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KOMUNISTAI BIJO, KAD
BELAISVIAI NEGRUS

Tokio. — Paliaubų derybose 
Korėjoj ir paskutiniųjų posė
džių metu jokios pažangos ne
pasiekta. Komunistai vis tebe- 
sispiria, kad jiems būtų palikta 
teisė paliaubų metu statyti Š. 
Korėjoje aerodromus ir nesu
tinka su Jungt. Tautų delega
cijos pasiūlytu belaisviais pasi
keisti planu. Ypač komunistai 
spiriasi dėl pasiūlymo, kad be
laisviai tui-ėtų teisę apsispręsti, 
ar jie nori grįžti atgal, ar ne. 
Matyti jie bijo, kad belaisviai, 
vietoj grįžę pas komunistus, 
bandys pasiekti Formozą ir 
prisidėti prie Čiang Kai-Šeko. 
Tad jau iš anksto jie iškėlė kal
tinimą, kad Jungt. Tautų ka
rinė vadovybė numatanti 20,- 
000 buvusių jų kareivių norin
ti perduoti Čiang - Kai-Šekui, 
ką Jungt. Tautų delegatai 
griežtai paneigė. Kartu Jungt. 
Tautų karinė vadovybė numa
to greitu laiku iškelti komu
nistams kaltinimą, kad jie lau
žo visas karo belaisvius lie-

V. Sidzikauskas 
vyksta į Londoną

Patariamosios Lietuvių Gru
pės pirmininkas minist. Vac- 
Sidzikauskas šios savaitės pa
baigoje išskrenda į Londoną 
dalyvauti konferencijoje, kurią 
šaukia Europinio Sąjūdžio 
Tarptautinis Vykdomasis Ko
mitetas. Londono konferenci
ja užtruks apie penkias dienas 
ir svarstys Rytų ir Vidurio Eu
ropos žemės ūkio, pramonės, 
socialinės ir kultūrinės srities 
klausimus, kurie gali būti 
reikšmingi, išvadavus Europą 
iš bolševikų. Rytų ir Vidurio 
Europos Komitetas yra paruo
šęs konferencijai ir savo nusi
statymą atitinkamais klausi
mais.

Po Londono konferencijos 
minist. Vac. Sidzikauskas ap
lankys Prancūziją ir Vokieti
ją. Strasburge, Laisvosios Eu
ropos Kolegijos Baltijos Tautų 
seminare, jis skaitys paskaitą. 
Vokietijoje turės pasitarimus 
su Vliku.

Prieš išvykdamas į Londono 
konferenciją Vac. Sidzikauskas 
su kitais Patariamosios Lietu
vių Grupės nariais lankėsi Va
šingtone. kur buvo pasitarta su 
Lietuvos pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministeriu P. Žadeikių ir Alto 
prezidiumu.

Šios žinios buvo patiektos 
lietuvių spaudos atstovams 
sausio 16 d. Apie šią konferen
ciją. Patariamosios Lietuvių 
Grupės sukviestą jau šeštąjį 
kartą, plačiau bus antradienio 
numeryje.

KUN. S. ČELKUS KOMUNIS
TŲ NUŽUDYTAS

Neseniai prasiveržęs pro ge
ležinę uždangą ir pasiekęs Va
karus lietuvis pranešė, jog ko
munistai Lietuvoje yra nužudę 
Skudutiškio kleb. kun. Stanis
lovą čelkų. Nužudytasis ko
munistų buvo pakaltintas, kad 
rėmęs partizanus. Tuo pat ap
kaltintas buvo nužudytas ir 
vienas šios apylinkės mokyto
jas.

5,000 KANKINAMŲ 
KINIEČIŲ NUSIŽUDĘ

Taipeh. — Kinų nacionalis
tų žiniomis, Kinijos Kvantungo 

.provincijoj nusižudė, kankini
mų neištvėrę, 5,000 kiniečių. Iš 
jų giminių JAV komunistai bu
vo pareikalavę už jų paleidimą 
sumokėti. Reikalautų sumų ne
įmokėjus Jie buvo kankinami. 

čiančias Genevos sutarties tai
sykles. Nors jie tos sutarties ir 
nėra pasirašę, bet Jungt. Tau
tos laiko, kad jie privalo tos 
sutarties prasme su belaisviais 
elgtis. Šiomis dienomis komu
nistai pranešė, kad sąjunginin
kų lėktuvai prie Kangdong ap- 
mėtę bombomis karo belaisvių 
stovyklą. Bet pagal tarptauti
nius dėsnius karo belaisvių sto
vyklos turi būti atitinkamai pa
žymėtos ir negali būti įrengtos 
kautynių zonoj, ko komunistai 
nesilaiko. Taip pat komunistai 
neleidžia ir Tarptautinio Raud. 
Kryžiaus atstovams lankyti be
laisvius ir teikti jiems pagalbą. 
Šiomis dienomis jie vėl atsisakė 
R. Kryžiaus atstovams leisti 
karo belaisviems teikti maisto, 
drabužių ir vaistų.

Kovos fronte tuo tarpu yra 
beveik visai sustojusios ir apie 
didesnio masto veiksmus ne
pranešama.

Buve komunistai E. Bentley ir L. Budenz buvo pakviesti liudyti 
atstovų rūmų priešamerikinės veiklos komitete. Ji" paliudijo, kad 
Max ir Grace Granich. dirbę vienoj Vermonto mokykloj, buvo aktingi 
komunistų partijos nariai.

Nori sulaikyti
komunisty raketę

VVashingtonas. — Atstovas 
Heller įnešė atstovų rūmuose 
pasiūlymą, kad būtų priimtas 
įstatymas, draudžiąs į komu
nistinius kraštus siųsti pinigus, 
investuoti juose kapitalą, teikti 
jiems kreditą bei siųsti vais
tus.

Šis įstatymas turėtų užkirsti 
kelią komunistiniams kraš
tams reikalauti už JAV pilie
čius išpirkimo, kaip neseniai 
atsitiko su trim amerikiečiais 
lakūnais Vengrijoj, ir čia gy
venantiems užsieniečiams, kaip 
jau plačiai yra atsitikę su ki
niečiais, daryli spaudimą, kad 
jie sumokėtų už komunistų ka
linamų jų artimųjų paleidimą 
tam tikras sumas.

Nurodoma, jog už geležinės 
uždangos yra dingę 5,300 JAV 
piliečių, ir jei, Vengrijos pa
vyzdžio paskatinti, ir kitų 
kraštų komunis.ai įsigeistų už 
tų JAV piliečių paleidimą rei
kalauti išpirkimo, tai tam rei
kėtų apie pusės miliardo dole
rių.

Be to, Vengrijos, Rumunijos 
ir kitų komunistinių kraštų vy
riausybės verčia savo gyvento
jus rašyti JAV gyvenantiems 
.savo giminėms, kad jiems at
siųstų tariamai būtinai gydy
muisi reikalingų brangiųjų 
vaistų, kaip penicilino, aureo- 
mycino ir kitų, kuriuos pasiun
tus komunistai konfiskuoja, 
kaip ir iš JAV pasiųstus į Kini
ją pinigus.

Maskva suvaržo JAV diplomatų
Maskva. — Sovietų vyriau

sybė 1948 m. buvo paskelbusi 
visą eilę vietovių, kuriose ne
galima svetimšaliams lankytis 
ir jų judėjimo plotą apribojusi 
30 mylių spinduliu. Dabar pa

skelbtas dar naujas sąrašas sve
timšaliams draudžiamų lankyti 
vietovių ir jų judėjimas suvar
žomas ligi 25 mylių. Papildo
mai uždrausta svetimšaliams 
lankyti Poltavą, Charkovą, 
Kirovgradą, Pskovą, Vitebską, 
Gomelį, Jaroslavą, Ščerbakovą, 
Brianską, Čkalovą, Novosibirs
ką, Stalinską, Ufą, Omską, 
Tomską, Igarką, Cheremchovą, 
Čirepovecą, Saratovą, Astra
chanę, Jakucką. Magacn-Kalą 
ir prie Maskvos Uchenskoje 
rezervuaro sritį.

Kodėl šias sritis Sovietai 
draudžia svetimšaliams lankv-

KARIŠKIAMS PAKELS 10% 
ATLYGINIMU

VVashingtonas. — Atstovų 
rūmai nutarė aktyvios tarny
bos ir atsargoj esantiems ka
riams padidinti 10% atlygini
mą. Senate ligi šiol prieš ka
riams atlyginimo pakėlimą žy
mesnės opozicijos nepasireiš
kė, tad manoma, jog artimu 
laiku ir ten šis projektas bus 
priimtas.
SENATO KOMITETAS UŽ 
TI RKIJOS IR GRAIKIJOS 

PRIĖMIMU
VV'ashingtonas. — Senato už

sienio reikalų komitetas priė
mė Valstybės ir Gynybos de
partamentų pasiūlymą, kad 
Turkija ir Graikija būtų priim
tos į Atlanto paktą. Komiteto 
pirmininkas šen. Conally pa
reiškė, jog neabejojama, kad 
pasiūlymas bus priimtas ir ple
numo.

Chicagoje gyvais vaizdais buvo demonstruojama, kas vyksta komu
nistiniuose kraštuose, ir raginama melstis, kad rusu tauta vėl grjžtu 
prie krikščionybės.

judėjimą
ti, tuo tarpu nėra paaaiškėję. 
Manoma, jog vienose jų yra‘jų 
atominės įmonės, kitur hidro
elektrinės jėgainės ar kiti sle
piami įrengimai. Bet taip pat 
įtakos gali turėti ir vykstantie
ji, ypač tarp kolchozininkų, 
neramumai ir pasipriešinimas 
sovietinei santvarkai.

JAV IMSIS TAIP PAT 
PRIEMONIŲ

VVashingtonas. — Sovietai, 
suvaržydami savo teritorijoje 
svetimšalių judėjimą, tuos su
varžymus pritaiko ir užsienio 
diplomatams. Vakarų diplo
matai be specialaus leidimo ne
gali toliau kaip 25 mylias iš 
Maskvos išvykti. Manoma, jog 
VVashingtonas dėl jo diploma
tų varžymo imsis priemonių ir 
tuos pačius suvaržymus pritai
kys Sovietų diplomatams JAV.

ANGLŲ DIPLOMATAI MASKVOS 
KALĖJIME

Berlynas. — Neseniai iš So
vietų grįžęs vienas diplomatas, 
kuris nenorėjo, kad jo pavardė 
būtų paskelbta, pareiškė, jog 
Maskvos diplomatiniuose 
sluogsniuose visų žinoma, kad 
gegužės mėnesį paslaptingai 
dingę anglų diplomatai Bur- 
gess ir MacLean laikomi Mas
kvoje Lubiankos kalėjime, kur 
jie Sovietų slaptosios policijos 
tardomi. Jie čia buvę atgabenti

ANGLAI NORI EGIPTE JAV 
PAGALBOS

Londonas. — Informuoti pa
reigūnai pareiškė, jog Anglija 
kreipėsi į JAV ir dar bent tris 
kitus kraštus, kad, vykstant 
nesusipratimams su Egiptu, 
padėtų išlaikyti neuždarytą 
Suezo kanalą. Anglija prašo 
technikų, locų, dokų darbinin
kų ir, gal būt, net karo laivų.

Nuo praėjusių metų spalio 
mėnesio anglų karališkasis lai
vynas vienas lydėjo praplau
kiančius laivus ir rūpinosi ke
leivių apsauga. Bet šiame lai
kotarpyje per kanalą praplau
kė apie 3,000 laivų, priklausan
čių 23 kraštams, tad vieniems 
anglams yra didelė našta, ku
rios jie vieni nešti nenori, nes, 
jų nuomone, tai yra ne jų vienų 
interesas, o viso pasaulio jūrų 
susisiekime d a 1 y v a ujančių 
kraštų, pirmoj eilėj JAV, 
Prancūzijos, Norvegijos ir O- 
landijos, kurių laivų daugiau
sia kanalu praplaukia.

Panašiai buvo pasielgta, kai 
JAV diplomatų judėjimo laisvę 
suvaržė Rumunija ir Vengrija.
SULAIKOMAS IRANUI

GINKLŲ TIEKIMAS
VVashingtonas. — Valstybės 

Departamentas paskelbė, jog 
kol kas sulaikomas tolimesnis 
ginklų tiekimas Iranui, nes Mo- 
ssadeh vyriausybė dar nepasi
rašė tuo reikalu sutarties. JAV 
pasiuntinys Teherane daro žy
gių šiam reikalui sutvarkyti. 
Kai sutartis bus pasirašyta, I- 
rano aprūpinimas ginklais bus 
vėl pradėtas.

Pagal užsienio paramai įsta
tymą, tą paramą gaunantieji 
kraštai turi išpildyti tam tikras 
sąlygas— pasižadėti siekti tai
kos, stengtis sumažinti tarp
tautinį įtempimą, remti Vaka
rų gynybą, tinkamai panaudo
ti gautą paramą ir t.t.

iš Čekoslovakijos, kur buvę 
laikomi Pragos kalėjime.

Ligi šiol dar nėra paaiškėjusi 
jų dingimo paslaptis. Buvo ma
nančių, kad jie savo noru pa
bėgo į komunistų valdomus 
kraštus. Bet taip yra nuomonė, 
kad jie pateko į komunistų 
spąstus, ir buvo pagrobti.

JAV DALINIAI BUS APMO
KOMI ATOMINIO KARO 

TAKTIKOS
Heidelbergas. — JAV armi

jos Vokietijoje vadovybė pa
reiškė, jog karo atveju Sovie
tai gali panaudoti savo atomi
nes bombas tiek prieš svarbius 
strateginius taikinius už fron
to, tiek taktinėse operacijose 
pačiame fronte. Dėl to JAV ar
mija tiek namieje, tiek ir Vo
kietijoj bus apmokoma atomi
nio karo taktikos. Ligi šiol vy
kusiuose manevruose dar nebu
vo įtraukta klausimas, kad 
priešas gali panaudoti atominę 
bombą taktiniams tikslams. 
Bet ateity visi JAV daliniai 
Vokietijoje bus apmokomi, kaip 
saugotis atominio puolimo, 
šiuo metu JAV turi Vokietijoj 
200,000 kautynėms paruoštų 
karių, o 50,000 kitų saugoja 
susisiekimo linijas nuo Vokieti
jos ligi pat Prancūzjos uostų.

ATĖMĖ VOKIEČIŲ FIR
MOMS PARAMĄ

Bonna.— Amerikiečių parei
gūnai Vakarų Vokietijoje pa
skelbė, jog 42 vokiečių fir
moms atimta amerikiečių ū- 
kinė parama ,nes yra duome
nų, kad jos nelegaliai prekiau
ja su komunistiniais kraštais. 
Tai padaryta ryšium su ameri
kiečių pastangomis sutrukdyti 
kariškai svarbių medžiagų iš 
Vakarų siuntimą už geležinės 
uždangos.

SIRGTI NELEIDŽIAMA
Magdeburgas. — Sovietinės 

Vokietijos zonos socialinio ap
rūpinimo įstaiga paskelbė nau
jas ligonių nuo darbo atleidimo 
taisykles. Jose nurodoma, jog 
iš darbo pasitraukti darbinin
kas gali tik tuo atveju, jei dar
bo jėgos inspekcija randa, kad 
darbininko pajėgumas dirbti y- 
ra sumažėjęs 75' '< ir išduoda 
ligos pažymėjimą. Visi kiti li
gos pažymėjimai laikomi nega
liojančiais.

Atstovu rūmu ginkluotu pajėgu komitete buto svarstoma visuo
tinio karinio apmokymo klausimas. Čia matome (iš kairės i dešinei 
komisijos narius National Security Training Commission pirm. J. 
VVadsuorth, gen. McClain ir admir. Kinkaid .Wadsworth pareiškė, jog 
visuotinio karinio apmokymo įvedimas sutaupytu miiiardus.

KEFAUVER NORI KANDIDATUOTI 
J PREZIDENTUS

VVashingtonas. — Senat. E. 
Kefauver pusę valandos kalbė
josi su prez. Trumanu ir po to 
spaudos atstovams pareiškė, 
jog vasario 1 d. paskelbsiąs sa
vo politinius planus. Senatorius 
nurodė, jog jis laikęs reikalin
gu dalyku pirmiau pasikalbėti 
su partijos galva, o tik tuomet 
padaryti tam tikrus paareiški- 
mus. Ar prezidentas Trumanas 
pritarė Kefauver planams, nė
ra žinoma. Spaudos atstovams 
senatorius tik nurodė, jog 
Trumano nutarimas kandida
tuoti arba nekandidatučti tu
rėsiąs įtakos jo apsisprendi
mui. bet tai nebus vienintelis 
dalykas, kuris jo apsisprendi 
mą galutinai nulems. Konfe
rencijos pas Trumaną metu 
Los Angeles buvo atidaryta 
Kefauver rinkiminės kampani
jos būstinė. Pats senatorius į- 
sitikinęs, jog visuomenėj esą 
pakankamai pritarimo jo kan
didatūrai į prezidentus.

Prez. Trumanas yra pareiš
kęs, jog dėl kandidatavimo at
einančiuose rinkimuose jis jau 
apsisprendęs, bet savo nutari
mą paskelbsiąs tik bent kiek 
vėliau.

• JAV atstovas Jungt. Tautų politiniam komitete pranešė, 
kad JAV įteiks naują smulkiai išdirbtą nusiginklavimo planą, kai 
tik naujai sudaryta nusiginklavimo komisija pradės darbą. Sovie
tų pasiūlytą nusiginklavimo planą JAV laiko nepriimtinu.

• Vakarų sąjungininkai nutarė atidėti 14 dienų Atlanto Ta
rybos konferenciją, kad būtų laiko paruošti galutinius Europos 
armijos planus ir juos priimti.

• Sueze paskutinėmis dienomis įvyko visa eilė susirėmimų 
tarp anglų ir egiptiečių partizanų. Dėlto anglai stipriomis pajė
gomis pradėjo akciją, užimdami du kaimus, iš kurių jie buvo pul
dinėjami. Juose paimta į nelaisvę ir ten sutelkti apie 160 Egipto 
policininkų, tarp jų ir vienas policijos generolas, kurie kaltinami 
vykdę vadinamų laisvės batalijonų apmokymą.

• Senatorius Eastland įteikė projektą, kuriuo siūloma kraš
to saugumo tikslu “disciplinuotus komunistus” tuojau uždaryti į 
koncentracijos stovyklas. Tokių skaitoma apie 50,000, kurių 20,- 
000 yra aiškūs Maskvos agentai.

• Savo pranešime kongresui apie krašto ūkinę padėtį prez. 
Trumanas pasiūlė $5000.000.000 padidinti mokesčius ir sustiprinti 
kainų kontrolę. Prezidentas nurodė, kad, mokesčių nepakėlus, su
sidarytų pavojingas deficitas. Kongrese nuotaikos yra prieš mo
kesčių kėlimą.

• Grįžęs iš Tolimųjų Rytų. New Yorko arkiv. kardinolas F. 
Spellmanas sustojo Romoje ir buvo du kartu priimtas Pijaus XII. 
Manoma, jog pasikalbėjimuose buvo paliestas ir JAV pasiuntinio 
Vatikanui skyrimo klausimas.

• Visiems kitiems nepavykus sudaryti naują prancūzų kabi
netą, prezidentas šias pareigas pasiūlė radikal-socialistų atstovui 
E. Faure. Turima vilties, kad jis gaus parlamento pasitikėjimą.

• Respublikonų atstovas Nevv Yorko valstybės parlamente 
įteikė projektą, kad narkotikų platintojams už pakartotinį nusi
kaltimą būtų taikoma mirties bausmė.

Gen. MacArthur nekandida
tuoja

A. Snell, kuris buvo pasiry
žęs imtis akcijos išstatyti gen. 
MacArthuro kandidatūrą į 
prezidentus, paskelbė savo už
simojimo atsisakęs. Kandida
tuoti nenorįs pats generolas.

SUIMTAS DAR VIENAS 
GOTTVV ALDO DRAUGAS
Viena. — Gautomis iš ko

munistinės Čekoslovakijos ži
niomis, aukšti komunistų pa
reigūnai čia ir toliau tebesui- 
minėjami. Neseniai suėmus ar
timą prez. Gottwaldo draugą 
ir bendradarbį R. Slansky, da
bar suimtas vėl kitas geras 
Gottualdo draugas gen. G. 
Hruska. Hruska yra suvaidinęs 
nemažą vaidmenį, komunis
tams pagrobiant Čekoslovaki
joje į savo rankas valdžią. Jis 
tarnavo Sovietų armijoje pus
karininkiu. bet 1945 m. grįžo 
į Čekoslovakiją ir pasidarė ko
munistiniu parlamento atstovu, 
o vėliau buvo pakeltas ir į čekų 
armijos pulkininkus. 1948 m. 
jis buvo pakeltas į generolus ir 
jam buvo pavesta komunistinės 
propagandos armijoje priežiū
ra.

ŽINIOJ
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Kviečiame visus atsilankyti j Lietuvos scenos darbuotoju rengiamą
»■

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŠALME — 5 V. PO PIETŲ

I

vertina 
vieningą

JAV \icek<>n*uia* llenrv 1- lleyinan išduoda vigą lenkui Jan I>e- 
nisieuicz. jo žmonai XV andai ir ju dukrelei Kr- s tinai (nuotraukoje 
nesimato). Tai yra paskutiniai Iii* iš Britu zonos, gavę vizas pagal 
Df įstatymą, kurio galiojimas pasibaigė l»5l m. gruodžio 31 d. Vi
za buvo išduota prieš imt vidurnaktį. Viso pagal tą įstatymu buvo 
išduota vizų, lietuviams atiteko apie SC.tMM.

