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KADA GALIMA SUSITARTI SU MASKVA?

Frez. Ifafhomrfc pasiuntė 
sveikinimus Indokinijos kovo
tojam Dientaerrphu tvirtovė-

konferencijos 
valstybės sek-

• Koagresmaaas Bentiey po 
portorikiečių atentato jau tiek 
pasveiko, kad kovo 28 išėjo iš 
ligoninės.

~ NORVEGŲ LĖKTUVAS 
irovo 28 nukrito j jurą tarp 

Špicbergeno ir Norvegijos. Žu
vo 8, išsigelbėjo tifc vienas.

Siūlo vien'

MIRfi JONAS ŽADEEKIS
Kovo 2 7d. ryto Washingto- 

ne, D. C., mirė Jonas žadėtais, 
Liet, ministerio brolis. Velionis 
buvo gimęs 1884 m. birželio 20 
d. Telšių apskr., Varnių vals
čiuje, j Ameriką atvyko iš 
tremties 1949 m. gruodžio 17 
d. Palaidotas kovo 29 d.

kalboje į ti 
retortas J 
kalbėjo:

“Mūsų p 
netanantų 
kuris ptaelj

NEW

Bonnoje manoma, kad Ame
rikos suorganizuota ekonominė 
blokada kom. Kinijai pralaimė
ta-kaip senu Hiku ekonominė 
blokada prieš Italiją, kai ji 
užpuolė Etiopiją.

per toli nuėjo toje prekyboje. 
Dėl to dabar ir ieškomi su
sipratimo tarp Britanijos ir 
Amerikos.

B gerovei tikrai 
•iškas elgesys, 
nmetouns prin-

skyras tas sąlyga^ kurias Va* 
karai pastatys* t y. pripsfisti 
pfltap teisę Mekvteaai tautai 
laisvai gyventi, —- tada ateis

suomenės jau ėmė skebti, kad 
dabar atsiveria tiesos triumfo 
horizontai. Kai kas iš Ameri
kos senatorių nuogąstavo, kad 
pralaimėjimas neišvengiamas. Į 
tuos nevienodus balsus įjun
giame čia balsą žmogaus, ku
ris padėtį pažįsta labai gerai 
— dabartinio Oxfordo profeso
riaus Salvador de Madariaga, 
Ispanijos egzilo, ex-diplomato, 
liberalų unijos pirmininko.

QUEEN MAKT, didysis Anglijos laivas, mSgiM. pate pristoti New 
Yorko nešte prie krantines. Matyt, Ui sankns darbas, nes paskutiniu 
laiku jis pasuko i kita uosta ir ii jo keleivius i New Yorka paleido 
traukiniu.

Vakarai — sako Madariaga, 
— turi priemonių šaltajam kad
rui laimėti, bet tik tada, jei 
žinos, ko jie patys nori, h* 
veiks vieningai bei ryžtingai. 
Kol to nėra ,laikas dirba So
vietam. Tik tada, kai Vakarai 
supras, jog sa Maskva jokia

Stassenas ieško bendro kelio su Londonu

Taigi tas Madariaga “N. Z. 
Z.” aštriai kritikuoja konferen
cijas su Maskva. Jis sako, kad 
Berlyno, konferencijos- šalinin
kai guodžiasi: “Konferencija 
sustiprinusi Vakarų vienybę”. .

“O kas — atsako Madariaga 
— tą vienybę prie* tai buvo su
silpninę, jei ne tie žmones, ku
rie taip reikalavo konferencš- 
ios?”

Londone nuo šio pirmadienio 
tariasi Haroki Stassen, Ameri
kos pagalbos užsieniui valdyto
jas ,su Britų vyriausybe dėl 
prekybos su Rusija ir kitais 
komunistiniais kraštais. Chur- 
chillio vyriausybė reikalavo iš
plėsti prekybą su jais, nes tik 
tokiu būdu būsią galima san
tykius sušvelntafti. Tą reikala- 
•vimą parėmė Prancūzija. Bri
tų pasiūlymui pritarė ir Jungt 
Tautų ekpnonine komisija. So
vietų atstovas Višinskis taip 
pat pakartotinai reikalavo at
leisti varžtus prekybai. Anglija 
ypačiai reiknlauja susiaurinti 
draudžiamųjų strateginių pre
kių sąrašą.

Amerika su tuo sutinka. Ta
čiau mano, kad Britanija jau

liantų priešo pusėje ar savano
riškai bendraūirbiayo su alian- 
tų priešu, ar dalyvauja nedrau
gingoje veikloje prieš savo gi
mimo kraštus, o taip pat prieš 
Jungtines Tautas, ar yra no
riai organizacijų bei grupių, 
kuries skatina DP negrįžti į 
savo gimimo kraštus.

Bonnoje Amerikos aukšt. 
komisaras Conant pareiškė, 
kad vak. Vokietija tuojau gaus 
visas suverenines teises. Jos 
nepriklausys nuor to, ar Euro* 
pinės bendruomenės sutartys 
bus patvirtintos ar ne.

Washiagtonas. — Naujausią 
vandenilio bombą išmėginti nu
matoma balandžio 22, jei bus 
patogus oras. Ji bus sprogdina
ma Ramiajame vindenyne 
MarshaHo salose. Ji turinti bū
ti galingesnė ūž tą, kuri buvo 
susprogdinta kovo 1. Toji at
stojo 12-14miBjonų tonų dina
mito, *

Berlyne kom. Vokietijos vy
riausybė pareiškė, kad nepasi
sekus susitarti dėl Vokietijos 
sujungimo keturiem ministe- 
riam Berlyno konferencijoje, 
reikia pačiom rytinė ir vaka
rinei Vokietijai susitarti dėl su
sijungimo, ypačiai dabar, kai 
Sovietai rytinei Vokietijai pri
pažino nepriklausomos valsty
bės teises.

Ko rytinės Vokietijos komu
nistai tuo siūlymu nori — labai 
aišku: sudaryti bendrą koalici
nę vyriausybę, kurioje būtų 
komunistų atstovai. Tokiu bū
du Maskvos agentai galėtų ne 
tik kontroliuoti visus Vokieti
jos vyriausybės darbus, bet ir 
varyti toliau Maskvai palankią 
liniją. Taip buvo laimėta Kini-

Pažymėjo Achesonas, kad 
Amerikos politika turinti rem
tis sąjungų sudarymu,. tačiau 
kenkrečnu nieko neiškėlė.

Praėjo daug konferencijų su 
Maskva. Paskutinė Berlyne. 
Ateina vėl nauja Ženevoje. 
Teisėtas klausimas: tai kasgi ir 
ką jose laimi?

Po Berlyno konferencijos la
biausiai gyrėsi Kinija, o Dulles 
pasisakė taip pat, kad Ameri
kos' nuristatymas 100% praė-

INDOKINLKJJE’ KALTINIS 
prie Dienbienphu tebeina.

Prancūzai puola lėktuvais prie
šą, kuris ttraitaia naujas jėgas.

Valst. sekr. Dulles pažadėjo 
Prancūzijai papildomos para
mos Indokinijos kare. Prancū
zai svarbiausia prašė naujų 25 
bombonešių.

Achesonas kritikuoji

Iš Chicagos praneša, kad 
ten kovo 28 mirė pulk. Jur
gis Bobelis.

Jur&s Bobelis gimė 1895 
bal. 23 Kalvarijoje, Mariam- 
poiės ap. Gimnaziją ir karo 
mokyklą baigė Petrnpūy. 
Mokslus pasipildė Kaime, 
baigdamas teisių fakultetą 
1924 ir aukštuosius kar. 
kursus 1825 m.

Savanoriu stojo į Lietuvos 
kariuomenę 1918 ir nuo ta
da visą laiką kariuomenėje 
išbuvo įvairiose pareigose: 

' vyriausiame štabe rikiuotės 
skyriaus, admin&racijos 
skyriaus viršininkas; 8 pės
tininkų pulko vadas, lekto
rius aukštuosiuos kar. kur
suos; keliais atvejais Kauno 
boro komendantas. Jis buvo 
ir paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos Kaimo karo komen
dantas, paskirtas 1941 iš su
kilimo prieš bolševikus kilu
sios Laikinosios Vyriausy
bes. Amerikoje buvo išrink
tas savanorių sąjungos pir-

lankytis DP stovyklose Austri
joje, kad galėtų kalbėtais su ten 
gyvenančiais DP.

Austrija uždaro, visus “komi
tetus” ar “centrus” v ar pana
šias organizacijas, kurios gali 
kliudyti aliantų ar sąjunginin
kų interesus.

Austrija uždraudžia ver
buoti DP į karines, ar pusiau 
karines organizacijas.

Austrija pasižada duoti viso- 
kias priemones pergabenti re
patrijuojamus DP į jų gimimo 
kraštus.

Austrija neduoda jokios pa
galbos asmenims, kurie atsisa
ko grįžti į savo gimimo kraš
tus , jei šie asmens kovojo a-

Buvęs valstybės sekretorius 
Acheson po ilgo tylėjimo vėl 

atsiliepė. “New York Times” 
straipsny jis aštriai pasisakė 
prieš dabartinio valstybės šekr. 
Dulles paskelbtą naująją stra
tegiją — agresoriui už agresiją 
atsimokėti bet kurioje pačios 
Amerikos pasirinktoje vietoje. 
Achesonas mano, kad šita poli
tika silpninanti Amerikos są
jungininkų eiles, nes "mūsų są
jungininkai turi pagrindo tikė
ti ,kad jų likimas pastatomas į 
nereikalingą riziką.” O Dulles 
pareikštas grasinimas, kurio 
nesirengiama vykdyti, agreso
riaus vistiek neatbaidys. Ache- 
nas taip pat tvirtino, kad vidu
je vedama kova su komunizmu 
padėsianti sąjungininkus nu
baidyti nuo Amerikos. * Tokis 
McCarthy reDnlarimas nu- 
taruloti paramą Anglijai, kuri 
prekiauja su kom. Kinija, stū
mius Ameriką j izoOndją.

Sprogo laivas
Aagtijes kariuomenės trans

porto laivas “Empire Wind- 
rušh", grįždamas iš Azijos į 
Angliją, pakeliui Viduržemio 
jūroje 20 myku nuo šiaurės 
Afrikos krantų kovo 28 stai
ga sprogo ir Užsidegė tokiu 
stiprinta, kad5 nebuvo įmano
ma gesinti. Iš laivo buvo išgel
bėti valtim 277 moterys ir vai
kai ,o taip pat ligoniai. Pačiu 
paskutiniu momentu išsigelbėjo 
ir įgula. I pagalbos šauksmą 
atskubėjo kiti laivai, ir per po
rą valandų išgelbėtieji buvo 
pristatyti į Alžirą. Nuo sprogi
mo buvo užmuštas vienas ka
rininkas ir trys jūrininkai. 
Priežastis neišaiškinta, 
būti ir sabotažas.

ralinį terorą ir prievartavimą.
Su šitais reikalavimais są

jungininkai, Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos atstovai, Ber
lyno konferencijoje 1954 vasa
rio 18 sutiko.

Jei sutartis nebuvo pastai? 
šyta, tai todėl, kad Sovietai 
savo reikalavimus padidino — 
reikalavo pripažinti jiem teisę 
ir sutartį pasirašius kariuome
nės iš- Austrijos neatitraukti.

Šitie reikalavimai yra tie 
patys, - kuriuos Sovietai visada 
kėlė dėl DP, norėdami likvi
duoti sau nemalonius liudinin
kus. Jie, pasirodo, nepasikeitė 
ir po devynerių aštuonerių 
metų. Nors kalbama apie “sa
vanorišką” repatriavimą, ta
čiau jis reiškia nuolatinį mo-

Nixonas į Italiją
Italijoje Amerikos atstovė 

Luce rado, kad padėtis labai 
rimta. Jos patartas, preziden
tas Eisenhoweris svarsto mintį 
pasiųsti į Italiją viceprezidentą 
Nbcon padrąsinti, jog Amerika 
remia Italijos padėtį. Lucės pa
dėtis Italijoje taip pat nemalo
ni. Italijos 35 senatoriai reika
lavo, kad vyriausybė pripažin
tų ją nepageidaujamu asme
niu — persona non grata —ir 
reikalautų ją atšaitati.

Prieš Kiniją tvirtai
Šen. A. WBey, senato už

sienių reikalų kom. pirminin
kas, pareiškė, kad jis yra prieš 
kom. Kinijos priėmimą į Jung
tines Tautas už kainą baigti ka
rą Indokinijoje.

Ir vak. Vokietija 
nepriklausoma

Nev Yorko uosto darbinin
kų streikas nesibaigia. Polici
jai nuolat įsikišant, kad apsau
gotų nuo didesnių susirėmimų, 
tedirba tik pora tūkstančių 
darbininkų. Laivų judėjknaš 
pąraližinotas. Nuostoliai dešim
tim milijonų. Kritikuojama ir 
vyriausybė, kad nesiima jokių 
priemonių. O streiko pagrindas 
tėra dviejų unijų kova dėl tei
sės — katra jų turi atstovauti 
darbininkam. Šią savaitę Wa- 
shingtone tautinio darbo įstai
ga svarstys, ar neseniai įvykę 
balsavimai, kuriuos laimėjo se
noji ILA išstumtoji iš ALF, 
tais panaikinti ar juos pripa
žins. jei panaikins, tai bus nau
ji rinkimai. Tačiau nematyt, 
kad ginčas lengvai baigtųsi, 
nes kova eina dėl vienos ar ki
tas unijos gyvybės.

Chiirchitlis vėl tiž 
derybas W Maskva
- Londone Churchilis, spau
džiamas parlamento, dabar 
reikalauja,. kad su Malenkovu 
būtų tariamasi dėl atominių ir 
vandenilinių bombų. z Anglijoje 
nerimas, nes . ji laiko save pir- 

Šalminkai guodžiasi: “Sovie- mu atominių bombų taikiniu 
tai visų akyse pasirodė esą kilus karui.

Vokietijos sujungimo priešai, 
nenorį iš Austrijos visai pasi
traukti.”

Madariaga atsako: “O kas 
lig šiol dar abejojo, kad Sovie
tai yra Vokietijos, Austrijos ir 
visų tautų laisves priešai, išsky
rus tuos pasitarimų su rusais 
šauklius?” V

Šalininkai guodžiasi paskuti
niu argumentu: “Mažų ma
žiausia konferencija nieko ne
pakenkė.”

Madariaga atsako: “Tai la
biausiai netikęs atsakymas, 
nes konferencija padarė daug 
žalos. Tos žalos dydžiui įver
tinti reikia suprasti, kad Mas
kvos siekimas yra palaikyti to
liau šaltąjį kąrą, o karštasis 
vietinio pobūdžio karas (Korė
jos, Indokinijos) ir bijomasis

Uosto streikas be 
vilties

gaiš yra naSdati padus-save.”
DARBAI

Laikraštis gavo nuorašą do
kumento, kuris vertas dėmesio 
nemažiau kaip atsakingų vals
tybės pareigūnų žodžiai. Nors 
dokumento tikrumo nebuvo 
galima patikrinti, tačiau yra 
visai patikimi šaltiniai, iš ku
rių jis buvo gautas. Tas doku- 
menkas yra Sovietų priedas 
prie taikos su Austrija. Jame 
nusakomas tremtinių, arba DP 
(Displaced Persons) likimas 
Austrijoje. \

Pagal Sovietų pasiūlytą prie
dą Austrija turi pasižadėti im
tis visų priemonių “savanoriš
kai” repatrijuoidinti DP į gimi
mo kraštus. $ ’

Austrija leidžia alijantų ar 
sąjungininkų atstovam laisvai

Nevienodai vertina pasitarimus su Maskva • Berlyno konfe
rencija davė tik žalos • Mask- va tik šaltuoju karu nori lai
mėti • Laikas dirba jos nau- dai • Tik vakarų arba - arba 
privers Sovietus eiti nuolaidų keliu.

pasaulinis karas tarnauja taip 
pat šaltojo karo raidai, šaltojo 
karo priemonėm Maskva nori 
laimėti pasaulį. Ji pergerai ži
no, kad karštajam kare ji žus, 
o kad žus taip pat jos priešas, 
iš to ji neturi užtenkamos pa

guodos.
Ko gi rusai siekia šaltuoju 

karu? Pirmiausia, nori sutvir
tinti savo galybę savo gyven
tojuose. Antra, įsitvirtinti sa
telituose. Trečia, laimėti laiko, 
kad kai kuriuos satelitus, kaip 
Lenkiją, Baltijos valstybes ir 
gal būt Rumuniją galutinai su
rusintų. Ketvirta, nori komuni
stines partijas Italijoje ir Pran
cūzijoje sustiprinti ir padrą
sinti, kad šituose dviejuose 
kraštuose pagrobtų valdžią, 
tada būtų neišvengiamai lai
mėtas visas europinis konti
nentas.

Taigi leisdamiesi į konferen
ciją, Vakarai pakėlė Rusijos 
prestižą tarp jos pačios gy
ventojų; jie susilpnino savo tik
rų draugų anapus geležinės už
dangos pasitikėjimą. Yra ma
ža grupė Britanijos socialistų; 
yra didelė gauja tarptautinių 
pirklių; yra didelė dauguma 
prancūzų, kurie konferencijos 
ilgėjosi. Tai žinojo sovietai ir 
kiekvienom iš jų pažadėjo po 
kąsnį; pliauškalus apie taiką, 
didelius prekybinius pasaky
mus, Indokinijos karo pabaigą. 
Juos pažadėjo patenkinti, nes 
jie visi dirba Maskvai, dar la- 
btau ardydami Vakarų vieny
bę ir ryžtingumą. Tai Berlyno 
konferencijos vaisiai.

Vakarų politikai vyko į Ber
lyną gal būt žinodami, kad 
nieko gero iš jos nebus. Bet 
jie negalėjo nevykti, nes reikė
jo patenkinti norą visuomenės, 
apakintos taikos troškuliu.
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UŽEIK PAS PARDAVĖJĄ PAŽIŪRĖTI GERIAUSIŲ VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ!
PirnN’M KAMFORNW0I *an*anaw Imkinėft tolia, kartote medi
kai iftHta gydomų savyMą nuo nerviną Valetai, vadinami QB, 
pndMami gaminti.

Nėra nieko geresnio kaip turėti 
paskutinio modelio automobilį. 
Kam laukti? Jūsų svajotas nau
jasis automobilis gali šiandien 
jums tekti.

Arba, jei norėtumėt ”six", čia 
yra Amerikos moderniausias...
Fordo 115—a.j. I-block Slx. Jis 
turi visas ”Y" savybes ir duoda 
tikrąjį **gb” plūs taupumą!

Ir gausite Ball-Joint priekinę 
lingynę, didžiausią ašių laimėji
mą per 20 metų; gerai eina ir 
patogu vairuoti.

Tas naujo pokarinio Vokie
tijos gyvenimo pamokslininkas 
sunkiai bus suprantamas ten, 
kur gyvenimas eina senu į- 
prastiniu keliu; kur Dievo avys 
pačios eina pas ganytoją ir kur 
belieka tik jas suskaityti, iš
rašyti lydimąjį raštą, kai jos 
Viešpaties leidimu ateina į šį 
pasaulį ir to paties Viešpaties 
šaukimu grįžta pas Jį atgal.

Galite išgyti geriausiąjį pasau
lyje "aštuntąjį” — Fordą nau
jąjį giliojo bloko, mažos trinties 
130-a.j. Y-block V-8. Ir jo kai
na mažesnė negu daugelio "šeš
tukų”! ' x

kuria jaudina Vokietiją. Jei 
spręstam iš spaudos atsiliepi- g* at) 
mų, ai jis turi daugiąu pri^ų lengv 
nei draugų. Tačiau taip spręs- žino,

Baltimore eina demokratišku keliu

Dabar yra laikas pirkti 
naująautomobilį... B

Pirmoji Stalino žmona Na- 
dežda Aliliujeva mirė 1932 m. 
ir, sakoma, neaiškia mirtimi. 
Vieni tvirtina ją nusižudžius, 
kiti — buvus nužudytą. Tuo 
metu Rusijoj siautė Indas ir 
ūkininkų persekiojimas. - Vie
ną vakarą Kremliaus subuvime 
ji nė iš šio, nė iš to ėmė iste
riškai išsižiojo prieš žemės ū- 
kio ministerį ir bendrai ūkinin
kų persekiojimą. Verkdama iš
bėgo į savo kambarį, o ryto 
laikraščiai jau rišė:

— Ištikimoji draugo Stalino 
bendradarbė, duktė tojo, kuris

ir jūsų vaikų ir tėvų,” Ta 
grėsmė — tai nuolatinis neži- 
nojimas,kad būsi deportuotas.. 
“Per 18 mėnesių ramu. Stai
ga vieną vakarą partijos na
riai, vietos milicija rekvizuoja 
civilinius sunkvežimius su jų 
šoferiais. Tai pirmas ženklas. 
Nebėr kas daryti, kaip tik 
laukti, arba dingti. Daugumas 
lieka, vildamiesi, kad tragiško
ji loterija šiuo kartu juos ap
lenks. O pagaliau dingti?”

Deportacija esą nelaikoma 
bausme sovietiniame galvoji
me. Tai natūralu ir teisinga 
sovietuose. Jei esate rusas, tu
rite vykti ten, kur būsite rei
kalingas partijai. Jei nesate ru
sas, tai jau kita istorija —jūs 
vykstate tai, kur turite išvyk
ti... Rusas nekenčia viso, kas 
nerusiška. Elementas, kuris y- 
ra daugiau lietuviškas nei so
vietiškas, turi išvykti ir ryšiai 
su praeitim nutrūkti. Lietuva 
skirta intensyvui rusifikacijai. 
Jaunimas turi greitai virsti 
rusais, net maskviniais. Dabar 
ten jaunimas dąr turi tėvus,

Kaip tik dabar mes galime pa
siūlyti Fordo modeli, pasiren
kant spalvą ir visus įrengimus, 
kokių jūs pageidaujat.

Tiktai Fordas jums duoda pi
gios kainos srityje visus jėgos 
priedus:* Master-Guide jėginj 
sukimą, Swift saugius jėginius 
stabdžius, 4 būdų jėginę sėdynę 
(kuri ne tik pasislenka pirmyn 
ir atgal ,bet aukštyn ir že
myn), savaime daromus langus 
(visi 4 langai... ne,du. kaip yra 
kai kuriuose automobiliuose!) 
ir be to Fordomatic vairavimą.

