz
da kartais net pataikaudavo 
jiems.

Darbininkai ypač jautrūs pi
nigam. Senieji visiems pataria, 
kaip išaiškinti fabriko buhal
terijos padarytą klaidą.

Štai iš Vokietijos atsidūriau 
Brooklyne. Malonūs artimieji 
patarė pailsėti jtj pastogėje, 
bet, nenorėdamas išnaudoti jų 
lietuviško gerumo, pradėjau ieš
koti darbo. Vienas pažįstamas 
pasiūlė bandyti fabrike, kur jis 
dirba. Girdi, ten jau įtilpo ke
turi lietuviai tremtiniai.

I darbąrpriima lietuvė. Nors 
ji blogai kalba lietuviškai ir 
jos vyras ne lietuvis, bet šir
dis dar lietuviška ir lietuviams 
padeda. Ji atsiprašė, kad dieni
nė pakaita esanti perpildyta, 
kad ir naktinėje pakaitoje nėra 
akordinio darbo. Ji mane pri
ėmė. . •

4 'valandą turėjau * eiti pas 
fabriko gydytoją patikrinti 
sveikatos. Gydytojas buvo se
nas žydas _ emigrantas, dar 
kalbėjo vokiškai. Jis tik patik
rino, ar neturiu kirkšnų trū-

Tautą mišinys
Čia dirba įvairiausių tautų 

žmonės, žymią dalį sudaro ita
lai ir juodukai. Italas, pats 
fabriko savininkas, todėl vado
vaujamose vietose 'irgi italai, 

angliškai, bet 
tarp savęs "pavienius tautybės 
kalbasi savo kalte, o tokių 
maža —tik italai ir lietuviai 
; Čia gimę vokiečiai tik kele
tą žodžių temoka vokiškai. 
Lenkai, dar kalbasi lenkiškai, 
net ir č» gimę.- Ir jų kalba 
švari, be amerikonizmų.

Šias visas tautas suveda po 
nusfceteffla be pykčio, drau- vienu stogu — doleris, (b. d.)

Po piet miesto gimnazijos sa
lėje buvo paskaita ir meninė 
dalis. Paskaitą skaitė A. Tu
mas, tai dienai specialiai at
vykęs iš Norvrood, Mass.

Meninėje dalyje dainavo so* 
Teteas svečias listės S. Daugelienėir O. CH-

Juditą Kazlauskienę . aplan- sftnewsky, o O. Ivaftienės've- 
kė jos pusbrbBs J. Klimavičius \ ,
iš tolimo Kanados miesto Van- * \
cduverio. Klimavičius įsikūrė >

demokratija, jau pačioje pra
džioje,sudarė LKD kertinius 
pamatus ant-kurių buvo stato
ma visa šio plačiai iškerojusio 
judėjimo veikla. *

Krikščionys demokratai 
veikliai pasireiškė Vilniaus Di
džiajame Seime, jo meto pada
rė platesnį susirinkimą, o po jo 
tas veikimas plačiai nuaidėjo 
po visą Lietuvą ir rado gyvo 
pritarimą Ypač entuziastingai 
į šią veiklą įsijungė kun. J. 
Tumas - Vaižgantas, kuris su
kūręs Vadaktų kuopą išsidirbo 
ir savo programą ir nežiūrė
damas visų kliūčių ėmėsi dar-

Šiemet Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas įvyko va
sario 28 <L, nors truputį pavė
luotai, bet labai nuotaikingai. 
Iškilmės prasidėjo pamaldo
mis šv. Kazimiero - parapijos 
bažnyčioje. Pamaldų metu šiai 
progai pritaikytą gražų pa
moksią pasakė 'kun. A. Vai-

čtafe Vyt ffriteetaite, Akto 
teteg Antanai
Ttamėnas, ftr Timast Bistras,

Kai peilį išsitraukia
Darbininkų santykiai gana 

draugiški. Iškilę nesusiprati
mai tuoj užgesinami pačių dar
bininkų arija prievaizdos. Jie 
greit ir užmirštami. Pvz., mūsų 

ką dirbęs senas darbininkai užgavo juo
duką. Pastarasis, kaip ir pri- 

nesu buvęs dera saulės kraštų žmogui, iš-

Pąrd'ngt 
pbkl. f. bakhm 

413 puri. ' - , Kate -^įį

Neseniai IGami lietuviai už
baigė įrengti klubo patalpas, 
nes, žiemos meto suvažiuoja a- 
tostogauti lietuviai ir iš kitų 
miestų ir atsilankydami klu- 
ban duoda uždirbti ir mums. 
Iš gauto pelno apmdkėtos iš
laidos ir 1000 doi. numušta 
skolos. Klubai pirmininkauja 7 
metai Antanas Noris, padeda-' 
mas J. Ratkaus, Naujotoričio, 
Kaulakio bei kitų. Norintieji 
aotstogauti nrfteų mteste, ga& 
kreiptos klubo vadovybių ®d-

Krikščionių Demokratų Sąjun
gos darbuose, Krikščionių De
mokratų Internacionale (NEI) 
ir kitose tarptautines veiklos 
organizacijose. >. /

Atžymėti. =šiam reikšmingam . kio,. ir vįshąjų širdies ię plau
čių nė nežiūrėjo. Vistiek grei
čiausiai mirsiąs nuo širdies 
priepuoilo, ;.tai kam žiūrėti, už 
tai jis neatsako. O trūkis kas 
kita —: darbininkas gali ap
kaltinti fabriką, kad trūkęs be-

tftete flteiiteii 0AU- rėmimas; P. Mažeika — Pajū- 
Virte ris ir uostei; M. Gureckas ir 

Lietuvos 
^putibteoį - Išleido Lietuviškos medžio pramone; J. Audėnas— 

. 63 Vietos savivaldybė. Apžvalgo-
psL, testracįjon driejų spalvų, še: S. Raštikis— Derybos Mas- 
Knyga tatofjo praėjusių metų kvojr, V. Rastenis — Sovietai 

. jterimo Bterafūros premiją. apgrobia Lietuvą; J. Audėnas 
< '&dtel£0doL ' ■— Kolchozų netesėjimas; J.

*Tjisri*t UEF- Tyris ■ — Lietuviai svetur; V;
Stdzflnuricąs — Tarptautinė 
padėtis. Leidžia Lietuvos Lais
vės Komitetas; redaguoja: J. 
AudteS, Dr. Br. Nemickas, V.

ternational Center ' patalpose 
|46th Street and United Na- 
tions Piaza) šaute jubiliejine 
kouferenriją. I tą konferenciją 
kviečiami visi vienminčiai ir 
datų; lietuvių ir svetimšalių 
draugų ir svečių. Sukakčiai pa
minėti yra leidžiamas platus 
“Tėvynės Sargo” numeris, ku
riame bus plačiai apžvelgta nu
eitas kelias,

lovas Reinys, pret-Karinderaa . 1906 m. perversmu'Lietuvos 
Šaulys, prof. Pranas Dovydai- demokratiškas vaMyrotes bū
tis, prof. Vladas Jurgutis, vo sustabdytas ir, galia, nebe 
prof. Stasys &dkauskis, f$mo- atgaivintaa. Tačiau lietumi to
nas šidtė, prof. Kazys Pakštas džiausiąs snaigę beiro tas, ka- 
ir ilga eilė kitų, kurie tuo ar da raudonasis boišerikmis bu
latu būdu prisidėjo prie lieto- driis nutraukė jos laisvą gyve- 
viškos krikštoontocošios de- nimą ir atnešė Lietuvai klaikią 
mokratijos puosriėjuno ir išįp- sūtemų ir kančių naktį iš kū
limo. I tą šauksmą ir darbą at
siliepė katalikiškos Lietuvos 
plačioji visuomenė ir iš jos visų 
sluokaiių iškilo žymūs krikščio
niškosios demokratijos darbuo
tojai. Pavyzdžiui, pirmojo Di
džioko karo meto tremtyje, Ru
sijoje, LKD buvo veikliausia ir 
efektmgiausia lietuvių katalikų 
organizarija, kuri be tiesioginio 
politinio ir Lietuvos laisvinimo 
(įarbo, išvarė plačią kultūrinės 
ir karitatyvinės veiklos vagą.

