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INTERNUOTI KOMUNISTAI 
SUKILO Ginklavimuisi - 300 miliardų dolerių

Pusanas. — Koje saloje lai
komi internuoti apie 5900 Ko
rėjos civilių komunistų sukėlė 
riaušes, kurių metu 76 asmens 
užmušti, tarp jų ir vienas JAV 
kareivis, ir sužeista 138 inter
nuotieji ir 39 kareiviai. Riau
šių .tikslas kol kas nėra pilnai 
paaiškėjęs. Manoma, kad vado
vaujantieji komunistai galėjo 
bandyti tuo būdu stiprinti savo 
įtaka, numatydami, jog po pa
liaubų teks grįžti į Šiaurės Ko
rėją, norėjo parodyti, kad jie 
yra “geri komunistai” ar net 
veikę gavę įsakymą iš aukštes
nės komunistų vadovybės, kad 
tai padarytų įtakos paliaubų 
deryboms.

Riaušės kilo, kai į stovyklą 
atvyko amerikiečių batalionas, 
kuris turėjo paimti dalį inter
nuotųjų apklausinėjimui, ka
dangi yra paaiškėję, jog su ko
munistai į internuotųjų stovyk
las yra patekę ir lojalių Pietų 
Korėjos piliečių, kurie prievar
ta buvo paimti komunistų tar
nybon. Batalionui atvykus, iš 
anksto pasiruošę komunistai su 
akmenimis, geležiniais palapi
nių ramsčiais ir kitais panašiais 
daiktais organizuotai puolė a- 
merikiečius.

LAISVOSIOS EUROPOS KO
MITETAS UŽ LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ

National Committee for a 
Free Europe prezidentas C. D. 
Jackson Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
proga atsiuntė Patariamajam 
Lietuvių Grupei savo ir Komi
teto vardu nuoširdžius sveikini
mus. Pasidžiaugęs Grupės vei
kimu, NCFE prezidentas svei
kinimą taip baigia:

— Aš jaučiu, kad jūsų paro
dytas pasitikėjimas mūsų kovai 
dėl laisvos nuo vergijos ir bai
mės taikos ateinančiais mėne
siais susilauks didėjančių vai
sių. Mes niekados nesiliausime 
siekę atstatyti-Lietuvos valsty
bės nepriklausomybę.

JAPONŲ KOMUNISTAI 
DEMONSTRUOJA

Tokio. — Keli tūkstančiai 
japonų komunistų surengė To
kio demonstracijas, protestuo
dami, kad JAV “kolonizuojan
čios” Japoniją. Panašių de
monstracijų komunistai suruo
šė taip pat Yokahomoj, Nago- 
ya ir kituose Japonijos mies
tuose. Sklaidant riaušininkus, 
buvo sužeista apie 14 japonų 
policininkų. Japonijos vyriau
sybė tuojau ėmėsi priemonių, 
kad panašioms komunistų 
riaušėms būtų ateity užkirstas 
kelias.

ATSTOVŲ RŪMAI IMASI 
TIRT TEISINGUMO DE

PARTAMENTĄ
VVashingtonas. — Atstovų 

rūmų komitetas pradėjo tyri
mą padėties Teisingumo De
partamente ir pareikalavo jam 
pristatyti dokumentus apie 
bylas paskutiniųjų šešerių me
tų laikotarpy, iš kurių nori nu- 
stastvti, kiek yra buvęs apsilei
dimo ir delsimo kaltininkus pa
traukti atsakomybėn. Taip pat 
pareikalautas sąrašas visų tų 
atvejų, kada kitoms įstaigoms 
buvo nurodyta imtis baudžia
mųjų priemonių, bet tai nebu
vo padaryta.

Komiteto pirm. Chelf (dem.,
K.) pareiškė, jog paminėti da
lykai tėra tyrimo pradžia. To
liau bus imtasi ir kitų klausi
mų.

Komunistų sukeltos ‘Koje sa
loje riaušės jau atsiliepė ir 
Korėjos paliaubų deryboms. 
Komunistų atstovai iškėlė kal
tinimą, kad amerikiečiai taria
mai “barbarišku būdų” žudę 
internuotus civilius. Tai jie no
ri panaudoti kaip argumentą 
prieš laisvą kiekvieno belaisvio 
apsisprendimą repatriuoti arba 
likti svetur. Koje įvykiai esą 
parodę, kad netiesa, jog ameri
kiečiai su belaisviais gerai el
giasi. O tai esąs įrodymas, kad 
laisvas belaisvio apsisprendi
mas repatriuoti arba ne esąs 
absurdas. Iš šių komunistų 
delegacijos pareiškimų daroma 
išvada, jog gali būti, kad riau
šės buvo specialiai šiam tikslui 
suorganizuotos.

Massachusetts technologijos insti
tuto profesorius E. R. Gilliland 
paskelbė, jog jis atrado nauja būda 
pašalinti iš jūros vandens druska. 
Pritaikius ši būda galima būtų jū
ros vandeni ne tik panaudoti pra
monės ir namų reikalams.' bet ir 
drėkinti dykumoms, kurias būtu 
galima paversti dirbamais plotais.

Dar dvi dideles 
kliūtys

•/

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose yra pavykę mažesnės 
svarbos klausimais pasiekti su
sitarimo. Bet du pagrindinės 
svarbos dalykai vis tebesudaro 
didelę kliūtį susitarti. Komu
nistai vis tebesispiria, kad 
jiems būtų leista paliaubų me
tu statyti aerodromus ir reika
lauja, jog visi belaisviai būtų 
grąžinti net prievarta, jei kurie 
atsisakytų grįžti. Ir vienu ir 
antru klausimu Jungt. Tautų 
delegacija kietai laikosi priešin
go nusistatymo. Koje saloje in
ternuotų komunistų sukeltos 
riaušės taip pat įnešė naujų ne
sklandumų, nes komunistai 
stengiasi šį dalyką išnaudoti 
savo propogandai ir reiškia ne 
tik “didelį pasipiktinimą”, bet 
galimas dalykas reikalaus ir 
plataus tyrimo, kas derybas 
dar daugiau uždels.

UŽSAKYTAS SI ATOMINIU 
MOTORU POVANDENINIS 

LAIVAS

VVashingtonas. — JAV ato
minės energijos komisija pa
skelbė, jog užsakė tuojau sta
tyti ir antrą atominės energi- 
gijos varomą povandeninį lai
vą. Motorą šiam laivui statys 
General Electric Company 
West Milton, N. Y. Šis motoras 
tarnaus tolimesniems tyrinėji
mams. atominių variklių išvys
tymui ir teiks duomenų, kurie 
reikalingi bus ateity statant a- 
tominius variklius pramonės ir 
prekybos tikslams.

Lisabona. — Čia vykstan
čiuose Atlanto tarybos posė
džiuose pirmą kartą dalyvauja 
du nauji Atlanto sąjungos na
riai — Graikija ir Turkija. Ki
ti sąjungos kraštai yra JAV, 
Angliją , Prancūzija, Kanada, 
Portugalija, Belgija, Olandija, 
Liuksemburgas, Italija, Norve
gija, Danija ir Islandija. Kandi
datai yra dar Ispanija, kurią į 
Atlanto sąjungą priimti pasiūlė 
Portugalija, ir Vakarų Vokie
tija. Bet kol kas šių kraštų pri
ėmimas susitinka su eile kliū
čių.

Ši konferencija sprendžia 
tris pagrindines problemas: 
jungtinės Europos armijos su
darymo, kur turi būti priimta 
ir Vokietija. Jungt. Tautų pa
vyzdžiu, sąjungos administraci
jos reorganizavimą, paskiriant 
generalinį sekretorių, ir savi
tarpinės ūkinės pagalbos, vyk-

SENATO KOMTETAS UŽ 
VISUOTINI KARINU 

APMOKYMĄ

VVashingtonas. — Senato ka
rinių reikalų komitetas vienu 
balsu pasisakė už projektą, kad 
jau šiais metais būtų pradėtas 
visuotinis karinis apmokymas 
18 metų sukakusių vyrų. Ko
misijos nariai pareiškia. kad 
šis apmokymas sutaupys kraš
tui stambias lėšas, nes bus pa
ruošti kariuomenei rezervai ir 
galėsią būti sumažintos karinės 
pajėgos nuo dabar esamų 3,- 
640,000 'ligi 2.000.000. Bet 
kartu nurodoma, jog truks nuo 
penkerių ligi šešerių metų, kol 
bus to pasiekta.

EGZILŲ POSĖDIS
Vasario 15 ’d. VVashingtone į- 

vvko Vidurio ir Rytų Europos 
Konferencijos posėdis. Jis apta
rė Europinio Sąjūdžio kvies
tos Londono konferencijos re
zultatus. Kovai su sovietiniu 
genocidu nutarta sudaryti spe
cialų komitetą Paryžiuje. Tam 
pat tikslui ir apskritai antibol- 
ševikinei kovai nutarta sudary
ti Nevv Yorke informacijų ko
misiją. Sudaryta ir speciali 
komisija išstudijuoti ir pateikti 
konkretų planą praktiškojo 
bendradarbavimo tremtinių su 
Rytų ir Vidurio Europos kil
mės amerikiečiais. Svarstytas 
pasaulio universiteto steigimo 
klausimas. Visuose darbuose 
aktyviai dalyvavo PLG pirmi- 

Sea View Hospital, Staten Islaiul, panaudoti nauji prieš džiova vantai “Lydrazid” ir “marsi.id" 
davė geru pasekmių. Ugi šiol jie jau pa naudoti gydant 200 asmenų, čia matome moteris, ku
rio* prieš kelis mėnesius jau maža teturėjo viltie* pasveikti, o dabar, panaudojus naujus vais
tus, jaučiasi jau daug tvirtesnės.

dant Atlanto sąjungos ginkla
vimosi programą.

Tarybos posėdžiuose buvo iš
kelta, jog turimos žinios apie 
Sovietų kėslus verčia padaryti 
pakeitimų Atlanto sąjungos 
ginklavimosi planuose. Sovie
tai šiuo metu svarbiausi savo 
dėmesį yra sutelkę Azijoj? ir 
manoma, jog pavasarį gali būti 
pasiekta Korėjoje paliaubų, 
bet ir galima laukti, kad. turė
dami laisvesnes rankas, komu
nistai pradės agresiją Azijos 
pietryčiuose.

Ligi šiol konferencija jau 
priėmė didžiausią taikos meto 
ginklavimosi planą, kuriuo nu
matoma sukurti gynybos pyli
mą nuo šiaurės lediniuotųjų jū
rų ligi Bosforo, šiais metais tu
rės būti sudaryta 50 divizijų, o 
ligi 1954 m. dar antra tiek ir 
per trejus metus ginklavimosi 
reikalams numatoma išleisti 
300 miliardų dolerių. Šioje sri
tyje dar liko susitarti dėl dvie
jų svarbių klausimų — kiek ku
ris kraštas turės skirti 
numatytam reikalui lėšų ir są
jungos administracijos pageri
nimas. Priimtas taip pat ir 
jungtinės Europos armijos pla
nas. Numatoma, kad Europos 
armijoje dalyvaus ir Vokietija, 
kuri duos 300-400,000 kareivių. 
Kad prancūzai nebebijotų vo
kiečių militarizmo atgijimo, nu
matoma, jog gali būti nutarta, 
kad vokiečiai ■negalės savo pajė
gų iš jungtinės Europos armi
jos atšaukti ir sudaryti iš jų at
skirą savo armiją, kuri galėtų 
grėsti kaimyniniams kraš
tams. Ligi šiol į Atlanto są
jungą nepriimtai Vokietijai su
teikiamos saugumo garantijos

WASHINGTONE
ninkas V. Sidzikauskas. Jis iš
rinktas ir minėtų komisijų na
riu.

PLG ATSTOVAI I “CONFE- 
RENCE OF PSYCHOLOGI- 

CAL STRATEGY”
JAV Kongreso nariai C. K. 

A r m s t r o n g ir Ch. F. 
Kersten vasario 22-23 d. Wa- 
shingtone suorganizavo vadina
mą “Conference of jPsychologi- 
cal Strategv”. Svarstomi anti- 
bolševikinės kovos būdai ir 
priemonės. Patariamoji Lietu
vių Grupė į šią konferenciją pa
siuntė savo sekretorių Dr. A. 
Trimaką ir Laisvosios Europos 
Komiteto lietuvių žinių sky
riaus vedėją V. Rastenį. 

tuo būdu, jog, sudarius Euro
pos armiją, visi Atlanto sąjun
gos nariai įsipareigoja ateiti į 
pagalbą kiekvienam užpultam 
Europos armijoj dalyvaujan
čiam kraštui. Kokiu mastu pri
sidės prie Vakarų gynybos 
Graikija ir Turkija, bus apsvar
styta vėliau.

DINGĘS ČEKOSLOVAKIJOS 
PREKYBOS MINISTERIS

Praga. — Jau prieš Kalėdas 
į Maskvą išskridęs Čekoslovaki
jos prekybos ministeris Gre- 
gor esąs dingęs be žinios. Jis 
daugiau ministerijoj nepasiro
dęs ir nė tarnautojai nežino, 
kur jis yra. Daug kas spėja, 
jog Maskva iškviestą Čekoslo
vakijos ministerį laiko įkaitu, 
kol Čekoslovakija sutiks pilnai 
savo pramonę pajungti Sovietų 
reikalavimams.

VĖL BUS BANDOMI ATO
MINIAI GINKLAI

VVashingtonas. — Gynybos 
departamentas ir atominė ko
misija paskelbė, jog Enivvetok 
saloj bus vėl vykdomi atominių 
ginklų bandymai. Tų bandymų 
data neskelbiama, bet nurodo
ma, kad jų bus atlikta visa ei
lė. Manoma, jog šių bandymų 
metu bus išbandyti ir nauji 
JAV lėktuvų tipai .skiriami a- 
tominėms bomboms gabenti.

KAIP TVIRTINAMAS 
STALINO PYLIMAS

Vokiečių “Echo der VVoche” 
Nr. 4-52 įsidėjo smulkų žemėla
pį. vaizduojantį, kokie kariniai 
vienetai sudaro Baltijoj stovintį 
Sovietų karo laivyną, kuris, 
prireikus, smogs pro Daniją į 
šiaurę ir į Vakarus. Peene- 
muendėje tiesiog su įkarščiu 
statomos bazės V tipo raket. 
sviediniams laidyti, nuo Wis- 
maro iki VVustrovo 50 km ruo
žu iš pajūrio iškeldinti visi ne
darbingi ir “nereikalingi” gy
ventojai, Rostocke. Greifsvval- 
de, VVolgaste, Stralsunde. Ste- 
ttine. Svvinemunedėj ir Kolber- 
ge įtaisytos galingos pakrančių 
baterijos ir raket. sviedinių lai
dymo .bazės. Nepaprastai įtvir
tintas Karaliaučius, o įtvirtini
mų žiedą MVD tęsia toliau: 
Piluva 20 užtveriamųjų fortų 
sujungiama su Klaipėda, kurioj 
yra pagrindinis povand. laivų 
uostas. Soviet. Vokietijos zonos 
vyr. būstinė įkurdinta Wolgas- 
te.

<’!<> plieno pramonės unijos vadovai Eittsburghe aptarė ruošia
mo prieš plieno įmones streiko klausimus. Iš kairės į dešine 
sėdi sekretorius Ap|>ell>e. iždo sekretorius 1>. I. McDonald ir 

unijos pirmininkas Pr. Murray.

TAKSIS DĖL EUROPOS ARMIJOS 
ORGANIZACIJOS

Lisabona. — čia diplomati
niuose sluogsniuose reiškia
mas įsitikinimas, jog maždaug 
savaitės būvy Paryžiuje jau 
prasidės pasitarimai, kuriuose 
numatoma išdirbti planą, kokiu 
būdu paskirų kraštų daliniai 
bus sujungti į bendrą Europos 
armiją. Atlanto sąjungos tary
bai pritarus jungtinės Europos 
armijos sudarymui, to plano 
metmenis tuojau įteikė pran
cūzų užsien. reik. min. R. 
Schumanas. Juose numatoma, 
kad visi armijoj dalyvaujanti 
kraštai turi būti lygiai traktuo
jami. kas reiškia, jog ir Vokie
tija bus joje lygiateisis narys. 
Visų kraštų .jungt. Europos ar
mijoj dalyvaujantieji vienetai 
bus vienodai apginkluoti, dėvės 
tą pačią uniformą, vienodai bus 
apmokomi ir pagal tuos pačius 
nuostatus suorganizuoti. Paski
rų kraštų pajėgos bus suorga
nizuotos divizijų dydžio viene
tais. kurie įeis į tarptautinės 
sudėties korpusus, kuriems va
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• Jungt. Tautų komisija Vokietijos reikalams kreipėsi į 

Vakarų ir Rytų Vokietijos vyriausybes, kad jos paskirtų savo 
atstovus pasitarimams dėl galimybių Įvykdyti visoje Vokietijo
je laisvus visuotinius rinkimus. Ar tie pasitarimai galės Įvyk
ti. kol kas nėra paaiškėję, nes tik Vakarų Vokietija su tuo su
tinka. bet iš Rytų Vokietijos negautas joks pareiškimas, kad 
jos vyriausybė ir Sovietai leis komisijai ištirti Rytų Vokietijoj 
padėtį, ar tokie rinkimai ten Įmanomi. Buvo tik pareiškimų .jog 
su ta komisija Rytų Vokietija nebendradarbiaus.

• Egipto min. pirm. Aly Maher Paša pareiškė, jog Egiptas 
pasiruošęs derėtis su Anglija dėl Suezo kanalo ir Sudano be tar
pininkų. Į kitus kraštus kreiptis tarpininkavimo numatoma tik 
tuo atveju, jei derybose susidarytų sunkumų. Pasiruošimai de
ryboms vyksta aprimusioj atmosferoj. Vykusios kruvinos kovos 
yra sustojusios.

• Vienoj gautomis žiniomis, patekęs i nemalonę ir atleis
tas iš pareigų Čekoslovakijos generalinio štabo viršininkas J. 
Prochazka. Ar jo byla yra susijusi su Slanskio ir kitų suimtų 
komunistų vadu byla kol kas nėra paaiškėję.

• Tueringijos 'Rytų Vokietijoj) liaudies policijos tarpe su
sidariusi antikomunistine kovos organizacija paskelbė atsišau
kimą. kuriame pasisako prieš tuos Vakarų Vokietijos politikus, 
kurie savo laikysena trukdo Vakarų Vokietijai pasiruošti gali
mai sovietinei agresijai atremti. Atsišaukimas, atrodo, nukreip
tas pirmoj eilėj prieš socialdemokratus, kurie visais galimais 
būdais priešinasi Vokietijos apginklavimui ir Įjungimui Į Va
karu gynybą, kol nepriimtos jų statomos tam tikros sąlygos.

• JAV vyriausybė vėl leido laisvai įvežti kaučiuko žalia
vą. Prieš 14 mėnesių jo importą vyriausybe buvo perėmusi Į 
savo rankas. Nurodoma, jog šiuo metu JAV kaučiuko žaliavos 
turi pakankamai ir pasaulinėj rinkoj jo kaina yra sumažėjusi. 
Bet Įvežtos kaučiuko žaliavos paskirstymas gamvbri palieka
mas ir toliau vyriausybės kontrolėj.

• Vakaru Vokietijoj gautomis žiniomis, sovietinės Vokie
tijos zonos vyriausybė numato Rytų Vokietijoj neilgai trukus 
Įvesti visuotinę karinę prievolę.

• Prekybos sekretorius Sauver paskelbė, jog dešimt Euro
pos valstybių susitarė su JAV bendrai imtis priemonių, kad iš 
Vakarų kariniam pasiruošimui svarbios žaliavos nebūtų išveža
mos Į komunistinius kraštus. Neseniai JAV kongresas priėmė 
Įstatymą, kuriuo numatoma atimti JAV ūkinę pagalbą visiems 
tiems kraštams, kurie pardavinės komunistams strategines me
džiagas.

dovaus mišrus štabas ir talkins 
mišrios sūdė ies oro pajėgų jun
giniai.

PASIBAIGĖ INDIJOS 
RINKIMAI

New Delhi. — Praėjusių me
tų spalių mėn. prasidėję Indijos 
parlamento rinkimai pagaliau 
pasibaigė. Naujame parlamente 
min. pirm. Nehru kongreso 
partija rinkimuose laimėjo iš 
496 atstovų 341 ir tuo būdu 
turi parlamente didelę daugu
mą. Nepriklausomieji gavo 35 
vietas, komunistai 27, socialde
mokratai 12, kitos partijos — 
51 vietą. Raišavo apie 90,000,- 
000 žmonių.

Čekoslovakijoj vėl teisia 
tariamus šnipus

Praga. — Čekoslovakijos I- 
chin mieste prasidėjo vėl byla 
prieš 18 “išdavikų ir šnipų”. 
Teisiamieji kaltinami, kad šni
pinėję amerikiečiams.
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Prasiveržusieji pro geležinę uždangą pasakoja

Kaimas dar lietuviškas, bet vargas 
jame lapoja

PARTIZANAI NEĮLEIDO RUSĘ Į KAIMUS. — MILICIJOS UNIFORMOSE PLĖŠIKAI 21 - 
DO NAKTIMIS GYVENTOJUS— DAR SAVO SODYBOSE, BET NUPLYŠĘ IR ALKANI. 

—BAUDZLYl NINKU DARBAS IR ATLYGINIMAS.

Seniau mes sakydavome, 
kad Klaipėda yra Lietuvos lan
gas j pasaulį. Tai gerai dabar 
įrodė ir trys Lietuvos žvejai. 
Tik dabar Klaipėda jau nebe 
langas pasižiūrėti, bet iššokti. 
Kai visos durys į platesnį pa
saulį Lieiuvoje yra ne tik už
darytos. bet ir užsklęstos, tie 
trys vyrai pro tą langą ir iššo
ko. Kai jie praėjusiais metais 
pasiekė Švediją, mes esame a- 
pie juos rašę, pasinaudodami 
mūsų korespondento Švedijoje 
pranešimu. Dabar jie visi trys 
— kapitonas Lionginas Kublic- 
kas. Juozas Grišmanauskas i r 
Edmundą Paulauskas — pasie
kė New Yorką ir aplankė 
"Darbininko" redakciją. Ta 
proga mieli svečiai smulkiai pa
pasakojo apie savo prasiverži
mą pro geležinę uždangą ir su
teikė betarpiškai žinių, kas 
vyksta mūsų okupuotoj tėvy
nėj.

