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DU FRONTAI IŠAUGO PIETŲ AMERIKOJE

Senatoriai Ženeva nepasitiki

MENKA PAGUODA

tarimu. Tai daugiausia Tafto 
šalininkai, kurių nepasitenki
nimas didėja ir dėl to, kad Dul
ks nesusodinęs į departamentą 
respublikonų.

rūmų teisingumo ko
misija kovo 18 pradėjo svars
tyti pasiūlymu kuriuo %iek-

jingas, bet daugiausia jos išim
tos'iš apyvartos.

Radioaktyvumo paliesti 23 
japonų žvejai tebėra ligoninė
je. Jiem pavartoti du nauji 
vaistai, vienas išrastas japonų, 
kitas amerikiečių. Nauji vais
tai atstato kraujo baltuosius 
kūnelius, radioaktyvumo suar
dytus.

BEDARBIŲ
JAV vasario mėti, buvo 3»- 

dioaktyvumas rastas nepavo- 671,000. * fa

‘Bananų uždanga“ prieš Mask vą • “Išlaisvinimo politika” 
prieš Londono kolonializmą • Churehililo apsigynimo vaistas

IR AMERIKA UŽ PREKYBĄ 
SU BOLŠEVIKAIS

Šen. Wiky senato užsienių 
reikalų komisijos pirmininkas, 
pareiškė, kad Rusija taip pat 
smarkiai Žengia atominių bom
bų gamyboje ir gali suduoti A- 
merikai baisų smūgi. Dėl to 
galėjimas jtiatsifceršyti esanti 
menka paguoda.

Valstybes sekretorius Dal
ies, kaip rašo Drummond “H. 
Tribūne”, norėtų, kad į žene- 
Yps konferenciją balandžio 26 
važiuotų ir kas iš įtakingųjų 
Kongreso narių. Tačiau sena
toriai nerodo ąpro vykti. Vie
ni jų j Ženevos konferenciją 
žiūri kaip į “Azijos Miunche
ną”, kur burianti neišvengia
ma kapitidiacija. Daugelis se
natorių tą konferenciją laiko 
‘politiniais nuodais” ir nori 
pasilikti laisvas rankas konfe
rencijos vaisiam vertinti ir, 
jei reikės, pasipriešinti.

Broliai Alsopai ten pat pri
mena, kad Dulles, grįžusį iš 
Berlyno konferencijos, daugelis 
senatorių priėmė su įtarimu, 
ar jis nesirengia pripažinti 
korri. Kiniją Ženevoje. Pačioje 
respublikonų partijoje stipri 
grupė ir dhbar žiūrinti su j-

žavingas, yra pietų Ameri
kos pasisakymas už laisvę. Gal 
Argentina ir nebūtų rodžiusi 
tos laisvinimo iniciatyvos, jei 
pati nesirengtų perimti Falk- 
i&ndo salas į -savo žinią. Gal ir 
Guatemala nebūtų taip ugnin
gai siūlymo palaikiusi, jei ji 
nesitaikstytų į Hondūrą, o be 
to jei ji nebūtų komunistinė; 
būtų linijos išdavimas, jei ji 
pražiopsotų progą įvaryti rakš-

Vokietijos profesorius H. 
Oberth, kuris karo metu dir
bo prie raketų V-2, o dabar y- 
ra erdvei'tyrinėti draugijos 
garbės pirmininkas, dėsto, kad 
per 12 mėnesių karas pasida
rys visai nebegalimas naujau
sių atominių išradimų dėka. 
Per 45 minutes raketos galės 
pasiekti visus ,žemės kampus, 
ir dėl to nė vienas ministeris 
nedrįstąs pradėti kirą, kuris 
per dvi-tris valandas sunaikin
tų svarbiausius pasaulio mies
tus.

kys ni
Aiškinama, ar tai suderina

ma su Amerikos konstitucija, 
kuri garantuoja visiem žodžio 
ir spaudos laisvę. Tuo reikalu 
bus atsiklausta teisingumo* sek
retoriaus. Tačiau čia pat pažy
mima, jog komunistų partija 
nėra normali krašto partija, 
kaip kitos, o yra svetimos ša
lies pogrindinė organizacija, 
norinti nuversti krašto tvar-

Prekyba su komunistiniais 
kraštais nevienoda. Tačiau pa
žymėtina, kad Rusija su savo 
satelitais daugiau prekių vaka
ram duoda, negu iš jų garma..

Anglija 1952 išvežė į sovie
tinius kraštus už 53 mil. sva
rų; 1953 tik už 29 mil. Impor
tavo iš ten apie už 80 miL Im
portas paskutiniais metais 
mažta iŠ Rusijos: iš 58 mil. iki 
40 mil. Eksportas į Rusiją su
mažėjo iš 37 iki 12 nąil. Bet 
tuo pačiu metu auga prekybaK 
su Kinija. Importas iš Kinijos 
| Angliją iš 3 mil. pakilo iki 
10. Eksportas iš Anglijos į 
Kiniją iš 4,5 pakilo iki 
6,2 mil. Taip pat pakilo pre
kybiniai Anglijos santykiai su 
Maskvos satelitais. Anglija ga
beno į Kiniją ir strategines 
medžiagas.

Prekybą su Kinija padidino 
ir Prancūzija bei Vakarų Vo
kietija. Kai Churchillis paskel
bė, kad šaltasis karas savaime 
atslūgs sustiprinus prekybą su 
komunistiniais kraštais, prasi-/ 
dėjo prekybinis lenktyniavi
mas.

“H. Tribime” praneša, kad 
Amerikoje saga taip pat skai
čius norinčių plėsti prekybą sa 
komunistiniais kraštais. Esą 
nėra kur dėti Amerikos svies
to; o pasipinigauti iš komunis
tų taip pat geras daiktas. Pre
kybos departamentas jau da
vęs daugiau leidimų tai preky- 

, bau
Lig Sol 1952 Amerika eks-

^kųs sušorgainizavo ten ir.ant- 
rasį, frontas-—gal viemngesnis 
už pirmąjį, nes priimtas visais 
19 balsų, tik vienam susilai
kius; gal ir žavingesnis propa
gandoje, nes.jis skamba kaip 
“išlaisvinimo politika” pietų 
Amerikoje. Tik šis frontas nu
kreiptas ne prieš Maskvą, o 
prieš Londoną... Argentinai pa
siūlius, buvo vieningai priimta 
rezoliucija prieš kolonializrpą 
pietų Amerikos teritorijose* 
Rezoliucija skelbia, kad kolo
nializmo laikai turi baigtis; 
kad visos pietų Amerikos val
stybės solidarizuoja su laisves 
pastangom tautų, kurios pri
klauso pietų Amerikos terito
rijai ir neša svetimos okupaci
jos jungą prieš savo valią.

Rezoliucija aiškiai nukreipta 
prieš Britaniją, kurios žinioje 
yra Falklando sulos, Hondū
ras; šiek tiek taip pat prieš 
Prancūziją ir Olandiją.

Atsiklaųs komisija taip pat 
FBI direktoriaus, ar uždary
mas padės kovoti su komuniz
mu.

JdančiU dfttathMą tikštą.” - 
. Įstatymo projektas nukreip
tas prieš komunistų partiją. Ji 
vardu nepavadinta, nes, pa-

SAUDI ABABU08 karaliui atvykus I Kaba tartis » Egipto preti- 
deata NaguA (stovi vidury tarp arabą), bjmra surooftu nesėkmingas 
atentatas. Mieste sprogo 6 bombos.

sąk atstovo Walterio, to įsta
tymo iniciatoriaus, jei'bus į- 
statyme suminėtas komunistų 
vardas, tai jie pasivadins kitu 
vardu.

Įstatymas norima priimti 
dar šiais metais. Anot atsto
vo Walterio, toks įstatymas 
reikalingas, nes kitaip mes pa
sirodysim pasauliui juokingi. 
Tai reiškia: kovodami su Mas
kvos šnipais, leisime jų lizdam 
laisvai veikti.

Dies, demokratas iš Texas, 
pridūrė: “Kol partijos legalus 
aparatas nesunaikintas, mes 
niekad su komunizmu nebū
sim susidoroję. Jam bus mirti-

portavo į Rusiją ir jos satelitus 
už 1,1QO,OOO dol., p. importavo 
iš jų už 39 mil. 1953 per pir
mus tris ketvirčius Amerika 
eksportavo už 1 mil., o impor
tavo iš komunistinių kraštų už 
31 mil.

Indokinijos šiaurinėj daly 
prancūzai turi savo tvirtovę. 
Ji yra džiuglėse ir pasiekiama 
oro keliu. Paskutinę savaitę 
komunistų 40,000 puolė tvirto
vę, kurią gina 10,000 įgula. 
Kautynės buvo vienos iš di
džiausių visoje Indokinijos ki
ro istorijoje. Prancūzai prane
šė, kad komunistai turėjo jau 
nuostolių apie 10,000, bet ir 
gynėjų nuostoliai labai (fideli. 
Kovos nebaigtos.

Puolimas turi poltinį liksią 
— pakeiti komunistų vardą ar
tėjančiom derybom Ženevoje.

Japonijos sostinėje, Tokio, 
paskelbta, kad JAV zona ato
miniam bandymam Ramiaja
me vandenyne apie MarshaUo 
salas yra praplėsta po kovo 1 
d. bandymo. Pirma buvo 200- 
150 mylių, dabar praplėstas i- 
ki 450*450, nes susprogdintoji 
bomba pasirodė daug galinges
nė, nei buvo laukta.

Tokio buvo aparatais tiria
mos rinkose žuvys, kiek jos y- 
ra rtdfoaktyvibs. Nors jų ra-

Paraša’ prieš ....
Kinijos priėmimą
Charles Edison, buvęs New 

Jersey gubernatorius, pranešė, 
kad renkamas milijonas para
šų-prieš raud. Kinijos priėmi
mą Į Jungt. Tautas. Jau su
rinkta pusė milijono. Akciją 
remia Hearsto spauda.

Atomę /vyrai 
Vokietijoje

AmerBcos aviacijos daliniai, 
550 vyrų, kurie aptarnauja be-' 
pilotinius lėktuvus, valdomus 
radijo bangom, kovo 20 jau 
nuvyko į Vokietiją ir apsisto
jo kairiojoj Rheino pusėj. Ten 
jau yra atominės artilerijos 
bataljonai. Lėktuvų skridimo 
tolis — 300 mylių spinduliu ir 
greitis — 600 mylių per valan-

nos aliarmavo, kad Maskvos -Į 
pinigai kurstą neramumus Bri
tų' kolonijose Karibų jūroje. • - 
Aliarmavo, kad komunistų įta
ka tarp suskurdusių gyventojų 
auga. Komunistų partija brau- ~ į 
jasi j cukraus fabrikus, ka-.. į 
syklas, ryžų laukus- Guianoje.' > 
Aliarmavo, kad Maskvos pini- / 
gai stengiasi pasėti neramu- 
mus Ja m lįcoje. Gubernatorius 
pranešė, kad Britų valdomo ' ( 
Hondūro ‘liaudies partija”, ku-l " 
ri yra įtakingiausia ir .komu
nistiška, turi slaptus ryšius su ' 
Guatemalos komunistų parti- . v 
ja. Laukiama naujų streikų.

Konferencijos rezoliucij^gy-^ 
ventojus prieš* britus padrąsi
no. Londonas sunerimęfeįir 
siunčia specialius pareigūrfus 
padėties tirti...

nas smūgis, kai tauta jį 
Itimu.”

Valstybės sekr. Dulles buvo 
gausiai sveikinamas, kad pietų 
Amerikoje suorganizavo prieš 
komunizmą frontą, į kurį atsi
muštų Maskvos pastangos kaip 
į nepralaužiamą uždangą. Ar 
ta sulaikomoji uždanga bus 
tvirta, dar neaišku. Guatema
los atstovas ją tepavadino “ba
nanų uždanga”. Gal jos nebūtų 
Dulles pastatęs, jei nebūtų pa
žadėjęs ūkinių gėrybių.

.Dulles iš konferencijos išvy- tį į pašonę visų senų negandų 
kaltininkui Britanijai^p^^de- 
lio intereso palaikyti Britani
jos pusę neturi ir kitos pietų 
valstybės; joms britai visu kuo 
svetimi; jos pripratusios prie 
perversmų ir valdžių keitimo 
bei diktatūrų; jos susirūpinu
sios kiekviena savo vidaus rei
kalais bei išsilaikymu valdžio
je. Juk/toj^kortfėrėi^^? bu-: 
vo
kurių pri^yjė.yraAŽ^rinm- 
kų ir tik vfehaš ath'dkaiąs, vfe-. 
nas teisėjas/ dų ^ąFniin^ąi, du 
profesoriai, valdininkai;' 
daugumas ateję peryentfnų ke
liu į valdžią. Vertė Jie, savas 
valdžias; kodėl, neišversti Bri
tų iš Amerikos^ Veltui/Ameri
kos atstovas atkalbinėjo. Jis 
buvo vienas prieš visus? ir bal
savime beliko jam susilaikyti.

Po vandenilio 
bombos

Naujas auksas
Japonijos trys kariai belais

viai, grįžę iš Sibiro; paraškė, 
šiauriniame SSbire apie K^iy- 
mą surasta aukso gabalai dy
džio kaip pupos. Sritis su auk
so klodais didesnė už visą Ja
poniją. Ten dirba tremtiniai iš 
Baltijos ir kitų okupuotu kraš
tų. Jei bolševikam pasiseks iš
naudoti tas kasyklas, jie paims 
į savo rankas pasaulio aukso

Indokinijoje lemia 
i mos kautynės

Kad ir ką jie praneštų, bet 
iš visų pranešimų Churchiiiio 
v.yriaūsybės tegalės tur būt to- 
kią išvadą pasidaryti: ja; Mas
kvos pinigai Britų kolonijose 
tarimą kelią, tai norint Mask
vos įtaką nuo kolonijų ati
traukti, reikia Maskvos pini
gus, visus, tiesiai iš Mask
vos nukreipti į Londoną; taigi 
reikia, dar labiau plėsti preky
bą tarp Londono ir Maskvos 
bti kom. Kinijos. Vifirii teisin
gai: kad kiti nuo alkoholio ne
nustotų proto, reikia pasiauko
ti ir pačiam visą alkoholį iš
gerti. Tokia idealistinė politika 

Tuo pačiu metu Britų vai- cburchiUiui būtų priimtiniau- 
dininkai iš jų • valdomos Guii-1 šia.

Saaro klausimu derybos tarp 
Vokietijos ir Prancūzijos nu
trūko neribotam laikui. Tatai 
pasunkins Prancūzijoje europi
nio saugumo sutarčių tvirtini
mą. Prieš Adenauerio nuolai
das stojo trys Vokietijos parti
jos.

Profesorius taip pat pareiš
kė, kad* už atominę jėgą galės 
būti galingesne saulės šviesa. 
Jos spindulius bus galima su
rinkti mažais veidrodžiais ir 
perduoti į didžiulį viedrodžių 
plotą, kuris turės diametro 62 
mylias. Iš ten saulės spindulius 
galima bus pakreipti norima 
linkme. Dėl to, ten, kur dabar 
naktis, galima bus padaryti 
dieną; kur dabar jūrose ledai, 
galima bus juos ištirpinti; kur 
dabar vienas derlius per metus, 
galima bus turėti du derlius. 
Saulės spindulius bus galima 
sukoncentruoti iki 752 Fahren- 
heito laipsnių ir tuo karščiu 
sunaikinti ištisas armijas grei
čiau nei atomine energija.

Jei profesoriaus tikėjimas, 
kad galima bus surinkti saulės 
spindulius, tiek pat pagrįstas, 
kaip jo tikėjimas, kad ministe- 
riai nedrįs karo pradėti, tai tais 
spinduliais neteks naudotis.

Žingsnis pirmyn, 
kitas atgal

Bonnoje prez. Heussas šią 
savaitę pasirašys europinio 
saugumo bendruomenės sutar
tis. Jos jau galutinai patvirtin
tos yra Olandijos, dabar Vo- 
kietiM» ir Bel^jos. Baigiama 
Luksemburge. Lieka su dideliu 
Idaustuku Prancūzijoje ir Ita
lijoje.

Papildyta Baltijos 
reikalų komisi ja
Atstovų Runų pirmininkas 

kovo 10 paskelbė du naujus 
atstovus — P. Hillings, ir M. 
Feighan— kurie priskiriami 
prie komisijos Baltijos valsty
bių pagrobimui tirti. Tokiu bū
du toje korhisijoje yra —pirm. 
C. J. Kersten ,resp. Wisconsin, 
E. Bonin, resp. Penn., F. Bus-, 
bey, r. UI., R. Madden, d. Ind., 
T. Machrovvicz, d. Mich., A. 
Bentley, r. Mich., T. Dodd, d. 
Conn., P. Hillings, r. Cal., M. 
Feighan, d. Ohio.

Praeitą savaitę atst. Kerste- 
nas posėdžiavo New Yorke to
limesnės veiklos reikalams.