Fordas turi ir kitų savybių. Y- 
ra turtingesni, turi daugiau 
vietos viduje ir Astra-Dial kon
trolės prietaisus!

pąsitenldnirną, pasipiktinimą 
išreikšti žmogus yra visada 
greitesnis nei susižavėjimą ir 
pasigėrėjimą. Tie, kurie džiau
giasi, dažniausiai tyli. Ir dėl to 
Tėvas Leppich nesusilaukia to
kio pagyrimo kaip puolimo. 
Tačiau neabejotina, kad visi

KALBA APIE JĮ 
DAUGIAUSIA

Konservatyviai nusiteiku- 
siem žmonėm Tėvas Leppich e- 
sąs revoliucionierius, kuris rei
kia sudrausti. Teisingumo mi- 
nisteris Dehler pareiškė: ‘Tė
vas Leppich keliauja per kraš
tą, piktnaudodamas kunigo 
drabužį ir varo partinę politi
ką. Jis skelbia kreivus liberaliz
mo idealus. Jis neturi jokio 
politinio supratimo ir patirties. 
Jis ir panašūs turėtų tylėti a- 
pie dalykus, kurių jie neišma-

Le Figaro, prancūzų dien
raštis, kurio tiražas pusmilijo- 
ninis, kovo 16 piskeibė Ber- 
nard Noel straipsnį, vardu 
“Sovietinėje Lietuvoje Malen- 
kovo režimas slopinančios 
priespaudos aukom nedavė jo
kių vilčių”. Vaizdingai ir su ši
luma informuodamas, laikraš
tis primes ti, kad sunku pries
paudą atvaizduoti tiem, kurie 
nėra jos pergyvenę; pasakoji
mai iš kalėjimo niekada nėra 
visai suprantami laisviesiem 
žmonėm. Bet prancūzai galį su- * 
prasti, nes patys buvo okupaci
joje ir patyrė deportacijas...

Į klausimą, kaip dabar lietu
viai gyvena, atsako: “Kaip ir 
daugumas sovietinių ‘kompat- 
riotų’ — tarp skurdo ir var
go... Jei dirbate kolchoze ir at
liekate . nustatytas normas — 
jūs galite nusipirkti karvę ir už 
savo pinigus pasiscdinti trupu
tį bulvių savo 60 arų plotely.”

“O jei esate ‘ramūs’, jei ne
ateina ‘kvaila’ idėja pasiskelb
ti, kad esate lietuvis, ne rusas, 
ar gyvenimas pakenčiamas?”.

‘Ne, nes yra grėsmė. Ji ten 
yra, ir ji tyko ne tik jūsų, bet

Dabar yra metas pirkti naują 
' Fordą — nes '54 Fordai turi 
*• daug naujų savybių, dėl kurių 

jie bus vertesni ištisus metus!

Dabartinis jūsų automobilis ne
bus jau vertesnis — pagerės tik 

.• perkant naują Fordą.

Mes stengiamės sudaryti varto
tų automobilių atsargą pavasa
riniam pareikalavimui ir tuo 
pačiu norime tuojau pradėti de
rybas.

kūnuose specialiai j tarybą iš
renkamą. Tiesa, viena kita or
ganizacija neatsiunčia savo at
stovų, bet dabartiniu metu tas 
rodo tik tai, kad organizacija 
nepajėgia savo atstovą atsiųs
ti. Taigi negali būti kalbos, jog

Fordas duoda didžiausią galimy
bę pasirinkti pigių automobilių 
srityje- 14 skirtingų išorės sti
lių ir 28 modelių... kad galėtu
mėt pasirinkti puikų' automobi
li, kokio Jūs norite ir jums 
prieinama kaina.

savo kukliam darbininko na
mely buvo paslėpęs Leniną, 
mirė.

Panašaus likimo žinia pasie
kė pasaulį ir apie Tamarą Be
riją, kuri bemaž tuo pačiu lai
ku, kai -buvo sušaudytas jos 
vyras, buvo nulaipinta ne tik 
nuo teitro, bet nuo gyvenimo 
scenos.

Maskvos paskelbtos žinios, 
kaip įprasta, yra labai trumpos 
ir savo aiškumu neaiškios. Po 
Beri jos suėmimo buvo suimta 
ir Tamara, kurią policijos prie
žiūroje laikė netoli Maskvos. 
Išgirdusi apie vyro sušaudymą, 
Tamara nusinuodijusi.

Tamaros mirtimi netenka a- 
bejoti, tik vakarų stebėtojai 
labiau linkę manyti ją buvus 
nužudytą, o ne nusižudžius. 
Čia reikia atsiminti jau ne kar
tą minėtą faktą, būtent—dvie
jų Kremliaus moterų dvikovą: 
Tamaros Bsrijos ir Elenos Ma- 
lenkovienės, kuriodvi ėdėsi 
kaip dvi katės viename maiše.

Abidvi moterys artistės, ir 
vienos pasisekimas keldavo pa
vydą kitai. Taip jos tampėsi li
gi pat Stalino mirties. Iki tol 
labiau sekdavosi Tamarai, nes 
mokėjo labiau prisitaikyti Sta
linui. Bet kai senis diktatorius 
mirė, Malenkovas pasiskubino 
susitvarkyti «u savo galimais 
varžovais, o Elena tuoj pat 
‘atsiskaitė” su Tamara. Taip 
Elena šiandien neturi sau ly
gios moters Rusijoje ir ramiai 
triumfuoja.

.... ir štai dėl ko FORDO automo
bilis yra geriausias j ūsų pirkinys!

kurie pamalu dingsta. Bus 
diena, ir nieko neliks iš Lie
tuvos, neit atminimo.

, Ar nėra jokio vilties spindu
lėlio šiame tamsiame labirinte, 
kuriame turi gyventi lietuviai? 
— Ęaskutinį -birželi pašnabždė
davo: “Rusai išeis’*, nes naujas 
įsakas numitė kadruose rusus 
pakeisti lietuviais... Bet pamė
ginsite kalbėti su banko ar ki
tos lietuviškos įstaigos direkto
rium, pastebėsite, kad jis nė
ra vienas. Prie pasikalbėjimo 
dalyvauja dar vienas asmuo... 
Rusai nori sudaryti įspūdį, kad 
režimo varžtai atleidžiami, nes 
“mokytojo” nebėra; apie jį, be 
to, ir nebekalba. Išleistas ap
linkraštis gimnazijom išbrauk
ti iš vadovėlių žodžius “stalini
nė konstitucija.”

Nekalbant apie tuos, kurie 
tikisi, kad kas nors turi įvyk
ti, kas išgelbėtų, ir tarp rusų 
yra gyvas karo psichozas.

Tokias žinias iš Lietuvos No
el baigia: “Nieko nepridėsi- 
ms prie šių žodžių, kurie atei
na tiesiai iš rytų — iš Lietu
vos, kuri tyliausiai tęsia savo 
kryžiaus kelią.”

*“ “ STALININE KONSTITUCIJA Iš VADOVĖLIŲ IŠBRAUKTA
Tėvą Leppich palygina su ............... ' " "

Savanarola, su Abraham a Sn. 
Clara, su garsiuoju prieš karą 
jėzuitu Muckermanu. Bet kiek
vienas yra savo laikų vaikas. Ir 
Leppich yra tekis. Jis perėjo 
per hitlerjugendą, per “darbo 
tarnybą”; jis buvo kareivis 
fronte; jis buvo išmestas iš 
kariuomenės, kaip negarbingas 
joje tarnauti, kai paaiškėjo, 
kad jis jėzuitas; jis buvo sovie
tų nelaisvėje ir ten lageriuose 
guodė kitus, ypač moteris jis 
1946 atsidūrė vakarų Vokieti
joje ir virto kapelionu pabėgė
liam iš rytų Vokietijos Fried- 
Jando lageriuose; jis pagaliau 
patraukė į Ruhro sritį, nes čia 
turinti būti lemiama kova lai
mėti Dievui žmonių širdyse tas 
pozicijas, kuris Jis yra prara-

Komunistai ar bedieviškai 
nusitekę darbininkai jį puola iš 
kitps pusės — kad jis reakcio
nierius. “Tėvui Leppichui bū
tų patartina kunigo drabužį 
pakeisti angliakasio apsiaustu, 
— rašė vienas laikraštis, —ta
da jis greit pastebėtių, kad jo 
pažiūros dėl darbininkų darbo NAUJŲ LAIKŲ PAMOSKLI-

Jei perkate naująjį Fordą da
bar, turėsite malonumą ši pava
sarį ji vairuoti ir pasiruošti ato
stogų sezonui.

neinama tiesioginių, 
cingų rinkimų sistema sudaryti 
tarybos valdybai, nes ją renka 
tarybon suėję atstovai, bet čia 
jau yra tik demokratijos kelio 
klausimas. Ir kažin ar šis ne
geresnes šiose aplinkybėse?

Priimkit mano pagarbos pa
reiškimą, Pone Redaktoriau,

C. Surdokas

ir kad Jo m 
sujungiamas 
krikščionybės praktika. Tėvo 
Leppicho žodyne dažnai ran
dam žodį ‘Dievo valia*. Pagal 
daugelio dvasininkų pažiūrą 
Dievo valįa buvo atsiradę cie
soriai bei karaliai ir negailes
tingi despotai, ir begalinis že
mųjų Juomų skurdas, karas ir 
jo vaisiai, visas pasaulio skur
das. .Nuskriaustieji žmonės 
niekaai nesuprato tokios krik
ščionybės.”

Tais žodžiais išreikštas ne 
vieno nusistatymas į krikščio
nybę ir jos skelbėjus, o tuo 
pačiu ir į Tėvą Leppisčhą. Juo 
labiau ten, kur yra susitelkus 
darbininkų masė. Už tat ne
nuostabu buvo išgirsti darbi
ninką iš pramoninės Ruhro 
srities; kuris reiškė savo nu
stebimą ir pasipiktinimą: “Kad 
pas mus nori kalbėti kunigas ir 
dar kaip tyčia gegužės 1 Au- 
gust Bebelio aikštėje, to dar aš 
nepergyvenau... Mes jį nu
švilpsime.” Bet tą vakarą ne
nušvilpė Tėvo Leppicho, to 
kalbėtojo jėzuito, , 36 metų 
amžiaus.

‘žmogus iš gatvės” yra netekęs 
organo religiniam dalykam 
pajauju. Mūsų laikų žmonės 
“turi kitą anteną”. Dabartinė 
generacija karo verpetuose y- 
ra praradusi Dievą. Ji prieina
ma dar geriausia per sociali-" 
nius reikalus.

Už tat Tėvas Leppichas savo 
improvizuotuose pamoksluose 
kaitina visu svoriu socialinius 
klausimus; reikalauja jiem 
spręsti socialinio teisingumo. 
Jis purto sąžines visų tų, ku
riem t^i rūpėti turi. Bažnyčia, 
jo supratimu, negali tik esamą 
padėtį užglostyti. Ji negalinti 
būti tik “pailgintas policijos bi
zūnas; ji nėra nei kultūrinė 
bažnyčia vakarams gelbėti, 
kuri tenkinasi padalinėdama 
Šitos sriubos dubenėlius”.

Katalikų organizacijom jis 
šaukia: “Baikite pagaliau su 
katalikiškų organizacijų orga
nizavimu ir persiorganizavimu 
ir draugiškais rateliais prie ka
vutės; imkitės sodatinių užda
vinių. Socialinė dirva yra šven
ta dirva.”

Sako, kad jam mielesni yra 
‘Dievo priešai’, negu tie drung
ni tikintieji, kuriuos jis vadina 
velykininias kiškiais, nesiryž
tančiais nutraukti ryšio su 
bažnyčia tik dėlto, kad jie bus 
reikalingi kunigo laidotuvėm, o 
“Dievo priešas” dar gali virsti 
ir kovotoju už Dievą.

Leppichas prašneka nauja 
kalba — grubia, drastiška, rė
žiančia, kuri padaro klausimą 
aštrų, pjaujantį tik iki skaus
mo, verčiančia jei ne tikėti pa
sakyta tiesa, tai susigalvoti. Jis 
laido tokiom strėlėm:

“Tarane rūpintis politika, 
nes jei neisra į ją, tai . ateis a- 
vantiūristai ir vertelgos.- No
rime matyti politikus, kurie 
moraliai yra švarūs... Nepasi
tikiu chroniškais santuokos 
laužytojais politikoje; jie ap- 
gaudmėja žmoną ir vaikus ir 
jie apgaus tautos varginguo
sius.” '

“Turime perdaug kunigų, 
kurie yra tik sakramentų tech-

Jūsų laikraštyje kovo 23 d., 
nr. 22 buvo įdėtas vertingas 
straipsnis: ‘Neateina griaut, bet 
paremt”, kuriame išryškina
mos mūsų pastangos kiek skir
tingu būdu steigti bendruome
nę Baltimorėje. Su pasitenkini
mu galima sutikti jūsų aiškini 'Balt i merė j būtų einama ne de- 
mą baltinaoriečių rezoliucijoj Aiokratiniu keliu. Tieša, čia 
tik viena pastraipa reikalingi neinama tiesioginių,- propor- 
paaiškinimo ir atitaisymo, ku
rį kaip vienas iš tos rezoliuci
jos redaktorių ir kaip ją pasi
rašęs norėčiau čvi padaryti.

Kai straipsnyje kalbama a- 
pie mūsų rezoliucijos punktą, 

'jog “Baltimorės lietuviškųjų 
itrganizacijų taryba nutaria į- 
sijungti į JAV Lietuvių Bend
ruomenę nekeisdami savo var
do ir struktūros...”, tai auto
riaus sakoma: “Rezoliucija mė
gina nuimti pagrindą net kitai 
baimei, laikinai apeidama de
mokratinius rinkimus ir susto
sima prie tokio vadovybes su
darymo, kaip Alto...” Galvo
jant, jog Baltimorėje yra tokia 
pati taryba, kaip yra Alto ta
rybos kitur, be abejo, sampro
tavimas būtų teisintus, bet čia 
tenka pabrėžti, kad Baltimorės 
taryba nėra sudaryta Alto pa
vyzdžiu. Ji yra už Altą daug 
vyresnė, veikia nuo 1919 me
tų ir yra sudaryta iš visu 
Baltimorėje verkiančių lietuviš
kųjų organizacijų atstovų kas
met savą organizacijų susirin-
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ma, kad Rennhofo pilyje, prie 
Limpertheimo, Vokietijoje, e- 
santi įsteigta nauja lietuviška

medžiaginio nuostolio privalai 
kalbėti, šiame reikale yra taip, 
kaip su nutraukta megstuko 
akimi: arba ją tuoj suriši, ar
ba ryt tavo megstukas visas su- 
įra. Tu, kuris žinai ir nenori 
jų išduoti, esi panašus i žmo-

J3l50 
$&50

imn 1S5D Šėpos Si 1953 rug
sėjo buvo patatata ĮkaHao- 
meaę M taL vyt*. Iš ją pasi
rodė Brttakaari kare tarnybai 
1,7 aA TaM apfe 47%.

O reikalavimai nėra iš di
džiųjų. Ir Amerikos kario ap- 
rūpinimas tarnybos metu yra 
prabangesnis, palyginti su eu
ropiniu.

Kokie trūkumai sukliudė pa
imti juos i karo tarnybą? 
Didinsiąs procentas — 123 
— tarre atmestas dB pskhtaią 
trūkumą; antroj eilėj ėjo šir-

— Aš stengiuos juos ramin
ti, bet ^e manęs neklauso.

Don Kamffius patalo ir pri
ėjęs tvirtai atsistojo prieš Pe-

Daugiau šviesos dėl jaunimo 
sveikatingumo davė naujokų

Autorius taygoje vaiz
duoja Pietą Mfe. PAgrindtais 
vrifcijaa yra kMbenaa tara. Don

— Tutiną!, Bepeni, ir jei tu 
nesi paskutinis valkata Ir be- 
proti^ tu taipgi Bnrt, kad to- 
i£ jtata HfartL

ko, tad 
praradusios totam, mokykla, 
bažnyčia. šeima nebegali lai
kyti savo įtakoje vafco, nes 
daugelis motinų dirba, ir jos 
tik trumpam temato savo vai
kus. Mokytojas, ypačiai dides
niuose miestuose, yra pavers
tas tokiu pat darbininku kata 
ir fabrikuose te negali specia
liai dėmesio kreipti. DS bažny
čios Įtakos, sako laikraštis, 
sunku pasakyti, ar toji įtaka y- 
ra tiek reikšminga bestformuo- 
jankiam . charaktprini, kaip 
prieš 30 metų.

Nemalonu žymėti 3a jauni
mo sunykimo. Už tat malonu 
pažvmėti keliamas juo susirū
pinimas, kuris turės paliesti 
pirmiausia pačias r pagrindines 
pažiūras į auklėjimą. Kai pri
simeni europinį jaunimą, tai 
čia krinta i akis jaunimo augi
mas kaip girioj medelio. Tas 
jo siautimas gatvėj, traukiny 
kaip šimelio be jokios atodairos 
| aplinką rodo jam patikėtą 
visišką laisvę elgtis, kaip jis 
nori. Lyg čia senis prancūzų 
revoliucijos filosofas Rousseau

Maskva taip pat norėjo išnaudoti “nepriklausomą” Vokieti
ją tarptautiniuose santykiuose, kad Europos fronte galėtų kovo
ti už kam. Vokietijos pripažinimą, kaip Azijos fronte kovoja už 
prųtažtasną kom. Kinijos. <

Vakarai tokiu būdu stumiami į gynimosi poziciją. Jie pri
versti duoti ndtafldius smūgius, lyg tą atsakingą poltinį žaidimą 
žaislų pervargę ar užrištom akim ir priešą įsrvaizdudtų visai ne 
ten, kur £s iš tikrųjų yra.

ūkininkas greičiau sutiktų 
leisti nupjauti koją negu vie
ną vynuogių medį; jam tai ma
žiau skaudėtų.

Don Kantihus sugrįžo į na
mus išsigandęs, tartum būtų 
matęs visą eflę nužudytų.

— Viešpatie, — tarė Kris
tui, — čia gali būti tik viena

Tas paskelbimas iš esmės tai burbulas akim dumti, nes 
“savarankiškoj” Vokietijoj lieke rusų kariuomenė. Ji bus garan
tija, kad rytinė Vokietija bus tiek pat “nepriklausoma” kaip Če
koslovakija ar Lenkija. Tačiau M»?skva norėjo tuo paglostyti 
vokiečius. Jai nebūtų tai pasisekę, jei nebūtų atėję į pagalba va
kariečių aukštieji komisarai, tom pačiom dienom paskelbdami, 
kad vakarinė Vokietija tebėra okupuotas kraštas. Ir rado laiką 
tai pabrėžti!

ka žmonėmis, nežiūrint, kaip 
jie pasielgtų, ir dėl to su jais 
reikia elgtis kaip su žmonė
mis. Vieton nužengti žemėn 
juos atpirkti ir įrišti savo nu
kryžiuoti, ar nebūtų buvę pa
prasčiau juos sunaikinti?

siu. Dabar neturiu pinigų.
— Ateisime jų parimti,— 

riktelėjo Staigius.
— Taip, taip, — mwmėjo 

senis nuomininkas, kuris Dg- 
laukyje iš savo vaikų, vaikų 
vaikų, dukterų vyrų ir anūkų 
galėjo 'sudaryti apie penkioli
kos vyrų ginkluotą būrį. —■ 
Taip, taip: kelią jūs tinote.

Pasirašiusieji iš pykčio kram
tė pirštus, o kiti sakė:

— Jei nepasirašo Dglaukio 
nuominmkas, nepasirašysime 
ir mes.

Skubius pranešė apie tai 
žmonėms aikštėje, ir žmonės 
Šaukė, kad arba išmestų jiems 
pro langą Dglaukio nuominin
ką, arba jie eis jį pasiimti. 
Tuomet Pepoms, priėjęs prie 
lango, pasakė, kad nedarytų 
nesąmonių.

Su turimais ptaigais gali
me ramuti tęsti porą mėnesių. 
Tuo tarpu, , neišeidami iš įsta
tymo ribų, kaip ita šiol elgė
mės, rasime būdų įtikjnti Dg
laukio nuomininką ir kitus.

Viskas gerai pasibaigė, ir

PRENUMERATOS KAINA 
Amwftoofr autams ----------- ta»
BrooMyn, N. Y. - 
Puaet metų

Rytų Vokietijos komunistinė
soaudos agentūra paskelbė ten- kiečių. Menus, kaip prieiti prie 
dendngą žinaą,fcurią persispau- britų vyrų, dėsto specialiai iš 
sėtino riši konnmistų laikraš- 
3aL Tame komunikate sako-

Peponis greitai susitvarkė.
— Aš darau tą, ką galiu,— 

sausai pasakė. —žmonės nori 
duonos, o ne skambių žodžių: 
arba jūs mokate po 1000 lirų 
nuo hektaro ir tuo atveju Įriši
me žmones dirbti viešuosius 
darbus, arba, aš, kaip viršai
tis ir darbo žmonių vadas, nu- 
siplauju rankas.

Staigius, priėjęs prie lango, 
paaiškino žmonėms, kad vir
šaitis taip ir taip prisakęs. Vė
liau pranešiąs ūkintakų atsa
kymą. žmonės atsakė tokiu 
riksmu, kad visi išbalo.

Pasitarimai neilgai truko, ir 
dauguma tuoj pasisiūlė sumo
kėti tiek ir tiek už hektarą. At
rodė, jog ir likusieji pasirašys.
Bet kai atėjo eilė pasirašyti Peponis pats automobiliu paly- 
Dgiaukio nuomininkui, reikalas dėjo Dglaukio nuomininką, kad 
pasikeitė. jį įtikintų. Kai titiipo prie Dg

laukio tOteŠo, senis, atsakyda
mas į tikinimus, tarė:

— ScflankOB ocĮfynių deran- 
tetiko tik

Vasario 26 d. Hannoverio- 
Buckholzo tremtinių stovykloje 
didelį susijaudinimą sukėlė at
silankę sovietų karminkai.

Sovietų misijos pulk. Laza- 
rievas, majoras Kurbotpvas ir 
jaun. lt Kuzniecovas atvyko 
savo mašina į stovyklą dar ne- 
išaiškinta — ko. Stovyklos gy
ventojų tvirtinimu, jie lankėsi 
pas latvių Reisų šeimą. Preiso 
tvfrtiftfano,: jis^ su kąrininkais 
susidūrė visai netikėtai, kai jie 
Preisą ties stovykla užkalbinę 
ir jo buvę nuvesti pas žmoną, 
kuri mokanti rusiškai.

Vakare Pepoms nusiminęs 
atėjo į kleboniją.

— Tamsta, — tarė, — turi 
kašką prieš mane?

— Aš nepaprastai esu nusi
statęs tik prieš tuos, kurie 
tam tikromis idėjomis drums
čia žponių protą, —atsakė Don gų, kuris, pastebėjęs daržinėje 
Kamilius. ' ' ' ' -

Pepoms suspaudė kumščius.
— Don Kamffiąu, ar tamsta 

kartais neįtari, kad aš Įteigiau 
nukirsti nuomininko vynme
džius?

