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VLIKas IMASI STIPRINTI JĖGŲ 
KONSOLIDACIJĄ

A. B. PETRAITIS, mūšy korespondentas Vokietijoj

Muenchenas. — Kaip jau El
ta buvo pranešusi, Vilkas, tris 
dienas posėdžiavęs, taip pat iš
klausęs pranešimų apie bendrą 
pasaulinę situaciją, V. Sidzi
kausko — apie veiksnių veiklą 
JAV ir informacijos apie Lon
dono konferenciją, vieningai 
priėmė rezoliuciją, kad būtų 
stiprinama jėgų konsolidacija 
Vlike, jo reprezentatyvumas ir 
darbingumas. Tam tikslui nu
matoma reformuoti Vykd. Ta
ryba, kuriai pavesta per mėnesį 
laiko sudaryti reikalingų refor
mų planą.

Norima išspręsti visus aktua
lius ir pribrendusius klausi
mus. Liaudininkai Vliko repre- 
zentatyvumą ir darbingumą 
stiprina pasiųsdami j Vykd. Ta
rybą J. Jakstyrių, socialdemo
kratai — prof. J. Kaminske 
antrininku Vlike davė buv. Pie
nocentro direktorių J. Glemžą. 
Laukiama, kad tos pastangos 
būtų suderintos su Vliko atsto
vų prof. J. Kaminsko ir prof. 
J. Brazaičio JAV-se vykdomu 
konsolidacijos darbu ir kad jie 
kuo greičiau grįžtų prie savo 
tiesioginių pareigų. Prof. J. Ka
minskas žada grįžti vasario ga
le ar kovo pradžioj.

Girdėti, jog tos reformos bus 
pagrindinės. Greičiausiai ir pa
čiai Vykd. Tarybai teks veikiai 
kur nors išsikelti į žymesnį 
centrą: Paryžių, Strasburgą ar 
bent Bonną. Kiti n^t aDie Lon
doną galvoja. Numatomas 
stiprinti Paryžiaus postovis, 
taip pat kitos svarbios vietovės. 
Jei tos nuotaikos neiširs, tenka 
laukti gražių rezultatų ir tik 
palinkėti, jog tiek į Vliką. tiek 
į Vykd. Tarybą visos grupės ir 
rezistenciniai sąjūdžiai pasiųs
tų pačius tinkamiausius ir 
stipriausius žmones, kurie ge-

PRINCESft ELZBIETA PA
SKELBTA ANGLIJOS 

KARALIENE

Londonas. — Prisilaikant 
tradicinių apeigų, mirusio Ang
lijos karaliaus Jurgio VI vyres
nioji duktė princesė Elzbieta 
vasario 8 d. buvo paskelbta 
nauja karaliene. Naujos kara
lienės paskelbimo proklamacija 
buvo perskaityta iš istorinių 
St. James rūmų balkono. Tuo 
pat metu rūmų iškilmių salėje 
naujoji karalienė prieš karūnos 
tarybą prisiekė ištikimai tar
nauti savo kraštui. Kada įvyks 
naujosios karalienės karūnavi
mas dar nėra nustatyta. Mano
ma, kad iškilmės įvyks laiko
tarpyje tarp rugpjūčio mėnesio 
ir ateinančių metų pavasario. 
Anglijos įstatymuose ir tradici
jose nėra jokio nuostato, per 
kiek laiko naujo karaliaus ka
rūnacija turi įvykti. Yra tik 
vienas aiškus nuostatas, jog 
naujas karalius negali būti ka
rūnuotas, kol nėra pasibaigęs 
dvaro gedulas dėl buvusio ka
raliaus mirties.

LIETUVIAI — FUTBOLO 
MEISTERIAI

New Y'orkas. — Vasario 10 
d. įvyko futbolo rungtynės tarp 
lietuvių ir ukrainiečių. Po ga
na įtemptos ir permainingos ko
vos lietuviai laimėjo 2:0. Tuo 
būdu lietuviai pasidarė Ameri
kos rytų valstybių futbolo mė
gėjų taurės meisteriu ir gavo 
teisę rungtis su Amerikos va
karinėmis valstybėmis dėl visos 
Amerikos futbolo mėgėjų tau
rės meisterio vardo. 

riausiai tinka dirbti Lietuvos 
išlaisvinimo darbą. Tada bent 
žymia dalimi atkristų visos ne
rimtos ir kitų tyčia sąmonin
gai leidžiamos kalbos anie ta
riamą Vliko nepajėgumą ar ne
veiklumą.

Vėl ta pati Elta konstatavo, 
jog tuo metu, kai ir latvių Za- 
rinš, ir estų A. Rei su kitais 
nepaprastai aktyviai reiškėsi 
Londono konferencijoj, kai kas 
iš mūsiškių, nors ir pakviestas, 
tuo metu išvyko pasilsėti. Ta
rytum ir taip ligi tol nebūtų 
kiek reikiant prisilsėję.

Londono konferencijai tiek 
britai, tiek kiti Europoje skiria 
didelę reikšmę. Pirmą kartą 
anglų visuomenė parodė tokį 
didelį reikalų supratimą ir dė
mesį Rytų problemoms, o Ma- 
riagos žodžiais tariant, dabar 
Europa sąmoningai turi būti 
pasiruošusi karui, nes laisvė y- 
ra didesnė vertybė ir už taiką.

Kai Vlikas posėdžiavo, į jo 
būstinę buvo taip pat atvykęs 
Maž. Lietuvos Tarybos prezi
diumas —ir taip pat tarėsi. 
MLT-bai Vliko skiriama para
ma vis didėja. Padedama ir jo 
leidiniams: “Keleiviui”, kalen
doriui ir kt. Sumažėjus iš Maž. 
Lietuvos kilusių veikėjų skai
čiui. kai kas galvoja, kad. rasi, 
patį prezidiumą reiktų perkelti 
į JAV arba bent ten jį sudary
ti. bet kiti nurodo, jog tada 
nustotų viso efektyvumo ir jo 
veikimas.

V. SIDZIKAUSKAS APIE LONDONO
KONFERENCIJĄ

Nevv Yorkas. — šeštadienį, 
vasario 9 d.. Lietuvių Pataria
mosios Grupės prie “Laisvosios 
Europos Komiteto” patalpose į- 
vyko 8 spaudos konferencija, 
kurioje Grupės pirmininkas V. 
Sidzikauskas painformavo apie 
Europinio Sąjūdžio konferenci
ją, įvykusią Londone sausio 21- 
24 d.d.

Konferencija praėjo pakilioje 
nuotaikoje, — aiškino V. Si
dzikauskas. — joje dalyvavo ne 
oficialūs atstovai, o tik politi
niai veikėjai, Europos vienybės 
sąjūdžio skatintojai. Be pa
vergtųjų tautų, dalyvavo ir 
laisvųjų tautų atstovai, neiš
skiriant nė prancūzų ir vokie
čių. Patys anglai rodė didelio 
susidomėjimo ir daug svetingu
mo. Pažymėtina, kad visų tau
tų delegacijos buvo solidžios, 
sudarytos iš atitinkamų kraštų 
politiniame gyvenime žinomų ir 
autoritetingų asmenų. Konfe
rencijos svarbiausias klausi
mas buvo kaip tik pavergtųjų 
Europos tautų išlaisvinimo rei
kalai. Visos rezoliucijos buvo 
nukreiptos į tą uždavinį. Poli
tinės rezoliucijos pagrindinė 
mintis ir buvo, kad Europa, 
siekdama susivienijimo, negali 
to pasiekti, būdama perskirta 
geležinės uždangos. Laisvės ir 
tikros taikos negali būti tol, 
kol Vidurio ir Rytų Europos 
tautoms nebus grąžinta jų val
stybių nepriklausomybė.

— Vienas iš žymesniu konfe
rencijos atgarsių, — kalbėjo V. 
Sidzikauskas. — yra prancūzų 
pasiryžimas ir Prancūzijoje į- 
kurti panašią organizacija, kaip 
yra Laisvosios Europos Komi
tetas Amerikoje, šiomis dieno
mis tokia organizacija pradės 
veikti viešai. Jos pirmininku 
bus prancūzų politikas, buvęs

Vokiečiai tik su sąlygomis sutinka
Bonna. — Po dviejų dienų 

triukšmingų diskusijų Vakarų 
Vokietijos parlamentas 204 
balsais prieš 156 nutarė prisi
dėti prie Vakarų gynybos, bet 
su tam tikromis sąlygomis, 

GEORGE F. KENNAN 
prez. Truniano paskirtas ambasa
dorium Sovietų Sąjungai. Tai bus 
vienas iš nedaugelio JAV dtptoma- 
tų. kuris galės su Stalinu ir rusiš
kai pasikalbėti, nes šių kalbų jis 
puikiai moka.

ministeris pirmininkas, dabar 
parlamento narys Paul Rey- 
naud.

(Apie šią Londono konferen
ciją ir jos nutarimus “Darbi
ninkas” buvo rašęs anksčiau, 
perspausdindamas dr. S. Bač- 
kio kalbą, pasakytą per “Ame
rikos Balsą” į Lietuvą).

Iš Londono V. Sidzikauskas 
lankėsi Paryžiuje, kur tuo me
tu baigėsi JTO sesijos posė
džiai. Taip pat jis buvo susto
jęs ir Strasburge, kur turėjo 
progos matytis su Laisvosios 
Europos Komiteto stipendinin
kais lietuviais. Jų šiuo metu yra 
5 (latvių ir estų po vieną). Bu
vo progos įsitikinti, kad stu
dentai turi tikrai geras sąlygas 
ir universiteto vadovybės yra 
tikrai gerai vertinami. Šiuo 
metu rūpinamasi surasti pro
fesorių, kuris būtų studentų 
globėju.

Be to. V. Sidzikauskas lan
kėsi ir Vokietijoje, Vliko būs
tinėje Pfullingene.

Baigęs pranešimą iš savo ke
lionės. V. Sidzikauskas painfor
mavo apie organizuotą Laisvo
sios Europos Komiteto radiją 
lietuvių kalba. Šis reikalas kol 
kas buvo išspręstas neigiamai. 
Tačiau dar nerius:ojama vilties 
ir bus daromi žygiai bei aiški
namasi.

ŠVEDIJOJ RASTA URANO
Stockholmas. — Iš dalies vy

riausybės kontroliuoiamos ato
minės energijos bendrovės di
rektorius Brvnielsson pasikal
bėjime su spaudos atstovais pa
reiškė. jog kasyklose netoli 
Stockholmo darbininkai aptikę 
urano. Tyrimai parodę, kad to
noj čia esančio akmens yra ligi 
175 gramų urano. Atskirais at
vejais urano kiekis tonoj siekė 
ligi 3,000 gramų.

ginkluotis
tarp kurių ir reikalaujama, kad 
vokiečiai į Vakarų bloką būtų 
priimti lygiateisiais partne
riais. Kancleriui Adenaueriui 
buvo suteikti įgaliojimai to
liau tęsti derybas dėl jungtinės 
Europos armijos sudarymo ir 
dėl taikos sutarties su Vakarų 
sąjungininkais.

Prieš balsavo socialdemokra
tai, komunistai, kai kurie deši
nieji radikalai ir maža pacifis
tų grupė. .

Skundžiasi konstituciniam 
teismui

140 Vokietijos parlamento at
stovų, kuriuos sudaro socialde
mokratai, kai kurie Federalis- 
tinės Unijos (Centro ir Bava
rų Partijos) nariai, bei keletas

JNGT. TAUTOS NORI SUJUNGTI 
KORĖJA

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose pastaromis dienomis 
pirmoj vietoj iškilo politinės 
konferencijos klausimas, kurią 
komunistai pasiūlė sušaukti, 
pasirašius Korėjoje paliaubas. 
Jungt. Tautų atstovai su pa
siūlymu konferenciją šaukti su
tiko. bet įteikė savo pasiūlymą, 
kokio pobūdžio ta konferencija 
turi būti. Jungt. Tautų delega
cija yra nuomonės, kad ta kon
ferencija spręstų tik Korėjos 
klausimus, o komunistai deda 
pastangas, kad būtų svarstomi 
ir kiti politiniai Azijos klausi
mai. Tarp jų ir Formozos bei 
Indokinijos. Dėl to nuomonės 
išsiskiria ir poroj įvykusių po
sėdžių nepasiekta jokios žymes
nės pažangos.

Šių derybų metu Jungt. 
Tautų delegacija pirmą kartą 
aiškiai iškėlė, kad Jungt. Tau
tos siekia dabar padalinta Ko
rėją sujungti į vieną nepriklau
somą bei demokratiniais pa
grindais valdomą valstybę, 
kaip Jungt. Tautos buvo nuta
rusios prieš šio karo pradžią.

Pakomisėse buvo toliau dera
masi belaisviais pasikeitimo ir 
paliaubų vykdymo klausimais, 
bet susitarimo nė vienu klausi
mu nepasiekta.

Kovos fronte
Sausumoje ir toliau praneša

ma tik apie žvalgybinių dali
nių susidūrimus. Bet stiprią 
veiklą išvystė oro pajėgos. 
Jungt. Tautų lakūnai keliais 
atvejais susitiko su stipriais 
priešo naikintuvų daliniais. Ko

Oro desantų dalinių manevruose, Camp Druni. N. V. < d. B. >’• >;>- 
kins nusileido i medi ir tik su kitų pagalba galėjo nulipti žemyn. Ma
nevruose dalyvavo apie 30,000 parašiutininku.

nepriklausomųjų įteikė Vakarų 
Vokietijos konstituciniam teis
mui skundą prieš Vokietijos 
ginklavimąsi. Pasirašiusieji 
skundą tvirtina, kad tokiam 
dalykui turi pirmiau būti ati
tinkamai pakeista konstitucija. 
Dabartiniai konstitucijos nuos
tatai Vakarų Vokietijai nelei
džią ginkluotis. Vyriausybė ir 
didžioji parlamento dauguma 
tuo tai-pu yra nuomonės, kad 
konstitucija nekliudo Vokieti
jai sudaryti savo ginkluotas 
pajėgas.

Nuo to, kokį sprendimą kon
stitucinis teismas šiuo klausi
mu padarys, daug priklausys 
netolimoj ateity visa Vokietijos 
politika bei santykiai su kitais 
kraštais.

vose keletas priešo lėktuvų su
naikinta. Taip pat Jungt. Tau
tų oro pajėgos stipriai puolė ka
rinius tikslus priešo užnugary. 
JAV 5-oji oro pajėgų grupė 
šeštadienį atliko 825 kovos 
skridimus, kurių metu Napalm 
bombomis buvo apmėtyti prie
šo kariuomenės telkiniai, 198 
vietose nutraukti geležinkelių 
bėgiai ir sunaikinta 125 pasta
tai, kuriuose buvo priešo ka
riai arba karinių medžiagų 
sandėliai.
ĮSPĖJA BESIGINU TJANČII S

Washingtonas. — Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komite
tas Europos kraštams leido aiš
kiai suprasti, jog jiems gali būti 
nutraukta JAV pagalba, jei jie 
nesiliaus kėlę ginčus. Tai ypa
tingai liečia prancūzų ir vokie
čių ginčą dėl Saaro krašto ir 
Vokietijos priėmimo į Atlanto 
paktą. Komiteto nuomone, jei 
JAV teikia Europos kraštams 
paramą, tai jie iš savo pusės 
privalo rasti būdą susitarti, iš
lyginti nuomonių skirtumus ir 
daryli pažangą tos srityse, kur 
ji reikalinga Vakarų saugumui, 
ūkinei gerovei kelti bei savi
tarpiniam Vakarų tautų sugy
venimui stiprinti.

— Čekoslovakijos teis- 
singumo ministeris S. Rais pa- 
kelbė, jog neseniai suimtas bu
vęs Čekoslovakijos komunistų 
partijos gen. sekretorius Slans- 
ky bus teisiamas už pasikėsini
mą nužudyti prezidentą Gott- 
vvoldą.

Naujoji Anglijos karalienė Elzbieta II su savo vyru princu Pilypu, 
kurie dėl karaliaus Jurgio VI mirties skubiai turėjo nutraukti numa
tyta kelione j t'eilona. Australija bei Nauja ja Zelandija ir grįžti j Lon
doną. kur Elzbieta iškilmingai paskelbta karaliene.

PRANCŪZAI PRIEŠ VOKIEČIU 
PRIĖMIMĄ

Paryžius. — Iš Paryžiaus 
pranešama, jog • Prancūzijos 
užs. reik. min. R. Schumanas f 
tčjiarame parlamento gypvbos 
komiteto posėdyje pasisakęs 
prieš Vokietijos priėmimą į 
Atlanto paktą. Schumano nuo
mone, Atlanto paktas tokiu at
veju nustotų savo defensyvinio 
pobūdžio, nes Vokietija kelia 
pretenzijas į dabar lenkų val
domas sritis.

Vokiečiai, kaip žinoma, nese
niai iškėlė reikalavimą, kad 
jie būtų priimti j Atlanto są
jungą. Prancūzai laikosi nusi
statymo. jok vokiečiai i Vakaru 
bloką būtų įjungti tik per 

$VCWl/$TO$ ŽINIOJ
• Italijos vyriausybė paskelbė, jog ji atsisako nuo bot kokių 

Sovietams pagal 1947 m. taikos sutarti įsipareigojimų, kadangi 
Sovietai net penkis kartus vetavo Italijos priėmimą į Jungt. 
Tautas.

• Į Nevv Yorko uostą atplaukė paskutinis IRO gabentu i JAV 
tremtiniu laivas. IRO savo veiklą* baigia, ir jos vietoj pradės še
šiolikos valstybių priežiūroj veikti “Provisional Intcr-Govemmen- 
tal Committee for the Movement of Migrants from Eurone” 
(PICMME).

• Vyriausvbė balandžio - birželio laikotarn'ui automobiliu nra- 
monei naskvrū papildomai milijoną svaru aliumini iaus. kad ii ga
lėtų padidinti gamvbą ir sumažėtu nedarbo pavojus šio*e pramo
nės šaknie d’rbantiems darbininkams.

• Resnublikonu atstovas Norblad nast’elhė. ioe atstovu rū
muose iš 201 resnublikonu atstovo 81 vra už senatoriaus Taffo 
kandidatūra i prezidentus. Už gen. Eisenhovveri pasisako 37. už 
gen. MacArthurą 7. už gubem. Warren 5 ir už Stasseną 2.

• I Teheraną išskrido Pasaulinio Banko delegacija. Ji s^ene- 
sis. kad būtų vėl pradėta Irano naftos gamyba. Tik’masi. kad 
Iranui vėl pradėjus gaminti naftą, pagerės Irano dabar Labai sun
ki padėtis ir sumažės jam gresianti pavojai, o tuo tarnu bus ga
lima pasiekti ir ginčijamais klausimais susitarimo.

• Prancūzu karinė vadovybė iš Tndokini.ios praneša, kad pran
cūzų pajėgos Hanoi srity žymiai pastūmėjo į prieki, padaryda
mos komunistams žymiu nuostolių ir naimdamos didelius kiekius 
jų kariniu medžiagų. Paskutiniųjų dvieju mėnesių laikotarpy ko
munistai Indokinijoj yra patyrę labai didelių smūgių.

• Dėl prez. Trumano nepalankaus atsiliepimo apie gen.
Franco vyriausybę Ispanijos pasiuntinys Washingtone įteikė 
Valst. Depart. nota, kurioj tuo prezidento pasisakymu reiškia d:- 
delio nepasitenkinimo. Nors tai nėra formali Protesto nota, bet iš 
jos matyti, kad ispanai jaučia prez. žodžių įžeisti ir tai gali atsi
liepti abiejų kraštų santykiuose. Ypač tai gali pasunkinti derybas 
dėl .T A V bazių Ispanijoje.

tarptautinę instituciją, kurios 
žinioj būtų Europos armija. Bet 
vokiečiai tuo nenori pasitenkin
ti. Ypač po to. kai prancūzai 
Saaro kraštui vietoj aukštojo 
komisaro paskyrė pasiuntinį. 
Vokiečiai laiko, jog prancūzai 
kėsinasi tuo būdu Saarą pada
ryti nepriklausomu kraštu ir 
galutinai nuo Vokieti jos atskirt. 
Dėl to tarp vokiečių ir pran - 
cūzų yra kilęs gana aštrus kon
fliktas. Vokiečiai nurodo, jog ir 
patys prancūzai yra sutikę, jog 
Vokietijos sienos bus nustaty
tos taikos sutarties. Tad jie rei
kalauja sutarties, kuri apsau
gotų jų interesus.
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ATAKOS PRIEŠ ROOSEVELTĄ
K. KAI’KLAl KIS %

Neperseniausiai knygų rinko
je pasirodė knyga apie vakarų 
sąjungininkų įnašą antrojo pa
saulinio karo metu. Reikia 
laukti, kad toji knyga iššauks 
jei ne bokso, tai nors gaidžių 
rungtynes tarp amerikiečių ir 
anglų.

Knygos autorius yra Chester 
VVilmont, bene pats žymiausias 
anglų radijo karo koresponden
tas 1939-1945 m. Knyga. įvar
dinta "The Struggle for Eu- 
rope”. teigia, kad visi svarbes
nieji nesusipratimai bei kvai
lystės sąjungininkų tarpe pa
darytos Roosevelto, Harry 
Hopkinso, Marshallio ir Eisen- 
houerio. Tuo tarpu Churchillis 
ir anglai sakę visada tiesą, bet 
jų patarimo niekas lemiamu 
momentu neklausę.

VVilmonto pagrindinis argu
mentas yra Churchillio pasiū
lymas 1944 m. atidėti įsikėli
mą į pietų Prancūziją. o iš Ita
lijos smogti Jugoslavijos. Veng
rijos. Austrijos ir pietų Vokie- 
tios kryptimis. Hitleris tokiu 
būdu galėjo būti nugalėtas jau 
1944 m., o vakarų sąjunginin
kai būtų užėmę stiprias pozici
jas Balkanuose ir vidurio Eu
ropoje. Paskui būtų galėję po
litiškai atsiskaityti su Sovietų 
Sąjunga. Autorius tvirtina, 
kad Rooseveltas 1942 m. pada
rė didelę klaidą, nors ir buvo 
britų įspėjamas, kai viešai pa
žadėjo sudaryti antrąjį frontą 
kontinente. Šis pažadėjimas, 
sako VVilmontas, paskui labai 
apsunkino Roosevelto sąžinę ir 
nuteikė jį morališkai neigiamai 
atsiskaitant su Stalinu.