Už vieną imigrantą 
10(1 tūkstančių

Atstovą rūmų biudžeto ko
misija atmetė valstybės depir- 
tamento prašymą paskirti nau
jus 1,434,962 dol. pabėgėlių iŠ 
Europos imigracijai. Komisijos 
nariai buvo pasipiktinę, kad 
departamentas, pernai rugpjū
čio mėn. gavęs 3 mil. dol. tam 
reikaltii, jau išleido 672,000' o 
imigrantų lig šiol įsileido tik 

-šešis. Taigi vieno imigranto^' 
sileidimas atsiėjo po 100,000. 
Departamento pareigūnai aiš
kino, kid įstatymas numatė 
visokių biurokratiškumų, ku
riem patenkinti re’.laa skirti j 
Europą daug valdininkų. .

■
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Molotovas, pasiteiravęs.apie 
kelionę, pereina prie reikaloir, 
kreipdamasis į Urbšį, klausia/ 

“Na, ką jūs, pone miristeri, 
pasakysite?” Urbšys plačiai iš
dėsto Lietuvos vyriausybės pa
žiūras į rusų reikalavimus, pa
mini praeitį, buvusius Lietuvos 
ir Tarybų Sąjungos gerus san
tykius, paliečia Lietuvos vy
riausybės geriausius norus Ta
rybų Sąjungos atžvilgiu, ' pa
reiškia viltį, kad ir Tarvcų Są- . 
junga, turbūt, turinti tik geras 
intencijas Lietuvai, pagaliau 
pasako, kad jo vadovaujama 
Lietuvos delegacija esanti Lie
tuvos vyirausybės įgalioti tar
tis. Molotovas atsako trumpai, 

• konkrečiai keldamas atskiras 
rusų reikalavimų dalis. Vyksta 
bendras nuomonių-pasikeitimas 
rūpimais klausimais. Jautriau
sia vieta — rusų reikalavimas 
įsteigti jų karines bazes Lietu
voje. Įvairiai motyvuodami, vi
si mūsų delegacijos nariai pa
sisako prieš šį rusų reikalavi
mą. Daugiausia kalba Moloto- 

“ vas ir Urbšys. Abi pusės išdės
to savo pažiūras, apie 1 vai. 
naktį posėdį baigė. Susidarė i- 
spūdis, kad derybos bus labai 
kietos.

i# I
<y ■/
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Delegacija pirmo posėdžio buvo pakviesta į Kremlių į Mo

lotovo kabinetą 11 vaJL vakaro. Iš Sovietų pusės dalyvavo Molo
tovas, jo pavaduotojas Potiomkinas ir Maskvos atstovas Kaupe

{ DERYBAS ĮSIJUNGIA 
STALINAS

Kitą dieną taip pat po 11 
vai. vak. vėl susirinkome, toje 
pačioje vietoje. Be vakarykš
čių dalyvių pamatėm ir Stali
ną. Sveikindamasis pasakė tik 
vieną žodį — Stalin — ir ne
gyvai pratiesė ranką. Atsisėdęs 
vakarykštėje Molotovo vietoje, 

__ tuoj pradėjo rūkyti savo pyp
kę.

Derybų centre buvo rusų ka
rinių bazių įsileidimas į Lietu
vą. Ir Molotovas ir Stalinas 
aštriai įrodinėjo, kad jiems ka
rinės bazės Lietuvoje esančios 
reikalingos prieš vokiečius. Į 
šiuos rusų tvirtinimus reaguo- 
damas, Urbšys pažymėjo, kad 
ir vokiečiai hirėtų būti labai 
pautrūs raudonosios armijos 
įvedimui į Lietuvą. Stalinas 
šypsodamasis pasakė:

“Ribbentropas turėjo pre- 
tenzijų į visą Lietnvą, bet mes 
apsaugo jom jus. Aš jums, pone 
miuisteri, papasakosiu, kaip 
ponas Ribbentropas rūpinosi 
jumis ir gynė Lietuvą pas mus 
šitame pačiame kambaryje.”

Žodį “gynė” Stalinas pasakė 
su karčiu sarkazmu. Ir Stali- 

. nas papasakojo, kad rusams 
besiderant su Ribbentropu ir 

/ statant savo sąlygas, Ribben
tropas buvęs nuolaidus ir da
ręs vieną nuolaidą po kitos. 
Esą, kai buvęs iškilęs klausi
mas apie pasidalinimą įtakų 
sferomis Pabaltijy, Ribbentro
pas pasiūlęs tų sferų ribą Dau
guvos upę.

“Mes su tuo nesutikome” — 
išdidžiai pasakojo Stalinas. —

“Tada ponas Ribbentropas nu
sileido ir pasiūlė Lietuvos-

- Latvijos sieną įtakų sferų ri
ba. Mes su tuo taip pat nesu
tikome” — dėstė Stalinas. Po 
to Ribbentropas pasiūlęs Ne- 

L rauną įtakų sf erų riba. Stalinas
ir su šia riba nesutikęs. Paga
liau Ribbentropas paprašęs, 
kad Vokietijai būtų palikta tik 
nedidelė Suvalkijos dalis. Čia 
pat Stalinas paprašė Molotovą 
parodyti žemėlapį, fcur juoda 
linija buvo paženklinta riba, 
einanti nuo Kudirkos. Naumies
čio Šešupe pro Pilviškius, Ma
rijampolę, Liudvinavą, Krosną 
į Kapčiamiesti.

“Su tuo mes sutikome”, bai
gė Stalinas savo pasakojimą a- 
pie savo derybas su Rrbbentro- 
pu. Visi mes nustebę klausėme 
šio Stalino pasakojimo. Urbšys 
atvirai pasakė, kad jis nenorįs 
tuo tikėti. Stalinas supykęs at
sakė: “Taip, tai išspręsta, ir šis 
reikalas baigtas.”

Visi buvome labai susijaudi
nę. Urbšys mėgino protestuoti, 
tačiau Stalinas jį pertraukė ir 
neleido kalbėti. Ir vis dėlto mes 
dar nenorėjome tikėti, kad taip 
tikrai būtų.

puse tos sumos, kurią Rusija 
kadaise yr agavusi už perleidi
mą Aliaskos Jungtinėms Vals
tybėms. Vokiečiai prašė dau
giau. Pagaliau 1941 m. sausio 
10 <t tarp vokiečio ir rusą be

tytoės suverenitetu, Stalinas ne
mandagiai pertraukė Urbšį ii“ 
griežtai pareiškė: “Jūs perdaug 
įrodmėjate, jaujas žmogau!”

Kitą kartą Urbšys atvirai 
pasakė Stalinui: “Juk jus pats, 
Josif Visarionovič, esate nedi
delės tautos sūnus ir galite su
prasti kitos nedidelės tautos 
kančias, netekus laisvės”.

Stalinas patylėjo, o paskui

Tas pats laibutis pąkarto- 
tinai primena, kaip ‘T. Žibu
riai" ir “Darbininkas” atsiliepė 
dą Laisvosios Europos “lefcy- 
bės dolerių”, už kuriuos infor
muojamos per Laisvosios Eu-

mokėti vokiečiams T^flūjOOO 
aukso dolerią, arba. 3L500.000 
markią. Taip prekiavo du gro
bikai Lietuvos žemėmis.

DELEG ACIJA DAR SIŪLO
Gindamiesi nuo rusų kariuo

menės įvedimo į Lietuvą, pa
siūlėm rusams kompromisą: 
pasipriešinti bandymui per Lie
tuvą pulti SSSR Lietuva su
tiktų įsipareigoti savo kariuo
menę tuoj mobilizuoti ir padvi
gubinti jos kiekį, o Lietuvos 
vakarų pasienyje statyti su
tvirtinimus. Tekio susitarimo 
vykdymui palengvinti gali būti 
sudaryta raudonosios armijos 
misija prie Lietuvos kariuome
nės štabo ir Lietuvos karinė 
misija prie raudonosios armi
jos generalinio štabo, Lietuvos 
vyriausybė šitokį projektą bu
vo aprobavusi. Tačiau ir šis 
Lietuvos siūlymas rusams buvo 
nepriimtinas. ~-----------

(bus daugiau) me Stabe.'

ropos radiją visos pavergtosios 
tautos. Kai didžiajame dienraš
tyje ‘New York Tinfes” vasario 
23 vedamasis taip pat sudarė 
įspūdį, jog visos rytų Europos 
tautos naudosis vajaus pinigais, 
tai tas pats žurnalistas Almus 
parašė dienraščiui laišką, pa
žymėdamas, jog Pabaltijo tau
tos tuo atžvilgiu yra diskrimi
nuojamos, nes neturi nei radi
jo transliacijų nei Laisvosios 
Europos biuletenis neįdeda ži
nių apie pavergtos Lietuvos gy
venimą. Almus gavo atsakymą

VIENI BIJO PASLAPTIES, 0 KITI LAISVI ŽODŽIO
T. Žiburiuose kovo 11 Almus 

informuoja apie paskutiniu lai
ku kilusius gandus ir atsiliepi
mus spaudoje dėl lietuvių bei 

»lenkų santykių. — Sausio 16 
New Yorke buvo susitikę lietu
vių ir lenkų veikėjai. Keno tai 
buvo iniciatyva, kas buvo kal
bėta, buvo laikoma paslaptyje. 
Prieš tokius pasikalbėjimus 
griežtai pasisakė “Naujienose” 
vienas iš kentėjusių lenkų ka
lėjimuose. Pati redakcija pasi
kalbėjimo nelaikė blogu daly
ku. Tai vienas epizodas.

Antras — “Polish American 
Journal” vasario 19 vedama ja

bolševikus. Į tai atsiliepė “Vie
nybės” korespondentas: jokios 

me paskelbė kongresmano iš kalbos su lenkais. Tada “Polish 
Illinois Kluczynskio kalbos 
Kongrese dalį, kurioje jis kvie
tė lietuvius ir lenkus atstatyti 
‘istorinius lietuvių lenkų ry
šius”.

Reikalas viešumoj ir toliau 
plėtojos: Detroito lietuvių vei
kėjų pakviestas Vasario 16 
Amerikos Lenkų Kongreso Mi- 
chigano tarybos' pirmininkas 
Joseph Skutecki pasakė kalbą, 
kviesdamas Amerikos lietuvius 
atstatyti draugystę su lenkais 
ir sukurti bendrą frontą prieš

SPAUDA

jį kaltino neatsakingai sklei
džiant neteisingas žinias, ir įro
dinėjo, kaip Laisvosios Europos 
komitetas nuoširdžiai rūpinasi 
Baltijos kraštais. - ■

Nelktvo tekę pastebėti, kad 
Almus ar kas kitas būtų kal
tinęs, jog Laisvosios Europos

American Journal” , vedama
jame paskelbė, kad “kalbėda
mas Lietuvos laisvės dieną . _____
JAV kongrese, Mr. Kluczynski . Komitetas nesirūpinąs. Už tai, 
pareiškęs, jog lietuvių poetiką 
iniciatyva buvo tas susitikimas 
New Yorke, ir jog lietuviai pa
siūlė artimesni bendradarbiavi- 
mą^pries bendrą priešą.” Len
kų laikraštis sveikino iniciaty
vą, bet reikalavo, kad iš tų 
pasikalbėjimų nebūtų daroma 
paslapties.

. žinoma, tokie pasikalbėjimai

kas iš tų rūpesčių išėjo gera, 
tenka pripažinti ir jam dėkoti. 
Bet kitas reikalas, ar jis visais 
pavergtais kraštais lygiai rūpi
nasi. O čia ir tenka konstatuo
ti, kad lig šiol yra sūnūs ir po
sūniai. Bus jau maloniau kon
statuoti, kai tas skirtumas iš
nyks.

, LIETUVA JAU TIKRAI 
BUVO NUPIRKTA

Dabar iš paskelbtų slaptų 
dokumentų žinome, kad vė- 
hjau, rusams reikalaujant, vo- 

įMečiai atsisakė nuo savo pre- 
mezijų ir į šią “Lietuvos teri
torijos juostą” (taip ši Suval
kijos dalis vadinama slaptuose 
vokiečių - rusų dokumentuose) 
ir perleido ją Tarybų Sąjungai. 
1940 m. pabaigoje buvo-dery
bos apie rusų kompensaciją 
vokiečiams už šią Lietuvos že
mę. Rusai iš pradžių pasiūlė 
3.860,000 aukso dolerių, t. y.

MASKVA NEDARO JOKIŲ 
NUOLAIDŲ

Urbšys labai nuoširdžiai ir 
užsispyrusiai gynė Lietuvos 
reikalas. Bfer lli&nte’&tėiįL iš-

tus, jis pusiau juokais prašė 
Staliną pasigailėti nors jo, kaip 
nelaimingiausio užsienių reika
lų ministerio,. kuriam tenka 
gaut ir perduoti savo vyriausy
bei jau nepirmą ultimatumą. 
Ultimatumo priminimas nepa
tiko Stalinui. O iš tikrųjų visi 
rusų reikalavimai buvo ulti-

TIK KELI VARDAlhš 500 TŪKSTANČIŲ

Buvęs belaisvis pasakojo su
tikęs Vorkutoje lietuvių, kurių 
transportas su 43 iš Vilniaus 
buvo atgabentas J950 balan
džio mėn. Tarp jų buvo vienas 
kunigas iš Klaipėdos ar arti
mos srities. Jis labai daug pa- 

’ dėjęs stiprinti dvasiškai ištrem
tuosius. Atvežtieji buvo paskir
styti po stovyklas Nr. 27 ir 14.

Kitas belaisvis tvirtino daug 
lietuvių sutikęs stovykloje Nr. 
19.

Tavdos stovykloje, už Ura
lo, prisiminė šiuos lietuvius: 
Adolfas Šipulys, iš Šiaulių, a- 
pie 30 metų; Vincas Grybas, iš 
Šiaulių, ąpie 38 metų; Vyt. 
Butkus, iš Kauno, 23 m.; Sta
sys Valickas, iš Rietavo, 24 m.; 
Balys Grikšas, iš Šiaulių, 23 

-m.; Vyt. Naruševičius, 27 m.;
Albertas Bruneviaus, iš Pa
gėgių 28 m.; Vincas Bronaitis, 
iš Kauno, 31 m.; kun. Grub- 
liauskas, iš Kauno 42 m.; Pra
nas Raukas, iš Rietavo 31 m.; 
Kazys Žilinskas, iš Marijampo
lės 32 m.; Ant Žvtrblys, 34 
m.; ten buvę lietuvių apie 40;

Sverdlovsko srityje prisimi
nė matytus šiuos lietuvius: 
Petrutė Romanavičiūtė ir Br. 
Šatas.

Potmoje laikomas lietuvis 
gydytojas vilnietis P. Lapenis.

Stalingrado belaisvių stovyk
loje laikomas Lietuvoje gimęs 
dail. Eugenijus Linskas, apie 
50 metų, ir Arkadijus Blumas, 
apie 40 metų.

Automatiškas jėgos pilotas 
Ęordo abu nauji motorai turi tiksliai su
derintą įžiebimo - karboracijos - degimo
sistemą, kuri sunaudoja mažiau kuro.

Platus mašinos pryšakys
Fordas, tik jis vienas toks žemos kai
nos, tui^ platesne pryšakinę dali negu, 
užpakattie geersniam valdymui posū
kiuose.

Dvejopas priekinių durų darinėjimas
Dvejopi durims darinėti prietaisai jas 
praveria iki dviejų trečdalių arba visai... 
tai laba patogu, mašinų kalne pastačius.

Stilingi brudžai
Pasirinkite bet kurį Fordą, ku
ris jums patinka, visur rasite 
modernias, dailias linijas, kurios 
pirpažįstamos vyraujančiom. 
Fordas iŠ <tiliA'& ‘Vnka* 
vienai aplinkai, kur benuvyktai 
mėt .

CPL ČUUTDK f*ATTHKfjOR, Mm K M amerikMu Matarių. k w- 
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Ufoje buvo sutiktas lietuvis 
25 metams nuteistas Leonas 
Mickevičius.

Vienoje iš Komi respublikos 
stovyklų 25 metam priverčia
muosiuose darbuose laikomas 
V. geštauskas, kuris buvęs ap
kaltintas tarnavęs vokiečių į- 
staigose.
,Tai tik kelios pavardės iš to 

pusės milijono, kuris iš Lietu
vos yra išgabentas “už Uralo, 
žemės gafaT.

.Rutulinių guolių
Tai yra geriausia, ko pasiekta, tik per 20 
chassis vystymosi metų... jos pašalina 12 
jau pasenusių būdų jas gaminti__yra išim
tinai tik Fordo, mašinose.

Patobulinti pedalai
Palengvina mašina valdyti, pašalina dul
kes ir skersvėjį praleidžiančias skyles.
duoda vietos kojai visam grindy plote..

Gili motorui dėžė
Abu Fordo motorai yra ekstra giliai įleisti. Taip yar išskirs 
tinai tik Forduose, ir dėl to mašina traukia stipriau, švel
niau ir ramiau. -

įrengtas piltuvas 
imti kurą iš abiejų pusių. 

Trumpa piltuvo tūta palieka erdvės 
didesnei užpakalio dėžei.

Astra kontrolės prietaisai
Grečio rodykle yra aukštai ir dėl to 
lengvai stebima.

Įspėjamosios šviesos
Šviesos automatiškai jus įspėja, jei generatorius ne- ' " 
sikrauna arba kuro spaudimas nuslūgsta.

