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CHLRCHILLIS GRĮŽTA NAMO
Woshingtonas.— Churchillis 

baigė savo pasitarimus su 
pi-ez. Titimanu ir grįžta namo. 
Laikoma, kad jam šis vizitas 
JAV pasisekė, ir jis pasiekė 
nemaža jo norėtų dalykų, nors 
kai kurie jo susitarimai pačioj 
Anglijoj sukėlė kritikos. Chur- 
chilliui pavykę pasiekti geres
nio abiejų kraštų tarpusavio 
susipratimo ir pašalinti kai ku
riuos paskutiniais metais iški
lusius nuomonių skirtumus. Jo 
laimėjimais laikoma, kad Ang
lija gaus iš JAV metų laikotar
py milijoną tonų plieno, už ku
rį JAV gaus cino ir aliumini- 
jaus, susitarimas artimai ben
dradarbiauti ir tartis, kilus bet 
kokiam pavojui pasaulio tai
kai, ir pasirašyta sutartis, kad 
karo atveju JAV savo bazių 
Anglijoje nepanaudos, pirmiau 
dėl to nesusitarusi su Anglijos 
vyriausybe, j

Už tai savo ruožtu Churchil
lis turėjo pritarti JAV Tolimų
jų Rytų politikai, sutikti, kad 
Atlante sąjungininkų laivynui 
vadovaus amerikietis ir paža
dėti, kad Anglija dės pastangų 
Europos vieningumui pasiekti 
ir rems Europos armijos su

darymą.
Nepavyko tačiau Churchilliui 

gauti JAV pasižadėjimo, kad 
jos stengsis stiprinti anglų įta-

NERAMUMAI TUNISE
Tunisas. — Prancūzų kolo- 

nialinė valdžia suėmė visą ei
lę Tuniso nacionalistų ir komu
nistų vadų. Suimtieji kaltina
mi, kad jie kurstę pilietinį ka
rą ir esą atsakingi už įvyku
sias demonstracijas, kurių me
tu visa eilė asmenų buvo su
žeista ir užmušta. Dėl šio suė
mimo Tuniso darbininkų unijos 
paskelbė protesto streiką ir į- 
vvko eilė naujų demnostracijų 
bei susirėmimų, kurie taip pat 
pareikalavo aukų.

Tuniso nacionalistai reika
lauja. kad jiems būtų suteikta 
pilna autonomija. Jie sutinka, 
kad gynybos ir užsienio politi
kos reikalai liktų prancūzų 
rankose, bet, pagal jų reikala
vimus, parlamentas ir kabine
tas turėtų būti sudaryti tik iš 
vienų tunisiečių. Tuo reikalu 
neseniai vyko derybos, bet su
sitarimo nebuvo pasiekta, nes 
tunisiečiai nenori pripažinti ly
gių teisių Tunise gyvenan
tiems 300,000 europiečių, kurių 
pusę sudaro prancūzai. Viso 
Tunise yra pusketvirto milijo
no gyventojų.

Tuniso atstovai yra atvykę į 
Jungt. Tautas ir deda pastan
gų, kad jose būtų iškeltas Tu
niso klausimas.

12 DIVIZIJŲ REIKĖS 400,000 
VOKIEČIŲ

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
gynybos reikalų tvarkytojas
T. Blank pasakė per radiją 
kalbą, kurioj nurodė, kad Vo
kietijai nelieka kitos išeities, 
kaip sudaryti savo karines pa
jėgas ir su jomis prisidėti prie 
jungtinės Europos armijos. Vo
kietijos karinis silpnumas tik 
gundo komunistus pradėti prieš 
ją agresiją. Numatomoms dvy
likai divizijų teks mobilizuoti 
apie 400,000 jaunų 19-21 m. 
amžiaus vokiečių, šios savaitės 
pabaigoj vėl susirenka Euro
pos armijoj dalyvaujančių 
kraštų užsienio reikalų minis- 
teriai, kurie toliau tarsšs dėl 
tos armijos sudarymo. Vokie
čių 12 divizijų apginklavimas, 
kaip apskaičiuojama, pareika
laus $6.000.000,000. Tam rei
kalui vokiečiai ruošiasi prašy
ti JAV paskolos. 

ką Viduriniuose Rytuose, suti
kimo plačiau su Anglija pasi
keisti atominėmis paslaptimis 
ir išspausti aiškų JAV pareiš
kimą dėl jų ateities politikos 
pietryčių Azijoje. JAV dar ne
sančios pačios aiškiai nusista- 
čiusios. kokių priemonių imtų
si, jei būtų komunistų užpulta 
Indokinija, Dūrina ar kitas ku
lis šio regiono kraštas.

*
SOVIETŲ BLOKAS TEBE- 

GAUNĄS IŠ EUROPOS 
SVARBIŲ MEDŽIAGŲ

VVashingtonas. — Demokra
tų senatorius O’Conor pareiš
kė, jog komunistai jiems labai 
svarbių strateginių medžiagų 
iš Vakarų Europos vis dar te- 
begauna. Vietoj dalyką ištyrus, 
esą paaiškėję, kad kai kurie 
JAV sąjungininkai Europoje 
rodo aiškaus nenoro nutraukti 
šią labai pelningą prekybą. 
Tam pasinaudojama vadina
maisiais laisvaisiais uostais, 
kuriuose galima prekes iš vie
nų laivų perkrauti į kitus, iš
vengiant muitų ir eksporto 
kontrolės. Anksčiau tai tarna
vo tarptautinei prekybai pa
lengvinti. Bet dabar išnaudo
jama apeiti nuostatams, ku
rie kliudo gabenti tam tikras 
medžiagas į komunistinius 
kraštus. Tokia prekyba ypač 
einantį per Roterdamą ir Ant
verpeną.

SOVIETŲ KORĖJOS PLANAS 
ATMESTAS

• Paryžius. — Jungt. Tautų 
visumos posėdis, kaip anksčiau 
ir politinis komitetas, atmetė 
Sovietų pasiūlytą planą Korė
jos kartri baigti. Šiame plane 
Sovietai siūlė, kad tuojau pat 
būtų nutraukti karo veiksmai, 
abiejų pusių kariniai daliniai 
per dešimtį dienų atitraukti į 
38 paralelę ir 90 dienų laiko
tarpy visos svetimos pajėgos 
atšauktos iš krašto. JAV atsto
vas pareiškė, jog tai tik sukel
tų naują painiavą ir Korėjos 
paliaubų derybas dar daugiau 
užvilkintų, o kitoje pusėje ge
ros valios stokos nepašalintų.

Sovietų atominės kontrolės

KALIFORNIJOJ DIDELI 
POTVYNIAI

Los Angeles. — Dėl lietų ir 
sniego kalnuose pietinėje Kali
fornijoje prasidėjo dideli pot
vyniai, kurie apsėmė eilę gyve
namų vietovių ir privertė šim
tus gyventojų palikti savo na
mus. Resedoje neteko pastogės 
apie 700 asmenų ir Goletoje a- 
pie 100. Jau evakuota gyvento
jų ir iš kitų vietovių. Apše 6,- 
000 asmenų įspėti, kad būtų 
pasiruošę, reikalui esant, eva
kuotis.

Gelbėjimo darbus vykdo ci
vilinė pakrančių sargyba ir ka
riuomenės daliniai.

VOKIETIJAI LEISIU GA
MINTI GINKLUS

Bonna. — Vienas aukštas 
Vakarų pareigūnas pareiškė, 
kad. jo įsitikinimu, pasirašius 
Vakarų sąjungininkams dabar 
ruošiamą su Vokietija sutartį, 
kuri pakeis okupacinį statutą. 
Vakarų Vokietijai būsią leista 
pradėti riboto masto ginklų ga
mybą. šiuo metu vyksta vokie
čių ir Vakarų sąjungininkų de
rybos, kaip galima būtų Ruhro 
pramonę, kuri praėjusio karo 
metu aprūpino ginklais Hitle
rio armijas, įjungti į Vakarų 
gynybos sistemą.
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JAV atomine programa 
bus praplėsta

VVashingtonas. — Po konfe
rencijos Baltuosiuose Rūmuo
se ,senat. McMahon pareiškė, 
kad prez. Trumanas yra pasi
ryžęs praplėsti atominę JAV 
programą. Manoma, jog pra- 
plėtimas palies ne tik atominių 
bombų gamybą, bet bus taip 
pat padidinta atominių artile
rijos sviedinių gamyba ir pas
partintas gaminimas vandeni
lio bombos, kurios naikinamo-

STALINAS ATSTATO SAVO
ADMIROLUS

Muenchenas. — Vokiečių 
spaudos žiniomis. Sovietų karo 
laivyno statybos programa 
tiek atsilieka nuo plano, kad 
dėl to pradėta atleisdinėti iš 
pareigų aukšti laivyno karinin
kai ir inžinieriai. Prieš keletą 
mėnesių laivyną ir laivų staty
bos vietas inspektavęs pats Sta
linas ir likęs labai nepatenkin
tas. Be laivyno ministerio ad- 
mir. Jumaševo, kuris jau se
niau atleistas, kai labai atsili
ko dviejų 35,000 tonų karo lai
vų statyba, atleisti esą Balti
jos ir Juodųjų jūrų laivynų vir
šininkai, viceadmirl. Vinogra- 
dovas ir adm. Oktiabsky, o 
taip pat ir eilė inžinierių.

planas perduotas svarstyti 
naujai sudarytai nusiginklavi
mo komisijai. Pasiūlymo dalis, 
kur Sovietų buvo siūloma ligi 
liepos mėnesio sušaukti JAV, 
Anglijos, Prancūzijos, Sovietų 
ir komunistinės Kinijos konfe
renciją taikos sutarčiai suda
ryti, visumos posėdžio atmes
ta. Sovietams buvo nurodyta, 
kad jau pati Jungt. Tautų 
charta yra 60 tautų taikos su
tartis. Tad nėra reikalo naujas 
sutartis sudarinėti, o reikia tik 
veikti taikos labui.

JAV jau turi 155,575,000 
gyventoją

Mashingtonas. — Statistikos 
valdyba paskelbė, kad paskuti
niaisiais duomenimis, JAV turi 
155,575,000 gyventojų. 1950 
m. balandžio mėn. skaičiavimas 
buvo parodęs, kad tuo metu 
JAV gyventojų skaičius siekė 
151,132,000. Taigi per tą laiką 
priaugo 4,443,000 asmenų. 

Sakramento. Calif.. ant karinio kalėjimo nukrito ir sprogo hnnihonMh B-15. Srši asmens buvo užmuš
ti, 61 sužeistas.

ji jėga turėtų būti nepalygina
mai didesnė, kaip urano bom
bų. Taip pat gal bus paskubin
ta atominių variklių povande
niniams laivams statyba. Mc
Mahon, kuris pirmininkauja a- 
bejų rūmų atominei komisijai, 
jau praėjusių metų rugsėjo 
mėn. pareiškė, kad .I<W turė
tų kas metai atominei gamybai 
išleisti po šešis milijardus, nes, 
jo nuomone, kiekvienas atomi
niam apsiginklavimui išleistas 
doleris sutaupo penkis dole
rius, kurie reikėtų išleisti kitu 
atveju įvairiems kitiems gink-

KOREJOJ TEBE- 
SIDERA

Tokio. — Užkliuvusiose Ko
rėjos paliaubų derybose šiek 
tiek gyvumo įnešė Jungt. Tau
tų delegacijos pareiškimas, 
kad ji pasiryžusi iš naujo per
žiūrėti kai kuriuos jos pasiūly
to belaisviais pasikeitimo pla
no punktus, jei komunistai nu
rodys, kiek jie numato grą
žinti civilių. Tai reiškia, jog 
Jungt. Tautų karinė vadovybė 
atsisako reikalavimo, kad už 
vieną nelaisvėje esantį komu
nistų karį turi būti grąžintas 
vienas civilis. Nors kitos pa
žangos nebuvo pasiekta, bet 
komunistai pažadėjo šį dalyką 
apsvarstyti.

Komunistai yra pranešę, 
kad jie turi 11,559 belaisvius. 
Sąjungininkai iš savo pusės 
nurodė, kad turi 116,000 be
laisvių, ir 50,000 Pietų Korė
jos kareivių bei civilių, kurie 
padėjo komunistams arba bu
vo paimti į komunistų kariuo
menę. Be to. Pietų Korėjos vy
riausybės duomenimis, komu
nistų rankose yra 113,000 Pie
tų Korėjos civilių.

Kad repatriacija vyktų lais
vu kiekvieno apsisprendimu, ar 
jis nori grįžti, ar ne. Jungt. 
Tautų atstovai reikalauja ir to
liau.

Fronte palyginti ramu ir a- 
pie jokias didesnio masto ko
vas nepranešama.

LĖKTUVO KATASTROFOJ 
ŽUVO 36 ASMENS

Sandspit Airport, B. C. — 
Netoli nuo kranto čia į jūrą 
nukrito lėktuvas, kuriuo skri
do 43 asmens, daugiausia iš 
Korėjos grįžtantieji kariai. 7 
asmens buvo išgelbėti, bet kiti 
greičiausia bus žuvę. 

lams. Už atominės programos 
praplėtimą jis stovi ir dabar. 
JAV atominės energijos komi
sijos pirmininkas G. Dean taip 
pat pareiškė, kad komisija ruo
šiasi atominės programos pra
plėtimui.

NAUJI SUSIRĖMIMAI 
IZMAILOJE

Nužudyta amerikietė vienuolė
Lsmaila. — Dėl amerikietės 

vienuolės nužudymo anglai už
ėmė didelę dalį šio 
miesto arabų kvartalo ir įvyk
dė valymą nuo egiptiečių 
teroristų. 41 teroristais įtartų 
asmenų suimti. Amerikietė 
vienuolė buvo nušauta, kai iš
ėjo sutikti atvykstančių anglų 
tankų, kurie buvo iššaukti, kai 
pasirodė egiptiečių teroristai ir 
į vienuolyną buvo mesta bom
ba. Po to įvykęs susirėmimas 
truko keturias valandas ir ang
lų buvo du nukauti bei 7 su
žeisti, o egiptiečių 20 sužeis
ta.

Nužudytoji sesuo yra B. A. 
Timbers iš Bronxo, N. Y., A- 
merikos atstovas imasi ištirti 
jos nužudymo aplinkybes ir 
numato imtis reikiamų žygių 
JAV piliečių gyvybei apsaugo
ti.

ORO PAJĖGAS APGINK
LUOS IŠ TOLO VALDOMOM 

RAKETOM v s
Cincinnati. — Sekr. Finletter, 

kalbėdamas Common Wealth 
Club. nurodė, kad JAV oro pa
jėgos greit pradės naudoti iš 
tolo valdomas raketas. Finlet
ter pareiškimu, nebetoli jau 
laikas, kai šiomis raketomis 
bus pradėti naikinti priešo 
bombonešiai. Taip pat jis pa
žymėjo, kad. Korėjoj sunaiki
nus 144 priešo naikintuvus, tuo 
pačiu laiku buvo netekta tik 18 
F-86 sprausminių lėktuvų. Su
organizavus 143 dabar planuo
jamas aviacijos grupes, JAV 
turės didžiausią pasauly oro 
pajėgą.
PRANCŪZAI KOMUNISTUS 

SULAIKĖ
Hanoi. — Prancūzų karinė 

vadovybė Indokinijoje praneša, 
kad ofensyva prieš komunisti
nes pajėgas pietryčiuose ir va
karuose nuo Hanoi vyksta sėk
mingai.

Prancūzų oro pajėgos priešo 
kariuomenės telkinius apmetė 
Napalm bombomis, padaryda
mos jam stambių nuostolių.

10 CENTŲ

Prez. Trumanas aiškina, kam bus panaudojamas kiekvienas iš mo
kėtoju surinktas doleris. Salia stovi biudžeto biuro direktorius F. J. 
Lawton. Daugelis kongreso nariu pasisako nepalankiai dėl prezidento 
paruoštos naujos sąmatos.

RESPUBLIKONAI PRIEŠ MOKESČIŲ 
KĖLIMĄ

VVashingtonas. — Respubli
konas Reed atstovų rūmų mo
kesčių komitete pareiškė, kad 
respublikonai yra griežtai 
prieš mokesčių kėlimą, kaip 
prez. Trumanas yra pasiūlęs. 
Reed nuomone, mokesčių mo
kėtojai jau atiduoda mokes
čiams beveik trečią dalį savo 
pajamų. Ir tai jau esanti be
veik kraštutinė riba, kiek mo
kesčių iš gyventojų galima im
ti, nepadarant krašto ūkiui 
rimtos žalos. Jis siūlo pradėti 
šio klausimo tyrimą, pritrau
kiant prie darbo pačius ge
riausius mokesčių klausimo 
specialistus. Kol toks tyrimas 
neatliktas Reed siūlo jokių 
mokesčių kėlimo nesvarstyti. 
Pirmiau turi būti aišku, kiek iš 
tikro lėšų valstybei reikia ir 

ŽINIOJ
• Pranešama, jog nuo liepos 1 d. prasidedantiems biudžeti

niams metams prez. Trumanas numato 83 miliardų sąmatą, šian
dien ji įteikiama kongresui.

• Informuoti sluogsniai pareiškia, kad Anglija nenumato ar
timu laiku Kinijos komunistinės vyriausybės pripažinimą atšauk
ti;

• E. Faure pagaliau pavyko sudaryti naują prancūzų vy
riausybę. Naujasis kabinetas sudarytas beveik iš tų pačių minis- 
terių. kaip ir buvęs Pleveno kabinetas. Užs. reik, ministeriu liko 
vėl R. Schumanas.

• Po 30 d. kelionės kard. F. Spellmanas vėl grįžo į JAV. 
Spaudos atstovams kardinolas pareiškė, jog Vatikanas pageidau
ja. kad būtų paskirtas JAV atstovas, bet to nelaiko skubiu da
lyku.

• Gautomis iš vakarinės Rytprūsių dalies žiniomis, čia yra 
toks maisto trūkumas, kad daug kur .jau prasidėjo tikras badas. 
Šalia ūkinės netvarkos padėtį dar pabloginusios didelės praėju
sios vasaros sausros.

• Tarp CIO ir AFL vėl prasideda įtemntos varžytynės. AFL 
elektros darbininkų unija pradėjo akci.ją CIO išstumti iš telefonų 
pramonės, šiuo metu eina kova, kuriai unijai priklausys VVestem 
Electric Companv Kearny, N. J., 12,000 darbininkų.

• Vyriausybės atstovams paskelbus, kokia planuojama Vaka
rų Vokietijos karinė pajėga, pacifistai ir neutralistai pradėjo 
prieš Vokietijos ginklavimąsi smarkią akciją. Bet darbininkų li
nijos pasisako už ginklavimąsi.

• Čekoslovakijos darbo ministeris paskelbė, kad krašto ang
lies ir plieno pramonė negali vykdyti savo plano, nes darbininkai 
vykdo pasyvų pasipriešinimą ir bėga iš darboviečių.

• Anglijos vyriausybė atšaukė iš Irano savo pasiuntinį She- 
pherd, prieš kurį buvo nukreipta ypatingai didelė Irano nacionalis
tų neapykanta. Pasiuntinio pareigas kol kas eis reikalų vedėjas 
Middleton.

• Anglijos maitinimo ministeris paskelbė, kad gyventojams 
mėsos davinys dar sumažinamas, nes nesą galima įvežti iš Aust
ralijos ir Argentinos pakankamą mėsos kiekį. Vietoj to viena un
cija padidinamas savaitinis lašinių davinys.

kiek kraštas pajėgus jų sudėti. 
Taip pat, atstovo nuomone, 
prez. Trumano administracija 
perdaug nerūpestingai daranti 
išlaidas.

AUSTRIJOS TAIKOS SU
TARTIS VĖL KLIŪVA

Londonas. — JAV, Anglija 
ir Prancūzija paragino Sovie
tus, kad vėl butų pradėti pa
tarimai dėl taikos sutarties su 
Austrija. Bet Sovietai pareika
lavo, kad kartu su Austrijos 
sutartimi būtų svarstoma ir 
Triesto bei Austrijos remilita- 
rizacijos klausimai. Dėl to abe
jojama. ar galės būti tos de
rybos tęsiamos. Ligi šiol jau į- 
vyko tuo reikalui 258 posė
džiai.
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MI SOVIETŲ SĄJUNGOS DIDVYRIAI?

Pernai rudenį švedų spauda 
davė eilę straipsnių apie Pa
baltijo susovietinimą, o gruo
džio paskutinėmis ir sausio pir
momis dienomis tas pats švedų 
dienraštis “Dagens Nvheter" 
patiekė daug autentiškų žinių 
iš šių dienų Lenkijos.

Kaip pačioje Sovietų Sąjun
goje. taip ir jos okupuotose 
valstybėse komunistai pirmoje 
eilėje griebiasi perauklėti jau
nimą. Tačiau paaugęs jauni
mas nėra jau toks imlus ko
munistinėms idėjoms, nes šei
mos auklėjimas ir karo meto 
sunkūs išgyvenimai slopina 
tuos gyvačių nuodus. Daug 
tragiškiau yra su mažais vai
kais. Jie dar nepajėgia žvelgti 
kritiškomis akimis. Pagaliau, 
nieko kito ir nematė, kaip bol
ševizmą. Komunistai tai išnau
doja. Vaikų darželių skaičius 
nuo 2000 pakilo ligi 7500. Čia 
vaikai pirmiausia mokomi už 
viską dėkoti Stalinui. Jau vai
kų darželiuose valstybė prade- 
ruošti sau mažus šnipelius. 
Vaikai nekalčiausia forma iš- 
kvočiami. kas dedasi namuose, 
ką kalba tėvai ir pan. Tėvai 
priversti tylėti. nenorėdami 
pakenkti vaikams.

Panašiai daroma ir pirmuose 
pradžios mokyklos skyriuose. 
Čia vaikai jau traukiami ir į 
politiką. Jie verčiami pasirašy
ti po “Stoekholmo atsišauki
mu" ir kitais “taikos” manifes
tais.