Mūsų pirmasis klausimas bu
vo tas. kuris, tur būt. pirmoj 
eilėj rūpi ir kiekvienam lietu
viui:

Ar daug dar lietuvių tėvynėje 
yra likę?

— Lietuvos kaimas dar lie
tuviškas. — mūsų paguodai at
sakė svečiai, tik prieš pusmetį 
išvykę iš Lietuvos. — Jis yra 
praretėjęs. Dalis yra atsidūrusi 
tremtyje. Likusiųjų nemaža 
žuvo nuo karo veiksmų, buvo 
išvežti, uždaryti j kalėjimus, 
mirė be laiko nuo sunkių gyve
nimo sąlygų, buvo nužudyti 
plėšikų, kurie plačiai siautė 
krašte, o didelis skaičius pagul
dė galvas ir kovoje su okupan
tais. Bet dar jis nėra tuščias. 
Visi dar neišgabenti ir nelšžu- 
dyti. o žuvusiųjų ir išvežtųjų 
vietą bent dalimi papildo au
gančioj! kaita, nors natūralus 
gyventojų prieauglis visų dabar 
esančių sąlygų taip pat yra su
mažintas. Svetimųjų į Lietuvos 
kaimą dar nedaug teįsibrovė. 
Tai jie. tiesa, buvo pradėję da
ryti. Bet atvykusioms iš “pla
čios tėvynės" partizanai tuoj į- 
sakė kraustytis ten. iš kur jie 
atėjo. Kitaip bus blogai. O čia 
jų negalėjo apsaugoti nė enka
vedistai. Tad ir teko jiems iš 
kaimų kraustytis. Į “plačią tė
vynę" jie. tiesa, negrįžo. Ir ka
ro bei okupacijos nualinta. Lie
tuva jiems dar atrodė “maža 
Amerika". Tad jie sugužėjo į 
miestus. Ten .jų daug. Skaitan* 
civilius ir kariškius — o ka
riuomenės Lietuvoje Sovietai 
laiko labai daug — svetimųjų 
krašte gal būtų ir dvigubai 
tiek, kaip lietuvių, bet. kaip sa
kyta. jų banga į kaimus dar 
beveik neprasiveržė. Visokių 
atvykėlių daugiau galima su
tikti tik miesteliuose, kur jie 
atsiųsti įvairių pareigų eiti.

— Kokie santykiai tarp lie
tuviu ir atvykėliu bei šiaip 
krašte esančių kitataučiu?

— Atvykėliai, žinoma, yra 
vietos gyventojams nelaimė.> 
Nuo .jų lietuviai daug nukentė
jo. Kaip minėta, jų daug susi
telkė miestuose. Ypač daug jų 
buvo Klaipėdoj, kur buvo tuš
čių namų ir griuvėsių, kuriuose 

dar šiaip taip galima įsikurti. 
Bet reikia iš ko nors gyventi. 
Tad jie pradėję buvo ieškoti 
darbo Bet įvairių darboviečių 
vadovais atsiųsti rusai ir vietos 
komunistai ne taip greiti buvo 
duoti prašančiam darbo. Be
veik dėsnis, kad darbo gali gau
ti tik pirmiau davęs kyšį. O kur 
tie iš Rusijos suplūdę skurdei- 
vos gaus reikalaujamus ligi 500 
červoncų. Tad liko jiems tik 
vienas kelias — eiti plėšti. Tie
siog pati santvarka juos plėši
kais padarė, jei tokie jie dar ir 
nebūtų buvę. Nuo šių plėšikų 
daug kas nukentėjo ir žuvo. Ir 
tuo niekas daug nesirūpino, kol 
jie tik lietuvius plėšė ir žudė. 
Bet ilgainiui jie geriau savo a- 
mate įgudo ir apsižiūrėjo, kad 
daugiau apsimoka pulti pačius 
komunistų pareigūnus. Tie 
daugiau šio to turi. Tad ir pra
dėjo juos skardyti ir nuvilkinė- 
:i. Tuomet buvo sukrusta. Ko
vai su banditizmu buvo pradė
ta organizuoti didesni milicijos 
būriai. Bet banditams — bent 
laikinai — tai tik į naudą išėjo. 
Jie masiškai stojo į tą miliciją. 
O tuomet, turėdami valdinius 
automobilius, apginkluoti ir u- 
niformuoti. jie net daug nesi- 
slapstyclami galėjo važinėti ir 
tęsti savo plėšimus, nes gaujos 
neiširo ir į miliciją priimtos. Iš
vykę kur tariamai sekti bandi
tų. nakties metu užpuldavo gy
ventojus. Kad nieks negalėtų 
pasakyti, jog tai milicininkai 
padarė, paprastai šie banditai 
užpultas šeimas ligi paskutinio 
išžudydavo. Paskui paleisdavo 
gandą, kad tai šiaip plėšikų 
darbas arba net partizanams 
kaltę suversdavo, o jų žmonos 
jau rytojaus dieną Kaune. 
Klaipėdoje ir kitur pardavinė
davo išplėštus daiktus.

Žinoma, tai negalėjo ilgai 
likti paslaptis. Bet ilgai truko, 
kol Sovietai šias gaujas bent iš 
dalies likvidavo. Vis dėlto pas
kutiniuoju laiku tokių dalykų 
sumažėjo.

Kita atvykusių rusų dalis yra 
įvairūs valdžios ir partijos pa
tikėtiniai. Jie vykdo visą kraš
to priespaudą bei terorą. Dėl 
šios priežasties liežuvių simpa
tijų ir jie ne daugiau susilau
kia. kaip jų tautiečiai, naktimis 
plėšę ir užmušinėję ramius gy
ventojus.

Buvusiais Lietuvos piliečiais 
svetimtaučiais tiek skųstis ne
tenka. Lenkų beveik neliko 
Lietuvoje — jie repatriavo. ti
kėdamiesi. kad net ir dabarti - 
nėj Lenkijoj dar bus ne tiek 
bloga, kaip Sovietų Sąjungoj. 
Kas galėjo, repatriavo ir lietu
vių. Tik daugelį norinčių repat- 
riuoti sulaikė. Buvę Lietuvos 
piliečiai rusai ypatingai prieš 
lietuvius nepasireiškia, net ten, 
kur jų daugiau yra. kaip. pav.. 
apie Zarasus. Kaip ir lietuviai, 
ir jie. kiek galėjo, spyrėsi ko
lektyvizacijai ir jaučiasi, atro
do. didele dalim vieno likimo 
draugais su lietuviais.

Koks IJetuvoj pragyvenimas?
— Tikro hado kol kas nėra. 

— sako atvykusieji. — bet var
gas didelis. Jei vienu kartu bū

tų žmonės į tokias sąlygas pa
tekę. daugelis iš desperacijos 
būtų, tur būt. išsižudę. Bet il
gainiui žmones prie sunkiausių 
aplinkybių pripranta, kiek ga
lėdami prisitaiko ir kenčia, gy
vendami viltimi, jog ateis tų 
vargų galas.

Maisto maža, o ir tas pats 
menkas. Nustatytos labai dide
lės duoklės, tad žmonėms telie
ka bulvės, kopūstai, juoda men
kos rūšies duona, kurių taip pat 
nėra ligi soties. Mėsa, pienas, 
kiaušiniai, žuvis, cukrus —kol
chozų gyventojams retai pa
tenka ant stalo. Netrūksta tik 
degtinės ir papirosų.

Gyventojai vis labiau api- 
plyšta. Tekstilės gaminių į Lie
tuvą atvežama labai maža. Mo
terų suknelėms — kažkodėl 
dažniausiai tik žiemą — atve
žama menkos rūšies kariūno. 
Vyrai kariais gauna nusipiikti 
medžiagos, panašios j kareivių 
milinių medžiagą. Bet tų me
džiagų nėra pakankamai ir per
daug brangios, tad daugeliui 
gyventojų neįperkamos. .'Mili
niai batai yra tik su brezenti
niais aulais ir guminiais pa
dais. Jie labai greit nusidėvi, ir 
tuoj kyšo iš jų kojų pirštai. 
Šiaip batų, be aulų, kartais par
veža į kooperatyvus, o taip pat 
pasitaiko progų nusipirkti pa
dėvėtų pas kareivius.

Daugumo dar gyvena savo 
sodybose

Apie 98' < visų Lietuvos ūkių 
jau sukolchozinta, bet gyvento
jų dauguma dar gyvena savo 
senose sodybose. Sovietai buvo 
pradėję tas sodybas griauti ir 
statyti kolchozų centruose 
kolchozininkams kumetynus 
bei tų naujųjų dvarų ūkio tro
besius. Bet tai pasirodė neįma
nomas dalykas. Daugelio se
niau kiek statytų trobesių, juos 
suardžius, jau perstatyti nebe
įmanoma. Medis pasirodo api
puvęs. nukrinta kerčių sujungi- 
gimai. ir tinka nebent kurui. 
Šis dalykas privertė, bent kol 
kas. gyventojus palikti jų bu
vusiuose namuose. Bet tos so
dybos atrodo labai liūdnai. Nie
kas .jų netaiso, nes tie namai 
jau nebe juose gyvenančių 
žmonių ir niekas nežino, kaip 
ilgai juose gyvens. O pagaliau 
ir norėdami negalėtų nieko pa
daryti. nes ne tik žmonės ne
turi iš ko imtis kokių remontų, 
bet ir nėra jokių tam dalykui 
reikalingų medžiagų. Prie so
dybų šeimoms yra palikti 50 a- 
rų ploto daržai, bet jie mažai 
žmonėms padeda, nes už juos 
reikia atiduoti dideles duokles. 
Be to. juos dažnai atima už 
vadinamą darbo drausmės ne
silaikymą — pasivėlavimą į 
darbą, normos neatlikimą ir 
panašius dalykus.

“Savanoriškas” į kolchozus 
įsijungimas

įsakymo .jungtis į kolchozus 
nebuvo. Visi į juos suėjo taria
mai savanoriškai. Pradžioj bu
vo sujungti didesnieji ūkiai, 
“nubuožinant" ir išvarant Iš .jų 
buvusius! jų savininkus kaip ta
riamus liaudies priešus. O
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Lietuviai žvejai tVashingtone prie Kapitolio su senut. W. Benton (dem. Conn.)

smulkesnių ūkelių savininkai 
buvo kitu būdu priversti eiti į 
kolchozus. Kadangi jie stengė
si nuo kolchozų išsisukti, juos 
apdėjo nepakeliamais mokes
čiais. Pav.. vieno iš atbėgusių 
žvejų tėvas, turėjęs 2 hektarus 
žemės, buvo apkrautas metams 
1300 rublių moks las. O juos 
sumokėti reikia; nes nesumokė
jęs būsi apšauktas liaudies 

Tik pažvelk! šis automobilis keičia
visą pramonę
Geriausiai pritaikintas 
Amerikos keliams 
automobilis

štai šių metų automobilis... tinkamiausias va
žiuoti. gražiausios formos, labiausiai pritaikin
tas ilgoms kelionėms, vertingiausias ir pigiau
sias šioje srityje. Daug daugiau yra priežasčių, 
dėl kurių šio amžiaus automobilis — Fordas yra 
tinkamiausias ir pigiausias. Tik kelios čia pa
minėtos... Jūs galėsit greit įsitikinti, jog ’52-nj 
metų "Tęst Drive” Fordas yra pagamintas 
Jums.

Automatinis bėgių perjungimas 
ir baltais šonais 
yra. apmokama 
tvarkymas, priedai 
papuošimai gali būti 
anksto nepranešus.

padangas, jei 
atskirai.

ir smulkūs 
pakeisti iš

Su-

»

priešu bei tarybinio ūkio ken
kėju. ir nė nepasijusi, kaip atsi
dursi ten, kur baltieji lokiai žie
moja. Tad. sudėję visos ęeimos 
narių paskutinę kapeiką ir par
davę visa, ką dar galėjo par
duoti. žmonės tuos mokesčius 
mokėjo ir skubėjo prašytis 
priimami į kolchozus, nes, dar 
kartą prisėjus tokius mokesčius 
mokėti, jau nebebūtų nė men

t
ATEIKITE IR
IŠBANDYKITE
PAS JŪSŲ

FORDO ATSTOVĄ 

kiausio daikto parduoti ir liktų 
tik atviras kelais į Sibirą.

Senelių Kandžia nnmką 
keliais

Tuo būdu ir “be įsakymo” 
Sovietai suvarė Lietuvos gy
ventojus į naujai atstatytus 
dvarus, kuriuos jų seneliai bau
džiavą ėjo, o dabar turi eiti 
jie patys.

%
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Kolchoeininko darbas — yra 
vergo darbas. Pirmiausiai, jis 
prie savo darbo yra pririštas ir 
savo noriu pakeisti jo negali. Jo 
darbas pasikeičia tik tuomet, 
jei valdžiai kur prisireikia dar
bininkų ir nutaria jį ten per
kelti. Bet iš to maža kolchozi- 
ninkui džiaugsmo, nes jis tuo 
atveju atsiduria kur nors Rusi
jos šiaurėje miškų kirsti arba 
kanalų kasti. Be to. o darbo: e- 
tė yra toli. Kas dieną jis turi 
valandas sutrukti.kol nueina 
kelis, o kartais ir kelioliką kilo
metrų į darbą. Gi pasivėluoti 
negalima. Jau už pirmą pasi
vėlavimą bus nubaustas 25r< 
jo trijų mėn. uždarbio. Antrą 
kartą pasivėlinęs, bus dar dau
giau nubaustas, o trečią kartą 
— pateks į teismą ir keliems 
metams į kalėjimą. Moka jam 
už darbadienius, kuriems nu
statytos didžiulės normos. O 
dėl menkos mitybos kolchozi- 
ninkai yra menkai pajėgus 
dirbti. Tad iš tikro jam vienos 
dienos nepakanka darbadieniui 
sudaryti. Tokiu būdu į metus 
jam tų darbadienių nedaug su
sidaro. ir jo uždart>is išeina la-. 
bai menkas. Juo labiau, kad 
kolchozų produktingumas taip 
pat menkas. Tad. atidavus 
duokles, atskyrus grūdus sė
jai .apmokėjus visas kitas kol
chozo metines išlaidas, likutis, 
kuris tenka kolchozininkams už 
.darbą, lieka visai mažas ir vie
nam darbadieniui tenka po la
bai mažą kidkį ir pinigais ir 
produktais.

Taip bendrais bruožais atro
do išartdien kasdieninis Lietu
vos kolchozininko - baudžiau- 
ninko gyvenimas.

(Toliau paliesime Sovietų 
pastangas sukomunistinti Lie
tuvos gyventojus, ar laukia gy
ventojai karo, bažnyčių padėtį, 
nuotaikas mokyklose, išveži
mus, kaip pabėgo šie trys žve
jai ir kit. klausimus).

Naujas! l»l h.p. 
Aukštos kompresijos 
Mileage Maker Sis

Dabar! 1IU h.p.
Aukštos kompresijos 
Strato-Star V-8

Naujas Fordo auto
mobilis yra gražios 
išvaizdos, stilingas

Naujai įrengtas ap
linkinis matomumas 
su lenktais vieno ga
balo stiklais prieky
je ir mašinos platu
mo langu užpakaly.

Automatine posūkiu 
kontrolė posūkiuose 
neleidžia mašinai 
svyruoti.

Daugiau kaip 80 i-' 
vairiu vidaus išmuši
mo spalvų kombina
cijų.

Jūs galite pasirinkti 
vienu iš trijų vai
ruoti automobili: 
Fordomatic, Over- 
drive ir Conventio- 
nal.

Naujas vaizdus kon
trolės "veidrodis

Naujai įrengtas ben
zino pylimas

Naujas. 25% leng
vesnis, vairavimas

Naujas platus prie
kis

Stiprūs atsparos 
rėmai

Naujos, minkštos, 
švelnios sėdynės

Automatinė šio mo
delio kontrolė teikia 
patogumu ir paleng
vinimu

Naajos apsaugos už
pakaliniu durų

Visa tai pagaminta 
geram naudojimui

♦s



Vasario 26,1952 darbininkas 3

DARBININKAS
THE AVORKER

Published S<4hi-W>ekly except holiday weeks, when issucd wcckly
--------BY---------

FRANCISCAN FATHERS
Keentered as seeond class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the 

Act of March 3, 1879, originally entered as seeond class matter at 
Bostcn, Mass , September 12, 1915.

SUBSCRIPTION KATES
Domestic yeariy ___________ $5.00
Brooklyn, N. Y. ...................... $5.50
Hali year ................  $3.00
Foreig.i ...... ............  $5.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams pražant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turinį 
ir kalbą redakcija neatsako.

KRAŠTAS, KURIS NIEKAM PIKTO 
NEDARĖ

ESTUOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMĄ MININT

Iš trijų Baltijos valstybių Es
tija yra mažiausia ir savo plo
tu ir gyventojų skaičiumi. Ne
priklausomybės laikais ji turė
jo apie 45,000 kv. kilometrų 
teritorijos ir apie pusantro mi
lijono gyventojų. Žemė taip 
pat nederlinga — daugiau ga
niavos negu ariamo lauko. Gra
žus tiktai jos gamtovaizdis: 
žvilganti ežerėliai, nedideli kal
neliai, pamario kopos ir pa
kraščio salos. Dvi iš jų — Sa
ntos ir Dago — yra gana dido
kos. Jos uždaro Rygos įlanką. 
Su tomis salomis yra susipynu
si Estijos istorija ir net dabar
tinės jos kančios.

Senais laikais pro tas salas 
Estiją pasiekdavo danai, vokie
čiai ir švedai. Jie atplaukdavo 
Baltijos mariomis ir pirmiausia 
užimdavo tas salas. Kai Rygos 
įlanka užšaldavo, Samos salą 
pasiekdavo ir lietuvių gentys. 
Svečiuotis jos ten, be abejo, ne
keliaudavo, kaip ir tolimesni 
kaimynai. Estai dėl to niekada 
neturėjo ramybės, kiek tik is
torijos žinios mus siekia. Ilgiau
siai jie buvo vokiečių ir švedų 
valdomi. Estams jie paliko ir 
savo bruožų: stiprią germanų į- 
taką ir protestantizmą. Kone 
visi estai yra protestantai. Ne
žymią dalį sudaro provoslavai 
ir labai mažą — katalikai.

Savo tikėjimu ir germaniškos 
kultūros antspaudu estai turi 
daug ko bendro su latviais, su 
kuriais drauge išgyveno sunkius 
ir ilgus vokiečių okupacijos lai
kus. Tačiau savo kalba ir kilme 
jie yra giminaičiai šiaurėje gy
venančių suomių. Vieni ir kiti 
savo žemėmis stumia Rusiją 
nuo Baltijos marių, čia yra jų 
nelaimė, ypač estų.

Senais laikais estus dar gynė 
nuo rusų didelis Peipuso eže
ras, pažliugusios pelkės ir 
Narvos upė. Bet tie vandenys 
žiemą užšąla. Ledas atidaryda
vo kelią į Estiją. Dėl to estams

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________ $5.00
Brooklyn, N. Y..................  $5.50
Pusei metu .......-........  $3.00
Užsienyje .....................  $5.50

yra tekę daug rungtis su mas
koliais, kurie vis verždavosi tą 
pamarį užimti.

Po ano karo, kaip žinome, 
visos šios trys Baltijos valsty
bės atgavo savo nepriklauso
mybę. Estija pasiskelbė nepri
klausoma tik aštuonioms die
noms vėliau už Lietuvą —1918 
m. vasario 24 d. Laisvę taip 
pat turėjo ginti savanorių 
krauju, žiauriai puolant bolše
vikams. Kai jie buvo išvyti, es
tai gražiai apsitvarkė. Buvo 
malonu lankyti tą jauną ir ne
didelę valstybę, taikią ir ramią, 
kuri niekam ni°ku nekliuvo. 
Matei ūkininkus, sumaniai besi
tvarkančius savo sodybose: su
tikdavai darbininkus, patenkin
tus savo darbu fabrikuose; ga
lėjai pasikalbėti ir su vėjo nu
pūstais žvejai, kurie džiaudavo 
tinklus prie pamario kopų. Vi
si jie mylėjo tą savo gimtąją, 
nedidelę žemę, dainavo apie ją 
dainas ir nieko kito nenorėjo, 
kaip to, kad didieji kaimynai 
paliktų juos ramybėje. Ak, jie 
turėjo daug didesnių turtų sa
vo krašte ir neaprėpiamus že
mės plotus, kam jiems dar 
grobti tą nedidelį žemės skly
pelį! Bet pasakyk tai, kad no
ri, besočiam iir plėšriam žmo
gui, kuris pūpso Maskvoje ant 
kraujų klano.

Estija buvo bandoma net 
kelis kartus iš vidaus susprog
dinti ir bolševizmui palenkti. 
Visus tuos juodas rankos kurs
tymus ji atlaikė. Tiktai antra
sis karas jai buvo persunkus at
laikyti. Trys Stalino komisarai 
— Ždanovas, Višinskis ir Deka
nozovas, pasirėmę raudonosios 
armijos ginklu, užgrobė tris 
Baltijos valstybes. Ždanovas 
ekzekutoriaus vaidmenį atliko 
Estijoje.

Toliau visiems mums įvykiai 
žinomi — vokiečių nauja oku
pacija ir bolševikinė vergija. Ji 
šiandien Estiją baigia ėsti. Kaip

Vytauto Didžiojo Universitetas
Vytauto Didžiojo Univeięiteto 
įsteigimas buvo labai reikšmin
gas įvykis Lietuvos gyvenime. 
Lietuvos vyriausybė, gerai tai 
suprasdama, Universiteto įstei
gimo aktą paskelbė tą pačią 
dieną, vasario 16, kurią buvo 
paskelbta prieš kelerius metus 
ir Lietuvos Nepriklausomybė. 
Universitetas turėjo padėti ją 
stiprinti ir saugoti. Jam į tal
ką vėliau atėjo ir kitos Lietu
vos aukštosios mokyklos.