“The Struggle for Europe'’ 
yra pirmasis anglų mėginimas 
objektyvia forma sutraukti pa-

grindinius vakarų sąjungininkų 
politikos bei strategijos bruo
žus antrojo pasaulinio karo me
tais. Wilmontas yra vienintelis 
iš per karą pasižymėjusių ang
lų karo korespondentų, kuris ir 
po 1945 m. rinko žinias savo 
patyrimams pagilinti. Savo iš
vedžiojimuose jis remiasi išsa
miomis visų viešai prieinamų 
archyvų, dokumentų ir knygų 
studijomis. Anglų kritikai jau 
iš anksto buvo jam priminę, 
kad ir jam, kaip ir visiems ki
tiems vakariečiams tyrinėto
jams nėra prieinami rusų ar
chyvai ir todėl jis negalįs ob
jektyviai pasakyti, kokie būtų 
buvę padariniai, jeigu JAV ir 
Anglija būtų puolusios Balka
nus. Minties, kad Stalinas tokiu 
atveju būtų galėjęs padaryti se- 
paratinę taiką su Hitleriu, Wil- 
montas arčiau neliečia.

♦ 'i’.
Si i

Išgirdė apie karaliaus mirtį. prie Sandringhani rūmų vartų renkasi sujaudinti Norfolko gyventojai. 
Šioje savo pilyje, naktį bemiegodamas, visai netikėtai mirė Jurgis VL
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“The Struggle for Europe” 
autorius, kurio knyga po Chur
chillio paskutiniųjų karo atsi
minimų tikriausiai bus labiau
sia diskutuojama, taip pat iš
kelia. kad tradicinis amerikie
čių nepasitikėjimas anglų im
perializmu” bei “kolonializmu” 
nustatė Rooseveltą prieš anglų 
planus Viduržemio jūroje ir To
limuose Rytuose. VVilmontas 
sako, kad Rooseveltas norėjo 
išlaisvinti Hongkongą. Malaką. 
Indoneziją ir Indokiniją netik 
nuo japonų, bet ir nuo Europos 
kolonialinės valdžios.

Tačiau knygos nereikia lai
kyti vien tik antiamerikietiška. 
Nors VVilmont ir aštriai kriti - 
kuoja amerikiečių strateginius 
bei politinius sprendimus, bet 
jis susižavėjęs stebisi JAV ka
ro įnašu.

KIEK UŽDIRBA STALINAS
Beveik visuomet taip būda

vo ir dabar yra, kad tuose 
kraštuose, kur gyventojų ma
sės skursta, jų valdovai labai 
gerai ir prabangiai gyvena. 
Mūsų laikais tai ypatingai iš
ryškėja Sovietuose. O to pa
vyzdys yra kaip tik pats ”dar- 
bo liaudies tėvas” Stalinas.

Kaip spauda praneša. Jungt. 
Tautų sesijos metu vienas ru
selis iš sovietinės delegacijos 
buvo patekęs į privatų pobūvį, 
ir jo metu, gal kiek daugiau už 
apykaklės užpylęs, papasakojęs 
apie Stalino pajamas. Kadangi 
jis yra dirbęs Stalino privačia
me sekretoriate, manoma, kad

ATSAKYMAS K. CICĖNU

perlus" kaip 
kliedėjimai".

Tamsta mano rašinyje “Don
kichotiški kliedėjimai Clevelan
do įvykių aprašymuose”, įdėta
me “Darbininko” sausio 4 d. 1 
nr„ įžiūri piktą valią, tendencį- 
ją. šmeižimą ir pasisakai prieš 
mano "etikos 
“donkichotiški
"maniakai”, "ligūsti siekimai“ 
ir t.t. Nenoriu šios rūšies pole
mikos ir. kaip Tamsta turėjai 
progos pastebėti, jos vengiu, 
nes Tremtinių Draugijos susi
rinkime. įvykusiame sausio 20 
d., su Tamsta nėjau ginčytis, 
nors ir du kartus radai reikalo 
mano adresu prabilti. Be! ka
dangi ir vėl "šauki vilką iš gi
rios". tad tenka ir man pasisa
kyti.

1. Gyvenime daiktus reikia 
vadinti jų tikraisiais vardais. 
Taip aš ir padariau savo raši
nyje. Iliustracijai daviau net 
renkis pavyzdžius. Tamsta nė 
vieno iš jų nepaneigei. Taigi jie 
visi tikri. Todėl mums būtų la
bai įdomu sužinoti, kaip reikė
tų Tamstos manymu pavadinti 
“Naujienų" korespondento ap
rašymą. kalbantį apie Tremti
nių Draugijos valdybos “gene
ralinę krikdemų liniją", nors 
’oj valdyboj nebuvo nė vieno 
Krikščionio demokrato ir jai 
tuo metu pirmininkavo varpi
ninkas? Kaip reikėtų pavadinti 
korespondento aprašymus, ka-

da jis žmones vertina ne pagal 
jų darbą, bet pagal tai. “savi” 
jie ar "nesavi”. Ko yra vertas 
toks skirstymas, gali parodyti 
ir patys naujieji aprašymai. An
tai “Naujienų" sausio 24 d. 20 
nr. pasakojama, kaip vilniškis 
Karolis Cicėnas “sumalė” Pet
rą Stravinską ir Stasį Barzdu- 
ką už “grubius melus, piktus 
šmeižtus ir šlykščius niekini
mus”, nors pats kalbėtojas ši
tokių dalykų visai nekėlė — jis 
tepasisakė tik prieš Barzduko 
“etikos perlus." Iš kitos pusės 
Stravinskas “t e i s i š 
kai atremti K. Cicėno*
iškelto reikalo neįstengė.” Ir 
dar daugiau: "K. Cicėnui kal
bant. St. Barzdukas pasidarė 
raudonas, gi P. Stravinskas nu
leidęs galvą žiurėjo į žemę”. 
Arba vėl: atvejų atvejais karto
jama. kad S. Laniauskas “dik
tatūrinėmis priemonėmis” pra
vedė nutarimą įtaisyti naujo
sios parapijos bažnyčiai vitra
žą. nes vieną vienintelį kartą 
Tremrinių Draugijos susirinki
me nedavė J. Leonui balso. Štai 
kodėl mums atrodo, kad šitokie 
aprašymai yra ne kas kita, kaip 
maniako ligūsti kliedėjimai. O 
kaip norėtum juos pavadinti. 
Tamsta, Pone Cicėnai?

2. Tamsta jautiesi eąs įžeis
tas dėl mano pasakymo, jog 
esi vienas iš tų. “kurie šią tv-

l

kėjimo sekėju. Todėl tokie he
rojai mažiausia gali tikti ano 
meto tragiškai tikrovei ir mūsų 
rezistentams pavaizduoti. Pa
žįstančiam ano meto tikrovę 
su pagrindu atrodo, jog tokie 
herojai, kaip Alanto, yra gry
nas autoriaus prasimanymas, 
norint tikrovę pritempti prie 
savo “teorijos” apie Amžinąją 
Ugnį.

“Dirvos” 6 nr. B. Raila iš 
peties kodyluoja V. Alantui už 
jo naująjį romaną “Pragaro 
pašvaistės”. Romanas Railai 
labai patikęs. Bet straipsnyje 
to romano literatūriškai nena
grinėja. Tad ir kokiais stiliaus, 
kompoziciniais, charakteristi
kų, kalbos ypatumais naujasis 
Alanto kūrinys pasižymi, iš 
Railos straipsnio nesužinome. 
Šiuo atveju jo dėmesį yra pa
traukęs romano turinys, jo 
problematika. Ypač pastaroji. 
O jei Raila tiksliai tuos daly
kus atreferavo, tai Alanto vei
kėjai — lietuviai rezistentai vo
kiečių okupacijos metu — die
ną naktį tame romane suka sau 
galvą klausimu: ‘Kodėl dvide
šimtojo amžiaus “krikščioniš
kasis žmogus” išdarinėja tokius 
dalykus?” O pats autorius į- 
žangoje taip filosofuoja: 
“Krikščioniškai moralei pasku
tinysis pasaulinis sukrėtimas 
buvo milžiniškas smūgis, nes jis 
akivaizdžiai parodė, jog krikš. 
čionybė yra bejėgė pažaboti 
žmogų - žvėrį ir kad po 2,000 
metų jos įtaka žmonių bei tau
tų santykiuose yra lygi, gali
ma sakyti, nuliui... Mano didvy
ris ieško “užuovėjos” ir, gal 
būt, kitokios, gyvenimiškesnės 
moralės principų Lietuvos seno
vėje, kada mūsų proseneliai 
dar tebekūreno Amžinąją Ug
nį.” Ta proga autorius ir dau
giau dar pafilosofuoja apie se
novinį lietuvių kultą. *

Tuos dalykus B. Raila laiko 
labai gilia ir reikšminga prob
lematika.

Pirmiausia, tiesos dėlei, ten
ka pastebėti, jog rezistencinėje 
veikloje teko dalyvauti ne taip 
jau mažam lietuvių skaičiui, ir 
neteko sutikt nė vieno, kuris 
būtų anuo metu ieškojęs “užuo
vėjos” ir moralės principų 
“Lietuvos senovėje, kada mūsų 
proseneliai dar tebekūreno Am
žinąją Ugrų”. Jei Alanto hero
jus ir turėtų kokį atitikmenį 
tikrovėje, tai jis būtų labai re
tas paukštis tarp buvusių to lai
ko lietuvių rezistentų ir jiems 
ne daugiau būdingas, kaip ne
priklausomos Lietuvos visuo
menei buvo būdingas “šviesiau
sias kunigaikštis Jonas Jono 
sūnus Gediminas - Beržanskis- 
Klausutis, Garbės Pomian”, 
kuris daug anksčiau už Alantą 
pasiskelbė senovės lietuvių ti-

Bet ypatingai keistas jo he
rojaus lūpomis keliamas Atlan
to klausimas, “kodėl dvidešim
tojo amžiaus “krikščioniškasis 
žmogus” tokius dalykus išda
rinėja?” Iš kur toks blūdas A- 
lantui ir jo herojui atėjo į gal
vą, kad tai krikščioniškasis 
žmogus tuos dalykus “išdari
nėjo”, tur būt, tik pats Alantas 
ir paaiškinti galėtų. Ne tokia 
dar gili senovė, kad žmonės ne
beatsimintų, jog tuos dalykus 
išdarinėjo Adolfas Hitleris, Be
nito Mussolinis, Stalinas, esesi
ninkai, enkavedistai ir panaši 
kompanijėlė. Nuo kurio laiko 
visa ta kompanijėlė pasidarė 
“krikščioniškojo žmogaus” at
stovais? Jei tų žmonių elgesys 
jau ką įrodo, tai tik nebent tai, 
jog krikščioniškos moralės at
sisakęs žmogus yra pasukęs 
tiesiausiu keliu į žmogų žvė
rį. Visas tas Railos atreferuo- 
tas Alanto posteringavimas a- 
pie krikščioniškos 
menkavertiškumą 
dviem, tur būt, ir
paprastos problematikos iškeli- 
mu. O Railos straipsnio skaity
tojui sudaro tik įspūdį, jog 
greičiausia Alanto romanu nie
kas nesidomi-, kaip ir daugeliu 
jo kitų raštų. Tad autoriui į 
pagalbą atskuba jo draugas B. 
Raila, kuris nori tariama gilia 
Alanto romano problematika 
suintryguoti skaitytoją ir pas
katinti griebtis tą romaną skai
tyti. Žinoma, draugiškumas ge
ras daiktas, bet jis plokščių po- 
steringavimų jokiu būdu 
vers gilia problematika, 
vargu Railos pastangos 
laukiamų rezultatų.

netrūksta tų pačių pareigūnų, 
kurie buvo ir Nikalojaus dva
re.

Pastebėtina, kad Stalinas 
moka savo pajamas dar ir ki
tais būdais padidinti. Dalį savo 
kapitalo jis yra įdėjęs į vals
tybės paskolos lakštus. Ir pa
sirodo, kad jis čia turi nema
žą “laimę”. Suprantama, jog 
nė vienas valdininkas nerizi
kuos, kad Stalinas pasijustų 
nepatenkintas, nelaimėjęs tos 
paskolos loterijoj. Tad, kai tik 
jis nupirko paskolos- lakštų, 
tuoj ir “laimėjo”. Ir, žinoma, 
pagal savo svorį Sovietuose — 
nei daugiau, nei mažiau, kaip 
100,000 rublių. .

jo pateiktos žinios yra arti tie
sos.

To ruselio pateiktomis žinio
mis, Stalino pagrindinės paja
mos susidaro iš trijų šaltinių: 
1. vyriausybės galvos algos — 
5,000 rublių į mėnesį, 2. parti
jos generalinio sekretoriaus 
algos — 5,000 rub. į mėnesį, 
3. honorarų iš valstybinės lei
dyklos už jo raštus — 30,000 
rub. į mėnesį. Stalinas gauna 
7.5 G už parduotas jo knygas. 
Taigi “matomos” Stalino paja
mos į metus sudaro 480,000 
rublių.

Be šių Stalinas turi dar “ne
matomų” pajamų.” Pirmiausia, 
tai nemokamas butas Kremliu
je ir trys vilos — Soči, Go- 
rinka ir Bolševo. Be to. visoms 
šioms rezidencijoms išlaikyti 
skiriama kiti , rublių.
Kremliaus parduotuvėse Stali
nas viską perka pagal specia
lius kuponus, gaudamas visais 
atvejais 80' c nuolaidą. Tai 
jam sutaupo 150,000 rublių. 
Taigi tos “nematomos’ pajamos 
į metus siekia --260,000 rub. 
Tuo būdu Stalino pajamos jau 
pakyla į metus ligi 740.000 rub
lių. Prie to dar reikia priskaity- 
ti valstybės apmokamos Stali
no ruošiamų pokylių, priėmimų 
bei pobūvių reprezentacinės iš
laidos.

moralės 
tik jiem 

atrodo ne-

Dar šiandien .
Užsisakykite dailųjį Lietuvos 
vaizdų albumąrelę Clevelande maišo”. Bet ar 

ne Tamsta sukūrei savo vaikų 
"nepriėmimo” į šeštadieninę 
lituanistikos mokyklą istoriją? 
Klausiu: kuriais sumetimais ke* 
lis kartus Tamsta šį “nepriėmi
mo” klausimą kėlei 
susirinkimuose, nors 
Tamstai mano ir kitų buvo 
paaiškinta, kad Tamstos vaikai 
kartu su kitais mokiniais aną 
šeštadienį nuo pamokų buvo tik 
paleisti. Bet tai vis buvo proga 
"Naujienų" korespondentui pa
jodinėti mano ir kitų spran
dais. Šitos istorijos pūtimą ir 
pavadinau žmonių mėgstamu 
pasakymu — “tyrelės maišy
mu.” Ir Tamsta sutiksi, kad 
pavadinimas tikslus. Tad ko įsi
žeisti?

3. Tamsta, pacitavęs mano 
rašinio tam tikrą vietą, toliau 
sakai: “Aš šiuo viešai patvirti
nu. kad susirinkime siūliau re
zoliuciją atmesti tik todėl, kad 
panašių reiškinių pridaro ne tik 
"Naujienų” korespondentas, 
bet ir pats Barzdukas.” Deja, 
Barzduku Tamsta tada near
gumentavai. nes ir negalėjai 
argumentuoti — Tremtinių 
Draugijos susirinkimas įvyko 
gruodžio 9 d., o Barzduko ra
šinys buvo išspausdintas kitų 
metų sausio 4 d. Šitokios rū
šies “argumentacijai” pavadin
ti siūlau susirasti vardą Tams
tai pačiam, nes mano pavadini
mas Tamstą iš naujo įžeistų.

4. Tamsta visur kalbi apie 
mano piktą valią, tendenciją ir 
t.t. Bet ar pataikei tuo adresu .' 
Juk mano pavardę “Naujieno
se” jau daugiau kaip prieš me
tus pradėjo visaip valkioti 
“Naujienų” korespondentas. Aš 
ėmiau tik gintis
savo urve ginasi”. Negi aš kal
tas. jei reikėjo kliedėjimus pa
vadinti kliedėjimais, sapalioji
mus — sapaliojimais ir t.t. Tai
gi ir dėl piktos valios siūlau 
Tamstai, kreiptis į “Naujienų” 
korespondentą. Nors savo pa
vardės jis ir nesisako, bet vi
siems gerai žinomas, be to, yra 
Tamstos srovės žmogus — judu 
galėsite nesunkiai susitarti.

Stalino ūkio tvarkytojai
Stalinas savo ūkiui tvarkyti 

turi visą eilę pareigūnų. Priva
taus jo ūkio tvarkytoja yra to
lima jo giminaitė Tamara 
Džurdžikvili. Ji atlieka visus 
pirkimus ir tvarko visą namų 
ūkį. Duktė Svetlana rūpinasi o- 
ficialiais priėmimais ir poky
liais. šiems reikalams pinigus 
ji gauna iš Stalino sekretoriato 
šefo gen. Poskrebičevo. Pats 
Poskrebičevas priima visas Sta
lino pajamas ir yra jo asmeni
nis buhalteris, šiuos visus jo 
dvaro pareigūnus apmoka val
stybė. Be jų Stalinas dar turi 
tris hofmeisterius — Gorinko- 
,je Kriučkovą. Soči Bazilių Ma- 
lace, kurio pareiga taip pat or
ganizuoti ir meškeriojimo iš
kylas, ir Bolševe medžioklės 
meisterį Loiko. Šiuos Stalinas 
jau apmoka pats.

Taigi, Stalino, raudonojo ca
ro Nikalojaus įpėdinio, dvare

Tevynė Lietuvaj

Paruošė
VYT, AUGUSTINAS

Užsakymus siųsti:
FRANCISCAN FATHERS,

680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.
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1952 metams

sutaupysi benzino iki 14%

vėl naujas Fordo sunkvežimis!*

TRYS
visiškai nauji

nepa- 
tad 

duos

MOTORAI!
- Moderniai ir greitai traukai paga
minti trys nauji motorai turi šiuos 
privalumus:
Atvirus vožtuvus 
laisvam ‘kvėpavimui" 
Aukštą spaudimą 
...normaliam benzinui 
Trumpesnį taką 

sumažinti stūmoklio 
kelią iki 2O'7< 
Mažą trinti

♦ Jūsų sunkvežimio išlaidos vėl sumažinamos, 
pagaminus nauja Ford Truck ’52. Jame sukon
struotas motoras su trumpesne dujų slėgimo anga 
reiškia, kad motoro stūmoklis padaro mažiau my
lių ir turi mažiau trinties kliūčių. Mažiau jėgos 
sunaudoja trinčiai — daugiau jos gauna trauki
mui. Jūs sutaupote ne mažiau kaip viena galio
ną iš septynių.

Be to, Ford Truck ’52 turi pati žymiausi pa
saulyje motorą 239 cu. in., kuris išvysto iki 106 
h. p.! O motoras Big Six išvysto iki 112 h. p.! Tai
gi, DABAR YRA net penki Fordo sunkvežimių 
motorai, visi su benziną taupančiu POWER 
PILOT! Apie 275 galimybės jėgos kombinavimui 
jums leidžia pasirinkti, kaip pas "siuvėją”, patį 
tinkamiausi jūsų darbui Fordo sunkvežimį!

> K ’l įrengimų, priedų ir išdali-, 
nimo galimybės priklauso' 
nuo gavimo medžiagos.

$5.00
5.50

$3.00
$5.50
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5. Pagaliau Tamsta primeni, 
kad aš esu ir “Vyriausios Atei
tininkų Valdybos narys!” Ne
manau. kad tai darai norėda
mas mane pareklamuoti,
tokios reklamos aš nesu ir rei
kalingas. čia prasiveržė tik 
noras man kandžiau įgelti. Bet 
ar Tamsta iš tikrųjų manai, 
kad ant idealistinės organizaci
jos valdybos nario gali būti ver
čiamos visokios atmatos? Prie
šingai, tokioms asmenims, ma
no manymu, reikėtų rodyti 
daugiau respekto. Tikiu, kad 
rimčiau pagalvojęs, ir Tamsta 
prie tos pačios išvados prieisi.

St. Barzdukas

didesnei jėgai išvystyti 
Daug jėgo*. kuri pa
prastai “pagrobiama" 
trinties, išlaisvinama ir ■ 
|*aleidžiama i darbą.
------------------ --—r

• < ■: ;orn ii

Fordo sunkvežimiai 1952 metams
ATEIKITE IR 
APLANKYKI

TE MUS DAR.
ŠIANDIEN!

naudoti atseina vis dėlto pigiau!
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Pasaka
HERMANN 
H E S S E

JAV ĮSPĖJA EUROPĄ
JAV įspėjo Vakarų Europos vadovus, jog turi nedelsdami su

sitarti dėl jungtinės Europos armijos sudarymo, jei nori ir toliau 
naudotis JAV parama.

JAV vyriausybė sukūrė plataus masto Vakarų apsiginklavimo 
programą, kurios tikslas — sudaryti tokią de
mokratinių kraštų pajėgą, kad Sovie
tai būtų įtikinti, jog jie turi liautis svajoję ginklu pavergti laisvą
ją pasaulio dalį, ir pamatytų, kad telieka sėstis prie konferencijos 
stalo ir taikiu būdu pašalinti dabar esantį pasauly įtempimą. O 
jei Sovietai vis dėlto bandytų imtis agresijos, kad Vakarai būtų 
pajėgūs tai agresijai užkirsti kelią.

Deja, tos programos vykdymas neina taip sklandžiai, kaip, gal 
būt, JAV vyriausybė tikėjosi. Ypač Prancūzijos ir Vokietijos lai
kysena sudaro didelę kliūtį. Kuriant numatytą Vakarų pajėgą, 
aiškiai buvo pamatyta, kad ji gali būti sukurta tik įtraukiant ir 
Vakarų Vokietiją. Bet tai ir supainiojo visą dalyką. Vokiečiai, pa
matę, kad Vakarams jie pasidarė reikalingi, nutarė progą išnau
doti ir kuo daugiausia savo naudai už tą prisidėjimą išsiderėti. 
Bet toks vokiečių užsimojimas užpylė žarijų už apykaklės pran
cūzams. Vokietija, prancūzų nuomone, siekia pasidaryti vėl viena 
didžiųjų galybių. O apie tai jie nenori nė galvoti. Kas žino, ką, 
atgavusi savo galybę, Vokietija gali sugalvoti? Ar neatgys tuo
met vėl ir jos nacionalistinis militarizmas, sukėlęs du pasaulinius 
karus, nuo kurių Prancūzija tiek nukentėjo’ Tad jie, reikalo ver
čiami, sutinka, kad į Vakarų gynybą būtų įtraukta ir Vokietija, 
bet atkakliai spiriasi, jog visa tai būtų įsprausta į tokius rėmus, 
kurie neleistų ateity Vokietijai pasidaryti grėsminga pajėga.