VASARIO 3 D.

DARBININKAS

Malonus 1 i e t u v i - e
savo dosnia auka paremk

NAUJĄJĮ LIETUVIŲ RELIGINI, TAUTINI BEI KULTCR1NJ CENTRĄ

Naujausio tipo rusu sprausniinis lėktuvas, imsiebėtas skraidant 
Lenkijoje. Varomas yra dvieju turbininiu motoru. Fotografuota iš 
piešinio.

Kariniai pratimai sniego |>adeiigtuos< (Rieke] Mea-
dovvs. Cal.l. Pratimu* atlieka kariai, numatyti kovoms Korėjoje.

Jūrininkams nėra lengva traukti valtį į krantą, bet jie tai daro 
dėl savo krašto gerovės. Kiekvienas pilietis taip pat padeda savo 
kraštą stiprinti ir ginti, jei reguliariai perka (S Defense Bonds.

KITUOSE ĮŽIŪRI IR KRISLĄ

KAS NAUDOJASI LIETU 
VOS IŽDO PINIGAIS?

Tam tikrais išskaičiavimais 
ir sumetimais dažnai esame 
peidėtai jautrūs vieniems da
lykams. o dantis sukandę tyli
me dėl kitų. Kai kas. pvz.. Cle- 
velando “Dirva”, dabar daug 
triukšmo kelia dėl visuomenės 
suaukotų aštuonių dolerių ta
riamai neteisėto
Alto kasos. Skaitydamas tuos 
dažnus pasisakymus, taip ir 
matai, jog čia specialiai kanda
ma Altui, nes šis kandimas da
bar eina į "Dirvos” siekimus. 
Bet ta pati "Dirva" rūpestingai 
tyli dėl kitų pinigų, prie kurių 
prieina jai artimi žmonės.

Taigi visi žinome, kad Lie
tuvos iždo aukso fondas yra 
pervežtas į Ameriką. Tai yra 
visos tautos turtas. Taip pat 
žinome, kad juo kaikas ir nau
dojasi. Tačiau niekas lietuvių 
visuomenei ligi šiol nepasako, 
kas yra tie išrinktieji.

Daug garbingų ir nusipelniu
sių žmonių šiandien kasdieninę 
duoną turi užsidirbti fabrike. 
Tarp jų turime savo universite
to rektorių, profesorių, rašyto
jų. menininkų ir kt. Tautą už

Tremty atsikūrusi mūsų 
skautija pabiro po visą pasau
lį. Tačiau Pasaulio Lietuvių 
Skautų Sąjunga neapjungia 
viso tremty skautavusio jauni
mo ir negauna naujo prieaug
lio. Daug patyrusių skautinin
kų ąebegrįžta į skautų sąjūdį ir 
nebeteikia jam savo įnašų. 
Daugis skautiško jaunimo pa
metė skautavimą ir perėjo į 
kitas jaunimo org-jas. L. Skau
tų Brolija labai sumažėjo. Joje 
pasigendama dvasingumo, ini
ciatyvos, veržlumo, metodišku
mo. Tuo tarpu Tėvynėje ir 
tremty skautai gražiau pasi
reikšdavo ir nevienu atveju 
pirmaudavo kilniais savo dar
bais. Vieni skautavimą sveti
moje aplinkoje laiko žalingu ar 
net pavojingu mūsų tautai. Ki
ti pesimistiškai žiūri į mūsų 
skautiją ir nesitiki jos nuopel- 
ningumo. Šiomis problemomis 
sielojasi tiek jauni skautai, tiek 
seni jų vadai.

Į skautų org-ją įstoja vaikai 
nuo 7 amž. Todėl esamų ir bū
simų skautų tėvams taip pat 
labai rūpi šios org-jos idealin- 
gumas ir nuopelningumas. Kai 
mūsų tauta naikinama, o jos 
jaunuomenė svetur atsiduria 
nutautimo ir kt. pavojuose, 
skautų org-jos reikalingumas 
yra neabejotinas. Kas iš lietu
vių augštai įvertina idealius 
skautus, tas trokšta, kad ši 
org-ja gyvuotų ir ugdytų dvasi
nių vertybių mūsų tautai. Prieš 
33 metus skautiškas sąjūdis 
prigijo Lietuvoje, kai neturėjo 
patyrusių vadovų, sk. litera
tūros. lėšų ir t.t. Dabar šis dar
bas turėtų būti žymiai lengves-

Koncertas rengiamas sergantiems New Yorke ir Europoje lietuviams scenos darbuoto
jams paremti.

Programoje dalvauja:

BARBARA DARIAS. VINCE JONI SKAITĖ, ALGIS BRAZIS, AL 
VASILIAUSKAS, “AITVARU” KVARTETAS, J. STI KO radijo valau- 
dėlės choras, Operetės choras.

Po programos — šokiai.

Skaitytojų balsai
griuvo baisi nelaimė, tad ir jie 
susitaikė su savo likimu.
Gediminas Galva savo straips

nyje, įdėtame sausio 8 d. 
"Draugo” 5 nr., kelia teisingą 
mintį, kad "lietuvių tautos pi
nigais tegali naudotis tik dir
bantieji jos naudai.” Bet šitie 
žmonės paprastai yra tokie 
kuklūs, kad jiems nė į galvą 
neateina, jog dar yra kažkoks 
iždas, iš kurio galima būtų ką 
nors gauti. Užtat netrūksta to
kių. kurie įsivaizduoja esą “ne
pamainomi” ir įvairių titulų pa
vidalu skverbiasi prie tautos 
pinigų. Štai kodėl iškyla atsa
komybės klausimas, apie kurį 
savo straipsnyje kalba jau čia 
paminėtas Galva:

"Nesidomiu. kuriuo būdu 
Lietuvos aukso palūkanos bu
vo išgautos. Manęs ir jūsų ne
domina. ar mūsų atstovas Wa- 
shingtone panaudojo teisingą 
formalinį adresą tiems pini
gams išprašyti. Tačiau šiuo at
veju dviejų nuomonių negali 
būti, kad mūsų atstovas daro 
nusikaltimą pasisavinęs valsty
bės organų prerogatyvas toms 
sumoms išgauti ir joms paskir
styti. Jei sumų parūpintojas ir 
gavėjai tiki į Lietuvos atkūri
mą, jie taip pat turi tikėti ir

j teisingumą, kuris turės 
skirti pelnus nuo grūdų.”.

Klausimas yra svarbus, 
gerai, kad išdrįsta pagaliau jį 
iškelti. Triukšmaujant dėl kris
lo, negalima gi tylėti dėl paties 
rąsto. Reikalaudami atsako
mybės iš vienų, tuo pačiu pa
grindu jos reikalaukime iš vi
sų, nes Lietuvos iždo pinigai 
yra lygiai mums tokie bran
gūs, kaip ir pačios visuomenės 
tautos labui sudėtos lėšos. As
meninės simpatijos ar partiniai 
nusiteikimai čia negali turėti 
jokios reikšmės. Amicus Plato, 
sėd magis amica veritas —nors 
Platonas ir draugas, bet dides
nis draugas turi būti tiesa.

SL Barzdukas

KODĖL TIK VIENAM?
Spaudoj teko pastebėt? mi

nint, kad buvęs Lietuvos įga
liotas ministeris prie Italijos 
vyriausybės St. Lozoraitis 
gaunąs iš atšaldytų Lietuvos 
valstybės fondų algą, kaip bu
vęs kitkart Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris. Besikalbant 
su įvairiais asmenimis, tenka 
išgirsti, kad jis taip pat ir savo 
sūnų yra padaręs diplomatiniu 
tarnautoju, kuris taip pat gau-

f

nąs nemažą algą. Neseniai St. 
Lozoraičiui buvęs nupirktas ir 
pasiųstas j Europą net bran
gus automobilis.

Šie dalykai visuomenėje ke
lia eilę neaiškumų. Pirmiausia, 
daug kam kyla klausimas, ar 
tos žinios yra tikros. O jei jos 
tikros, ir vienam buvusiam Lie
tuvos valdininkui mokama, 
kaip girdėti, gana stambi alga, 
tai ar ji mokoma tik jam vie
nam, ar ir kitiems buvusiems 
Lietuvos valdininkams. Man 
atrodo, kad St. Lozoraitis yra 
toks pat dabar be jokių parei
gų buvęs Lietuvos valdininkas, 
kaip šimtai kitų. Kodą jis tu
rėtų būti išskirtas? Jei jau mo
kama vienam, tai lygiu pagrin
du turėtų būti mokama ir vi
siems kitiems. Bet apie tokius 
mokėjimus neteko niekur gir
dėti.

Tremtyje yra žymiai daugiau 
ir Lietuvos valstybei ir lietuvių 
tautos kultūrai nusipelniusių 
asmenų. Kiti ir dabar net labai 
sunkiomis sąlygomis tą darbą 
tebetęsia, kai tuo tarpu St. 
Lozoraitis, nič nieko nedirbda
mas, gauna pinigus. Ar nebūtų 
tiksliau, jei jau yra šiek tiek 
lėšų, paremti tuos, kurie dirba 
tikrai rimtą ir tautai reikšmin
gą darbą arba, visas savo jė
gas praeity paaukoję Lietuvos 
labui, šiandien jau nebepajėgūs 
dirbti ir turi tremtyje vargti 
didelį vargą.

Būtų gera, kad tie dalykai 
būtų mūsų visuomenei plačiau 
paaiškinti, tuomet neliktų pa
grindo kalboms, kad ne visuo
met tiksliai panaudojamos net 
ir tos nedidelės lėšos, kuriomis 
Lietuvos pareigūnai gali dis-

ponuoti, kai tuo tarpu reikalų 
yra daugybė.

Tikiuosi, kad savo laikrašty
je Tamstos rasite vietos šiam 
reikalui plačiau paaiškinti.

J. Nrs., 
Brooklynas

Redakcijos pastaba. Mums 
būtų sunku ką nors šiuo klau
simu plačiau paaiškinti. Ne
bent tiek, jog, kiek mums ži
noma, tokia alga St. Lozorai
čiui iš tikro mokama. Bet ko
dėl jam suteikta pirmenybė, 
galėtų paaiškinti tik tie, kurie 
šį dalyką tvarko.

nis. Juk išeivijoje yra apie 1000 
patyrusių vyr. amžiaus skautų, 
skautininkų ir akademikų 
skautų! O jaunų skautų, tiek 
maža. Tai nenormalybė! Šios 
jėgos reikia įjungti į organi
zuotą idealistinį darbą visuose 
kraštuose, kur ftk šių jėgų ir 
liet, jaunuomenės yra. Tuomet 
skautiškoji mokykla apjungtų 
tūkstančius vaikų bei jaunuo
lių ir teiktų tėvams progų gėrė
tis savo vaikų skautavimo pa
sėkomis. Tai yra ir įmanoma ir 
reikia to siekti.

Jau kurį laiką daug sk. va
dovų atsišaukia į mane, kaip į 
asmenį, kuris Lietuvoje sk. są
jūdį pradėjo ir eilę metų veikė 
sunkiose sąlygose. Skautinin
kai iš įv. miestų ir kraštų ra
gina mane kandidatuoti LSB 
Garbės Gynėjo, vyriausio skau
tininko ar PLSS p-ko parei
goms. Esu pasiryžęs pagelbėti 
LSBr-jai, kuri yra visos PLSS 
kamienas.

Dabar eina LSB vadovybės 
organų rinkimai. Prieš pat Ka
lėdas rinkimų komisijos atsi
klaustas. sutikau kandidatuoti 
vyriausio skautininko parei
goms su sąlyga, jei VS pava
duotojo pareigoms kandidatuo
tų vyr. sktn. Antanas Saulaitis. 
Jis yra išmaningas, patyręs ir 
sumanus skautas vadas—auk
lėtojas. rašytojas ir labai ener
gingas veikėjas. Tokį jį pažįs
tu nuo 1924 m. Tačiau past. 
laiku A. Saulaitis visą savo e- 
nergiją aukoja Amerik. Lietu
vių Bendruomenės kūrimui. Be 
abejo, tai didis ir kilnus dar
bas. Bet jaunuomenės auklėji
mas šiandie yra pirmaeilis tau
tos reikalas ir patyrusių auk
lėtojų uždavinys. Visą savo 
amžių skautu išbuvęs ir paruo
šęs šimtus sk. vadovų, A. Sau
laitis yra labai reikalingas LSB 
pažangumui ir gerui.

Šiais reikalais susirūpinti 
skatinami visi sk. vadovai ir 
skautininkai, kurie liko ištikimi 
Lietuvos skauto idealams ir 
kuriems rūpi, kad LSB ugdytų 
skaisčių asmenybių laidas tar
nauti Dievui. Tėvynei ir Arti-’ 
mui. Kadangi minimo kandida
tai buvo pervėlai ;>asiūlyti, bū
tų naudinga rinkimų treminas 
atidėti kuriam laikui. Svarbios 
visuomeninės ir pedagoginės 
organizacijos vadovybės rinki
mai neturėtų būti daromi pa
skubom ar laikomi kaip neiš-

vengiama formalybė. Skautų 
vadovams reikia duoti laiko 
rimtai apsvarstyti savo proble
mas, reikalus ir kandidatūras, 
kad savo balsais jie galėtų nu
lemti LSB ateitį.

Vyr. sktn. A. Saulaitis ir 
augščiau pasirašęs .išrinkti mi
nėtoms pareigoms, tegalėtų 
ryžtis sutelkti skautines jėgas 
bendram darbui ir jį vystyti 
pagal PLSS statutą ir lietuviš
kosios skautystės pagrindais 
bei tradicijomis. Tuo atveju ki
ti visuomenininkai ir pedagogai 
gal negalvotų apie lygiagrečių 
jaunuomenės auklėjimo org-jų 
steigimą. Tada Lietuvos Skau
tų Brolijaa turėtų progų tapti 
vienintele liet, berniukų auklė
jimo org-ja. Skautams tektų 
pastangas derinti su savo idea
lais. o veikimo išdavomis patei
sinti tėvų ir visuomenės pasiti
kėjimą ir viltis. Visi idėjiniai 
broliai, kurie trokšta mūsų 
.jaunuomenę auklėti pagal pe
dagoginę lietuviškosios skau
tystės sistemą, kviečiami į vie
ningą darbą. Budėkime!

Malonus lietuvi
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PRIE BALTIJOS MARIŲ
Nepriklausomybės laikais lietuvių tauta buvo atgavusi dalį 

savo žemių prie Baltijos marių — vadinamąjį Klaipėdos kraštą. 
Lietuvių patriotų krauju jis buvo išvaduotas iš ilgos nelaisvės 
1923 metų pradžioje. Nuo to meto ir gavo tą naują vardą, kuriuo 
tebuvo vadinamas tik pats uostas prie Kuršių marių sąsmaukos. 
Ligi pirmojo Didžiojo karo retai kas tą kraštą kitaip tevadino, 
kaip Mažąją Lietuva. Ji siekė dar toli už Nemuno vagos visu gin
tariniu Baltijos marių krantu. Ir pačių vokiečių raštuose tos lie
tuviškos pamario žemės, ėjusios net už Karaliaučiaus, buvo ilgai 
vadinamos tiesiai Lietuva, ir tai nevisai dar senais laikais, kol 
buvo prigydytas Rytprūsių pavadinimas. Klaipėdos sritis, atite
kusi Nepriklausomai Lietuvai, sudarė tos Mažosios Lietuvos tik 
nedidelį rėžį, patį šiaurinį, bet gamtos atžvilgiu ir patį gražiausi: 
su Nemuno žiotimis, dalimi Kuršių marių ir vėjo suneštomis ko
pomis. Retai kur Europoje galėjai aptikti tokį nuostabų gamtos 
kūrinį — pustomo smėlio ir taškomo vandens žaismą.

Tačiau istorijos žaismas, kuris tą gintarinį Baltijos krantą 
vėtė ir mėtė, lietuvių tautai buvo ir skriaudus ir griaudus. Visas 
tas Baltijos pamarys yra nulaistytas lietuvių tautos krauju, nes 
ilgus metus čia buvo kovojama už jos laisvę, gyvybę ir garbę. Tos 
kovos sulaikė germanus prie Nemuną vagos, bet iš abiejų jos pu
sių, prie pat žemupio, paliko daug lietuvių po sunkia vokiečių ver
gija. Ilgus amžius jie išlaikė vis dėlto ir savo kalbą ir papročius.

Kai didžioji lietuvių tautos dalis buvo slegama caro letenos, 
iš Mažosios Lietuvos į ją ėjo padrąsinimas ir buvo teikiama 
prieglobstis lietuviškai knygai ir Lietuvos kovotojams. Tos bend
ros kovos buvo atkūrusios Nepriklausomą Lietuvą ir išvadavu
sios dalį vokiečių pavergtųjų. Laisvos Lietuvos prieglobstyje Klai
pėdos kraštas žymiai lietuviškėjo ir stiprėjo, nors nacių vokiečių 
buvo visomis priemonėmis trukdoma, griebiamasi net įvairių 
provokacijų. Vis dėlto Lietuva savo ramumu ir nuosaikumu at
laikė. Hitleriui neliko nieko kito, kaip griebtis jėgos, pasiryžus 
mestis' į antrąjį Didįjį karą. O jo metu ir visa Lietuva neteko lais
vės.

Šiandien visos lietuvių tautos žemės, ir Mažoji ir Didžioji 
Lietuva, gyvena sunkias dienas po maskolių jungu. Jie žymią da
lį Mažosios Lietuvos yra net rusiška Kaliningrado sritimi pada
rę. Tai rodo, kad bolševikinė Maskva žioja visa, ką tik apima, iki 
tie Stalino nasrai vieną kartą susičiaups, kaip jie susičiaupė ir 
Hitleriui. Tada bus viena Lietuva, nei maža nei didelė, bet pa
kankamai didelė susirinkti visiems jos vaikams prie Baltijos ma
rių.

Aš nueisiu ant kalno, 
Pažiūrėsiu į jūras, < 
Kur vanduo liūliuoja, 
Levendrėliai siūbuoja.

(Liaudies daina)
Mūsų laivas, nešdamas kelis 

šimtus moksleivių, atpūškė į 
Nidos uostą vakare. Prieblan- 
dose matėm išsiręžusias kopų 
kupras. Tolumoje švokštė pu
šelės, susiliedamos su bangų 
šlamesiu, o mūsų daina skar
deno visose mariose. Paskui 
ant kranto susikūrėm laužą. 
Aplinkui šoko jaunimas taip 
gyvastingai, kaip tos liepsnos. 
Susirinko žvejai ir žiūrėjo, 
kaip šišion lietuvininkai links
minasi. Iš viešbučių atėjo sve
čiai užsieniečiai ir negailėjo 
mum šiltų žodžių.

Rytmety anksti kilom ir bė
gom prie marių. O jos spindėjo 
lyg stiklas ir tirpo tolumoje. 
Bridom į vandenį, prausėm 
veidus ir, prisiminę dainas, jas 
siuntėm mieliem vandenim ir 
tekančiai saulei.

Šoko ji iš tolimų pušynų, 
nuraudus ir dangstydamasi 
pūkiniu debesėliu. Tuoj iki mū
sų ištiesė aukso tiltą, mus svei
kindama. Tuo taku ir pati len
kėsi į marias, prausėsi skaistų 
veidą, ir visi vandenys degė 
saulėtekio ugnyje.

Pakilo saulė, nešdama dai
nas ir kelionės džiaugsmą. Ke
liavom per pušynus, per smėly
nus, suradome žvejų kaimus ir 
juos sveikinom daina. Jie mum 

Žvejų buvai Baltijos pamaryje.

mojavo savo lengvom burėm, 
bičiuliškais veidais. Keliavom 
aukštyn ir aukštyn Neringos 
juostą. Kairėje siūbavo Balti
ja, nerami ir sušiurpinusi ban
gas. Tolumoje plaukė laivas, 
užsikišęs už kamino melsvą dū
mų puoštą, ir suko į Klaipėdos 
uostą.

Ak, tai Klaipėdužė, dainom 
apdainuota. Ten išplaukia žve
jai su tinklais į jūrą, ten laivai 
atveža meironėlių. Ir mes sku
bėjom į ją, valandėlei sustoda
mi Juodkrantėje, pajūrio kran
tuose, pasisveikindami su brie
džiais.

•

Vargu kitur jauti tiek meilės 
tom pušelėm ir paprastam smė
liui, kaip keliaudamas pajū
riais. Vargu kitur gyveni tokį 
gilų džiaugsmą, kaip ten, kur 
vėjas švilpauja linksmas dainas 
ir jūra taikingai ošia. Jauti vi
są praeitį, kaip čia prie Kuršių 
marių ir ten toliau už Tilžės, 
už Ragainės, net iki pat Vislos, 
prūsai ir lietuviai savo krauju 
pašventino šitą žemę. Tai var
go žemė, tai vargo tėvynė.