•••10 brangių masinos ypatybių 
be extra išlaidu FORDE!*

Tiktai Fordas tarp žemos kainos automobilių jas turi... ir dėl to jis nekainuoja jums nei cento brangiau.

'f--!* ’
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Gaunama;

Jisai nurodė, kad yra dvejo
pa laisvė: išviršinė fr išvidinė. 
Jeigu pirmąją vadiname mote-

Ak, Dievulėliau, ką darysiu, 
Kad tokia jau dalia, 
Įžanginiai fr uemaiysfo__
Tegul tai Dievo tais valia.

Ar Mtsimeni. kaip prie ratelio 
Tave mažytę mokinau 
Ir, pasiėmusi ant keHy, 
Prie širdies spaudžiau, mylavau.

Kaip greit išaugai, ta, dukrele, 
Ir atsiskyrei ano manęs.
Oi skauda, spaudžia man širdelę, 
Kad nematau seniai tavęs.

Norvegijos princesė Marta 
sunkiai pasirgusi. Jai da
bar 53 metai.

• Aldonos BaužinskaHės ei
lėraščių spausdina kovo mėne
sio Aidai.

sovietinė 
andtainte Povilą vičiūtė. 
-grižutioa iš Sov. Sąjun- 
^ver^atovykklirka- 
yiHimnje vokietės visai

• Julija gvabaitė - Gylienė, 
poetė, gyvenanti Australijoje, 
ruošiasi išleisti savo eilėraščių.

♦ J. Liustikaitę, jauną dai
nininkę Londone, Anglijoje, 
priėmė Benjamino Gigli, garsu
sis italų tenoras. Jis koncerta
vo Londone didžiojoje Albert 
Hali salėje, kurioje telpa 8000 
klausytojų. Koncerto metu lie
tuvaite dainininkė sutiko B. 
Giglio impresarijų ir paprašė, 
kad B. Gigli ją priimtų. Kitą 
dieną vakare B. Gigli ją pri
ėmė ištaigiame Savoj viešbuty
je, kur buvo sustojęs. Be jo 
dar buvo impresarijus ir jo 
pianistas. B. Gigli paprašė pa
dainuoti, ir J. Liustikaitė pa
dainavo ariją iš “Toskos” ope
ros. Gigli pasiteiravo, kur ji 
dainuojanti, ir gerokai nustebo, 
kad ji dh$a fabrike. Jis patarė 
■mesti fabriką, žadėjo parašyti 
reikiamas rekomendacijas, kad 
ji galėtų atsidėti tik dainavi
mo mokslui.

Namuos ir už namų

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

vyrai, nekalbant jau apie vi
siems ta&otūą bolševikų mork- 

" fiuį terorą.
Štai grįžusi iš Sibiro Gerda 

B. papasakojo, kad darbo ver
gų stovyklose, esančiose 

kefi taniai kilometrą už

gal būt .nutyla keliom valan
dom. Iš kritusiųjų daugelis 
miršta, nesulaukę ryto, o jų 
tarpe daug tokių, kurie turi 
daug ką prisiminti, o gal ko ir 
pasigenda. Kiti gi neturi nie
ko, arba, pavyzdžiui, prisime
na tik mažą po rožių kerais 
miegantį bereniuką arba porą 
raidžių, lango briaunoje ant 
aukšto išpjautų, kurių jau nie
kas nebeatsimena, ką jos reiš
kia. Ir tie, kurie tiek maža pri- 
siminimų turi, tomis ilgomis 
valandomis, kol mirtis juos pa
siima, _ turi gana laiko sa
vęs pasiklausti, kodėl tas, kurs 
nė jokiam sutvėrimui pikto ne
trokšta, yra priverstas būti 
gerų žmonių priešu. Ir kodėl 
geri žmonės turi nusigrįžti nuo 
gerų žmonių ir vadinti juos 
visokiais neapykantos vardas.

— Žiūrėk, — tarė jis ir vėl 
pažvelgė aukštyn, — tavo ma
mytė išeina, ji tikrai nerami. 
Ji, ranka prisidengusi akis nuo 
saulės, dairosi tavęs. Kadaise ir 
mano motina nerimastaudavo 
dėl manęs... Sudiev, vaikuti, te
gu gyvenimas lieka tau leng
viau suprantamas, negu mums, 
kurie šiandien gyvename! Ta
da tik neužmiršk to svetimo 
kareivio.

Jis atidavėz pagarbą, išėjo 
pro vartus ir nuėjo. Takelis 
nusivingiavo tarp senų vaisme. 
džhi, fe fe takos lietė jo pe

ną sklandžiai Tą sužinome iš 
vienintelio satyros laikraščio 
“Krokodilo”, kuriam kartis 
ppo karto duoda leidimą gnyb- 
telti valstybinio aparato dar
bams. Laikraštis įvykio įamži- 

jaili vietos nei žo
džių. Įdeda visiį šešių modisčių 
fotografijas ir komentuoja 
kiekvienos nešiotus drabužius.

Rašo: “Modistės nr. 2 buvo 
žieminis paltas, kuris be prie
kaištų gali būtį nešiojamas. 
Tik jo sagtys primine anų ne
lemtų laikų svirno spyną. Nr. 3 
yra griežto stiliaus be nereika
lingų klosčių. Tai drabužis, ku
riuo kiekviena moteris galėtų 
didžiuotis, kaip miesto panakti
nis, išėjęs į atsargą. Nr. 5 ga
lutinai panaikina lig šiol buvusi 
skirtumą tarp vyro ir moters.”

“Vidaus nelaisvė ♦ yra blo
giausia vergijos rūšis, kuria 
tivrtai laikosi kiekviena kita 
einanti iš šalies prievarta” — 
kalbėjo prof. St Šalkauskis 
beveik prieš 30 metų vienam 
ateitininkių būrelyje. Tada 
drauge šnekėtas! apie vadina
mąją moterų emancipaciją: 
lygias teises moterims pilieti
niame gyvenime ir profesijos 
darbe.

“Moterą emancipacija” kita
dos buvo labai šauklūs žodžiai, 
kurie aidėdavo beveik kiek
vienam didesniam moterų su
važiavime. Tam sąjūdžiui buvo 
pasiaukojusių energingų mote
rų, kurios tik viena mintimi ir 
gyveno: iškovoti moterims ly
gias teises su vyrais, arba dar 
tiesiau sakant, išsilaisvinti iš 
jų “vergijos”.

Šiandien tas judėjimas yra 
jau apsilpęs, nes daugelyje 
kraštų, kur yra įsigalėjusi tik
ra demokratija, nėra prasmės 
moterims kovoti už lygias tei
ses; jos jas turi. Bet ar jos 
turi ir tikrąją laisvę, dėl ku
rios kovojo, jau kitas klausi
mas. Anuomet tą klausimą ir 
svarstė prof. St. Šalkauskis su 
būreliu studenčių.

Jos groži nepaprastai ryškiai 
iškelia PULGIO ANDRIULIO 
plunksna premijuotame veikale

buvo 150 lietuvaičių.
Jos vokietėms kalbėdavo: 

“jums vis tiek geriau, nes jums 
saviškiai padeda. O kas' gali 
padėti mums? Pasibaigus baus
mės laikui, jūs grįšite namo, o 
mes?” — liūdnai teiraudavosi 
lietuvaitės. Apskritai, tenka 
pasakyti, kad

bausmę attikusios pegafi 
grįžti namo,

bet turi ir toliau likti ištrė
mime. Pasakotoja teigia prie 
darbo vergų stovyklų sutikusi 
ir kitos rūšies lietuvaičių trem
tinių — tokių, kurios buvo pa
siųstos į ištrėmimą nenubaus
tos priverčiamiesiems dar
bams. Jos tik buvo kitur “per
keltos” ar naujai “įkurdintos”.

Grįžusių vokiečių tvirtinimu, 
apskritai, visi baltai, kaip ir 
vokiečiai, ištrėmime, darbų 
vergų stovyklose ir kalėjimuo
se morališkai laikosi gerai. 
Tai daro teigiamą įspūdį net 
ir kitiem bendro likimo drau
gams, o ypač moterims. Vokie
tės sakosi ne viena lietuves 
mėgusi ypač dM to, kad jos 
pasižyminčios širdies gerumu, 
kito užjautimu ir teisingumu. 
To toli gražu negalima esą 
pasakyti apie daugelį raski ar 
lenkių.

vyrais, jos nuvertina savo tik
rąjį pašaukimą, .kario vyras 
negali atlikti; nekovoja dėl tei
sėto moterims atlyginimo šei
moje, o ne* už šeimos; ardo 
šeimyninį gyvenimą, kiniam 
dažnai skersai kętin stoja “vy
riška” moters profesija.

Tai visa nereiškia, kad mo
teris turi palikti šeimoje užda
ryta, it kokia tarnaitė, tai pri
klauso visos pSettsta teisės ir 
lygybė su vyrais. Tačiau mo
teris turi ir savo skirtingą pa
šaukimą, nuo kurio nutolusi 
nesijaus nei laiminga nei visiš
kai laisva.

MOTERYS IR POLITIKA
• Anglijos parlamente pir

moji moteris buvo Lady Aštor. 
Savo kalbam ji priterorizuoda- 
vo kitus parlamento narius. Po 
vienos tokios aštrios liežuvin
gos kalbos kitas atstovas klau
sia: f<Ką gerinamoji atstovė 
mano apie tai, ką ji tik dabar 
pasakė?” O toji atšovė: “Ką 
aš galiu žinoti, ką aš manau, 
kol aš laikraščiuose nepaskai- 
čjau, ką aš esu kalbėjusi”

•Ir Margaret Truman, kuri 
Dg šiol dainuodavo, gali perei
ti į politiką. Korespondentas 
paklausė, ar teisybė, kad ji leis 
savo kandidatūrą statyti arti
muosiuose rinkimuose. “O ko
dėl ne?—atsakė: — Tris svar
biausias sąlygas sėkmingai po
litinei karjerai aš turiu: galiu 
rankas paspausti, kąd net kau
lai braškėtų; galiu nesunkiai 
atsiminti veidus, kuriuos sykį 
esu mačius; moku savo paža
dus su takia deganti ja užmirš
ti, kad Žmonės už tai nepyk-

“Kuo turi pasireikšti išvidinį 
moters laisvė?” — Pastačius 
tą klausimą, prof. St Šalkaus
kis trumpai atsakė tokiais nu
rodymais:

1. Reikia auklėjimosi prie
monėmis išvystyti pagarbos 
vertą savo asmenybę. 2. Ne
sekti “tuščiomis ambicijomis ir 
neprotingais įgeidžiais”. 4. 
“Aukštai vertinti savo mote
riškąjį pašaukimą ir reikalauti 
jam pagarbos ir tinkamo pri
pažinimo iš vyrų”. 5. Atsi
sakyti “nuo noro patikti vy
rams nepadoriomis priemonė
mis”. 6. “Reikalauti iš vyrų tos 
pačios seksualinės doros, ko
kios vyrai iš moterų reikalau
ja”. 7. Saugoti savo asmenybę 
“nuo pavergimo vyriškai prie
vartai, mados hipnozei, nepro
tingiems gyvenimo Papro
čiams.” —k.

rų ifrfflaisvinhnu. iš vyrų pri- mu, užgaidomis ir neprotingais fi.” O to 
mestos “vergijos”, tai antrąją 
reikėtų pavadinti moters išsi- 
laisvinimp iŠ jos viduje glūdin
čio vergiškumo. “Kuo ta ver
guvė reiškiasi?” — Statė tokj 
klausimą prof. St Šalkauskis 
ir į jį. atsakė nurodymais, ku
riuos čia trumpai suglandžia- 
me.

1. Moters nelaisvės priežas
tys dažnai yra joje pačioje, nes 
daug moterų “neįgauna nieka
da tikro savo vertės pajuti
mo... ir nesivaduoja savo gyve
nime ir veikime protiniais mo
tyvais.”

2. “Vietoje tikro savo vertės 
pajautimo moteris turi dažnai 
daug, tuščios ambicijos.”

3. Geriausiu tuščios ambici
jos įrodymu yra “įvairios fal- 
sifikavimosi rūšys, kurias pra
sideda paprasta pudra ir bai
giasi tirštais dažnais ir stam
biais erzacais.”

čius. Jis neatsisuko ir greitai 
išnyko.

Motini, priėjusi prie varte
lių, pamatė, kad berniukas ver
kė. Jį pakėlė, priglaudė prie 
krūtinės, nubučiavo jo ašaras 
be perstogo 'klausdama. Bet 
berniukas negalėjo paaiškinti, 
kodėl jis verkė.

Ranka rankon nuėjo moti
na ir jis trobos link.

Viskas buvo tylu ir ramu. 
Net ir antys buvo prisnūdę po
piečio, galvas po sparnais pa- 
kišusios. Dangumi plaukė balti 
debesys— arkliai, angelai, gul
bės... Prie tvarto durų miegojo 
katinas budriomis pusiau pri
merktomis akimis. Niekas ne
įvyko, niekas nepasikeitė toje 
mažoje sodybėlėje pačios karo 
zonos viduryje — kol kas.

Rytojus gi ir liko netikras 
kaip ir buvęs.

Ir į mažo berniuko širdelę 
įsmigo dyglis, o į jo sielą klau
simas — ir jeigu jis gyvens, to 
mes juk nežinome, jis tikrai 
neužmirš to svetimo kareivio 
skausmingu maloniu veidu ir 
priešo uniformoje.

Keistas bus prisiminimas, o, 
gal būt, vieną gražią dieną jis 
visai juo atsikratys... žmones 

juk taip įvairiai žiūri j daiktus 
— tą mes žinome.

(Iš švedų kabos verte

4. Su tuščia ambicija ir sto
ka padorumo siejasi “palinki
mas dekoltuotis ir šiaip jau 
stengtis patikti vyram išvirši
nėmis moteriško kūno savybė
mis.”

5. Nevisada moterys apval
do savo didesnį jausmingumą, 
kuris, “atpajaiduotas nuo są
varžų, reiškiasi paprastai 
smalsumu, plepumu, pavydu-

Caro laikais Rusijos dvaro ir 
didmiesčių damos savo mado
mis ir puošnumu konkuravo' 
Paryžiui Stalinas visas mote
ris buvo apvilkęs “liaudies mi
line.” Tik Malenkovo Elena 
varžtus atleido, ir šiandien so
vietai sužinojo su didžiausiu 
nusistebėjimu, kad #ra toks da
lykas, vadinamas moterų dra
bužių mada.

žurnalas “Večemaja Mosk- 
va” (Maskva vakare) paskelbė 
“pavykusį aprangos planą” ir 
pabrėžė, “kad neseniai Mask
vos valstybinėj madų patalpoj 
eilė modisčių demonstravo mo
teriškų drabužių naujus mode
lius. Buvo pastebėti elegantiš
ki drabužiai, išpuošti įdomiais 
ornamentais, o kai kurie į- 
mantriai išsiuvinėti.”

Vis dėl to, atrodo, ne viskas 
valstybinėj madų kontrolėj ri

šu kuriomis jos buvo susidrau
gavusios ir kurios su kitais 
mūsų tautiečiais jas labai šil
tai sutiko.

Viena vokietė, Frau von F. 
iš Karaliaučiaus, bevežama į 
Sibirą, pabėgo iš traukinio ir 
šiaip taip prasimušė prie Lietu
vos. Čia taip pat ji buvo lietu
vių priglausta, bet vėliau buvo 
vėl iš Lietuvos ištremta, kol 
galų gale ,po įvairiausių nuo
tykių, pateko į Vak. Vokieti
jon ėjusį transportą.

Mėta R. visose trijose sto
vyklose, kuriose teko būti Sov. 
Sąjungoje, suėjo lietuvių. Vie
noj iŠ jų tarp 1800 darbo ver-

Ir ten sutikusi visą eilę lie
tuvių ,tarp kurių buvo daug 
moterų ir mergaičių, apdova
notų “Stalino saulės lygiateisiš
kumu”....

K. S. papasakojo 
daug lietuvių moterų ir mer

gaičių sutikusi Maskvos 
kalėjime.

Ir tai jų buvo visų rūšių vie
netuose. Lotte B., pati gimusi 
tik 70 km nuo Lietuvos sienos, 
teigia, kad Mordovinrjoj darbo 
vergų stovyklose taip pat esą 
daug “lygias teises atgavusių” 
lietuvių. Vienos iš jų net pa
vardę atsimena — tai Jūratė 
Myniškaitė iš Vilniaus. Kitos 
grįžusios iš Lietuvos vokietės 
turi net pavardes lietuvaičių,

• Birutė Empakarytė, gyv. 
New Britaine, studijuoja ir at
liekamu laiku nuo studijų ben
dradarbiauja “Ateityje”. Vasa
rio mėn. numeryje buvo iš
spausdinta jos novelė “Klebo
nėlis.”

pašę visų dĮrhfftąjų 
nramanSie.”

Girdi, Sov. Sąjungoje “lite- tetai krata neįstengia kaip rri- 
ratūros, meno ir sporto srityse ktead attkti nė fiziškai pajėgūs 
tarybinės moterys taip pat ne- * " * ** “*
turi sau lygių pasaulinio masto 
varžybose”. 1953 m. “socialis
tinio darbo didvyrės vardas”- 
laivo suteiktas 2,278 mote
rims, 10 moterų apdovanotos 
2 kartu socialist darixx didvy
rio vardu, 741 — 1962 m. su
teiktas stalininės premijos lau
reato vardas... Girdi, 
“buržuazinėj Lietuvoj moteris 
neturėdavo teisės dirbti vad.
vyriškus darbus... o Dievas bu

vo kurčias darbo moterų 
maldoms”...