JAV dabar jiems trumpai, bet aiškiai liepia liautis su visais 
tais dalykais. Sovietai su dideliu atkaklumu didina savo karines 
pajėgas, ir laisvajam pasauliui grėsmė yra labai didelė. Ne laikas 
tad dabar kelti ginčus.

Tai, žinoma, pagrįstas reikalavimas. Bet atrodo, kad JAV 
reikės daug pastangų padėti, kol beveik į peštynes įsileidę euro
piečiai jų balso paklausys. Pirmiau dar jie padarys ir amerikie
čiams priekaištų — ir ne vienu atžvilgiu pagrįstų priekaištų.

Kad čia nemaža kaltė tenka, paskirų Europos kraštų sava
naudiškumui, netenka abejoti. Ne vienu atveju jie bando išnau
doti padėtį savo net gana egoistiniams tikslams pasiekti. Bet ne
galima paneigti, jog dėl dabartinės padėties kaltos didele dalim ir 
JAV politinės klaidos. Šiandien Vokietijai statyti kartais net per 
toli einančius reikalavimus sudarė sąlygas tik tai, kad savo lai
ku, kai pagal Morgenthau planą Vokietija net turėjo būti iš pra
moninio krašto paversta žemės ūkio kraštu, Sovietams buvo už
leista ne tik didelė Europos dalis, bet ir Azijos plotai. Taip jie iš
augo j tokią grėsmę laisvajam pasauliui, kad dabar rėkia su vi
sokiom nuolaidom kviestis į talką tuos pačius vokiečius ir sukti 
galvą, kaip galima būtų dalyką taip pakreipti, jog jie padėtų Eu
ropą ginti ir kartu neišvirstų ilgainiui į pavojų tai pačiai Euro
pai. O tai nėra jau toks paprastas dalykas.

(Pabaiga)

Upė, kaip jis ją dainavo, te
kėjo lyg koks girtas sriautas 
žemyn nuo kalnų, niūri ir lau
kinė; niršo, jausdamosi surai
šiota malūnų, sukarpyta tiltų, 
ji neapkentė laivų, kuriuos ji 
turėjo nešti, o savo bangose ir 
žaliuose vandenų augmenyse ji 
šypsodamosi supo baltus sken
duolių kūnus.

Visa tai man nepatiko, bet 
skambėjo taip gražiai ir pa
slaptingai, kad aš visai sumi
šau ir prislėgtas tylėjau. Jeigu 
tai buvo teisinga, ką dainavo 
šitas senas, prityręs ir išmin
tingas dainininkas, tai visos 
mano dainos tebuvo tik kvai
lystės ir netikę vaikų žaisle
liai. Tada pasaulis, savo esmėj, 
nebuvo geras ir tyras, kaip Die
vo širdis, o atvirkščiai, tamsus 
ir kenčiąs, piktas ir juodas, ir 
kai miškai šniokštė, — tai ne iš 
pasitenkinimo, o tik iš skaus
mo.

Mes plaukėme toliau, ir šešė
liai tyso. Kiekvieną kart, kai 

aš pradėdavau dainuot, mano 
daina skambėdavo vis blankiau 
ir blankiau, ir mano balsas pa
sidarė tylesnis, o svetimasis 
kaskart atsakydavo man kita 
daina, kuri pasaulį padarydavo 
mįslingesnį ir skausmingesnį, o 
mane — dar drovesnį ir liūd
nesni.

Mano siela skaudėjo, ir aš 
gailėjausi nepasilikęs ant 
kranto, prie gėlių, arba prie 
gražiosios Brigitos. Vis tirštė
jančioj prieblandoj kiek nusira
minęs, pradėjau vėl visu balsu 
dainuoti raudonam saulėleidy 
ir dainavau dainą apie Brigitą 
ir jos pabučiavimą.

Tada pradėjo temti, ir aš nu
tilau, o vyras prie vairo daina
vo, ir jis taip pat dainavo apie 
meilę, apie rudas ir mėlynas a- 
kis, ir tai buvo gražu ir žavin
ga, ką jis skausmingai dainavo 
viršum vis ir vis tamsėjančios 
upės. Bet jo dainoj meilė buvo 
apniūkusi ir baiminga, mirtina 
paslaptis, apie kurią žmonės sa
vo bėdoje ir ilgesy klaidžiai ir 
žaizdotai graibstėsi ir su ku-

Visos plačiosios Amerikos 
miestuose ir miesteliuose, kur 
tik yra lietuvių, rengiamasi 34- 
tą kartą minėti Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo meti
nes. Vasario 16 yra ne vien tik 
tautinė ir valstybinė šventė. 
Akivaizdoje didžiosios nelai
mės, ištikusios mūsų Tėvynę, 
tai yra geriausia proga pade
monstruoti pasauliui vieningą 
ir nepalaužiamą lietuvių tautos 
laisvės troškimą, iškelti aikš
tėn sovietų teroro veiksmus 
Lietuvoje ir reikalauti, kad 
laisvasis pasaulis imtųsi žygių 
Lietuvai padarytai skriaudai a- 
titaisyti ir lietuvių tautai nuo 
sunaikinimo gelbėti.

Šiais metais minėdami Vasa
rio 16-tąją, geriausiai pasitar
nausime savo Tėvynės laisvės 
reikalui, jei šalia įprastų susi
rinkimų, pamaldų, prakalbų ir 
meninių programų atkreipsime 
reikiamą dėmesį į keturis šiuo 
momentu labai svarbius daly
kus.

1. MUSU VIENINGUMAS 
BUVO IR YRA DIDŽIAUSIA 

MUSU STIPRYBE

Amerikos lietuviai šitai yra 
įrodę per 11 Alto gyvavimo 
metų. Valdžios įstaigose ir tar
pe asmenų, su kuriais Lietuvos 
reikalais tenka susidurti, Ame
rikos lietuviai pelnytai naudo - 
jasi geru vardu, pasitikėjimu ir 
vertinimu. Esame pati vienin
giausia tautinė grupė A- 
merikoje — tokia visuotinė 
nuomonė apie mus. Lietuvių 
tautos žūtbūtinėje,kovoje šita 
vienybė ne tik turi būti išlaiky
ta, bet ji turi būti nuolat stip
rinama. Reikia atidėti į šalį vi
sa, kas mus skiria, ir pajungti 
visas mūsų grupines ir asmeni
nes akcijas ir mūsų visų valią 
didžiajam istoriniam mūtų tau
tos uždaviniui Įvykdyti — ne
priklausomai demokratinei Lie
tuvos valstybei atstatytu

Pirmojo už Lietuvos laisve kritusio kovoje savanorio P. Lukšio kapas.

ria jie vienas kitą kankinasi ir 
žudosi.

Aš klausiausi ir pasidariau 
liūdnas ir išvargęs, lyg būčiau 
jau metų metais kelionėje ir 
būčiau keliavęs vien tik pro ai
manas ir skurdą. Ir jaučiau, 
kaip nuo svetimojo visą laiką 
mano širdin srūvėjo tyli, vėsi 
liūdesio ir nerimo srovė.

— Vadinas, ne gyvenimas y- 
ra aukščiausia ir gražiausia, o 
mirtis! — sušukau aš galop 
karčiai. — Tai padainuok man, 
liūdnasis karaliau, dainą apie 
mirtį!

Vyras prie vairo dainavo da
bar apie mirtį. Ir jis dainavo 
gražiau, negu aš kada nors bu
vau girdėjęs. Bet ir mirtis ne
buvo gražiausia ir aukščiausia, 
ir joje nebuvo jokios paguodos. 
Mirtis buvo gyvenimas, ir gyve
nimas buvo mirtis, ir abu buvo 
vienas su kitu susipynę į am
žiną meilės kovą. Tai buvo pas- 
kutiniausia prasmė. Iš tenai ė- 
jo šviesos pluoštas, įgalys gar
binti nedalią, ir iš ten ėjo šešė
lis, tamsa ir liūdesiu apgaubiąs 
viską, kas gražu ir džiaugsmin
ga. Bet džiaugsmas iš tamsos 
liepsnojo dar labiau Ir gražiau, 
ir meilė šioj nakty degė dar 
karščiau, dar gražiau.

Aš klausiausi, visiškai nuti-

Vasario 16 artėjant
Artimiausi mūsų uždaviniai

2. BENDRAM DARBUI REI
KALINGA FINANSINE 

PARAMA

Amerikos lietuvių visuome
nės teikta finansinė parama į- 
galino Amerikos Lietuvių Tary
bą palaikyti ir vystyti savo 
veiklą. Ta parama nuolat rei
kalinga. Jos dydis nėra apribo
tas, nes juo daugiau lėšų bus 
gaunama, juo labiau Lietuvos 
laisvinimo darbas galės būti su
aktyvintas ir plečiamas. Kiek
vienas naujai iškilęs uždavinys 
reikalauja lėšų. Ateitis statys 
didesnių uždavinių, kurių vyk
dymui būtina iš anksto ruošti 
stipresnį finansinį pagrindą, su
darant ižde minimalinius rezer
vus.

Paskelbtasis ALT vajus turi 
tikslą patikrinti Lietuvos lais
vinimo darbui būtinai reikalin
gą finansinį pagrindą bent ar
timiausiai ateičiai. Alto vado
vybė tiki, kad vajaus suma 
$100,000 bos surinkta, jei kiek
vienas mūsų pagal išgales ati
duos savo auką. Todėl Vasario 
16 proga visi iki vieno aktyviai 
įsijunkime į bendrą lietuviškąjį 
frontą, bent vieną kartą per 
metus skirdami dalį iš savo 
biudžeto. Kas negali dalyvauti 
minėjimo parengimuose, teuž- 
sideda pareigą pasiųsti savo 
dalį minėjimo komitetams. Al
to skyriams arba tiesiai Alto 
Centrui.

3. MUMS REIKALINGA 
KITŲ' TALKA

Burdami ir stiprindami visas 
savo gyvąsias ir materialines 
pajėgas, nepamirškime, kad sa- 

lęs ir nebeturėjau daugiau jo
kio noro, tiktai tąjį šio svetimo
jo vyro. Jo žvilgsnis ilsėjosi ant 
manęs, ramus ir liūdnai geras, 
ir jo akys buvo pilnos pasaulio 
skausmo ir grožio. Jis nusi
šypsojo man ir tada aš padrą
sėjau ir paprašiau jo:

— O grįžkime atgal! Man 
baugu čia, nakty, aš norėčiau 
atgal grįžti ir eiti į ten, kur 
galėčiau rasti Brigitą, ar namo, 
pas savo tėvą.

Vyras atsistojo ir parodė į 
naktį, o jo žibintuvas apšvietė 
jo liesą ir kietą veidą.

— Atgal neina joks kelias, 
— tarė jis rimtai ir draugiš
kai. — Visados reikia tik į 
priekį eiti, jeigu norima pažinti 
pasaulį. O iš rusvaakės mergai
tės tu jau geriausia ir gražiau
sia pasiėmei, ir juo toliau tu 
nuo jos eisi, tuo geriau ir gra
žiau tau tai darysis. Betgi ke
liauk visvien kur nori, aš per
duodu savo vietą prie vairo 
tau.

Aš buvau taip labai nuliū
dintas, ir vis tik mačiau, kad 
jis sakė tiesą. Su didžiausiu il
gesiu mąsčiau aš apie Brigitą, 
apie namus, ir apie viską, kas 
taip neseniai dar buvo artu ir 
šviesu ir mana — ir ką nūn 
viską praradau. Bet dabar aš 
norėjau perimti svetimojo vietą 

vo kovoje esame reikalingi ki
tų užtarimo ir paramos. Dėl to 
Nepriklausomybės šventė lai 
nesibaigia tyliais gedulo ir pro
testo pareiškimais uždaruose 
rateliuose. Amerikos visuome
nė, valdžia ir pasaulis turi iš
girsti mūsų tautos dejones i r 
pagalbos šauksmą. Pasirūpin
kime, kad minėjimai rastų juo 
platesnį atgarsį amerikiečių 
tarpe, spaudoje, radijo progra
mose. J masinius susirinkimus 
kvieskime valdžios asmenis, a- 
merikiečių organizacijų atsto
vus, lietuvių tautos draugus. 
Rašykime krašto Prezidentui, 
Valstybės Sekretoriui, savo 
valstijos senatoriams ir kong- 
resmanamas, reikalaudami pa
ramos lietuvių tautos laisvės 
kovoje.

SOVIETAI KIRŠINA VOKIEČIŲ PROTESTANTUS
Naujaisiais laikais krikščio

nijoj atsivėrusi didelė žaizda, 
vadinama reformacijos vardu, 
per keletą amžių stipriai krau
javo Vokietijoj. Daugiausia 
kunigaikščių gobšumo suskal
dyti tos pačios tautos vaikai, 
vokiečių katalikai ir vokiečių 
protestantai, per trejetą su vir
šum šimtų metų vieni prieš ki
tus kovojo viešai ir slaptai.

Nelaimės atveria akis

Ta katalikų ir protestantų 
kova aptilo ir beveik nurimo, 
kai į valdžią atėjo Hitleris su 
savo barbariška diktatūra^ 
Nusistatę sunaikinti krikščio
nybę, naciai prieš abi konfesijas 
pradėjo vis stipriau kovoti vi
somis jiems naudingomis prie
monėmis. Tai iššaukė katalikų 
stiprų pasipriešinimą su vys - 
kupais ir kardinolu Faulhabe- 
riu priešakv. Už tai nevienam 
katalikui teko bėgti iš savo tė
vynės, daugelis kunigų atsidūrė 
koncentracijos stovyklose, o 
kai kurie buvo nužudyti kito
kiu būdu. Vienas tų nužudytų 
kunigų (jėzuitas) šiandien vo
kiečių laikomas kandidatu į 
šventuosius (Muenchene prie jo 
kapo nuolat meldžiasi žmo
nės).

Prieš nacių antikrikščioniš- 
kas ir antižmogiškas priemo
nes silpniau priešinosi protes
tantai, nes jų tvirtovės (Prū
sų) gyventojai greitai pasidarė 
uoliausiais naciais. Bet kovo
jančių protestantų tarpe la
biausia išgarsėjo pastorius 
Niemoelleris.

ir vairuoti. Taip turėjo būti.
Tad stojaus aš tylėdamas ir 

ėjau išilgai valties prie vairo- 
vietės ir vyras tylėdamas ėjo 
priešais mane, ir kai mes buvo
me greta, jis man tvirtai pa
žiūrėjo veidan ir atidavė savo 
žibintą.

Bet kai aš nūn prie vairo sė
dėjau, pasistatęs šalia žibintą 
laive aš bebuvau vienas. Aš iš
vydau tai su giliu šiurpuliu— 
vyras buvo pradingęs. Ir vistik 
aš nebuvau išsigandęs, aš tai 
buvau nujautęs. Man rodės, 
kad gražioji kelionės diena, ir 
Brigita, ir mano tėvas, ir tėviš
kė tebuvo vien sapnas, ir kad 
aš esu senas ir liūdnas, ir kad 
jau nuo seniai — visados visa
dos plaukiau šia nakties upe.

Aš supratau, kad aš neturiu 
šauktis vyro atgal, ir tiesos pa
žinimas perbėgo per mane kaip 
šaltis.

Kad sužinočiau, ką aš jau 
nujaučiau, aš pasilenkiau virš 
vandens ir iškėliau virš upės 
žibintą. Iš juodo vandens pavir
šiaus į mane žiūrėjo kietas ir 
rimtas veidas, pilkšvos akys, 
senas, visąžinąs veidas, ir tai 
buvau aš.

Ir kadangi joks kelias neve
dė atgal, plaukiau aš tamsiais 
vandenimis tolyn.

Vertė J. M.

4. SUTELKTI AKCUĄ UŽ 
GENOCIDO KONVENCIJĄ
Svarbus specifinis uždavinys 

yra nauja sutelkta akcija Ge
nocido konvencijos reikalu. 
Šios lietuviams labai svarbios 
tarptautinės sutarties JAV Se
natas dar nėra ratifikavęs. 
Trukdymus daro tam tikros a- 
merikiečių grupės, kurios, 
klaidingai aiškindamos kai ku
riuos konvencijos paragrafus, 
bijosi tarptautinių Amerikos į- 
sipareigojimų. Genocido kon
vencija dar vis tebėra Senato 
užsienio santykių 
(Senate Foreign
Committee). Kad ji patektų į 
Senatą galutinam svarstymui, 
reikia palankios šio Komiteto 
rekomendacijos.

Mūsų pastangos turėtų būti 
nukreiptos dviems kryptims: a)

komitete 
Relations

J. GRINIUS, 
Vokietija

Šis žmogus seniau buvo kai
zerio karininkas. Po pirmojo 
pasaulinio karo jis pasiryžo 
tapti pastorium. Tas jo, buvu
sio ginklų vairuotojo, pasuki
mas į savo konfesijos bažnyti
nę tarnybą buvo laikomas atsi
vertimu, kuris nuskambėjo per 
visą pasaulį. Kai naciai ėmė 
persekioti krikščionis, pastorius 
M. Niemoelleris savo pamoks
luose smerkė tuos piktus dar
bus. Už tai jis Gestapo buvo 
uždarytas į koncentracijos sto
vyklą. Iš ten jis vos išėjo gy
vas. Jo autoritetas protestantų 
pasauly pasidarė didelis. Gali
ma sakyti, kad Vokietijoj po 
praėjusio karo jis buvo vienas 
populiariausių žmonių, nors jo 
paskaitos studentų tarpe šukei- -^**1 pastoriaus, kuris tada jau 
davo protestų.

Taigi šita bendra vokiečių 
nelaimė, Hitlerio barbariškas 
režimas su negirdėto žiaurumo 
karu ir bendrai iškentėti per
sekiojimai sužadino palankią 
nuotaiką katalikams ir protes
tantams suartėti.

Katalikų ir protestantų 
broliavimasis

N

Todėl po antrojo pasaulinio 
karo prasidėjo tų dviejų konfe
sijų bendradarbiavimas: pro
testantai katalikų ne tik nebe- 
puldavo, bet užleisdavo savo 
bažnyčias pamaldoms, jei kata
likų bažnyčia buvo sunaikinta 
ar anksčiau visai nebuvo. Pa
našiai protestantams atsily
gindavo ir katalikai. Jei įvyk
davo kokios žymios katalikų iš
kilmės (pav., “katalikų die

nos”), į jas pakviestas protes
tantų pastorius ateidavo ir pa
sakydavo savo žodį, stengda
masis labiau pabrėžti, kas abi 
konfesijas jungia, ne kas skiria. 
Panašiai darydavo ir katalikai. 
Dėl tų suartėjimo pastangų po
litikos gyvenime susidarė 
krikščionių demokratų ir krik
ščionių socialų unija (CDU- 
CSU), kurioj dalyvauja protes
tantų ir katalikų politiniai vei
kėjai su kancleriu K. Adenau- 
eriu priešaky.

Ir popiežius į tą katalikų ir 
protestantų suartėjimą palan - 
kiai žiūri. To išraiška, atrodo, 
yra neseniai per visą spaudą 
nuskambėjęs retas įvykis: į Ka
talikų Bažnyčią perėjęs vokie
čių protestantų pastorius Goe- 
thė tapo įšventintas katalikų 
kunigu, nepaisant to fakto, kad 
jo žmona tebėra gyva ir su juo 
tebegyvena. Kaip žinome, tokią 
lengvatą popiežius teteikia tik 
graikų apeigų kunigams, kurie 
yra vedę iki subdijakonato.

Abiem didžiosioms vokiečių 
konfesijoms ieškant būdo suar
tėti, atrodė, kad ir karštasis 
Niemoelleris į tai pažiūrės pa
lankiai. Tačiau taip neatsitiko. 
Tiesa, Jis niekur vokiečių ir

prašant Prezidentą, Valstybės 
Departamentą ir savo valstijos 
senatorius, kad jie, panaudoda
mi savo įtaką, savo ruožtu rei
kalautų skubi-, c., konvencijos
ratifikavimo, ir b) raginant Se
nato užsienio santykių komite
to narius (senatorius: Tom 
Connally, Walter F. George, 
Theodore Francis Green, Brien 
McMahon, J. William Ful- 
bright, John J. Sparkman, Guy
M. Gillette, Alexander Wiley, 
H. Alexander Smith, Bourke B. 
Hickenlooper, Henry Cabot 
Lodge, Jr., Charles W. Tobey), 
kad jie konvencijos klausimą 
su palankia rekomendacija ne
delsdami perduotų Senatui, Ne 
tik organizacijos, bet ir pavie
niai asmenys turėtų siųsti ati
tinkamus laiškus. Jei ši akcija 
virs masiniu reiškiniu, ji nea
bejojamai duos teigiamų rezul
tatų.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas

Chicago, m.
1952 m. vasario mėn. 2 d.

protestantų broliavimosi nepa
smerkė, tačiau apskritai jo el
gesys šitai apraiškai atsiliepia 
nepalankiai.

Paklydęs apaštalas

Neužilgo po Vokiečių Jungti
nės Respublikos (Bundsrepub- 
lik) susikūrimo, Niemoelleris 
prie 1949 m. Kalėdas pasakė, 
kad ta respublika esanti Romoj 
pradėta ir Vašingtone pagim
dyta, atseit Katalikų Bažnyčios 
ir amerikiečių kapitalistų pada
rinys, kaip buvo pradėję tada 
skelbti komunistų propagandi
ninkai. Niemoelleris taip pat 
pasakė, kad jam būtų mieliau 
matyti Vokietiją vieningą, kad 
ir sovietinėj valdžioj, bet nepa
dalytą į dvi, kai vienoje jos 
dalyje (Vakarų Vokietijoj) vy
rauja katalikai. Dėl šitų posa- 

buvo Hesseno krašto protestan
tų bažnytinė galva (pirminin
kas) susijaudino pozityvieji vo
kiečių sluoksniai, kilo gyvos 
diskusijos protestantų laikraš
čiuose, o susirinkusi vėliau vi
sos Vokietijos protestantų va
dovybė net rado reikalo tai 
specialiu nutarimu atitaisyti.

Po Korėjos karo įsiliepsno- 
jimo, kai kilo Vakarų Vokieti
jos apsiginklavimo klausimas, 
buvęs karininkas Niemoelleris 
vėl viešai reagavo. Parašytame 
kancleriui Adenaueriui laiške 
jis pasisakė prieš Vokietijos ap
siginklavimą, nes tai esą pri
vestų prie karo. Ir šį kartą jo 
viešas pareiškimas beveik suta
po su sovietinės propagandos 
tezė. Ir šį kartą susirinko visos 
Vokietijos protestantų vadovy
bė Niemoellerio pareiškimų 
svarstyti. Tik šį kartą jo tezė 
nebuvo pasmerkta, nes buvo 
prieita nuomonės, kad tikintie
ji politikos klausimais gali turė
ti įvairių nuomonių. Tačiau 
aukštiesiems bažnytiniams pa
reigūnams buvo patarta išsi
reikšti apgalvotai ir santūriai 
(ko stigo Niemoelleriui). Tada 
net buvo pasiūlymų atleisti mi
nimą pastorių iš posto užsieni
niams reikalams, tačiau nuo to 
buvo susilaikyta dėl dviejų mo
tyvų: bijota, kad tokio populia
raus žmogaus atleidimas Vaka
rų Vokietijoj gali neigiamai 
paveikti eilinius protestantus; 
bijota taip pat, kad komunistai 
sovietinės zonos protestantų ne
atskirtų nuo Vakarų.