Kai taikios prūsų gentys kū
reno ugnį romuvoje, atėjo iš 
pietų germanai - kryžiuočiai ir 
brovėsi žingsnis po žingsnio gi
lyn į krantą. Jie pavergė lietu
viškąsias gentis. Čia siautė ma
rai, naikindami žmones. Čia 
vėliaus atsikraustė net iš Pran
cūzijos. Šveicarijos, Škotijos ir 
iš Lietuvos žmonės, kad pripil

dytų tuščią erdvę. Sunkioj bau
džiavoj slinko juodžiausi am
žiai. Lietuvis čia negalėjo mo
kytis, būti amatininku. Jis tu
rėjo tik tarnauti vokiečiui dva
rininkui. Išmirė mūsų gentys 
prūsai, nepalikdami jokio kul
tūros paminklo. Germaniška 
galybė malė iV lietuvius. Didelė 
jų dalis pasidavė germanų dva
siai ir nuėjo jiems tarnauti, bet 
giliuose žvejų kaimuose, ūki
ninkų namuose išsilaikė lietu
viškas žodis ir jo dvasia.

700 metų vergija slėgė šitą 
kraštą, svetimos kultūros vei
kė mūsų brolį ir savitai sufor
mavo jo charakterį. Kai su juo 
kalbi, klausaisi jo tarmės, vis- 
tiek jauti, kad jis tau be galo 
artimas, kad jis tavo brolis. Ir 
kai jis pasakoja apie Tilžę, 
Rambyną ar Jsrutę, jauti, kad 
kalba apie mūsų bendrą tėvy
nę.

Dalį šios Mažosios Lietuvos 
— Klaipėdos kraštą — buvom 
išvadavę. Jis kas metai skleidė
si ir klestėjo, gyviau įsiliejo į- 
mūsų tautos gyvenimą, bet 
Hitleris vėl išplėšė iš mūsų, o 
dabar M. Lietuvą mindo ir 
purvina maskolių batai.

Prisimindami jo išvadavimą, 
mintim keliaujame į tą pajūrį, 
kur gintarais nubarstyta pa
krantė, kur levendrėliai siū
buoja, ir reiškiama viltys, kad 
bus išlygintos visos skriaudos 
ir anos lietuviškos sritys su
grįš Lietuvai. A. D.

Iš Rusnės
Lšbėg išbėgo
Iš Rusnės kiemo 
Du jaunu žvejytėliu.

Jie leido leido
Plonus tinklelius
Bodumo vidurėly.

O ir sugavo
Dyvnais tinkleliais
Du jūrų veršiukėliu.

—Oi drauge, drauge,
Drauguži mano, 
Kas tai dyvų žuvelė!

Oi ir supyko
Bangų dievaitis.
Pakilo šiaurės vėjas.

— Oi drauge, drauge, 
Drauguži mano, 
Mesk aukso inkarėlj!

Tegul terita
Bangpūtis valtį
Ant aukso inkarėlio.

— Oi drauge, drauge, 
Drauguži mano. 
Lipk masto viršūnėlėm’

Rasi matysi
Kopų kalnelį
Ir laibąsias pušeles.

Klaipėdos krašto

PAVERGTOJE
• Kratosi komunistų spau

dos. Prieš Naujus Metus “SL” 
skėtrojosi, kad net “Tiesos” ir 
kitų komlaikraščių platinimas 
šlubuoja. “Ypač liūdna padėtis 
kai kuriuose rajonuose, kaip 
Zarasų. Širvintų, Trakų, Duse
tų ir k. Negeriau ir Kauno, 
Jurbarko, Prienų, Šeduvos. 
Tauragės rajonuose. Prenume
ratoriai negauna laikraščių iš
tisais mėnesiais. Blogai eina ir 
prenumeratų rinkimas.”, — 
skundžiasi okupantų organas.

Bet ne ten ieškoma neskai- 
tvmo priežasties. Tikroji prie- 
žastiis — žmonės nemėgsta 
kom. spaudos. Todėl okupantų 
organas įspėja: “partijos orga
nizacijos turi pasirūpinti, kad 
sritims ir rajonams nustatyti 
tiražai būtų pilnai realizuoti.” 
Lš čia ir aiškėja visų komunis
tinių tiražų paslaptis: taip nu
statyta, o prenumeratos ap-

kiemo
— Nei matau kopų,
Nei kopų kalnų.
Nei laibųjų pušelių.

Aš tik matau
Mergelę savo
Po pušyną vaikščiojant.

Žals vainikėlis,
Gelsvos kaselės,
Žalių raštų žiurstelis.

Kad įmanyčiau.
Pusiau dalyčiau
Žalių raštų žiurstelį. ♦

Vieną puselę f
J skrynią dėsiu, ♦
Antrą į velukėlę. ♦

♦

— Oi drauge, drauge, ♦
Drauguži mano, J
Katrul suksi valtelę? !

Ar ant Pakalnės, i
Ar ant Vorusnės, Į
Ar ant Rusnės kiemelio? |

Rusnės kiemelis Į
Kaip Klaipėdužė, i
Čia bėga su valtelėm. I

Rusnės kiemely I
Aug man mergelė, i
Ten rimst mano širdelė. I

liaudies daina

LIETUVOJE
mokamos iš žmonių išluptais 
pinigais (vadinasi, “valdžios”). 
Valdžia rašo, valdžia platina, 
valdžia tegu ir skaito. Kad 
žmonės labiau skaitytų, nepa
deda nei 170.000 agitatorių.

• S. Libermanas nusiskun
džia, kad daugely kolchozų 
vartojamos netikslios taisyk
lės. Tik vienam Užvenčio rajo
ne jų rasta 616. Kai buvo pa
prašyta jas atremontuoti, ž. ū. 
ministerio pavaduotojas Kalco- 
vas ant to prašymo uždėjo re
zoliuciją “J bylą”. Atseit, “vis
kas tvarkoj,” nors, “SL” ma
nymu. negeriau ir vietos pra
monės ministerijoj, ši ministe
rija jau dveji metai žada skirti 
lėšų įsigyti kontrolės įran
kiams, bet jų vis nesuranda 
Drobnio suvestame 1.530 mil. 
rublių biudžete.

(SL—Litovskaja Litva, T— 
Tiesa). A. Pk-nis

/

KAROLIS MILKOVAITIS

IŠ NAMU
A

Naglio kalno užuovėjoje 
stūksojo sena, rūpestingų ran
kų tvarkoma Butkūnų sodyba. 
Jos žemė vakaruose siekė jū
rą, o rytuose glaudėsi prie Lie
pojos vieškelio. Dar gyvas bū
damas, senasis Butkūnas tokia 
savo sodybos vieta dažnai pasi- 
girdavęs.

— Lietuva prasideda mano 
žemėje, — pasididžiuodavęs jis, 
geromis progomis nugėręs 
stikliuką.

Palangos, vaizdą butkūnie- 
čiams užstodavo apskritkepu- 
ris Naglio kalnas, pasipuošęs 
septyniomis vienišomis puši
mis viršūnėje. Tik paėjėjus ke
liuku, vedusiu iš sodybos į Lie
pojos vieškelį, arba išėjus lau
ko dirbti, galėdavai per seną
sias Palangos trobeles, išvysti 
bažnyčios bokštą.

Ir šis kalnas senajam Butkū- 
nui teikdavo garbės. Nuvažia
vęs į Darbėnų, Kretingos ar 

• Klaipėdos turgų ir gerai par
davęs arklį, bekoną ar kviečių 
centnerį, jis senu papratimu, 
atsisveikindamas pirkėją, pa
kviesdavo jį aplankyti Butkū
nų sodybą. Kai pakviestasis 
patenkintas paklausdavo, kur 
ją rasiąs, tai senas Butkūnas, 
kairę akį šelmiškai primerkęs 
ir rankomis gestikuliuodamas,

Fragmentas iš baigiamo 
ruošti romano “Verpetuose”

lyg stengdamasis žodžius pa
tikslinti, atsakydavo:

— Mano žemę jūros bangos 
plauna. Ar sausu keliu važiuo
si ar jūra plauksi, nepaklysi. 
Kur iš tolo išvysi aukštą kal
ną su septyniomis pušimis vir
šūnėje, suk į tą pusę, ir mane 
rasi...

Klausiamam vis tiek likdavo 
neaišku, kur gi yra ta paslap
tinga Butkūnų sodyba. O senas 
Butkūnas dešinio ūso galą pirš
tais raitydamas, jausdavosi lyg 
du zuikius vienu šūviu būtų nu
dėjęs: jis svečią užsikviesdavo 
ir, žinoma. jo nesulaukdavo. 
Jo savimylą kutendavo gerai 
nusisekęs pokštas.

Taip buvo betgi anais laisvės 
laikais, kol dar gyveno senas 
Motiejus Butkūnas. Jis mirė 
tuoj bolševikams užėjus. Nuo 
to laiko ir Butkūnų sodyboje 
daug kas pasikeitė.

Karui prasidėjus, namo grį
žo vyresnysis sūnus Juozas, 
buvęs 2-rojo pėstininkų pulko 
leitenantas. Butkūnų šeimoje 
dabar buvo tik motina su tri
mis nevedusiais sūnumis: lei
tenantu Juozu, mokytoju Fe
liksu ir Kretingos pranciškonų 
gimnazijos abiturientu Andriu
mi. Patį vyriausią sūnų Ro
bertą, 3-čio kavalerijos pulko 

kapitoną, per didįjį birželio trė
mimą bolševikai buvo išvežę į 
Sibirą.

Juozas, namie dabar vyriau
sias, tvarkė visus ūkio reikalus. 
Ūkis buvo nemažas ir darbo 
buvo daug. Samdinių Butkū- 
nai dabar taip pat neturėjo. 
Dėl to jie labai apsidžiaugė, 
kai atvyko Juozo pulko drau
gas Snaigūnas su šeima. Sody
boje pasidarė ir 'įvairiau ir dar
bo rankų pagausėjo. Snaigūnai 
talkininkavo visur, kur tik rei
kėjo. Nors senutė Butkūnienė 
draudė svečiams bet ką veikti, 
negalėjo jų nuo darbo suturėti: 
Vida Smaigūnienė ėmė trūstis 
apie namus, o jos vyras Kaje
tonas nusigriebė dalgio ir kitų 
jam neįprastų ūkio padargų.
Netrukus visi susigyveno, lyg 

vienos šeimos nariai.
Vakarais, po dienos darbų 

jūroje išsimaudę ir pavakarie
niavę, vyrai sėsdavo priean
gyje ir spėliodavo, kas toliau 
bus. Vidurio Lietuvoje sustojęs 
frontas kiek aušino išvargintus 
žmonių nervus, bet nepermato
ma ateitis slėgė visą, raudonų
jų dar neužimtą, Lietuvą. Ne
tikrumas globė ir Butkūnų so
dybą. Radijo žinios iš Maskvos 
ir Londono buvo slaptai vyrų 
gaudomos kiekvieną vakarą. 
Didžiulę pypkę dumdamas, ži
nių pamedžioti dažnai ateidavo 
ir kaimynas, patikimas žmo
gus, žvejys Stropus. Kiekvie
nas Vakarų sąjungininkų sėk
mingas žygis džiugindavo, bet 
bolševikų pasisekimai, lyg į- 

'kaitinta geležimi, degindavo 
širdis.

Palangon. lyg kokion išsi
gelbėjimo salelėn, subėgo ir 
daugiau bėgliu iš Kauno, Šiau
lių, Panevėžio ir kitų Lietuvos 
vietų. Dauguma čia skubėjo su 
slapta viltimis išsigelbėti nuo 
tremties. Jie vis dar tikėjosi 
įvyksiant kaž ką nepaprasto. 
Kas tai turėtų būti, nieks ne
galėjo tiksliai pasakyti. Gandų 
sklido įvairių ir daug. Pasku
tinėmis dienomis pasklidusi ži
nia visus ligšiolinius spėlioji
mus nustelbė. Iš lūpų į lupas ė- 
jo sensacija: Vakarų sąjungi
ninkai iš Skandinavijos per 
Baltijos jūrą kelsis į Pabaltijį, 
atidarydami čia antrąjį frontą. 
Tas gandas bene ir buvo šio 
antplūdžio priežastimi. Iš Pa
langos bėgliai niekur nesiskubi
no. Laukė, kas įvyks.

Taip slinko dienos, ir atbėgė- 
liai pradėjo su savo padėtimi 
apsiprasti. Neblogai Butkūnų 
viešnagėje jautėsi ir Snaigūnai. 
Svarbiausia, čia buvo kol kas 
ramu ir nieks tos ramybės ne
drumstė. Tik neilgai tai truko. 
Bolševikų bombone
šiams pradėjus daž
niau bombarduoti Šiaulius, Pa
langon atbėgo ir vokiškasis 
Šiaulių srities komisariatas. 
Tos įstaigos dalis pareigūnų 
buvo anksčiau Lietuvoje gyve
nę, bet 1941 metais iš Lietuvos 
išsikėlę Vokietijon. Ten, rudo
mis uniformomis apsitaisę ir 
grįžę, lietuviams rodėsi gana 
nedraugiški.

Ligšiolinė ramybė visiems 
staiga dingo. Nors gyventojų 
Palangoje buvo žymiai padau
gėję, bet gatvės ištuštėjo, žmo

nių mažai rodėsi. Pajūryje — 
nė paklydusio šuns nesimatė. 
Uniformuotųjų betgi kas kart 
vis daugiau atsirasdavo.

Vieną dieną visiems vyrams 
buvo paskelbtas įsakymas re
gistruotis apkasų darbams. 
Tai dar sustiprino žmonių įsi
tikinimą, kad anas gandas esąs 
tikras.

Kasimo darbų prižiūrėti at
vyko didelis būrys juodųjų 
kaukuolininkų ir pasienio sar
gybinių. Betgi įsakymo mažai 
kas klausė. Neklausė jo ir But
kūnų sodybos vyrai.

Okupantai šėlo iš pykčio. 
Vieną rytmetį kaukuolininkai 
ir rudmarškiniai pasipylė po 
namus, imdami vyrus prievar
ta apkasams kasti. Nemaža vy
rų išsislapstė. Butkūnų sody- 
bon net du kartus atėję kau- 
kulininkai, nei vieno vyriškio 
nerado namie. O registracijos 
sąrašai rodė, kad Būt kūnuose 
turi būti ne mažiau kaip ketu
ri vyrai. Moterims sakant, kad 
vyrai išvykę kitan miestelin, 
vienas iš rudžių piktai atšovė:

— Nuo mūsų jie niekur ne
pasislėps. Surasime!

Rytojaus dieną į Butkūnų 
sodybą, aplinkiniais keliais ei
dami, susirinko keli Kajetono 
Snaigūno ir Juozo Butkūno pa
žįstami pasitarti, kaip geriau 
patiems išsisukti ir sustiprinti 
gyventojų pasipriešinimą oku
pantams. Viltis, kad Vakarų 
sąjungininkai tikrai gali išsi
kelti į rytinį Baltijos jūros 
krantą, stiprino visų ryžtą. 
Tam jie ir susėjo prie Naglio 
kalno — nuošalioje Butkūnų 

sodyboje. Čia buvo karo avia
cijos kapitonas Kijus, iš Pane
vėžio, gimnazijos mokytojas 
Saulius, iš Šiaulių, policijos 
valdininkas Jonkus, iš Rasei
nių, gen. štabo kapitonas Ja
nulis, iš Kauno, ir Kajetonas 
Snaigūnas su Juozu Butkūnu.

Kadangi po vakarykščio 
kaukuolininkų pareiškimo buvo 
aišku, kad jie sodybą dar lan
kys, tai Feliksas ir Andrius 
Butkūnai buvo pastatyti sargy
bom pirmasis rytiniame Naglio 
kalno šlaite, antrasis — viršū
nėje, jūros pusėje.

Posėdžiavusieji nutarė išleis
ti į gyventojus slaptą krivulę, 
kuri stiprintų pasireiškusį gy
ventojuose pasyvumą ir dar 
paragintų slėptis bei visais ga
limais būdais vengti tarnauti o- 
kupantams.

Jiems besikalbant, uždusęs 
pro duris įsivertė Feliksas But
kūnas.

— Vokiečiai ant motociklo. 
—riktelėjo ir pats vėl kažin 
kur dingo.

Buvusieji pirkioje jau netu
rėjo kada slėptis, nes aiškiai 
girdėjo čia pat plerpiant moto
ciklo motorą. Juozas Butkūnas 
tuojau pasuko raktą duryse. 
Tuo momentu pro vartus kie
man įnėrė motociklas su vienu 
rudmarškiniu ir kaukuolininkų 
leitenantu. Vokiečiai, nušokę 
nuo motociklo, išsitraukė pisto
letus ir tekini puolė pre duris 
į virtuvę. Ten. tik išsigandusias 
moteris beradę. puolė prie už
rakintų kambario durų.

— Sofort aufmachen oder 
ich schiesse! (Tuojau atidary

ki, nes šausiu) — griežtai 
riktelėjo kaž kuris vokiečių.

Iš vidaus nieks neatsiliepė. 
Juozui Butkūnui vos tik duris 
užrakinus ir vokiečiams į tro
bą subėgus, jo svečiai ėmė 
ristis pro langą. Vokiečiai už 
durų niršo, spardė jas kojomis, 
grūmojo. Pagaliau ėmė versti 
duris, pečius įrėmę. Tatai ir 
ramųjį Juozą kiek paveikė. Jis 
duris vėl atrakino, bet nelai
mei dar kiek per anksti. Mat, 
kol jo svečiai movė pro langą, 
jis paskubom nusimovė viršu
tines kelnes, susivėlė plaukus 
ir sujaukė sofą, kad atrodytų, 
jog jis miegojo. Jam būtų pa
vykę nekaltą mieguistą suvai
dinti, bet jis atrakino duris 
kaip tik tuo momentu, kai Ka
jetonas Snaigūnas pats pasku
tinis, dar šoko pro langą. Gal
votrūkčiais įsiveržę vokiečiai 
dar spėjo pamatyti, kaip 
šmėkštelėjo kaž kieno skver
nas.

Kaukuolininkas vienu šuo
liu prišoko prie lango ir visa 
gerkle sugriaudė “Halt!” No
rėdamas pagauti, jis viena ko
ja šoko ant kėdės, stovėjusios 
prie lango, o kitą kėlė į palan
gę. kad galėtų iššokti į kiemą. 
Skubėdamas jis tik bato galu 
tepalietę kėdės kraštą ir visu 
savo ūgiu išsitiesė asloje.

Juozą Butkūną taip dūrė 
juokas į šoną, kad jis vos ne
prapliupo kvatotis. Bet negali
ma gi įpykusio žvėries dar dau
giau erzinti. Pavojinga. Juozas, 
kruvinai sukando liežuvį ir su
silaikė. Jo veidas švystelėjo 

(Pabaiga sek. numery)
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Gyvasis kraitis Lietuvai
Trumpais kirptais ūsais ir 

barzda vyras, kurio atvaizdą 
daug kartų teko matyti lietu
viškosios spaudos puslapiuose, 
meilia šypsena pasitiko mus 
tarpdury, kai anądien būrelis 
spaudos atstovų pasibeldėme į 
jo namus. Atrodė, patekome į 
kurį nors tikrosios, gyvosios 
Lietuvos kampelį, o ne į Eli
zabethe gyvenančio profeso
riaus Juozo Žilevičiaus butą.

Sienos nukabinėtos vienodo 
formato tamsiai rudos spalvos 
Lietuvos vaizdų fotografijomis, 
o svečių kambario sienoje mū
sų žvilgsnius surinko didžiulis 
spalvotas paveikslas. — tai 
dail. Bagdanavičiaus paveiks
las, — aiškino mums profeso
rius, — vaizduojąs 
Kęstučiu.

Žvalgėmės toliau 
rį. Čia viskas taip 
išdėstyta ir jauku 
šeimininkė tik ką būtų išėjusi. 
Šeimininkės fotografija rėme
liuose stovėjo ant staliuko ir 
atrodė, kad štai, prasivers du
rys. ir ji įeis gyva ir tokia mie
la, kaip kadaise. Deja, jau daug 
mėnesių, kai profesorius su bi
čiuliais ir pažįstamais palydė
jo ją į amžino poilsio vietą.

Įsišnekame ir klausinėjame 
profesorių apie
jo muzikinę veiklą Lietuvoje 

ir Amerikoje.
klausinėjame apie dainų šven
tes .kurių viena dabar kaip tik 
sausio 20 d. įvyksta Nevvarke 
ir kurioje jis bus pagerbtas jo 
60 metų amžiaus sukakties 
proga.

Birutę su

po kamba- 
tvarkingai 
tarytumei

B A Y O N N E. N. J
Pagerbtas Amerikos lietuvis 

Korėjoje
Neseniai gautomis žiniomis 

iš Korėjos. Eduardas Morkevi- 
čius. sūnus Morkevičių. gyve
nančių 11 \V. 35 St., Bayonne, 
N. J., buvo pakeltas j armijos 
viršilos laipsnį už pasižymėji
mą kovose prie Kumsong. Ko
rėjoje.

Jo nuveiktus darbus iškėlė jo 
viršininkas pulk. Įeit. Arnoid
M. Meirovsky. Armijos chirur
gijos dalinio patarėjas.

Eduardas Morkevičius yra 
vienas iš 7 vaikų lietuviškos 
Morkevičių šeimos. Civiliniame 
gyvenime jis buvo Port of Nevv 
York Authoritv policininkas. 
Morkevičių šeima priklauso 
prie šv. Mykolo parapijos.