Studentai — "darbo 
didvyriai”

Aukštosios mokyklos pirmo
je eilėje prieinamos tik dai-bi- 
ninkų ir ūkininkų vaikams. 
Bet ir jie pirma gerai išklausi- 
nėjami iš sociologijos, marksiz
mo ir leninizmo. Vaikai be to 
turi aiškiai pareikšti savo ide
ologinį nusistatymą. Vaikams 
tėvų valdininkų ar laisvų pro
fesijų. kaip advokatų, inžinie
rių. universiteto durys uždary
tos. Bet jaunimas ir čia randa 
išeitį: jaunuoliai gali. pvz.. į- 
stoti į fizinio lavinimosi bei 
darbo jaunimo organizaciją 
“Služba Polsce." Jeigu jų svei
kata išneša. gali pasidaryti 
“darbo didvyriais.” Paskui po 
kelių mėnesių leidžia jiems į- 
stoti į universitetą bei kitas 
aukštąsias mokyklas. Kitas ke-
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Ar jau matei naują mūsų žurnalo numerį?!

KARYS yra vieninteSs lietuvių karin-veteranų žurnalas pasaulyje. Jame 
rašo gaasus būrys žymių bendradarbiu, jį skaito daugybė lietuviu 
visuose kontinentuose. Tai mūsų tradicinis vieningos kovos orga
nas su visais Lietuvos priešais nuo 1919 metu. Tai tautinės, krikš
čioniškos dvasios sparnuotas žodis, tai visu laiku lietuvių kariu 
gyvenimo, kovų ir darbo tikrasis veidrodis.

KARIO Bičiulių telkimo vajus eina džiuginančia sparta. Mūsų vajus tęsis iki š. m. 
balandžio 1 d. Pavėlavusieji — vargu begalės gauti pirmuosius š. m. žurnalo numerius.

KARĮ prenumeruojant ištisiems metams, vienas puošnus, iliustruotas žurnalo nr. 
kainuoja tik 33 ir pusę cento. Mūsų prenumerata 1952 m. nepakelta: metams — 84; pus
mečiui — §2,50; perkant atskirais numeriais— 45c.

Prenumeratą galima įmokėti ir dalimis (SI. 2...).

KARYS pradeda leisti knygas: š. m. Lapkričio 23-jai — “Lietuvos Kariuomenės kūri
mosi ir Nepriklausomybės Kovu apžvalgą", o metų pradžioje — Eric WHliams garsios 
knygos "The Wooden Horse” vertimą. Ši knyga jau spaudoje. Ji turės apie 200 psl. ir 
visą eilę iliustracijų. Kaina — apie $2. Mūsų metiniai skaitytojai, iki balandžio 1 d. įmo
kėję visą prenumeratą, šią knygą gaus tik už $1. Tad dabar išsirašantieji žurnalą— siųs
kite $5, pažymėdami, kad §1 už knygą "Medinis arklys”. Jau išsirašiusieji siunčia dar 
S! iki balandžio 1 d.

Kas remia KARĮ $5 prenumerata (žurnalas ir knyga), tas remia ir “Lietuvos Ka
riuomenės kūrimosi ir Nepriklausomybės Kovų apžvalgos” išleidimą.

i;■
Nelaukdami nė dienos, visi rašome redakcijai: 156 Steamboat 

Rd., Great Neck, L. L, N. Y., arba administracijai — 68# Bush 
uick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

KARYS
Kas karty paskaitė bent vieny mūšy žurnalo numerį —tas 
jau niekados nebesiskvre su KARI U !
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K. RAUKLAUKIS 
Mūsų bendradarbis Švedijoje

lias — metams ar pusei pasi
siūlyti “socialiniam darbui” pa
gal partijos nurodymus. Tre
čias kelias — viešai nutraukti 
ryšius su namais. Tėvai tada, 
žinoma ,atsiduria labai pavo
jingoje padėtyje. Po metų kitų 
yra galimumų paskelbti, “kad 
namai pasidavė komunistinėms 
idėjoms.” Tada studentas vėl 
gali grįžti pas tėvus.

Ir universitetus komunistai 
laiko savo rankose. Pirmiausia 
per ZMP — Lenkų Jaunimo 
Sąjunga — turi savo atstovus 
fakultetų taryboje, o jų teisės 
lygios su profesorių. Per po
sėdžius kartu su profesoriais ir 
studentų atstovybe pe gali vie- 

kritikuoti savo mokytojus.šai

Stipendijos tik dantims 
pakrapštyti

Studijoms skatinti skiriamos 
stipendijos. Tiesą sakant, be
veik kiekvienas studentas gau
na stipendiją. Tos stipendijos 
labai mažos — vos 270 zlotų 
per mėnesį paskutiniaisiais ket
virtaisiais metais, o 210 zlotų 
— pirmaisiais metais. Turint 
galvoje, kad paprastas darbi
ninkas uždirba 400 zlotų per 
mėnesį, o rūbų eilutė kainuoja 
700-1200 zlotų, tai išgyvenk tu 
man. jei gudrus. Todėl studen
tai priversti ieškoti darbo šalia 
savo studijų. Kai kurios valsty
binės įstaigos sudaro sutartį su 
studijuojančiais — jos skiria 
studentams 500-700 zlotų mė
nesines stipendijas, o studentai 
įsipareigoja, baigę tam tikrą 
metų skaičių, dirbti toje įstai
goje.

“Bezpieka” — čekistų gūžta 
Lenkijoje

Ir "Bezpieka” — lenkiškasis 
MGB (slapta policijai — ski
ria stipendijas. Tos stipendijos 
skiriamos daugiausia būsi
miems inžinieriams, kurie pas
kui įsipareigoja dirbti policijos 
statybos pramonėje. Mat. Bez
pieka atlieka statybas belais
vių rankomis. Tokie belaisviai 
dėvi pilkas uniformas ir sto
vyklų kepures. Jie saugomi 
kulkosvaidžiais apsiginklavu
sių sargybinių. Darbovietės gi 
aptvertos spygliuota viela. To
kioms statyboms reikia specia
listų. Tie policijos stipendinin
kai. pasidarę specialistais, gali 

pereiti dirbti ir j kitas įmones, 
bet tada turi prisiekti būti ten 
policijos agentais.

Bet studentams nevalia vien 
tik tarnybai ir studijoms skirti 
savo laiką. Jie dar verčiami į 
statybų darbus, griuvėsius va
lyti arba kišami į kasyklas. Tai 
vyksta "spontaniškai ir laisva
noriškai.” Pav., Krokuvos kal
nų inžinerijos mokyklos ir 
aukštosios technikos mokyklos 
Glivvice studentai buvo privers
ti “savanoriškai” vykti į Walz- 
rzvch kasyklas. įgyto mokslo 
žinios jiems buvo nereikalin
gos. nes jie. "prisidėdami prie 
gamybos", dirbo kaip paprasti 
darbininkai.

Lenkus išsiunčia, o mongolus 
atvaro

Gabesni studentai siunčiami 
į Maskvą. Čekoslovakiją. Kini
ją ir Šiaurės Korėją, o kitų pa
vergtų valstybių studentai 
siunčiami į Lenkiją. Praeitą 
vasarą, pvz., Lenkijoje buvo 
galima matyti studentų net iš 
Tolimųjų Rytų. Tačiau lenkų 
studentų entuziazmas vykti 
studijuoti į Šiaurės Korėją nė
ra didelis. Ta proga reikia pri
minti, kad Sovietų Sąjungos 
studentams nevalia vykti ir 
studijuoti į svetimus kraštus.

Gangsteriu ranka moksle 
ir mene

Visas lenkų mokslas be ato
dairos traukiamas ant sovietiš
ko kurpaliaus. Veikia net spe
ciali ministerija mokslui ir 
aukštosioms mokykloms tvar
kyti. Ji perkrato visas mokslo 
įstaigas. Didžiausias smūgis 
lenkų kultūrai įvyko pernai va
sarą. kada buvo uždaryta šim
tametė Lenkų Mokslų Akade-

prezi- 
baigia

Dabartinis Meksikos 
dentas Miguel Aleman 
savo kadenciją 1952 m. Kandi
datuoja Ruiz Cortines, nuosai
kiųjų grupių išstatytas. Jis ža
da tęsti M. Alemano “revoliu
cinę” politiką ir net daug gerų 
dabartinio prezidento valdinin
kų palikti jų vietose. “Revoliuci
niais prezidentais” laikomi Cal- 
les. Porfirio Diaz. Cardenas,
M. Aleman. Nors tarp Calles 
ir Alemano režimų — skirtu
mas labai didelis.

Meksikoje opiausia problema

i
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mija Krokuvoje. Buvo įsteigta 
nauja akademija, pritaikyta 
komunistiniams principams.

Ypač budeliškai elgiamasi su 
kalbos ir istorijos mokslais. Vi
sa praeitis nušluojama, ypač 
kur kalbama apie rusų smurtą 
praeityje. Slavų Institutas Ma
skvoje prakaituoja bei-uošda- 
mas naują istorijos vadovėlį 
lenkų mokykloms.

Tokia pat gangsterio ranka 
paliečia ir literatūrą, meną bei 
teari ą. Tik tie rašytojai yra 
pripažįstami; kurie liaupsina 
Staliną ir jo mokslą. Savaran
kiškos literatūros visai nebėra. 
Slovackio ir Mickevičiaus raš
tai konfiskuoti. Net ir Nobelio 
premijos laureatas Sienkevi- 
čius nesusilaukė savo raštų 
naujos laidos. Mat, jis kaip tik 
vaizdavo tuos laikus, kada len
kai. nors ir per didelį vargą, 
gynėsi ir atsigynė nuo Mask
vos.
Stalinas parduodamas už vieną 

zlotą ir trisdešimt grašių
Menas skiriamas fabrikų sa

lėms. mašinoms, traktoriams, 
turbinoms, na, žinoma, ir Sta
lino. Lenino ir Biei-uto pa
veikslams gaminti. Juo dides
nis Stalino paveikslas, juo dai
lininkas aukščiau statomas ir 
jo menas “amžinesnis”. Ka
dangi proletaras negali nusi
pirkti didelio originalo, tai 
bent mažą “didelių 
didvyrių” portretą.
Kad kiekvieni namai būtų pa

laiminti “šventųjų” paveikslais, 
tai tie paveikslai labai pigūs. 
Kad Stalinas su kitais rusais 
laimėtų lenktynes, tai jo por
tretai parduodami už zlotą ir 
30 grašių. Tuo tarpu preziden
to Bieruto ir ministerio pirmi
ninko Cyrankevičiaus toks pats 
portretas kainuoja jau 3 zlotus 
ir 80 grašių. “Ivanas”, mat. 
nėra “durakas”. Jis žino, kad 
padoresnis lenkas neduos ketu
rių zlotų už savo krašto išda
viką Bierutą. O gruzinas Sta
linas vistik yra Stalinas, kad 
ir už zlotą... —

IR MEKSIKA RINKS PREZIDENTU

J. GOBIS

— tai žemės reforma, nes daug 
indėnų liko arba visai be žemės 
arba su tokiais mažais sklype
liais, jog iš jų negali pragy
venti. O indėnas yra prisirišęs 
prie žemės ir nenori eiti į fab
rikus dirbti. Tad kiekvienas 
prezidentas, kuriis žada beže
miams sklypus duoti, laikomas 
“revoliucionierium.”

Ta prasme revoliucija tebėra 
aktuali Meksikoje. M. Krupavi
čius padarė neblogesnę žemės 
reformą Lietuvoj, kaip Calles 
ar Cardenas Meksikoje, tačiau 
tik lenkai dvarininkai jį teva- 
dino “revoliucionierium.” Ruiz 
Cartines'o kandidatūrą remia 
ir katalikai

Kitas kandidatas Henriąuez 
Guzman, laikomas radikalu. 
Jį remia karštutiniai kairūs e- 
lementai ir taip pat katalikai. 
Jis reguliariai šventadieniais 
klauso šv. mišių ir nesidrovi 
savo tikėjimo.

“Liaudies” partija išstatė 
Vincente Lombardo Toledano, 
kurį pažadėjo remti ir meksi
kiečių kompartija. Dėkodamas 
už pažadėtą paramą, V. Lom
bardo Toledano išgyrė komu
nistus už tai. kad jie “visada 
pozityviai rėmė revoliucinį są
jūdį Meksikoje” ir iš savo pu
sės pasižadėjo padaryti Meksi
ką visai “nepriklausomą” nuo 
kapitalizmo ir nuo kapitalistų 
politikos ir užtikrinti savo 
kraštui “taiką” kominformo 
prasme. Po komunistų ir Lom
bardo Toledano savitarpio pa
žadų neliko jokio abejojimo, ką 
reikštų Meksikai Lombardo 
Toledano išrinkus.

Nacionalinės akcijos partija 
net paskelbė, kad advokatas 
Vincente Lombardo Toledano 
neturi teisės būti legaliu kan
didatu į prezidentus, nes pasta
ruosius 12 menes, nėra be per
traukos išgyvenęs savo krašte, 
kaip to reikalauja Meksikos

tautininkų ideologijai

P. J. Žiūrys sausio 3 d. "Dir
vos” 1 nr. paskelbė straipsnį 
“Ar užmiršom kaip kovoti dėl 
Lietuvos”, kuris yra įdomus 
kaikurių tautininkų ideologijai 
pažinti. Straipsnis yra parašy
tas kovos motyvu, tad pažiū
rėkime, kam ši kova čia yra 
skelbiama.

Visų pirma siūloma apsidirb- 
su lietuviais kunigais: “Sugrą
žinkime kunigus prie altoriaus 
ir dėstymo tikėjimo, bet ne 
maišymosi politikoj su tikslu 
tautą užmauti ant savo tarp
tautinio kurpalio”. Kokio nors 
bendro darbo su kunigais ne
gali būti ir reikia pasipriešinti 
perdidelei neproporcingai jų 
pretenzijai imti “visą vadova
vimą į savo rankas”.

Bet ir tie pabėgėliai, kurie 
nereikia nė pačios katalikybės, 
nes “per 500 metų katalikybė 
Lietuvai atnešė žalą, ją išpar
davė lenkams, jos jaunimą, jė
zuitų įtakoj, nukreipė prieš 
Lietuvos interesus.” Dėl “kata
likiškos politikos” Mindaugo 
laikais “Lietuva buvo terioja- 
ma iš visų pusių”, Mindaugo 
krikštas “neturėjo jokios reikš
mės”. todėl kai “šiandien su
klaidintos minios. Marijonų ai- 
Jėzuitų vedamos, apvaikščiojo 
700 metų Mindaugo krikšto su
kaktį’., tai tėra tik “iškraipy
mas istorijos incidento savo po
litikavimo tikslams.”

Apskritai lietuviams katali
kams negali iš viso būti vietos 
— “ir šiandien j:e ardo Lietu
vos vieningumą su savo ateiti
ninkais. federacijomis, kurios 
rado reikalą kovoti prieš dar 
išsilaikiusią legalią Lietuvos 
valdžią ir kurie drumsčia visą 
lietuvių santaiką politiniais su
metimais.

Bet ir tie pabėgėliai, kure, 
visa šitai matydami, tyli ir ne-

konstitucija. Tos partijos vadai 
sako, kad Lombardo Toledano 
neteisėtai išstatęs savo kandida
tūrą ir už tai įstatymas numato 
jam 300.000 pesų baudą, arba 
2 metus kalėjimo, arba abi 
bausmes iš karto. Be to, jam 
prikišama, kad jis kelis kartus 
buvęs Maskvoje ir atvirai vadi
na jį Maskvos “bernu”.

Marksistų unija remia kan
didatą Efram Gonzales Luna, 
kurį laiko asmenybebe priekaiš
tų: padoriu, nesavanaudišku, 
plačių pažiūrų demokratu, gi
lios ir plačios kultūros ir su 
dideliu socialiniu prityrimu. Jis 
esąs stiprios katalikiškos for
macijos žmogus.

Per prezidentų rinkimus 
Meksikoje visuomet būna ir ko
miškų ir tragiškų scenų. Ma
noma. kad ir šiemet nebus jų 
išvengta, nors dabartinis pre
zidentas ir pareiškė, kad jo ad
ministracija viską padarysian- 

kad rinkimų laisvė negriau- 
viešosios tvarkos ir nekenk- 
rinkimų saugumui. 

Vienas iš susirgusiu keleiviu, paimtu iš užpustyto traukinio, ro
gutėmis traukiamas j greitosios pagalbos automobilį.

Kalifornijoje (Donner Pass) sniego vėsulas buvo užpustęs trau
kinį. Keleiviai šalo beveik tris dienas, kol atėjo pagalba. Čia ma
tome kai kuriuos jau susodintus į laivą “( ity of San Francisco.”

ti, 
tų 
tų

turi “Dr. J. Šliupo ir kitų ryš
kių praeitos gentkartės vadų 
nugarkaulio”, tėra tik “išmoks
linti avinai.”

Tai yra žinomo senosios atei- 
vijos tautininkų veikėjo pasisa
kymai. Jie rodo, kokias milži
niškas kliūtis reikia Amerikoje 
nugalėti imantis darbo, reika
lingo sutelktiniu jėgų. Iš šių 
pasisakymų dvelkia siauras fa
natizmas ir akla neapykanta 
kitokio galvojimo ir kitokio nu
sistatymo lietuviui. Jie neturi 
jokios pozityvios reikšmės, nes 
čia tėra siūlomas skaidymasis 
ir rietenos. Rietenos pačia gru
biausia ir primityviausia for
ma. Argi P. J. Žiūrys iš tikro 
jų nori?
Pažymėtina, kad ir pati “Dir

vos” redakcija rado reikalo

Anglijos premjeras Winston Churchillis kalba Kongrese. Jis tarp 
kitko pasakė: Aš neatvykau prašyti aukso, bet plieno, ir ne kurios 
malonės, o apsiginklavimo.” Užpakalyje stovi viceprezidentas Al- 
ben Barkley.
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prie šio nelaimingo straipsnio 
pridėti savo prierašą. Tačiau ji 
norėjo, kad būtų “ir vilkas so
tus, ir ožka sveika”. Taigi ven
gė ir prieš Žiūrį pasisakyti, ir 
pati savo veidą parodyti. Esą 
“kaikurių čia paliestų istorinių 
ar dabarties faktų apibūdini
mas bei iš to daromų išvadų 
formulavimas neatitinka pažiū
rų į tuos dalykus.” Taip ir lie
ka skaitytojui neaišku — kieno 
pažiūrų?

Neišmokslintas Avinas

Rado Sabos karalienės 
sostinę?

Arabijos pietvakarių kampe 
dabar vyksta plataus masto 
kasinėjimai, kurių metu aptik
tas didelis senovinis miestas. 
Manoma, jog tai būsianti seno
vės laikais garsėjusi Timna, a- 
no meto Quatabono sostinė. 
Šiame mieste viešpatavusi ir 
istorijoj minimoji Sabos kara
lienė.
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BATALIJA
Tokiu svetimu vardu, pasijuokdamas, kai kas vadina mūsų 

spaudoje paaštrėjusius ginčus dėl vadovavimo Lietuvos išlaisvi
nimo darbams. Galimas daiktas, kad iš paskutinių mėnesių spau
dos ir prasikiša stipresnis kumščiojimasis už ir prieš Vliką. La
biau taip pat imama graibinėtis ir apie Altą. Iš šalies žiūrint, tai 
neatrodo geru dalyku, ypač Lietuvos laisvinimo reikalui. Bet jei 
paversime kelerių pokarinių metų lietuviškus laikraščius, leistus 
Vokietijoje ir Amerikoje, tai pastebėsime, kad to žnaibymo iš vie
nos pusės būta ir anksčiau. Mat kai kurioms politinėms lietu
vių grupėms, o ypač paskiriems jų asmenims, niekada nėra pati
kęs nei Vlikas nei Altas. Reikalas visai suprantamas. Jie daugu
mos čia neturi ir neturi taip pat policinės jėgos savo nusistaty
mui primesti. O praeitis jų yra tokia, kad juos mokė nesiderinti 
prie kitų, bet priversti, kad kiti prisiderintų. Lietuvoje tai buvo 
vadinama autoritetiniu rėžimu. Jis išugdė pažiūrą, kad tik šios 
srovės žmonės yra patys tinkamiausi valstybės reikalams tvar
kyti. Valstybės galvos buvo net pasakyta: ‘‘Man dera valdyti.” 
Kas čia gali dar kišti savo graši *

Praeitasis karas nušlavė daugumą tų autoritetinių rėžimų 
drauge su dviem didžiom diktatūrom, kurių pavėsyje jie brendo. 
Kad paliko dar pati stambioji Maskvoje ir viena kita mažiau pa
vojinga, tai tik ryškiau pabrėžia skirtumą, kaip kas valdo ir kas 
geriau tvarkosi: vienas vadas ar dauguma. Kas dar nepasimokė, 
turi progos stebėti, lyginti ir rinktis. Tiktai tie, kurie buvo labai 
jau stipriai prikibę prie vieno asmens, panašaus tebeieško ir da
bar, kad jo titulu, nors ir pramanytu, galėtų ir vėl diktuoti, kaip 
buvo įpratę. Iš čia ir ateina ta vadinamoji batalija — tas noras 
duoti kitiems per galvą, jei tik neišeina taip, kaip jie norėtų.

Ligi praėjusių metų tas kandžiojimas dar nebuvo toks aštrus, 
koks jis dabar yra Dirvoje. Vienybėje ir Vokietijoje leidžiamoje 
Tremtyje. Tai yra taip pat suprantama. Pirmieji pokariniai me
tai savo nuotaikomis buvo labai nepalankūs visiems, kurie tiktai 
laikėsi vieno vado rankovės. Reikėjo tada kiek prisigūžti, kad 
kas nedurtų pirštu, jog ir anas tampė žmones už virve’ės, nors 
ir labai plonytės. Be to, nebuvo ir tokio gyvo reikalo vėl muštis 
į vadovaujančias viršūnes, kada jos slidinėjo tarsi ant ledo. Gali
ma buvo palikti jas savo vargui ir iš šalies stebėti, kas bus: atlai
kys ar luš. Tiktai atlaikius, nuotaikoms prablaivėjus ir. kas svar
biausia. Europos laisvinimo reikalui taip suaktualėius. kad tam 
darbui jau telkiamos visų pajėgos, ir didelės ir mažos, pasirodė ir 
tyloje slypėjusieji. Ko gero dar gali susidaryti egzilinė Lietuvos 
vyriausybė? 0 čia jau kita yra nauda. Reikia dėl to muštis ir ne
tylėti.
- Vadinasi, kai pasibaigė tarptautinėje politikoje “tylos sąmoks
las”, kuris ilgus metus laikė užčiaupęs lietuviams burną, kad tik 
ji neprasižiotų apie Lietuvos išlaisvinimą, baigėsi taip pat pačių 
lietuvių grupinės tylos periodas. Iš užanties ištraukta vis kyšo
jusi. o dabar dar pasmailinta batalija, nukreipta prieš Vliką ir at
sukama prieš Altą. Kad kiti dėl to tylėti negali, yra aišku. Bet 
taip pat aišku, kas yra tos polemikos aistrinto jas ir kam rūpi vėl 
laikytis “kietos” linijos.