Šių metų pačioj pradžioj, 
stačiatikių Kalėdų proga, Mas
kvos patriarchas (komunisti
nės valdžios lėlė) pakvietė Nie- 
moellerį į Maskvą. Spaudoj bu
vo rašyta, kad ten jis važiavęs, 
be kito ko. turėdamas tikslą 
pasikalbėti dėl vokiečių belais
vių ir galbūt pasilikti jiems re
ligiškai aptarnauti. Nors Nie
moelleris tuo atžvilgiu nieko ne
laimėjo, tačiau, grįžęs į Vaka
rų Vokietiją, jis pareiškė, kad

Nukelta į 4 paL
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Kai sveiki išvažiavo
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Tuo metu, kai amerikiečių 
lietusių laikraščiai iškilmingai 
skelbia, kiek per tokį ar toki 
pokylj suvalgyta kalakutų, kas 
geriausiai iškepė tortą, ar kiek 
kurios bendruomenės labui iš
gerta "sodčs”. ne toks jau sma
gus gyvenimas mūsų tautiečių 
palikusiųjų Vokietijoje. Jis dar 
pasunkės, nes nuo sausio 30 d. 
jau visai užsiraukė IRO. O joje 
ne vienas ir mūsiškių buvo tu
rėjęs vienokią ar kitokią viete
lę.

Iš taip iškilmingai pažadėto 
“lietuvių sukoncentravimo į 
vieną ar į kelis centrus”, taip 
pat "lietuviškų kolonijų” — 
nieko neišėjo. DaugeMs turi 
taip vargti, kaip nevargo nė 
seniau. Tik paklausykite.

“Įkurdintieji”
Prie pat Muencheno, tarp 

Feldmochingo ir Schleissheimo, 
yra per 100 iš karo laikų išsili
kusių barakų. Juose gyvena ar
ti 5,000 tremtinių. Tarp jų dau
giau kaip 100 ir mūsų tautie
čių. Gyvenimo sąlygos galima 
apibūdinti vienu žodžiu: skur
džios. Santarvininkai, pasiro
do. buvo tokie geri, jog pasiėmė 
sveiką darbo jėgą, o negalin
čius išemigruoti, daugiausia 
klišus, luošus ir be sveikatos, 
seniau ir mažus vaikus, užuot 
proporcingai pasiskirstę tarp 
savęs, kas jiems sudarytų tik 
smulkmeną prie svetur meta
mų milijonų ir pareklamuotų 
jų žmoniškumą, nutarė “pado
vanoti” vokiečiams. Vokiečiai
— ką darys: jėgos kol kas ne
turi, tad gavo priimti. Jie yra 
priglaudę ar ne 300.000 santar
vininkų vyrų “neskelbiamo pa
likimo”. Tad tą “dovaną” da
bar dar padidino ir jiems per
duotieji DP. Juk taip lengviau
sia išspręsti visas problemas: 
pervedei į vokiečių ūkį, atseit, 
“vokiečių konsulo viza duota”
— ir reikalas baigtas. Jie jau 
“įkurdinti.”

Kokios iš tikro tų įkurdintų
jų sąlygos, parodo šis faktas.

Čia filmuojamas Sibiras
Muencheno filmų gamintojas

P. Bambergeris, kuris tik pe
reitais metais grįžo iš Sovietų 
karo nelaisvės, sugalvojo pa
statyt dokumentinę filmą, vaiz
duojančią vokiečių karo be
laisvių gyvenimą Sibire. Savo 
filmų bendrovę pavadino “Plie- 
nyj” (Belaisvis, rusiškai), o 
pačią filmą, turinčią pavaiz
duoti jų realią buitį už gel. už
dangos — “Davai! Davai!” Fil
mos architektas Toni Bichlis 
tam tikslui parinko minimuo
sius Schleissheimo lagerio ba
rakus. nes čia viskas — kaip 
Rusijoj: ten tokiose sąlygose 
gauna gyventi Sovietų laikomi 
karo belaisviai, trūksta nebent 
sargybinių.

Grįžusių iš Sov. Rusijos ka-

Sovietai
Atkelta

Sovietų S-goj esanti tikėjimo 
laisvė, kad ten bažnyčia esanti 
tikra Kristaus bažnyčia, kuri 
gali daug pasitarnauti taikai. 
Jis. mat. nepastebėjo, kad ta 
laisvė tėra pasityčiojimas, ir 
nesuprato, kad taika be tiesos 
ir laisvės yra veidmaininga ty
la. Po to, sausio 13 d. Frank
furte per pamaldas, suruoštos 
krikščionių moterų taikos die
nos proga. Niemoelleris vėl pa
sisakė prieš Vakarų Vokietijos 
apsiginklavimą ir karo tarny
bos įvedimą, kviesdamas pro
testuoti moteris. Drauge jis ra
gino boikotuoti Vakarų Vokie
tijos laikraščius, nes jie esą pa
pirkti JAV pinigais.

Šitie pastarieji pastoriaus 
pareiškimai, ypač spaudos ap
kaltinimas parsidavimu sveti
miesiems. laikraščiuose sukėlė 
tokią stiprią reakciją, kad Nie- 
moeileris turėjo viešai prisipa- 
žiTfti\esąs buvęs suktakiintsts. 
Nors po šito atitaisymo vokie
čių viešoji nuomonė aprimo, ta
čiau jo paruikimai dėl Vak.

A. B. PETRAITIS 
laiškas iš Vokietijos

rių sąjunga Bavarijoj pakvietė 
visus buv. karo belaisvius sava
noriškai stoti filmos dalyviais. 
Žinoma, tie mielai sutiko, pasi
žadėdami. prireikus, atsinešti 
“drauge parkeliavusias j tėvy
nę” odines kepures, jakes ir kt. 

Schleissheimo stovykloj Bam- 
bergeris sakosi radęs visa, ko 
jam reikėjo: reikalingus tipus 
mongolams sargybiniams pa
vaizduoti. NKVD karininkus ir 
rusų kolchozininkus. Toj filmoj 
rusai kalbės rusiškai, o vokie
čiai karo belaisviai maišytai: 
“vokiškai ir rusiškai”. Atsieit 
— kaip Sibire...

Tarp vokiečių paleistos kal
bos. kad ten yra visų žulikų liz
das. Todėl vokiečių policija bu
vo apstačiusi stovyklą saugoti 
ir įtariamųjų gaudyti net 30 
policininkų su 12 šunų. Deja, ir 
tie per kelias savaites, nors sto
vykloj daugiausia gyvenama 
rusų, ukrainiečių ir kalmukų, 
sugavo tik kelis pavojingus į- 
tariuomuosius. Šiaip — ten ra
mu. net ir naktį nebaisu eiti, 
kad nuvilks paltą, atims pini
gus. ar net užmuš, kaip kad ne 
taip seniai pasitaikydavo...

Žmoniška ir nežmoniška

Lietuvos kaimynė Emmi Ra- 
ther, pabėgėlė nuo bolševikų iš 
Tilžės, gyveno nedideliame 
Reinbeko miestelyje ir sugalvo
jo aplankyti sūnų, gulintį ge
riausioje Švedijos Vaesteras sa
natorijoj. Bet kaip? Pinigų— 
maža: vyras mūrininkas, už - 
dirba nedaug, ji pati teturi tik 
smulkių. Bet motinos širdis vis 
tiek nori pamatyti sūnų, ir ga
na. Tada ji nusprendė pasigar

^ašaringoji šalis

Florida yra nesibaigiančio va
sarojimo šalis, it kokia žavingo
ji karalija. į kurią iš šiaurės ir 
kitų kraštų suvažiuoja tūks

tančiai žmonių praleisti šiltąjį 
žiemos sezoną. Vieni taškosi 
mėlynose jūros bangose, kiti il
sis geltoname smėlyje, dar kiti 
vėsinasi karališkųjų palmių pa- 
unksmėse. Saulės spinduliai 
šildo ir kaitina visus.

Be to. Miamidr Miami Beach, 
sujungti baltaisiais tiltais pro 
žaliąsias salas, iškilusias mė
lynųjų vandenų paviršium, gar
sėja ir traukia gundomomis 
linksmybėmis ir viliojančiais 
džaugsmais. Plačiame pasauly
je, tur būt, nerasi tokios vasar
vietės, kur būtų tiek puikiau
sių ir brangiausių viešbučių, 
tiek puošnių gembleriavimo rū
mų ir naktinių klubų, tiek vi
liojančių teatrų ir modernių

kiršina •••
iš 3 psl.

Vokietijos apsiginklavimo ir 
karo tarnybos įvedimo vokiečių 
susiskaldymą gal net padidino. 
Populiaraus kacetininko Nie- 
moellerio besąlyginės taikos 
akcija stiprina sąmyšį vokiečių 
galvose. Tai naudinga Krem
liaus tikslams. Bet blaiviai gal
vojančiam žmogui sunku su
prasti, kaip tas, kuris matė 
nacių klastas, nepastebi sovie
tinių. Sunku įsivaizduoti, kaip 
jis nesupranta, kad nei Vaka
rų pasauliui, nei Vak. Vokieti
jai nereiktų ginkluotis, jei So
vietų S-ga nekaltų! ginklų lais
vajam pasauliui pavergti. Argi 
ji to nėra įrodžiusi, okupuoda
ma daugelį kraštų? Bet Nie- 
moelleris, atrodo, kažin kodėl 
to nemato. Buvęs drąsus kovo
tojas prieš nacius, turbūt, per
daug įtikėjo savo žvilgsnio tei
singumu ir taip paklydo, kad 
tapo auka komunistų klastin
game žaidime skaldyti ir kir
šinti naivius protestantus. O 
tai juk gali atsiliepti ir ge- 

santykiams katalikais 

sinti per laikraščius ir kreiptis 
“į nežinomą geradarį”, kad jai 
padėtų. O tokių geradarių at
sirado ne vienas. Toliau —vis
kas ėjo kaip pasakoje. Už ke
lionę ten ir atgal lėktuvu už
mokėjo vienas švedų pramoni
ninkas. Vos išlipusią iš lėktuvo 
tuoj pat tvėrė į glėbį dviejų 
vaikų motina Zarah Leander, 
kuri ją savu geriausiu automo
biliu nuvežė net į pačią sana
toriją. Ten ji rado, nors ir su 
išplautu vienu plaučiu, begy- 
jantį savo sūnų. Pasisvečiavusi 
apie savaitę laiko, laiminga 
grįžo atgal. Ir vokiečių, ir švedų 
spauda džiaugiasi, kad nuga
lėjo žmoniškumas.

Klausimas, kodėl to žmoniš
kumo neparodė tie patys šve
dai tada, kai tiesiog per jėgą 
Sovietams buvo išduoti mūsų ir 
kitų pabaltiečių kariai, kurie, 
kovodami prieš bolševizmą, 
drauge kovės ir dėl jų krašto 
laisvės? Ir ar lygiai taip 
džiaugtųsi, jei savo sergančio 
sūnaus pasiryžtų panašiu būdu 
j Švediją aplankyti kuri nors 
motina tremtinė?

Kur St Lozoraitis su Vfiku 
derėjosi

Netoli Tuebingeno, tik už va
landos kelio geležinkeliu į 
Stuttgartą. yra toks Reutlinge- 
no miesčiukas su kokiais 60.- 
000 gyventojų. Prieš karą jis 
garsėjo tuo, kad Vokietijai bu
vo davęs ar ne 60 milijoninin- 
kų. kitaip tarus, išsimušęs į 
šios rūšies pirmąsias eiles.

J Lietuvos istoriją jis įėjo 
vad. “Reutlingeno susitari
mais”, kur geriausiame mieste
lio “Harmonie” viešbuty, re
zervuotame tik prancūzams, 
kur seniau vokiečiai negalėda
vo be specialaus leidimo net už

LIETUVIAI SAULĖTOJE FLORIDOJE

Muz. P. Stevens-Steponavičius

restoranų, tiek pragaištingų 
sporto arenų ir fatalių hipodro
mų. Tiesa, daug žavingų staig
menų, bet ir su skaudžiais re
zultatais.

Čia lietuviai ne svetimi
Ta garsi vasarvietė — tai 

tarsi koks modernaus supasau
lėjimo arba pragaištingo supa- 
gonėjimo sūkurys. Galėtum pa
manyti, kad čia nesusidursi nė 
su vienu lietuviu, neišgirsi gim
tosios kalbos, su džiaugsmu ir 
žavingumu nesiklausyti malo
nios lietuviškos .dainos. O ne- 
paslaptis, kad Miami gyvena a- 
pie šimtas lietuvių šeimų.

Žiemos metu lietuvių čia pri
važiuoja dar iš šiaurinių vals
tybių praleisti šiltąjį sezoną. Iš 
tikrųjų, jiems visiems rūpi ir 
Tėvynė, ir gimtoji kalba, ir tau- 
tiškasai veikimas. Kaip vietos 
lietuviai ir atvykę vasaroti pa
girdo, kad Miami lietuvių cho
ras ruošia koncertą sausio 27 
d., tuojau sukruto, suvažiavo ir 
susitelkė arti 500 lietuvių U- 
nion svetainėje pasiklausyti tų 
maloniai skambančių lietuviš
kųjų dainų.

Miami lietuvių choro 
koncertas

Lietuviškosios publikos ūpas 
tuojau pakilo, kai muz. P. Ste

eiti, derėjosi St Lozoraitis su 
Vliko Politinės Komisijos pa
siųsta spec. delegacija. Kaip 
žinoma, iš to nieko neišėjo, 
nors spec. delegacija ir nusiū- 
bavo j “šefo” pusę.

Dabar, kaip girdėti, norima 
pradėti iš naujo — atseit gal
vojama, “kaip surasti tokią 
formulę, kuri patenkintų vi
sus.” Kai kas pataria pasikviesti 
arbitru buv. JAV preiidentą 
Hooverį, kuris taip pat priartė
jo... prie Reutlingeno. nes bu
vo išrinktas šio miesto garbės 
piliečiu. Tuo tarpu negalėda
mas pats atvykti ir priimti tos 
rūšies diplomo, e.vprezidentas 
atsiuntė nuoširdų padėkos laiš
ką, kurį miestelio parlamentui 
perskaitė vyr. burm. Kalbfellis, 
visos Vokietijos parlamento 
Bonoje socialdemokratų frakci
jos narys, nuoširdus lietuvių 
draugas, atsilankąs ir į vasario 
16 dienos minėjimus.

Vos prancūzams užėmus 
Reutlingeną, kartą buvo rastas 
nušautas vienas prancūzų ka
rys. Už tą žmogžudystę buvo 
išsyk įsakyta sušaudyti 20 žy
mesnių vietos nacių, bet pas
kiau buvo nusileista ligi 4, ir 
tas įsakymas buvo įvykdytas. 
Kadangi kai kurių iš sušaudy
tųjų šeimos nariai ir šiaip buv. 
naciai pradėjo šnekėti, kad su- 
šaudytinų sąrašą įdavęs Kalb
fellis, kuris anksčiau nacių bu
vo kalintas kacete, tai šis, re
aguodamas prieš tos lūšies ne 
teisybę, pats įteikė pareiškimą, 
kad prieš jį būtų sudaryta byla 
ir šis reikalas kaip reikiant 
teismo organų išaiškintas. 
Teismas jį išteisino, tuo tik pa
tvirtindamas anksčiau kai ku
rių lietuvių jam pareikštus lin
kėjimus. Aukštesnė teismo ins
tancija taip pat išteisino kuni
gą. kuris buvo prie egzekucijos, 
bet, laikydamas išpažinties pa
slaptį, atsisakė teisme bet ką 
tuo reikalu paaiškinti.

vens - Steponavičiui vadovau
jant Miami lietuvių choras už
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Lietuviai nuo tos va
landos gyveno tautinio įkvėpi
mo ir žavingumo dvasia.

Tuo momentu susitelkę tau
tiečiai garsiais plojimais sutiko 
Lietuvos operos solistę A. 
Dambrauskaitę, kuri žaviai su
dainavo St. Šimkaus “Ko liūdi 
sesele’ ’ir “Oi kas sodai”. La
bai patiko visiems, tad pagar
sėjusi solistė turėjo vėl išeiti ir 
sudainuoti dar vieną ir kitą ža
vią dainą.

Po to Joan Siewicz puikiai 
skambino solo pianinu, o Meeta 
Sepp gražiai sudainavo solo iš 
operetės “Clivia.”

Maloniai skamba lietuviškos 
damos

Miami lietuvių choro vado
vas P. Stevens - Steponavičius 
įspūdingai padainavo solo iš o- 
peros Traviata ir “Pamylėjau 
vakar.” Jis labai patiko vi
siems, nes gausūs plojimai šau
kė jį dainuoti daugiau lietuviš
kų dainų.

Anita Navickaitė - Karns 
žaviai dainavo J. Gruodžio “Vi
sur tyla” ir “Aguonėlės.” Klau
sytojai nesigailėjo katučių, ir 
ji buvo vėl išsaukta. Ji yra tik
rai talentinga dainininkė, ku
rios laukia graži ateitis.

Lietuvos operos soliste A. 
Dambrauskaitė ir muzikas P. 
Stevens - Steponavičius gražiai 
dainavo duetą iš Mozarto ope
ros Don Giovanni ir Tallap- 
Kelpšo “Oi berneli vientury”.

Koncertas paliko gražų 
įspūdį

Dar būta ir kitų dainininkių 
su lietuviškomis dainomis, ku
rios žavėjo visus ir kurioms 
pianinu pritarė M. Tallat-Kelp- 
ša.

Lietuvos operos solistė A. 
Dambrauskaitė, muzikas P. 
Stevens - Steponavičius ir dai
nininkė Anita Navickaitė- 
Kams savo žaviai išpildytomis 
dainomis tikrai pelnė visų klau-

Žinios iš 
Kalifornijos 
SANTA BARBARA

• Santa Barbara yra už ko
kio šimto mylių nuo Los Ange
les, į šiaurę. “Didumo ji kaip 
Kaunas, tik su septyniais ki
nais ir teatrais ir penkiomis 
radijo stotimis” — rašo “Dar
bininkui” miįsų koresponden
tas. “Tas miestas būtų visai pa
našus į Kauną, jei Nemunas bū
tų Pacifikas, o lietuvių būtų 
daugiau negu keli. Dėlto išeina 
taip, kad artėjant Vasario 16, 
čia reikia vienai bitei piauti 
septynius vilkus, kaip toj pasa
koje , kur kalbama apie pasau
lio galą. O čia yra tik Amerikos

Pas Škotijos lietuvius
valdyba: pirmininkas — J.
Krikščiūnas, vicepirm. —J. Žy
la, kasininkas — M. Mikalaus-

Naujos draugijų valdybos
Su naujais metais Glasgovvo 

lietuvių draugijos išrinko nau
jas valdybas, suvedė savo vei
kimo apyskaitas ir persiorgani
zavo. Pirmiausia naujas valdy
bas išsirinko trys draugijos: 
Blaivybės, Šk. L. K. Moterų ir 
jaunimo “Aušros” dr-ja. Blai
vybės Draugijos valdyba su 
mažais pakeitimais perrinkta 
ta pati: pirmininkas J. Vaičiu
lis, vicepirm. vetoje J. Ber
noto išrinktas J. žyla, raštinin
kas J. Gužauskas, kasininkas— 
J. Šyvas.

Šk. L. K. Moterų Dr-jos 
valdyba perrinkta taip pat su 
mažais pakeitimais: pirmininkė 
—O. Navulienė, vicepirmininkė 
— K. Šneiderienė, raštininkė— 
vieton buvusios M. Bulkauskai- 
tės išrinkta A. Gužauskienė, 
kasininkė — B. Syvienė.

“Aušros” Dr-jos valdybą su
daro: pirmininkas — J. Gudai
tis, vicepirm. — A. Jovaras, 
raštininkė Z. Budvidaitė ir ka
sininkė — O. Juškevičiūtė. 
Prie “Aušros” Dr-jos organi
zuojama ir “Lietuvių Teatro 
Ratelis”, kuriam vadovauja A. 
Jovaras. Numato greit pastaty
ti “Aušros sūnūs”.

Parapijinės draugijos 
suvažiavimas

Šių metų pradžioje Messend, 
Lanarkshire apskr. įvyko me
tinis Lietuvių šv. Kazimiero Pa
rapijinės Draugijos suvažiavi - 
mas. Šios draugijos tikslas — 
išlaikyti lietuvi kunigą Škotijo
je (dabar yra du kunigai), ku
ris aptarnautų visų tikinčiųjų 
lietuvių dvasinius reikalus. Viso 
delegatų iš įvairų vietovių da
lyvavo 33. Draugija pereitais 
metais turėjo 736 narius. Iš 
surinktų pinigų ji negalėjo iš
laikyti abiejų kunigų, reikėjo 
paimti iš rezervų, esančių ban
ke. Išrinkta taip pat ir nauja

sytojų pagarbą. Muzikas P- 
Stevens - Steponavičius pagir
tinas, kad sukūrė Miami lietu
vių chorą, daug pasiaukojęs 
dirbo, kol išlavino ir ištobu
lino. Visi choristai aukojosi ir 
uoliai dirbo, nusipelnydami 
visuomenės padėkos ir pagar
bos. Be jų, A. Norris su žmona 
daug triūsė ir talkino. Taip pat
M. Paukštaitė.

Po koncerto tautiški šokiai, 
kuriems puikiai vadovavo L. 
Druži lauskaitė. Visiems kon
certas paliko gražų įspūdį.

• Sainata 

žemės pabaiga, toliau liūliuoja 
vandenys... Jie buvo plūstelėję 
ant šaligatvių ir kiek sudrėkinę 
tą sausą “beismentą”, bet ir 

'vėl apdžiūvo. Iš tos drėgmės 
su pavasariu prasikala žaluma. 
Ji čia kitokia negu kitur. Santa 
Barbaroje kas tik žalia, tai ir 
valgoma, kaip rojuje, kol užei
na kaitros ir nudžiūna. Tada 
prisimeni, kad Dievas įsakė val
gyti duoną iš prakaito... Tik 
čia ir jo nebūna. Karštoms die
noms prakaitas išdžiūsta dar 
po oda ir nespėja pasirodyti.”

