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Paliaubų derybos Korėjoje atnaujintos. 
- Tačiau -vieni kitų siūlymus atmetė

Korėja. — Derybos tarp są
jungininkų ir komunistų at

kalbta, kad_grįžę belaisviai ne
siskundžia nei mirties kolono-

Po Maskvos atsakymo maža. vilčių
Eisenhowerio sąlygas atmetė. Vakarai nieko nesitiki

naujintos balandžio 26. Nepra
randama vilties, kad jos gali 
baigti Korėjos karą, kuris tę
siasi jau 34 mėn.

Sąjungininkai pasiūlė ir to
liau keistis ligoniais bei su
žeistaisiais,' kol tebeeina ka
ras. Komunistai j tai dar ne
atsakė. Lig šiol komunistai jau 
grąžino viso 584 ligonius, ar
ba 79 daugiau, nei buvo žadė
ję. Tarp jų amerikiečių grąži
no 149.

Grįžusieji liudija, kad tūk
stančiai ligonių tebeliko be
laisvių lageriuose. Tebeliudija 
taip pat apie žiaurumus nelais
vėje. Pažymėtinai čia išsiski
ria britai. Jų vardu buvo pas-

MacARTHURO PIANAS
KARUI KORĖJOJE

mis, nei blogu elgesiu.

KOMUNISTŲ PLANAS 
ATMESTAS

Korėja. — Atnaujintose de
rybose dėl paliaubų komunistai 
pateikė naują šešių punktų 
planą. Pagal jį pasirašius pa
liaubas belaisviai grąžinami 
per 9 mėnesius (sąjungininkai 
siūlė per 2 mėn.); negrįžtan- 
tieji atiduodami neutraliai val
stybei 6 mėnesiams. Kas toliau 
su jais— nepasakė. Ar tas ne
utralus kraštas gali būti Švei
carija — taip pat neatsakė. 
Bet jiems nepriimtinas visas 
sąjungininkų projektas. Sąjun
gininkai savo ruožtu atmetė ši
tą komunistų planą. Derybos 
tęsiamos.

Maskva. — Pasaulio spauda 
tebeaiškina Maskvos atsakymą 
į prezidento Eisenhowerio ba
landžio 16 d. kalbą, kurioje jis 
buvo pasisakęs už taiką Ir pas
kelbęs sąlygas Maskvai gerai 
valiai įrodyti. Maskva atsakė 
per laikraščius. Atsakyme sa
koma, kad Sovietų vyriausybė 
pasiryžusi tartis su Vakarais 
dėl visų sunkių ir pasaulį jau
dinančių klausimų. Tačiau at
sakymas aštriais žodžiais at
meta Eisenhovverio sąlygas 
deryboms pradėti.

į Eisenhovverio pareiškimą, 
kad Sovietai turi netrukdyti o- 
kupuotiems rytų Europos 
kraštams pasirinkti valdymosi 
formą, Maskva atkerta: “Bū
tų keista laukti iš Sovietų Są
jungos, kad ji kištųsi atgaivin-

bes, kurias tautos nuvertė.” 
Vokietiją suvienyti, apginkluo
ti ir padaryti. Vakarų sąjungi
ninke esą būtų pavojinga tai
kai Sovietų Sąjunga taip pat 
esą turėtų sąlygų ir pretenzi
jų, bet jas apleisdama, ji siūlo 
tiesiog įtartis dėl konkrečių 
klausimų.

Atsakymas tokis, kokio ir 
buvo galima iš Maskvos laukti. 
Tačiau prancūzų spauda džiau
giasi, kad šiuo kartu bent 
Maskva atsakyme nesikolioja. 
Užs. reikalų min. Bidault tepa
sakė, kad atsakymas esąs “la
bai įdomus.” Iš Londono pra
neša, Jkąd ten atsakymas tepa
liko maža vilčių. Laikoma, kad 
Eisenhovverio pasiūlymus Mas
kva atmetė. Tačiau Sovietai 
eisią į tam tikras nuolaidas.

kėsiąs tik savaitės gale. Prez. 
Eisenhovveris pareiškė, kad 
Vakarai su dėmesiu išklaus^-5 
visus Sovietų pasiūlymus, pasi
ryžę siekti taikos. Bet dabar 
galima tik laukti.

Maskva sutartis 
sulaužys

VVashingtonas. — Valst. se
kretoriaus pavaduotojas W. 
B. Smith, buvęs Amerikos at
stovas Maskvoje, įspėjo nepa
sitikėti susitarimais su Mask
va, nes dar rašalas nebus nu
džiūvęs, o sutartys, galimas 
daiktas, bus pažeistos.

KAS YRA LIETUVOS AT- 
STOVAS ITALIJOJE

BAIGTI
Washmgtonas. — Gen. Mac- 

Arthuras pareiškė, kad karas 
Korėjoje Kko nebaigtas ne dėl 
municijos trūkumo, bet dėl 
trūkumo valios pergalėti. Ka
ras baigtųsi, jei Kinijai būtų 
pagrasinta bombarduoti jos at
ramos punktus ir susisiekimo 
kelius. Dabar turim-užtenka
mai priemonių atkirsti Kinijai 
nuo Rusijos. Be Rusijos Kinija 
negalėtų kariauti. Tai supran
ta Rusija, ir ji nenorėtų pra
rasti Kiniją.

Dėl šio plano Baltieji Rū
mai nieko nepasisakė. Tarp se
natorių įvairiai jis vertinamas; 
didelio entuziazmo nesukėlė: 
tačiau daugumas pripažįsta, 
kad metodą reikia keisti.

WAYNE MORSE, nepriklauso- 
rrpus senątorios iš Oregono, taip 
pat pasiekė “rekordą” ir dėl to 
> atlapa švarko prisisegė rožę, 
is prakalbėjo senate 22 valan
das ir 26 minutes kaip “fili- 
busteris".

ti reakcionieriškas vyriausy- Vyriausybes vertinimas paaiš-

Amerikos ‘ultimatumas’4 NATO atidėtas

POLICIJOS ŠEFAS 
NUŽUDYTAS 

Teheranas. — Dingęs Persi
jos policijos šefas rastas nužu
dytas. Spėjama, jį nužudė min. 
pirm. Mossadegho priešai.

Jokių derybų su Sovietų Sąjunga

Eltos Informacijos paskelbė 
ryšium su Sovietų Sąjungos 
taikos siūlymais Vliko atsišau
kimą į lietuvius, kuriame sako
ma :

“Mūsų šios dienos šūkis — 
jokią derybą su Sovietais, jo
kią Jfans nuolaidų, kol Lietu
voje ir kitose ją pavergtose 
valstybėse bus Sovietą karinė 
okupacija.
Tokiam šių dienų mūsų pagrin- 

. diniam šūkiui gyvendinti kiek
vieno krašto lietuviai per savo 
bendruomenių vyriausius orga
nus ar kitas turimas^specialiai 
sukurtas Lietuvai laisvinti or- 

♦ ganizacijas kreipiasi į savo gy
venamojo krašto vyriausybių 
galvas, vyriausybes, parlamen
tus, JTO raštu ar žodžiu ęer

AR SUSIREMS KOMUNIS
TAI SU POLICIJA?

New Yorkas. — Teismas nu
sprendė, kad policija turi at
šaukti visus leidimus gegužės 
1 rengti demonstracijas. Poli
cijos šefas taip pat pareiškė, 
kad iš to norėtų pasinaudoti 
tik Maskva. Tuo tarpu demon
stracijai rengti komiteto, po 
kuriuo’ pridengti komunistai,

delegacijas su šiais reikalavi
mais:

a) Sovietų kariuomenė turi 
būti nedelsiant .atitraukta iš 
Lietuvos, o suvereninė Lietu
vos Respublikos valdžia grą
žinta tautai.

b) Nedelsiant turi būti pa
siųsta į Lietuvą Jungtinių 
Tautų kariuomenė tvaikai pa
laikyti, piliečių saugumui ga
rantuoti ir jų gyvybei apsau
goti nuo Sovietų ir jų agentų 
keršto veiksmų.

c) Speciali Jungtinių Tautų 
komisija turi prižiūrėti, kad 
rinkimai būtų vedami' laisvai 
demokratišku būdu ir kad tuo 
būdu išrinkto Seimo sudaryto
ji Laikinoji Vyirausybė tuoj 
perimtų Lietuvos valdymą į 
savo rankas, ir

d) kad įžengus j Lietuvą 
Jungtinių Tautų kariuomenei, 
būtų sudarytos sąlygos tuoj

» grįžti Lietuvon visiems Ištrem
tiesiems į Rusiją bei į laisvąjį 
pasauli pasitraukusiems lietu
viams.”

"Svarbu, kad visame pasauly
je susidarytų vieninga nuota 
ka pateikiant Sovietams griež
tus reikalavimus pirma paša
linti Sovietą smurto pasekmes,

pirmininkas pareiškė, kad de-
monstracija vis tiek įvyksianti, 
nors ir tektų susidurti su po
licija.

nai įspėjo NATO narius pas-^ 
kubinti europinės armijos su
darymą ir skyrė dar vieną ter
miną, iki kurio Vakarai turi 
įrodyti pozityvią pažangą — 
birželio 30.

NATO konferencijos proga 
Amerikos, Anglijos ir Prancū-

jAV rijos užsieaab vadovai -tarėsi

Paryžius. — NATO konfe
rencija, kurioje posėdžiavo 
JAV ir jos sąjungininkų 13 
valstybių delegacijos, paskel
bė, kad Sovietų Sąjungos nuo
širdumu negalima tikėti, kad 
pavojus tebėra ir kad Vakarai 
turi toliau ginkluotis.

Tačiau nepaisydamos
specialistų nuomonės, kad Eu- dėl būdų šaltajam karui baigti. 

_ ropa per lėtai ginkluojasi, ir
nepaisydamos JAV skatinimo 
skubėti, NATO valstybės, nus
prendė ginklavimąsi sulėtinti. 
Jos labiau pabrėžė reikalą iš
laikyti ūkinį pajėgumą.

Per 1953 me tus NATO suta
rė suorganizuoti dar 4 divizi- 
ir kt. jėgas, kurios atitiktų 6 
divizijas ir kurios galėtų būti 
mestos į kautynes per vieną 
mėnesį. Lėktuvų numatyta tu
rėti 2700.

Karinės statybos programai 
ketvertams metams numatyta 
885 mil. štams metams visos 
NATO valstybės išleidžia gink
lavimosi reikalams 12 miliar- 
dų dol. . j

Valst. sekretorius pakartoti

Eltos Informacijos praneša: 
P.L.B. Romos apylinkės pir
mininko kun. V. Mincevičiaus 
intervencijų dėka Italijos vi
daus reikalų ministerija išleido 
patvarkymą, kuriuo sugrįži
mo viza į Italiją, galiojanti 3 

< mėnesius, čia gyvenantiems lie
tuviams išduodama tuoj pat 
vietos ‘ apskrities policijos vir
šininko, ir jau nebereikia 
kreiptis į vidaus reikalų minis
teriją, kaip buvo ligi tol. Vizos 
tiek įvažiuojant, tiek išvažiuo
jant duodamos į lietuviškus 
■pasus.

Ar Adenaueris sulaužys sa' o opozici ją
Bonna. — Vokietijos kanc. 

Adenaueris. grįžęs iš Ameri
kos, buvo sutiktas su dideliu 
džiaugsmu. Bet Bormoje jo lau
kė naujas didelis jo politikai 
smūgis. Kai jis tikėjosi jau pa
skelbti sutartis su ..Vakarais 
patvirtintas, valstybės taryba 
(senatas) 20 balsų prieš 18 su
tarties tvirtinimą atidėjo neri^ ; Įnori, ir prezidentą prikalbinti, 
botam laikui. '

tas Heussas iškvietė pas save 
opozicijos vadą soc. dem. pir
mininką Ollenhauerį. Soc. dem. 
paskelbė, kad jie imsis visų le
galių priemonių Adenaueriui 
pasipriešinti. Jie kreipsis į vy
riausiąjį teismą, kad jis išaiš
kintų, ar' sutartys suderintos 
su. veikiančia konstitucija. Jie

vadinasi' — pasitraukti iš Lie-
tuvos ir kitų jų pavergtų tautų 
žemių, ir tik paskum kalbėti a 
pie taiką.”

Indokinija.— Vietnunho ko
munistai jau užėmė Laos ka
ralystės trečdalį. ^Prancūzai 
stiprinasi g'.nti sostinę.

Šitai opozicijai koncleris Ade- 
. naueris nepasiduoda. Jis pas
kelbė, kad ir be valstybės ta
rybos tvirtinimo jis pateiks 
respublikos prezidentui įstaty
mą pasirašyti. Ir tai turi būti 
šį antradienį. Jam pasirašius, 
susitarimai pradės veikti, ir 
Vokietija galės organizuoti 
500,000 kariuomenę. Preziden*

kad palauktų; iki pasisakys 
teismas.

PrancūzŲ rinkimuo
se komunistai

Yl'OCA FLAT, Nrv~to» dykamajB, tano MnprooUnta pati ,t »-
rtausta liffi **•! bomba. •*«» blykstei#iimoa_matrni tu 6OO my.ių. 
Atvstedb matome ptaonamų satomotaij, karte vaitavo loe mylių 
auotoiyjo. AM Jo gaHJo auetoti noodtacų daiktų.

pirmauja
Paryžius. — Sekmadienį, 

bal. 26, Prancūzijos savivaldy
bių rinkimuose pirmoje eilėje 
stovi komunistai. Paryžiaus 
mieste jie gavo 25.8'<, o prie
miesčiuose net 41 'r balsų; ant
ro e eilėje eina nepriklauso
mieji su 22,3*7, de gaullistai su 
11,3*7, sočiai' tai cu 87, MRP 
su 6*7. Kituose miestuose san
tykis keičiasi. Tačiau bendras 
vidurkis — kcmunū Lai savo 
pozicijas’ atlaikė: smarkiai 
pralaimėjo de gaullistai.