Memorandumas užsienio reika
lų ministeriams

Jungtinių Tautų pilnaties su
sirinkime, kuris dabar vyksta 
Paryžiuje ir užtruks dar ir va
sario mėnesyje, kaip žinome, 
visada dalyvauja daug kitų 
kraštų užsienio reikalų ministe- 
rių. Tad buvo paruoštas ir į- 
teiktas 54 ministeriams memo
randumas, kuriame nurodoma, 
kad Sovietų Sąjunga, žudanti 
pavergtas tautas, yra nusikal
tusi Jungtinių Tautų Chartai. 
Žmogaus Teisių Deklaracijai ir 
Genocido Konvencijai. Reika
laujama jai kelti atitinkamą 
bylą. Memorandumas taip pat 
įteiktas JT generaliniam sek
retoriui ir pilnaties susirinkimo 
pirmininkui. Jis pasirašytas če- 
kolslovakų, estų .latvių, lietu
vių, lenkų, rumunų ir vengrų 
atstovų.

Memorandumas su visais 
priedais išleistas dar atskira 
knyga asgliškai ir prancūziš
kai. Lietuviškąjį jos priedą yra 
paruošusi PLG. Paryžiuje su
darytas ir septynių tautų ko
mitetas akcijai vesti. Veikia ir 
lietuvių delegacija.

Priminimas Trumanui ir 
Churchilliui

Patariamosios Lietuvių Gru
pės pirmininkas dalyvauja Vi
durio ir Rytų Europos Komite
to veikloje. Šiam komitetui va
dovauja buv. Vengrijos prem
jeras F. Nagy, o jį sudaro 23 
demokratinių partijų atstovai 
iš 12-kos bolševikų pavergtų 
kraštų. Ryšium su Britanijos 
premjero W. Churchillio vizitu 
pas JAV prezidentą H. Truma- 
ną, buvo jiems pasiųsta minė
to komiteto telegrama. Teleg
ramoje prašoma neišleisti iš a- 
kių ir imtis galimų priemonių, 
kad greičiau būtų išlaisvinta iš 
komunistinės tiranijos 120 mi
lijonų Vidurio ir Rytų Europos 
žmonių. Tai yra būtina sąlyga 
siekiamai pasaulio taikai.

Višinskiui duotas tinkamas 
atsakymas

*
Sovietų Rusijos atstovas A. 

Višinskis, kalbėdamas Jungtin. 
Tautų posėdžiuose, užsipuolė 
JAV. kam jos priėmusios anti- 
bolševikinei akcijai remti įsta
tymą. Toks įstatymas, kaip ži
nome. buvo neseniai priimtas 
Kongreso. Višinskis Paryžiuje 
labai įpyko, kad ir kiti kraštai 
griebiasi jų metodų: remti sa
vo šalininkus, kur jie bebūtų— 
namie ar svetur. Atsakymą 
.jam davė egzilų sambūris JAV 
“Tuesday Panel”, vadovauja
mas buvusio Rumunijos užsie

Praėjusios savaitės trečiadienį, sausio 16 d., į Patariamo
sios Lietuvių Grupės patalpas (16 W. 58 St. N. Y.) buvo 
sukviesti lietuviškos spaudos atstovai išklausyti pranešimo 
apie pastarųjų dviejų mėnesių jos atliktus darbus. Prane
šimą skaitė V. Vaitiekūnas o paaiškinimus davė ir į pa
klausimu atsakinėjo PLG pirmininkas Vac. Sidzikauskas, 
čia patiekiame to pašnekesio suglaustą santrauką.

nio reikalų ministerio G. Ga- 
fencu. Buvo surašytas tam tik
ras pareiškimas, kuris laiško 
forma buvo atspaustas “New 
York Times”. Iš lietuvių jį pa
sirašė PLG pirmininkas ir sek
retorius. Tas pareiškimas taip 
pat įteiktas JAV. Britanijos ir 
Prancūzijos užs. reikalų minis
teriams. Jis rodo, kaip paverg
tų tautų žmones žiūri į rėmi
mą kovos su bolševikais už ge
ležinės sienos.

Europa jungiasi prieš 
bolševikus

Patariamoji Lietuvių Grupė 
aktyviai prisideda prie to dar
bo. kuriuo siekiama glaudžiau 
sujungti visas Europos valsty
bes ir tas, kurios dabar yra dar 
bolševikų okupuotos. Kaip ži
noma, jau seniau yra sudaryta 
ir veikia Europos Taryba. Ji 
susideda iš Ministerių Komite
to ir Patariamojo Susirinkimo. 
Šis Europos suvienijimo sąjū
dis kurį laiką apėmė tiktai lais
vas, bolševikų nepavergtas Eu
ropos tautas. Nuo 1948 metų 
jame dalyvauja ir vadovaujan
tieji asmenys iš už geležinės 
sienos. Yra sudarytos tautinės 
tarybos Albanijos. Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Jugos
lavijos ir Rumunijos. Taip pat 
yra visoms pavergtoms tau

Nemuno ir Neries santaka prie Kauno.

toms bendra komisija, kurioje 
lietuvius atstovauja Lietuvos 

atstovas Pryžiuįe Dr. S. Bač- 
kis. Ji svarsto klausimus, kurie 
gali iškilti ir turėti didelės 
reikšmės, atėjus išsivadavimo 
momentui.

Londono konferencija,
Ta bendroji pavergtų tautų 

komisija yra sukvietusi Londo
ne konferenciją, kuri vyksta 
kaip tik šiomis dienomis. Vie
nas jos tikslas yra aiškiai pa
brėžti, kad pavergtieji Vidurio 
ir Rytų Europos kraštai nie
kada nesutiks su ta padėtimi, 
kad jie liktų už geležinės sie
nos nežmoniškoje vergijoje. 
Antra, konferencija svarsto 
planus, kaip reikės atkurti bol
ševikų sugriautą politinį, ūki
nį ir kultūrinį gyvenimą.

Iš Patariamosios Lietuvių 
Grupės į Londoną nuvyko jos 
pirmininkas Vac. Sidzikauskas.

Glaudesnio sutarimo 
klausimas

Iš Londono minist. V. Sidzi
kauskas yra numatęs aplankyti 
Prancūziją ir Vokietiją. Vokie
tijoje būdamas turės pasitari
mą su Vliku. Bus tariamasi 
dėl kai kurių darbų suderini
mo. Spaudos atstovams įteikta
me raštiškame pranešime sa
koma:

“Patariamoji Lietuvių Gru

pė pripažįsta Vliką lietuvių 
tautos politinės valios reiškėju 
ir vykdytoju ir Lietuvos laisvi
nimo kovai vadovaujančiu or
ganu. Tačiau, iš kitos pusės, 
savo uždavinių ir kompetenci
jos ribose yra savarankiškos 
institucijos ir PLG ir Ameri
kos Lietuvių Taryba. O todėl 
veiklos sėkmingumui pravartu 
visų šių institucijų glaudus ben
dradarbiavimas ir pastovus 
veiklos derinimas. Ta prasme 
PLG yra paruošusi savo pro
jektą. Jau yra šis tas ir prak
tiškai padaryta. Su Alto prezi
diumu pasiektas principinis su
sitarimas dėl informacijos ko
ordinavimo. Tikimasi, kad ir 
Vlikas tam nebus priešingas.”

Tais klausimias praėjusią sa
vaitę buvo tartasi Vašingtone 
su Lietuvos pasiuntiniu P. Ža
deikių ir Alto prezidiumu. Čia 
buvo iškilęs ir minist. St. Lozo
raičio klausimas ir su juo susi
jusi spaudos polemika. Užklaus
tas, PLG pirmininkas pareiškė, 
kad jis neigiamai vertina kai 
kurių laikraščių pakišamą min
tį, jog tas ar kitas savo auka 
nerems Vliko ar Alto, jei ne
bus susitarta su St. Lozorai
čiu. Tokiu būdu kenkiama pa
čiam Lietuvos laisvinimo dar
bui.

Pasiruošimas ateičiai ir 
informacija

Patariamoji Lietuvių Grupė 
kartu su latviais ir estais ruo
šia leidinį apie tų tautų žudy
mą (genocidą) Baltijos kraš
tuose. Numatyta ir eilė kitų in
formacinių leidinių, o taip pat 
enciklopedinis leidinys apie 
Lietuvą. Yra įteiktas taip pat 
sąrašas išleistinų lietuviškų va

dovėlių, kuriuos galima būtų 
ir dabar panaudoti Ir ypač jie 
bus reikalingi išlaisvintai Lie
tuvai. • 5 * ‘

Nuo 1952 metų vasario 1 d. 
penki lietuviai, studijuoją JAV 
aukštosiose mokyklose, gauna 
stipendijas. Nuo rudens yra 
perspėk.yva gauti dar pen
kiems. Stipendijos duodamos 
tik tiems, kurie studijuoja me
diciną, veterinariją, inžineriją, 
chemiją, agronomiją. Norima 
juos paruošti darbui išlaisvin
toje Lietuvoje. Be to, dar pen 
ki lietuviai tam pačiam tikslui 
mokosi Strasburge, kur veikia 
laisvosios Europos kolegija su 
Baltijos tautų seminaru.

Kongreso bibliotekoje, Va
šingtone, dirba prof. D. Krivic
kas, kuris studijuoja okupuo
tosios Lietuvos sovietinius įsta
tymus, ir prof. Vac. Biržiška, 
kuris tvarko lituanistinius da
lykus. Nuo sausio 15 d. prie 
Laisvosios Europos Informaci
jos centro pradėjo darbą V. 
Rastenis. Yra valties, kad arti
moje ateityje pradės veikti lie
tuviškas skyrius ir prie Studi
jų Centro. PLG kandidatus jau 
yra parinkusi. Radijo Valandos 
reikalas yra kiek užkliuvęs, bet 
tikimasi, kad ir ji netrukus 
prabils. —s.

Pavergtoj Lietuvoj
• Kad koichozininkams “ne

būtų liūdna,” sovietai pačiai 
pradžiai parengę Lietuvos kol
chozuose 37 stadijonus ir per 
100 futbolo laukų. Dabar tas 
skaičius žymiai išplėstas. Tik 
klausimas, kas juose žais. Jau 
tik ne kolchozininkai. kurie, 
perkarę nuo darbo, dar “taip 
pat mokomi plaukimo. kūno 
mankštos, lengvosios atletikos 
ir dvračių.”

• Sovietų reklamos bjaurios.
L. Sikorskis “SL” laikraštyje 
taip rašo apie Kauno iškabas 
ir vitrinas: “Jose vaizduojami 
nenormalūs žmonės su mažiu
kėmis galvomis ir ilgu stuome
niu, primeną buržuazinių žur
nalų primityvus.” Tos “pro
dukcijos” kūrėjas — Kauno 
proftorgo darbia. Stalenis, ku
ris už tai gauna iš partorgo di
deles sumas. "Tas peckelis ap
rūpina net ir Kauno kombinatą 
Dailę savo “paveikslais”
• Pasigenda net rusiškų kny

gų. B. Zapainė “SL” laikrašty
je skundžiasi, kad Telšių kny
gyne pasigendama rusiškų kny
gų. net paskaitų politiniais ir 
moksliniais klausimais. Nors 
ir knygynas, ir skaitytojai 
daug kartų kreipėsi į resp. kny
gų leidimo valdybą, bet iš ten 
niekad negavo knygų, tik biu
rokratinius pasiaiškinimus: 
mat, viskas — “pagal planą”: 
jų tūkstančiai — popieriuj ir 
apyskaitose, o realybėj —trūk
sta... net ir rusiškų.

KAROLIS MILKOVA1TIS

IŠ NAMU
Fragmentas iš baigiamo

2 ruošti romano “Verpetuose”

Kaukuolininkas vienu šuo
liu prišoko prie lango ir visa 
gerkle sugriaudė “Haiti” 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 švystelėk) 
viltimi, kad dabar, kaukuoli- 
ninkui sugriuvus, pavyks ir Ka
jetonui pasislėpti. Tačiau ta 
pačią akimirką, kaukuolininką 
palikęs besiraitanti .išsirito pro 
langą ir pasileido Kajetoną vy
tis rudasis partietis.

— Niederknallen die Bes- 
tie (Nušauti tą bestiją)— kau
kuolininkas šūkterėjo šokan
čiam partiečiui.

Kijui, Sauliui ir kitiems pa
vyko per bulvių lauką pasiekti 
artimą eglynėlį. Bet Kajetonas, 
kelioliką didelių šuolių padaręs, 
staiga pajuto stiprius dieglius 
šone. Užsiglaudęs už plytų krū
vos. patvoryje, giliai atsiduso 
ir akimirką šūstelėjo. Paskui, 
pro kraštelį dirstelėjęs ir pa
matęs. kad dar nieks jo nesi- 
veja. spruko pro vartus, norė
damas taip pat pasiekti egly
nėlį. Bet vos tik keletą žings
nių žengęs, išgirdo įsiutusį 
“Haiti” ir pistoleto šūvį. Kaje
tonas šuolius padidino. Pyškėjo 
antra šūvis. Kulka prazvimbė 
pro pat Kajetono ausi. Jis bu
vo priverstas sustoti. Atsigrįžęs 
pamatė čia pat jau pribėgusį 
rudmarškinį. kuris pro sukąs
tus dantis iškošė:

— Du lausiger Patriot...
Iškoliojęs Kajetoną, jis atbu

la ranka du kartus drožė jam 
per veidą. Kitu kuriuo metu 
Kajetonas bematant būtų stojęs 
savo garbės ginti. Bet dabar 

tatai buvo pavojinga ir netu
rėjo tikslo. Jis atlaikė rud- 
marškinio smūgius nesugriūda- 
mas ir prieš jį rankos nepa
keldamas. Bet jam pasigirdo, 
kad rudmarškinio balsas kaž 
kur buvo girdėtas. Ir veido 
bruožai matyti. Pasirodo, ruda
sis partietis yra buvęs kaimy
nas ir Kajetono vaikystės 
draugas, 1941 metais iš Lietu
vos repatriavęs į Vokietiją. Ka
jetonas įsmeigė į jį savo akis. 
Tada ir partiečio akyse žybte
lėjo staigaus nustebimo ugne
lė. Per veidą greit nuslinko su
mišimo šešėlis.

— Gustavas Švandtas?! Koks 
netikėtas ir simpatiškas susiti
kimas. — išretinęs žodžius, pa
giežos balsu ištarė Kajetonas. 
Jo akyse liepsnojo paniekos 
ugnelės.

Partietis susivaldė. Dėdama
sis nieko nesupratęs, jis įrė
mė pistoletą Kajetonui į nuga
rą ir griežtai įsakė:

— Mundt halten! (Susi
čiaupki). -

Paskui galvos kryptelėjimu 
parodė, kur turi eiti:

— Los zum Sturmfuehrer!
Nuo tos dienos Kajetonas ir 

Juozas Butkūnas buvo privers
ti kasti apkasus. Pažymėji
muose buvo nurodyta, kad atė
jo apkasų kasti savanoriškai.

Diena iš dienos kasėjų skaičius 
augo. Po kelių dienų su kastu
vais ant pečių rudmarškiniai 
atvarė ir Kijų su Saulium.

Trumpam laikui praslinkus, 
išilgai Palangos pajūrį ir už
miesty, Kretingos pusėje.—vin
giavo gilūs prieštankiniai 
grioviai ir pėstininkų apkasų li
nijos.

Netrukus pajudėjo sustojęs 
vidurio Lietuvos frontas, šiau
rės sparnu jis supė Lietuvos 
pajūrį.

Buvo vėjuotas ir vėsus spalio 
9 dienos rytas. Dar tamsu. Iš 
šiaurės plentu, Klaipėdos 
kryptimi, traukė generolo 
Rundelitzo armijos likučiai. 
Kretingos pusėje aidėjo šūviai, 

. girdėjosi sprogimai ir šokinėjo 
didelės ugnies pašvaistės. Že
mę drebino Palangos aerodro
mo periodiniai sprogdinimai. 
Kiekvieną sprogimą lydėjo 
graudžiai nejaukus Palangos 
bažnyčios varpo skambtelėji
mas.

, Butkūnų sodyboje buvo šku
liai ruošiamasi kelionei. Buvo 
parengti du vienarkliai vežimai 
— vienas Snaigūnų šeimai, ki
tas Būt kūnams. Tačiau senės 
Butkūnienės sūnums nevyko 
prikalbėti kartu bėgti.

— Kur aš sena benubėgsiu? 

— atsikalbinėjo senutė moti
na. — Šitoj sodyboj stovėjo 
mano lopšys, tai tegu čia atsi
stos ir grabas. Aš čia gimiau, 
čia pasenau, čia kiekviena pėda 
žemės mano prakaitu aplais
tyta, kiekviena žolelė man pa
žįstama. Kai taip susigyveni su 
savo žemele, negali nuo jos 
skirtis. Ji verktų manęs, o aš iki 
grabo nelaiminga būčiau. Jūs, 
vaikučiai, gelbėkitės vieni. Man 
senai nieks neatsitiks. O gal dar 
Dievas duos Robertu ko su
grįžtant sulauksiu.”

Tačiau motinos vienos pa
likti nebuvo galima. Tai buvo 
visų trijų brolių vieninga nuo
monė. Vienas kuris turėjo su 
ja pasilikti.

— Broliai, — giliu liūdnu 
balsu tarė Juozas. — dviems iš 
mūsų atėjo laikas išsiskirti su 
mama ir su gimtuoju sodžium... 
Trečiajam teks sunkiausia da
lia. Aiškinti nereikia. Nuspręs
kim tuojau, kuris bus tas tre
tysis.

Stojo tyla. Nė vienas .jau
nesniųjų brolių nežinojo ką be
sakyti. Jie dairės į jūrą, kuri 
šėlo ir blaškėsi, tartum norė
damas užlieti besiartinančią 
karo ugnį. J krantą atsitrenk
damos vilnys ūžavo, o vėjas, 
pagavęs jų šniokštimą, dar gū
džiau švokštė.

— Tu vyriausias, tad nu
spręsk, — pagaliau ištarė Fe
liksas. Jis buvo akis nuleidęs ir 
nesiryžo tikros savo nuomonės 
pareikšti. Aštuoniolikamečio 
brolio Andriaus lūpos pradėjo 
konvulsiškai krutėti. Veidas iš- 
sikreipė, bet ašarų tamsoje 
nebuvo galima matyti.

Vištidėje pragydo gaidys, 
kurio nusitęsusią gaidą vėjas 
pagavo, sudraikė ir sumaišęs 
su jūros ūžėsiu įnešė į medžių 
viršūnes ir užslopino.

— Ar pritariat mano pasiū
lymui, broliai? Kalbėkit. — lyg 
kiek susierzinęs po tylos vėl 
paklausė Juozas.

Feliksas dabar pakėlė akis ir 
sujudėjo, lyg nesiryždamas ką 
sakyti, paskui atsikrenkšėjo ir 
tarė:

— Aš pasiliksiu.
— Pagalvok gerai, — ir dar 

kaž ką buvo besakąs Juozas, 
bet Feliksas jam nutvėrė už 
rankos ir sulaikė.

— Tvarkoj, broli. Tai mano 
galutinis sprendimas. Važiuo
kite abu sveiki su Andrium, ir 
tegu likimas judviem nepašykš- 
ti laimės. Aš blogiausiu atveju 
patrauksiu į mišką. Lengvai jie 
manęs nepaims.

— Na, tegu būna, kaip tu 
nusprendei, broli, — tarė Juo
zas. — Rūpinkis kiek gali ma

mos saugumu... Pistoletas žinai 
kur paslėptas...

Tuo metu iš trobos per kie
mą atskubėjo senutė motina.

— Čia dar mudviejų su na- 
bašninku tėvu sutaupyti, — ro
dydama saujoj tris auksinukus 
kalbėjo motina. — Sakiau iš
leisiu tik tada, kai jau didžiau
sia nelaimė užpuls. Dabar ji 
užklupo, bet jie man jau nebus 
reikalingi. O jus, vaikučiai, jie 
gali išgelbėti nuo bado ar kitų 
nelaimių.

Motina padavė Juozui ir 
Andriui po auksinę caro de
šimtrublę. Feliksas .jam skirtą 
pinigą imti atsisakė. Senutė 
Butkūnienė tretįjį pinigą atida
vė Snaigūnams.

Graudžiai su dviem sūnumis 
atsisveikinusi ir iki vartų pa
lydėjusi vežimus, senutė But
kūnienė juos akimis lydėjo, i- 
ki paskutinysis vežimas išnyko 
rudens ryto tamsoje. Ji valan
dėlę taip stovėjo, lyg įkasta, tik 
vėjas draikė rūbus, o skarelę 
kėsinosi nuplėšti nuo galvos. 
Paskui su gelta širdimi pamaži 
priėjo prie stovinčio kieme di
džiulio beržo, puolė ant kelių, 
dideliu kryžiaus ženklu persi
žegnojo ir savo suvytusias ran
kas ber pri^esusį ašarotą 
žvilgsnį pakėlė į smūtkelį...



■ ■ ■■ »

SENIEJI MŪSŲ ---------------
VEIKĖJAI PASAKOJA

______________ Dr. H. LUKOŠEVIČIUS _____________

BAŽNYČIA IR PASALUS

Turime Amerikoj žmonių, 
kurie per 40 ir 50 metų dirbo 
ir kovojo, kad lietuvybė išliktų 
gyva. Ir kai tie mūsų senieji 
veikėjai prabyla, jų lūpomis 
kalba praėjusių dienų istorija; 
kalba gilus ir ilgas gyvenimo 
patyrimas; kalba žmonės, ku
rie nusipelnė lietuvybės apašta
lų vardo. Kaip krikščionybę 
skelbė paprasti žvejai iš Kaper- 
naumo. taip ir lietuvišką žodį 
ir dvasią Amerikoj išlaikė ne

Petrą Montvilą aplankius
PETRAS J- MONTVILA — DIPUKAS Iš 1JMG METU— 

.APIE “KRLAČIĮ ” REVOLIl GIJĄ BROOKLYNE. RAU
DONIEJI, KURIE D AROSI "PINK”.