V. D. Universiteto paskirtis
Universiteto paskirtis buvo 

duoti kraštui savų išmokslintų 
pajėgų, kurios imtųsi stiprinti 
ir ugdyti tautinę sąmonę, ku
rią sunkiais priespaudos lai
kais išsaugojo lietuviškas kai
mas, o ypač lietuvė moteris- 
,motina, ir kurią žadino didieji 
mūsų tautinio atgimimo veikė
jai. Tos išmokslintos pajėgos 
turėjo taip pat padėti kelti ir 
gerinti ūkinius Lietuvos gyveni
mo pagrindus, kad lietuviškai 
dvasiai būtų tvirčiau kuo atsi
remti. Be to, Universitetas tu
rėjo išlyginti priespaudos laikų 
skriaudą, kai Lietuva, kuriai 
nebuvo leista turėti aukštųjų 
mokyklų, siųsdavo savo vaikus 
mokykis svetur, iš kur žymi jų 
dalis grįždavo nebepataisomai 
paveikta svetimo lietuvių dva
siai pozityvizmo. Pert rampą 
buvo laiko, kad V. D. Univer
sitetas būtų galėjęs tą savo už
davinį atlikti. Ne visiems jis 
rodėsi ir aiškus iš pat pradžių.

patys bolševikų laikraščiai ra
šo, Talline, estų sostinėje, yra 
jau daugiau rusų negu estų. Vi
sas pamarys ir salos taip pat jų 
užsėstos. Salos yra paverstos 
jūrų tvirtovėmis. Visi gyvento
jai iš jų iškelti: kai kuri° pa
likti dar Estijoje, o kiti nu
tremti į Rusijos gilumą. Dar 
kiti yra išsiblaškę po pasaulį. 
Lengviausia buvo pasiekti Šve
diją, tai tenai estų tremtinių 
daugiausia ir susitelkė. Jie turi 
sudarę užsienyje vieną vadovy
bę. kuri veda dabar atkaklią 
kovą už tautos išlaisvinimą. Ir 
pačiam krašte nėra dar visai 
palaužtas tautos pasipriešini
mas okupantams.

Minėdami Estijos nepriklau
somybės paskelbimo šventę, 
jaučiamės drauge su jais tos 
pačios nelaimės ištikti ir tiki
mės drauge išsivaduoti. Mes 
tikimės vėl sulaukti tų šviesių 
dienų, kai Lietuva ir Estija, bū
damos nepriklausomos, turėjo 
pačius geriausius ryšius, kokius 
tik valstybės gali turėti. Balti
jos pamarys mus rišo, ir kai 
bus vėl laisvas, jis dar labiau 
sujungs po tų sunkių ir tamsių 
dienų. Kad tik jos greičiau 
praeitų — tai mūsų nuošir
džiausias linkėjimas draugiškai 
estų tautai. S.

Clevelande minint V. D. Universiteto 30 metu sukaktį, 
PROF. J. GRAVROGKAS, Kauno Universiteto rektorius, 
paskutinis prieš antrąją boiseviky invaziją, yra įdomiai api
būdinęs jo reikšmę ir veiklą, čia paduodamos pagrindinės 

• tos kaltios mintys.

Tiktai vėlesnių įvykių raida, 
jau baigiantis nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpiui, tą užda
vinį labiau išryškino. Apie tai 
keli žodžiai vėliau.

V. D. Universiteto .‘našas
Sutelkęs apie save visas žy

mesnes to meto mokslines pajė
gas, jis per trumpą Nepriklau
somybės laikotarpį davė įvai
rioms sritims daugiau kaip 
4000 aukštai kvalifikuotų dar
buotojų — inžinierių, gydytojų, 
filologijos ir filosofijos sritims. 
Ko negalėjo pats apimti, atliko 
kitos aukštosios Lietuvos mo
kyklos, davusios kraštui agro
nomų, miškininkų, kulturtech- 
nikų, pagaliau tapytojų, skulp
torių ir muzikų. Jų darbu ir 
sumanumu buvo pakelta krašto 
medžiaginė gerovė, o atsirėmus 
į ją. žymiai buvo sustiprintas ir 
lietuviškosios dvasios reiškima
sis įvairiopų pavidalu.

Pats Lietuvos vaizdas per tą 
laikotarpį visai pasikeitė. 
Namai su šiaudiniais stogais iš
nyko; jų vietoje iškilo gražiai 
sutvarkytos vienkiemių sody
bos. Dideli žemės plotai buvo 
nusausinti ir pagerinti. Žemės 
ūkis buvo perkeistas, prisitai
kant prie pasaulinės rinkos rei
kalavimų. Visame krašte ap
tvarkyti keliai, daug pravesta 
naujų — vieškelių ir geležinke
lių .pristatyta nemaža tiltų. 
Miestai atstatyti taip, kad jie 

Didieji Vytauto Didžiojo Universiteto rūmai Kaune.

prašoko savo prieškarinį ūgi, 
išsiplėtė ir žymiai pasikeitė. 
Miestuose išaugo naujos pra
monės šakos, suorganizuotos 
pajėgios kooperacinės sąjungos 
ir bendrovės. Visas ekonominis 
Lie.uvos gyvenimas pasidarė 
nepanašus į tą, kuris buvo sun
kiais caro priespaudos laikais.

Tuo pat metu, augant Lietu
vos medžiaginei gerovei, susida
rė geresnės sąlygos, reikštis ir 
savam menui bei mokslui. At
sirado didesnis susidomėjimas 
savais tapybos, skulptūros ir 
muzikos kuriniais. Pagyvėjo ir 
paūgėjo sava dailioji ir mokslo 
literatūra, praturtinusi lietuvių 
kalbą ir išryškinusi tautos isto
riją. Plačiai krašte paplito 
knyga, o dienraščiai ir savait
raščiai pasiekė tolimiausius 
Lietuvos kampus. Buvo nuties
tas tankus gimnazijų ir specia
lių mokyklų tinklas. Universite
to išmokslinto personalo vado
vybėje jaunimas buvo toliau 
ugdomas aiškioje lietuviškoje 
dvasioje. Universiteto Bibliote
ka, kuri buvo lygiai svarbi visų 
fakultetų darbui, spėjo išaugti 
iki 35O.fXX) knygų ir žurnalų. 
Ji davė daug medžiagos Lie
tuviškajai Enciklopedijai. Pa
galiau smarkiai pasistūmėjo į 
priekį krašto gamtos pažini
mas. Universiteto Botanikos 
Sodas virto tarsi kokia labora
torija Lietuvos augmenijai ir 
jos praturtinimui tirti.

Svetimos ineologijos 
poveikis

Atkuriant ir stiprinant savo 
valstybę, jos kaiminystėje, ry
tuose ir vakaruose, tuo pa. me
tu vis labiau stiprėjo dvi kraš
tutinės pasaulėžiūros. Jos nega
lėjo neturėti įtakos ir Lietuvai. 
Tačiau nedaug kam tai kėlė ne
rimą. Negi galėjo kas manyti, 
žiūrėdamas daugiau iš pavir
šiaus, kad sustiprėjusi ir besi
reiškianti stipriu kūrybingumu 
lietuvybė leisis paveikiama ku
rios svetimos įtakos. Jei jau 
a.laikė priespaudos laikus, kaip 
gali neatlaiky.i laisvo gyveni
mo metu. Deja, gyvenimas tų 
vilčių nepateisino. Nepriklau
somoje Lietuvoje — tiek lite
ratūroje tiek ir visuomeniniam0 
gyvenime — pradėjo rodytis 
frontai ir pastangos suartėti su 
anomis kraštutinėmis pasaulė- 
žiūromis. Netolimos praeities 
patyrimas paaiškina kai kurias 
priežastis to lietuvybės neat
sparumo.

Caro laikais svetimas mums 
rusų tautos gyvenimo būdas, 
taip pat ir jos provoslavija, bu
vo tik kita tos pačios krikščio
nybės reiškimosi forma. Ji 
stipriai spaudė lietuvybę, bet ji 
vis dėlto atlaikė, kad ir apsil
pusi, nes kova ėjo toj° pat krik
ščionybės plotmėje ,tik dėl skir
tingos krypties. Tuo tarpu po 
Didžiojo karo iš abiejų Lietu
vos šonų ėmė skverbtis aiškiai 
antikrikščioniškos ideologijos. 
Ką galėjo prieš jas pastatyti 
tas lietuvis šviesuolis, kuris 
pozityvizmo paveiktas buvo 
paneigęs lietuvybėje jos religi
nį charakterį ir kuriam lietu
vybės jau n°turėjo to anksty

vesnio ideologinio pagrindo? 
Prieš svetimą pasaulėžiūrą jis 
nebeturėjo ko priešais pasta- 
ty i. Tuo ir tenka aiškinti, ko
dėl per ilgus dešimtmečius tvė
ręs rusinimas, brutaliai grūdęs 
provcslaviją, i>eveik nieko ne
laimėjo, o |>er trumpą palyginti 
Nepriklausomybės metą jau 
aiškiai jaučiama naujų ideolo
gijų stipri įtaka. Argi tai ne
sako, kiek brangi vertybė yra 
toji lietuviškojo kaimo moters- 
motinos lietuvyliė. neperskiria
mai susijusi su jos religingumu, 
atbaigta savo turiniu, apimanti 
visą žmogų ir nepaliel'an.i jo 
dvasioje jokio suskilimo.

V. D. Universiteto kūrėjai, 
kurių daug buvo išėjusių mok
slus svetur ir susižavėjusių po
zityvizmu. nebeįv'Ttino to lietu
vybės religinio prado. Jie dau
giau pabrėžė grynai pasaulie
tišką gyvenimo charakterį ir 
tik čia matė lietuvio garbės pa
reigą savo tautai. Tautos pa
saulėžiūrą jie paliko nuošalyje, 
neteikdami jai visuomeninės 
n e t e i k d a m i jai visuo
meninės reikšmės 
ir nelaikydami negarbingu lie
tuviui dalyku nuo jos atskilti.

Kas ateityje?
Ateityj0 nėra pagrindo tikė

tis, kad Lietuvos neveiktų vie
nokia ar kitokia kaimynų įta
ka ir jų pasaulėžiūra. Antai, 
Vokietijoje ir po stipria kontro
le nacionalsocialzmas vėl kelia 
galvą. Nauju vardu, tačiau ne
pasikeitęs, jis gali pasiekti ir 
viešumos. Nėra ko laukti, kad 
ir bolševizmo idėjos, net jam 
karą prakišus, taip jau greitai 
nusėstų ir visai netektų savo 
įtakos. Tai reikalauja iš lietu
vių nusikratyti sunkaus pozity
vizmo palikimo ir grįžti prie lie
tuvybės su religiniu pasaulėžiū
riniu pagrindu, kad galima bū
tų sėkmingiau atlaikyti svetimų 
ideologijų spaudimą. Šitoks 
lietuvybės supratimas įpareigos 
ieškoti ir teisingesnės sociali
nės santvarkos ir galimai tobu
lesnės moraliniu a.žvilgiu vals
tybės.

Toliau prof. J. Gravrogkas 
prisiminė kai kuriuos V. D. U- 
niversiteto mokslininkus, su 
kuriais jam teko asm°niškai 
dažniau susitikti. Jis paminėjo 
prof. Jankauską. vadinamą 
Technikos Fakulte o tėvu, 
prof. Vasiliauską, labiausiai iš
simokslinusį to Fakulteto vyrą, 
fiziką prof. Čepinskį, gyvenimo 
pabaigoje sustojusį ties Kris
taus pamokslu kalne, žymų chi
rurgą prof. Kuzmą ir filosofą 
prof. Šalkauskį, kuris buvo pas
kutinis V. D. Universiteto rek
torius dar Nepriklausomojo 
Lietuvoje. “Š'.o didelio žmogaus 
mintys skatina mus jau dabar 
apsispręsti, kurio keliu žagsi
me. kai ateis laikas atkurti mū
sų krašto laisvę--” — pabrėžė 
prof. J. Gravrogkas savo kalbos 
pabaigoje.

ALB. BARANAUSKAS

DĖDĖS BATAI
Pirkioje buvo jau tamsu. Dė

dė piktai tarė dėdienei:
— O kur mano auliniai ba

tai?
Dėdienė žiovaudama atsakė:
— O po pečium...
Dėdė palindo po pečium, nu- 

čiaudėjo ir vėl išlindo.
— Kad nėr!
— O kam dabar tau prirei

kė?
— Turiu eit pas pienininką.
— Tuos kelis žingsnius gali 

su klumpėm.
— Su klumpėm? Dabar pas 

jį. greičiausia, mokytojas ir po
licija!

Jis atidarė duris į virtuvę, 
kur palubėje žibėjo lempa, o 
ant sienų plazdėjo raudonos 
ugniakuro pašvaistės. Iš lauko 
jau buvo susirinkusi šeimyna.

— Na, kur tie mano ilgaau- 
liai batai?

Dėdė apsižvalgė: trūko sū
naus Jono.

— O kur Jonas?
— Sodėnuos, — tarė piemuo.
— Ar su mano batais?
— Nematėm, —atsiliepė šei- 

mynikščiai.
— Tikra bėda.
Dėdė užsidėjo kepurę.
— Parsivesiu, kaip mažiuką 

— o ko savo neįsitaiso? Kai 
man reik—nėr!

Visi pradėjo juoktis.
Lauke buvo mėnesiena ir vė

jas — šalta, beveik nyku. Vie
tomis dar baltavo sniegas, o 
medžiai buvo juodi, kaip žemė.

Dėdė ėjo keliu pusbalsiu bar
damasis ir spjaudydamas; kai
me lojo šunes. Atsidūręs Sodė- 
no kieme, jis pamatė, kad vi
sur tamsu. Dėdė ketino grįžti, 
kai priemenėj kažkas nusijuo
kė. Ten nieko nebuvo, tik pro 

atidaras virtuvės duris krito 
geltona lemputės šviesa. Dvi 
Sodėno dukros buvo susėdę vir
tuvėje už stalo ir iš keptuvės 
valgė karštus bulvinius bly
nus.

— Labą vakarą.
— Labas, dėde! Norit bly

nų?
— Nieko nenoriu. Ar nebuvo 

užėjęs mūsų Jonas?
Mergaitės kumštelėjo viena 

kitą.
— Ieškokit, dėde. Jei rasit, 

veskitės namo.
Dėdė įsižeidė:
— Jeigu klausiu, tai galit 

man pasakyt kaip žmogui!
Troboje už sienos ėmė braš

kėti lova, pasigirdo basi žings
niai ir užmiegotas Sodėnienės 
balsas:

— Mergiščios, gult! Kas ten 
toks atėjęs?

— Dėde, bėkit, — ėmė juok
tis merginos. — Mama pabudo.

Sodėnienė pravėrė duris ir į- 
kišo galvą:

— Kas čia darosi? O. dėdė... 
Maniau — kažinkas!

— Jono ieškau. — susigėdo 
dėdė.

Sodėnienė kilstelėjo antakius, 

įsmeigę į dėdę akis ir paklausė 
dirbtinai ramiu balsu:

— Tai kodėl neinat ieškoti 
ten, kur jis yr?

— O kur?
— Ką aš žinau, kur? Ar čia 

pas mus jam kokia užeiga ’ 
Kaip jūs sau galvojat?

— Bet pasakyt galit — buvo, 
ar ne?

Sodėnienė pakėlė balsą:
— Merginos, miegot! Sugal

vojo naktim blynus kept pasi
slėpę! O jūs, dėde, baladojatės 
patamsy, neduodat miegot. 
Sarmata!

Merginos išbėgo į kamarą.
— Nepykit, Sodėnienė. aš ne 

iš piktumo. Jonas apsiavė ma
no batais, o man dabar reik. 
Dėlto ieškau.

Sodėnienė atsakė pro plyšį, 
užtrenkdama duris:

— Pas Kuodą vakaruška, 
greičiausia ten.

Kieme jį aplošo šunes. Kilo 
vėjas, buvo žvarbu; padangė
mis lėkė debesys. Dėdė pagal
vojo: šitokia sarmata — argi 
taip ir palikt? Jis Išėjo pas Kuo
dą.

Kelias sukosi tamsios daubos 
krantu; žemai buvo matyti le

das ir sniego lopai, ant kurių 
mėtė šešėlius ploni juodalks
niai. Jų šakose ūžė vėjas. Bu
vo vidurnaktis. Takas leidosi 
gilyn per upelį ir sausus lapus, 
o paskum vėl į krantą. Dėdė 
užduso ir valandėlę ilsėjosi.

Nuo kriaušio jis pamatė 
Kuodo trobas, kur švietė visi 
langai ir pasieniais nuo jų gel
tonavo sniegas. Stiprus vėjo 
gūsis atnešė muziką: grojo 
lūpinėmis armonikomis ir mu
šė į bubnelį. Paskum takas 
nukrypo į žemą arimą, ir na
mai dingo. Kartą smarkiai su
lojo šunes, pasigirdo šūkavi
mai, bet vėjas pasisuko, ir vis
ką užliejo krūmokšnių ošimas.

Po kelių minučių dėdė išėjo 
tiesiog į Kuodo vartus ir sus
tojo nustebęs: visur tamsu, nie
kur nė gyvos dvasios! Mėnulis 
pro debesų tarpą žiūrėjo į tuš-. 
čią kiemą ir apytamsias tro
bas; ant tvoros baltavo skalbi
niai. Staiga laukuose pasigirdo 
gūdus riksmas ir čia pat dien
daržy ėmė paskubomis šokinėti 
ir staugti šunes.

Dėdei pašiurpo kailis: “Kas 
čia dabar?”, tarė jis ir, steng
damasis neskubėti, perėjo per 

snieguotą kiemą ir pasislėpė 
priemenėje. Viduj buvo šilta ir 
kvepėjo blynais, raugintais a- 
gurkals, pyragu. Jis ištiesė de
šiniąją ranką ir pradėjo ieškoti 
trobos durų. Vėliau, kai dėdė 
prisimindavo, jam atrodė, kad 
jis taip graibėsi gerą valandą. 
Iš tikrųjų jis vos tespėjo krus
telėti. kai jam kažkas lyg rep
lėmis sugniaužė kairiąją, ir dė
dė apmirė iš baimės. Prie savo 
ausies jis pajuto alsavimą ir 
šnibždesį:

— Ar radai?...
Dėdę pagavo siaubas, ir jis 

tarė:
— Ne!
— Tai jau eisi?..
— Jau, — atsakė dėdė.
— Tai te!....

i
Kaulėta ranka apgraibomis 

jam į saują įbruko purviną ak
menį. Dėdė šoko trobon.

O ten buvo daug šviesiau, 
nes už langų mėnesienoj balta
vo visas Kuodo sodelis. Gale 
dunksnojo stalas ir šmešėlavo 
didžiulis baltomis marškomis 
apklotas gyvulys, kuris staiga 
atsisuko. Kai dėdė užtrenkė du
ris, pasieniais ėmė šokinėti juo

di stuomenys. Jie visi ėmė 
rėkti: “Laikyk!” ir griebė dėdę 
už rankų, už kojų ir už skver
nų. Jis parkrito. Vienas jį pra
dėjo smaugti, o kitas klupsčia- 
vo ant krūtinės.

— Aš sakiau, kad sugrįš. —iš 
po marškų suriko pabaisa ir 
prisiartino.

— Vyrai, tur akmenį.
— Mesk, mesk! — ėmė gąz- 

dinti kiti.
Ten buvo dar vienas gyvu

lys, ar milžiniškas paukštis su 
ilgu, plonu kaklu. Jis kosėda
mas patarė surišti rankas ir 
pro kelius išnerti lazdą. Dėdė 
sukliko:

— Gelbėkite!
Iš virtuvės įbėgo trys vyrai, 

rankose iškūlę degančius žieb
tuvėlius.

— Kas čia kelmas darosi?
— Pagavom Minkštą Anta

ną!
— Užtenka! šaukiu policiją! 
Dėdei pašvietė į akis.
— Čia ne Minkštas Antanas, 

ką darot1
Jį paleido ir pastatė. Kuodas 

ėmė rėkt:
Nukelta į 4 pusi.
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DVI PASTABOS TĖVAMS IR
SUAUGUSIEMS
VACYS KAVALIAI SKAS

Gyvendami gimtojoje pasto
gėje, lietuviškojo tautinio auk
lėjimo problemų, kurios taip 
skaudžiai aktualios svetur, ne
turėjome. Namai ir bažnyčia, 
mokykla ir įstaigos, kaimas ir 
miestas — savo giliausia esme 
buvo lietuviški. Net, rodos, ir 
gamtinė aplinka— pempės pie
vose ir griežlė avižose, viever
sys žydrioje padangėje ir kregž
dė ant išsišovusios nudžiūvu
sios obels šakos tave sveikino 
ir tau čiulbėjo lietuviškai. Visa 
tai, visi tie švelniausi, tyliausi 
garsai drauge su lopšine, rate
lio dūzgimu ir svirties girgžte
lėjimais liejosi į lietuvio sielą, 
ją veikė ir formavo.

Mes svetimuose kraštuose. 
Gatvėse ir įstaigose, darbovie
tėje ir krautuvėje—visur sve
timi užrašai, svetima kalba, ne
pažįstami garsai. Net ir savo 
parapijos bažnyčioje nevisada 
tu išgirsi lietuvišką ‘‘Pulkim 
ant kelių’’. O mokykla? Mo
kyklos. kuri Lietuvoje ugdė ir 
stiprino lietuviškumo pradus 
jaunuolių sielose, čia vienas pa
čių svarbiųjų uždavinių —ame- 
rikonizacija, kuri, padų ameri
kiečių teigimu, yra labai efek
tyvi ir sėkminga.

Gi mūsų tikslas — išlikti gy
vais bei sveikais ir nesužalota 
siela grįžti į tėviškės laukus. 
Todėl ir vienas pačių didžiųjų 
mūsų uždavinių — auklėti sa
vo jaunimą taip, kad jis ir savo 
kalba ir savo dvasia nebūtų 
svetimas gimtajam kraštui — 
Lietuvai: jos praeities didybei, 
nepriklausomybės skaisčiam 
suspindėjimui, dabarties kan
čiai ir kovai dėl jos laisvės ir 
žydinčios ateities.