Užtat visai kiti laikai esą da
bar... Pvz. Kauno “Audinių” 
Telšių — “Masčio” trikotažo, 
Vilniaus — “Lelijos” ir kt fab
rikuose per 90% darbininkių 
sudaro moterys. Povilavičiūtė 
ypač džiaugėsi partijai parody
tu nuolankumu Kauno “Li
mos” fabriko verpėjos Marcin
kutės,- “Drobės” fabriko špū- 
liuotojos Vizgaitienės, Palemo
no plytinės darbininkės Vit- 
kauskienės etc., be to, “sėk
mingais .pasirodymais” stalini
nių premijų “laureačių” J. Pet- 
raškevičiūtės, Galinos Jacke
vičiūtės, M. Mironaitės, rėžis. 
Kymantaitės ir kt. Esą, “už di
džiųjų teisių suteikimą T. Lie
tuvos moterys amžinai dėkin
gos mylimajai KP. ir tarybinei 
vyriausybei”...

Taip skelbia, bolševikiškai

yra daug lietuvių. Ten yra iš 
viso 12 darbo vergų stovyklų, 
o kiekviaioj iš jų — iki 300 
mergaičių ir moterų, suvarytų 
iš visų Lietuvos kampų. Jos 
parioj stovykloj dirbo įvairiau
sių tautybių 3,000 darbo ver
gių. Ji yra,susitikusi su visa 
eile mūsų tautiečių moterų ir 
mergaičių, tik gerai neatsine- 
na jų pavardžių, nes daugumą 
vadindavo vardais. Kai kurios 
iš jų, bet ne visos, galėdavo 
gauti laiškų iš artimųjų ir siun
tinėlių. Tačiau daugelis jų vi
sai nieko' nežinojo apie savo 
artimuosius. Grįžusiosios teigi
mu, lietuvės mergaitės ir mo
terys buvo labai draugiškos ir 
su kitomis suimtosiomis dalin
davosi paskutiniu duonos kąs
niu. Grįžusios vokietes belais
vės ir civilės ’ internuotosios 
sako, niekados to neužmiršian- 
čios.

Uselotte Kr. papasakojo, 
kad dar maža mergaitė, atbė
gus iš Rytprūsių, buvo pri
glausta vieno ūkininko netoli 
Tauragės. Tačiau 1949 m. bu
vo suimta už “simpatijas lietu
viams”. Pirmiausia buvo iš
siųsta į Vidurmį Sibirą, o iš 
ten

į Mordovijos Timnikovo

• Elzbieta Bleizgytė - Na
vickienė, šiame puslapyje 
spausdmamų eilėraščių autorė, 
yra tikra liaudies poetė. Kilus 
ji iš Dzūkijos, dainų krašto, 
seniai atvykus į Ameriką, da
bar gyvenanti Worcestery, 
Mass., bet neturėjusi progos 
mokytis ip tobulinti savo talen
to. Ji rašo paprastu liaudies 
stiliumi, tarmiškai, dažnai nu
siklausydama į liaudies dainas. 
Savo eilėraščiuose, kurių turi 
visą pluoštą, dažnai'paliečia re
ligines, auklėjimo ir (tėvynės 
meilės temas.

• Nei© Mazalaite rašo spe
cialų vaidinimą Putaamo Nek. 
Prasidėjimo Vienuolynui.

• Giedros korporacija Chi- 
cagoje gegužės 9 d. ruošia sa
vo šventę. Jaunosios “Giedros” 
globėja yra vyresnioji giedri- 
ninkė A. Rūgytė, valdybą su
daro E. Laudūte, R. Rauchai- 
tė, D. Valančiūtė.
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SUSIRŪPINKIME VARGO MOKYKLOMIS VOKIETIJOJ
DR. ST. VALUŠAITISnaujo ra-

Irena Kamanjauskienė, 
prieš kiek laiko mirusio kai* 

bininko Kamantausko našle, su 
savo sūnum Irinejum, grįžusiu 
iš Amerikos kariuomenės, iš 
Norwoodo persikėlė gyventi į 
So. Bostoną.

Ant krū- 
prelato

— “Tu žmogau niekings' 
mokinkis čia pasikakint ir pa
sisotindamas gardžiaus, neuž
miršk savo l5ievo!”

• Kubos puški valdyba suko 
galvą, kaip paskatinti piliečius 
daugiau naudotis paštu, taigi 
pirkti pašto ženklų. Ir sugal
vojo: išleido pašto ženkliuką, 
kurio klijuojamą pusę pritaisė 
su šalmėtėmis. Tik kita blogy
bė: tėvai turi pešto ženkliukus 
slėpti nuo vaiką, nes tie pasi
rodė didžiausi naujų pašto 
ženklų vartotojai.

Lietuvos pašto ženklų rinkė
jai, gyvenantieji rytinėse A ~ 
merikos valstybėse ir Kanado
je, nutarė susiburti, kad padė
tų vienas kitam papildyti savo 
albumus ir surinkti į lietuvių 
rankas gražų Lietuvos pašto 
ženklų lobyną.

Jaunos susikūrusios valsty
bės istoriškų 1918-1919 ir 1920 
-1922 metų žymi dalis pašto 
ženklų buvo prekybininkų iš
grobstyti. Dėl antro pasaulinio 
karo daug lietuvių rinkėjų ne
spėjo pasiimti su savim vėles
nių laidų ženklų. Karo pasek
mių dėka daug Lietuvos pašto 
ženklų, esančių .Vokietijoje, 
dabar atsiduria Amerikoje. 
Preziednto Roosevelto, buvu
sio Egipto karaliaus Faruko ir 
kitų žymių pasaulio vyrų tur
tingi pašto ženklų rinkiniai su 
Lietuvos ženklais dabar paten
ka j Amerikos rinką.

Rytiniuose Amerikos pakra
ščiuose gyverią lietuviškų 
ženklų rinkėjai nutarė balan
džio 4 d. 2 vai. p.p. susiburti 
V. Belecko Winter Garden sa
lėje, 1883 Madison St, Ridge- 
wood, N. Y. (Važiuoti BMT 
požeminiu traukiniu Metropo
litan Avė. Line iki Forest Avė. 
stoties).

. Rengėjai: P. A. Bubnis, K. 
Motuzas, A. Ruzgas, M. Slap- 
šys, J. ir F. Zabelskiai (Ne* 
Yorkas), J. Inčura (Worecsters 
Mass.), P; Didžbalis, Prof. J. 
Žilevičius (EEzabeth, N. J.), 
Med. D-ras J. A. Buchness 
(Baltimore, Md.), Br. Abro 
monis (Montreal, Canada).

Steponas ir Valentina 
Minkai,

lietuviškos radijo programos 
N. Anglijoje vedėjai, nuošir
džiai tjėkoja visiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidė
jo prie radijo programos 20 
metų sukaktuvių minėjimo.

• Perkamos senos liet, kny
gos. Gabijos knygynas, 335 
Union Avė., Brooklyn 11, N. 
Y., superka mažais ir dides
niais kiekiais senas lietuviška# 
knygas, išleistas Amerikoje ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Pageidaujami taip pat įvairių 
žurnalų .komplektai. Mokamos 
aukštos kainos. ,

Jau pasirodė spaudoje 
garsias Groveschi- knygos fietnvfikM vertimas 

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis

Žinoma, pirma pareiga tenka 
mums patiems, Vaikų tėvams, 
rūpintis jų išlaikymu ir jų lie
tuvišku auklėjimu. Bet, broliai 
sesės lieuviai, mes nepajėgia
me, mes esame perdaug fiziškai 
palūžę. Ne dėl savo kalčių e- 
same pasidarę tokie skurdžiai 
—našta kitiems. Jūs žinote, 
kokia tremtinių atranka liko 
Vokietijoje: ligoniai, seneliai, 
karo invalidai ir našlaičiai.

Be Balfo, t.y. be jūsų pagal
bos maistu, drabužiais ir ret
karčiais gaunamais pinigais, 
svetimųjų pagalba išgyventi 
neįstengtume. Tad ką bekalbėti 
dar apie vargo mokyklų išlai
kymą.

Broliai sesės lietuviai, mal
daute maldaujame jus, padėki
te mums mokyti savo vaikučius' 
lietuviškai bent vargo mokyk
lose. Prisidėkite prie jų išlai- 
kymo. Mes pasitikime jūsų kil
nia širdimi, tėvynės meile ir 
esame tikri, kad nepaliksite 
mūsų nevilčiai, tamsiam liki
mui ir išnykimui.”

Toks yrą‘beveik kiekvieno 
jų laiško turinys.

Šiuo metu Vokietijoje, kiek 
man yra žinoma, veikia šiose 
vietovėse lietuviškos vargo 
mokyklos; Augsburge, Augiist- 
dorfe, Bielfeld - Krefelde, Ge- 
esthacht - Spakenberge, Dil- 
lingene, Hanau, Hannoveryje- 
Hamburge, Memmingene, Mu- 
enchene, Neustadt - Holsteine, 
Oldenburge, Pinneberge, Ro- 
senheime, Rendsburge, Sa’tz- 
gitter - Lebenstedte, Seedorfe,

x PAS MAIRONĮ
Ir vėl atsiverčiau Biržiškos 

kalendorių, pervedžiau pirštu. 
Reikia aplankyti Maironį, “Pa
vasario balsų” darnių.

Iškeliauju i Kauno senamies
ti, kur kadaise poetas girdėjo 
veršį baubiant. Emu ir galvo
ju: rasiu dainių jauną gražų, 
su kankliais šilkastygiais, o jis 
dainuos:

Pavasario saulė prašvito
, meiliai

Ir juokiasi, širdį vilioja,
Iškilo į dangų aukštai 

vieversiai, J
čyrena sparneliais plasnoja.
Arba:
Pražydo, pasklido žiedai 

po laukus
Ir pievas išpynė margai;
Aš skinsiu, sau pinsiu 

rausvus vainikus,
Žydėsiu, kaip žydi laukai.
Prie didžios katedros suran

du ir jo mažą butelį, gražiai 
sinkiais baldais apstatytą. Vis
kas blizga kaip dvare. Už ra
šomo stalo Maironis. Jis skai
to knygą ir nepatenkintas ma
nim:

— Išgirdau iš čia “Pavasario 
balsus” ir užėjau, kad galėčiau 
parašyti jlaikraščius.

—'Nemėgstu visų piunksna- 
griaužių; jie nuvalkioja žmo
gaus vardą. ‘ \

— Bet ir jūs rašėte?
— Aš dainavau, vaikine!
— Taigi, dainavote apie pa

vasarį, o kodėl?
— Nes pavasaris buvo su 

manim. Jaunimas kėlės ir su
prato mano giesmes.

— Visiška teisybė. Tamsta, 
kaip didžiausias dainius, išpra
našavęs mūsų tautos laisvės 
dienas, nešęs pavasarį, 'jau pra
dėjote:

“Drąsiai, aūkštai, pakils 
balsai, - '

išauš kita gadynė”....
Taip ir atžymėsime laikraš

tyje.
Jis atsistojo prie stalo stam

bus lyg ąžuolas, tvirtas, pasi
žiūrėjo pro akinius, 
tinęs didelis sunkus 
kryžius.

— O gal ką nors 
šote apie pavasari?

— Viskas nauja ir viskas tas 
pats. Ir kaip aš rašysiu, kad 
Binkis šaukė — “šalin Mairo
nis!” Jei tik parodyčiau savo 
eiles, tuoj supultų jūsų kriti
kai. Ne, ne. Aš rašau slapta į 
brevijoriaus lapus:
Aušra, naujos gadynės teka, 
Nušvis ir saulės spinduliai, 
Juk nujautimas širdžiai šneka, 
Taip aiškiai, linksmai ir

saldžiai...
— Bet tu, vaikine, skubėk, 

—dabar pas mus žiema, ne pa
vasaris. Aš noriu poilsio ra
maus...

‘ PAS DONELAITI
Taigi, ir nukilau į Tolminkie

mį, į Prūsų valdjrtą, dabar bur
liokų užsodintą lietuvišką že
mę, kur Donelaitiis užmaišė sa
vo “Pavasario linksmybes”. 
Gerai Tiesiai j kleboniją. Pasi- 
toridus pasigirsta duslus bal
sas:

. —• Ar tu ruskis ir dar bedie
vis?

— Aš lietuvininkas būrais,— 
atsakau, — ir tikįs Dievą.

— įeik, — taria pastorius, 
atidaro duris ir nušliumpsi į 
savo dirbtuvę. Aš paskui. Tu
riu pažiūrėti, ką jis veikia. 
Aukštas, padžiūvęs jis sulink- 
sta prie varstoto.

— Ką jūs čia darote?
—, Barometrus, termomet

rus. Tai geras biznis. Pardavi
nėju tiem prakeiktiem rusam ir 
išsilaikau. Sunkūs laikai, bro
lau.

— Bet vis dėl to tamsta esa
te rašytojas. Juk tamsta pa
rašėte Kristijono Donelaičio 
“Metus”, pirmoji dalis kaip tik 
“Pavasario linksmybės”.

— Visai ne pirmoji Pirma 
rudėtų parašiau. Gal tie jūsų 
raštininkai, visokie knipčiai, į- 
dėjo į pradžią.

— Taigi, o kodėl tamsta pa
rašėte pavasario linksmybės.

— Dėl to, kad buvau parašęs 
rudenį ir žiemą ir kaip čia be 
pavasario, juk “vislab kas po 
žiemos keru buvo miegojęs”...

— “Vislab tuo pulkais išlin
do vasarą sveikinti!” — nutrau
kiau į- . .

.L.-t- Is kur «žį«g^keis Ka- 
ratiančiarc universitete?

— Mnkiąria Kaune ir Vil
niuje.. Tiek to. Bet tamsta ap

lodavo ir grašiai rašydavo, . 
/ — Kas tas Jasius?

— Jonas Aleksandravičius. 
Tiesa, jis dabar besit kelis kar
tus pasikeitęs. Slapukas! Pasi
vadino net Aisčiu. Sakyk, tegu 
rašo apie pavasarį, aš negaliu. 
O rašydamas apie laiką ir žmo
nes, tegu manęs per daug ne
traukia per dantį, užleisiu k 
jam ‘Tamošių be kepurės.” /

— Kokius linkėjimus turėtu
me perduoti Amerikos lietu
viams? ,. . v

— Dažniau vaidinkite “Atža
lyną”,© “Generalinę repeticiją” 
meskite į krepšį, ir bus pavasa
ris. šiaip galiu pacituoti pagal 
Donelaitį iš savo raštų: 
Ir tu žmogau, niekings, išgerk

kiek tau priklauso, 
Ir balsą savo sprausk į

ūžiantį erm’iderį-
Žinok, juk sauso nieks 

neklauso,
Išgerk pavasario sulos, 
Ir stok į vidurį.

A. Džhigėnas

PAS BINKĮ
Dabar reikia tiesiai pas Bin

kį Kazelį muštis, kam jis su
vanojo Maironį.

Randu jį namuose prie val
gomojo stalo. Prie kėdės pri
tvirtintas skėtis. Sėdi ir gurkš
noja, švilpauja.

— Sėsk, bičiuli, nepasipik
tink! Arčiau prie skėčio. Toks 
pavasaris, lyja, o stogas kiau
ras. Kaip čia sėdėsi be skėčio. 
Išgerkim.

— Aš su reikalu.
— Atsisėsk, išgerk, ir bus 

aiškiau.
— Kodėl tamsta taip rūsta

vai prieš Maironį?
— Krūtinėje buvo Sachara... 

Buvo pabodę pūsti tiesiai į 
Maironio dūdą, tai ir užtrau
kiau kaip Maironis:

Pavasario saulė nušvito 
meiliai

Ir žiūri,
Ei, žeme,
Žemėn kepurę!, ir t.t.
— Aš štukom, nerimtai ra

šiau. Tik mano draugas Ja-

Velykos jau čia pat. Visi jų 
laukiame, o ypač mažyčiai. 
Bažnyčiose, radijo bangomis 
laisvame pasaulyje skambėš 
linksmasis Aleliuja.

Gal ne vienas, prisiminęs 
Velykas Lietuvoje, nubrauksi
me skaudžią ašarą ir savo šir
dyje tarsime: “O, kad galėčiau 
kuom nors, bent šių švenčių 
metu, sunkią nedalią nešan
čius pradžiuginti!”

Deja, ten kol kas niekam 
negalime padėti. Tad daryki
me tai, kas ir Lietuvoje liku
siems tikrai sudarys daug 
džiaugsmo. Susirūpinkime tais, 
kuriuos ir pasiekti nesunku, ir 
padėti galime — tremtyje li
kusiais vaikučiais ir jų vargo 
mokyklomis./ •

Štai ant stalo prieš mano a- 
kis guli net 20 tremtyje susi
kūrusiu vargo mokyklų laiškai 
su jas lankančiųjų vaikučių 
sąrašais ir graudžiu pagalbos 
prašančiu šauksmu: ‘‘Gerieji 
Amerikos lietuviai, stiprie
siems ir pajėgiesiems išemigra
vus, mūsų lietuviškos tremties 
mokyklos užsidarė. Mūsų vai
kučiai buvo priversti lankyti 
vokiškas mokyklas, kur nei 
vieno lietuviško žodžio negirdi.