Petrapite seime, valstybės 
konferencijose Vilniuje (1917) 
ir Kaune (1919), Steigiama ja
me Seime ir kituose Lietuvos 
seimuose krikščionys demok
ratai kartu su iš jų išsisklei- 
džiusiais sparnais — ūkininkų 
Sąjįmga ir Darbo Federacija liai dalyvauja Vidurio Europos 
— vaidino labai svarbų vaid
menį. Iš ^štuonerių metų Lie
tuvos demokratinio gyvenimo, 
šešerius metus krikščionių de- 

..mokratų Uokas valde Lietuvos 
Šų, kad jūs gerek širdimi atsir vasttybės-vairą ir pravedė pa
liepsite į šį Šv. Tėvo kvieti
mą švęsti Marijos metus su 
galimai didesniu dvasios paki
limu ir todSa dvasine nauda. 
Būkime tikri, kad tokioje nuo
taikoje švenčiant Marįjoš me
tus mūsų Dangiškoj Motina 
neatsakys savo pagalbą kidc- 
vienam mūsų bti visto mūsų 
tautai ir žiauraus priešo kan
kinamai mūsų tėvynei Marija, 
niekuomet neapleidžia ištikimų 
savo vaikų. Kaip šv. Bernardas 
sako, per amžius nėra girdėta,' 
kad kas būtų jieškojęs jos glo
bos, meldęs jos pagalbas ir 
šaukęris užtarimo, ir būtų bu
vęs neišklausytas. Ypač šiais 
jos garbei pašvęstaisiais me
tais Marija bus atito mūsų mal
doms. Davusi pasauliui taikos 
Kunigaikštį, ji padės įsigyventi 
pasaulyje ir ttosmgai taikai, 
kurios mes visi taip trokštame 
ir laukiame. Teduoda Dievas, 
kad greičiau tai įvyktų.

Ir Visagalio Dievo palaimi
nimas Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios, tenužengia 
ant jūsų ir pasilieka visuomet 
Amen.

dama tautinių šokių grupė iš 
Bostono, visus žavėjo pašokda
ma tautiškus šoktas.

Minėjimo metu buvo surink
ta aukų 185 doL 92 ccat Gau

btas iš minėjimo pelnas pasiųs
tas Altui ir Baltui pusiau.

Minėjimo metu buvo priim
tos rezoliucijos ir pasiųstos a- 
tatedEamiems JAV valdžios or
ganams. Rezoliucijas paruošė 
ir išsiuntinėjo adv. Leonardas 
G. Vetishka.

Minėjuną suruošė vietinis 
Balfo skyrius, maloniai talki
ninkaujant gerbiamam, parapi
jos klebonui kun. J.- Bucevi- 
įčiuL P. S.

Sidatetos jutatejus , Kanadoje prieš 7 metus. Sun- 
Augustas ir Elena Rama- kiai dirbdamas ir su visa šei- 

nauskai vasario 14 šventė ve- • ma tapydamas, jau įstengė nu- 
dybinio gyvenimo 25 m. su- sipirkti gražų ūkį Svetys, pa
teiktį. TU toeną susirmkę gi- viešėjęs apie tris savaites bei 
mmės ir artimieji palinkėjo aplankęs ir kitas rytinės Ame- 
sidrakturininkanis ilgo ir lai- rikos vietas, pilnas malonių |- 
mmgb gyvenimo bei matomo- s^<JžhĮ 
je nutaikoje pasidateo praeito 
gyvenimo prisiminimais.

Ramanauskai, vos tik atvy
kę 1š Vokietijoj darniai prigii- 
jo ir įsijungė į vietos lietuvių 
visumnenml gyvenimą. Rama
nauskas pasižymi vaidybos ga
bumais ir bė jo neapsems mi

mą sugeba geria grimuoti ar
tistus to iš jo» rankų išėję 
scenoje net saviškių yra neat- 
paž|ri^mL Ramanauskai augi
na dvi dukras — Nijolę to Da
lę, kurios gieda šv/Kazkniero 
parapijas chore.

Jų jubiliejaus proga visi lie
tuviai nuoširdžiai sveikina ir 
linki sulaukti to auksinio jubi- 

t Juoaapa* J. Skrirerkas liejaus.
Kauno Arkivyskupas 

Metropobtas
f Vfameafas Padotekte

VUkaviškio Vyskupas 
Koadjutorius

t Vincas Briigys
• , Kauno Arkivyskuop

v Augziliaras
ZAMS ta Ttool - Austria 
1954 m. vasario 11d.

klausinėti, kokį darbą aš mo
ku. Aš blogai kalbėjau angliš
kai. Jis paskvietė kito sky
riaus darbininką, mokanti vo- 
kiškai. Vertėjas kelis kartus 
klausinėjo, ar aš nesu buvęs 
vokiečių belaisvis. Tada pra
dėjo kamantinėti, 
Lietuvoje, Vokietijoje, iš tolo 
Uostinėdamas, ar 
fašistas. Vėtytas’ ir mėtytas sitraukė peilį ir norėjo smogti, 
dypukas į tokius 
moku atsakyti.

Nieko neišpešęs vertėjus ma
ne perspėjo, kad aš turiu pra
nešti prievaizdai visa, ką pa
stebėsiu fabrike negero, kitaip 
mane atleis iš darbo. Šis ver
tėjo perdėjimas man priminė 
btošev&ų ir jų NKV.

Tada prie manęs priėjo se
nyvas darbintakas su {šeštuku 
už ausies ir pradėjo aiškinti, 
ką aš turėsiu daryti. Darbas 
buvo prasčiausias; jį lengvai 
galėjai suprasti, pasižiūrėjęs į» 
kaimyną, bet ps man aiškino ir 
aiškino iki įkyrumo. Keletą 
dienų jis prieidavo pasižiūrėti, 
ar nedarau klaidų. O šios klai
dos ateina tik tada, kai nebe- 
iŠskiri kėdės nuo stalo, kada 
paryčiais užeina miegas.

Nusūuūauna draugiškai
Darbo metu darbininkai .ma

žai tesikalba. Tai nepageidau
jama, be to, mašinos pakan-t. 
karnai visus kurtina. Jei pasi
taiko du “grinoriai” greta, tuoj 
juos išskiria, kad nesikalbėtų. 
Kas kitą seniesiems darbinin
kam; jų bosai nemato.