Don^KamiKua papurtė gal-
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žiai, bet jis yra aūpneanfe — 
sako W & Neras and WorM 
Repotrt” žurnalas—-už savo 
pirmatakuB, nors jie buvo men
kiau nuaugę. KadMtitantų ku

šiam reikalui tokias statisti
kas, padarytas New Yorko uni- dies sutrikimai, o džiova tik 
versiteto sveikatos centro. Jis 
patftrino muskulų, raumenų, 
pajėgumą 4458 mokiniam tarp 
6 ir 19 metų amžiaus. Davė 
kelis fizinės mankštos uždavi
nius .pavyzdžiui ant žemės at
sigulus kojas pakelti 30 laips
nių kampu ir nesulenkiant ke
lių išlaikyti jas 10 sekun&ių. 
Tokie dar kiti penki uždavi
niai buvo duoti vidutiniškieni 
normaliem vaikam. Pasirodė, 
kad vieno ar kėlių tų uždavinių 
negalėjo atlikti 56,6% visų tų 
vrikų amerikiečių. Tuos pafius 
uždavinius davė 1387 austrų 
ir italų mokiniain. Jų neatliko 
tik 8%.

Didelio skirtumo nebuvo 
tarp vaikų iš neturtingųjų ir 
turtingųjų kvartalų. Taip pat 
nedidelis skirtumas buvo tarp 
mokinių, atėjusių į pirmą mo
kyklos skyrių ir mokyklą bai
gusių. Su pastaraisiais buvo 
net kiek blogiau.

— Peponi, — tarė, — tu jidc 
žinai, kas nutarto vynme
džius?! -

— Aš nieto nešimu, — at-

Tą sekmadienį Don Kaihflius 
bažnyfioje kaHčjo apie vynuo
gių išna&nūmą, tarsi jas būtų 
iškirtę jo tėvui, kuris tatosi 
buvo ūkininkas.

Susajandino, pasidavė poeti
niams jausmams. Bet kai stai
ga tikinSųįų tarpe pamatė Pė- 
ponį, pasidarė kandus: <Dėko* 
tame Aiikšfiausiajam, tad sau
lę paltaUno n^asleidainai 
danguj, kitaip kažkas, kerštau
damas-savo politiniam /priešui 
— tamsių atartų pardavėjui, 
seniai ją būtų nukabinęs, kad 
nešviestų. Ctatauskite, o žmo- 

išeitis: sivasti juos ir pakarti. ♦ nės, savo vadų žodžiams: juose 
yra tilopji išmintie Jie jus mo
ko, kad, jei norite nubausti ne-- 
pakenčiamą brangininką bat
siuvį, turite nusipiauti sau ko
jas!”

Xr akis jnneigąs žiūrėjo j 
Peponį, tarsi jam vienam kai-

Pasirodžius stovykloje masi
nei su sovietiniais ženklais, 
Stalonėse kilo nerimas. Susibū- 
riavę gyventojai pradėjo pulti 
mašiną akmenimis, kiti prane
šė stovyklos vadovybei. Sto
vyklos vadovas pareikaiavo ru
sų iš Stovyklos pasišalinti, bet 
per vėlai: mašim ir blokas, ku
riame gyveno latvių šeima, bu
vo apgintas gyventojų, o maši
na apdaužyta.

Iškviestos kėlios vokiečių po-

— Don Kamiliau, — atsakė 
Kristus, — pasakyk man: jei 
tau galvą skauda, ar tu ją nu
plauni, kad pagydytom?

— Bet nuodingąsiais gyva
tes reikia trtmušti, — sušuko 
Don KamSkn.

— O mano Tėvas, sutvėręs

dabar darytų eksperimentą, 
liepdamas palikti vaikam vi- 
sBcą laisvę augti, kad pats 
gyver^nas ir valko klaidos jį 
pritašytų. Tai kas kad gyve- 
nimas jo klaidą stiprins, duos 
jam lautanį skopį drabužius 
dėvint ir elgiantis; tai kas, 
kad # nuves Į nusikaltėlių ei
les ir padidins psichiškai ne
sveikų skaičių, bet bus' išlaiky
ta ‘laisvė”....

Pažymėtina, kad net New 
Yorko adirtnistradja jau su
sirūpino ir svarsto “laisvių” 
apiėfihną jaunimui — įvesti

degančią dagtį, nesistengia jos 
užgesinti. Veikiai visas pasta
tas suliepsnos, ir būsi kaltas tu, 
o ne vylk^as padegėjas! *

Peponis teisinosi nieko ne- 
ižinąs, bet Don Kamilius jį taip 
prirėmė prie kampo, kad paga
liau prisipažino.

— Nesakysiu, nors mane ir 
papjautų! Mano partijoje yra 
gerbusieji iš. geriausiųjų, o 
dėl trijų valkatų....

— Suprantu, — pertraukė 
jį Don. Kamilius.

— Jei ryt kiti sužinotų tokį 
dalyką, tai taip įsidrąsintų, 
kad reikėtų net ginklą pavar
toti. ’

Don Kamilius, kiek patrep
sėjęs kambaryje, sustojo.

— Bent sutiksi, kad tie niek
šai turėtų būti nebausti! Bent 
sutiksi, jog reikia taip pasielg
ti, kad jie nebekartotų savo 
nurikaltimo!

—-SlaBri bŪBau ktavdė, jei

Aiškina, kad šito fizinio ne- 
at^arumo ir atsilikimo nuo 
europinio jaunimo did^ausia 
priežastis tai — auganti Ame
rikos gyventam prabals, ku
ri neverčia jaunimo judėti, da
ryti pastangų kovoti. Ta pati 
prabanga, sakysim, televizija, 
pritraukia jaunimą ir atpalai
duoja jį ne tik nuo fizinio ju
dėjimo, bet ir nuo dvasinio, 
neverčia jo proto dirbti... Di
džiausias Amerikos priešas ne
būtų galėjęs duoti piktesnės ir 
klastingesnės priemonės jauni
mui žlugdyti kaip tas puikusis 
išradimas, kuris kitom sąlygom 
£-?lėtų turėti didelės šviečia
mosios ir auklėjamosios reikš
mės.

Dar skaudesnį liudijimą da
vė FBI direktorius Hooveris 
dėl jaun’mo moralinio • lygio. 
Jis kalbėjo, kad pusė visų nu
sikaltėlių prieš svetimą nuosa
vybe, kurie buvo suimti, yra 
jaunimas iki 21 metų. Dar

viena baimė, būtent — dar ii- pasaulį, aiškiai atskyrė gyvu- 
gai gyventi. liūs nuo žmonių. Tai reištaa,

Po mėneao padėtis nępakito, kad visi tie, kurie priklauso 
o žmonės vis labiau niršo. Ir, žmonių gtaūnei, visuomet lie>- 
vieną naktį štai kas atsitiko.

Don Kamilius .sužinojęs apie 
tai rytą, spaudė dviračiu į Dg- 
laukį. Visa nuomininko šeima 
buvo lauke išsirikiavusi b* su
kryžiavusi rankas, nusiminu
siais veidais žiūrėjo į žemę.

Kai Don KamiŪus priėjo, 
jam net kvapą užėmė: pusė 
eSės vynuogių krūmų buvo 
nuplauta ir ilgos šakos gulėjo 
ant žemės, tartom išriraitę žal
čiai; netoli stovinčiame gluos
nyje kabėjo užrašas: “Pirmhsiš

RfĮEtou laito O taip pat 
dfi j^ imnlino sunyfci- 
moC-ji •

Darbiniidcai, suririnkę aikš
tėje, pradėjo triukšmauti, rei
kalaudami Iš vtaaSaus darbo, o 
valsčius neturėjo ptaigų. To
dėl viršaitis Peponis, priėjęs 
prie lango, juos ramino ir ža
dėjo parūpinti darbo.

— Už valandos suvežtate 
man visas mašinas, motociklus, 
sunkvežimius ir vežimus! —į- 
sakė Peponis aėtaūnams, suri- 
rinkuriems jo rašttoėje.

Tam Įnkymui įvykdyti bū
tų reikėję bent trijų valandų, 
bet, nepaisant to, visi turtin
gesnieji žemla savininkai ir — Nepasirašysiu, nors ma- 
nuorrtntakta, Mbalę ir išsigan- ne užmuštumėte, — pasakė 
dę,' buvo vtaaBuje nustatytu Dglaukio nuontfnfakas. — Kai 
meta, o lauka ataria nerimavo, bus įstatymas, tuomet mokė-

jam draudžiamąsias valandas ' 
gatvėje švaistytis... Tai smul- 
kus rūpestis. Bet jis turės, iš- « 
augti, ir auklėtojai bei bažny- 
čių atstovai turės patikrinti ir * 
savo auklėjamuosius metodus 
ir atgyvenusį mechaniškos 
dresūros balastą pakeisti mo- ' 
dėmesniais auklėjimo meto- 
dais.

Mums rūpi šią jaunimo auk- 
Įėjimo eigą sekti, nes ir lietuvių * š
jaunimas yra įmestas į tą pa- . J 
čią aplinką, ir reikia herojiškų 
pastangų jam atsilaikyti tvir- | 
tam ir tiesiam. M. Sf

Rengta žvejotojas
Bolševikai suorganizavo Ber

lyne moterų šnipių aukštąją 
mokyklą. Mokinių yra 180, 
mokytojų 40. Mokinės turi bū
ti tvirtos komunistės, turėti vi
sas gražių moterų ypatybes ir 
mokėti visus menus, kuriais 
galima išvilioti iš vyrų paslap
tis. Labiausiai stąjažindinamos, 
kaip prieiti prie britų ir ameri-

POL1T1NES PADĖTIES žinomasis vertintojas W. Lippma- 
nas sako, kad netenka laukti nei karo nei taikos, o tik pasiliki
mu tose pačiose ribose ir tik pastangų įsitempimą atleisti.

Pirmais dviem teigimais lappmanas gali būti teisingas. Tre
čiasis įteigimas teisingas tik iš pusės, nes tik Vakarai siekia įsi
tempimą atleisti. Labiausiai Britanija. Amerikos prezidentas ir 
valstybės sekretorius pareiškė, kad Amerika Unijos nekeis Kini
jos atžvilgiu. Tačiau propaganda už prekybą su Rusija, už kom. 
Kinijos įsileidimą į JT ir čia kažkrtdų jėgų stiprinama.

Kova su Maskvos agentais komunistais Amerikos viduje pa
staruoju laiku gauna keiktas formas, nustumiančias donesj nuo 
pačios kovos. Taip MėCarthy komisijos kova prieš komunizmą 
kažkeno dėka paversta smulkių ambicijų ginču. Kovai prieš ko
munizmą nebus lengva grąžinti pirmykštį gražų wirdą.

Kitas pavyzdys — štai “N. Y: Worid Telegram” pranešė, 
kad valstybės sekretorius įsakęs iš naujo tardylti departamento 
pareigūną Daries, kuris 1945 raportavo .apie Kiniją: “Koalicinė 
Kinijos vyriausybė, kurioje komunistai gautų patenkinamą vie
tą, būtų išeitis iš akligaftvio, mums priimtina.” Vadinasi, Ameri
kos praJaknėjimų kaltininkai tirtimi. Bet tirianti tik mažieji, 
tik iešmininkai, o ne patys “inžinieriai”, kurie aftidavė Kiniją 
Maskvai.

licijos komandos negalėjo nu
raminti žmonių ,ir sovietų ka
rininkai buvo išvaduoti tik at
vykus angių karo policijai. So- mokykla rengti agentams ir 
vietų mašina konvojuje, apsup- provokatoriams, kurie bus pa
to anglų karinių džypų ir lydi- siųsti į Sovietų Sąjungą. Mo- 
ma vokiečių policijos mašinų, kyklta direktyvos — anot ko- 
nuvyko į anglų karinę įstaigą, munikato — esą duodamos tie-

Gyventojai ruošėsi pulti po- sicgiai ’š Komos per Vatftnno 
licijos saugomą Įtitvių šeimą, radiją.

Mainco kataBkų įstaigos ati- 
Tada . vatoffe gandus,
sunkvežjnnu, saugant kelioms 
yukiefių policijos komandoms, 
tuojau pradėjo kraustyti šeimą 
su visa manta į Stoeckeno sto
vyklą. Apie tai sužinoję sto
vyklos gyventojai, ruošėsi irgi 
vykti į Stoeckeną; Preisų šeimą 
teko policijai Greiti į nežino
mą vietovę.

^1'
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Dainuok, motule

KULTŪRINĖ KRONIKA

BAUDŽIAMOJI

Kabant apfe formą, reikia 
pasakyti, kad Žitkevičiaus eūė- 
raščvn nepaprastai kruopščiai 
išlyginti, vientisa* nuoseklūs, 
nedideliu humoru paspalvinti.

• Bernardą Brazdžionį pa
minėjo Chicago Tribūne kovo 
14 d. sekmadieninėje laidoje 
savo knygų apžvalgų priede. Į- 
vairių autorių skyriuje buvo į- 
dėta jo nuotrauka ir žinia, kad 
laimėjo Liest Rašytojų Draugi-

Kaip tavo medė nuolat šviečia 
Ir nuolat veda p mane 
Į tai, kur Vffija mus kviečia, 
Kur šaukia vilnys' Nemune.

■* Z

Don Kamiliaus ranka buvo 
įvargusi, nes bausmę sąžinin
gai įvykdė,’ ir atsisėdo kartu su

ŽitkevkSus čia su mažomis 
išimtimis nenusikalto. Pavyz
džiui:

Dainuok, motule, man dainuže 
Apie tas lygumas žalias. 
Kur bitinėliai soduos ūžia. 
Kur sesė skina rūteles.

Tra lia-lia—į žalią šilą 
Suvadinsime vaikus. 
Vėl aukštai saulutė kyla, 
Vėl pavasaris puikus. (344)

(L. Žitkevičius —SAULUTĖ 
DEBESĖLIUOSE. Išleido Lie- 
viškos Knygos Klubas 1953 m. 
Viršelis ir iliustracijos dail. Jo
no Pilipausko. Kaire 1,50 dol.)

A. B.

Buvo labai tamsus, vėjuotas 
vakaras ir jokios gyvos dvasios 
nebuvo matyti gatvėse. Priėjus 
vieną nuošalų namą, Don Ka
minus užsidengė galvą apsiau
stu ir pasislėpė griovy. Gi Pe
ponis, paėjęs kiek j priekį, pa
sibeldė į duris, įėjo vidun ir 
po kiek laiko sugrįžo dviese. 
Tuo tarpu Don Kamilius iššo
ko iš griovio.

— Rankas aukštyn! — Su
šoko, išsitraukdamas automa-

Abudu pakėlė rankas. Don 
Kamilius elektrine lempute ap
švietė veidą. *

—Tu brauk neatsigrįždamas, 
tarė PepbniuL

Ir Peponis nuėjo.
Don Kandžius nusivedė

Jau pasirodė spaudoje 
garsins Gnanodri knygos lietaviikas vertimas 

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis

dekoravimo eskizus. Aplankęs 
statybą Putname, sugrįžo į 
Chicagą, kur pirmiausia pats

kritikavo. Tai irgi prisidėjo 
prie knygos išpopuliarinimo.

Pagal šią knygą yna susuk
tas nuotaikingas italų, filmas, 
kuris ir Amerikos kino teatruo
se eina su nemažu pasisekimu.

Šiuo metu autorius yra Mi
lane leidžiamo savaitinio ilius
truoto laikraščio “Candido” 
vyr. redaktorius ir nuolat pasi
sako prieš komunistus. Gyve
name jis buvo devynių amatų 
žmogus, žurnalistas, tarnauto
jas, darbininkas ir karikatūris
tas. Ir ‘Don Karrėliui” jis pats viškoje visuomenėje knyga ras 
padarė piešinius. Parašė jis as
tuonias knygas, <bet pasaulinio 
garso susilaukė tik. su “Don 
Kamilui.” Pasisekus pirmai da
bai, jis rašo ir antrąją “Don 
Kamiliaus grįžimą.”

(Atkelta iš 3 psl.) 
milius, — Lukterk manęs tru
putį!

Netrukus Don Kamilius grį
žo apsirengęs medžioklės dra- 
bužias, ilgais batais ir plačia 
skrybėle ant galvos.

— Eime, — tarė, įsisupda
mas į apsiaustą. *

— Kur?
— i vieno iš tų trijų namus. 

Pakeliui tau paaiškinsiu.

Don Kamilius vaikščiojo nu
siminęs tuščioje, bažnyčioje. Jis 
jautėsi Jžeistas, pažemintas: 
Peponio — vynmedžio naikin
tojo vaizdas stovėjo jo akyse.

— Don KamiBau, — pasi
šaukė jį Kristus, — dėl ko tu 
kremties? Peponis išpažino sa
vo kaltę ir apgailestavo. Blogas 
esi tu, kad neduodi jam išriši
mo. Don Kamiliau, atlik savo 
pareigą!

Savo dirbtuvėje vienišas 
Peponis, įrėmęs galvą į sunk
vežimio motoro dangtį, piktai 
šokinėjo kažkokias dalis, kai 
įėjo Don Kamilius. Peponhii te
besant pasvirusiam po motoro 
dangčiu, Don Kamilius įkirto 1948 m., o šiandie italų kaibo- 

dešimt viržinių jo nugarai.
— Aš tave išrišu, — tarė, 

pridėdatnas koja magaryčių į

— Tretysis aš esu, — atsa
kė Peponis.

Don Kamiliui užėmė kvapą.
— Tretysis tu esi? — kapo

tu balsu paklausė. — O kodėl?
— Jei nežinai tamsta, turė

damas ryš| su Amžmuoju Tė
vu, kaip galiu aš žinoti?

Nusimetęs apsiaustą, pasi
spjaudė delnus ir kietai apka
bino medžio liemenį.

— Duok, bjaurusis kunige! 
— šaukė dantis sukandęs. — 
Duok man arba aš tau duo
siu!

Don Kamilius papurtė gal
vą, ir nė žodžio netaręs nuė

ję štisilaukė 28 hadų, kurių 
kiekviena 200.000 — 300.000 
egz. Ji yra išversta į visas svar
besniąsias pasaulio kalbas. An- 
gfišfcai išteista per 10 laidų.

Autorius su fiuo veikalu su
kėlė ir nemaža triukšmo. Vieni 
teigė, kad jh per daug sušar- 
žavokatalikuB kunigus, idea
lizavo tensūrtus. Kiti atvirk- 
SSaLlkčiau tikrumoje jb su 
4ŠM11 sąmoju išjuokė komunis
tus fe tuo komunistų partijai 
naujoje pridarė daug nemaio- 
mgnų. Nrt pats komiatistų va- 
dto^TėglMtil vyta^ĮĮ puolė ir

skaitytojų, nes ir ji gerai pa
žįsta komunistus, iš kurių čia 
gražiai pasijuokiama. Be to, 
skaitytoją trauks ir charakte- 
^Tai ir jų sąmojus — ir tikrai 
neapvils. D.

jams.
• J. Lingis, kuris Švedijoje 

yra baigęs aukštuosius etnolo
gijos'mokslus ir laikomas vie
nu iš senosios žemdirbystės į- 
rankių žinovų Švedijoje, su ke
liais kitais švedų etnologais y- 
ar pakviestas į pirmą .tarptauti
nį arklo ir plūgo istorikų kong
resą, kuris įvyks birželio mėn. 
Kopenhagoje, Danijoje. Į kon
gresą atvyks atstovai iš viso 
pasaulio, kur tik buvo vartoja
mi šie seni žemdirbystės įran- 
kiar.J. Lingis yra taip pat pa
ruošęs .žemėlapius Švedijos 
liaudies kultūros atlasui apie 
lietuviškojo arklo tipo, litera
tūroje paprastai vadinamo 
suomiško arklo, paplitimą Šve
dijoje.
• Dafi. Kazimieras Varnelis, 

turįs savo bažnytinio meno 
studiją Chicagoje, dekoruoja 
statomą Nek. Prasidėjimo vie
nuolyno koplyčią Putname. Jau 
apdarė visus piešinius, vidaus

Į lietuvių kalbą, autoriui lei
dus, išvertė kun. Antanas Sa
baliauskas. Vertė jis stiprini 
sulietuvindamas, kad skaity
tojas kuo geriau suprastų auto
riaus mintį. Taip vertime atsi
randa tokie vardai — Pilkis, 
Greičius, Staigius ir tokie vie
tovardžiai — Hglaukio kaimas 
ir t.t Išversta sklandžiai ir sti
lingai. Išleista “Tėvų kelio” 
Venecueloje (324 psl., kaina 
3,50 dol.).

Reikia tikėtis, kad ir lietu-

Pereėtų metų pabaigoje ,Ck JėrašČkd, kurie vaizduoja da- 
kagos Lietuvių Knygos Klu
bas nudžiugino tėvus, vaikus ir 
literatūros draugus, išleisda
mas LeoBMda ttitavitei ei
lėraščių rinkinį vaikams

Dar labiau buvo apsidžiaug
ta, kai šis rinkinys laimėjo vai
kų literatūros premiją. To
kios premijos Žitkevičius ver
tas buvo seniai, nes visa eilė 
anksčiau išėjusių rinkinių, 
kaip ir šis, buvo vaikiški, gyvi 
ir gaivus, patriotiški ir religiš
ki, tačiau kas svarbiausia — 
literatūriški. Ne vienas mano, 
kad vaikams rašyti eilėraščius 
yra lengviau negu suaugu- 
'siems. Tačiau kai kuriais atve
jais yra net sunkiau. Jeigu 
rašydamas suaugusiems, gali 
teisintis originaltunu, savo dva-' 
sios būsena, gali būti daugiau 
ar mažiau egoistinė poezija, tai 
vaikų poezijoj poetas turi būti 
vaiku, turi jausti kaip vaikas 
ir gyventi ne savo vaikystės 
atiminimais, bet šiuometiniu 
vaikų pasauliu. Jeigu autorius 
nesugebės pažvelgti dabarties 
vaiko akimis, tokie eilėraščiai 
bus sausi, negyvi. Jie netiks nei 
vaikams, nei suaugusiems. Ne
nuostabu, kad kartais patys 
vaikai geriau parašo už suau
gusius ir šiaip jau neblogą 
vardą turinčius poetus, tačiau 
nepajėgiančius sugrįžti į vaiko 
pasaulį. Kad vaikams rašyti 
reikia specialaus pašaukimo, 
rodo ir negausus vaikams ra
šančių poetų skaičius. Nors, 
tiesa, ne vienas yra bandęs a- 
tiduoti vaikams pyliavą, ta
čiau šalia Žitkevičiaus ir Ne
munėlio tai liko tik bandymai, 
nesudarydami didesnės reikš
mės vaikų literatūroje.

Ne vienas iš čia vaikams ra
šančių poetų tebegyvena se
nais atsiminimais, pabaliais ir 
upeliais, kurių dabartiniai vai
kai nėra matę, tokie eilėraš
čiai vaikams nebėra įdomūs. 
Nežiūrint tėvų skiepijamos tė
vynės meilės ir vaizdų, išliku
sių atmintyje, kuriuos nori 
perduoti savo vaikams, vaikai 
vistiėk nebepajėgia suprasti ir 
įsivaizduoti kažkur likusio pa
saulio. Jie daugiau ar mažiau 
žiūri i literatūrą nuo ameri
koniškos platformos. Jiem dau
giau suprantami ir mieli tie ei-

Damuok, motule, apie gėlę, 
Kur deri šSko riibtliaor.
Dainuok, dainuok man,- motinfte,
Apie tuos margus pankitanis,

— Grąžinsiu su nuo&nčiais, 
— pro sukurtus dantis iškošė 
repoms, vis dar neatsauesaa- 
mas nuo motoro.