• Vasario 16 tokioje vietoje, 
kur lietuvius reikia ant pirštų 
skaityti, tinka tiktai eiti pas ki
tus. Kun. Longinui Jankui rū
pinantis (jis čia jau trečius me
tus vikariauja Our Lady of 
Guadalope parapijoje) gautas 
radijo pusvalandis ir patiekia 
straipsnių vietos laikraščiams. 
Santa Barbara radijas prabyla 
apie Lietuvą pirmą kartą.

• Kun. Longinas Jankus,
skuodiškis, buvęs ilgą laiką Vo
kietijoje didžiausios tremtinių 
gimnazijos Hanau kapelionu, 
Santa Barbaroje pluša iš visos 
peties... tarp meksįkiečių ir a- 
merikiečių. Pastaruoju laiku 
dažnai yra kviečiamas į susi
rinkimus papasakoti apie tero
ristinį bolševikų darbą Lietuvo
je. Neseniai vieną jo prakalbų 
įsidėjo “Santa Barbara News- 
Press”, kurio tiražas siekia 60.- 
000. Laikraštis plačiai aprašo 
lietuvių trėmimus j Sibirą ir 
partizanines kovas su bolševi - 
kais. —t

kas, raštininkas — A. Dzidoli- 
kas; valdybos nariai: P. Balsy
tis, M. Glušauskas, M. Tamo
šaitytė; revizijos komisijos — 
J. Sarafinaitė, K. Savaniokas 
ir J. Venskūnas.

J. Butkevičius

KAS K^ SAKE
BUVUSI NELAIME VIRTO 

PAJAMŲ ŠALTINIU
Visu pagal Adrijos jūrą Ju

goslavijos pakraščiu paskuti
niaisiais metais buvo vietos gy
ventojų nelaimei privisę dau
gybė mažų, bet pavojingų gy
vačių, kurios sunaikina didelę 
dalį ir šiaip negausių jų gyvu
lių. Šios gyvatės įkandimas 
yra mirtinas avim, ožkoms, 
jauniems galvijams ir net žmo
gui, jei nėra greitos pagalbos. 
Bet dabar visoje Dalmacijoje ir 
Hercogovinoje vyksta plačiu 
mastu šių gyvačių gaudymas, 
ir jis teikia gyventojams nema
žų pajamų, nes už gyvą pa
gautą tokią gyvatę mokama li
gi 20 dinarų. Dalykai pasikeitė, 
kai Juogslavija sudarė su Va
karų Vokietija prekybos su
tartį ir tarp kitų dalykų buvo 
numatyta šių gyvačių ekspor
tas į Vokietiją. Iš jų nuodų 
Vokietijos fabrikai gamina 
vaistus. Kai kur šiuo gyvačių 
gaudymu verčiasi ištisos šei
mos ir kai kurie įgudę gaudyto
jai jų sugauna į dieną ligi pen
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ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS visiems prieinamu būdu 
nagrinėja įvairius tikėjimo klausimus, nušviečia svarbes
nius katalikų gyvenimo įvykius, aprašo Lietuvos kančias, 
duoda žinių iš plataus pasaulio bei tretininkų veikimo ir 
skleidžia šv. Pranciškaus dvasią.

Dabar pats laikas užsisakyti

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ 
ir paieškoti naujų skaitytojų.

PRENUMERATOS KAINA—METAMS 2 DOL.

Administracijos adresas: 1
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS 

Kennebuuk Port Maine

Lietuviai pasaulyje
ITALIJA

• Adomas Pupšys ir Algirdas 
Olšauskas, šv. Kazimiero kole
gijos auklėtiniai, sausio 20 d. 
gavo kunigystės šventimus ir 
atlaikė pirmąsias mišias. Iškil
mėse dalyvavo visi Romos lie
tuviai.

• Kun. B. Krištanavičius, jė
zuitas ,eilę metų dirbęs Popie
žiaus Labdarystės Komisijoje, 
išskrido į JAV.

• Vatikano radijas dažnai 
kalba apie Lietuvą. Neseniai 26 
kalbomis paskelbė apie Chica
gos lietuvių suruoštą šv. Kry
žiaus bažnyčioje šv. Valandą už 
tuos, kurie kenčia komunistų 
persekiojimus anapus geležinės 
uždangos. Taip pat visomis kal
bomis paminėjo ir Romos lietu
vių kunigų raštą, išsiuntinėtą 
visoms Jungtinių Tautų Organi
zacijos atstovams.

KANADA

• Ottawos apylinkėje sure
gistruota 94 lietuviai. Suaugu
siųjų 72, kiti — nepilnamečiai.

• Toronto kardinolas James 
McGuigan visoje savo vysku
pijoje įsakė vasario mėn. pra
vesti rinkliavas katalikų DP 
dvasiniams ir medžiaginiam 
gerbūviui kelti.

Pietų Amerika

• K. Čibiras - Verax parašė 
jau 100-tą straipsnių prieš ko
munistus į Urugvajaus dienraš- 
tį “EI Dia.” Jo straipsniai la
bai dažnai pasirodo ir Argen
tinos dienraštyje “EI Pueblo” 
bei Vehezuelos — “La Reli- 
gion”.

• Dr. J. Hermanavičius, dir
bąs tolimoje provincijoj, Vene- 
cueloj, valdžios įstaigų apdo
vanotas aukso medaliu už jo 
didelį pasiaukojimą teikiant 
med. pagalbą plačios apylinkės 
gyventojams/

kiasdešimt. Už jas gautas 1,- 
000 dinarų yra vidutinis Jugo
slavijos darbininko savaitės už
darbis.

Nepaprastas šaltis
Du šiaurės tyrinėtojai pasa

kojasi savo įspūdžius šiaurėje.
— Įsivaizduok, buvo toks šal

tis, jog vieną dieną mes nega
lėjome užgesinti žiburio, nes 
liepsna buvo įšalusi, — pasako
ja vienas.

— Tai dar nieko nuostabaus, 
— sako antrasis. — Pas mus 
buvo taip šalta, jog žodžiai iš 
burnos krito ledo gabalais. Mes 
juos turėjome atšildyti, kad 
susikalbėt galėtume.

Norėtų sužinoti

— Girdėjau, kad sugavote 
plėšiką, kuris praėjusią naktį 
buvo įsiveržęs į mūsų butą. Ar 
galėčiau su juo pasikalbėti?

— Kokiu reikalu?
— Nieko ypatingo. Norėčiau 

tik paklausti, per kur jis Įlindo, 
kad mano žmona jo nepama
tė.



vasanc 12,1952 5

DALGIS SUSIREMIA SU PIAUTUVU
kad tie nauji padargai yra nau-Šiuo atveju kalba eina ne a- 

pie sovietinį piautuvą, kuriuo 
Kremlius pjausto žmonėms gal
vas, bet apie tikrą žemdirbių 
įrankį. Juo dar ne taip senais 
laikais ir Lietuvoje žmonės 
piaudavo ne tik rugius, bet ir 
vasarojų. Tačiau jis paskuti
niaisiais laikais buvo ten likęs 
tik praeities liekana. Gauna
momis iš Lietuvos žiniomis, tik 
Sovietų “pažangiausia pasauly 
priešakinė tarybinė agrotech
nika” vėl privertusi žmones 
lipti ant aukšto, išsitraukti 
prieš kelias dešimtis metų ten 
užkištą piautuvą ir su juo išei
ti į kolūkių laukus “pertvarkyti 
gamtos.” Tačiau tuo laiku, kai 
Europoje ir Amerikoje dalgis 
jau didele dalimi yra savo am
žių atgyvenęs įrankis, plačiuo
se Azijos plotuose, kur kitados 
gimė mūsų šių dienų civilizaci
ja, šimtai milijonų žmonių savo 
laukų derlių doroja dar men
kučiais piautuvais. Maždaug 
astuoni šimtai milijonų žmonių 
paskutiniais laikais ir šiuose 
plotuose susipažino su automa
tiniais šautuvais, kulkosvai-
džiais, tankais ir kovos lėktu
vais, bet jų ūkio technika yra 
dar Egipto faraonų laikų lygy, 
nors tuo pačiu metu surinkti 
duomenys rodo,* kad apie mili
jardas pasaulio gyventojų gy
vena pusbadžiu, nes pasauly 
nepagaminama pakankamai 
maisto. Ypatingai Azijoje, kur 
vienoj kvadratinėj mylioj gy
vena 122 žmonės.

dingi ir baimė buvo visai nepa
grįsta. Tas dabar galima pa
stebėti Azijoje. Bet pamažu af
ganai pradeda įsitikinti, kad iš 
tikro tų europiečių atvežti į- 
rankiai yra puikus dalykas.

Dalgio “apaštalai” patys čia 
demonstruoja, kaip reikia su 
dalgiu piauti ir kiek greičiau 
darbą galima atlikti, kaip plau
nant piautuvu. Tuo tikslu jie 
važinėja iš kaimo į kaimą po 
visą kraštą ir visur parodo, 
kaip reikia dalgį įsitverti į ko
tą, kaip galąsti, kaip juo piau
ti, o po to parinktam kaimo gy
ventojui dalgį palieka. Šiam rei
kalui austrų dalgių fabrikai y- 
ra paskyrę tam tikrą kiekį dal
gių.

Gyvi pavyzdžiai afganams 
rodo, kad su dalgiu galima tą 
patį plotą nuplauti keturis kar
tus greičiau, kaip su piautuvu. 
Ir tai juos džiugina. Ligi šiol 
kas metai vasarą nuo sausrų, 
o žiemą dėl pašaro stokos ir 
•šalčių išstipdavo ligi 20,000 
brangių karakulinių avių. Tuo 
tarpu kalnuose tanki ir sultinga 
žolė užauga ligi 80 centimetrų

aukščio, tik nėra tiek darbo jė
gos, kad galima būtų piautu
vais jos pripjauti. Dalgio pagal
ba šis uždavinys būtų nesun
kiai įmanomas.

Dalgiui laimint prieš piautu
vą, žinoma, susidaro didesnė 
galimybė bent tinkamu kapliu 
pakeisti ligi šiol afganų naudo
jamą žemei purinti krapštiklį 
ir medinį arklą geležine žagre. 
Tie patys dalgio propagandinin
kai afganams jau pademonst
ravo, kad su geru kapliu galima 
nuo penkių ligi dešimties kartų 
tuo pačiu laiku daugiau žemės 
supurinti, kaip ligi šiol jų nau
dojamu krapštikliu.

Šis užsimojimas ateity nesi- 
ribos Afganistanu. Tai yra tik 
darbo pradžia. Jau Pakistanas, 
Indija, Egiptas ir kiti šio regio
no kraštai patys prašo, kad 
juose būtų pravesta panaši ak
cija. Dalgis turės būti nuneš
tas ir ten, kad sumažintų žmo
nių vargą ir palengvintų darbą. 
O kai dalgis jau bus nugalėjęs 
piautuvą, ateis laikas, kada ten 
ras vietos ir modemiškosios ū- 
kio mašinos, kurios padės šiems 
kraštam galutinai nugalėti 
šiandieninį atsilikimą ir pasiek
ti kitų civilizuotų kraštų gyve
nimo standartą.

Jaunimas dainuoja. “Ateities" klišė

JAUNOJI! ŽYGIAI
asi

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS

Šiuo dalyku paskutiniuoju 
metu susirūpino Jungt. Tautų 
Maitinimo ir Žemės Ūkio Orga
nizacija. Neišvengiamai reikia 
imtis kokių priemonių, jei nori
ma, kad tie milijonai bent il
gainiui išsikapstytų iš dabarti
nio savo skurdo ir tų kraštų 
neištiktų tikra katastrofa. Ir 
buvo imtasi. Į Afganistaną ir 
kitus Azijos kraštus buvo nu
vežta modemiškų amerikinių 
pjaunamųjų mašinų, traktorių, 
kombainų. Bet jie ligi šiai die
nai tebestovi Kabulo ir kitų 
miestų sandėliuose. Pasirodė, 
kad bandyta žingsnis didesnis, 
kaip kojos siekia. Ką čia gali
ma pradėti su traktorium, kur 
nedideli dirvų ploteliai apkasi- 
nėti grioviais? Ką gali pradėti 
šių plotų žemdirbys su moder
niška plaunamąja, kai jis dar 
dirba prieš tūkstančius metų 
naudotais būdais ir įrankiais? 
Nuo to pradėti pasirodė neįma
noma.

Šis dalykas privertė ko kito 
imtis. J Afganistaną buvo pa
siųsta vienas šveicarų agrono
mas su dviem jaunais austrais, 
kurie padarė bandymą supa
žindinti Azijos žmones ne su 
modemiškomis mašinomis, bet 
pirmiau su dalgiu.

Afganistanas dar tebėra 
kraštas piautuvo, medinės žag
rės ir menkučio krapštiklio že
mei purinti. Net tinkamas kap
lys čia dar nežinomas. Afganai 
yra gabūs ir darbštūs žmonės. 
Iš čia yra kilusios daugelio au
galų kultūrinės rūšys. Hindu- 
kušo atkalnėse priskaičiuojama 
apie šimtas įvairių javų rūšių 
ir apie aštuoniasdešimts rūšių 
vynuogių. Taip pat šio krašto 
gyventojai yra terasų statymo 
bei laukų drėkinimo specialis
tai. Puikūs jie ir sodininkai 
.Bet jų ūkio technika yra labai 
senoviška ir dalgio jie dar ne
žino.

Suprantama, kad čia su savo 
dalgiais pasirodę europiečiai iš 
pradžios buvo sutikti su nepasi
tikėjimu. Primityviuose kraš
tuose visuomet įvairios techni
nės naujienos pradžioje didelio 
pasitikėjimo nesukelia. Kitados 
su tokiu nepasitikėjimu ir Lie
tuvoje buvo sutikta geležinė 
žagrė bei geležinės akėčios. 
Daugelis kalbėjo, kad geležinis 
arklas užteršiąs žemę, ir nebe
galėsią augalai augti. Kiti vėl 
baiminosi, kad geležinės akė
čios perdaug išpurinančios lau
ką ir javų šaknys nebesilaiky- 
siančois dirvoje. Reikėjo ilges - 
nio laiko, kol buvo įsitikinta,

Audiniai iš aliejaus
Po ilgų tyrinėjimų dviem 

anglų mokslininkam pavyko 
sintetiniu būdu iš aliejaus pa
minti siūlus. Iš šių siūlų išaus 
ta medžiaga esanti ypatingai 
patvari, gerai skalbiama ir ne- 
siglamžo. Ji labai tinkanti dar
bo drabužiams siūti.

Keturios atmosferos zonos
įvairių modemųjų matavimo 

prietaisų, raketų, radaro ir 
balionų pagalba yra pavykę 
nustatyti, kad mūsų žemę supa 
keturios skirtingos atmosferos 
zonos. Ligi 10 kilometrų aukš - 
čio yra pirmoji tirščiausioji zo
na, vadinama troposfera. Stra
tosfera yra antroji zona, kuri 
apima sluogsnlį nuo 10 kilom, li
gi 100. Trečioji zona, vadinama 
ionosfera, yra tarp 100 ir 120 
kilom, nuo žemės. Joje vyksta 
elektromagnetiniai šviesos e- 
fektai. Exosfera yra paskutiny
sis sluogsnis, kuris siekia ligi 
1600 kilom, nuo žemės pavir
šiaus. Čia oras jau taip retas, 
kad nebesusidaro garso bangos. 
Šūvis čia jau būtų visai nebe
girdimas.

Palaistys Afrikos dykumas
Kai įvairiose pasaulio šalyse 

bandymai sukelti dirbtinį lietų 
gerai pavyko, šiuo dalyku ypa
tingai susidomėjo Afrika, kur 
daug kur lietaus labai trūksta. 
Jei pasirodytų įmanoma tas 
perdaug sausas sritis šiuo būdu 
sudrėkinti, Afrikai galėtų pra
sidėti visai nauja epocha.

Pirmuosius šios rūšies ban
dymus atliko prof. Langmuir 
Kenijoj. Kadangi čia debesys 
yra paprastai aukščiau, kaip 
5,000 metrų, paleisti į juos ati
tinkamų chemikalų dujas nuo 
žemės pasirodė neįmanoma. 
Bet vietoj to pavyko panaudo
ti balionus, kurie yra su sprog
stamu užtaisu ir turi delsiamąjį 
degtuvą. Pakilę į reikiamą 
aukštį, šie balionai sprogsta ir 
paskleidžia lietui sukelti reika
lingus chemikalus. Bandymai 
laikomi gerai pavykusiais ir 
šioj srity bus dirbama toliau.

Naujas nuostabus vaistas
Pranešama, jog švedų prof. 

G. Thorsen pavykę pagaminti 
naują didelės reikšmės vaistą, 
kuris pavadintas Dextran var
du. Jis esąs-pagamintas iš cuk
rinių nendrių ir leidžia tikėtis, 
kad jo pagalba gali atkristi 
kraujo transfuzijų reikalas. Jis 
Švedijos gydytojų yra vartoja
mas ir pasirodė, kad visai 
trumpu laiku iš jo pasigamina 
kraujas. Be to, vartojant šį 
vaistą, visai nelieka pavojaus, 
kad gali būti panaudotas ne tos 
grupės kraujas. Prof. Thorsen 
pareiškė, kad dar jam pačiam 
daugelis šio vaisto veikimo pa-

slapčių nėra paaiškėję. Bet jau 
pavykę juo išgelbėti nemaža 
žmonių gyvybių.

Ar žinot, kad...
—■ Kinijoj jau prieš 5,000 

m. netoli dabartinio Peipingo 
buvo dideli botanikos sodai ir 
prie jų sodininkystės mokyk
los. Europoje pirmieji botani
kos sodai buvo įkurti tik 1340 
m. Salemo ir Venecijoj.

— Oaxaca, Meksikoj, suras
tas pelkinis kiparisas, kuris tu
ri 7,000 metų. Ligi šiol žinomas 
seniausias medis buvo 5,000 m.

IŠ STUDENTŲ
Visi Nevv Yorko universite

tuose studijuoją studentai, no
rėdami suartėti, arčiau susipa
žinti, kartu ir atgaivinti senas 
studentų tradicijas, vasario 22 
d. (nedarbo diena), Alliance 
Hali, 1995 Grand St., Brookly— 
ne rengia Initium Semestri. Tai 
semestro pradžios šventė, kuri 
Lietuvoje visada būdavo kuo 
triukšmingiausiai visų korpo
racijų, draugijų švenčiama. 
Šiuo laiku kaip tik visuose uni
versitetuose prasidėjo naujas 
pavasario semestras.

• Aušra Bendoriūtė, ką tik 
baigusi pirmąją gimnaziją 
(high school), įstojo į Brook- 
lyno College, kur studijuos 
anglų literatūrą. Šalutine šaka 
numato studijuoti žurnalistiką.

• Rožė šomkaitė pirmoji ga
vo “Free Europe” stipendiją sa
vo studijoms tęsti, nes jos iš 
visų paduotų prašymų, buvo 
geriausi pažymiai.

GYVENIMO
Studentus į kalėjimą. Ryti

nėje Vengrijoje yra įsteigta 
koncentracijos stovykla reži
mui neištikimiems studentams. 
Stovykloje yra labai blogos są
lygos. Šiuo metu yra uždaryta 
270 studentų.

Italų Katalikų Socialinių Sa
vaičių Komitetas skelbia, kad 
šių metų socialinė savaitė įvyks 
rugsėjo 21-27 d.d. Studijų te
ma: “Įmonė šių laikų ekonomi
joje.”

Nauji studentų skautų vada
vai Bostone. Šiems metams 
Bostono Akad. Skautų Sąjū
džio skyrius išsirinko naujus 
vadovus. Stud. skautams vado
vaus senj. Gr. Čaplikaitė, o 
stud. skautams - vytiečiams — 
senj. A. Treinys. Iki šiol šiam 
skyriui sėkmingai vadovavo fi- 
list. vet. gydytojas K. Kaspera
vičius ir senj. Aid. Labuckaitė.

Iš atetininkų gyvenimo
Chicagoje. čia gyvenantieji 

“Šatrijos” Meno Draugijos na
riai š. m. sausio 20 d. atgaivino 
savo veiklą. Po šv. mišių, ku
rias laikė T. J. Borevičius, S. 
J., šatrijiečiai susirinko prie 
jaukaus pusryčio stalo, pasida
lino mintimis ir aptarė tolimes
nę veiklą. Sudaryta valdyba iš 
Č. Grincevičienės, D. Lipčiūtės- 
Augienės ir K. Žoromskio.

Čia reikia prisiminti, kad 
“Šatrija” buvo sutelkusi visus 
katalikus studentus meno mė
gėjus ir rašytojus. Joje pradėjo 
reikštis: J. Paukštelis, B. Braz
džionis, A. Maceina, J. Brazai
tis, K. Bradūnas, Nyka Niliū- 
nas ir kiti.

• Studentų At-kų Draugovė 
sausio 26 d. turėjo susirinki
mą, kur Ged. Galva skaitė pa
skaitą “Lietuviškosios inteli
gentijos tipai”. Paskaita susi
laukė gyvų diskusijų. Susirin
kime dalyvavo ir “Ateities” re
dakcijos narys J. Baužinskas ir 
iškėlė “Ateities” aktualius rei
kalus.

• Naujai Moksleivių Ateiti
ninkų Centro Valdybai, kuri 
dabar yra Chicagoje, pareigas 
perdavė J. Baužinskas ir V. Vi- 
gantas.

• Naujoji MAS V. Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas Adomas Viliušis, buvęs 
iki šiol Chicagos Studentų At- 
kų Draugovės pirmininkas.

Bostonas. Moksleivių ateiti
ninkų kuopa sausio 13 d. šven
tė savo metinę šventę. Pamal
das laikė ir pamokslą pasakė 
dvasios vadas kun. A. Kontau- 
tas. Parapijos salėje įvyko iš
kilmingas aktas, kurio metu 
sveikinimo žodžius pasakė 
prel. Urbanavičius, kun. A. 
Kontautas, Lietuvos Vyčių, 
skautų ir kitų at-kų kuopų va
dai. Kuopos globėjas dr. J. Lei- 
monas priėmė naujų narių iš
kilmingą pasižadėjimą. Po to 
buvo meninė programa ir šo
kiai. Kuopai gražiai vadovauja 
Romualdas Leimonas.

Clevelandas. Sausio 27 d. at
eitininkai turėjo pamaldas už 
a.a. prof. Stasio Šalkauskio vė
lę.

Brooklynas. Moksleiviai atei
tininkai susilaukė naujo kuopos 
globėjo A. Bendoriaus.

• Visi New Yorko ir apylin
kės ateitininkai Užgavėnių pro
ga vasario 23 d. rengia blynų 
vakarienę Angelų Karalienės 
parapijos salėje — Ateitininkų 
Ramovėje.