Mes linkime viršilai Eduar
dui Morkevičiui Dievo palaimos 
karo tarnyboje ir netrukus lai- 

NEW BRITAIN, CONN
šeštad. mokyklos eglute

Po visos eilės parengimų at
einantį sekmadienį sausio 20. 
4 vai. popiet liet, parapijos sa
lėjo vietos šeštadieninė mokyk
la. vadovaujama K. Marijošie- 
nčs. jau nuo rudens rengiasi 
Connecticut apylinkės vaikų 
šventei, kurion suvažiuos vai
kai. jų tėvai ir mokytojai bei 
svečiai is Waterbury, Hartfor
do, Nev.- Haveno ir kt. apylin
kės miestų. Vietiniai vaikai 
vaidins kalėdinį vaizdeli iš “Eg
lutės” — B. Vaivory'ės “Rag- 
nyt Našlaitėlė”, o V.’aterburio 
bei Hartfordo vaikučiai taip 
pat žada kai kuo žiūrovus nu
stebinti. Iš Putnamo atvyks ži
nomas pedagogas - publicistas 
dr. A. šerkšnas ir pasakys kal
bą. Po programos bus visi vai 
kučiai pavaišinti ir Kalėdų Se
nelio apdovanoti. Visi su ne
kantrumu laukia, ką mūši) ma
žieji parodys. Kai mažieji pasi
vaišins ir pažais, tai užaugęs 
jaunimas ir senimas turės pro-
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ĮSIGYKITE NAIJIOSIIS TREMTIES LEIDYKLOS I 
LEIDINil S: Putino. Altorių šešėlyje. 3 tomai viename Ii- i 
no įrišime. Kaina — 4 dol. feno šeiniaus. Kuprelis. Lino , 
jrišimę, karna — 2 dol. V. Alanto Pragaro Pošvaistės. Lino J 
įrišime, kaina 3.50 dol. Užsakymus siųskite šiuo adresu: ,

PAŠVAISTĖ, 563 Hemlock St., Brooklyn 3, N. Y. I

REMKIME LIETUVIŠKĄ DAINĄ.

V1SUS KVIEČIAME ATSILANKYTL
. • v; } ‘z

ŠVENTĖS RENGLMO KOMITETAS

PAS PROF. J. ZILEVIČ U JO 
60 M. SI KARTIES PROGA 

TIES PROGA

— Nuo 1929 metų gyvenu 
Amerikoje.— sako profesorius. 
— Besikuriant Lietuvos aukš
tosioms muzikos mokykloms, 
trūko istorinės medžiagos A- 
merikos lietuvių muzikiniam 
gyvenimui pažinti. (Jis profe
soriavo Klaipėdos Konservato-

PROF. J. ZlLEVIčIl S,
Kompozitorius-muzikas

rijoje ir dėstė muzikos istori
ją ». Švietimo Ministerijos siun
čiamas atvykau trejiems me
tams Amerikon tos medžiagos 
pasirinkti.

mingai sugrįžti vėl pas savuo
sius.

ruošia lietu-
Lindeniečių 

suvaidins ko-
Pančiai”, o

Choras ruošia vakarą
Sausio mėn. 27 d., sekmadie

nį, šv. Mykolo parapijos salėje, 
14 E. 23 St., Bayonne. N. J., 
parapijos choras 
viską vakarėlį, 
vaidintojų grupė 
mediją “Šilkiniai
parapijos choras ir solistai iš
pildys muzikalinę programos 
dalį. Po to. bus šokiai ir žai
dimai. Pradžia — 6:30 vai. va
kare. Choro dirigentas A. Ja
kubčionis ir choristai nuošir
džiai kviečia parapijiečius ir 
kaimynus į šį vakarėlį atsilan
kyti.

Praėjusį šeštadienį mūsų pa
rapijos šv. Onos draugija su
ruošė kortų vakarą. Pasisekė 
neblogai.

gos smagiai pasišokti bei pa
sivaišinti iš turtingo lietuviškai 
parengto bufeto. Šia proga ten
ka pažymėti, kad negausios 
tremtinių vietos kolonijos visi 
iki vieno
tadieninę mokyklą, iš viso 15 
vaikų.

vaikučiai lanko šeš-

A. Lupynaitis

• Vatikano radijas paskuti
niu laiku vėl davė visomis kal- 
b< mis žinių apie tikėjimo per
sekiojimą Lietuvoje ir apie lie
tuvių atsparumą kovoje su o- 
kupantais. Radijo komentato- 
rius tarp kitko pabrėžė, kad 
noi ir žiauriausiai persekioja
mi. Lietuvos katalikai renkasi 
į bažnyčia1-- net ir tada, kai jų 
klebonas jau yra išvežtas. Baž
nyčias jie lanko tol. kol komu
nistai jas visiškai uždaro. Baž
nyčios, kurios iki šiol dar tebė
ra neuždarytos, yra visuomet 
pilnos žmonių. Aušros Vartai 
Vilniuje ypač gausiai lankomi.

— Amerikos lietuvių muzi
kos gyvenimas buvo toks įdo
mus, kad per tuos trejus metus 
aš vos tik susiorientavau, ko 
kur ieškoti — sako jis — iš vi
sos Amerikos man pradėjo 
plaukti studijų medžiaga, ir jos 
buvo tiek daug, kad net mano 
bute pasidarė ankšta. Tada pa
prašiau, kad man prailgintų 
vizą. Ir vėl pasilikau, medžia
gą berinkdamas.

Pradžioje profesorius gauda
vo algą iš Liet, valdžios, vė
liau kun. J. Simonaičio buvo 
pakviestas vargoninkauti. ir 
pažadėtas atlyginimas. Nuo to 
laiko profesorius apsisprendžia 
dar ilgiau pabūti, rinkdamas 
studijų medžiagą ir dalyvauda
mas čionykščiame muzikos gy
venime.

Kai 1935 m. Kaune buvo su
ruoštas Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti kongresas, jo 
pasiųstoji Amerikos lietuvių 
parodos skyriaus medžiaga bu
vo gausiausiai lankoma.

Vėliau prasidėjo pasaulinės 
parodos organizavimas. Lietu
vos paviliono tvarkyli buvo 
atvykusi M. Avietenaitė, muzi
kos daliai paruošti turėjo at
vykti Martinonis. bet jam ne
atvykus. J. Žilevičius buvo pa
kviestas.

— Apvažiavau tada apie 70 
kolonijų. Iš visur susidarė apie 
trijų tūkstančių dainininkų 
choras. Jie. tautiniais drabu
žiais apsirengę, specialiais au
tobusais vyko į Nevv Yorką.

Daugelyje miestų, pro ku
riuos jie pravažiuodavo, juos 
sveikindavo miesto burmistrai, 
praleisdavo ištisos minios žmo
nių.

— Dar ir dabar, gyvai atsi
menu, kaip nuoširdžiai mane 
su choru sutiko Worcesterio 
miesto galva.— prisimena pro
fesorius tą 1939 m. rugsėjį. — 
Paskui, kad jungtinis choras su 
vargonais giedojo “Apsaugok 
Aukščiausias”... net ašaros 
tryško.

1940 m. J. Žilevičius buvo 
bemanąs grįžti į Lietuvą, bet, 
netrukus paaiškėjo, kad politi
niai įvykiai ima komplikuo- 
tis, tai jis taip ir pasiliko čia, 
visą laiką gyvendamas Eliza
bethe, ypatingai kun. J. Simo
naičio remiamas.

Profesorius savo tikslą pa
siekė: jis šiuo metu turi surin
kęs vienintelį tokį gausų ir pil
ną lietuvių muzikologijos rin
kinį, apimantį Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių muziką ir juo pa
siremdamas rašo studiją apie 
Amerikos liet, muziką. Be to, 
jis čia visą laiką buvo kaip vie
nas labiausiai kunkuliuojančių 
muzikos veiklos šaltinių.

Jis skaito paskaitas, organi
zuoja dainų šventes, rašo apie 
muzikinę veiklą, diriguoja 
jungtinius chorus didžiuosiuose 
pasirodymuose. Visada pilnas 
energijos, kaip ir dabar, kad 
ir 60 m. amžiaus sulaukęs.

I
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VISI I DAINŲ ŠVENTŲ!
1952 m. sausio mėn. 20 dieną

NEWARKE, N. J. ŠV. TREJYBĖS PARAPIJOS SALĖJE, 207 ADAMS ST.

Į VYKSTA DIDŽIULĖ

DAINŲ ŠVENTE
Šventės metu pagerbiamas DAINŲ ŠVENČIU Organizatorius, būties metų sukakties pro
ga PROF. JUOZAS ŽILEVIČIUS —

Šventėje dalyvauja: Bajonės, Elizabeth’o, Harrisono, Lindeno, Nevvarko ir Patersono 
chorai. Paskaitą skaito buv. Kauno Valstybiėss Konservatorijos Direktorius Prof. Kazy s- 

Viktoras Banaitis.

Po programos šokiai, grojant šauniam orkestrui. Bus turtingas bufetas.
Jėjimas: .$1. Pradžia punktualiai 5 vai. po pietų.

1929 m. jis skaitė savo pir
mąją paskaitą Wilkes Barre 
vargonininkų seime. 1930 m. 
jis su paskaitomis buvo Čika
gos seime. Po to didžiulės dai
nų šventės po visą Ameriką. 
New Yorke didžiulis Vytauto 
D. Metų minėjimas. Atliekama 
jo specialiai parašyta kantata. 
Su jungtiniais chorais jis Pat
riko katedroje, Camegie Hali 
New Yorke, Bostone. Visą lai
ką puoselėja mintį įkurti čia 
Chorų Sąjungą, kuri pagaliau 
ir įkuriama.

Kartu su Lietuvoje parašy
tai muzikos kūriniais.

J. Žilevičius ligi šiolei yra su
kūręs apie tris šimtus įvairių 

dalykų:

harmonizuotų liaudies dainų, 
originalių, solo, kvartetams, 
nonetams, simfonijai (dvi kan
tatos: V. D. ir mažoji Vyt. D. 
kantata), muzikai solo su pia
ninu. piano solo. Šių kūrinių 
tarpe yra ir trejos mišios. Da
bar baigia kurti operetę J. Ste
ponaičio žodžiams.

Jo kūriniai yra įtraukti į A- 
merikos muzikos leidyklų kata
logus. Amerikos lietuvių ir A- 
merikos muzikos žurnaluose

jis rašo apie Lietuvos 
muziką.

Lietuvoje jis yra parengęs 
muzikos vadovėlių mokyk
loms ir programą. Jo iniciaty
va buvo organizuojami moky
tojams vasaros muzikos kursai, 
1923 m. pradedami simfoniniai 
koncertai, pradeda eiti muzikos 
žurnalas ir kt. leidiniai.

— Mokiausi kartu su Stasiu 
Šimkumi, Tallat-Kelpša, Dir- 
venskaite . Su VI. Grigaitiene 
kartu gavome diplomus. Da
bar vieni jau mirę, kiti išblaš
kyti po pasaulį, o buvo gražios 
dienos, kai grįžę iš Rusijos, kū
rėme savą operą, baletą. — 
prisimena profesorius.

— Daug gyvumo ta jūsų 
naujoji banga čia įnešė, — sa
ko jis, kai klausiame jo nuo
monės apie naujuosius mūsų 
muzikos darbuotojus.— Pama
žu pradeda atgyti visos koloni
jos. Pvz., “Pulkim ant kelių” 
giesmė čia anksčiau buvo pa
naikinta bažnyčiose. Šiuo metu 
ji tremtinių giedama. Ir tai la
bai įspūdingai.

J. Žilevičius labai teigiamai 
vertina J. Kačinsko, Vyt. Ma- 
rijošiaus, Z. Nomeikos, Puško- 
riaus ir kt. veiklą Amerikoje. 
Ypač gražiai atsiliepia apie 
čiurlioniečius, kurie, jo žo
džiais, už Lietuvą kovoja liau
dies menu.

Dar žvilgsnis, jau paskutinis, 
paliekant jaukią profesoriaus 
pastogę. Žvilgsnis į dail. Bag- 
danavičiaus paveikslą.

Anas tėvynę atkūręs drobė
je, o šis po svetimu dangumi 
savo rūpestingai įrištuose do
kumentų rinkiniuose svetimoje 
žemėje atsekė lietuviškosios 
dainos pėdsakus ir jos skam
bančius garsus surinko kaip 
kraitį Tėvynei Lietuvai.

S. Narkėliūnaitė

Newark, N. J.
Sausio 20 d. įvyksta didžiu

lis Nevv Jersey lietuvių sąskry
dis šv. Trejybės parapijos sa
lėje. šeši šios valstybės lietu
vių chorai išeina į sceną daly
vauti savo dainų šventėje. Pro
gramoje dalyvaus Bayonnės 
par. choras, vedamas A. Ja
kubčionio, Elizabetho, ved. 
prof. J. Žilevičiaus, Harrisono, 
ved. AJg. Kačanausko, Lindeno 
tremtinių choras, ved. J. Či- 
žausko, Nevvarko, vad. M. Ber
noto ir Patersono, ved. V. Jus
to.

Chorai pasirodys pavieniui ir 
jungtiniu, kuriam vadovaus 
Alg. Kačanauskas ir J. čižaus- 
kas. Chorai savo repertuare tu
rės ir prof. J. Žilevičiaus dainų, 
o jungtinis choras atliks jo 
“Laisvės dainą.” Šios dainų 
šventės metu bus pagerbtas tų 
dainų švenčių organizatorius 
prof. J. Žilevičius, jo 60 metų 
sukakties proga. Buv. Kauno 
Valst. Konservatorijos direkto
rius prof. K. V. Banaitis skai
tys paskaitą apie sukaktuvinin
ką. Vėliau bus sukaktuvininkui 
pagerbti bankietas, kurio metu 
programą atliks Vilniaus op. 
solistė Felicija Pupėnaitė - Va
siliauskienė ir Metropolitan 
op. solistas Algirdas Brazis.

Šios šventės vyriausias šei
mininkas yra Nevvarko šv. Tre
jybės parapijos klebonas prel. 
J. Kelmelis, o šventės techniš
kais darbais rūpinasi Nevvarko 
šv. Cecilijos choro vedėjas Ma
rijonas Bernotas, talkininkau
jant vikarui kun. P. Totorai
čiui. Alg. Kačanauskui ir vi
siems chorų vedėjams.

Tai bus ketvirtoji Nevv Jer
sey dainų šventė. Prof. J. Ži
levičiaus iniciatyva šios šventės 
pradėtos ruošti 1950 m. spa
lio mėn. pirmoji šventė įvyko 
Elizabethe, II-ji — Bayonnėje, 
IlI-ji Patersone. Penktoji šven
tė yra numatyta ruošti Harri- 
sone, jos organizavimu rūpinsis 
tenai esančio choro dirigentas 
Alg. Kačanauskas.

Nevv Jersey lietuviai kviečia 
nevvyorkiečius ir visus artimų
jų apylinkių lietuvius toje dai
nų šventėje dalyvauti. —sn—

Dėl mirties uždaryta
Nedidelio Bavarijos mieste

lio gyventojai nustebo, pamatę, 
kad ant kapinių vartų kabo la
pelis su užrašu: “Dėl mirties 
uždaryta.” Pagaliau išaiškėjo, 
kad kapinių duobkasys ir pri
žiūrėtojas išvykęs į savo brolio 
laidotuves.

Ne tą. pagavo
Argentinos kurorte Llao- 

Llao viešbutis svečių malonu
mui laikė prijaukintą pumą. 
Bet vieną dieną ji kažkur pa
bėgo. tad buvo pasiųstas vieš
bučio tanautojas pabėgusį 
žvėrį pagauti ir pargabenti at
gal. Ir iš tikro po kiek laiko 
tarnautojas grįžo, vedinąs su
gauta puma. Bet koks buvo jo 
nustebimas ir išgąstis, kai jis 
pamatė, jog pabėgusi puma, 
buvo .jau anksčiau sugrįžusi, o 
jis parvedė pagavęs laukinę.

J

BALTINOMS ŽINIOS
Reikšminga sukaktis

Sausio 15 d. suėjo 24 metai, 
kai buvo įšventntas į kunigus 
šv. Alfonso parapijos klebonas, 
kun. dr. L. Mendelis. Ir tiek 
pat laiko suėjo, kai jis dirba 
pastoracijos darbą mūsų para
pijoje. Sukakties proga yra ga
vęs daug viešų ir privačių svei
kinimų, kuriems nuoširdžiai 
pritaria visų parapijiečių širdys 
ir net nebepraktikuoją tikėji
mo lietuviai, kurie kun. L. 
Mendeliui pripažįsta daug nuo
pelnų baltimoriečių lietuviškai 
nuotaikai palaikyti ir jų dvasiai 
ugdyti.

Bene ryškiausiai ir prasmin
giausiai šios sukakties reikšmę 
nusako-pavaizduoja du faktai, 
kurių pradžia sutampa su kun. 
d-ro Mendelio atvykimu į Bal- 
timorę.

1. Šv. Jėzaus Vardo Draugi
jos šv. Alfonso parapijoje atsi
radimas. Sukaktuvininkas yra 
šios D-jos ‘įsteigėjas ir jos vai
ruotojas per 20 metų. Šiandien 
D-ja yra apjungusi daugumą 
parapijos vyrų ir atlieka didelį 
darbą. Ją kiek daugiau supra
tus ir parėmus tremtiniams. 
D-ja taptų pratikuojančių pa
rapijos vyrų visuotina bažnyti
nė organizacija. Tai būtų dar 
didesnė krikščioniškai katali
kiškojo fronto jėga, kurios glo
boj klestėtų stipri lietuviškai- 
katalikiška dvasia. Visas D-jos 
gyvenimas ta linkme ir rieda. 
Tai įrodė paskutinioji d-jos me
tinė šventė, švęsta sekmadienį, 
sausio 13 d., kurios metu D- 
jos Valdybai ir nariams buvo 
įteikta apie 100 ištikimybės 
kryžių už pavyzdingai eitas pa
reigas.

2. Amžinos Novenos šv. Al
fonso bažnyčioje įvedimas. Pir
mosios pamaldos buvo 1935 m. 
sausio 10 d. Nuo to laiko, jau 
per 17 metų, kai be pertraukos 
jos vyksta, sutraukdamos 
tūkstančius maldininkų. Jau 
arti 1 milijonas žmonių yra į- 
rašydinti į stebuklingąjį meda- 
likėlį. Daug maldininkų yra 
gavę malonių per Marijos už
tarimą. Keliolika tūkstančių jų 
yra viešai paskelbta bažnyčio
je. Lankančių novenas maldin
gumas ir nuolankumas yra pil
nas meilės ir pasitikėjimo.

Jau šie du faktai gražiai a- 
pibudino Gerbiamojo Sukaktu
vininko darbą ir pasiaukojimą 
Dievui ir artimui.

Rinkliava našlaičiams
Sausio 20 d. šv. Alfonso baž

nyčioje bus rinkliava arkivys
kupijos našlaičiams. Arkivys
kupijoje yra keliolika našlaičių

KAS KĄ SAKĖ
Nepaprasti vaisiai

Senosios Graikijos išminčius 
Diogenas, bevaikštinėdamas 
miesto pamūriais, pastebėjo a- 
lyvos medį, ant kurio šakų ky
bojo pakartos kelios moterys.

— O, palaimintas medi, — 
šuktelėjo Diogenas, — kad jūs 
visi medžiai duotumėte tokius 
vaisius!

Aišku, kad jis moterų labai 
nemėgo.

Ir bulvių nėra

Mažąjį Antanuką mokykloje 
įpareigoja parašyti rašinį apie 
liaudies demokratijos laimėji
mus žemės ūky. Atiduodamas 
atgal sąsiuvinį, mokytojas sa
ko:

— Rašinį gražiai parašei, tik 
pabaiga klaidinga. Tu rašai, 
jog visas dabar užauginamas 
bulves sudėjus į krūvą, jos 
siektų ligi pat Dievo sosto. Jo
kio Dievo juk nėra.

— Juk bulvių irgi nėra, 
drauge mokytojau, — pasitei
sina Antanukas.

Malonumas cigarečių 
pirkėjams

Austrijos cigarečių pirkėjai 
paskutiniu laiku susilaukė ne
mažo malonumo, nors cigare
čių rūšis ir nepagerėjo. Kai 
tik į naujai pastatytus cigare
čių pardavimo aparatus įmeta 

namų - prieglaudų, kuriuose 
katalikų aukomis yra išlaiko
ma ir auklėjama daug našlai
čių. Tai didelis artimo meilės 
darbas. Visi pagal savo išgales 
prašomi jį paremti.

Lietuvių melodijos 
valanda.

Jau ketveri metai sėkmingai 
veikia Lietuvių Melodijos Va
landa. Ji savo transliacijas 
duoda kas sekma
dienis 12:30 vai. per vie
tos siųstuvą WBMD 750 K. C. 
Jos noriai klausomos visų lie
tuvių. nes be savaitinių žinių 
iš vietos lietuvių gyvenimo dar 
perduodama lietuviškos muzi
kos, dainų, deklamacijų ir kit. 
Visa tai sekmadienio laisvalai
kį gerokai paįvairina ir užde
ga bent mažą kibirkštėlę jaus
mo. ypač tiems, kurie nieko ne
skaito lietuviškai ir nemoka 
angliškai.

Melodijos Valandą tvarko ir 
transliacijas perduoda Albertas 
Juškevičius ir Juozas Ruzgą, a- 
bu lietuviai, savo tėvų žemės 
nematę. Valandos išlaikymas, 
programos parengimas ir jos 
perdavimas vedėjams teikia 
daug rūpesčio, bet jiedu savo 
kietu darbu ir užsispyrimu stu
miasi pirmyn ir kaskart prog
ramos turinį įvairina ir gerina. 
Labai didelę pažangą padarė 
liet, kalba, kuriai pagerinti la
bai daug dirba A. Juškevičius. 
Lietuviškoji visuomenė jų už
simojimus nuoširdžiai remia. 
Paskutiniu laiku labai daug kas 
įsirašo nariais rėmėjais, kurie 
savo kukliu metiniu mokesčiu 
padeda apmokėti būtiniausias 
valandos išlaikymo išlaidas ir, 
svarbiausia, moraliai paremia 
nelengvą darbą.