— Ateitis yra Dievo ranko
se, — atsiduso Don Kamilius.

Bėjęs metė virtinį į šalį, b 
moa* SBpnKvot nei vinims

“Don Kamiliaus mažasis pa
saulis”, kurio ištrauką spausdi
name šiame Darbininko nume
ry,.yra viena iš populiariausių 
knygų. Iš Italijos ji pasiekė vi
sus nekomunistinius kraštus ir 
visur rado sau skaitytojų. Ne
seniai ji pasirodė ir lietuviškai.

Kasgi šią knygą išpopuliari
no? Kodėl ją skaitytojas mie
lai griebia ir net godžiai skai
to?

Knyga traukia turtingu ir 
sultingu sąmojum, kurį turi 
tik retas rašytojos. Giovanni 
Guareschi moka sukurti tokias 
situacijas, parinkti žodį, kad 
skaitytojas juoktųsi.

Salia sąmojo iškyla ryškūs 
tvirti charakterini: 'z kunigas, 
mažo Italijos miestefo klebo
nas, Kantus, Peponis -— vals
čiaus viršaitis, komunistas, ir 
visa eflė antrinių veikėjų. A- 
bu veikėjai čia susigrumia dėl 
komunizmo, tačiau tai nėra i- 
dėjinė kova, tai itališkų tem
peramentingų tipų pasireiški
mas. Čia’ logika ir įtikinimai 
neveikia; čia kalbama suolais, 
stalais, kumščia, šautuvais. Ir 
šių "įrodymų” visi nuolankiai 
klauso. Tai Pietų Italija, pilna 
visokiausių keistenybių.

Čia kalba ir altoriaus Kris4- 
tus, pas kurį Don Kamilius 
dažnai nuskuba pasitarti, atra
portuoti dienos įvykius. Jis yra 
Don Kamiliaus -kalbanti sąži
nė, ją guodžia, bara. Autorius 
knygos įžangoj pasiteisina,'ko
dėl kaBba čia ir Kristus, —tai 
Pietų Italija, kur ir negalimi 
dalykai yra galimi.

Knygos pradžioje autorius, 
norėdamas supažindinti su vi
su knygos fonu, gražiais vaiz
dais piešia Pietų Italijos gyve
nimą. Tai lyg rėmai, i kuriuos 
paskiau įstato savo veikėjus ir 
leidžia jiems krėsti išdaigas. Iš
tisinės žntrygos beveik nėra. 
Tai atskiri pasakojimai, kurie 
pirmiausia ir buvo spausdinti 
autoriaus redaguojamame žur
nale “Candido”. Noveles jim-

'pagrindiniai veikėjai —Don 
Kantifius ir Peponi ir to paties 
bažnytkaimio rėmai, o laikas— 
pokarinė Italija.

Knyga pasirodė Italijoje

• Išleidžiamas albumas. At
eitininkų Federacijos kongreso 
proga išleidi: omas ateitininkų 
albumas, į kurį bus sutelkti padarys vitražus, 
vaizdai iš ateitininkų veiklos 
Lietuvoje, Vokietijoje, Ameri
koje ir kituose pasaulio kraš
tuose.

• Aidai, kovo mėn. numeris, 
dėl techniškų kliūčių kiek su
vėlavę, jau atspausdinti ir šią 
savaitę išsiuntinėjami skaityto- > jos premija už “Didžiąją Kryž

kelę” (Knygos vardas parašy
tas lietuviškai, šalia ir angliš
kai). Taip pat suminėta ir ki
tas B. Brazdžionio laimėtos 
premijos, keletą žodžių pasaky
ta ir apie Liet. Rašytojų drau
giją ir jos centrą Chicagoje.

• Terros leidykla Chicagoje 
baigia spausdinti net keletą 
veikalų iš karto: Gogolio “Mi
rusios sielos”, B. Sruogos “Mil
žino paunksmėje”, Vydūno 
“Prabočių šešėlius!’,J. Aisčio 

“Apie laiką ir žmones”, J. Ble- 
kaičio poezijos knygą. Praeitą 
savaitę išleido V. Krėvės “Ry
tų parakas”, kuriom viršelio 
aplariką padarė dail. Romas 
Viesulas.

• Dail. V. K. Jonynas yra 
pakviestas Maine valstybinio 
universiteto surengti savo gra
fikos parodą Portlande, Me. 
Paroda įvyks rudenį. Vamrio 
mėn. Jonynas dalyvavo 7 įvai
riose JAV vykstančiose meno 
parodose.altoriaus Kristų. — Niekuo

met nebūfiau įstaūzetavęs, kad 

Peponis^.
— Don Kamiliau, ką tu šį 

vakmą padarei, yra tiesiog 
baisu, — pertraukė 1 Krirtus. 
— Aš negatiu istvrizduoti, kad 

__________________________________ mano kunign dalyvautų beu- 
Pepordu pakrūmėje baigti Ii- džiamojoje ekiįjedkijoje. _ _ 

kusią cigaro pusę.
Tačiau greitai pajutęs parei

gos jairtmą, užgesino į me
džio tošį cigarą.

— O dabar pas trečiąjį, — 
tį KUaSuBS <0.

antrą į lauko vidurį, liepė jam 
kniūpsčiam atsigulti ant žemės 
ir, laikydamas kairėje automa
tą, dešine įkirto į sėdynę po
rą desėtkų tokių viržinių, kad 
net hipopotamo oda būtų paju
tusi.

— Pirmasis įspėjimas, — 
paaiškino, — ar sięratai?

Nubaustasis galvos linktelė
jimu patvirtino.

Don Kamilius rado Peponį 
sutartoje vietoje.

Antrąjį buvo lengviau paim
ti, nes tuo metu, kai Don Ka
minus pasislėpęs už kepyklos, 
tarėsi su Peponiu apie skirtin
gą strategiją, vyras išėjo pasi
semti iš šulinio vandens. Don ’ duso Don Kamffius, atėjęs pas 
Kamilius čia jį ir nutvėrė. I- 
vykdžius bausmę, ir antrasis 
gerai įsidėmėjo “pirmąjį per
spėjimą” ir prisipažino supra-

Vrrtf A. fttiralianskas «4 p. 83-M)
§i knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBININKAS
M Bmtorick Avė. Brooklyn 2L N. Y.

Įima iŠ ko nors laukti. Jokių 
užkliuvimų, kirčių klaidų, ne
leistinų žodžių trunęinimų ar 
nereikalingų sujungimų.

Ritmui ir rimui gelbėti ne 
vienas poetas įveda refrenus, 
žitkevious moka juos įjungti 
saikingai, įstatyti į .eilėraščio 
nuotaiką, kad jų nė nepastdbė- 
si Pav.:

Šimtas varnų susirinko 
Ir paklausė:—Iš kur tu? 
Atsakiau:—Iš Vabalninko. 
Varnų kalbą suprantu. (52)

Kaip ir suaugusiems rašę po
etai ne kartą bandė įvesti liau
dies dainų elementus, taip da
ro ir Žitkevičius.' Perteikda
mas liaudies poezijoj arba indi
vidualinių eilėmščių, nuotai
kas, Žitkevičius pasilieka 
ginalus.

Ir už jūrų marių
Aš girdžiu jų šūkį: 
O brangi tėvyne, 
Mūsų meile būki.

nors kitas, rašydamas apie 
vaikų literatūrą, kurioje vieną 
iš stambiausių vietų yra užė
męs L. žitkevi&is.*

Būtų gera, jei kas perspaus
dintų jo vieną iš geriausių rin
kinių “Su tėvelio kepure”, ar
ba pats autorius kuria nors 
progi surinktų iš visų išėjusių 
rinkmių geriausius ir charakte
ringiausius eilėraščius.

Baigdami negalime -nepami
nėti, kad autorius yra vienas 
gabiausių feljetonistų, kurie su
eiliuoti taip prt pasižynir-pui
kia forma. Tas humoro jaus
mas atsiliepia ir vaikiškuose 
eilėraščiuose, darydamas juos 
šviesius, giedrius nuotaikin
gus.

Knyga pavadinta “Saulutė 
debesėliuose.” Ir jeigu, nebūtų 
rūpesčio dėl prarastos tėvynės, 
ji vaikų pasaulyje būtų tik 
saulutė.

Oi, tu dangoraiži puikus, 
Ar tu matai žalius laukus, 
Tyras upes, tamsias girias 
Ir gelsvo gintaro marias.

•(31 psl.)

Missouri pakrantėj
Gėlelė pražydo.
Nuo Nemuno upės
Keleivis atklydo. (32)

Pasakyk man, švyturėli, 
Kurs per naktį čia avietei, 
Ar miegučio nenorėjai, 
Ar mus plaukiančius matei?

Tačiau apie ką berašytų po
etas, jis įveda fėvynės meilės 
motyvą labai nesudėtiniai, bet 
įtikinančiai ir nuoširdžiai, po
etikai ir pagaunančiai:

Ei, lėlyte lietuvyte
Iš kur tu?—Iš Lietuvos.
Ee, lėlyte lietuvyte
Prie trispalvės vėliavos!...

(U)

Kad aš kamuolį mečiau,
Kur jis dingo, nemačiau.
Gal įkrito kaminan,
O gal nulėkė Kaunan...

(53)



TO

altorius, kuriuos

savo aukas, savo mintis, savo 
jausmus, kad iš lietuviškų ran
kų ir širdžių išaugtų koplytė-

Visų sekmadienių ir didės-' 
niųjų švenčių mišių maldM 
lietuviškai ir kitų daug mak; 
dų bei giesmių rasi maldi- 
knygėje

melskis ***** 
SU BAŽNYČIAKlubas 

Viršelis 
218 psl.,

Rekolekcijos
Praeitą sekmadieni kun. Ju

revičius paskelbė bažnyčioje, 
kad šiais metais prieš Velykas 
turėsime rekolekcijas. Rekolek
cijos prasidės Verbų sekmadie
nio vakare ir baigsis Didįjį

V. Krėvė — RYTŲ PASA
KOS. Išleido Terros leidykla 
Chicagoje, 216 psl. Viršelis 
dail. R. Viesulą

L A. J. VaMekauskas — 
GIMS TAUTOS GENIJUS, 
dviejų veiksmų drama,* antroji 
laida. 80 psl., iliustruota.

UŽSISAKANT KARTU — 9 KNYGOS — $10.00

Burdulio, sudainavusio keletą 
gražių dainų.

Minėjime taip pat dalyvavo 
Westfieldo majore Mrs. Burke, 
rep. Antonio Parenzo, consel. 
Weselek ir policijos virš. Do- 
nald, kurie gan šiltai ir drau
giškai atsiliepė apie Lietuvą.

Priimtos ir pasiųstos rezoliu
cijos (priminimui greites. Lie
tuvos vadavimui) šiems asme
nims: prez. Eisenhoweriui, se- 
kret. Dulles, senat. Sultesto- 
nui ir ambasad. C. Lodge.

Rinkliavos metu Lietuvos 
laisvinimo reikalams surinkta 
apie 145 dol. ~~r~

Misijos buvo kovo 3-14 d., 
kurias sėkmingai vedė marijo
nas Tėv. Bonifacas Vaišnora. 
Dalyvavo beveik visi parapijie-

augančios sienos. Bet šios vie
nuolės dar turi šypseną — 

padės ją rūpestyje geros ir 
dosnios lietuviškos širdys

Po darbų abu “masonai” va
žiuoja į miestus pirkti būti
niausių reikmenų statybai. Ig. 
Malinauskas pasiima peštuką. 
Ak, ne sąsiuvinius juo taiso, 
bet krautuvėse, kai pritrūksta 
-angliškų žodžių, jis tuoj pade
da piešti, žinoma, šituos pieši
nius supranta visi, ir apsipirkę 
“masonai” grįžta namo.

Vakare jiedu pasidaro meni
ninkai. Taip. Tuoj skaito rink
tines knygas, o paskui nusibel- 
džia pas kun. St. Ylą. Ten su
rengiamas meno vakaras. Inž.

arta
FRANCISCAN F ATKERS 

Kennebunk Port, Me.

Vasario 16 minėjimas
Vasario 28 d. 10.30 vai. bu

vo atlaikytos šv. Mišios už Lie
tuvą. Dalyvavo vietiniai ir 
Westfieldo apylinkės lietuviai.

Šios parapijos klebonas kun. 
V. Puidokas pasakė pritaikintą 
tai dienai gražų pamokslą. Pa
maldų metu giedojo šv. Cecili
jos parap. choras ir vienas jo 
dalyvis dar pagiedojo solo Avė 
Maria.

Popiety šv. Kazimiero dr-jos 
salėje įvyko minėjimas, kuris 
pradėtas Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Minėjimą atidarė Bal

eto skyr. pirm. Z. Jegelevičius, 
perduodamos tolesnį vedimą K. 
Kavaliauskui.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
kun. V. Puidokas. Savo turi
ningoje kalboje jis ragino visus 
lietuvius, ypač jauniną, ugdy
ti lietuvybę savo tarpe ir viso
kiais galimais būdais prisidėti 
prie Lietuvos vadavimo iš ko
munistų jungo.

Meninę programos dalį atli
ko šv. Cecilijos parap. choras, 
sudainuodamas penketą lietu
viškų dainelių, vadovaujant 
vargonininkei Mrs. Murphy. 
Dvi daineles solo padainavo 
Pranckietienė, akompanuo
jant pianu jos vyrui.

Didelę staigmeną padarė 
westfieldiškiams atsilankymas 
Worcesterio Aušros Vartų pa
rapijos katalikų veteranų 12- 
kos vyrų choro, vadovaujamo 
tos pat parap. vargonininko

1. Švč. P. Marijos apsireiškimai Liurde,
vysk. P. Bučio, 500 p.

2. šv. Ahtanas Paduvietis, Nello Vian,
vertė A. Vaičiulaitis.

3. šv. Pranciškus Asyžietis, 175 p.
4. šventųjų gyvenimai, 900 p.
5. Naujasis Testamentas
6. Kristaus Sekimas, 418 p.
7. Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis
8. Vai lėkite dainos, 200' dainų tekstai
9. Lithuanian Franciscan Fathers, knyga

—albumas anglų kalboje, 70 iliustracijų.

Jaunimas sportauja
Šv. Vardo D-ja savo lėšomis 

atnaujino parapijos salės grin
dis ir , salėje įrengė krepšinį, 
kur mūsų parapijos jaunimas 
vakarais susirinkęs sportauja. 
Taip pat įrengė ir mergaitėms 
krepšiasvaidį. šiomis sporto ša
komis mūsų jaunimas yra labai 
susidomėjęs.

Tenka pastebėti, kad ypatin
gai daug dėmesio kreipiama y- 
ra į jaunimo moralę, kad ne
būtų bereikalingų ginčų, 
keiksmų, užgauliojimų, šis dr- 
jos jaunimo įtraukimas į spor
tą yra labai girtinas ir kartu 
sveikintinas dalykas, nes jauni
mas sunaudoja savo laisvalaikį 
geram tikslui, "būtent, sportui, 
užuot kur gatvių barų pakam
piais slampinėjęs. Taip pat teko 
nugirsti gana šiltų atsiliepimų 
iš klebono kun. Jucevičiaus pu
sės ir parapijiečių. Be to, dar 
vienas ypatingai pabrėžtinas 
faktas yra tai, kad d-ja neda
ro jokio skirtumo taip vietos 
jaunimo ir mūsų tremtinių, 
bet priešingai ji deda pastan
gas, žinoma, kiek tai aplinky
bės ir charakteriai leidžia, jau
nimą sudrauginti. Pats audi
mas žaidžiamas gana griežta 
tvarka ir už nusižengimus 
baudžiama, uždarant salę 2- 
iems ar 3-ims vakarams. 
Tenka palinkėti d-jos vadams 
geros kloties ir jėgų tolimesnei 
atačhi.

mus dirbti Dievo garbei ir ste-, 
lų gerovei. Todėl jiems visuo
met yra atviros durys mūsų 
vienuolyne. Tik prašytiHnev 
kiek galima, iš anksto paraW| 
mums ir susitarti dėl gaifany* 
bių ilgiau pas mus apsistoti, 
nes vietos gana mažai teturi-^ 
me. Ir bendrai, jei yra kokto 
neaiškumų ar abejonių dH - 
limybių pas mus apsistoti, 
riausia atskirai susitarti 
džiu ar raštu, kreipiantis štafeį| 
adresu: Franciscan Monasto 
ry, Kennebunk Port, Msdne.

AugustinaviČius mėgsta muzi
ką, paleidžia radijo, klasikinius 
koncertus. Ig. Malinauskas 
skaito poeziją, atsisėdęs ant 
grindų, o šeimininkas įnikęs 
rašo. Staiga prapliupa juoku 
pedagogas ir pradeda dekla
muoti mintinai išmoktus lietu
vių autorius. Tada viri meta 
savo darbus, jau bus “fonės”, 
bus linksmos istorijos. Ir k’e- 
ga, juokauja, kol laikrodžio ro
dyklės vėl išveda poilsiui.

O rytoj vėl pabus šis mažas 
kaimelis, gyvens darbu ir lū
kesčiu, dės plytą prie plytos,

Šeštadienį. Rekolekcijas ves 
Tėvas jėzuitas iš West Baden, 
Indiana, vakarais lietuvių kal
ba 6:45 ir anglų 8.00 vai.

Klebonas nuoširdžiai prašė 
visus dalyvauti rekolekcijose 
šiais šventais Marijos metrais ir 
prašyti Dievo Motinos užtari
mo, kad greičiau Lietuva būtų 
laisva. Juk Marija Fatimoje 
pažadėjo pasaulyje taiką ir 
Rusijos atsivertimą, jei viri 
žmonės prašys jos užtarimo'

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
JMmtek Avė.

Brooklyn 21, N. Y.

“kompaniją***
Inž. J. Augustinavičius yra ran
govas, o Ig. MaBniauskas — 
techniškas darbų vykdytojas. 
Jiedu jau pastatė didelę Cleve- 
lando Sėtuvių bažnyčią, pasta
to kur kas taupiau ir geriau 
riei kitos amerikiečių kompa
nijos.

Nors ir šiai statomai vie
nuolyno koplyčiai yra įsikūręs 
specialus statybos fondas, ners 
ir nemaža jau suaukota, bet 
negi leisies į derybas su ame
rikiečių statybos firmom, ku
rios ieško stambaus pelno, čia 
į (talką atskubėjo kaip tik abu 
‘masonai”, kad pastatytų kop
lyčią pačiu ekonomiškiausiu 
būdu. Inž. J. AugustinaviČius 
atsisakė nuo rangovo pelno, i- 
ma tik už darbą, norėdamas 
seserim padėti.

įsikūrė jiedu čia vienam 
kambaryje, savo šeimas pali
kę Clevelande. Tikri atsiskyrė
liai, vienuoliai, tikri senųjų lai
kų statybininkai. Pro savo lan
gus mato augantį pastotą. 
Nuolat žiūri į jį, kalbasi, skai
čiuoja. Ne darbo valandas — 
jų ten niekas nežiūri — jie 
skaičiuoja, kad būtų pigiau, 
stipriau, geriau.

Gretimas koridorius užvers
tas popieriais.' Jis primins ka
riuomenės štabą. Sienose pla
nai. Kai inž. AugustinaviČius 
skaičiuoja, tikrina prie stalo, 
meistrų meistras Ig. Malinaus
kas tuoj parodys:

— Va, žiūrėk, čia apačioje 
—salė, čia bus koplyčia, vir
šuje — noviciatas, Čia bokš
tas, laiptai.

Jei šių “bluprintų” nesu
pranti, nenusigąsk. Tuoj abu 
pakyla ir šauna į kiemą prie 
statybos darbų.

Šventiesiems Marijos metams 
PAPIGINTOS KNYGOS

Kai ją baigs, gal kur bokšto 
kampe kukliai, kaip ir anie vi
duramžių meistrai masonai, į- 
kirs savo vardus, kad tokiais 
ir tokiais Viešpaties metais 
Dievo garbei ir žmonių gerovei 
čia dirbo, pastatė šiuos mūrus. 
Apie juos pačius kalbės jų dar
bai, o linskmas istorijas dar 
ilgai minės tie, kurie ten lan
kėsi ir matė bedirbančius “ma
sonus”. P. Jurkus

Įjį miesto atvažiuoja darbi
ninkai. Jie visi susigy veuę, 
draugiški. Tuoj kimba į darbą. 
Kalbasi tik angliškai, nes dar
bininkai vietiniai Bet kai Ig. 
Malinauskui pritrūksta žodžio, 
tuoj ir įdės tokį svarbų lietu
višką “vadinas”, “supranti”. 
Taip, darbininkai supranta. 
Dar vasarėlė, ir mažu pie kal
bės lietuviškai, juk Ig. Mali
nauskas mokytojas. Gal čia 
jam pasivaidens klasė ir ją iš- 
tnokys lietuvių kalbos.

Bestovint tarp cementinių 
blokų, lentų ir geležies, atsi
ras ir vienuolyno seselės —Mo
tinėlė su savo pagelbininke. 
Kasdien jos ten stovyniuoja ir 
žiūri, kaip auga jų maldos na
mai, ir kasdien rūpinasi, šie
met Marijos šventieji metai. 
Ar suskubs kaip gražią dovaną 
pabaigti šią koplyčią, ar dar šį 
metą galės čia melstis ir gie
doti Nekaltai Pradėta jai? Jos 
nuolat važiuoja per savo rė
mėjų gildąs, nuolat beldžiasi, 
nes prašo pagabos ir šie mūrai,

Nesvarbu, ar sninga, ar Ėja, 
bet pe vis juda.

Jau sumūrytos tvirtos salės 
sienos, baigiamas perdengimas, 
stiprus — geležis ir cementas. 
Su pavasariu kils ir sienos, 
koplyčia, noviciatas.

Kai inž. AugustinaviČius 
santūriai, žodžius rinkdamas 
pasakos, tuoj jam pagelbės 
antrasis “masonas” — Ig. Ma
linauskas. Jis jau žino visokių 
istorijų, kaip statinėse ugnį 
kūrė, kad sienos išdžiūtų. Į- 
kvėpimo pagautas jis taip 
vaizdžiai nupasakos, kad, ro
dos, jau matysi patogią salę su
sirinkimams, paskaitoms. Gra
žiais laipteliais užlipsi į baž
nyčią. Čia bus arkiv. Jurgio

Atsiusta paminėti
Jurgis Gliaudą — GĘSTAN

TI SAULE. Metmenys. Išleido 
Lietuviškos Knygos 
Chicagoje 1954 m. 
dail. J. Pautieniaus. 
kaina 2 dol.

Technikos Žodis,
mėn., nr. 1. Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są- 
jimgos organas, leidžia šios są
jungos Chicagos skyrius. Su
telkta įdomios medžiagos įvai
riais technikos klausimais, Mu
štruotas, spausdintas ofsetu, 26

Vedybos 1954 m.: Kazlaus
kas Antanas iš Westfieldo ir 
Brazaitytė Elena iš Greanby, 
Conn. Cvikla Juozas iš West- 
fieldo ir Klykotka Cecilija iš 
Hollyoke, Mass.