Vienas iš tokių yra ir Petras 
J. Montvila, kuris jau 42 metai, 
kaip gyvena Brooklyne ir per 
tą visą ilgą metų vertinę ne
praleido. rodos, nei vieno svar
besnio lietuviško susirinkimo. 
Jis yra palikęs savo veikimo, 
sveikos išminties ir darbo pėd
sakus Amerikos lietuvių R. K. 
Susivienijime, dalyvaudamas iš 
eilės net dešimty tos organiza
cijos seimų: jis buvo čia ir 
Blaivybės kuopos steigėjas, ir 
Lietuvių Darbininkų Klubo ini
ciatorius, organizatorius ir vei
kėjas: jis buvo taip pat “Ame
rikos” vienas iš artimiausių 
bendradarbių, organizatorių ir 
pagelbininkų per ištisus 16 me
tų; jis — Lietuvių Siuvėjų Uni
jos valdybos narys per daugelį 
kartų ir metų: jis Dariaus i r 
Girėno pam. Komiteto iždinin
kas; jis Amerikos Lietuvių Ta
rybos Nevv Yorke dabartinis 
vice pirmininkas ir buvęs pir
mininkas. ir t.t. Pas jį. tat. vie
ną vakarą apsilankius pasitei- 
ravom:

— Kurie gi vėjai ir kada Jus 
atpūtė Amerikon?

— Tie patys, kur ir DP čia 
atpūtė. Rus kis! Aš esu irgi di
pukas... tik iš 1907 metų. Atva
žiavau čia dvidešimties metų, o 
dabar, štai, man iš kažkur pri
skaito net 64... Buvau čia pasi
daręs ir aš Pennsvlvanijos ang
liakasiu, bet užėjo nedarbas ir 
1910 metais atsidūriau Brook
lyne. Ir čia štai. va. 42 metus 
dirbu “kriaučių šapose”....

— Jūs suminant “kriau- 
čius.” Ką galėtumėt papasako
ti apie ju istoriją Brooklyne?

— Brolyt. čia 2 dienų neuž
tektų papasakoti apie tai. Lie
tuviai “kriaučiai” Brooklyne 
dar 1912 ir 13 metais tikrą re
voliuciją buvo sukėlę! Lietu
viai visą seną amerikonų uni
ją tada nuvertė ir visus Brook- 
lyno siuvėjus dabartinėn uni- 
jon pervertė. O mūsų tada bu
vo daug — virš 2500... Nuo to 
iaiko turim unijoj lietuvišką lo
kalų. Tiesa, dabar lietuvių siu
vėjų yra mažiau, gal tik apie 
800. Tarp jų yra biškis ir dipu
kų. bet kad tie gauna geresnį 
darbą ir “išlaksto.” Ana, štai,

Vaizduojama tremtiniu gyveni
mas ir partizanu kovos Lietuvoje. 
Kama $1:50. Užsakymus siųsti:

. BARBI KINKAS
6JU» Bushukk Avė., 
Brooklyn 21. N. Y.

kas kitas, kaip parasti, kuklūs 
lietuviai darbininkai, “kliau
čiai” ir ‘maineriai”, atvykę čia 
prieš daugelį metų iš Suvalki
jos. Dzūkijos, ar nuo marių 
krašto. Palangos miestelio... 
Pagerbdami tuos garbingus vy
rus už jų meilę ir darbą Lietu
vai. “Darbininko” redakcijos 
vardu aplankysime bent vieną, 
kitą iš jų ir čia perduosim min
tis. ką jie pasakoja apie praėju
sias ir dabartines dienas.

artistas Vasiliauskas buvo pa
sidaręs "kriaučium”, o dabar 
girdžiu, kad ir tas peneciliną 
dirbti nuėjo...

— Tai gal siuvėją darbas 
persunkus?

— Ne darbas, bet juokas da
bar! Viską darom tik mašinom 
ir mašinom. Ot. seniau, — tai

P. Montvila.

buvo pekla. kai reikėjo dirbtii 
su prosu prie “faierpleiso” nuo 
ryto 6 iki vakaro 6 ir į savaitę 
mokėjo po 3 ar 8 dolerius-

— Tai, sakot, dabar gyveni
mas Amerikoj geresnis?

— Nei palyginti negalima, 
šimtą syk geresnis. Tiesa, 
maistas buvo pigus, bet, va. aš 
pats už savo “stubą” prieš 25 
metus mokėjau 10,000 dolerių. 
Dabar, nors čia visokius alieji
nius šildymus įvedžiau, jos kai
na ne tik ne didesnė, bet net 
mažesnė pasidarė.

— Gyvenimas, sakot, geras, 
tai iš kur pas siuvėjus bolševi
ką atsiranda?

— Nedaug. Tų bimbukų bus 
daugiausiai koks šimtukas. Se
niau čia ėjo toks“Darbas”, na, 
ir vėliau “Laisvė”, — tai jie 
tiesiog užversdavo tais laikraš
čiais siuvėjus; lindo per “ša
pas” platindami, kaip sąran
čiai. Dabar raudonųjų labai ir 
labai sumažėjo. Iš raudonų jie 
darosi “pink” ir, ko gero, per 
rinkimus unijoj net už tauti
ninkų kandidatus pabalsuoja...

— Kaip jums atrodo dabar
tinis lietuvių kultūrinis gyveni
mas Amerikoj?

— O dabar daug ir gražiai 
padarom. Žiūrėk, kokia didelė 
Carnagie Hali, o minint birže
lio trėmimus toji salė grūste 
prigrūsta buvo! Kokie puikūs 
Vasario 16 minėjimai! Čia aš 
atiduodu kreditą dipukams.

— Na, o kain Jums patys 
dipukai patinka?

— Turiu čia ne* savo gimi
nių dipukų. Puikesnių žmonių 
nereik. Visi .jie trokšta grįžti 
Lietuvon. Aš linkiu, kad jie tą 
savo troškimą ir neužmirštų 
išpildyti... Aš — senasis “dipu
kas”. bet kai tik bus galima, 
tai ir aš grįšiu Lietuvon. Būti
nai!

— Ar negaila būtų palikti 
“Grendsričio”, kur tiek gražių 
metų prabėgo?
'— O, nebėr dabar to mūsų 

(irandstričio! Juk tai buvo mū
sų lietuviškasis bulvaras. Ten 
mes ir mitingavom ir romansa- 
v om. Ir aš pats ten savo lietu

vaitę žmoną susiradau, susipa
žinau, “apsiženijau” ir su ja 
ligi šiandien gyvenu.

— Dar vienas žodelis, p. 
Montvila, ir aš Jums daugiau 
nesuksiu galvos: kaip Jums at
rodo dabartinė Amerikos lietu
vių spauda?

— Trumpai sakant: dipukiš- 
ka. Dauguma laikraščių pasi
darė panašūs į tuos, kurie bu
vo dipukų leidžiami Vokietijoj 
Man rodos, reikėtų skirti dau
giau dėmesio ir vietos senosios 
lietuvių kartos reikalams. Pa
geidaujama, kad būtų rašoma 
daugiau darbininkų reikalais. 
Jie taip pat nori rasti sau ką 
skaityti. Pasigendam ir žinučių 
iš mūsų apylinkės žmonių gy
venimo. Juk ir “New York 
Times” deda ir rašo apie tai, 
kas vedė, kas numirė ir tt To
kia jau čia Amerikoj mada, — 
šypsodamas baigė P. Montvi
la.

Bet kai jo paprašėm skaity
tojams fotografijos (kad visi 
matytų, kaip tas simpatingas 
p. Montvila atrodo) ir paaiški- 
nom, kad tokia jau Amerikoj 
mada: kad ir •pinčeris” būtinai

Giminės visad* lauki* iš Korėjos grįžtančiu kariu. Jie ten kaujasi 
dėl mūsų saugumo. Padėk ir tu siprinti savo kraštą, pirkdamas pa
skolos lakštus (US Defense Bonds).

PRANEŠIMAS LDS KUOPOMS
reikalingas, tai P. Montvila 
bandė įtikinti, kad tos mados 
nereikia laikytis ir kukliai kar
tojo:

— Na. kam jau ten tas ma
no pikčeris reikalingas...

O mums ne tik “pikčeris”, 
bet ir pats Montvila ir visi to
kie. kaip jis. senieji Amerikos 
lietuviai labai ir labai yra 
brangūs, reikalingi ir mieli, 
nes jie ant savo pečių išnešė ir 
išlaikė lietuvybę Amerikoje.

Milijonai pro šąli
DR. B. PALIOKAS

Spaudos žiniomis, IRO nus
tojo veikusi, pasibaigus pra
ėjusiems metams, nors dar 
tūkstančiai benamių tremtinių 
liko niekur neįkurdinti. Gerai, 
kad jais rūpintis dedama pas
tangų sukurti kitą organizaci
ją. Joje numato dalyvauti dau
giau kaip trisdešimt valstybių, 
kurios dar šiem metams nori 
sudėti 34 milijon. dolerių ir į- 
kurdintų 115 tūkstančių trem
tinių. Atrodo, kad tai graži 
suma. Tokiais pinigais iš tikrų
jų daug gero būtų galima pa
daryti, jeigu jie neitų pro šalį, 
bet būtų sunaudoti skiriamam 
tikslui.

Sakysime, niekada nebuvo 
paskelbta, kokias sumas ir kam 
išleido UNRRA ir IRO. Tų 
organizacijų globojamieji juto, 
kad daug kas ėjo ne į tą kiše
nių. Administracija būtų galė
jusi apseiti su daug mažesnio- 
mis išlaidomis, prie to darbo 
pritraukdama žmones iš pačių 
globojamųjų tarpo, kurių tar-

į
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KAI TAMSOS GALYBĖ NAIKINA 
šimtmečiais sukurtas mūsų tautos kultūrines vertybes, 

KIEKVIENO LIETUVIO INTELIGENTO PAREIGA
skaityti, platinti ir palaikyti vienintelį kultūros žurnalą

AIDUS
AIDAI, pradėję eiti tremtyje, jau 

treti metai Amerikos že
myne vieningam kūrybos dar
bui jungia mūsų geriausias 
mokslo, meno ir literatūros 
jėgas;

AIDAI palaiko Lietuvos prisikėlimo 
viltį ir skelbia jai giedrą lais
vės rytmetį;

AIDAI, pasitikėdami lietuviškos visuo
menės iki šiol rodomu palan
kumu,

1952 METAIS
dar kartą kiekvieną lietuvį inteligentą kviečia į savo skaitytojų eiles.

PRENUMERATOS KAINA: JAV ir Pietų Amerikoje — metams 5 dol. Kanadoje — 5.50 
(kanadiškais pinigais 6 dol.). Kituose kraštuose — 6 dol.

Administracijos adresas:

. . - -■ • i.AIDAI, Kennebunk Port, Maine
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Kai raudonasis komuniz
mas, pavergęs daugybę tautų, 
grąsina šiuo metu viso pasaulio 
laisvei, darbininkija turi burtis 
kovai prieš šį laisvės priešą ir 
žmonių apgaudinėtoją.

Kad plačiąją lietuvių darbi
ninkiją galima būtų labiau su
pažindinti su komunizmo pavo
jais, taip pat su bažnyčios so
cialiniu mokslu ir priemonėmis 
ginti tikras darbininkų teises, 
Centro Valdyba kviečia lietu- 

pe buvo didelis skaičius nusi
manančių atlikti reikalingą 
darbą neblogiau už tuos, ku
riems buvo mokamas didelės 
algos. O jei kokį darbą dirbo 
globojamieji, tai jiems buvo 
mokama juokingai mažai. Be 
to. jie negalėjo nieko pasakyti, 
jei ir pastebėdavo, kad tas da
roma ne taip, kaip turėjo būti.

Jei naujoji organizacija iš
vengs UNRRA ar IRO admini
stracijos brangumo, galės daug 
pasiekti labdaros darbe. Gal 
išeitų į naudą globojamiems, jei 
tą darbą būtų galėjęs apsiimti 
atlikti Amerikos Raudonasis
Kryžius. Iš jo apyskaitų ma
tyti, kad administracijai jis te- 
išleidžia vos 5% visų išlaidų. 
Tai pavyzdinga organizacija 
šalpos darbe. Už tat amerikie
čiai mielai ją ir remia. Labda
ros organizacija vargiai ar be- 
pateisina savo tikslą, jei jos 
administracijai išleidžiama 
50%, ar daugiau visų išlaidų.

Ekonomijos arba socialinių 

vius darbininkus stoti į Lietu
vių Darbininkų sąjungą. Taip 
pat Centro Valdyba prašo visų 
LDS kuopų valdybų dėti pa
stangų sąjungai laimėti dau
giau narių ir labiau sustiprinti 
savo veiklą.

Naujoms LDS kuopoms į- 
kurti, narių vajui pravesti ir 
esamoms kuopoms padėti la
biau išvysyti savo veikimą, 
LDS Centro Vaidyba savo po
sėdyje 1951 m. lapkričio 23 d. 
pakvietė LDS organo “Darbi
ninko” leidėjus TT. Pranciško
nus. Prašome tad Gerb. Kun. 
Klebonų, visų LDS kuopų val
dybų ir dvasios vadų talkinin
kauti TT. Pranciškonams, kad 
pavestą misiją jie galėtų tinka
mai atlikti. Prašome valdybų 
pranešti TT. Pranciškonams 
(Franciscan Fathers, Kenne- 
bunk Port, Me.), kada būtų pa
togiausias metas aplankyti 
kuopas. Šiuo metu kaip tik 
ruošiamas LDS kuopų lanky
mo maršrutas.

Sekančiame LDS seime bus 
padarytas pranešimas apie IT. 
Pranciškonų pravestą akciją.

Pirmininkas
PREL. PRANCIŠKUS JURAS

Sekretorius
ANTANAS KNEIŽYS

mokslų studentai turi dėkingą 
dirvą parašyti mokslinius dar
bus ir parodyti visuomenei, 
kaip veikė UNRRA ir IRO, 
kiek ir kokiems tikslams buvo 
daromos išlaidos ir kaip ėjo 
pats šalpos darbas. Kai tos or
ganizacijos nustojo veikusios, 
jų dokumentai mokslo reika
lams gali būti prieinami.

• Min. Girdvainis Kalėdų 
švenčių proga aplankė Popiežių 
Pijų XII. “II Quotidiano” tai 
paminėjo su ypatinga pastaba 
ir pabrėžimu. Ta proga laik
raštis akcentavo šv. Sosto ir 
Lietuvos santykius. “Šv. Sostas 
niekuomet nėra pripažinęs šios 
respublikos į jungimą į Sovie
tų S-gą, dėl to, kad tai nėra 
patvirtinta jokia sutartimi ir 
dėl to, kad ministeris Girdvai
nis niekuomet nėra įteikęs at
šaukimo rašto.”

• Katalikų visame pasaulyje 
yra daugiau kaip 335 milijonai. 
Kitų apeigų katalikų apie 9 mi
lijonai. Iš jų rytų apeigoms 
priklauso apie 8 milijonai ; tai 
daugiausiai bulgarai, graikai, 
jugoslavai, rumunai, rusai ir 
ukrainiečiai. Chaldejų apeigų 
yra apie 280,000 katalikų; 
šioms apeigoms priklauso Arti
mųjų Rytų ir Indijos gyvento
jai. Antiochijos apeigoms pri
klauso apie 500,000; armėnų— 
150,000, o apie 100,000 yra A- 
leksandrijos apeigų katalikų.

• Ispanų vyriausybė paskel
bė eilė dokumentų, iš kurių 
aiškėja, kad pilietinio karo 
metu Ispanijoj buvo nužudyta 
14 vyskupų, 4,266 kunigai, 2,- 
834 vienuoliai, 2,489 vienuolės 
ir 249 seminaristai. Dvasinin
kų žudymas vyko pačiu žiau
riausiu būdu. Daug kunigų bu
vo gyvi sudeginti. Dokumen
tuose sakoma, kad tuos žiauru
mus organizavo Maskvos a- 
gentai su visu rafinuotumu.

• H. Spaak, buvęs Belgijos 
ministeris pirmininkas ir Euro
pos Tarybos pirm., žinomas 
socialistas, paskelbė straipsnį 
“Religija ir socializmas”, ku
riame įrodinėja, kad socialistai 
turėtų daugiau simpatijos ir 
supratimo parodyti religijai, 
kaip gyvenimo realybei ir dau
giau tolerancijos kitų religi
niam įsitikinimui.

• Mainzo vysk. Albert Stohr 
įšventino buvusį protestantų 
pastorių Rudolf Gothe katalikų 
kunigu. Apaštalų Sostas spe
cialia privilegija leido jam to
liau gyventi su žmona.

KAS KĄ SAKE
Gaisras visiems pavojingas
Bucholze, Vokietijoj, draudi

mo agentui išdėsčius vietos gy
ventojams, kokią jie naudą tu
rės, laiku apdrausdami savo 
turtą, burmistras pirmutinis 
paklausė jo raginimo ir tuojau 
pat apdraudė bendruomenės 
ugniagesių komandos mašinas 
bei įrankius.

Turėsiąs nepaprastą 
malonumą

Tucnen saloj miręs apskri
ties gydytojas testamente įra
šė, kad prie jo paminklo būtų 
prikabintas varpelis. Aname 
gyvenime jam būsiąs didelis 
malonumas, kai, kam nors pa
skambinus tuo varpeliu, jis ga
lėsiąs, į tai nekreipdamas dė
mesio ,toliau gulėti. Jam ne
paprastai įkyrėję, kad gyvas 
būdamas, jis nuolat, išgirdęs 
varpelį, turėjo bėgti ir atida
ryti duris.

Rašo aprietinų sąrašą
Mrs. Massey, įkąsta šuns, 

nutarė, kad tas šuo yra pasiu
tęs ir, neklausydama savo gy
dytojo raminimo, tvirtino, .jog 
ir ji pasiusianti. Tad ėmėsi tuo
jau pat rašyti testamentą. Kai 
po valandos gydytojas grįžo, 
Mrs. Massey vis teberašė. Gy
dytojui nustebus, kad tokį ilgą 
testamentą rašo, ji tarė:

— Testamentas jau seniai 
baigtas. Dabar rašau sąrašą 
asmenų, kuriuos aš pasiutusi 
apriesiu.

“Garbės byla”
Niemburge, Vokietijoj, teis

mas vietos kepėją nubaudė 70 
markių. Priežastis — nubaus
tasis,, pamatęs, kaip stoty dvie
jų centerių svorio moteris lu
pa kailį savo vyrui, suriko “Vy
rų garbė pavojuj!” ir griebė

• Kunigaikštis Ašaka, Japo
nijos imperatoriaus šeimos na
rys, priėmė katalikų tikėjimą. 
Krikšto sakramentą suteikė 
Jokahamos vysk. Tomas Asa- 
gora Wakida. Kunigaikštis pa
sirinko Petro vardą. Kartu su
tėvu pasikrikštijo sūnus ir duk

tė. Motina, kunigaikštienė Ge- 
fusimi, perėjo į katalikų tikėji
mą anksčiau.

• Iš Vakarų Ukrainos, kuri 
daugiausia yra katalikiška, pe
reitais metais buvo deportuota 
apie 70,000 ukrainiečių.
• Bulgarijoj, kur Kalėdos pa

gal tradicinį ortodoksų kalen
dorių švenčiamos sausio 7 d., 
šiemet ši diena komunistinės 
vyriausybes paskelbta darbo 
diena.

• Vengrijoje buvo uždrausta 
ne tik Kalėdų eglutės, bet ir 
kalėdiniai sveikinimai, moty
vuojant popieriaus stoka.

• švedų poetė Norstroom li
estų rašytojas Edu ardo Scha- 
per perėjo į katalikų tikėjimą. 
Rašytojų tarpe tas sukėlė ne
mažą sensaciją.

• Kard. Faulhaberis, Muen- 
cheno arkivyskupas, Vak. Vo
kietijos vyriausybės apdovano
tas Didžiuoju Nuopelnų Ordino 
Kryžiumi. Tai yra pats aukš
čiausias garbės ženklas Vaka
rų Vokietijoje. Jį įteikė pats 
respublikos prezidentas dr. 
Heuss.

• Kard. N. Gilroy, Sydnė- 
jaus arkivyskupas, pasiūlė 
1953 m. Tarpt. Eucharistinį 
Kongresą suruošti Australijoje. 
Mat kitais metais sukanka 150 
metų, kai pirmą kartą buvo 
leista viešai laikyti šv. mišias 
Australijoje. Jas 1803 metais 
atlaikė kun. Jame Dixon, kilęs 
iš Airijos.

• Kard. Spellmanas buvo la
bai iškilmingai sutiktas For- 
mozoje. Taipeh aerodrome jį 
sutiko tūkstantinė žmonių mi
nia, Valstybės ministeriai ir 
aukštieji Bažnyčios hierarchai. 
Daugiau kaip 2,000 kiniečių ir 
užsieniečių klausė jo mišių Tai
peh miesto salėje. Kitas mišias 
kardinolas atlaikė Hvvashan 
katedroje vėlai vakare.

įsismaginusią mušėją sulaiky
ti. Teisme smarkioji moteris 
pareiškė, jog ji dėl to gavusi 
nervų sukrėtimą, kadangi ligi 
tol dar nebuvo pasitaikę, kad 
jai vyras prieštarautų.

Apsukrus šveicaras
Neseniai vienas šveicaras nu

sipirko du centneriu pigaus I- 
talijoj medaus ir, atsigabenęs 
prie Šveicarijos sienos, išdrab
stė žolėje. Per keturias dienas 
Šveicarijos pusėj buvusios jo 
bitės visą tą medų švariausiai 
suvalė ir be jokio muito jam 
pergabeno per sieną į Šveica
riją. Muitininkai bičių nešamą 
medų nesugebėjo apmuitinti.

Ieško patarimo
Pas vokiečių dailininką Mcn- 

zelj (jis mirė šio amžiaus pra
džioje) kartą atėjo vienas dai
lininkas ir skundžiasi:

— Nupiešiau paveiksią per 
vieną dieną, bet jau metai, 
kaip negaliu parduoti.

— Piešk, bičiuli, visus metus, 
tai parduosi per vieną dieną,— 
ramiai atsakė jam Menzelis.

Paaiškino
Iš tremties atvykęs kunigėlis 

noroms nenoromos turi eiti į 
antrą skyrių ir angliškai aiš
kinti tikybą. Bekalbėdamas a- 
pie šv. Petro išsigynimą, visai 
nežino, kaip angliškai vadinasi 
gaidys.
— Vaikai, kas galite man pa

sakyti, kaip jūs vadinate viš
čiuko tėvą angliškai — klausia 
kapelionas.