Melodijos Valanda 4-rių me
tų sukakuvių proga, sausio 12 
d., lietuvių svetainėje buvo su
rengusi šeimynišką vakarą-ba- 
lių. Nors mieste buvo susisie
kimo streikas, atsilankė per 
300 lietuvių. Programoj buvo 
meno varžybos, kuriose daly
vavo senesnieji ir .jaunieji mė
gėjai. Varžovams buvo paskir
tos 3 premijos, kurias paskyrė 
lietuviškos prekybos įmonės.

Viešo susisiekimo streikas
Nuo sausio 10 d. Baltimorės 

mieste nėra autobusų ir tram
vajų susisiekimo. Ryšium su 
tuo aprimo ir viešas gyveni
mas. Daug kas negali nuvykti 
j darbą. Apytuščios mokyklos. 
Krautuvių darbininkai snūdu
riuoja be darbo. Nekantriai 
laukiama normalaus gyvenimo 
grįžtant.

pinigą, tai ne tik cigarečių dė
žutė iškrinta, bet kartu ir at
siliepia malonus moteriškas 
balsas: — Ačiū ir ligi pasima
tymo!

PIEMENĖLIO KERŠTAS
(Ne anekdotas — tikras 

atsitikimas)
Lietuvoje — bent tame jos 

krašte, kuriame buvau augęs, 
ūkininkai visuomet drauge su 
savo samdiniais valgydavo 
prie vieno stalo, išskyrus pie
menis: didelis “neunaras” at
rodė suaugusiems prie vieno 
stalo su piemeniu sėdėti.

Pirmą kartą patekęs sveti
mųjų tarpan. kaip nieku dėtas, 
atsisėdo prie stalo piemenėlis 
kariu su kitais vakarieniautų.

“Vaike, eik prie pečiaus, čia 
ūsuotiems vyrams vieta! — 
rūsčiai paliepė piemenėliui l>er- 
nas.

Atsisėdo vargšelis ant. mūre
lio, prie pečiaus, šeimininkė 

atnešė jam dubenėlį sriubos, 
riekę duonos padėjo.

Tik pradėjus jam valgyti, 
strikt ant mūrelio užšoka kati
nas ir lenkia galvą prie dube
nėlio.

— Škac, prie .stalo, — tų .su. 
ūsais! — kaukštelėjęs šaukštu 
į galvą katinui, nuvijo jį pie
menėlis.

Br. Pašeimeniškis.
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BALTIMORĖ —

girdėję, 
kaž kas 
ten pa
plūsta į

Kur žmonės meldžiasi 
lyg sekmadienį

Ne kartą buvome 
kad Baltimorėje yra 
nepaprasto. Žmonės 
prastomis dienomis 
bažnyčią tokiais būriais, kaip 
kitur renkasi tik sekmadie
niais. Bažnyčia ta yra lietuvių
— šv. Alfonso, o jos klebonas
— kun. Dr. L. Mendelis. Gir
dėjome jo vardą sklindant toli • kraščius ,bet savo bažnyčią iš- 
už Maiyland valstybės ir net 
už Amerikos sienų. Tai ir su
gundė tris redakcijos narius 
pasileisti kelionėn į pietus.

Keliavome iš tikrųjų ketu
riese. Mat, prisikalbinome dar 
T. V. Gidžiūną. OFM, pranciš
konų vienuolyno vii'šininką 
Brooklyne, kuris prieš 6 metus 
Baltimorėje įkėlė koją į Ame

rikos žemę. Galvojome, kad 
vis bus saugiau, jei keliai kur 
susipins ar galva apsisuks. Bot 
mašina bėgo gerai, net nečiau- 
dėjo. Ir viskas taip pat gerai 
klojosi: nereikėjo kelio klausti. 
Kelias vedė tiesiai į Baltimorė.

Miestas su milžino pirštu
Išlindę iš Nevv Yorko kamša

ties ir nauju keliu aplenkę Phi- 
ladelphiją, nei nepastebėjome, 
kaip bešnekučiuojant mašina 
įriedėjo į švarų, erdvų ir jau
kų miestą. Pirmiausiai pama
tėme dangorėžį, vienui vieną 
bekyšantį, kaip milžino nykš
tį. Visi kiti namai atrodė be
veik lygūs, dailūs ir mūriniai.

Europoje buvusiems tuojau 
kvėpteli vokiška dvasia, net 
ir bavariško stiliaus namukų 
pasirodo. Taigi, pasirodo, kita
dos čia vokiečių imigrantų ne
mažai būta ir savo antspaudas 
miestui uždėtas.

Dabar Baltimorė kopia jau į 
milijoninį miestą. Joje 859,100 
gyventojų. Kasmet didėja, ir 
vieną dieną ji perlips per mili
joną. Tada galimas daiktas 
kils antras dangorėžis...

iš-

Pačioje miesto širdyje
Pačioje miesto širdyje, kur 

susikerta didžiosios gatvės, o

šv. Alfonso parapijos mokykla. Kai
rėje. pirma jame aukšte, yra įsikūręs 
Katalikų Informacijos Centras, veda
mas vienuolių paulist:;. 

Šv. Alfonso parapijos mokyklos III ir IV skyrius. 
Kun. dr. L. Mendelis aiškina mokiniams, koki*' svo
čiai juos lanko, šio skyriaus vedėja yra kazimierietė 
sesuo Edmundina. Viso mokykloje dirba 7 seserys. 
Mokyklos vedėja yra sesuo Anunciata.

Viduryje stovi klebonas kun. dr. L. Mendelis. de
šinėje kun. dr. V. Gidžiūnas OFM, Brookly no pran
ciškonu vienuolyno viršininkas, ir rašytojas Paulius 
Jurkus. Kairėje — C. Surdokas ir S. Sužiedėlis. 
Trūksta kun. V. Dabušio.

per visą dieną kunkuliuoja did
miesčio gyvenimas, smailiu go
tišku bokštu iškyla lietuvių šv. 
Alfonso bažnyčia. Jau iš lauko 
ir aplinkinių pastatų, bažnyčiai 
priklausančių, matai, kad čia 
gyvena rūpestingas šeiminin
kas: visur švaru, visi namai 
nudailinti ir naujai atremon
tuoti. Kai iš arčiau žiūri į 
skrendančias bažnyčios linijas, 
meldiesi viduje ar lankai kle
boniją, ir nepagalvoji,
daugiau kaip šimtas metų visa 
tai pastatyta. Kadaise čia bu
vo vokiečių vienuolių - redemp- 
toristų - vienuolynas, užbaigęs 
tą bažnyčią statyti 1845 m. Bet 
ėmus vokiečiams keltis iš cen
tro į priemiesčius, bažnyčią 
perėmė lietuviai. Šie taip pat 
iš vidurio miesto judėjo į pa

kad

laikė centre, kad visi matytų, 
kaip lietuviai tvarkosi ir kaip 
jie moka organizuoti bažnyti
nį gyvenimą.

Dar ncuabaiga pasaulio...

Lietuviška parapija Baltimo
rėje įkurta 1888 m. Pradžioje 
lietuviai neturėjo savo bažny
čios. pamaldas laikė šv. Petro 
bažnyčios rūsyje, o vėliau buvo 
nusipirkę iš žydų sinagogą. Bet 
Izraelio vaikai apsižiūrėjo, kad 
lyg nepridera katalikams už
leisti sinagogą, kol dar neatėjo 
pasaulio pabaiga. Tai vėl iš lie
tuvių ją atpirko.

Po to kun. Lietuvininko pa
stangomis buvo įsigyta pirmoji 
bažny ėlė — šv. Jono Krikšty
tojo. Kai ji pasirodė per ankš
ta, buvo parduota italams, o 
lietuviai nusipirko šv. Alfonso 
bažnyčią. Dabar joje šeiminin
kauja kun. Dr. L. Mendelis.

Ketvirtis amžiaus
Baltimorėje

Kun. dr. L. Mendelis jau 23 
metai kaip Baltimorėje. Jis gi
mė Šiauliuose. Augo ir dirbo 
Pensilvanijos anglių kasyklose. 
Kunigo mokslus išėjo JAV ir 
Romoje. Primicijas laikė Lie
tuvoje — Viekšniuose. įgijęs 
daktaro laipsnį, ruošėsi profe
soriauti, bet reikėjo Amerikai 
lietuvio kunigo pastoraciniam 
darbui. Už jo laikinai užkibęs, 
visam laikui paliko. Atsikėlė į 
Baltimorę dar jaunu vikaru, 
čia paliko klebonu ir iki šiai 
dienai tebetriūsia nesigailėda
mas nei laiko, nei sveikatos. 
Lietuvių parapiją Baltimorėje 
jis padarė garsią visoje Ameri
koje. Jis nuolatos užimtas, 
nuolat plūsta pas jį žmonės.

Klebonijos dėl to raštinė pri
mena didelę įstaigą. Nenorėjo
me ir mes trukdyti brangaus jo 
laiko, tačiau'jis priėmė su visu 
nuoširdumu, viską aprodė ir iš
pasakojo.

Maloniu ženklas

Šv. Alfonso bažnyčia iš viso 
miesto sutraukia daug žmonių. 
Jų daug lankosi rytmečiais ir 
dienos metu, kada būna nove- 
na prie Stebuklingojo Dievo 
Mccinos Medalikėlio.

Šios pamaldos buvo įvestos 
1935 m. sausio 10 d. Pradžioje 
buvo tik ketvirtadieniais, vė
liau perkelta į pirmadienius, o 
paskui pridėta ir antradieniai. 
Dabar novena kartojama pir
madienį 7 kartus, o antradienį 
— 5 kartus.

Kairioje bažnyčios navoje y- 
ra didelis gražus paveikslas, 
vaizduojąs antrąjį Marijos ap-

DR. KIN. L. MENDELIS
Šv. Alfonso parapijos klebonas

Mišios pati \ idurdicnį
Per savaitę novenose daly

vauja apie 7-8 tūkstančius 
žmonių. Daugiausia lankosi 12 
valandą, kai aplinkui visuose 
fabrikuose ir įstaigose būna 
pertrauka. Tuo metu laikomos 
šv. Mišios. Sakykloje dažnai 
pats klebonas praveda noveną. 
arba jo pagelbininkai - vikarai: 
kun. Baltrušaitis MIC, kun. 
P. Patlaba ir kun. Sargus (siri- 
jietis). Daug padeda tėvai juo- 
zapiečiai.

Teko dalyvauti šitose pirma
dienio 12 valandos pamaldose. 
Bažnyčia prisirinko pilnutėlė. 
Visi pakilia nuotaika kartu gie
dojo ir meldėsi. Protarpiais 
buvo paskaitomos ištraukos iš

La-sireiškimą pal. Katarinai 
boure (1830 m. lapkričio 27 d.) 
Ji girdėjusi Mariją sakant: 
“Štai ženklas malonių, kurias 
duosiu jų prašantiems!” Ir tas 
ženklas buvo Medalikėlis.

Kun. Dr. L. Mendelis yra iš
leidęs lietuviškai ir angliškai 
no venos knygutes. Jų yra iš
siuntinėta apie vienas milijo
nas, tad galima jų užtikti net 
tolimam pasaulio kampe. Daž
nai parašo vienas ar kitas bal- 
timoriškis, kad jis buvo nuste
bintas, pamatęs iš tos knygutės 
besimeldžiant kur nors Okina- 
voje, Filipinuose. Japonijoje, 
Vokietijoje ar Anglijoje... Ypač 
karo metu daug novenos kny
gelių išsiuntinėta JAV karo ka
pelionams. Jos išdalintos vel
tui. Spausdinamas ir išsiunti
nėjimas kainavo arti 25.000 
dol. Ir dabar kas mėnuo išsiun
čiama po 500 tų knygučių.

gautų laiškų, kuriuose išreiš
kiamas džiaugsmas išprašyta 
iš Dievo sveikata, atsivertimu, 
nelaimės nuslinkimu ir k. Visi 
besimeldusieji atrodė didžiai 
susikaupę ir maldoje paskendę. 
Kai kurie jau ištisą metų eilę 
nepraleidžia novenos pamaldų.

J šias ypatingas pamaldas 
suplaukia tūkstančiai per me
tus. Per 17 metų .jose yra da
lyvavę apie 18 milijonų žmo
nių. Nemažai aplanko ir neka- 
talikų. Kai kurie vėliau atsiver
čia. Per praėjusius ketverius 
metus buvo apie 600 konverti
tų. Apskritai, kasmet apkrikš
tijama vidutiniškai iki 70 su
augusių žmonių. Kun. Dr. L. 

Mendelis yra papasakojęs kele
tą įdomių ir jaudinančių isto
rijų.

Propaganda Fidei
Skleisti katalikų tikėjimui 

tarp jo nepažįstančių kun. Dr.
L. .Mendelis specialiai mokėsi 
Romoje. Taigi, jis gerai nusi
mano, kaip prie žmonių prieiti 
su Kristaus tiesa. Turi ir daug 
patyrimo, ir didelę biblioteką, 
kurią vis papildo naujomis 
knygomis, žurnalais ir laikraš
čiais. Ką tik aptinka įdomesnio 
ir reikšmingesnio, panaudoja pa
mokslams arba perteikia žmo
nėms vaizdais ir raštu.

Štai, išėjęs iš bažnyčios, erd
viame vestibiulyje tuoj pama
tysi daug ko įsidėmėtino ir 
patrauklaus. Čia rasi įvairiau
sių iškarpų iš laikraščių ir žur
nalų. Vitrinose pakabintos ir 
nuolat keičiamos jos atkreipia 
žmonių dėmesį į tai. kas katali
kams yra įsidėmėtina. Čia skel
biamos taip pat savaitės maldų 
intencijos ir pranešimai: čia 
gaunamos ir įvairiausios reli
ginio turinio knygos. Yra lie
tuviškųjų knyga vitrina. Sek
madieniais ji dar padidinta, 
nes tik tada lietuvių daugiau 
apsilanko.

Kairėje bažnyčios navoje, šoniniame altoriuje, matome paveiksiu. vaizduo
jantį Svenč. Paneles Marijos apsireiškimu palaimintajai Katrinai Laboure.

Informacijos centras
Norėdamas dar labiau iš

plėsti apaštalavimą, kun. Dr. L. 
Mendelis savo pastatuose išlai
ko katalikų informacijos cent
rą, kurį dabar veda tėvai pau- 
listai. Kambariuose sutelkta 
visa reikalinga literatūra, duo
damos informacijos, rengiamos 
paskaitos svarbiais gyvenimo 
klausimais. Didžiausias šiuo 
metu dėmesys nukreiptas į 
mišrias vedybas. Šių vienuolių 
pastangomis jau sutvarkyta 
tūkstančiai religiniu atžvilgiu 
mišrių šeimų.

Vfokvkloje
Dar viena malonių staigme

nų, kurią mums sudarė kun. 
Dr. L. Mendelis, buvo parapiji
nė mokykla.

Iš vakaro buvom patekę į 
šeštadieninės mokyklos eglutę, 
kur buvo susirinkę visi moki
niai ir jų tėvai. Ten mokinukai 
žaidė, deklamavo, skambino ir 
dainavo ir buvo Kalėdų Senu
ko apdovanoti. Gražų įspūdį 
padarė mum. kai klebonas, su
skambinus varpams, atsistojo 
ir su visa sale atkalbėjo “Vieš
paties Angelas”.

Kitą dieną nuėjome į parapi
jinės mokyklos pamokas. Kai 
patenki į ją, pasidaro net gera. 
Viskas šviečia naujumu. Nuo
lat viskas prižiūrima ir valoma.

Mokyklą veda seserys kazi- 
mierietės. Einant per klases, 
mokiniai sustodavo ir choru 
pasveikindavo. Nedrąsiai jie 
žiūrėjo į svečius, bet paprašyti 
drąsiai deklamavo, dainavo ir 
atsakinėjo. Kalbėjome visą lai
ką lietuviškai. Klebonui Kun. 
Dr. L. Mendeliui paprašius, vie
nas kitas iš nelietuvių sukalbė
jo gražiai, net be akcento, lie
tuviškas maldas.

Nukelta i 6 pusi.

X X . Šv. Alfonso parapijos berniukai procesijos metu.

Vaiku darželis, kuriam netrūksta jokiu įrengimu ir žaislu. < ia matome 
tiktai viena žaidimu kambarį. Gretimai yra atskira valgyklėlė ir kambariai 
poilsiui. Darželio vedėja yra kazimierietė seselė.

I novenos pamaldas susirenka dažnai ištisos šeimo. Čia matome besimei-
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• Dr. A. Petraitis, prieš ke
letu mėnesių atvykęs iš Vokie
tijos j JAV. nuo pereitų metų 
gruodžio 1 d. pakviestas moks
linio tyrinėjimo darbams j Cor- 
nell universitetą. Dr. A. Pet
raitis yra baigęs Dotnuvo Ž.
C. akademiją. Tremtyje studi
javo Breslau. Eichstaetto ir 
Muencheno universitetuose. 
Pastarajame dirbo pas prof. 
dr. K. Zeiler. čia apgynė di- 
zertaciją ir gavo daktaro laips
nį.

• Juozas Kerptus. 74 metų 
amž., mirė Philadelphijoje. Pa. 
sausio 1 d. Temple Hospital li
goninėje. Palaidotas sausio 5 
d. iš šv. Jurgio bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapinėse. Nuliūdę li
ko sūnus Edvardas ir dukra 
Paulina Bagdonienė. Laidojo
D. Ereminas.

• Adomas Linkevičius, 26 m. 
amž.. iš Philadelphijos. Pa. žu
vo kautynėse su bolševikais 
Korėjoje spalio 22 d. 1951 m. 
Iškilmingai palaidotas iš šv. 
Jurgio bažnyčios sausio 20 d. 
Velionis j JAV kariuomenę bu
vo įstojęs 1950 metais spalio 10 
d. Savo sūnaus liūdi tėvas, ke
turi broliai ir trys seserys. Lai
dojo D. Ereminas.

• J. V. Valickas, karo vete
ranas ir žinomas senosios kar
tos veikėjas iš Newarko persi
kėlė gyventi į Hillside. N. J. 
572 Chapman St.

• Prie šv. Kryžiaus bažny
čios, Chicagoje. veiks spaudos 
kioskas. Kioske bus galima vi
sus katalikiškus laikraščius ir 
knygas užsisakyti ar nusipirk
ti. Koskui vadovaus Bal. Braz
džionis.

Pradedamas LDS vajus
LDS veiklai sustiprinti ir Są

jungai daugiau narių laimėti. 
LDS centro valdyba pakvietė 
TT. Pranciškonus j talką, šiuo 
metu ruošiamas kelionės marš
rutas ir netrukusius pradėta 
lankyti LDS kuopos.. .< >

Vasario pradžioje'vienas TT. 
Pranciškonų lankys 65 kuopą. 
Nashua. N. H. Vasario 3 d. sek
madienį. 3.30 p.p. šv. Kazimie
ro parapijos salėje Nashua. N. 
H. šaukiamas LDS 65 kuopos 
narių susirinkimas, kuriame 
paskaitą skaitys T. Jonas Ado
mavičius. OFM. Susirinkime 
kviečami dalyvauti visi lietu
viai darbininkai. Tą patį sek
madienį vasario 3 d. tuoj po 
pamaldų 11 vai. kviečiamas 74 
kuopos susirinkimas Manches- 
ter. N. H. Atvykęs T. Pranciš
konas pasakys atitinkamą pa
mokslą bažnyčioje ir laikys pa
skaitą salėje. (18-25)

Vasario 16 minėjimas 
įvyks Lietuvių Muzikalinėje sa
lėje. 2715 E. Allegheny Avė., 
vasario 17 d. Kalbės prel. Jo
nas Balkūnas ir kongresjnanas 
Green, bus ir mūsų kaimynų- 
latvių. estų ir ukrainiečių at
stovai. Meninę programą išpil
dys L. Kaulinio choras. E. Ka
ralienės šokėjai, pavieniai me
nininkai ir A. Gaigalo pareng
tas montažas. Minėjimo metu 
bus atliktas JAV Liet. Bend
ruomenės įkūrimo aktas.

Jaunimas Liet. Nepr. šventę 
minės Vasario 16 d. šeštadienį, 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, 
10 vai. bus mokinių pamaldos 
už Lietuvą ir lietuvius. Po to 
salėje bus susirinkimas—Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas. Kun. dr. V. Martusevi- 
čius. šv. Jurgio parapijos kle
bonas. S. Ramanauskienė ir 
B. Raugas yra vyriausieji to 
minėjimo organizatoriai. Tai 
bus bene pirmas toks visų 
moksleivių atskiras minėji
mas Philadelphijoj. Programą 
išpildys patys moksleiviai ir 
turės svečius kalbėtojus. La
bai sveikintinas sumanymas, 
duoti ir jaunimui progos pa
minėti taip svarbią šventę. 
Kasos išgelbėjo nuo mirties. 
P. Karaškienę. 1312 S. 4th St.. 
sausio 11 d. ištiko didelė nelai
mė. Jai gaminant šeimai pietus 
sprogo gasas ir gerokai ją ap
degino. Ji būtų visai sudegusi, 
jei ne jos kasos, kurios sulaikė 
ugnį, nors veidas labai apde
gė, bet išliko gyva. Artimie
siems ir pažįstamiems lankant 
ji pareiškė — mane išgelbėjo 
lietuviškos kasos, bet dabar tu
rėsiu eiti pas platikų taisytojus 
ir nusikirpti likučius. Gaila ka
sų.