Nors fiziškai esame labai 
menki, bet matydami baisų 
nutautėjimo pavojų jnūsų vai
kams, .griebė mes organizuoti 
kur tik galėjome lietuviškas 
vargo mokyklas. Deja, jas i% 
laikyti mūsų jėgos per silpnos. 
Su skaudančia širdimi, su aša
romis akyse nevienoj vietoj tu
rėjome tik suorganizuotą mo
kyklėlę uždaryti, nes trūko tų 
kelių markių už patalpą, apšil
dymą ir kitus būtiniausius mo
kyklai reikmenis, KNYGA KIEKVIENAI 

ŠEIMAI
Kun. Dr. Jono Gutausko

Vaiko Dievas

Verte A. Saheltanskas 824 p.
Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

D A R II I N I N K'A S
6&0 Bushvriek Are. Breoktyn 21, N. Y. j
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Kovo mėn. 15 d. sukako vie- 
neri metai nuo kun, VI. Cegio 
mirties. Ta proga ir rūpesčiu 
šv. Andriejaus parap. kleb. 
kun. J. Cepukaičio buvo iškil
mingai mirties sukaktis pami
nėta.

.Iškilmingas šv. mišias už 
kun. VI. Cegio vėlę atnašavo 
kun. A. Grigaitis, asistavo 
kun. J. Degutis ir kun. J. Nave- 
rauskas. Prie šoninių altorių 
mišias. atlaikė: kun. J. Cepu- 
kaitis ir kun. M. Daumantas.

Pamaldose dalyvavo prel. 
Ign. Valančiūnas, gražus skai
čius, parapijiečių ir kunigų: V. 
Martusevičius, V. Slavinas, G. 
Shymanski, M. Ražaitis, J.- 
Šeštokas, Tėvas Liauba, St. 
Raila, S. Mažeika, St. Lukšys, 
ir A. Vilkaitis.

Už šv. mišių atlaikymą ku
nigams ir dalyvavimą jose, o 
taip pat už dalyvavimą perapi- 
jiečams ir jų maldas nuošir
džiai klebonas dėkoja.

Ji giedojo Ugaiišgai, ir man ne
buvo liūdna termometrus tfrb- 
ti. O būdavo prieš vakarą ji 
pasislSĮMis pradeda juoktis, o 
mes daug prisivargę, jau į pa
talą vnrstam,' tai ji tarp kitų 
paukštelių, nei kąrabenė, vis 
daffiaus ir šlovingiaus savo 
šūkteri šūktą...
—■- Ką galėtumėt palinkėti 

Amerikos lietuviams So pa
vasario proga?

Jis padėjo savo termometrą, 
pasižmonėjo rūsčiai į mane ir ta-

Stuttgarte, Luebeck-Meesene 
ir Whneen.

Iš visų tų 20 vargo mokyklų 
per Balfą kartkartėmis yra ga
vusios daugiau vienkartinio po
būdžio aukas: Hannoverio, 
Muencheno, Memmingeno ir 
Wehrieno. Visos kitos buvo ir 
tebėra paliktos tamsiam- liki
mui.

Tad ar ne laikas tuč tuojau 
pradėti organizuoti nuolatinių 
rėmėjų būrelius visų pamirš
tiesiems. Kuo jie blogesni už 
Vasario 16 gimnazijos moki
nius, kuriuos globoja daugiau 
200 rėmėjų būrelių? Gimnazi
jos mokiniams, vien tik per 
Balfą kas mėnuo pasitįnčiama 
apie pusantro tūkst;
rių. (Nepalaikykite mane ne
palankiai nusiteikusiu Vasario 
16 gimnazijai Gimnaziją remti 
reikia. Esu 2 rėmėjų būrelių 
narys nuo pat jų susiorganizn- 
vimo pradžios).

Jei laiku neištiesime vargo 
mokykloms savo dešinės, veltui 
bus mūsų sielojimasis Vasario 
16 gimnazijos namų pirkimu, 
veltui bus ištaškytas rašalas, 
besiginčijant dėl jų stiprumo, 
ar vietos tinkamumo, nes po 
metų kitų neturėsime ką ,į tą 
gimnaziją siųsti.

Atminkime,' kad lietuvybės 
išlaikymas ir tautinio susipra
timo išugdymas nėra kurios 
nors vienos organizacijos, vie
no asmens ar tik vien šeimos 
reikalas, bet tai yra* mūsų visų 
lietuvių, gyvenančių laisvame 
pasaulyje švenčiausia pareiga.

Skubiai organizuokime pa
stovius vargo mokykloms rė
mėjų būrelius. Paremkime 
tuos, kurie nieko daugiau ne
nori, kaip tik matyti savo vai
kučius tikrais lietuviais.

P. S. Susiorganizavę būre
liai, siųskite aukas per Balfą, 
kuris betarpiai įtęiks auką jū
sų pasirinktos mokyklos vado
vybei, .o taip pat galės koordi
nuoti mokyklų paskirstymą 
tarp būrelių, kad nė viena mo
kykla nebūtų išskirta ir pamir
šta.

- ? ’ • Anglijoje vasario 20 i J 
Nook kasykloje žuvo aA. Jūc^fl

t zaš, Oksas, Darbininko skftity- 
tojas. "'.M

• Kun. Dr. J. Vaišnoro. -3
MIC, Romoje redaguoja 
nišką žurnalą, skirtą tik

P jonų vienuolijai
< ' • Pranešėjoje kovo 2 d. su*1 tS 

ėjo 15 metų kaip mirė poetas?^ 
I > O. V. L Milašius, atstovavęs -

Lietuvai Paryžiuje nuo 1919 b--
• gi 1926 m. šios sukakties pro-' 

r ga Lietuvos pasiuntinybės
ryžiuje nariai ir Prancūzijos .^ 
LB valdyba surengė lietuvių 
koplytėlėje pamaldas, kurias 
atlaikė kun. Dr. F. Jucevičius. 
Jų metu grojo smuiku S. Už- 
puolevičius. Be lietuvių į pa- » 
maldas- atsilankė Prancūzijos 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
atstovas,/ artimieji Milašiaus 
draugai — grafai de Lambert, 
ponia Chapmann, Le Sidaner, 
Dubly, Milašiaus giminaitis C. '<1 
Milosz, Estijos min. Pusta i r® 
kt. Geh. De Tinan žmona ap- Jį 
lankė Milašiaus kapą ir padėjo 
gėlių. Apie pamaldas paskelbė 
didieji Paryžiaus dienraščiai 
“Le Figaro”, “Le Mond”, ir 
“La Croix”.

• Balty institutas, įsteigtas
V. Vokietijos vyriausybes, ba-*5 
landžio pirmomis dienomis, at- 71 
vykus prof. Z. Ivinskiui išKo- ‘ 
mos, susirenka posėdžių. Pa- 
aiškėjo, kad vokiečių vyriausy- > 
bė ir toliau palieka veikti Bal- 
tų Institutą. Taip pat stengsis 
įsteigti panašius institutus ir 
kitom tautybėm, pirmoje eilė- 
je rumunams. -

• Alina Grinienė Vasario 16 
gimnazijoje Vokietijoje yra 
mergaičių bendrabučio vedėja 
ir kūno kultūros mokytoja.

• Nek. Pras. viennoiyao 
auklėtinės Putname vasario 24 
d. buvo surrogurios 'Putnamo 
miesto ir apylinkės gyvento- į 
jams svetimtaučiams dainos ir > 
šokių programą, talkminkau- 
jant Worcesterio Meno Mėgėjų 
Raitelio chorui Be dainų, buvo ^ 
ir tautinių šokU^. Ta proga iš- ' 
leista graži programa, kur liet. ' | 
liaudies dainos išverstos Elo- - 
nos Jdarijošiūtės j anglų kalbą. 3 
Annhurst kolegijoje studenčių 
ateitininkių iniciatyva buvo su-^ 
rengta parodėlė, Elona Mari- 
jošiūftė skaitė paskaitą apie ka- ' 
talikišką dvasią lietuvių tauto-

Toliau gyvenantieji ir nega
lį atvykti prašomi prisiųsti sa
vo vardus, adresus ir pageida- 
"imus aukščiau pažymėtu ?/•- 
s esu V. Belecko vaztfc.

.skaitę šį pranešimą ir 
iiantieji apie savo pažįstamus 
.ūikėjus, prašomi jiems ptA- 
..ešti apie šį suvažiavimą.

žuvusieji rinkėjai, Lp. pr» 
jaučiantieji, prašomi zdalyvat>-

ir religija
ReKginis vaiko anldėjtasM 
ryšium su jo dvasine nHn

I dalis: vaiko kelias į pa
saulį — dvasinis ir fizinis 

vystymasis; ;
n dalis: vaiko kelias j re

ligiją —religinis brendimas; 
UI dalis: religinis vaiko 
auklėjimas šeimoje ir mo
kykloje;
IV dalis: ypatingieji religi
nio auklėjimo uždaviniai. 
Knyga tėvams, mokytojams 
ir tiems, kurie domisi vaiko 
psichologija.
928 ir VIII psL Kairo

Užsakymus ir pinigus siųsti c
DARBININKAS

6M Burinriek Avė.
Brooklya 21, N. Y.



MATĖM E LIETUVOS KUNIGAIKŠČIUS IR VAIDILAS
NEW HAVEN, CONN.

praeito karo veteranas. Gimęs 
ir augęs Amerikoje, bet kalba 
laisvai lietuviškai Žinoma, jo 
kalba senoviška, kokią tėvai 
atsivežė prieš 40 metų » Lte- 
tuvos. Jo vardas — Antanas.

kuri '*nėra autoriaus vaizduo
tės kūrinys,* bet iš realaus gy
venimo pcdmtas įvykių atpasa
kojimas ęryškus dvasios vate- 
das daugetio Jauni stelų, su 
kuriomis Hkvfenam mūsų daž
nai tenka susitikti”, rašo vertf-

skyrius už jas taria nuoširdų 
ačiū.

Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

PATENKINTAS, kad laimėjo pir
mąją vieta JAV vakarinei mCa- 
tykiii faną parodoje, tava yra H

pamaldose. . > « •<
Susirinkimui pirm. P. Stra

vinskas, sekretoriavo J. Damu- 
Šienė. - StP

— Lietuvių Dienų kovo nu
meris jau išėjo iš spaudos ir 

. pasiekė skaitytojus, šiame nu
meryje kiek daugiau vietos 
skirta Toronto lietuviams. Ko
vo numeryje rašo: J. Matulio
nis, Pulgis Andriušis, S. Nar- 
kėliūnaite, Vyt. Tamulaitis, St. 
Lūšys, V. Ramanauskas, prof. 
R. Lemikn. Dr. J. Balys ir k. 
Telpa virš 50 nuotraukų iš vi
so pasaulio lietuvių gyvenimo.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos vietos skyriaus metinis su
sirinkimas šaukiamas balan- 
dižo 3 d., šeštadieni, 7:00 vai. 
vakare parapijos salėje. Kiek
viena organizacija bei vienetas 
siunčia j metinius susirinkimus 
po du atstovus. Vietos skyrius 
atstovauja virš 20 įvairių or-

Kovo mėn. 27-28 d.d. Detroi
te įvyksta Vidurio Vakarų lie
tuvių sporto žaidynės. Daly
vaus 6 sporto klubai iš Cleve- 

,lando, Čikagos, Urbanos ir De
troito. Bus žaidžiama krepši
nis (vyrų, ir jaunių komandos) 
bei tinklinis (vyrų ir moterų 
komandos). Žaidynės vyks Ho- 
ly Redeemer puikioje parapijos 
salėje Vemor H. ir Junction 
kampas. Pradžia šeštadienį 10 
vai. ryto.

Žinant, kad Amerikoje lietu
vių jaunimui yra daug pagun
dų įlįsti į svetimus klubus ir 
ten jau prarasti savo spalvas, 
reikia džiaugtis, kad susidaro 
lietuviški sporto khibai. Spor
tas atitraukia jaunimą nuo be-

raiška rodė f .Beturiu esant. 
Ir būdas jo buvo toks pat: 
švelnus, nuoširdus. Praeidamas 
linksmai užkalbėdavo, turėda
mas taiko, sustodavo minutei 
Tiesa, Jo protas jau buvo gry
nai amerikoniškas. Dažnai ne-' 
suprato'lietuviškų juoko, pra
dėdavo net pykti. > '

Tėvai jam nemažai pasakojo 
apie Lietuvą, jos papročius, gy- 
venimą, tik, gafla, pasakoja ta 
pie Lietuvą maskolių valdžioje. 
Šeimoje dar buvo gyvi lietuviš
ki papročiai, ir moralė buvo 
grynai lietuviška. Kaip Vincas 
mėgo keiktis, taip šis niekada 
neištarė rūstaus žodžio. Jis 
visuomet ramus, visuomet ge
roje nuotaikoje.

Vyčiai išiklmingai paminėjo 
mūsų parapijos globėjo šv. Ka
zimiero šventę. Kovo 7 d., 8:15 
vai. šv. Mišių metu visi gau
siai dalyvavo bendroj šv. Ko
munijoj, kas sudarė nepapras
tai gražų vaizdą tėvams ir vi
siems, kurie dalyvavo bažny
čioj. Po šv. Mišių įvyko pusry
čiai parapijos svetainėje, ku
riais nuoširdžiai rūpinosi kleb. 
kun. A. E. Gradeckas ir vika
ras kun. A. Zanavičius, taipgi 
patys vyčiai ir jųjų mamytės 
daug pagelbėjo. Kalbą pasakė 
Mr. Charles Ducey, Kolumbi
jos vyčių atstovas. Jo kalba 
buvo labai įdomi ir jaunimas 
daug iš jos pasimokė. Valio, šv. 
Kazimiero vyčiai! Daugiau to
kių parengimų!

RIČHARD DK)NNE (k-), 8 metu berniukas B Bsdhester, Sfiek. (*- 
da, kaip jis iš degančio namo išvedė du savo broliukus — 2 ir 4 
metu.

Miltone, prie Bostono, ant 
didžiosios Mėlynosios kalvos 
statoma antenos naujai televi
zijos stočiai, kuri pradės veikti 
dar šį rudenį. Televizija bus 
ne komercinė ir skiriama tik 
auklėjimo ir mokymo reika
lams. Jai duotas vardas “Chan- 
nel 2.” Jos statybai Bostone į- 
kurtas fondas, kuris jau dides
nę dalį reikiamų pinigų surin
ko. Aukos renkamos ir toliau.

.Parapijos vakarienė
Šv. Kazimiero parapijos me

tinė vakarienė įvyko vasario 
28 d. Į vakarienę atsilankė 
gausiai parapijiečių ir geros 
valios lietuvių' bei lietuvaičių. 
Klebonas kun. A. E. Gradeckas 
pradėjo vakarienę malda ir pa
sveikino visus atsilankiusius, 
palinkėdaams visiems gražioj 
nuotaikoj praleisti laiką.

Kiekvieno atsilankiusio akis 
patraukė 'gražini ir skoningai 
priruošti stalai, kurie buvo pa
puošti gėlėmis Ir degančiomis 
žvakėmis, kas sudarė didelį 
malonumą visiems. Gabios tno- 

Aukų surinkta >335.15. Alto tesu gDdoa narės, kaip bitutės,

AKLIEJI buvo antreSuve mtabiusbe, tai B ju tave parcikatarta 
tatgutai puSHtatt Bustu gamyba ■* U pati aMyjMma. Aklųjų 
Draus!ja aMidna t< jvyij.

dieną fabrikas užmiršo.
Andriau, kur tąve palaido

jo? Tu vienišas buvai gyveni
me, tu vienišas ir kapuose: Ta
ve palaidojo kur nuošatioj pil
koj kapų vietoje. Ąr negalėjo 
tavęs paguldyti čia po netoli 
augančiu berželiu. Būtų tau ra
miau — čia pat ir fabrikas — 
tavo metų metai. Dabar —pil
ka žolė, kuriai ir augti nelei
džia kapų administracija, tuoj 
ją nukarpo. Tavo draugas į- 
smeigė mažą kryželį ir užmir
šo. Prieš Kalėdas kaimyninius 
kapus apdės raudonom dirbti
nėm gėlėm su parašais: “bro
lis”, “motina”. 0 tavo kapą, 
Andriau,, kas atmins. (b.d.)