Šios švietimo ir auklėjimo 
problemos jau kelinti metai 
nuolat sutinkamos mūsų spau
dos skiltyse, svarstomos ir 
sprendžiamos suvažiavimuose 
ir susirinkimuose ir dažno lie
tuvio nešiojamos susirūpinu
sioje sieloje. Daug yra ir pada
ryta: dvejetos metų "Eglutės” 
kelias, kuriam įtaiką pagaliau 
atėjo ir “Tėviškėlė”, keletas 
išleistų pasakų knygų, vaikų 
teatrų bandymai, šeštadieni
nės ir kitos vargo mokyklos, 
kurioms, deja, kai kur geriau 
tiktų kryžiaus kelių mokyklų 
vardas, graži šia kryptimi atei
tininkų ir skautų veikla, net

D ĖDĖ S
— Paskutinis kartas pas ma

ne šyvį šokinti Budeliai, o ne 
šyvis.

— Mes nepažinom. — tarė 
šyvis su balta marška. — Kel
mas gal žinot! Mes laukėm, ar 
negrįš Minkštas Antanas!

— Gal vyrai juos į Piliakal
nius nuvijo. — tarė Kuodo sū
nus.

O dėdė — nė žodžio. Jam la
šais krito nuo nosies prakaitas.

Gervė tarė:
— Sumest dėdei ant bonku- 

tės!
— Kam mest? — atsiliepė 

kiti, žibindami lempą. —Bonką 
turim čia. Eikšekit. dėde.

— Tai aš... —mėgino kalbėti 
dėdė.

— Eik išgert po išgąsčio, — 
tarė Kuodas.

— Kitąsyk, —atsakė dėdė.
— Kada kitąsyk? — sušuko 

šyvis.
—... kada per jumarką...
— Gerai. — tarė šyvis. — 

Man vistiek. Tik neužmirškit. 
Ar pažįstat. Aš iš Karkvaba
lių.

— O, siuvėjas, — nusišypso
jo dėdė.

— O gervė — Šabunka.
— O gervė — Šabunka! — 

nustebo dėdė. — O kur mūs 
Jonas?

— Čia jo nėr. — paaiškino 
vyrai. X. •

Vienas atsiminė, kad Jonas 
vakar lošė kortomis pas pieni
ninką.

pagaliau atskirų asmenų pas
tangos — vis gaivinantieji vė
jelio dvelktelėjimai, siekią ne
leisti užgesti mūsų mažųjų ir 
jaunimo sielose lietuviškumo ir 
tėvynės meilės kibirkštėlei. Be 
abejonės, dar daugiau laukiama 
ir tikimasi iš jau pagaliau gi
musios Pasaulio Lietuvių Bend- 
ruomens. kuri, reikia manyti, 
pagrindžiau ir sėkmingiau im
sis spręsti didžiąsias ir skau
džiąsias mūsų gyvenimo prob
lemas.

Tačiau, kad ir kaip gerai bū
tų suorganizuotas mūsų jau
nuomenės auklėjimas, bus ma
žai pasiekta, jei atskiras asmuo 
ir ypač šeima — pati pirmoji ir 
pati svarbioji auklėjimo insti
tucija — neatliks savo pagrin
dinių pareigų — neišmokys sa
vo vaikų pamilti gimtąją kalbą 
ir gimtąjį savo kraštą.

Visų pirma, kiekvieno lietu
vio pastogėje turi būti rūpina
masi gimtosios kalbos grynu
mu .taisyklingumu, turtingumu 
ir grožiu. Norėti ir tik norėti, 
kad vaikai taisyklingai kalbėtų 
lietuviškai, neužtenka. Dar rei
kia juos nuolat sekti, pamoky
ti, įspėti ar ir pabarti, kad 
niekur ir niekad, kalbėdami lie
tuviškai, nekaišiotų angliškų 
žodžių.

Tačiau ir šios pastangos bus 
tuščios, jei tėvai ir apskritai 
suaugusieji, tesisielos savo vai
kų. jaunimo kalbos kultūra, o 
patys visiškai nekreips dėmesio 
į savo kalbą. Nėra jokio pa
grindo norėti ir reikalauti, kad 
vaikai kalbėtų gražiai lietuviš
kai, jei suaugusieji savo kalbą 
darkys.

Nė viena kalba neišsiverčia 
be skolinių, turime jų ir mes. 
Jokiu atveju nevengtina gerai 
išmokti angliškai. Tai būtina: 
tik gerai mokėdamas anglų k., 
galėsi sėkmingai padėti savo 
vaikams turtinti jų lietuvių k. 
žodyną. Tačiau nusikaltimas ir 
gėda, jei tu, nerausdamas ir be 
jokių sąžines skropulų, vartoji 
parazitinius žodelius, pradėda
mas “baj”, “okej”, “olrait” ir 
baigdamas — “pysvorkais,” 
“deivorkais”, “pėdėmis”, “ša- 
pomis”, “šiftais”, “būdingais”, 
“laisnėmis” ir “pentais.” Maža 
to — tu savo kalbą “pagraži
ni”. pargabendamas iš savo 
darbovietės įvairių įrankių pa

BATAI
— Tai ten ir šiandien, —tarė 

Kuodas.
— Galbūt, kad ten. — susi

prato dėdė.
Jį visi gražiai atsiprašė, už

dėjo jam kepurę ir palydėjo 
pro atitrūkusius šunis. Troboje 
vėl ėmė groti armonikėlėmis.
Dėdė ėjo lėtai, nieko nejausda

mas ir nieko negalvodamas. 
Jam per veidą vis dar tekėjo 
prakaitas. Tačiau netrukus 
pradėjo skaudėti šonus, ran
kas ir krūtinę: ant pakaušio 
buvo guzas. Dėdės širdis užvirė 
apmaudu: kiek bėdos per tą 
vaiką! Nors buvo jau vėloka, 
jis pasuko į vieškelį, ketinda
mas įeiti pas pienininką su dir
žu rankose ir padaryti vaikiš- 
čiui gėdą prie ^svetimų akių. 
Pakelėje siūbavo topoliai ir 
grojo vielos. Ties kryžkele 
dėdė matė, kaip per laukus ant 
balto arklio nujojo raitelis su 
šiaudų našta ant pečių, o pas
kui sekė didelis šuo: dėdė per
sižegnojo. Jis paskum nebesuti
ko nė gyvos dvasios iki pat pie
ninės, kur dar buvo šviesu.

Pas pienininką buvo prirūky
ta. — Užstalėje žiūrėjo į kortas 
jis pats, veterinaras, batsiuvys 
Druskelė ir policijos vachmis
tras.

Dėdė sustbjo vidury kamba
rio.

— Sėskit.
— Ar Jono nėr? — paklau

sė jis nustebęs. 

vadinimus ir, pavz., dėžę jau 
“baksu”, o grąžtą “driliumi” 
vadini.

Tai jau ne lietuvių ir, deja, 
ne anglų k , o šlykštus kalbinis 
jovalas — "crazy language”, 
kurią neišvengiamai vartos ir 
tavo vaikai.

Antrasis mūsų uždavinys — 
išmokyti savo vaikus, jaunimą 
pamilti spausdintą lietuvišką 
žodį — literatūrą. Neužtenka 
tik pirkti lietuviškas knygas ir 
jas gražiai laikyti knygų spin
toje. Ne, tuo būdu vaikai daž
nu atveju dar jų nepamils, ne
skaitys. Reikėtų, kad šeimoje 
būtų jaučiama spausdinto žo
džio meilė, domėjimasis juo. 
Nors ir kaip kartais būtų sun
ku ir laiko maža, reikia valan
dėlei viską pamesti ir drauge 
su vaikais ką nors gražaus gar
siai paskaityti, skaitomu daly
ku pasidžiaugti, pasižavėti.

Savaime suprantama, kad 
mūsų pastogėje negali būti 
vietos jokiems šunknygėms — 
“comics”, kurių “studijos” ne 
tik gaišina laiką, iškreipia gro
žio supratimą, bet pažadina ir 
prie “praktikos darbų”, atlie
kamų naktį nuošalesnėse gat
vėse ir tiesiausiu keliu vedan
čių į kalėjimą. Teigiant,, jog šis 
šlamštas nedaro žalos mūsų 
vaikų sieloms, reikėtų prileisti, 
jog, apskritai imant, jokia lite
ratūra — spausdintas žodis ne
turi reikšmės gyvenimui. O tai 
jau būtų aiški nesąmonė. Jei 
kam dar neaiški šios vaikų “li

teratūros” žala, tai paguoda vie
na tegalėtų būti: esama juk 
dar žmonių, kuriems neaišku, 
jog žemė sukasi apie saulę — 
jie mano priešingai.

Baigdamas šias pastabėles, 
norėčiau dar pabrėžti, kad mū
sų kelias į Tėvynę turi prasidė
ti nuo gražios lietuviškos lopši
nės ir su pagarba bei meile 
gimtajam žodžiui palaipsniui ei
ti prie vertingos literatūros 
skaitymo ir giliausia prasme as
menybės ugdymo.

Tai nelengva, bet tai yra mū
sų pareiga, o todėl ir turi ji 
būti atlikta.

Anglijos jaunimas
D. Britanijos Katalikų Jauni

mo Organizacija drauge su Ka
talikiškųjų Sindikatų Sąjunga 
paskutiniu laiku kreipėsi į Už
sienių Reikalų Ministerį Eden, 
praašvdami tuojau diplomati
niu keliu pareikalauti raudono
sios Kinijos vyriausybę paleisti 
iš kalėjimų visų tikėjimų misi- 
jonierius.

— Ne. Vakar buvo, o dabar 
neatėjo.

— Vakar, žinau, kad buvo. 
Tai ką, einu, jei nėr.

— O kur jis dingo?
— Išėjo kur... Man čia jo 

taip reikėjo, taip reikėjo....
— Dėde, duok jam drausmės. 

Baigt taisytis! — tarė vachmis
tras.

Pienininkas pakilo nuo suolo.
— Ką darysi, pas mus nėr. 

Palaukit, pasiimsit pinigus už 
pieną.

Dėdė pasižiūrėjo į savo klum
pes ir sumišo:

— Aš paskum užeisiu.
— Kada paskum? Jau pusė 

antros.
Dėdė nusikosėjo ir tarė:
— Gerai, duokit.
Jam atskaitė ir padavė 70 

litų.
— Maža pinigo šį mėnesį, — 

sudejavo pienininkas. — Pienas 
liesokas.

— Žinia, nuo akselio, —atsa
kė dėdė. — Kaip nuo akselio, 
gerai ir šitiek. — ir jis paslėpė 
kišenėje pinigus.

— Kur dedat! — pasipiktino 
Druskelė. — Sėskit, va, mu
sam banką.

— Tylėk, — tarė pieninin
kas.

Po poros minučių dėdė buvo 
namie. Jam skaudėjo visus są
narius. Prie tvarto durų švys
čiojo šviesa — Jonas ėjo da
boti veršingų karvių. Dėdė jį 
čiupo už pakarpos.

— Kur pradėjai valkiotis?
Jonas dusyk sumirksėjo ir

Amerikeižiai kariai meldžiasi prieš kautynes

Kai buvau Korėjoje
Kai liepsna ir trenksmas ap- Sgt. JUOZAS A. STARICENKA 

švietė naktį, Bill ir Pepsy jau (Iš mano atsiminimų Korėjoje) 
buvo užgulę kulkosvaidį. Jis 
prabilo irgi tuo pačiu metu.
Bill kuždėjo:

— Štai jie! Mes turime juos;
Išmečiau vieną po kitos abi 

šviečiamąsias granatas, kurios 
apšvietė naktį ir parodė, su 
kuo turime reikalą. Aiškiai
matėsi išsiblaškęs ir staigios 
panikos pagautas priešas.

Stvėręs savo automatą, pra
dėjau “sėti” iš kairės į dešinę. 
Tuo pačiu metu pradėjo kulkos 
zvimbti ir į mūsų pusę. Apačio
je girdėjosi riksmas sužeistųjų 
ir mirtinai išsigandusių komu
nistų.

Kažkas metė granatą, kuri 
sprogos beveik mano panosyįe. 
Iš mūsų pusės vėl pasileido ke
lios, nešdamos mirtį. Iš visų 
pusių sklido šauksmai, ginklų 
kurtinantys garsai ir ugnies lie
žuviai. Zvimbė kulkos, šokinė
damos nuo uolų.

Akys nieko nematė, tik tą 
tą plotą, kurį nušviesdavo ug
nis. Ten raitėsi sužeistieji. Au

kai tai nusišypsojo.
— Kur buvai šiandien?
Jono veidas iš kalto persi

mainė.
— Tėti! Paklauskit Antano.

— Atsiguliau tuoj po vakarie
nės. Žinau, kad nakčia reik po 
tvartus bastytis.

Dėdė jį laikė už apikaklės 
dar kokias penkias minutes.

— Daugiau mano ilgaaulių 
batų neimsi?

— Aš ir taip neimu.
— Sakyk, ar neimsi! — su

šuko dėdė.
— Ne ,ne.
— Eik sau!
Troboje visi miegojo. Dėdie

nė apsivertė ant kito šono ir ta
rė išdžiuvusia burna:

— Batai... — ji atsikosėjo,— 
....kamaroje.

Dėdė pasičiupinėjo guzą, ir 
jo širdis, vėl pradėjo erzintis; 
jis sugniaužė kumščius ir į- 
temptai pagalvojo.

— Erodai! — galų gale su
šuko.

Jam tučtuoj palengvėjo, ir jis 
atsigulė.

SPAUDOS NAUJIENA
FAUSTO K I R Š O S

ŠVENTIEJI AKMENYS 
DIDAKTINIAI EILĖRAŠČIAI

'Blėsta >rei. ifrj M. ftirtf lėšomis. Gražus <iail. J. Valiaus viršelis.
Galima gauti "DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE: 630 Bushwick Į

Avė.. Brooklyn, 21, N. Y. Kaina 2 dol
•.

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

MARIJA KALBA PASAULIUI -
264 pusi., 18 paveikslų, kaina 2 dol.

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

sys apkurto nuo trenksmo. Vis
kas maišėsi į pragarišką cha
osą. Per tamsą nebuvo įmano
ma atskirti, kas savas, kas 
ne.

Staiga sprogo granata vos 
keletą žingsnių nuo mūsų. Bai
sus trenksmas ir skeveldrų nu
daužtos uolos apnešė apkasą. 
Buvo pavojus ilgiau likti čia, 
nes priešas susigaudę, kur mes 
esame. Jie buvo taip arti, ir 
bebuvo tik vienintelė išeitis 
prasimušti pro mus. Be to, jie 
spėjo pamatyti, kur buvo mū
sų automatiniai ginklai.

Kas daryti?
Kas kartą labiau zvimbė 

kulkos per mūsų galvas. Gre
timame apkase kažkas ėmė 
šaukti sanitaro. Staiga vėl gra
natos trenksmas užpakalyje 
manęs. Man nutraukė šalmą ir 
apkurtino ausis. Laukiau dar 
vienos, kuri kristų tiesiai ant 
mūsų nugaros.

Kulkosvaidis tylėjo. Prišliau
žęs arčiau, radau Bill begulintį 
aukštielniką. Pepsio nebuvo.

Kažkas išmetė raketą, kuri 
apšvietė visa, kaip ant delno. 
Tuo metu pasipylė pragariškas 
kulkų lietus. Kulkos, atsimušu- 
sios į uolas, spiegė visais paša
liais ir viską guldė, kas tik 
pasitaikė jų kelyje.

Kažkas įvirto į apkasą.
— Joe, tu tvarkoje?
— Taip, — atsakiau, pažinęs 

būrio vadą. — Bill gavo. Neži
nau, kas atsitiko su kulkosvai
džiu.

— Labai?
— Nežinau.
Vėl apšvietus kalną raketai, 

išvydau Bill. Prišliaužęs ar
čiau, pamačiau, kad jis jau ne
be su mumis. Jis gulėjo atlošęs 
galvą, kuri buvo visa krauju 
paplūdusi. Rankomis vis dar te
belaikė kulkosvaidį.

— Kas su juo?
— Miręs, — atsakiau.
Aplinkui virė pragaras. Prie

šų, atrodė, buvo daug. Jie 
visai nemanė trauktis. Kažkas 
peršoko per apkasą ir virto ant 
mūsų galvų.

— Pepsis, tu? — sušukau.

— Taip, aš. Jie visai arti. Jie 
ateina... — pagautas išgąsčio ir 
mirties baimės jis šaukė plonu 
balsu.

— Ką darysim? — paklau
siau vado.

— Ginsimės. Beliko tik vie
nintelė išeitis. Trauktis negali
me, nes nežinom, kas mūsų už
pakalyje. Daviau žinią kuopai 
ir prašiau paremti artilerija ir 
minosvaidžiais.

— Bet ir mums klius, —at
sakiau. — Plotas toks mažas, 
esame susimaišę su priešais. 
Sunku net pasakyti, kuris ap
kasas priešų, kuris mūsų.

— Vienintelė išeitis. Žiūrėk: 
pakeisk kulkosvaidininką ir 
būk šitoje vietoje. Ji svarbi. Aš 
bėgu atgal. Tuoj pradės kristi 
mūsų sviediniai aplink mus. 

^Taupyk municiją ir šaudyk tik 
į gerą taikinį. Sušauk skyri
ninkus ir pranešk, ką sakiau.

Jis staiga šoko iš apkaso ir 
dingo tamsoje.

— Sušauk skyrininkus, — 
skambėjo vado žodžiai ausyse. 
— Bet kur jie? Kiek jų beliko. 
Pepsy, tu lieki prie kulkosvai
džio. Aš tuoj duosiu padėjėją. 
Šaudyk tik gerai ir gerą taiki
nį matydamas.

— Gerai.
— Laikyk galvą žemai ir ne

kišk jos lauk — dar pridūriau, 
šokdamas iš apkaso.

Kulkos sustojo zvimbę. Gir
dėjosi komandos ir sužeistųjų 
vaitojimai.

Vėl pakilo raketa. Kritau 
žemėn ir, prisiglaudęs prie jos, 
ėmiau šliaužti pilvu.

— Tu, Joe, — išgirdau prie
kyje.

— Taip.
— O tik nepaleidau, many

damas, kad tai “čingsas”.

KUN. I* VOICIEKAl’SKO, Harrison, N. J., išleistas

ČESLOVO SASNAUSKO KOMPOZICIJAS 
solo, mišriems balsams ir chorui, pritariant fortaponui 
arba vargonams,

Į LIETUVIŠKA MUZIKA 
galima gauti

PRANCIŠKONŲ SPAUDOS CENTRE
! 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

KAINA $3.50 .

(Taip vadinome kinų komunis
tus).

Prakaitas bėgo per kaktą ir 
širdis sunkiai mušė. Jsiritau į 
apkasą vos begalėdamas kvė
puoti. •

— Ted, tu tvarkoje?
— Jes, aš tvarkoje.
— Žiūrėk, mes turime likti 

čia, ginsimės...
— Bet jų pašėlusiai daug...
— Jie nežino, kiek mūsų. 

Netrukus pradės šaudyti mūsų 
artilerija ir minosvaidžiai. Ne
galima jiems duoti persigru
puoti. Reikia laikyti visą lai
ką ugnyje. Perduok toliau tą, 
ką sakiau. Taip pat pasakyk, 
kad taupytų municiją.

— Kaip ilgai mes čia turėsi
me laikytis?

— Iki ryto, kol visa kuopa 
ateis mums į pagalbą.

Jis šoko iš duobės ir dingo 
tamsoje.

— Ted, ei Tedy, — dar mė
ginau šaukti, užmiršęs pasaky
ti, kad grįžęs prisistatytų prie 
kulkosvaidžio. Atsakymo ne
buvo. Jaunas ir vikrus kaip kiš
kis. jis spėjo dingti tamsoj*.

Staiga pasigirdo duslus bil
desys mūsų pusėje ir netrukus 
mūsų poz’icijų apačioje — mil
žiniškas sprogimas. Mūsų arti
lerija! Pradžioje bijojau, kad 
nepriartėtų per arti mūsų ap
kasų, bet greit įsitikinau — jų 
uždavinys buvo daužyti slėnį ir 
neduoti ten telktis priešo dali
niams.

Palikęs apkasą, grįžau prie 
kulkosvaidžio. Pepsis buvo jį 
užgulęs ir visą dėmesį įbedęs į 
priekį.

— Ar tai mūsų? — tuoj pa- 
kalusė, vos man pasiekus ap
kasą.

— Taip, tai mūsų.
— Atrodo, jie pasitraukė.
— Nebūk per daug tikras. 

O kulkosvaidis tvarkoje?
— Šovinių ncperdaugiausia.
— Taupyk, galime vėl su

laukti svečių. Šį sykį jau būtų 
kitaip.

— Seržante, viskas tvarkoje, 
— kaip iš medžio staiga iškri
tęs atraportavo grįžęs Ted.

— Gerai, kad atėjai. Bill 
krito ir tu turėsi pavaduoti 
Pepsį prie kulkosvaidžio. Ar 
viskas gerai su antru skyriu

mi? Girdėjau, kažkas šaukė 
sanitaro.

— Du sužeisti, nelabai, bet 
užteks, kad būtų išsiųsti į Ja
poniją.

— Laimingi. Juk nėra kitos 
išeities išlįsti iš šio pragaro. 
Vienintelė laimė būti lengvai 
sužeistam ir išsiųstam į Japo
niją. O gal ir į namus?