Pagražino salę. šv. Jurgio 
parapijos salę po bažnyčia šie
met atnaujino ir pagražino. 
Visa salė išmušta specialia me
džiaga. įtaisyta naujos kėdės ir 
kiti baldai. Dabar ten miela su
sirinkti ir praleisti, pasilinksmi
nimo vakarus.

Naujas Arkivyskupas. Sau
sio 9 d. šv. Petro ir Povilo ka- 
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojbno ištaiga 
j graži koplyčia, erdvi sali
| Pakeleivingiems suteikiama

nakvynė

Kreipkitės diena ir naktį

tedroj buvo didelės iškilmės— 
J. E. Arkiv. Jono F. O’Hara, 
CSC.. DD., instaliacija. Iškil
mėse dalyvavo daug arkivys
kupų, vyskupų, vienuolių, ku
nigų, Perina Gubernatorius, 
miesto burmistras (mayor), 
daugybė svečių iš Buffalo, ir 
kitur. Iškilmingas apeigas atli
ko J. E. Arkiv. Amleto Giova- 
nni Cicognani, DD., JCD., A- 
paštališkasis Delegatas Ameri
kai. Naujasis arkiv. savo pir
mame pamoksle pasakė, kad 
artimo meilė yra svarbiausias 
sugyvenimo ir laimės bei taikos 
siekimas. Dėl Dievo ir artimo 
meilės jis dirbo ir dirbs šiose 
naujose pareigose ir visus kvie
tė prie to prisidėti. Po to buvo 
priėmimo iškilmės Bellevue- 
Stratford Hotel. Sausio 10 d. 
vakare. Convention Hali su
ruošė priėmimą civilinės val
džios pareigūnai. Ten susirinko 
apie 15.000 žmonių. Kalbėjo 

•Pennsylvanijos gub. John Fine, 
miesto mayoras Joseph S. 
Clark. ir adv. James E. Galla- 
gher. Meninę programos dalį 
atliko mergaičių mokyklų stu
dentės ir solistė Jessica Drago- 
nette. Tai buvo tikrai įspūdingas 
ir didingas priėmimas. Susirin
kusieji labai pakilia nuotaika 
ir didelėmis ovacijomis sveiki
no naują Ganytoją, ypač kai 
jis buvo oficialiai miesto priim
tas ir kai jis kalbėjo ir dėko
jo už priėmimą. Priėmime da
lyvavo nemažas lietuvių būrys.

Aplankė T. domininkonas.
Sausio 4 d. aplankė Phila

delphijos vyčius T. Povilas Gai
lesčius, domininkonas iš Wa- 
shingtono. Jis tarė malonų ir 
pamokinantį žodį mūsų jauni
mui. Vyčiai jam labai dėkingi 
ir pasiryžę aplankyti jį Wa- 
shingtone.

Ką veikia Philadelphijos

Pirmoji ir geriausiai veikian
ti jaunimo organizacija yra vy
čiai. Tačiau permažas skaičius 
mūsų jaunimo supranta tą di
delę draugijos reikšmę. Tie, 
kurie priklauso organizacijai, 
tikrai daug aukojasi, kad lie
tuviškas jaunimas sutartinai ir 
vieningai dirbtų savo ir savo 
krašto naudai. Uoliai su vyčiais 
dirba tremtiniai V. Volertas, J. 
Kananavičius, K. Kazlauskas, 
Vidugiris ir Bakuckas. Ypač 
daug širdies ir lietuviško jau
nimo supratimo parodo buvęs 
mokytojas ir uolus veikėjas V. 
Volertas. Bet vyčiai laukia 
daugiau ir daugiau narių iš 
naujai atvykusių ir čia gimu
sių tarpo.

LOWELL, MASS.
• Prieš kelis metus šv. Juo-

Dangun Įžengimo parapijos 
klebonijoj sausio 10 d. įvyko 
Kunigų Vienybės susirinkimas, 
kiurį pravedė vicepirm. kun. E 
Vasiliauskas. Buvo pasitarta 
dėl bendro parapijinio veikimo, 
Vasario 16-tosios minėjimo ir į- 
nešta naujas sumanymas įvesti 
susirinkimuose konferenciją 
aktualiais sielovados klausi
mais.

Draugijų konferencija, ku
rią kasmet sukviečia ALT, į- 
vyks sausio 20 d. 2:30 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių klubo 
patalpose, 1721 Jane St- Alto 
valdyba nuoširdžiai kviečia vi
sas draugijas atsiųsti savo at
stovus.

Lietuvos žemėlapio reikalais 
Duųuesne universiteto prof. K. 
Pakštas buvo išvykęs į Bosto
ną, Mass., kur turėjo pasitari
mą su pulk. Andriumi.

Išvažiavo sausio 14 d. kun. 
J. Misius, Dangun Įžengimo lie
tuvių parapijos klebonas, į Flo

ridą poilsiui. Jį laikinai pava
duoja kun. B. Mikalauskas, 
OFM.

Aeronautikos Instituto Pitts- 
burghe studentas Pr. Baltakis 
baigė mokslą.

Šv. Vardo D-jos šv. Kazimie
ro parapijoj nauju pirmininku 
išrinktas Br. Petraitis, Pitts- 
burgho miesto policijos valdi
ninkas, kuris visada atliekamu 
laiku nuo tarnybos mielai pri
sideda prie lietuviško katalikiš
ko veikimo.

Draugijos dvasios vadas yra 
klebonas kun. Magnus Kazė
nas.

Pasveiko J. Tamkevičius, pa
vyzdingas ir nenuilstantis vei
kėjas katalikiškose draugijose.

Mirė Jonas Starulis, kurio 
laidotuvės įvyko sausio 7 d. Ge
dulingos pamaldos ir trejos šv. 
mišios, kurias atnašavo klebo
nas kun. P. Lunskis, kun. J. Mi
sius ir kun. B. Mikalauskas, O. 
F.M., buvo atlaikytos šv. Vin
cento bažnyčioje.

Atkelta iš 5 bus].
Visose klasėse švaru ir tvar

kinga ,nes seserų rankos juk 
rūpestingos ir greitos. Perėję 
keletą skyrių, patekome į vai
kų darželi, kur susirinkęs ne
mažas vaikučių būrys. Ir pas 
juos girdėjome gražių lietu
viškų dainų.

Ne tik mokosi, bet ir miega...
Darželis įrengtas dailiai, šva

riai, su visom moderniom lavi
nimo priemonėm ir gausybe 
žaislų. Iš gretimo kambario 
suskambėjo muzika, ir vaiku
čiai, į taktą atliko pratybas.

Tuo melų artėjo priešpiečių 
metas. Atskirame valgomaja
me buvo išdėstyta ant žemų 
stalų vaikų priešpiečiai. Kai 
jie čia pavalgo, eina į kitus 
kambarius, kur įrengtos lovy
tės. Jie po pietų turi visą va
landą pamiegoti. Vienoje salė
je suguldomos mergaitės, ki
toje — berniukai.

sutartinai dirbame, Dievas lai
mina.”

Ar daug čia lietuvių?
Seniau Baltimorė buvo viena 

iš didžiausių lietuvišk. kolonijų. 
Iš Europos plaukę laivai Balti- 
morėje daugiausia iškeldavo 
mūsų tautiečių. Čia jie pra
džioje ir kūrėsi. Prasigyvenę 
traukė tolyn. Šiuo metu dar 
mieste gyvena anie 810 
tūkstančių lietuvių. Mieste yra 
didelė lietuvių salė, kur vyksta 
įvariausi parengimai, kur yra 
knygynas ir kur kiekvieną va
karą susirenka lietuviai pava
karoti. Tremtinių yra apie 500.

Kun. Dr. L. Mendelis gyvai 
dalyvauja visuose lietuviškuose 
reikaluose. Jis yra sušelpęs 
daugelį tremtinių, juos atvyku
sius šiltai pasitinka. Jis kelis 
kartus pabrėžė vieningumo rei
kalą tarp senųjų ir naujų lie
tuvių, kad būtų lengviau išlai
kyti lietuvybę.

CLEVELAND, OHIO
Įvairių kultūrinių lietuvių 

organizacijų atstovai ryšium 
su gautu iš vyskupijos kancle
rio msgr. J. Krolio raštu nu
siuntė jam padėkos raštą už su
darymą sąlygų lietuvių vai
kams mokytis jų tėvų kalbos ir 
melstis gimtąja kalba.

Generolas VL Nagius, šiuo 
metu sunkiai serga. Sausio 13 
d. per lietuviškos sumos pa
mokslą šv. Jurgio bažnyčioje 
prašyta už jį pasimelsti.

Tautinės Sąjungos skyriaus 
sausio 13 d. surengtas koncer
tas praėjo su dideliu pasiseki
mu. Programą atliko J. Kazė
no oktetas, baleto šokėja Ruth 
Pryor, baleto artistas J. Puo
džiūnas ir solistė A. Stempu- 
žienė, pianinu palydima muz. 
R. Brazaitienės. Koncerte kal
bėjo svečias J. J. Bačiūnas. 
žmonių į koncertą atsilankė 
labai daug.

Jaunimo teatras Rūta sausio 
27 d. lietuvių salėje vaidina M. 
Venclausko “Burtininko pink
lėse”. Veikalą režisuoja akt. P.

Maželis, kuris yra ir šio teatro 
vadovas.

Lietuvių Salės Bendrovės 
narių susirinkimas įvyks sau
sio 27 d. Bus renkama nauja 
valdyba (direktoriai). Pagei
daujama. kad sale, kur telkia
si dabar beveik visas viešasis 
lietuvių gyvenimas, daugiau 
susidomėtų ir tremtiniai.

Už prof. St. Šalkauskio vėlę 
šv. mišios ateitininkų užprašy
tos sausio 26 d. (šeštadienį), 
8.30 vai. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj. Atsilankydami pa- 
simelskime už šį didelės ir 
taurios dvasios lietuvį, kandi
datą į šventuosius.

“Ateities’*, katalikų jaunimo 
žurnalo, prenumerata priima
ma spaudos kioske, veikiančia
me sekmadieniais nuo 10 vai. 
“Ateitis” jaunuolį bei jaunuolę 
auklėja ir šviečia, ji kuria as
menybę ir gaivina dvasią, rodo 
tautos laisvės idealą ir tiesia 
kelius į ateitį — tad kas galė
tų be jos apsieiti? A. B.

Daug atseina...

Pasiteiravome klebono, kiek 
kainuoja šitokios mokyklos iš
laikymas. Jis tik nusijuokė. 
Neseniai padarytas remontas. 
Tik modemiškos šviesos įvedi
mas kainavo S3.500. Be to, vis
kas praplėsta, išdažyta, įrengta 
švariai ir gražiai. 1950 metais 
visam tam atlikti reikėjo per 
50.000 dol. “Už vieną šildymą 
praeitą mėnesį sumokėta 550 
dolerių, o už šviesą — 280 
dol.” — atsakė šypsodamasis 
klebonas. Daugiau nedrįsom 
klausti. Aišku, kad daug atsei
na mokyklos išlaikymas, bet 
čia jaunimas bręsta katalikiš
koje dvasioje, čia jie girdi ir a- 
pie savo tėvynę dr mokosi lie
tuviškų darbų. Mokykloje yra 
109 berniukai ir 124 mergaitės. 

' Čia veikia ir šeštadieninė mo
kykla, kurią kleb. kun. L. 
Mendelis viskuo aprūpina.

Mokykla turi savo pamaldas, 
kurių metų visi lietuviškai gie
da ir meldžiasi. Tad nenuosta
bu. kad ir tie svetimšaliai, ku
rie čia patenka (yra net kinie
tis, prieš 6 mėn. atvykęs) pri
siderina prie daugumos —prie 
lietuvių vaikų.

LAWRENCE, MASS.

Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.
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zapo parapijos klebono kun. 
J. Skilandžio rūpesčiu buvo į- 
kurta lietuviška mokykla. Mo
kyklai vadovauti pakviestos šv. 
Kazimiero seserys, iš Nashua, 
N. H. Suprantama, visa mo
kyklos išlaikymo našta krinta 
ant parapijos pečių .

DLK Vytauto Klubas visuo
met rūpinosi lietuviškais reika
lais ir šiuo atveju atėjo klebo
nui į talką — paaukojo 75 dol. 
mokyklos reikalams ir sudarė 
komitetą, kuris organizuos 
parengimus ir jų pelną paskirs 
mokyklai išlaikyti.

• DLK Vytauto Klubas, 
kartu su šv. Juozapo parapija 
ruošia Vasario 16-sios minėji
mą. Laiką ir programą prane
šime vėliau.

• Klubo vadovybė praneša, 
kad modemiškai atremontavo 
Klubo patalpas ir nutarė kiek
vieną penktadienį rengti šo
kius. Gros gera lietuviška mu
zika. Įėjimas visiems laisvas.

• Mirė senas lietuvių veikė
jas Myk. Seniuta. Velionis pri
klausė daugeliui ilietuviškų or
ganizacijų ir buvo aktyvus 
DLK Vytauto Klubo narys. Pa
liko nuliūdusią žmoną ir 3 sū
nus.

Kalėdų atgarsiai. Gruodžio 
23 d. šv. Vardo Dr-ja ir Motinų 
Arkibrolija surengė vaikučiams 
kalėdinę pramogėlę. Dalyvavo 
per 100 vaikučių. Jiems kalbas 
pasakė prel. Pr. Juras ir kun. 
A. Janiūnas. Kalėdų Senelis vi
sus apdovanojo, o vaikučiai 
jam pagiedojo keletą kalėdinių 
giesmelių. Pramogėlei vadova
vo Edv. Billa. Vaikučiams pa
rodyta graži filmą.

Pramogėlės rengimui daug 
pasidarbavo Sal. Laycock, 
nors programoje ji negalėjo da
lyvauti, nes tuo metu galėjo li
goninėje po sunkios operacijos. 
Dabar jau sveiksta ir gydosi 
namie.

Be jų, pramogėlę rengiant ir 
pravedant daug padėjo ponios: 
R. Bolis, A. Gegnan, J. Lisaus
kas, A. Savičius, E. Billa, M. 
Kenney ir D. Blake, ir šv. 
Vardo Dr-jos nariai: Juozas, 
Martynas ir Albertas Blaževi- 
čiai, J. Savičius, Fr. Vencius, 
J. Pauliekas, J. Lisauskas, Alb. 
Jodka, R. Bolis ir St. Sapka.

ALRK Federacijos 
susirinkimas

Sausio 6 d. 3.30 vai. p.p. į- 
vykęs ALRK Federacijos su
sirinkimas buvo labai gausus 
dalyvių skaičiumi ir gyvas. Pa
daryta visa eilė nutarimų ir 
aptartas parapijos vakarienės 
rengimo klausimas. Vakarienę 
surengti sutiko L. švenčionie- 
nė, o St. Raznauskaitė ir Ma
rija Pilypienė Išplatinti bilie
tus. Bilietai (tikietai) jau pla
tinami. Vakarienė įvyks vasa
rio 24 d.

Federacijos valdyba palikta 
ta pati — pirm. prof. A. J. Va
siliauskas, vicepirm. prof. A. 
Lešinskas. sek r.— Marija Pily
pienė, iždin. — L. švendonienė 
ir valdybos narė pririnkta L.

Vyčių atstovė Marcinkevičiū
tė.

Mirė: Gruodžio 22 d. mirė 
Floras VVolange - Volungevi
čius, sulaukęs 70 metų amž. • 
Liko žmona ir dvi dukterys. 
Velionis kelis metus sirgo. 
Anksčiau buvo uolus šv. Vin
cento a Paulo, šv. Vardo, Mal
dos Apatalavimo ir šv. Kazi
miero draugijų narys. Buvo pa
šarvotas Juozokų koplyčioje.

Gruodžio 26 d. mirė 69 me
tų našlys Mykolas Turonis, pa
likęs tris vaikus.

Visiems liūdintiems dėl savo 
artimųjų mirties reiškiama 
nuoširdi užuojauta. Ciiik.

Pas seseris kazimierietes
Aplankėm ir sesutes, kurios 

gyvena čia pat prie bažnyčios. 
Visos devynios gimusios čia 
Amerikoje, bet kalba gražia 
lietuvių kalba. Tiktai jų virši
ninkė. motina Immaculata, at
vykusi iš Eietuvos. Tai Dva- 
ranauskaitė. kun. V. Dvara- 
nausko, MIC. sesuo. Daugelį 
metų ji praleido Amerikoje. Ji 
yra viena iš tų. kurios įkūrė 
šv. Kazimiero seserų vienuoli
ją. Ilgi metai šitoje žemėje ne
ištrynė tėvynės prisiminimo. Ir 
kalboje, gražioje suvalkiečių 
tarmėje, ir gyvame žodyje jau
ti ją esant gilios dvasios lietu
vę. Užklausius, kaip sekasi dar
bas, kukliai atsakė: “Kai visi

Spinduliuoja į visą Ameriką
Kun. Dr. L. Mendelis pasi-- 

žymi dideliu nuoširdumu ir 
dosnumu. Per dešimtį metų jo 
parapija šalpos reikalams yra 
išleidusi apie 600.000 dolerių. 
Šiais metais per Kalėdas buvo 
padaryta rinkliava Korėjoje 
nukentėjusioms nuo karo šelp
ti. Surinkta 2,600 dol. ir per 
Korėjos ambasadorių Vašing
tone įteikta. Praėjusiais metais 
BALFui surinkta 1,500 dol. 
Per adventą raupsuotiems ligo
niams surinkta 4000 dol. Daug 
tenka aukų misijoms vesti.

“Kaip tokias dideles sumas 
surenkate?” — užklausėme e- 
nergingo ir duosnaus klebono. 
Jis atsakė visai paprastai, “Aš 
neprašau žmonių to, ko pats 
nedarau.” Mes supratome, kad 
visa ta paslaptis glūdi paties 
kun. Dr. L. Mendelo dideliame 
asmeniškame pasiaukojime.

Raštinėje kaip skruzdėlyne
Ir parapijos raštinė yra pri

taikyta visam tam judriam 
darbui. Ji atrodo, kai nemažos 
įstaigos biuras, kur nuolat plu
ša kelios raštininkės, tvarkyda
mos korespondencijas ir karto
tekas. Kas savaitę iš parapijos 
raštinės išeina į visas šalis apie 
500 įvariausių raštų. Žmonių 
taip pat visą laiką pilna.

Tarp jų buvome ir mes ketu
ri užklydę. Gražiai klebono pri
imti ir palydėti, atsiveikindami 
palinkėjome jam gražios sėk
mės ir sveikatos.

♦ 9

W. J. CHISHOLM i
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”
S31 SMITO ST.

PROVIDENCE, R. L

i»

Telephone.
OFISO: DEXTER 1952

Namu: P!. C236

Hartford, Conn.
LDS 6-tos kuopos narių susi

rinkimas šaukiamas sekmadie
nį, sausio 20 d. 1 vai. p.p. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti ir 
sutvarkyti “Darbininko” pre
numeratos reikalus.

Pereitam susirinkime išrink
ta nauja kuopos valdyba: pirm. 
St. šrupšas, vicepirm. J. Po
vilonis, ižd. P. Maneikienė, nu
tarimų rašt. J. Bernotas, fin- 
rašt. A. J. Pateckis. Atstovai į 
BALFo ir ALTo skyrių A. K. 
Mazalas ir P. Manikienė.

Jonas Endriliūnas, ilgametis 
LDS 6 kuopos narys ir uolus 
“Darbininko” skaitytojas mirė 
sausio 7 d. Palaidotas sausio 10 
d. iš šv. Trejybės bažnyčios. 
Gedulingas pamaldas atlaikė 
prel. J. Ambotas, kun. P. Sa- 
bulis ir kun. F. Pranckus. Liko 
žmona, keturi sūnūs ir keturios 
dukterys. Išauginęs gražią šei
mą, amžiaus gale galėjo pasil
sėti, nes sūnūs turi gražią dirb
tuvę Holland Machine Co.. bet 
negailestinga mirtis išplėšė iš 
savųjų tarpe. Teikis ramybėje.

A. J. P.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadway Sout Boston 27, Mass.

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

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKI S. Direktorius
AKATA DIENIAIS 2 VAI.. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METU
Oro hanjrorrjs transliuojami 
naujienos, muzika <vietinės 

Šokiai, ir t.t Vestuvės.

WHRI. 1000 kr

jvairiis visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai!.

BROOKLVN 11, N. Y.495 GRAND STRFFT
Tel. EVergreen 4-9293

AD. TEZAVTTAS V. CBAREV1C1V8
Muzikos Dlr. Pranešimu Dir.L

 J. P. GINKVS

Direktorius



Saulio 18, 1962

SPORTAS
Veda AL V AKSELIS

FUTBOLAS
Pereitą sekmadienį (1.13) LSK 

žaidė pirmenybių (DAFB) rungty
nes prieš Minerva S. C. Aukšto ly
gio, gražioje kovoje lietuviai laimė
jo šį susitikimą pasekme 5:3 (1:2). 
Darnų ir apgalvotą žaidimą parodė 
centro trejukas (Jokūbaitis, Adoma

vičius, Kalašinskas), sumaniai re
miami šoninių saugų (Jėgerio ir 
Steponavičiaus). Įvarčiai: Adomavi. 
čius — 1:1; vėl Adomavičius —2:2; 
Jokūbaiitis — 3:2; Gražys — 4:2; ir 
Adomavičius — 5:3. Tokiu būdu po 
šių rungtynių pirmenybių lentelė 
taip atrodo:

Mągyar S. C. 15 10
LSK 11 11
Minerva S. C. 12 9
Passaic 11 9
Schwaben 11 6
ir Lt.