Gimimai: Dūda Darius-Do- 
Vydas. Gimė ’53 gruodžio 23, 
o pakrikštytas š.m. kovo 7.

Atkočaitis Danielius gimė 
š.m. vasario 15; pakrikšt. š. 
fn. kovo 13.

Žvalioms Tomas gimė ’53 m. 
gruodžio 21; pakrikšt. š. m. 
sausio. 10.

Mirimai 1954 vasario-kovo 
mėn.: Bataitis Kazys, 100 me
tų amž.; Labuckienė 64 metų; 
Žvalionienė Antanina — 59 m.

Dovanos. Viena airė iš 
Springfieldo, Mass.. įtaisė šv. 
Kazimiero parap. bažnyčiai 
gražią “Šv. Kūdikėlio Jėzaus iš 
Prahos stovylą, 150 dol. vertės.

M. J. R.

>uk mums 
malonus
Pa rengė

PREL, F. BARTKUS
413 pusi.

masonai ■■
-■W-: > ■ ■■ ■'*k

naaonų var- kytojmi Įtatiikiičin stotula; čia Mari-
das su Putnamu, knr Mzfcžį risoMta ? i* PaSoje bažnyčioje jau ma-

Juk europiečiai masomai. tiąp- tatadKa taradeta Amerito- 
ta Jtihtti 1B an^ je jis nustacuto tą savo puoš-
žiųje Prancūzijoje, ten ir pasi- meųą ir stojo i darbą—pspa- 
vadmust mūriotakų** atdarė stabus, net unijai pri-
—- mahonų vaniu, aktyviai ko- klauso. Kaip jo sesuo iš Wa- 
voja prieš K. Bažnyčią^ Nejau- ąerburio sako, moka ^ai- 
gi per vandenynus pasieks tyti ^bluprintus”. O tai reškia, 
$ vienuolyną! Amerikietiškieji 
maaomi, skeftią religijos to
leranciją, luominę lygybę, pa
mėgo aukštas vietas Wasinng- 
tone. Tai ir jie nekeliaus į šį 
mažą miestelį.

čia atėjo tikrieji viduramžių 
masonai — statytojai, mūri
ninkai iš garsių čechų, ku
riems buvo suteikta dieniausia 
garbė mūryti bažnyčias. Jie 
čia ir stato Dievo namus — 
naują vienuolyno koplyčią.

Šie “masonai” tai nėra eili
niai. Jie priklauso savo “ce- 
chos” viršimėm. Tai liudija jų 
atlikti darbai ir sugebėjimai. 
Vienas inž. Juozas Augnstina- 
vieius, antras pedagogas Ignas 
Malinauskas.

Pirmasis — žemaitis iš Že
maičių Kalvarijos, visus moks
lus baigęs Lietuvoje, gffiai pa
mėgęs savo profečsją, o vis dėl 
to per skaičius, matavimus ne
praradęs tyro nuošudrano, pa
prastumo. Jis rūpestingas, 
darbštus, visada ramus.

Antrašas — Ig. Malinauskas 
— dzūkas, valdęs švfetmno Mi
nisterijoje aukštas yietas, mo-

Leisk paklausti, ar jau pa- 
siuntei savo auką šiai šven
tovei? Juk ši šventovė bus 
Jūsų, visų lietuvių, viena 
graži auka mūsų tautos my
limai Motinai Marijai. ši 
šventovė statoma lietuvaičių' 
seserų, lietuvių aukomis ir 
lietuvių rankomis. Koplyčios 
projektą juk parengė ar-; 
chitektas K. Krisčiukaitis,; 
statybą vykdo inžinierius J.; 
AugustinaviČius ir Ignas; 
Malinauskas, o vidaus deko
racijas — daifininkas KJ 
Varnelis.

Statyba jau vyksta, sienos' 
kyla. Tačiau jai baigti vis; 
dar trūksta Jėšų. Mielas; 
Tautieti, jeigu dar neįsijun-; 
gei į šį darbą, neatsakyk sa
vo aukos. Net ir viena plyte
lė brangi, ir be jos pastatas 
nebus užbaigtas. O argi ne-; 
reiktų šiais šventaisiais Ma
rijos Metais koplyčią pa
šventinti?

. Aukas prašome siųsti:
Immaenlate Conception 
Conv^t BoUEng Fund 

RED 2, 
Potnam, Conn.

KENNEBUNK PORT, ME.

— Sąryšyje su Marijos Me- 
tais laukiame šiemet daųgira 
maldininkų prie naujosios;^ 
Liurdo šventovės. Todėl « 
metais mūsų vasarotojų vSa 
bus daugiausia, užimta maMk }:|| 
ninku ir mūsų mielų& gerada*

MARUOS METAIS UŽBAI
KIME STATYTI MARUOS 
ŠVENTOVĘ —KOPLYČIĄ

Potnam, Conn. 
Mielas lietuvi.

• Danutė AMuandraHBM| 
iš Brooklyno, studijuojant Įta 
tmriją St. Joseph ^~ĮrfltlOwĮ 
Mount St Joaeph, Ohio, 
spausdino gražų straipsnelj < 
pie 1941 m. siaubo dienas 
tuvoje kolegijos mėnerinlan$ffl| 
laikraštėlyje “The Mount”.

• Gautinge, Vokietijoj, džta|į 
vininkų sanatorijoj, Vasario 
proga, Bavarijos vidaus reikn-;.la 
lų ministeriui leidus, buvo 
kilmingai pakelta Lietuvos vė-' 
liava. Buvo taip pat surengtas
ir minėjimas.

. • Argentinoje “Ar. Lietuvių^ 
Balso” žiniomis gyvena
40,000 lietuvių, iš jų keli tūlra||J 
tančiai yra jau gimę Argenti-'^ 
noje.

• Ei Simonaitis, Maž.
tuvos Tarybos pirmininkas 
Vilko narys, balandžio 10 
vyksta į Kanadą, kur išbus 
gesnj laiką.

• Kun. A. Sabaliauskas
Žalia Rūta buvo paminėtas ^ 
Suomijoje, vasario 28 d., mi-'.\^ 
nint “Kaleralos”, suomių tau- 
tinio epo, dieną. Helsinkio uni- 
versiteto doc. Dr. Matti Kuuri 
ta prega skaitė paskaitą eųpfe 
“Kalevalos” vertimus į sveti- 
mas kalbas. Jis plačiai papasa- 
kojo ir apie kan. A. Sabaliaus- 
ką ir jo vertimą į lietuvių 
kalbą. . O

• B. Brazdžionis, A. Gustai- ■ 
tis ir H. Kačinskas kovo 27 ir 
28 d. dalyvavo literatūros va- g 
kare Baltimorėje ir Philadei- J 
hijoje.

• O. V. L Btiiašiaus 15 metų 
mirties sukaktį paminėjo!: 
Paryžiaus spauda ir rad^|a& .?|| 
Buvo duota veikalų ištraukų, 
plačiai supažindinta, su kūryba
ir gyvenimu.

• Paryžiuje kovo 28 d. pa- 
minėta J. Baltrušaičio 10
tų ir O. Milašiaus 15 metų mir- 
ties sukaktis. Paskaitą 
šiuos du poetus ir diptomaitus ^. 
skaitė dr. J. Grinius, spėria- 
liai atvykęs iš S&rasbourga Ra-* 
skaitą rengė Prancūzijos Lie- | 
tuvių Bendruomenė.



dį .p*waĮitf> dr. žfitosUenė, po 
programos kalbėjo teatro ad- 
mtoistratorius Dučmanas.

Programa tetruko apie 45 
mm. Teatsilankė nedaugiausia 
ir žmonių. Mes, džiaugdamiesi 
kiekviena lietuviška apraiška, 
ir .čia sakome- gerai, kad jau* 
nimas dirba, siekia ir stengia-

Ji pagauna giHu išjautimu, nuoširdumu, tobulu kū
rinio išpildymu.

Pianistas Kazys Stnlgetfčfas yra vienas iž pirma
eilių mūsų pianistų. Jis pasižymi lengva technika, 
didžiu prityrimu, jsigiHmu ir virtuoeftkumu.

Waterburio ir apylinkės lietuviams tai bus reta 
proga išgirsti vieną iš geriausių koncertų. Koncer
tas įvyksta balandžio 4 d., 3 vai. p.p. šv. Juozapo 
parapijos salėje. Rengia Waterburio Balfo skyrius.

-8eL KtabMa Kardeifent, buvusi 1 
lakštingala, mezo-sopranas, sukūrusi 
mų vaidmenų, žavėjusi savo balso i 
stiprumu, Amerikoje ir Kanadoje yra

Vyt. Staarifca, vyr. “Laisvo
sios Lietuvos" redaktorius, ko
vo 21 d. apatinėje lietuvių sa
lėje kalbėjo apie Lietuvą, ką 
jis joje savo buvimo metu ma
tė ir patyrė.

Bendruomenės Ekonominės 
Tarybos iniciatyva šauktas lie
tuvių namų savinmkų susirin
kimas kovo 21 d. negalėjo į- 
vykti, nes pritruko lietuvių na
muose jam laisvos vietos.

Metinis Bendruomenės Cle-

Tbe New Trak Centrai Sys
tem geležinkelių kompanijos 
Nottinghamo įmonė, anksčiau 
atleiduri da% dsutaninkų, kovo 
pradžioje buvo užplūsta iš ki
tur atleistų geležinkelio darbi
ninkų, kurie išstumia vėliau 
priimtuosius, šituo būdu dar
bo čia jau yra netekę S. La- 
niauskas, V. Melynauskas, K. 
Tarankus ir kt. lietuviai.

Naujai išrinktosios Ateities

me ir pian. Smite

y S Kanados koncertuoti 
Kardelienė ir pianistas K

droš tautybės peršią stotį ro
tai reguliariai). Po oficialaus 
ristatymo išvystame mišrųjį 
ansamblio chorą. Sklinda lietu- 
riškos dainos garsai, akį glosto 
hums tokie malonūs tautiniai 
(raibužiai, atokiai stovi diri
guojąs Alf. Mikulskis. Nyksta 
is vaizdas, pasirodo solistė 
Ud. Stempužienė. Ir taip iš ei- 
ės — moterų choras su kauk
ėmis, pianistė B. Smetonienė, 
Tyrų choras, pianistas A. Sme- 
■ona, solistė J. Kridtolaitytė, 
nišrus choras su kanklėmis ir 
Lt. Čia atsiveria bendri vaiz
bai, čia duodama kuri detalė— 
praslenka. atskiras veidas, 
kankliuojančios mnkos, išryš
kinamas dirigentas ar daini- 
ainkas. Puikūs vaizduose mū
sų tautiniai šokiai įspūdis ge
ras ir šiltas, lietuvio širdžiai be 
galo mielas. Todėl ir sekė šį 
pasirodymą kiekvienas, kam 
tik buvo televizijos aparatas 
beprieinamas.

J meninės programos tarpus 
buvo įsprausta ir kalbų — A. 
Balašaitienė, J. Bendleris, J. 
Smetona, inž. P. J. žiūrys ir

gą (organizacijų pavadinimus, 
vaidybų sudėtis bei adresus, 
telefonų numerius ir^fct). Ben
druomenės Švietimo ir Kultū
ros Tarybos pirm. dr. M. 2i- 
finskfenei: 1448 Crawford Rd., 
Oeveland, Otuo, teL SW 5- 
572L Knyga pnstoodysiartti ge
gužės mėn. pradžioje, medžią-

V*Mm teatro* toro 2t a. tora p. Maželis (jo taip 
lietuviu salėje surengs litera- pat detoradjos ir ėroHmto) 
tūnos ir meno vakarą. Progra- — 
mą atliko mokyklinis jauni
mas. Auštančio ryto Jone su
statyti tam tikromis grupėmis 
jie deklamavo ir redtavo mū
sų poetų ir rašytojų kūrinius 
ar jų ištraukas. Mėginimas 
vertingas pedagoginiu atžvil
giu — vieni tuos kūrinius tu
rėjo pasisavinti, kiti galėjo juos 
iš naujo išgprstL Bendras atli
kimo lygis, išskyrus gal vie
nintelę L. Janulevičiūtę, tebu
vo tik gerokai vidutinis.

Šalia šios literatūrinės pro
gramos, kurią parinko dr. M. 
Žilinskienė ir A. Augustinavi- 
čienė, mokinės taip pat atliko 
ir keletą baleto numerių. Įdo
mesnės tebuvo R. Končiūtė su 
‘Katinėlio šokiu” ir L. Kaspe- 
raviaūtė su “Sinkopiniu laik
rodžiu.”

Šalia lietuvių mokinių prog
ramoj taip pat rodėsi ir du sve
timtaučiai — tai G. Sotak ir

klubo valdybos pirmininku yra
J. Žilionis, vicepirm. J. Staroš- 
kis, sekr. R. Gelgotaitė, iždin.
V. Kasakaitis ir nariu P. Skar
dis.

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos centro valdybos nariai — ■ >
pirm. Alg. Kasulaitis, sekr. L.
lešmantaitė ir Arv. Barzdukas, So“*** EHbUta Ksrdeiieas 
užsienio skyriais vedėjas J.
Vyšniauskas kovo 20 ir 21 d. 
organizacijos reikalais lankėsi 
Chicagoje. StP

velando lietuvių ekonomistų 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 4 d. 11:30 vaL apatinėje 
lietuvių salęje. Darbų tvarkoje 
— pranešimai ir naujos Eko-

STATYBOS FONDAS KEARNY,N. J
Bendra šv. Komunija

Edw. Harris, Ballet Russe A- 
cademy šokėjai. Reikėtų dar 
gerokai paabejoti, ar jų daly
vavimas buvo tikslingas: var
giai derinasi tokių “Spraktu-

paprastai esti, 
kalbų pritrūk<

kt. Vieniems pavyko daugiau ir 
geriau pasakyti, kitiems ma
žiau ir silpniau. Kaip jau kad 

į pabaigą dėl 
laiko ir meninei Šv. Vardo D-ja turi gražią 

tradiciją suruošti kasmet ben
drą Komuniją ir iškilmingus 
pusryčius.

Šiemet bendra Komunija

no pelno per 1953 m. $1,328. 
Didelė padėką priklauso M. 
Matulaitienei, J. Belaenm ir vi
soms pardavėjoms (išvardinti 
užimtų daug vietos), kurios 
Bažnyčios Fondui pelnė gražią 
pinigų sumą.

Šios parapijos Juozai bend
rai mano įrengti vieną naujos 
bažnyčios lingą, kur būtų at- 
vaizdudtas šv. Juozapas —dai
lidė.

ruošiama Verbų sekmadienį, 
balandižo mėn. 11 d.

Viri draugijos nariai tą die
ną 8 vai. ryto organizuotai da
lyvauja šv. Mišiose ir priima 
Komuniją Sopulingosios Dievo 
Motinos bažnyčioje, o po Mišių 
visi vyksta į iškihningus pusry
čius Lietuvių Pol. Klubo salė- vo mėn. 12, 13 ir 14 d^L Jack-

li ateitininkų veiklos
Kovo 14 Stanelių Lamuose 

įvyko Worcesterio ateitininkų 
sendraugių susirinkimas, kurį 
atidarė pirm. L. Leknickas ir 
pasveikino Federacijos dvasios 
vadą T. Viktorą Gidžiūną, O. 
F. M., ir kun. M. Steponaitį, 
naują kuopos narį.

KOCHESTER, kviesti dailininkai; Alf. Dargis 
ir Liudas. Vūimas.

Atvyksta poetas Bernardas nas Bakšys per savo pamokslus • Visi betųriška laikraščiai, no-
Brazdžionis parapijiečius ragino paskubin- *1 dalyvauti Spaudos parodoje,

ti sudaryti darbo ir buto ga- maloniai kviečiami savo svar- 
rantijas likusiems Vokietijoje beauus leidinius siųsti AriL Sa

baliauskui, 251 Alphonse St., 
Rocheser 21, N. Y., pažymint 
ar reikės grąžinti.

Spaudos parodoje manoma 
sutrikti visą laisvajame pasau
lyje lietuviškąją spaudą, bū
dingesnes spaudos draudimo 
laikų knygas ir jau tremtyje 
išleistas liet, knygas. Dėl to, 
visi Rochešterio lietuviai pra
šomi turimas pas save labai 
senas knygas atnešti arba šv. 
Jurgio lietuvių parap. kfeboni-

Balandžio 3 d., Rochestery 
įvyks literatūros Makaras, ku
riame mielai sutiko dalyvauti 
poetas Bem. Brazdžionis ir pa
skaityti savo naujausius kūri
nius bei papasakoti .ryškesnius 
savo kūrybos bruožus.

Be to, teko patirti, 
Barn. Brazdžionis, kuris 
metais už savo poezijos
gą ‘Didžioji Kryžkelė” laimė
jo L Literatūros 500 dol. pre
miją, norintiems 
Todėl, kurie jau yra įsigiję 
B. * ^azdžionio

lietuviams. Kleb. kim. J. Bak
šys mielai sutiko visais lietu-

Parapijos parodėlė - baza- 
ms, kuris buvo numatytas ko-

T. V. Gidžiūnas OFM, skaitė 
paskaitą apie švč. Mergelės 
Nekaltojo Prasidėjimo dogmos 
raidą amžių bėgyje. Prelegen
tas, remdamasis istoriniais da
viniais, atvedė dogmos istoriją 
ligi jos paskelbimo laiko 1854

kad 
šiais 
kny-

pasirašinės.

ti patarimus klebonijos raštinė
je (545 Hudson Avė., Roches- 

<ter 5, N. Y.). Reikia pastebėti, 
jog kleb. kun. J. Bakšys 1947— 
1950 m. laikotarpyje sudarė 
darbo ir buto gainntijų per 
500, o atvykusioms parūpino 
darbo, šiame nelengvame dar-

ję, 134 Schuyler Avė., Kear- 
ny, N. J. Pusryčiams numaty
ta yra ir programa'.

Pusryčiuose galės dalyvauti 
ne tik draugijos nariai, bet ir 
viri kiti šios parapijos vyrai. 
Pusryčių metu bus ricribiamas 
vajus nau^ems nariams įrašy- 
(tinti. *

Šioms iškilmėms suruošti 
komitetą sudaro: S. Przychoc- 
ki, Ed. Stadolski, S. Rimgaila, 
J. Mačiulskis, J. Case, P. Bag
donas ir M. Sluzis.

Naujos Bažnyčios Statymo 
Fondas

Bažnyčios n* jai priklauso
mų pastatų statyba smarkiai 
pagyvėjo. Klebonijos sienos jau

VU iikzii. L4, -lo u ai tiAA, uavn- 
son’s aucktorijoje, HarHsone, 
N. Jro ne nuo parapijos parei- 

' nančių priežasčių atidėtas vė- 
lesniam laikta. Kada dabar į- 
vyks, bus paskelbta atskirai.

‘Didžiąią 
Kryžkelę”, nepamirškite atsi
nešti vakaran, o kurie čnr ne-, 
įsigijote, galėsite įsigyti vaka
re, arba šį sekmadienį lietu
viškų knygų kioske.

Balandžio 4 d., 4 vai., Ro- 
chesterio lietuvės moterys ren
gia Bern. Brazdžioniui pagerb
ti pobūvį- Pobūrin kviečiami 
viri Rochesterio lietuviai. Po
būvis įvyks šv. Jurgio lietuvių

be jam labai nuoširdžiai talki
ninkavo vikaras kun. Pranas
Valiukas ir vėliau kun. D. Moc-- jon, arba įteikti kitiems šios
keviČius.

Spaudos atgavimo 50 metų 
nunėjfanas

parodos rengimo nariams. Ne-

pranešti savo adresą.

architekto J. Barth mirtis tru
putį buvo įnešusi nesklandu
mų, bet jie jau pašalinti. Greit 
pavyko susitarti su kitu ar
chitektu, kuris perėmė visus 
mkusio architekto darbus.

Fondo kasoje šan. kovo mėn. 
9 d. grynų pinigų buvo $156,- 
248.42.

Pardavimo Klubas (Leenal), 
kuriam vadovauja M. Matulai
tienė ir J. Belrienė, gavo gry-

Parapijos kotų vakaras, ku
ris įvyko kovo mėrt. 14 d. Lie
tuvių Pol. klubo salėje, Kear- 
ny, buvo sėkmingas. Dalyvavo- 
daug žmonių. Tą vakarą buvo 
traukiami laimėjimai pagal iš
platintus Naujos Bažnyčios 
Statymo Fondo išlietus. IŠ ri
šo iš šio parengimo, įskaitant 
ir pelną iš laimėjimų; buvo 
gauta $800 gryno pelno. Vaka
rą pravedė ir laimėjimų bilie
tų platinimu rūpinosi Fr. Jen- 
nus '(Jonušas) ir St. Rimgaila. 
Jiems parapija yra dėkinga.

Laukiama stambesnių rėmė
jų. Kas paaukos $500 ir dau
giau naujajai bažnyčiai, staty
ti, įamžins savo vardą ir bus 
skaitomas šios bažnyčios ftm- 
riatorium.

m. Savo kalboje iškėlė, kad šios 
dogmos paskelbimui daugiau
sia nusipelnė pranciškonų or
dino teologai, ypač Jonas Duns 
Skotas, kuris teologiškai ir 
moksliškai atrėmė visas prie
šingas nuomones.

Kalbėtojas baigdamas at
kreipė ateitininkų dėmesį į šių 
Marijos Metų prasmę ir reika- 

. lą giliau įsigilinti į Dievo Mo
tinos didybę bei labiau įgyven
dinti ateitininkų šūkį kasdie-. 
niniame gyvenime. Po piskai- 
tos sekė aktualios diskusijos.

Sendraugiai nusprendė užsa
kyti vieną Liet Enciklopediją 
Studentų Ateitininkų Centro 
Valdybos bifatiotdcai laisvoje 
Licitavoje. šiam reikalui kas
met bus skiriama 100 doL Po 
kitų einamųjų reikalų p. Sta- 
nebenė dalyvius pavaišino ka-

Knygyne pardavinėjama Ketu- 
viški laikraščiai, lietuviškos 
pokštelės, gintaro dirbiniai, 
“Rūtos" saldainiai ir kt Taip 
pat priiimami užsakymai laik
raščiams ir knygoms.

Aplankykime šį grynai lietu
višką - kuklų knygynu ir pa- 
remkimt šių iniciatorių didelį 
pasiryžimą — skleisti šioje a- 
pyhnkėje lietuvišką žodį ir tuo 
gaivinti lietuvišką sąmonę.