• “Ateities” žurnalu susido
mėjo prof. Sennas, profesoriau
jąs Philadelphijoje. Jis atsidė
jęs seka “Ateities” kalbos sky
rių, kurį tvarko L. Dambrū- 
nas.

• Vasario mėn. “Ateities”2 
numeris jau greit pasirodys 
spaudoje. Jis talpina daug įdo
mios medžiagos, skirios vasa
rio 16 dienos progai, beletris
tikos ir įvairių straipsnių.

SKAUTŲ PASTOGĖJE

“SOVIETŲ
Rytų bloką dabar sudaro 

milžiniškas kalėjimas, kurį tik 
užminuotos sienos palaiko. So
vietų Sąjunga yra didžiausių 
paslapčių kraštas, o tą paslaptį 
sudaro begalinis žmonių skur
das. Sovietų Sąjunga gyvento
jų skurdą labai slepia nuo Va
karų pasaulio, todėl taip ir bi
jo, kad niekas nepabėgtų. Nė 
didžiausi pavojai, nė užminuo
tos pasienių užtvaros žmonių 
nesulaiko. Galimas daiktas, kad 
tam Rytų pragare pasiliktų tik 
patys jo kūrėjai, o visi kiti 
žmonės išbėgtų, jeigu būtų ga
lima. Kokiam Vakarų krašte 
sienos taip saugojamos? Yra 
dvi Sovietų Sąjungos darbinin
kų grupės: vadinami “laisvieji” 
ir tikri vergai, kuriuos Sovietų 
despotai laiko koncentracijos 
stovyklose, versdami dirbti 
sunkiausius darbus. Už darbą 
vergai negauna atlyginimo. Bet 
ir “laisvasis” Sovietų darbinin
kas toli gražu taip negyvena 
kaip Vakarų darbininkas. Va
karų pasaulio darbininkų teisės 
ir interesai Profesinių Sąjungų 
yra atstovaujami ir ginami, tuo 
tarpu Sovietų Sąjungos Profe- 
Jesinės Sąjungos sudaro val
džios įrankį, kuriuo darbinin
kas spaudžiamas didinti darbo 
našumą. Sovietų darbininkui 
uždrausta keisti darbovietę.

ROJAUS” DARBININKAI
Dr. V. Vilkajiškis

Darbininko pasišalinimas iš 
darbovietės taip pat smarkiai 
baudžiamas. Smarkiai suvaržy
tas ir laisvalaikis, kurį darbi - 
ninkas priverstas išnaudoti po
litiniam “auklėjimui”. Atsižvel
giant į nepaprastai aukštas 
maisto produktų ir drabužių 
kainas, Sovietų darbininkas 
gyvena pusbadžiu ir apiplyšęs.

Šitoks Sovietų Sąjungos dar
bininko apiplėšimas ir nužmo
ginimas dabar pradedamas ir 
Rytų Europos satelitų kraštuo
se, kurie taip pat apšviesti 
“liaudies demeieratijų” saulės. 
Štai, pav., Rumunijos valdovų 
įsakymas: “stiprinti darbinin
kų discipliną ir tuo būdu už
tikrinti produkcijai reikalingą 
darbo jėgą.” Vadinasi, vyriau
sias bolševikų tikslas yra dar
bininko kaip darbo jėgos išnau
dojimas — darbininkas nelai
komas žmogumi, o tik darbo 
jėga. Rusijos satelitų darbinin
kai, tarnautojai, inžinieriai ir 
technikai darbovietę gali pa
keisti tik tada, kada sutinka 
darbo įstaigos. O toks sutiki
mas beveik neduodamas. Dar
bas nutraukiamas tik tada, ka
da pasibaigia darbo sutarty 
numatytas laikas arba darbi-

ninkas pristato valdiško gydy
tojo sveikatos pažymėjimą, 
kad tolimesniam darbui netin
kamas. Darbininkas, be įstai
gų leidimo pasišalinęs iš darbo, 
negali būti priimtas kitose dar
bovietėse.

Darbininkų diselipiiną palai
ko policijos jėga. Policija turi 
visų darbininkų kartotekas. 
Pirmą kartą savo noru pasiša
linęs iš darbovietės darbinin
kas baudžiamas vien|4 metų ka
lėjimu.

Lš kitos pusės Sovietų Są
jungos ir satelitinių kraštų dar
bininkas, tarnautojas, inžinie
rius ar technikas, gali būti 
prievarta perkeltas iš vienos 
darbovietės į kitą. Labai smar
kiai baudžiami kalėjimu gydy
tojai. kurie stengiasi užtarti 
darbininką, išduodami kiek 
lengviau susirgusiam sveika
tos pažymėjimą. Tuo būdu ir 
vadinamieji “laisvieji” Sovietų 
darbininkai yra tikri darbo 
vergai — kietai pririšti prie 
darbovietės.

Išnaudodami darbininkų jė
gas, bolševikų valdovai sten
giasi visą pasaulį paversti bar
bariškiausios diktatūros kolo
nija. Darbininkų streikai laiko
mi priešvalstybiniais, dėlto 
griežčiausiai uždrausti. Už 
streikus numatytos sunkios ka
lėjimo bausmės.

Bolševikų propagandinės o- 
fensyvos laikas jau baigiasi. 
Laisvasis Vakarų pasaulis nuo 
bolševizmo jau beveik išgydy
tas — niekas bolševikais nebe
tiki. Dabar ateina laikas, kada 
bolševikai vėl turės užsidaryti 
savo vergijos kiaute. Bolševiz
mas bijo šviesos, dėlto jis taip 
ir slepia savo žmonių skurdą.

Komjaunuoliai skautiškose 
uniformose. Pereitų metų pa
baigoje iš sovietinės Vokietijos 
į Vakarinės Vokietijos sritis 
slaptai prasiskverbė apie 3000 
(Frei Demokratische Jugend”) 
organizacijos narių (komjau
nuolių. Jos dėvi visai panašią 
uniformą, kaip ir vokiečių 
skautų. Be to turi FDJ pasus, 
kurie taip pat mažai kuo ski
riasi nuo skautiškųjų. Šių FDJ 
narių tikslai yra šnipinėti Va 
karinėje Vokitijoje. Buvo imta
si priemonių šiais žailngai in
filtracijai sustabdyti, kad nebū
tų sukompromituotas skautų 
vardas. Visi BDP (Bund Deut- 
scher Pfadfinder) skautų vie
netai yra dėl to perspėti.

Kaip matome, komunistai 
stengiasi savo nuodais užnuo
dyti vokiečių jaunimo sielas, 
nesiskaitydami su bet kokiomis 
priemonėmis. Nežiūrint visa 
to, skautybės idėja vokiečių 
tarpe skleidžia gražius žiedus. 
Šiuo metu vokiečių skautų vy
riausias skautininkas yra Ka
jus Roller, kuris yra taip pat 
didelis lietuvių skautų bičiulis.

Diepholzo vokiečių CP (Chris- 
tische Pfadfinder) skautai sau
sio 15 d. dalyvavo Aušros tun

to sueigoje, o sausio 19 d. lie
tuvių skautai juos revizitavo. 
Dviejų tautų skautai rate prie 
laužo išgyveno kelias nepamirš
tamas valandas.

Skautas išgelbėjo traukinį.
Šiomis dienomis dėl dvylikos 
metų skauto John E. Hovve, 
Wellesley, Mass., pastabumo 
buvo išvengta didelės geležin
kelio nelaimės. Jis pastebėjo,, 
kad pradėjus Boston-Albany 
ekspresui, tame ruože atsiskyrė 
vienas bėgis. Jo skubiai per
spėta geležinkelio tarnyba, nu
kreipė paskui ateinantį 60-ties 
vagonų traukinį kitu keliu ir 
išvengė sunkios katastrofos. 
Už šį žygį skautas buvo apdo
vanotas $100 bonu ir pavėžin
tas dizelio garvežiu.

Iškilminga Bostono skautu 
sueiga. Nepriklausomybės šven
tės proga, Bostono “Baltijos” 
Skaučių ir Bostono Skautų vie- 
tininkijos vasario 16 d. 4 vai. 
p.p. Lietuvių Ramovėje, šaukia 
iškilmingą sueigą. Po sueigos 
ten pat bus skautiškas laužas, 
į kurį skautų-čių tėvai, bičiu
liai ir lietuviškasis jaunimas 
maloniai kviečiami atsilankyti.

R. K.

VALGIAI PIGOS, SKRUOSTAI LYGOS,— 
NORA NUOTAIKOS BE KNYGOS!

Taip skundžiasi tūlas tautietis, nežinodamas, kad VENTOS nau
jausi leidiniai:
A. Vaičiulaitis, “VALENTINA”, puikiausias lietuviu kalboje

romanas, tik ................................................................................... $2.00
A. Baronas, “2VAIG2DES IR VEJAI”, novelės................  $2.00
A. Sabaliauskas, "NUO IMSRĖS LIGI ORINOKO", misionie

riaus nuotykiai svetimose šalyse .................................................... $2.50
V. Jonikas, "SIELVARTO RAUDOS” $1.00

Gaunama paštu, prisiuntus pinigus už pasirinktas knygas šiuo adre
su: Mr. V. Jonikas, 282 Front St.. Brooklyn 1, N. Y.

J. DAGYS Mokiniai

(granitas)

Kvečiame pačiam įsigyti ir ligoniui tautiečiui Vokietijoj J 
užsakyti įdomiausią apie Fatimą knygą, kuri išversta net 
į 7 svetimas kalbas. u

MARIJA KALBA PASAI L1UI
264 pusi., 18 paveikslų, kaina 2 dol. !!

Užsakymus siųsti šiuo adresu: i
FATIMOS KNYGA, 122 Canton St., Stoughton. Mass. ♦ 

į_ _ *
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• Vysk. V. Brizgys šiomis 
dienomis grįžta iš kelionės po 
Venecuelą ir vasario 17 d. Chi
cagoje. šv. Kryžiaus bažnyčio
je Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties proga lai
kys iškilmingas pamaldas. Pa
maldas ruošia Amerikos Liet. 
Bendruomenės Chicagos sky
rius.

• PreL P. Juras, Latvrence. 
Mass.. šv. Pranciškaus parapi
jos klebonas ir ALRKF iždinin
kas. šiomis dienomis guli Bon 
Secours ligoninėje, kur jam pa
daryta operacija.

• Liet. Bendruomenės LOKo 
vykdom, prezidiumo posėdis į- 
vvko vasario 7 d. \Vaterbury. 
Liet. Bendruomenės statuto 
tekstas galutinai vykdomojo 
prezid. priimtas. Antradenį. 
vasario 12 d. LOKo ptrm. prel. 
J. Balkūnas Chicagoje turės pa
sitarimą su kitais LOKo nariais 
ir patieks priimtą statuto teks
tą aprobuoti. Vasario 20 d. LO
Ko vvkd. prezid. turės posė
dį ir. jeigu bus reikalo, padarys 
galutinus statuto išlyginimus ir 
paskelbs visuomenei. Taip pat 
pradėti žygiai Connecticut val
stybės įstaigose statutui įregis
truoti.

Lietuviai pirmieji moksle. Jo
kūbas Gediminskas, tremtinys, 
vasario 4 d. Tech universitete, 
architektūros fakultete, baigė 
semestrą pirmuoju studentu. 
Sausio 30 d. Pitt universitete, 
kurį baigė 500 studentų, diplo
mas su aukščiausiu pagyrimu 
teko Pranui Baltakiui.

Sunkiai susirgo M. Demen- 
tavičienė. kuriai įlūžo nugar
kaulis bedirbant sunkų darbą. 
Paguldyta Wilkinsburgo ligoni
nėje.

Posėdžiavo vasario 1 d. Vy
čių 19-tos kuopos valdyba. Po
sėdyje aptarė žiemos sezono 
parengimus ir tolimesnę veik
lą.

Gražios išleistuvės muz. Z. 
Nomeikai įvyko Dangun Žengi
mo parapijoj pas solistą Puško- 
rių.

Prof. K. Pakštas praeitą sa
vaitę buvo išvykęs į Čikagą.

Nauja vargonininke šv. Ka
zimiero parapijoj pakviesta 
Miss Mary Zink. kuri ilgus me
tus yra vargoninikavusi šv. 
Barboros parapijoj. Bridge- 
ville. Pa.

K. Pakštas pasakys kalbą per 
Lietuvos Vyčių vedamą radijo 
valandą iš \VLOA radijo sto
ties Braddocke.

Girtinas sumanumas, šv. Ka
zimiero parapijos sodalietės, 
vadovaujamos A. Bacvinskai- 
tės. sekmadieniais pardavinėja 
pyragaičius, kuriuos parapijie
čiai išėję iš bažnyčios mielai 
perka.

Susižiedavo Edvardas Na
vickas su Beriana Keraityte. 
Vestuvės numatytos liepos 5 d.

Dekoruojama šv. Kazimiero 
bažnyčia. Darbas norima baig
ti iki Vyskupo vizitacijos, kuri 
įvyks balandžio 3 d.

Homestead. Pa

• G. Galva. Amerikiečių Pa- 
baltiečių Komiteto pirmininkas, 
paruošė naują organizacijos 
statutą. Statutą jau priėmė lat
viai ir estai. Liet. Bendruomenė 
į šį komitetą paskyrė G. Galvą. 
P. Mačiulį ir J. Paplėną. lat
viai — L. Ventą. J. Kalnišą ir 
K. Dzirkalį. Estai tuo tarpu sa
vo atstovų nėra pristatę.

• Laisvosios Europos Komi
teto stipendijas gaus 10 lietuvių 
studentų, studijuojančių JĄV 
universitetuose. Pirmieji penki 
stipendijas jau gauna nuo va
sario 2 d., o kiti vėliau gaus. 
Stipendininkais parinkti studi- 
uojantieji realiuosius mokslus.

• Maj. Al. Lukas, Amerikos 
lietuvis, aviacijos universitete 
studijuoja komandavimo ir ge
neralinio štabo kursą.

• Bronius Jonušas, buvęs 
Kauno policijos dūdų orkestro 
dirigentas ir tremtyje Hanau 
stovykloje "Dainavos” ansam
blio vadovas, persikėlė gyventi 
į Chicagą.

• Polyna Stoska. op. solistė, 
lapkričio 24. 1951. Philadelphi- 
joj ištekėjo už Felix Ehren.

Vasario 16-tos minėjimas j- 
vyks sekmadienį, vasario 17 d.. 
4 vai. po pietų. Liet. Piliečių 
klubo salėje. South Side. Visi 
lietuviai kviečiami kuo skait
lingiausiai dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės 34-tųjų me
tinių šventėje. Ta proga prof.

Y'isuomenininkų vestuvės

šeštadienį, vasario 2 d. kun. 
E. Vasiliauskas mūsų bažnyčio
je sutuokė Petrą Galinį su Iza
bele Puskunigiene. Vestuvių 
pokylis įvyko Dūke restorane, 
kuriame dalyvavo jaunavedžių 
plati giminė ir daug svečių.

Iz. Puskunigiene - Galinienė, 
čia gimus ir augus lietuvaitė, 
yra labai uoli veikėja parapi
joje ir visose draugijose. Linki
me daug laimės naujame gyve
nime ir tikimės, kad ir ateityje 
Ponai 
uoliai 
kime.

Vasario 16-ji
lietuvių laisvės šventės diena. 
Prieš 34 metus po ilgų amžių 
vergijos Lietuva pasiskelbė 
laisva ir nepriklausoma. Tą iš
kilmingą nepriklausomybės pa
skelbimo aktą reikėjo kardu at
kovoti ir krauju aplaistyti. 
Garbingieji Lietuvos sūnūs tai 
atliko ir tauta džiaugėsi laisve. 
Bet šiandien vėl tauta kenčia 
priespaudą ir tai daug žiaures
nę negu tada. Vienok tautos at
gimimo dainiaus žodžiai tebe
skamba mūsų ausyse — “Mai
nos rūbai margo svieto, silpnas 
kelias, tvirta griūva”.... — ir 
tai duoda vilties tikėti, kad... 
“vienok Lietuva juk atbus gi 
kada, neveltui ji tiek iškentė
jo.”

Laisvas pasaulis jau išgirdo 
kančios ir pagalbos šauksmą 
žmonių iš anapus geležinės už
dangos. O mes laisvi Amerikos 
lietuviai privalome nenuleisti 
rankų ir vis vieningiau, vis 
ryžtingiau kelti balsą už laisvę 
mūsų tautos, už mūsų brolių 
ramų gyvenimą savo tėvų že
mėje.

Tad visi esame giliai įparei-

goti uoliai dalyvauti vasario 16- 
sios minėjime. J minėjimą pri
valo susirinkti ne dešimtys, ne 
šimtai .bet tūkstančiai garbin
gų tautos sūnų, kurie naudoja
si šio krašto laisve ir myli sa
vo tėvynę, žino ir girdi savo 
brolių kančias. Tik vieningas 
darbas ir nuoširdi auka pri
vers išgirsti mūsų balsą.

Minėjimas įvyks vasario 17 
d., sekmadienį, 6 vai. vak., šv. 
Juozapo parapijos salėje. Pa
grindinę kalbą pasakys prof. 
K. Pakštas. Bus ir daugiau 
kalbėtojų, bus priimtos rezoliu
cijos ii turtinga meninė prog
rama.

A. L. TARYBOS 
Waterbrio skyrius

Mirė
Butnoras, palaidotas 
d. iš šv. Juozapo par.

Vincas 
vasario 1 
bažnyčios Kalvarijos kapinėse.

A. Mikalauskas, 37 met. am
žiaus, mirė sausio 31 d., palai
dotas iš šv. Juozapo par. baž
nyčios Kalvarijos kapinėse.

MIAMI, FLA.

WORCESTER,
Bolševikuojančių “Sudrumsta 

širdis” Worcestery

Amerika yra tikrai laisvės 
kraštas, čia net svetimos vais
tytas agentams nemaža laisvės 
yma knistis po šio krašto pama
tais. Jie sugeba neretai suvilio
ti ir nekaltus, bet nedaug besi
orientuojančius žmones.

Neseniai VVorcestery, Endi- 
cott gatvėje esančiame lietuvių 
klube. įvyko vaidinimas “Su
drumsta širdis”. Jį ruošė vieti
niai komunistai. Buvo svečių ir 
iš tolimesnių vietovių. Gaila 
žiūrėti, kai į šitokius parengi
mus susirenka žilagalvės mote
rys. senukai ir paaugliai. Aiš
kiai matosi, kad ši publika ne- 
siorientuoja. kam jie savo pini
gus aukoja ir ką remia. Prog
ramą atliko Sietyno ir Aido

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKI S, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS t VAL POPIET. —WWRL 16M kc

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangonas transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos. muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t Vestuvės.

STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

495 GRAND

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

V. CBAREVICTVS 
Pranešimų Dir.

Galiniai lygiai taip pat 
reikšis lietuviškame vei-

As-
N.

ma-

Senas pažįstamas

M A S S
ir vaidintojų grupė. Išchorai

programos dalyvių pavardžių 
galima spręsti, kad jie priklau
so ne vien lietuviškai visuome
nei.

Chorai ir vaidintojai progra
mą išpildė labai nevykusiai. Vi
sa nuotaika atatiko pavadini
mui. Buvo jaučiama, kad jų vi
sų yra tikrai sudrumsta širdis. 
Scenoje visi jautėsi, kaip su
gauti ir darą didelį nusikalsta
mą darbą. Atrodė, kad sarma- 
tijosi publikos. Galima buvo 
aiškiai jausti, kad raudonųjų 
garbintojai bijosi viešumos ir 
nyksta publikos pritarimas jų 
veiksmams. Lietuviai patrijotai 
tikisi, kad neužilgo ateis lai
kas. kada tėvynės išdavikai ne
ras sau pritarimo ir jų paren
gimų lankytojai susipras ir ne- 
parems jų išdavikiško darbo.

Rengėjai dažnai dangstosi 
nekaltais vardais ir šiame klu
be daro parengimus “Laisvės 
dukterų”, “Laisvės 
“Darbininkų klubo”
nekaltais vardais, bet jų tikslas 
yra aiškus-lietuvių komunistų 
naudai iš nesiorientuojančių 
padėtyje pasirinkti sau pinigė
lio. Jau atėjo laikas atmerkti 
visiems akis ir savo sunkiai už
dirbtais pinigais neremti tų. ku
rie garbina mūsų brolių žudi - 
kus ir tėvynės pavergėjus. Tik 
susipratusi visuomenė, boiko
tuodama panašius parengimus, 
privers juos susilikviduoti. Mū
sų tėvynės kančios turėtų pa
drąsinti visus pareikšti protestą 
prieš tuos, kurie jų neno
ri matyti, o savo išdavikiš
kiems tikslams siekti dangstosi 
nekaltais vardais.

Senas worcesterietis

Miami lietuviai minės 
Vasario 16

Miami Lietuvių Organizacijų
Vienybė iškilmingai minės 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Vasario 16 akto paskelbimą 
penktadienį, vasario 15 d., 7:30 
vai., Miami P. Benevolent 
sociation svetainėje, 2300 
W. 14th St.

Ta proga kalbės miesto
yoras Senerchia. Meninę dali 
atliks Miami lietuvių choras, 
muziko P. StevensSteponavi- 
čiaus vadovaujamas. Progra
moje dalyvaus ir Liet. op. solis
tė Antanina Dambrauskaitė.

Vasario 17, sekmadienį, 12 
vai. Corpus Christi bažnyčioje į- 
vyks iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą, pamokslas, ir palai
minimas šv. sakramentu, 
lietuviai bendrai sugiedos 
tuvos himną.

Miami lietuviai atsidėję
šiasi visose iškilmėse uoliai da
lyvauti.

— Lietuvos operos solistės 
Antaninos Dambrauskaitės 
muzikalis vakaras su žavia 
programa įvyks kovo 1 d. U- 
nion svetainėje, 3350 N. W. 7th 
Avenue.

Kovo 7 ir 8 dd. bus Tautų 
Festivalis Bayfront Parke, ku
riame dalyvaus Miami Lietuvių 
Choras ir lietuvių tautinių šo
kių grupė. A. T.

Visi
Lie-

ruo-

NASHUA, N. H.
Balfo vajus Nashua šv. Kaži - 

zimiero lietusių parapijoje 
pasibaigė

Pinigų iš viso surinkta $219.- 
87. Rūbų ir avalinės surinkta 
595 svarai.

Prieš Kalėdas Balfo atstovui. 
J. Valaičiui, įteikta $41.50. Už 
rūbų nusiuntimą į BALF cent
rą. Brooklyn, N. Y., sumokėta 
25 dol. Likusieji 153 dol. ir 37 
centai vasario 7 d. pasiųsta Bal
fo centrui.