3 1 52:19 25:5
0 0 59:14 22:0
0 3 37:21 18:6
3 1 50:18 17:5
3 2 33:13 15:7

Sausio 27 d. Arctic Ovai (Lietuvių 
aikštėje LSK futbolininkai susitiks 
finalinėse USA rytinių valstijų mė
gėjų taurės rungtynėse prieš Ukrai- 
nian-Americans. Kas prisimena pe
reitų metų dramatine LSK kovą 
prieš USA meisterį German-Hunga- 
rians, tas galės tą sekmadienį išgy
venti nemažesnįo įtempimo rungty
nes, kai bus sprendžiamas jau meis
terio titulas.

Krepšinis
Šiuo metu Lietuvių Atletų Klubo 

sporto vadovybė veda g alutinas de
rybas su Amsterdamo Lietuvių Klu
bu dėl krepšinio rungtynių Brookly- 
ne. Susitarus, jos įvyktų šio mėne
sio pabaigoje ar vasario pirmąją sa
vaite. y x

Stale tenisas
LAK stalo tenisininkai, žaisdami 

DAFB stalo teniso pirmenybėse, dar 
nepralaimėjo nei vienų komandinių 
rungtynių. Sausio 10 d. LAK stalo 
teniso vienetas nugalėjo Schwaben 
S. C. komandą pasekme 7:2. Šių 
rungtynių metu Br. Garunkštis pir
mą kartą (iš 18 rungtynių) pralai
mėjo vieną setą, bet padėtį pataisė, 
sukirsdamas priešininką 5-čiame se
te “sausai” (21:6). Daukša ir Bag- 
džiūnas parvežė visus taškus namo. 
Landsbergiui teko palikti vieneto 
tašką svečiams, o jaunieji Vaitkevi
čius su Naruševičium turėjo atiduo
ti dvejeto tašką Hofmann-Dycvvel- 
dui.

Sausio 24 d., ketvirtadienį. 8 vai. 
v. Lietuvių Atletų Klubo patalpose. 
168 Marcy Avė. Brooklyne, stalo te
nisininkai žais 10-tąsias p-bių rung
tynes prieš Prospect Unity Club.

Paaiškėjus galutinam žaidikų 
skaičiui New Yorko lietuvių stalo 
teniso pirmenybėse <A ir B klasėse), 
šios pirmenybės įvyks šeštadienį, 
sausio 19 d. 8 vai. vak. Lietuvių At
letų Klube. Finalai — sekmadienį 
taip pat 8 vai. v.‘ LAK patalpose. 
Burtai bus traukiami šeštadienį, 7.- 
45 vai., iki to laiko dar bus galima 
užsiregistruoti.

Sportas pasaulyje
* Amerikos tenisininkams nepa

vyko išsikovoti Davis taure. Ir šį 
kartą, vėl metams, ji liko australų 
globoje. Frank Sedgman buvo ge
riausias žaidėjas ir jo dėka australai 
finalinį susitikimą laimėjo prieš a- 
merikiečius rezultatu 3:2. Amerikie
čius atstovavo: viente Ted Schroe- 
der ir Vic Seixas o dvejete Sehroe- 
der ir Tony Trabert. Nelabai su
prantamas faktas buvo, kad gerai 
žaidžiąs amerikietis Diek Savitt ne

turėjo progos pasireikšti. Frank 
Sedgman šiuo metu tenka skaityti 
geriausiu tenisininku pasaulyje. Jam 
buvo duoti įvairūs pasiūlymai pasi
daryti profesionalu, bet jaunasis 
australas atsisakė nuo tų visų pasiū
lymų, kuriuos lydėjo didelės sumos 
dolerių.

* SSSR oficialiai pareiškė, kad 
ateinančių metų vasarą jos rinkti
niai sportininkai dalyvaus olimpi. 
niuose žaidimuose Helsinki mieste 
(Suomijoje).

* Moterų lengvaatlečių komandą 
amerikiečiai sudarys po rungtynių, 
kurios įvyks liepos 4 d. Harrisburg, 
Pa. Iš viso Ameriką atstovaus 10 
lengvaatlečių .

* Fleet Dean Smith. Tesąs uni
versiteto studentas, per New Or- 
leans mieste įvykusias Sugar Bowl 
lengvosios atletikos varžybas 100 m. 
nubėgo per 103 sek. * f
h Prancūzijos rugby rinktinė nu

galėjo Naujosios Zelandijos atstovus 
rezultatu 17 :T.

* Europoj šiuo metu vieši garsu
sis Argentine Lanus komanda, kuri 
yra numačiusi sužaisti daugelį rung
tynių su vietiniais. šių gastrolių 
startas argentiniečiams nelabai pa
vyko. nes Portugalijos Sporto klubas 
juos nugalėjo 1:0. Rungtynės, ku
rias stebėjo 15000 žiūrovų. įvyko Li
ma stadione Oporto mieste.

* Rotterdante įvykusiose futbolo 
rungtynėse Olandija nugalėjo Bel
giją 7:6.

* Amerikiečių futbolo profesiona
lų meisteriu šį sezoną visai netikėtai 
tapo Los Angeles Rams. finalinėse 
rungtynėse po nepaprastai gražaus 
žaidimo nugalėjo Cleveland Brovvn 
rezultatu 24:17. Iki šiol Brovvns 5 
metus iš eilės buvo meisteris.

* Prancūzijos futbolo rinktinė 
1952-53 metų sezone yra numačiusi 
5 susitikimus. Jau susitarta su Aus
trija. Belgija ir Olandija, šiuo metu 
tariamasi su Anglija, Italija, ir Vo
kietija.

* New Yorko mėgėjai ledo rutu- 
lininkai nuvyko į Japoniją ir ten 
planuoja sužaisti 13 rungtynių prieš 
japonus. Pirmuosius 2 susitikimus 
prieš Japonijos studentų rinktine bei 
prieš Japonijos meisterį Waseda u- 
niversitetą amerikiečiai laimėjo re
zultatais 9:2 ir 10:4.

* Pastorius R. Roberts, kuris pa
saulyje yra pagarsėjęs savo šuoliu j 
aukštį su kartimi, šiais metais lai
mėjo J. E. Sullivan MemoriaI A- 
ward. šis prizas kiekvienais metais 
skiriamas labiausiai pasižymėjusiam 
mėgėjui sportininkui Amerikoje.

P. V.

Bostone ir apylinkėseBEAUTIFUL CROSS
-II-

K

185 Clinton Avenue

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

DEKEN’S products
P. O. Bos 666 
Newark, N. J.

New Yorke ir apylinkėse

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

Brooklyn 5, N. Y.
TeL MAIN 4-2329
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KRYŽELIS
Vidury kryželio yra stebėtinai 

padidinantis magnituotas stiklas, 
per kurį aiškiai matysi ir skaity

si maldelę.
Su 12 blizgančių akmenėlių, 

panašių i brilijantus, rhodium, 
užbaigtas, 18 colių lenciūgėlis su 
kabe. Neblunkantis, patenkinimą 
užtikrinam. $4.95.

NAUJAI ATVYKO i

Sausio 10 d. į New Yorko 
uostą laivu “General Greeley” 
atvyko:

Baikovas, Andrius, Olga
Binkis, Antanas, Marija
Beržys, Boleslovas 
Bobkovas, Juozas, Babetta, 

Vytautas
Garbaliauskas, Ričardas
Jakel, Eduard A., Emma, 

Ruth-Luisa, Herbert - Horst, 
Hertmut - Dieter, Manfred- 
Dietmar, Paul-Lothar, Christi- 
da - Hulda

Kazlauskas, Ignas
Kemėšis, Osuald
Kondratavičius, Boleslav, E- 

lena, Ramūnas, Sigita
Krauzas, Albertas
Kymantas, Juozais, Valenti

na «
Klumbys, Pranas
Milenko, Mikas L., Olga
Neumann, Sofija, Bronisla- 

va, Algirdas, Jadvyga, Gin
tautas, Zita, Vytautas.

Nikštaitienė, Morta
Palsiūnas, Kazys
Peter, Jonas, Adelina, Irma 

ir Erwin
Pikelis, AJeksandcr, Winfre- 

da, Alexander, Jr. .
Sabaliauskas, Juozas, Petro

nėlė
Toisiūnas, Bronius, Maria A.
Yang, Henli, kiniečių kilmės 

lietuvis
Vaidelys, Adolfas, Mina

BAI.F centras

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privąžiueti iž 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

VWVWVWVWVWWWWWWVVWWWWVWWVVVVWWWV
; KVIEČIAME UŽSISAKYTI ;

plačiausiu Amerikoje skaitomą laikraštį

“DARBININKU”
Į Išeina du kartus savaitėje ;
Į "DARBININKAS” buria aplink save daug bendradarbių ir ; 
1 yra geriausiai informuotas lietuvių laikraštis. <

- - - - 35.00 :
5.50 :

$3.00 ;
$5.50 :

i Metams kaina .........................
• Brooklyne ~............................
; Pusmečiui ................................
J Užsienyje....................................
■ Susipažinimui siunčiam nemokamai.
■ Užsisakyti galima sekančiu adresu:
• “DARBININKAS”
Į 680 Bushwick Avenue 366 W. Broadway
! Brooklyn 21, N. Y. So. Boston 27, Mass. ;
J GLeamore 8-7668 SO 8-2686

1952 METAIS
’ NELKITE BE RELIGINIO LAIKRAŠČIO

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS visiems prieinamu būdu 
nagrinėja įvairius tikėjimo klausimus, nušviečia svarbes
nius kaalikų gyvenimo įvykius, aprašo Lietuvos kančias, 
duoda žinių iš plataus pasaulio bei tretininkų veikimo ir 
skleidžia šv. Pranciškaus dvasią.

Dabar pats laikas užsisakyti

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ
ir paieškoti naujų skaitytojų.

PRENUMERATOS KAINA—METAMS 2 DOL.

r. Administracijos adresas:
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS 

Kennebunk Port

=M

s 
s

Albert Th. Dana
LIETUVIS ADVOKATAS

119-17 HiHside Avė.

Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. VIrginia 9-4882

K

♦
TeL EVergreen 7-4335

n -■■■■- -
jTeL STagg 2-5043

Prašo garantijos:
Marcišauskas, Jonas 50 metų 

amžiaus — mechanikas. Ad
resas: 6 rue Valentin/Leval- 
lois, Seine, France.

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)
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DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI
kiti namų apyvokos daiktai.— 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIG1S
73 W. 164 St, N.Y.C. 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New

i Yorko baldų gamybos, šaudytuvų = 
j (refrigirator), dulkių siurblių, te- j 
i levizijos įmones.
š Pirkdami per jį gaunate didesnę = 
i nuolaidą negu kitur ir palankiau- i 
| sias išsimokėjimo sąlygas.
t............-.............. . ....-..................

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATIšKUS SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 

irtūkstančiams pagelbėjo, pagelbės 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos, 
Ar Į kuprą susimetęs,

Reumatizmą sirgti pratęs, 
Deksnio Mostim tepk gerai, — 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Boa 666

Nenark L N. J.
(66)

•5"

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

1 EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
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jSHALINS 

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avė.
(at Ferest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI : 

F. W. SHALINS IR 
4. B. SHALINS 
Tek VIrginia 7-4496
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Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Reni Estete & Insurance 

*”* "^TA^VIrginia 7-1896*

PARDUODAMI NAMAI
Turim įvairių namų visose Breek- 

lyno ir Queens miestų dalyse. Visi 
turi po tuščią butą šildomą žibalu 
(oil) ir su garažu.

Dviem šeimom mūrinis namas, at
skirai statytas, su 13 kambarių — 
$11.950.00.—

šešiom šeimom, atskirai statytas 
mūrinis namas — $12.500.00.—

Parduodu namus ir su mažais įne
šimais.

B. ZINIS
961 Unian Ave^ Bintlją N. T.

REpublic 9-1506 
EVergreen 4-3487

PARNOBAMI NAMAI
PIGUS, GERI, GEROJE VIETOJE

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

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

16M CMea Ave^ BraaUyn, N. T.
TeL GI —norą 3-7285

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

DON ŠULAITIS
600 Willoughby Avė. 
BrooMyB 6, N. Y.

TeL EVergreen 7-8137

■ 411111 l*999»»M»9»199Mllli»M>lM*99*4M9Millilli
’' Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS 

; SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - Uticandžiti - Televizija - Muzika - Sportas

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

'HiiiiiHnnniHiiinnHiiiiniHHiHiHHimu

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADU AY
South Boston. Mass.

D. A. Zaletelcas, F. E. Zsietekae 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 3-6815

SOuth Boston 8-2609

Lithuanian 
Furniture Co.

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED
Local and Long Distance Movers

326-328 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

VAITKUS
FUNERAL HOME i

197 WEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRIS
Laidetavių Direktorius 

ir Bahamootojas
NOTARY PUBLIC

I

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

pačias ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

S

RAMUNIŲ ŽIEDAI

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi X-Ray aparatą

Pritaiko akinius
584 E. BROADU AY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

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

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 

i. ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
I uncijos.

PRAŠO GARANTIJŲ 
(German Ethnic)

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

1. Šilingas, Jurgis, gim. 24.
8. 1922, nevedęs, adresas: 
Landshut/Ndb., Heuweg 1/b. 
Germany. |

2. Kaušas, Albertas, gim. 6. 
V. 1905, našlys, statybos dar
bininkas. Adresas: Ergolding 
No. 110/b/3, bei Landshut, 
Germany, US zone.

3. Strazdas, Adomas, gim.
6. IV. 1903, ūkininkas: Edvik 
— 31.V.1907; Gerartas —23.3. 
1937. Adresas: Ardelkofen, 
Landshut/Ndb., Germany, US 
zone.

AILAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ir kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI 

telefonu SO. 8-8343 
Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA ŠVC. MERGELES 

MARUOS GLOBOJE
Pirmininke—Ieva Markšienė, 625 

E. 8th St., So. Boston, Mass. TeL 
SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė— B. Gailiūnienė, 
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

Protokolų sekretore — Stefanija 
Overkienė, 555 E. 6th St., So. Bos
ton, Mass.

Finansų sekretorė — B. Cūnienė, 
409 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-0948.

Iždininkė — Ona šiaurienė, 51 
Tampa St., Mattapan, Mass.

Kasos globėja — Elzbieta Aukšti
kalnytė, 110 H St., So. Boston, Mass.

Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 
866 E 5th St. So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus turi 
kas antrą mėnesio antradienį, 7,30 
v.v. parapijos salėje, 492 E. 7th St, 
So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų sekretorę.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

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

Tel 189

J

SAVE j

1
ą Mes instaliuojame visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
i nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 

apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
0IL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608
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NAUJIENOS, X
Angelę Karalienės parapijos 

šv. Vardo vyrų draugijos susi
rinkimas įvyko sausio 13 d. 
parapijos salėjo. Iš skyriaus 
veiklos pranešimą padarė pirm. 
V. Žemantauskas, ir kvietė na
rius ateinančiais metais dar su 
didesniu uolumu vieningai siek
ti draugijos tikslų. Skyriaus se- 
kret. S. K. Lukoševičius per
skaitė iždininko paruoštą pini
ginę apyskaitą. Sausio 1 d. 
draugijos kasoje buvo 83.73 
dol. Narių skyrius turėjo 40. 
šiame susirinkime įstojo vienas 
naujas narys — J. Miklaševi- 
čius Ir draugijai paaukojo 4 
dol. Išrinkta nauja valdyba 
1952 metams: pirm. V. Žeman- 
tauskas. vicepirm. J. Mikol’ai- 
tis. sekr. S- K. Lukoševičius, 
fin. rast. E. Tumasonis, ižd. M. 
Dailidėnas. į ALRK Federaci
jos apskr. atstovais išrinkti S. 
K. Lukoševičius ir V. Žeman- 
tauskas.

Gavėnios metu nutarė su
ruošti eilę paskaitų. Valdybai 
pavesta susitarti dėl laiko ir 
paskaitininkų. K. Krušinskui 
pageidaujant. S. K. Lukoševi
čius padarė pranešimą Iš bu
vusio gruodžio 16 d. katalikų 
seimelio.

šosirinkime dalyvavo kun. 
V. KiK:urna. sveikino vyrus ir 
linkėjo augti skaičiumi ir stip
rėti dvasia. Taip pat pažadėjo 
savo nuolatinę paramą paskai
tomis ir patarimais.

Angelu Karalienės parapijos 
klebonas kun. J. Aleksiūnas 
pereitą sekmadienį parapijie
čiams paskelbė 1951 m. , arapi- 
jos pajamų ir išlaidų apyskai
tą. Parapija nuo sausio 1 iki 
gruodžio 1 d. turėjo pajamų 
42,641.65 dol., išlaidų 37,112,- 
50 dol.

Pereitais metais klebonijoje 
ir bažnyčioje padaryti dideli 
remontai. Klebonas nuoširdžiai 
padėkojo parapijiečiams už au
kas ir išreiškė viltį, kad ir atei
tyje parapijiečiai su nemažes
niu uolumu savo aukomis pa
rems klebono vedamus darbus.

Apreiškimo parapijos Amži
nojo Rožančiaus dr-ja sausio 
20 d., parapijos salėje rengia 
vakarienę. Pradžia 5.30 vai. 
Vakarienės metu paskaitą skai
tys Tėvas Bern. Grauslys. 0. 
F. M.

ALRK Federacijos
Nevv Yorko apskr.t metinis su
sirinkimas šaukiamas sausio 
25 d., pentkadienį. 8 vai. vak., 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Visos katalikiškos draugijos 
prašomos atsiųsti savo atsto
vus. Atstovai atsineša su sa
vim draugijos įgaliojimus ir 
kartu prašome pristatyti savo 
draugijos valdybos pirmininkų 
ii- sekretorių vardus, pavardes 
ir adresus.

Valdyba

IJtuanistikos instituto semi
nare sekmadienį, 9 vai. A. Ma
žulis skaitys paskaitą “Senasis 
lietuvių tikėjimas — vyriau
sioji būtybė.” 10 vai. P. Jur
kus — “Lietuvių liaudies me
nas.”

Lietuvių siuvėjų neprigulmin- 
go klubo metinis narių susirin
kimas šaukiama sausio 25 d.. 
7,30 vai. vak. Piliečių klubo pa
talpose. 280 Union avė., Brook
lyn, N. Y. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Bus renkama nauja 
valdyba ir svarstomi kiti aktu
alūs klubo reikalai.

Muzikos vadovėlis
“Darbininko” administraci- 

je. 680 Bushvvick Avė., gauna
ma Vytauto Kerbelio "Lietuvių 
liaudies dainos jauniesiems pi
anistams.” Išleido K. Deveikis- 
Pipiras. Buenos Aires. 1950 m., 
32 pusi., kaina 2 dol.

Aleksas ir Gražina Ranitai, 
kaip informuojama iš Vokieti
jos. sausio mėn. atvyksta į Nevv 
Yorką. Jiems garantijas suda
rė Pranė Lapienė iš Stony 
Brook. Tenai jie ir apsistos.

Amerikos Raud. Kry žius 
praneša, kad John R. Thomp- 
son ieško savo giminaičio Jono 
Jezavito. Asmens, kurįe galėtų 
suteikti informacijų, tegul jas 
praneša Amerikos Raud. Kry
žiaus Brooklyno skyiriui. Tel. 
MA 4-6001. Ėxt. 44L

Civilinės Apsaugos 
įstaiga Nevv Yorke praneša, 
kad netrukus bus gyventojams 
duodamos instrukcijos, kaip 
veikti tuo atveju, jei kartais 
priešas ar jo agentai bakteri
nėmis bombomis apmėtytų vie
toves arba miesto centrus.

6.053 dol. ir 69 c.
per gruodžio mėn. B ALF cent
re gauta nario mokesčio ir kitų 
pavienių asmenų aukų pinigais. 
Drabužių gauta per tą laiką 
54,676 sv.

Spaudos Klubas ruošia Va
sario 16-sios 34 metų ir Klu
bo 15 m. gyvavimo sukakties 
minėjimą. Minėjimas įvyks va
sario 16 d. 7 vai. Hotel McAl- 
pin patalpose, Nevv Yorke. Pro
gramoje numatytos trumpos 
Lietuvos diplomatų ir laisvini
mo veiksnių atstovų kalbos, o 
po to susipažinimo vaišės su 
lietuviais, pabaltiečiais ir ame
rikiečiais spaudos darbuoto
jais.

Be S. Trečiokienės. T. Gry
baitės ir O. Valaitienės, į ren
gimo komisiją dar pakviestos 
S. Čerienė-Mulks ir Jugėliūtė- 
Beverage.

NCVVC WRS exec. direkto
rius msgr. E. Svvanstrom pra
neša .kad nuo karo nukentėju
sioms Italijos katalikams šelp
ti NCVVC pasiuntė 12,000 dol. 
Organizacija yra pasiruošusi 
pasiųsti didesnį kiekį rūbų, 
maisto ir vaistų.

Vitalis Žukauskas su kon
certais išvyksta Čikagon ir į 
Vilkes Barre.