Esant dideliam triukšmui, 
vartojamas tįk “et” Jis išreiš
kia, ką tik nori — vardą, tei- Viešoji kalba 
girną, neigimą. Taip ir šūkauja 
viri — “ei, ei”!
į- B’te jo vietinis amerikonas 
mėgsta to nusikeikti. Kas ant
ras žodfe — keiksmas. O juo 
kartais išreiškiasmos gana^sudė
tingos mtotys. Lietuvoje daž-

sarį baigia Mundelem košegiją^l 
Chicagoje ekonominių
ha k a lauro laipsniu. Šiuo 
aktyviai reiškiasi studentų 
ganizacijose to yra Liet Stodb W 
Sąjungos Centro Vaidyobs sek- 
retorė.
• A. gabaniausko įdainnotri^^ 

plokštelės: Veltui prašysi, 
kutinis sekmadienis, Nutilk šir-J|a 
die, Ruduo, Spaudos baliaus 
valsas ir kt., o taip pat Ciurfio-^- 
nio ansamblio, Čikagos vyrų- 
choro dainų albumai ir daugelis 
kitų lietuviškų plokštelių gau»;||| 
narna Gabijos knygyne, 3JJ5
nion Avė., Brooklyn 11, N. Y. 
Plokštelių sąrašai ' siunčiam! 
nemokamai.

• Anglijoje LB krašto vai- 
dyba sukvietė platesnį draugi- 
jų atstovų pasitarimą. Tarybos' 
pirmininku perrinktas ktm. J- 
Gutauskas, sekr. J. Vilčinskis. 
Naują krašto valdybą sudaro 
pirm. M. Bajorinas, sekr. V* 
Strimas ir ižd. V. Balčiūnas.

• Australijoje 3 hetoviai’ 
baigė universitetą — tai dr. J» 
Mikužis, po trijų metų dar kar-
tą baigęs Adelaidės un-te me- -O 
dictaą, D. BOTtkevičmtė-2fltaš- 
kienė, baigusi medicininę sočio- 
logiją Melborune, to &dney*o-;.^l 
un-te baigęs humanitartate 
mokslus Vyt Daniela,' fante 
šiuo meto dirba Sidnio vate 
bibliotekoje.
• T. Baičaitiene, KenodM^I 

Wis., Balfo skyriaus sekreto^;^ 
Balfui atsiuntė 550 svarų drak • 
bužių- to 150 doL pinigais. Ji 
yra uoli Balfo darbuotąja, dao- 
giau kaip 10 metų rūptesi^^ 
šelpimu. '
■. •_ Skautą dvasios f vadovai. 
Skautų pirmi ja praneša, kad: 
visuose kraštuose, kur vešte. 
skautai, yra paskirti dvatooto||| 
vadai: Anglijoj — kun. A. Ką36<j|| 
lauskas, Argentinoje — kun.
K Černiauskas, Australijoje — 
kun. Pr. Vaseris, 
kun. P. Ragažinsfcas, JAV ~ 
kun. J. Vaišnys, Kanadoje "r* 
kun. A. Perinimas, Vokietijoje ’ J 

— kun. V. šarka.
• Ovriaado skautai vasario 

16 proga pasiuntė Vokietijon Ja 
skautams 50 doL .' ' '

Lietuvoje, Aukštoje Ptate 
munėje, mirė dr. Petras Rete^ 
lartis, brolis tam. dr. K. Rdfc* ^ 
laičio, MIC, kuris dabar gyte*|a 
na Romoje.

Zr apate hteaite kovo gate:f|i 

išvyksta į Vokietiją, kur 
tys paskaitą Baltų Institute 
tyrinės Karaliaučiaus -aatdųp*.^ 
vus Goettingene, baigdamas ^ 
surinkti metffiagą saro 
jai apie Merkelį Giedraiti.

Vyskupų laiškas
Atkelta iš 3 psL 

*
jos dangiškos pagalbos, turi bū
ti ypatingai karštos to gausios, 
jungiant i«ie jų, kaip ragina 
šv. Tėvas, ir atgailos darbus. 
Jie padeda mums labiau suar
tėti su Dievu ir pelnyti Jo ma
lonę.

Perduodami šv. Tėvo žo
džius ir paragmimus, Mes, 
Brangiausieji, e^me pihii vii-

■ iį.
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rasti šiai knygai lėšų. Kiek te
toj nugirsti, knyga būsianti lie
tuviškai ir angliškai, kad ją 
galėtų įkąsti ir svetimtaučiai, 
norį susipažinti su lietuviais.

kuri "nėra autoriaus vataduo 
tėa kūrinys, bet B reetaue gy- 
venimo paimtas įvykių atpasa
kojimas jryškus dvasios vafc 
das daugelio jaunų . «Mų R 
kuriotnfi klkvtamn mūsų taž* 
tai tenka susitikti”, rato vertė-

dabar jau gana daug plokštelių 
turim ir rimtesnio turinio (vy
rų choro ir Čiurlionio ansamb
lio), tad butų galima apsieiti 
be dainų apie karčiameles ir ki
tokius linksmaniekhis.

Aukojo Vasario 16 proga New Yorke

Lietuvių Bendruomenė, rem- 
dama kultūrines ir kt lietuvių 
pastangas, pagal metinio ir kt. 
susirinkimų nutarimus nuo sa
vo veiklos pradžios jau pasky
rė: M. K Čiurlionio muzikos 
plokštelei išleisti 700 dol., Sė
tuvių dailiojo žodžio plokštelei,- 
ypačiai reikalingai mūsų vargo 
lietuviškai mokyklai — 120 
dol., lituanistinei vysk. Valan-

Šiemet šveničame 50 metų 
sukaktį, kai lietuviai atkovojo 
lotyniškomis raidėmis spaudą. 
Kad lietuviškas sjausdintas žo
dis išliktų atenančioms kar
toms, Pasauilo Lietuvių Ar
chyvas pasiryžęs surinkti ir 
saugoti:

a) Druadimo metu išleistą 
spaudą:

1. Lietuvių spaudą išleistą 
Mažojoj Lietuvoj.

2. Lietuvių spaudą išleistą 
kitų kraštų Nežavių.

3. Rusų išleistą lietuviams 
rusiškomis raidėmis — graž-

— Per Lithuanian Mdodies 
sekmadieninę radijo valandėlę 
visą gavėnią girdėsime tėvų jė
zuitų Čikagoje paruoštus pa
mokslėlius. Sveikintina R. Va
latkos mintis per gavėnią duo-

Džiugu, kad* šv. Kazimiero 
diena Clevelande virsta kas
metine tradicine visų trijų or
ganizacijų švente, visas jas gra
žiai suartinančia.' Malonu, kad 
šiemet ypač gausiai dalyvavo 
skautų ‘ir ateitininkų jaunimo

D. Mikaite, Br., Ant ir J. 
Polikaičiai bei P. Zaranka. A- 
kademiją suruošė studentai at
eitininkai.

Lietuvos vyčiai, tai dienai 
pasikvietė iš Čikagos kun. P. 
Ciniką, kuris per 10 vai. mišias 
pasakė angliškai, o per 11 vai. 
— lietuviškai pamokslus apie 
šv. Kazimierą ir Nekalčiausios 
Mergeles Marijos garbinimą. 
Vyčiai per 10 vai. našias da
lyvavo organižtiotai su vėlia
vomis. Visi priėmė šv. Komu
niją. Po mišių turėjo bendrus 
pusryčius. Skautės paminėjo 
šv. Kazimierą savo sueigoje.