Dabar išrirktieji atstovai 
jau rinks miestų ir didesnių 
kaimų burmi'tn.*- bei kitus 
pareigūnus. Po paskutinių 
1947 rinkimų buvo i l?-mist - 
rus išri kt' 27 kernuai. 26 
de gaullis’ai, 20 socialistų.

IR SENATAS ĮSPfiJ.l

W*,shir'gfo-»p<?. — Se-ato už
sienių komisija mostau ja. 
kad derybos su So' ctais dėl
taikos bus proga Ma ' vai su-
stiprinti šnipinėjimą Ameriko 
je ir kitose laisvose šalyse. Ko
misija dėl to įspėjo budėti.

GKN. MATTHEW RIIMiVVAY (dešinėje). NATO karinių pajėgų Eu
ropoje vyriausias vadas, ir adni. Lynde D. McCorinick, dalyvauja vie
nuoliktoje karinėje NATO konferencijoje Paryžiuje. ■

LAKŪNAI BE SĄMONES
Europos politikai žygiuoja atatupsti

Šaltajam ir karštajam kare 
vėl patirštėjo intriguojančių į- 
vykių. Rytų sparne dar nenu
slūgo susijaudinimas dėl grą
žinamų ligonių belaisvių, o jau 
atnaujintos derybos dėl paliau
bų, dėl karo baigimo.

Rytuose sprendimas pri
klausys nuo to, kaip klosis į- 
vykiai vakarų sparne. *O čia 
šiuo mėtų labiausiai sutelktas 
dėmesys į Maskvos atsakymą. 
Atsakymas nieko naujo neduo
da. Dėl to įspėjo JAV ir dalies 
Europos politikai. Bet atsaky
mas dvasios pavargėlius Euro
poje yra suintrigavęs ir skati
na tikėtis: o gal kaip nors vil
kas pasisotins tuo, ką jis pra
rijo, ir nešoks į mūsų gardą, 
kuris tėra aptvertas oro tvo
ra. Nors Amerika siūlo gerų 
pagalių apsitverti, bet juos rei
kia dėlioti, reikia judėti, pa
vargti; tada geriau pasitikė
ti...

Už tat ir Paryžiuje NATO 
konferencijoje Amerikos politi
ka visiško pritarimo nesusilau
kė. Tiek Paryžiuje, tiek ir Bon- 
noje Amerikos politikos ne
draugams pasisekė ją sulėtinti 
ar atidėti. Dėl to Dulles savo 
“utimatumo” datą iš balandžio 
1 turėjo nukelti iki birželio 30. 
O to ir reikia Maskvos politi
kai, kur yra pasilikusi atviras 
duris eiti į derybas ir ką nors 
pasiūlyti.

Nuo šitų degančių politikos 
židinių vienam momentui ati
traukia dėmesį į šalį nuosta
bus įvykis, kurį paskelbė iš 
Korėjos Amerikos aviacijos 
vadovybė ir kuris atskleidžia, 
kokis neištirtas tebėra žmogus.

Lakūnas leitenantas R. L. 
Spaulding kovo 26- buvo pa
siųstas su bombomis į šiaurės 
Korėją. Atsitiko, kad sugedo 
aparatas su deguonim, kuris 
buvo reikalingas kvėpuoti di
deliame aukštyje. Lakūnas ap
svaigo, pusiau neteko sąmo

nės. Bet lėktuvas .sprausminis 
Thunderjet, nekrito žemėn.

Kontroliniame punkte, įtai
sytame vieno kalno viršūnėje, 
kapitonas C. Bell radaro tinkle 
pastebėjo, kad lėktuvas bepro
tiškai^ vingiais nardė po orą. 
Staiga jis išgirdo lėktuvo la
kūno balsą; jis klausė, ar jis e- 
sąs išmetęs bombas. Kapinius 
sumetė, kad lakūnas bus nete
kęs sąmonės ir tesivadovauja 
vienu instinktu, kaip koks lu
natikas. Tada kapitonas ramiu 
įtaigojančiu balsu per radiją 
ėmė lakūnui įsakinėti, nuolat 
kartodamas, kad jis skristų į 
puolimo sritį ir išrnestų’born- 
bas, nes kitaip nebuvo galima 
lėktuvui nusileisti. Paskui jis 
vėl išgirdo šaukiant O Dieve, 
jie mane pačiups... Kapitonas 

’ manė, kad priešo priešlėktuvi
niai pabūklai jau bus lėktuvą 
kliudę. Bet netrukus jis vėl ap
tiko radaro tinkle lėktuvą, iš
nirusį iš pavojingos srities. Ta
da jis įkalbinėjo lakūną, kad 
grįžtų atgal, (ir nurodė aero
dromą, kuriame jis gali nusi
leisti. “Minutės ėjo man kaip 
valandos, — pasakojo paskui 
kapitonas — iki išgirdau pas
kutiniu momentu lakūno atsi
sakymą nusileisti, nes esą aero
dromo takai per trumpi lėktu- 
tuvui.” Tada kapitonas nurodė 
kitą aerodromą, kuriame lėk
tuvas laimingai pasiekė žemę, 
baigęs tą ištisos valandos be
protišką šokį ore.

Lakūnas Spaulding paskui 
pasisakė, kad jis beveik nieko 
neatsimena, kas su juo nutiko. 
Jis neatsimena, kaip jis bom
bas išmetė; jis tik žinojęs, kad 
jis bombas turėjo, ir paskui 
jau nebeturi. Neatsimena, kad 
jis būtų atsisakęs nusileisti 
pirmame aerodrome, nei kaip 
jis nusileido antrame. Aš — 
sakė — tik atsimenu, kaip ma
šina ėmė pasiutusiai kratytis, 
drebėti; maniau, kad ji sprogs. 
Patikrinus paskui mašiną, pa
sirodė, kad nitai, kuriais buvo 
pritvirtintos sparnų plokštės, 
buvo išklibinti.

GAUSĖJA TARNAUTOJŲ 
VLIK*.

Vilkas pasamdė VT pirmi
ninkui K. Zaikauskui sekreto- 
torių Jaks Tyri, kuris yra liau
dininkų atstovas Vlike. Numa
tyta pasamdyti tokį pat sek 
retortų ir VT nariui Griežiniui.

Gal ir politikai skraido vin
giais poanuospasaulį kankinan
čius klausimus ir atsiduria pa
našioje padėtyje kaip Įeit. 
Spaulding. Tik ar jie turi tokį 
patikimą kontrolinį kapitoną, 
kuris padeda laimingai vingius 
baigti?



Va kaltame dėl Mindaugo karūnos

išsived* suimtą ūkininką Ir

bus su jais?” paklausė

voaikštė, o Užpakaly tvenki
nys. Gatvė btrvo vaismedžiais

mioiakas Josepk W. Martin praneiė reporteriams, kad jtedu tarėsi su 
pre*. D. E3seahower apie administracijos pakeitimą Valstybės ir Ap- 
sstutos departamentuose. Tai būtia greitai spaudai pranešta.

‘‘Kas
Juri.

Komendantas keikia partizanus
kur mes 

atvykome, buvo kai-

apylinkėje (vardas Kkrai-

Kaimas 
buvo labai gražus ir švarus, 
bet iš pradžių to mes nepaste- 
t£jom. Mūsų mintis vis dar ly- 
<#jo užpuolimas.

‘ Kareiviai privežė mus prie 
komiteto namų ir paliko. Na
mas buvo didelis, mūrinis, ir

ir

viduj miško. Po kurio laiko iš 
namo išėjo rusas, uniformuo
tas, labai storas ir raudono 
veido. Tai buvo maišos įgulos 
viršininkas. Komendantas mus 
draugiškai pasveikino ir keikė 
partizanus. “Mes jiems atker
šysime”, kalbėjo jis uždusda
mas.

Komendantas nuvedė mus į 
šoninę gatvelę, kur buvo 

mums skirtas namas.
Buvo keturi kambariai

virtuvė. Tvartas ir klojimas 
buvo už namo, abudu mūri
niai. Komendantas, vėl kalbėda
mas, aprodė visus kambarius, 
išrodė visus baldus ir padėjo 
Juri išgerti jo vodką.

Kai matka pamatė tiek daug 
kambarių, lempas, kurias 
mygtuku buvo galima uždegti, 
puikius baldus ir kilimus ir vi
sa kita, ji pati savęs nejautė. 
Ji vis vaikščiojo po didelius 
kambarius ir atsargiai liete 
kiekvieną daiktą. Pagaliau ji 
pasisakė Juri, kad jaučiasi e- 
santi žmona tikrai didelio po
no. Galvojo apie Juri. Aš ir Nh 
na taip pat didžiavomės mūsų 
Juri. Nuotykį su partizanais 
beveik pamiršome.

Per porą savaičių įrigyve- 
nom. Niną išvežė į mokyklą, 
kuri buvo skirta tik mergai
tėms, bet lietuvaitės ten nebu
vo priimamos. Tik rusų mer
gaitės, ir tik aukštų ponų.

Juri pirko karvę ir iš valsty
bės gavo arklį ir vežimą, nes 
jis turėjo toli pas sergančius 
gyvulius važinėti. Juri buvo 
vienintelis gyvulių daktaras vi
soje apylinkėje. Iš tikrųjų jis 
buvo skirtas tik įgulos ark
liams ir gyvuliams dešimties 
ar vienuolikos rusų šeimų, ku
rios Raselje gyveno, tačiau bu- 
ov kviečiamas ir lietuvių pas 
sergančius gyvulius. Aš padė
davau Juri, ir daug iš jo iš
mokau.

Atėjo Kalėdos. Nina gavo 
atostogų, parvažiavo iš Kauno. 
Šventėm Kalėdas su eglaite, 
su žvakutėmis ir su kepiniais. 
Langinės buvo uždarytos. Ne 
dėl to, kad būtų uždrausta. Bet 
tam norėjo Juri. Jis sakė: “Tik
rais rusas Kalėdų daugiau 
nešvenčia.” Bet jis taip padarė 
tik dėl matkos ir manęs.

Naujų metų pavasarį nuva
žiavome su Juri į kaimą kiaulių 
nuo raudonligės skiepinti. Kai 
atlikom, ūkininko sūnus pa
kvietė išgerti į trobą. Juri ne
atsisakė. Sėdim pavakare ūki
ninko, kuris tikrai buvo labai 
mielas, troboj ir geriam. Stai
ga sulojo šūnes, ir ėmė iš lau
ko belstis.

Ūkininko sūnus išėjo, atidarė 
ir
grįžo su dviem milicininkais 

ir dviem rusais.
Milicininkai nieko nesakė. 

O rusai, kurie buvo dideli po
nai ir gražiai apsirengę, ūki
ninkui ėmė skaityti iš didelio 
rašto. Buvo pasakyta, kad ūki
ninkas turi pasirašyti, jog jis 
eis į kolchozą, ir jam bus ge
riau, jei jis pasirašys. Juri ir

aš žiūrėjom pro šalį. Kai dide
li ponai baigė skaityti, ūkinin
kas pakratė galvą- Jis buvo 
toks milžinas kaip Ir jo sūnus 
ir turėjo plaukus visai baltus. 
“Aš to nedarysiu”, jis sakė. 
“Jei nepasirašysi, tai turėsi ke
liauti į Sibirą”^’sakė‘viėnas iš ■ 
rusiškų ponų. Ūkininkas pasi
žiūrėjo į sūnų, ir .tas pasakė: 
“Nesirašyk”. Tada kitas rusas 
linktelėjo milicininkams, ir 
tie ėmė ūkininko sūnų mušti 
šautuvais, kol jis parkrito. Ta
da ūkininkas popierj pasirašė, 
o rusai jam draugiškai paplojo 
per petį. “Tu geras ir protin
gas vyras”, sakė jie. Paskui jie . 
su milicininkais išėjo ir išsine
šė parašą. Juri ir aš tyliai taip 
pat išslinkom. Kai sugrįžom į 
Rastoje, Juri nuėjo į restora
ną. Ir aš su juo. Mes išgėrėm, 
ir storasis įgulos komendantas 
taip pat gėrė prie kito to pa
ties stalo galo. Jis mums pasa
kojo, kad tą dieną visoj Lietu
voj buvo renkami parašai ir 
kad daugumas ūkininkų pasi
rašę. Juri nieko į tai neatsakė 
m tolia.u gėrė. Labai vėlai pa- 
rėjom namo ir įslinkom, kad 
matka neišgirstų. Bet ji išgir
do Juri parėjus ir neleido jo į 
lovą, nes jis buvo girtas. Ta
da jis .atėjo pas mane į lovą. 
Pagulėjęs kurį laiką, jis ir sa
ko: “Jeigu rusui liūdna, jis ge
ria”. —

Nepraėjo ketvirtis metų, lie
tuviai turėjo jau kolchozus.

Bet didesnieji ūkininkai nepa
sirašė, nes jie norėjo būti lais
vi. Storąjį komendantą tatai 
labai pykino. Kai tik pavasa
ris išauš, paims juos už apy
kaklės.