Nauja ateitįniaką valdyba
Metiniame Ateities klubo su

sirinkime kovo 14 d. buv. val
dybos pirtn. S. Laniauskas ap
žvelgė pereitų metų veiklą. 
Kitėjas dabar turįs 101 narį 
(be jų, dar esą 24 moksleiviai 
ateitininkai, 24 studentai, 30 
jaunučių). Valdyba turėjusi 12 
posėdžių ir 8 pasitarimus. Klu
bo veikla raiškusis susirinki
mais, paskaitomis, parengi
mais, minėjimais ir t.t. Eilė 
narių esančių. įsijungusių į 
bendrąjį lietuviškąjį Clevelan- 
do gyvenimą. Bet esą ir tokių, 
kurie nieku nesidomj ir niekur 
nesilanką. Negavus iš šv. Jur
gio parapijos pritarimo, nebuvę 
galima surengti rekolekcijų ir 
atęitininkų šūkio sukakties mi-

apsukrhi ir mandagiai patar
navo visiems, šv. Kazimiero 
vyčiai dalino alų ir kitus gėri
mus. Šv. Kazimiero vyrų klu
bas su savo pirm. Kaziu De- 
kum gražiai pasidarbavo virtu
vėje ,ir prie vaišių baro.

Po vakarienės visi smagiai 
pasišoko, ir pasivaišino su sa
vo kaimynais giminėmis ir pa
žįstamais. Vienu žodžiu, vaka
rienė buvo febai maloni ir nuo
taika jauki. *

nėjimo. Iškėlus kun.dr. K. šir
vaitį, nesą kam dėstyti mokyk
loje tikybos mokinių gimtąja 
kalba ir parengti vaikučių prie 
pirmosios komunijos. Tačiau 
daroma, kas esamose sąlygose 
galima. Ateities klubo žinioje 
esanti lituanistinė mokykla 
esąs svarbus lietuvybės .palai
kymo veiksnys.

Iždin. St. Golšanskis pranešė 
apie kasos padėtį, V. Kasakai- 
tis perskaitė kontrolės komisi
jos aktą. Valdybai už darbą su
sirinkimas pareiškė padėką.

Į naują klubo valdybą pagal 
balsų dauguma buvo išrinkti: 
D. Gelgotaitė, J. Žilionis, V. 
Skardis. Tik ateitininkai, kaip 
Kasakaitįs, J. Staniškis ir P. 
idėjinės organizacijos nariai, 
turėtų išvengti koktumą ke
liančio kandidatūrų nusiiminė- 
jimo.

Šv. Jurgio parapijos vargo
nininkas pageidavo aktyvesnio 
ateitininkų reiškimosi parapijos 
chore (tam kliudo ir bendroji 
slegiama atmosfera). Pasaky
ta už aktyvesnį dalyvavimą

Būk mums 
malonus

Neprildaiisomymbes šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktis pas mus paminėta va
sario 21 d. Minėjimas pradėtas 
pamaldomis šv. Kazimiero baž
nyčioje. Mišias atnašavo kun. 
Ą. Zanavičius, parapijos vika
ras. Per pamaldas buvo išsta
tytos vėliavos. Lietuviam buvo 
aišku kam: tai jų tautinė šven
tė. Kitataučiai, kurie gausiai 
buvo prisirinkę į tas pamaldas, 
paskui teiravosi kam tos vė
liavos buvo išstatytos ir su
giedoti JAV ir Lietuvos him
nai

Pamokslą pasakė kun. A. 
E. Gradeckas, priminęs pa* 
vergtos Lietuvos kančias ir 
prašęs per tos dienos pamaldas 
melstis už Lietuvos išlaisvini
mą.

Po pietų šv. Kazimiero sve
tainėje įvyko Alto skyriaus su
rengtas. minėjimas. Programą 
pradėjo ir sveikinimo žodį tarė 
ilgametis ir nepailstantis Alto 
skyriaus pirm. M. Vokietaitis. 
Po jo žodžio parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininko A. 
RosseUi, sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus. Dar buvo padai
nuotos 6 patriotinės dainos, 
harmoningai Ir gerai atliktos.

Toliau kalbėjo kleb. kun. A. 
E. Gradeckas, ukrainiečių at
stovas J. Tętak, M. Jakubaitė 
ir pagrindinis kalbėtojas dr. 
A. Trimakas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto narys, atvykęs Iš 
New Torto. Jis nupasakojo

Lietuva greičiau galėtų laisvę 
atgauti.

Antrąją programos dalį ben
dromis jėgomis atliko naujieji 
ateiviai ir čia gimusieji Jie 
suvaidino tai dienai pritaikytą 
vaizdelį, žiūrovai matė Lietu
vos kunigaikščius, vaidilas; 
jaunimas scenoje šoko, daina
vo ir sakė eilėraščius. Tauti
niuose šokiuose ir visoje prog
ramoje dalyvavo: A. Kruveiy- 
tė, N. Ramanauskaitė, V. Lei- 
kiūtė, Aidukaitytė, F. Makaus
kaitė, G. Pangonis, M. Ma
kauskaitė,* A. Gruodis, 2L Vai- 
tužis, J. Kaskffis, V. šaulys. 
Kimigaik5čių.rotase: A. Leikus, 
V. Kronkaitis, Vaidilos — V. 
Sušinskas. Akordionu lietuviš
kas mdkxfijas grojo V. Začiu- 
rinskas. Gyvame paveiksle gra
žiai pasirodė V. Leikiūtė. Vi
sus nustebino savo gražia de
klamacija Jurgis Kasiulis.

Tautiniam šokiam ir dainom 
vadovavo St Pautionienė. Ji 
yra labai daug tam reikalui pa
sitarnavusi Teko girdėti, kad 
PauHoniai' ketina išsikelti iš 
New Haven. Lietuviai čia ne
tektų energingos tautinių šo
kių vadovės ir artistės.

Veikalą režisavo A. Gruzdis. 
Vaidinimui drabitiius paren
gė ir grimavo A. Ramanaus
kienė; scenos apšvietimą tvar
kė J. Gruodis.«

Andrius buvo vienas iš dar
bininkų, su kuriuo mudu susi
draugavome. Jis žemo ūgio, iš
džiūvęs kaip šakalys, kuprotas, 
baigiąs septintą dešimtį. Lai
kas jam būtų pailsėti, išeiti į 
pensiją arba susirasti lengvesnį 
darbą, šis senukas dirbo pen
kias dienas savaitėje po 12 va
landų.

Andrius buvo volpetis, atei
vis iš Bavarijos, vokiškai dar 
nevisai pamiršęs, nevedęs. 
Brooklyne neatsirado margai
tės, kuri būtų pasigailėjusi 
kupriuko. Būdamas šilimos 
sveikatos, jis tenkinosi lengves
niu darbu, žinoma, ir jo atlygi
nimas buvo mažesnis. Nesusi
krovė turtų, neturėjo namų, 
nei automobilio, bet banke šiek 
tiek buvo susidėjęs, o pridėjęs 
pensiją, galėjo ramiai gyventi.

Jis bijojo, kad neužteks,. to
dėl ir kalė dolerį prie dolerio 
su viengungišku šykštumu.

Jis pradžioje nekentė grino- 
rių ir manęs, nes ko gero atims 
iš jo darbą. Kelis kartus mane 
net įskundė prievaizdai visai 
be reikalo. Jis buvo katalikas 
ir eidavo į lietuvių bažnyčią, 
kur jis susitikdavo mano ben
dradarbį lietuvį. Iš jo sužino
jęs, kad ir aš katalikas, And
rius buvo man draugiškas.

Jis man pasakojo, kaip jis 
gyvena, kaip šeštadieniais iš
geria vieną stikliuką, tik vieną, 
nes du — per brangu. Jis ir 
laukia šeštadienių — laukia 
stikliuko. Tai buvo jo gyveni
mo pramoga.

Vieną vakarą, šeimininkė į- 
ėjusi Andriaus kambarin, rado 
jį rymantį ant stalo. Pakvies
tas vakarienės Andrius neatsi
liepė. Andrius buvo užmigęs 
miegu, kuris išlaisvina, nuo 
šios žemės vargų.

Šeimininkė pakvietė polici
ją, ši ambuiansą. Atvykęs gy- 

miegodamas gali dirbti, tlytojas pačiupinėjo pulsą, pa
švietė į akis ir lapelyje įrašė 
D.O_A. (atvykus rastas miręs).

Kas toliau? Andrius buvo 
apsidraudęs. Jo draikas pasi
rūpino laidotuvėmis. Už jo vė
lę buvo atlaikytos pamaldos, o

ganizaeijų bei grupių, šiuo me
tu valdybą sudaro: Čh. Lukšis 

— pirm., Dr. P, Pstepataitis ir 
B. Gediminas.— vicėpirm., L. 
Valiukas — sekr., J. Kojelis — 
kasininkas ir valdybos nariai— 
M. Aftukienė ir F. Masaitis.

—Lietuvių Dienos balandžio 
25 d., sekmadienį, parapijos sa
lėje ruošia vakarą su menine 
programa. .

— Lietuvos Vyčių kuopa pa
skutiniame savo mėnesiniame 
susirinkime nutarė visronis jė
gomis remti Amerikos Lietu
vių Bendruomenės darbą, ra
gindama ir kartu įpareigoda
ma kiekvieną savo narį daly
vauti aktyviai jos veikloje.

tikslio ir nevykusio laiko leidi
mo, sportas ugdo jaunimą tvir
tą ne tik kūnu, bet ir dva
sia. Žaidynėse sportininkas ir 
parodo, kiek jis yra apvaldęs 
savo kūną ir dvasią. Tačiau 
jam-nesmagu, kai visa tai te
mato tuščios salės kėdės. Dėl 
to detroitiečių lietuvių pareiga, 
o ir smagumas, pamatyti mūsų 
jaunimo entuziazmą jų kovos 
lauke — sporto aikštėje. Ne
patingėkime atvykti į žaidy
nes. P. Natas

Šv. Antano parapijos ngp 
kykloje vasario 16 d. buvo la
bai gražiai paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. Mo
kytojos lietuvaitės seselėš pran- 
ciškietes. P. Natas

kitą dieną Jo vietoje fabrike 
ja^i būvą kitas dubininkas— 
jaunesnis. Andrių tą .pačią

Lenkai
Kartą senyvas darbininkas, 

išgirdęs mus lietuvius kalbant 
jam nesuprantama kalba, pa? 
klausė, ar nebūsime iš “kra- 
jaus.”
’ — Iš lietuviško krajaus, — 
jam atsakėm. .

— O gal rusiškai mokate?
Mes Žnktelėjoin galvom. Ta

da jis pasakojo rusiškai, kas 
įtreičą ~ žodį atsirūgdamas 
keiksmu, kaip jis atsirado A- 
menkoje. Jis lenkas iš Kekų, 
čia atvykęs prieš I-jį p. karą, 
vongtiamas karo tarnybos caro 
kariuomenėje. Žotįį “carą” jis 
apvainikavo dviem rusiškais 
keiksmais, vienu prieš, kitu po. 
Sužinojęs mus esant tremti
niais, jis pareiškė užuojautą ir 
nuramino, jog Amerika išvys 
maskolius iš Lenkijos ir Lietu
vos.

Skyriuje buvo ir kitas apy
senis darbininkas, kinį iš ang
liškos kalbos įtariau esant lai
ku. Jam atsakydavau pusiau 
anghškm, puriau ruriškai arba 
lenkiškai jam tai nepatiko, 
matyt, jis slėpė savo kūmę, tai
kė save grynu amerikonu. Pra-

P a r e n g e

PBEL. F. BAKHTOS
413 pūsi.

Lietuvos Vy^iy Radijo Programa 
ThmmBuoJu B itiprios radijo stotim *WLOA, 1SM kriocydm

KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo 1:30 ik! 2:00 vai. Jei norite 
Moję radijo programoje JcelMIs, l-jviDkitts adresu:

OinHTK or UTHDANU W) <M 
BMMKKKPA. .

NORI CTMJS CMOS, 

įsigyk

D. PILLOS

Užsakymus siųsti

DARBININKAS 
680 Bnstoriek Avė. 
Breoldyn 21, N.Y.

KUN. A. SABALIAUSKAS 
304 p. Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS 
680 Bushwidc Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

dėjo jis kibti prie, manęs, da
ryti įvairias pastabas, bet aš 
nekreipiau dėmesio. Jį tetą 

. tenkište užpuolė anas tankas 
M Ketau, kam ris atsitolino 
nuo savo tautos. Amerikos 
tankas; — sakė jis, turi gerbti 
savo naująją tėvynę, bet nie
kas nedraudžia jam pasitikti 
sąvo tėvynės gera sūnum. Tą 
pačią dieną, lipant į autobusą, 
Jis man'pasakė lenkiškai — 
Frank, Doįbranoc! Ir nuo tada 
jis drįso kalbėti švaria tankų 
iodba,' buvo visiems draugiš
kas ir malonus.

Luis Ir Džinu
Luis buvo senas juodukas, 

reto mandagumo, nuoširdumo, 
ramaus būdo žmogus. Mudvie
jų santykiai buvo draugiški 
Darban atėję darbininkai veik 
nesisveikina, o Luis visuomet 
užalbindavo, nusišypsodavo. 
Kartą į mėnesį jis “susirgda
vo” po ttikmių ir sekmadienio 
poilsį užtęsdavo dieną' ar il
giau.

Džinu buvo senis, suklypęs, 
sulinkęs, septintą (tašantį bai
giąs. Dažnai manęs ar kitų 
darbininkų prašydavo padėti 
užsimauti darbo kelnes. Jis tu
rėjo trejus namus, nemažą su
melę banke, bet krutėjo per 
jėgą ir nepraleisdavo antvalan- 

^džių. Drebėjo dėl cento; jam 
dolerio žodis kaip jaunuoliui 
mylimos mergaitės vardas. At
imk iš jo galimybę didinti ban
ke sąskaitą, ir Džimi vietoj 
supliukš. Jis keikėsi riebiai ir 
artistiškai

Darbe jisai pavargdavo ir 
kiekvieną progą išnaudodavo 
poilsiui. Pertraukos metu už
valgęs krisdavpk kur nors ra
mesniojo vietoje poilsio ir pra
dėdavo šnarpti. Net garsus ža
dintuvo garsas, skelbiąs per
traukos pabaigą, jo neprikel^a- 
vo. Kartais DŽŠni ir darbo me
tu pradėdavo knarkti Anks
čiau būčiau netikėjęs, kad žmo
gus ir
Dabar tikėjau. (Dėl to fabrike 
paryčiais, kai suspaudžia di- 
džtausįas snaudulys, įvyksta 
netauningų atsitikimų). Džimi 
sėdėjo prie stalo, akys kiek 
primerktos, knarkia, o rankos

NASBU4N. H.

Šiemet vietos lietuviai savo 
parapijos globėjo šv. Kazimiero 
šventę pagerbė dvejopai: kovo 
7 parap. bažnyčioje buvo iš
kilmingos pamaldos su pritai
kytu pamokslu, o kovo 14 d. 
4 vai. salėje po bažnyčia, buvo -pridedamosiose gavėnios meto 
suruoštas parapijos banketas 
su menine progemna. Vakarie
nei rieanius valgius paruošė 
Maldos Apaštalystės Draugi
jos narės, vadovaujamos po
nios T. Mitchell.

Po garbtagų svečių kalbų 
buvo meninė dalis, kurioje šok) 
dainavo p. O. Skirgevičienė ir 
p. Makarevičius. Vėliau p. J. 
Tamulionio vadovaujamas vy
rų kvintetas išpildė keletą liau
dies dainų.. Muz. J. Tamulionis 
ir visi (taurininkai susilaukė 
publikos gausų plojant}. Už
badai visų dalyvių bendrai bu
vo sugiedotas Lietuvos himnas.

Gautas pelnas skiriamas 
bažnyičos naujoms šviesoms į- 
taisyti. P. S.



Valandm

Tel Virgiui* 74499

§ią atkarpą su atitinkama suma pasiųsk j

Lietuves Archyvą

Pavarde

Antanas F. Knefžys 
50 Cottage Street,

BlaneheCany* 
400 W.Brc«dway, 
0a Boston Tf, Mase.

Labai gera* nenfraąfi gražiai 
gyventi knygelė, tinkanti 
visiem, ypač jaunimui,

NEWABK, N. J.
Po 25 dolerius: kun. P. To-

PITTSBURGH, PA Suruoš
tame vasario 14 .Lietuvos ne
priklausomybės minėjime Lie
tuvių Piliečių svetainėje Lietu
vos laisvinimo darbui paremti 
aukojo daugiau kaip po 5 dol- 
lerius:

Labai daug kas aukojo po 5 
dol. Kiti mažiau. Už ženklelius 
■prie durų surinkta $15,61. Viso 
aukų surinkta $736.

New Jersey Lietuvių Tary
bos valdyba ir New Jersey Lie
tuvių Bendruomenės Apygar
dos Lokas nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams, aukų rin
kėjams ir programos išpildyto- 
jams už aukas ir kilnų darbą.

Reikalu VedftjM 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

K. Trečiokai, J. Kralikauskas, 
S. Gudas ir j. Katilius, A S. 
Trečiokas, V,J. Dilius.

Po 15 dolerių: Ona Kulak. 
$11 — J. Stukas. Po .10 dole
rių: SLA 245 kuopa Newarke, 
J. Liudvinaitis, J. Baltrušaitis, 
P. Mačiulaitis, K. šipaila, S. gi- 
paila, S. šimelis, P. Jasaitis, J. 
Prapuolenis, E. ir P.- Skinnan- 
•tas, Prel. Ig. Kelmelis, V. že
melis, Sakalauskas, V. Jančau- 
skas.

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 W. Sfarth Street, 
Ša Boston 27, Mas*.