Būtų gražu, kad,visos jau
nimo organizacijos ‘ surengtų 
bendrą ir viešą §v. Kazimiero 
minėjimą. .

— Kovo 7 d. per sumą šv.

ttjoje 50 dol., Lituanistikos In
stitutui Chicagoje 25 dol, Tau
tos Fondui per Altą 180 doL, ir 
kC JI taip pat užprenumeravo 
vieną Liet. Enciklopedijos egz. 
išlaisvintai Lietuvai (yra siū
lymas jį atiduoti Alytaus gim
nazijai). .

Atetffitakai. Ateities klubo 
iniciatyva norėjo surengti savo 
šūkio "Visa atnaujinti Kristu
je” 50 m. sukakties minėjimą 
ir prašė šiam reikalui šv. Jur
gio parapijos salės. Taip pat 
šios, salės jie prašė ir rekolek
cijoms. Bet parapijos klebonas 
nei vienu, nei kitu atveju nesu
tiko jos duoti. Tokios čia yra 
sąlygos pasauliečių katalikų re
liginiam darbui.

Kovo 7 d. vyčiai, skautai ir 
ateitininkai kartu minėjo Šv. 
Kazimierą, lietuvių tautos glo
bėją. Vyčių iniciatyva, 10 vai. 
naųj. parapijos bažnyčioj buvo 
užsakytos pamaldos, į kurias 
susirinko minėtų trijų organi
zacijų nariai (skautės ir skau
tai Uniformuoti ir su savo vė
liava). Kelias jaukias valandė
les visi vėKau praleido prie 
pusryčių stalo, skaniai vaišina
mi šeimininkių Stasienės, Ja- 
kubaitienės ir Laniauskienės. 
Savo paskaitoj aktualių minčių 
iškėlė P .Stravinskas. Kalbėjo 
klebonas kun. J. F. Angelaitis, 
Ap. šenbergienė ir S. Laniaus- 
kas. J. Augustaitytės - Vaičiū
nienė? šv. Kazimierui skirtą ei
lėrašti paskaitė Aid. Malcariai-

Kiekvienas spaudinys ar 
rankraštis yra tinkamas, jei jis 
yra surištas esu lietuvio vardu 
Todėl reikia siųsti visą spaudą, 
kuri yra lietuvio parašyta bet 
kuria kalba; apie lietuvius kita- 
tau&j parašytą spaudą; fietu- 
vių Mristą spaudą bet kuria 
kalba. Tinka visokio turinio 
knygos ir laikraščių, bei žurna
lų komplektai ar jų dalys, 
sputafinti ir ranka rąžyti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suruoštame Vasario 16 d. mi
nėjime.New Yorke Lietuvos 
laisvinimo reikalams didesnė
mis sumomis aukojo:

Prcl. J. Balkūnas 100 dol., 
kun. N. Pakalnis ir V. Alksni
nis po $25, P. E. Vainauskai 
po 20 dol.

Po 10 dol. aukojo: dr. Pa- 
prockas, Narbutas, Strumskis, 
Tėvai Pranciškonai, P. Lapie
nė, J. V. Rajackas, Valaitis, 
Dr. P. Griagitis, prof. K. Pak
štas, Dymša, Kasperas, Audė- 
n’enė, Norvilai, Dičmonas, dr. 
T. Trimitais, V. Sidzikauskas.

Po 5 dol.:
J. Diržys, RyliŠkis, J. Valaitis, 
Vaičiulaitienė, kun.' žvirblys, 
Ka rėčka, Z. K, Mačionis, VI. 
gripas,- Trinfanavičius, Bute- 
vičius, J. Starką, Simutis, tom. 
VaHušaitis, Novickis, 3. Ga- 
raMcftte, Jankauskaitė, Sal-

piją. Sakydavo, geriau papas
ninkausiu, bet bažnyčią turiu 
remti. Savo šeimos ji jau netu
rėjo, augino savo dukters dvi 
mergaites ir sūnelį ir juos lei
do lietuviškon mokyklon.

Antroji mirė Mikalina Savic- 
kaitė-AJukonienė, palikdama 
penkis sūnus ir tris dukteris.

Paskutinis atsiskyrė su mu
mis pačioje jaunystėje, vos te
turėdamas . 34 m. amžiaus, 
Vincas Rūkas. Jis praeito karo 
metu buvo susirgęs taip vadi
nama “geltlige” ,kuri jį ir pa
laužė. Velionis buvo giliai reli
gingas ir ištūrimas mišių pa
tarnautojas. Giliam nuliūdime 
paliko žmoną su trim vaiku
čiais ir tėvus. ------

parapijos chorui ir solistei iš 
Chicagos O. Biežienei, kuri 
skambiu sultingu balsu žavėjo 
besimeldžiančius. Kun. Kęstu
tis Balčys pasakė gražų pat
riotinį pamokslą.

Po pietų A. L. klubo salė pil
na prisirinko amsterdamiečių 
ir iš artimesnių liet, kolonijų. 
Minėjimą atidarė senas Am
sterdamo veikėjas Mykolas 
Kerbelis. Invokaciją sukalbėjo 
kleb. kun. Juozas Raštutis, tar
damas jautrų žodį apie Lietu
vos kančias ir maldaudamas 
Dievo pagelbos Lietuvai.

Parapijos .mokyklos mokiniai 
gražiai pašoko *porą tautiškų 
šokių ir suvaidino vaizdelį! 
“Kenčianti Lietuva.”

Dr. Stp. Biežis iš Chicagos

Draugijos gerb. valdybai ir di
rektoriams už suteikimą veltui 
vakarienei salės.

Vakarienė davė gryno pelno 
$521.02.
' Taipgi didelis dėkingumas 
priklauso mūsų mielai visuo
menei už skaitlingą atsilanky
mą ir visiems kas tik kuo pri
sidėjo prie parengimo.
Balfo 17-to skyriaus valdyba

Balfo 17-to skyriaus valdy
ba reiškia gilią padėką mūsų 
mieliems menininkams: Dra
mos aktorei, p-nei Gustaitienei, 
sol. V. Barmienei, Vilniaus O- 
peros solistui p. Stasiui Liepai 
ir komp. J. Kačinskui, už pil
dymą nemokamai turiningos 
meninės prograos, Balfo 17-to 
skyriaus buvusiam bankiete 
sausio 17 d. Lietuvių Piliečių 
Dr. auditorijoje.

Lietuvių parama ir mūsų pa
dėka priklauso vietos lietuvių 
radijo valandėlėms: pp. Min- 
kams, pp. Plutai, Butkui ir 
Ant. Kneižiui už jųjų nemoka
mą radijo skelbimą.