Lietuvių Katalikų Bendruo
menes Centras buvo nutaręs 
pravesti klubo salę 30 pėdų ir 
tam reikalui buvo paskyręs 
$25,000. Dabar šis nutarimas 
pakeistas ta pneme, kad vieto
je 30 pėdų, salė bus praplėsta

Naujas knygynas
“MiMfe"

Muz. Alg. Kačanattskas 
Jurgis Vaitausiąs atidarė lie
tuvišką knygyną, 122 Schuyler 
Avė., Keamy. Td. KE 2-9673.

ir

ryti kiti ętambūs pertvarkymai, 
būtent, įrengto didesnė scena, 
svefių kambarys, prieškamba
riai ir tt

Pagal naująjį projektą salėje 
bus‘apie 400 sėcfimų vietų. 
Šiam re9caltd priimta išlaidų 
sąmata $34,000. Laukiama 
miesto valdybos patvirtinimo.

J. M.

Ateįtminkų sebdr. kuopos 
vadovybėn įeina: pirm. L. Lek-

ižd. bei kultūros re&alų vedė-

yrą gyvai įsijungę ir į visuo- * 
meninį VVbrcesterio veikimą.

Jau galima gauti
J. Ambrazevičiaus,

A. Skrapsfcefietita, 
m -« iwa. vaKiMueso

NAUJIEJI 
SKAITYMAI

Ketvirtoji pataisyta būda, 
224 p^ kaina 2^50 daL ' 

Užsakymai riunSamh

‘DARBININKAS" 
686 Batawfek Avė.

* Broetoya 21, N. Y.

BsaKnaasaBMaBMBMH

NOKI GEBOS KNYGOJ

parap. salėje.

Ragina sudaryti darbo ir buto 
garantijas fikurietns Vokietijoj 

fietuviams

Rochestery įvyks gegužės 2 
d. Šios svarbaus minėjimo 
rengėjai yra ateitininkai ir 
skautai, kurie sudarė minėjimo 
komitetą: garbės pirm, pakvie- metus yra baigęs medicinos 

o dr. J.

Abu, kaip gydytojai, gavo dar
bą Monroe County Hospital. 
Dr. Algirdas Ramonas prieš

stas kleb. kun. Jonas Bakšys, 
pirm, išrinktas dr. VI. Lderi- 
čius, vicepirm. Dalė. Podelytė, 
meno k-jos pirm. Vyt. Zmui- 
dzinas, nariai — Petras Armo- 
nas ir Pranas Puidokas; Spau-

mokslus Vokietijoj, 
Sadauskas Uetuvpj.

Praeitą sekmadienį šv. Jur- • dos parodos k-jon: Ant. Saba- 
gio lietuvių par. kleb. kun. Jo- liauskas, Stasys Ilgūnas ir pa-

kuris yra šv. Juigto Sėtuvių 
par. mokyklos raštinėje, - šiuo 
metu galima gauti visas nau
jausias lietuvių kalba knygas. 
Ten pat galima užsisakyti L» 
Encfldopediją ir ją ČW pat atri

į Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa
—m—b atlprion rafije stotie* WLOA, 1M* kyleeyclea

i KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai/ Jei norite I 

Šioje radijo programoje tkelbtia, kreipkite* adresu: j
BNIGHTS OF IJTHi; ANIA fV) O A

| BSAtmOCK, PA
I^S—— ——■

imti, o taip pat galima užsisa
kyti ir prenumeratos mokestį 
sumokėti: Draugo, Darbininko, 
Aidų ir kt laikrašfių.

Boehesterio K skutai bai
gia parengti vietos liet skautų 
laikraštėlį Budėk nr. 2. Reda
guoja Vyt Znąddrinas. Sta

Waterburio Balfo skyrius, minėdamas Balfo veiklos 10 
mėty sukaktį, balandžio 4 (L sekmadienį, 3 vai. p.p. Šv. 
Juozapo parapijos salėje rengia

DIDELĮ KONCERTĄ
PROGRAMOJE:

operos solistė ELZBIETA KARDELIENE 
ir pianistas KAZYS SMILGEVIČIUS

Abu su dideliu pasisekimu koncertavę visose didžiosiose Amerikos ir Kanados lietuvių , 
kolonijose, jie pirmą kartą atvyksta įWaterbury ir visus pradžiugins turtingu ir gražia 
programa.

Atsilankydami į koncertą, ne tik pasigėrėsite gražiu dainavimu bei muzika, bet kar
tu paremrite ir Europoje vargstančius nata tautiečius.

Įsigyk
D. PILLOS

kuri “nėra autoriaus vaizduo
tės kūrinys, bet B realam'gy-

nai tenka susitikti", ražo verti-

KUN. A. SABALIAUSKAS
304 p. Kaina $2.00

Užsakymu riųsti:

DAIBIKINKŠS
680 Burinrick Mt., 

Brooklyn 21, N. Y.



(bus daugiau)

SPAUDA

puse tos sumos, kurią Rusija 
kadaise yr agavusi už perleidi
mą Aliaskos Jungtinėms Vals
tybėms. Vokiečiai prašė dau
giau. Pagaliau 1941 m. sausio 
19 d. tarp vokiečiu ir rasų ko
vo pasirašyta slaptas protako-

mokėti vokiečiams 7,599300 
aukso dolerių, arba &U500J100 
markių. Taip prekiavo du gro
bikai Lietuvos žemėmis.

Rutulinių guolių priekinės lingės 
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.

LIETUVA JAU TIKRAI 
BUVO NUPIRKTA

TIK KELI VARDAIS 500 TŪKSTANČIŲ

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

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

Į DERYBAS ĮSIJUNGIA 
STALINAS

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

Buvęs belaisvis pasakojo su
tikęs Vorkutoje lietuvių, kurių 
transportas su 43 iš Vilniaus 
buvo atgabentas 1950 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.

’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-

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

Platus mašinos pryšakys 
kordas, tik jis vienas toks žemos kai- 
nos, ti^ platesne pryšakiną dalį negu - įį 
užpakaBne geersniam valdymui posū-, 
kiuose. : ■

Stilingi brubžai
Pasirinkite bet kurį Fordą, ku
ris jums patinka, visur rasite 
modernias, dailias linijas, kurios 
pirpažjstamos ' vyraujančiom. 
Fordas iŠ tikrųjų “tinka* VMd-' 
Vienai atlikai, kur benuvyktai

Dabar iš paskelbtų slaptų 
dokumentų žinome, kad vė- 
Jfau, rusams reikalaujant, vo
kiečiai atsisakė nuo savo pre- 
mezijų ir j 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.

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 vedamaja

me paskelbė kongresmano iš 
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

Iš galo įrengtas piltuvas
Patogu imti kurą iš abiejų pusių. 
Trumpa piltuvo tūta palieka erdvės 
didesnei užpakalio dėžei.

folotovas, pasiteiravęs apie 
rnę, pereina prie reikalo ir, 
pdamasis i Urbšį klausia: 
Na, ką jūs, pone miristeri, 
akysite?” Urbšys' pledai iš- 
to Lietuvos vyriausybės pa
ras į rusų reikalavimus, pa- 
ū praeitį, buvusius Lietuvos 
Tarybų Sąjungos gerus san
dus, paliečia Lietuvos vy- 
usybės geriausius norus Tu
jų Sąjungos atžvilgiu, ' pa- 
škia viltį, kad ir Tarybų Są- 
įga, turbūt, tur inti tik geras 
encijas Lietuvai, pagaliau 
sako, kad jo vadovaujama 
etuvos delegacija esanti Lie- 
vos vyirausybės įgaliot i tar- 
k Molotovas atsako trumpai, 
>nkrečiai keldamas atskirus 
įsų reikalavimų dalis. Vyksta 
jndras nuomonių-pasikeitimas 
įpimais klausimais. Jautriau- 
a vieta — rusų reikalavimas 
teigti jų karines bazes Liekn
oje. Įvairiai motyvuodami, vi- 
i mūsų delegacijos nariai pa- 
isako prieš šį rusų reikalavi- 
ią. Daugiausia kalba Moloto- 
as ir Urbšys. Abi pusės išdės- 
o savo pažiūras, apie 1 vai. 
laktį posėdį baigė. Susidarė į- 
pūdis, kad derybos bus labai 
□etos.

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. -

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

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-

“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-

V muną įtakų sferų riba. Stalinas 
ir su šia riba nesutikęs. Paga
liau Ribbentropas paprašęs, 
kad Vokietijai būtų pafikta tik 
nedidelė Suvalkijos dalis. Čia 
pat Stalinas paprašė Molotovą 
parodyti žemėlapį, kur juoda 
linija buvo paženklinta riba, 
einanti nuo Kudirkos Naumies
čio Šešupe pro Pilviškius, Ma
rijampolę, Undvinavą, Krosną 
į Kapčiamiesti.

“Su tuo mes sutikome”, bai
gė Stalinas savo pasakojimą a- 
pie savo derybas su Ribbentro- 
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 buvcme labai susijaudi
nę. Urbšys mėgino protestuoti, 
tačiau Stalinas jį pertraukė Ir 

1 neleido kalbėti. Ir vis dėlto mes 
■ dar nenorėjome tikėti, 'kad taip 

tikrai būtų.

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 Vailokas, 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 4&

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

Potmoje laikomas lietuvis 
gydytojas vilnietis P. Lapenis.

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

Ufoje buvo sutiktas lietuvis 
25 metams nuteistas Leonas 
Mickevičius.

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

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

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 turėtų būti labai 
pautrūs raudonosios armijos 
įvedimui į Lietuvą. Stalinas 
šypsodamasis pasakė:

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

Žodį “gynė” Stalinaš 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. —

DELEGACIJA DAR SIŪLO
Gindamiesi nuo rusų kariuo

menes 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. Tokio 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. . ? ---------

* Tas pats nMrto- 
tinai primena, kaip ‘T Žibu
riai” ir “Darbininkas” atsiliepė 
rtęi i.aiswKin$ Europy “teisy
bės dolerių*, už kuriuos infor
muojamos per Laisvosios Eu
ropos’’radiją ritaspavergtosios 
tautos. Kai didžiajame dienraš
tyje *New York Times” 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 tud atžvilgiu yra diskrimi
nuojamos, nes neturi nei ledi
jo transliacijų nei Laisvosios 
Europos biuletenis neįdeda ži
nių apie pavergtos Lfetuvosgy- 
venimą. Almus gavo atsakymą 
ne iš dienraščio, bet iŠ Į^l4vo’ 
sios Europos pareigūno," kuris 
jį kaltino neatsakingai sklei
džiant neteisingas žinias, ir įro
dinėjo, kaip LaisvosiosEuropos 
komitetas nuoširdžiai rūpinasi 
Baltijos kraštais. - --

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

. Komitetas nesirūpinąs. Už tai, 
kas iš tų rūpesčių išėjo gera, 
tenka pripažinti ir jam dėkoti. 
Bet kitas reikalas, ar jis visais 
pavergtais kraštais lygiai rūpi
nasi. 0 čia ir tenka konstatuo
ti, kad lig šiol yra sūnūs ir po
sūniai. Bus jau maloniau kon
statuoti, kai tas skirtumas iš
nyks.

MASKVA NEDARO JOKIŲ 
NUOLAIDŲ

Urbšys labai nuoširdžiai ir 
Lietuvos 
bteūLiš-

bolševikus. Į tai atsiliepė “Vie
nybės” korespondentas: jokios 
kalbos su lenkais. Tada “Pblish 
American Journal” , vedama
jame paskelbė, kad “kalbėda
mas Lietuvos laisvės 'dieną 
JAV kongrese, Mr. Kluczynski 
pareiškęs, jog lietuvių pofttikų 
iniciatyva buvo tas susitikimas 
New Yorke, ir jog fietuviai pa
siūlė artimesnį bendradarbiavi- 
mą,prieš bendrą priešą.” Len
kų laikraštis sveikino iniciaty
vą, bet reikalavo, kad iš tų 
pasikalbėjimų nebūtų daroma 
paslapties.

. žinoma, tokie pasikalbėjimai

pino, pav»du»to>s K. Briaunas, kariuomenės va^sjpų. kartocmenės įvedimas 
i,r, F » *>. NtofcavtihM. JI tavos būta nesutiks

nuvyko derėtis VISI MaAvos nfedavimo jtikisti įgulas į Lieta, rintes su nepriklausomos vąls-
- J tybės"suverenitetu,Stalmasne-

DelegacyK sbrino posėdžio buvo pakviesta į Kremlių į jfo- mandagiai pertraukė Urbšį Ič 
lotovo IriMTtą 11 vai vakaro. I* Soviel^ pasės dalyvavo Molo- . griežtai pareiškė: “Jūs perdaug 
tovaš, jo gavadpotojas Potiomkinas ir Maskvos atstovas Kaune *nnganr*
Pozdmakoras. 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 
lėtai ir šaltai atsakė: “Taijfe aš 
esu gruzinas, bet jau surusė-

...1O brangiu mašinos ypatybių 
be extra išlaidų FORDE!

Tiktai Fordas tarp žemos kainos automobilių jas turi... ir d3 to jis nritainnoja jums nei cento brangiau.
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SAGTYS PRIMINE SVIRNO SPYN^

GRAŽI MOŠŲ LIETUVA

Kaina $150

Gaunama

Ak, Dtavulėteau, ką pavysią, 
Kad hmubo tokia jam data, . 
Išauginau ir nematysin — 
Tegul tai Dievo bus valia.

Ar Mažmeni. kaip prie ratelio 
Tave matytę moldnan 
Ir, pasiėmusi aat kelty, 
Prie širdies spaudžiau, mylavau.

Kaip grrit išaugai, ta, dukrele, 
Ir atsiskyrei mo snaagB.
Oi skauda, spaudžia man širdelę, 
Kad nematau seniai tavęs.

dus. Jis neatsisuko ir greitai 
išnyko.

Motiną, priėjusi prie vartė-

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

lai braškėta; galiu nesunkiai 
atsiminti veidus, kuriuos sykį 
esu mačius; moku savo paža- 
dus su tolda elegancija užmirš
ti, kad Žmonis už tai nepyk-

. • Julija čvabaftė - Gylienė, 
poete, 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. Uustftakė 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. - •» . .

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

• Nelė Mazalaitė rašo spe
cialų vaidinimą Putnanoo Nek. 
Prasidėjimo Vienuolynui.

• Gtedros korporacija Chi- 
cagoje gegužės 9 d. ruošia sa
vo šventę. Jaimosios “Giedros” 
globėja yra vyresnioji gjedri- 
ninkė A. Rūgytė, valdybą su
daro E. Laudūte, R. Rauchai- 
tė, D. Valančiūtė.

gal būt jiutyla keliom valan
dom. Iš kritusiųjų daugelis 
miršta, nesulaukę ryto, o jų 
tarpe daug tekių, kurie turi lių, pamatė, kad berniukas ver- 
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* išplautų, kurty jau nie
kas nebeatsimena, ką jos reiš
kia. Ir tie, kurie tiek maža pri- 
sžznmimų 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 aikštyn, — 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

Jos groži nepaprastai ryškiai 
iškelia PULGIO ANDRIULIO 
plunksna premijuotame veikale

Jis atidavė pagarbą, išėjo 
pro vartus ir nuėjo. Takelis 
nusivingiavo tarp senų vaisme
džių, k jų šakos itetč jo pc-

MOTERYS IR POLITIKA
• Anglijos parlamente pir

moji moteris buvo LadyAStor. 
Savo kalbom ji priterorizuoda-

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 j 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, darbo 
Vergų stovyklose ir kalėjanuo- 
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 dėl to, kad jos 
pasitysninčios širdies gerumu, 
kito užjautimu ir tetetagisnu 
Tb tofi gražu negalima esą 
pasakyti apie daugeli rusių ar

Norveguos princesė Marta 
snukiai pustegusi. Jai da
bar 53 metai.

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

Tai visa nereiškia, kad mo
teris turi palikti šeimoje užda- 

vertės pajuti- uryta, it kokia tarnaitė. Jai pri
kimšo visas ptiMtafo teisės ir 
lygybė su vyrate. Tačiau mo
teris turi ir savo skirtingą pa
šaukimą, nuo kurio nutolusi 
nesijaus nei laiminga nei visiš
kai laisva.

moterų ir mergaičių, apdova
notų “Stalino saulės lygiateisiš
kumu”....

K. S. papasakojo 
daug Betevty moterų ir mer

gaičių sutikusi Maskvos 
kalėjhne.

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

mestos “vergijos”, tai antrąją 
raketų pavadinti moters išš- 
laisvinimp iŠ jos viduje glūdin
čio vergiškumo. “Kuo ta ver
guvė reiškiasi?” — statė tokį 
klausimą prof. St Šalkauskis 
ir į A atsakė nurodymais, ku
riuos čia trumpai suglaudžia
me.

1. Moters nelaisvės priežas
tys dažnai yra joje pačioje, nes 
daug moterų “neįgauna nieka
da tikro, savo ’ _ _
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, kurios pra
sideda paprasta pudra ir bai
giasi tirštais dažnais ir stam-

“Kuo turi pasireikšti išvidini 
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 
jatm pagarbos ir tinkamo pri
pažinimo iš vyrų”. 51 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.

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,

Jisai nurodė, kad yra dvejo- kuris, “atpajaiduotas nuo są- 
pa laisvė: išviršinė fr išvidinė, varžų, reiškiasi paprastai 
Jeigu pirmąją vadiname mote- smalsumu, plepumu, pavydu-

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

Viena vokietė, Frau von F. 
aš KaraliaučĮaus, bevežama į 
Sibirą, pabėgo iš traukinio ir 
šiaip taip prasanušę 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.

Meta R. visose trijose sto
vyklose, kuriose teko būti Sov. 
Sąjungoje, suėjo lietuvių. Vie
noj iš jų tarp 1800 darbo ver
gių

buvo 150 Ifetavaičty. -
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 atfiraaies negafi

tiems taikomą bolševikų mori- 
" finj terorą.

Štai grįžusi iš Sibiro Gerta 
R papasakojo, kad darbo ver
gų stovyklose, esančiose

M tantai kflometrų už 
Štamais miesto,,

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

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

į Mordovįjos Hmnikovo

6. Norėdamos sustyginti su Ltetaveje “moterys spfe pakloti ptetanae Sibiru pšotao- 
pmę visų tfrtančtyty ' tapytam “teisė” prievarte 

taktf aunktentas vergų dar
bus, kurty neįstengta katy rei- 
Mata aMkM nū fitakri pajMs

Girdi, Sov. Sąjungoje “lite
ratūros, meno ir sporto srityse 
tarybinės moterys taipngftae- 
turi sau lygių pasaūlinkr masto 
varžybose”. 1953 m. ‘Socialis
tinio darbo didvyrės vardas”* 
tkivo suteiktas 2^78 mote
rims, 10 moterų apdovanotos 
2 kartu socialist. darbu, didvy
rio vardu, 741 — 1962 m. su
triktas stalininė premijos iaa- 
reaito vardas... Girdi, v 

“iniržuazmėj Lietuvoj moteris 
neturėdavo teisės dfcbti 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 amžmai dėkin
gos mylimajai KP. ir tarybinei 
vyriausybei”...

Taip skelbia, bolševikiškai

“Vidaus nelaisvė l 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 šnekėtasi apie vadina
mąją moterų emancipaciją: 
lygias teises moterims pflietir 
niame gyvenime ir profesijos 
darbe.

“Moterų emancipacija” kita
dos buvo labai šauktus 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.

Ir ten sutikusi visą eilę lie- 
njio karto duoda leidimą gnyb- tuvių ,tarp kurty buvo daug 
teiti valstybinio aparato dar
bams. Laikraštis įvykio įamži- 
mnun nesigaili vietos nei žo
džių. Įdeda visū šešių modisčių 

ir komentuoja 
kiekvienos nešiotus drabužius.

Rašo: “Modistės nr. 2 buvo 
žieminis paltas, kuris be prie
kaištų gali būtį nešiojamas. 
Tik jo sagtys priminė 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 buvusį 
skirtumą tarp vyro ir moters.”

ir 117 TlDmil • Birutė Empakarytū, gyv.
1 TcUUUUb ir UZ namų New Britai studijuoja ir at

liekamu laiku nuo studijų ben
dradarbiauja “Ateityje”. Vasa
rio mėn. numeryje buvo iš
spausdinta jos novelė “Klebo
nėlis.”

• Aldonos Baužmskaitės ei
lėraščių spausdina kovo mėne
sio Aidai.

D A ą B ĮKINKĄ

■tMkten KL N. T,

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 Imk.

Viskas buvo tylu ir ramu. 
Net ir antys buvo prisnūdę po
piečio, galvas po sparnais pa- 
kišusios. Bangunoi Įtatrtė 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 i mažo berniuko širdelę 
įsmigo dyglis, o į jo stelą 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... žmonės 
juk taip įvairiai žiūri į (teiktus 
— tą mes žinome.

(Iš švedų kabos vertė

Caro laikaįs Rusijos dvaro ir na sklandžiau Tą sužinome iš 
didmiesčių damos savo mado- vienintelio satyros laikraščio 
mis ir puošnumu konkuravo' “Krokodilo”, kuriam kartas 
Paryžiui. Stalinas visas mote
ris buvo apvilkęs “liaudies mi
line.” Tik Malenkovo Elena 
varžtus atleido, ir šiandien so
vietai sužinojo su didžiausiu 
nusistebėjimu, kad yra toks da- fotografijas 
lykas, vadkiamas 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, tarodo, ne viskas 
valstybinėj madų kontrolėj ei-

vienos tokios aštrios fieguvin- 
gos kalbos kitas atstovas Iriau
sia: r<Ką gerinamoji atstovė 
mano apie tai, ką ji tik dabar 
pasakė?” O toji atšovė: “Ką 
aš galiu žinoti, ką aš utanau, 
kol aš laikraščiuose nepaskai- 
čiau, ką aš esu kattėjusi.”
' Klr Maigaret Trumui, kuri 

ity šiol dainuodavo^ gali perei
ti į politiką. y Korespondentas 
paklausė, ar teisybė, kad ji leis 
savo knntataitūrą statyti arti
muosiuose rinkimuose. “O ko
dėl ne?— atsakė:—Tris svar- 
ttausias sąlygas sėkmingai po
litinei karjerai aš tariu: galiu



PAS DONELAITĮ
Taigi, to nukilau įTolminkie

mį, i Prasųvaktytą, dabar bur
liokų užsodintą tteturišką že-

Irena Kamaniaaskienė, 
prieš kiek laiko mirusio kal

bininko Kamantausko našlė, su 
savo sūnum Irinejum, grįžusiu 
iš Amerikos kariuomenės, iš 
Norwoodo persikėlė gyVe.it i j 
So. Bostoną.

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

Steponas ir Valentina 
Įtakai,

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

Lietuvos pašto ženklų rinkė
jai, gyvenantieji rytinėse A-~ 
menkos valstybėse to 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 to 1920 
-1922 metų žymi dalis pašto 
ženklų buvo prekybininkų iš
grobstyti. Dėl antro pasaulinio 
karo daug lietuvių rinkėjų ne
spėjo pasiunti su savim vėles
nių laidų ženklų. Karo pasek
mių dėka daug Lietuvos pašto 
ženklų, esančių .Vokietijoje, 
dabar atsiduria Amerikoje. 
Prezfednto Roosevelto, buvu
sio Egipto karaliaus Faruko ir 
kitų žymių pasaulio vyrų tur
tingi pašto ženklų rinkiniai su’ 
Lietuvos ženklais dabar paten
ka į Amerikos rinką.