— Tėveli, atsako vienas vai
kutis. jūs turite mintyje miste
rį viščiuką.’ <•

-— Taip taip, nušvinta kunigas.
— O, tai bus, bene, ponas 

gaidys.
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MIRTIES NAMŲ UŽRAŠAI
Praeitų metų balandžio mėn. 

“Darbininkas”, susijungęs su 
“Lietuvių Žiniomis” ir “Ame
rika” ir persikėlęs į Brooklyną, 
savo atkarpoje atspausdino 
kun. St. Ylos ištrauką iš jo 
knygos “Žmonės ir žvėrys die
vų miške”. Jau tada buvo pa
stebėta, kaip autorius skleidžia 
žmogaus kančią, tuos šiurpius 
pergyvenimus koncentracijos 
stovykloje — mirusiųjų name. 
Ši knyga jau pasirodė spaudo
je.

Tai stambus veiklas, plačiai i 
pavaizduojąs Stutthofo kone, 
stovyklą, pažeminto ir pa
smerkto mirti žmogaus kančią 
ir jo viltis. Kacetinė atsimini
mų literatūra — nenaujiena. 
Po karo, kai buvo išlaisvinti 
kaliniai, jos daugybė pasirodė 
Vokietijoje ir kituose kraštuo
se. Ir lietuviškai turime bent 
kelias knygas: A. Gervydo a- 
pie tą patį Stutthofą, Juozo 
Gerulaičio apie Oranienburgą 
—Sachsenhauseną, Balio Gai- 
džiūno apie Landsbergą, Hen
riko Žemelio apie Salaspilį. St. 
Ylos knyga iš jų pati didžiau
sia, sutelkusi daugiausia me
džiagos ir psichologiškai pa
vaizdavusi žmogaus kančią.

Kai 1943 m. vokiečiai suėmė 
nemaža mūsų inteligentų, juos 
kaip įkaitus varydami per ka
lėjimus, uždarė Stutthofo sto
vykloje. Ten dar prūsų žemė. 
Ten dar senos legendos pasa
koja apie dievų mišką, kuris 
dabar buvo paverstas koncent
racijos stovykla. Ir autorius, 
gražiai sujungdamas praeitį su 
dabartimi, knygą pavadino 
“Žmonės ir žvėrys dievų miš
ke.”

Stutthofas kaip ir kitos Vo
kietijos koncentracijos stovyk
los buvo mirties malūnas. Na
ciai visus kuo greičiau norėjo 
išleisti per krematoriumo ka
miną ar laukus patręšti, kad 
jų tautai liktų daugiau erdvės, 
atitektų visi turtai. Kaip į Dan
tės pragarą, visi ėjo ir prarado 
bet kokią viltį iš ten ištrūkti. 
Ten kiekvieno laukė baisiau
sios kančios, badas, mušimas ir 
mirtis. Tačiau knygos autorius 
ir dar nemažas lietuvių būrys 
išlaikė net porą metų. Vėliau, 
sugriuvus vokiečių galybei, iš
sivadavo ir per Lenkiją, Berly-

Bolševikų užpultas poetas
Lietuvoje likęs poetas Euge

nijus Matuzevičius išleido ne
mažą eilėraščių rinkinį (113 
psl.), pavadintą “Darbymečio 
vėliavos.” Praėjusių metų “Tie
soje” (rugpjūčio 7 d., nr. 184) 
knygų recenzentas J. Kirkilą 
stipriai pakedena šį eilėraščių 
rinkinį. Pradžioje jis pagiria 
tuos eilėraščius, kur suminėta 
Stalinas, armija, kompartija, 
ir prikimba pri e tų. kur poetas 
bando išsakyti savo tiesioginį 
pergyvenimą. “Tiesa” pyksta, 
kad E. Matuzevičius neranda 
nieko kovmgesnio prieš buvu
sią buržuaziją Lietuvoje, o tik: 
— “kas praėjo, atgal nebe
grįš”, — rašo “Tiesa”, — “po
etas nedemaskuoja buržuazijos 
valdymo Lietuvoje laikotarpio, 
užklosto .jomis tikruosius bur
žuazijos valdymo tikslus...”

Recenzentas prisispyręs rei
kalauja, kad poetas ištisai vaiz
duotų tarybinį patriotizmą, ko
lūkio pažangą, kad kūryboje

s:

Žmonės ir Žvėrys Dievų Miške
KUN. STASIO YLOS KACETO PERGYVENIMAI 

Knyga 560 puslapių, paveiksluota, kaina S5.00.
Užsisakyti (iš anksto atsiunčiant pinigus) šiuo adresu: 

IMMACULATE CONCEPTION CONVENT 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Vaičiulaitis — VA
LENTINA. Romanas. Ant ra pa
taisyta laida. Išleido “Venta” 
Vokietijoje. 141 psl.

A. DŽIUGĖNAS

ną, nešdamas stovyklos atsimi
nimų nuobiras, pateko į Vaka
rus.

Stovykloje matė ir patys 
pergyveno mušimą, badą, ligas, 
kojų tinimus ir košmariškas 
kančias. Kieme rūko kremato
riumo kaminas, tūkstančius su
degindamas. Į jų vietą ėjo nau
ji žmonės ir kentėjo nuo virši
ninkų ir nuo kapų. Antrieji bu-

pačiais kalinio drabužiais, laiko 
mišias. Visa tai primena senuo
sius krikščionybės amžius, ka
takombų laikus.

Knygoje surinkta daug me
džiagos, nuotraukų, piešinių, 
padarytas stovyklos planas. 
Savo išsamumu ji pralenkia vi
sas panašias knygas. Savo for
ma ji taip pat išsiskiria, nes au
torius, kaip ir kituose savo raš
tuose paieškojo gražaus žo
džio, sakinio sklandumo bei 
vaizdingumo. Visur ji lengvai

STASYS YLA gimė 1908. L 
5. Luciūnuose, Kurklių vlsč. 
Gimnaziją, lankė Ukmergėje, 
studijavo Kaune. Kunigų į- 
šventintas 1932 m. Nuo 1935 
m. dėstė V. D. Un-to TeoL Fi- 
losof. fakulteto teologijos sky
riuje. Buvo vienas “XX am
žiaus’ steigėjų kolektyvo na
rys. 1943. III. 16. vokiečių su- 

' imtas ir išvežtas į Stutthofo 
kone, stovyklą, kur išbuvo iki 
1945. III. 12.

St Yla yra išleidęs eilę 
knygų įvairiais klausimais: 
Laisvamanybė Lietuvoje, Lais
vės problema, Komunizmas 
Lietuvoje, Krikščionybės įvedi
mas Lietuvoje, Šiaurioji ar pil
nutinė katalikybė ir kt.

vo tie patys kaliniai, norėję iš
likti kitus mušdami.

Visi jie, tie pasmerkti mirti 
žmonės, apvilkti dryžuotais 
kalinių drabužiais, slankioja 
kaip šešėliai. Ir tame kančios 
momente autorius gražiai pie
šia kalinių portretus, psicholo
giškai juos vaizduoja ir sergan
čius, ir kovojančius su mirtimi, 
ir sunkiai dirbančius. Tai miru
siųjų namų veidai, kuriuose 
dar rusena gyvoji dvasia.

Kacete autorius veikė kaip 
kunigas. Kelionėse į darbą, at
sigulęs šalia sergančio ir mirš
tančio, jis slapta klauso išpa
žinties, suteikia paskutinius pa
tarnavimus. Epidemijos metu, 
jis eina iš palatos į palatą, raš
tinėje slapta klauso išpažinties, 
moteriai perduoda komuniją, 
kad ją nuneštų į moterų bara
kus. Ankstų rytą, kai visi “ce
zario” tarnai miega girti, suky
la kaliniai, susirenka į kampu
tį, ir kunigas, apsivilkęs tais 

atsispindėtų tarybinė tikrovė ir 
ragintų žmones komunizmo 
pergalei. Poetas neturi teisės 
vaizduoti savo pergyvenimo, 
nes jam viską nustato komu
nistų partija. O jei jis išdrįstų 
pavaizduoti gyvenimą tokį, 
koks jis yra. jam grėstų tik iš
trėmimas.

Recenzentas kimba ir už po
etines priemones. Jos esančios 
buržuazinės, dekadantiškos. 
Pirmoje vietoje eina tik bolše
vikinė idėja ir kompartijos gar
binimas, o ne gamtos grožio 
skleidimas, išsakymas savęs.

Neužmirštama ir kita J. Žė
kaitės recenzija “Pergalėje”. Ji 
nukrypusi į formalizmą ir neiš
ryškino “ideologinių iškraipy- 
mų.

Kad būtų šie grūmojimai 
tvirtesni, recenzentas net ke
lis kartu griebiasi “Pravdos”, 
kompartijos programų ir rusų 
bolševikinių kritikų. L. A. 

ir maloniai skaitoma. Kai kur 
ji net panašėja į beletristiką. 
Visa tai ją iškelia į pirmaeiles 
praeitų metų knygas.

(Stasys Yla — Žmonės ir 
žvėrys dievų miške — kaceto 
pergyvenimai .Išleido N. Pr. 
Seserys, 555 psl., kaina 5 dol. 
Viršelį piešė dail. P. Osmols- 
kis.)

“Vargas
Šiuo metu Paryžiuje eina gy

vi ginčai dėl naujausios H. 
Montherlanto pjesės teatrui 
“Miestas, kurio valdovas yra 
kūdikis”.

H. Montherlant nėra jaunas 
rašytojas. Jis ilgą laiką buvo 
žinomas, kaip romanistas. Ta
čiau pastaraisiais metais jis pa
suko į dramą ir parašė religiš
kai nuspalvintus kūrinius — 
“Port Royal”, “Mirusioji Kara
lienė”, “Didysis Santiago Ma
gistras”. Tokio pat pobūdžio y- 
ra ir naujausias kūrinys 
“Miestas”... parašytas pagal 
patarlę “Vargas miestui, kurio 
valdovas yra kūdikis” ir vaiz
duoja auklėtojų ir auklėtinių 
santykius viename internate. 
Nors veikalas parašytas su 
taktu ir tauriu žvilgsniu, ta-

SUKLASTOTAS REMB-
RANDTAS

ADOMAS GALDIKAS
Žemaitija

I*rieš keletą metų Šveicarijo
je Katz galerija vienam Zueri- 
cho meno kolekcijonieriui par
davė maždaug už 1 milijoną 
frankų Rembrandto autopor
tretą iš 1650 m. Dabar Stutt- 
garte (Vokietijoje) gyvenąs 
meno žinovas, vengras Martin 
Porkay, įrodė, kad šis paveiks
las yra netikras, atseit, sveti
mo nupieštas Rembrandto sti
liuje. Tas pats meno žinovas į- 
rodė, kad ir Darmstadte yra 
kitas suklastotas Rembrandto 
paveikslas. Porkay savo įrody
mus patiekė Belgijos muziejų 
centrinei laboratorijai, ir ji pa 
tvirtino, kad tai teisybė. Šiuos 
įrodymus Porkay išleido atski
ra knyga.

DARB1N1NKAS

PASKIRTA “DRAUGO” PREMIJA
“Draugo” dienraštis, remia

mas “Čiurlionio” ansamblio, 
buvo paskyręs 1000 dolerių 
premiją už geriausį jiems rank
raštyje prisiųstą romaną. Jury 
komisija sausio 5 d. įvykusia
me posėdyje iš 7 perskaitytų 
rankraštyje romanų 4 balsais 
išskyrė Rasos slapyvardžiu pa
rašytą romaną "Namai ant 
smėlio” ir jam paskyrė 1000 
dol. premiją. Atidarius voką, 
paaiškėjo, kad autorius yra 
Jurgis Gliaudą.

Jury komisiją sudarė B. 
Babrauskas, kun. V. Bagdana- 
vičius, H. Radauskas, A. Rū
kas ir St. Tamulaitis.
Premijos įteikimas įvyko sau

sio 6 d. surengtame literatūros 
vakare, kuriame dalyvavo: Iz. 
Motekaitienė, Bern. Brazdžio
nis, A. Gustaitis ir H. Kačins
kas. J premijos įteikimo iškil
mes buvo atvykęs ir “Čiurlio
nio” ansamblio dirigentas A. 
Mikulskis.

Šitoks premijos paskyrimas 
ne vienam buvo staigmena, nes

50 metų Nobelio premijai
Gruodžio 10 d., kai buvo į- 

teiktos Nobelio premijos Stock- 
holme, buvo atžymėta ir jų 50 
metų sukaktis.

Alfredas Nobelis, dinamito 
išradėjas, sukrovė nemažą tur
tą ir jį visą, nė skatitko nepa
likdamas giminėms, paskyrė 
testamentu mokslo, literatūros, 
ir taikos premijoms. Viso ski
riamos 5 premijos: fizikos, che
mijos, medicinos, literatūros 
(įteikiamos Stockholme) ir 
taikos (įteikiama Osloje, Nor
vegijoje). Nobelis mirė 1896 
m. Jis paliko apie 34 milijonus 
kronų kapitalą. Ilgai buvo gin
čytasi, kaip šį turtą tvarkyti ir 
premijas skirstyti. 1900 m. 
Švedijos karaliaus raštu fondas 
buvo pavadintas Nobelio vardu

miestui
čiau jame yra ir morališkai o- 
pių momentų.

Tą pjesę tuojau pasišovė su
vaidinti valstybinis Paryžiaus 
teatras, garsioji Comedie Fran- 
caise. Padariusi tokį nutari
mą, teatro vadovybė kreipėsi į 
autorių leidimo. Tačiau Mon- 
therlant iš karto nesutiko ir pa
sakė atsiklausiąs Paryžiaus 
kardinolo, ar jo pjesė tinkama 
viešai vaidinti. Kai kardinolas 
patarė geriau nevaidinti, Mon- 
therlant galutinai atsisakė val
stybiniam teatrui duoti sutiki
mą pjesei vaidinti. Taip pat su
tikimo autorių prašė savo teat
rui ir žymus aktorius bei reži
sierius J. L. Barrault. Tačiau 
autorius ir šiam atsakė neigia
mai.

Dėl to viso, ypač dėl pačios 
pjsės spaudoj ir kultūriniuos 
rateliuose dabar eina ginčai, 
kurie susidomėjimą naujuoju 
Montherlanto veikalu tik padi
dina

Jurgis Gliaudą literatūroje be- 
veik dar nežinomas. Tiesa, jis 
Amerikoje išleido eilėraščių 
rinkinį “Avė America”, kuris 
nesusilaukė didesnio dėmesio. 
Kaip “Draugas” skelbia, buvo 
perskaityti 7 rankraščiai. Rei
kia spėti, (tokie gandai New 
Yorke kursuoja), kad konkur
se dalyvavo ir rašytojai su var
dais, išleidę bent keletą knygų.

Romanui parašyti terminas 
buvo trumpas, o J. Gliaudą,
kaip pareiškė “Draugo” redak- • 
toriui, šį romaną rašyti suma
nė 1945 m., pradėjo 1946. Kai 
buvo paskelbtas “Draugo” 
konkursas, jis jau buvo baigęs. 
Likusį laiką, kada kiti rašė, jis 
išnaudojo romaną lygindamas 
ir stilizuodamas.

J. Gliaudą yra gimęs 1906 
m., iš profesijos teisininkas. 
Reikia tik džiaugtis, kad atėjo 
į rašytojų šeimą dar vienas ra
šytojas. duodamas romaną, ku
rį “Draugas”, įvertindamas jo 
menišką lygį, pažymėjo 1000 
dol. premija.

ir sudarytas statutas ir 1901 m. 
paskirtos pirmosios premijos.

Iš viso kapitalo gaunami 
procentai yra taip skirstomi: 
10% eina premijoms, o likutis 
dedamas į fondą. Taip kapita
las per 50 metų smarkiai išau
go. Per tą laiką premijoms 
buvo išmokėta 30 milijonų kro
nų, ir dabar fonde yra 55 mi
lijonai.

Nuo 1947 m. premijos fondo 
tvarkytojas yra Nils Stahle. 
Jis pasižymėjo kaip veiklus 
švedų užsienio preky
bos delegatas. Perėmęs tvar
kyti fondą, visą dėmesį sutel
kė, kaip jį išauginti, kad premi
jų laimėtojai, nors aukso kaina 
nuolat ir smunka, gautų ne tik 
pripažinimą, diplomus, aukso 
medalius ,bet kartu ir nemažą 
sumą pinigų. Taip šių metų 
premiją siekė 167612,42 kro
nų. Mažiausias išmokėjimas 
(pasidalinant) buvo 100,000 
kronų.

Fondas yra paverstas verty
bės popieriais: 22 milijonai 
Švedijoje, 2,3 mil. Norvegijoje, 
1 mil. Danijoje. Likusieji mili
jonai laikomi tvirčiau: hipote
koje ir akcijose.

Šios stambios premijų sumos 
dažniausiai atitenka seniems, 
o kartais net įnirusiems. Šių 
metų literatūros laureatas P. 
Lagerkvistas yra 74 metų. Jos 
yra daugiau pagerbimas, nei 
materialinė parama. Lenkų ra
šytojas Reymontas, gavęs pre
miją už “Kaimiečius” pasakė: 
“Davė duonos, kai nebeturiu 
dantų.”

— Prof. Mykolo Songailos 
10 metų mirties sukaktį pami
nėjo “Technikos Žodis.” Kartu 
buvo nušviesta jo veikla archi
tektūroje.
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IŠĖJIMAS

Galiu išeiti ir negrįžti,
Visas šviesias dienas galiu prarasti, 
Ir negirdėt, kaip paukštis krykštaus 
Senuosiuos soduos šviesųjį pavasarį.

*
Galiu aš naktį šviesią ir džiaugsmingą, 
Kada dangus pasiūlo žemei taiką. 
Palikti tuo, kurs nežinioje dingo, 
Kuriam namų nei saulės nebereikia.

*
Bet niekad negaliu užmiršti 
Aš skundo motinos, iš tolo 
Mane pasiekiančio ugniniais pirštais, 
Nei aimanos ten kritusioio brolio.

KULTŪRINE KRONIKA
— Rašytojas St. Būdavas, 

dabar gyvenąs St. Bernards 
Rectory Rocklande, Maine, 
spaudai atidavė savo apysaką 
“Varpai skamba.” Knygą lei
džia “Lietuvių Dienos” Kalifor
nijoje. Pusė jau sulinkta ir 
spaudoje pasirodys prieš Vely
kas.

— AIDŲ premijai jau su- 
siųsta nemaža išleistų knygų ir 
trys kūriniai rankraštyje: dra
ma, romanas ir poezijos rinki
nys. Gaila, kad jury komisija 
negauna visų tų knygų, kurios 
yra išleistos kituose kraštuose.

— “Ventos” leidykla Vokie
tijoje jau bagia spausdinti A. 
Vaičiulaičio rinktinius raštus, 
įžangą parašė prof. J. Brazai
tis.

— Dail. Pr. Lapės knygom 
piešti viršeliai buvo daug kur 
įdėti amerikiečių spaudoje. 
Dailininkas praėjusiais metais 
padarė keletą viršelių ir švedų 
vienai knygai leidyklai Stock- 
holme. Atliekamu laiku nuo 
darbo dail. Pr. Lapė tapė alie
jumi peisažus.

— Dail. V. Dobužinskis šiuo 
metu gyvena viename Nevv 
Yorko viešbutyje ir daro deko
racijas miesto operoms. Pas jį 
lankėsi “Aidų” redakcijos na 
riai, dailininkas sutiko duoti 
savo kūrinių “Aidų” žurnalui. 
Fotografas V. Augustinas spe
cialiai išfotografavo jo studiją 
ir kūrinius.

— Vyt. Nemunėlio “Pietų 
vėjelis’ 'eilėraščių rinkinys vai
kams jau atspausdintas. Ilius
travo dail. P. Osmolskis.

— Poetas Tyruolis - šešplau- 
kis, kuris šiuo metu dėsto vie
noje New Yorko kolegijoje, 
spaudai parengė sonetų rinkinį 
“Laukų liepsnos”. Leidžia 
Ventos leidykla Vokietijoje. 
Viršelį piešė dail. P. Osmols- 
kis.

— Muziko J. Žilevičiaus 60 
metų sukakties pagerbimas į- 
vyko sausio 2 0d. Nevvarke dai
nų šventės metu, šventėje da
lyvavo Bayonnės, Elizabetho, 
Harrisono, Lindeno, Nevvarko. 
Patersono chorai. Paskaitą 
skaitė prof. K. V. Banaitis.

— Operetės choras, kuriam 
vadovauja M. Liuberskis, sau
sio 20 d. Nevv Yorke davė kon
certą.

— Prof. A. Maceina pradė
jo rašyti stambų veikalą apie 
šv. Pranciškų Asižietį.

— šiais metais sueina 30 me
tų nuo Lietuvos Universiteto į- 
kūrimo. Jo minėjimą Chicago- 
je rengia Lietuvių Profesorių 
Draugija Amerikoje.

— Rašytojų Klubas Chica- 
goje sausio 12 d. surengė dis
kusijas tema “Grafomanija.”

— Rytų Vokietijoje komu
nistai daro bibliotekų valymus. 
Jau sunaikinta 9 milijonai kny
gų iš įvairiausių sričių. Iš uni
versiteto bibliotekų knygos 
taip pat išimamos. J uždraustų 
knygų kategoriją papuolė ir 
raštai šių rašytojų: Sven Me
din, Bertrand Russel ir Upton 
Sinclair.

— New Yorko vokiečiai 
švenčių proga suorganizavo 
pagalbą Vokietijos dailinin
kams. Buvo pasiųsta nemaža 
siuntinių ir taip pat Vokietijoje 
užpirkta paveikslų, kurie bus 
parduoti New Yorke.

• Goethčs premija, kurią ski
ria Hamburgo miestas už tarp
tautinius mokslo laimėjimus, 
šiemet atiteko sociologijos pro
fesoriui dr. Martin Buber. ku
ris profesoriauja hebraiškaja- 
me Jeruzalės universitete. 
1950 m. Goethes premija buvo 
paskirta šveicarui prof. d r. 
Carl Burchardtui. 10.000 DM 
markių premija bus įteikta va
sario mėn.

ŽMONIJOS ISTORIJA

Brazilijos delegatas prof. 
Paulo B. Carneiro prie UNES
CO (Jungtinių Tautų auklėji
mo, mokslo ir kultros organi
zacija) suplanavo išleisti “Žmo
nijos istoriją”, kurią sudarys 6 
tomai iš 6 milijonų žodžių. UN
ESCO jau paskyrė 400.000 do
lerių. 200.000 dol. tikimasi gau
ti iš kitų aukų. Dabar jau nu
matyta 75 įvairių tautų moks
lininkai, kurie dirbs 5 metus. 
Kai išleis visus 6 tomus, bus 
padaryta santrauka ir atspaus
dinta 2 tomuose ir viename to
me (maždau? 700 pusk), kuris 
bus skirtas plačiajai visuome
nei.

Redakcinio komiteto pirmi
ninku paskirtas Ralph E. Tur- 
ner. istorijos profesorius Yale 
universitete.

KADA RAŠYTOJAS LIEKA 
GARSUS

Kai Pierre Benoit parašė ro
maną “Libano pilies valdovė”, 
jo veikalas buvo įvairiai sutik
tas: vienas kitas palankus at
siliepimas ir daug nepalankių. 
Ypač daug buvo smulkių men. 
kų kritikų, pilnų pagiežos ir 
priekabių, kurios buvo pasira
šytos pseudonimais. Tas geros 
širdies rašytojas ėmė manyti, 
kad prieš jį yra suorganizuotas 
koks suokalbis. Jis nusiskundė 
tuo draugams. Paul Bourget jį 
šitaip suramino:

— Brangus drauge, aš pasi
jutau garsus tik tada, kai nu
stojau skaityti laikraščius.
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ROCHESTER, N.Y. Jei mokėsi lietuviškai, duosiu

• Antanas F. Lubertas iš
rinktas L. Vyčių 112 kuopos 
Chicagoje pirmininku. Prisaik
dinimo iškilmės įvyko sausio 
16 d. šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje.

• Kun. dr. P. Celiešius. In- 
idana Harbor lietuvių parapijos 
vikaras. J. Būgai padainavo 
daug dzūkiškų dainų.

• J. Gliaudą, laimėjęs 1.000 
dol. "Draugo” romano konkur
so premiją sausio 13 d. Detroi
te kalbėjo per Liet. Melodijų 
radijo programą ir padėkojo 
visiems jį sveikinusiems. lai
mėjus konkursą.

• “Kario" koncertas — ba
lius ruošiamas Chicagoje sau
sio 26 d. 7.30 vai. vak. Lietuvių 
auditorijoje. J koncertą vyksta 
"Kario" redaktorius Simas Ur
bonas. iš Brooklyno.

• Lawrence. Mass., šv. Pran
ciškaus lietuvių parapija kitais 
metais mini 50 metų sukaktį. 
Jubiliejui paminėti yra numa
toma išleisti platesnė monogra
fija.

• Kun. J. Znotinas, prieš 
dvejus metus atvykęs į JAV ir 
ligi šiol vikaravęs Vašingtone 
pas kleb. kun. J. Giedrą, yra 
perkeltas į naują airių parapi
ją-

• A. Peldžhis, buvęs "Darbi
ninko" administratorius, gyve
nęs Brockton. Mass.. kur turi 
įsirengęs spaustuvėlę "Forum 
Press' ir administruoja "Eglu
tę". yra susirgęs ir paguldytas 
į ligoninę.

• “Žvaigždės” žurnalas, nuo 
1943 metų atgaivintas Ameri
koje tėvų jėzuitų, kun. Pr. 
Aukštikalnio ir kun. A. Mešlio. 
ir ligi šiol jų redaguotas Pom- 
fret. Conn. , nuo šių metų va
sario mėn. perimtas redaguoti 
tėvų jėzuitų Čikagoje. Jau išė
jo pirmas naujai suredaguotas 
numeris. Redaktorimu pasira
šo kun. J. Kidykas. S. J.

ATITAISYMAS:
Šių metų "Darbininko" Nr. 

3 tilpusioje korspondencijoje 
apie šeštadieninę Nevarko, N. 
•J., mokyklą liko neištaisyta 
korektūros klaida, šeštadieni
nei mokyklai aukojo: Amerikos 
Lietuvių Susivienijimas. Ne- 
uarko ir apylinkės Tremtinių 
Bendruomenė po 100 dolerių.

Vyt. Ž—nas

Susipažinimui siunčiam nemokamai.
Užsisakyti galima sekančiu adresu:

KVIEČIAME UŽSISAKYTI 
plačiausiai Amerikoje skaitomą laikrasr

"DARBININKU“
Išeina du kartus savaitėje 

“DARBININKAS” buria aplink save daug bendradarbių ir 
yra geriausiai informuotas lietuvių laikraštis^ 

Metams kaina .....................
Brooklvne ........................... .
Pusmečiui .............................
Užsienyje ................................

“DARBININKAS’
680 Bushwick Avenue 366 W. Broadway
Brooklyn 21, N. Y. So. Boston 27, Mass.

GLenmore 5-70«8 SO 8-268®

J A CK J. STEKAS, Dir. 

1264 VVhitc St, Hilhide, N. J

Tel. WAverly 6-3325

TARP AMERIKOS LIETUVIU
LAWRENCE, MASS.

Metine apyskaita

Naujų Metų dienų parapijos 
klebonas prel. Pr. Juras para
pijiečiams pranešė apie parapi
jos nuveiktus darbus pereitais 
metais. Parapija turėjo daug 
išlaidų: atremontuotos bažny
čios sienos ir bokštai. Bokštai 
papuošti naujais misinginiais 
kryžiais ir sutvirtinti pradėję 
trupėti karnvzai. Visi šie pa
taisymai kaštavo per 5000 dol. 
Parapijos fonde metų gale buvo 
57.890.25 dol.

1951 metais pakrikštyti 29 
vaikai, sujungtos 2 poros ir pa
laidoti 29 mirusieji.

Vaistinės savininkas Joseph 
Flynn (nelietuvis) savo miru
sios žmonos prisiminimui pasi
žadėjo įdėti vitražą į didžiulį 
langą viršum vargonų. Nauja
me lange bus atvaizduotas 
Švnč. M. Marijos Apsireiški
mas Fatimoje. Visas langas 
kainuos apie 6000 dol. Darbus 
atlieka viena Bostono firma. 
Tikimasi, kad pavasarį jau 
mūsų bažnyčia pasipuoš tuo di
džiuoju vitražu. Geradariui 
parapijiečiai labai dėkingi.

Pietūs bažnyčios tarnams

Kiekvienais metais klebonas 
prel. P. M. Juras sekmadienį 
po Kalėdų sukviečia pietų vi
sus bažnyčiai tarnaujančius 
(vargonininką. zakristijoną,
kolektorius, skalbė- 
bėjas ir altorių prižiūrėto
jus). Pietuose dalyvavo kolek
toriai— Petras Jaskal. Ipolitas 
Raznauskas. Jonas Stanai
čius. Stanley Zapėnas. Albinas 
Juozokas. Juozas ir Albertas 
Blaževičiai. Martynas Blake. 
Antanas Turonis. Mathew 
Bush. Juozas Černiauskas. Ed
vardas Billa. Jonas Zenavičius. 
Juozas Antanavičius. Juozas 
Lalys. Antanas Rimas. Francis 
Vencius. Juozas Savičius: Pa
langos koplyčios prižiūrėtojas 
ir tvarkytojas Petras Raznaus
kas: vargonininkas — muz. Al
gis Šimkus: zakristijonas — 
Juozas Skersys: bažnytinių rū
bų skalbėja ir altorių prižiū
rėtoja Ona A.kstinienė, repzi- 
toriumo puošėja — Leonora 
Švenčionienė; Ona ir Marytė 
Songailiutės, tvarkančios ir 
skalbiančios purifikatorius ir
k.

Prel. Pr. M. Juras visiems 
nuoširdžiai padėkojo ir įteikė 
dovanas. Pietų metu iškelta 
daug gražių sumanymų bei 
pageidavimų.

$5.00
5.50

S3.00
$5.50

—j
Jau 11 -ti metai kai visi klauso— s
'.'Lietuvos Atsiminimu“ į

RADIJO VALANDŲ t 
į 

4:45 - 5:30 vai. p.p
____  v 

Stotis WEVD (New York) — *z

1330 kil., 107.5 meg.

Marijos Sodalicija
išsirinko naują valdybą: pre
fekte — EI. Marcinkevičiūtė, 
viceprefektė — M. Pilvpaitė. 
sekr. — Ir. Baušaitė ir kasi
ninkė M. Turoniutė.

šiais metais mūsų sodalietės 
pasiryžo sutelkti kuo daugiau
siai mergaičių į savo organiza- 
siją ir uoliau veikti. Pereitame 
susirinkime matėsi daug dau
giau mergaičių negu kitais kar
tais. Pamaldas ir susirinkimus 
sodalietės turi kiekvieno mė
nesio antrą ir ketvirtą trečia
dienį. Linkime ištvermės!

Lietuva ir lietuviai. Sausio 
27 d. (sekmadienį) 6 vai. į 
Lawrencą sutiko atvažiuoti inž. 
Kaz. Daugėla iš Manchester.
N. H. Parapijos salėje jis pa
rodys gražių šviesos paveikslų 
iš Lietuvos ir lietuvių gyveni
mo. Turėsime progos pamatyti 
Nepriklausomos Lietuvos gy
venimo vaizdeliu ir tremtinių 
gyvenimą. Kviečiame kuo 
skaitlingiausiai susirinkti.

• Vasario 16 d. miaėjiinas 
numatytas surengti vasario 17 
dieną. Iš vakaro bus pamaldos 
už žuvusius ir kankinamus lie
tuvius.

• Parapijos pasiaukojimas 
Nekalė. Marijos Širdžiai įvyks 
vasario 3 d. Bažnyčioje bus Šv. 
Valanda, o po jos atliktas pats 
pasiaukojimo aktas.

• Lietuvos Globėjo šv. Ka
zimiero šventę švęsime vasario 
10 d. Šventės programą paruoš 
ir išpildys Lietuvos Vyčiai ir 
šv. Kazimiero Draugijos na
riai.

• Jaunimo pamokos. Aukš
tesniosiose mokyklose studi
juojančiam parapijos jaunimui 
tikybos pamokos vyksta ketvir
tadienio vakarais nuo 7 iki 8 
vai. Dėsto kun. A. Janiūnas. 
Ruošiamasi įkurti studijų rate
lius, kuriuose jaunuoliai galė
tų išsiaiškinti įvairius klausi
mus ir tinkamiau pasiruošti gy
venimui.

• Mažieji laimėtojai. Šv. 
Pranciškaus parapijos vaiku
čiai susiorganizavo į krepšinio 
(basketball) komandą. Ją su
daro — J. Sapka. J. ir A. Čes- 
nakauskai. V. Vaitkūnas, J. 
Balčius. T. Jaskal, A. ir J. 
Qualters. Alb. Blaževičius ir 
Pr. Philips. Iki šiol katalikų 
parapijų sąjungoje jie sužaidė 
8 rungtynes ir tik vienas te- 
pralaimėjo. Sėkmės, vyručiai!

Gruodžio 28 d. Burke Memo- 
rial ligoninėje mirė Ona Mar- 
cinonienė. sulaukusi 59 metų 
amž.

Gruodžio .9 d .mirė 69 metų 
našlė Morta Karsokienė. Ve
lionė ilgai ir labai sunkiai sir
go. Ciuk.

Linden. N. J.
Pradėjo aprangos ir piniginį 

vafc

Sausio 20 d. Lindeno Balfo 
skyrius pradėjo šių metų ap
rangos ir piniginį vajų. Rūbai 
ir avalynė bus renkama pas : 
Oną Atutis, 19 W. 19-th St., 
Linden. N. J., telefonas: Lin
den 2-6720-J.

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami prisidėti prie vajaus 
rinkėjais ir aukotojais. Pinigi
nes aukas priima skyriaus iž
dininkas Stasys Žiurlys. 1417 
S. Wood Avė., Linden, N. J.

Lindeno lietuvių kolonija 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventes minėjimą ruošia vasa
rio 16 d. 7 vai. vak. Lindeno 
lietuvių svetainėje 340 Mitchell 
Avė.. Linden. N. J. Programo
je dalyvaus žymūs kalbėtojai, 
Lindeno Lietuvių Meno ir Kul
tūros Draugijos choras ir tos 
draugijos išlaikoma šeštadieni
nė mokykla. Po iškilmingosios 
adlies bus šokiai ir veiks bu
fetas. Jokių įėjimo bilietų ne
bus. Visos iš minėjimo gautos 
pajamos bus skiriamos Altui ir 
Balfui pusiau. J. P.

lietuvių tautodailės paroda
Sausio m. 11 d.. Rochestery 

įvyko lietuvių tautodailės paro
dos atidarymas. Paroda vyks 
visą mėnesį, Rochesterio Meno 
Galerijos patalpose (Memorial 
Art Gallery, Unversity Avenue 
ir Prince St. kampas).

Nors lietuvių tautodailės 
kūriniai sutalpinta nedideliame 
kambaryje ir savo eksponatais 
negausi, gal būt netokia tur
tinga, kokias mes buvo pratę 
matyti savame krašte, arba 
kad ir keliose tremties metais 
suruoštose Vokietijoje parodo
se, bet vis dėlto, ji pilnai atsto
vauja lietuvių tautodailę: lie
tuviškas staltieses, lovadeng- 
tes. rankšluosčius, gintaro iš
dirbinius, medžio raižinius, mo
terų rūbus ir kt.

Ak, gal būt buvęs daug gra
žesnis vaizdas, jei moterų rū
bais būtų buvę aprengti mane
kenai. pasipuošę gintaro karo- 
riais ir t.t ? Ant sienų išdrie-kti 
moterų taut. rūbai pavagia tų 
rūbų natūralų grožį ir nesuku
ria reikiamos tikrovės, spalvų 
žaismo ir 11 Jeigu nežinotu
me, kad šį ar aną taut. moterų 
rūbą dėvėjo švelnių judesių ir 
linijų lietuvaitė, manytume, 
kad lietuvės yra be galo sto
ros, arba tik storosios savo rū
bus paskolino parodai.

Šioje parodoje esame pralei
dę labai svarbią progą patiekti 
žinių iš Lietuvos geografijos, 
istorijos ir dabartinės tautos ir 
Tėvynės tragedijos. Tiap pat 
būtų buvę gera pateikti ir ke
lias svarbesnes statistines diag
ramas iš Lietuvos kultūrinio ir 
ekonominio gyvenimo. Visą tai 
galėjome atspausdinti bent po
ros puslapių brošiūrėje.

Kalbamų žinių apie šių gra
žių dalykų šavininkų Tėvynę 
tikrai pasigendame, pasiges ir 
visi kiti šios parodos lankyto
jai. Bet tai nieko. Maža pamo
ka kitai progai. Meno Galeri
jos direktorė, pareigūnai ir

Paterson, N. J.
“šokiniai pančiai4 be pančio
Sausio 13 d. mūsų klebono 

kun. J. Kintos ir Lindeno Kul
tūros Dr-jos dramos sekcijos 
pastangomis buvo surengtas 
jaukus lietuviškas vakaras. 
Lindeniškiai atsivežė A. Gus
taičio “Šilkinius pančius” ir 
dainininką, senosios emigrantų 
kartos mūsų tautietį, vargon. 
J. Čižauską, o patersoniškiai 
išėjo su EI. Augulienės pareng
tais mažųjų tautiniais šokiais 
bei dainomis ir parapijos cho
risčių V. Stanatienės ir A. Sle- 
pakovaitės duetu. Visiems a- 
kompanavo V. Justas.

Labiausiai laukėme “šilki
nių pančių.” Ačiū darbštiems 
lindeniškiams su režisierium 
A. Petručiu. pamatėme, ska
niai pasijuokėme, bet, kai už
sidarė tos komedijos uždanga, 
taip ir klausėme vienas kitą: 
“Kur čia tie ‘šilkiniai pančiai’? 
Kur čia tas prologe paminėtas 
senųjų ir naujųjų ateivių san
tykių pavaizdavimas? Kas čia 
pagaliau: komedijėlė, pjeselė ar 
komiškas scenos vaizdeliukaš, 
baigtas ar nebaigtas? Atrodo, 
kad A. Gustaitis pergreitai tą 
savo kūrinį paleido po Ameri
ką.

Aktoriai, palyginti, vaidino 
gerai ir mielai eitume jų žiūrė
ti, atvykusiu ir su kitu vaidi
nimu.

J. čižauskas padainavo net 
septynias liaudies dainas ir 
publikos buvo sutiktas lagai 
palankiai. Atrodo, kad jis ga
lėtų ir dažniau rodytis pana
šiuose parengimuose ir būtų 
laukiamas.

Vaikučiai padainavo keturias 
dainas, pašoko keturis tauti
nius šokius ir paliko malonų į- 
spūdį.

Daug plota V. Stanaitienės ir 
A. Spelakovaitės duetui. Iš
girdome pirmą kartą, tad per 
drąsu būtų vienaip ar kitaip 
vertinti. Tačiau jau pats jų pa
sirodymas sveikintinas. Vaka
rui vadovavo pats kleb. kun. J. 
Kinta, vakaras užbaigtas tau
tos himnu. Jarg. Ežer.

mano galerijos nariai yra suža
vėti lietuviškų audinių, ginta
ro, medžio raižinių ir kitų dar
bų grožiu. Amerikiečiai nepa
prastai nustebę, kai sužinoję, 
kad šie visi^gražūs daiktai pri
klauso Rochestery gyvenan
tiems lietuviams. Galerijos va
dovybė apgailestaujanti, nes 
parodai numatytas kambarys 
pasirodė per mažas.

Labai daug gražių gintaro, 
medžio ir kt. išdirbinių yra pa
skolinusios senosios emigran
tės lietuvės.

Mes esame labai nuoširdžiai 
dėkingi Rochesterio Universi
teto stud. Danutei Saladžiūtei, 
kurios dėka ir apsukrumu lie
tuvių tautodailės paroda atsi
rado Rochesterio Universiteto 
Meno Galerijos patalpose.

Danutė Saladžiūtė nepagai
lėjo brangaus laiko nutraukti 
nuo studijų - egzaminų kelias 
naktis, padedama V. Sadaus
kaitės, Alto skyr. pirm. P. Nar- 
keliūno ir Bendruomenės skr. 
pirm. A. Beresnevičiaus, pa
ruošė šią labai reikšmingą lie
tuviškosios kultūros propagan
dos parodą.

Tie brangūs lietuviško pajū
rio gintarai, apyrankės, įvai
rūs segtukai, juostos, staltiesės 
ir rankšluosčiai, rodo, kad lie
tuvių tauta yra naginga ir my
linti grožį.

Gretimame kambaryje telpa 
dailininko Alfonso Dargio gra
fikos darbų paroda. Alfonsas 
Dargis Amerikon atvyko tik 
prieš penkis mėnesius: dieną 

sunkiai dirbdamas konservų 
fabrike, laisvalaikiu nenuleis
damas rankų — neapleidžia sa
vo kūrybos. Amerikiečiai dail. 
Alf. Dargio darbais yra labai 
susidomėję, ypač menininkai ir 
meno mėgėjai. Nemaža savo 
darbų jau spėjo pardouti įvai
riausių profesijų žmonėms.

Sb.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvos Universiteto 30 me

tų sukaktis minima vasario 3 
d. 3 vai. šv. Jono kolegijos sa
lėje (ten, kur įvyko Mindaugo 
krikšto sukakties minėjimas). 
Kalbės buvęs paskutinis univ. 
rektorius prof. J. Gravrogkas, 
pranešimus padarys profeso
riai Pr. Skardžius ir Ad. Da
rnusis. meninę programą atliks 
Čiurlionio ansamblis, vadovau
jamas muz. Alf. Mikulskio. Iš
vakarėse numatomas akademi
nis pobūvis.

“Aidų” žurnalo vakaras į- 
vyks vasario 10 d. lietuvių sa
lėje. Statomas J. Grušo “Tė
vas”, kurį režisuoja akt. P. Ma
želis.

Balfo visi trys skyriai pinigi
nę rinkliavą vykdo nuo sausio 
10 iki vasario 10 d. Visuomenė 
kviečiama dosniai aukoti. Iš
girskime šv. Povilo apaštalo 
raginimą: “jie davė savo valia, 
kiek išsigalėjo, ir net daugiau, 
kaip išsigalėjo.” Jei reikia įvai
rių patobulinimų, tad būtų ge
ra. kad dalį naštos jau pasiim
tų ir naujos jėgos. A. B.

Liet. Vyčių veikla
Sausio 8 d. Lietuvių svetai

nėje L. Vyčių 25 kp. įvyko me
tinis susirinkimas. Susirinkimą 
pradėjo kuopos vicepirm. J. 
Baltrus, o jį vedė naujas pirm.
M. Trainauskaitė. Pirmininkė 
padėkojo už pasitikėjimą ir 
pasižadėjo uoliai dirbti jaunimo 
labui. Naujas kuopos vicepirm. 
L. Albertas pareiškė, kad ir jis 
visas savo jėgas ir laiką skirs 
vyčiams organizuoti.

Susirinkime buvo nutarta: 
surengti laimėjimų vakarą 
(card party), kartu su ateiti
ninkais kovo 2 d., surengti šv. 
Kazimiero, L. Vyčių globėjo 
šventės minėjimą. Minėjimo 
programai parengti valdybai 
talkininkauti sutiko VI. čyvas.

Susirinkime buvo sudaryta 
įvairios komisijos. numatyti 
korespondentai ir atstovai į 
ALT ir ALRKF.

Uolesnieji šios kolonijos vei
kėjai nusiskundžia lietuvių nc- 
sidomėjimu organizavime veik
la bei lietuviškais parengimais.

tūkstantį dolerių
STOUGHTON, MASS.

Praeitą sekmadienį, sausio 
13 d., buvau nuėjęs į Lietuvių 
jsalę, kuri čia. kaip ir kitur, va
dinama tiesiai “Lithuanian 
Hali”. Padalinau žmonėms laik
raščių. Radau salėje žaidžian
čius keturis berniukus. Pasiro
dė, visi buvo broliai — vyriau
sias kokios 12 ar 13-kos metų, 
o jauniausias negalėjo turėti 
daugiau kaip penkerius metu
kus. Visi gražūs: akys jų kaip 
lino žiedai, plaukai kaip šilkas, 
o veid o rausvumas, lyg iš Že
maitijos paimtas. Vienas kai
mynas man ir pastebėjo, kad 
tai nieko nuostabaus: jie yra 
lietuviukai. Sutikau ir jų sene
lį, D. Grigą, kurio užklausiau, 
kodėl tie jo sūnaičiai (anūkai) 
lietuviškai nebekalba?

— Ir aš taip sakau savo sū
nui, — atsakė man senukas.— 
Sakau, reikia ir lietuviškai juos 
pamokyti. Pats taip pat ber
niukus raginu ir sakau: duosiu 
tūkstantį dolerių, jei lietuviškai 
išmoksite. Neišmoksite, negau
site.

Apsidžiaugęs, kad yra lietu
vių, taip mylinčių savo gimtą
ją kalbą, senuką ne't išbučia
vau. Neturėdamas gi tūkstan- 
ties, padalinau vaikams bent 
po kvoterį. O tu, mielas skai
tytojau. paspausk bent ranką 
tam, kas lietuviškai tave už
šnekina. Jei visi raginsimės, 
daugiau bus ir lietuviškai kal
bama.

• Naujuosius Metus daugu
ma vietos lietuvių sutiko toje 
pat Lietuvių salėje. Dalyvavo 
apie 300 žmonių, “1952 metų 
naujagimis” buvo sutiktas su 
stikliukais ir bučkiais, bet su
tiktas vis dėlto blaiviai. Norisi

Clevelandas buvo viena iš veik
liausių lietuvių kolonijų, o da
bar jau kuris laikas viešame 
gyvenime nesimato tų, kurie 
nuolat dalyvaudavo visur. Ar 
neperanksti pasenome. Pajudė
kime ir pagyvinkime savo veik
ią. padarykime ją tokią, kokia 
buvo prieš keletą ar keliolika 
metų. J. Sadauskas

Bridgeville, Pa.
Reikšminga buvo sausio 13 

d. šv. Antano parapijoj. Per 
pirmąsias šv. mišias visi vyrai 
ėjo bendrai prie šv. komunijos. 
Po pamaldų parapijos salėje 
buvo suruošti bendri pusryčiai, 
kurių metų gražią kalbą pasa
kė atvykęs iš Pittsburgho, šv. 
Jėzaus Vardo D-jos instrukto
rių pirm. Mr. J. Lemp. Po pa
skaitos buvo paklausimų, į ku
riuos išsamiai atsakinėjo prele
gentas.

Dalyvavo 30 vyrų, pasiry
žusių ateityje dar uoliau dirb
ti. Paskelbė naujų narių vajų. 
Nuoširdus ačiū nenuilstančioms 
šeimininkėms, kurios visada 
taip skaniai pagamina valgius.

Naujagimiai. Kelminskų duk
relė pakrikštyta sausio 6 d. 
vardu Marija. Krikšto tėvai 
buvo G. ir E. Kelminskai. Tą 
pat dieną pakrikštyta ir Stan
kų duktė vardu Ermalinda. 
Krikšto tėvai — J. ir A. Mor- 
gan.

Du chorai parapijoj retas 
dalykas, bet šv. Antano para
pijoj tokie yra. Per pirmąsias 
mišias gieda vaikučių choras. 
Sumos metu gieda suaugusių 
mišrus choras.

Sausio 13 d. buvo laimėjimų 
vakaras. Už gautą pelną bus 
nupirktas šv. Antano novenai 
relikvijorius. Dalyviai pa ten-, 
kinti linksmai praleidę laiką ir 
gavę vertingas dovanas.

Parapijietis

• Kun. Alf. Sušinskas pat
virtintas Amerikos Liet. R. 
Kat. Federacijos, Pittsburgho 
apskrities, dvasios vadu.

palinkėti, kad ir N. Metus pra
gyventų taip pat gražiai ir 
šviesiai.

• Susituokė. 1951 m. naujas 
šeimas sukūrė šie lietuviai-ės: 
Irena-Marv Bačkauskaitė rug
sėjo 1 d. susituokė su E. J. 
Hurley. Ilelcn-Gcrtrud Svir
nelis rugsėjo 27 d. susituokė su 
Robert. Enck. G. Fr. Grigas 
susituokė su Ruih M’Careley. 
Linkime laimingo gyvenimo.

• Gimė: Paula-Lee Grubins- 
kas (Kav P. Grubinskas ir E- 
leonora Robinson) gimė sausio 
28 d., 1951. John-Fr. Pauris 
(John Fr. Pauris ir Natalie 
Silva) gimė gegužės 6 d. Wal- 
ter-Joseph Tureli (Walter Fr. 
Tureli ir Helena Jukna) gimė 
balandžio 25 d. Kathlin Cri- 
mins (Fr. Crimins ir Helen Wi- 
llis) gimė gegužės 17 d. Linda 
Peterson (Carlton E. Peterson 
ir Margaret Motiejūnaitė); gimė 
kovo 15 d. Cristinne Tripp 
(Russel Tripp ir Alibna Dervi
nis) gimė liepos 5 d. Elaine- 
Margaret Reilly (William E. 
Reilly ir Irena P. Tirlis) gimė 
rugpiūčio 3 d. Nancy-Ann 
Chesnut (William E. Reilly ir 
rena P. Tirelis) rugpiūčio 3 d. 
Lucv-Ketherin Gillis (John Gi
llis ir Josephin Conroy) gimė 
rugsėjo 4 d. Michael John 
Sheehan (John Fr. Sheehan ir 
Josephin Rosakoscas) gimė 
spalio 11 d. Ladis Jean Buna- 
vich (Fr. Bunavich ir Josephin 
Klanovsky) gimė spalio 18 d. 
Stephon - Joseph Blažls (Jo
seph Blazis ir Anna Mikalike- 
vvich) gimė lapkričio 23 d.

• Mirė: Jadvyga Wolonge- 
vich. mirė balandžio 8 d. Mary 
Kassakovvska, mirė birželio 10 
d.

• Pergyveno operacijas: Jo
sephin Shilanskienė, John H. 
Wasilevich, Jonas Valtentuke- 
vičius, Alice Banevičienė.

Mik.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Auš
ros Vartų parapijiečiams Wor- 
cester, Mass., ir jų gerajam 
klebonui kun. K. Vasiui už 
rinkliavą seselėms gruodžio 16 
d. Buvo tai stambi Kalėdij do
vana. Surinkta iš viso $400, pri- 
skaitant ir klebono asmenišką 
duosnią auką.

Taipgi dėkojame ir Šv. Pran
ciškaus parapijos mergaičių 
sodalicijai, Miners Mills, Pa., 
už prisiųstą auką ($200), kurią 
skiria seselėms naujos koplyčios 
fondui. Jų didis pasišventimas 
sukelt šią paramą, kad galima 
būtų pastatyti labai reikalingą 
vienuolynui koplytėlę, yra gi
liai mūsų įvertinamas. Tiki
mės. kad Dievas matydamas 
jų duosnumą nepraleis neatly
ginęs šimteriopai.

Šiems geradariams ir vi
siems mūsų geraširdžiams 
draugams, kurie neužmiršo 
mus šv. Kalėdų metu ir prisiun
tė .savo asmeniškas aukas ir 
linkėjimų, tariam nuoširdų lie
tuvišką ačiū. - Savo maldose 
prašysime Dievą, kad Jis atly
gintų visiems savo gausiomis 
malonėmis.

Pasiliekame visuomet Jufns 
dėkingos,

MOTINA LIGORIJA
Nukryžiuoto Jėzaus Seserų 

vardu.

| Tel. POPlar 4110

Į Charles J. Roman
Į (RAMANAUSKAS)

LAIDOTI VDT 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vemon Street 
Philadelphia, Pa.
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WATERBURY, CONN.
tauską, J. Janušaitį ir T. Matą. 
Gražią kalbą pasakė ir ilgame
tis ALRK Federacijos bei AL- 
To pirm. A A. Aleksis.

Koncertinę programos dalį 
išpildė Metropolitan op. solis
tas Alg. Brazis ir Z. Griškaitė. 
Akompanavo prof. V. Marijo- 
šius. Menininkai savo gražiais 
balsais žavėjo klausytojus ir 
buvo palydėti triukšmingomis 
ovacijomis.

Po iškilmių svečiams ir so
listams pagerbti buvo pareng
tos vaišės liet, klubo patalpose, 
kurios T. Mato rūpesčiu nese
niai “išvaduotos” iš Kremliaus 
garbintojų globos. Pobūvio me
tu T. Matas buvo ypatingu bū
du pagerbtas už jo energiją ir 
darbą, vedant kovą su bolševi- 
kuojančiais tautiečiais.

Greitu laiku bus suorgani
zuotas VVaterburio 
L. Bendruomenės

ALB LOK-tas ir Waterburio 
tremtinių dr-jos skyrius sausio 
13 d. surengė didelę AL Ben- 
ruomenės šventę - koncertą. 
Šv. Juozapo naujoji parapijos 
salė prisirinko pilnutėlė žmo
nių. Buvo nemažiau kaip New 
Yorke lapkričio 18 d.

Iškilmes pradėjo LOKo na
rys dr. P. Vileišis. LOKo pir
mininkas prel. J. Balkūnas pa
sakė turiningą kalbą, paliesda
mas Amerikos lietuvių organi
zacinį gyvenimą praeityje, nu
švietė dabartinę to gyvenimo 
padėtį ir nurodė JAV Liet. 
Bendruomenės siekimus ir už
davinius, kovojant už lietuvybę 
išeivijoje, o ypač JA Valstybė
se. LOKo sekretorius A. Sau- 
laitis pagerbė Waterburio lie
tuvius veikėjus: šv. Juozapo 
parapijos kleboną kun. J. Va- 
lantiejų, J. Tarailą, J. Zeman-

Balfo skyrių veikla
BALFo direktorius J. Valai

tis paskutiniu laiku lanko sky
rius ir organizuoja aukų va
jus.

Schenectady, N. Y., 50 Bal
fo skyrius prieš Kalėdas pa
skelbė aukų pinigais ir rūbais 
rinkimo vajų. Pradžiai surinko 
45.00 dol. ir pasiuntė centrui.. 
Skyriaus gerb. pirm, klebonas 
kun. Orvidas paaukojo 10 dol.

Albany, N. Y., atgaivino sky
rių ir išsirinko 1952 m. valdy
bą. Garbės pirm, klebonas kun.
J. J. šupšinskas, pinu. A. Smi
tas, vicepirm. P. Grigaitis, 
sekret. J. Pociukevičius, ižd. 
J. Dzikas. Nutarė pravesti au
kų rinkimo vajų. Vajaus pirm, 
išrinko D. Smitą.

Binghamton, N. Y. lietuviai, 
daugiausia dirba Endicot John- 
son avalynės fabrike, o kai ku
rie fotografijos reikmenų dirb
tuvėse. Klebono kun. E. Kran- 
cevičiaus rūpesčiu pastatyta 
nauja bažnyčia ,o senoji paver
sta sale. Dabar visas rūpestis 
nukrypo į aukų rinkimą liku
siems Vokietijoje tautiečiams. 
Paskelbus aukų rinkimo vajų 
pradžiai suukojo 51 dol.

Maachester, N. H. 33 Balfo 
skyrius smarkiai pajudėjo. Pa
skelbė 1952 m. aukų rinkimo 
vajų ir pradžiai sumetė 75 dol. 
Stambiausią auką davė ALRK 
Susiv. ir Visų Šventų parapija 
— 25 dol.
. Haverhill, Mass., 59 Balfo 
skyrius N. Metų išvakarėse 
perrinko valdybą ir paskelbė 
vajų. Čia pat surinko 31 dol.

Athoi, Mass., šiaurės Mass., 
valstybės kalnų rajone, miškų 
ir ežerų apsupti gyvena gražus 
būrys lietuvių. Balfo skyrius 

Mes instaliuojame visokios rusies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

lisakymus siuskite: J. KAPO
ČIUS, 680 BUSIMO AVĖ., 
BROOKLYN 21, N. Y.

augės po pušim sena, potyres dau
gelį nuotykiu. Mane gėlė bitės ir 
daktaras kiškelis gydė, lankiau 
meškiuku mokykla, moku skaityti 
ir rašyti. Prieš šventes, Kalėdų Se
neli. siunčiamas. skubėjau pas vi
sus vaikučius. Galiu ir dabar ap
lankyti. tik atsiųskite savo adresų 
ir priedo $2.

apylinkės 
komitetas.

A Petr.

šventėms tremtiniams Europo
je surinko 162 dol. Paskelbė 
aukų rinkimo vajų ir vajaus 
•garb .pirm, išsirinko kleboną 
kun. P. Juraitį. Atholio lietu
viai visą laiką buvo pirmose ei
lėse rinkdami aukas tremti
niams šelpti.

Thompsonville, Cona. Baitui 
aukų rinkimo vajų tebetęsia ir 
jau centrui atsiuntė 171 dol. 
Daugiausia pasidarbavo šv. 
Jurgio draugijos nariai.

Stamfordo, Conn. turtuoliai 
Balfui atsiuntė 100 dol., o 
Lavrence, Mass., 90.22 dol.

Providence, R. L, Balfo 107 
skyrius ruošiasi surengti Bal
fo naudai pramogą, o pradžiai 
suaukojo 47 dol. Per skyriaus 
pirm. kun. J. Vatiekūną, šv. 
Kazimiero parapija paaukojo 
25 dol.

Balfo centras per gruodžio 
mėn. gavo aukų iš: Kaliforni
jos — 150 dol., Connecticut — 
656.75 dol., Distr. of Columbia
— 90.40 dol., Illinois valst. — 
336 dol., Indiana — 200 dol., 
Maryland — 301 dol., Maine— 
Augusta — 1 dol., Massachu- 
setts — 704.22 dol., Michigan
— 1,040 dol., New Jersey — 
602 doL, New York — 1,004.50 
dol. New Hampshire — 99.50 
dol., Ohio — 153 dol., Pennsyl- 
vania — 515 dol., Rhode Island
— 47 dol., Washington — 15 
dol., Wisconsin — 102 dol. Na
rių mokesčių 155 dol.

Rūbų iš įvairių valstybių ir 
skyrių gruodžio mėn. gauta 
54,676 sv.

Balfo centras visiems auko
jusiems pinigais ir drabužiais 
bei kitomis gėrybėmis nuošir
džiai dėkoja.

MEŠKIUKAS KUDNOSHKAS, BALF centras

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

NAUJAI ATVYKO

Marija,

1952 m., sausio 11 d. 
New Orleans, La., laivu “Gene- 
ral Sturgis”, išplauk’įsiu iš 
Bremerhaven gruodžio 29, at
vyko:

Albrecht, Willy, Erich, Ge
orgijus.

Capatauskas, Anditius
Groop, Claus
Jocheit, Hans A., Annicke, 

Edith H, Hans W., Ema L.
Kalinauskas, Ant., Emmi, 

Johann P.
Kasteinas, Artūras, Salomė

ja, Adelė, Irena
Mertineit, Georg
Pliskaitis, Arturas, Ona, Ni

jolė, Vanda, Birutė
Seikus, Rima, Romualdas, 

Eduardas į;
Sudmanas, Adomas, Trude, 

Frank
Tumewitz, Albert, Adelina, 

Ella
Wagner, Eugenia, Zoja
Sausio 11 d. į New Yorką ; 

laivu “General Muir” atvyko:’
Bendoraitis, Vytautas
Bertulis, Emilis
Brazys, Vytautas, Charlotte, 

Regina, Raimund Į
Burakauskas, Antanas, Brun- 

hilde į
Friedrikis, Elena, Helmutas, 

Jurgis, G., Birutė E.
Grigonis, Antanas
Jurksaitis, Jonas,

Andrius
Klepeckas, Stasys, Emilija, 

Algirdas, Genovaitė, Stanisla- 
wa, Aldona

Leskys, Atnanas, Anna Sele- 
ma, Erika

Lokcikas. Jonas
Mandschuk, Bronius
Tareilus, Alfredas
Valdžius, Jurgis
Zakys, Antanas
Sausio 20 d. į New Yorką 

atvyko laivu “General Blatch- 
ford” lietuviai:

Aidukas, Adolfas, Bronė
Kučiauskas, Bronė, Antanas, 

Juozapas, Jonas
Brazaitis, Juozas, Vlada, Ma-

Matulaitis," Kazys
Česnauskas, Marija, Algi

mantas
Dailydė, Juoazs, Lydia
Dainys, Kun. Vincas 
Gescevičius, Juozas 
Griniuakitis, Bronius
Hermanas, Andrius, Ernesti- 

na, Heinrich
Jurkšas, Marija
Karpavičius, Veronika, Zina, 

Jonas, Erma, Vytautas
Kontautas, Zigmas
Mockus, Liuda, Genė, Vida, 

Rudolfas
Muellere, Emilija
Niuniava, Leonas, Stasė, Al

dona
Pienius, Ech ' įas
Ransit, AL'ksis, Gražina
Sakalytė, Adelė
Songinas, Henrikas, Elena
Wegner, Franciška, Leopold, 

Bruno
Zlotoravičius, Vaclovas, Vik

torija.

ĮStephen Aromiskis
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PARMODAMI NAMAI
PIGCS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEVVOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas. šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 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, 
tuvių aplinkoje.

J. YASTONAS
REALTY and INSURANCE

1008 Gatės Avė., Brooklyn, N. T. 
Tel. GLonmor. 5-7285

lie-

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

DON ŠLLAHTS
600 Wilk)ughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

TeL EVergreen 7-8137

1357 Bushffick Ave^ Brooktyn 7, N. X

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 
Namų teL GLenmore 3-4445
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TeL EVergreen 7-4335
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A1LAK0S (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI 

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

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

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 privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

William J. Drake 
( B1A6CNA8) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 VVABEHAM PL.

J AMAICA, N. T.
TeL JAmafc* 3-77SB

* ♦ |
TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

i i

I

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Haveneyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVrrgree* 7-MM

Laidotuvių Dfrektorlna 
Notary PuNfe

j
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660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

i

i

Joseph Garszva
Graborius—baisamuotoja

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi 
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI
kiti namų apyvokos daiktai.... 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovų:

VUIUS PfTKUNIGIS
73 W. M4 St, N.YXL 

Kvenite MIK
Jis atstovauja geriausias New 

Yorko baldų gamybos, šaudyt uvu 
(refrigirator), dulkių siurblių, te
levizijos įmones.

Pirkdami per ji gaunate didesnę = 
nuolaida negu kitur ir palankiau- ; 
sias išsimokėjbno sąlygas.
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ALLIANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

5 G SL, Sa

< ■

CATERERS
Parties-Oeddings

M E E T I N G

Communion Breakfaste
B a b ųaets

HALL

IX' IX1

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., VKLYN 7, N. Y

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

Telefonas: EVergreen 4-8934

«>

«>

502 GRAND ST., kampas L’nion Avė. BROOKLYN, N. Y.
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m. spalio 10 d.
m. kovo 7 d. Adresas: 42 Karne 
St., Narwee, N.S.W. Australia.

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MHRJNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai * Utksndžifti • TdOYirijB • Muzilr* • Sportu*

RAMUNIŲ ŽIEDAI Į

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-j 
tų veidą. Ramunės yra geros ii * 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių §2.50. O už §1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway

SoRth Boston 27, Mass.

I

LDS CENTRO VALDYBA

Pinigu* Ir atsakymu* *lif*kltai 
' EGLUTt, P. O. Bok 22, r 

M*nt*ll* ttatlon, Breekten 0B, Man

Re*. 37 Oriai* Street

Lithuanian 
Furniture Co.

MOVEBS-
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movers 

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

•>

Prašo darbo ir buto garantijos 
(German Ethnic)

Jekelis, Gustavas, gim. 1891 
m. spalio 1 d., ūkininkas: Her- 
bert — 1943 m. spalio 25 d., 
Adresas: Volkvardingen (Ha
noveri Kr. Soltau, British 
zone, Germany.

4. Kėkštas, Mykolas, gim. 
12.9.1870, siuvėjas, ūkininkas; 
Greta — 22.IX.1891; Trauta
— 28.Vn.1917. Adresas: Ohu, 
b. Landshut/Ndb., Germany,
U.S. zone.

5. Kliavas, Albertas, gim. 28.
1. 1911, šoferis; Gertrūta — 4. 
XI. 1910; Heins — 8.XH.1937; 
Valtraut — 27.10.1942. Adre
sas: Dreisesselstr. 4, Landshut, 
Germany, U. S. zone.

6. Franz, Hans, gim. 6.8. 
1905, šaltkalvis, kalvis: Ona — 
9.IV.1909; Edyt — 22.V.1935; 
adresas: Ohu 101/4, b. Land
shut/Ndb., Germany, U. S. 
zone.

7. Stillger, Gustav, gim. 12. 
8.1890, geležinkelietis: Maria 
—5. 1. 1895; Helene — 6.9. 
1926; Hildegard — 10.7.1932. 
Adresas: Oberglaim, Kreut Nr. 
8, Niederbayern, Germany, 
US zone.

8. Vegneris, Albertas, gim. 
24.4.1899, raktininkas ir me
chanikas; Magdalena — 31.5. 
1915, stenotypistė: Peter — 
25.11.1947; Algerd, 15.1.1949; 
Georg — 15.1.1949. Adresas: 
Hannover - Stocken, Germany, 
British zone.

9. Bobkaitis, Algirdas, gim. 
23.8.1927, automatų bei įran
kių statytojas; Eugenija — 7.
2. 1925; Valteris — 8.1L1949.
Adresas: Sahzgitter - Leben-
stedt, Am Dachsgraben 
Germany, British zone.

10. Gusas, Kazys, gini. 
1900; Meta — 3.8.1906;
— 19.11.1932; Waldemar — 
11.6.1936; Benjamin — 11.6. 
1936; Hermann — 15.4.1943; 
Paul — 28.9.1947. Adresas: 
Lubeck, Vorwerkerstr., 103, 
Baracke 4, Zimmer 12, Gerina-’ 
ny, British zone.

11. Reder, Lydįja, gim. 10.8.- 
1911, našlė; Irena — 1&9.1934; 
Richard — 15.10.1939; Adotf
— 21.4.1941. Adresas: Hanno
ver - Stocken, Garbsenerland- 
strasse 7, Germany, British 
zone.

Bielickas, Juozas, gim. 1917
m. sausio 19 d. Adresas: Flas- 
telveg 5, Eindhoven, Hofland.

22,

16.6. 
Lene
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Sausio 22, 19528

Jonas Budrys,
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Nevv Yorke. šiomis dienomis 
sugrįžo iš Kanados, kur lankė
si Montrea'yie ir Toronte. Sau
sio 1 3d. Konsulas Montrealy- 
je skaidė paskaitą apie Klaipė
dos atvadavimą, kurio minėju 
mą tenai surengė Maž. Lietu
vos Bičiuliu Draugija. Toronte 
konsulas aplank Liet tvos 
konsulą Kanadoje V. Gyli ir 
; . re vizit Estijos K suku. - 
Toronte J. Budrys dalyvavo ir 
PLB Komi et sušaukt? me su
sirinkime.

Knn. J. B. Končius 
išvyko i Čikagą atstovauti Bal
tą tenai DP Komisijos sušauk
toje konferencijoje tolimesnės 
tremtinių emigracijos niekalu. 
Konferencija užtruks dvi die
nas.

Kan. M. Vait’nis,
poetas ir rašytojas. prieš pusę 
metų atvykęs j JAV. neseniai 
paskirtas Peace Dale. R. I.. 
viename seselių vienuolyne ka
pelionu. šiomis dienomis lankė
si Brookhne ir dalyvavo savo 
sponsorių E. ir A. Žalių duk
ters vestuvėse. Kanauninkas 
atrodo ir jaučiasi labai gerai ir 
naujose pareigose ; labai pa
tenkintas.

Ateitininkę sendraugiu ir 
studentu

susirinkimas Įvyko šeštadienį, 
sausio 19 d.. 7.30 vai. Ateitinin
kų Ramovėje. Angelų Kara
lienės parapijos salėje. Buvo 
tęsiamos gyvos diskusijos dėl 
V. Vaitiekūno paskaitos.

Susirinkimas pabrėžė ALRK 
Federacijos Nevv Yorko apskrt. 
seimelio nutarimą, kad Vasario 
16-sios minėjime katalikai ne
šoka.

Jonas Genis ir Nelė Zalytė 
susituokė sausio 20 d. Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčio
je. Iškilmingi vestuvių pietūs į- 
vyko 60-61 56 Rd.. Maspeth. L. 
I.. N. Y. Dalyvavo apie 400 
svečių.

Balio Jacikevičiaus
gaidų iaidykla “Pašvaistė” Vo
kietijoje išleido VI. Jakubėno 
damą “žemė kryžių ir smuike
lių” su Ad. Galdiko viršeliu.

Bronius Kulys, 
žurnalistas ir pedagogas, ilges
nį laiką nedirbęs dėl susižeidi- 
mo fabrike, šiomis dienomis 
gavo darbą ir pradėjo dirbti 
penicilino fabrike “Pfizer.”

Atvyko prof. J. Brazaitis
“Gen. Blatchford” laivas 

sausio 20 d. atplaukęs į Nevv 
Yorko uostą, buvo paskutinis 
IRO tarnyboje buvęs tremtinių 
transporto laivas. Nuo tos die
nos jis ir toliau, kaip ir visi kiti 
IRO laivai, vežios tremtinius, 
tik jau naujos organizacijos 
vardu. Vietoje IRO dabar veiks 
PICMME — Provisional Inter- 
govemmential Committee for 
Movement of Migrantes from 
Europe.

Šiuo laivu atplaukė prof. J. 
Brazaitis. Vilko Užsienio Rei
kalų Tarnybos vedėjas, ir jo 
žmona VI. Prosėiūnaitė-Bra- 
zaitienė. buv. Balfo įgaliotinė 
prancūzų zonai.

Uoste prof. J. Brazaitį suti
ko būrys ateitininkų, jo prie- 
telių ir pažįstamų brooklyniš- 
kių.

Laikinai profesorius su šei
ma apsistojo pas savo sponsorj 
Juozą Sabulį. Brooklyne. Po 
kelių dienų ilgesniam laikui iš
vyksta pasilsėti į Putnam. 
Conn. pas Nekalto Prasidėji
mo seseris.

Operetės choro metinis kon
certas įvykęs sekmatUenį. sau
sio 20 d. švabų salėje, sutrau
kė daug publikos. Choras ir 
solistai programą išpildė labai 
gražiai ir publikos buvo šiltai 
sutikti. Choro vadovas M. 
Liuberskis yraf įdėjęs daug dar
bo. užtat choras padaręs didelę 
pažangą.

J. Matulaitienės taut. šokių 
grupė pašoko porą tautinių šo
kių. Programai nuotaikingai 
vadovavo dramos aktorius V. 
Žukauskas.

Chorai ir solistams akompa
navo Al. Mrozinskas.

747, ne 447 balsus
kaip buvo per klaidą atspaus
dinta anksčiau, gavo A. Deve- 
nienė. nominuojama į SLA Pil
domosios Tarybos iždo globė
jus.

T NESCO konferencijoje.
kur; netrukus prasideda Nevv 
Yorke ir vyks Hunter College 
patalpose iš lietuvių yra pa
kviestas ir dalyvaus Balfo at
stovas.

Prie Nevv Yorko 
universiteto 

pavasario semestro metu orga
nizuojami naujiems ateiviams 
suaugusiems anglų kalbos kur
sai. Kursai prasidės vasario 4 
d. universiteto patalpose —Wa- 
shington Sųuare Centre of the 
University. N. Y. Prašymai 
priimami nuo sausio 21 iki va
sario 4 d. Kas norėtų asme
niškai registruotis. priimami 
nuo 12 iki 7 vai. p.p.

Pikietuos “Ijusves” šėrininku 
suvažiavimą

Sausio 27 d. “Laisvė” šaukia 
savo šėrininku suvažiavimą. 
Lietuviai patrijotai intensyviai 
ruošiasi šį suvažiavimą pikie- 
tuoti ir parodyti “Laisvės” rė
mėjams ką jie ištikrųjų remia. 
Jie remia savo tautos prispau
dėjus ir žudikus bolševikus. Vi
si norintieji pikiete dalyvauti 
kviečiami ateiti sausio 27 d. 11 
vai. prie “Laisvės” namų At- 
lantic Avė., 110, Richmond 
Hill, L. I.. N. Y.

Iš L. KAT. DARB. KU BO 
VEIKLOS

Sausio 11 d.. 8 vai. Angelų 
Karalienės parapijos salėje įvy
ko LKD klubo susirinkimas. 
Pirmininkavo J. Žerolis, sek- 
S. K. Lukas. Pirmininkas, pa
sveikinęs susirinkusius N. Metų 
proga, padarė platų klubo veik
los pranešimą. Iki šiol nariai 
neperdaug uoliai lankė susirin
kimus. bet valdyba reguliariai 
posėdžiavo ir rūpinosi klubo 
veikla. Čia pat buvo pranešta, 
kad ateityje klubo narių susi
rinkimai vyks pranciškonų vie
nuolyne, 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn 21. N. Y., netoli Myr- 
tle Avė., Broadvvay stoties. Pri
važiavimas labai patogus.

Apie kat. seimelio darbus 
pranešė S. K. Lukas. Klubas, 
pritardamas kat. seimelio nu
tarimui. protestuoja prieš ren
gimą šokių Vasario 16-sios mi
nėjime. Klubo narys T. Kašiu- 
ba pabrėžė, kad Amerikos lie
tuviai darbininkai šiuo metu 
turi ypatingai sustiprinti savo 
veiklą prieš komunistus, kurie 
taip įžūliai kelia galvas, už
merkę akis ir nenorėdami ma
tyti žiaurumų, bolševikų vyk
domų mūsų tėvynėje.
Kitas susirinkimas šaukiamas 

sausio 26 d., šeštadienį. 7 vai. 
vak. pranciškonų vienuolyne. 
Tada bus renkama nauja val
dyba ir aptarti konkretūs dar
bo planai 1952 metams. Po su
sirinkimo bus arbatėlė. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Bro
savo 

pačiu 
fil-

rikos cirkų — Ringling 
thers — yra pavadinęs 
cirko spektaklius. Tuo 
vardu dabar pagamintas
mas iš cirko artistų gyvenimo. 
Šį didžiulį filmą suko režisie
rius Cecil De Mille, kuris nese
niai atšventė savo 70 metų am
žiaus sukaktį. Per visą savo gy
venimą jis yra režisavęs 6 
filmus. Jdomi filmo intrvga, 
cirko artistų romantika ir išti
sa cirko programa — viskas 
natūraliose spalvose — paten
kins kiekvieną žiūrovą. Vaidy
ba gera: Betty Hutton, Cornel 
AVilde, James Stevvart ir kt. 
Nevv Yorke filmas šiuo metu 
rodomas Radio City teatre.

Kino apžvalga. Jean Renoir 
spalvotasis filmas iš Indijos gy
venimo — “Upė” (The river), 
kuris vis teberodomas Nevv 
Yorko “Paris” kino teatre, sa
vo spalvų natūralumu ir nepa
prastai puikia fotografija netu
ri sau kitų lygių filmų. * Foto
grafijos atžvilgiu į pirmąją vie
tą išskirtinas ir nespalvotasis 
filmas “Pasižymėjimo ženklas” 
(The red badge of courage). 
Turinys — iš Amerikos pilieti
nio karo laikų. Nepaprastai į- 
domi idėja. * Nevv Yorko 
“Little Camegie” teatre šiuo 
metu rodomas pereitais metais 
Venecijos filmų festivalyje lai
mėjęs didžiąją dovaną japonų 
filmas “Miške” (Rashomon). 
* Spalvotame filme “Būgnai 
tolumoje" (Distant drums) vie
ną iš svarbiausių rolių kartu su 
artistu Gary Cooper vaidina 
Kanados lietuvaitė filmų artis
tė Mary Aldon. Filmo turinys 
iš pirmųjų Amerikos kolonistų 
ir indėnų karų. * Filmų reži
sierius Cecil De Mille, kuris 
pastatė “Samsoną ir Dalilią”, 
“Didžiausią vaidinimą pasau
ly” ir kt. garsius filmus, pra
dėjo gaminti istorinį filmą iš 
Homerio apdainuotosios Trojos 
karo. Filmas vadinsis “Trojos 
Elena”. * AA’alt Dysney arti
miausiu laiku pradeda sukti 
filmą pagal Julės Verne roma
ną “2000 mylių jūrų gelmėse.”

Vasario 16 be šokių
Vasario 16 minėjimas Bosto

ne visada būna be pasilinksmi
nimo. Rengėjai visada taip tą 
klausimą suprato ir visada be 
to buvo galima apseiti. Ir šiais 
metais ALT Bostono skyr. ne
numato jokio pasilinksminimo 
ir dėl to nesama nuomonių 
skirtumo.
Literatūros vakaras Bostone

Trys bostoniškiai menininkai 
apvažiavę eilę Amerikos ir Ka
nados miestų, kuriuose duoda
vo literatūros vakaro progra
mas, praėjusias su dideliu pa
sisekimu.

Šiemet, apsukę ratą, savo 
gastroles jie pradėjo iš naujo, 
sudarę visai naują dviejų va
landų programą ir dalyvavę li- 
tertūros vakaruose Rocheste- 
ryje ir Čikagoje, kur publikos 
susirinko apie 2000.

Lietuvių visuomenei seniai 
pageidaujant, kovo 3 d. paga
liau įvyks toks literatūros va
karas ir Bostone (Municipal 
Building salėje).

Programoje dalyvaus: poe
tai Bem. Brazdžionis ir St. 
Santvaras, humoristas A. Gus
taitis ir dramos aktorius H. 
Kačinskas.

Maikiui su tėvu nepalanki 
programa

“Keleivio” paskutiniuose nu
meriuose skelbiama socialde
mokratų programa. Joje įsak
miai pabrėžiama, kad socialde
mokratai laikosi indiferentiš
kai tikybos klausimais. Jeigu 
taip ištikrųjų būtų, Maikis su 
tėvu ir kiti prieštikybiniai 

bliuznieriai turėtų iškeliauti iš 
“Keleivio”, nes šis gi save laiko 
socialdemokratų laikraščiu. De
ja. vienaip kalbama, kitaip da
roma.

J. Kapočius. Darbininko spaustuvės vedėjas, prie knygų spausdinamos ma
šinos, kuria praeitais metais atmušta daug įvairiausių leidinių, tarp jų 
liuksiusinis Vyt. Augustino albumas “Mūsų Tėvynė” ir Vy t. Nemunėlio spal
votas “Meškiukas”. Čia spausdinama ir gausiai iliustruota (įvairių spalvų) 
kun. St. Ylos maldaknygė mažiesiems.

DARBININKO RĖMĖJAI

N<-w t rk . miesto salva Impellitteri įteikia kap. U. Carlsonui svei
kinimo az!r»4. Jis jau Krįžo iv Anglijos, prie kurios krantu nuskendo 
jo gelb. tas prekybinis laivas “Flying F'.nterprise".

Mirų
Andrius Kisielius. 73 m. am

žiaus. gyv. 1786 Nostrand Avė. 
Brooklyn. N. Y., mirė gruo
džio 16 d.. 1951 m., palaidotas 
gruodžio 19 d., iš Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčios 
šv. Jono kapinėse.

Ona Danielienė, 59 m. amž., 
gyv. 55 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y., mirė gruodžio 19 d., pa
laidota gruodžio 22 d. iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
šv. Jono kapinėse.

Jonas Jurkus, 69 m. amž., 
gyv. 225 Lynch St.. Brooklyn, 
N. Y., mirė gruodžio 21 d., pa
laidotas gruodžio 24 d. iš An
gelų Karalienės parap. baž
nyčios šv. Jono kapinėse.

Marija Martin (Marcinkevi
čienė), 53 m. amžiaus, gyv. 
509 Nevv Jersev Avė.. Drook-
yn, N. Y., mirė gruodžio 21 d., 

palaidota gruodžio 26 d. iš 
Apreiškimo parapijos bažny- 

'čios šv. Jono kapinėse.
Kazimieras Žemaitaitis, 63 

m. amžiaus, gyv. 1660 De 
Kalb Avė.. Brooklyn, N. Y., 
mirė gruodžio 24 d., palaido
tas gruodžio 28 d. iš Angelu 
Karalienės parapijos bažny
čios šv. Jono kapinėse.

Vincas Zailskis, 63 m. amž., 
gyv. 341 So. 4th St.. Br»>ok- 
lyn, N. Y., mirė gruodžio 25 d , 
palaidotas gruodžio 29 d iš 
Apreiškimo naraniios bažny
čios šv. Jono kapinėse.

Kazimieras Senulis, 65 m. 
amž., gyv. 75-40 182 St.,

s 1 e J 1
Flushing, L. I., N. Y., mirė 
gruodžio 29 d., palaidotas sau
sio 2 d.. 1952, iš Apreiškimo 
parap. bažnyčios šv.
pinėse.

Petronėlė Gužienė, 
amžiaus, gyv. 32-32
Flushing, L. I., N. Y., 
gruodžio 30 d., palaidota sau
sio 3 d. iš Apreiškimo parap. 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

Laidojo J. Garšva.

Jono ka-

69 metų
171 St., 

mirė

CAMBRIDGE, MASS.

• L. D. Sąjungos 8 kuopos 
narių susirinkimas įvyko sau
sio 13 d. Apsvarsčius keletą 
organizancinių reikalų, nutar
ta kitą susirinkimą šaukti va
sario 10 d. po paskutinių šv. 
mišių. Susirinkimui numatyta 
platesnė programa. Taip pat 
bus ir naujos valdybos rinki
mai 1952 metams. Visi nariai 
prašomi dalyvauti ir užsimokė
ti nario metinį mokestį 4 dol., 
50 centų kuopos kasai ir 50 
centų LDS Centrui. Už tuos pi
nigus visi nariai gauna “Dar
bininką.”

• ALRK Federacijos 16 sky
riaus susirinkimas įvyko sau
sio 20 d. Dalyvavo visų orga
nizacijų atstovai. Buvo apsvar
styta kat. sapudos ir kiti 
ganizaciniai reikalai.

or-

r>i

Išnuomojama du kambariai 
trims asmenims. Galima išsi- 
nuomuoti tik vieną atskirai. 
Kreiptis: 349 Rodnev St.. 3- 
čias aukštas, apt. 6, Brooklyn, 
N. Y. Ieva Dom.

Lapenas liko vienas
Jau kuris laikas kaip per sa

vo “meliodijas” Lapenas vie
nas tekalba. Buvusio jo kom- 
panijono A. Čapliko nebegirdė
ti. Dabar jau skelbiamos kitos 
mažiau žinomos kompanijonų 
pavardės.

Neišrenka miesto tarybos 
pirmininko

Bostono miesto devynių na
rių naujoji taryba niekaip ne
išrenka savo pirmininko, nes 
niekas negauna reikalingos 5 
balsų daugumos. Joyce gavo 
tik keturis balsus. Kol kas pir
mininkauja seniausias amžiu
mi.

Mokyklų komitetas iš karto 
visais balsais išrinko pirminin
ku Mushnik.

“Darbininkui” paremti ir 
1952 m. kalendoriaus spausdi
nimo išlaidoms padengti pri
siuntė aukų:

Po 830.00: Petras Klimas, 
Stiriing, N. J.

Po 85.00: A. Loh, Brighton, 
Mass., K. Galčius, Maspeth. N.
Y.

Po 3.00: T. Mažonienė. A. 
Bagdonas, J. Klant, E. Vaite
lis — Brooklyn, N. Y.; S. V. 
K. Ralys — Amsterdam. N. Y.;
Z. Jankauskas. Chicago, III., 
M. Levickas. Rochester. N. Y.; 
M. Benevice, Nevv Haven, 
Conn., J. Jenulevich. Shamo- 
kin. Pa., L. Bajorūnas, River- 
dale, N. Dak.. O. Zickienė, O- 
zone Park, N. Y.. A. Tukis, \Va- 
terbury, Conn.: J. Peckis, Det- 
roit, Mich.. P. Kiškunas, Le- 
vviston. Maine: A. Matulevi
čius, Pittsburgh. Pa., P. Glugo- 
das, Cleveland, Ohio: P. Pliks- 
nys, So. Boston, Mass.

Po 81.50: A. Spaičys. Brook
lyn, N. Y.

Po 81.00: C. Johnson, U. Ja
nusas, B. Boguzas, E. Baltus, 
P. Palys, U. Mikulskis, S. Mil
tenis. M. Skirmont, — Brook
lyn, N. Y.: A. AVisnaskas, M. 
Brasas, I. Marksienė, Z. M. Po
cius. M. Žilinskas. A. Sinkevi
čius. O. Diksienė. R. Ligmalis 
—S. Boston, Mass.: A. Molis.

Demokratai turėjo 
pasitarimą

Praeitą savaitę į Bostoną bu
vo atvykęs visos Amerikos de
mokratų partijos pirmininkas 
ir turėjo Copley Plaza viešbuty 
pasitarimą su Naujosios Angli
jos demokratų veikėjais. Nuo
taikos gana karingos ir ne
reiškiama jokių abejonių, kad 
naujas prezidentas bus demo
kratas. Kitaip, sako, būtų dide
lis pavojus Amerikai.

Mayor Hynes į New-Orleans
Mr. Hynes, Bostono miesto 

galva, gavo kvietimą iš Nevv 
Orleans miesto valdžios aplan
kyti sausio 30 d. ten atidarytą 
International House ir ta pro
ga pamatyti ano uosto įrengi
mus. Numatoma po to ir Bos
tone atidaryti panašų namą 
tikiu išplėsti užsienio prekybą. 
Kartu su mayoru Hynes vyks 
20 žymių prekybos ir valdžios 
atstovų.

DARBININKO” SKAITYTOJAMS BOSTONE
Bostone ir apylinkėje gyvenantieji lietuviai “DARBININKĄ” gali gauti 

sekančiose vietose:
A. TVASKA,
LITHUANIAN FURNITURE CO.

328 West Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

CObONIAJL SPA
357 W. Broadvvay
So. Boston, Mana.

PAVI.’S VARIFTY STORE
303 E Street 
So. Boston,

MR. JAKŠTAS, 
W«rt 4 and 
So. Boston,

Mass.

MEAT MARKET 
D Streets 
Mass.

Jonas Sakaitis, M. Piktalienė. 
B. Tamošiūnas, J. Grigas, O. 
Sidabrienė, A. Kacevičius, M. 
Virbašius — Worcester, Mass.: 
R. Eitavičiūtė, M. Mezgelis, J. 
Trainavičius, E. Yeckevičius, 
P. Danyla. J. Laucius,—Brock- 
ton, Mass.; K. Jankūnas, J. 
Stragauskas, A. Cvirkaitė — 
Elizabeth, N. J.. A. Gobis, S. 
Vilkalis, — Amsterdam, N. Y.: 
D. S-f'ponaitis, J. Kazakauskas, 
M. Staknienė — AVaterbury, 
Conn.: M. Svetkauskienė, P. 
Laukonis, U. Mitchell. R. Vito- 
nis—Cleveland, Ohio. P. Kve- 
deris, V. Jucevičius. T. Stapu- 
šaitis — Pgh, Pa., P. Bolis, A. 
Andrukaitis — Lavvrence, 
Mass., M. Damarodienė, — 
Brooklyn. N. Y.: J. Andriulis. 
Scranton. Pa.. D. Brazis. Det- 
roit. Mich., A. Ostrauskas, Col
lege Park, Md., K. Tumonis, 
Albanv, N. Y., R. Raznauskas, 
Plyymouth, Pa., A. Zeauskie- 
nė. Port Carbon, Pa., J. B. 
AVhite, Furnace, Mass., A. 
Aukštuolis. Greenfield. Mass.: 
A. Dzekavičius, A. Martušis, 
A. Alukonis — Providence. R. 
I.. Dr. S- Ankudavičius, Rah- 
vvav, N. J.: W. Mitchell, Nas- 
hua, N. H..

Už malonią paramą “Darbi
ninkui” visiems rėmėjams ir 
bičiuliams nuoširdžiai dėkoja
me. Administracija

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
680 Bushwick Avė.. Brooklyn. Y

• Z J

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

• Žurnalai • Parengimų programos
• Laikraščiai • Plakatai
• Knygos • Bilietai
• Jubilėjiniai leidinai • Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI

SPAUDOS DARBA!
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”
680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Tel. GL. 5-7068

AR
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. ŠOU 8-2680

4. P GINKI S. Direktorius

GYVUOJA PER 15 METU

195 GRAND

J. P. GINKCS
Direktorius

Oro bangonus transliuojami 
naujienos, muzika (vietines 

Šokiai, ir -t.t. Vestuves.

ŠEŠTADIENI Vis > VAI POPIET

8TRE47T
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS 
Muzikos Dir.

įvairūs visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai-; koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

Lietuviu Radijo Draugios
PROGRAMOS

V. I'RARF.VICn S 
rranešimii Dir.