Dėkingumas už prisidėjimą 
savo aukomis ir darbo: Boris 
Beverage savininkui Juozui 
Arlauskui, Broadway Liųuor 
Market

kus, J. Paulavičius, E. Povilai
tis, Gervickas, Laučienė, Jūras, 
Vaičiulienė, kun. . Žvirblys, 
žiurkevičius, ščėsnarius, Dani- 
sevičiūtė, Švedienė, Ūselis, 
Narė, S. Kalvelis, Ch. M. Kas- 
per, Ivonis, M. Graužinytė, E 
Vaišnorui tis, Khunas, S. Bara
nauskas, E Jurgelienė, Ka
minskas, Birutis, P.'Mintantis, 
Abraitienė, $tp. Bredes, Jr., 
Brazauskas, V. Žukas, J. Jacy- 
na, J. Girtinas, Tamašauskas, 
Vaišvilai, P. Labanauskas, Ter- 
cijonienė, Krivickai, Dumblys, 
A.. E Stakniai, J. Gintais, P. 
Januleričius, Armonas, G.Gu
delienė, E Garm, J. Žilinskas, 
dr. Viliamas. (Pavardės para
šytos taip, kaip jos rasta aukų 
lapuose). X.X.. paaukojo 8 dol. 
Visų kitų aukos yra mažesnės, 
kaip 5 doleriai.

Viso aukų surinkta 1.12425. 
Visiems aukojusiems New Yor- 

katakas, tom. Budreckas, La- ko Lietuvių Taryba reiškia

Antano bažnyčioje, vienuolika
metis Kazys Leknius smuiku 
išpildė Schnberto Avė Maria.

— Draugo administratoriui 
kun. P. Cinikui MIC lankantis 
Detroite pas p. A. Astašaitį 
buvo susirinkęs būrelis Draugo 
bendradarbių ir kalbėjosi, kaip 
pagerinti Detroito skyrių Drau-

danką (elementariai, kantič-
kos ir kt).

b) Po spaudos aticovojimo;
L Išleistą Lietuvc^e.
2. Išleistą kitų kraštų Metu- SIELA UŽ SIEIA

vių. , ~

nė - Nasvytytė su - talentingai 
piarimu skambinančiu savo sū
num Antanu, solistės J. Kriš- 
toiąįtytė ir AkL Stempužienė, 
smuikminkas Vyt Kušleika, 
čiaginta sąmoningas, lietuvis, 
Clevelahdo simfonijos orkestro 
narys. Koncerto taną sudarys 
pranešiinės a^e. Lietuvą —jos 
praeitį, kultūrą ir dabartinę 
tragecbją.

Čiurikmio ansamblis vasario 
14 d. taip pat atliko programą 
Clevelande tautybių festivaly, 
pastatydamas “Jonines”. Jis • 
iš kitų buvo išbartas ne tik 
tuo, kad buvo paliktas pačiai 
pnogramos pabaigai, bet jam 
buvo pavesta sugiedoti ir A- 
merikos himną.

Šventėje dalyvaus ir lietu
viai. šia proga rašytojas-žur- 
nalistas Jeronimas Cicėnas, P. 
Adamonis ir kiti deda pastan
gas išleisti Omahos lietuvių is^ 
toriją su gana įdomiomis ilius
tracijomis iš lietuvių gyvenimo. 
Ši knyga, rodos, bus įdmni ir 
jos kaina7 prieinama visiem.

Paprastai žmonių nuveikti 
darbai ir jų pastangos greit 
pamirštamos, bet jei visa tai 
surašoma, jau pasilieka am
žiam. Todėl Cicėno bei kitų 
užsimojimas yra sveikinfmas ir 
verti dėmesio Adomonio su sa-

ĮSIGTIITE 
ir perskaitykite 

“Prie Vilties

Vasario 16-ją amsterdamie- 
čiai minėjo dviem atvejais.

Vasario 21 d. per vietos ra
dijo siųstuvą lietuvišką valan
dėlę, muz. J. Olšausko vado
vaujamą ,čn gimęs Valentinas 

įienei, Kerbelis angliškai kalbėjo apie 
Katadienei, Kulbokienei, Lušfe- " ?Liefuvą ir josJcančias bolševi- 
nei, Dačmsloėnei, Manomaitie- toj vergijoje. Lietuviškai buvo 
nri, Baltienei, Galdikienei, Ja- suvaidintas patriotinis radijo 
nulienei, Gerulienei, Piešynie- vaizdelis.
nei, Mockapetrienei, Norvai- Vasario 28 d. iš ryto bažny- 
šienei, Karosienei, Mučinskie- Šioje atlaikytos iškilmingos pa
neš, Ross, Koncnitienei, Ausie- maldos,, giedant šv. Kazimiero 
jienei, panelėms : Pernickiūtei, 
TSešinaitei, Nikolskytei, ir B. 
fr J. Venskamą.

Šių talkininkų priešakyje 
buvo mūsų mielos ir nenuils
tamos šeimininkės: pp. Tuma- 
vičienė, Stravinskienė. Balčiū
nienė ir kt.

Prisisotinusieifts labai gerai 
patarnavo prie baro mūsų ne
nuilstami visuomenininkai: V. 
Vakauzas ir Stasys Jakutis. . 

Nuoširdi padėka priklauso 
vakarienės rengimo komisijai: 
J. Tumavičienei, Stravinskie
nei, Pranui Mučinskui. P. Au- 
siejui ir A. Andrulioniui už jų
jų, nepaprasti ą darbštumą ir 
paslaugumą.

Giliai padėka' priklauso So. 
Bostono Lietuvių Piliečių

KUN. A. SABALIAUSKAS 
304 p. Kfcimi 92.00 
Užsakymus siųsti:

DABB19IMKA8 
830

dangjosi vyresnieji ateiti- > J*!
taądpai-taSdtaUgiai ir skautų t““ 
vadai. Nenormaliu taip pat to- ^ 
reiškiniu reškia laikyti ir kai- 
kurių atvykimą tiesiai į pusry^ 
čius, aplenkiant retiginę £yetb 
tės .dalį bažnyčioj. . .. r. Kąrtusu 

prfimamta ir aukos 
„ . . jocaKMuomenės šalpos br soda-Bendruomene val^bB pr-me- linian“į"įXrns^ MAvie- 

ja, jregKtruota. prašomas aukoti ne mažiau
a) baleto - literatūros vaka-

raS, kurį kovo 21 d. 4 vii. po 
pietų lietavhi salėje rengia Vak ■ 
dilos teatras; MirinMra tartas gali patik-

b) Chicagos lietuvių teatro rinti. ne tik daugiau savaran-
gastrolęs (statoma A. Škėmos kišką padėtu bet žada ir geres- 
“Vienas ir kiti”), kurias ba- nį atlyginimą. Kas šiuo darbu 
landžio 4 d. lietuvių salėje ren- domėtųsi it nwėtų gauti in- 
gia Kultūros Fondas; femnadjų, gali kreiptis į V.

• c) Vydūno minėjimas, kurį Unguraitį: 1397 Giddings Rd., 
balandžio 11 d. 11:30 yal ren-, tei. EN 1-5167. SM».