(Bus daugiau)

PAIEŠKAI' savo brolio AUGUS
TO JESIULIO, apie 63 metų 
amžiaus, gimusio Šaukėnų mies
telyje, Šaulių ap. Iš Lietuvos jis 
atvyko Amerikon 1910 ar 9 me
tais, gyveno New York. Turi 
sūnų Bronių apie 29 metus am
žiaus. Nuoširdžiai prašau atsi
liepti patį brolį ar jo sūnų Bro
nių, o jei kas žinotų apie juos, 
maloniai prašome parašyti laiš
ką šiuo antrašu:

JOSEFA VAIC6NAS 
Rua Maestro Gardim 1125 
Sao Paulo, Brasil, S. A.
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KIJRYBO' ^PRIEDAS
Konkursą laimėjęs ir jo konkurentai

PASIKALBĖJIMAS SU “DRAUGO” ROMANO KONKURSO
JURY KOMISUOS PIRMININKU B. BARKAUSKU

Per palyginti trumpą laiką 
“Draugo” romano konkursas 
davė neblogų rezultatų: per 
nepilnus metus jury komisijai 
atsiųsta 7 romanai. Sausio 6 
d. surengtame premijos paskel
bimo ir jteikimo akte ir ta pro
ga įvykusiame literatūros va
kare visuomenei pristatytas ir 
premijos laimėtojas — Jurgis 
Gliaudą už romaną “Namai ant 
smėlio”. Komisija sprendimą 
paskelbė, bet jo plačiau nemo
tyvavo. Apie romano idėją iš
girdome tik iš autoriaus pasi
kalbėjime trumpo užsiminimo: 
“Pavaizduoti priešingos huma
nizmui psichozės atsidariihą.” 
Romane esą pabrėžta, kad 
žemėje įsigyvenęs antihuma- 
niškumas, bet jį parbloškia 
triumfuojanti Evangelijos tie
sa. Tema ne iš lietuvių gyveni
mo. Iš tų poros sakinių sunku 
suprasti, ką autorius mano. Iš 
užuominos apie “triumfuojan
čią Evangeliojs tiesą” reikia 
manyti, jog veikalas bus viziji- 
nio pobūdžio ir vaizduojamu 
laiku nukeltas į ateitį, nes 
šiandieną, po II-jo karo pabai
gos, kol kas triumfuoja ne 
Evangeliojs tiesa, bet netikru
mas. melas ir paujo karo karš- 
ligė. Veikalas spausdinamas, ir 
netrukus jo turinį ir jo idėjas 
pamatysime patys.

Bet literatūros mylėtojui 
norėtųsi žinoti, kaip konkursas 
atrodė, iš viso, ko gero jis da
vė be to išskirtojo, kaip atrodė 
kiti veikalai ir kokia jų litera
tūrinė vertė. Suprantama, kad 
konkurso paslaptis neleidžia 
skelbti nei dalyvių pavardžių, 
nei romanų vardų. Vis dėlto 
drįsau kreiptis į jury komisijos 
pirmininką Benediktą Babraus- 
ką, patiekdamas jam keletą 

i

MIRĖ KNUT
Vasario 19 d. savo dvare 

Norhoelmen prie Grimstad mi
rė 92 metų garsus norvegų ra
šytojas Knut Hamsun, laimėjęs 
kadaise Nobelio prem'lją.

Paskutinieji jo senatvės me
tai buvo liūdni. 1940 m. na
ciams užėmus Norvegiją. jis 
išleido proklamaciją, kad nie
kas nesipriešintų ir eitų drauge 
su vokiečiais. Vėliau po kapitu
liacijos Norvegija savo garsųjį 
sūnų įkišo į kalėjimą ir nubau
dė stambia pinigine bauda. Jis 
turėjo sumokėti 85,000 dol., ta
čiau tesumokėjo tik 65,000 dol. 
Jo žmona sėdėjo kalėjime tre
jus metus. Paskutiniuosius me
tus jis praleido savo dvare, 
Mirė miegodamas.

Knut Hamsuno kelias į pa
saulinę garbę yra sunkus ir 
vargingas. Jis gimė Norvegijoj 
viduryje Gudbrandsdal. Jau ke
lios jo tėvų generacijos buvo 
ten gyvenę. Iš namų jis išsine
šė žemės ir miškų meilę. Nie
kada nemėgo miesto. Mieste 
gyvendavo tik kafip meninin
kas, lankydamas kavines ir kal
bėdamasis su savo bičiuliais. 
Lig jaunas berniukas buvo 
krautuvėj pardavėjas, namų 
sargas, batsiuvys ir mokytojas 
giliausioje šiaurėje, dirbo prie 
kelių statybos.

1882 m. iškeliavo į Ameriką, 
dirbo ūkiuose, krautuvės par
davėju Elory, Wis., buvo Chi- 
cagoje tramvajų kondukto
rium. Bet greit dėl sveikatos tu
rėjo grįžti į Norvegiją. Jo 
draugai sudėjo pinigus kelionei. 
Tada vėl atkeliavo į Ameriką 
ir skaitė norvegams paskaitas.

Dar būdamas mokytoju, jis 
pradėjo rašyti. Grįždamas iš A- 
merikos, jis parsivežė romaną 

klausimų, į kuriuos jis maloniai 
atsakė dėl premijos pripažini
mo motyvų tepaminėdamas 
tiek, kad, kas konkurso pasek
mėms buvo esminio, tas pas
kelbta viešai. Apte visa kita jis 
tegalįs pasakyti savo asmeniš
ką, kaip vieno komisijos nario, 
nuomonę. Kalbėdamas taip pat 
negalįs būti konkretus, kad ne
liktų nediskretus.

— Manau, kad nebūtų nedis- 
kretu, paklausus, ar romano 
dalyviai visi buvo debiutantai, 
ar dalyvavo ir žinomų rašyto
jų*

Atsakymą gavau beveik “kon
kretų”: keturi buvo žinomi ra
šytojai, nors romano forma kai 
kuriems buvo pirmiena, o kiti 
trys laikraščių skaitytojams ir
gi girdėti vardai. Tik su kny
gomis jie dar nepasirodę.

— Ar pateiktųjų tarpe nebu
vo daugiau literatūriškai vertų 
veikalų?

— Deja, kad buvo. Vienas 
jų pasCžymi puikiu stiliumi ir 
literatūrine prieeiga prie daly
kų, taigi jau nebe veikalas, o 
tikras .kūrinys. Tačiau komisi
jos dauguma to kūrinio perso
nažų veiksmuos pasigedo vidi
nio būtinumo — psichologinės 
motyvacijos bei kitokių stan
dartinių “privalumų”. Kitas bū
tų pažymėtinas dėl plataus kaip 
upė išsiliejimo, nors jo temati
ka didele dalimi apima tai, kas 
pastaruoju metu mūsų vadina
ma “nuo Kybartų iki stovyk
los.” šio romano kompozicijai 
trūksta sukoncentravimo, bet 
fabula įdomi, dėstymas pagau- 
lus, žodis — gyvas.

— Kas tad nulėmė premijos 
paskyrimą šiam, o ne kitam au
toriui: gera literatūrinė forma, 
įdomi fabula, stipri intryga, o-

HAMSUN
— “Badą”, kuris jį padarė gar
sų. Jis pakeliui sustojo Kopen
hagoje ir nunešė Edvardui 
Brandes, garsiojo Georgo bro
liui. Tas buvo vieno laikraščio 
redaktorius ir atspausdino ke
lias ištraukas. Tuoj pasigavo 
norvegai ir 1890 m. išleido jo 
romaną. Greit išsivertė vokie
čiai, ir Knut Hamsun pasidarė 
garsus. Metai iš metų jis užsi
daręs rašė, keliavo po Europos 
didžiuosius miestus, kur susiti
ko su to meto garsiaisiais me
nininkais. Jo veikalai, išversti į 
svetimas kalbas, ėjo per visą 
pasaulį. Visur‘jis žinomas kaip 
“Viktorijos” ir “Pano” auto
rius. 1927 m. jis parašė geriau
sią savo romaną “Žemės palai
mą”, kur su didele meile vaiz
davo prisirišusius prie žemės 
žmones. Už šį romaną jis ir ga- 
v^ Nobelio premiją. Atšventęs
70 metų sukaktį, jis rašė jau 
mažai, daugiausia taisė senuo
sius raštus.

K. Hamsunas savo raštus ra
šė keistai. Buvo tikras gamtos 
žmogus. Gyveno atsiskyręs ir 
rašydavo ant lapelių tai, kas 
ateidavo į galvą: — dažniausiai 
keliaudamas, sustojęs viešbu
čiuose. Vėliau namuose iš tų 
kortelių padarydavo romaną.

Jo sukurti žmonės yra visi 
norvegai, šalti, tačiau jie al
suoja karščiu. Jie prisirišę prie 
miško ir žemės. Jų psichciogi- 
joje tvyro kažkoks prieštaravi
mas, kuriuo pasižymėjo ir pats 
Autorius. Kai kurie jo sukurti 
žmonės — Viktorija iš “Vikto
rijos” ir leitenantais Glahnas iš 
“Pano” yra pasidarę nemirtin
gi. Jie visi kenčia tą prieštara
vimą, kenčia tvirtai ir greičiau 
žūna, bet neranda pasigailėji
mo nei sau, nei kitiems.

riginali idėja ar visa tai kartu, 
arba visai kas kita?

— Buvo iškelta jo kompozi
cinis apvalumas, t. y. galų su 
galais suvedimas; psichologinis 
pagrįstumas, temos naujumas. 
Aišku, pastebėta ir trūkumų. 
Juk, įkėlę koją į šiuos krantus, 
išsyk net piene pastebėjome 
pieno trūkumų, o dabar ge
riame tą “magermilką” ir gal
vojame, kad tai geras privalu- 
mas, nes apsaugo nuo nutuki
mo.

— Bet, skaitydami “Drau
go” atkarpose premijuotąjį ro
maną, ryškiai susiduriame su 
lietuviškumo stoka: veiksmas 
vyksta Vokietijoje, visi veikėjai 
kitataučiai ,veikalo keliamos i- 
dėjos specifiškai vokiškos. Ar 
komisija to nelaikė yda pir
mam lietuviškam romanui pre
mijuoti? O gal čia surastas kaip 
tik tas “europiškumas”, kurį 
kai kurie asmens taip garbina 
ir kurio linkme norėtų pasukti 
mūsų visą literatūrą, be atodai- 
dos paneigdami tautiškumo 
reikšmę literatūrai?

Atsakymas buvo trumpas ir 
aiškus:

— Tos ‘pastabos teisingos, 
bet iš kitos pusės veikalas vis 
tik yra lietuviškas, kadangi pap
rašytas lietuvio autoriaus ir 
lietuvių kalba.

— Ar yra kas spausdintino 
iš nepremijuotų?

— Yra ir, be abejonės, kai 
kurie iš jų bus išspausdinti. Bet 
yra ir tokių, kuriuos šiuo me
tu spausdinti, kada išleidžia
ma vos keliasdešimt knygų, bū
tų nusikaltimas.

— Kaip atrodo pernykščių 
metų išleistosios knygos, paly
ginąs su konkurso veikalais?

— Kaip konkuršiniai. taip ir 
pernai išspausdintieji ne visi

JUOZAS GRIšMANAl SKAS

PARTIZANŲ DAINA
J^EMUNE ledus išplaus, obelis pabals.
Parymok manęs, palauk sode po obels!

TU žiedelio nemainyk, nenukirp kasų!
Dgai laukus—dar palauk, grįšiu iš tiesą!

ATJOS šiaurys, bus ruduo, obelis pagels — 
Dar rymoki, dar palauk prie gelsvos obels!

PARUGĖM gelsvom basa vasara nubėgs, 
Mėnesienoje rasa ašarom žėrės.

ŠALTIS išdabins languos tulpes, ramunes — 
Tu šaltos žiemos speiguos prisimink mane.

JEI dar myli, jei tiki, jei aš tau brangus —
Šaltas apkasas bus man tėviškėj jaukus.

VĖLIAVAS nuleistas neš, mirusius minės — 
Ilgai laukus, manęs lauk— kai nieks nebtikės.

Žemaitija, 1948 m.

MUZIKOS
MARGUTIS, norėdamas įsi

jungti savo įnašu į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, jos 
tautinei dvasiai ir gyvybei pa
laikyti. paskatinant lietuviškos 
muzikos kūrybą, steigia 500 do
lerių muzikos premiją ir ją ski
ria šiomis konkurso sąlygomis:

11" Už dvi jury komisijos pri
pažintas geriausias dainas ski
riama $500.00: I-ji premija 
$300.00 ir II-ji $200.00.

2) Dainos turi būti origina
lios, lietuviškos minties, niekur 
nespausdintos ir nedainuotos, 
parašytos solo balsui.

3) Jury komisijai dainos pri
siunčiamos iki 1952 metų lap
kričio mėn. 30 d. Autorius 
siunčiamą dainą pasirašo slapy
vardžiu. Atskirame voke pažy
mi savo tikrą pavardę. Vienas 
asmuo gali konkursui patiekti

vienodos vertės. Bendrai šiuos 
ir anuos pašinus, reikėtų pasa
kyti, kad konkusiniuose jaučia
ma skubotumo: daugumas ne 
i.ik rašybos nespėjo sutvarkyti, 
bet kai kurie ir skyrybos ženk
lelių nesudėliojo. O gi pernai Iš
leistuosius pavartę, negalime 
nusiskųsti nei bloga kalba, nei 
stiliaus nelygumais — jie per
dirbinėti ,taisyti, lyginti, dai
linti. •

— “Draugas” paskelbė naują 
romano konkursą. Laiko te
duota 10 mėnesių. Premijuota
sis romanas rašytas kelerL me
tus konkursui jis tik baigtas 
stilizuoti. Po dvejus, trejus, 
ketverius netus rašo romaną ir 
prityrę Amerikos rašytojai 
“specialistai.” Taip dirba rašy
tojai, kurie tik tuo ir iš to gy
vena. O mū u rašytojas tegali 
kurti tik nuo darbo likusiomis 
ir nuo poilsio nuvogtomis va
landomis. Ar neatrodo, kad 10 
mėnesių vėl tebus laikas para
šytiems veikalams baigti, stili
zuoti. O naujai parašytieji ne
spės net kablelių ir taškų sudė
ti?

— Kai kurie mūsų rašytojai 
vis dėlto nežinia iš kur laiko 
nuvagia kūrybai. Tatai rodo jų 
tiesiog neįtikėtinas produktin- 
gumas. Šitokie, turėdami dar 
konkurso akstiną, gali ir per 10 
mėnesių parašyti romaną. 
Lauktina ir lėtesniųjų autorių, 
būtent, tų, kurie yra jau pra
dėję ar įpusėję, sakysim, kad 
ir pirmajam konkursui nespė
ję. Dabar jie turės laibo baigli 
ir “stilizuoti”. Kaip girdėjote, 
“Draugo” romano konkursas 
ne Vienkartinis, bet kasmetinis, 
todėl ir laiko trumpumas nėra 
neigiamybė ar kliūtis visiems 
norintiems dalyvauti. Kas rim
tai dirbdamas nespės šiems me
tams, nieko blogo, nebent tiek, 
kad sumažins “konkurentų” 
skaičių.

Dėkodamas komisijos pirmi
ninkui Babrauskui už jo drą
sius, o kartais diplomatiškus 
atsakymus ir juos skelbdamas, 
vis dėl to noriu pasilikti teisę 
prie kai kurių iškeltųjų ir neat
sakytųjų klausimų, ypač, kas 
liečia “tautinio” ir “tarptauti
nio” charakterio kūrybą, dar 
kartą grįžti.

Skaitytojas

PREMIJA
ir daugiau dainų. Dainos turi 
būti perrašytos svetima ranka.

4) Konkurse gali dalyvauti 
viso pasaulio lietuviai muzi
kai.

5) Premijuotos dainos lieka 
Margučio nuosavybėje. Nepre
mijuotos dainos grąžinamos au
toriams jų nurodytu adresu.

6) Jury' komisiją sudaro: pir
mininkas Antanas Olis, nariai: 
Juoze Augustaitytė - Vaičiū
nienė, Stasys Baranauskas, 
Juzefina Daužvardienė. Alek
sandras Kučiūrtas ir Antanas 
Pocius.

7) Dainos siunčiamos šiuo 
adresu: MARGUTIS —“Dainos 
Konkursui-, 6755 S. VVcstern 
Avenue, Cha ago 36. UI.

8) Jury komisija daro spren
dimą absoliutine balsų daugu
ma.

EDVARD VVIIRALT Pamokslininkas (grafikai

Eduard Wiiralt KULTŪRINE KRONIKA
Estų dailininkas grafikas Ed

uard Wiiralt yra vienas iš tų 
Estijos menininkų, kurie išgar
sėjo Europoje. Gimė jis 1898 
m. netoli Petrapilio estų kolo
nijoje. Baigęs savo žemėje me
no mokyklą, dirbo Dresdeno 
meno akademijoje, vėliau Pa
ryžiuje gyveno ilgesnį laiką. 
Lankė Afriką, kur sukūrė visą 
ciklą Afrikos paveikslų. Vėliau 
grįžo į Estiją. Dabar kaip trem
tinys gyvena Švedijoje.

E. Wiiralt yra vienas iš origi
naliausių menininkų. Vartoda
mas įvairias grafikos technikos 
priemones, jis skverbiasi j žmo
gaus vidų. į mistinį, pasaulį. 
Dažnai jis yra filosofas savo 
kūriniuose, sprendžiąs pačias 
giliausiasa būties problemas. 
Su pamėgimu jis vaizduoja reli
gines ir Šv. Rašto scenas.

Žvejys Juozas Grišmanauskas
Vienas iš trijų ką tik atvyku

sių į Ameriką žvejų — Juozas 
Grišmanauskas yra sukūręs ne
maža partizanų dainų. Jas atsi
gabeno į Ameriką. Viena .jų pa
teko į Lietuvių Poezijos antolo
giją. Vieną tokią Juozo Grfš- 
manausko sukurtą dainą spaus
diname ir šiame Kūrybos Prie
de.

Lorelei dabar ten .jau 
tikrai sėdės

Prie Reino, Vokietijoje, yra 
garsi uola, apie kurią poetas 
Heinrich Heine yra parašęs 
tiek pat garsų eilėraštį. Tame 
eilėraštyje dainuojama apie fė
ją Lorelei, kuri, ant tos uolos 
sėdėdama, žavėjusi praplau
kiančiuosius. Žinoma, ta Lore
lei buvo tik legendarinč asme
nybė. Bet dabar ten iš tikro 
sėdės gyva Lorelei. St. Goar- 
shaussen miesto valdybas nuta
rė tam reikalui pasamdyti Gi- 
sela Koch, jauną, dailią mer
giotę. turinčią 1 metro 20 cen- 
tim. ilgumo plaukus. Ji ant tos 
uolos kas savaitė keturiasde
šimt valandų sėdės ir. šukuo
dama savo ilguosius plaukus, 
vaidins Lorelei ir plaukiantiems 
Reinu sudarys romantišką nuo
taiką. Esant blogam orui, ji ga
lės trumpiau ten sėdėti.

• Bostono Lietuvių Kultūros 
Rėmėjų Valdyba kovo 2 d. ren
gia literatūros vakarą, kuria
me dalyvauja Bem. Brazdžio
nis. Antana Gustaitis. Henrikas 
Kačinskas ir Stasys Santvaras.

• Pianistas A. Nakas ir smui
kininkas P. Matiukas Chicagoje 
atidarė savo studiją ir priima 
mokinius.

• Kun. Stasys Yla išrinktas į 
Gyvųjų Katalikų Rašytojų Ga
leriją (The Gallery of Living 
Catholic Authors). Šią žinią pa
skelbė visi katalikiškieji anglų 
kalba leidžiami laikraščiai.

• Vytautas Saulius, turėjęs 
Terra leidyklą ir išleidęs Balio 
Smogos. “Kazimieras Sapie
gą”, Axel Munthe “San MicheI 
knygą”, A. Rūko “Bokštai”, 
meilė ir buitis”, Al. Barono 
“Debesys plaukia pažemiu’’, 
dėl pašlijusios sveikatos leidyk
lą pardavė naujiems žmonėms.

• John Gielgud, lietuviškos 
kilmės Londono teatro akto
rius, ypač išgarsėjęs Šekspyro 
veikalų in te r p re t a v imų. 
neseniai vaidino Šekspyro 
“Žiemos pasakoje” Leonetės 
vaidmenį ir “Daug triukšmo 
dėl nieko” — Benedikto vaid
menį. Pastarąjį veikalą jis ir 
režisavo. Visos Londono spau
dos teatro kritikai labai gerai 
įvertino jo naujus pasirody
mus. Abu veikalai Londone ei
na su retu pasisekimu, bilietai 
iš anksto išparduodami ilgam 
laikui.

• Prof. Z. Ivinskis “L’Osser- 
vatore Romano” — Vatikano 
dienrašyt sausio 28-29 d. laido
je atspausdino straipsnį apie 
Vysk. Motiejų Valančių, pava
dindamas jį Bažnyčios gynėju. 
Pabrėžiami jo dideli nuopelnai, 
ginant Bažnyčią nuo schizmos. 
Kartu iškeliama ir Valančius 
kaip rašytojas bei tautos blai
vintojas.

• Lietuvių Archyvas — Bol
ševizmo metai jau atspausdin

ate. Iš visų Lietuvoje išleistų
archyvų parengė dr. J. Pruns- 
kis, leidžia T.T. Pranciškonai. 
Viršelį nupiešė dail. T. Valius.

• Lietuvių Poezijos antologi
ją. kurią leidžia Chicagos Snav- 
dos Klubas, jau baigiama 
spausdinti. Knyga turės 832 
puslapius.

Lituanistikos Instituto nariai
Lituanistikos Instituto st •tū

tas jau priimtas. Laikinuoju 
prezidentu pakviestas prof. dr. 
P. Jonikas. Šiuo metu jau y ra 
pakviesti statuto numatyti tik
rieji nariai j mokslinį instituto 
branduolį: M. Alseikaitė-Gim
butienė, K. Avižonis. M. Bir
žiška, Ve. Biržiška, J. Brazai
tis, J. Balys. L.Dam- 
braunas, Z. Ivinskis, 
J. Jakštas, V. Krėvė. A. Kučas, 
V. Maciūnas. J. Motuzas. K. 
Pakštas, A. Plasteris. J. Puzi- 
nas, A. Salys, A. Sermas, Pr. 
Skardžius, S. Sužiedėlis, A. Ša
poka, V. Trumpa. A. Vasiliaus
kas, V. Vilimas. Iš šių asmenų 
bus sudaryta Instituto taryba, 
kuri ruoš tolimesnius Instituto 
darbų planus ir verbuos naujus 
narius. Adresas — 281 Olms- 
tead Rd.. Riverside. III.

Nuostabus knygų platininio 
būdas

Vienas jaunas prancūzų ra
šytojas Jean Pierre Rosnay iš
leido romaną “Plaukai akyse”. 
Jis sugalvojo naują būdą kny
gai platinti. Vienoje kavinės te
rasoje ant Senos kranto .jo 
draugai knygą dalija visiems. 
Tarp jo lapų yra įdėta K*) 
frankų pinigas ir raštelis: jei 
knyga nepatiks skaitytojui, te
gu tuos pinigus pasilaiko sau. 
O .jei patiks, jis turi autoriui 
nusiųsti 500 frankų.