Rytiniuose Amerikos pakra
ščiuose gyverfą 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 /^e.* Line iki Forest Avė. 
stoties). *

■....... riiį'j.ff.mro m

Rengėjai: P. A. Bubnis, K. 
Motuzas, A. Ruzgas, M. Slap- 
šys, J. ir F. Zahelridai (Ne* 
Yorkas), J. Inčura (Worecstet, 
Mass.), P. Didžbalis, Prof.3. 
Žilevičius (Efizabeth, N. J.), 
Med. D-ras J. A. Ėuchness 
(Baltimore, Md.), Br. Abra- 
monis (Montreai, Canada).

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 girkšr 
noją, švilpauja.

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

• Kubos Įuitų valdyba suko 
galvą, kaip paskatinti pibečtos 
daugiau naudotis paštu, taigi 
pirkti pašto ženklų. Ir sugal
vojo: išleido pašto ženkliuką, 
kurio klijuojamą pusę pritaisė 
su šalmetėnus. tBk kita blogy
bė: tėvai turi pešto ženkliukus 
slėpti nuo vaikų, nes tie pasi
rodė didžiausi naujų pašto 
ženklų vartotojai. -

ro. ‘Tavasario finfcsmybes”. 
Gerai Tiesiai į kleboniją. Pasi- 
bektos pasigirsta dusius bal- 
sas:

. — Ar tu ruskis ir dar bedie
vis?

— Aš lietuvininkas būras,— - — “Tu žmogau niekings! 
atsakau, — to tikįs Dievą. mokinkis čia pasikakint ir pa-

— Įeik, — taria pastorius, sisotindamas gardžiaus, neųž- 
Atidaro duris ir nušliumpši į miršk savo l5ievo!”
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. , .

-t— 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 
rudenį parašiau. Ged tie jūsų 
raštininkai, visokie knipčiai, į- 
dėjo į pradžią.

-—Taigi, o kodėl tamsta pa
rašėte pavasario linksmybės.

— Del 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 M- t

— Kokius linkėjimus turėtu
me perduoti Amerikos lietu
viams? . - a

— Dažniau vaidinkite “Atža
lyną”,© “Generalinę repeticiją” 
meskite į krepš|, 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 ernuderį.
Žinok, juk sauso nieks . .

neklauso,
Išgerk pavasario sulos, 
Ir stok į vidurį.

A. Džtogčnas

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

aiškiau.
— Kodėl tamsta taip rūsta

vai prieš Maironį?
—^Krūtinėje buvo Sachara... 

Buvor p&bodę—pūsti tiesiai į 
Maironio dūdą, ftaį ir užtrau
kiau kaip Maironis:

Pavasario saulė nušvito 
meiliai

Ir žiūri,
EI žeme,
Žemėn kepurę!, ir Lt.
— 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 pasiektbnesunku, 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
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, .griebėmės organizuoti 
kur tik galėjome lietuviškas 
vargo mokyklas. Deja, jas iš« 
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,

žinoma, pirma pareiga tenka- 
mums patiems, Vaikų tęvoms,, 
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- 

lietuviai, stiprie- 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, August- 
dcrfe, Bielfeld - Krefeldė, Ge- 
esthacht - Spakenberge, Dil- 
lingene, Hanau, Hannoveryje- 
Hamburge, Memmingene, Mu- 
enchene, Neustadt - Holsteine, 
Olderiburge, Pinneberge, Ro- 
senheime, Rendsburge, Sa’tz- 
gitter - Lebenstedte, Seedorfe,

pasislėpus pradedajuoktis, o —Nemėgstu visų plunksna- 
mes daug privargę, jau į pa- griaužto; jie nuvabooja žmo- 
talą virstam/tai ji tarp kitų gaus vardą. \ 
paukštelių, nei kąrahenė, vis 
daffiaus ir šlovmgiaus savo 
šūkteri šūktą...

—- Ką galėtumėt palinkėti 
Amerikos lietuviams šio pa-

PinLADELPBIA, PA.

Kovo mėn. 15 d. sukako vie- 
neri metai nuo kun. VI. Cegio 
mirties. Ta proga ir rūpesčiu 
šv. Andriejaus parap. kleb. 
kun. J. čėpukaičio 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. 
Raibų S. Mažeika, St. Lukšys, 
ir A Vilkaitis.

Už šv. mišių atlaikymą ku
nigams ir dalyvavimą jose, o 
taip pat už dalyvavimą parapi- 
jfečanta to jų maldas nuošir- 
džiaL ktetonas dėkoja.

Vertė A. Mmltenskas 824 p. f&M
Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu to linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBININKAS
Bastį wto» Avė. Brooidyn 21, N. Y.

KNYGA KIEKVU3IAI j 
. fiEBlAl 1 

Kun. Dr. Jono Guiaaska ] 

Vaiko Dievas | 
ir religija

Eefiginis vata atikiijtates] 
rvžtnaa'Mi in dnaiae laHal

I dalis: vaiko kelias į pa-1 
šaulį — dvasinis to fizinis] 

vystymasis; 1
n dalis: vaiko kelias į rej 

ligiją —religinis brendimas;] 
m dalis: religinis vata] 
auklėjimas šeimoje to nMh1 
kykloje; 1
IV dalis: ypatingieji refigh! 
nio auklėjimo uždaviniai, fl 
Knyga tėvams, mokytojams]

, PAS MAIRONĮ
Ir vėl atsiverčiau Biržiškos 

kalendorių, , pervedžiau pirštu.. 
Reikia aplankyti Matomų, “Pa
vasario balsų” dainių.

Iškeliauju į Kaimo senamies
tį, kur kadaise poetas girdėjo 
veršį baubiant. Einu to 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, \ • . '
Cyrena sparneliais plasnoja.
Arba:
Pražydo, pasklido žiedai 

po laukus
Ir pievas išpynė margai;..
Aš skinsiu, sau pinsdu 

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

du ir jo mažą butęlį, gražiai 
sunkiais baldais apstatytą. Vis
kas blizga kaip dvare. Už ra- 

rabaučiais universitete? šomo stalo Maironis. Jis skai- 
•—Mokiausi Kaune to Vii- to knygą ir nepatenkintas ma

ntoje. Tiek to. Bet tamsta ap- nim:

Stuttgarte, Luebeck-Meeseae 
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 jr 
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 pasiūtičiama 
apie pusantro tūkstančfe. doW 
rių. (Nepalaikykite mane ne-* 
palankiai nusiteikusiu Vasario 
16 gimnazijai. Gimnaziją remti 
reikia. Esu 2 rėmėjų būrelių 
narys nuo pat jų susiorganiza- 
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 to 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, z© taip pat galės koordi
nuoti mokyklų paskirstymą 
tarp būrelių, kad nė viena mo
kykla nebūtų išskirta ir pamir
šta. : , J

! Užsakymus ir pinigu; siųsU:

DARBININKAS
■ Rltafta Aro. . ! 

Brroidyn Z1«N. Y.

- ' ..

Toliau gyvenantieji to nega
lį atvykti prašomi prisiųsti sa-' 
vo vardus, adresus to pageida- 
“imus aukščiau pažymėtu a*1- 
■ esu V. Belecko varihi. —

skaitę šį pranešimą to 
j«antieji apie savo pažįstamus 
.mkėjus, prašomi jiems p**- 
..ešti apie ši suvažiavm^.

žuvusieji rinkėjai, Lp. pn. 
jaunantieji, prašomi,dalyvatt-

ė Anglijoje
Nook kasykloje žuvo a.a. Jaajįį 
zas, Oksas, Darbininko Sfcnllįraa

" tajas.,
•x-'■' >-ąN• Kva. Dr. X Vnta^^

MIC, Romoje iįiropS
aišką žurnalą, skirtą tik ma& | 
jonų vienuolijai. > ,

*. . < • Praaeūrijoję kovo 2:d. su-sj 
ėjo 15 metų kaip mirė poetaO 
O. V. L Milašius, atstovavęs

■ Lietuvai Paryžiuje nuo 191d 
f gi 1926 m. Stos sukakties prp-; 
. ga Lietuvos pasiuntinybės 

ryžtoje nariai to Prancūzuos 
LB valdyba surengė lietuvių.^ 
koplytėlėje pamaldas, kuriasi 
atlaikė kun. Dr. F. JucevkHus- / 
Jų metu ^rojo smuiku S. 
puolevičius. Be lietuvių į pa- 
maldas atsilankė Prancūzijos £ 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
atstovas,,- artimieji Milašiaus 1 
draugai — grafai de Lambert, |

- ponia Chapmann, Le Sidaner,^ 
Dubly, Milašiaus giminaitis 
Milosz, Estijos min. Pusta i 
kt. Geh. De Tinan žmona 
lankė Milašiaus kapą to padėjot 
gėlių. Apie pamaldas paskelbė 
didieji Paryaaus dienraščiai -g 
“Le Figaro”, “Le Mond”, to 
“La Croix”. -7^

• Balty institutas, įsteigtas 
V. Vokietijos vyriausybes, ba<J 
landžio pirmomis dienomis, at- 
vykus prof. Z. Ivinskiui iš Ko- 
mos, susirenka posėdžių. Pa- 
aiškėjo, kad vokiečių vyriausy- \ 
bė ir toliau palieka veikti Bal- " J 
tų Institutą. Taip pat stengsis 
įsteigti panašius institutus to 
kitom tautybėm, pirmoje eilė-
je rumunams.

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

• Nek. Pras. viemMriyna ; 
auklėtinės Putiname vasario 24 ; 
d. buvo surengusios Putnamojs

^miesto to apylinkės gyvento
jams svetimtaučiams dainos to • 
šokių programą, talkminkau- 
jant Worcesterid Meno Mėgėjų 
Raitelio chorui. Be dainų; buro>į 
ir tautinių šokių. Ta proga iŠ- • 
leista graži programa, kwr bet ’ 
liaudies damos išverstos Eto- 
nos JMarijošiūtės į anglų kaftą. 
Annhurst kolegijoje studenčių 
ateitininkių iniciatyya buvo 
rengta parodėlė, Elona Mari- - 
jošiūrtė skaitė paskaitą apše 
talikišką dvasią lietuvių tauto- /

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

vasarį, o kodėl?
— Nes pavasaris buvo su 

manim. Jaunimas kėlės to su
prato mano giesmes.

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

“Drąsiai, aukštai, pakils 
balsai,^

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

tyje. . ;
Jis atsistojo prie stalo stam

bus lyg ąžuolas, tvirtas, pasi
žiūrėjo pro akinius. Ant krū
tinės didelis sunkus . prelato 
kryžius.

— O gal ką nors naujo ra
šote -apie -pavasarį?

— Viskas nauja to 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 to 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...

gyVe.it


LOS ANGELES, CALIFORNIA

NEW HAVEN, CONN.

kuri "nėra autoriaus vaizduo
tės kūrinys,* bet K realaus gy
venimo paimtas įvykių ptpnsn- 
hojimas jryJkus dvasios vafe-

SU BAŽNYČIA

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

skyrius už jas taria nuoširdų 
ačiū.

PATENKINTAS, >lr-
maM virt* JAV vakariai^ var
tytai faan paraihjft. tava yra H

raiška rodė jį lietuviu esant 
Ir būdas jo buvo toks pat: 
švelnus, nuoširdus. Praeidamas 
linksmai užkalbėdavo, turėda
mas laiko, 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, gaįta, pasakoja a- 
pie Lietuvą maskolių valdžioje, 
damoje dar buvo gyvi lietuviš
ki papročiai, ir moralė buvo 
grynai hetoriška. Kaip Vincas 
mėgo keiktis, taip šis niekada 
neištarė rūstaus žodžio. Jis 
visuomet ramus, visuomet ge
roje nuotaikoje.

pamaldose. < ■ / , • -x;
Susirinkimui pirm. P. Stra

vinskas, sekretoriavo J. Damu- 
šienė. - StP

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.

laisvai fetavteti. jo
kalba senoviška, kokią tėvai 
atsivežė prieš o metų fc Lte- 
tuvoa. Jo vardas Antanas.

Jis aukšto ūgių šviesių plau-

Vyčiai išiklmingai paminėjo 
mūsų parapijos globėjo šv. Ka
zimiero šventę- Kovo 7 d., 8:15 
vai. šv. Mišių meto 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!

■— 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- 
kėliūnaitė, 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 į mėtinius susirinkimus 
po du atstovus. Vietos skyrius 
atstovauja virš 20 įvairių or-

\ RIČHARD DIONNEjk.), 8 metai benrintaB Kaehecter, MfcA. re- 
da. kaip jis H degančio namo išvedė du savo teoKakas — 2 ir 4 
metai. -

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

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

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

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

Veikalą režisavo A. Gruzdis. 
Vaidinimui drabužius paren
gė ir grimavo A. Ramanaus
kienė; scenos apšvietimą tvar
kė J. GrteBs.*

.Parapijosvakarienė
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, 
palinkėdąams visiems gražioj 
nuotaikoj praleisti laiką.

Kiekvieno atsilankiusio akis 
patraukė'gražiai ir skoningai 
priruošti stalai, kurie buvo pa- 
puosu geiemis ir aegancKMms 
žvakėmis, kas sudarė dtikžeH 
maloni imą visiems. Gabios 

Aukų surinkta >335.15. Alto torų gilta narės, kaip Htutėa,

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 
Kasakaitis, J. Staniškis ir B. 
idėjinės organizacijos nariai, 
turėtų išvengti koktumą ke
liančio kandidatūrų* nusiiminė- 
jimo.

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

Luis buvo senas juodukas, 
reto mandagumo, nuoširdumo, 
ramaus būdo žmogus. Mudvie
jų santykiai* buvo draugiški. 
Darban atėję darbininkai veik 
nesisveikma, o Luis visuomet 
užkibindavo, nusišypsodavo. 
Karią į mėnesį jis “susirgda
vo” po tdkmių ir sekmadienio 
poilsį užtęsdavo dieną* ar il
giau.

Darni buvo senis, suklypęs, 
sulinkęs, septintą dešimtį 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 
poūsiuL Pertraukos metu už
valgęs krisdavo kur nors ra
mesniojo vietoje poilsio ir pra
dėdavo šnarpti. Net garsus ža
dintuvo garsas, skelbiąs per
traukos pabaigą, jo neperkelda
vo. Kartais DŽfini ir darbo me
to pradėdavo knarkti. Anks
čiau būčiau netikėjęs, kad žmo
gus ir 
Dabar tikėjau. (Dėl to fabrike 
paryčiais, kai suspaudžia di- 
džiaftisias snaudulys, įvyksta 
nelaimingų atsitikimų). Džimi apsidraudęs, 
sėdėjo prie stalo, akys kiek 
primerktos, knarkia, o rankos

Ni priktiii.'jomymbės šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktis pas mus paminėta va
sario21 d. Minėjimas pradėtas 
pamaldomis šv. Kazimiero baž
nyčioje. Mišias atnašavo kun. 
A. Zanavičius, parapijos vika
ras. Per pamaldas buvo išsta
tytos vėliavos. Lietuviam buvo 
aišku kam: tai jų tautinė šven
tė. Kitataufiai, 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 žxxM tarė &ai pasirodė V, Leikiūtė. Vi 
ilgametis ir nepailstantis Alto sus nustebino savo gražia dc 
skyriaus pirm. M. Vokietaitis. kbmadQh Jurgis Kasiulis. 
Po jo žodžio parapijos choras, 

. vadovaujamas vargonininko A.
Rosseffi, sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus. Dar buvo padai
nuotos 6 patriotinės dainos, 
harmoningai ir gerti atliktos.

Toliau kalbėjo MeU kun. A. 
E. Gradeckas, ukrainiefių at
stovas J. Tetek, M. Jakutaitė 
ir fgi turtinis kalbėtojas ck*. 
A. Trimakas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto narys, atvykęs is 
NewYorfco, Jis nupąsikoto 
kliAilftgą Lietuvos užfroptmą 
L. -w- -Kaa -Av VMUH8U tnraip km

Lenkai
Kartą senyvas darbininkas, 

išgirdęs mus lietuvius kalbant 
jam nėtoprantama kalba, pa
klausė, ar nebūsėne iš “kra- 
. jaus.”

— Iš lietuviško krajaus, — 
jam atsakėm. .

— O gal rusiškai mokate?
Mes Imktelėjom galvom. Ta

da jis pasakojo rusiškai, kas 
treičą ~ žodį atsirūgdamas 
keiksmu, kaip jis atsirado A- 
merikbje. Jis lenkas iš Kefcų, 
čia atvykęs prieš I-jį p. karą, 
vengdamas karo tarnybos caro 
kariuomenėje. Žo<y. “carą” jis 
apvainikavo dviem rusiškais 
keiksmais, vienu prieš, kito po. 
Sužinojęs mus esant tremti
niais, jis pareiškė užuojautą ir 
nuramino, jofe Amerika išvys 
maskolius iš Lenkijos ir Lietu
vos.

Skyriuje buvo ir kitas apy-

Nanja ateitininką valdyba
Metiniame Ateities klubo su

sirinkime kovo 14 d. buv. val
dybos pitm. S. Laniauskas ap
žvelgė pereitų metų veiklą. 
Klribas 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 nesidomį ir niekur 
nesilanką. Negavus iš šv. Jur
gio parapijos pritarimo, nebuvę 
galima surengti rekolekcijų ir 
atęitinmkų šūkio sukakties mi-

ganizaeijų bei grupių Šiuo me
tu valdybą sudaro: Čh. Lukšis 

— pirm., Dr. P. PiEtmaitaitis ir 
B. Gediminas.— vicepirm., 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 mėneSiniaine 
susirinkime nutarė visomis jė
gomis remti Amerikos Lietu
vių Bendruomenės darbą, ra
gindama h* kartu įpareigoda
ma kiekvieną savo narį daly
vauti aktyviai jos vefldoje.

li^os kietas įtariau esant lai
ku. Jam atsakydavau pusiau 
angliškai, pusiau rusiškai arte 
lenkiškai Jmntainepatfto, 
matyt; jis tiėpė savo kfcnę, tai
kė save grynu amerikonu Pra-

Andriias
Andrius buvo vienas iš dar- 

amrriifm • su kuriuo mudu susi
draugavome. Jis žento ūgio, iš
džiūvęs kaip Šakalys, kiąaotas, 
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 mergai
tės, kuri būtų pasigailėjusi 
kupriidro. Būdamas silpnos 
sveikatos, jis tenkinosi lengves
niu dariai, 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 šykštisnu.

Jis pradžioje nekentė grino- 
rių ir manęs, nes ko garo 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 
miegų kuris išlaisvina, nuo 
šios žemės vargų

Šeimininkė pakvietė polici
ją, ši ambuiansą. Atvykęs gy- 

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

Kas toliau? Andrius buvo 
To draugas pasi

rūpino laidotuvėmis. Už jo vė
lę buvo atlaikytos pamaldos, o

Užsakymus siųsti

DARBININKAS 
C80 ltaiiliiik.lL Avė. 
Brooklya ŽL N.Y.

iiigyk
D. PILLOS

tikslio ir nevykusio laiko leidi
mo, sportas ugdo jaunimą tvir
tą ne tik kimu, 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 

sporto aikštėje. Ne
patingėkime atvykti į žaidy
nes. P. Natas

Šv. Antano parapijos nflp 
kykloje vasario 16 d. buvo la
bai gražiai paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. Mo
kytojos lietuvaitės ^eseiėš pran- 
ciškietės. P. Natas

Lietuva greičiau galėtų laisvę 
atgauti.

Antrąją programos dalį ben
dromis jėgomis atliko naujieji 
ateteiai ir čia gimusieji. Jie 
suvaidino tai dienai {Hitaikytą 
vaizdu. Žiūrovai matė Lietu
vos kimigaikščius, • vaidilas; 
jaunimas somoje šoko, daina
vo ir sakė eilė&ščius. Tauti
niuose šokiuose ir visoje prog
ramoje dalyvavo: A. Kruveiy- 
tė, N. Ramanauskaitė, V. Lei- 
kiūtė, Aidukaityte, F. Makaus
kaitė, G. Pangonis, M. Ma
kauskaitė,'A. Gruodis, 21 Vai- 
tužis, J. Kaskffis, V. šaulys. 
KunigaikSSųroiėse: A. Leikus, 
V. Kronkaitis, Vaidilos — V. 
Stašinskas. Akonfionu lietuviš
kas melodijas grojo V. Začhi-

Lietnvos Vyiiy Radijo Programą 
TnuaSa*)* B sUprim nil> at»«erWIXM, Uft kriM^eles

KTEKVTENS SEKMADIENI - nuo 1:90 ilct vinį. M norite 

Hoje radijo programoje Uceitota Icrelofcitea adresu:

Parengė 

PREL. F. BAKfKOS 
413 pūsi. Kate

>uk mums 
malonus

KUN. A. SABALIAUSKAS 
304 p.

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS 
680Btawick Ava.

’ BrooteyB 2L K Y.

Jo vietoje SMnBf 
ja^- : buvų - daibtatakas— -

inimranin . Ą<iririų 4n 
riteną fabrikas uftmfaršn.

Austau kur tave palaido
jo? Tu vierašas buvai gyveni
me, to yientes ir kapuose Ta
ve palaidojo kur nuošatioį pil
koj kapų vietoje- Ar negalėjo 
tavęs paguldyti čia po netoli 

.augančiuberželiu. Būtų taura* 
mtau — čia pat ir fabrikas - 
tavo metų metai Dabar —pil
ka žolė, kuriai ir augti nelei
džia kapų adntonstracija, tuoj 
ją nukarpo. Tavo draugas į- 
smeigė mažą kryželį ir užmir
šo. Prieš Kalėdas kaimyninius 
kapus apdės raudonom dirbti
nėm g&ėm su parašais: “bro
lis”, “motina”. O tavo kapą, 
Andriau, kas atminą. (b.d.)

dĮB
dbr dėjo tas kftti prie manęs, da- žymiai suiėtfatos dirba savų 
tfu. ryti tvates pastatas, betai darbą.
įte nekreipiau dėmesio. Jį kartą 

MtiUSkai anas lenkas 
"M K«Įcų, - kam šis ątsftolano. 
nuo savo tautos.
lenkas; —>sakė jis, turi gerbti 
savo naująją tėvynę, bet nie
kas nedraudžia jam pasiekti 
sąvo tėvynės geru sūnum. Tą 
pačią dieną, lipant į autobusą, 
tas man "pasekė lenkiškai — 
Frank. Dojbranoc! Ir nuo tada 
tas <frjso kalbėti švaria lenkų 
ioJba,*buvo visiems draugiš
kas ir malonus.

apsukriai ir mandagiai patar
navo visiems. Sv. Kazhnkero 
vyčiai dalino alų ir kitus gėri
mus. Sv. Kazimiero vyrų klu
bas su savo pirm. Kaziu De- 
kum gražiai pasidarbavo virtu
vėje Jr prie vaišių baro.