NOKI GEROS KNTO08> 
įsigyk 

D. PILLOS

OMAHA, NEBE šiais me
tais švenčia 100 metų sukaktį 
nuo miesto įsikūrimo. Sukak
čiai paminėti miestas ruošiasi 
visu smarkumu ir, reikia ma
nyti, iškilmės bus labai įdo- Knygos leidimui pritaria L* uo- 
mios. liai remia kleb. kun. J. Jusevi-

čkts. Jis galėtų suinteresuo
tiems asmenims , suteikti ir 
smulkesnių informacijų, ypač 
iliustracijų reikalu. ,

Mūsų mtrasieji
Ši žiema buvo maloni, todėl 

ir nelaukiamoji mirtis rečiau 
tesirodydavo. O visgi' mus kelis 
sykius aplapkė. Pirmiausia iš
sivedė amžinybėn Rožę Pet
rauskienę. Ji buvo paprasta 
moterėlė, kilimo iš Alytaus. 
Visa savo Srctoni atsidavusi 
lietuviškiems reikalams, rėmė 
laisvinimo fondą, aukavo lie
tuviškom institucijom, vienuo- 

’vo talkininkais pasiryžimai su- lynam, o ypač rėmė savo para- E3mta į biznį
Ribokąms persikėlus į shvo 

namus, jų pataptose Antanas 
Buškus atidarė maišto produk
tų krautuvę. Prekyba sekasi, 
dienomis patarnauja žmema, o 
parėjęs iŠ darbo ir ^s pats. Sta- 
vininkas neturįs jokios baimės 
bankrutuoti, nes jei Ir niekas 
neužeitų, tai ir taip, vien tik 
savo didžias šeimos, reikalams, 
tokia maisto parduotuvė esah- 
ti reikalinga. Lietuviai fiida sa
vo tautiečiui gero pasisekimo.

Vietinis

pasakė neilgą, bet pitriotinę 
kalbą. Kai Dr. Biežis pasakė, 
kad tėvynę reikia vaduoti ne 
tik žodžias, bet ir doleriais ir 
•kad jis norįs prisidėti prie am- 
sterdamiečįų aukų savo $25 če
kiu ,tai dalyviai jo kalbą paly
dėjo- garsiu jiojiniu. Tai negir
dėta Amsterdame, pasakė, pir
mininkas M. Kerbelis, kad pre
legentas, atvykęs net iš Chica
gos, ne tik nieko neėmė už ke
lionę, bet ir pats paklojo stam- 
biąsumą.

Tor gražaus pavyzdžio pa
veikti dalyviai, per pertrauką 
Lietuvos laisymimo reikalams 
suaukojo gražią sumą: pagal 
aukotojų sąrašus $531.60 ir į- 
ėjimo mokesčio $107.75. Iš vi
so $649.35.

Po pertraukos solistė O. Bie- 
žienė, komponuojant kun. 
Kęst Balčiui, padainavo keletą 
dainelių. Jos skambus gražus 
balsas patiko klausytojams ir 
kelis kartus solistę iškvietė pa
kartoti.

Minėjimo programą užbaigė 
parapijos bažn. choras, muz; J. 
Olšausko vadovaujamas. Jis 
gražiai padainavo keletą lietu
viškų dairių. Dr. J. Pi'nhtiTT .. į 

patraukliai rašo apie daijgp* 
lio komunistų atsivertimą.

Kaina — $L50i

Užsisakyti Darbininko 
administracijoj arta

“Šventųjų išmintį pasako
ja tautos. Ir jų vardai bū
na gyvi kartų kartose.”

Šiais maldos į Tautos Globė
ją žodžiais buvo pradėta ąt-kų 
šv. Kazimiero akademija, šiais 
metais pravesta 'visai nauja 
forma: prieš pilnutėlę at-kais 
šv. Antano pnrapi jos mokyklos 
klasę susėdo 6 minėjimo prog
ramos išpOdytojai ir Br. Poli- 
kaičio paskaitą paįvairino tai 
giesmėmis, tai legendomis, tai 
eilėraščiais, skirtais šv. Kazi
miero garbei. Tai parodė, kad 
šventasis gyvas mtunyse ne 
vien granai istorinėj archyvi
nėj plotmėj. Scaitė kun. V. 
Kriščiunevičius, D. Memensite,



MKAB

lūs.

Mtaytojų susirinkimas 
šaukiamas kovę 21 d., sekma- 
dienį, tuoj po 11 vai mišių, 
Apreiškimo par. salėje. Susi
rinkimą šaukia Mokytojų Są
jungos New Yorko skyrius. 
Bus prof. J. Brazaičio prane- 
'Šimas (diskusinis) ir kiti svar- 

„būs veikimo klausimai.
Sutelks 25 stipendijas

Bostono Kolegijos Teisių fa
kultetas šiais metais švenčia 
25 m. įsikūrimo sukaktį. Ta 
proga bus suteikta 25 stipendi
jos. Prašymai joms gauti pri
imami iki gegužės 1 d.

NOTARY PUBLIC 
fiet 80 S-ttIS

—•Kovo 14 d. įvykusiame 
Altoriaus draugi jos. metiniame' 
sustinkime išrinkta nauja, val- 
dyba ^— pirm. M. Kurienė, vi* 
cepirm. • Malinauskienė, fždin. 
M. Zabielskienę, sekretorė O. 
Petrulienė ir vadybos narė O. 
Černiauskienė. Draugija ruoš 
Dievo Kūno šventės paminėji-

R. Tiestas dalyvauja Spring- 
fieki, Mass., Art League ir 
Portiand, Maine, Art Soctety 
surengtose kilnojamose grafi
kos parodose.

. - Jokūbas Statas,
kuris sėkmingai vadovauja 

Lietuvos atsiminimų radijo va
landėlei, priimtas į “Amerikos 
Balsą.”

BARASEVIČfUS ir SCttUS 
FENERAL HOME 

254 W. Broachvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVKKIS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

ims 6 JAV LB apygardas: Balr 
timorės, Bostono, Hartfordo, 
New Yorko, Philaddph*jos ir 
Netvarko. .

Parapijos vakarienės, įvyku
sios vasario 28 d., darbuotojai 
ir aukotojai: kun. J. Petraus
kas, KirsKenė, Paliulienė, Dau
kantienė, Miškinienė, Ambra- 

?yckoff Heights zaitienė, Watehe, Wadtkienė, 
i žalgėnas, Daukantas, Potem-

z — Kovo 8 d. mirė Jurgs 
Gražulis; palaidotas kovo 11 d.

—- Šv. Onos sodaticijos bun- 
co party įvyks kovo 28 d. pa
rapijos salėje.

— Sunkiai susirgusi senute 
M. šteįiflrfthė Juozas Černiaus
kas išvežtas į 
ligoninę. -

mediją "Tuščios ' poghtngns**. 
Su šio vaidinimo pagrindine 
tatona-aktorinm Henriku Ka- 
činsku, užmiršę visus kasdie
ninius rūpesčius, vaidina net 
vyresniosios kartos kultūrinin
kai ir visuomenininkai. Jų tar
pe vėl randame inž. K. Bara
nauską, J. Jasinskiu, St Vait
kevičių ir eilę kitoj. O visai nau
jas veidas Bostono scenoje — 
p.St Leimonienė. šį pastaty
mą nuoširdžiai remia baleto 
artistė T. Babuškinaitė, J. Va
siliauskas, čia gyveną rašyto
jai ir kiti menininkai. Juk tai 
pirma proga matyti savo tar
pe vaidinant didžiausią mūsų

DaR. V. K. Jonynas laisvu 
laiku' nuo pamokų meno’ mo- 

“Vakaras” litogra- kykioje piešia spalvingas akva
reles ir rengiasi parodom.

ttoėje refigtaio mene parodoje 
Oncumati Meno Muziejus 

nuo sausio 20 iki vasario 23 d. 
buvo surengęs tarptautinę re
liginės grafikos parodą, kuri 
ribojasi tik 20 amžiaus dąffi- 
ninkais. Parodoje buvo išstaty
ta 210 paveiksiu šių tautų dai
lininkų: amerikiečių, austrų, 
anglų, belgų, dinų, - olandų, 
prancūzų, vokiečių, graikų, 
vengrų, izraelitų, italų, meksi
kiečių, lenkų/ rusų, ispanų, 
šveicarų, taikų, argentaneSų. 
Prie Amerikos dailininkų'pri
skirtas ir R. Viesulas. Bandoje 
buvo išstatyta -jo itografija 
“Gimimas” .(spausdinta gruo
džio mėn. Aiduose).