Labai daug kas aukojo po 5 
dol. ir mažiau. Viso aukų su
rinkta $860. Visiems aukoto
jams minėjimo rengėjų taria
mas nuoisrdus dėkui. D.

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitai A vi j

aOMOBTS FARM 
BESTAURANT 

Caters to■ Reeeptions, Dinners, 
Outings, Etc. —Large or Small

4 BASEBALL DIAMONOS 
HANDBAIJ- AND HORSESHOE 

COURTS
Fort EBH Rd. aad Jackaus Ava. 

Wmk «t Srantefe, H. Y.
Mušte Saturday tram 9 F. M.
Telephone: SCandMe S-12M

Ample Parking FacDMes 
(CLOSED MONDAYS)

Lietuvių Moterų- Komitetas 
Lietuvai Gelbėti — 20551 dol., 
Lietuvių Piliečių Klubas — 25, 
Lietuvių Piliečių Draugijos Mo
terų Auxiliary — 25, P. ir B. 
Pivorai — 25, AI Ji Pittdbur- 
gho apylinkės skyrius — 20, 
J. Verbickai — 15, Šalkauskai

| J. B. SHALINS-
ŠALINSKAS 

j Laidotuvių Direktorius 
\ 84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkwav Stati'-c 
Woodhav»» *’

orams, kurie šiuo metu yra 
tet. Amerikos meisteriu. Pa- 
įgrajus laimėjo talboto rung- 
mes 4:6. Varžytos buvo pra- 
estos ryšium su pasauHnė- 
ds pirmenybėmis; /
Vengrijos rinktinė žaidė 

rieš Aleksandrijos miesto ir 
uezo rajono rinktinę ir lai- 
tžto 140.

takootovųkĮjos ledo rutulio 
Misteriu, šiais metais tapo 
partak Prag. Kad tame kraš- 
e ledo rutulio šaka labai po- 
uliari, galime spręsti jau vien 
š to, kad per finalines rungty- 
»ęs žiūrovų susirinko virš 17.- jama, ar pagys.Žiūrėk, po mė

nesio antro ligonio temperatū
ra mažėja, kosulys nurimsta, 
svoris auga, ligonis pradeda 
vaikščioti. Pagaliau jisai po 
keleto mėnesių grįžta Kau
nan vėl taisyti laikrodžių arba 
raukti < švarkus ar kitų kokį 
darbą dirbti. Kodėl? Žydų tau
ta yra sena tauta, džiova jai 
žinoma nuo senų laikų. Per il
gą laiką pas žydus susidarė at
sparumas šiai ligai.

Afrikos laukinis žmogus, ku
riam džiova nežinoma, papuo
lęs į civilizuotą pasaulį ir už
sikrėtęs džiova, tirpsta, kaip 
sniegas pavasary, nes neturi 
šiai ligai jokio atsparumo.

Daug žmonių valgia džiovi
ninko. arba net sanatorijos, 
kur gydomi džiova sergą ligo
niai. O iš tikrųjų maži kiekiai 
džiovos bacilų padeda organiz
mui susidaryti atsparumą. Ži
noma, gavęs didelį kiekį džio-

goninę, o vaikučius paėmė į 
prieglaudą...”

Tai lietuviai, kartu su mu
mis bolševizmo išginti iš tė
vynės, kartu su mumis gyvenę 
stovyklinių barakų kambarė
liuose, kartu su mumis eilutė
je maisto davinio laukdavę, 
kartu su mumis Tautos himną 
giedoję. Tik neišvažiavę iš ka
ro nualintos Europos, kartu su 
mumis neradę prieglobsties šia
me krašte.

Pralinksminkime jiems Ve
lykų šventes. Tuoj pat siųsta
me savo auką lietuvių šalpos 
organizacijai — Baifiri, kad 
dar prieš šventes spėtų juos su
šelpti. A. Beržriienė

fel. STagg 2-5043

lfatthew P. Įšaltas
(BIELIAUSKAS) S

FUNBBAL HOME I 
M. P. KALIAS — Dteektortar 
ALB. BALTRCNAS-BALTON

“DARBININKO”
_ -----»aannnnuraajog

Rytų Berlyno rinktinė su
žaidė futbolo rungtynes su 
įfengriojs B komanda; varžy
tos baigėsi lygiomis 0:0.

Šveicarijos rinktinė žaidė 
prieš vieną iš geriausių Šveica
rijos Įdubų — Grasshoppers. 
Pastarieji rungtynes laimėjo 
4:2, tuo pesimistiškai nuteikda
mi rinktinės viltis pasaulinėms 
pirmenybėms, kurios įvyks šią 
vasarą Šveicarijoje.

Dviračių sporto šakoje tarp
valstybinėse rungtynėse Dani
ja įveikė Vokietijos rinktinę 
180:140 taškų santykiu.

Attred Riekei, šveicarų 
Grasshoppers Zuerich žaidėjas 
išrinktas geriausiu Šveicarijos 
sportininku.

Austrų garsusis vartininkas 
Zeman pasirašė 2 metų sutar
tį su Penarol Montevideo.

Kinijos rinktinė turėjo nusi
leisti Vengrijos atstovams, ku
rie važinėja po ToL Rytus. Pir
mąsias rungtynes kiniečiai 
pralaimėjo rezultatu 0:2, po to 
,0:4(irlA. į.;-/---’-'
■Montoviedo taurės varžybas 
laimėjo Penarol Montevideo, 
surinkęs 14 taškų. Rapid Vie
na atsidūrė 5 vietoj.

Naujas pasaulinis rekordas- 
100 m. krūtine pasiektas vyrų 
grupėje. Rusas Minashkin tą 
distanciją nuplaukė per 1:10,5 
tuo rekordą pagerindamas 0.4 
sek.

Šveicarams, kurie pas save 
rengia pasaulinių futbolo pir
menybių baigminį turnyrą, 
tenka apmokėti visų rinktinių 
kelionės išlaidas. Vien už Tol. 
Rytų žaidėjų atgabenimą rei
kės išleisti 140.00 šv. frankų.

Suomijos krepšinio rinktinė 
nugalėjo Švediją 77:28.

P. V.

BV 36000 {Erta Forest Avo- Rttieal, RMgawuo6 < C -5

■ - - ^r\ ~

Koplyčios nemoka.na. 
miesto dalyse; veikia ventiliai

ĮSIGYKITE 
ir perskaitykite

“Prie Vilties

Tel EVergreen 6-5181

KARI EHMER-PORK STORES
Gera rūšies įvairias mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

kr ktti maisto produlrtai šiose krautuvėse;
185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue' 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y. i 
4380 White Plains Road 

Brome, N. Y.

ikiSJOvaCp^p-
-107.5^ 

lACK^-fTUKN 
CM REKTORIUS 

WHITE St. 
mULJ-lDE^J 

Tai 
WAuexly

■ Kobra
Kobros (Indijos nuodingosios 

gyvatės) įlomdis europiečiui y- 
ra mirdnas. VietiniSd gį gy
ventojai ne visi mfcršta. Kai 
kurie iš jų turi prieš bos gy
vates nuodus įgytą atsparumą. 
T9i Įgalėjo atatflrti tuomet, 
kai žmogus, gavęs mažą kiekį 
gyvatinių nuodų, išpto gyvas. 
Toks žmogus net gydo įkąstą 
žmogų, įkandimo vietą vflgy- 
damas savo seilėmis, kuriose 
yra antmuodų.

DB. A. £fflHGAlBS

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y. 

68-38 Forest Avenue.
Ridgevrood, N. Y. 

60-04 Woodside Avenue 
/ Woodside, N. Y.

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

MAIN STORE 
6202-10 MYBTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

“...Iš 8 B. vaikų (iš Bach- 
nange), jau antras susirgo 
džiova...” -

“...Gautingo sanatorijoj gy
dosi G. Jos vyras taip pat džio
vininkas. Du vaikai, kurių vie
nas vos 10 aųetų, taip pat ser
ga plaučiais...”

J'Jaslė S. sinkiai serga šir
dimi ir. nervais. Turėdama labai 
ligotą sūnų, ji negali gulti į li
goninę, nes neturi kur palikti 
vaško...”

“...Ob. Eselsberge gyvenusi 
našlė S. susirgo. Ją išvežė į li-

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage St, Nonrood, Mase.

ChuM* Ftrmfrr **•![**

EVergreei 8-9770 ’ iZ

Joseph Garszva 
G R A B O R I U S - 
- BAI-SAMUOTOJAS , 

231 Bedford Avė, 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes Jr. 
ADVOKATAS 

37 Sberidaa Avė. 
Braoldy*. % N. Y. 
TeL APpleųete 7-7063

Vincas J. Kodtrta 
37 Fnmkttn Street.
NOTVOOd, Mn—, r

Hee Hrmininfcai
Pranas Razvadauikas •
5 O Street, So. Boston 27. Mas*

Praėjo visa eilė metų nuo 
karo pabaigos. Tūkstančiai mū
sų įsikūrė Amerikoje, kiti rado 
prieglobstį Kanadoje, Austra
lijoje ir kt. Gyvenimas, nors ir 
svetur, pradeda grįžti į norma
lesnes vėžes.

Ir štai ateina laiškas. Laiš
kas iš Vokietijos. Laiškas lietu
viams, lietuviškai rašytas šiais 
dešimtais “taikos” metais. Ir 
skaitome:

“..4 Gautingo sanatoriją at
vyko džiova serganti B. Jos 
vyras jau kelinti metai gydosi 
toje pačioje sanatorijoje. Penki 
jų-mažamečiai vaikai, atrodo, 
bus paimti į vokiečių prieglau
dą, nes Weiih«ne yra tik vie
na kita Sėtuvių šeima, todėl 
maža vilties, kad vaikučiai ga
lės prisiglausti lietuvių tarpe...”

“..J. Z., iš Siegelbach, serga 
džiova. Augina 3 mažus vai
kus. Duktė Verutė, gimusi 
1952. 7.11 d. taip pat jau džio
vininkė...”

“...Mirė P. Liko 8 mažame
čiai vaikai. Našlė neturi dar- TeL APplegate 7-6349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.z

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bęi auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Efill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darin» siekams prityrusio techniko, pripažinto 
BOA Instftnto, N«w Yorke.

Darbv vabalo*: kariBen noo 9 vaL ryte fld 8 v*L vak. 
jhiiiartlrntali ana 9 vaL ryt® iki 6 vaL vak.

Kryžiaus
Dr. J. Prunslds 

patraukliai rašo apie daige
lio komunistų atsivertimą.

Kaina — $L50
Užsisakyti. Darbininko 
administracijoj arba 

feanckscan fathebs
Kenki! toiulr PerL Maine

NEDELSDAMAS JSIGYK 
žymiai papigintus Tėvų Pranciškonų leidinius:

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, vaizduojanti originafirns dokumentais bol
ševizmo smurtą ir lietuvių kančias. Anksčiau kai
navo $3.00, dabar pardoudama už $1.50.

J. GAILIAUS,

SUSITIKIMAS
APYSAKA,

155 p.; anksčiau $1.50, dabar nupiginta iki $1.00.

gyvenimu
Kaina tik 70 centų

DARBININKAS 
683 Bnslnriek Avė, Brooklyn 21, N. Y.

(ATKARPA

Po $10. — Vyčių 19 kuopa, 
LRK Susivienijimo 35 kuopa, 
•kun. V. Karaveckas, V. Mažei
ka, P. Dargis, C. K. Pfldel, D. 
Kalėda, adv.-Ed. Schultz, kleb. 
kun. Magnus Kazėnas, Palec- 
kiai, J. Naujokas, kun. J. Mi- 
sius, kun. A. Sušinskas, Baka- 
nal J. Grebliūnas.

Po $6 — Agota Žukauskie
nė ir Antanas žaliaduonis.

JOHN DERUHA, M. D.' , 
lukštų, pūdės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
Apži&rejimas ir kraejo tyrimas 3 dol. Pričmimo valandos 10-2 ir 4-9

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CUY

I-eTdngton Avė. pož^hinio traukinio stoties. Lengva privafiuotJ 
13 vtair. Atskiri lauMmo kambariai vyrams ir moterims.

rasui - * in“*1 oura,”bvo ‘ to-
sai nuoiatinki šutinės «t»- l»g- 'ata°*ls **** 39 
detniju
Si, VoldeSjoj, tarp,™. •«

žinomą. . ■
Vokiečiai nębįi prieš šią li

gą atsparumo,



darbininkas
NAUJIENOS-
r

Septyni Kristaus žodžiai
Po vienerių metų pertrau

kos vėl Apreiškimo par. baž
nyčioje Verbų sekmadienį ruo
šiamas religipis koncertas — 
Dubois “Septyni Kristaus žo
džiai.” Chorui vadovauja muz. 
P. Sakas. Sodo partijas išpil
dys: baritonas Algirdas Bra
zis, Metropolitan operos solis
tas, tenoras Benderius ir sop
ranas Zuzana Griškaitė. Var
gonais pritars Juozas Žukas, 
buvęs Kauno 
profesorius.

Kun. S. Saplys, MIC.
Marianapolio vienuolyno vir

šininkas, keliaudamas į Chica- 
gą su dail. K. Varneliu, buvo 
sustoję New Yorke ir apsilan
kė "Darbininko” redakcijoje.

Kunigų Vienybės
New Yorko - Nevv Jersey 

provincijos, susirinkimas įvyks 
kovo 30 d. 4 vai. p.p. Paterso- 
ne, lietuvių par. klebonijoje.

Moksleivių ateitininkų
susirinkimas įvyksta kovo 27 

d., 1 vai. Apreiškimo par. sa
lėje. Bus paskaitėlė ir šv. Ka

zimiero minėjimas.

Arūnų įkurtuvės
Antanas ir Veronika Arūnai, 

vos keli metai atvykę iš trem
ties, bet jau suspėjo gražiai įsi
kurti nuosavuose dviejų šeimų 
namuose, 109 Ridgevvood Avė., 
arti Highland Park, Brookly- 
ne.

Pereito šeštadienio vakare 
ponai Arūnai susikvietė į pui
kiai atremontuotą nuosavą r 
stogę savo artimus giminės ir 
prietelius pasivaišinti ir pasi
dalinti įspūdžiais naujoj aplin
kumoj įsikūrimo proga. įkur
tuvėse dalyvavo Klimai, Fran
kai, Krikščiūnai, Račkauskai, 
Zaukai, Mačiuliai, Povilauskai, 
ir kt.

A. ir V. Arūnai pavyzdin
gai augina dukterį ir sūnų. 
Duktė neseniai baigė pradinę 
katalikišką mokyklą su aukš
čiausiais pasižymėjimais, už 
kuriuos gavo aukso medalį su 
kryžiaus ženklu, šį mokyklos 
medalį Arūnai ir jų dukrelė 
giliai ir prasmingai vertina, nes 
jie gerai žino prie ko veda be
dievybės idėja. Jie gerai su
pranta gyvenimo tikrovės pa
remtą tiesą: kur nėra kryžiui 
pagarbos — ten laisvė netenka 
pagrindo. Dėlto, nepaisant ne
patogumų, jų vaikai lanko ka
talikiškas mokyklas.

A. Arūnas, bedirbdamas prie 
namų statybos, buvo sunkiai 
užsigavęs koją ir pastaruosius 
kelis mėnesius negalėjo dirbti. 
Tikisi, kad jau neužilgo gaus 
gydytojo leidimą grįžti dar
ban. Sėkmės! J.P.M.

Sukaktuvinis koncertas 
rengiamas Pabaltijo Moterų 

konservatorijos Tarybos New Yorke balandžio 
4 d. Programą išpildys lietu
vių, latvių ir esčių menininkės. 
Tarybai šiemet pirmininkaują

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių 
butas vienam asmeniui arba 
vedusiųjų porai. Kreiptis nuo 6 
v. iki 10 v. vak. sekančiu ad
resu: 83 Stuyvesant Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Richmond Hill — tik vienas 
blokas nuo susisiekimo linijos. 
Pageidaujama vyras.

Kreiptis: Telef. VI 3-8036.

VELTUI galite gauti lėkščių setą 

4-iems arba 8-iems asmenims
Smulkiau infonnuotis: Tel. TErrace 6-3754 

nuo 7-6 vakaro
Kalba vokiškai, latviškai ir rusiškai

---------------------- — r-1- ---------------

Misijas mergaitėms ir 
moterims

• Apreiškimo par. prasidės ko
vo 29 d. 7.30 vai., ne sekmadie
nį, kaip buvo skelbta praei
tam “Darbininko” numeryje. 
Misijoms vadovaus T. Leonar
das Andriekus, OFM.

Manhattan - Brome
LB apylinkės susirinkimas 

įvyks kovo 28 d., 12 vai. Auš
ros Vartų par. salėje. Visi, gy
veną šios apylinkės ribose, 
prašomi atsilankyti.

lietuvės. Programoje iš lietuvių 
dainuos Vincė Jonuškaitė ir 
Juzė Augaitytė, iš esčių —Ir
ma Kalvet, Talino operos sop
ranas ,iš latvių Lucija Renee, 
Rygos operos solistė ir artistė 
Maria Millers - Grasmane. Dai
nininkėms akompanuos Aldona 
Kepa1aite. Koncertas bus Ėsto
ji ia n House, 243 E. 34 St New 
Yorke. Pradžia 4 vai. p.p.