Stambiausia auka, 70 dol. 
gauta iš bažnytinės rinkliavos, 
kurią gerb. klebonas kun. J. 
Bucevičius leido padaryti sau
sio 13 d. per visas šv. mišias.

Nuoširdžiausia padėka pri
klauso gerb. kleb. kun. J. Bu- 
cevičiui už leidimą padaryti 
rinkliavą ir už leidimą vajų 
garsinti bažnyčioje. Taip pat 
nuoširdžiai dėkoju visiems 
tiems, kurie aukojote pinigais 
ir rūbais. Dėkoju rinkikams, 
būtent, J. Tamulioniui, St., P. 
Savickui. P. Stončiui ir A. Pus- 
vaškiui, kurie, nors ir pavargę, 
po darbo ėjote pas žmones, 
rinkdami pinigus.

Dėkoju padėjusiems
kuoti rūbus P. Savickui ir A. 
Utkai.

Kun. A. Vainauskas, 
Vajaus pirmininkas

supa-

sūnų”, 
ir kitais

LIETl'VISKA DAINA LINKSMINA SAVO GERADARE
Buvusios tremtinės lietuviška daina linksmina savo geradare J. Pi

voriūniene jos vedybinio gyvenimo auksinio jubilėjaus proga.

I

Iš BALFo SKYRIŲ VEIKLOS
Paskuntiu metu BALFo sky

riuose prasidėjo gyvesnė veik
la. Daugelyje vietovių praveda
mi vajai rūbams ir pinigams 
rinkti. J. Valaitis, buvęs Balfo 
įgaliotinis Europoje, lanko sky
rius ir organizuoja aukų va
jus. Visur sutinkama gerašir
džių lietuvių, kurie gerai su
pranta savo brolių likusių Vo- 
kitijoje vargą ir įvertina Balfo 
pastangas jiems padėti.

Lewiston, Maine 
vienam šalčiausių, storai snie
gu užpustytam, Amerikos mies
te yra nemaža geros širdies lie
tuvių. Jie atsiminė Gauttingo 
sanatorijoje, Vokietijoje vargs
tančius lietuvius ligonis, jiems 
surinko 13.00 dol. aukų ir at
siuntė Balfo centrui, kad per
siųstų nelaimingiesiems.

Haverhill, Mass.
Balfo 59 skyrius padarė ekstra 
rinkliavą ir centrui atsiuntė 
50.00 dol.

Manchester, Conn.
lietuviai seniai žinomi savo ge
raširdiškumu, šiuo atveju pri
siuntė 91,50 dol.

Hartford, Conn.
Balfo ir Alto skyriai veikia 
bendrai, šiems metams išrink
ta nauja valdyba: pirm. J. 
Mončiūnas. vicepirm. H. Dap
kus, ir J. Leonaitis. sekret. B. 
Brazauskas, iždin. J. Manikie- 
nė. iždo globėjai St. Mineika ir 
A. Liutkevičius, fin. sekret. J. 
Augustinavičius. Abu skyriai 
sutartinai ruošiasi minėti Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę vasario 17 d., 3 vai. p.p.

1. p. GTNKt’S 
Direktorių*

1330 kai., 107.5 meg.

JACK J. STUKAS, Dir.

1264 White St, Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

I
—į
Jau 11-ti metai kai visi klauso—
u..,., I

RADIJO VALANDŲ i
į

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p J
7* 

Stotis WEVD (New V’ork) — js 
t
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• Kun. dr. A. Juška ir Gr.
Tulauskaitė parinkti teisėjais 
naujam “Draugo” romano kon
kursui.

REIKALINGAS geras ir pasto
vus vargonininkas, kuris mėg- 
tų savo darbą ir bažnyčios vei
kimą. Alga gera, sąlygos geros 
ir pajamos nemažos. Dėl sąly
gų kreiptis į “Darbininko” ad
ministraciją.

PUTNAM, CONN.
K. Marijošienė naujai su

komponavo šokį Audėjėlė ir jį 
išmokė Nek. Pr. Seserų pensi- 
jonato mergaites. K. Marijošie
nė buvo atvykusi į Nek. Pr. 
Vienuolyną. Putnam, Conn. ke
lioms dienoms pamokyti mer 
gaičių lietuviškų šokių. Seserų 
vedamam pensijonate yra ir jos 
duktė Elena Marijošiūtė, kuri 
šiemet baigs akademiją.

Šiluvos paveikslas Nek. Pr. 
Seserys greitu laiku išleis spal
vuotą paveikslą Dievo Motinos 
apsireiškimo Šiluvoje, Šiemet 
sueina 340 metų nuo Dievo Mo
tinos pasirodymo piemenėliams 
Šiluvoje.

Lietuvaitės vienuolės studi
juoja. šešios N. Pr. Švč. P. 
Marijos Seserų Kongregacijos 
narės studijuoja Annhurst Ko
legijoje, Woodstock, Conn. Jos 
sėkmingai išlaikė pusmetinius 
egzaminus.

Naujos koplyčios statybos , 
komiteto vykdomasis prezidiu
mas sausio 20 d. padarė posė
dį. Posėdy pasiryžta sukelti 25 
tūkstančius dolerių, kurių dar 
trūksta, kad galima būtų pra
dėti koplyčios statybą. Vykd. 
prezidiumui vadovauja prel. Pr. 
Juras.

Kun. St. Ylos maldaknygė 
suagusiems jau paduota rinkti 
N. Pr. Seserų spaustuvei, Put
nam, Conn. Tai bus didelė mal
daknygė apie 800 puslapių.

• A. Butkus ir Ūsas, 
abu Los Angeles 
tremtiniai, bendromis santau
pomis pirko gyvenamą namą, 
kuris yra prie Sunset gatvės ir 
duoda gero pelno.

Stamford, Conn.
Didžiojo New Yorko papėdėje 
prisiglaudęs Balfo 36 skyrius 
surinko ir centrui atsiuntė $73,- 
63.

, Cleveland, Ohio
55 Balfo skyrius centrui at
siuntė 174,30 dol.

Biržiečių klubas Chicagoje 
tardamasis savo organizaci
niais reikalais, prisiminė varg
stančiuosius Europoje likusius 
savo brolius ir paskyrė Balfui 
jų šalpos reikalams 10,00 dol.

New Philadelphia, Pa.
yra mažas angliakasių mieste
lis, arti Pottsville, bet vienas 
lietuviškiausių visoje Ameriko
je. Miestelio burmistras letuvis 
Vasiliauskas, o gyventojų 60% 
— lietuviai. Lietuvių parapijos 
klebonu yra kun. S. C. Mozū
ras, jo pagalbininkai kun. L. 
Pečiukevičius ir kun. Alb. Biel
skis. Parapija turi lietuvių mo
kyklą. gražią salę ir miestelyje 
vienintelį kino teatrą. Filmas 
rodo naujausias ir parenka iš 4 
kompanijų auklėjančio turinio.

Čia neseniai iš Europos grį
žęs J. Valaitis susirinkime kal
bėjo apie lietuvių vargus ir bė
das Europoje, apie likusiuosius 
Vokietijoje ir Austrijoj lietu
vius. Po kalbos žmonės sumetė 
Balfo vajaus pradžiai $38.00.

Girardville, Pa.
Per maža įvertinami mažų 

kolonijų veikėjai, štai, kad ir 
tokia tarpkalnų įsprausta ang
liakasių kolonija Girardville. 
Joje gražiai veikia šv. Vincento 
lietuvių parapija. Klebonauja 
kun. M. F. Daumantas. Jis nuo 
pat BALF įsikrūimo, gerašir
džiams žmonėms pagelbstint, 
Balfui pasiuntė arti pilną va
goną rūbų lietuviams tremti
niams. Jo rūpesčiu įsteigtas ir 
veikia BALF 121 skyrius, ku
ris per eilę metų vedė vajus 
Balfui, rinkdamas avalynę, rū
bus, maistą ir pinigines aukas, 
lietuviams tremtiniams Euro
poje gelbėti.

Tąsa 7 pusi.

KAI TAMSOS GALYBĖ NAIKINA
šimtmečiais sukurtas mūšy 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;

I I

AIDAI palaiko Lietuvos 
viltį ir skelbia jai j 
vės rytmetį;

AIDAI,

prisikėlimo 
giedrą lais-

t

pasitikėdami lietuviškos visuo
menės iki šiol rodomu palan
kumu,

1952 METAIS
dar kartą kiekvieną lietuvi inteligentą kviečia j savo skaitytoją eiles.

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

Administracijos adresas:

AIDAI, Kennebunk Port, Maine

t
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Vasario 12,1952

Kai Pennsylvania valstijoj 
lankėsi gen. J. Černius, kun. 
Daumantas buvo pirmas jam 
BALF veikloj pagelbėt, ne vien 
savo kolonijoj, bet ir kitose ko
lonijose gelbėjo gauti lietuviams 
tremtiniams paramos. Jo didy
sis šalpos darbas nebus niekad 
pamirštas.

Dabar, lietuviams tremti
niams Europoje netenkant 
tarptautinės globos ir paramos, 
patriotingasis lietuvių klebonas 
kun. Daumantas ir vėl ruošiasi 
dideliam ir sunkiam darbui — 
pravesti didžiulį lietuviams 
tremtiniams vajų Girardvillėje. 
Linkėtina kloties sunkiame 
darbe renkant aukas Balfui.

Chicago, UI. ,
91 Balfo skyr., prie Dievo Ap
vaizdos parapijos, vajaus metu 
pravedė sėkmingai rūbų ir pini
ginę rinkliavą. Rūbų surinkta 
apie 1,600 svarų, o pinigų 
360,95 dol. Bažnyčioje per rink
liavą tikintieji suaukojo 170,- 
00 dol., nario mokesčių 27,00 
dol. Taip viso susidarė 557,95 
dol., kuriuos klebnoas kun. A. 
C. Martinkus atsiuntė Balfo 
centrui.

Cicero, I1L
14 Balfo sykrius pradedamas 
Naujuosius Metus turėjo susi
rinkimą, kuriame 14 Balfo sky
rius surinko aukų 32,75 dol. 
Aukojo dr-jos ir pavieniai as
menys. Netolimoje ateityje ruo- 
išasi plačiu mastu pravesti 
rinkliavą visame mieste.

Pittsburgh, Pa.,
Balfo apskritis centrui jau 

suskubo atsiųsti 300,00 dol.
Wyoming Valley, Pa.

Lietuvių C. Draugijų iždinin
kas P. J. Karazusky prisiuntė 
55,00 dol.

Kulpmont, Pa., 
nedidelės lietuvių kolonijos uo
lūs darbininkai kun. J. Čeponis, 
buvęs DP ir Balfo skyriaus pir
mininkas, planuoja pravesti 
tremtinių šalpai aukų vajų. Au
kas rinkti numato visame mies
te. Tuo tarpu aukų surinkta 
41,12 dol.

Mahanoy City, Pa.
Senojoj lietuvių sostinėj, ku

rioj Balfo veikimo pradžioj, kai 
vajai būdavo mieste skelbiami, 
kaukdavo dirbtuvių ir bravaro 
sirenos, skambindavo bažnyčių 
varpai, žmonės aukojo pinigus, 
rūbus, maistą dideliais kiekiais 
Vėliau užsiėmę kitais darbais, 
BALF veikloj pradėjo mažiau 
reikštis, manydami, kad ir šal
pos reikalingumas sumažėjo. 
Bet liekantiesiems Europoje ke
liems tūkstančiams lietuvių 
vėl daugiau prireikus pagalbos.

kun. kleb. Čėsnos, kun. Ra
kausko, Balfo direktoriaus S. 
Gegužio ir kitų pastangomis, 
ruošiamasi surengti Balfo va
jų. Parapijos salėje įvykusiame 
BALF 83 skyriaus susirinkime 
kalbėjo neseniai iš Europos 
grįžęs J. Valaitis. Vajaus pra
džiai suaukojo $28.50.

Balfo globėju yra kun. kleb. 
P. C. Čėsna, pirm. kun. C. J. 
Rakauskas, ižd. St. Gegužis, se
kretorium Charles Rusk-Ruš- 
kys.

Easton, Pa.
nedidelis, bet gana švarus 
miestelis, jturi gražią lietuvių 
bažnyčią ir moderniškai įreng
tą didelį lietuvių klubą. Čia ap
sigyvenusių yra ir apie 20 lie
tuvių tremtinių šeimų.

Eastono lietuviams veikti pa
gelbsti Phillipsburg, N. J. ir a- 
pylinkės lietuviai. BALF 130 
skyriaus susirinkime nutarta 
atgaivinti BALF veiklą ir su
rengti Balfui vajų. J. Valaitis 
papasakojo apie dabartinį lie
tuvių gyvenimą Europoje ir 
bendrai nušvietė BALF veiklą. 
Likusiems Europoje gelbėti su
aukojo S41.00.

Susirinkimas 1952 metams 
išrinko v-bą: pirm. kun. J. Ma- 
čiulaitis, vicep. Joseph John- 
son, ižd. Povilas Klova, sekr. 
Hilda Katrick, iždo globėjais 
Petras Kaulius ir Burnekienė. 
Korespondentu Vilius Žiogas.

Nariai susimokėjo nario mo
kesčius ir išsiskirstė ruošda
miesi dideliems darbams pa
gelbėti likusiems Europoje lie
tuviams tremtiniams. Kad 
S41.00 pradžia išaugtų iki kelių 
šimtų dolerių, reikia visų lietu
vių talkos.

BALFo centras praneša, kad 
sausio mėnesyje gauta aukų iš 
Connecticut 178.12 dol.. lllinois 
609.20 dol., Kentucky 5 dol., 
Marvland 2,00 dol., Maine — 
13 dol., Massachusetts — 185 
dol., Michigan — 27 dol., Nevv 
Jersey 6 dol., Nevv York —23 
dol., Ohio 433 dol.. Pennsylva- 
nia — 645,62 dol., Washington 
— 6 dol., Canada — 20 dol., 
narių mokesčių 156 dol.

Per sausio mėnesį Balfo cen
tre gauta 2218 svarų drabužių.

Balfo centras nuoširdžiai dė
koja visiems už aukas ir visas 
pastangas ir darbą aukas sukel
ti. Mūsų brolių likusių Europoj 
vargas vis didėja, tad ir mūsų 
duosnumas neturėtų mažė.ti 
Visų vieningas darbas paleng
vins vargo naštą tiems, 
priversti ją nešti netekę 
Tėvynės.

kurie
savo

Seimininkės mylima beždžionė savo 
gimimo dienos proga gavo iš jos pora 
krepšių riešutų, papuoštų dviem žva
kėm. Bet šj gražų šeimininkės gestų 
|i sutinka abejingai. Gal tikėjosi ko
kios geresnės dovanos...

------------------------------------------------

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

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILIUS PTTKUNIGIS
73 W. 1M St., N.Y.G 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New = 

Yorko baldų gamybos, šaudyaivų J 
(refrigirator), dulkių siurblių, te- | 
levizijos įmones.

Pirkdami per jj gaunate didesne j 
nuolaidą negu kitur ir palankiau- | 
sias išsimokėjimo sąlygas.
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NAUJAI ATVYKO
Vasario 6 d. į Nevv Yorką 

laivu “General Muir”, atvyko į 
JAV:

Bernecker, Lydia, Helmut 
Dičpinigaitis, Marija, Marija, 

Adolfina
Dubinskienė, Kazimiera
Hoffman, Martin, Maria, 

VVilli, Milda, Albert, \Valter, 
Georg, Lena, Anton

Isakienė, Karolina
Jankus, Antanas, Marta, Ar- 

wid
Kairiūkštis, Sofija
Kaminskas, Romualdas, Ka- 

tharina, Johanna, Haidemarie
Kavaliauskas, Mikas
Laukys, Pranas
Linkevičius, Domas 
Marcinkevičiūtė, Genovaitė, 

Veronika
Montvila, Jonas
Narutis, Elvyra, Vytautas
Narbutas, Feliksas 
Nemartavičius, Zigmas 
Papartis, Algis 
Radzevičienė, Ona, Franz, 
Nerkeliūnas, Stanislava 
Schappat, Anna, Helmut, 

rika
Skystimas, Adelė, Alexan- 

der, Johann, Edith, VVanda, Al- 
fred, Emil

Steicaitė, Grunvalda, Conte, 
Giuseppe

Užkuraitis, Antanas, Gisela 
Visockis, Antanas, Joana, 

Antanas
Vykintas, Jonas
Vasario 8 d. į Nevv Yorką 

laivu “General Haan”:
Ažuolaitytė, Ande
Bensemann, Nikolaus
Beernotas, Juozas, Valė, A- 

dolfas, Johana, Filomene, Re
gina

Garlauskas, Benediktas, Ste- 
fania, Vytenis, Algirdas

Jagminas, Jonas 
Juknevičius, Stasė, Nijolė 
Juozaitis. Romaldas 
Juška. Kostas, Ingeborg 
Kaminskas. Kazys 
Katinauskas, Elzbieta, Al

girdas, Stefanija
Mikulskis, Stasys, Matilda, 

Verutė, Jeronimas, Danutė
Pagojus, Petras

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2329

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

B

Priėmimo valandos:
Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p.
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

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 baigės Europoje
128 E. 86th ST„ NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

E-
Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel GLenmore 3-4445

1

Bostone ir apylinkėse
2

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADWAY 
South Boston, Maaa.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SOuth Boston 8-2590 
AVeaue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston. Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletaksa 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 8-0815

SOuth Boston 8-2809

Lithuanian 
Furniture Co. 

MOvers— 
SO 8-4618 

INSURED and BONDED
Local and Long Distance Movers 

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

I!

J

Real Estate & Insurance 
409 W.JBROADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTI VIĮT 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi saie 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dienu ir naktį

i

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Ave^ Brooklyn 7, N. X

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., išskyrus šventadienius.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

T

1

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

S-

c
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Tel. STagg 2-5043
• >r

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

PARDUODAMI MAMAI
PIGCS, GERI GEROJE VIETOJE

RIDGEW00D — 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 NEVV 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori isigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. VASTOHAS
REALTY and INSURANCE 

1888 Gatės Awų Brooklyn, N. Y.
TeL GLaumors 5-7285

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

Ir BaiaanraotojM
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir i kitus miestus. |
Reikale šaukite: TeL TR 8-8434 I

AR SKAITAI
Modernišką iliustruotą 

lietuvių magaziną

■ *t' 'r7.T T U V.i u'

DIENOS
Prisiuntus adresą, vienas 
numeris siunčiamas susipa
žinti nemokamai. Prenume
ratos kaina metams $3.00.

Let them give thanks

PADp 20ima#street.
UHllL NEW VIRK S, N. T

—-i

As we bow our hcads in thanksgiving, 
in Korea there is hunger and bitterness. 
Children there need help. Their bodies need 
food, their hcarts need faith. You can give 
both. Ten dollars to CĄRE will scnd a food 
package to some child and give him the 
privilege of thinking “thanks.”

Adresas:
9204 S. Broaduay 

Los Angeles 3, Calif.
•
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Laidotuvių Direktorius 
Notary PubBc

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - 1 raišam uoto jas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

s
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William J. Drake 
(DBAGUN4S) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
88-88 WAKEHAM FT» 

JAMAICA, N. Y.
TeL JAmatoa J-7TZ2

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.

TeL GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS Communion Breakfasto ;
P a r t i e s - W e d d i n g s Banquets

* MEETINGHALL
«i ___________ <
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Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL ii
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS ] 

SAVININKAI j;
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. > ; J

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;; 
Importuoti konjakai - Vtkandžiai - Televizija - Muzilca - Sportto i 

502 GRAND ST., kampas Uniou Avė. BROOKLYN, N. Y. ;;• •
• i
< D
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RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

i

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ir kitokiu atlaiku, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI 

telefonu SO. 8-8843
Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. TeL 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Nonvood, 
Mass., ir

Pranas Bazvadauskas, 5 G St., So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneažys, 
Cottage St., Norvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
dšnis, 32 Wilder St-, Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729VV

Iždininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. 
Bernatonis, Nell P. Meškoms, 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi, 
“Darbininke!”

Skaitykite ir remkire 
“Darbininką”!

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

DON ŠILAITIS
600 VVilIoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

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

Gerlaoria vaikams dovana -

Kalnai Amerikoje 88-00; kitur—98JI
Pinigus Ir užsakymus siųskite t 
' E3LUT8, P. O. Box 22, '

Mentei lo Statlon, Brockton M, Mase.

■■

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

S



8 DARBININKAS

DARBININKAS
NAUJIENOS

I

Apreiškimo parapijos gyvojo 
rožančiaus draugija pereitame 
susirinkime išrinko naują val
dybą — pirm. Z. Gudaitienė, 
vicepirm. M. šaltienienė. sek- 
ret. O. Snieškienė. iždin. M. Si- 
monaitienė. finansų rašt. J. 
Skarulienė.

Jonas Žekonis, 61 metų amž. 
mirė sausio 1 d., palaidotas 
sausio 5 d. iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Kalvarijos ka
pinėse.

I Marija Filius, 60 metų amž., 
mirė sausio 20 d.. palaidota 
sausio 2 4d. iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios šv. Jono kapi
nėse.

Steponas Skabovvskis, karei
vis. 36 metų amžiaus, mirė sau
sio 23 d., palaidotas sausio 28 
d. iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios kareivių kapinėse.

Bernardas Zinls. 65 metų 
amžiaus, mirė sausio 29 d., pa
laidotas vasario 2 d. iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios šv. 
Jono kapinėse.

Jonas Burtavičius, 66 metų 
amžiaus, mirė vasario 2 d., pa
laidotas vasario 6 d. iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios šv. 
Jono kapinėse.

T. B. Grauslys, OFM. sek
madienį lankėsi \Vorcestery. 
kur pravedė spaudos dieną ir 
dalyvavo LDS susirinkime.

Tradicinė blynų vakarienė
Vasario 23 d., 7 vai. vak. 

Angelų Karalienės parapijos 
salėje — Ateitininkų Ramovėje 
įvyksta ateitininkų tradicinė 
blynų vakarienė. Visi Nevv 
Yorko ir apylinkės ateitinin
kai: moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai kviečiami dalyvau- 

. ti.
šeštadieninė Maironio mokyk

la rengia vasario 16-sios minė
jimą. Iškilmės prasidės šešta
dienį. 9 vai. pamaldomis Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Vėliau salėje bus turininga pro
grama, kurią sudarys Jurgio 
Gliaudos vaidinimas “Po sveti
mu dangum”, mokyklos chorai, 
pritaikintos deklamacijos ir 
vaikų darželio pasirodymas.

Kviečiami mokinių tėvai, ir 
visi mokyklos bičiuliai ats’lan- 
kyti. įėjimas laisvas ir jokių 
aukų nebus renkama .