Dafl. R. Viesulas į šią paro
dą pateko tokiu būdu. Vasarą 
jis minėtą litografiją boto i&

A. Bielskis ir R. Viesulas da
lyvauja Knkkerbocker Arts 
Sodely parodoje, kuri vyksta 
National Art klubo patalpose. 
A. Bielskis išstatė “Vaikas su 
narveliu” aliejinę tapybą; R. 
Viesulas

Misijos angių kalba mūsų ' 
bažnyčioje prasidėjo kovo 8 ! 
d. ir baigėsi kovo 14 d. 3 vaL ' 
p.p. Misijų pasisekimas didelis, 
ir žmonės gausiai renkas^ ypa
tingai jaunimas, kurį patraukia 
simpatingas ir iškalbingas mi
sijonierius Tėvas Gediminas, 
OFM. Lietuvių kalba misijos 
prasidės kovo 15 d. A.

LRKSP Blaivininkų centro 
valdybos konferencijoje, įvy
kusioje vasario 28 Worcestery, 
mūsiškius atstovavo pirin. B. 
Jakutis, vicepirm. J. Švirskas, 
sekt. V. BHveckas, ižd. Ona 
Sidabrienė. Aptarę bėgamuo
sius reikalus, nusprendė skirti 
stambesnę auką Argentinoje 
užbaigti lietuvių < bažnyčios 
statymą ir taip pagerbti di«U 
blaivybės skleidėją kun. J. Ja
kaitį.

P. B. žalgėnai susilaukė sū
nelio. Naujagimis ir motina 
jaučiasi gerai. •

AL Jakutis, kuris verčiasi 
gėlių prekyba, savo biznį dar 
labiau plečia, šiomis dienomis 
įsitaisė naują prekyMnj auto
mobilį. Karšt Patrioto

x The Pilot praneša^ kad 
veikalą šią vasarą organizuojama eks- 

naaą ko- kursija į Europą; Europoje 
specialiu autobusu ekskursija 

aplankys 13 valstybių, įskai
tant Ispaniją ir Airiją. Eks
kursija taip .pat aplankys: Ro
mą, Lundą, Padiią,' Asyžių. 
Sieną, Lisieux, Loreto Ir tt 
Ekskursija kelionėje užtruktų 
68 dienas. Visas pragyvenimas 
ir kelionės išlaido kainuotų apie 
1375 dot

Bažnyčios dekoravimas, pra
dėtas prieš tris savaites, grei
čiausiai bus baigtas iki šy.- Ve
lykų. Ta pačia proga yra įren
giamos naujos ir modernios 
bažnyčioje šviesos, kurios ne 
tik geriau švies, bet dargi ir 
pagražins Dievo namus; jau 
bažnyčia atrodo tartum daug 
didesnė negražesnė.

Bažnyčios dekoravimui ir 
naujom šviesom aukojo: Sta
nislovas ir Magdalena Urbo
nai — $100; Jonas S. Žukas— 
$25; J. Morkūnai — $20; My
kolas Anuškeričius — $10; A- 
Hce Strazdaitė — $10; A. Rfrn- 
šienė $10 ir M. šnaiderienė—

Bostone visuotinai yra kal
bama, kad tik visai sumateria- 
lėjęs ir lietuviškam kultūri
niam veikalui atšalęs tautietis 
tą dieną gali neaplankyti savo 
teatro.

Alezander’s Nėr- 
J vinė, kuri turėtų

Pphn veikti nuo nervų fi-
w gų, yra miŠfaiys

ĮV stiprių ir branglau-
šių šaknų, žiedų, 

r* žievių ir žolių, ir
tas mišinys padeda nuo. viso
kių nervų suįfimų, - galvos 
skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpestio, susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų. Išgąs
čio, persUtatiino ir kitų ner
vinių -negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį gsuni rindstą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svarai UŽ $2.00 priflkm- 
Oame 5 uncijas. I Kanadą

Sodalietės 
kovo 20 d. 8 vai. vak. parapijos 
salėje rengia Whist ir Blitz.

Statys naują tiltą
Sunmer tunelis, kuris jungia 

Bostono miesto centrą su ry
tiniu Bostono priemiesčiu, yra 
labai perkrautas, ypatingai 
apie 5 vai. p. p. Norima buvo 
kasti antrą tunelį, bet paskui teatralą—Henriką Kačinską, 
nutarta statyti tūtą, nes išei
na pigiau. Tunelis kainuotų 
28 milijonus dolerių.

WAITRUS
F U N E R A L H O M E] 

197 Webster Avenue I 
Cambridge, Mass. ' 

PRANAS WAITkUS 
Laidotuvių direktorius ir į 

balsamtibtojas *■ j 
NOTARY PUBLIC Į 

P»tara*vtnMM Aea* ir tikti | 
Nauja moderniška koplyčia šer-l 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus. .
Reikale tesite: Trt. TB «-S«M

bergas, Norbutas, Janiūnas, 
Vinciūnai, Lobai, Niaūra, Bu- 
cevičienė, Monkai, Budriai, 
Purinai, Waitkus ir daug ki
tų. Parapijos kleb. kun. P. 
Juškaitis visiems ir visoms 
nuoširdžiai dėkoja. Iš mmėtos 
vakarienės liko prino $229,50, 
kurie visi atiduota kleb. P. 
Juškaičiui bažnyčiai dekorUo-

Pauitas Jūriais,
Darbininko redakto

rius,- praėjusį savait
galį važinėja į Bostoną 
su lietuvių kultūrinin- 
kais žodžiu persimes-

Mire
Kovo 12 d. iš šv. Petro baž

nyčios palaidotas Albino Jarvis 
ir Leonoros Glineckaitės-Jarvis 
sūnus Petras Laurynas. Tėvai 
gyvena 71 Westglow St, Dor- 
chester, Mass.

Kovo 22 d. iš šv. Petro baž
nyčios palaidota Agnietė Žalai- 
tė, 65 m. amžiaus. Velionė gy
veno 167 West 7th St, South 
Boston. Dideliame nuliūdime 
paliko seserėną Joną Vargulį.

VERTINGAS
KNYGAS

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BEOADWAY 
South Boston, Mtas.

D. A. ZAletaloM, F. E. ZaletataM

Sptados Atgavima gatakfiai 
paminėti rengimo jkomisi jų na
riai, 'Vadovaujant Kultūros Ta
rybos prezidiumui, kovo 11 d. 
Apreiškimo salėje buvo sūri- 
ris*:ę pasitarti. Buvo numaty
ta pagrindinio minėjimo pro
grama . ir jos vykdytojai bei 
aptarti su tuo susiję kiti rū
kalai. Minėpmas numatytas 
raigti gegužės 23, jei pavyks 
surasti New Yorke tinkamą 
salę. Programoje nutarta 
kviesti paskaitininką, solistę, 
deklamatorę, chorą ir tautinių 
šokių grupę.