Angelų Karalienės 
parapijos

Šv. Vardo d-jos nariai kovo 
14 organizuotai ėjo prie šv. 
Komunijos per 8 vai. mišias, 
po kurių salėje turėjo susirin
kimą. Maldą atkalbėjo kun. V. 

♦Pikturna, vadovavo pirm. V.
Žemantauskas. Kun. V. Piktur
na pranešė, kad gegužės 23 
kleb. kun. J. Aleksiūnas minės 
25 metų kunigystės sukaktį. 
Šventei ruošti nutarta aktyviai 
prisidėti. Taip pat kun. V. Pik
turna pranešė, kad gavėnios 
laiku trečiadieniais po vakari
nių pamaldų yra aiškinamos 
šv. Mišios ir jų liturginė pras
mė. Nutarta gegužės 9 turėti 
bendrą Komuniją ir pusryčius, 
o pavasarinį balių draugija 
ruoš gegužės 1 d., šeštadienį. 
Suaugusiems įžangos mokestis 
50 c., vaikams veltui. Pelnas 
skiriamas draugijos reikalams.

S. K. Lukas

Kur galima gauti Rūtos saldainių?
RŪTA praneša, kad lietuviš

ko skonio ir gamybos saldai
niai gaunami sekančiose vieto
se:
Rūta, 522 Grand St.,

Tel. ST 2-7909
Brooklyn, N. Y.

J. Ginkus, 495 Grand St.,z 
Brooklyn, N. Y.

Kaunu Maisto Krautuvė, 
52 Hudson Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Kivita Luncheonette,
244 Ridgevvood Avė.
Ridgevvood, N. Y.

Arlington Restoranas,
385 Arlington Avė., 
Ridgevvood, N. Y.

Pr. Urbonas, Vaistinė,
61—02 Grand St., 
Maspeth, N. Y.

'Lietuvių Klubas,
69-61 Grand St., 
Maspeth, N. Y.

Mrs. Kalmyn
28 St. Mary St.
Yonkers, N. Y.

Pr. Lapienės vasarvietė, 
Stony Brook Lodge, N. Y.

Nevv Yorko Lietuvių Dramos 
Stadija vaidina EUzabethe
LB Elizabetho apylinkė ba

landžio 4 d., sekmadienį, 5 vai. 
p-p. Lithuanian Liberty Hali 
salėje (269 2nd St, Elizabeth) 
rengia vakarą, kuriame bus su
vaidinta A. J. Cronino 3 veiks
mų, 5 paveikslų drama “Jupi
teris juokiasi”. Vaidins akt H. 
Kačinskas ir N. Y. Lietuvių 
Dramos Studijos mokiniai: T. 
Alinskas, A. Gadeikytė, A. 
Bendoriūtė, Ed. Liogys, VI. Za- 
rėckas, A Mikulskytė - Zika- 
rienė, A. Kundrotaitė, J. La- 
purka ir L Kašubaitė. Režisuo
ja J. Blekaitis, dekoracijos dai
lininko Pr. Lapės.

Rengėjai .nuoširdžiai kviečia 
visus vietos ir apylinkių lietu
vius savo gausiu atsilankymu 
paremti gražiai užsirekomen
davusią Nevv Yorko Lietuvių 
Dramos Studiją ir kartu prisi
dėti prie LB idėjos populiarini
mo. Įėjimas tik $1.50.

Agnė Sniečkus ir Gertrūda 
Galaskas,

sodalietės ir Apreiškimo par. 
choristės, kovo 19 išskrido pra
leisti atostogų į West Indies. 
Ta pačia proga aplankys Flori
dą, Havaną, Kubą ir Nassau.

New Yorko žurnalistų 
susirinkimas šaukiamas kovo 

28, sekmadienį, 4 vai. pjp. 337 
Union Avė., Brooklyne, N. Y. 
Kviečiami atsilankyti ir sve
čiai. Bus svarstomi klausimai, 
susiję su spaudos atgavimo su
kakties minėjimu.

Šv. Jurgio Draugija
kovo 17 d. narių susirinki

me, daugumos balsavimu, nu
sprendė likviduotis. D-ja turėjo 
apie 400 narių ir maždaug 16.- 
000 kapitalo. Išgyveno 55 me
tus. Draugijon buvo susimetę 
komunistai, naujų narių nesto
jo, iždas pradėjo smukti, o ko
munistai, naudodamiesi narių 
adresais, varė savo propagan
dą. Taip ši draugija ir užbaigė 
savo gyvavimą. (P.)

Paul Wain,
81 „Steamboat Rd.,

Great Neck, N. Y. %
B. Kriščiūnas, atstovas,

62 Forbes St, 
Amsterdam, N. Y.

Piliponis Market
271 E. Main St, 
Amsterdam, N. Y.

Forbes St. Market
100 Forbes St, 
Amsterdam, N. Y.

M. Šaulys,
61 Lafayette St., 
Paterson, N. J.

Knygynas Mintis,
122 Schuyfer Avė.
Kearny, N. J.

Baltic Florist, atstovas
502 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

Neringa, atstovas,
1906—25 St., '
Detroit 16, Mich.

J. Gaidys, atstovas, 
899 Bank St, ’ 
Waterbury, Conn.

Ideal Pharmacy, V. Skrinska,
29 Kelly Sq.,
Worcester, Mass.

A. J. Stukas ,
72 Glenvvood Avė.
Binghamton, N. Y.

J. Sekys,
444 BroadSt,
Hartford, Conn.

ROTA prašo visus savo se
nuosius atstovus ir norinčius 
pradėti prekybą, nevėluoti su 
užsakymais Velykoms.

Pirkdami “Easter Seal** Jūs suteiksite patam nelaimingiems luošiems 
vaikams.

Grįžo užbaigęs studijas
Prieš kelias dienas į Bostoną 

pas tėvus sugrįžo Otonas Vait
kevičius, kuris buvo išvykęs 
atgal į Vokietiją užbaigti me
dicinos studijas. Naujasis gy
dytojas kovo mėn. 28 d. para
pijos salėje dalyvaus muziko 
Izidoriaus Vasiliūno sutikime 
ir padarys pranešimą apie da
bartinę likusių lietuvių padėtį 
Vokietijoje.

Scenos mėgėjų pastangos nebuvo tuščios
Praėjusį sekmadienį Bosto

no ir apylinkių’lietuviai pragy
veno gražią teatro šventę. Apie 
1000 žiūrovų1 susirinko pa
žiūrėti P. Vaičiūno “Tuščių pa
stangų”, kurias vaidino dramos 
aktorius H. Kačinskas, jas re
žisavusi aktorė^'A. Gustaitienė 
ir vietos scenos mėgėjai. Akto
rius H. Kačinskas, kaip sukak
tuvininkas .susilaukė gėlių, do
vanų, sveikinimų. Gėlėmis taip 
pat apdovanota režiserė A. 
Gustaitienė ir kiti vaidintojai.

Kalbant apie patį vaidinimą, 
negalima, žinoma, vienu matu 
saikėti profesionalų vaidybos ir 
mėgėjų. Tokių pastatymų, 
kaip šios dramos sambūrio, už
davinys yra ne tik duoti meno 
spektaklį, bet ir ugdyti naujuš 
talentus. Per dvejus metus šis 
sambūris, pastatęs 3 veikalus, 
savo uždavinį atliko pasigėrė
tinai. šiandien jau matome, 
kad iš skirtingų profesijų iš
kyla žmonės, kurie turi neabe
jotinų vaidintojų gabumų, verti 
dėmesio ir gero žodžio. Vaidin
dami gi su įgudusiais aktoriais 
naujieji scenos mėgėjai turėjo 
progos ir pasimokyti.

H. Kačinskas (Daubų sū
nus) ir A. Gustaitienė (Dau- 
bienė), aišku, negalėjo neiš
siskirti iš kitų. Tokiu atveju ki
tiems susidaro sunki padėtis 
pasirodyti, kad- jie scenoje ne 
gyvena, o tik vaidina. Vis dėlto 
K. Baranauskas '(tėvas Dauba) 
Z. Zarankaitė (Barbora) ir J. 
Jašinskas (Tamošius) savo 

TĖVYNĖS MYLĖTOJU DRAUGIJA 
Simano Daukanto gimimo 160 metų 

sukakčiai paminėti
1954 m. balandžio (April) 4 diena. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėj, So, Boston, Mass. rengia

POBŪVĮ
Programoje: PROF. IGN. KONČIAUS KALBA, 

Sol. V. RARMIENES DAINOS.
Gros Al Stevens orkestras. ' Bus skani vakarienė
Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti šiame įdomia

me parengime.'Pelnas skiriamas “Lietuvos istorijai išlesiti.
Jėėjimas $2.50. Pradžia 5:00 vai. p.p.

Rengėjų vardu A. Andriulionis

Lietuvių Piliečių Draugijos 
metiniame finansiniame pra

nešime pažymėta, kad praei
tais metais pajamų gauta 
$130,448.69, o išlaidų turėta 
$132.901.17. Atrodytų, drau
gija turėjo nuostolių. Finansų 
raštininkas J. Lekys paaiški
na, kad draugija praeitais me
tais turėjo $16,483.19 gryno 
pelno. Išlaidų sąskaitoj įrašyta 
apmokėjimas skolų —mortgage 
už $25,875.00

Putnam seselių
statomai koplyčiai paremti 

kovo 28 d. 3 vai. p.p. salėje po 
bažnyiča bus rodoma religinė 
filmą.

vaidmenis atliko gerai; tai yra 
trys pagrindinės sambūrio jė-'
gos, sugebančios ir mokančios 
dirbti. Simpatingai savų vaid
menį atliko jau anksčiau sce
noje matytas St. Vaitkevičius, 
davęs ryškų dvarininko (tipą, o 
partnerę dvarininkę Gintautie- 
nę suvaidinusi St. Leimonienė 
buvo tokia tikra, natūrali ir vi
same vaidmeny, gestuose, mi
mikoj ir kalboje išlaikyta, jog 
tenka džiaugtis, kad šiuo de
biutu “atkastas” naujas talen
tas. Iš savęs negalėjo “išeiti”, 
nelengvą rolę turėjęs V. Vait
kevičius, kur tik jis susitiko su 
Kačinsku. Bet ir jis nuo “At
žalyno” padarė pažangą.' Jo 
jaunos partnerės Birutė (Irena 
Nikolskytė) ir Vanda (Dana 
Paplauskaitė) savo vaidmenis 
atliko uoliai ir su giliu įsijau-
timu. Ypač gražių davinių ro
do I. Nikolskytė. Jos malonus 
ir tvirtas balsas' daug reiškia 
scenos mene. Mažose rolėse V.
Strolia, A. Gustaitis, A. Vileniš- 
kis taip pat pasirodė gerai. O 
baliaus scena su daugiau negu 
15 statistų ir solo šokėja S. 
Vasiliauskaite buvo organizuo
ta ir puošni, anam Lietuvos 
metui gal net perpuošni.

Publika veikalą priėmė šil
tai. Skirstėsi patenkinta ir pil
na įspūdžių: buvo juoko ircu- 
simąstymo. Lauksime naujų 
sambūrio pasirodymų. Ir vėl 
su įgudusiais scenos “lokiais”.

Kl. N.

Atvyko Izidorius Vasiliūnu
Kovo 19 d. 9 vai. ryto Bos

tono aerodrome iš lėktuvo iš
lipo smuikininkas Izidorius Va
siliūnas su šeima. Juos suti
ko kun. Antanas Kneižys ir 
Vasiliūnienčs mama Marija Ja
nušauskienė, kuri, nežiūrint 
seno amžiaus, prieš tris metus 
viena atvyko į Ameriką ir Čia, 
kleb. kun. Pr. Virmauskio glo» 
boję, tris metus išlaukė at
vykstant savo dukters, žento ir 
anūkų. Atvykusieji tuojau įsi
jungė į lietuvišką gyvenimą. 
Sekančią dieną p. Elena Vasi- 
liūnienė jau mokytojavo šešta
dieninėje lituanistikos mokyk
loje, o sekmadienį įstojo į pa
rapijos chorą. Duktė Rasa ir 
sūnus Vytenis įstojo ir pradėjo 
lankyti parapinę mokyklą.

Kovo mėn. 28 d. 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje po baž
nyčia rengiamas šios šeimos 
viešas sutikimias ir susipažini
mas. šio sutikimo metu p. E. 
Vasiliūnienė padarys praneši-
mą apie lietuvių gyvenimą Ko
lumbijoje, o Rasa ir Vytenis 
išpildys muzikos programą. 
Southbostoniečiai tikisi, kad p. 
I. Vasiliūnų šeima pastoviai j- 
sikurs South Bostone.

40 valandų atlaidai
Balandžio 2 d. šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pradedami 
40 valandų adoracijos atlaidai. 
Atlaidai pradedami penktadie
nio rytą 8 vai. šv. Mišiomis. 
Tuoj po Mišių išstatomas švč. 
Sakramentas. 40 valandų ado
racijai. Adoracijos metu pa
maldos vyks ir pamokslai bus 
sakomi 9 vai. ryto ir 7:30 vai. 
vak. Pamokslus sakys misio
nierius Tėv. J. Bružikas. At
laidai užbaigiami sekmadienį 3 
vai. p.p.

Cambridge, Mass.
N. P. Marijos bažnyčioje per 

visą gavėnią trečiadieniais 7.30 
vakare yra laikomos šv. Mi
šios* į kurias susirenka daug 
žmoųių.

Kristaus kančios filmas bus 
rodomas kovo 28 d. 8 vai. va
kare parapijos svetainėje.^

Liet. Kat. Klubo susirink 
me įvykusiame kovo 21, buvo 
aptarti svarbūs reikalai, susiję 
su metiniu pokyliu, kuris bus
balandžio 25. Bilietų galima 
gauti pas rengimo komisijos 
pirm. J. Gudą ir kitus komisi
jos narius.

A. Malinauskienė, šeštadieni
nių “whist” parengimų komisi
jos pirmininkė, pranešė, kad
per sausio, vasario ir kovo mė
nesius gauta $259,89 pelno. 
Darbsičai komisijai susirinki
mas išreiškė nuoširdžią padė-
ką.

M. Jankauskienės ir P. Šau
lienės pavardės, aprašant para
pijos vakarienės darbininkes, 
neapsižiūrėjus buvo praleis
tos. Už nemalonumą atsiprašo
me.

Bažnyčios naujom šviesom 
50 dol. paaukojo J. Santackie- 
nė; po 10 dol. Al. Laukaitis, 
Walent, Matusevičiai, B. Ribo- 
kaitė, U. šiurkienė; 5 dol. G. 
Leleckienė ir V. Morkūnaitė.

Karšt. Patr.

LIETUVIU RADIO VALANDOM plHMiRAMA
WESX—12.30 kilocydea—Marblehead-Sulem. M»m».

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suskite: LITHl’ANIAN RADIO 
HOITC, 50 Cottage SU, Nonrood, Mam.

Skyrius: UTHLANLAN FURNITURE CO., 3?« W. Rroadwa” 
So. Boston 27, Mass.

A. if O. IVAŠKAI
Telefonai: NOnvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Liėtuviy Radijo Korporacija
««2 E. Broadvay, S«. Bo«ton tT. Mam. Tel. SO 8-«4» 

Lietuviu Radijo programa H įtottes WBMS. 1090 kilociklu, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 Iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainas, 
muzika ir Magdutčs pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU. Baltic Florists Gčlhj ir Dovanu krautuve. SO2 E. Bmadway. 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas", lietuviškos 
knygos Ir rankų darbo dovuos.
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Lankosi kun. V. Gutauskas
So. Bostone vieši Tėv. V. 

,Gutauskas, S.J., kuris pereitą 
trečiadienį vakare atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą pa
šaukimų klausimu. Penktadie
nio vakare visose Amerikos pa
rapijų bažnyčiose įvyksta šv. 
Valanda šeimų intencija, šv. 
Valandą šv. Petro parapijos 
bažnyčioje praveda Tėv. V. 
Gutauskas. Svečias So. Bostone 
pasilieka ligi sekmadienio ir 
sekmadienį atlaikys Sumą ir 
pasakys pamokslą.

h*

J Lithuanian ♦
* Furniture Co. *
J MOVERS- J
S SO 8-4618 *
£ INSURED and BONDED £
£ Local and Long Distance Mover į
4< *•H SO. BOSTON, MASS. *
* 326-328 W. Broadway *

VVTT **«♦**♦♦*** «

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
F U N E R A L HOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

W AITKUS l!
F U N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS VVAITKUS
Laidotuvių direktorius ir 

.balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BR0ADWAY
South Boston, Mass.

O. A. Zaletskas, F. E. ZaleUku 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815., 

SOuth Boston 8-2609

NERVINE

f
Alexander*s Ner
vinė, kuri turėtų 
veikti nuo nervų li- 
gų, yra mišinys 
stiprių ir brangiau
sių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir 
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 

.skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio,' susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų nėr- . 
vinių negalavimų. Gerdami* 
tą mišinį gauni maistą nerX. 
vams. šios gyduolės kainuoja ' 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. I Kanadą 
$2.25.

ALEXANDER’S CO.
,414 Broadway

South Boston 27, Mass.