ATSIUSTA PAMINĖTI
GIRIOS AIDAS. — Leidžia 

Lietuvos Miškininkų Sąjung t 
Išeivijoje. Numerį redagavo 
Antanas Rukuiža. 156 psl. 
Spausdinta rotatorių:?;;. Nume
ris didelis ir talpina daug įdo
mios medžiagos.

EGLUTĖ — vasario mėn. 
nr. 2. Numeris skirtas Vasario 
16 minėjimui. Sutelkta vaiki? 
kų eilėraščių. apsakymėlių, 
pasakų.

i
I



• Lietuvos konsulas d r. P. 
Daužvardis Anglijos karaliaus 
mirties proga pasiuntęs Did. 
Britanijos konsulatui užuojau
tą. gavo padėkos atsakymą ir 
kvietimą dalyvauti pamaldose 
už mirusį, kurias ruošia konsu
latas vasario 16 St. James 
maldos namuose. Mūsų atsto
vui buvo rezervaiota vieta.

• Prof. J. Brazaitis kalbėjo 
tarptautinės ir Lietuvos politi
kos klausimais jam pagerbti 
suruoštame bankkte vasario 16 
d. Chicagoje. Morrison viešbu
tyje.

• Br. P. Kleinotas. "žvaigž
dės” ir "Laiškų Linuviams” 
administratorius sunkiai susi
žeidė ir gydomas šv. Kryžiaus 
ligoninėje Chicagoje.

Chieagos ateitininkai kovo 9 
d. ruošia vysk. M. Valančiaus 
minėjimą.

‘ Bayonne. N. J.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas
Vasario 17 d. — sekmadienį, 

įvyko Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas šv. 
Mykolo parapijoje.

Tą sekmadienį suma 10:30 
vai. buvo atlaikyta už Lietuvą 
ir kenčiančią lietuvių tauta. Po 
sumos prie išstatyto šv. Sak
ramento buvo atkalbėta malda 
už Tėvynę.

Po piet 3 vai. parapijos salė
je kun. J. Pragulbickas skaitė 
paskaitą apie Lietuvos ir lie:u- 
vių tautos praeitį. ypač pa
brėždamas didžiulę pažangą, 
kurią lietuviai padarė visose 
gyvenimo srityse po Pirmojo 
Pasaulinio karo. Du broliai — 
Romualdas ir Rimvydas Boty- 
riai gražiai pasakė po keletą pa- 
trijotiškų eilėraščių. Po to. 
buvo rodomi ant ekrano įvai
rūs paveikslai iš nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo. Su
rinktos aukos skiriamos, pasili- 
kusiems Vokietijoje lietuviams 
«nčAipti. Minėjimas buvo baig
tas. sugiedojus Lietuvos ir A- 
merikos himnus.
Mūsų parapijos klebonas kun.
M. Remėžis grįžo iš atostogų. 
Širdingai dėkojame jėzuitui 
Tėvui A. Mėšliui. S. J. už pa
galbą parapijos darbe, klebonui 
esant atostogose.

Gavėnios metu šv. mišios bus 
laikomos šiokiadieniais vidudie
nį — 12:05 vai. Kiekvieną ga
vėnios penktadienį Kryžiaus 
Keliai bus einami 7:30 vai. va
kare.

Vasario 24 d. — sekmadieni, 
per 9 vai. mišias mūsų parapi
jos vyresnieji ir jaunesnieji Vy
čiai ėjo bendrai prie šv. komu
nijos. kurią paaukojo už Lietu
vą ir kenčiančią lietuvių tautą.

Vasario 26 d. šv. Mykolo pa
rapijos Maldos Apaštalavimo 
skyrius suruošė kortų vakarą ir 
blynų balių.

Moterys sodalietės ruošia 
kortų vakarą kovo 8 d. vakare 
parapijos salėje.

Kovo 2 d. — sekmadienį, 
jaunieji Vyčiai su savo tėveliais 
ir pažįstamais vyksta autobusu 
pažiūrėti Kristaus Kančios vai
dinimo į Union City. N. J.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

4. P GINKI S. Direktorius

•ESTAIUF.VIAIH 2 VAI., POPIET.

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangomis transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai ir 11 Ve«ttiv*«

495 GRAND STRF.ET

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CLEVELAND, OHIO

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimai

Pamaldos už Lietuvos laisvę 
buvo atlaikytos šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. Pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. dr. K. 
Širvaitis, lietuvių tautos kan
čias prasmingai palygindamas 
su Šen. Įstatymo Jobo kančio
mis. Šventės dvasiai pritaikytas 
giesmes giedojo muz. Pr. Am- 
brazo vadovaujamas parapijos 
choras ir solistai J. Kristolaity- 
tė bei J. Kazėnas. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių.

Naujosios parapijos bažny
čioje klebono kun. J. Angelai
čio vadovaujami visi taip pat 
pasimeldė už Lietuvos laisvės 
atgavimą.

Pagrindinį minėjimą suren
gė ALTo skyrius Mažajame 
Teatre. Po valdybos vicepirm. 
Ig. Malinausko atidaromojo žo
džio J. Stempužis perskaitė 
Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą ir buvo sugiedotas Lietu
vos himnas bei pagerbti žuvu
sieji už tautos laisvę. M. Savi- 
sonaitė perskaitė Ohio guber
natoriaus J. Lausche atsišauki
mą.

Pagrindinę kalbą pasakė Al
to vyk. komiteto pirm. L. Ši
mutis. Perdavęs Tarybos svei
kinimus Clevelando lietusių vi
suomenei. iškėlė Amerikos lie
tuvių pastangas kovoje dėl Lie
tuvos laisvės ir savo kalbą bai
gė įsitikinimu, kad Lietuva 
laisvę vėl atgaus. Šį jo įsitiki
nimą ypačiai sustiprino vasario 
15 d. įvykęs atsilankymas pas 
Amerikos prezidentą.

J. Stempužis perskaitė rezo
liuciją. kuri bus nusiųsta Ame
rikos prezidentui. valstybės 
sekretoriui ir kitiems oficia
liesiems asmenims. Joje prašo
ma imtis priemonių prieš geno
cidą. išryškinti ir mažųjų tau
tų teisę laisvai gyventi.

St. Barzdukas kalbėjo Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
klausimu. Jis taip pat perskai
tė ir Clevelando lietuvių visuo
menės įsipareigojamąjį aktą.

Koncertinę dalį atliko solis
tai J. Krištolaitytė. J. Kazėnas 
ir jo vadovaujamas vyrų okte
tas. R. Brazaitienės pianu pa
lydimi. Sceną dekoravo dail.
K. Žilinskas.

Aukų buvo surinkta S2480.- 
50. Iš šios sumos S1026 sudė
jo ateitininkai per Ateities klu
bą.

Minėjimas baigtas visų su
giedotu Amerikos himnu. Atsi
lankė per 700 žmonių.

Lituanistikos mokykla savo 
mokiniams minėjimą surengė 
vasario 16 d. Pamaldas atlaikė 
klebonas kun. V. Vrlkutaitis. 
Pamaldų metu giedojo solistas 
J. Kazėnas, muz. Pr. Ambrazo 
vargonais palydimas.

Minėjimas, su gražia progra
ma. įvyko šv. Jurgio parapijos 
salėje. J minėjimą atsilankė ir 
visos šv. Jurgio parapijos mo
kyklos seselės mokytojos su iš 
Pittsburgho atvykusia motinėle 
Loyola ir parodė daug palanku
mo bei širdies.

Salė buvo papuošta N. Vede- 
gytės pieštu stilizuotu Lietuvos 
vyčiu, scenos šonuose kabojo 
lietuviška ir amerikoniška vė
liavos.

WWI. 1«M ke

įvairūs visuomenes pranešimai, 
žinios, paregimai: koncertai 
puotos, liūdni prane<imai>

BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZAVTTAS
Muzikos IMr.

kt. Po to buvo suvai- 
patriotinis 3 veiksmų 
iš Lietuvos vaikų gy-

minėjime, * be vaikų,

V. IBAREVICIV8 
FvaneMim) Dlr.

darbininkas

PHILADELPHIA, PA
Mokiniai minėjo Vasario 16.

Pirmą kar.ą Philadelphijos 
mokiniai minėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Iš viso 
miesto susirinko jaunimas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią iš
klausyti šv. mišių ir sukalbėti 
rožančių už kenčiančią Lietuvą 
ir lietuvius. Po pamaldų visi 
susirinko į salę. Programą pra
dėjo parapijos klebonas kun. 
V. Martusevičius Sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, prasi
dėjo įvairi programa: deklama
cijos, smuiko duetas, dainos, 
tautiški šokiai. Visą programą 
atliko patys mokiniai iš šv. Jur
gio ir šv. Kazimiero parapijos 
mokyklų. Programą vedė A.Gai- 
galas ir Vaškevičiūtė. Pritaiky
tą žodį vaikučiams tarė prof. J. 
Puzinas, ir kun. St. Lukšys, 
angliškai. Pabaigoj vaikučiai tu
rėjo progos daugiau sužinoti a- 
pie Lietuvą ir dabartines jos 
kančias. Gaila, kad geroka da
lis jaunimo nedalyvavo. Tikėki
mės, kad ateityje panašūs apsi
leidimai nesikartos. Pirmas 
bandymas pavyko.

Važiuoja į Eucharistinį Kon
gresą. Gegužės 27 iki birželio 1 
dd., Barcelonoj. Ispanijoj, į- 
vyksta Tarptautinis Eucharisti
nis Kongresas. Li^uvių Kuni
gų Vienybė, vadovaujant vysk. 
V. Brizgiui, rengia piligrimų 
kelionę. Gegužės 7 dieną eks
kursija išplaukia iš Nevv Yorko. 
Aplankys Paryžių. Liurdą, Ni
cą. Monte Carlo. Romą. Neapo
lį, Barceloną. Grįžta pro Gib-

Minėjimą reikia laikyti pavy
kusiu. Duok, Dieve, kad ši gra-> 
ži ffradžia toliau virstų kasme
tine tradicija. Atsilankė nema
ža ir tėvų bei šios mokyklos 
bičiulių. Sudėta 32 dol. aukų.

Skaučių Neringos tuntas ir 
skautų vietininkija Nepriklau
somybės dienos minėjimą lietu
vių vaikams surengė vasario 17 
d. po pamaldų lietuvių salėje. 
Pradžioj buvo iškilminga tunto 
sueiga, kur į skautininkių laip
snį buvo pakeltos Bąlašaitienė 
ir Modestavičienė. buvo duotas 
įžodis ir 
dintas 
vaizdelis 
venimo.

šiame
atsilankė daug ir suaugusių. 
Buvo renkamos taip pat ir au
kos.

Tautinės Sąjungos skyrius 
vasario 16-tąją paminėjo savo 
iškilmingame susirinkime vasa
rio 16 d. Ansel Rd. Cafe patal
pose. Kalbėjo V. Rastenis (kar
tu čia įvyko ir jo išleistuvės).

St. Papartis

Liet Vyčiai rengiasi dideliems 
darbams

Vasario 12 d. Lietuvių sve
tainėje L. Vyčių 25 kuopa savo 
metiniame susirinkime padarė 
gražių nutarimų. Pažymėtina, 
kad susirinkimas buvo praves
tas išskirtinai lietuvių kalba. 
Tai gražios čia gimusio jauni
mo pastangos.

Susirinkimas nutarė kovo 2 
d., pagerbiant Lietuvos jaunimo 
globėją šv. Kazimierą, kartu su 
ateitininkais ir skautais daly
vauti 10 vai. pamaldose šv. M. 
Marijos Nep. Pagalbos bažny
čioje ir bendrai priimti šv. ko
muniją. Po pamaldų bus bendri 
pusryčiai Lietuvių svetainėje. 
Vakare 6 vai. ten pat ateitinin
kai išpildys programą šv. Ka
zimiero garbei suruoštoje aka
demijoje.

Kovo 30 d. “Vyties” naudai 
ruošiama didelė “Card Party” 
taip pat Liet. Svetainėje. Čia 
bus galima laimėti daug gerų 
dalykų.

Per Velykas L. Vyčiai ruošia 
tradicinius šokius. Tam jau yra 
sudaryta komisija, kuri rūpina
si, kad velykinis paslinksmini- 
mas būtų tikrai lietuviškas.

Balandžio mėn. į Clevelandą 
atvyksta Metropolitan opera iš 
New Yorko. Kartu su opera at
vyksta ir solistas Liet. Vyčių 
narys Alg. Brazis. Clevelando 
Vyčiai nutarė ta proga pagerb
ti savo idėjos draugą, visi ben
drai dalyvauti operos spektak
lyje. Po spektaklio miesto vieš
butyje bus Alg. Brazio priėmi
mas. Op. solisto A. Brazio pa
gerbime kviečiami dalyvauti ir 
ateitininkai.

Ateinantį rudenį L. Vyčių 
kuopa ruošiasi pastatyti sce
noje operetę “Apkalbos ir mei
lė.”

J kuopą įstojo naujas narys 
muz. Pr. Piesis. Liet. Vyčiai 
džiaugiasi sulaukę savo tarpe 
muziko ir dainos mėgėjo.

Buvusiam kuopos pirm. J. 
Braziui jo žmona pagimdė sū
nelį. Ta proga kuopa pasiuntė 
savo buvusiam pirmininkui 
sveikinimą.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
kuopa paaukojo 10 dol.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias rūpestingai paruošė E. 
Kuzienė ir A. Grybauskaitė.

Senelis

• K. Prišmantas, Lietuvoje 
dirbęs kaip staklių meisteris ir 
buvęs amatų mokyklos instruk
torius. dabar Chicagoje įsiren
gė stakles ir pradėjo austi lie
tuviškus tautinius rūbus.

• Prof. kan. dr. J. B. Kon
čius Miami, Fla. dalyvavo Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjime ir pasakė kalbą.

Amsterdam, N Y.
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventę
šioje kolonijoje pirmieji pami

nėjo mokyklos vaikučiai. Pasi
puošę tautinėmis spalvomis, 
gražiai papuoštoje scenoje vai
kučiai padainavo lietuviškų 
dainų, padeklamavo eilėraščių 
ir pašoko tautinių šokių. Sese
lės mokytojos labai rūpestingai 
vaikučius paruošė šiam minėji
mui. Kun. klebonas J. Raštu- 
tis nuoširdžiai padėkojo visiems 
ir priminė, kad tautos šventė 
tur būti švenčiama ne tik vie
šai salėse, bet ir kiekvienoje 
šeimoje.
šeštadienį, vasario 16 d. vaka

re, bažnyčioje buvo pamaldos, 
apeita Kryžiaus keliai ir per 
pamokslą prisiminta partizanų, 
kovojančių Už Lietuvos laisvę, 
sunkus kryžiaus kelias.

Sekmadienį, vasario 17 d., 
buvo iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą. Kun. K. Balčys pasakė 
šventai pritaikintą pamokslą. 
Pabaigoje sugiedota Lietuvos 
himnas.

Po pietų Lietuvių Klubo sa
lėje Amsterdamo Lietuvių 
Komitetas surengė šventės mi
nėjimą. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo kun. dr. M. Čyvas. Komi
teto pirm. M. Kerbelis perskai
tė rezoliucijas, kurios buvo pa
siųstos JAV prezidentui, vals’- 
tvbės sekretoriui ir Nevv Yorko 
valstybės senatoriams, o taip 
pat gautas sveikinimo laiškas 
iš kongresmano B. Keamy. Mi
nėjime dalyvavo miesto bur
mistras B. E. Deal ir pasakė 
nuoširdžią sveikinimo kalbą. 
Jam buvo įteiktas Lietuvos 
vaizdų albumas. Dar kalbėjo 
miesto ir apskrities teisėjai.

Aukų surinkta 511,45 dol. 
Prie įėjimo už bilietus gauta 
127.90 dol.

Po iškilmingo akto buvo gra
žiai suvaidinta vaizdelis iš par
tizanų gyvenimo “Starkiškių 
girioje.” Juozas Olšauskas, 
kanklėm pritariant, padainavo 
ir padeklamavo apie didingą 
Lietuvos praeitį. Sceną puošė 
gražios J. Hartvigo dekoracijos 
ir V. Stankevičiaus sumaniai 
panaudoti šviesų efektai, šv. 
Kazimiero par. choras, vad. J. 
Olšausko, padainavo keletą 
liaudies dainų.

Visi minėjimo dalyviai dė
kingi rengėjams ir programos 
vykdytojams, o taip pat pareiš
kė pritarimą Vliko ir Alto ve
damai Lietuvos laisvinimo ak
cijai.

raltarą birželio 9 d. Iš Phila
delphijos vyks bent keli lietu
viai. Norintieji prašomi tuoj 
rašyti prel. Bakūnui, ar trirau- 
tis Catholic Travel League. 
Kelionė kaštuos nuo $928.0J 
lig 1318.00. žiūrint kokia klase 
norės važiuoti. Philadelphijos 
arkivyskupija rengia kelias 
ekskursijas į kongresą. Bus ga
lima skristi lėktuvu. Rengiama 
ilgesnių ir trumpesnių kelionų. 
Norintieji prašomi kreptis į 
Rev. W. J. O’Donnril, 5359 Le- 
banon Avė., Philadelphia 31, 
Pa.

L. švelnls, Bostono Vyčių 
uolus veikėjas, lankėsi Phila- 
delphijoje. Čia mano pastoviai 
apsigyventi. Vyčiai sulauks di
delės pajėgos savo tarpe.

Vyčių kuopa jau pradėjo 
rengti jaunimo ir visų mėgsta
mą teatrą Minstrel. Jaunimas 
pasiryžęs pastatyti labai įdomų 
linksmybių teatrą, kurs numa
tomas pirmą sekmadienį po Ve
lykų. Norima sutraukt daug 
publikos ir su visais drauge 
linksmai prakišti vakarą.
. Šv. Kazimiero minėjimas.

Metinė Maldos ir Aukos Die
na už Lietuvą yra šv. Kazimie
ro šventė. Philadelphijoj ji iš
kilmingai minima kovo 9 die
ną, sekmadienį, 4 vai. p.p. šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Programą rengia L. Vyčiai. Jie 
kviečia visus dalyvauti tame 
minėjime, pagerbti savo šventą
jį Globėją ir pasimelsti už Lie
tuvą. Ta pat proga bus Kata
likų Akcijos Fondo stiprinimo 
vajus.

Ona Rupšytė, neseniai atvy
kusi, sunkiai susirgo. Gydoma 
ligoninėje. Norintieji jai pagel
bėti, prašomi kreiptis į O. Ba
jorūną, 1048 W. Dauphin St. 
Jie laikinai globoja ligonę.

C. Gulaitytė, atvykusi iš Eu
ropos jauna mergaitė, globoja 
savo 6 metų broliuką ir rūpi
nasi, kad kas paimtų globoti jos 
11 metų sesutę, kuri šiuo me
tu mokosi pas Vargdienes Sese
les. Jei kas norėtų jai padėti, 
prašomi kreiptis į C. Gulaitv- 
tę. 1711 S. 2nd St.. Philadel
phia, Pa.

Pittsburgh. Pa.
Pttsburgho miesto ir apylinkės 

lietuvių vieningos valios 
pareiškimas 

Pittsburgho miesto ir apylin
kės lietuviai. 1952 m. vasario 17 
d. susirinkę minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, vie
ningai pareiškiame savo aiškų 
ir griežtą nusistatymą visais 
Lietuvos vadavimo reikalais.

1. Mes visi pasmerkiame ko
munizmą ir Lietuvos pavergėją 
Sovietų Rusiją.

2. Mes visi visomis galimomis 
priemonėmis jungiamės prie 
pavergtoj Lietuvoj tebegyve
nančių ir tebekovojančių pat
riotiškųjų brolių lietuvių ir 
prie viso pasaulio lietuvių ben
drom neatlaidžion kovon už 
Lietuvos išlaisvinimą.

3. Mes visi džiaugiamės visų 
patriotiškų lieuviškų institucijų 
darbais ir siekimais liriuviško- 
sos kultūros bei Lietuvos lais
vinimo darbe, kuriam mes vi
siškai pritariame.

4. Mes visi pilnai pritariame 
Vyriausio Lietuvos Ilšlaisvini- 
mo Komiteto (Vliko) ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos (ALT) 
darbams bei siekimams Lietu
vos laisvinimo srityje.

5. Mes visi pritariame ir ska
tiname steigti Pittsburghe A- 
merikos Lietuvių Bendruome
nės skyrių, kad tuo pirsijungtu- 
me prie viso pasaulio lietuvių 
bendruomenės ir jos lietuviškų
jų darbų.

Šį pareiškimą paskelbti lie
tuviškoj spaudoj ir pasiųsti 
VLIKo ir ALTo vadovybėms.

Vasario 16 minėjimo dalyvių 
vardu

Rezoliucijų komisija:
Run. Alfa Sušinskas
Stasys Bakanas 
Antanas J. Mažeika 
Vincas Roličins, Jr.

Pittsburghas, Pa.
1952 m. vasario 17 d.

Vasario 26, 1952

JAV vyskupai visose parapijos** vykdo aukų rinkimu nukentėjusiems 
nuo karo Europoje ir Azijoje, čia matome JAV katalikų per NCWC 
pasiųstų maisto, drabužių ir vaistų siuntu katalikų klubui Hong Kon
ge kuris šias reikmenis išdalins nuo karo nukentėjusiems Kinijos 
katalikams.

L A V R E N C E, M A S S.
Nepriklausomybės pask'lbinio 

minėjimas
Šv. Pranciškaus ' parapijos 

lietuviai 34-tąsias Lietuvos Ne
priklausomybes šventės meti
nes pradėjo minėti šeštadienį— 
vasario 16 d., 7 vai. ryto buvo 
atlaikytos iškilmingos šv. mi
šios už kenčiančius ir nukan
kintus lietuvius. 7 vi. vak. mal
dos už Lietuvą valandą prave
dė pats parapijos klelionas prel. 
Pr. Juras.

Sekmadienį minėjimui pritai
kintus pamokslus pasakė kun. 
V. Paulauskas.