Išvyko į “Aidų” vakarą
Vasario 10 d. Clevelande įvy

ko “Aidų” vakaras. Buvo su
vaidinta J. Grušo “Tėvas”. Ta 
proga iš Brooklyne išvyko T. 
Viktoras Gidžiūnas, pranciško
nų namo viršininkas, 
spaus tuvės administrato
rius T. Pr. Giedgaudas. “Dar
bininko” redaktorius — S. Su
žiedėlis. Kartu su jais išvyko 
prof. J. Brazaitis ir V. Vaitie
kūnas, kurie iš Clevelando 
važiavo į Chicagą.

Žinios apie Lietuvą 
labai teisingai surinktos ir
spausdintos Nevv Yorke spau
dos pardavimo vietose platina
majame “VVorld Almanac”. 
Leidinį išleido “Herald Tri
būne" dienraštis.

Liet. Spaudos Klubo nariai 
ruošia Vasario 16-sios minėji
mą tą pačią dieną. 7 vai. vak.f 
McAlpin viešbučio EI Potio sa 
Įėję. Minėjime pakviesti daly
vauti latvių ir estų laikraščių 
redaktoriai. Pabaltijo Moterų 
Tarybos pirm. M. Jurma, kuri 
šiuo metu yra Amerikos Balso 
Estijos skyriaus redaktorė.

V. K. Banaičio “100 dainų” 
, jau baigiama spausdinti. Veika

las turės apie 150 pusi. Dviejo
se įžangose lietuviškai ir angliš
kai supažindinama su lietuvių 
liaudies dainomis.

iš-

Lietuvių Tremtiniu Dr-jos 
susirinkimas

Sekmadienį, vasario 10. d Ap
reiškimo parapijos salėje įvyko 
Lietuvių Tremtinių Draugijos 
susirinkimas. Buvo padaryti 
pranešimai apie nuveiktus dar
bus, padiskutuota įvairiais 
klausimais ir išrinkta nauja 
valdyba.

Sakalauskaitė Marija 
su savo motina Joana pereitą 
savaitę atskrido iš Vokietijos. 
Balfui tarpininkaujant. NC\VC 
uždėjo už abidvi po 1.000 dol. 
Kun. S. Morkūnui padedant, 
abidvi įkurdintos Sioux City. 
Iovva. Pirmoji tremtinė yra a- 
biem kojom paraližiuota, o ant
roji sena amžiumi.

Atvyko
Vasario 14 d. iš Vokietijos 

atvyko Elvira Narutienė su sū
neliu Vytautu. Jos vyras Pily
pas Narutis, žinomas veikėjas, 
Stutthofo kalinys, dėl sveikatos 
buvo sulaikytas Vokietijoje. Jis 
išvaižavo į Schvvarzvvaldą svei
katos taisyti. E. Narutienė, po
rą dienų sustojusi pas dr. V. 
Majauską, išvyko į Chicagą pas 
savo gimines, kur ir apsigy
vens.

Naujas “Aidu” numeris jau 
spausdinamas. Jame skaityto
jai ras: A. Musteikio straipsnį 
“Komunistinio imperializmo 
šaknys”, Z. Ivinskio str. apie 
prelatą K. šaulį. Viktoro Bir
žiškos str. apie matematiką, 
Faustos Kiršos Trečiųjų Pelenų 
pirmą giesmę, Juliaus Kaupo 
novelę “Sugrįžimas į vaikystės 
miestelį’, naujai pasirodžiusių 
knygų recenzijų. Numeris iliu
struotas A. Tamošaitienės au
dinių pavyzdžiais.

REIKALINGOS KNYGOS

at-

IŠNUOMOJAMI du kambariai 
ir virtuvė vedusiųjų porai. P. 
Motuzą, 21 Linden St., Brook
lyn 21, N. Y.

Nemokamai siuntas
į Europą Baltas ir toliau galės 
siųsti, nors IRO veikla ir pasi
baigė. Vasario 7 d. Nevv Yorke 
įvykusioje CRALOG (Council 
of Relief Agencies Licensed for 
Operation in Germany) pilna
ties konferencijoje Balfas pri
imtas pilnateisiu nariu į šią or
ganizaciją. Šioje konferencijoje 
dalyvavo Statė Dept. direkto
rius Mr. Ringland ir kiti atsa
kingi vyriausybės pareigūnai.

Kaip anksčiau už siuntas ap
mokėdavo IRO, taip dabar ap
mokės Mutual Security Agen - 
cy. Taipgi tie siuntiniai bus at
leidžiami ir nuo muito mokes
čių. Šiomis savaitėmis Balfas 
numato Vokietijon pasiųsti 
40.000 sv. maisto ir 50,000 sv. 
drabužių.
219,85 dol. ir 595 sv. drabužių 

surinkta Nashuos Balfo rink
liavoje. kaip pranešta Balfo 
centrui Brooklyne.

Juozas Ginkus,
per SLA nominacijas j iždinin
kus surinkęs 714 balsų, SLA 
centrui pranešė, kad jis kandi
datuojąs ir per tikruosius rin
kimus.

Patariamajai Lietuvių Grupei 
yra reikalingi Lietuvos Univer
siteto ir kitų Lietuvos aukštų
jų mokyklų leidiniai, ministeri
jų leidiniai ir metraščiai, ūki
nių organizacijų (Pienocentro, 
Lietūkio, Maisto. Lietuvos Ban
ko ir kt.) leidiniai. Lietuviškoji 
Enciklopedija ir kiti veikalai, 
liečia teisės, istorijos, ūkio, kul
tūros ir kitus klausimus. Tais 
pačiais Lietuvą liečiančiais 
klausmais reikalingos knygos 
ir ne lietuvių kalba.

Kas turi čia suminėtų leidi
nių ir sutiktų juos perleisti, 
prašomas rašyti šiuo adresu: 
Lithuanian Consultative Panel, 
16 West 58th Street, New 
York 19, New York, nurodant 
veikalo pavadinimą, autorių ir 
kainą.

E

Dr. Stasė Kerpytė dirba Flo- 
wer and 5th Avė. Hospital, 
Medical ligoninės medicinos 
mokykloje ir yra patalogijos in
struktorė. Šiuo metu ji dirba 
mokslinį darbą ir pakviesta 
studentams skaityti apie inkstų 
ir kepenų ligas.

Regina Saliamonaitė, dantų 
gydytoja, pradėjo dirbti Soul- 
mon Kettering laboratorijose 
prie Memorial Hospital. Minė
ta laboratorija yra viena iš di
džiausių laboratorijų vėžio li
goms tirti. Į šią vietą norma
liai amerikiečiai patenka tik su 
magistro laipsniu.

A. šlepetytė — baleto artis
tė dalyvauja studentų rengia - 
mame vakare “Initium semes- 
tri”, kuris įvyks vasario 22 d. 
Alliance salėje, 195 Grand st. 
Programą praves V. Žukaus
kas.

Liet. Kultūros Centrui
Nevv Yorke steigti komisija pe
reitos savaitės posėdyje nutarė 
kovo 2 d., sekmadienį, 12,30 v. 
kviesti visuotiną susirinkimą 
šiam reikalui aptarti. Praneši
mus padarys dail. V. K. Jony
nas ir Ks. Strumskis. Po to 
seks diskusijos ir valdybos rin
kimai.

Vincas Jonikas, kuris Ameri
koje atstovauja “Ventos” lei
dyklą, iš Vokietijos gavo nese
niai išleistų naujų knygų.

Buv.

i
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“Darbininko” įstaiga 
uždaryta

“Darbininko” įstaiga 
Broadvvay yra uždary-

NUOŠIRDUS DĖKUI
Pranciškonų Spaudos Centro Brooklyne
AMŽINIEMS RĖMĖJAMS:

Kun. A. Karalevičiui,
Bayonne, N. J. 

aukojusiam $100.00

Mrs. D. Kašėtai,
Wilkes Barre, Pa., 

aukojusiai a. a. žuvusio sūnaus VVilliamo vardu 
. $200.00

Mrs. Ona Kane
Cleveland, Ohio 

aukojusiai $100.00

T. JUST. VAŠKYS, O.F.M. 
Provincijolas

s

Pranciškonij Spaudos Centro rėmėjai
Pranciškonų Spaudos Centrui 

Brooklyne paremti prisiuntė 
aukų:
Po $10.00: Kun. A. Petraitis, 

Scotia. Nevv York: Kotryna Bu- 
nevičienė. Cambridge, Mass.

Po S5.00: St. Juodaitis, Nor- 
walk. Conn.; Pranciška Snyder, 
Detroit, Mich.; Nikodemas 
Mardosas, Chicago, UI.; W. 
Chuzas, Brockton, Mass.: K. 
Paliulis, Washington, D. C.; T. 
Tamulevich. Branford. Conn.;

KRANAS
Šv. Mato Pasijos. (St. Ma- 

thevvs Passion). Šis filmas 
kiekvienam meno, muzikos ir 
literatūros mėgėjui paliks neiš
dildomą įspūdį. Keletos šimt
mečių puikių religinių meno 
kurinių fone žiūrovas gėrisi Ba
cho meistriškuoju choralu “Šv. 
Mato Pasijos”. Filme dalyvau
ja Vienos berniukų choras ir 
Vienos filharmonija. Šį austrų 
gamybos filmą režisavo Ro- 
bert Flaherty, kurio “Titaną” 
— Mykolo Angelo gyvenimą 
buvo galimybės irgi neseniai 
Nevv Yorke matyli. Filmas ro
domas Park Avė. kino-teatre.

Jūreivi, saugokis (Sailor be- 
vvare). Retkarčiais ir komedi
jos būna neblogos, šis filmas 
yra vienas iš tų gerų komedi
jų. kuriomis anksčiau pasižy
mėjo Charlie Chaplinas, Ne 
veltui jame vaidina du žymiau
si komikai — Jerry Lewis ir 
Dean Martin. Turinys nekom
plikuotas — apie du tipus, pa
tekusius j laivyną karo prievo- “Aš sapnuosiu tave”, kuris ilgai 
lės atlikti ir ten visokius nie
kus išdarinė jančius. Svarbu
juk. kad publika gali iki ašarų 
prisijuokti. Filmas rodomas Pa- 
ramount teatre prie Times sq.

Užburtasis sodas (The magic 
garden). Trans-Lux teatras, 
Madison Avė. ir 60 g., rodo į- 
domų filmą iš Pietų Afrikos 
gyvenimo. Filmas įdomus ir 
tuo, kad visi artistai yra vieti
niai — negrai. Turinys paimtas 
iš pietinės Afrikos negrų gyve
nimo, persunktas gražia fanta
zija ir liaudies pasakos moty
vais. Daug humoro, negrų liau
dies muzikos ir šokių.

Brooklyno filmai. Brooklyne 
šiuo metu rodoma visa eilė ge
rų filmų, kurie su pasisekimu 
ilgą laiką ėjo pirmaeiliuose 
Brodvėjaus teatruose. RKO Al- 
bee, prie Fulton g. pradeda ro
dyti “Sprendimą prieš auš
tant” —iš karo laikų Vokietijo
je. Brooklyno Paramount jau 
gavo "Detektyvo istoriją” — 
vieną iš geriausių penkių perei
tų metų filmų. Fox teatras 
Brooklyne rodo “Bugnus tolu
moje”, kur vaidina lietuvaitė 
Mary Aldon. Mažesniuose te
atruose eina muzikinis filmas

ėjo Radio City scenoje. Pažy
mėtina, kad tame filme daly- 
vatifcr 7aip pat vienas lietuvis 
— Jfrn Bačkas, baleto artis
tas. J. B.

Petronė Rasavage, Kingston, 
Pa.; K. Kundrot, Detroit, Mich.; 
P. Janulis, Philadelphia, Pa., 
Monika Laski, Scranton, Pa.; 
Agnietė Zokas, Grand Rapids, 
Mich.; A. Kunavich, Clinto, 
Iovva; E. Čepulienė, Philadel
phia, Pa.; A. Janonis, Bing- 
hamton, N, Y;

Po $2.00: M. Pavinsknis, O- 
maha, Nebr.; M. Litvinas, An- 
sonia, Conn.; P. Povilaitis, Wa- 
terbury, Conn.; G. Busavage, 
Coaldale, Pa.; P. Svirskas, Ha- 
verhill, Mass.; V. Kondrotas, 
Brooklyn, N. Y.; Jonas Wait- 
kus, Philadelphia, Pa.; A. Kin
durys, Dolgeville, N. Y.

Po $3.00: J. Liogys, Brook
lyn, N. Y.; Juzė Bakūnienė, Wa- 
terbury, Conn.

Po $1.00: A. Kasperavičienė 
Lovvell, Mass.; Ona Strautins, 
Grand Rapids, Mich.; Marijona 
Gailiūnienė, E. Weymouth, 
Mass. -.Barbora Dowiatt, West- 
ville, UI; J. Radvilas, Cicero, 
m.; A. Waigin, S. Boston. 
Mass.; J. Kutenis, Scitico, 
Conn.; Mrs. Backsis, Brooklyn, 
N. Y.; S. Vargelevičius, Det- 
riot, Mich.; Albinas Verbyla, 
Richmond Hill, N. Y.; Ermala- 
vičiai, Seymour, Conn.; Jurgis 
Saplis, Dearbom, Mich.; M. 
Baltrušaitienė, Somerville, 
Conn.; A. Žekonis, Aurora, UI.; 
M. Bakanas, Kensington, 
Conn.; L. Valiukas, Dayton, 
Ohio; J. Stankevičius, Brook
lyn, N. Y.; S. Krutulis, Chicago, 
UI; A. P. Kvedaras, Detroit, 
Mich.; Vincas Abramikas, 
Springfield, UI.; B. Šarkėnis, 
Nevvark, N. J.

Nuoširdi padėka visiems 
duosniems Lietuvių Spaudos 
Centro Rėmėjams.

T. Just Valtys, O.FJL 
Provincijolas

Buv. 
366 W. 
ta nuo gruodžio 15 d. Prie du
rų kabo skelbimas, kad visais 
reikalais kreiptis į A. Ivašką, 
Lith. Furniture krautuvę, 328 
W. Broadvvay. <

Vasario 16 minėjime
kuris įvyks So. Boston High 

School auditorijoj vasario 17 d. 
(sekmadienį) 2 vai. p.p. numa
tomos trumpos kalbos ir įvairi 
meninė programa, tokia tvar
ka: Atidardymo metu Gabijos 
choras gieda Amerikos J. V. 
himną ir atlieka kelias dainas. 
Po kalbų dainuoja solistas St. 
Liepas, akomp. muz. J. Kačins
kui; šoks T. Babuškinaitės ved. 
baleto studijos grupė; toliau 
parapijos choras, ved. muz. J. 
Kačinsko, akt. H. Kačinsko de
klamacijos ir O. Ivaškienės 
taut. šokių šokėjų grupė. Pa
baigoje Lietuvos Himnas.

Rengia kaukių balių
Vasario 22 d. naujose tauti

ninkų namuose rengiamas kau
kių balius, kuris žada būti įdo
mus.

Rūpinamasi knygyno 
steigimu

Bostone trūksta stipresnio 
lietuviško knygyno bei skaityk
los. Tuo reikalu esama susirū
pinimo ir laukiama, kad besi
organizuojanti bendruomenė 
spragą užpildys.

Graikų princesė Bostone
Senyvo amžiaus graikų prin

cesė vienuoliškuose drabužiuo
se kurį laiką lankė Bostone e- 
sančius stačiatikius ir turėjo su 
jais įvairių pasitarimų. Ji yra 
dabartinio Anglijos karalienės 
vyro motina.

Streikuoja šiukšlių rinkėjai
Vasario 4 d. sustreikavo Bos

tono miesto šiukšlių rinkėjai. 
Miestas per kelias dienas pasi
darė pilnas nešvarumų.

Pasiuntė užuojautą
Einąs Bostono miesto mayo- 

ro pareigas G. Piemonte pa
siuntė i Angliją labai šiltais žo
džiais išreikštą užuojautą dėl 
karaliaus Jurgio VI mirties.

Nepaprastas parengimas
Lietuvių Piliečių Klubo salė

je vasario 17 d., 5 v. p.p., San
daros kuopa po viešo Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo, 
rengia bankietą su įvairia pro
grama. Meninę programos dalį 
atliks Gabijos choras, daininin
kės: M. Būdvytienė ir V. Bar
mene. Svečius vaišins J. Tuma- 
vičienė skaniais valgias ir gėri
mais, gros L. Styveno orkest
ras. Kviečiame visą Bostono vi
suomenę dalyvauti.

Rengėjai

Jorm Ančiukaitis, South Bosto
ne gimęs ir dabar čia gyvenąs pra
ėjusio karo veteranas, antrą kartą' 
ii eilės laimėjo Naujosios Anglijos 
mažųjų motoriniu laiveliu meiste
rio titulą (championship). Varžy
bos vyko Lashauae ežere. Kast 
Brookfield, Mass. Laimėjimas bu
vo pasiektas tik Ančiukaičio lietu- 
viiko pasiryžimo dėka. Lenktynių 
metu nutruko kuro, tiekimo vamz
delis, bet Jonas grMt susierieatavo 
ir, viena ranka laikydamas sujung
tą vamzdi, o antra vairuodamas, 
pasiekė laimėjimo.

•i

Vasario 12,1952

GAVO ŠV. TĖVO PALABflNIMA 
“Darbininko” skaitytojai ir rėmėjai nuo pat įsikūrimo dienos Antanas 
ir Juzė Pivoriūnai, gyvenę Bostone priemiesty Mattapane. savo vedy
binio gyvenimo 50 m. sukakties proga gavo iš Romos Šv. Tėvo Pijaus 
XII Ypatingą Apaštališkąjj Palaiminimą. A. ir J. Pivoriūnai vedė Lie
tuvoje 1901 m. Išaugino 7 vaikus ir jau susilaukė 16 vaikaičiu. Savo 
kukliomis išgalėmis remia visus gerus darbus.

CAMBRIDGE, MASS.
Katalikų Klubas

sausio 30 d. turėjo metinį su
sirinkimą, kuriame išrinko 
naują valdybą — pirm. P. Ja
niūnas, vicepirm. P. Rudaitis, 
nutar. raštin. J. Mockevičius, 
turto rašt. J. J. Romanas, iždi. 
K. Pilkonis, maršalka A. Ski
rius. Valdyba perėmė pareigas, 
o ją prisaikdino John J. Roma
nas, jr.

Klubo direktoriais išrinkti: 
P. Jankauskas, J. Samalis, Al. 
Kontrimas, M. Karbauskas, ir 
Al. Jakutis.

Naujoji valdyba rodo daug 
veiklumo, ypač pirm. P. Janiū
nas ir vicepirm. P. Rudaitis ne
sigaili laiko nei pastangų pa
dėti, kad Klubas gerai gyvuo
tų. Jaunimo atstovas J. Samalis 
taip pat daug aukojasi Klubo 
gerovei, šiais metais numatyta 
keletas parengimų. Kiekvieną

Ieškomi
Artungas (Hartungas), Jo

nas. iš Jurbargo parap.
Aleknaitė - Jarašunaitė, nuo 

Šeduvos, Panevėžio ap.
Blodžiūnas, VValter John
Brazauskas, Justinas ir Vla

das, iš Drutūnų km., Kaltinėnų 
vi.. Švenčionių apsrk.

Garbukas, Kazimieras.
Gricienė, Elena, iš Anykščių 

m., Utenos ap.
Gumalskls, Kazys, iš Kvėdar

nos m.
Hermanas, Otto ir Richar

das, iš Žvyrių k., Raseinių ap.
Jakštas, Jonas ir Kazys, iš 

Latvelių k., Panemunio par., 
Pandėlio v., Rokiškio ap.

Jeskovikas, Mikas, iš Seme
liškių miestelio.

Juonys Gabrys, iš Salos, 
Daugų v., Alytaus ap.

Koltavaitės, Marijona ir fi
na, iš Kuprių k., II Gudelių v., 
Marijampolės ap.

Kulikowska - Šulcaitė, Teklė, 
ir broliai Šulcas Jonas ir Nar
cizas.

Kropas, Aleksandras, Igna
cas, ir Petras, ir sesuo Kruo- 
paitė, Elzbieta, iš Kampų k., 
Kėdainių ap.

šeštadienį yra ruošiami laimė
jimų vakarai su gražiomis do
vanomis ir užkandžiais. Vaka
rams vadovauja O. Rudaitienė, 
K. Janiūnienė ir Skirienė.

— Vasario 21 d. 8 vai. vak. 
ruošiamas “Šurum Burum” vir
šutinėje svetainėje. Kadangi 
vasario 22 d. yra nedarbo die
na. tai pakaks laiko visiems 
gražiai pasilinksminti ir sma
giai pasišokti.

— Balandžio 20 d., 4 vai. p. 
p. įvyks Klubo metinė vakarie
nė. O liepos 20 d. Brockton 
Fair Grounds įvyks didelis me
tinis Klubo išvažiavimas. Šią 
datą skelbiame iš anksto, kad 
kitos organizacijos žinotų ir tą 
dieną kitų parengimų nedary
tų.

Kat. Klubo vadovybė kviečia 
visus į šiuos jų parengimus at
silankyti.

asmenys

Mikuliūnas, Aleksandras, iš 
Paleknių k.. Radviliškio v., 
Šiaulių ap.

Putras, Kazimieras. Myko
las, Petronėlė ir Stasė, gyvenę 
Gargžduose.

Radašauskas, Ignotas, iš Viš
tyčio.

Raznaitės, Kastė, Liuba ir 
Vera, dukterys Jono Razmos, 
iš Kartenos vi., Kretingos ap.

Rekman, Leonas ir Stanislo
vas.

Rukštelis, Albinas ir Juozas, 
iš Karklupienų k., Pajevonio v., 
Vilkaviškio ap.

Urbonavičius, Pranas ir Ur
bonavičiūtė, Bronė, iš Kuršė
nų m., Šiaulių ap.

Vaitiekūnaitė - Kremenskie- 
nė, Monika, iš Linkuvos, m., 
Šiaulių ap.

Vengelytės, Emma, Emilija, 
Natalija, ir Ona, iš Lydavėnų 
k., Šiluvos v., Raseinių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liept į: Consulate General of 
Lithuania, 41 W. 82nd St., 
Nevv York 24, N. Y.

Mielą idėjos sesę

Česlavę Šidlauskaitę
jos mielam tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučiame

MAS CV ir “Ateities” kolektyvas

Mūsų gerajam broliui

a. a. P. Atkočaičiui
mirus, žmonai Petronėlei ir sūnui Jonui su žmona Elena ir 
dukrele Terese skaudžioje valandoje reiškiame gilią 
užuojautą.

ANTANAS, PETRONĖLE IR RITA 
ATKOCAIČIAI