C. Sasnatrvkas

KURINIAI

Česlovo sasnausko
solo, mišriems balsams ir chorui, pri
tariant fortapionui arba vargonams.

Kun. L VoisieksuskM

ŠIO LAIDINIO TURINĮ SI DARO MUZIKOS KŪRINIAI:

Kur bėga Šešupė, Jau slavai sukilo. Užmigo žemė, Skubėk priekryžiaus. Siuntė mane motinėlė. Karvelėli, Tu mano motinėle, 
Lėk sakalėli. Vyrai. Requiem. OSalutaris Hostia. Tantum Er go Sacramentum, Ad multos annos, Malda Marijai už Tėvynę, 

Marijos giesmė. Blaivininkų himnas. Ateitininkų himnas.

ISI< :d<> Kun. L. VOISIEKAUSKAS Kaina $3,50
29 DAVIS STREET, HARRISON, N. i. ' - '

Popiežius Pijus XII sausio 14 
d. pašventino dvi auksines ka
rūnas šv. M. Marijos, Taikos 
Karalienės statulai, kuri bus 
pastatyta šv. Rozalijos bažny
čioje, Brooklvne. Karūnas nu
vežė ir specialioj audiencijoj 
pristatė pašventinti popiežiui 
parapijos kleb. kun. Angelo R. 
Cioffi. Karūnoms auksas ir pi
nigai yra suaukoti pereito ka
ro metu, kaip įvairūs pasižadė
jimai šv. M. Marijai prašant 
taikos.

šv. Stanislovo lenkų bažny
čioje. Brooklvne, sausio 6 d. 
atlaikė pirmąsias šv. mišias 
kun. Adam Kocur, 57 m. am
žiaus, paskutiniojo karo vete
ranas, lenkų armijos majoras, 
kuris kunigu buvo iššventintas 
Laterano katedroje. Romoje.

Dr. J. Kazickas ir dr, «J. K. 
Valiūnas penktadienį, sausio 
18 d., prekybos tikslais išskri
do į Europą, į Zuerichą, kur 
susitiks su Vokietijos, Italijos 
ir Prancūzijos prekybos atsto
vais. Iš Europos į JAV numato 
grįžti kovo mėn. pirmoje pusė
je.

Alb. Trečiokas sausio 26 d. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje susituokia su Aldona Va
laityte.

Balfo valdyba savo posėdyje 
pereitą sekmadienį nutarė Vo
kietijoje esantiems lietuviams 
tremtiniams užpirkti 40,000 
svarų cukraus, riebalų ir laši
nių.

Renatei gydyti lietuviškoji 
visuomenė suaukojo per 1.000 
dol., kurie suplaukė iš paren
gimo ir paskirų, aukų Brookly- 
ne ir po visą Ameriką. Kaip 
Renatei gydyti BALF direkto- 
riato komisijos pirmininkas J. 
Ginkus prareša, šie pinigai bus 
persiųsti į Vokietiją BALF at
stovui, kuris pamėnesiui mokės 
už mergaitės gydymą.

Laikr. “Vienybė", išeinąs 
Brooklvne. vieną kartą savai
tėje. paskelbė, kad pakelia laik
raščio prenumeratą metams 
JAV 5 dol., Kanadoje ir kitur 
— 6 dol.

Atitaisymas
TT Pranciškonų vienuolyno 

pašventinimo proga išleistame 
leidinyje Juliaus Jacyno skelbi
me įsibrovė nemaloni klaida. 
Ją čia pataisome ir pranešame, 
kad Julius Jacyna, gyv. 152 
Povvers St.. Brooklyn 11, N. Y., 
o jo atstovaujamos dulkių 
siurblių “Electrolux” firmos 
telefonas MU 4-3171.

Permažai aukoja 
“March of Dimes”

Bostono “March of Dimes” 
kampanijos vedėjas L. Curtis 
pareiškė, kad vedamoji kam
panija, kurios tikslas yra pa
remti gydymą nuo vaikų para
lyžiaus, kol kas yra mažiau sėk
minga už eilę prieš tai buvusių 
metų ir kviečia gyventojus 
daugiau aukoti šiam kilniam 
tikslui.

7

480 8USMWCK AVEMUE. MOOKLYN M. N£W YO®K

Bažnyčios vienumo 
oktava

So. Bostono lietuvių parapi
jos bažnyčioje pradedama 
penktadienį, sausio 18 d., ir 
baigiama sausio 25 d. Trečia
dienį, penktadienį ir šeštadienį 
pamaldos vakare 7 vai., 30 
min. Kitomis dienomis rytais 
po mišių.

Vyčių parengimai
So. Bostono vyčių kuopa bu

vo surengusi savo nariams Ka
lėdų ir Naujų Metų sutikimo 
parengimus, kurie praėjo labai 
jaukioje nuotaikoje.

Sausio 13 d. įvykusiame su
sirinkime aptarti organizaci
niai reikalai ir pamatytas fil
mas iš kelionės po Kanadą, ku
rį rodė kuopos nariai J. ir Nek 
ly Ginkus, neseniai grįžę iš ke
lionės po Kanadą.

Nauja vyčių kuopos 
valdyba

1952 metams yra tokios su
dėties: John Olevrtz — pirm., 
John Danieis — vicepirm., Rita 
Šatas, Evelyn Bender ir M. 
Kleponis — sekret., J. Ginkus 
— kasin., Ang. Masionis ir A- 
lice Laudansky — kas. pad., 
Larrv Švelnis ir Al. Akule 
trustees, Ed. Zaletskas — mar- 
shal, Milly Vallis, Roland Mar- 
tinkus, Aldona Jacobs, Diane 
Shatas, Marie Škudris, Wini- 
fred Skudris ir Kleponos — 
nariai. Linkime sėkmingos 
veiklos.

Pašventins Šv. Pranciškaus 
relikvijas

Sausio 21 d., pirmadienį, ark. 
Cushing St. Mary’s church, 
North End, Bostone pašventins 
naujai įstatytą auksinį kryžių, 
kuriame yra šv. Pranciškaus 
Ksavero relikvijos. Pats relik- 
vijorius padarytas iš aukso, y- 
ra 22 inčių aukščio ir sveria 22 
svaru. Yra išlieta auksinė ran
ka kuri laiko šventojo relikvi
jas. Visa tai įtalpinta į kryžių, 
apsuptą trijų angelų, kurie 
simbolizuoja tikėjimą, viltį ir 
meilę. Ant trijų skydų yra ar
kivyskupo valdžios ženklai, šv. 
Ignatius ir Jėzuitų ordino em
blema.

Gabūs moksleiviai
So. Boston High Scool lietu

viai mokiniai iškilmingame ak
te sausio 15 d. įrašyti dalyvau
jant tėvams ir svečiams į Na- 
tional Honor Roll Society. 
Tokiais pasižymėjusiais moki
niais yra: Al. Brazdžionis. R. 
Leimonas, Tamošiūnas ir Ple- 
vokaitė.

Gfįžo iš Italijos
Bostono priemiesčio Malden 

pramonininkas, John A. Volpe, 
neseniai buvo Italijoje ir ten 
veikė ne tik kaip pramoninin
kas. bet ir kaip Amerikos italų 
įgaliotinis. Jis buvo priimtas 
popiežiaus ir ministerio pirmi
ninko de Gasperi. Grįžęs Volpe 
pareiškė, kad religija išgelbės 
Italiją nuo komunizmo, o ūkiš
kai Italija veikiai atsigaus, kai 
tik praeis karo pavojus.

Moksleivių ateitininkų šventė
Sausio 13 d. Bostono ateiti

ninkai atšventė savo metinę 
šventę. Pamaldų metu 10 vai., 
visi nariai priėmė šv. Komuni
ją. Kun. A. Kontautas, at-kų 
dvasios vadas, pasakė turinin
gą pamokslą, nurodydamas 
dabartinius ateitininkų uždavi
nius katalikiškoje akcijoje. 3 
vai. parapijos salėje įvyko iš
kilmingas aktas. Salė buvo pil
na žmonių. įnešus vėliavą ir 
sukalbėjus maldą, atidaromąjį 
žodį pasakė energingas kuopos 
pirm. Romualdas Leimonas. 
Jis ypač pabrėžė reikalą at- 
kams ruoštis grįžti į Tėvų Že
mę, kai ji bus laisva. Sveikini
mo žodžius pasakė prel. dr. K. 
Urbanavičius, kun. A. Kontau
tas, Vyčių atst. E. Benderytė, 
Seselė Genovaitė, skautų — 
Vyt. Černius, At-kų Moksl. 
Centro — C. Šidlauskaitė, stud. 
at-kų Zarankaitė, Putnam 
moksl. at-kų — Skrupskelytė, 
Marianapolio moksl. at-kų —J. 
Manelis, at-kų sendraugių —dr. 
Kaladė. Po kalbų moksl. at-kų 
kuopos globėjas dr. J. Leimo
nas priėmė naujųjų narių iš
kilmingą pasižadėjimą. I jau
nesniųjų moksleivių kuopą pri
imti Regina Galdikaitė, Rūta 
Jarušauskaitė, Irena Nikolsky- 
tė, Sigitas Leimonas. Valenti
nas Mockus, Antanas Skudžin- 
skas. Priimtųjų vardu žodį pa
sakė Reg. Galdikaitė.

Po to įvyko įvairi ir įdomi 
meninė dalis, kurioje be bosto- 
niškių aktyviai dalyvavo ir ar
timiausi kaimynai — Brockto- 
no ateitininkai moksleiviai ir 
studentai. Bostoniškiai gražiai 
pašoko tautinius šokius, dekla
mavo eilėraščius, dainavo solo 
ir grupėmis. Brocktoniškis K. 
Keblinskas skaitė savo feljeto
ną, o Ant. Sužiedėlis skaitė ei
les, skambino piano? Visa prog
rama praėjo jaukioje nuotaiko
je. Po programos jaunimas 
gražiai pasilinksmino. Bostono 
moksleiviams at-kams linkėti
na toliau taip gražiai dirbti.

Liet. Kultūros Rėmėjų Bos
tone nepaprastas visuotinis 
susirinkimas šaukiamas šešta
dienį, vasario 9 d., Liet. Pilie
čių Klubo posėdžių kambaryje. 
Paskirkime tą vakarą švietimo 
ir kultūriniam darbui pagyvin
ti. Pradžia 7:30 v.v.

Lietuvis naujose pareigose
Sausio 5 ir 6 dienomis, Bos

tone Statler viešbutyje vyko 
metinė “Lifetime Stainless 
Steel” kompanijos konvencija. 
Džiugu pažymėti, kad į kom
panijos pardavėjų pirmą vietą 
šiais metais prasimušė A. Švei
kausko vadovaujama pardavė
jų grupė. Už sumanumą orga
nizuojant naujus pardavėjus ir 
instruktuojant senesniuosius, 
kompanijos prezidentas kon
vencijos metu A. Šveikauskui 
įteikė sidabrinę taurę ir pakėlė 
jį į srities vedėjus (menadžie- 
rius). Kompanijoj, kuri daro 
milijoninę apyvartą, šiuo titu
lu dabar yra tik du asmenys. 
Pažymėtina, kad naujasis sri
ties vedėjas apie save, be kitų 
tautybių pardavėjų, yra sutel
kęs apie dvyliką lietuvių. “Li
fetime” kompanija parduoda 
nerudyjančio plieno dvigubo 
dugno puodus ir kitus virtuvės 
bei stalo reikmenis.
73 metų našlė ištekėjo už 81 

metų vyro
Bostono priemiesty Everett 

gyvenąs Mr. C. T. Cook, 81 
metų, sausio 12 d. vedė našlę 
Mrs. Phoebe Trenholm, 73 me
tų. “Jaunieji” povestuvinei 
kelionei išvyko į garsiąsias 
Bermudų salas Atlanto van
denyne. ,

Mirė
Sausio 4 d .mirė Juozapas 

Bernatavičius, 79 m., buvęs 
Neponset Ręst Home. Sausio 5 
d. mirė Kazimieras Lazarevi- 
čius, 65 m., gyv. 1 Mt. Wa- 
shington PI. So. Boston.

Sausio 10 d. mirė Katrė Tū
li enė (Simanavičiūtė), 69 m., 
gyv. 1 Webb Park, So. Boston.

Sausio 4 d. staiga mirė Mar
tinas Zunaris. Paliko žmoną, 
dukterį ir sūnų. Velionis buvo 
•žinomas kaip Watkins produk
tų pardavinėtojas.

Pagerbė armėnų kardinolą
Du arkivyskupai, aštuoni vys

kupai, 17 prelatų ir Bostono bei 
Newtono mayorai dalyvavo 
sausio 14 d. iškilmingame akte, 
kurio metu Bostono College su
teikė teisių daktaro garbės 
laipsnį kaidinolui Agagianian, 
Armėnijos Katalikų Bažnyčios 
patriarchui. Kardinolas, arkiv. 
Cushingto kvietimu, lankėsi 
JAV ir Kanadoje. Jis yra žy
mus mokslininkas - pedagogas, 
rašytojas ir buvęs armėnų se
minarijos Romoje rektorius. 
Kalba net 11 kalbų. Ir savo pa
gerbimo proga jis kalbėjo pui
kiai angliškai. Studentai Jam 
dėkingi už tai ,kad svečių teise 
pasinaudodamas, davė net dvi 
laisvas dienas atostogoms po 
semestrinių egzaminų.

Tai jau ketvirtas kardinolas, 
vizitavęs Bostono College. 1936 
metais buvo apsilankęs ir da
bartinis popiežius Pijus XII. 
Boston College, vedamas tėvų 
jėzuitų, yra vienintelis Naujo
sios Anglijos katalikų universi
tetas. Jame moko du lietuviai 
profesoriai ir studijuoja keletas 
lietuvių studentų.

Lietuvis — anglų kalbos 
profesorius

Prof. Franklin Norvaiša- 
Norvish jau 16 metų kaip dėsto 
anglų kalbą ir literatūrą North- 
eastem Universitete, Bostone. 
Prof. Norvaiša mielai ir gana 
laisvai kalba ir lietuviškai. Pri
klauso prie Baltic American 
Society of New England.

Šv. Jono Draugija
Didžioji Šv. Jono Ev. Pašal- 

pinė draugija išsirinko naują 
valdybą, būtent.: pirm. V. Sta- 
kutis, vicepirm. Pr. Tuleikis, 
prot. rast. K. Rusteika, fin. 
rast. A. Ivašką, ižd. S. Griga- 
navičius; maršalka J. Zaikis. 
Direktorių tarybon išrinkta: 
V. Medonis, V. Valatka, J. 
Jaskevičius, A. Sinkevičius, J. 
Glineckis, St. Jakutis ir P. Rū
ta. Iš d-jos 500 narių balsavo 
tik 46 nariai.

Draugijos metinis susirinki
mas įvyks sausio 20 d.

Balsovo 563 nariai
South Bostono Liet. Piliečių 

draugijos naujos valdybos rin
kimuose balsavo 563 nariai. Iš 
viso draugija narių turi apie 
1200. Ilgametis ir veiklus šios 
draugijos pirmininkas adv. Jo
nas Grigalius šiais metais į 
pirmininkus nekandidatavo. 
Pirm, išrinktas adv. Kazys Ka
linauskas, taip pat patriotingas 
lietuvis. Adv. Grigalius perėjo 
į d-jos direktorių tarybą, gau
damas daugiausia balsų.

Mokesčių rinkėjo byla
Jau kuris laikas vyksta teis

me byla pašalinto iš Bostono

CAMBRIDGE, MASS.
• Vasario 16 minėjimą ir 

šiemet, jau 30-tą kartą iš eilės, 
ruošia ALRK Federacijos 16- 
tas Cambridge skyrius. Minėji
mas įvyks vasario 17 d. 3 vai. 
p.p. Lietuvių Katalikų klubo 
svetainėje. Programoje bus 
prakalbos, dainos ir muzikos 
dalykai. Maloniai kviečiami da
lyvauti bendrai visi lietuviai.

• šv. Vardo Dr-jos narių ir 
jų šeimų bendros pamaldos ir 
komunija buvo sausio 13 d. — 
Šeimos šventėje. Bažnyčia bu
vo pilna žmonių. Pamaldas lai
kė kun. J. Naudžiūnas. Po mi
šių parapijos svetainėje buvo 
bendri pusryčiai. Narius ir sve
čius vaišino pirm. F. Remeika, 
spunjfuets v Jt seuą2{e^ a

Draugijos metinis bankietas 
įvyks vasario 10 d. Lietuvių 
Katalikų klube. Bilietus gali
ma gauti pas narius.

• Cambridge kariai J. Dainis 
ir J. Mingaudis yra Vokietijoje, 
A. Kulbis tarnauja Virginia, 
jūreivis V. Zūkas apsistojo Cu- 
ba U. S. Aviacijos kapitonas A. 
Mazutaitis, kuris eina naviga
cijos instruktoriaus pareigas, 
vis raportuoja iš naujų vietų 
— Tolimieji Rytai, Egiptas, 
Afrika, Vokietija, Prancūzija. 
Dabar berods sustojęs Anglijo
je. Karys J. Sharka tarnauja 

federalinės mokesčių įstaigos 
vedėjo vietos Denis W. Dela- 
ney. Valstybės gynėjas jau bai
gė savo kaltinimą ir praeitą 
trečiadienį prasidėjo gynybos 
liudininkų apklausinėjimas.

Evelina Benderytė ruošia 
doktoratą

Bostono Vyčių veikėja Eve
lina Benderytė studijuoja ma
tematiką labai žymioje mokslo 
įstaigoje MIT. Tai Cambridge 
mieste esąs technologijos insti
tutas. Šiai gabiai lietuvaitei 
puikiai sekasi ir numato ten į- 
gyti daktaro laipsnį. Linkime 
pasisekimo.

Dr. Jonas A jauskis
Bostone (Brightone) gimęs 

ir augęs Dr. Jonas - Ayres - 
Ajauskas jau daugelį metų 
dirba Mass. valstijos viešosios 
sveikatos departamente alko
holio bei alkoholizmo tyrimo 
skyriuje. Jis yra baigęs Bosto
no Universitete medicinos sky
rių ir 4 metus tarnavęs gydy
toju Amerikos laivyne. Jo tė
veliai gyvena Mapleton St., 
Brightone.

Komunistinė propaganda «
Per komunistine propaganda 

besiverčiantį gintaro žemės 
pusvalandį sausio 13 d. prane
šėja M. Zavis skaitė paaiškini
mą, kad girdi niekas negali už
ginčyti, kokiu milžiniškus “lai
mėjimus” pasiekusi Lietuva ru
sų valdžioj ir net norėjo tvir
tinti esą dabar Lietuvą lietu
viai valdą. Būk rami, mieloji 
tautiete. Dabartiniai Lietuvos 
valdytojai visi yra rusų pasta
tyti. Jei jų tarpe ir yra lietu
vių kilmės žmonių, jie jokios 
rolės neturi. Lietuvos bolševi- 
niai “ministeriai” posėdžius 
daro tik rusų kalba, nes dau
gumoje ir yra rusai, nors kai 
kurie pasivadinę lietuviškom 
pavardėm. O jei gautum para
gauti nors kelias dienas to 
“gerbūvio”, kurį dabar turi 
Lietuvos ūkininkai ir darbinin
kai, sugrąžinus baudžiavą kol
chozų pavidale, nebesutiktum 
daugiau tokia propaganda už
siimti, juo labiau, kad ji šian
dien yra ne tik priešlietuviška, 
bet dar labiau priešamerikoniš- 
ka.

Tas radijo pusvalandis pre- 
nešėjos vadinamas “pažangių
jų lietuvių” pusvalandžiu, o 
anglų kalba pranešėjas visada 
paaiškina, kad tai “sponsored 
by Lithuanians in Massachu- 
setts”. Atėjo laikas viešai išaiš
kinti , kas tie lietuviai ir ko
kiu vardu jie turi būti vadina
mi. Gana visų lietuvių vardu 
skleisti šio amžiaus barbarų 
niekšingą propagandą!

Seattle, Wash. Visiems geriau
sios sėkmės.

• Mūsiškiai. Toliaus Camb
ridge lietuvius aplankius, ar 
perbėgus jų sąrašą, pasirodo jų 
vardų trūkumas. Daug iš mū
siškių pasitraukia į tolimąją 
Kaliforniją ar Floridą. Jau te
nai įsikūrę gyvena: K. Lauru
tis su šeima; jis dirba prie 20- 
Century Fox filmų kaipo elek
tros technikas. A. Plekavičių 
dukrelė Ona sukūrė ten šei
myninį gyvenimą, J. Baiga irgi 
turi jau savo rezidenciją, Jas- 
kutelių duktė Mary sukūrė šei
myninį gyvenimą Jacksonville, 
Fla. apsigyveno G. Marcinke
vičius. Yra ir daug kitų cam- 
bridžiečių, bet dar neteko pa
gauti jų vardų.

Baigė tarnybą. Sausio 14 d. 
iš Floridos jūrininkų bazės grį
žo į namus, visai baigęs antrą 
tarnybą, karo laivyno jaun. lei
tenantas Robertas Dirsa. Su 
juom sykiu grįžo karininkas J. 
Kelmas iš Belmont, Mass. Leit. 
Dirsa grįžo j namus pas žmo
ną Teresę (Mockevičaitę), 8 
Union St. Sveikiname.

• Povilas Jaras, mirė sausio
7 d. Gyveno Belerica, Mass. Ve
lionis palaidotas šv. Petriko 
kapuose, Lowell, Mass. Nuliū
dusiai šeimai reiškiame užuo
jautą. A. D.