Šv. Pritiko dieuą, 
kovo 17, trečiadienį, 
Brooklyno arkivysku
pui leidus, gavėnios 
pasninko .nebus. Tą 
dieną New Yorkeį 
Bostone ir kituose di
desniuose miestuose 
airiai šveričia savo 
tautinę šventę ir gat
vėse paraduoja, šven
tas Patrikas. visus

FILOSOFINIO TURINIO:
A. Maceina, Didyste tedratettoriną antroji papildyta 

laida, 221 p. Kaina —- — — —$2.00
A. Maceiną, Jobo drama, žmogiškosios būties apmąs

tymas, .240 p. — — — — — — $2.00
Pr. Gaidamavičius, Išblokšta ste žtagta, benamio Hki- 

mo perspektyvos, 280 p. — — — — . $225

ALEXANDER’SCO 
414 BnMw$y 

SoRth Btatsn.27, Mma ■-

Aušros Vartų pama'dos lai
komos kiekvieną šeitad enį p? 
8 v?1. nėr vi'm^ š u^s.
metas.

B’n^o ne—:v”os Į y
ko kovo 14 d.

Susituokė vasario 27 d. Ele
na Jankauskaitė su John Bu
vęs.

vasario 24 d. išklm'n 
gąi, su specialiu solistų giedo
jimu, palaidota Marijona Pa- 
kinkienė. Liko dvi dukterys ir

kovo 19, .penktadienį, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
pamaldos bus 8 vaL iš ryto. Po 
pamaldų tretinfatams bus su
telkta generalinė absoliucija.

ar radijo aparatą norėdami 
pirkti, užsukite į Gabi jos kny
gyną, 335 Union Avė, Brook- 
lyn H, N. Y. (tek EV 8-6163), 
kur rasite Royal, Smith-Coro- 
na, Tippa ir Olympia .firmų 
raš. mašinėlių su lietuviškais 
raidynais, o taip pat vokiškų 
radijo aparatų — Koerting ir 
Tonfunk, kuriais galima girdė
ti Europąą ir kitus užjūrius. 
Raš. mašinėlės ir radijo apara
tai galima gauti ir išsimokė
tinai. •

ggį V Kun. Dr. Sto VaMteUteri,
< D. Neęr Yoriui Balfo vajaus 

^^-■cfiznimnkui. te visiems .vajaus 
f'"'- ' komiteto nariamąBnlfas dOio- 
U ' J*sėkmingą piniginės rink- 

tavos pravedimą New Yorke.
>-■ -^Eaip pat Balfų Cmtro Valdy- 

V ta pakvietė kun. Dr. S. Valiu- 
^įkaiti ir vis* valaus komitetą 

f .Rimtis iniciatyvos te darbo su- 
-ruošti šiais metais New Y; r

) -)«> lietuvių kolonijoje Ba’fo
gvdešimtmečio minėjimą.

Kovo 1 d pa’ar^t’ 
vas Šukys. Liko žrrona 
šębnoĄ nariai A. Kašabieaė dalyvavo New

Kovo 2 d. palaMotas Pranas
Kmkua. liko žmona, brolis ir Parodoje. P»o*vyko Gamtos 

mniejuje N. Yorke nuo vasa- dokterys- riolSMkOToSd.BuroSsta-

rodoje. Ę. ten ją nupirito gra
fikos koiekekmieriui Rota W. 
Skmiker. Jis taecšatai renka 
šio amSaite religfnę grafiką te 
taip sudarė nemažą kolekciją. 
Ir si Cincnnati Meno Muse- 
jaus surengta paroda yni kaip 
tik paimta vtea iš Ro* W. Slo- 
niker kolekcijos. Jam petieant 
R. Viesulo paveikrią, niekite 
nėbuvo pažymėta, kad įte fie-

Buv. Lietuvos Baleto artistei

Tatjanai Babušktautei- 
Vasiliauddenei

ŠV. JUE5GIO P“.R \?LTA
Gavėmos pamaldos laikomės

trečiadieniais 7:30 ir Graudūs juos suriša su senąja 
verksmai sekmadieniais 4 vai, tėvyne.
penktadieniais 7:30 KryžLus - — ------------
keliai.

Bendntonaio Kaateenejs Brookjyno pranciškonų vienuo- Bna-
j^ksNOT Torte tebadžio 10 lyne ir aptart lMs*aim> pa- 

te st&tybos Riks- .
tartai pradėta- Kovo mta 26 <L ši šventė už- 
rastai. beighąą ŠY. VatataNewOr- bastantis rtdyPutas’’ jau atay-

__ teami katedrųj». Befjtono arkir j Bortoną te čia lanko ta- 
vyskupas tahmttaėjo Miškus tavius_ Kadangi daugumas jau 
savo arkivyskupuos parapijų pasiskaitę apie “relatain- 

gojo” keliones, todėl pasekmė
mis keliauto jas. nesidžiaugia ir 
žada susirasti advokatą ir jo 
“biznio” kenkėjus paduoti į

klebonams te ragina, kad tokia 
Šv. Valanda bitų prąve ti 
kiekviendje parapijos bažny
čioje. Šv. Petro parapijos baž
nyčioje šv. Vąlanda šeimų in? 
tencija |bus kovo mėn. 26 d. 
7:30 vai vak.

Auka parapijai
Dominįpkas ir Ona Dauniai, 

vasario 21 d. šventę savo 50 
m. vedybinio gyvenimo sukak
tį, ta proga šv. Petro parapi
jai paaukojo 100 dol.

J Lithnainan J
* Furniture Co. «
S M OVER S- J
* 80 8-1618
$ INSURED and BONDED J 
j Local' and Lcmg Diatance Mover *

* SO. BOSTON, MASS. « 
£ ' 326-328 W. Braataray į

jos mylimam tėveliui, mirus, 
reiškiame 

gilią užuojautą.
Bostono Lietuvių

Boj6 Mainelytė, 
aplankiusi visa P»etn 
Buenos Aires dalyvavusi Vasa
rio 16 minėjime (dainavo pro- 

rgramoje), vėl sugrįžo į New 
Yorką. Atostogų kelionę atli- 

- ko lėktuvu.

j.< Nevv Yorke vasario 19 d. į- 
vyfco šadanatinhikų susarinki- 
mas. Nauju šachmatininkų

’f-; sekcijos vadovu išrinktas Juo
zas Vilpišauskas. Buvo nutar
ta rinktis kiekvieną penktadie
nį 8 v; vakare, LAK patalpose, 
168 Marcy Avė., Brooklyne.

f Visais šachmatus liečiančiais 
rakalais prašome kreiptis į J. 
VilpiŠauską, 352 Stanhope St, 
Brooklyn 21, N. Y.

LAK Sporto Vadovas

ĮVAIRIOS:
A. Valaitis, Valentina, romanas, 141 p. — $2.00 
A. Baronas, tvaigšdis ir vėjsi, nwei!s,^40 p. — 2.00 
A. Sabatauskas, Nro tasai* ta Oftakn, lietuvio m> 

rijottieriaus patyrimai te ^gyvenimai keliaujant 
per svetimus kraštus faį.tauta 225 p. — — 250

Gaunama:


