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PALIAUBŲ DERYBOS VISAI 
UŽKLIUVO

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybos dėl belaisviais pasikei
timo ir dėl Sovietų dalyvava- 
vimo paliaubų vykdymo ste
bėtojų tarpe klausimų yra vi
siškai užkliuvusios. Kol kas 
nėra žinoma, kokiu būdu jos 
gali būti vėl išjudintos. Klau
simas, kaip pareiškiama įvai
rių stebėtojų, šiuo metu svars
tomas pačių aukščiausių ins
tancijų. Greičiausia net Wa- 
shingtono ir gal būt net Pei- 
pingo ir Maskvos. Jungt. Tau
tų delegacijos vadovas adm. C. 
T. Joy buvo nuskridęs į To
kio ir padarė pranešimą apie 
padėtį vyriausiam Jungt. Tau
tų karinių pajėgų vadui gen. 
Ridgway.

Paskutiniajam posėdy Jung. 
Tautų atstovai įteikė komu
nistams papildomą sąrašą as
menų, kurie turi būti jų nelais
vėje. Jų pąjvardės buvo su
rinktos iš pačių komunistų ra
dijo pranešimų, laiškų ir ta
riamai jų pasirašyto prez. 
Trumanui pareiškimo. Bet nė 
vieno tų asmenų nėra komu
nistų įteiktuose jų rankose e- 
sančių asmenų sąrašuose. Dėl 
jų atsakymo dar negauta. Bet 
anksčiau panašų sąrašą įtei
kus, komunistai atsakė nė vie
no tų asmenų savo rankose ne
turį — vieni mirę, kiti pabė
gę, apie trečius šiaip nieko neži
ną. Taip pat patenkinamo at
sakymo iš komunistų negau
ta ir dėl kitų 50,000 belaisvių, 
daugiausia korėjiečių. Jungt. 
Tautų karinės vadovybės ži
niomis, komunistai juos prie
varta įjungė į savo armiją. Bet 
jie tvirtina tuos belaisvius pa
leidę pačiame fronte ir dau
giau nieko apie juos nežiną.

Churchillis gavo 
pasitikėjimą

Londonas. — Darbo partija 
parlamente buvo iškėlusi ne
pasitikėjimo Churchillio vy
riausybei pasiūlymą, nes esąs 
atsilikęs ginklavimosi progra
mos vykdymas, bet stipriai 
pralaimėjo. Pasitikėjimą -vy
riausybei pareiškė retai pasi
taikanti 314 balsų prieš 219 
dauguma.

Churchillis pripažino. kad 
ginklavimosi programos vyk
dymas yra vienais metais at
silikęs, bet tai paaiškino me
džiagų ir dolerių trūkumu. 
Balsavimas pasitikėjimo Chur
chillio vyriausybei dar labiau 
išryškino skilimą Darbo parti
joje. Bevano grupė, kuri yra 
nusistačiusi prieš buvusio min. 
pirm. Attlee vedamą liniją, 
nuo balsavimo susilaikė.

Churchillis atsikirsdamas 
savo puolikams nurodė, kad, 
perėmęs vyriausybės*vadovavi- 
mą, rado saugumo klausimą 
darbiečių taip apleistą, jog ne
buvo krašte nė vieno kauty
nėms pajėgaus kariuomenės 
dalinio.

TRAIDENIO KATASTRO
FOJ ŽUVO 102 ASMENS

Rio de Janeiro. — Dviem 
traukiniam važiuojant per Pa- 
vuna upės tiltą, įvyko didžiau
sia Brazilijos istorijoj geležin
kelių katastrofa. Vieno trauki
nio keliems vagonams nukri
tus nuo bėgių, užvažiavo ant 
jų kitas keleivinis traukinys. 
Šiame susidūrime 102 abiejų 
traukinių keleiviai žuvo ir per 
200 buvo sužeista.

Kovos fronte
įvairiose fronto dalyse įvyko 

susirėmimų tarp abiejų pusių 
žvalgybinių dalinių, bet nė 
viena pusė nepasiekė frcnto li
nijos pakeitimo. Pranešama, 
kad trijų mėnesių kovų apri- 
mimo laikotarpy abi pusės į- 
rengė gana stiprius įsitvirtini
mus, kuriuos be didelių nuos
tolių pralaužti neįmanoma. 
Paskutinis pranešimas apie 
JAV nuostolius Korėjoj rodo, 
kad jie yra pasiekę 106.298 as
menis, iš kurių 16,530 žuvusių, 
77,144 sužeisti ir 12,624 dingę 
be žinios.

VVashingtonas.— Prez. Tru
manas nuo naujai įrengto Voi- 
ce of America radijo laivo, ku
ris plaukiodamas jūrose per
davinės savo transliacijas į a- 
napus geležinės uždangos e - 
sančius kraštus, pasakė į ko
munistų valdžioj esančių kraš
tų žmones kalba. Savo kalboje 
prezidentas pažymėjo, kad a- 
merikiečiai yra anapus geleži
nės uždangos esančių tautų 
draugai ir kad nėra tokių klau
simų, kurie negalėtų būti tai
kiai išspręsti, jei komunistai 
liautųsi kurstę beprasmę nea
pykantą ir. nutraukę savo 
vykdomą terorą, pradėtų siek
ti taikos. Jis pastebėjo, kad ko
munistų terorizuojamų kraštų

DR. A. FERN'OS-ISERN 
Puerto Rico komisionierius Wa- 
shingtone, išeina atidavęs savo hal
są referendume, kuriuo buvo bal
suojama'. naujos Puerto Rico kon
stitucijos priėmimas, ši konstitu
cija įgalins JAV teritorijų tautas 
pačias spręsti savo reikalus. Ji pri
imta 373.418 balsų prieš 82,473.

RAGINĘS TRUMANĄ TEIKTI KINŲ 
KOMUNISTAMS PAGALBĄ

VVashingtonas. — Senato 
saugumo komisija tebetęsia O. 
Lattimor klausinėjimą, norė 
dama nustatyti, kiek įtakos 
turėjo vyriausybės politikai, y- 
pač Tolimuosiuose Rytuose, 
komunistai ir jų simpatikai. 
Viename paskutiniųjų posėdžių 
Lattimore prisipažino. kad 
1945 m. jis norėjo palenkti 
prez. Trumaną suteikti Kinijos 
komunistams karinę pagalbą. 
Šitai jis pasakė ne tiesiog, bet 
nurodydamas, kad jis bandęs 
prezidentą paskatinti, kad pa-

TEISINGUMO DEPARTA
MENTAS ATSISAKO IŠDUO

TI AKUS

VVashingtonas. — Teisingu
mo Departamentas atsisakė 
atstovų rūmų komisijai, tyri
nėjančiai teisingumo sekreto
riaus McGrath veiklą, išduoti 
jos pareikalautus departamen
to aktus. Teisingumo departa
mentas pareiškė nuomonę, jog 
komisija peržengusi savo kom
petencijos ribas.

Ši komisija buvo parei
kalavusi visus paskutiniųjų še- 
šerių metų aktus, liečiančius 
mokesčių ir kitus neteisėtumus, 
kurie nebuvo nubaussti arba 
ligi šiol neišspręsti. Teisingu
mo sekretoriui dėl jų prikiša
mas apsileidimas.

Atsisakymas išduoti reika
laujamus aktus gali sukelti 
smarkią kovą tarp kongreso ir 
vyriausybės.

Trumanas pasmerkė komunistini 
neapykantos kurstymą

PRANCŪZŲ VYRAUSYBĘ 
BANDO SUDARYTI 

PINAY

Paryžius. — P. Revnaud ne
pavykus sudaryti naują pran- 
cūbų vyriausybę ir Pleven nuo 
šio uždavinio atsisakius, prez. 
Auriol naują vyriausybę suda
ryti pakvietė nepriklausomą 
respublikoną Pinay.

Pinay yra 60 m. amžiaus 
finansininkas ir pirmoj eilėj 
savo uždaviniu laiko sulaikyti 
franko kritimą. Tuo reikalu jis 
pasakė kalbą į tautą, raginda
mas paremti jo pastangas. Sa
vo kabinetą jis nori sudaryti 
ne partiniais pagrindais, bet iš 
specialistų. Ar toks kabinetas 
ras parlamente pakankamai 
pritarimo, kol kas nėra paaiš
kėję. Iš kairiųjų grupių jam 
opozicija yra gana stipri ir ne
žinia ar jam pavyks surinkti 
reikalingą 313 balsų daugu
mą.

galba būtų teikiama ne tik 
Čiang-Kai-Šeko pajėgoms. La- 
tiimore klausinėjamas jau aš
tunta diena. Tą savo elgesį La
ttimore bando aiškinti tuo, jog 
norėjęs išvengti įspūdžio, kad 
JAV kišasi į Kinijos vidaus 
reikalus ir norėjęs, kad kinai 
visomis jėgomis pasireikštų 
prieš japonus, tuo sumažinda
mi JAV nuostolius.

SENATO KOMISIJA TRU- 
MANO PLANĄ ATMETE

VVashingtonas. — Senato 
komisija prez. Trumano pasiū
lytą mokesčių įstaigos reorga
nizacijos planą atmetė. Prezi
dento plane siūloma, kad re
gioninių mokesčių rinkėjų vie
tos būtų civilinės tarnybos ži
nioj, o ne paliktos politiniams 
veikėjams. Tokį pakeitimą 
prez. Trumanas laiko . būtinu 
mokesčių rinkėjų patiki
mumui padidinti. Preziden
tas dar paskutiniu 
momentu kreipėsi į senatą su 
raginimu, kad planas būtų pri
imtas. Tačiau komisija 7 bai
sais prieš 5 pasisakė neigiamai. 
Dabar nlanas bus perduotas 
svarstyti senato plenumui. Vy
riausybės projekto rėmėjai t - 
kisi. kad plenumas jį priims. 
Atstovų rūmai šj projektą yra 
priėmę.

Mokesčių įstaigos reorgani
zacijos planą prezidentas įtei
kė. kai mokesčių rinkimo srity 
iškilo stambių neteisėtumų.

žmonės, jei būtų laisvi, tikrai 
prisijungtų prie laisvojo pa
saulio pastangų pašalinti karo 
grėsmei ir taikai pasauly įgy
vendinti.

Komunistai deda visas pas
tangas, kad jų valdomų kraš
tų žmonės negalėtų išgirsti 
laisvojo pasaulio balso, ir jų

Reikalauja jungti
ni ų Europos vai s- 

tvbiŲ
Bonna. — Vakarų Vokieti

jos kancleris K. Adenauer per 
radiją pasakytoj kalboj pareiš
kė, jog vienintelis Europos iš
sigelbėjimas yra įkūrimas Eu
ropos jungtinių valstybių. Ade
nauerio nuomone, jungtinės 
Europos valstybės bus ir tuo
met reikalingos, kai nebebus 
sovietinės grėsmės, nes nė vie
nas Europos kraštas negalįs 
savo pajėgomis pakelti ligi 
reikalingo aukščio savo gyve
nimo lygį. Todėl kaip galima 
greičiau turinti būti paruošta 
Europos konstitucija.

LEIDŽIA VOKIEČIAMS STA
TYTI AERODROMl S

Bonna. — Vakarų sąjungi
ninkai leiddr Vakarų Vokieti-
jai statyti savus aerodromus. 
Tai yra naujas žingsnis į sutei
kimą vokiečiams orinio susi
siekimo laisvės. Bet tuo pačiu 
metu Vakarų sąjungininkai 
pasilieka sau teisę ir toliau 
statyti savus aerodromus, kol 
bus pasirašyta su Vokietija da
bar ruošiamoji sutartis. Gavę 
orinio susisiekimo laisvę, vo
kiečiai numato tuojau organi
zuoti savo keleivinių ir trans
porto lėktuvų bendrovę, kuri 
palaikytų oro susisiekimą ne 
tik pačioj Vokietijoj, bet ir su 
kitais kraštais, nes orinis susi
siekimas Vokietijoj vis didėja. 

Audros įmetu nuo transportinio laivo “Maurice Rose" gydytojas 
Lt. Salleem Antoon (viduryje) gelbiamuoju laiveliu, statydamas 
savo jtyvybę j pavoju, buvo nuplaukęs gelbėti įgulos bangu mėto
mo freitreio “Rache! Jackson.” laiso karininkai sveikina daktaru, 
atlikusį drąsu žygi, gelbėjant artimui gyvybę.

inžinieriai stengiasi trukdyti 
Voice of America transliacijas. 
Tad ir buvo šis plaukiojantis 
siųstuvas įrengtas. Jis gali pri
plaukti pakankamai arti ko
munistinių kraštų ir ligi 1,000 
mylių pasiųsti savo transliaci
jas į anapus geležinės uždan
gos. Jo siųstuvas yra 150,000 
W, taigi pats stipriausias net 
ir pačiose JAV.

Prez. Trumanas savo kal
boj pažymėjo, kad JAV vienin
telis tikslas yra taika ir ragi
no komunistus tuo pat keliu 
pasukti. Naująjį radijo laivą 
jis pavadino nuoširdžiu taikos 
skelbėju.

PO ŽEMES DREBEJIMO 
SMARKUS ŠALČIAI

Tokio. — Japonijoj įvyko 
labai smarkus žemės drebėji
mas. kuris palietė Hokkaido ir 
Honshu salas. padarydamas 
didelių nuostolių ir pareikalau
damas žmonių gyvybių. Že
mės drebėjimas sukėlė didelius 
potvynius, sugriauta daug na
mų ir nutrauktas susisiekimas. 
Tūkstančiai gyventojų liko be 
pastogės. Bet žmonių aukų 
skaičius palyginti labai mažas. 
Ligi šiol japonų policijos su
rinktomis žiniomis, 20 asmenų
yra žuvę ir 17H sužeSSl. Įva
žas nukentėjusių skaičius aiš
kinamas tuo. kad ši sritis gana 
retai apgyventa ir žmonės pri
pratę prie žemės drėbė j imti, 
moka geriau apsisaugoti. Taip 
pat stebėjimų stotys laiku apie 
gresiantį drebėjimą įspėjo.

Žemės drebėjimą pasekė 
smarki šalčių banga, kuri su
daro didelio vargo be pastogės 
likusiems tūkstančiams gyven
tojų. Krašto sostinė Tokio šį 
kartą žemės drebėjimo nebuvo 
paliesta.

Prezidentas H. Trumana aplankė kuterį “Courier”. sustojusi Va
šingtono uoste. Jis kalbėjo su laivo kapitonu Oscar C. W>y. Kuteris 
turi galinga radijo siųstuvą, kuris bus panaudotas “Amerikos Bai
so” transliacijas persiusti už geležinės sienos.

TURKIJA PAŽADĖJO EISENHO- 
WERIUI PAGALBA

Ankara. — Turkijos vyriau
sybė čia apsilankiusiam gen. 
Eisenhovveriui pažadėjo, kad 
savo sausumos, jūrų ir oro pa
jėgomis sustiprins jo armiją. 
Šiuo metu Turkija turi prie 
ginklo 400,000 vyrų ir ateinan
čių dvejų metų laikotarpy nu
mato šias pajėgas dar žymiai 
sustiprinti. Iš savo pusės tur
kai pažymėjo, kad ji jėgų su
stiprinimas priklauso nuo to, 
kiek jie gauna karinių reikme
nų. Nuo 1947 m. iš JAV Tur-

INDOKINIJOJ VYKSTA 
SMARKIOS KOVOS

Saigonas.— Indokinijos ko
munistams nepasiekus laimėji
mo prieš prancūzus į pietus 
nuoSaigono. stiprūs jų daliniai 
pradėjo puolimą šiaurinėje da
lyje. Buvo pulta Tan Phu 
prancūzų atramos bazė ir di
desnes kovos išsivysto Raudo
nosios upės deltos šiaurin. da
lyje. Prancūzų karinė vado
vybė praneša, kad prie Baclieu 
priešo dalinys buvo sunaikin
tas ir į šiaurę nuo Raudonosios 
upės artilerija bei oro pajėgos 
sulaikė priešo veržimąsi, pada
rydamas jam stambių nuosto
lių. Nutraukta susisiekimo li
nija deltos kanalus, priešą at
stumus, vėl atstatyta. 

svgiauątos tINlOJ
• Paryžiuje posėdžiauja anapus geležinės uždangos reziduo

jantieji JAV diplomatai. Tarp kita ko būsią apsvarstyta, ar lai
kytinos kai kuriuose Sovietų satelitiniuose kraštuose JAV diplo
matinės atstovybes.

• Senato užs. reik, komiteto pirmininkas senatorius Connal- 
Iv pareiškė, jog prancūzams turėtų būti sumažinta JAV pagalba, 
jei jie nesiims visų galimų priemonių Europos ginklavimo reika
lams paremti. Pareiškimas padarytas ryšium su prancūzų parla
mento nenoru pakelti mokesčius, iš kurių būtų sudarytos ginkla
vimuisi lėšos.

• JAV pagamino naują B-47 tipo sprausmini bombonešį, ku
ris specialistų įsitikinimu pralenkia visus ligi šiol pasauly esan
čius bombonešių tipus. Jis 600 mylių į valandą greičiu gali nu
nešti 3,000 mylių savo krovinį ir vėl tuo pat keliu sugrįžti.

• Diplomatiniai sluogsniai Londone yra nuomonės, kad nau
jajam1 Egipto min. pirm. Hilaly Paša gali pavykti taikiu būdu 
likviduoti ligšiolinį anglų - egiptiečių konfliktą.

• Ekvadoro prezidento įstaiga paskelbė, jog krašte buvęs su
sektas priešvalstybinis sąmokslas. Suimti astuoni asmens.

• J Atėnus atvyko gen. Eisenhoweris. kuris inspektuo dešim
tį graikų divizijų ir aptars su graikų atstovais jų mobilizacijos 
planus.

• Jugoslavijoj prasidėjo bylos prieš kolchozų priešininkus. 
Nubausti devyni asmens, tarp kurių ir komunistų vadas Janko 
Pimic su žmona.

• Valstybės Departamento sekr. Achesonas pareikalavo, jog 
Korėjoj komunistai sutiktų, kad jų tvirtinimą, jog Jungt. Tautos 
veda bacilų karą, ištiriu nešališka komisija. Tokius komunistų 
skleidžiamus gandus Achesonas pavadino gryna nesąmone.

Iš Turkijos

ja gavo 800.000,000 dolerių 
karinės ir ūkinės paramos. Bet 
ir jie patys deda pastangų savo 
išgalėmis stiprinti savo kari
nes pajėgas, šių metų biudžeto 
apie 40 G yra paskyrę kari
niams reikalams ir vykdo vi
są eilę karinių projektų, steng
damiesi patys pasigaminti lėk
tuvų, municijos ir kitų reikme
nų. Turkų karininkai pareiš
kia. jog jau seniai jie ruošiasi 
galimai sovietinei agresijai at
remti

gen. Eisenho- 
vveris vyksta j taip pat naujai 
į Atlanto sąjungą priimtą Grai
kiją, kur susipažins su jos pa
dėtimi ir kiek ji galės prisidė
ti prie bendrų Europos apsau
gos pastangų.

KONFISKAVO 1363 LOŠIMO 
MAŠINAS

VVashingtonas. — FBI agen
tai 36 Illinois miestuose kon
fiskavo 1363 pinigais lošimo 
mašinas. Daugiausia jų buvo 
konfiskuota East St. Louis, 
Rock Island ir Peoria. 33 ma
šinos konfiskuotos ir rytinėje 
Pennsylvanijoje. Konfiskavi
mas įvykdytas remiantis! 1951 
m. išleistu įstatymu, kuris 
draudžia per valstybės sieną 
įvežti mašinas, kuriomis lošia
ma įmetant pinigą.
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Švyturiai
Iš PREL K. I KRONAVH1AUS GYVENIMO IR DARBU

Prel. Kazimieras Urbonavi
čius .kuris kovo 5 d. So. Bosto
ne palydėtas j kapus, priklauso 
tai vyresniajai kartai, kuri 
brendo caristinės Rusijos prie
spaudoje. užsigrūdino kovai ir 
išsinešė tyrą sietą, veiklią mei
lę. Ant šios kartos pečių gulė 
paskutinieji spaudos draudimo 
metai, tautinis judėjimas prieš 
pirmą pasauliui karą ir nepri
klausomybės atstatymas. Jie 
buvo tartum švyturiai. įsižiebę 
tamsią naktį, kad šviestų į mū
sų tautos kelią. Su kokia jėga 
jie spinduliavo, liudija jų palikti 
dideli darbai.

Vieni iš jų triūsė savo žemėje, 
kiti senuose metuose atkeliavo į 
Ameriką, kad čia tautiečių tar
pe skleistų šviesą ir palaikytų 
dvasią. Jų tarpe buvo ir ve- 
liuonis prel. K. Urbonavičius. 
Beveik 50 metų jis praleido ši
toje sevtingoje žemėje, nuolatos 
veikius, gyvastingas. atsiliepda
mas j visus visuomenės reika
lus. Atsiliepė jis daugiausia 
plunksna, rašydamas publicisti
nius straipsnius, vedamuosius, 
eiles ir noveles bei apysakas. 
Nuo 1929 m. jis stojo prie 
‘-‘Darbininko” ir buvo jo vv- 
raiusiuoju redaktoriumi iki 
praeitų metų balandžio mėn. 
Daugiau kaip 20 metų jis rašė 
mūsų laikraščiui vedamuosius. 
Ir nūn. — šis mūsų laikraščio 
uolusis darbininkas, mūsų švy
turys — užgeso. palikdamas 
mūsų laikraščio istorijoje neiš
dildomus pėdsakus. Tartum tė
vas jis globojo “Darbininką”, 
vedė jį sunkiais laikais. Ir kada 
šių metų vasario 16 d. jį aplan
kė mūsų redaktorius, prelatą 
rado tarp knygų, rankraščių, 
prie kurių jis praleido visą gy
venimą. Dar eikliai šnarėjo jo 
plunksna, tartum skubėdama 
didžiajam poilsiui. Bet jo dva
sia buvo gyva, susirūpinusi. Jis 
sielojosi katalikų skaldymosi 
ir "Darbininkui” linkėjo klo
ties.

Apžvalguimką kelta

Prel. K. Urbonavičius, kilęs 
iš gausios šeimos (buvo 10 vai
kų l. tik vienas iš jų ėjo į moks
lus. Patyrė visa, ką ir kiti to 
meto jaunuoliai: didį rusų val
džios spaudimą ir nepaprastą 
mokslo ilgesį. Slapčia per švie
siuosius Marijampolės gimna
zijos lietuvius mokytojus sklei
dėsi ir savo tautos pažinimas. 
Jo mokyklos draugų tarpe ran
dame būsimus didelius vyrus: 
arkiv. J. Matulevičių, vysk. P. 
Bučį, istoriką kun. dr. J. To
toraitį. poetą kun. M. Gustaitį, 
didelį knygos mylėtoją kun. A. 
Miliuką, kun. J. Laukaitį, so
ciologą kun. A. Civinską. gene
rolą Kubilių. Dantės vertėją 
kun. J. Narijauską. Būdamas 
Seinų dvasinėje seminarijoje, 
jis susipažįsta su slaptais Prū
suose leidžiamais raštais. įsi
jungia į veiklą, dalyvauja se
minarijos leidžiamuose laikraš
tėliuose (Viltyje).

Atsineštas iš lietuviško kai
mo būdo savybes seminarija 
dar labiau sustiprino: ištikimu
mas bažnyčiai augo į pasišven
timą. o tautiškumas — į veik
lumą. Jis. įšventintas į kuni
gus (1897). vikarauja. Su uo
lumu dirba bažnyčiai, neieško
damas sau gero, užmiršdamas

I)ar šiandien
Užsisakykite dailųjį Lietuvos 
vaizdų albumą

Tėvynė Lietuva
Paruošė

VYT. AUGUSTINAS

Užsakymus siųsti: 
FRANCISCAN FATHERS, 

6X4) Bushwi<k Avė., 
Brooklyo 21, N. Y. 

ir savo patraukimą — rašyti. 
Keliauja ten. kur vyskupas 
siunčia.

Pradžoi je buvęs ant Nemuno 
kranto Kaimelio parapijoje, vė
liau vikaravo lenkiškose srity
se Posviątnės paarpijoje. Už
daras gyvenimas ir gili provin
cija pavirsta nauju mokslo il
gesiu. Jis apsiprendžia vykti į 
Šveicariją.

Leataas nukreipė jį į 
Ameriką

1904 ra. gale jis išvažiavo per 
Naumiestį į Šveicariją. Kelio
nėje jis pergyveno kažką nepa
prasto. keistą mįslę, kuri liko 
visą gyvenimą neatspėta. Kaip 
pats prelatas pasakojo, bene jis 
bus sutikęs Leniną- Tai atsitiko 
važiuojant pro Beerlyną. Trau
kinyje vienas bendrakeleivių 
užkalbino jį. Klausinėjo, kur 
jaunas kunigėlis važiuoja. Pata
rė nuo Šveicarijos nukrypti į 
Ameriką. Nepažįstamasis kal
bėjo. kad Maskvos gubernato
rius esąs nuteistas mirti. “Kas 
nuteisė .'” — paklausė kun. K. 
Urbonavičius.— "Žinai, kas nu
teisia?” — atsakė nepažįsta
masis.

Ir kun. K. Urbonavičius pa
suko ne į Šveicariją, bet į Bre
meną. iš kur 1905 m. pradžioje 
atplaukė į Ameriką. į Baltimo- 
rės uostą. Atvažiavęs iš laik- 
raščių sužinojo, kad Maskvos 
gubernatorius buvo granata 
nužudytas. Laikraščiuose pa
matė pirmą kartą ir Leniną. Jis 
buvo panašus į aną sutiktą ne
pažįstamąjį keleivį.

L0KAL0 VALDYBA LAUŽO
Vasario 27 d. Arion PI., 

Brooklyne. buvo siuvėjų 54 sky
riaus narių susirinkimas. Susi
rinkimas negausus narių kieky
be. bet atžymėtinas savo koky
be. Kaip paprastai, taip ir šia
me susirinkime lokalo pirm. V. 
Zaveckas perskaitė vakaro dar
botvarkę. Darbotvarkė kaip ir 
paprastai — visokie unijiniai 
pranešimai.

Prie darbų tvarkos J. Buivy
das pasiūlo pridėti vieną punk
tą. būtent, kad susirinkusieji 
pakalbėtų apie pereito susirin
kimo netaktiškus žingsnius: iš
rinkimą viešu balsavimu finan
sų raštininko. Jis motyvuoja 
tuomi. kad lokaliniai slaptu 
balsavimu rinkimai buvo gruo
džio pradžioje 1951 m. Per 
šventes niekam vykdomoji ta
ryba nepranešė, kad bus finan. 
sekretoriaus rinkimai.

Sausio 23 d. atsisakius 
Vitaliui Žukauskui iš sekreto
riaus pareigų, nepašaukiamas 
rinkimuose mažiau gavęs už jį 
balsų P. Montvila užimti rezig
navusiojo vietą iki ateis lokalo 
rinkimai, bet išrenkamas nau
jas. Toks elgesys netaktiškas ir 
pasielgta prieš lokalo taisykles.

Pirm. V. Zaveckas piktai at
sako. kad jis jokių lokalo tai
syklių nesulaužęs, nes. kai V. 
Žukauskas rezignavo, jis pasiū
lęs savo vietoj naują. Ir tuo 
klausimu V. Zaveckas neįeisiąs 
kalbėti, nes reikalas esąs “už
baigtas.”

J. Hermanas irgi nurodinėja, 
kad tas klausimas yra vietoje 
ir susirinkusieji turi teisę jį pa
diskutuoti. nes mūsų lokalas y- 
ra priėmęs balotų rinkimo sis
temą. o ne viešu rankų pakėli
mu, kaip padaryta pereitam ie- 
kalo susirinkime.

V. Zaveckas dar kaiščiau 
aiškina. Girdi V. Žukauskas re
zignavo. tai mes jo paprašėme, 
ką jis numato, kas galėtų .jo 
vietą užimti. Jis nurodė Vaške
vičių. ir mes .jį išrinkome.

J. Buivydas pastebi, kad čia 
klausimas ne kas išrinktas, bet 
kad finansų sekretorius išrink
tas ne pagal lokalo priimtą 
tvarką ir taisykles. Jeigu turi
me balotų rinkimą, turime jį ir

Kiek pagyvenęs New Yorke. 
įsijungė į hetuviškų parapijų 
darbą. Klebonavo Shamokin. 
Pa.. Louelly, Brocktone. Bos
tone ir Norvvoode.

Veiklioji pluaksna

Amerikoje jis atsidėjo ir 
spaudai. Uoliai bendradarbiavo 
daugelyje laikraščių. rašyda
mas viską, ko tik reikėjo. Visa 
savo esme jis buvo publicistas, 
gyvai reagavęs į visuomenės 
reiškinius ir juos vertinęs. Kai 
jis rašė eiles ar apysakas, jį 
apsprendė ne rašyto jas.bet pub
licistas. Taip jis suprato savo 
patarnavimą visuomenei.

Prelatas, išėjęs rusišką mo
kyklą'. gerai pažino rusų klasi
kus. visada sekė jų literatūrą. 
Labiausiai mėgo Puškiną ir 
Lermontovą. Iš jų jis ir pasisa
vino klasikines tradicijas savo 
poezijai. Išleido tik vieną eilių 
rinkinį, bet didesnė dalis liko 
išbarstyta periodikoje ir rank
raščiuose.

Jis parašė ir giesmes muzi
ko St. Šimkaus sukompono- 
tom mišiom, kurios buvo gie
damos visur. Paskutinė giesmė 
“Jau užbaigom auką gausią...” 
yra viena iš populiariausių.

Šalia eilėraščių jis rašė ir 
apysakas. 1906 m. išleido 
“Mūsų socialistai." 1907 m. 
“Biurokratai”, vėliau “Bajoro 
uošvis”. “Vaizdeliai”. Stam
biausias veikalas yra “Vytis ir 
erelis.” “Darbininko” atkarpo
je ėjo “Surūdijusi grandinė”. 
Nemaža jis vertė ir iš svetimų 
kalbų: Mark Tvvaino “Huckle- 

praktikuoti. Jeigu naujų balotų 
rinkimų nedarome, tai turi re
zignavusio vietą užimti praėju
siuose rinkimuose antrą vietą 
užėmęs kandidatas, o ne kitaip.

Bet kas čia skaitysis su na
rių reikalavimu, kuomet maši
na iš anksto paruošta viską lau
žyti. kaip dabartiniams valdo
nams atrodo yra geriau. V. Za
veckas tuojau liepia tą J. Bui
vydo ir J. Hermano reikalavi
mą balsuoti, ar priimti į darbo
tvarkę ar nepriimti. Aišku, di
delė didžiuma nubalsuoja nepri
imti. Nors ir. turėjo paklausti, 
kas už J. Buivydo ir J. Herma
no reikalavimą, bet ir to nepa
darė. Bet ir be to galima su
tikti, kad jis būtų vis tiek lai
mėjęs.

Lokalo pirm. mano, kad jis 
labai “gudriai” padarė. kad 
dauguma balsų nustūmė į šalį 
lokalo taisyklių klausimą. Man 
atrodo, kad ne. Jis šiandien de
monstruoja savo galią. Vieną 
dieną įveda slaptus balotų bal
savimus. kitą dieną juos paspi
ria koja. Toks jo elgesys atida
ro duris lokalo taisyklių laužy
mui. šiandien finansų sek., ryt 
koks kitas pareigūnas ir t.t. 
Mes tačiau gyvename demokra
tiškame krašte ir tokių “rinki
mų” turime saugotis. Jeigu mū
sų lokalas daugiau kaip per 
pusšimtį metų praktikavo vie
šus rankų pakėlimų rinkimus, 
ir trys metai atgal slaptu bal
savimu juos panaikino, tai ko
kią teisę turi lokalo valdyba su 
pirm, priekyje juos laužyti* Ar 
todėl, kad šiandien turi lokale 
daugumą?

V. Zaveckas ne kartą rėkda
vo prieš diktatūras mūsų loka
le. o jis pats šiandien tiek tą 
diktatūrą praktikuoja, kaip ne
teisėtų rinkimų lokale. nepri- 
ima į dienotvarkę.

Kas nepamena kaip prieš 
kelis metus buvo dypukai ap
kaltinti priekyje su J. Buivydu, 
kad .jis atsivedęs dypukus ir už
grobęs lokalo vairą. Tas visas 
incidentas atsidūrė Joint Boar- 
de. Joint Boardas paprastai pa
laiko senuosius viršininkus. 
Palaikė ir tuomet V. Zavecką. 
Joint Boardo paskirtoji komisi-

D ARBIN INK AS

berry Finnas” ir Piekenso “O 
literas Tvistas.”

šviesioji asmenybė
Prel. K. Urbonavičius su retu 

tu pamėgimu domėjosi knyga. 
Nekrovė jis jokių turtų, bet 
pirkosi knygą. Nuolat ją skai
tė. nuolat sekė literatūros ju
dėjimus. Jis pažino ir anglų, 
rusų, lenkų literatūras, turėjo 
savo nemažą biblioteką. Tai 
romantiškasis knygos pamėgi
mas. Kai pasižiūri į senuosius 
mūsų veikėjus, visi jie pana
šūs. visi mokslo ir kultūros en
tuziastai, visi turi savo biblio
tekas ir jomis didžiuojasi.

Gyvai reaguodamas į visuo
menės i-eikalus. jis uoliai daly
vavo visuomeniniame gyveni
me. jų organizacijose. Visada 
sukalbamas, visada švelnaus 
būdo jis rado daugelį bičiulių ir 
išgirdo visų skundus. Su didele 
meile jis reagavo į visas tau
tos nelaimes, uoliai jungėsi į 
jos atstatymą, vėliau, atsidūrus 
tremtinių bangai Vokietijoje, 
taip pat gyvai ja sielojosi.

LIETUVA VĖL ATGAUS LAISVĘ
KAN. J. KONČIAUS

Ten kur Nemunas banguoja, 
kur Nerys, Nevėžis. Šešupė ir 
Ančia teka, ten protėvių, bočių 
ir prabočių žemelė per du tūk
stančiu metų pergyveno daug 
sunkių laikotarpių. Drąsūs tau
tos karžygiai gynė jos laisvę ir 
aukojo savo gyvybes. Nėra di- 
desmsė aukos, kaip atiduoti sa
vo gyvybę už savo tikėjimą, už 
savo tėvynę, už savo tautą. A- 
čiū Dievui, daug tokių kilnių lie
tuvių turime savo tautos isto
rijoje. jų ir dabar netrūksta. 
Šimtai tūkstančių mūsų bro
lių ir seselių lietuvių žūsta par
tizanų eilėse, Sibiro tundrose ir

TAISYKLES
ja atėjusi pravę^ė esamuosius 
lokalo viršininkus.* O pastarieji 
pravedė balotinius rinkimus. Ir 
šiandien tie patys žmonės juos 
taip lengvai laužo.

Jeigu lokalo vykdomoji tary
ba su pirm. V. Zavecku prieky
je nenori būt uzurpatoriais, lo
kalo teisių laužytojais, ne vėlu 
atitaisyti tą klaidą ir pakviesti
P. Montvilą į sekretoriaus vie
tą. Bet ar jie tai padarys? Juk 
V. Zaveckas ir jo talkininkai 
klaidų nedaro.

Unijos pareigūnų pranešimu, 
siuvėjų padėtis nepavydėtina. 
Šiemet su drabužių fabrikan
tais baigiasi unijos sutartis. U- 
nijos viršininkai norėtų ko rei
kalauti, bet drabužių firmos 
tuščios, darbų nesimato. Šian
dien siuvėjai, ir ne visi, dirba 
tik po dvi tris dienas. Kovo 
mėnesis, o pavasarinių drabu
žių nesimato, nesimato ir vasa
rinių kostiumų.

Mūsų biznio agentas Vyt. U- 
beras vos turi Armakausko. 
Diržio ir Zorlandos Roberth 
Hali dirbtuves dirbančias. Ki
tos numato pradėti, bet kada 
yra klausimas. Pranešimas ne 
jaukus. Iš 13 lietuviškų dirbtu
vių vos teliko Atkočaičio, Ar
makausko. Diržio. Mitchull. 
Matulio, Bobelio. Šonan, Ro
berth Hali ir Rautos. Lietu
viams perspektyvos yra neko
kios, o ypatingai, kuomet ne-
darbas siaučia. Senesnio am
žiaus žmonės pas svetimtau
čius neprigyja. o saviškių dirb
tuvių susiaurėjimas eina visu 
tempu, nes norinčių imtis siu
vėjų biznio neatsiranda. Ir pa
galios nėra kam juos skatinti į 
biznius, nes dabar lokaią valdo 
toki žmonės. kurie nori tik 
griauti, kas lietuviška. I.

Vieša.— Algau Alpėse, Aus
trijoj, netikėta sniego griūtis 
užgriuvo kalnų namelį, kurta
me žuvo 16 vokiečių studentų, 
atvykusių į kalnus pasportuoti, 
ir namelyje gyvenusi trijų as
menų austrų šeima. Pernai me
tais sniegų griūtys Alpėse pa
darė taip pat didelių nuostolių 
ir nuo jų žuvo 127 asmens

PALAIDOTAS PREL. DR,
K. URBONĄ VJČIUS

Kovo 1 d. mirusiojo prelato 
kibias sekmadienį ir pirmadie
nį buvo pašarvotas So. Bosto
no klebonijoje ir ten gausiai lie
tuvių ir net ne lietuvių lanko
mas. Antradieni su atitinkamo
mis apeigomis Prelato kūnas 
perkeltas į parapijos bažnyčią 
ir ten atgiedotos egzekvijos. 
Trečiadienį gedulingas šv. Mi
šias laikė vietos klebonas kun. 
Pr. Virmauskis, globojęs Pre
latą per paskutiniuosius jo gy
venimo metus. Asistentais bu
vo kun. F. Norbutas ir kun. P. 
Strakauskas. Pamokslą sakė J. 
E. vysk. V. Brizgys. Dalyvau
jant pamaldose ir laidotuvėse 
daugybei žmonių, jų tarpe daug 
žymių dvasininkų ir pasaulrnm- 
kų, a. a. prel. Dr. K. Urbonavi
čius trečiadienį, kovo 5 d., iš
kilmingai palaidotas Bostono 
Naujosios Kalvarijos kapuose. 
Smulkiau apie paskutines gyve
nimo dienas ir laidotuves para
šysime vėliau.

KALBA MIAMI, FLA.
verguvėje žiaurių komunistų 
priespaudoje.

Baisesnės tironiškos valdžios, 
kaip komunistinis režimas, 
žmonijos istorijoje dar nebuvo. 
Stalino, Višinskio ir jųjų paka
likų NKVDžiaurumai viršija A- 
tilo, Čengiskhano ir kitų Azijos 
tironų. Buvau Sovietų Rusijoje 
ir mačiau visas baisenybes. 
Kaip Atila, čengiskhanas, Hit
leris ir kiti tironai išnyko ir 
baisūs jų nusikaltimai liko 
žmonių atsiminimuose, taip ir 
šių laikų tironų—komunistų 
galybė subyrės, kaip stabas su 
molio kojomis ir jų galybė iš
nyks, kaip šešėlis. Labai gaila, 
kad atsiranda vienas kitas lie
tuvis išgama ir parsidavėlis So
vietų Rusijai, jų judošiškus-iš
davikų darbus tinkamai įver
tins tauta ir tolygiai jiems at
lygins.

Nenusiminkime, tėvynė Lie
tuva vėl atgaus [Miną laisvę, bet 
ne be mūsų pagalbos ir pasiau
kojimo. Mūsų jėgos yra nema
žos: lietuvių kilmės amerikonų 
yra virš miliono žmonių, šalia 
to dar atvyko apie 27,000 lie
tuvių tremtinių, kurių apie 
80% yra baigę aukštuosius 
mokslus ir yra ragavę komu
nistų žiaurumų. Mes lietuviai, 
čia gimę ir seniau atvykę ar 
dabar iš tremties pribuvę, pe
tys petin, sujungę savo jėgas 
privalome gelbėti Lietuvą ir 
savuosius patekusius vergijon!

Mūsų pareigos šiais laikais 
yra sekančios:

Išlaikyti savo kalbą šeimoj, 
savųjų tarpe. Jei lietuviškai ne
kalbėsime, tai lietuvių kalba 
taps negyva kalba; kiekvienas 
privalo skaityti lietuvišką pat
riotišką laikraštį. Lietuvių kal
bą mokėti yra didelė garbė, nes 
ji yra seniausia ir gražiausia 
gyva kalba. Lietuvių kalba yra 
sanskritų kalbos sesutė, kuri 
yra visų kalbų motina. Kas 
moka lietuvių kalbą, greitai iš
moksta visas kitas kalbas.

2. Palaikyti geriausius ir 
glaudžiausius santykius su A- 
merikos piliečiais ir plačia vi
suomene. teikiant informacijas 
apie lietuvių tautą, jos kultūrą.

New Jereej pakrančių laivų krovikai dar tebes treikuoja. Čia matomo karinius suakveSmius. lau
kiančiu* krovos. Policija yra suėmusi S0® darbininku, nusikaltusiu streiko nuostatams.

S?*"**
Ne—ėsk ketie

LIETUVIU DIENOS 1952 
m. vasario nr. St. Raštikio, ve
damajame nurodo eilę faktų, 
kaip tremtinių visuomenė iš 
kelio išeina dėl takelio: stiprė
janti grupių nesantaika, žemi
namas politinių veiksnių auto
ritetas. dažnėja spaudoje už
gauliojimai ir šmeižtai, ragina
ma Tautos Fondą sabotuoti, 
jau viešai kalbama spaudoje 
apie politines denunciacijas. 
Autorius ragina:

“1. Stiprinkime mūsų politi
nei veiklai vadovaujančią vir
šūnę ir raskime būdą, kad ji 
galėtų visus mus apjungti į di
delį ir šventą žygį išvaduoti 
Lietuvą iš vergijos.

2. Sutvarkykime taip, kad 
šioje kovoje ji būtų visų mūsų 
pripažintu ir bendru Lietuvai 
vaduoti centru Sustiprinkime 
jo autoritetą ,siųsdami į jį pa
čias geriausias ir stipriausias 
jėgas.. .

3. Nuoširdžiai remkime savo 
vadovaujanti organą.

4. Ne griaunančią, bet kūry
bine kritika padėkime jam iš
vengti klaidų kr suteikime rim
tų patarimų.

5. Visur ir ypatingai viešose 
vietose ir spaudoje venkime 
melo, nereikalingų ginčų, už
gauliojimų ir šmeižtų. Paliki
me šunims kandžiojimo ir lo
jimo malonumą.”

YoHe—ąrtataką takeliai
LAISVOJI LIETUVA 2.9 

nori, kad dabartinis Vlikas bū
tų paleistas ir sudarytas nau
jas Vlikas, kuris “turėtų min. 
Lozoraičio autoritetą pripa
žinti aukščiau savo autorite
to”, būtų sudarytas iš emig
rantų politinių grupių ir dar 
Vilnijos bei M. Lietuvos atsto
vų. Bet į naują Vliką neturėtų 
esą būti įsileistas nė vienas 
žmogus, iš tų, kurie buvo Vli- 
ke Lietuvoje, o taip pat ir “tie 
žmonės, kurie 1940 m. būdami 
valdžios ar kariuomenės prie
šakyje, be pasipriešinimo išda
vė Lietuvą.” Išeitų, vadinas, 
kad dar ir Smetonos partijai, 
tautininkams, naujame “Vil
ke” būtų ne vieta.

“Savitšsiplaknnas”
DIRVA 1952. 2.28 aprašo 

tautininkų skyriaus Detroite 
susirinkimą:

“Susirinkime iškeltas ir in
formacijos reikalas. Kai Vil
kas, Altas ir kitoki veiksniai 
stengiasi savo veiklą laikyti 
paslaptyje nuo lietuviškos vi
suomenės. skyriaus nariai y- 
pač pasigenda informacijų iš 
ALT S-gos centro.

ALTas visuomenės vardu ir 
pinigais siuntinėja privačias 
telegramas. VLIKo dešiniosios 
grupės visomis išgalėmis sten
giasi atstumti Mažąją Lietuvą. 
Bendruomenė slepia savo sta 
tūtą nuo... lietuviškos visuome- 

istoriją, o ypač apie dabartinę 
padėtį: kitataučius įtraukti į 
mūsų organizacijas ir su jais 
glaudžiai bendradarbiauti įei
nant į jų organizacijas. Kai tu
rėsime daugiau draugų, tai su
silauksime visokeriopos jų pa
ramos ir talkos Lietuvos bylo
je.

nukelta į 3 psl.

Kovo 7, 1952

nes, Balfo pirmininkas, trem
tiniams šelpti suaukotais pini
gais rengia šventųjų metų ir 
eucharistinių kongresų kclio- 
nes...”

įdomūs daiktai. Jie parodo, 
kaip tautininkai informuoja 
savo narius ir “Dirva” savo 
skaitytojus. Jų akyse juodina 
Vliką, Altą, Balfą, Bendruome
nę — lyg patys tautininkai nuo 
tų įstaigų stovėtų nuošaliai ir 
jas tik kritikuoti tegalėtų. O 
iš tikrųjų tautininkų atstovai 
sėdi tose įstaigose, dalyvauja 
sprendimuose, o Vlike net tai 
pačiai infromacijai vadovauja. 
Jeigu jau skundžiamasi, kad 
Vlikas ar kitos įstaigos slepia 
savo veikimą, tai skundus ten
ka nuo tų įstaigų peradresuo
ti į tautininkų atstovus, tose 
įstaigose sėdinčius, kurie jų 
nesiteikia informuoti. Jeigu 
Dirva kaltina Balfo pirminin
ką, kad jis keliones tremti
niams šelpti sudėtais pinigais 
rengiąs, tai kaltinimas tiesio
giai atsiduria tautininkų atsto
vui: o ką jis ten veikė, jeigu 
toks Balfo nutarimas buvo pa
darytas, kodėl jis leido eikvo
ti tremtiniams skirtus pinigus. 
O jeigu žinia apie tų pinigų 
eikvojimą yra “Dirvos” pra
manyta, tai būtų pareiga tau
tininkų atstovui Balfe pasaky
ti savajai “Dirvai”, kad prasi
manymais nesiverstų.

Dėl prašymo sustabdyti 
pkaki—asa kampaniją

DRAUGAS vasario 29 d. ve
damajame atsiliepia į Vliko 
grupių atsišaukimą į spaudą ir 
rašo:

“Mums aišku, kad Vlikas 
nebijo pozityvios kritikos... Y- 
ra bloga, kai partiniais ar as
meniškais išrokavimais kai ku
rie laikraščiai ir jų bendradar
biai insinuacijas ir net šmeiž-į 
tus prieš Vliką skelbia, siekda
mi jo orumą pagriauti, darbą 
sutrukdyti ir pagaliau visai jį 
išardyti. Ypač paskutiniuoju 
laiku ši šmeižtų kampanija 
prieš Vliką buvo vedama pla
čiu mastu. Todėl nesistebėki
me, jei specialiu raštu kreipia
masi į spaudą, prašant baigti 
šią kenksmingą Lietuvos lais
vinimui kampaniją.”

Kampanija ir prieš Lietuvą
“Nepriklausomos Lietuvos 

laikais nebuvo teisingo padali
nimo to gėrio, kuris buvo gau
namas iš krašto turtų. Buvo 
daug neteisybes darbininkų ir 
ūkininkų atžvilgiu. Kaip buvo 
skaudu, kad tokiame “maisto 
aruode”, kaip būdavo vadina
ma Lietuva, teko žmonėms ba
dauti ir dangstytis skarma
lais... Kas liejo kraują ir dirbo 
išlaisvinimo darbą, buvo nus
tumtas į purvą ir vargą, o ši
lumoje ir už pečiaus sėdėjusie
ji panaudojo suktą savo “diplo
matiją”, daugelį apgavo ir su
kūrė mums visiems žinomą 
“demokratinę” Lietuvą....

Perskaitęs tuos žodžius, pa
sižiūri į laikraščio antraštę: 
negi būsi laikraščius supainio
jęs iri rankas paėmęs bolševi
kinę “Laisvę” ar maskvinę 
“Tiesą” ar Paleckio brošiūras. 
Vis dėlto ne: taip rašo tik so
cialistinės “Naujienos” (1952.
3. 3). •
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ŽODIS i NELAUKTAS - DĖMESIO
VLIKą sudarančių grupių atstovai kreipėsi į spaudą, kad ji 

susilaikytų nuo viso, kas “skaldomai gali veikti lietuviškąsias jė
gas ir visuomenę”, nes “lietuviškoje spaudoje pasitaiką straips
niai, nukreipti tiek prieš VLIKą, tiek prieš kitus veiksnius ir as
menis, dirbančius Lietuvos išlaisvinimo bare, o ypatingai pasi
reiškianti užkulisinė neigiamai veikianti akcija prieš asmenis 
trukdo VLIKui pasiimtus uždavinius realizuoti.”

Tokis pareiškimas nelauktas. Nelauktas kaip tik dėl to, kad 
jį pasirašė vieningai visa dešimt grupių. Dar taip neseniai kai ku
rių tų grupių žmonės viešai ir slaptai kurstė visuomenę rašyti 
VLIKui ultimatumus, sąmoningai diskreditavo laisvinimo bare 
dirbančius asmenis tiek savųjų, tiek svetimųjų akyse, nepagerb
dami nei asmens nei tiesos.

•

Tarpusavio kovų visur pasitaiko, kur visuomenė gyva. Ir 
kovoje dėl nepriklausomybės pirmojo pasaulinio karo metu buvo 
kovojama iki Petrapilio konferencijos skilimo, iki kai kurių as
menų pasitraukimo iš vilniškės Tautos Tarybos. Kur mišką ker
ta, ten skiedros lekia. Bet ten kova buvo labiau suprantama. Ten 
grupės kovojo dėl gyvybinio principo: ar Lietuva turi būti nepri
klausoma ir pati savo nepriklausomybę spręsti, ar Lietuvos liki- 

' mą tur spręsti rusų visuomenė, ar Lietuva turi būti respublika 
ar monarchija.

Dėl ko šiandien yra išplėsta propaganda prieš VLIKą ar jo 
atskiras grupes, vaizdžiai ir suprastintai išreiškia vienas spaudoje 
paskelbtas “atviras žodis.” Jame kalbama: “Broliai krikščionys 
demokratai, tolimesnis mūsų vienybės ir visų lietuvių apjungto 
laisvinimo reikalams pasisekimas priklauso nuo jūsų! Sugebėkite 
Lietuvos labui atsisakyti jūsų dominavimo pastangų VLIKe, nes 
sudarote pusę...” — pridėkime dar logišką iš to pareiškimo išva
dą: ir dominavimą Vlike perduokite mums! — “Ir jvyks tai. ko 
siekiama — mūsų apsijungimas ir vienybė.”

Dėl tokio tikslo, dėl noro dominuoti, vadinas, kurstymas ir 
ligšiolinė demagogija.

Tarpusavio kovos ir kurstymo rezultatas buvo toks, kurio 
dabar visos grupės jau nebepageidauja: gandais, perdėjimais, 
aliuzijomis, sąmoninga netiesa imta gausiai niekinti jau ne tik 
atskiri asmens ir grupės, bet ir pati institucija, kurioj sėdi ir kur
stantieji ir tie, prieš kuriuos kurstoma. Dabar to kurstymo vai
siai paregėti. Kviečiama ratą sustabdyti.

Šitą faktą tenka pažymėti su pasitenkinimu, nes nuo prare
gėjimo gali prasidėti kitas kelias — pozityvios kūrybos kelias. 
Tačiau jis ne toks lengvas kaip kurstymo ir sprogdinimo kelias. 
Žemiau ritintis, dirginti visuomenės nervus ir iš jos tereikalauti 
piktintis bei protestuoti yra daug lengviau. Susilaikyti ar net 
prieš kalną kopti, reikalauti iš visuomenės drausmės, reikalauti 
pastangų galvoti ir pozityvių sumanymų duoti yra daug sunkiau.

Tarp Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos balansuojančią Eu
ropos politiką vis labiau trau
kia Amerikos magnetas. Nuo 
visiško priartėjimo Europą su
laiko sovietų baimė ir ambicija 
turėti savo nepriklausomą po
litiką. Dėl to negalėdama sta- 
bilizuotis, Europa negali turėti 
nė aiškios linijos pavergtosios 
Europos dalies atžvilgiu. Lais
voji Europa pavergtuosius į sa
ve traukia ir rodo jiems palan
kumo priklausomai nuo to, kiek 
ji pati jaučia sovietų baimės.

Europinio Sąjūdžio konfe
rencija Londone buvo toks 
giedresnis momentas

tarp baimės ir Išdrįsimo.
Konferencija daug ką nuste

bino savo ofenzyvine nuotaika. 
Rezoliucijos pareiškė solidaru
mą tarp laisvosios Europos ir 
pavergtosios, tikėjimą išlaisvi
nimu; priėmė gaires išlaisvin
tiem kraštam atstatyti. Net 
santūrieji anglai išdrįso prasi
tarti aiškiais žodžiais. Ran- 
dolph Churchill, sūnus, kalbėjo, 
kad JTO priversianti sovietus 
pašalinti okupaciją, o liberalų 
kalbėtoja pareiškė, kad britai 
dėl savojo saugumo daugiau 
pavergtųjų neišduosią. Pa
vergtųjų kraštų atstovai džiau
gėsi, kad Europos politikai pa
galiau Išdrįso. Satelitinė Čeko
slovakijos vyriausybė piktinosi 
ir protestavo.

Vieni betgi perdaug džiaugė
si, kiti piktinosi. Pavergtiesiem 
parodytas palankumas buvo at
svertas uncijom. Kad jo nebūtų 
nei perdaug nei per maža. Pa
lankumo atsverta tiek, kiek to 
reikalavo vaistininko interesas. 
Britanija bent iš tolo orientuo
jasi pagal Ameriką, kuri pa
vergtiesiem skyrė Voice of A- 
merica, Free Europe, aiškius 
viešus pareiškimus pavergtųjų 
naudai. Nenaudinga būtų per
leisti visas pavergtųjų simpati
jas Amerikai. Britai pirmieji 
tai suprato. Jų įtakoje susikūrė 
ir veikia Rvtų bei Vidurio Eu
ropos komitetas. Po konferen
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(Laiškas iš Europos)

Europoje
cijos Londone prancūzai taip 
pat suprato, kad įtakos tarp 
pavergtųjų nereiktų išsižadėti 
ir jiem. Tam ieško organizaci
nių formų.

Tačiau reikalas savo pasi
reiškimuose ir veiksmuose išlai
kyti pusiausvyrą tarp palanku
mo pavergtiesiem ir baimės 
prieš sovietus verčia europinius 
politikus sverti kiekvieną žygį 
uncijom. Dėl to ir anas Londo
no konferencijos gestas buvo 
apgalvotas, kad palankumą pa
justų pavergtieji ir nebūtų per 
daug įsipykta sovietams. Kon
ferencijai angažavosi privatinė 
iniciatyva. Spauda laikėsi re
zervuotai. Rimtasis “Econo- 
mist” pareiškė net nepasitenki
nimo linkme, kuri vargiai deri
nasi su vyriausybės linija. Už 
tat šveicarų dienraštis “Die 
Tat” komentaruose net paklau
sė, kaip sūnaus žodžiai reikia 
suderinti su tėvo linija ieškoti 
naujo pasimatymo su Stalinu, 
ypačiai kada konferencijoje da
lyvavę ir Baltijos kraštų atsto
vai. To paties santūrumo kon
ferencijos atžvilgiu laikėsi ir 
europinė spauda. Net šveicarai, 
kurių spauda daugiausia sau 
leidžia, tenkinosi negausiais ko
mentarais. Socialistų spauda 
privengė net agentūrinių žinių. 
O jų pagrindinis organas 
“Volksrecht” konferencijoje į- 
žiūrėjo socialistų kovą su reak
cionieriais, kurie galvoją apie 
senojo pasaulio atstatymą. __ Ši
tas socialistų ypatingas santū
rumas "nrantamas prisiminus 
prancūzu «iiLtų atstovo 

ki.«a Europiniame 
Sąjūdyje pereitais metais, kur 
jis siūlė sąjūdžio vardu griežtai 
pasisakyti prieš macarturizmą, 
prieš Amerikos dominavimą 
Europos reikaluose ir už sukū
rimą trečiosios jėgos, kuri išly
gintų įtempimą tarp Amerikos 
ir Sovietų. Noras balansuoti

Mes skyrėme ir skirsime bendrame darbe du dalyku: vidaus 
organizaciją ir užsieninę veiklą. Manėme ir manome, kad buvo 
perdaug kalbama apie tą organizaciją, jos reorganizaciją ir su- 
perorganizaciją. o per maža buvo kalbama apie jos darbus, ku
rie nudirbti, dirbami, kurie reikia ir galima nudirbti.

Dėl to grupių bendrą žodį mes sveikiname kaip visų sutartą 
paskatinimą susilaikyti nuo savęs niekinimo, ne vieno ar antro as
mens ar grupės ar pačios vilkinės įstaigos, bet nuo lietuvio cha
rakterio niekinimo ir žalojimo, nuo nihilistinių polinkių platinimo 
tremtinių visuomenėje. Mes vertiname aną žodį kaip paskatini
mą, kuris pratina pačius skaitytojus į planingą ir pozityvią kūry
bą. Šia prasme mes esam pasiryžę Vlikui talkinti visu atsidėji
mu, kiek jis pats ir pačios jį sudarančios grupės nuoširdžiai savo 
žodžio laikysis ir ves mus išlaisvinimo keliu.

verčia opiuosius klausimus nu
tylėti.

Tarp šių opių reikalų yra ir 
Baltijos valstybių klausimas. Jo 
iškėlimas susiduria su europi
nių vyriausybių
baime prasitarti apie sovietinę 

aneksiją.
Vasario pradžioje Šveicarijos 

užs. reikalų min. Petitpierre 
Zueriche turėjo pranešimą apie 
Šveicarijos padėtį tarptautinia- 
niame įtempimo lauke. Joje 
pasirodė šveicarų politika jau 
padariusi pažangos: buvo pas
merktas komunizmas ir komu
nistai pavadinti svetimos vals
tybės agentais. Bet nei sovietų 
nei Maskvos vardas nesuminė
tas. Kalbėdamas apie komuniz
mo ekspansiją, suminėjo visus 
kraštus, kuriuose komunizmas 
buvo įvestas liaudies neatsi
klausus. Pradedant nuo Lenki
jos ir baigiant Albanija. Bet 
Estiją, Latviją. Lietuvą jis nu
tylėjo. Netrukus po to kalbėjo 
Adenaueris apie sovietų eks
pansiją. Jis taip pat suminėjo 
visas valstybes, nutylėdamas 
Pabaltijį. Tai nereiškia, kad 
Vokietijos ar Šveicarijos vy
riausybės tuo pačiu pripažintų 
Baltijos valstybių įjungimą. 
Kas liečia Vokietijos vyriausy
bę, turime visai priešingus įro
dymus. Tačiau tų vyriausybių 
atstovai randa nepatogu jiem 
kalbėti apie šiuos kraštus vie
šai. Vienaip, jie kalba apie sate
litinius kraštus, kurie nėra for
maliai įjungti į Sovietų Sąjun
gą, kitaip apie Baltijos valsty
bes. Pastarosios yra lyg už dve
jopos geležinės uždangos, šiuo 
klausimu darydamos pareiški
mus kai kurios europinės vy
riausybės vis dar atsimatuoja 
labai griežtais matais, nors jau 
ir pasenusiais.

Dar neseniai ir visuomeninės 
organizacijos turėjo tokios bai
mės, kaip šiandien vyriausi'bės. 
Ir jos darė didelio skirtumo tarp 

satelitinių kraštų ir Baltijos. 
Dar prieš dvejus metus pabal- 
tiečiai nebuvo priimami į Euro
pinį Sąjūdį kaip tik dėl to. Bi
jojo. kad jų priėmimas reikš į- 
jungimo nepripažinimą, taigi ir 
konfliktą su sovietais. Tas pats 
prof. K. Schmidt, dabartinis 
vokiečių parlamento užsienių 
komisios pirmininkas, 1949 m. 
Lausannos konferencijoje kal
bėjo, kad vieninga Europa ne
įmanoma be Vienos, Prahos,

Budapešto, Varšuvos. Bet jis 
nutylėjo Baltijos sostines. Net 
tada, kai jo dėmesys buvo at
kreiptas, po pusmečio Berlyno 
suvažiavime jis vėl kartojo tą 
patį. Bijojo, kad vieną unciją 
pridėdamas, pakenks savo svo
riui sovietų akyse. Dabar jau 
ta pažanga, kad europinės ben
druomenės riba yra ne linija 
tarp laisvojo ir okupuotojo pa
saulio, bet ji nukelta į prieška
rinių nepriklausomų valstybių 
teritorijas. Europiniame Sąjū
dyje taigi visuomeninio pobū
džio organizacijose, atstovauja
mos tautos, kurios prieš karą 
turėjo savo nepriklausomas 
valstybes.

Tačiau lig šiol į Europinį Są
jūdį nėra priimti ukrainiečiai, 
nors jų emigracija didelė, veik
li, ekspansyvi. Jiem visada, už
trenkiamos durys, nepaisant jų 
protestų. Jų nenorima įsileisti 
dėl kitos baimės, dėl

baimės skaldyti Rusiją.
Ukrainiečių priėmimas esą

reikštų Rusijos parceliavimą, 
kišimąsi į jos vidaus reikalus, 
nes Ukraina priklausė prieška
rinei Rusijai. Baimė prileisti 
parceliavimo mintį priverčia 
sustingti europiečius politikus. 
Šita baimė nėra svetima nė A- 
merikai. Amerikiečiui, kuris 
gyvena savo Jungt. Valstybėse, 
yra prie širdies mintis, kad ir 
Europa gyventų dideliais jungi
niais, o ne mažom valstybėm. 
Tarp tokių randa sau pritarimo 
rusų emigrantai su nedalomos 
Rusijos idėja. Jeigu ir tos neda
lomos imperialistinės Rusijos 
jau sutikta išjungti Baltijos 
valstybes, tai kaibėti apie Uk
rainos išjungimą ir jos nepri
klausomos valstybės sudarymą 
vis dar yra nepopuliaru. Šita 
baimė Rusiją dalyti apriboja 
europinę bendruomenę buvusių 
nepriklausomų valstybių rė
mais.

Atlanto chartos autoriai ža
dėjo išvaduoti pasaulį nuo įvai
rių baimių. Iškilmingą pažadą 
lengviau ištesėtų, jeigu pir
miausia save išvaduotų nuo pa
grindinės baimės — nuo baimės 
prieš sovietus, nes ši baimė pa- 
raližuoja daugelį jų gerų norų 
ir stabdo Europos atsikūrimą.

LIETUVA VĖL ATGAUS LAISVI
atkelta iš 2 psl.

3. Šelpti ir visaip gelbėti savo 
žmonėms, atsidūrusiems skur
de. Komunistų persekiojimo 
aukų — lietuvių, tremtyje Eu
ropoje dar yra apie 10,000 as
menų; Vokietijoje yra apie 8,- 
000, Prancūzijoje. Austri- 
joje, Italijoje, Belgijoje ir Da 
nijoje apie 2,000. Likę Vakarų 
Europoje daugiausia yra sene
liai, ligoniai, invalidai, našlės su 
mažais vaikais. Jų niekas nei į 
Ameriką, nei į kitas šalis ne
kviečia. todėl Bendrasis Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondas 
(BALF) turi teikti jiems viso
keriopą pagalbą. Kiekviena lie
tuviška gvvvbė yra labai'svar
bi .todėl kiekvienas priklausy
kite prie BALF — tos organi
zacijos, kuri gelbsti lietuviškas 
gyvybes, ir .ją remkite.

4. Reikia visais būdais kovoti 
už Lietuvos išlaisvinimą iš ru
sų komunistu verguvės. Euro
poje turime Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą VLIKą 
ir ir Amerikoje turime Ameri
kos Lietuvių Tarybą, ALTą. A- 
bi organizacijos sutartinai dir
ba Lietuvos išlaisvinimo dar
bą. ALT yra nuveikusi didžiuo
sius darbus, padarė teisiamos į- 
takos į Amerikos valdžią, kad

oficialiai nepripažintų Lietuvos 
aneksijos prie Sovietų Sąjun
gos ir toliau skaitytųsi su Lie
tuvos atstovybe Washingtone. 
ir konsulais New Yorke. Chi- 
cagoje ir kitur. ALT savo fi
nansais išlaiko VLIKą ir per 
Informacijos Centrą teikia a- 
pie Lietuvą svarbių žinių vi
sam pasauliui. Todėl darbu ir 
aukomis privalome nuoširdžiai 
remti ALTą, kad jie ir toliau 
taip sėkmingai gintų Lietuvių 
tautos reikalus!

Vieningai dirbdami atliksime 
didžiausius darbus. Tad, broliai 
ir sesės, nuoširdžiai kviečiu vi
sus stoti petys petin kilniems 
mūsų tautos darbams. Jeigu 
komunistai pasišvenčia judošlš- 
kam griovimo darbui, tai tuo 
labiau mes lietuviai patriotai 
privalome pasiaukoti kilniems 
tautos kūrybiniams darbams. 
Atsiminkime, kad mūsų broliai 
ir sesės partizanų eilėse Lietu
voje ir tolimam, šaltam Sibire 
aukoja savo gyvybes: mes čia 
gyvendami laisvoje šalyje au
kokime tėvynės labui dolerį ir 
prisidėkime savo nuoširdžiu 
darbu.

Lai gyvuoja Lietuvių Tauta 
ir nepriklausoma Tėvynė Lietu
va!

VELNIO MIRTIS
LAPIŲ LEGENDA*)

įžengęs į rūmus, Vana rado 
karalių, savo tėvą, gailiai be- 
raudantį.

— Buvo atėjęs velnias, —ta
rė jis sūnui pro išgąstį ir virks- 
mą. — Jis išsivedė karalienę, 
tavo pamotę.

— O iš kur, tėve, žinai, kad 
būta velnio?

— Jis paliko raštą ir para
šą.

— Ir kas gi ten parašyta ?
— Ten parašyta, — atsakė

•) Lapiai priklauso prie ugro- 
finų tautų šeimos. Jų gyvena
moji vieta, vadinamoji Laplan- 
dija, yra Skandinavijos šiaurė
je. Šiuo metu lapių tėra kokie 
33.000. Apie 20.000 yra Norve
gijoje, 9.(X)0 — Švedijoje, 2.000 
— Suomijoje ir 2.000 — Rusi
joj. Žmonės jie yra nedidelio ū- 
gio, apvalaus veido, rudų akių 
ir tamsių plaukų. Gyvena dar 
klajoklių - nomadų įprastą gy
venimą, artimai surištą su 
gamta. Dažnai kilnodamies sta
to tik palapines. Vakarais, ug
nį bekūrendami ir paskendę dū
muose, seka pasakas. Vieną čia 
iš jų prašome pasiskaityti.

karalius tebekukčiodamas, — 
ten ir pasirašyta:

“Tavo žmona yra jauna ir 
graži. Tu pakankamai ilgai tik 
pats vienas ja džiaugeis.

Parašas: Velnią s.”
Karalius ėmė taip graudentis, 

•kad visas jis apsiliejo ašaromis: 
sudrėko jo karališkas apsiaus
tas ir sumirko kilimas, ant ku
rio jis sėdėjo, sulinkęs ir grą
žydamas rankas.

Sūnui labai pagailo tėvo. Jis 
nušluostė jam sudrėkusias ir 
parausvėjusias akis, o paskui ė- 
mė guosti, kaip tik įmanė.

— Nereikia taip įsigailinti, tė
ve, — ramino jis karalių švel
niu žodžiu. — Tavo nelaimė 
nėra dar tokia slogi, kaip rodo
si. Nieko pikto neatsitiks, jei 
praeis kelios dienos...

— Kelios dienos! — nutrau
kė jo žodžius karalius, gūžtelė
jęs pečiais. — Negi kas rasis 
toks stiprus, už velnią pajėges
nis, kad galėtų karalienę iš
griebti iš jo nagų?

— Ogi aš, tėve! — narsiai 
atsakė karalaitis, švystelėjęs 
neįprastu akių žvilgėsiu.

Ilgai netrukęs, jis paliko ka
ralių vieną ir išėjo ton šalin, 
kur gyveno žynys.

— Ei, tu raganiau, pasakyk, 
kur gyvena velnias, tavo pus
brolis! — šuktelėjo Vana, pri
ėjęs prie olos, kurioje kiurksojo 
tasai kerėtojas. — Jei ijesakysi, 
tavo makaulę tuojau ištėkšiu į 
tą didžiulį skardį.

— Eik prie kito uoloto skar
džio, kelio pakraštyje, — piktai 
sušvokštė burtininkas. — Ten 
kopk viršun, o man daugiau a- 
kyse nesivaidyk ir manęs neka
muok.

Užsikoręs ant stačios uolos, 
Vana rado angą, tarsi kokius 
vartus į neaprėpiamas žalzga
nas tolumas. Iš ten skrido bals
vas žirgas, it viesulas, žvingau
damas ir vis artėdamas. Prie 
angos Vana nugriebė jį už kar
čių, optelėjo ant nugaros ir 
kaip vėtra nulėkė per žalsvuo- 
jančias erdves.

Sunku būtų aprašyti tą šalį, 
j kurią jį žirgas atnešė, visas 
prakaitu varvėdamas. Sunku 
būtų apsakyti ir dailumą tos 
mergaitės, kurią Vana sutiko 
ant slenksčio velnio rūmų.

— Kas tu esi? — paklausė 
Vana, įrėmęs į mergaitę akis. 
Jos gražumas jam net bumą 
pražiodė.

— Esu aš velnio tarnaitė, — 
atsakė ji minkštu ir švelniu žo
džiu. — Kadai buvau jo 
žmona, bet kai velnias susirado 

karalienę, jis daugiau manęs 
nežiūri.

Vana dar kartą pažiūrėjo į 
mergaitę nuo galvos iki kojų. Ji 
rodėsi nepalyginamai gražesnė 
už velnio pagrobtą jo pamotę. 
“Motyti, velnias turi kitokią a- 
kį” — toptelėjo jam galvoje.

— Bet tu slėpkis, — įspėjo jį 
ta velnio tarnaitė. — Aš girdžiu 
artėjant jo eismę. Jis neturi ta
vęs čia rasti, jei dar nori gy
venti.

Velnias atkleinojo uosdamas 
orą.

— Čia dvozgia vyriška mė
sa, — tarė jis pūsdamas savo 
šnerves.

— Tu visą laiką triniesi apie 
žmones ir vaginėji jų moteris: 
nenuostabu, kad pats esi pri
tvinkęs žmogiško kvapo. — at
šovė jam mergaitė.

Kai velnias išėjo, karalaitis 
pasiteiravo narsios mergaitės 
vardo.

— Aš vadinuos Marfa, —at
sakė ji, — ir esu taip pat kara
liško kraujo.

— Kai tik nudėsiu velnią, ta
ve iš čia pasiimsiu. O paskui 
vesiu...

— Tu nuduobsi velnią!—ji 
buvo besušunkanti, bet Vana 
savo lūpomis užčiaupė Marfos 
bumą.

— Aš būsiu labai laimingas, 
kai galėsiu tave pridengti savo 
mylavimais. Juk tu esi tokia 
gležna, kaip berželis dykumos 

pakraštyje. Ir tavo plaukai man 
pavasario giesme banguoja... 
Bet pirmiau man reikia įvykdy
ti savo pažadą. Sakyk, kur yra 
mano pamotės kambariai?

Paėmusi už parankės, Marfa 
nusivedė karalaitį per puošnias 
velnio rūmų menes. Nugirdę 
balsus, jiedu sustojo prie vieno 
kambario durų. Marfa surado 
sienoje įlinkį, kur Vana nema
tomas galėjo gerai girdėti, kas 
buvo už sienos kalbama. Taip 
jis nusiklausė velnio ir karalie
nės pašnekesio.

Pradžioje jis išgirdo karalie
nę kikenant, o paskui ir aiškius 
žodžius.

— Tu esi gražus, — kalbėjo 
ji pašnibždomis. —Tavo akys 
yra tokios vaiskios, kaip dan
gaus šviesuliai žydriąją naktį. 
Jei būčiau žinojus, jog esi ir 
toks geras, nebūčiau tiek spy- 
rusis, kai viliojai mane iš kara
liškų rūmų....

Nepratęs, kad jį kas liaupsin
tų, velnias kvatojosi patenkin
tu gargaliojančiu balsu.

— Ooo! — sklido jo kvakno- 
jimas per visus rūmus. — Iš 
tikrųjų, nesu aš geresnis nei 
prastesnis, kaip ir daugis žmo
nių.

— O taip! — įsiterpė kara
lienės balsas. — Tavo širdis 
turi būti tikrai skaisti, nes ta
vo žvilgiuose atsimuša dangus.

— Būki tikra, kad ne kas ki
tas... — suvaldęs juoką pritarė 

velnias. Labai jam pati’ro, kad 
ji taip galvoja.

Vana net krustelėjo dėl to
kio pamotės kvaišumo. Jos 
žabaltis jį vedė iš kantrybės. 
Dar labiau jj siutino, kai pamo
tė ėmė lyginti velnią su jo tė
vu. Ji rado, kad jis daug pras
tesnis už kipšą.

“Ją veikia jau kipšo kerė- 
siai", nusprendė karalaitis. 
“Dabar būtų pats laikas nu
traukti tą jų meilikavimąsi.”.

Vana jau buvo pasiryžęs lys
ti iš daubos, kai nugirdo švel
nučius karalienės žodžius, ku
riais ji kreipėsi į velnią.

— O kiek tau metų • — pa
klausė ji savo draugo.

— Aštuoni tūkstančiai...
— Kam mane pašiepi tokiais 

niekais? — rėžtelėjo karalienė, 
aiškiai įsižeidusi. — Negi aš ta
vęs klausiu kokio kvaišo daik
to?

— Mano atsakymas taip pąt 
nėra kvailas, nei kiek, — ra
miai atsakė velnias. — Prieš 
8000 metų buvau toks pats jau
nas ir žvalus, kaip dabar, ir 
mano akys žaravo tokia pat 
kaitra ir iš to paties žaizdro. 
O tu, mano gražuole, tu grei
tai susensi ir pasidarysi tokia 
šlykšti bobštagara, kad nebus 
kur tavęs dėti, kaip tik į džiūs
nų lindynę.

Tuo metu pasigirdo grau
džios aimanos. Gūdūs moterų 

aičiojimai sklido iš velnio rūmų 
pamatų, it koks duslus žemės 
stenėjimas ėjo per visas grin
dis.

— Ar girdi? — paklausė vel
nias karalienės. — Tie balsai 
yra buvusių mano žmonų. Nuo 
ano laiko, kai esu pasaulyje, aš 
vis paimu vieną už parankės, 
švelniai ir patogiai, ir sakau: 
“Na, mano gražuole, mes jau 
pragyvenome gražias dienas. 
Ten, apačioje, tu gyvensi tiktai 
džiaugsmų prisiminimais, kai 
tau kris dantys, kaip rudenį la
pai.” Protarpiais jos ten niau- 
jasi kaip alkanos vilkės. Ta
čiau ne dėl ėdmanų jos ten 
draskosi — jos plėšosi dėl ma
nęs.

Velnias tai pasakė taip šal
tai, kad iš karalienės lūpų pra
siveržė klaikus klyksmas. O jis 
abejingai porino toliau:

— Aš aplankau jas tiktai 
kartą į metus, kai senieji metai 
keičiasi naujais. Jos tada kvaiš
ta iš džiaugsmo ir pavyduliauja 
viena kitai.

— Ir tu mane mesi į tą pra
garą, kai ateis laikas? — pa
klausė karalienė įsibauginusi.

— Jei nenori to sulaukti, tai 
pats laikas dar grįžti pas kara
lių. Aš duodu visoms laisvę iš 
čia išeiti, bet jos nori palikti ar
ti manęs, nors temato kartą į 
metus.
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Prašome į Wisconsin
P. PETRUŠATTIS,

Karine, Wis.

Klimatas kaip Lietuvoje, lygumos kaip Suvalkijoje, o pae- 
ežerė kaip Baltijos pamarys. Galima ūkininkauti arba mies
te uždarbiauti. Lietuvių yra daugiausia miestuose. Kas bū
na, kai nesusilaukiama dukters?....

Aną kartą rašydamas apie 
Wisconsin. nepaminėjau, kad 
klimatas yra beveik toks, kaip 
Lietuvoje. Žiemą būna sniego 
ir šalčių, o jei nori šilimos — 
palauk vasaros. Tada gali ke
liauti per visą kraštą, kaip Su
valkijos lygumą. Žemė yra 
derlinga. Lietuvos ūkininkas, 
paėmęs žemės saują, galėtų 
drąsiai sakyti: čia gražiai augs 
javas. Ir vis dėlto didesnioji gy
ventojų dalis verčiasi pramone. 
Ji pelningesnė arba labiau kai 
kam patinka.

Mašinos, kazeinas ir sūris

Be mašinos, sakoma. Ameri
koje niekas nesisuka. Bet rei
kia jas pagaminti. Wisconsin tai 
ir daro. Čia klesti sunkioji me
talų apdirbimo ir mašinų ga
myba. Žymiausieji tos pramo
nės centrai yra Milwaukee. Ra
tine ir Kenosha (Nash). Visa 
eilė yra mažesnių centrų. Ypač 
daug jie perdirba pieno pro
duktų. VVisconsin valstybė pa
leidžia j rinką 50 nuošimčių 
visų sūrio ir kazeino produktų 
JAV. Tai tikras Amerikos sūr
maišis’

Darbininkai taip pat uždirba 
neblogai. Vidutinis atlyginimas 
apie 1.60—1.10 dol. į valandą. 
Didesniuose ‘fabrikuose net žy
miai aukštesnis: pav., Nash — 
Kalvinator. Kenosha. moka už 
darbo valandą 1.93 dol. Sociali
nis aprūpinimas taip pat geras. 
Jis net pirmauja, palyginus su 
kitomis valstybėmis. Antai, ne
darbo pašalpa mokama jau po 
14 darbo savaičių ir ji siekia 
daugiau kaip 30 dolerių į sa
vaitę.

Taigi, prašome į Wi.scon.sin

Žinau, kad šiuo metu, kai 
darbo jėgos paklausa yra gana 
didelė, nemaža lietuvių dirba, 
gaudami nedidelį atlyginimą: 
dolerį j valandą arba ir ma
žiau. Rytinėse valstybėse yra ir 
gana tiršta gyventojų. Kodėl 
nepagalvoti apie tai. kad gali
ma keltis toliau į vakarus bei 
šiaurę, sakysime, j VVisconsin. 
JAV yra galimybių kraštas: 
reikia stengtis tuo pasinaudoti, 
ypač tiems, kurie nėra dar su
rišti su viena vieta nejudomos 
nuosavybės ar giminių.

Kas norėtų mokytis, rastų 
čia ir stambų universitetą. Jis 
yra Wisconsin sostinėje — Ma- 
dison mieste. Tai Marųuette 
universitetas, žinomas visoje A- 
merikoje. Jis dabar turi apie 
17.000 studentų, tarp kurių ra
sime sutekėjusias net 33 tauty
bes. Su vienu kitu galimu bus

VELNIO
atkelta iš 3 pusi.

— Tu esi tikras pabaisai — 
suklyko karalienė iš visos gerk
lės.

— Tai eiki tuojau pas savo 
vyrą—

Vana įtempė ausis, bet atsa
kymo neišgirdo. Jis buvo tik
ras, kad karalienė grįšianti na
mo, tai norėjo patylomis eiti 
ieškoti Marios, kad ir ją galėtų 
išsivesti. Paskui apsisprendė 
dar luktelėti ir pasiklausyti, 
kaip velnias su karaliene išsis
kirs.

Jis vėl nugirdo pamotės juo
kavimą, kaip ir pradžioje. Ka
ralienė kalbėjo atlaidesnių žo
džiu, pataikaudama, bet ji vis 
dėlto pastebėjo, kad pasauliui 
būtų geriau, jei jis galėtų išsi
vaduoti iš suvedžiojimų ir gun
dymų. Mintis, kad turėtų būti 
nudėtas pats pakursta, piktasis 
^indl^ojas. \£ini.ą dūrė juoko 
kvaituliu. Jis eos neužspringo 
bekvaknoda mas.

— Ar tu žinai. mano gražute, 

susikalbėti ir lieuviškai. Ar tai 
jūsų negundo?

Lietuviai gyvena daugiau 
miestuose

Neturėjau jokių galimybių 
patikrinti ar iš kur sužinoti, 
kiek čia tų lietuvių galėtų būti 
toje ‘barsuko valstybėje.” Sa
koma. kad 4000 seniau atvyku
sių dar nėra visai atvėsę lietu
viai. Didžiausios jų kolonijos y- 
ra Ratine, Kenocha. Milwaukee 
ir Sheboygan. Visose tose vie
tose yra lietuvių katalikų para
pijos. Kenoshoje prie šv. Petro 
parapijos veikia ir seselių veda
ma parapinė mokykla.

“Ji vėl berniukas”
Paminėjęs Sheboygan, neiš

kenčiu neužkabinęs vieno pada
vimo, kaip tas vardas atsirado. 
Kartą gyvenusi tokia indėnų 
šeima, kuri turėjo jau daug sū
nų, bet ne vienos mergaitės. Pa
galiau tėvai kietai nusprendė, 
kad paskutinis vaikas turi būti

PALAIDOTAS KUN. A, JURGUTIS
Bridgeville, Pa.

Buvęs šv. Antano parapijos 
klebonas, a. a. kun. A Jurgu
tis. prieš porą metų pasitrau
kęs dėl sveikatos susilpnėjimo 
nuo pastoracinio darbo apsigy
veno Floridoje. Neilgai teko 
džiaugtis tuo amžinai gėlėmis 
žydinčiu kraštu, negailestingo
ji mirtis š. m. vasario 20 d. pa
kirto jo gyvybę.

Pagal Pittsburgho vyskupo 
parėdimą jo kūnas buvo par
vežtas į Bridgeville, Pa., kur 
buvo sutiktas geležinkelio sto
tyje vasario 24 d. rytą ir nu
vežtas į šv. Antano parapijos 
kleboniją ir ten buvo pašarvo
tas. Minios žmonių lankė jo 
kūną, kuris 3 vai. po pietų, da
lyvaujant lietuviams kunigams, 
buvo perneštas į bažnyčią. Pa
rapijiečiai meldėsi ir budėjo per 
visą naktį.

Pirmadienį 9 vai. 30 min. iš
kilmingos egzekvijos, po kurių 
J. . John Dearden, Pittsburgho 
vyskupas, atgiedojo gedulin
gas mišias, asistuojant: arki
diakonu kun. J. Misius. garbės 
diekonais kun. M. Urbonas ir 
kun. E. Vasiliauskas, diakonu 
kun. J. Girdis, subdiakonu kun. 
A. Sušinskas. Po šv. Mišių vys
kupas pasakė pamokslą, pa
brėždamas kunigo misiją sielo
vadoje. Pamaldose dalyvavo a- 
pie 60 kunigų. Žmonės netilpo 
bažnyčioje.

MIRTIS
—kalbėjo velnias savo žvyga- 
vimo protarpiais, — kad mano 
gyvastis yra sudėta į kiaušinį. 
Kiaušinis tas yra įspraustas į 
dėžutę. Dėželė pakasta po me
džio šaknimis. Medis yra van
denyno saloje. Niekas nežino, 
kur tas vandenynas yra, nie
kas nėra matęs nė tos salos. 
Niekas jos ir neaptiks, nes jei 
atsirastų koks karalaitis, su- 
veizdėtų tą kiaušinį ir sutraiš
kytų mano akivaizdoje, po pa
čia mano nosim, aš būčiau 
baigtas.

Tai atrodė neįmanoma, taip 
neįtikima, kad velnias ėmė dar 
labiau kvatotis, šėtoniškas juo
kas purtė visus rūmus ir dre
bino grindis.

Nesitvėvė nesijuokęs ir Va
na, kuris tos velniškos šaipos 
buvo išpurtytas iš įdaubos. 
Karalaitis pasiryžo suveizdėti 
tą kiaušinį, švilpterėjęs prisi
šaukė baltąjį žirgą, užsėdo ir iš
jojo.

pabaiga kitam nr. 

mergaitė. Jie nekantriai laukė 
ir vis kartojo: turi būti mer
gaite. "Bet’ir vėl sulaukęs sū
naus, tėvas iš nusivylimo tarė: 
“Ji vėl berniukas — She is boy 
again.” Taip ir atsiradęs tas 
“Sheboygenas”. kur rasi ir lie
tuvių. Ar kuris iš jų taip pat 
nekantriai laukė mergaitės, le
gendos jau nieko nesako.

Ką praeitis sako apie 
lietuvius?

Ji sako, kad lietuvių tautinė 
bei kultūrinė veikla nėjo tuo 
pačiu žingsniu, kaip kilo Wis- 
consin valstybė. Pavyzdžiui, 
nei viena lietuvių kolonija netu
ri savo salės, klubo nei namų. 
Jie tiesa, negalėjo susilyginti su 
vokiečiais, skandinavais, bel
gais ir prancūzais, kurie buvo 
labiau išprusę ir apsukresni, bet 
iš jų ir nepasimokė, kaip veikti 
ir organizuotis. Priežastis yra 
paprasta: lietuviai buvo išvykę 
iš caro prispaustos Lietuvos, 
mažai arba visai neapsišvietę, 
susirūpinę tik savo medžiagine 
gerove, silpnai tautiškai susi
pratę. Nemaža jų save laikė 
lenkais, prie jų šliejosi ir net 
gėdijosi save vadinti lietuviais. 
Trūko jiems ir gabesnių vadovų 
bei organizatorių. Viena laimė, 
kad nepametė savo tėvų tikėji
mo. Tai padėjo įkurti kelias pa
rapijas. kurios savo ruožtu jau 
padėjo ilgiau išlaikyti ir lietu
vybę.

Klebonas T. Aleksandras. 
OFM. visus pakvietė pietų, ku
riuos paruošė parapijietės. A- 
pie 12 vai. ilga eilė mašinų 
lydėjo a.a. kun. A. Jurgutį į 
šv. Kazimiero kapines. Palai
dotas šalia kitų kunigų, jau 
anksčiau mirusių. Laidotuvėse 
dalyvavo Lietuvos Pranciškonų 
Provincijolas Tėvas Justinas 
Vaškys ir Tėv. Juvenalis Liau- 
ba, OFM.

Tretinmky vizitaciją šv. Vin
cento parapijoj. Esplen, atliko 
tėvas Barnabas Mikalauskas. 
OFM., vasario 24 d. Pasakė 
programai pritaikintą pamoks
lą ir suteikė Popiežiaus palai
minimą. Dabartinę valdybą su
daro pirm. P. Vitkauskienė, vi- 
ce pirm. M. Lamentavičienė, 
sekr. V. Lamentavičius. M. B.

Paterson, N. J.
• Kovo 2 d. įvyko parapijos 

susirinkimas. Kleb. kun. J. 
Kinta padarė pranešimą apie 
parapijos finansus ir kt. reika
lus. Šiemet parapija spalio 2 
d. švęs 40 metų sukaktuves. Iki 
tol bus atremontuota bažnyčia, 
išleistas leidinys ir, jei pasiseks 
ir bus paramos, prie bažnyčios 
bus pastatytas šiam jubiliejui 
atminti lietuvišk. kryžius. Susi
rinkimas praėjo broliškoje 
nuotaikoje.

• Kristina Smilgevičiūtė, va
sario 16 d. akto signataro duk
tė. parapijos choristė susituo
kė su Marcelinu Senuliu. Tai 
nauja lietuvių tremtinių šeima.

• Tremtiniai Žibai nusipirko, 
o Butkai taip pat užpirko na
mus. Tai bus jau keturios trem
tinių šeimos įsigijusios namus.

• Mūsų kolonija jai paskirtą 
kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo 
700 dol. kvotą išpildys su kau
pu. Laukiame, kaip pasielgs 
žymiai gausesnės lietuvių kolo- 
nios, kurioms paskirtos daug 
mažesnės kvotos.

• Netrukus šv. Kazimiero 
parapijoje bus misijos, kurioms 
vadovaus jėzuitas Tėvas Juoza
pas Vaišnys, “Laiškų Lietu
viams” redaktorius, aš Čikagos.

Jurg. Ežer.

• Dr. Mykolas .Morkūnas, 
studijavęs ekonomikos mokslus 
Vilniaus jr Innsbrucko universi
tetuose, Chicagoje įsteigė sa
vo spaustuvę.

žtfva F o t. K. Daugėlos, “Ateities klišė

BRIDGEPORT. CONN.
• Vasario 16 šventė mūsų 

kolonijoje praėjo labai gražiai. 
Parapijos svetainėj, vasario 16 
d. vakarą atidarė A. Stanišaus,- 
kas pakvietęs parapijos chorą 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir dar porą dainų. Solo 
dainavo Ona Janusas. V. Ba
rius; eilėraštį pritaikintą pa
deklamavo Elena Janiūnienė. 
Parapijos kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas pristatė kalbėtoją J. 
Audėną, kurio graži kalba vi
siems labai patiko. Žurnalistas 
H. Blazas ragino visus, kiek 
kas gali, aukoti Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Aukojo po $5: 
kun. J. V. Kazlauskas. J. Audė
nas, J. Butkus, A. Valinčius, 
H. Blazas, J. Janiūnas; po S2: 
E. Janiūnienė. V. Barius. J. 
Barnotas, A. Mitkevičius, S. ir 
P. Armonai, Domeikai, F. Moc- 
kaitis, F. Valinčienė, A. Skirka, 
A. Tamušaitis. Kiti aukavo po 
SI ir mažiau. Viso aukų buvo 
surinkta $83.33. Tarybos vieti
nis skyrius visiems aukavu
siems ir dalyvavusiems minėji
me yra labai dėkingas. Aukos 
bus pasiųstos Lietuvos laisvini
mo reikalams.

Taipgi bus tuojau Alto ir vie
tinių naujakurių susirinkimas 
Lietuvos laisvinimo vajaus 
reikalu. Bus plačiau apsvarsty
ta ir nustatyta vajaus rinklia

INDIANA HA
Šv. Pranciškaus lietuvių pa

rapijos salėje vasario 24 d. bu
vo vietos Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės metinis susirin - 
kimas. Valdybos vardu prane
šimą padarė jos pirmininkas P. 
Indreika.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
valdyba turėjo daug sunkumų 
ir nesklandumų dėl bendro vei
kimo, bet kiek galėdami dirbo 
ir pasiekė neblogu rezultatu, be 
to, jis padėkojo kleb. kun. K. 
Bičkauskui už visokeriopą pa
ramą, kun. dr. P. Celiešiui, Z. 
Moliejui už suorganizavimą 
vaidybos ratelio ir pastatymo: 
“Aušros sūnūs” ir kitiems, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu pa
dėjo. Susirinkusiems perskaitė 
padėkos laišką gautą iš Vokie
tijos už 200 dol. pašalpą ir pa
rodė nuotraukas iš Vasario 16 
gimnazijos, Diepholze mokinių 
gyvahiipo, kuriąs,gautas.kartu 
su padėkos laišku. Patiekta 
praeitų metų apyskaita, kuri 
vienbalsiai priimta.

va. Manau, kad Bridgeporto 
kolonija neatsiliks nuo kitų ko
lonijų ir savo dalį surinks. Tarp 
senesniųjų lietuvių ir naujaku
rių yra taip kalbama.

• Parapijos choras rengia 
operetę “Nastutę”. Spektaklis 
bus balandžio 19 d. parapijos 
svetainėj. Tai bus muzikališkas 
veikalas, paremtas lietuviška 
muzika. Kiekvienam bus malo
nu pasiklausyti. Pageidautina, 
kad tą dieną mūsų kolonijos 
draugijos nieko kito nerengtų, 
o dalyvautų gražiam metiniam 
choro parengime, kaip buvo ir 
kitais metais. Vaidins Elena 
Janiūnienė, Bronė Karazienė,

NEW HAVE
Vasario 16-sios minėjimas

Vasario 17 d. iš ryto šv. Ka
zimiero bažnyčioje buvo atna
šautos šv. mišios už kenčiančią 
Lietuvą ir jos nukankintus ir 
kankinamus žmones, taipgi už 
karius, kurie dėl jos laisvės pa
guldė savo gyvybę. Savo mal
dose visi prašė Tėvynei laisvės 
ir nepriklausomybės.

Parapijos choras labai jaus
mingai sugiedojo “Marija, Ma
ria”, rodosi, kad kiekvienas iš
tartas žodis prašė gerosios Ma-

RBOR, IND.
Iš revizijos komisijos sužino

ta, kad viskas rasta pilnoje 
tvarkoje. Iš įvairių parengimų 
gauti pinigai paskirstyti sekan
čiai: 150 dol. Tautos Fondui, 
250 dol. likusiems Vokietijoje 
lietuviams, iš kurių 125 dol. 
švietimo reikalams ir 125 dol. 
seneliams ir ligoniams ir 5 dol. 
parapijos biuletenio išlaikymui, 

šiems metams į valdybą iš
rinkta: kun. dr. P. Celiešius, p. 
V. Valeikienė, Juodvalkis, 
Paukštelis ir Bagdanskis.

Lš Z. Moiiejaus kalbas suži - 
nota, kad ir ateityje .jo vado
vaujamas vaidybos ratelis pasi
rodys scenoje, nežiūrint pada
rytų “Naujienose” priekaištų, 
kviesdamas “kritiką” ateiti 
talkon su patarimais bei nuro
dymais.

24 vasario Z. Moiiejaus vado
vaujamas scenos ratelis: “Auš
ros sūnų” pakartojo Chicagoje 
pas Liet. Sporto klubo “Ginta
ras” su labai dideliu pasiseki
mu. Jonas Ervydis

Vlad. Barius, Jonas Butkus, 
Petras Armonas, Feliksas 
Mockaitis. Visas choras daly
vaus su dainomis.

— Vasario 17 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje buvo paminėti už 
Lietuvos laisvę kovoje žuvusie
ji. Per sumą giedojo parapijos 
choras. Labai gražiai Jr jaudi
nančiai praskambėjo Sasnausko 
“Apsaugok, Aukščiausias tą 
mylimą šalį”. Gaila, kad kai 
kurie tremtiniai gatvėje stovi
nėjo ir nesiklausė. Geriau būtų 
visiems įsijungti į tą gražią 
maldą, giesme išreiškiamą, ne 
vien tik chorui. O. A. S.

N, CONN.
rijos pasigailėti mūsų Tėvynės, 
josios sūnų ir dukrų, kurie nu
kankinti ir kankinami ir iš
tremti į šaltą Sibirą. Baigiant 
bažnytines apeigas, sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Po pietų parapijos svetainėje 
įvyko minėjimas. įžanginę kal
bą pasakė Amerikos Lietuvių 
Tarybos vietinio skyriaus pirm. 
M. Vokietaitis. Parapijos cho
ras, vedamas vargonininko 
muz. Aug. Rosselli .atidarė pro
gramą Amerikos ir Lietuvos 
himnais, taipgi sudainavo gra
žių lietuviškų liaudies dainų.

Meninę dalį išpildė dar vai
dintojų grupe, globojama po
nios Alenos Ramanauskienės. 
Buvo pavaizduotas “Lietuvių 
Sapnas”, baladė pagal Mairo
nį. Visi savo roles puikiai atli
ko.

Tautinių šokių grupė vikriai, 
smagiai ir labai sutartinai iš
pildė šokių programą, paruoš
tą p. Stasės Paulionienės. įdo
mią paskaitą skaitė dr. J. 
Vėbra, gyvais žodžiais atpasa
kodamas. kaip lietuviai kovojo 
su savo priešais ir kaip netikė
tai buvo Lietuva priešų už
grobta, ir kaip .jos nekalti žmo
nės buvo persekiojami ir j Sibi
rą tremiami. Ne vieną šiurpas 
sukratė, klausant pasakojimo 
apie mūsų brolių ir sesių ken
tėjimus.

Trumpą, bet nuoširdžią kal
bą pasakė mūsų vikaras kun. 
A. Zanevičius. Aukų surinkta 
$255.00. širdingai dėkojam 
ALT vietinio skyriaus vardu 
visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie šio minėjimo.

M.

Baltimorės žinios
Reta proga

Šį sekmadienį, kovo mėn. 9 
d., Lietuvių namų antrojo auk
što salėje įvyks nepaprastos 
Baltimorės lietuvių susirinki
mas, į kurį specialiai atvyksta 
Laisvosios Europos Komiteto 
narys Dr. Bronius Nemickas 
padaryti pranešimą svarbiais 
lietuvių tautos laisvinimo reika
lais. Susirinkimo pradžia 4 vai. 
po pietų. įėjimas nemokamas.

Visi Baltimorės lietuviai, ku
rie domisi bendra tarptautine 
padėtimi ir Lietuvos laisvinimo 
byla, prašomi atsilankyti.

Pareiga
Baltimorėje yra tik viena lie

tuvių parapija, šv. Alfonso. Ji 
labai plačiai yra žinoma net ir 
kitataučiams visoje Amerikoje. 
Ši parapija, vadovaujama lie
tuvio klebono, kun. d-ro Men- 
delio, atlieka didelį darbą Baž
nyčiai ir Lietuvai. Žinoma, šios 
parapijos išplėstai veiklai vyk
dyti reikia daug lėšų, kurios 
kietu darbu gaunamos iš įvairių 
šaltinių. Viena stambi pajamų 
versmė yra kiekvieno parapie- 
čic, turinčio bet kokiu būdu pa
jamų. nepaprastas metinis mo
kestis — 5 dol.

Visi parapiečiai, kuriuos ši 
pareiga liečia, prašomi neatidė
liojant šį mokestį už 1952 me
tus sumokėti. Tai galima atlikti 
bet kurią dieną ir bet kuriuo 
metu parapijos raštinėje, kuri 
veikia tol, kol atidaryta baž
nyčia.

KAS KA SAKE
Eisenhouerio dantys

Gen. Eisenhovveriui labai 
nepatiko, kai jis sužinojo, kad 
Washingtone jam ištrauktus 
dantis apsukrus dantistas par
davė kaip suvenyrus po aštuo
nis dolerius. Tad generolas į- 
galiojo keletą savo kareivių 
tuos dantis surasti ir iš suveny
rų mėgėjų atpirkti. Bet pasi
rodė. kad generolo būta labai 
dantingo — jie supirko jam ly
giai 180 dantų.

Apsivylė
Romos imperatorius Aureli 

jus. prisiartinęs prie Tianos 
miesto vartų, rado vartus už
darytus ir visus gventojus pa
sirengusius gintis. Imperato
rius pykčio įkarštyje išsitarė 
savo vadams:

— Vos tik tą sukilėlių mies
tą paimsiu, nepaliksiu net nei 
vieno, šuns gyvo.

Vadai ir kareiviai trynė ran
kas iš džiaugsmo, nes toks im
peratoriaus pažadas užtikrino 
kareiviams savivaliavimą ir 

teikė viltį gerai pasiplėšikauti. 
Po neilgų kautynių miestas bu
vo paimtas ,ir patys kareiviai 
priminė imperatoriui jo pasiry
žimą išnaikinti net ir šunis.

— Taip,—tarė imperatorius. 
—Aš prisiekiau, kad nepalik
siu nei vieno gyvo šuns mieste. 
Todėl dabar įsakau jums su
gaudyti ir išžudyti visus miesto 
šunis, bet neturite teisės liesti 
gyventojų ir jų turto.

Bijo išlaidy
— Gal galiu jums pasiūlyti 

plaukams atauginti vaisto? 
Veikia garantuotai, — sako 
kirpėjas savo beveik jau visai 
pliku pakaušiu klientui.

— Ką?! — pasipiktino plikis. 
— Jūs galvojat, kad prie jūsų 
kirpimo kainų aš leisiu iš nau
jo apželdyti mano galvą?

Bėk pamelžti!
— Tėveli, — šaukia įbėgęs 

į kambarį vaikas, — kaimyno 
karvė į bridusj į mūsų pievą ir 
ėda žolę.

— Žioply, — atsako tėvas,— 
nerėkauk čia, o bėk greičiau ir 
pamelžk tą karvę.

Prie galviju ji taip pripratusi
Kaimietė atėjusi į mokesčių 

įstaigą nekalba, bet tiesiog rėk
te rėkia.

— Ko gi taip rėki? Aš nekur
čias,—sako valdininkas.

— Prie galvijų aš taip esu 
pripratusi, — paaiškino kai
mietė. ,
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Gerbiami Tėveliai, Svečiai, 
Vyčiai ir Vytės,

Laikau*) sau didele garbe, 
kad mane šiandien pakvietėte 
kartu su jumis švęsti mūsų 
Globėjo šv. Kazimiero šventę, 
kurio gyvenimas mums yra pa
vyzdys.

Mūsų tėvynė Lietuva — did
vyrių žemė, o mums, Vyčiai ir 
Vytės, dabar tenka užimti tų 
didvyrių vietas. Mes privalome 
dirbti Dievo garbei ir mūsų tė
vų žemės naudai. Mes privalo
me išlaikyti lietuvybę — kalbą, 
kultūrą, tradicijas, ir pasilikti 
visada ištikimi Lietuvai. Mes 
privalome skelbti pasauliui, kad 
mes lietuviai. Ir turime stoti 
drąsiai bei narsiai tėvynę ginti. 
Vieni plunksna, kiti darbu, tre
ti kardu. Kas gi palaikys tau
tos reikalus, jei mes jų nepalai
kysime? Mes negalime leisti 
žūti tėvų žemei ir atsižadėti 
savo tautos. Mes turime žinoti 
kovos reikalą ir raginti vienas 
kitą į šią kovą stoti.
____________ •

*) U’orcesterio Lietuvos Vy
čių atstovės kalba, pasakyta 
Nevv Yorko ir Nevv Jersey aps
krities Vyčių suvažiavime Nevv 
Yorke kovo 2 d.

KINIETĖ GINA SAVO TIKĖJIMU
Nepaslaptis, kad moteris fi

zine savo struktūra yra silpnes
nė už vyrą ir fizinės jėgos ban
dymuose vyras 99 atvejais iš 
šimto išeina nugalėtoju. Dėl tos 
priežasties primityvioj, jėgos 
principu besitvarkančioj bend
ruomenėj moteriai buvo skirta 
vergės vieta. Panašiais sampro
tavimais bazuojasi iki šių laikų 
išlikęs posakis “silpnoji lytis.” 
Pasvėrę tačiau žmogaus dvasi
nes savybes, išmintį, valią, 
protą, pasiaukojimą, matome, 
kad tiek vyrai tiek moterys yra 
lygiaverčiai individai, o ne re
tai svarstyklių lėkštelė nu
krypsta į moters pusę. Šiais lai
kais. kada aukšta technika nu
vertino fizinę žmogaus jėgą, 
moteris jau didele dalimi atga
vo teises ir vietą žmonių bend
ruomenėje. ir niekas jos asmens 
verte neabejoja.

Mūsų gyvenamajame kovų ir 
audrų laikotarpyje moterys 
tūkstančiais pavyzdžių įrodė, 
kad jos anaiptol nėra silpnos. 
Nes kas gali laikyti silpnuoliu 
tą. kuris dėl savo šventų įsiti
kinimų kenčia didžiausias fizi
nes kančias ir net miršta, nors 
galėtų to išvengti, jų atsisakęs.

Mus pasiekia žinios iš raudo
nosios Kinijos, kur, bedievybei 
siaučiant, iškilo visa eilė mote
rų. žuvusių kovoje už Dievą. 
Nors krikščionybės persekioji
mas Kinijoj dar nepasireiškė 
visuotinai, bet jau nemaža ki
niečių mirė už savo tikėjimą 
kankinio mirtimi, o dar daugiau 
kenčia komunistų kalėjimuose. 
Kaip praeityje, taip ir naujųjų 
persekiojimų laikais tarp Kini
jos kankinių, yra didelė dalis 
moterų. Garsi yra Agnės Tsao 
Kui In iš Kvveichovv. Ji lydėjo 
prancūzų misionierių Tėvą 
Chapdelaine į šiaurės provinci
jos miestą Silin, kur turėjo pa
dėti jam mokyti naujai atsiver
tusias moteris. Agnės žinojo, 
kad .jos darbas komunistinei 
valdžiai labai nepatiko, todėl ji 
dirbo labai atsargiai. Bet. po 
kurio laiko ji buvo suimta su 
keliais kitais krikščionimis. 
Teisme iš .jos buvo pareikalauta 
atsisakyti savo tikėjimo, bet ji 
aiškiai ir drąsiai atsakinėjo į 
klausimus, nedarydama .jokių 
nuolaidų. Po to įsakė ją nu
plakti, o paskui vėl klausinėjo. 
Kai pagaliau teisėjai įsitikino, 
kad jos neįstengs palaužti, jie 
pasmerkė ją mirti drauge su 
Tėvu Chapdelaine. Moderniųjų

NELEISKIME ŽŪTI TĖVŲ
K. JAKUTYTĖ 

Worcester, Mass.

Airiai mano, kad jie ilgus 
amžius kentėjo nuo anglų. Ir 
iš tikro jiems buvo sunku. 
Jiems buvo uždrausta kalbėti 
ir skaityti savo kalba. Jie daug 
nukentėjo, stengdamiesi išlai
kyti savo kalbą ir raštą. Ang
lams pasisekė taip išnaikinti jų 
kalbą, kad dabar mažai kas 
pasauly bemoka jų senovine 
kalba kalbėti, skaityti ir rašy
ti. Daugelis airių buvo priversti 
palikti savo tėvų žemę, ieško
dami laisvės, ir dabar jie yra 
išblaškyti po visą pasaulį. Ta
čiau jie pasilieka kaip buvę ai
riai.

Kuo dabar mes lietuviai ski
riamės nuo airių? Žiūrėdami į 
Lietuvos istoriją, pamatysime, 
kad Lietuvos praeitis buvo dar 
baisesnė kaip airių. Šimtą dvi
dešimt metų ją valdė rusai. Per 
tuos metus lietuviai daug išken
tėjo tik todėl, kad jie buvo lie
tuviai. Keturiasdešimt metų 
jiems buvo taip pat uždrausta 
skaityti ir rašyti lietuviškai. 
Rusai norėjo visiškai išnaikinti 
lietuvių kalbą. Motinoms buvo 
uždrausta savo vaikelius moky-

laikų neronai nuteistiesiems su
galvojo naują kankinimo būdą, 
— lėtą pakorimą, pusiau paka
binant narve. Tėvo Chapdelai
ne ir Agnės Tsao Kui In narvai 
buvo sustatyti vienas prieš ki
tą. Kadangi tėvas Chapdelaine 
prieš tai buvo gavęs tris šimtus 
kirčių bambuko lazda ir tris 
šimtus diržų, jis po kelių valan
dų numirė. Agnės kankinosi 
daug ilgiau.

Jos vardas yra įrašytas šalia 
kitos kankinės Martha Quang, 
kurią pagavo ant upės kranto, 
beskalbiant suimtų seminaristų 
skalbinius. Jai nukirto galvą. 
Kitai kankinei Agathai Lin gal
vą nukirto tik septintu smūgiu.

Jauna kinietė Lucy Ji buvo 
prievarta verčiama tekėti, nors 
ji buvo pasiryžusi netekėti ir 
tarnauti Dievui, mokydama 
žmones. Todėl ji apsimetė pa
mišusią. Teisėjas liepė jai teis
me nuogai nusirengti. Bet Lucy 
pasakė: “Kiekvienas mūsų tu
rime motiną. Iš pagarbos savo 
motinai, ar jūs drįstumėt man 
padaryti tokią gėdą?” Teisėjas 
leido jai pasilaikyti drabužius, 
bet liepė nukirsti galvą.

Vienas iš Kinijos ištremtas 
amerikietis misionierius pasa
koja, kaip jis buvo suimtas ir 
kankinamas su trim vietinėm 
vienuolėm. Jis nurengtas buvo 
pakabintas už rankų po balkiu. 
Seserys buvo kankinamos kita
me kambaryje. Vėliau jas at
vedė į jo kankinimo kambarį. 
Seserys atrodė išvargusios, 
bet ramios. Jos pasakė esančios 
pasiruošusios eiti pas savo dan
giškąją Motiną. Po to jas išve
dė ir sušaudė. Kunigui, kaip 
svetimšaliui, mirties bausmė 
buvo pakeista ištrėmimu.

Tokios yra Kinijos moterys.
Ištremtieji misionieriai ir per
sekiojamieji Kinijos krikščionys 
dėl krikščionybės išlaikymo ir 
išplėtimo dideles viltis deda į 
moteris. Pasauliečių apaštalavi
mo darbas Kinijoj yra gerai or
ganizuotas ir daugiausia mote
rų dirbamas. Joms gal pato
giau tą darbą dirbti dėl to, kad 
moterys bent buvo mažiau įta
riamos. Žinoma, ilgainiui jų 
veikla bus susekta ir likviduota, 
nes policinėj valstybėj kiekvie
nas žmogaus žingsnis saugo
mas. Bet jei Kinijos išvadavi
mas neužsidelstų. moterys mi
sionierės įstengtų palaikyti Ki
nijoj krikščionybę.

ŽEMEI
ti net poterių gimtąja kalba. 
Skaityti lietuviškai buvo ne
įmanoma, nes jokių knygų Lie
tuvoje nebuvo lietuvių kalba 
ledižiama. Bet atsirado drąsių 
vyrų ir moterų, kurie, semda
miesi stiprybės iš praeities, 
slaptai gabeno knygas iš užsie
nio ir tuo būdu išlaikė gyvą lie
tuvių kalbą, nors daug jų mirė 
už tai Sibire. O kai Lietuva at
gavo nepriklausomybę, ji per 
dvidešimt dvejus metus mokslo 
ir kultūros srity pralenkė savo 
kaimynus. Šiandien mes galime 
rasti lietuvių įvairiausiose gy
venimo srityse ir įvairiausiose 
specialybėse.

Ar mes, Lietuvos Vyčiai ir 
Vytės, leisime jų darbams ir 
kančioms nueiti veltui? Istori
ja pasikartoja. Ar mes būsime 
savo tėvų žemės laidotojai, ži
nodami šiandieninę Lietuvos 
padėtį? Ei, Vyčiai, gyvename 
Tautai ir Bažnyčiai — mūsų 
tad pareiga išgelbėti tėvynę.

Nepamirškime, 
lietuviai ir stenkimės, kad vi
sas pasaulis tai žinotų. Kelki
me lietuvių balsą kalbom ir. dai
nom. Nesibijokime, kad kartais 
mūsų kalba nebus visai grama
tiškai taisyklinga. Žinokime, 
kad, vartodami lietuvių kalbą, 
vartosime vieną gražiausių ir 
seniausių pasaulio kalbų. Kel- 
kim balsą su visais pasaulio lie
tuviais, kad visas pasaulis gir
dėtų, kad Lietuva, buvusi nepri
klausoma, ir vėl nepriklausoma 
turi būti. Padėkime jai nusi
mesti bolševikinius pančius, 
kad lietuvis, kur jis bebūtų, vėl 
galėtų naktį be baimės užmig
ti, o mes su gryna sąžine ir 
džiaugsmu širdyje galėsime pa
sakyti: “Džiaugiuos, kad lietu
viu gimiau ir lietuviu mirsiu.”

Su tremtiniu transportais i JAV yra atvykusi ir ši jaunutė. 6 metu, 
smuikininkė Florika Remetier. Su savo motina ji sustojo Hhiladelphi- 
joje. Jaunutės smuikininkės koncertai Vokietijoje ir Italijoje muzi
ku buvo sutikti su nuostaba.

Ir plonosios kartais turi savo 
rūpesčių

Vienas vokiečiij laikraštis tei
singai pastebėjo, kad, besirūpi
nant plonėjimo receptais, visai 
jau užmiršta, .jog yra žmonių, 
kurių svajonė būtų šiek tiek 
nutukti. Kadangi net Europoje 
po karo pastarųjų skaičius la
bai sumažėjo, tai nieks, girdi, 
jais ir nesirūpina. Receptas 
plonosioms ir ploniesiems yra 
gana paprastas: daryti tai, ko 
negalima daryti storiesiems. 
Pirmiausia čia padeda geras po
ilsis. Miegoti kiek galima il
giau. Patariama taip pat nesi- 
rrervinti, dėl nieko labai nesi
sieloti. Šiuo patarimu, deja, ne 
taip jau lengva pasinaudoti, nes

dažnai j>asitaiko, kad moterys, 
jei nebūtų nervingos, nebūtų ir 
plonos. Norinčios papilnėti, mo
terys turi ramiai, ne per greitai 
judėti, svarbiausia — greitai 
nevalgyti.

Didelės, nors ir ne pirmaeilės 
reikšmės turi pati maisto su
dėtis. Plonosioms reikia valgy
ti tai. kas maistingiausia. ki
taip sakant, tai kas riebiosioms 
uždrausta. Ypatingai maistinga 
yra grietinė. Jei kas neturi lai- 
kojlgaį sįUidijupti kąloj-ijų ta- 
beles, tesuvalgo į dieną, be ki
to maisto bent ketvirtadalį 
litro gretinęs.

Šaukiamas katalikių motery 
tarptautinis

Tarptautinis katalikių mote
rų kongresas įvyks š. m. ba
landžio 21-26 d. Romoje. Pa
grindinė kongreso tema: “Pa
saulio taika ir katalikės įna
šas.” Ta proga Pasaulinės Ka
talikių Moterų Organizacijų U- 
nijos valdyba ragina visas na
res atkreipti ypatingą dėmesį į 
šiuos klausimus:

1. Taikos būtinumas ir mo
ters misija šiuo atžvilgiu. Mo
terys raginamos kiek galima 
plačiau susipažinti su šių dienų 
tautinėmis ir tarptautinėmis 
problemomis, kad galėtų sėk
mingiau dirbti taikos labui.

%

2. Moters ypatingieji šios sri
ties uždaviniai — stengtis su
prasti, ko reikia, kad būtų pa
skatintas pasaulinės šeimos, 
broliškai apjungiančios visą 
žmoniją, sukūrimas.

MADOS s=s=
KAIP ŠI PAVASARĮ APSI

RENGSIME?
r-

Pavasaris jau nebe už kalnų. 
Mums moterims prie kitų rū- 
pėsčių jis atneša dar vieną, bū-

kad esame tent, kaip šį pavasarį pasipuo-
šime. Gamtai atgijus ir pradė
jus puoštis, visai natūralu, kad 
ir žmonės nenori nuo jos atsi
likti. Madų kūrėjai dažniausiai 
pasirūpina, kad moterys nebe
trauktų iš spintų pernykščių 
apdarų, nes jie, paprastai, esti 
jau išėję iš mados. Vietoj per
nykščių siaurų rankovių, jie 
tau pasiūlo plačias, o vietoj per
nai dėvėtų aukštų apykaklių, 
pagaminą apsiaustus visai be a- 
pykaklių, ir atvirkščiai. Bet 
šiais metais madų kūrėjai kaž
kaip ar pristigo naujų idėjų, ar 
dėl kurios kitos priežasties ne
išleido jokių originalių modelių. 
J ParVžių nuvykę amerikiečių 
madų biznieriai grįžo tiesiog 
nusivylę, nes jiems pasirodė, 
kad dėl šių metų modelių pa-

kongresas
3. Taika kaip teisingumo ir 

meilės darbo klausimas —kad 
karas ne vienintelis pavojus 
taikai; socialinis klausimas čia 
turi labai didelės reikšmės.

4. Šiandieninių kliudaničių 
taikai vargų klausimas — pro
letariato gyvenimo sąlygos, ne
pakankama didelės žmonijos 
dalies mityba, butų stoka, svei
katos apsaugos klausimai, kul
tūrinis atsilikimas ir kit.

5. Technikos pažangos ii’ pa
galbos žmonijai pagrindinių 
pastangų klausimas — tų pas
tangų auklėjamoji ir dorovinė 
vertė, jų santykis su krikščio
nybės mokslu.

6. Ypatinga pasauliečių, o v- 
pač moterų misija šių pastangų 
atžvilgiu — argi 36 milionai 
apsišvietusių ir kovojančių mo
terų negalėtų su Dievo pagal
ba pakeisti pasaulį ?

prastumo gali nukentėti net jų 
biznis. Moterys, esą, pagalvos, 
kad jų perenykščiai drabužiai 
visai neatrodys išėję iš mados 
ir nesistengs įsigyti naujų. Vi
dutinio pajėgumo .ir santūres
nio skonio moterims šio pava
sario mada bus tik sveikintina.

Šiek tiek naujienų vis dėlto 
yra numatoma. Šį pavasarį bus 
dėvimi languoti, vad. “gangs
terių kostiumai”, vasarinėms 
suknelėms medžiagos bus 
stambiai raštuotos, sijonai ne
bus plačiai krentanti, o dau
giau klostyti, gi bliuzės —ilgom 
rankovėm. Prie kitų mados 
naujienų priskaitytina ir tai. 
jog šiais metais kostiumai savo 
įprastinę spalvą iškeitė į raudo
ną rubino spalvą.

GERIAUSIA PASAULY 
NUOMOTOJA

Mass Daisy Beatriče buvo 
keletos namų Londono darbi
ninkų priemiesty Leytonstone 
savininkė. Ji pati kiekvieną 
kartą eidavo atsiimti nuomos 
pinigų ir niekuomet nerasdavo 
uždarytų durų, kaip daugelis 
kitų namų savininkų. Priešin
gai, visur jau rasdavo kaip 
draugiškumo ženklą, pastatytą 
puoduką arbatos, nes. visų 
nuomininkų tvirtinimu, ji bu
vusi geriausia pasauly namų 
savininkė. Ji ne tik išklausyda
vo visų nuomininkų šeimų rū
pesčių ir tuojau pasiūlydavo sa
vo pagalbą bei patardavo, bet 
jei nuomininkui buvo striuka 
su pinigais, ji sakydavo: — 
Nuomą sumokėsite, kai geriau 
jums seksis. Už tai jai nuomi
ninkai atsidėkodavo įvairiais 
smulkiais pasitamavimais.

Neseniai Daisy mirė, bet ir 
šiuo atveju savo nuomininkų 
neužmiršo. Pagal šeimos dydį 
ir išteklius ji kiekvienai pasky
rė dalį iš savo palikimo.

• Marianna Moore, Brookly
ne gyvenanti, poetė, laimėjo 
Bollingcn literatūros premiją 
už savo rinkinį “Collected Po- 
ems.”

I)ain. Izabelės Motekaitienės 
10 metų scenos darbo sukakčiai 
atžymėti ruošiamas koncertąs 
kovo mėn. 23 d. Šiam tikslui 
sudarytas komitetas, kurio pir
mininkė ir globėja yra Giedre 
Gudauskienė.

• Dr. Marija Arštikaitytė, 
baigusi medicinos mokslus 
Innsbrucko universitete Austri
joje ir dabar dirbanti Toronto 
Western Hospital akių ligų sky
riuje, vasario pradžioje lankėsi 
Amerikoje ir Michigano uni 
versitete skaitė paskaitą apie 
naujus akių ligų gydymo bū
dus. kurių ji yra pa.sieku.si savo 
dabartinių tyrimų metu.

• Gertrūda Gailiūtė, žinomų 
Klaipėdos krašto lietuvių vei
kėjų duktė, š. m. vasario 2 d. 
Connecticut universitete gavo 
Bachelor of Arts diplomą ir 
pradėjo dirbti kaipo sporto in
struktorė Rochesteryje, N. Y.

Nekalto Prasidėjimo vienuolyno seserys Putnam. Conn.. 
yra išleidusios ši spalvotą jr didelį Šiluvos Marijos pa
veikslą- Kai dabar pavergtoje Lietuvoje neleidžiama mal
dininkams laisvai lankyti Šiluvos, derėtu lietuviams lais
vajame pasaulyje reikšti didesne pagarbą Dievo Motinai. 
Ją gražiai primins šis dailus paveikslas. Ji galima užsisa
kyti adresu: Imniaculate (onception Convent. R.F.D. 2. 
Putnam. Conn. Surinktos lėšos skiriamos vienuolyno kop
lyčiai statyti.

Darbai ir gyvenimas
LIETUVES PRANCŪZIJOJ

• O. Bačkienė pirmininkauja 
Prancūzijos lietuvių šalpos 
draugijai. Šios draugijos mote
rų komisiją sudaro O. Bačkie
nė, J. Matorienė ir B. Vensku- 
vienė. Jos rūpinasi tautine re
prezentacija prie moterų sąjū
džių.

• M. Galdikienė šiuo metu 
baigė redaguoti knygą apie ka
talikių moterų veiklą Lietuvoje 
ir tremtyje. Ji laukia doku
mentų išvykimui į Ameriką.

• Dr. Marga Zoeke, lietuvai
tė klaipėdietė, sėkmingai dirba 
Mokslinių Tyrinėjimų įstaigoje, 
geologijos skyriuje.

• Birutė Šlepetytė - Vensku- 
vienė vadovauja tarptautinės 
krikščionių demokratų jaunimo 
organizacijos lietuvių sekcijai.

IŠ KOLUMBIJOS LIETUVIV 
GYVENIMO

• Aldona Grinienė, žinomos 
veikėjos agr. Gimbutienės duk
tė. jau treti metai sėkmingai 
veda vaikų poilsio koloniją, e- 
sančią netoli Bogotos - Pacho- 
je. Kolonijos įsteigėjas ir jos 
nuolatinis mecenatas yra Dr. 
Augustinas Nieto Cabaliero, 
daug pasitarnavęs Kolumbijos 
švietime. Koloniją finansuoja ir 
prižiūri švietimo ministerija, 
kuri čia pedagoge europiete yra 
labai patenkinta. Kolonija savo 
grožiu ir moderniškumu nesis
kiria nuo gražių Europos vai
kams vasarviečių. CiaNuvažiuo- 
ja mergaitės iš Bogotos netur
tingesnių kvartalų ir ilsisi du 
mėnesius, po to atvyksta nauja 
grupė.

• Elena Trejienė. Kauno mo
teriškai visuomenei gerai ži
noma modistė. Bogotoje įsteigė 
moterų rūbų siuvyklą ir gami
na modelius geriausioms mote 
rų rūmų salionams. Be kitų, čia 
dirba keletas lietuvių gabių siu
vėjų.

• Irena Kumpienė su vyru 
nuomoja Bogotos priemiestyje 
restoraną. Jos sugebančios 
rankos tvarkoma, ši įstaiga iš
kilo į pirmos rūšies restoraną, 
kurį mielai lanko Bogotos vi
suomenė.

• Dail. O. M. Sadauskienė su 
savo kuriniais dalyvavo 1951 m. 
ruoštoje Medelline lietuvių dai
lės ir meno parodoje.

• Birūtė Rinigailienė, Bogo
toj mirusio inž. Vytauto Rim- 
gailos našlė, dirba Bogotos gy
dytojų centre, kaip šios įstaigos 
reikalų vedėja.

• Petronėlė Totoraitienė, 
dantų gydytoja, dilba Medelli- 
ne Antijochijos Univesriteto 
odontologijos fakultete kaipo 
dantų technikos asistentė.

• J. Proscevičienė Medelline 
turi įsteigusi moterų grožio- 
kosmetikos salioną. Jos suge
banti ranka ir Paryžiaus dip
lomai vis daugiau suburiaa į šį 
salioną suinteresuotos Medelli- 
no moteriškos visuomenė',

• Pian. Danutė iLaugiX2?2* 
nė Bogotoje atlieka vargoninin
ko pareigas ir veda chorą lie
tuviškose pamaldose, yra pasi
rodžiusi vienam koncerte Mede
lline ir dirba savo talento sri
tyje.

• Pian. Sofija Grigaliūnienė 
Medelline yra skambinusi savo 
vyro ir kitų kompozitorių kū
rinius ir duoda muzikos pamo
kas vaikams.

• Solistė B. ( ypienė atlieka 
svarbiausią programos dalį sa
vo gražiu sopranu dainuodama 
lietuviškuose pasirodymuose ir 
radijo programose Medelline.

• Poetė Ada Karvelytė-Du 
bauskienė gyvena Medelline ir, 
nežiūrėdama sunkiai jos svei
katą veikiančių klimatinių są
lygų. neužmiršta ir kūrybos. Ji 
parašo nuotaikingi! eilėraščių. 
Jos poezija — per grožiu dvel - 
kiančius šio krašto gėlių žiedus 
jautriai skamba gilaus tėvynės 
liūdesio ir meilės motyvai. Sa
vo kurinius spausdina “Atei
ties” žurnale ir kit. laikraščiuo
se. Ruošia ir nori išleisti savo 
eilėraščių rinkinį.

• EI. Vasyliūnicnė daug ra <» 
Tėvo kun. Mykolo Tamošiūno 
leidžiamam “Kolumbijos Lietu 
vy” ir Venecuelos lietuvių lei
džiamam “Tėvų Kelyje”.

Janina Narutavičienė yra 
nuolatinė “Draugo" bendradar
bė,

• Emilė Pasalantė (Petraus
kaitė) bendradarbiauja "Darbi 
ninke” ir kituose lietuviškuose 
laikraščiuose. Atliekamu nuo 
darbo laiku susipažįsta su ko- 
lumbieeių autorių raštais ir at
eičiai renka medžiagą iš šio la
bai įdomaus krašto gyvenimo.
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DARBININKAS Kovo 7, 1952

švento Antano garbeiTARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA

CLEVEL4ND, OHIO
šv. Kazimiero švente šiemet

atšvęsta platesniu mastu negu
• Dr. P. Daužvardis. Lietu

vos konsulas, oficialiai pakvies
tas j \Vorld Trade konferenci
ją. kuri įvyks kovo 6-7 dieno
mis Sherman viešbutyje. Chica- 
goje.

• Kun. J. Valuti?jus. \Va- 
terbury. Conn. šv. Juozapo pa
rapijos klebonas, sunkiai sirgęs 
ir apie mėnesį gulėjęs ligoninė
je. pradėjo sveikti ir grįžo na
mo.

• Kun. K. Malakauskas, iš
dirbęs 9 metus New Yorko 
diecezijoje, išvyksta darbuotis į 
Santa Fe. Nevv Mexico.

• Kostas Ostrauskas, Pa
baltijo Universitete Pineberge 
studijavęs lituanistiką, kalbas 
ir VI. Ivanausko klasėje daina
vimą. š. m. vasario 16 d. baigė 
Pennsylvanijos universitetą, ir 
gavo magistro laipsnį. Čia buvo 
gavęs stipendiją ir studijavo 
baltistiką ir slavistiką. Ostraus
kas tęsia darbą, ruošdamasis į- 
sigvti daktaro laipsnį.
• šv. Pranciškaus lietuvių pa

rapija Lavvrence. Mass . kitą 
met minės 50 metų sukaktį nuo 
parapijos įsikūrimo. Bus išleis
tas plačios apimties ir gausiai 
iliustruotas leidinys.

• Naujosios Anglijos ALRK 
Federaciojs seimelis šaukiamas 
kovo mėn. 9 d.. Norvvood. Mass.

• Lituanistikos Instituto ati
darymas Chicagoje įvyko kovo 
mėn. 2 d. drauge paminint Vy
tauto Didžiojo Universiteto 30 
metų sukaktį. Meninę progra
mą atliko “Dainavos” ansamb
lis ir “Atžalos” orkestras.

• G. Veličkos operetė "Žie
dai iš anapus”, kuriai muziką 
parašė komp. Jančys, numato
ma pastatyti po Velykų. Lietu
vių Auditorijos salėje. Chica
goje.

• Haverhill, Mass. ALTo 
skyriaus suruoštame Liet. Ne
priklausomybės šventės minėji
me aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta $66.45.

Adv. Ch. Kai “Draugo" pre
mijų fondui paaukavo $50. Šiuo 
jis pildo savo pasižadėjimą — 
kasmet, visą savo amžių, skirti 
tokią sumą minėtam fondui.

Česius Savickas, 1949 metais 
su tėvais atvykęs į Ameriką ir 
gyvenęs \Vorcester. Mass., įs
tojo savanoriu į JAV Air Force. 
Hanau stovyklos gimnazijoje 
jis buvo uolus ateitininkas ir 
atvykęs į AVorhesterį įsiungė į 
vių veiklą.

Clevelando lietuviu tautinių 
šokių šokėjų grupė, tautų festi
valyje. Tarptautinio Instituto 
pirm. Theodore Andrcia. buvo 
pristatyta žiūrovams, kaip vie
na pačių tobuliausių panašaus 
meno grupių Clevelande. Festi
valyje dalyvavo 31 tauta.

kitais metais —. iniciatyvos ė- 
mėsi Lietuvos vyčių 25 kuopa, 
pasikviesdama kartu ateitinin
kus bei skautus. »

Pamaldos buvo atlaikytos 
naujoj parap. bažnyčioj. Pa
mokslą apie šv. Kazimierą pa
sakė klebonas kun. J. Angelai
tis. Giedojo muz. R. Brazaitie- 
nės vadovaujamas parapijos 
choras ir solo M. Kekic. duetą 
Pr. Neimonas su L. Grdina. Or
ganizacijų nariai priėmė šv. 
Komuniją ir po pamaldų sugie
dojo tradicinę giesmę "Marija. 
Marija.”

Pusryčius vyčiai surengė lie
tuvių klube. Skaniai vaišino 
šeimininkės P. Gulgodienė. M. 
Trainauskaitė su savo motute. 
Ad. Arunskienė. O. Mikelionie- 
nė. Ad. Grybauskaitė. V. Ma- 
čiokienė.

Atidaromąją kalbą pasakė 
vyčių pirmininkė M. Trainaus
kaitė. pavadindama šią dieną 
istorine, nes minėjimą bendrai 
surengė net trys organizacijos, 
ir reikšdama viltį, kad šis ben
dradarbiavimas bus palaikomas 
ir toliau. Pusryčiams vadovavo 
žinomas vyčių veikėjas J. Sa
dauskas. Vyčiams yra smagu.

Lawrence. Mass.
Ruošiamasi bažnytiniam kon

certui. Nekalto Prasidėjimo Se
selių Putnam. Conn. koplyčios 
fondui kovo 16 d. rengiamas 
koncertas. Programą išpildys 
vietinis šv. Cecilijos choras. 
Lietuvos operos sol. Ip. Naura
gis ir kt.

Parapijos misijas Lavvrence 
lietuvių bažnyčioje ves naujas 
misionierius — Tėvas Hilarion 
Valteris, pasionistas. Kovo 23- 
e0 dienomis pamokslai bus sa
komi lietuviškai ir kovo 30— 
balandžio 6 d.d. angliškai kal
bantiems.

• Dr. S tąsys K. Balys baigęs 
ekonomikos mokslus Kauno U- 
niversitete ir gavęs doktoratą 
Innsbrucko Univ.. šiuo metu 
dirba Amerikos Ūkio Tyrimo 
institute. Massachusetts valst.

• Pvt. Aloyzas Vaičius, bu
vęs “Atžalyno" aktorius, jau 
aštuonis mėnesius tarnaująs 
JAV kariuomenėje, baigė pa
grindinį apmokymą ir amuni
cijos specialistų mokyklą. Už 
pavyzdingą elgesį jis apdovano
tas Good Conduct medaliu.

• Lietuvis Anthony R. Kliu- 
kas iš Town of Lake. Chicago. 
III., respublikonų sąrašu kandi
datuoja į Illinois valstybės se
natorius iš 4-tojo kongresinio 
distrikto.

• Senus pašto ženklus renka 
ir sunaudoja misijų reikalams 
T.T. Marijonų Seminarijos mi
sijų kuopa. Adresas: Marian 
Mission Club. Clarendon Hills, 
m.

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

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau- 
d:es dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

Jeieu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus anresu:

LITOLANIAN RADIO HOITR
366 West Broadway Sont Boston 27. Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOnvood 7-1449
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Lietuvos \ včių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLO A
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoj* skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNTGHTS OF IJTHVANTA W L O A 
BRADDOCK, PA.
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— sakė jis. — kad trys idėjinės 
organizacijos rado bendrą kal
bą. kartu dalyvavo pamaldose, 
kartu dalyvauja pusryčiuose, 
tad lauksime ir kitų metų šios 
dienos. Kalbėti buvo pakviesti 
vyčiai J. Brazys. J. Kuzas. Ad. 
Arunskienė, ateitininkai B. 
Brizgys. dr. Ad. Darnusis, St. 
Barzdukas. P. Stravinskas, V.. 
Rocevičius, Ig. Malinauskas. S. 
Laniauskas, skautų vardu Z. 
Dučmanas. Visi reiškė džiaugs
mą dėl bendro šios šventės mi
nėjimo. nes visas šias organiza
cijas jungia tas pats šūkis Die
vui ir Tėvynei. Išreikšta viltis, 
kad vyčiai taip pat aktyviai 
prisidės prie ALTo skyriaus 
sustiprinimo ir Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės organiza
vimo.

Pabaigoje vyčiams ir šeimi
ninkėms sugiedota “Ilgiausių 
metų.” Pusryčiuose dalyvavo 
apie 100 asmenų.

Minėjimas įvyko vakare lie
tuvių salėje. Jį atidarė vytis J. 
Sadauskas. Sugiedojus “Mari
ja. Marija", paskaitą skaitė 
St. Barzdukas. Meninę progra
mą atliko Čiurlionio ansamblio 
vyrų choras, vadovaujamas 
muz. Alf. Mikulskio, sugiedoda
mas tris giesmes, ir R. Staniš - 
kytė bei N. Ambrazaitė. muz. 
P. Ambrazo pianinu palydimos, 
padeklamavo po eilėraštį. Sce
ną šv. Kazimiero paveikslu sko
ningai dekorava dail. K. Ži
linskas. Minėjimas buvo baig
tas Tautos himnu ir klausyto
jams padarė gerą įspūdį.

Minėjimo gryno pelno likutis 
$25.56 paaukotas Tautos Fon
dui.

Naujosios parapijos bažny
čios statyba jau gerokai pasis
tūmėjus į priekį — daromi vi
daus įrengimai ir rengiamasi 
dažyti. Tai bus graži bažnyčia, 
ir lietuviai statytojai savo kūri
niu galės didžiuotis.

Lietuviu Mokytoju Draugija 
kovo 16 d. 6 vai. lietuvių salėje 
rengia literatūros vakarą. Pro
gramoj dalyvaus B. Auginąs. A. 
Balaišaitienė. B. Gaidžiūnas, 
Aid. Nasvytytė - Kazlauskienė. 
Em. Skujeniekas. M. Venslaus- 
kas ir solistė Juzė Krištolaitytė- 
Daugėlienė. Pelnas skiriamas 
lituanistikos mokyklai. įėjimas 
po $1.00.

Lietuvių Kalbos Draugijos 
skyriaus susirinkimas šaukia
mas kovo 9 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje. Dr. Pr. Skardžius 
kalbės apie lietuvių asmenvar
džius ir bus svarstomi einamie
ji reikalai. Kviečiami visi atsi
lankyti.

Ad. Malinauskienė, prof. Ig.
Malinausko žmona, buvo sun
kiai susirgusi, bet jau sveiks
ta.

šv. Jurgio parapijos tretinin
kės kovo 2 d. parapijos svetai
nėj rodė filmą apie šv. Teresė
lę. Pasižiūrėti atsilankė daug 
žmonių .

šv. Jurgio parapijos skautai 
kovo 2 d. organizuotai ėjo prie 
šv. Komunijos.

Soilstas Algirdas Brazis su 
Metropolitan operos gastrolė
mis atvyksta į Clevelandą ir 
dainuos balandžio 14. 16 ir 19 
d. Lietuvos vyčiai jam pagerb
ti bal. 19 d. rengia bankietą.

O. ir J. Žukauskams, at
vykusioms iš tremties ir šeimą 
sudariusiems Amerikoje, vasa
rio 27 d. gimė sūnus.

Vyt. Valaitis, ateitininkas ir 
tautinių šokių grupės organiza
torius. mobilzuotas vasario 29 
d. išvyko į JAV armiją. Atei
tininkai ir Ateities klubo tau
tinių šokių šokėjaii atminimui 
įteikė po dovanėlę.

V. Telyčėnas, Lietuvių Stu
dentų Draugijos pirmininkas 
l>ei Čiurlionio ansamblio daly
vis, taip pat šią savaitę iš
vyksta į JAV armiją. Čiurlio- 
niečiai vasario 29 d. jam su
rengė išleistuves. A. V.

šv. Kazimiero Ijetuvos Glo
bėjo minėjimas. Amerikos Lie
tuvių bendm pritarimu, šv. 
Kazimiero šventė yra mūsų lie
tuviškų širdžių metinė šventė. 
Tai yra maldos ir pasiaukavi- 
mo diena už Lietuvą ir lietu
vius. Ta diena ir mūsų pasi
ryžimo veikti ir aukotis kol vėl 
bus visi laisvi. Philadelphijos 
Vyčiai kasmet tą dieną mini su 
malda, bendra komunija ir pro
grama. Šiemet taip pat rengia 
minėjimą parapijos salėj. Tai 
bus visų ir visiems bendras mi
nėjimas .Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti tame minėjime, ko
vo 9 d.. 4 vai. pp. Programoje 
pakviesta kalbėti kun. čiaponis, 
iš Kelpmont, Pa., ir p. A. Kli
mas, iš Penna. Universiteto. 
Meninę programą išpildys vy
čiai, kurie suvaidins paveikslą, 
pritaikytą šv. Kazimiero šven
tei. Tikima, kad minėjime da
lyvaus visas mūsų jaunimas, ir 
visi kiti. Minėjimas bus neap- 
makas. o po minėjimo visi ga
lės pasivaišinti arbatėle ir už
kandžiais. Vyčiai visus kviečia, 
visų laukia.

Palaimintas vyskupas 
Neuman

Philadelphijos 4 vyskupas 
pal. Neuman yra palaidotas šv. 
Petro bažnyčioj. Iš ten eina di
delis judėijmas sulaukti paskel
biant jį šventuoju. Šiemet suei
na 100 metų nuo jo konsekraci
jos vyskupu. Tėvai Redemtoris- 
tai platina jo gyvenimo apra
šymą, maldas ir jo gyvenime 
vartotus daiktus. Jo daiktų pa
roda bus 1923 VValnut St., 
nuo sekmadienio ir vėliau.

Kariai Kundrotai. Du broliu 
Pranas ir Juozas Kundrotai 
tarnauja US. Jiedu neteko vie
no savo brolio paskutiniame 
kare. Vyresnysis — Pranas ke
liolikti metai kai laisvai tarnau
ja marinuose, o Juozas nese
niai išėjo į kariuomenę. Bet a- 
bu jau užjūryje. Pranas pačia
me Korėjos fronte, o Juozas Ja
ponijoje. Abu paliko savo šei - 
mas, Juozas susilaukė dukre- 
lsė. Judviejų motina ir tėvas 
kaip ir šeima labai rūpinasi sa
vo mielais sūnumis.

A. a. Steponas Norvilą. Ve
lionis ilgai ir sunkiai sirgo. 
Savo ligoje buvo labai kantrus, 
susitaikė su Dievu, priėmė sak
ramentus ir iškilmingai palaido
tas kovo 4 d. iš šv. Alfonso pa
rapijos bažnyčios. Paliko žmo
ną ir kelius sūnus.

Serga. Vlada Markauskienė, 
neseniai atvykusi iš tremties, 
būdama našlė su jaunu sūneliu, 
sunkiai dirbo, o dabar pavojin
gai susirgo. Gydoma ligoninėje.

Sėkmingas pobūvis. Šv. Jur
gio parapijos metinis pobūvis—

balius, Užgavėnių dieną buvo 
labai sėkmingas. Ten susirinko . 
keli šimtai parapijiečių ir sve
čių iš visos apylinkės. Visi 
smagiai pasilinksmino, užbaigė 
priešgavėninį laiką ir pasiren
gė gavėniai. Iš parengimo gau
ta graži suma pelno parapijos 
naudai.

Gražus koncertas. P. Leono 
Kaulinio ir viso jo ansamblio 
triūsu ir rūpesčiu surengtas 
koncertas vasario 24 d. gražiai 
praėjo. Čia susirinko keli šim
tai dainos mėgėjų. Laiku pra
dėta programa buvo išpildyta 
mišraus choro, atskirai vyrų ir 
moterų. Solistė p. Juzė Augai- 
tjlė dainavo solo ir kelias dai
nas su choru. Pianistas Marco 
Femezi paskambino piano so
lo. tautiškų šokių vedėja p. Ka
ralienė davė keletą šokių. Visa 
programa nuotaikingai buvo 
pravestas p. Vytauto Volerto. 
Tai yra retas philadelphijiečių 
pasismaginimas lietuviška mu
zika ir daina. Gal, reikėjo la
biau paremti, daugiau turėjo 
dalyvauti, daugiau parodyti su
sidomėjimo lietuviška muzika. 
Kaip keista atrodė, kad neda
lyvavo net tie, kurių uždavinys 
yra rūpintis lietuviškos muzikos 
palaikymu ir plėtimu. Tuo tar
pu muzikos direktorė iš Tem
ple Universiteto atrado laiko ir 
turėjo noro 
lietuviškame
sų lietuviška visuomenė visuo
met atlieka savo dalį lietuviš
kai dainai išlaikyti...

Kovo - March 18 dieną, 1952
LIETUVOS PRANCIŠKONU 

šv. Antano Vienuolyne
Kennebunk Port, Maine

m.

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

dalvvius bus laikomos

KAS ANTRADIENI:
7 vai. ryto — iškilmingos šv. Mišios.
7 vai. vakaro — iškilmingos pamaldos prie išstatyto švč. 

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 užtarimų iš Dievo išprašytume: 

TEISINGOS TAIKOS,
NEPRIKLAUSOMYBES LIETUVAI, 
KIEKVIENAM RCPESCIV V ALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS.

Si ųuaeris miracula.... Jei ieškai stebuklų, kreipkis j Šv. Antanų. 
Iki Kovo 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas sekančiu 
adresu:

VERY REV. PROVINCIAL SI PERIOR
KENNEBUNK PORT, MAINE

dalyvauti grynai 
koncerte. Ar mū-

Piešia Aušros Vartų Marijos 
paveikslą.

Lietuvaitė menininkė Adelė 
Smailytė piešia Aušros Var
tų Marijos paveikslą. 
Tai bus labai didelis, 
originalus, jos širdies ir sielos 
dovana Marijai. Menininkė la
bai mėgsta kurti Madonas. Ji 
turi jų labai daug sukūrusi iš 
įvairių laikotarpių. Dabar ji gy
vai rūpinasi lietuviškų švento - 
vių paveikslų piešimu. Manoma, 
kad šis originalus, darbas bus 
labai didingas. Norima iš jo pa
daryti litografines kopijas ir • 
platinti visuomenėje. Dailinin
kė turi savo meno studiją ir ten 
mokosi kelios dešimtys meno 
mėgėjų.

Karaliai prekyboj. Praneša
ma, kad pp. Karaliai turi didelę 
prekybą laikrodžių, žiedų, pa
veikslų ir visokių kitokių puoš
menų ir religinių daiktų. Jie 
veda savo prekybą vietoj p. J. 
Griniaus, 2520 Richmond St. 
Nors jie neseniai čia atvykę, 
bet prekiauja sėkmingai. Ponia 
Karalienė po prekybos valandų 
moko mergaites tautiškų šokių, 
o p. Karalius dirba bažnytinių 
baldų fabrike.

PITTSBURGH, PA-
Vyčiai minėjo šv. Kazimierą

Lietuvos Vyčiai kovo 2 d. 
gražiai atšventė šv. Kazimiero 
šventę. Rytmety visi bendrai 
ėjo prie šv. komunijos. Šv. mi
šias atnašavo dvasios vadovas 
kun. J. Girdis, pasakydamas šių 
dienų jaunimui pritaikintą pa
mokslą. Pamaldos baigtos Vy
čių himnu.

Po pamaldų visi nuvyko į 
Schenley hotelį. vieną iš gra
žiausių Pittsburghe. bendriems 
pusryčiams, kurių metu buvo 
pasakvtos trumpos kalbos, va
dovaujant apskrities pirm. W. 
Količiui. Jaunatviška nuotaika, 
prisimindamas anuos laimin
guosius Lietuvos laikus ir šau
nųjį mūsų tautos jaunimą, atei
tininkus ir pavasarininkus, per
statė kaip pavyzdį Lietuvos Vy
čiams Amerikoje, savo stilisti
nėje kalboje kun. A. Sušinskas. 
Kalbėjo V. Cinikas, kviesdamas 
jaunimą j harmoningesni sugy
venimą. Vyčių senjorų vardu 
sveikino A. Paleckis.

Sekė narių pakėlimas j laips
nius pagal organizacijos ritua
lą. Kun. M. Kazėnas už didelius 
nuopelnus Vyčiams pakeltas j 
trečiąjį laipsnį. Išrinkta taipgi 
nauja apskrities valdyba: J.

Walkauskaitė — pir., N. Kun- 
cevičiūtė — sekr., W. Količius 
— ižd. Nutarta suruošti didin
gą metinį radijo bankietą. kuris 
įvyktų gegužės 4 d. Numatytą 
kviesti garsųjį Metropolitan o- 
peros solistą Brazį.

Sunkiau susirgo kun. J. Gir- 
džio tėvas. Taipgi serga A. či- 
žauskas.

Pakrikštytas kovo 2 d. V. Či- 
žausko, Šv. Kazimiero parapi
jos zakristijono, pirmgimis sū
nus.

Grįžo iš Nevv Yorko prof. K. 
Pakštas, dalyvavęs ten kovo 1 
ir 2 d. trijuose tarptautiniuose 
posėdžiuose. Profesorius sakosi 
pradedąs pavargti dėl perdaug 
turinčių veiklos darbų, tat ža
da rezervuotis tik internaciona
liniam veikimui.

Metinis Vidurio Europos Fe
deralinio klubo susirinkimas 
įvyko vasario 25 d., kuriame 
buvo aptarta tolimesnė klubo 
veikla ir išrinkta nauja valdy
ba. kurios pirmininku vėl per
rinktas prof. K. Pakštas.

Palaidota vasario 24 d. A. 
Baršauskienė, buvusi pavyzdin
ga šv. Kazimiero parapijos na
rė.

Kearny, N. J
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės minėjimą suruošė Lie
tuvos Vyčiai. Dalyvavo apie 
pusantro šimto žmonių. Prog
ramą atliko vietos veikėjai ir 
kviesti svečiai. Visus reikalus 
tvarkė veikli vytė Ona Klima- 
šauskaitė iš Kearny, padedant 
Vyčių Apskr. pirmininkui A. 
Vasiliauskui. Prie programos 
prisidėjo vakaro vedėjas muz. 
Algird. Kačanauskas su jo ve
damu “Aitvarų” kvartetu. Pas
kaitą skaitė iš Brooklyno atvy
kęs Antanas Bendorius. Kelis 
žodžius dar tarė Petras Janu
šauskas. klubo raštininkas; Ja- 
kubas Stukas, Vytis ir Lietuvos 
atsiminimų radijo valandos ve
dėjas, ir kun. Pragulbickas iŠ 
Bayonnės.

Meninėje programoje dalyva
vo ir vietiniai vaikučiai, kurie 
pašoko tautiškus šokius ir so- 
daliečių mergaičių grupė, pa
dainavusi lietuviškų dainų. Visi 
dalyviai buvo dėkingi pranciš- 
kietėms seselėms už vaikučių 
programos parengimą. Kun. 
Karalevičius iš Bayonnės atkal
bėjo maldą.

Rinkliavos metu surinkta 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
$98.25. Pirm. A. Vasiliauskas 
paaiškino, kad surinkti pinigai, 
padengus nedideles išlaidas, 
bus pasiųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai kaip Kearny lietuvių 
auka.

Buvo perskaitytas ir vienbal
siai priimtas laiškas prez. H. 
Trumanui. Laišką paruošė Vy
čiai. Laiške reiškiamas protes
tas Sovietų Rusijai už užgrobi
mą Lietuvos ir prašoma JAV 
užsistoti Lietuvą ir lietuvius, 
kurie žudomi ir išblaškyti po 
visą pasaulį; ratifikuoti genoci
do konvenciją; išreiškiama vil
tis, kad JAV padės žmonijai ir 
tautoms susilaukti tikros tai
kos.

Lietuvos Vyčiai, kaip rengė
jai, dėkoja visiems, kurie atli
ko programą ir kurie atsilankė 
į minėjimą.

Anno”. Tikslas, kad “rastume 
savo vietą socialiniam gyveni
me.” Katalikų Spaudos Kom. 
turės 7 atstovus, kurie kiekvie
ną dieną skaitys svarbesnius 
dienraščius, darys iškarpas, ku
riose rašoma už ar prieš Kata
likų Bažnyčią. Santraukos bus 
pranešamos Federacijos atsto
vų suvažiavimuose. Priimta ka
talikų spaudos platinimo prog
rama vasario mėn. Federacijos 
Radijo programa stoty VVVNJ 
-620 jau yra nustatyta vi
siems 1952 m. Pabrėžtina, kad 
klausytojai per mažai parašo a- 
pie šios programos tinkamumą.

Newark, N. J.

M. B.

šv. Vardo Dr-ja savo salėje 
globojo Essex apskr. šv. Vardo 
Dr-jų Federacijos mėnesinį at
stovų suvažiavimą. Dr-jos pirm. 
W. Grinevičius pasveikino at
stovus. palinkėjo geros sėkmės 
šiuose savuose namuose. šis 
suvažiavimash buvo kaip tik 
pirmasis, kuris buvo laikomas 
pas vieną iš Federacijos narių. 
Todėl Feder. pirm. J: Griff'n 
pabrėžė, kad visi esame paten
kinti. galėdami posėdžiauti pas 
tokius vyrus. Suvažiavime buvo 
150 atstovų, kurie atstovavo 44 
parapijas.

Minėtini svarbesni nutarimai: 
pramonės klausimų studijavimo 
mėnuo vietoj balandžio skelbia
mas gegužės mėnuo, kad para
pijos geriau pasiruoštų, suras
tų gerų kalbėtoji’. Studijos 
remsis popiežiaus enc. “Rerum 
Nova n i m ”, “ Qti a d ra gcssi m o

• Ateinantį sekmadienį, kovo 
mėn. 9 d., maldos už Lietuvą 
dienoje, nevvarkiečiai melsis už 
kenčiančią Lietuvą. Ta pačia 
proga bus pagerbtas lietuvių 
tautos globėjas — patronas šv. 
Kazimieras. Po sumos parapi
jos salėje bus šv. Kazimiero 
minėjimas — akademija su pa
skaita ir menine dalimi.

• Gavėnios metu sekmadie
niais 3 vai. p.p., ir trečiadie
niais 7:30 vai. vakaro būna 
giedami graudūs verksmai, o 
penktadieniais einami Kryžiaus 
Keliai — stacijos. Po graudžių 
verksmų ir stacijų būna palai
minimas šv. Sakramentu. Pa
rapijiečiai uoliai lanko minėtas 
pamaldas.

• Novena prie šv. Juozapo 
Newarko šv. Trejybės parapi
jos bažnyčioje prasidės kovo 
11 d. ir baigsis kovo 19 d. šv. 
Juozapo šventėje. Novena bus 
kasdieną: 5.15 ir 7 vai. vakaro 
anglų kalboje, o 8 vai. vak. lie
tuviškai. Noveną praves ir pa
mokslus sakys angliškai ir lie
tuviškai garsus pamokslininkas 
vienuolis M.I.C. Tėvas V. Ma- 
žukna. Novenos metu visi para- 
piečiai turės gražią progą pas 
misionierių atlikti velykinę. Vi
si kviečiami novenoje daly
vauti.

• Paskutinį sekmadienį prieš
gavėnią Nevvarko parapija bu
vo surengusi blynų balių, žmo
nių atsilankė gana daug. Ypa
tingai džiugu buvo matyti daug 
jaunimo — tiek senųjų ameri
kiečių. tiek naujai atvykusių. 
Pelno gauta virš $300. Parapi
jos klebonas prel. I. Kelmelis 
širdingai padėkojo mieliems 
parapiečiams už dalyvavimą 
parengime. x. y.

W. J. CIIISHOLM j
GRABORTTTS

"Asmeniškas Patarnavimas"

831 SMJTH ST.
PROVTDENCE. R. L



Kovo 7, 1962

ŠACHMATAI
— Veda K. Merkis —

Tautvaiša laimėjo prieš Al
bert Sandrin. Trečiam rate Chi- 
cagos pirmenybių Povilas Taut
vaiša įveikė stipriausi jo varžo
vą Albert Sanrdin. Tai stambi 
žuvis. Albert Sandrin buvo 
1949 Amerikos Open pirmeny
bių nugalėtojas ir antras 1951 
Open pirmenybėse, vos puslan
kiu atsilikęs nuo Amerikos mei
sterio Larry Evans.

Sekančiame rate Tautvaiša 
susitiks su Nedved, Illinois 
meisteriu.

Trečio rato pasekmės: V. 
Tums - Rudelis (abu latviai 
1-0, Cohen-J. Tums nutraukta 
su pirmojo persvara. Turiansky 
-Berg 1-0, Ang. Sandrin-David- 
son 1-0. Atidėtos partijos: Alb. 
Sandrin-Turiansky M’-1/-, J. 
Tums-Berg

Padėtis Chicagos pirmenybė
se po 3 ratų: P. Tautvaiša 3 
taškai, Angelo Sandrin ir grei
čiausia Turiansky (turi išlošti- 
ną padėtį prieš Nedved) po 2r2, 
V. Tums ir Davidson po 1!Ą-

HamiKono Kovas - Ukrainie
čiai turėjo draugiškas rungty
nes, kurios pasibaigė lygiomis 
3-3.

Lietuvių sudėtis: Vaitonis 1, 
Matulionis, Breichmanas 1, 
Kronas 1. Valevičius ir Repšys.

New Yorko lietuviai prieš 
metaus viešėjo Bostone ir su- 
jungtom pajėgom su bostorriš- 
kiais įveikė žinomą Boylston 
Chess Club 9'l2-5'2- Tas lietu
vių laimėjimas buvo atžymėtas 
žymiausioj Amerikos šachmatų

spaudoj, kaip: Chess Review ir 
Chess Life, be to Mass. Chess- 
nuts.

lietuvių sudėtis tuokart bu
vo tokia: Škėma 1, Repečka 1, 
Staknys, Merkis 1, Keturakis, 
Kubilius 1, Trojanas, Merkevi
čius, Kontautas V2, Kondratas 
1, Starinskas, Galminas 1, Šu
kys 1, Balta 1 ir Zeidat 1.

Boston College lygos rungty
nėse laimėjo prieš lietuviui 3-2. 
Po.tik ką turėto lietuvių laimė
jimo prieš Harvardo Universite
tą 41žž-,/» šis pralaimėjimas ga
na nelauktas, juo labiau, kad 
Boston College pirmenybėse ei
na paskutinėj vietoj.

Chess Review vasario nr. 
skelbia Postai Chess Ratings. 
Jame randame lietuvius įvertin
tus šitaip: K. Merkis 1852, Ig. 
Žalys 1802, P. Tautvaiša 1622, 
S. Žilius 1462, J. Stonkus 
1350, L. P. Vichules 1346, 
K. Škėma 1302, V. Kubilius 
1292, S/Sgt. Paulekas 1100. A 
klasė prasideda nuo 1300 aukš
tyn.
Dera pabrėžti, kad iš paskelb

tų Chess Review virš 2300 Pos
tai lošėjų, didesnį už K. Merkio 
įvertinimą teturi keliolika JAV 
ir Kanados šachmatininkų.

Cubos tarp, turnyre pirmau
ja Horowitz (JAV) ir Najdorf 
(Arg.). Įkanckn seka S. Re- 
shevsky (JAV) ir Gligoric 
(Jgsl.). Amerikos 1951 m. mei
steris Lary Evans turėjo nesėk
mingą pradžią.

■

BAGDANAVIČIUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sportas pasaulyje
• Diek Button iš Englevvood, 

N. J. 5-tą kartą iš eilės laimėjo 
dailaus čiuožimo pasaulio meis
terio vardą. Moterų grupėje 
pasaulio meisterio titulą išsiko
vojo Mile. Jacųueline du Bief iš 
Prancūzijos. Varžybos įvyko 
žymiame Palais de Sports Pa
ryžiuje ir jas stebėjo apie 13.- 
000 žiūrovų.

• Keu Henry iš Chicagos lai
mėjo 500 m. greito čiuožimo 
pirmenybes ir tuo išsikovojo 
pasaulio meisterio vardą. Hjal- 
mar Andersen iš Norvegijos 
laimėjo 5000 m. distanciją. 
Varžybos buvo pravestos Ha- 
mar — Norvegijoje.

• Fred Wilt dar kartą nuga
lėjo Don Gehrman 1 mylios bė
gime tuo laimėdamas prieš 
Gehrmaną 6-tą kartą iš 22 su
sitikimų.

• Belgųa visai netikėtai lai
mėjo tarpvalstybines futbolo 
rungtynes prieš Italijos rinkti
nę rezultatu 2:0.
• Arsenai laimėjo prieš Bum- 
ley 1:0 ir tuo sumažino taškų 
skirtumą tar pirmą vietą užim
ančio Manchester United ir Ar
senai iki 1 taško. Manchester 
išsikovojo tik lygiąsias prieš 
palyginus nelabai žymų Aston 
Vilią klubą 1:1.

Johnny O’Brien, žaidžiąs 
krepšinį už Seattle University 
komandą, yra pirmas mėgėjas- 
krepšininkas, kuris reguliaraus 
sezono metu yra pasiekęs dau
giau kaip 1000 taškų. Jis šio se
zono metu sumetė 1030 taškų, 
jo taškų vidurkis per rungtynes 
yra 28,9. Kad O’Brien yra ge
ras krepšininkas įrodo jau fak
tas, kad prieš Harlem Globe- 
trotters jis sumetė 43 taškus.

• Diek Saviti iš S. Orange, 
N. J. laimėjo teniso pirmeny
bes pravestas salėje. Finale jis 
nugalėjo praeitų metų meisterį 
Talbert per 3 setus. Moterų lai
mėtoju išėjo praeitų metų meis- 
terė Nancy Chaffee-Kiner. Ji 
finaliniame susitikime nugalėjo 
Mrs. Todd per 3 setus.

• Vakarinės Induos teniso
pirmenybėse Shiriey Fry lai
mėjo I vietą finale nugalėdama 
Doris Hart per 3 setus. Mišram 
dvejeto pirmenybes laimėjo D. 
Hart ir Wl. Skonecki (Lenki
ja) per 2 setus. P. V.
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NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės, ku

rios panaikina žilumą, plaukų 
slinkimą ir plaiskanas. Šias 
gyduoles privalėtų turėti kiek
vienas, kuriam žyla, slenka ar
ba pleiskanuoja plaukai. Jos a- 
titaiso žilus plaukus koki buvo, 
bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. 
Kreipkitės neatidėliodami il
giau. Kaina $2.00. Jeigu nebū
site pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pasarga: — Jeigu atsiusite 
kainą su orderiu, tai mes paš
tą užmokėsime. Arba galima 
užmokėt pastoriui kaip atneš 
vaistus.

FLORAI, HERB CO.
Dep. 9

Box 305, Cfinton, Indiana

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

"d6 3325 Didelė, graži koplyčia, erdvi aalė 
Pakeleivingiems suteikiama

1113 Mt Vernori Street 
Philadelphia, Pa.

Kreipkitės diena ir naktį

PADĖKA
A. a. Bernardo Ziniaus, 

mirusio š. m. sausio 29 d. 
šeima — žmona Petronėlė, 
dukterys Aldona ir Madeli- 
ne Balčius ir žentas Anta
nas nuoširdžiai dėkoja vi
siems mūsų liūdesio valan
doje pareiškusiems mums 
užuojautos. Dėkojame taip 
pat Apreiškimo parapijos 
kunigams Bp. Kruzui, J. Pa
kalniškiui, A. Račkauskui 
už atlaikytas iškilmingas 
pamaldas, vargon. P. Sakui 
už gražų giedojimą, J. Garš
vai ir J. Pauley už gražų 
laidotuvių sutvarkymą. 

Taip pat dėkojame visoms 
giminėms ir pažįstamiems 
užprašiusiems šv. mišias, už 
velionies vėlę, papuošu- 
siems grabą gėlėmis ir da
lyvavusiems pamaldose 
bažnyčioje ir kapinėse. Vi
siems nuoširdžiausias ačiū.

Nuliūdusi šeima

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

Uthuanian
Furniture Co. ’ 

MOVBRS-
SO 8-4618

INSURED and BONDED
Local and Long Distance Moven

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

A. J. NAMAKS Y
Office TeL SO 8-0948

ATVYKO

Vasario 21 d. į New Yorko 
uostą laivu “General Stewart”, 
išplaukusiu iš Bremenhaveno 
vasario 11 d., lietuviai:

Ambrazaitis, Nikalina, Regi
na, Reinardas, Vytautas, Graži
na, Aloydas

Bett, Georg, Johanna, Ani- 
ta, Otto Herbert, Heinz Emil, 
Erna Helga, Edda Ruth

Bungardas, Marijona, Jeva, 
Juozas

Endzelienė, Marcelė, Jakai- 
tytė, Elena

Franz, Friedrich. Jenny
Gaidys, Jonas, Marta, Lo- 

ranačitis, Diteris, Gaidys, Albi- 
sas.

Gilevičius, Jonas, Liane 
Grigaitis, Eva, Johann, 

mantas, Arvydas
Hagen, Edith, Erich 
Jelitzky, Adolf, Helene, 

dia, Eugenia, Wally
Ramanauskas, Antanas, 

lene
Razmukas, Jonas 
Skrandžius, Maria, Wilhelm, 

Erika, Wanda
Teresko, Rūta, Benzhausai- 

tė, Baroba, Marija, Teresko, 
Monika

Tunas, Frydas
Vitkauskas, Stasys, Bronė, 

Irena, Vytautas, Leonas, Nijo
lė, Edwardas

JOHN DERU H A, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

F. E.
Real Estate R Innurnnee
409 H. BROADVAY 

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

TeL PA. 7-0402-M

WAITKUS
FuNEltAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge,

PRANAS WAITRUS

ir

PIGOS, GERI, GEROJE 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 NKW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti narna ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

1M8 Gate* Av«u, N. v.

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius BaJsamuotojas
Modemiška Koplyčia
423 Metropolintan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiski
(Armakauskas)

NOTARY PUBLICNOTARY PUBLIC

Nauja modemiška koplyčia šerNauja modemiška k< 
menims dykai. Aptari 
bridge ir Bostono k< 
miausiomis kainomis.

pačios ir į kitus

menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to*

pačios ir i kitus miestus.
c TeL TE 8-8484

i

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokiu atlaiku, praneškite
JUOZUI SENKEVIČIUI 

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

RAMUNIŲ SEDAI

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 j skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavunus. 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 $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO 
414 W. Broadrcay 

South Boston 27, Mass.
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Kovo 2 d. į New Yorko uostą 
laivu “General Taylor” atvyko 
šie lietuviai:

Aleksoms, Adolfas, Janina, 
Janina, Romas, Alfonsas

Blum, Emil, Martha, Georg 
Holcvegas, Oskaras, Jadvy

ga, Brigita, EUsabeth, Siegfried
Meškauskas, Eugenija, Vy

tautas, Erik, Eleonora
Negražis, Albertas
Šapkus, Jurgis, Julia, Marius 
Samulionis, Vincas 
Schuschel, Meta
Šovienė, Liudvika, šova, Jur

gis
Thiel - Tylius, Osvvald, Berta, 

Ingrid, Wolfgang
Wenz, Adolf, Ida, Albert, 

Raimund
e-1

0

B

SHALINS 
(Shafinskas) 

FUNERAL ROME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Koplyčia* suteikiam nemokamai 
visose miesto dalyse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: , 
F. W. SHALINS IR Į 

J. B. SHALINS
TeL Virgiui* 7-4488

Wip.mmiiimiiiiiiiiimmiiiiiilHUlumuilllllUUIHUt|g
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Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pnbbc

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

DON ŠULA1TIS 
600 Wflk>ughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-8137

T

Joseph Garszva 
Graborius - balsamuotojas
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SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ’’. p savaitraš
čių jis yra DAUGLAUSIA Amerikoje skaitomas, nes DAU
GIAUSIA duoda žinių iš Amerikos ir pasaulio lietuvių gyvenimo.

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

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

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

Riventte 9-9184
Jis atstovauja geriausias New 

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

Pirkdami per ji gaunate didesnę 
nuolaidą negu kitur ir palankiau- 

_ sias išsimokėjimo sąlygas.

Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

Vlrginia 1-1896 *

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama aagRan ir afiejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lanreace St, Brockton, Man

Tel. 189

; doiii t 11
; • Telefonas: EVergreen 4-8934 Į

H PARAMOUNT BAR & CRILL ii
• STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS ;

’ > SAVININKAI ;:
: j Lietuviška Užeiga, kur vW myl užeiti.
;; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ] ’ 
I | Impoatoati: kdnJM^i - - TelevMj. - Muzika - ;

:: 502 GRAND ST., kampas Unien Avė. BROOKLYN, N. T. ; ;

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MALN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

SPAUDOS NAUJIENA
FAUSTO K I R Š O S

ŠVENTIEJI AKMENYS
DIDAKTINIAI EDLEBAŠCIAI

Išleista prel. Pr. M. Juro lėšomis. Gražus dail. J. Valiaus viršelis. 
Galima gauti "DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE: 688 Boshwiek 

Avė., Brooklyn, Žl, N. Y. Kaina 2 dol

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

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N. Y.

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

IR ATLIEKAMI KITI

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

-DARBININKAS”
680 Bushwick Ave^ Brooklyn 21, N. Y. Tel GL. 5-7068

AR
-DARBININKAS’’

S 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. ŠOU 8-2680
___ ______ ___ _ __ --- --------

——

A \



DARBININKAS

Mirė prof. T. Jurgelaičio 
tėvas 'DARBININKAS

NAUJIENOS,

Apreiškimo parapijos 
mokykloje

jau pradedami ruošti vaikai 
pirmajai šv. komunijai lietu
viškai.

Pamokos vyksta kas sekma
dienį. tuojau po 9 vai. mišių i a- 
pie 9:30). Norintieji dar gali 
vaikus užregistruoti po 9 vai. 
mišių sekmadienį.

Angelu Karalienės 
parapijos

šv. Vardo draugijos vyrai per 
8 vai. mišais eis bendrai prie 
šv. komunijos ir po mišių turės 
bendrus pusryčius. Visi nariai 
ir prijaučiantieji kviečiami pus
ryčiuose dalyvauti. Įėjimo mo
kestis 1 dol.

Apreiškimo bažnyčioje
kovo 2 d. įvyko katalikiškos 

spaudos diena. Ta proga buvo 
išleista ekstra "Darbininko” 
laida parapijai pagerbti, kurią 
išdalino prie bažnyčios durų vi
siems lankytojams. Per visas 
lietuvikas Mlšiais T. Bernardas 
Grauslys sakė pamokslus apie 
katalikišką spaudą, kviesdamas 
tikinčiuosius kovoti prieš be
dievišką spaudą. užsisakant 
“Darbininką”. Didžiu gerb. 
kleb. N. Pakalnio prielankumu 
Pranciškonų vedamam spaudos 
centrui buvo padaryta ypatinga 
rinkliava, kurios metu suauko
ta 291.02 dol. Ta proga Tėvai 
Pranciškonai nuoširdžiai dėko
ja gerb. klebonui N. Pakalniui 
už tą didelį prielankumą ir ti
kintiesiems už gausią paramą.

Organizuoja pasakitas
Angelų Karalienė parap. šv. 

Vardo Draugijos vyrai per vi
są gavėnią kiekvieną sekma
dienį po graudžių verksmų or
ganizuoja paskaitas, paįvairin
tas judomais paveikslais.

Ši sekmadienį kun. Pikturna 
skaitys paskaitą apie šv. Pr.vi- 
lo darbus. Po paskaitos bus ro
domas filmas apie šv. Povilo 
išgyvenimus Jeruzalėje ir List- 
roje. Kviečiami visi atsilankyti.

Lituanistikos seminare kovo 
9 d. 112 vai. (tuoj po pamaldų) 
paskaitą apie Lietuvos proisto- 
rę skaito prof. J. Puzinas.

Ksaveras Strumskis
dar šį mėnesį išleidžia 

Gruodžio keturias dainas, 
leidinys skiriamas leidėjo jau
nystės draugui prisiminti. Lei
dinyje bus šios dainos: Visur 
tyla. Aguonėlės. Rugiagėlės ir 
Rūta.

J.
šis

PADĖKA

Ap-Nuoširdžiai dėkojame 
reiškimo parapijos klebonui 
kun. N. Pakalniui už vasario 16 
d. Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimo 
pamaldas — Šv. Valandą. La
bai esame dėkingi visiems 
šventės programos vykdyto
jams: kun. VI. Budreckui už 
gražų ir įspūdingą pamokslą: 
lieutviams gerai žinomam var
gonų virtuozu: prof. J. Žukui 
už meistrišką vargonų solo: Ap
reiškimo parap. chorai, solistei 
Ag. Skarulytei ir choro vado
vui muz. P. Sakui už gražų 
giedojimą, ir visiems bažnyčioje 
dalyvavusiems dar kartą taria
me savo nuoširdų ačiū.

Ateitininkai ir 
Kataliku Federacija

ALRK Federacijos Neu Yorko 
apskriti 

susirinkimas įvyko penktadienį, ( 
^vasario 2$) d. Apreiškimo para
pijos mokyklos patalpose. Pir
mininkavo S. Lukas, sekreto
riavo V. Stasiukynas. Iš Nevv 
York ALRK veiklos pranešimą 
padarė K. Poderis. Kun. J. Pa
kalniškis kalbėjo apie lietuvių 
katal. organizuoto religinio bei 
tautinio veikimo svarbą. Taip 
pat pasidžiaugė ir padėkojo or
ganizacijoms už uolų dalyvavi- 
mą šv. Valandoje Vasario 16 
d. Apreiškimo parap. bažnyčio
je.

Nutarta tuoj po Velykų su
ruošti vakarą, kurio pelno dalį 
skirti Kat. Akcijos Fondui. Vie
tą ir datą parinkti palikta val
dybai.

Pirmininko paprašytos drau
gijos patiekė atstovų pavar
des ir adresus ir užsimokėjo 
nario mokesčius Federacijai.

Kitas susirinkimas nutarta 
šaukti balandžio 25 d. 8 vai. 
vak. ten par.

Lietuviai menininkai.
susibūrę į Didžiojo Nevv Yor

ko Lietuvių Menininkų Sąjun
gą. sudarė komisiją suruošti 
koncertui, kurio pelnas bus pa-, 
skirtas operos solistui Vladui 
Ivanauskui padėti. Koncertas į- 
vyksta Apreiškimo parap. salė
je kovo 16 d. 5 vai.
Vladas Ivanauskas šiuo metu 

dėl pablogėjusios sveikatos ne 
tik nedalyvauja lietuvių kon
certuose. kuriuose jis anksčiau 
gyvai reiškėsi, bet yra privers
tas gulėti lovoje.

Koncerto rengimo komisijon 
įeina tos Sąjungos pirm. A. Va
siliauskas. dainininkės Rožė 
Mainelytė ir Barbara Darlys, 
dramos aktorius K. Vasiliaus
kas ir baleto šokėjas St. Mo- 
dzeliauskas.

Lietuviu Rašytoju
Draugijos didžiosios premijos 

jury komisija kovo mėn. 9 d. 
Brooklyne Įvyksiančio literatū
ros ir dainos vakaro proga su
sirenka savo pirmojo posėdžio.

"Gabijos” žurnalo 
literatūros ir dainos vakaras į- 
vyksta šį sekmadienį Apreiški
mo par. salėje. Pradžia 4 vai.

Programoje dalyvauja dra
mos aktorius Henrikas Kačins
kas. humoristas Antanas Gus
tainis ir poetas Bernardas Braz
džionis. Dainuoja Alg. Kača- 
nasko vad. vyrų balsų kvarte
tas.

Prie įėjimo veiks spaudos 
kioskas, kur bus galima gauti 
naująjį "Gabijos” žurnalo nu
merį. tik ką iš spaudos išėjęs 
eilėraščių rinkinys "Pietų vė
jelis’ ’ir kitos knygų naujeny
bės.

Prof. Juozas Žilevičius 
pereitą sekmadieni. sukvietęs 

Nevv Jersey lietuvius kultūri
ninkus. padėkojo jiems už jam 
surengtą 60 metų sukakties mi
nėjimą. Operos solistė Felicija 
Pupėnaitė - Vasiliauskienė, a- 
kompanuojant Alg. Kačanaus- 
kui. padainavo lietuvių kompo
zitorių dainų ir operos arijų.

“PABAIGTI VĖS”
Maspetho V. J. Atsimainy

mo parapijos choras balandžio 
mėn 2 7d.. antrąjį sekmadie
nį po Velykų, ruošia koncertą 
ir dviejų veiksmų komediją 
“Pabaigtuvės.” Koncertas bus 
parapijos salėje. 64-25 Perrv 
Avė.. Maspeth, N. Y. Pradžia 
5 vai. vak. Po vaidinimo bus 
šokiai ir bufetas. Bilietai tik po 
1 dol.

Zl.VIOS___ M
Estai minėjo Nepriklauso

mybės šventę
Vasario 23 d. Intemational In

stitute patalpose buvo suruoš
tas Estijos Nepriklausomybės 
paskelbimo paminėjimas. Da
lyvavo per 100 vietinių ir iš 
apylinkės suvažiavusių estų. 
Lietuvių vardu estus pasveikino 
Lietuvos konsulas, adv. A. O. 
Shallna ir Dr. Pr. Galinis, o lat
vių vardu Rev. Carl W. Semer. 
Neoficialiąją programos dalį 
estai praleido bendrai dainuo
dami dainas ir šokdami tauti
nius šokius.
Adv. A. J. Young-Jankauskas

po sunkios operacijos miesto 
ligoninėje baigia pasveikti. Jam 
sergant jo žmona veda jo teisių 
kabineto (ofiso) reikalus.

Graudūs verksmai gavėnios 
metų parapijos bažnyčioje bū
na 2 vai. 30 min. kiekvieną 
sekmadienį vietoj mišparų.

Juozas Baltaitis 
pereitą sekmadienį savo resto
rane Grand St., buvo surengęs 
Brooklyno lietuvių žvejų klubo 
vaišes.

P. Jočis ir J. Valaitis 
atstovavo brooklyniečius lietu
vius pereitą savaitgalį Nevv 
Yorke Vidurio Europos krikš
čioniškųjų darbo unijų steigia
majame susirinkime.

Inž. Juozas Sagys, 
vietos veikėjas ir ilgametis 

spaudos bendradarbis, šią sa
vaitę atsigula į ligoninę rimtos 
operacijos. Jį operuos gydyto
jas V. Paprockas.

Antanas Bendorius
dėl nesveikatos pasitraukė iš 

Maironio vardo šeštadieninės 
lietuvių mokyklos Brooklyn?.

ADELĖ K L A N T
222 Linden St.. Brooklyn, N Y.

Šiomis dienomis baigė St. John’s Universitv Bachelor of 
Science laipsniu. Dabar ji dirba kaip laborantė — laborato- 
rv technician.

Šia proga sveikina ją jos tėveliai, teta Morta Skirmon- 
tienė ir sesutė Julija, kuri yra taip pat baigusi St John’s 
Universitv ir yra Registered Nurse ir Science Instructor. 
Linkime jai pasisekimo ir laimė.s

Jaunimas pagerbė šv. 
Kaznūerą

Kovo 2 d. vyčiai. ateitininkai, 
skautai su savo draugais buvo 
suėję į salę bendriems pietums, 
kurių metu buvo vykdoma šv. 
Kazimiero minėjimo programa. 
Pradžioje pasimelsta už a. a. 
Prel. Urbonavičių. Nuo links
mesnės meninės dalies teko dėl 
gedulo atsisakyti. Apie šv. Ka
zimierą įdomias kalbas pasakė 
kun. A. Kontautas ir dr. J. Lei- 
monas.

Kursai vyčių vadamas bus 
kovo 16 d. 2 vai. So. Bostono 
liet, parap. salėje. Naujosios 
Anglijos apskrities vyčių kuo
pų vadai bus supažindinti 
organizaciniais klausimais 
metodais.

su
ir

Jonas Glineckis
LDS ir kitų organizacijų dar
buotojas, puldamas ant slidžios 
gatvės, skaudžiai susižeidė 
ranką. Pirmąją pagalbą suteikė 
ir dabar gydo Dr. P. Jakimavi
čius.

Vyčiai mokosi tautinių 
šokių

Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos 
vyresnieji nariai pradėjo uoliai 
mokytis lietuvių tautinių šokių. 
Tas jiems lengva, nes didžiu
ma jų, dar vaikučiais būdami, 
jų mokėsi, šoko ir su jais išau
go. Dėl mokslo ir darbo sąlygų 
buvo su jais atsiskyrę per kele
tą metų. Dabar su dideliu en
tuziazmu vėl pradėjo mokytis ir 
tik dėl prel. K. Urbonavičiaus 
mirties negalėjo su jais viešai 
pasirodyti šv. Kazimiero šven
tės minėjime.

Per “Amerikos Balsą”
Sekmadienį, kovo 2 d„ 11 vai. 

per “Amerikos Balsą” buvo 
perduotas pirmasis reportažas 
apie Amerikos lietuvių radijo 
valandėles. Penkiolikos minu
čių pranešime, kuris girdimas 
Vokietijoje 5 vai. ir Lietuvoje, 
7 vai. vak.. buvo pailiustruota 
iš Juozo Ginkaus vienos prog
ramos. Buvo girdėti T. T. Žiū
raičio žodis, programos atidary
mo maršas. “Kario” atstovo 
žodis, kiek muzikos ir pasikal
bėjimas su pačiu programos 
vedėju Juozu Ginkum.

Dora Kunskaitė, 
baigusi Panevėžio mokytojų se
minariją. lankiusi įvairius že
mės ūkio ir kulinarijos kursus 
Dotnuvos Ž. C. Akademijoj, 15 
metų mokytojavo Lietuvoje. 2 
metus tremtyje. Vokietijoj, jau 
antri metai dirba Apreiškimo 
parapijos mokykloje ir moko 
čia gimusius lietuvių vaikus li
tuanistinių dalykų. Aprašant 
Apreiškimo parapijos mokyk
los veiklą, netiksliai buvo išsi
reikšta. kad D. Kunskaitė bai
gus agronomijos mokslus.

New Yorko senatorius
Irving M. įves, kaip JAV sena
to komitetas pranešė, Vasario 
šešioliktosios proga Senate pa
skelbė savo sveikinimą lietu
viams. Sveikinimo tekstas yra 
įtrauktas į Kongreso žinias.

New Yorko senatorius, svei
kindamas lietuvius, primena 
JAV vyriausybės pareikštąjį 
Nepriklausomos Lietuvos diplo
matinių atstovybių respektavi- 
mą ir reiškia viltį, jog ateis 
Lietuvai išlaisvinimo diena.

American Televlsion buv. 
.Darbininko patalpose

Nuo kovo 1 d.į buv. “Darbi
ninko” patalpas, 366 W. Broad- 
\vay. atsikėlė American Televi- 
sion Co., užsiimanti televizijos 
aparatų rįengimu ir jų taisy
mu. Įmonės savininkas yra Ri- 
chard D. Sanda. neseniai vedęs 
iš tremties atvykusią Danutę 
Mališauskaitę.

Arch. T. Vizgirda
dėl “Darbininke” Nr. 15 til- 

pusios apie jį žinios praneša, 
kad iš Bostono inžinierių ir ar
chitektų draugijos jis pats iš
stojo.

Č aplikas atsiprašė
Prieš kelias savaites A. Čap

likas, per Lithuanian Melody 
valandos programą atsiprašė 
tų S. B. Liet. Piliečių Draugijos 
valdybos narių ir direktorių, 
kurie jaučiasi įsižeidę jo pasa
kyta gruodžio 16 d. kalba per 
tą pačią radijo programą. Kiek 
teko patirti, radijo stotis tokį 
atsiprašymą pareikalavusi pa
daryti, reikalaujant minėtos 
draugijos kai kuriems valdybos 
nariams ir direktoriams.

Šis nemalonus ir neįprastas 
lietuviams incidentas yra pasė
ka perdaug agresyvios kai ku
rių kandidatų agitacijos, kad 
patektų į minėtos draugijos 
valdybą.

Žinomo lietuvybės darbuoto- ’ 
jo, Providence College profeso- '■ 
riaus, dominikono Tėvo Jurge
laičio tėvas Vincas Jurgelaitis 
staiga mirė vasario 28 d. Bu
vo gausios ir pavyzdingos šei
mos tėvas, nuo seno gyvenęs 
So. Bostone. Dvi jo dukterys y- 
ra Jėzaus Nukryžiuotojo kon- 
gregaciojs seserys. Viena duktė 
praeitais metais ištekėjo.

I laidotuves So. Bostono lie
tuvių parap. bažnyčioje ir ka - 
puošė prisirinko daug giminių, 
draugų bei gerbėjų. Iškilmingai 
palaidotas, dalyvaujant apie 30 
kunigų bei vienuolių ir daug 
pasauliečių.

Rašytojų klubo susirinkimas 
įvyko kovo 1 d. St. Santvaras 
skaitė pranešimą apie F. Kir
šos kūrybą ir specialiai apie 
neseniai išėjusį eilėrašačių rin
kinį. Vieną savaitę anksčiau 
St. Santvaras kalbėjo apie F. 
Kiršą ir kitus rašytojus vyres
niems šeštadieninės mokyklos 
mokiniams. Pats F. Kirša skai
tė savo eilėraščių. Po to inž. 
arch. J. Okunis gyvai ir įdo
miai nagrinėjo Lietuvos urba
nistikos problemas.

Lietuvių-airių vakaras
Kovo 7 d., 7:30 vai. vak. In- 

temational Institute patalpose 
įvyks lietuvių-airių kultūrinio 
susipažinimo programa. Iš airių 
dalyvaus: choras, šokių grupė, 
arpininkė su arpa ir paskaiti
ninke. Iš lietuvių: muz. Gaide
lio vad. vyrų choras, tautinių 
šokių grupė ir Dr. M. Gimbu
tienė su paskaita anglų kalba. 
Klierikas Antanas Benzevičius

Washingtono šventės proga 
buvo parvykęs iš seminarijos 
pas savo tėvelius keletai dienų 
pasivečiuoti.

šeštadieninė mokykla kovo 
mėn. 1 d. pabaigė pusmetį. Mo
kytojai išvedė mokiniams pus
metinius pažymius.

Lietuvių parapijos choras ir 
taut. šokėjų grupe yra pakvies
ti balandžio mėn. Worcester 
mieste rengiamoje tautybių 
šventėje.

Vyčių susirinkimas įvyksta 
savo patalpose kovo 9 d. 3 vai. 
p.p.

Klemensas Batakfs, 65 
gyv. Brighton, Mass., mirė 
sario 2 5d.

m.
va-

Mykolas Lisauskas, 71 
gyv. East Boston, mirė vasario 
26 d.

Jonas Petravičius, gyv. Dor- 
chester, 
28 d.

81 m., mirė vasario

Pakrikštyti
2 d. pakrikštyti Jonė 
Antano ir Juzės (An-

Kovo
Marija, 
tanavičiūtės) Kanevičių duktė 
ir Adomas, Adomo ir Olgos 
(Klepeckaitės) Daugų sūnus.

PRANEŠIMAS

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kitį puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
Grand St. Brooklyn 11. N. Y.

Kovo-March 1 5d. Brighton, 
Mass. Lietuvių Klubo salėje į- 
vyks šauni vakarienė su įvai
rumais. Vakarienę rengia Mote
rų Sąjungos 4ta kuopa. Pusė 
pelno skiriama Cambridge gy
venančioms seselėms - vienuo.- 
lėms. Prašome kuo daugiausia 
svečių atsilankyti. Būsite pa
tenkinti. Pradžia 6 vai. vak.

Rengėjos

KoVo 7, 1SČ2

Literatūros vakaras Bostone
Bostone įsikūrė iš tremties 

ne daug rašytojų, tačiau jų 
garsas didelis. Išvažinėje su sa
vo kūriniais po visą Amerikos 
kontinentą, aplankę Čikagą, 
Nevv Yorką, Clevelandą, Ro- 
chesteri, Toronto ir kitus mies
tus, skaitę ten savo kūrinius, jie 
vėl ryžosi surengti literatūrinę 
šventę savai Bostono lietuvių 
kolonijai.

Kovo 2 d. lietuviškojo dai
liojo žodžio mylėtojai rinkosi į 
Municipal Building salę. Nebu
vo toji salė kaip reikiant pilna, 
tačiau visi dalyvavusieji išsine
šė įsitikinmą. kad daug nustojo 
tie, kurie neišsirengė į šią lite
ratūrinę popietę, praėjusią tik
rai jaukioje lietuviškoje nuotai
koje.

Kovo 1 d. Bostone mirė vie
nas pačių žymiųjų Amerikos 
lietuvių plunksnos darbininkų, 
žymus lietuvis veikėjas, uolus 
Bažnyčios darbuotojas Prel. 
Dr. K. Urbonavičius. Susirinki
mo pradžioje rengėjų L. Kult. 
Rėmėjų vardu pirmininkas dr. 
B. Mickevičius priminė prelato

CAMBRIDGE, MASS.
Žuvo gaisre. Vasario 29 d. 

naktį gaisro liepsnose žuvo Ka
stantas Paulėkas. Velionis ko
vo 3 d. iš N. P. bažnyčios pa
laidotas šv. Mykolo kapuose. 
Liko nuliūdusi žmona, dvi duk
relės ir tėveliai J. M. Paulėkai. 
Velioniui paskutinį patarnavi
mą suteikė graborius A. Owir- 

Nuliūdusiai šeimai reiškia- 
užuo jautą.

laikraščiui “Boston Post” pa
siuntė laišką, kur painformavo 
Amerikos visuomenę apie Lie
tuvos padėtį ir jos kančias rau
donųjų vergijoje.

Garbė vyčiams, kad rūpinasi 
Lietuvos reikalais. A D.

ka.
me

Vyrų misijos. Kovo 10 d. 
mūsų bažnyčioje prasideda vy
rams misijos, kurios tęsis iki 
kovo 16 d. Misijas ves J. E. 
vyskupas A. Brizgys. Parapijos 
kleb. kun. P. J. Juškaitis ragi
na visus vyrus misijose gau
siai dalyvauti. Gavėnia kaip tik 
geras laikas misijoms. Misijos 
padės kiekvienam geriau savo 
tikėjimą pažinti ir jo laikytis.

A Malinauskienė su durkele
Alberta atostogauja Miami 
Beach, Floridoj. Linkime links 
mų atostogų.

A. Dubauskas, kuris turi prie 
Columbia gatvės batų taisymo 
įstaigą, nusilaužė rankos pirš
tą. Linkime greitai pasveikti.

Šv. Kazimiero šventė. Kovo 
2 d. 8:30 vai. Cambrdige Vyčių 
kuopa ir Moterų ir Merginų So
dalicijos su vėliavomis suėjo iš
klausyti šv. mišių ir bendrai 
priėmė šv. komuniją. Po pa
maldų Vyčiai parapijos svetai
nėje turėjo pusryčius.

Pamaldos buvo skirtos prisi
minti Vyčių, patroną šv. Kazi
mierą. ' ‘ ‘

Gina Lietuvos reikalus. Cam
bridge Vyčių 1# kp. narys, at
vykę iš tremties E. Hdimtas,

Vasario 24 d. mirė Jonas 
Šneideris po ilgos ligos. Gyveno 
14 Ninlh St., Cambridge, Mass. 
Paliko nuliūdime žmoną Moni
ką Šneiderienę. Buvo atvažia
vęs iš Lietuvos 1902 m. Visą 
laiką gyveno Cambridge. Vasa
rio 27 d. iš Voverkos koplyčios 
buvo atlydėtas į Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, kur 
pasitiko kelb. koun. F. J. Juš
kaitis ir atlaikė gedulingas šv. 
mišias. Palaidotas šv. Mykolo 
kapinėse. Palydėjo gražus bū
relis draugų ir giminių. Buvo 
atvykusių iš W a t e rbury, 
Conn., iš New Haven, Conn., ir 
artimesnių Bostono apylinkių.

M. D.

mirtį ir visi susirnkusieji pager
bė jo atminimą tylos minute. 
Akt. H. Kačinskas paskaitė vie
ną J. Kmito (a .a. Prel. K. Ur
bonavičiaus) eilėraštį.

Po to buvo vykdoma numa
tytoji programa, kurią simpa
tiškai pranešinėjo studentė 
Skudžinskaitė. Visi keturi prog
ramos dalyviai skaitė iš dviejų 
kartų. Programos vidury buvo 
pertrauka.

Bernardas Brazdžionis jam 
įprastu iškilmingumu skaitė 
poeziją apie žmogų ir gimtuo
sius namus, o antrojoj daly — 
politines balades. Malonu buvo 
įsitikinti, kad B. Brazdžionis, 
nežiūrint sunkių dabarties są
lygų. tebėra savo kūrybos auk
štumoje.

Stasys Santvaras skaitė apie 
motinos stovylą ir sodą tarp 
kelmų, antroj daly — eilėraš
čius iš ciklo apie Meisterį. Jo 
brandi kūryba savo tematika ir 
nuotaikomis buvo tikrai įvai
ri.

Antanas Gustaitis savo hu
moristiniais eilėraaščiais apie 
tai, kas mūsų neliečia, lygiai 
kaip savo eilėraščiais bei saty
romis, kaip jis sakė, atbulomis 
temomis, buvo ir aktualus, ir 
nepiktas, ir visus gerai nutei
kė.

Mūsų žymusis aktorius Hen
rikas Kačinskas savo gana il
gos ištraukos iš Pulgio And- 
riušio interpretacija buvo savo 
talento viršūnėse. Dažnai mėg
stame sakyti, kad H. Kačinskas 
skaito autorių kūrinius. Iš tikr- 
rųjų jis ne skai.o, o sako iš at
minties. šį kartą jis davė paly
ginant ilgą ištrauką, nukėlė vi
sus klausytojus į tą mums vi
siems taip mielą, P. Andriušio 
gyvai pavaizduotą Lietuvą. Jo 
klausytojas ne tik girdėjo, ne 
tik jautė, bet beveik matė vei
kale vaizduojamą Lietuvos gy
venimą ir juo žavėjosi.

Programos pabaigoje H. Ka
činskas paskaitė A. Gustaičio 
feljetoną “Visai slaptai”, publi
ką vedusį į tikrą linksmybę. A. 
Gustaičio kūryba šį kartą užė
mė beveik trečdalį programos. 
Tai, turbūt, buvo daroma to
dėl, kad nebuvo jokios muziki
nės dalies. K. M.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. CINKUS, Direktorius
SUTAMENIAIS t V AL. POMKT. — 5— WWRL 1«M ta

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangorrte transliuojam) {vairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės

Sektai, ir t.t Vestuves,

495 GRAND STREET
• »•; ' ’ ’ Tri. EVerg

J. P. CINKUS AD. JEZ.
Direktorių* Muziko

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.