2.30 vai. po pietų lietuviai 
gausiai susirinko į pamaldas, o 
3.00 vai. j minėjimo programą 
parapijos salėje. Minėjimą pra
dėjo ir jam vadovavo ALRK 
Federacijos pirm. prof. A. J. 
Vasiliauskas. Sugiedojus Ame
rikos ir Lietuvos himnus, Edm. 
Padvaiskas skaitė angliškai pa
skaitą. kurioje trumpai nušvie
tė Lietuvos istoriją ir jos da
bartinę padėtį.. Džiugu, kad šis 
jaunasis mūsų parapijietis taip 
nuoširdžiai įsijaučia į Lietuvos 
reikalus ir su tokia meile apie 
juos kalba.

Minėjime dalyvavo naujasis 
Lawrence miesto majoras Mr. 
Bucklev. Jis pasveikino susirin
kusius. trumpai suminėjo pas
kutines Lietuvos nelaimingą
sias datas ir pareiškė stiprią 
viltį, kad Lietuva susilauks taip 
trokštamos nepriklausomybės.

Lietuviškai paskaitą skaitė 
“Darbininko” redaktorius S. 
Sužiedėlis. Suminėjęs pačią Lie
tuvos nepriklausomybę bei jos

Bridgeville, Pa.
Mirė knn. A. Jurgutis

Vasario 20 d., savo viloje 
Miami, Florida.'mirė buvęs il
gametis Bridgeville, Pa., lietu
vių parapijos klebonas kun. A. 
loyzas Jurgutis. Velionis buvo 
uolus kunigas ir susipratęs lie
tuvis. Kada kalbėdavo apie sa
vo gimtąjį kraštą ir jo nelai
mes, jo akyse suspindėdavo* a- 
šaros. Nenuostabu, jei ir Brid- 
gevillės parapijiečiai, kur jis 
klebonavo apie 30 metų, net 
trečioji karta, gerai kalba lie
tuviškai. Mirusiojo lavonas bu
vo pergabentas į Bridgeville, 
Pa. .ir pašarvotas šv. Antano 
bažnyčioje, kur pirmadienį 
Pittsburgho vyskupas J. E. 
Dearden atlaikė šv. mišias ir 
laidotuvių apeigas. Velionis pa
laidotas Pittsburghe šv. Kazi
miero kapuose.

Gražiai atžymėjo Lietuvos 
šventę visi trys lie
tuviški Pittsburgho radi
jo pusvalandžiai, vedami P. 
Dargio. Lietuvos Vyčių ir Jau
nųjų Lietuvių.

Metinis banketas šv. Vincen
to parapi joj, Esplene, įvyks ba
landžio 27 d., mokyklos patal
pose.

tragediją, prelegentas ieškojo 
tos tragedijos priežasčių. Jis 
teigia. *kad komunizmo grėsmė 
pasauliui iškilo ir didėja todėl, 
kad jau prieš 400 metų Europoj 
prasidėjo nekrikščioniška dva
sia ir nekrikščioniškas gyveni
mas. Iš čia visa komunizmo jė
ga ir mes esame auka žmogaus 
nusigręžimo nuo Dievo. Dabar 
yra atėjęs laikas netik visiems 
Lietuviams, bet ir visai žmoni
jai galutinai apsispręsti — už 
Dievą ar prieš Jį. Mums kiek
vienam tenka prisiimti kele
riopą pareigą: 1) Lietuva lau
kia aiškaus, nedviprasmiško ir 
ryžtingo apsisprendimo prieš 
komunizmą: 2) palaikyti lietu
višką žodį ir dvasią, kuri užmu
šama Lietuvoje, bet negali bū
ti užmušama čia: 3) laikytis 
aiškiai krikščioniško gyvenimo 
ir 4) paremti kuo kas galime 
kovą' už Lietuvos laisvę, parem
ti darbu ir pinigu.

J minėjimą atvyko ir Massa- 
chusetts valstybės senatorius 
Mr. Michael Flanagan. Sveikin
damas lietuvius jis pasakė nuo
širdžią kalbą. Paskutinis kal
bėjo prel. P. Juras. Padėkojo 
visiems kalbėtojams ir pasi
džiaugė gražiu susirinkusiųjų 
būreliu, tik apgailestavo, kad 
maža jaunimo tesimato. Jis 
kvietė visus, kuo tik kas gali, 
prisidėti prie Lietuvos laisvini
mo darbo.

Pertraukos metu buvo pada
ryta rinkliava, surinkta 132 
dol., o po to sekė St. Lauciaus 
vaizdelis “Partizanai”. Pradžio
je A. Šimkus trumpai supažin
dino susirinkusius su partizanų 
veikla ir tikslais. Ve.

J. Manelis ir M. Milševičius 
Marianapolio kolegijoje šį se
mestrą baigė pirmaisiais moki
niais. Abu yra paskutinėj kla
sėj.

ATsiminimAI
RADIO VALANDOS 
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LONG ISLANDO ŽINIOS
X

BheP*tat,LL
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė Long Islande šiemet 
buvo atšvęsta net du kartu. O- 
ro bangomis minėjimas įvyko 
Vasario 16 iš Patologe WPAC 
radijo stoties, šis minėjimas,*su 
trumpa svarbesniųjų Lietuvos 
istorijos įvykių apžvalga ir 
specialiai parinkta lietuviškų 
liaudies dainų ir muzikos prog
rama, buvo pritaikintas svetim
taučiams. Lietuviai jos klausė 
su ašaromis akyse, o ameriko
nai, WPAC radijo stoties vedė
jo Mr. Lee Morrison žodžiais 
tariant, kad ir nesuprasdami 
lietuviškų liaudies damų žo
džių reikšmės, bet jausdami jų 
melodijų grožį, klausėsi su į- 
įtemptu dėmesiu. Radijo vedė
jas, sužavėtas lietuviška prog
rama, pareiškė: “Kada tik no
rėsi, visada skirsiu lietuviškai 
programai reikalaujamą laiką.”

Malonu buvo Long Island lie
tuviams išgirsti senai jau girdė
tą mūsų liaudies dainų, bet dar 
maloniau pasijuto kiekvienas 
lietuvis, kai radijo vedėjas ta
rė: “...nerandu gražesnių, tin
kamesnių, lietuviams švenčian
tiems savo Nepriklausomybės 
šventę, linkėjimų žodžių, kaip 
šiuos: “Tegyvuoja laisva ir ne
priklausomas Lietuva!” Šie žo
džiai darė didelį įspūdį, nes tai 
buvo nuoširdus svetimtaučio 
linkėjimas tai, ko mes visi taip 
ilgimės, trokštame. Ir kaip 
liūdna buvo prisiminti, kad ir 
mūsų gražiame Long Islande y- 
ra tokių nelaimingų brolių ir 
sesių, kurie save lietuviais va
dina, bet garbina Maskvos bal- 
voną ir tuo pačiu padeda jam 
smaugti pavertguosius savo 
brolius, niekina tėvynę Lietu
vą ir siūlo iš lietuviškų įstaigų 
išmesti mūsų gražiąją vėliavą. 
Žinoma, tai yra nelaimingi, 
Maskvos agentų suklaidinti lie
tuviai.

Antrasis Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas, lietu
viams, įvyko Amerikos Lietu
vių Piliečių klubo patalpose, 
Port Jeffersone, vasario 17 d. 
Abiejais minėjimais Long Is- 
land lietuviai buvo labai susi
domėję, nes jau daug metų, kai 
čia panašių dalykų nebeįvykda- 
vo. Radijo programa Long 
Island sodžiuje pasirodė visai 
netikėtas siurpryzas.

Vasario 17, visų laukiamoji 
šventės diena išaušo labai niūri. 
Atrodė, kad laimėjimas bus tų, 
kurie prieš keletą dienų buvo 
griežtai pasisakę prieš šios 
šventės rengimą. Bet kas gali 
taurų lietuvį sulaikyti nuo da
lyvavimo taip brangioje šventė
je. Nei lietus, nei žadamas va
karop sniegas su visomis pavo
jingomis keliavimo sąlygomis 
nesulaikė Long Islando lietu
vius vykti į minėjimo vietą net 
ir iš už 50 mylių atstumo. Ir 
taip prisipylė pilna klubo sa
lė. Pagaliau, kaip katinai pieną 
palieję, įšliaužė į salę ir tie, 
kurie prie štai lakstė, telefona- 
vo. agitavo žmones, kad tik ne
įvyktų rengiamoji šventė.

šventė praėjo pakilusia nuo-

taika. Momentui pritaikintą 
kalbą pasakė A. Bendorius. 
Vakaro vedėjas kun. St Valiu- 
šaitis perskaitė Vasario 16 ak
tą, o susirinkusieji atsistojimu 
pagerbė signataras bei kritu
sius ir dabar dar kraują tebe- 
liejančius už tėvynės laisvę 
brolius ir seses. Po to dar kal
bėjo Sibiro kalinys, drauge su 
lietuviais kalėjęs ir vergijos 
pančius vilkęs lenkų kunigas 
W. Olszewski, linkėdamas vi
siems kuo greičiausiai sugrįžti į 
tėvynę.

Meninę programos dalį atliko 
J. Matulaitienės vadovaujama 
jaunuolių trape, sužavėjusi vi
sus dalyvius. Bet kai išėjo de
klamuoti savo kūrybos senutė 
Ona Bubnienė, prieš 40 metų 
palikusi tėvynę Lietuvą, su sa
vo “Tėvyne mano brangi” ir 
“Krenta Lietuvos vaikeliai”, 
pravirkdė nevieną.

Šia proga norėčiau tarti nuo
širdų lietuvišką ačiū talkinin
kavusiems mano ruošiamos L. 
N. šventės programoms —Kau
no operos solistei V. Januškai- 
tei padainavusiai tris liaudies 
dainas; jai akompanavusiam 
pian. A. Mrozinskui; ‘Rūtai 
Valytei* — Valerijai Grigaity- 
tei. J. Boley-Bolevičiui, mū
siškės radijo programos anglų 
kalba aiškintojui; J. Ginkui, 
Sj., už paskolinimą plokš
telių ir nemokamą skelbimą 
mano organizuojamų Long 
Islande pobūvių.

Nemažesnė padėka priklauso 
J. Matulaitienei ir jos taut. šo
kių grupei bei A. Bendoriui už 
sutikimą aplankyti mus Long 
Island sodžiuje ir drauge at
švęsti Vasario 16.

Ta pačia proga didelis ačiū 
gerosioms šeimininkėms Nelei 
Milašienei ir M. Jonaitienei už 
gausų stalą ir lietuvišką vai
šingumą, sulaukus brooklyniš- 
kių svečių. Reikia pasakyti, kad 
šios mados lietuvaitės viską da
rė be atlyginėmo — didesnei 
Lietuvos garbei.

Lietuv. Nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga aukų 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinkta $68.30.

Knn dr. St. Valiušaitis

k

Minersville, Pa .

Vasario 16-ją šioje kolonijo
je paminėjo tik šv. Pranciš- 
kdus parap. mokykla, vado
vaujama seserų kazimieriečių. 
Jos .tartum vaidilutės, stengė
si vaikučių širdyse žadinti lie
tuvišką dvasią, kuri yra taip 
negailestingai naikinama gy
venimo sąlygų. Visus stebino 
vaikučiai, kurių dauguma ne
kalba lietuviškai, bet progra
mą išpildė gražia lietuvių kal
ba.

Visų skyrių mokiniai pasiro
dė su dainomis, šokiais ir invo- 
kaci jomis.

Sekmadienį, vasario 17 d. 
bažnyčioje buvo padaryta rink
liava tremtyje likusiems tautie
čiams sušelpti. Surinkta 110 
dol., kurie per Balfą pasiųsti 
lietuviams Vokietijoje.

KATALIKŲ SEIMELIS
9 X 

§. m. kovo mėn. 9 d., sekma- | 
dienį, 2 vai. p.p. šv. Jurgio lie- 8 
tuvių prap. svetainėje, (James | 
Avė.), Nonvood, Mass., yra X 
šaukiamas Naujosios Anglijos | 
ALRK Federacijos Seimriis. g 
Visi Federacijos skyriai ir visos B 
katalikiškos organizacijos pra- jį 
šomos atsiųsti savo atstovus. 
Taip pat maloniai kviečiami da
lyvauti dvasiškiai ir paskiri 
katalikai pasauliečiai, tiek se
niau čia gyvenantieji, tiek ir 
neseniai atvykę. Paskaitas 
skaitys kun. E. Petrelevičius 
katalikiškos spaudos klausimu 
ir dr. J. Leimonas jaunimo 
klausimu.
Federacijos Apskričio Valdyba:

Dvasios vadas
kun. J. Vaitiekūnas

Pirmininkas
V. J. Kudirka

Raštininkas
Jonas Beinoris
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. PUTNAM, CONN.
Vasario 16-ji mažam lietuvaičių 

židiny
Daug galvosūkio būta Putna- 

me, iki suplanuota, kaip iškil
mingiau praleisti Vasario 16-ją 
dieną, taip brangią kiekvienam 
savo kraštą mylinčiam lietu
viui. Negausus būrelis lietuvai
čių seselių ir pensijonato mer
gaičių čia yra, bet ar skaičius, 
o ne širdis svarbu...

Ryte, dalyvaujant seselėms 
ir mergatiėms, aukojamos šv. 
mišios Lietuvos intencija, ir £ 
taip pradedama ta didžioji mū
sų tautos šventė. Pietų metu, 
gražiai dekoruotame valgoma
jame, vienuolyno kapelionas 
prof. kun. St. Yla pasakė kal
bą, iškeldamas kūrybos reikalą, 
tautos išlaisvinimo darbe. Nors 
lietuviai turi daug kūrybingu
mo, tačiau dažnai drąsos stoka 
trukdo jo pasireiškimą. 2 vai. 
po pietų mažoje, bet jaukioje 
Nek. Pr. Seserų koplyčioje bu
vo šv. valanda. Karšti maldų 
žodžiai ir graudūs giesmių bal
sai kilo į Aukščiausiąjį už visus 
gyvus ir mirusius lietuvius, o 
ypaitngai už dar kovojančius 
tėvynėje partizanus. Kas, jei ne 
Visagalis, gali padėti laisvai iš
kelti trispalvę prie savo tėvų 
namų. i

Seselių pensijonato at-kės ir 
Marianapolio, Kolegijos at-kai 
sutarė Vasario 16-sios minėji
mą ruošti kartu, Mairanapolio 
salėje.

Marianapolis, Gonu
Vasario 16 minėjimas 

Mariaaapolyje
Paminėti 34 Lietuvos Nepri

klausomybės metinių į Maria- 
napolio sporto salę susirinko 
daugiau kaip 100 žmonių — 
Tėvai ir broliai marijonai, Ne
kalto Prasidėjimo seselės iš 
Putnam ir jų auklėtinės, Ma- 
rianapolio kolegijos studentai, 
personalas ir lietuviškoji Put- 
namo visuomenė.

Minėjimas buvo pradėtas 
malda į šv. Kazimierą. Kun. 
S. Saplys, MIC, trumpai primi
nė jaunimo pareigą tėvynei ir 
kad mes turime nepamiršti čia 
gimusių ir augusių jaunuolių ir 
neišskirti iš savo tarpo ar pa
rengimų. Tik taip mes juos ga
lime išlaikyti nenutautusius. 
Seselė Augusta pasveikino vi
sus susirinkusius Vasario 16 
proga, o savo prisiminimų iš 
nepriklausomybės kovų papasa
kojo prof. Aleksandravičius. 
Kolegijos studentas J. Manelis 
kalbėjo apie lietuvio jaunuolio 
uždavinius tremtyje. Meninę 
programos dalį išpildė Nekalto 
Prasidėjimo seselių auklėtinės 
ir Marianapolio kolegijos stu
dentai. Minėjimas baigtas JAV 
ir Lietuvos himnais.

M. Milaševičius
S>
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Stephen Bredes Jr<
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL KVmgreea 7-9394
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P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bostone ir apylinkėse
Sus ir Sūnus ;; Lithuanian 

HOME ' -g-i •.
roadway Jr urniture (Jo. j
ston. Mass. . • imovees —
RASEVIČIUS ;! q in.o 1Direktorius H S° 84618
r PUBLIC ;; J INSURED and BONDED ■

dieną ir naktį Local and Long Distance Movers i
menims dykai ■ U
Soston 8-2590 326-328 W. Broadway .
e 2-2484 !' SO. BOSTON, MASS. J

J
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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

H

Iri. EVergreen 4-9352
4-2442

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

[ CATERERS Caaununion Breakfasts ;;
*! P a r t i e s - W e d d i n g s Banąnets

MEETINGHALL
■ <wnniHnHiHiinniiH<iniiiniininniw»'

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstą, pūsles, odos, kraujo, vidurių ir kitą Kgų 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 ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

. .i

r
i

i

i
iIi

į
i

Tel. EVergreen 7-4335 ]

Stephen Aromiskis;
(Armakauskas) '

Graborius - Balsamuotojas' 
Moderniška Koplyčia 

1 423 Metropolintan Avė.
J Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matlhew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubiic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMI NAMAI
PIGUS, GEBI, GEBOJE VIETOJE

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

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

1668 Gatės Ave^ Broeldyn, N. T.
TeL GLsomora $-7286
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EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva 
Graborius - balsamuotojas

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

Kreipkitės tuojau pas šių reikme-
_ nų prekybos atstovą:

VILIUS P1TKUNIGIS
73 W. 164 St, N.YXX. 

Riverrtte 9-6164
l Jis atstovauja geriausias New 
š Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
š (refrigirator). dulkių siurblių, te- _ 
š levizijos Įmones. ?
š Pirkdami per ji gaunate didesne 
Ė nuolaidą negu kitur ir palankiau- 
j sias išsimokejimo sąlygas.
X
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VALGIAI PIGŪS, SKRUOSTAI LYGŪS,— > 
NĖRA NUOTAIKOS BE KNYGOS!

Taip skundžiasi tūlas tautietis, nežinodamas, kad VENTOS nau
jausi leidiniai:

A. Vaičiulaitis, "VALENTINA”, puikiausias lietuvių kalboje 
romanas, tik . ...... ........................................ .................................... $2.00

A. Baronas, "ŽVAIGŽDES IR VEJAI”, novelės, .................. $2.00
A. Sabaliauskas, "NUO IMSRĖS UGI 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, 262 Front St, Brooklyn 1, N. Y.

Išmėginta ir įsitikinta Pabaltijos Valstybėse, kad daugiausiai padeda 
nuo peršalimo, galvos, dantų skaudėjimo, neuralgijos ir menstruaci
jos skausmų

KEPHALIN TABLETES,
kurias galite vėl gauti. Jia. J. 5. 1.

20 TABLEČIŲ — — 0.50
30 TABLEČIŲ — — 100

Mes sumokame pašto išlaidas. Galite siųsti "Money Ordcr" arba gry
nais, į dedant į voką. Išmėginkite! Neapsigausite.

FREED DRUG COMPANY
4518 I niversity Way, Scattlc 6, Washington

«

; j Telefonas: EVergreen 4-8934

ZALETSKAS ;
FUNERAL HOME ♦

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. fcnletskas, F. E. Zaletska* 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
TeL 80 8-0815

SOnth Boston 8-2609

WAITKUS
FUNERAL HOME|

197 WEBSTER A VE. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

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

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

=c

Eeal Estate & Insurance
409 W. BROADWAY

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

Tek PA. 7-0402-M

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ir kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVlfRI 

telefonu SO. 8-8343

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., Noruood, 
Mass., ir

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

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Norwood, Mass.

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

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

Revizijos komisija: — Kun.
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

J.

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

Skaitykite ir remiate 
“Darbininką”!

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

DON BULAITIS
600 VViUoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

t . SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur viei nyfi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. >
Importuoti konjakld • UMbrilMal - Televizija - Martiną - Sportaa

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

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

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 ir 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $LOO —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadrcay 

South Boston 27, Mass.

Dar šiandien
Užsisakykite dąilųjį lietuves 
vaizdų albumą

Tėvyne Lietuva
Paruošė

VYT. AUGUSTINAS

Užsakymus siųsti:
FRANCISCAN FATHERS, 

680 Bushwick Ave^ 
Brooklyn 21, N. Y.

i 
i 
Į
į ž

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Moderną** inaaojna* įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi mif 

Pakeleivingiems suteikiam* 
nakvynė

I

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85-93 WAREHAM M. 
' JAMAICA, N. T.

TeL JAmrtc* 3-7722

>

k'
i

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

>
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Apreiškimo parap. bažnyčioje 
gavėnios metu graudūs verks
mai su pamokslu ir pal. šv. sa
kramentu trečiadieniais bus 
7.30 vai. vak.. o sekmadieniais 
3 vai. p.p. Penktadieniais 7.30 
vai. vak. Kryžiaus Keliai.

Ateinantį sekm.. kovo 2 d. 
bus daroma speciali rinkliava 
katal. spaudos reikalams. Visus 
pamokslus apie spaudos reikš
mę sakys vienuolis pranciško
nas. 3.30 vai. p.p. parapijos sa
lėje bus rodoma filmą iš šv. Jo
no Bosko gyvenimo. įėjimo bi
lietas 50 centų.

Angelų Karalienės parap. 
bažnyčioje gavėnios metu pa
maldi; tvarka bus tokia. Rytais 
šv. mišios 8. 8.30 ir 9 v. Sekma
dieniais 8, 9. 11 ir 12.15 vai. šv. 
mišios ir 4 vai. p.p. graudūs 
verksmai. Pirmadieniais 7.30 
vai. vak. no vena prie stab. šv. 
M. Marijos medalikėlio. trečia- 
dienals 7.30 vai. vak. grandus 
verksmai, o penktadieniais 7.30 
v.v. Kryžiaus Keliai. Pelenų 
dieną per visas mišias bus bar
stomi pelenai, o 7.30 vai. vak. 
graudūs verksmai.

Gyv. rožančiaus draugijos 
narės ateinant įsekmadienį. ko
vo 2 d. bendrai eis prie šv. 
komunijos per 8 vai. mišias, o 
po graudžių verksmų turės pa
rapijos salėje susirinkimą.

Pelenų diena, trečiadienį, va
sario 27 d. Tą dieną visose lie
tuvių bažnyčiose bus specialios 
pamaldos ir pelenų barstymas. 
Taip pat ą dieną yra pasninkas 
ir susilaikymas nuo mėsos.