Po vakarienės vM smagiai 
pasišoko, ir pastate) ra sa
vo kaimynais gfanintaia ir pa- 
žįstamais. Vienu žodta, vaka
rienė buvo tatai maknl ir nuo* 
taika jmšd.

NASHUA, N. H.

Šiemet vietos lietuviai savo 
parapijos globėjo šv. Kazimiero 
šventę pagerbė dvejopai: kovo 
7 parap. bežnyfioje buvo iš- 
kūmtogos pamaldos su pritai
kytu pamokslu, o kovo 14 <L 
4 vai. salėje po bažnyaa, buvo -pridedamosiose gavėnios meto 
suruoštas parapijos banketas 
su menine programa. Vakarie
nei skanhis varpus paruošė 
Maldos Apaštalystės Draugi
jos nares, vadovaujamas po
nios T. Mitchell.

Po garbmgų svečių kalbų 
buvo meninė dalis, ktaioje sok> 
daktavo p. O. Skhgeti&nė ir 
p. Makarevičius. Vėliau p. J. 
Tamulkmio vadovaujamas vy
rų kvintetas išpildė keletą liau
dies dainų. Muz. J. Ttomdionis 
ir visi dšininihkai susflaukė 
IMiHikos gausių 
baigai visų dalyvių bendrai bu
vo sugiedotas Lietuvos himnas.

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



Skulptorius Vyt. Kašube, 
kuris dirba taip pat ir baldų 

dirbtuvėse, kaltu susižeidė ran-

RUTA praneša, kad lietuviš
ko skonio ir gamybos saldai
niai garmanti sekančiose, vieto-

Kearny, N. J.
Baltic Florist, atstovas 

502 E. Broadway, 
Sa Boston, Mass.

tam. FM taftriai pa
tyru*, tad w*rtorikM»l kovo 
planavę ratatyti ji. New Yor
ko v*WyM« ntb. Tk. K. Dewey 
ir New Yorko mieste galva R. 
Wagner.

Neringa, Atstovas, 
1905MB St, 
Detroit 16, Mtoh.

j. Gaays, utsgons, 
899BttfcSt, 
Watertaty, Conn.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
btidge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitu* miestus.
Itatale Imkite: TeL TR M4M

IŠNUOMOJAMAS 4 kamba
rių butas su virtuve. Yra eent- 
ralinis šildymas. Didesnėms 
šeimoms be mažų vaikų. Kreip
tis asmeniškai arba raštiškai: 
59-56. 56 Rd., Maspeth 78, 
N. Y.

FUNERAL HOME
564 EAST BROADWAY 

South Bestos, Etas.
D. A ZAMafcm F. E. Zaletata* 

Oratertai Ir Bataunvotojai 
PstamavtaM Jau ir naktį

A J. Stotas,
72 Gtemrocd Avė.
Btogbamton, N. Y;

J. Sekys, 
444BTORdSt, -

Parduodam Williamsburghe 
netoli parko ir mokyklos du 10 
šeimų plytiniai namai, 5 kam
bariai ir vonia; vienas laisvas, 
{eigos $5916.00. Ligos atveju 
bus vėl priimam! morgičiaL 
Kaina prieinama.

Kreiptis: EV. 7-4370

Albertas Kantautas. Pamoks
lininkas gražia lietuvių kalba 
nušvietė sunkią dabarties pa
saulio ir žudomos Lietuvos pa
dėtį. Kartu išreiškė viltį, kad 
greit ateis valanda, kada Ne
kasiausioji Marjos širdis pra
skins kelią į Vilnių ir grąžins 
po visą pašauti išblaškytus Lie
tuvos vaikus į laisvą gimtąjį 
kraštą. Kartu kvietė* visus A- 
merikos lietuvius, ypač Mėly
nosios Armijos narius, siųsti 
savo karštas maldas Viešpa
čiui per Marijos rankas, kad jis 

•grąžintų pasauliui taiką, pa
greitintų' Rusijos atsivertimą 
ir suteiktų Lietuvai laisvę. Pa
mokslininkas džiaugėsi, kad 
lietuviai savo krašto ir savo 
tautos ateitį sudėjo į Marijos 
Širdį, į jos motinišką užtari- 

' mą. Tai parodo ši Marijos Šir- 
v dies statula, kuri tapo lietuvių 

tautos religine ir tautine bran
genybe. ši statula — tai sim
bolis vienybės kovoje už Lietu
vos laisvę.

baigsis baL 6 d. Pamokslai 
rytais po 9 vai ir vakare po 
iškilmingų mišparų 730 *v. v. 
Misijų atskirai gavėnios metu 
nebus. Prašome atlikti velykinę 
išpažinti 40 vaL atlaidų proga.

— SodaSetės šiais metais 
per 40 vaL atlaidūs ir Velykom 
puošia*altorius. Tam reikalui

• Kovo 4 d. Lietuvių Piliečių 
Klube Brooklyne įvyko New 
Yorko Lietuvių Prekybos Rū
mų visuotinas narių susirinki; 
mas, kuriame dalyavo per 60 
narių ir svečių. Atidarydamas 
susirinkimą Prekybos Rūmų 
pirm. Juozas Ginkus trumpai 
nušvietė organizacijos tikslus 
ir darbą.

Toliau ilgametis New Yorko 
Liet Prekybos Rūmų vadovy
bės narys Ksaveras Strumskis 
papasakojo apie Amerikos lie
tuvių pirmuosius žingsnius 
biznyje, Anicetas Simutis nu
švietė prekybos rūmų istoriją 
ir suminėjo eilę sričių, kuriose 
lietuvių prekybos rūmai Ame
rikoje galėtų ir turėtų išvysty-

Susirinkimo metu stucL L Jur- 
imBuvniinB referuos apie uos* 
tane įvykusio studentiškojo 
savaitgalio WniWhK irmteiks 
savaitgalio atskaitą. Stud. A. 
Banevičius praves galvosūkių 
valandėlę, o T. N^pnionis pa
pasakos apie, studentiškas Ira- 
dicijas tremties universitetuo
se. Susirinkimas bus paįvairin
tas dainomis ir žaidimais.

Mišių au-

statytošv. Petro parapijos Marijos rankas už pasaulio tai-

Nuoširdi padėka
Valentina ir Steponas Min

kai, jos sesutė ir švogeris Irena 
ir Wiifred T. Williamson nuo
širdžiai dėkoja Stasiui Santva
rų!, kuris pavadavo mus skau
džiai sunkioj valandoj, pereitą 
sekmadienį, pranešdamas ra
dijo klausytojams, kad mūsų 
brangi Motinėlė Stefanija Pal
tanavičienė atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Dėkojam visiem atsilankiu
siam į šermenis, ir palydėjimą 
į kapus. Nuoširdžiai dėkojam 
už kiekvieną raminantį žode
lį, išreikštą h* paštu siustą, 
norint palengvinti mūšų didelę 
širdgėlą; už gražias gėles ir 
šventas mišias; klebonui kun. 
Pr. Virmauskui, kun.- žuroms- 
kiui, ir kim. A. Kontautui, ku
rie lankė Mamytę, jai sergant 
Dėkojam seselei Gerard, taip 
pat graboriui j. Kasperai ir jo 
žmonai F. Kasperienei už užuo
jautą ir simpatišką patarnavi
mą liūdnoj valandoj. Dėkoju 
Mikalinai Pavydienei ir Elz
bietai Nanartavičienei ui. su
rengimą užkandžių po laidotu-

Mšssachusetts seimelis pri
ėmė ir gubernatorius pasirašė 
įstatymą, kuriuo bus pakelta 
mokestis už važinėjimą Bosto
no transportacijos sistemoje 
(MTA). ’ Vietoj 15 c. reikės 
mokėti 20 c.; arfcn, perkant iš 
kalno, už 50 c. bus galima 
gauti 3 važiavimo monetos 
(tokens). *

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Rfcbmond Hilt — tik vienas 
blokas "nuo sūsi&ekimo linijos. 
Pageidaujama vyras.

Kreiptis: Telef. VI 3-8036.

MMjen angliškai ir fietuviš- 
kai'mūsų parapijoje jau pra- 
ėjo. Angtiftal vedė T. Ge- 
dfrninas Jotys, OfMį o Ketu- 
viškai — T. Jonas Adamavi- 
čius, OFM; abu prancftkonai iš 
<ve—t- » —V - Mar-r KennęttBHc Prartį Buone.

ReBgMflhm iš Kristaus 
KantelrPlHkMhno mūsų 
parapijos salėję tas rodoma 
foęo 2B sekntatad; 730 
vau v. rėmas- samamas rut-

62 Forbeš St, 
Amsterdam, N. Y.

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

Foibes St Market
100 parties St, 
AlIlSSCfO&Rlt X •

M. Šaulys, •
61 Lafayette St, 
Paierson, N. J.

Knygynas

Putaamo seserų statomai 
koplyčiai

salėje po bažnyčia sekma- 
dienį, kovo 28 d., 3.00 vaL p.p. 
nurodoma rezginė titaną iš 
Kristaus Kančios ir Prisikėli
mo.

VAITKUS S 
FUNBRAL HOME 

.197 Webster Aveaae 
Csiabridge, Mass.

PRANAS WATIKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

IMmHo Rirtal OvtfttM
Complete line of accessories

4SS STONK AVK, 
mUya - mekens 2-SSSS

Rengia Marijos Dieną
Kovo 14 d. Bostone įvyku

siame Seselių Rėmėjų seimely
je buvo nutarta surengti Ma
rijos Dieną, šį nutarimą vyk
dant kovo 14 d. Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserų vienuolyne 
Brocktone įvyko pasitarimas. 
Pasitarime dalyvavo vienuoly
no kapelionas kun. Jonas švag- 
ždys, generalinė motina A- 
nunciata, motina Imelda, prof. 
Balys Vitkus, Julė Jakavonytė, 
Petras Kaladė ir Stasys Lūšys 
su žmona.

Susirinkime buvo nutarta 
Marijos Dieną organizuoti bir
želio 16 Jėzaus Nukryžiuoto
jo Seserų vienuolyne Broek- 
ton, Mass. Manoma, kad šioje 
šventėje dalyvaus J. E. vysk. 
V. Brizgys, prel. Mykolas Kru- 
■pavičius ir tarptautinės Mėly
nosios Armijos direktorius p. 
Heffert.

Sekretorius, jabsugrjžo išChi- karą parapijos salėje, 
cagos, kur tvarkė barimo atei- __40 atlaidi prastai?*
tininkų kongreso reikalus. 4 4 kančios MkTiMrtnt

Baltą Stoiiaatų Fedenrija
rengia New Yorko ir apylin

kių pabaltieSų studentų susi
rinkimą, kuris įvyks balandžio 
2 d. vakarė^ Baltic Freedom 
House patalpose. Prelegentu 
pakviestas dr. Tborbecke. 

Smulkesnės informacijos bus 
vėliau.

Cambridge, Mass.
. Marijos statulos savo par. su
silaukėme iš šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos Lavrence, 
Mass^ sekmadienį, kovo 14. 
Nors anghrk. nnsijos buvo tik 
ką užsan^gusios (4 vaL), bet 
po valandMes žmonių vėl gau
siai prisirinko. Sut&uno pa
mokslą pasakė Ideb, kun. Pn 
Juškaitis, o kitus — prri. Pr. 
Jurstš ir T. J. AdamaviSus, O. 
F. M. Pamaldos prie statulos 
buvo dvi <&nas. Dievo Motinos 
melsta laisvės Lietuvai ir pa
galbos SRtire ken&mtiem. Lie
tuvos bažnyčių atstatymo fon
dui padaryta rfad&va. Antra
dienį, kovo 16, poiškiliningų 
vakarėlių pamaldų Mari jos sta-

Negalim asmeniškai padėko
ti visiem, kurie atęjo atsisvei
kinti su mūsų brangia Mamy
te. Daug kas iš ats&mkiusių< 
mūsų Mamytes asmeniškai ne
pažino, bet jautė, kad *Mag- 
dutes Pasakų” raitoja buvo jų 
prieteiė, nes jie Hausė jos pa^ 
sakų per racijo programą apie 
15 metų ir kai kurie išreiškė 
apgailestavimą, Ind jau Mag- 
dutės nebus. ' ' » ''

TKem nouKr^em žmonėm 
noriu pranešti, kad Stefanija 
Paltanavičienė paliko ~ 'savo 
dukrom, Valentinai ir Irenai, 
gražų pririmfatimą, tai yra jos 
pačios parašytą knygą apie sa
vo jaunystę Lietuvoj.

Tą knygą mūsų Mamytė no* 
rėjo išleisti, bet negalėjo, nes 
neturėjo pinigų ir mea negalė
jom, nes diga ir jos priežiūra 
mum nemažai kainavo. Atsidė
kodami už tamstų užuojautas, 
tą knygti kas savaitę po skirs- 
nriį paskaitysi per mūsų veda
mą TMijo programą, nes mes 
manom, kad ^tie, kurie mėgo 
klataytis “Magdutės pasakų”, 
turės malonią valandėlių prisi- 
mtadand sovo jaunystę, besi
klausydami Magdutės pasakoji- 

ta rimno eawta| >wpiy- mų Iš jaunų dfenų Lietuvoje.

Mergaitėms, nutaSoms 
stadijnoti

biznį, siūloma St. Vincent 
Ferrer aukšt biznio mokykla, 
gražios naujos patalpos, mo
derniausi įrengimai. Mokyklai 
vadovauja tėvai domininkonai 
ir seserys dontirtinkcmės. Moks
las trunka, dvejus metus. Mer
gaičių, turinčių tik aštuonis 
kreditus iš vid. mokyklos da- 
lykų, priėmimo skaičius ribo
tas. Registracija rudens termui 
nuo baL 1 iki baL 30 d. Infor
macijos suteikiamos pažoje 
mokykloje: St Vincent Fer
rer Business High Schod for 
Girls, 145 East 65 St,* New 
York 21, N. Y., arba skambi
nant telefonais: CSRamercy 
5-7322 nuo 8 iki 3 v. p. p. ir 
RHinelander 4-2375 po 3 v. p.p.

■ šventė —'kovo 25 d., ketvir- 
tadienį. Apreiškimo parapijos, 

I" ' /bažnyčiafe tą dieną atlaidai Iš* 
jtilmingos mišios prie įstatyto 
-Bvt Sakramento bus 9 vaL, 

p mišparai ir pamokslas 730 vaL 
- yak. Tą (feną galima gauti 

Marijos šventųjų metų visuoti- 
itius atlaidus, kas aplankys šaą 
bažnyčią 
. Apreūkhno parapijoje

misijos mergaitėms ir mote- 
rims prasideda koov 28 <L, sek- 

< madienį, 730 vai. vak. Mis- 
joms vadovaus prandškcmas T. 

_ Leonardas Andriekus.
į-. ? •

- Vefykfeiai atvirafcri
pesv^dnti pavasario šven- 

i; les Koga gaunami Gabijos
knygyne, 335 Union Avė., 

/, Brooklyn 11, N. Y. Gražiais
spalvingais atvirukais apsirū- 

’ pinti dera iš anskto, kad laiku 
galėtumėte pasveikinti savo ar
timuosius ir pažįstamus. Čia 

.. „• gaunami taip pat ir lietuviški 
vardo bei gimimo dienos svei
kinimo atvirukai.

8CHDLEB BAKING, be.
V. Litas —> Vedėjas ' 

m OHMS M, Blįsta M. y.
TtL EVergrcen 4-880B

LjctuvtBm duom —■* serttnBta 
duona. M«a kepafte duonas, py-, 
ratus ir pyragaiSus pagal visų

PadOiuie joms egramtaioae iš
rūpinti vairuotoju Icidirns. Musq 
mokiniai Umoke ganai THpiomus. 
Padedame gauti darbu. Painokos 
dienomis, vakarais ir sekmadie
niai. Instruktoriai potyre savo 
srities žinovai. Mokykla veikia 

nuo 1916 m.
L. TIKNEVIČHJ8, Direktorius

FILOSOFINIO TURINIO:
A. Maceina, Didysis inkvizitorius, antroji papUdyte 

laida, 221 p. Kaina — — — — — — $2.00
A. Maceina, Jobo drama, žmogi%orios būties apmąs

tymas, 240 p. — — — — — — $2.00
Pr. Gaidamavičius, HNokštasb tasogus^bertEmtio liki

mo perspektyvos, 280 p. — — — — $2J5

Pabaltijo moterys 
raų^a jimgtinį koncertą ba

landžio 4 d. estų namuose, 234 
E. 34 St, New Yorke. Prog
ramoje dalyvauja Liet Operos 
solistės: V. Jonuškaitė ir J. 
Augaįtytė, Talino op. solistė Ir- 
na Kalvet ir Rygos op. sol. Lu- 
da Rence ir artistė Mara Mil- 
lers. Dainininkėm akomponuo- 
ja pianistė Akkma Kepalaitė. 
Pradžia 4 vai. P4>.

Praenšimas šv. Jurgio Drau
gystes nariams

Šiuonti pranešti Brooklyno 
šv. Jurgio Draugystės na
riams, kad k^vo (Mareli) 17 
d. 195V m. suskaityti balsavi
mo daviniai parodė, kad didžiu
ma balsų buvo už likvidavimą 
(kalvystės. Tuo pranešu na
riams, kad ntio kovo 17 d. nu
stoja galios ligos šalpa ir po
mirtinės apdrauda. Narys skai
tysis gerame stovyje, kuris bus 
užsimokėjęs už kovo (Majch) 
mėnesį.

Sekret. Charles Nečiunskas

Pr. Urbonas, Vaistinė, 
61—02 Graiid St., 
Maspetii, R. Y.

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

Mrs. Kalmyn
"28 St. Mary St. 

Yonkers, N. Y.
Paul Wain,

81 Steamboat Rd., 
Great Nedą N. Y.

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

ti savo veikimą. Adv. Briedis 
pabrėžė, kad į prčkybos rūmų 
veikimą turėtų įsitraukti ne 
tik,, lietuviai biznieriai bei eko
nomistai, bet taipgi laisvųjų 
profesijų nariai: advokatai, gy
dytojai, inžmieriai ir kiti. Dau
gelis dar pasigedo dr. K. J. 
Valiūno paskaitos, kuris biznio 

reikalais netikėtai turėjo iš 
skristi į Europą.

Ateities veikimo klausimais 
dar kalbėjo T. Mitchell iš 
Searsdale, pats įstojęs nariu. J. 
Audėnas sveikino susirinkusius 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
vardu, linkėdamas atsiekti užsi- 
brėžtųjų tikslų. Gražių minčių 
pareiškė Pranė Lapienė, dr, M. 
VinikaS' ir eilė kitų. Specialiai 
į susirinkimą buvo atvykęs Gu- 
reckas iš WaterbUry, Conn., 
pats įstojęs nariu ir žadėjęs 
atgaivinti prisnūdusią Water- 
burio Lietuvių Prekybos Rū
mų veikimą.
* Po susirinkimo nariai ir sve
čiai buvo pakviesti pirm. Juozo 
Girtaus ir Jono Galutino su-

VERTINGAS
KMGAS

Rūta, 522 Grand St., 
TeL ST 2-7909 
Brooklyn, >N. Y.

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

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

Kivita Luncheonette, 
244 Ridgęwood Avė. 
Ridgewood, N. Y.

Arlington Restoranas, 
385-Arifrigton Avė., 
RidgewdM, N. Y.

Alezander’s Ner- 
J vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų li- 
gų, yra mišinys 

Sv stiprių ir brangiau-
\\ šių šaknų, žiedų,
V* - žievių ir žolių, ir 
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suirimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišfrnų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karš&avimų, Bgąs- 
fio, persidirbimo ir kitų nėr* 
virtų negalavimų. Gerdamas 
tą miSnį gauni maistą ner
vams. šk» gyduolės kainuoja 
$5ŪO svaras. Už $2.00 prislun- 
Same 5 uncijas. Į Kanadą 
y? 95

ALFAANDER’SCO.
414 Braotaay

S7 MbMMh

FOR THI TTLTIMATE IN 
FORMAI. WBAK TO HUEE 

MEYERCHESSIN

rias reikią gr^Biti iki kovo 28
— Kovo 25 d. pamaldos 9 

vaL ryto prašant sveikatos 
popiėžiuL Tą dieną visi gali 
laimėti visuotinius šv. Marijos 
metų atlaidus visose Marijos 
garbei skirtose bažnyčiose.

Prie pirmos kommūjos
Apreiškimo parap. vstikučius 

pradeda ruošti liettiviškai kovo 
28 d. po 9 vai. mišių.

* Lithuanian
* z Fumiture Co.
* M O V E R S v
* SO 8-4618 .
J INSURED and BONDED
J Local and Long Distance Mover
* SO. BOSTON, MASS.

. 326-328 W. Broadway

Paradaą So. Bostone *
Kovo 17 d. So. Bostone buvo 

šv. Patriko šventė ir kartu E- 
vakuacijos diena, šventė buvo 
atžymėta didžiuliu paradu, ku
riame dalyvavo apie 15 tūks
tančių žmonių, ir apie ketvirta
dalis milijono žiūrovų. Parado 
eisenos prasidėjo 2 vai. p.p. ir 
truko apie keturias valandos.

Sudegi toa&o dirbtuvės
* Kovo 18 & naktį kilo gaisras 

Cott Bottling Co. dirbtuvėse, 
kurios yra kaimyniniam Bos
tono mieste Sommerville. Gais
ras visiškai sunai kino vieną 
gyvenamą namą ir .18 mmų 
smarkiai apgadino. Namus tu
rėjo apleisti apie 300 žmonių. 
Apskaičiuojama, kad nuostolių 
padaryta už 3,200,000 dol.

■ vo mėn. 19 d. vakare. Statulą Ttos pačios ^enos vakare j
\ B aplankė daug bostottiečtų, ku- vykusiose Marijai garbei pa-
\ ■ rie ta proga galėjo pasimelsti 
\ B už Lietuvą ir kartu laimėti Ma-, 

B rijos metų atlaidus.
B Kovo 18 d. 730 vai. ryto šv\
B Mišias už Lietuvos laisvę, pa- 

\ B šaulio taiką ir Mėlynosios Ar- 
1 B mįjos intencija atlaikė Mėlyno-

B stos Armijas lietuvių skyriaus
dvasios vadas kun. Albertas

B Kontautas. šiose šv. Mišiose
B dalyvavo visi Mėlyn. Armijos
B nariai, kurie gyvena Bostone,

■EJ ir bendrai priėmė šv. Konfuni-
HENta <ta0t 4AV -----------------------------------------;------------- —

ĮVAIRIOS:
A. Vaičiulaitis, Valentina, rtananas, 141 p. — $2.00 
A. Baronas, tvaigždės ir vijai, novelės, 240 p. — 2.00 
A. Sataiiauričas, Nu® Bmiūb Md Orbita, lietuvio mi- 

sijonieriaus patyrimai ir išgyvenimai keliaujant 
per svetimus kraštus ir tautas, Z25 p. — — 2.50

■GsvBHŪną:
DARBININKAS

SN Basfcwfek Avė. Brotaty* H, N. Y.

BARASEVIČIUS ir SONUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEFH BABACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOutb Boston 8-2590