Vasario 16-ji Maironio šešta
dieninėje mokykloje

Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis Apreiškimo baž
nyčioje. šv. Mišias laikė kun. 
J. Pakalniškis, šeštadieninės 
mokyklos kapelionas. Jautriu 
pamokslu kapelionas nupiešė 
kenčiančios Lietuvos vaizdą. 
Gailesčio ašara ne vienam su
vilgė akis.

Po pamaldų mokiniai, jų 
tėvai ir artimieji susirinko 
Apreiškimo parapijos mokyk
los salėje. Minėjimą pradėjo 
mokyklos vedėjas A. /Bende
rius, nupasakodamas nepri
klausomybės kovotojų drąsius 
žygius, jų meilę savo žemei, 
jų auką Lietuvai. Jo kalba 
sužadino moksleivių ir svečių 
širdyse tėvynės ilgesį. Prele
gentas pabrėžė, kad Lietuva 
nėra nugalėta, nes ji tebeko
voja. Ji kovoja giriose, Sibire, 
užjūriuose.

Po :o sekė meninė dalis. Mo
kiniai suvaidino J. K. Gliau- 
dos vieno veiksmo vaizdelį 
“Po sevtlmu dangumi". Vai
dinimą paruošė mok. J. Gerd- 
vilienė. o vaidinimui snieguo
lių šokį — J. Matulaitienė. 
Mokiniai nuoširdžiai atliko sa
vo vaidmenis. Gražus snieguo
lių šokis sukėlė žiūrovų pasi
gerėjimą. 3-os ir 4-os klasių 
mokinių choras padainavo ke
letą dainelių. Dar buvo dek
lamacijų. 6-tos klasės moki
niai pašoko tautinį šokį “Žio
geliai”. kurį paruošė mok. J. 
Matulaitienė. Akordeonu gro
jo R. Kisielius. Pabaigoje bu
vo parodytas gyvas paveiks
las. vaizduojąs kenčiančią 
tuvą.

Susirinkusieji skirstėsi 
tai nusiteikę ir dėkingi 
kyklos vadovybei už taip 
žų minėjimo paruošimą.

Studentą Initium Semestri
Nevv Yorko Lietuvių Studen

tų Draugija vasario 22 d. Al- 
liance Hali surengė Initium 
Semestri. kuris praėjo jaukioje 
ir linksmoje nuotaikoje. Vitalis 
Žukauskas vedė programą. Jis 
sugebėjo surasti daug juoko 
žaismo, paskaitė feljetoną ir 
padainavo. Ypač vykusi daina 
“Eina skersas iš saliūno.” Ope
retės dainininkė Rožė Meinely- 
tė dainavo liaudies dainas ir iš
traukas iš operečių. Pastarosios 
praskambėjo geriau, nei liau
dies dainos. Elvyra Apanavičiū- 
ė deklamavo K. Binkio "Gėlės 

iš šieno." Jos melodeklamaciją 
"Jūratė ir Kastytis,” palydėta 
pianinu, paliko atbaigtą ir gilų 
įspūdį. Muzikinei daliai gražiai 
akompanavo Aldona Kepalaitė. 
Pabaigai trys studentai sudai
navo studentiško gyvenimo ku
pletus. Programa baigta “Gau- 
deamus”. Po jos buvo šokiai, 
grojant Macelio orkestrui.

Žurnalistų susirinkimas
Nevv Yorko Žurnalistų Są

jungos susirinkimas įvyko va
sario 22 d. “Darbininko” re
dakcijoje. Buvo apsvarstyti 
svarbūs reikalai ir išrinkta nau
ja valdyba. į kurią įeina A. 
Gražiūnas, D. Penikas, A. šal
čius. J. Gedgaudas ir S. Nar- 
keliūnaitė.

se-

Lie-

rim- 
mo- 
gra-

l'niversiteto 30 metu 
sukaktis

Brooklyno lituanistikos 
minaras rengiasi akademija pa
minėti Lietuvos Universiteto 30 
metų sukaktį. Klausytojai: K. 
Mickevičiūtė. G. Mickeliūnaitė 
ir A. Ruzgas, artimai bendra
darbiaudami su seminaro 
dėju A. Mažiuliu, sudaro 
gimo komisiją.

ve- 
ren-

Dalyvaukime L. Vyčių 
suvažiavime

Ateitininkai sendraugiai ga
vo kvietimą dalyvaut New Y’or- 
ko ir Nevv Jersey apskričių 
Liet. Vyčių suvažiavime, kuris 
įvyks kovo 2 d. Apreiškimo par. 
salėje. 10 vai. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje pamaldos ir 
bendra šv. komunija. Po pa
maldų bendri pusryčiai parapi
jos salėje ir suvažiavimo posė
džiai. Visi ateitininkai sendrau
giai. studentai ir moksleiviai 
kviečiami ir raginami dalvvau- 
t: kaip pamaldose .bendroje šv. 
komunijoje, pusryčiuose, taip ir 
posėdžiuose. Norintieji daly
vauti bendruose pusryčiuose 
prašomi galimai 
greičiau praneš i Miss. 
Adelė Bobin. 7.50 Driggs Av?„ 
Brooklyn 11. N. Y., arba kun. 
J. Pakalniškiui 259 No. 5th St., 
Brooklyn 11. N. Y.
Pabėgę lietuviai žvejai pasiro

dys per televiziją
Antradienį, vasario 26 d.. 1.- 

30 vai. p.p. per WJZ.IT televizi
jos stotį, 7 Channel (kanalas 
7) bus rodoma pasikalbėjimas 
su trimis lietuviais žvejais, ne
seniai atvykusiais į Nevv Yor
ką. Taip pat bus rodoma lietu
vių delegacijos apsilankymas 
pas prezidentą Trumaną ir Lie
tuvos vaizdai.

Lankykime anglų 
kursus

Prie Apreiškimo 
mokyklos veikia 
anglų kalbos kursai.

globoja NCVVC 
Rev. Kelly. Nuo va

ri. atidaryta nauja 
pradedantiems ir vi- 

angliškai.

kalbos

parapijos 
vakariniai 

Juos į- 
di-

Antanas Razma,
baigęs Vokietijoje mediciną, 
vasario 1 3d. su žmona Elena 
atsrikdo lėktuvu į New Yorką. 
ir čia pabuvęs keletą dienų pas 
A. J. Brizgius, išskrido į Čika
gą. kur ir apsigyvens.

Brooklyno vaidintoji! trupė, 
vad. Vit Žukausko, kovo 23 d. 
Apreiškimo parapijos salėje 
vaidins “Melagėlį”.

steigė ir 
rektorius 
sario 19 
klasė tik
sai nemokantiems
Kursuose dirba keturios paty
rusios mokytojos. Pamokos 
vyksta antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 7,30 iki 9,30 
vai. vak. Apreiškimo parapi
jos klebonas kursams teikia 
visokeriopos pagalbos ir trok
šta. kad kuo daugiau lietuvių 
šiais kursais pasinaudotų. 
Mokslas teikiamas nemoka
mai. tad kiekvienas, norįs 
pramoki anglų kalbos, turėtų 
šia gera proga pasinaudoti.

Amerikos lietu— 
veteranų postas, 

vasario 29 d.

Karo veteranų žiniai
AMVETS 

vių karo 
penktadienį,
šaukia specialų antrojo pasa
linio karo ir karo Korėjoje 
karių veteranų susirinkimą, 
948 Jamaica Avė:. Brooklyn, 
N. Y. pas P. Daukantą.

Susirinkime advokatai išaiš
kins veteranams jų teises ir į- 
vairias privilegijas, kurias vy
riausybė yra numačiusi su
teikti veteranamas, kurių jie 
dažnai nežino ir negali pasi
naudoti. Visi vetemai kviečia
mi atslankyti.

Pranciškomj Spaudos Centro rėmėjai
Pranciškonų Spaudos Cent

rui Brooklyne paremti prisiun
tė aukų:

Po $25.00: S. Tunkelis, Chi-» 
cago. III.

Po $10.00: Antanas Yuncza, 
Trenton. N. J., Pranciška Sto
nis. Providence, R. I.

Po $5.00: V. Kalesinskas, 
New Britain. Conn., K. Vai
nius. Elmhurs. N. Y., kun. C. 
Petrick. Cleveland, Ohio. M. 
Miklas, Rockford, III., M. Vai-

tekus. Chicago. III., Agota Žu
kauskas, Pittsburgh, Pa., Ma
rijona Slavickas, Grand Rapids, 
Mich., Jonas Valickis, Buffalo, 
N. Y., K. Kalvaitis. Bethlehem, 
Conn., Monika Norvaišaitė, 
Chicago, III., B. Paplauskas, 
Methuen, Mass., K. Waitkus, 
Pamassus, Pa., K. Bijunaitis, 
Philadelphia, Pa.

Nuoširdi padėka visiems 
duosniems Lietuvių Spaudos 
Centro Rėmėjams.

T. Justinas Vaškys, OFM.
Provincijolas

Vasario 16 minėjimas
Vasario 16 d. rytą buvo 

pamaldos šv. Petro parapijos 
bažnyčioje už kritusius už 
Lietuvos laisvę kovotojus. Pa
mokslą pasakė kun. M. Vem
brė. Pamaldose dalyvavo mo
kyklų mokiniai. Po to įvyku
siame salėje trumpame minė
jime kalbas pasakė K. Mockus 
ir kun. Kontautas. Seselės 
Incarnatos vedamas parapijos 
mokinių choras padainavo ke
letą lietuviškų dainų, šeštadie
ninės mokyklos mokytojų pa
rengti mokiniai padeklamavo 
dienai pritaikytų eilėrąščių.

Tą pačią dieną 4 vai. Liet. 
Ramovėje įvyko iškilminga 
skautų sueiga. Po trumpų kalbų 
buvo atlikta laužo programa, 
kuriai sumaniai vadovavo Vyt. 
Strolia.

Vakare 7 vai. 30 min. baž
nyčioje buvo šventoji valanda, 
kuriai vadovavo iš Lavvrence 
atvykęs kun. V. Paulauskas. 
Savo ilgesniame pamoksle gra
žiai išdėstė krikščionybės tei
giamą pažiūrą į tautinį judėji
mą.

Vasario 17 d. 10 vai. įvyko iš
kilmingos pamaldos. Dalyvavo 
Dariaus Posto ir kitų organiza
cijų vėliavos. Pamaldas laikė ir 
pamokslą sakė kun. dr. V. Jes— 
kevičius, S. J., čia gimęs ir au
gęs, studijavęs Amerikoje ir 
Prancūzijoje, o dabar profeso
riaująs Boston College.

2 vai. So. Boston High School 
auditorioj įvyko masinis susi
rinkimas. Nors buvo blogas o- 
ras, prisirinko pilnutėlė salė. 
Kalbėtojų susidarė tikrai daug. 
Pagrindines kalbas pasakė kun. 
J. Jutkevičius, adv. A. šalna, 
Lietuvos garbės konsulas, ir 
adv. K. Kalinauskas. Bostono 
miesto tarybos pirmininkas G. 
Piemonte pasakė gražų sveiki
nimo žodį. Dar sveikino latviai 
ir estai. Priimtos atitikamos 
rezoliucijos. Tautos Fondui su
rinkta $2,271.67. Pabaigoje bu
vo graži meninė programa. Ga
bijos choras jau buvo atlikęs 
savo programą pradžioje, o pa
baigoje operos solistas St. Lie
pas padainavo porą liet, dienai 
pritaikintų dainų, T. Babuški- 
naitės baleto studijos mokinės 
pašoko dailų šokį, parapijos 
choras, ved. muz. J. Kačinsko, 
padainavo keletą dainų. Pabai
goje O. Ivaškienės taut. šokių 
grupė pašoko gražių lietuviškų 
šokių. Vasario 16 minėjime 
bostoniškiai pasirodė vieningi 
ir gali būti gražiu pavyzdžiu 
kai kuriems kaimynams.

Radijo valandėlės paminėjo 
Vasario 16

Visos trys Bostone veikian
čios lietuvių radijo valandos — 
A. Kneižio, St. Minkaus ir P. 
Lapėno — didesnę dalį savo 
Vasario 16 d. programos deri
no prie Vasario 16 minėjimo. 
Viskas praėjo pakankamai 
sklandžiai.

Dariaus postas Vasario 16 
minėjime

Amerikos Legijono Dariaus 
postas, vadovaujamas J. Roma
no, sr., labai aktyviai ir gražiai 
dalyvavo vasario 16 d., progra
moje. o to posto moterys pri
sidėjo prie aukų rinkimo salė
je.

“Aidu” skiriamos literatūros premijos įteikimo proga

Pranciškonu Spaudos Centras
renčia

DAINOS IR I.ITER ATf ROS VAKARĄ
Vakaras įvyks

195? M. BALANDŽIO 27, SEKMADIENĮ, 4 V. PO PIETŲ
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS SALfiJE

1080 \Villoughby Avė. Brooklyn, N. Y.

Visi lietuviškosios kultūros mėgėjai ir mylėtojai 
kviečiami dalyvauti.

ISNTOMUOJAMAS kambary, 
vyriškiui, apšildytas ir su patar
navimu. Patogus susisiekimas 
netoli East N'ew York.

Kreiptis telefonu MI. 2-0702

Tautininkų namo 
atidarymas 

numatomas kovo 1 d. Už įėji
mą vienam asmeniui reikės mo
kėti $6.

Oro pavojus Bostone
buvo vasario 21 d. Bandymas 

įvykdyti oro pavojaus pratimą, 
panašų kaip anksčiau buvo 
New Yorke, nebuvo labai sėk
mingas. Daug pakenkė tą dieną 
blogas oras.

Visi į literatūros vakarą!
Ateinantį sekmadienį, kovo 2 

d., 4 vai. p.p. Municipal Buil- 
ding sa'ė:e v^ks senai visų lau
kiamas literatūros vakaras, ku
rio programą atliks B. Braz
džionis, A. Gustaitis, St. San
tvaras ir dramos akt. H. Ka
činskas.

Kvietimai iš anksto gaunam 
daugely So. Bostono vietų, o 
va-aro dieną prie įėjimo. Vaka
ro pelnas skiriamas šeštadieni
nei lituanistikos mokyklai. Va
karą rengia Liet. Kultūros Rė
mėjai .

šv. Kazimiero minėjimas
rengiamas So. Bostono liet, 

parapijos salėje po bažnyčia ko
vo 2 d. 11 vai. Minėjimą rengia 
vyčiai, ateitininkai, skautai. 
Bus bendri užkandžiai, už ku

riuos asmenys vyresni kaip 16 
m. mokės $1, o jaunesni 50 c. 
Užkandžių metu apie šv. Ka
zimierą kalbės kun. A. Kon
tautas ir dr. J. Leimonas. Nu
matoma ir meninė programa. 
Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti.

Tūkstantis dolerių BALF 
naudai

Sudarytasis Bostono BALF 
vajaus komitetas, kuriam pir
mininkauja Pr. Razvadauskas, 
jau yra surinkęs apie $900. 
Daugiausia pajamų davė vasa
rio 10 d. surengtas vakaras — 
apie 550 dolerių. Vasario 17 d. 
klebono kun. Pr. Virmauskio 
rūpesčiu įvykdytoji rinkliava 
bažnyčioje davė $212. Trūksta
moji ligi $1000 suma dar bus 
surinkta ir pasiųsta į BALF 
centrą.

Ateitininkų studentų 
parengimas

Vasario23 d. ateitininkai stu
dentai parapijos mokyklos pa
talpose buvo surengę Užgavėnių 
blynus. Dalyvavo sendraugiai, 
studentai ir vyr. moksleiviai. 
Jaukiai praleista keletas valan
dų.

Išbrauktas iš inžinierių dr-jos
Po atitinkamo įteikto raštu 

pareiškimo vasario 17 d. iš 
Bostono inžinierių ir architektų 
dr-jos narių tarpo išbrauktas 
arch. Tadas J. Vizgirda. 1949 
m. atvykęs iš tremties. Anks
čiau panašiu būdu tas pats as
muo išbrauktas iš L. Kultūros 
Rėmėjų.

Išgelbėjo jūrininkus
Netoli Bostono jūroje sugedo 

ir skendo du laivai - tanklai
viai. Netoli šimto ten buvusių 
jūrininkų išgelbėta pakrančių 
apsaugos laiveliais ir atvežta į 
Bostono uostą. Gelbėjimo dar
bai buvo pavojingai, nes jūroje 
siautė baisi audra. Keliolikos 
jūrininkų pasigendama — jie 
laikomi nuskendusiais.

Bostono Dailės Muziejų pra
eitais metais aplankė rekordi
nis skaičius žmonių, būtent, 
642,911. šiame muziejuje yra 
išstatytas žymiojo lietuvių 
skulptoriaus Petro Rimšos 
“Artojas”.

Kalifornijos gubernatorius 
Bostone

Vasario 13 d. į Bostoną bu
vo atvykęs Kalifornijos guber
natorius Warren, respublikonų 
kandidatas į prezidentus. Pasa
kė gyvą kalbą, kurioje kvietė 
respublikonus būti pažanges
niais vidaus ir užsienio politi
koj.

Šen. Kefauver Bostone
Vienintelis kol kas žinomas 

demokratų kandidatas j prezi
dentus senatorius Kefauver po 
savo kelionės New Hampshire 
valstybėj buvo sustoję Bosto
ne. Pasakė kalbą Massachu- 
setts valst. seimely ir aplankė 
gubernatorių P. A. Dever.

ŠVENTO ANTANO GARBEI

Kovo - March 18 dieną, 1952 m.
LIETUVOS PRANCIŠKONU

Šv. Antano Vienuolyne
Kennebunk Port, Maine

Prasideda
Iškilmingos 13-kos Antradienių Pamaldos

kurios baigsis birželio 4-13 d.

šv. Antano Mišių Novena
Už visus šv. Antano 13-kos Antradienių Pamaldų ir Novenos 

dalyvius bus laikomos

KAS ANTRADIENĮ:
7 vai. ryto — iškilmingos šv. Mišios.
7 vai. vakaro — iškilmingos pamaldos prie išstatyto Svč. 

Sakramento
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, kuriomis 
Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, kad 
per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarimą iš Dievo išprašytume:

TEISINGOS TAIKOS,
NEPRIKLAUSOMYBES METI VAI.
KIEKVIENAM RCPESCIU VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS.
Si ųuaeris miracula.... Jei ieškai stebuklų, kreipkis j šv. Antaną. 

Iki Kovo 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas sekančiu 
adresu:

VERY REV. PROVINC1AL Sl'PERIOR
KENNEBUNK PORT, MAi.šE

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės 34-sias metines iškil
mes surengė ALRK Federacijos 
16-tasis skyrius vasario 17 d. 
Pamaldas už žuvusius ir žūs
tančius partizanus atlaikė ir 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. E. Petrelevičius. 3 vai. p. 
p. Klubo patalpose įvyko minė
jimas. kurio metu programą iš
pildė mokyklos vaikučiai, pa
deklamuodami eilių ir padai
nuodami liaudies dainų. Akor
deonu grojo B. Laučinskaitė ir 
J. Survila. Solo dainavo K. 
Samalis ir A. Kontrimas. Cho
ras, vad. M. Karbausko, gra
žiai sudainavo keletą lietuviš
kų dainų. Kalbėjo kun. prof. 
St. Yla, inž. B. Valys, kun. E. 
Petrelevičius ir kun. F. Juškai- 
tis. L. Vyčių 18 kuopos pirm. 
P. Žukas perskaitė miesto ma- 
yoro proklamaciją ir gautą laiš
ką iš Paryžiaus vykusios JT. 
konferencijos delegatų. Publi
kos prisirinko pilnutėlė svetai
nė, buvo svečių ir iš kitų kolo
nijų. Programą pravedė A. Za- 
veckas. Surinkta aukų Lietu
vos laisvinimo reikalams.

Mirė. Vasario 11 d. mirė An
tanas Vitkauskas. Velionis pali
ko žmoną Rozaliją, sūnų ir dvi 
dukteris. Palaidotas šv. Mykolo 
kapinėse.

Gimė. Tremtiniai Gaveliai 
jau čia gyvendami susilaukė 
antro sūnelio. Vasario 10 d. 
naujagimis pakrikštytas Povi- 
lo-Algio vardais.

Zubauskai taip pat susilaukė 
gražaus sūnelio.

Seselių rekolekcijos
Pereitą savaitę Nukryžiuoto

jo Jėzaus seselės savo motiniš
kame name turėjo rekolekcijas. 
Ta proga parapijos mokykla 
buvo visą savaitę uždaryta.

Serga. Jau antra savaitė ser
ga J. Lenkauskienė. Gydosi 
namuose. Cambridge Rahill 
House ligoninėje guli M. Lu- 
košiūnienė. Lukošiūnai prieš 
porą savaičių susilaukė dukre
lės. Linkima greit pasveikti.

Parapijos bankietas įvyko 
vasario 24 d. Katalikų Klubo 
svetainėje. Bankietui šeiminin
kavo A. Radaitienė. A. D.

Taip pat ir ALTo skyrius 
Cambridge suruošė Vasario 16- 
sios minėjimą. Minėjimą pra
dėjo skyriaus pirm. J. Turaus
kas. Kalbas pasakė E. Devenie- 
nė ir V. Čiapas. Meninę dalį 
išpildė “Gabijos” choras iš 
Bostono. Be to, buvo padekla
muota eilėraščių ir padainuota 
solo. Aukų surinkta 127 dol. 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

REIKAIJNGA patyrusi siuvėja švarkų rankovių darbe. 
Kreiptis: APPLY RIPLEY CLOTHES, 80 Avė.

New York City.‘

Peršovė žmogų krautuvėje
Bostono priemiesty Roslin- 

dale vasario 13 d. į vieną mažą 
krautuvėlę įsiveržė trys vyrai, 
be įspėjimo šovė j krautuvės 
savininką ir paėmė ten buvu
sius $40. Užpuolikai visi pabėgo 
ir policijos ieškomi.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA
PRANCIŠKONU SPAUDOS CENTRAS BROOKLYNE 

AMŽINAJAM RftMfiJT’I
W. Miskevich, Pittsburgh, Pa., 

aukojusiam 100.00 dol.
T. Just. Vaškys, O.F.M.

i Provincijolas