Sykį grįžtame su Juri iš 
kaimo į Rasleje, ir jau buvo vi
sai tamsu. Staiga girdim šunis 
lojant ir šūvius. Mes važiuo
jam labai atsargiai. Kai buvom 
pagrindinėj gatvėj, matau ru
sus kareivius stovint priešais 
namą, kuris priklauso stam
biam ūkininkui; jie švysčioja 
lempom 'aplinkui ir kažką gar
siai kalba. Juri sustojo ir gar
siai paklausė, kas yra. Karei
viai nespėjo dar atsakyti, stai
ga storasis komendantas išsi
veržia iš trobos, su juo pora 
kareivių, kurie 
reivių, kurie , .

Komendantas išgirdo Juri 
balsą ir atėjo prie mūsų veži- 
ifio.

“Vyriausybės įsakymas, — 
kalbėjo jis; ir aš pastebėjau, 
kam jam tai nemalonu. — Sv
irnam visus ūkininkus, kurie

bus, brolyti”, pasakė 
ir priėjo visai arti.

NauJIeBM balandžio 21 atsi
liepė į tek kad Amerikos Lie- 

’ tuvių TaSranė Sąjunga (AL- 
TS) sumanė Washingtone pa
minėti karaliaus Mindaugo vai
nikavimo 700 metų sukaktį. 
Savo susirūpinimui nurodė du 
pagrindus: viena, kad žmonės 
nesumaišytų ALT Sąjungos su 
ALTu (vadinasi, nepalaikytų 
tai reikalu, organizuojamu vi
sų lietuvių); antra, kad demo
kratinei Amerikai lietuviai ne
pasirodytų monarchistai. “Nau
jienose" rašoma: "Monarchijos 
idėja Amerikoje nėra populiari, 
ir tai senos praeities dalykas... 
Kadangi Lietuvos ateitis pri
klausys nuo didžiųjų demokra
tijų paramos, tai reikla steng
tis gauti jų simpatijų, paro
dant, kad lietuvių tauta yra su
brendusi demokratiškai valdy
tus. Tam faktų tenka ieškoti ne 
viduramžiuose, o dabartiniuose 
laikuose.”

“Naujienas” cituodamas ir 
joms pritardamas, “Draugas” 
balandžio 22 suabejoja taip 

• pat dėl reikalo rengti tokį mi
nėjimą ir dėl rengėjo titulo. 
Jis rašo: “...karaliaus Mindau
go krikšto sukaktis buvo mini
ma 1951 metais. Tuo pačiu

DIENOS VEIDAI

Vienas ūkininkas, pasiūlytas 
stoti į kolchozą, atsisakė, pa
reikšdamas. kad jis valstybei 
bus naudingesnis, nestodamas 
į kolchozą. Po kurio laiko jis 

■ gavo įsakymą pristatyti duok
lę, kuri buvo nustatyta trigu
bai didesnė, negu paskutiniais 
metais, ūkininkas jokiu būdu 
negalėjo pristatyti visko, ko iš 
jo buvo reikalaujama. Tada jis 
buvo suimtas.

Po kelių savaičių jis grįžo 
ir savo artimiesiems pasakojo, 
kad buvo kankinamas ir muša
mas, be to, verčiamas prisipa
žinti, jog į kolchozą nenorėjęs 
stoti todėl, kad bendradarbiau
ja su partizanais ir. įstojęs, 
kolchozam negalėsiąs jų remti 
maistu. Tačiau ūkininkas šių 
kaltinimų neprisiėmė. Buvo 
tardomas naktimis. ^Tardytojai.

norėdami išgauti iš jo prisipa
žinimą, mušė jį visa jėga į 
veidą ar krūtinę arba po krūti
ne. Tam buvo panaudojama 
kumštys arba sunkios rašali
nės, buvusios tardytojo kamba
ryje. Buvo net kelis kartus 
grasinta jį nušauti. Paskui bu
vęs uždarytas karcerio. Prieš 
tai jam buvo liepta išsirengti 
nuogam, ir visai nuogas turėjo 
išbūti tris paras šaltoje ir drėg
noje vienutėje. Valgyti duoda
vo tik du kartus į dieną, bet 
tai buvo tik dvokiastis vanduo, 
kokio jis net savo gyvuliams 
neduodavo gerti. *

Nežiūrint kankinimų ir mu
šimų. šis ūkininkas neprisipa
žino jam primetamų kaltini
mų. Jis buvo Įsileistas, grįžo 
labai išvargęs, susirgo ir netru
kus mirė. tPLB Vok. Inf.)

rašo, kad simpatijų demokrati
jose galima nustoti, prisime
nant savo tautos praeitį. Iš tik
rųjų, jei kitos mažosios tautos 
turėtų tokią praeitį, kaip Lie
tuva, jos eitų su ja visur, net 
ir į VVashingtoną, nebijodamos 
ko nors papiktinti.

Argi JAV demokratijos pasi
piktinimu reikia suprasti tą 
valstybės sekretoriaus Dulles 
telegramą, kurią jfe atsiuntė 
vasario 16 proga ir kurioje jis 
pilsimi nė, kad šie metai yra ir 
Lietuvos valstybės 700 metų 
sukaktis?

Praeities karūnacijos prisi
minimas gali būti panaudotas 
vienam dar ir šiandien neišny- 
kusiam argumentui prieš Lie
tuvą suniekinti — kad esą Lie
tuvos valstybė tai tik konjunk
tūros dėka iškilusi keteriems 
metams valstybė, ir nenuosta
bu, kad ji vėl išnykus... Ne
svarbu, ar tai karūnacijos mi- ' 
nėjimas ar krikšto minėjimas, 
svarbu, kaip jis būtų panaudo
tas dabarties Lietuvos reika
lui.

Kitas reikalas dėl rengėjo. 
Jei viena organizacija imasi 
rengti — jos reikalas; negi ją 
barsi už iniciatyvą. Bet, aišku, 
būtų geriau, jei demonstracija 
Lietuvai būtų kuo didesnė ir 
visų lietuvių vardu surengta. 
ALTas tam ir yra, kad jame 
būtų suderinti, sutarti politi
niai bendro pobūdžio žygiai— ’ 
ar jie rengiami visų ar vienos 
grupės vardu.

Jei teisinga yra žinia, kad 
šiemet ir ALT rengsiąs kongre
są Chicagoje, tai ima baimė, 
kad jėgos gali susikaldyti tarp 
Washingtono ir Chicagos. O 
geriau būtų viena didelė de
monstracija, negu dvi blan
kios.

storulis
“Sibiras, kas daugiau!” Paskui įkartu buvo minima ir jo vai

nikavimo ir taip pat Lietuvos 
valstybs įkūrimo 700 metų su
kaktis. Tad ar bevertėtų kar
toti? Pagaliau, jei toks pakar
tojimas būtų reikalingas, ko
dėl nepavesti jį vykdyti JAV 
Lietuvių Bendruomenei? Juk 
tai jos -sritis.”

Dėl to gąsdinimo monarchi
ja... Kadangi viena iš didžiųjų 
demokratijų yra Anglija, o ji 
jau metai rengiasi iškilmingai 
karalienės Elzbietos n karūna
cijai, tai iš jos, įjagal "Naujie
nų” išvedžiojimus, nereiktų 
simpatijos ieškoti. Nereiktų 
simpatijų ieškoti nei Belgijoje, 
Olandijoje, Danijoje, Norvegi
joje, Švedijoje... Liktų gal būt 
“demokratiška” Sovietų Są
junga, Jugoslavija, Ispanija...

Bet palikim tai humoro, 
juokų laikraščiams. Tegul jie

jis ėmė keiktis, kad jam ištrū
kęs ūkininko sūnus. Tikriausiai 
jis įstojęs ir nudūmęs pas par
tizanus, ir tikriausiai partiza
nai mėginsią visus ūkininkus 
išlaisvinti, kuriuos jis pagal vy
riausybės įsakymą suėmė.

(Bus daugiau)

VYRAS, KURIS NETURI LAIKO
Jis neturi laiko studijuoti, 

neturi laiko pasivaikščioti, ne
turi laiko sirgti nei gydytis; 
neturi laiko, rodos, nei gyven
ti. Bet jis ir gyvena, ir studi
juoja ,ir j kalnus kopia, ir ku
petas raštų prirašo, ir šimtus 
susirinkimų apibėga,o kai tele
foninius pasikalbėjimus į savo 
užrašus sužymi, tai kai kam 
nuo jų daros net šilta.

Laiko jis neturi, nes aprėpęs 
tiek daug sričių, kad vienam 
žmogui sunku pakelti. Bet vi
sas sritis jis atakuoja, nes jis 
didelio veiklumo, didelio užsi
spyrimo, dar didesnio entuziaz
mo, veržlumo ir net bravūros 
žmogus.

Nors jo sveikata neatsigau
na nuo bombos dūžio karo me
tu, jam užtenka entuziazmo 
kelioms sritims. Jis eina per 
mokslus: baigė itališka gim
naziją, 1937 baigimo egzami
nus -išsilaikė Mariampolėje; 
vėl grįžo į Italiją ir ėmėsi To- 
rine filosofijos bei gamtos 
mokslų. Prasidėjęs karas sve
timšalį turėjo internuoti Sici- 
lijbs saloje. Bet koks ten inter
navimas, jei ten netrukus jį 
paskyrė gamtos ir fizikos dės-

raVUKI.NAMK! VARTAI I LAIKYK” - tom iod in» nmrtimi išrašė ant pninpinėi Panm,.n>m. kur 
parvyknta Mitrintieji M*junKlnlRku belaisviai. Para *a motu Jm M lota.

tytoju licėjuje ir technikos in
stitute. Tik jo būta nenaudėlio 
valdžios akimis žiūrint — jo 
lepteltas žodis prieš fašizmą ir 

. nacizmą atidarė jam vartus į 
lagerį. Aliaritų bombos, užuot 
jį išlaisvinusios, sunkiai bom
bardavimo metu sužeidė. O 
kai aliantai išsikėlė į Siciliją, 
jis jau buvo nugabentas į šiau
rės Italiją. Ten po kiek laiko 
jam vėl teko profesoriauti sa
leziečių universitete; ten dėstė 
filosofiją ir buvo asistentas 
prie eksperimentinės psicholo
gijos katedros. Su entuziazmu 
jis puolėsi ir ? mineralogiją, ir 
kapstė kalnus ir kalnų papė
des; to entuziazmo išdava —jo 
rinkinių esą Catanijos techni
kos instituto gamtos mokslo 
muziejuje.

Tik nuo 1946 paliko jis mo
kinius ir mineralus ir atvyko į 
Romą. į šv. Kazimiero kolegi
ją, kad pats mokytųs. 1949 jis 
jau kunigas. Bet ir kunigas 
būdamas, toliau eina sociologi-. 
jos mokslus.

Su tokiu pat entuziazmu jis 
puolėsi į visuomeninį- darbą, 
karo metu traukdamas lietu
vius iš vokiečių kariuomenės 
ir juos nuslėpdamas pas italus, 
po karo organizuodamas lie
tuvius studentus ir jų reikalais 
landžiodamas į valdžios įstai
gas. O jau nuo 1940 metų la
biausiai įniko į spaudą. Jis atei
na į italų laikraščio redakciją 
su gatavu jau straipsniu, pa-

rašytu kuo sensacingiau, kuo 
autoritetingiau. Jis žino, ko 
reikia italui skaitytojui. Jis 
ateina į Pilietinį Komitetą pas 
jo šefą prof. Gedda ir pateikia 
planus, kaip jis gali pasinaudo
ti italų rinkimams lietuviška 
medžiaga prieš komunizmą. Ir 
bolševikų žiaurumai Lietuvoje 
eina milijonais paveikslų ant 
sienų, milijonais skaito straip
snius apie Lietuvą spaudoje.

Jo propagandiniai nuopelnai 
buvo tada pastebėti ,ir kai 
Vykdomoji Taryba rinko 1946 
labiausiai nusipelniusius Lietu
vos propagandos reikalui, ji 
atrinko Vokietijoje Čiurlionio 
ansamblį, ir iš individualių pa
stangų pirmoje vietoje buvo į- 
vertintas anas vyras Italijoje 
— kilęs iš Suvalkijos lygumų, 
kun. Vincas Mincevičius, ku
riam tada tebuvo 30 metų.

GYVENIMAS TRUPUTĮ 
BRANGSTA

New Y orkas. — Darbo Sta
tistikos Biuras pranešė, kad 
pragyvenimo minimumas kovo 
viduryje buvo pakilęs 2—10%, 
palyginti su vasario mčn.

Dabar dienos žmogum jį pa
darė Italijos krikščionių demo
kratų suvažiavimas, kur jis tu
rėjo didelį pasisekimą kaip 
Lietuvos giminiškos organiza
cijos atstovas. Dar daugiau 
dėmesys į jį nukrypo, kai jis 
atsistojo besiorganizuojančios 
bendruomenės prieky ir ėmėsi 
iniciatyvos rengti Vasario 16 
minėjimą.

žmogus, kurio kišeniaus vi
dus skylėtas ir gal būt drabu
žis nudėvėtas, pasirodė mokąs
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mentarų, ministerių aukštybių, 
prie tų, kurie sudaro italų gy
venimo viršūnes; mokąs lai
mėti jų pasitikėjimą; mokąs 
lietuvišką reikalą padaryti jų 
reikalu. Jų akyse Mincevičius 
yra populiariausias iš lietuvių, 
ir jo patarnavimai italų įstaigo
se lietuviams pasirodo labai 
sėkmingi.

Šitame visuomenės darbe ir 
tarnavime Lietuvai Mincevičiui 
daug ko trūksta, bet labiausiai 
jam trūksta laiko. Ir jei jis ra
šys laišką, tai jis iš anksto at
siprašys už laiško netobulumus, 
nes jam laiko maža. Jei Mince
vičiui visuomeniniame darbe ko 
galėtum pageidauti, tai labiau
siai — kad savaitė turėtų bent 
astuonias dienas.

“Darbininko” Administracijoje 
galima gauti šių knygų:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. — 
Nelo Vian, SV .ANTANAS PADUVIETIS, 

vertė A. Vaičiulaitis, 145 p.
Prel. P. M. Juras, PRANAŠYSTE APIE 

PASAULIO PABAIGĄ, 110 p.
V. Augustinas, TĖVYNE LIETUVA, — Lietuvos 

vaizdų albumas.
V. Biržiška, VYSK. MOT. VALANČIAUS 

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI, 100 p.
Axcl Munthc, SAN MICHELE KNYGA, I dal., 325 p. 

” ” ” II dalis, 308 p.
S. Kolupaila, NEMUNAS, 237 p.
I. Simonaitytė, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS

437 p. $3.50
G. Da Fonseca, MARIJA KALBA PASAULIUI, 264 p. 2.00 
LIETUVIŲ ARCHYVAS. Bolševizmo Metai. 150 p. $3 00
H. Mačiulytė-Daugirdicnė, TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00 
A. Tyruolis, KELIONE, 126 p. ,
J. Gailius, SUSITIKIMAS, 155 p.
A. Gervydas, UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, 211 p.

DARBININKAS
680 BliSHWICK AVĖ.. BROOKLVN *1. N. V.

$1.50

$1.00

$1.00

$5.00

1.(0
2.30
$2.50
$2.50

$1.20
$1.50
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyt! straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbime turini 
Ir kajbu redakcija neatsako.

Prezidentas pasielgia nedemokratiškai

Vyčiai šiemet mini savo 40 
metų sukaktį. 1913 metais ba
landžio 27 ir 28 įvyko jų stei
giamasis susirinkimas šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijo
je. Lawrence, Mass. Ten taria 
gyveno Mykolas Norkūnas, 
nuo Valkininkų’ kSęs dzūkas, 
kuris jau anksčiau kėlė mintį 
organizuoti letuviškąjį jauni
mą Amerikoje. Tą patį mintį 
kėiė taip pat kun. F. Kemėšis 
ir kun. A. Kaupas, šiandien 
net sunku pasakyti, kas iš jų 
pirmasis aitkreipė dėmesį, kad 
jaunimas nebetelpa į suaugu
siųjų draugijas, kurių jau bu
vo geras spiečius įsteigtas. My
kolas Norkūnas tai minčiai į- 
gyvendinti daugiausia skyrė

Kai prezidentas sulaužo konstituciją* vadinasi pasielgia ne
demokratiškai, jisai arba nušluoja kitus ir tampa diktatorium 
arba pats pavaromas iš pareigų, kad užleistų vietą kitam. Istori
joje yra buvę vienaip ir kitaip, bet su Amerikos prezidentu Jef- 
fersonu atsitiko ne taip, kaip kitur: už savo nedemokratišką 
žingsnį jis buvo išrinktas pasėdėti Baltuose Rūmuose dar antrą 
terminą.

Pirmą kartą jis atėjo į aukščiausią valdžią 180Lm., antrą kartą 
kone su ovacijomis jį išrinko 1805 m. Tarp jų įsiterpia 1803-ji me
tai, pažymėti bakšt'erėjimu į konstituciją — nedemokratišku 
Lou sianos pirkiniu. Pirkimo aktas, vadinamas sutartimi, buvo 
pasirašytas su Prancūzija jos sostinėje Paryžiuje 1803 m. balan
džio 30 d. Vadinasi, po dienos kitos sueina lygiai 150 metų tam 
Jeffersono “nusikaltimui”, nes pirkinį jis suderėjo ir už jj su
mokėjo 15 milijonų dolerių, negavęs pilno Kongreso pritarimo. O 
be Kongreso tanios valstybės teritorija negali ne tiktai sumažė
ti (jei karu neatplėšiama), bet negali ir padidėti. Jeffersonas ją 
padidino savo atsakomybe visu šimtu milijonų kvadratinių mylių. 
Dėl tokio daikto, jam rodės, galima su konstitucija kiek ir apsi- 
lenUti, nes neapsilenkiama su viso krašto gerove. Be to; ir rei
kalas buvo degantis: galima buvo tik tuojau laimėti arba pra
kišti.

Napoleonas, pralindęs tuo metu pro prancūzų revoliuci'ą j 
pačias viršūnes, norėjo laimėti Jungtinių Amerikos Valstybių ne
utralumą kare su Anglija. Jisai tik prieš trejus metus (1800) 
buvo susigrąžinęs iš Ispanijos didelius žemių plotus į vakarus nuo 
Mississippi. Ispanijai jie buvo užleisti 1762 m. Kai vėl grįžo Pran
cūzijai, JAV susidarė nemažas pavojus: užstotas kelias j New 
Orleans uostą ir dar europinės valstybės, kuri mušėsi į d’deles 
imperijas. Bet tam reikėjo Napoleonui dar stipriai muštis su 
Anglija. Jei dar prisidėtų ir JAV, Napoleonas galėtų būti su
riestas, nespėjęs nė plačiau išsipūsti. Jeffersonas tuo ir pasinau
dojo: jis pasiūlė Napoleonui pirkti JAV neutralumą, o JAV iš jo 
pirks Louisianą. Abišalis susitarimas buvo padarytas Paryžiu
je. Jeffersonas pridėjo Prancūzijai dar 15 milijonų dolerių, mo
kėdamas už akrą po penkis centus, šiandien už tokią kainą ten 
akro žemės nenupirksi, o imant ginklu, dar daugiau kainuotų. 
Dabar ne tiktai žemė, bet ir karas yra labai pabrangęs.

Dabar toje pirktoje vietoje yra dešimts valstybių: Louisia- 
na, Arkansas, Missouri, Iowa. Minnesota. North ir South Dako- 
ta, Nebraska, Kansas. Oklahoma. Taip pat yra dalis Colorado. 
Wyoming ir Montana. Kas žino tų valstybių turtus ant žemės 
ir žemėje, tos žemės už jokius pinigus neparduotų. Napoleonas tai 
pardavė už mažus pinigus, nes ieškojo didelės garbės. Jo garbė 
praėjo, o Jeffersono “sulaužyta konstitucija” ir šiandien dar 
veikia.

savo jėgų bei darbo ir dėl to 
šiandien jis laikomas vyčių tė
vu.

Steigiamasis susirinkiAus 
Lawrence

Pirma jame susirinkime dau
giausia praleista laiko besvar
stant naujai organizac jai pa
ruoštus įstaitus. Jų projektą 
buvo sudarę M. Norkūnas, S. 
Bugnaitis ir J. Vaitekūnui, da
bartinis Providence lietuvių 
parapijos klebonas. Dvi dienas 
įstatai buvo svarstyti, pirmi
ninkaujant kun. A. Jusaičiui, 
Lasvrenco lietuvių parapijos 
klebonui. įstatai r.umatė i'c’k- 
ti jaunimą i kuopas, kad jis la
biau suartėtų, organizuotai 
vc’ktų ir ugdytųsi aiškiai ka‘a- 
likilhoje bei lietuviškoje dva
sioje. Pats susikūręs mišrią 
taittiniv atžvi’giu š~Imą. M. 
Norkūnas ture b dar minti ra
ginti jau ‘'imą tos klaidos nebe
kartoti. Steigiama ai jaunimo 
organizacijai buvo parinktas 
“Lietuvos Sakalų” vardas. bot 
vėliau: pakeistas į “Lietuvos 
Vyčių.”

širmoji kuona įsteigta 
Brocktone

Pirmoji vyčių kuopa vis dėlto 
buvo suorganizuota ne Law- 
rence, o Brocktone, kur bū a 
daugiau jaunimo ir kur vasa
ros atostogų metu pa įvykdavo 
šroektenietis klierikas Pr. Vir- 
mau kis (nuo Luokės k lęs že
maitis), gyvai domėjęsis jau
nimu ir mielai su juo dirbęs. 
Jis Brocktonui ir nuskynė pir
mos kuopos garbę, o pradėjęs 
klebonauti Lavvrence ten 1917 
m. irgi suorganizavo vyčių 
kuopą, bet ji buvo jau 78. Va
dinasi. per 4 metus ir tai Di

džiojo karo metu vyčiai stip
riai išsiplėtė. Dar po ketvertų 
metų, kai buvo sušauktas Law- 
rence vyčių seimas, jau buvo 
103 kuopos su. 4655 nariais.

Judrūs ir paslaugūs
Vyčiai pasidarė populiarūs 

visoje Amerikoje. Jų seimai 
buvo gausūs ir turiningi —tik
ros Amerikos katalikiškojo 
jaunimo manifestacijos ir dai
nų šventės. Parapijose jie bu
vo taip pat labai judrūs ir pa
slaugūs katalikiškam ir tau- 
t'škam darbui. Jie vaidino, po
sėdžiavo ir iškylavo, rinko au
kas Lietuvai, ramstė bažnyčių 
ir mokyklų statymą, davė vi
są eilę žymių katalikų veikėjų. 
Su Lietuva turėjo užmezgę
glaudžius ryšius. Pavasarinin
kams buvo pasiųstas atstovas 
Matas Zujus, dabartinis “Gar
so” redaktorius, o generolui 
Žukauskui — aukso kardas, 
laisvės gynimo simbolis.
Naujausia kuopa Portkmde
Šiandien vyčiai yra sumažė

ję, bet nemirę, kaip kas many
tų. šiais sukakties metais į i- 
kūrė dar viena kuopa, 137-»toji, 
ir tai tolimoje Oregone valsty
bėje, Portlando mieste. Su
kakties metams tai yra džiu
gus reiškinys.

Norėdami ir daugiau mūsų 
skaitytojams patiekti žinių, 
kaip vyčiai rengiasi tai sukak- 
č ai, užkalbinome dabartinį vy
čiu pirmininką Al. Wesey-Va- 
siliauską iš G.eat Net k, L. I. 
Atsl’a'kęs į “Darbininko” re
dakciją, jis mielai papasakojo, 
apie pasireng’mo darbus.

Jubilie'tnis Kongresas 
Bostone

Jubiliejinis Kongresas šau
kiamas Bostone. Jis truks tris 
dienas — rugsėjo 28, 29 ir 30 
d. Registrad’.ja užims dar ket
virtą dieną’-^ftigsėjo 27. Po- 
sėdižai vyks Statler viešbutyje. 
Ten bus ir iškilmingas banke
tas su prakalbomis ir menine 
programa. Vieną popietį numa
toma iškyla j Lawrencą, kur 
yra pala dotas M. Norkūnas ir 
kur yra įvykęs pirmas steigia
masis susirinkimas. Jei oras 
bus palankus, galimas daiktas, 
kad parapijos panke. vadina
moje “Palangoje”, bus galima 
suorganizuoti jaunimo vakarą 
gamtoje. Be to, vieną dieną 
numatoma praleisti Mariana- 
polyje (Thompson, Conn.), tė
vų marijonų vedamoje kolegi-

joje kur bus apskričių va
dams kursai.

Kongresą priima veikli So.
Bostono vyčių kuopa. .Ji jau 
dabar gyvai dirba, kad Kong
resas kuo geriausiai pavyktų. 
So. Bostono lietuvių šv. Petro 
bažnyčioje bus ir pamaldas ry
tais. Tuo rūpinasi vyčių dva
sios vadas kun. A. Kontautas.

Lietuvos Vyčių istorija
Sukakties proga taip pat .. . 

rengiamasi išleisti specialų 
‘Vyties” numerį. Dar nėra 
griežtai nusistatyta, ar jis bus 
Išleistas prieš ar po Kongreso. AL w**y ’ 
. x - kas, Lietuvos VyčiuAntruoju atveju jame tilptų 

jau platus Kongreso aprašy-
(nukelta į 5 psl.) < -
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Kas tada tikė jo, kad artė ja dar didesnis ir baisus pavojus
Nesuklysiu manydamas, kad 

mums visiems daugiau ar ma
žiau žinoma, kas atsitiko Fati- 
moje 1917 m. Didieji Marijos 
apsireiškimai ir Jos' pranašys
tės buvo lyg primirštos, nes 
netikėta, kad gali kas nors pa
našaus įvykti. įsivaizduoti, kad 
barbarai XX šimtmetyje užims 
pusę pasaulio, kad Berlyne, 
Europos sostinėje, viešpataus 
azijatai, buvo mokytoms gal
voms per daug. Argi Versalyje 
nebuvo sukurta amžna taika, 
ar Anglija, Prancūzija nebuvo 
sudariusios glaudžios sąjungos, 
kuri užtikrino rytoiuArgi ne
buvo žinoma, kad bolševizmas 
vos nemiršta badu? Kas tada 
tikėjo, kad tai yra-rimtas pa
vojus?

Patinka kam ar nenat' nka, o 
mes visi kenčiame dėl to, kad 
pasaulis baudžiamas dėl nedo
rybių. Jų buvo pakankamai 
Rusijoj, jų buvo Europoje, jų 
pilna ir vakariniame pasaulyje, 
kuris paskutiniu laku pradeda 
spirtis bolševizmui ir rengiasi 
lemiamai kovai, šitai kovai 
moralinai ginklai labiau re "ka
lingi negu atominės bombos ir 
šarvuotos iki dantų armijos.

Marija 1917 m. gegužės 17 
d. pasakė: “...Dievas baus na- 
saulį, nes jis kelia karus, alkį, 
badą ir persekioja Bažnyčią. 
Visam tam sustabdyti prašysiu 
paaukoti pasauli nekaltai mano 
širdžiai, ir permaldavimo komu
nijos turi būti priimamos. Jei 
tie mano prašymai bus išpildy-

Kun. Longinas Jankus
Los Angeles, Cal.

ti, Rusija atsivers, ir tada bus 
taika.”

Šv. Tėvas Pius XII paaukojo 
Rusiją Marijos širdžiai. Mums 
šiandien reikia susirūpinti per
maldavimo komunijomis, šian
dien nebepakanka tik velykinės 
išpažinties ir komunijos. Mari
ja aiškiai pasakė, kad nebus 
taikos, iki Rusija nėatsivers, o 
o tam tikslui mums reikia daug 
perprašymo maldų.

Marija visada būdavo arti, 
kai tik žemės vaikus ištikdavo 
bėdos. Pirmaisiais persekioji
mų amžiais, klaidų šimtmečiais, 
protestantizmo laikais vis Ma
rija, vienur ar kitur pasirody
dama, sustabdė klaidų plitimą, 
nelaimes, karus. Ir dabar atėjo 
laikai vėl nukreipti į Ją akis.

“Paskutiniais laikais”, rašė 
šv. Liudvikas iš Montforto, 
“šv. Mergelė Marija turi su
žibėti labiau negu bet kada. 
Jos pasigailėjimas, Jos jėga ir 
malonė turi sušvisti visu 
skaidrumu. Per Jos malonę tu
ri atsiversti nusikaltusieji. Jos 
jėga turi priblokšti iškrypėlius 
ir sukilėlius prieš Dievą. Jos 
malonėje turi stiprėti drąsieji 
karžygiai, kurie aukojasi tiesai 
ir tikėjimui. Ji bus kaip šar
vuota armija, baisi priešams, 
kurie dėl laike stokos padvigu
bins savo pastangas sunaikinti 
gėrį ir tiesą”.

Fatimos įvykiai yra visai re
alūs ir skubiai paisytini:. Kon
krečias išvadas iš jų darant, 
mums reikia tuč tuojau pradėti 
Marijos reikalavimus vykdyti. 
O jie taCp paprasti: kalbėti 
kasdieną rožančiaus dalį ir au
koti jį už nusidėjėlių atsiverti
mą, ypač už Rusijos atsiverti
mą, pasiaukoti Marijos širdžiai 
(kiekvienas kunigas padės tai 
padaryti) ir eiti prie komuni
jos kaip galima dažniau.

Fatimos pranašysčių tikru-1 
mu šiandien abejoti jau nebe
galime. Jos patvirtintos paties ; 
gyvenimo įvykių, ne tik Kata
likų Bažnyčios autoriteto. Tų 
pranašysčių sūkuryje ir mes ....... 
patys esame. Gerai daro, kas 
aukojasi Lietuvos laisvės labui, 
veda kovą politinėmis priemo
nėmis už tautos gyvybę. Bet 
tto nepakanka, ir ne visi tą kovą 
sugebės vesti. Visi tačiau gali 
ir privalo paklausyti Marijos, , 
Jos prašymų, ir paskubėti juos \ 
vykdyti. Juk tai nesunku, juk 
tai daug mažiau, negu mes 
ryžomės, kai apleidom savo I 
mielą tėvynę. Gegužes mėnesį 
ten jau nebeskamba litanijos, 
nesirenka jaunimas vakarais 
pas kaimyną Marijos giesmėms 
garbinti, nekvepia ievos ties 
Jos paveikslais pirkiose.

Mūsų širdis belieka Marijos 
šventovė. Kraštas, kuriame gy
vename, yra dabar mūsų pir
kia. Pašvęskime juos maldai ir 
pasiaukojimui už Rusijos atsi
vertimą ir už taiką.
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Pasibaigia pamaldos, ir žmo 
nes išsilieja į šventorių, į gat
vę. Maišosi ir mirga, sveikinasi 
ir klega ,o aš skubu. Apeinu 
aikštes, žmonių būrius, bet jos 
nerandu. Mieste skamba muzi
ka. Dūdų orkestras groja ir 
sveikina Velykų.

Mane užpuolė draugai, kodėl 
jų“ nelankiau. Ir ką turiu sa
kyti, juk kiekvieną vakarą ėjau 
pas juos ir nepasiekiau — jos 
nesuradau. Ir nūnai, ištrūkęs iš 
jų kalbų ir džiaugsmo, suku 
namo.

Saulė plėšte plėšia langus. 
Kaip ugninis sriautas p puola 
į grindis, išsitiesia lyg šilkinės 
vėliavos. Tai šio ryto saulė! 
Jos spindulių pilnos gėlės — 
tiesiog varva nuo lapų. Einu iš 
kambario į kambarį, švaru 
švaru; rodos, dulkės nerasi. 
E-u vienas — niekas dar ne
grįžo iš bažnyčios — ir man 
gera šią valandą. Nors pripildė 
mane liūdesys, nerimas, bet ty
la skamba lyg švelni muzika 
Ji škleidžila naujus planus, ką 
nūnai darysiu. Taip negaliu pa

likti Kristinos.
I kiemą įklega visas būrys. 

Pirmas įeina Songaila. L riks
mas meta papirosą ir sveikina 
mane. Už jo šokte įšoka Onutė. 
■Puolasi prie manęs, sumirksi 
ir juokiasi, paskui puolas prie 
kitų Ir visus bučiuoja. Iš sun
kių žiemos drabužių išsivelka 
dvi seserys Songailaitės. žiba 
jų šilkas, jų apvalūs veidai ir 
rankos. Nusilenkia pagal seną, 
kažkur dvare matytą paprc'iį, 
ir pasilieka su šypsena. Ga
liausia praveria duris Puško- 
rius, ūkininkas su kiškio api- 
kakle. Jis dar slenkstyje susto
ja ir juokiasi, kur muzika, kur 
dainos, kur jaunimėlis, čionai 
susirinkęs. Žinau, kur jis taiko, 
ir pagalvoju: tai ars, akės ir 
sės jo liežuvlis. Teks, atsilai
kyti.

Mama rimta ir iškilminga, 
kaip posmas šio ryto giesmės. 
Ji sveikina visus ir kviečia pus
ryčių. Onutė to ir telaukė. Ji 
tuoj praveria duris, nusilenkia 
rausdama. Ji nori parodyti, 
kaip papuošė stalą. Visi stabte

li prieš sukrautas gėrybes ir 
linksmai suklega. Kumpiai, py
ragai. margučiai. Stalo vidury
je sužėlę avižos, o tarp jj — 
Velykų avinėlis laiko vėliavė
lę. Aplinkui — jokios kėdės. 
Kaip anie žydai, išeidami iš E- 
gipto, taip ir mes turime sta
čiom valgyti šios šventės pus
ryčius prie Velykų avinėlio.

Mane pastato stalo gale. 
Taip, aš šiuose namuose šian
die vyriausias vyras Iš mūsų 
giminės. O kaip nenoriu, bet 
žinau, — niekas nepakeis ma
mos. Turiu kalbėti maldas ir 
visus mūsų namų vardu pasvei
kinti. Prieš šiuos ūkininkus 
jaučiuosi ' lyg vienmarškinis 
vaikas, o turiu stovėti jų prie
kyje.

Kalbu, sveikinu ir linkiu 
džiaugsmo. Ir tą valandėlę a š- 
kiai matau Kirstinos veidą, gir
džiu jos žodžius. Juos kartoju: 
prisikeikime iš melo ir apgau
lės ir susjtikime tyrom širdim. 
Kai matau jos veidą, mano 
kaiba išsilygina, nebedreba 
balsas, ir jaučiu, kaip visus pa
gaunu ir nuteikiu. Baigiu. Pir
moji sukasi Onutė!

— Tikras kunigas! Pamoks
lininkas!

Mama‘ją sudraudžia akių 
žvilgsniu, kam 7 pasitraukė 
nuo stalo, kam ji renka kasdie
niškus žodžius, juk dar nepasi
dalyta kiaušinių bičiulystės 

vardan. Onutė vėl grįžta į savo 
vietą, ir tik tada mama, su- 
piausčius kiaušinį, neša prie 
kiekvieno ir dar kartą sveiki
na.

— Gyvenkime Viešpaties ra
mybėje, — ji kartoja kiekvie
nam.

Vos ji grįžta į savo vietą, 
kaip Puškorius, pripildęs stik
lus, pasiūlo išgerti. Pjaudamas 
kumpį, jis vėl klega:

— Tai tu, Aleksį, tikras pa
mokslininkas. Maniau, kad 
reiks verkti, taip pradėjai grau
denti. Gal stosi į seminariją, 
dabar pats laikas. Mergina iš
teka, o kas rtau belieka — į se
minariją, į kunigus.

Pasigauna šį sakinį ir visi 
kartoja, išverčia ir pagražina, 
dar užpila stikliuką, uždeda 
krienų. Net ir mama pritaria, 
kad tik į kunigus. Onutė net 
šokinėja:

— Štai kaip atsiranda pa
šaukimai!

Neišlaikau ir atsikertu:
— čaižot mane, tad išklau

sykite antro pamoikslo. Gyvenu 
aš jūsų tarpe, o čia — jei ves
tuvės, tai turi būti ir piršlys. 
O man niekas nepirsliavo. Gali 
takus praminti, bet paskutinį 
mazgą turi sumegzti*kitas. Sa
kysim, Stanislovai, — krei
piuos į Songailą. — tamsia 
daižnai lankaisi ir čia ir jos na
muose, tai kodėl nepiršliavai.

Būčiau nupirkęs Kaune geriau
sius batus — dovaną piršliui.

Songailos kaktoje įsibrėžė 
raukšlelės. Jis supranta, kur 
aš taikau. Onutė tuoj atsuka į 
jį savo ugnį.

— Sakykite, kodėl nepiršlia
vote, arba skandinsime stikle
lyje.

— Kaip čia pasakius, — pra
deda susierzinęs Songaila, — 
ar ji pačiam tinka, juk ir me
telių šiek (tiek turi.

— Žinoma, šešiasdešimt su 
kaupu, — įsiterpia Puškorius.

— Tiek daug tai nė, bet ji 
kokiais metais jaunesnė. Be 
to...

— Be to, viena akim, viena 
koja ir tikra ragana, — tęsia 
toliau Puškorius.

— Ką čia viską ir iškalbėsi, 
—susigaudo Songaila, kad visi 
groja nesuderintais smuikais, 
— ji jam netinka, tad <Ir išger
kim!

— Rimčiausia kalba! —tvir
tina Puškorius. — Išgerkim!

— Ko čia pristojote prie 
Aleksio, tartum merginų nebū
tų pasaulyje.— Jų sus rasi, tad 
,reikia džiaugtis, jei kuri ište
ka — įsiterpia vyresnioji Son- 
gailaitė.

Puškorius vėl pasigauna jos 
kalbą, vėl kels kartus apver
čia ir tada nukrypsta į rimtės 
nius dalykus r- į pavasario sė

ją, į galvijus ir miškus.
Užvalgę' jie geria arbatą, 

vaikšto po visus kambarius. Aš 
nieko niekam nesakęs išeinu. 
Jie net nepastebės, kur dingau. 
Aš tik trumpam — per kelią, 
pas Kristiną.

Užeiti taip patogu, šiandien 
visi užmiršta barnius ir nesan- 
taikas, lankosi vieni pas kitus. 
Išlipu per tvorą, kaip ir seniau. 
O jei bus jos sužiedotinis? Ką 
aš tada sakysiu! Ne, jis turi 
savo draugus ir namus. Jo tik
riausiai nebus.

Einu į virtuvę. Beldžiuos, 
bet niekas neatsako. Jie kituo
se kambariuose. Praveriu du
ris. Jie linksni klega ir, manę 
pamatę, nutyla. Taip, sėdi Jo
nas,* jos sužieduotinis. Jis net 
pakeltą stiklą pastato. Kristi
na parausta, jos akys sublizga. 
Lyg didžiai įpykus ji kelias nuo 
stalo, bet tėvas sulaiko ir 
pats pašoka:

— Aleksiuk, eikš arčiau. 
Koks džiaugsmas, kad tu atė
jai! Duokš ūsą. Velykos!, Kai
mynai esame, mūsų arkliai šo
rtus trina, vištos ir (žąsys su
sibėga, o mes — žmonės...

— Sveikas, A lėksi. — tiesia 
ranką Kristina ir šypsosi. — 
labai malonu, kad tu užėjai pas 
mus, nėpasididžiavai.

Užstalėje atsistoja Jonhs, pa
sitempia švarką lyg karininkas 
uniformą.

— Mes iš kalbų tikriausiai 
vienas kitą pažįstame, — taria 
jis kietu plieniniu balsu.

— Jūs mane gal ir pažįsta
te, bet aš jūsų tai ne.

— Ak, sėskite greičiau, — 
įsiterpia tėvas. — Jis — Jonas, 
geras žmogus. Rytoj atiduodu- 
jam savo dukrelę...

— Mes su Kristina apie jus 
daug kalbėjome. Ar ne taip, 
Kristina?------ įsiterpia Joną*.

Ši tyli ir kažką galvoja. Tė
vas peržvelgia visus.

— Aleksiuk, tu mokaisi ir 
mokaisi ir pas mus neužeini. 
Na, rytoj siek knygas akmeniu 
kaip baravykus ir su saule pri- 
šistatyk! Šoksim, dainuosim, o 
kas mums jauniem! —jis brau
kia ūsą ir juokiasi.

— Būtų madonų, kad daly
vautume! mūsų pulke. — veda 
ramiu balsu Jonas. Jis laikosi 
gražiai, tvarkingai. Jis net pa
triktų man, jei nesėdėtų šalia 
jos. Greit jis suka kalbą kitur, 
pasiteirauja apie mokslus, mie
stą. pasiūto Išgerti ir sustoja 
prie politikos.

Tada aš pakylu. Man daug 
kur reikia užsukti. Visi tai 
supranta. Tėvas įraudęs atsis
veikina, o Kristina taip vikriai 
apsisuka, kad man atidaro du
ris ir lydi. Mes pasiliekame tik 
dviese.

(bus daugiau)

i
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Atsiminimai apie Tumą-Vaižgantą (!) - kan. m. Vaitkus

MANE RAMINO VAIŽGANTAS
•Jau 20 metų sukako, kai ne

bėra mūsų tarpe to gyvojo si
dabro kamuolėlio Vaižganto. 
Redaktoriaus raginamas, su- 
gramdiiau savo atminties me- 
goje, ką berasdamas tenai. Ne
daug teradau, kadangi neteko 
man ilgiau apie tą brangų vyrą 
trainiotis. Bet gal šis tas bus. 
įdomu laikraščio skaitytojams.

Paskatino Kymantaitę
Prieš maždaug 60 metų 

Vaižgantas, kaip jaunas kuni
gas, veikė visai netoli mano tė
viškės, Gargždų, o aš nė žinote 
tuomet nežinojau, nes tebebu; 
vau pradžios mokyklos ir pir
mųjų gimnazijos klasių moki- 
niukas. Dvasine vyriausybė 
tiesiog apvaizdiškai laikė kun. 
Tumą ilgokai Žemaičiuose, pa
čiame Prūsų pasieny, kur jis 
galėjo sėkmingai gabenti bei 
platinti draudžiamąją literatū
rą, gaivinti tautinį susiprati
mą, o ir gerai susipažinti su 
žemaičių žmogum, jo kalba, jo 
gyveniniu, kas jam paskiau bu
vo taip naudinga Vaižgantui 
rašytojui. Tarp kitko, buvo jis 
vikaru Kuliuose bene pas kle
boną Vincentą Jarulaitį, kurio 
globoje augo seserietė mažytė 
Sofija Kymantaitė, busimoji

* rašytoja Čiurlionienė. Kun. Tu
mo įtaka neaplenkė nė jos ir 
jkvėpė jai lietuviškojo su-ipra- 
timo bei noro mokytis. Mokės 
ji kurį laiką ir Gargžduos ma
no tolimų giminių Urbonavičių 
namuose, kyr jos mokytoja bu
vo Julija Urbonavičiūtė, bai
gusi Vilniaus gimnaziją, didelė 
maldininke, vėliau ilgus laikus 
mokiusi vaikus Gargždų para-

kiš 'Tėvynės Sargą” ar “Kry
žių”. Ir savo generolui įpiršo, 
ir šis uoliai skaitė. Aš — ką 
besakyti. Tad ir radau kažko
kią prašmatnią pavardę “Vaiž
gantas”. Nė manyte nemaniau, 
kad kuomet teks tą Vaižgantą, 
gyvą Simano Daukanto raštų 
dievaitį, savo akimis išvysti. 
Manau, ta knygneiė buvo viena 
iš Tumo padėjėjų būrelio. Taip 
tatai, Vaižganto įtaka įsiskver
bė net į mūsų dvarininko na
mus.

“Pirmeiviškas”
Gyvą Tumą pirmą sykį pa

matyti, ir tai tik iš tolėliau, be
teko man Kauno Seminarijoj. 
Čia slankiojo, kaip kokie šešė- 
diai, apie kun. Tumą neaiškūs 
įtarimai, kad, girdi, jis esąs bis- 
kį “pirmeiviškas”. Tos paska
los, tur būt, buvo paleistos 
lenkomanų. Betgi ne vienas 
mūsų įgavo tam tikrų abejonių 
dėl visiškos Tumo ortodoksijos. 
Ir štai vieną dįęną beeinąs pats 

'tikras ir gyvas*'TSirSaš (pažin- 
ti buvo galima, kadangi buvo
me regėję kur nors jo atvaiz
dų). Beeinąs per Seminarijos 
sodelį, kur vaikščiojome, bene 
pas prof. kun. Skvirecką ar 
kun. Januševičių, ar pas abu
du... Tad štai tas ne visai išti- 
kimasis Tumas! Tad štai Ra p 
jis atrodo!... O atrodėTabai 
mielai: jaunas, judrus, gražia- 
veidis. kiek bežilstąs, bet gra
žiais plaukais (anuomet jis bu
vo kokių 35). Su tam tikru 
šiurpuliu žiūrėjau į tą sau įdo
mų žmogų, truputį kaip į ko

kį nepažįstamą, gal pavojingą, 
Jbct gražų vabaliuką.

Pagaliau pasirodė agniai 
lauktosios “Vilniaus Žinios”. 
Pirmasis dienraštis!.. Mes klie
rikai ėmėme jį skaityti, nors 
mums kartais jo kalba atrodė 
lyg kokia svetima — tiek daug 
naujų žodžių. Bet be egirt ap
sipratome. To laikraščio skilty
se ir Vaižgantą-Tumą susitik
davome. Mūsų pagarba jam ė- 
mė augti ir pasitikę jimas. Ėmė
me patys įsitikinti, jog velnias 
ne teks baisus, kaip kad tapo
ma.

Tumas dar be aplombo
Bet štai ir gyvą, ir iš arti jį 

galų gale išvydau, net pasi
šnekėti gavau! Mudu su Vladu 
Jurgučiu vieną vasarą ar rude
nį (1906 ar 1907), vaBiuodamu 
į Peterburgą ar grįždami iš 
ten, sustojova Vilniuje. Einava 
kažinkuria gatve. Ir štai vie
nose atdarose nedidelio namo 
duryse (nes buvo šilta) besto* 
vįs... Tumas’ Mudu, žinoma, 
tuoj jį pasveikinova, nusimau- 
damu skrybėles. Jis. turbūt, 
nugirdęs mudu lietuviškai šne
kant, kviečia užeiti. Ar ilgai su 
juo buvome ir apie ką šnekė
jome, dabar nebeatsimenu. 
Gan gyvas paliko man atminty 
vien dailus, mielas, poniškas 
veidelis, malonus nosinis bal
sas, drovi šypsena, kukli lai
kysena. Anuomet jis dar netu
rėjo to aplombo, kurį įsigijo, 
likęs kanauninku, universiteto 
profesorium, garbės daktaru, 
garbingu Lietuvos rašytoju.

(Bus daugiau)

Gruiioji Aukitaitija, kur gimė ir augo šviesus Vaižgan tas. Atvaizde* matome Linkmenų ežerą.
^■uotr. V. Augustino

Sakykite, ar tamsta pirmas gatvėj pasisveikinai?

pinėje pradžios mokykloje. Jau 
ir anuomet. Vaižganto paveik
ta, mažytė Kymantaitė buvusi 
“didelė lietuvė”. stengdavosi 
kalbėli grynai lietuviškai ir, 
patempusi nosytę,. sakydavosi, 
jei kas jai būdavę ne “prie

Pirmą kartą Vaižganto var
dą - kunigas Tumas — išgir
dau Liepojoj 1900 metais iš sa
vo gimnazijos kapeliono, mie
lojo kunigo Jono Visbato, Tu
mo bičiulio. Sirgau piktu bron
chitu — ir maniau gal jau tu
rįs džiovą. Kapelionas ramino, 
nurodęs kun. Tumo pavyzdį: 
jis taip pat sirgęs, ne t semina
rija laikinai turėjęs palikti, koi 
pagerėsiąs. Pp daugel metų 
Vaižgantas ap;e tai man.pasi- 
pa;akojo: turėjęs bene džiovos 
pradžią, lx?t pasigydęs, tik vis 
ir vėliau pasilikęs silpnaplau* 
tis. Plaučiais — pleuritu —jis 
ir mirti gavo: o gydytojai jį 
gydė nuo ko ten kito: tik po 
mirties, darydamas reikiamas 
injekcijas lavonui konservuot,____________
prof. Jonas Žilinskas susekęs' n-inr1- 29 <.

Iš kur buvo Vaižganto vardas

dies”: neturiu prie to patempi
mo! (nie mam pociągu — tai 
manęs netraukia).

M meta* tari mirė kan. Juosta Tumas-Vaižgantas.

Kaip į gyvenimą prasimušti? 
Ne vienam tas klausimas galvą 
kvaršinu Vieni nusimena, pa- 
modarim ranka: aš neturiu lai
mės: kiti prideda: neturiu pro
tekcijos. Kiti mušasi į gyveni
mą ir atsistoja visų priekyje.

Amerikiečių psichologiniai 
tyrinėjimai stengiasi parodyti, 
kad toks pasisekimas pirmiau
sia priklauso nuo paties žmo
gaus charakterio, jo sugebėjb 
mų dirbti ir nuo mokėjimo elg
tis su žmonėmis. Amerikos 
Darbo Indtituta? ištyrė, kad į- 
staigos, samdydamos tarnauto
ją paprastam darbui, pirmiau
sia žiūri, kad jis būtų savo sri
ties specialistas: 90''< jis turi 
būti specialistas ir tik 10r; 
žiūrima jo bendro šsilavmimo 
ir mokėjimo’visuomenėje elg
tis. Keliant į “bosus” jau 25 
dėmesio kreipiama į jo bendrą 
išsilavinimą ir elgesį. Keliant į 
įstaigos meisterius 50rr :50''ė. 
o į įstaigos direktorium darant 
daugiau žiūrima mokėjimo • r
elgtis ir bendro išsilavinimo 
negu darbo specialybės: tada 
nurodomas toks santykis:

20% :80% bendrojo elgesio 
naudai.

Institutas ištyrė 80,000 tar
nautojų. Rado, kad jų 18,(XK) 
netinka, nes jiems trūksta spe
cialybės. Bet 62,000 trūko mo
kėjimo elgtis su [žmonėmis ir 
bendro išsilavinimo ir dėl to 
jie negali būti avansuojami.

Tarp charakterio bruožų, 
kurie reikalingi bendrajam Iš
silavinimui ir pasisekimui gy-_ 
venime priskiriamas visuome
ninis jausmas, taktas, pilietinė 
drąsa, stovėjimas nuošaliai nuo 
intrigų ir sugebėjimas įkvėpti 
kitiems pasitikėjimo.

Norėdami asmens sugebėji
mus patirti ir atrinkti geriau
sias jėgas, psichologai duoda 
kandidatams vadinamus tes
tus — klausimus^ Iš atsakymų 
į juos, sprendžiama apie cha
rakterio bruožus. Sakysim, 
duodamas klausimas:

“Ar sutiktą gatvėje pažįs
tamą tamsta pirmas pasveiki
ni, ar lauki, iki jis tamstą pa
sveikins?” Iš atsakymo spren
džia. ar jis nėra linkęs savęs 
nuvertinti ir nužeminti.

Tautinio solidarumo > įnašų reikalu
Tautinio solidarumo .įąašat ' iekvienas

yra savanoriški, pastovia}, mo- '•\
kami lietuvių mokesčiai' lietu-" Mokesčiai eina pačios apy- 
vybei išlaikyti ir Lietuvos lals- linkės reikalams (20ū). apy-
vinimo kovai paremti. Kiek
vienas lietuvis y. a laisvas juos

gardai (10'' ). Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės Centrui

mokėti ar nemokėti, skirti di-(3.0'r) ir Lietuvos laisvifftmo

tikrąją velionies mirties prie-
žastį. Tačiau čia verčiau teat
siliepia pats profesorius, ka
dangi aš nesu apie tai iš pir
mųjų girdėjęs ,o ir apie medi- 
cinę terminologiją neką tenu
simanau.

Jo talkininkė knygnešė
Pirmą kartą Vaižganto sla

pyvardį aptikau laikrašty bene 
1899 ir 1900 metais. Buvo tai 
pačoj Liepojoj. Turėjau gim
nazijos draugą Juozą Bronišą. 
Jo tėvas buvo generolas Broni- 
šas, karinis inžinierius, gar
saus rusų inžinieriaus Totlebe- 
no globotinis,z stambokas Barg- 
ždų dvarininkas, uolus katali
kas. Pas jį tarnavo labai ap
sukri žemai tikė Mansveta 
Strakšaitė. darbininkė, pir
miau tarnavusi Kretingoj ir 
veikusi draug su lietuviais pat
riotais kunigais, jiems padėda
ma platinti draudžiamąją lite
ratūrą (senatvėje Neprikl. Lie
tuvoj laimėjusi mažutę pensi
ją). Tb ji Strakšaitė, ką veikusi, 
ko neveikusi, žiūrėk — ir pa-

CH jį matome m »Hn.

_ - *
Lietuvos Vyčiams Amerikoj 10 m.

Atkelta iš 3 p.

mas. ‘Vyties’ redaktorius Dr. 
J. Leimonas tam numeriui me
džiagą jau telkia. Vyčių istoriją 
rašo Ig. Sakalas, vienas iš 
‘Draugo” redaktorių. Ji dali
mis jau spausdinama “Vyty
je.” Ig. Sakalas taip pat kal
bės Kongrese. Pakviesta pra
nešimą padaryti ir At-kų Fe
deracijos Vyr. Valdyba. ✓ Bus 
ir daugiau žymių kalbctojų'Ttj' 
tarpę tikimasi turėti Bostono 
miesto mayorą ir Massachu- 
setts valstybės gubernatorių.

Užklausus vyčių pirmininką 
Al. Vasiliauską, ką jis norėtų 
per “Darbininką” pareikšti ry
šium su rengiamu Kongresu, 
atsakė: “prašyti visus lietuvius 
katalikus ir ypač ateitininkus 
padėti vyčiams gerai,pasirengti 
tai jubiliejinei šventei ir joje

gausiai dalyvauti — tai būtų 
jiems didelis paskatinimas at
eities darbui.”
Dabartinė Centre- Valdyba
Vyčiams dabar vadovauja ir 

Kongreso parengimu rūp nasi 
C. Valdyba, kurią sudaro: 
dvasios vadas kun. A. Kontau- 
tas. šv. Petro lietuvnf par. vi
karas So. Bostone, pirm Al. 
Wpsey - Vasiliauskas (Great 
Jwck. L. I., N. Y.), vicepirm. 
R. S. Boris (Detroit, Mich.) 
vicepirm. W. R. Chin k (Pitts- 
burghe. Pa.), prot. sekr. Ann 
Mitchell (Elizabeth. N. J.), fi
nai). sekr. Mrs T. Gerulis 
(Worcester, Mass). iūd. V. 
Količius (Pittsburgh. Pa ), iž
do globėjai — Mrs. M. Vaito
nis (Providence. R. I.) ir He- 
len Gudauskas (Cicero. UI.).

S.

desrę ar mažesnę auką pami
nėtiems tikslams — tai jo tau
tinio sąmoningumo reikalas. 
Niekas priversti negali, kaip ir 
dėtis į bendruomenę, bet kas 
dedasi ir savo darbu , ir auka, 
įsijungia į viso pasaulio lietuvių 
kovą už lietuvybės išlaikymą ir 
Lietuvos atvadavimą.

LOK’as arba Laikinasis Or
ganizacinis Komitetas Ameri
koje lietuvių bendruomenei su
kurti yra nustatęs, kad solida
rumo mokesčiai pastoviai yra 
pradedami mokėti nuo š.m. ba
landžio 1 d. Mažiausia mokes
tis yra nustatytas 25 centai su
augusiam asmeniui, bet apylin
kės juos gali nustatyti ir di
desnius. Taip pat didesnį mo-

reikalams (40'< ). Centrui 
siunčiama LOĖo iždininko ad
resu: Mr. W. M. Chase, 275 
Farmington Avė., Hartford, 
Conn.

• Amerikiečių karo vadovy
bė suka galvas, ką ėaryti su 
nuolat gausėjančiais “pašliūži- 
ninkų” nelaimingais atsitiki
mais Garmische ir Berchstes- 
gadene (Vokietijoj), nes dau
guma Amerikiečių karių. Išvy
kęs pasliainėti. už pusvalan 
džin susižeidžia. Kiekvieną se
zoną sunkiai Mis žcidda keli 
šimtai karių, kurių kiekvieno 
gydymas kainuoja l!gi kelių 
tūkstančių dolerių. Ir visa tai 
sumoka valst.vbės iždas.

“Išminties perlai*’
Atsimink, tu niekada negali 

iškristi iš guolio, jei tu mie
gosi ant grindų.

Vidutinis amerikietis nusi
dirba iki mirties, kad galėtų 
gyventi.

Tikras draugas užmiršta ta
vo klaidas, o jei jis tave labai 
gerina, tai jų visai nemato.

Sunkumas pakeisti emig
rantus į gerus piliečius yra tas. 
kad sunku rasti atatinkamą 
modelį.

Vairuoti automobilį viena 
ranka yra labai pavojinga; ne
pastebėsi, kai su ja nuslysi į 
bažnyčią.

Daugelis iš mūsų yra tikri, 
kad perkeltumėm kalnus į ki
tą vietą, jei tik kas nors pra
kastų aukštumas, kurios už
stoja tiems kalnams kelią

Kas geltonlige serga, tam vi
si atrodo gelsvi.

Duok. Dieve, džkai kumelį— 
vis raiti jodinėtų.

įmonės vaikšto pro durė«. o 
žodžiai laksto pro langus.

Į IŠ VISUR Į
• Gegužes 13 ji yra lietuvių 

maldos diena už Lietuvos lais
vę. Ttnelieka nei vieno tikinčio 
letuyio, kurio keliai tą dieną 
nesukluptų maldai, prašant 
Dievo Motiną bisvčs* kankina
mai ir žudomai mūsų Tėvynei.

• Kan. J. Končius, Balfo 
pirmininkas, išgyvenęs sunkią 
operaciją, gei-ėja ir yra vilties, 
kad gegužės pradžioje galės 
jau išeiti iš ligoninės.

• Kun. J. čepukaitis, šv. An
driejaus lietuvių parapijos kle, 
boras Philadelphi joje, nuošir
džia dėkoja visiems kunigams, 
kurie balandžio mėn. 13 d., su
ėjus 30 dienų nuo kun. V. Ce- 
gio mirties, už jo vėlę atlaikė 
šv. Mišias.

• Jonas Gervinąs, 53 metų,
ir jo žmona Erika, 47 metų, 
reikalingi afidavito, kad galė
tų atvykti į Ameriką. Jonas
Gervinąs buvo aktyvus Klaipė-
dos sukilimo dalyvis ir sukilė
lių parlamentaras pas prancū
zus. Ir vėliau jis visą laiką ak-

“Ar tamsta jautiesi vakarais 
budins ir darbingas, o rytais 
pavargęs?” Iš atsakymo spėja 
apie dvasinį patvarumą.

“Ar laisvą dieną tamsta pras
ieiti! vienas ar su kitais?” Iš to 
spėja apie socialumą ir vienat
vės pamėgimą.

“Ar tamsta protestuoji, jei 
stovint eilėje užlenda kas nors 
už akių?” Iš to sprendžiama a- 
pie savo vertės ir savarankiš
kumo pajautimą!

“Ar tamstai sunku atsisaky
ti, kai pardavėjas nori įpiršti 
savo prekę?” Iš to daro išvadą 
apie atsparumą svetimoms į- 
takoms.

įvairūs pasikalbėjimai su ti
riamuoju su specialiomis sąly
gomis turi parodyti, kiek tiria
masis moka įvairiose padėtyse 
susirasti išeitį.

—Buvo kiti nustebinti, kai Ge- 
neral Electric Company per
sonalo šefas sykį pasirinko at
sakingoms pareigoms kandida
tą visai be patyrimo specialy
bėje. Nustebusiems šefas pasa
kė: “Visa, ką jis turi žinoti, aš 
jam įdėsiu per 6 savaites, bet 
kad virstų žmogum, asmenybe, 
jam reikėjo 35 metų.” K—-s

Shenandoah, Pa.
Kas metai JAV katalikų baž

nyčiose vyskupų patvarkymu 
yra daromos rinkliavos karo 
nukentėjusiems sušelpti. Yra 
surenkama apie penki milijonai 
dolerių. Daugumoje diecezijų 
rinkliava yra daroma Kančios 
sekmadienyje. Philadelphi  jos 
vyskupijoje šiemet tam tikslui 
surinkta $324,375.26. Iš tos su
mos 16 lietuviškų parapijų su
aukojo S3,421.SO. Didžiausią 
Iš jų sumą sudėjo šv. Jurgio 
lietuvių parapija Shenandoah, 
Pa., kur klebonas yra kun. J. 
Karalius. Ta parapija sudėjo 
$562. Iš tos bendros rinkliavos 
kas metai karo nukentėję lie
tuviai 'per Balfą gauna tam 
tikrą sumą. Vietinis

tyviai dalyvavo visuomeninia
me Klaipėdos lietuvių gyveni
me. Jo adresas: (20b) Bad 
Harzburg, Ob. Krodo 21, Ger
many.

• Buffalo lietuvių .klubas 
per Balfą pasiuntė Mėmminge- 
no lietuvių mokyklai Vikidtijoj 
70 dol.

• Kun. J. Bružikas S. J. pra
šo paskelbti, kad kas norėtų jį 
pakviedti misijoms ar rekdiek- 
cijoms vesti, rašytų į Chičagą 
adresu: 5541 So. Paulina St., 
Chicago 36, UL

• Prašomi atsiliepti.- Kazys 
Nastonas, Vytautas Senkus, 
Povilas Butinavičius, Juozas 
Panavas ir Juozas Jakštas. Ra
šyti Balfo Centrui (105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.), kur

’ jiems yra svarbių pranešimų.

ench, Apaštalinis Nuncijus 
Vokietijai, šiomis dienomis at
siuntė Kan. F. Kapočiui nuo
širdų laišką, dėkodamas jį 
sveikinusiems Velykų proga 
lietuviams kunigams Ameriko
je ir linkėdamas sėkmingai 
darbuotis tarp savo mylimų 
tautiečių naujoje tėvynėje.

• B. Vitkus iš Chicagos jau 
persikėlė į Brocktoną, kur jis 
kaip agronomas ves Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyno ūkį.

• §v. Pranciškaus lidtuvių 
parapija Lawrence, Mass., ge
gužės 31 d. iškilmingai minės 
parapijos gyvavimo 50 metų 
sukaktį. Meninėje programoje 
pasižadėjo dalyvauti komp. Je
ronimo Kačinsko vadovauja
mas šv. Petro parapijos So. 
Bostone choras, kuris laikomas 
Amerikoje šiuo metu vienu iš 
geriausių.

• Adelė Stegerienč, gimusi 
1875 m., vasario 25 d. mirė 
Austrijoje, Braunau apskrityje, 
kur ji paskutines dienas buvo 
pirsiglaudusi šv. Jono senelių 
prieglaudoje. Ten yra dar pen
ki lietuviai ligoniai.

■ -------------------- K
TAUTOS ATGIMIMO PRANAŠAS MAIRONIS ŠAUKĖ: 

Kas praeitį mums grąžintų 
Ir jos garsą ir jos galią?

, Kas tuos kaulus atgaivintų.
. Kur po žemėnųs išbalę?

KULTCROS ŽURNALAS

A I I) A I
ATVERIA MUMS PRAEITIES G1XMKS, 
MOKSLIŠKO.JE ŠVIESOJE PARODYDA

MAS DIDVYRIU DARBUS.

Užsiprenumeruokite 1953 m.

A i d r s
z\dresax:

Kaina — 680 Bushnick Avė.
* metams 5 dol. Brooklyn 21, N. Y.
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Real Estate

COUPUB W ANTED

(Collect).Madison Are. (prie 63 gatvės)

BONNAZ KMBROdDERY

EMPL. AGENCY
PRONGERS AND CARDERS 

Darbe* prie brangenybių (jewelry)

Man as exporiencod GARDNRR. Wife 
for part-Ume work; own apt.

FINGERWAVER . MANIKIURCSTf 
mokanti visus gretinimo (beauty) da 
bus. Pastovus penkių dienu darbu 
Mokama $56 plūs commission. Malė 
darbo aptinka. Kreiptis:

SGT. KIM KA SONG. peikęs i k srauni Tfu nelaisvę dar pirnMuds karo 
dienomis, o dabar tratintas be piritų. kurie Jam buvo nelaisvėje n>

RAINWEAB MFG. CO^
257 West M SU N.Y.C.

į

lonios darbo salygo*. Kreiptis: 
L ROGG

-41 Bieeker St. (2 ankštas, 6 kam b.)
N. Y. C.

' T 1 . • 'f . <•. -- - - . ■ i -

. ' " .7

Helpwanted FėttMLie

SHJVBJOS
patyrusi »i prie Singer matimi Siuva-

Yenken. N. Y.

DARBCNINKBS - DARBININKAS 
patyrusios rūbus sinti — Meni taHo^ 
red. Pastovus darbas — geras atlygi
nimas. Malonios darbe sulygo*.

UPMAN BBGM.
135 W. ggtb St. iltiaukM 

TeL AL 5-1366

SIUVĖJOS
Darba* dalimis (seetion uork). Siuvi

Help Wanted Malė

dirbti prie tšvritojtam Brooklyne.

ELDERLY MAN WANTED 
■s ali-around handy man to take care 
of amai! Bungalow Colony in Middle- 
town. N. Y.

After Sunday, phone HA 4-7103, or 
write Box A-24, Rm. 830,

11 W. 42nd SL N.Y.C.
► 
>>

P. Ji BAGDANAVIČIUS, M. D.
185 CUnton Avobm Brooklyn A. N. Y.

Priėmimu valandos; tik iš anksto susitarus.

Yri. MAIN 4-132*

Ofiso tei. GLenmore 5-30M Nunų t*L VIrginia 9-047<

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR OURURGAS

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šritad. 10 iki 3 p., 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadieniu*.

SPfHtTAS PASAULYJE
— FIFA (Tarptautinė Fut

bolo Sąjunga) pravedė juniorų 
tarpvalstybines futbolo pirme
nybes. Finae Vengrijos rinkti
nė laimėjo prieš Jugoslaviją re
zultatu 2:0. Trečioji vieta ati
teko Turkijai. Ispanai išsikovo
jo ketvirtą vietą.

— Art Larsen laimėjo Veda- 
do teniso turnyrą, surengtą 
Havanajoe, finale nugalėjęs G. 
Mulloy per 2 setus. To turnyro 

. moterų grupės vietą laimėjo 
australietė T. Long per 2 se
tus. Ji nugalėjo amerikietę 
Bamett. Amerikietis B. Patty 
laimėjo Palermo (Sicilija) te
niso turnyrą, finale nugalėda
mas savo kolegą B. Bartrcn- 
per 5 setus.

— Tarptautinis Olimpinis 
Komitetas, posėdžiavęs Meksi
kos mieste, galutinai nutarė, 
kad 1956 m. olimpiniai žaidi
mą bus Australijoje - Melbour- 
ne mieste. Tuo būdu ilgai užsi- 
tęsę ginčai galutinai išspręsi. 
Pats sprendimas gan netikė
tas, nes buvo manoma, kad 
Melboumui tos rgariaės-neteks.

— Škotijos futbolo rikt nė,

kia anglo Jim Pcters pi ieš me
tus pasiektą 2:20:42,2 vai. re
zultatą, beve.k 2 min. Antrąją 
vietą laimėjo suomis Karvonen 
ir trečiąją švedas Leandersson, 
abu geresni už Jim Peters. Ja
ponai ir korėjiečiai šiose varžy
bose yra pasiekę e:lę gražių lai
mėjimų jau nuo 1936 m. ši kar
tą Bostone dalyvavo 5 japonai.

— Ir vėl boksas pareikalavo 
aukos: Diek Miller iš Warren 
bokso varžybose VVorcesteryje, 
Mass., neteko sąmonės ir stai
ga mirė.

— Prieš kelias savaites pa
siektas prancūzų 4x100 m plau- 
k’mo estafetės pasaulinis re
kordas šiomis dienomis švedų 
komandos buvo pagerintas 0.4 
sek. Naujas laikas 4:30,8 min.

MANUOIRISTE
Patyrusi. Mokama nuo 45 iki f 
dol. savaitėje. Pastovus darbas. Mal 
uios darbo sąlygos. Kreiptis:

BERNARD HAIRDRESSERS 
162—65 Oueens Blvd. Fortą t Hills

Tel. IL 9-1418

DE8IGNER
Psstovna.darbas.

Labai gera* atiygtidma*.
Kreipti*:

WA88$RMAN 
386 W. 38th Street, N. Y. C.

6 ftEIMU NAMAS
Visi butai po 4 kambarius ir vonią. 
Vienu butu galima naudotis ir gauti 
geras pajamas. Gerai pastatyta* na
mas gražioj rezidencinė j sekcijoj. Arti 
mokyklos, bažnyčia, krautuvės ir su
sisiekimas. Ateičiai daug malonumo. 
Geras pirkinys už prieinamą kainą.

Kreiptis i savininką telef.:
Appleg&te 7-7083

BOLDVVTN NORTH, L. I. 
Gerai pastatytas, prieškarinis, mari
nis (su stucco) namas. 3 miegamieji 
viršuje, S kamb. apačioje. Uždara ve
randa, prijungtas garažas. Aliejinis 
šildymas. Moderni virtuvė ir prausy
kla. Aplink namus žaluma ir takeliai, 
daug kitu įrengimu. Plotas žemės 
užtina 1/4 akro—136x106. Maloniai

*nutefidu krūmokšniai ir medžiai. Arti 
: visi patogumai Tikrai gera* pirkinys 

tfictai už $24.066. Pamatyti ir susipa
žinti galima pasišaukus šeimininką.

, TeL Boldwin 3-6867

JOHN DERUHA, M. D
Apžiūrėjimas Ir kraujo tyrimu 3 doL Priėmimo valandos 10-2 lt 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDVFARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeknčm, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Vfiaadžtal - Televrija - Marika - Sportą*

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

stadione žaidė su Anglijos rink
tine. Rungtynės, kurių žiūrėjo 
100.000 žiūrovų, ba gėsi lygio
mis 2:2.

— Ka met Bostone rengia
mas Maratono bėgtynes laimė
jo japonas Keizo Yamada. Jis 
pasiekė nepaprastai puikių re
zultatų, laimėdamas š as sun
kias varžybas. Nubėgo 42,125 
km. (26 mylių 385 vardų) dis
tanciją per 2 vai. 18,51 min. 
Oficialaus pasaulin o rekordo 
šioj distancijoj nėra, bet ši pa
sekmė yra geriausia, ji pralen-

PAIEŠKOMI
Lietuvos Generalinio Konsulato New 

York e paieškomi asmenys:

ALEKSUNAS, iš Ramygalos 
vai., Panevėžio ap.

BUIVYDAS, Antanas.
CEPLAlTfcS (Čėpla), dukte

rys Marijonos Ceplic.Tės-Skirke- 
vičiūtės,

IVANAUSKAS. Kostas, iš 
Licpeiiuonių k., Staliliškių v., 
Alyiaus ap.

KASPARAVIČIUS, Kastan-

COOK, ENPERIENCED
For Sumtner Camp. for Adult Blind. 
vvanted. $225 a month and recreation. 
Pleasant surroundings. near West- 
Point; from June llth to Sept.

Inųuire 9 A. M. to 5 P. M.
111 East 59 Str., New York City

DARBININKĖS
patyrusios siūti Singer mašinomis. 
Siuvama vaikų drabužiai (infants 
Bhow suits). Pastovus darbas. Geras 
atlyginimtfe. Kreiptis:

BE8T INEANTS WEAR 
286 Taaffe Piace (8 aukšta*,)

Tei. ST 3-8218 Brooklyn, N. Y. 
(važiuoti iki LTIauson stoties G.G.

traukiniu)

CITY & COUNTRY
HOME SERVICE

767 Lexington Avė. (60 St.) 
TE 2-9248

Excellent pdsitions available in 
all branehe* of the domestlc 
field. We specialize In piaci^g 
the right person in the right 
position.

Business opportun

ATLANTO ARTUMOJ BROOKLYNE 
(Ocean Parkway Vicinity) parduoda
mas 2 šeimų mūrinis namas (netoli 
P. Avė.), šešių kambarių butas ir pa
jamos, garažas, aliejaus šildymas, 
daug kitų gerų ypatybių. Kaina $21.- 
000. Taip pat — vienai šeimai namas 
iš 8 kambarių, pilna nuosavybė, alie
jaus šildymas, garažas, sklypas ploto 
40x1000. Arti visi patogumai. Kaina: 
$22.000.

MARTELL REALTY 
6464 — 18th Ave^ Brooklyn, -N. Y.

TeL Bensonhurst 6-5760

Stephen B rėdės J r
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y. 
Tei. APplegate 7-708.',

Skaitykite Ir platinkite 
“DARBININKĄ”

YONKERS, N. Y. 
GAZOLINO STOTIS
pastatytas bizni*. Pilnutinis

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) |

Graborfas-BalMunuotojas |
Moderniška. Koplyčia '

423 Metropolitan Avė. .
> Brooklyn, N. Y. |

t

įs^
I -4

■'F

Atikakhne parulyfiuot* vatini 
gydymui

K.ERŠULIS, Adomas, iš Mi- 
čifmu k.. Skapiškio parap.

KIELOS (Kiela), Jono, ir k> 
brolio Petro ir sesers Klebonie 
nė<5. Viktorijos.

KITKTA, Jena ?. :š Gudonių k 
K’^kliu v.. Ukmergės ap.

I A7.ATTS.KAS. Adom-^ ir Jo
nas. ’š Gumbrionių vienk., St?- 

v. Traku p*'.
MATUTZA. Alcksardras.
RITOMS. Starųslo’’”': j’’ 

mo Aeš'M’*ie’,ė-Ručl’‘ė <?*'‘*nni- 
ja, kilę iš Satik’r’io k., Kartenc" 
v.. Kr°tir<ros ap.

STALIULIONIS. i-
Lrr-Teliuonių k., StakFškių v 
Alvtaus an.

STATJULONIS. j;
Vfikirnku- k., Stakliškių v 
Alvtaus ap.

STANKEVIČIUS. A"tnnas i- 
Julius, iš Būdų k.. Vilkijos vi.. 
Kauno an.

STRIKOEIO. Jrno. g minės 
ar apie jį žinantieji, prašomi at
siliepti.

TREPKUS. Juozas, ir sesuo 
Adelė, iš Lauksvidų k.. Vilkijos 
parap.

VADEIKA. Jonas ir Va- las, 
iš Meškučių k., Nedzingės pa
rap.
Consutate General of 1 lt įmania, 

41 Wmt 82nd Street 
New York 24, N. Y.

DARBININKĖS 
patyrusios siūti Singer mašinomis. 
Siuvamo* suknelė*. Pastovu* darbas. 
Gera* atlyginimas. Puikios darbo są
lygos. Kreiptis:

LEEDALL DRESS CO.
597 Crescent Avė., Bronx, N. Y. 

TeL FO 7-4555

Gerai
rengimas. Duoda geras pajamas. Jos 
lengvai gali būti didinamos. Vieta 
prie didelio judėjimo. Labai gera biz
niui proga, o kaina^Visikal prieinama. 
Kreiptis į savininką tarp 8 A.M. ir 6 
P.M.

Ybnken 9-042*

Help Wanted Malė

TUOJAU REIKALINGI
PLANKU OPERATORS 

HOR17X)NTAL BORING MILL OPERATORS 
MILLING MACIŪNE OPERATORS 

TURRET LATRE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FLAME CUTTING MACH1NE OPERATORS 
mokanti blue print.

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI 
Kreipti* P«w įmonės superintendentą 

nuo 8 vai. ryt ligi 4 vai. p.p.

1MPROVED MACHINERY INC.
150 BURKE STR., 

Nnnhnn, N«w Hampsldre. Telef. 4270

•H 
* 
•H 
* 
* 
•H 
* 
£

Lithuanian

MOVER8-
SO 8-4618

INSJRED and BONDED

*
» *
* * * *
*

>

REIKALINGA VIRĖJA 
darbui delikatesų krautuvėje, no
rinti toliau prasilavinti. 'Darbas pas
tovus. Geras atlyginimas. Puikios są
lygos su kilimo galimybėmis. Kreiptis 
i Mrs. ERNA.

471 Wlllis Avė.. Bronx. N. Y.
Tol. MO 9-1597

PLAl Kt DAŽYTOJA
Y’patingai elegantišlca darbininkė spe
cialiam grožio salionui West 57 8L, 
N.Y.C. Pastovus darbas. Dėl atlygini
mo susitariama. Turi turėti save kli
entūrą. Nepaprastai geros sąlygos pa
tikimam asmeniui. Rašyti:

• Box A 23. 11 W. 42nd N.Y.C.
RM. 889

REIKALINGA PADĖJĖJA 
pardavėjai kepykloje. PntyruoL Pas
tovus darbas. Geras atlyginimas. Ma
lonios darbo sąlygos. Kreiptis: 

QUALITY BAKKRY 
132-68 Rockway Blvd_ 

South Otone Purk, L. L 
Tek JAmafca 9-3146

Display

CAKE-PA8TRY & CANDY 
S C H O O L 

Coune now being given in Mar- 
zipan, Decorating, Baking 

<3*ocolate d Caramel.
Expcricnced tcachers — 

laiestz methods 
BERLING. 1465—3rd Avė 

Tel. RE 4-5473 N. Y. C.

10% _ 30%
Reduction «n all 

F1SHING EQUIPMENT 
DANIELKEN’S 

FISHING TACKLE 
482—72. Street. Brooklyn

Open Sundays t ii .3 p.m.
Daily R a. m. tll 10 p m.

TE. 6-4582

SPORTO REIKMENŲ DIRBTUVE 
pilnai įrengta su 14 Singer marinu, 
1 Hollman preeeer, t Button sewers, 
1 Blindstitch, 1 Merrovv, 1 Ptakėr, 1 
Buttonhole. Labai gera proga susida
ryti gerą pragyvenimu. Kaina tiktai 
$2.866. Kreiptis j savininku.

GL 2-2578, arba Bos A 24.
11 W. 42nr! St., N.Y.C. Hm. 836

GROSERNE IR DEUtKATESINE 
gerai suorganizuota, pilnai aprūpinta 
ir Įrengta, duodanti $700 į savaitę 
pajamų, su 4 kambariais užpakalyje. 
Nuomos mėnesiui mokama $35 už 
pači* krautuvę Ir butą (4 yrars lease 
vvith optioni. Labai gera bizniui pro
ga už prieinamą kaina. Kreiptis i sa
vininką tarp 9 A.M. ir 9 P.M.

Tel. EV 4-7499

BOSTON, MASS.

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage Si., Norwood, Mass.

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D.

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Vlrmauskas
50 W. Sixth Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
$7 Franklin Street. 
Norwood, Mass.

Viee Pirmininkai
Pranas Razvadauskas '
6 O Street, So. Boston 27, Mass.
Vladas Paulauskas
575 Lavrence St., Loveli, Mass.

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Norwood, Mast.

Finansų Sekretorių*
Antanas Pell
32 Wilder Street, 
Brockton 88, Mmk.

Blanche Cuny* 
409 W. Bn>adway, 
So. Boston 27, Mass.

RavMjaa Komisija
Kttn. Jonas Bernatonis
Keli MeMdknas 
Benediktas Jakutis

SCHOLES BAKING, Ine. <
V. Lukas — Vedėjas 1 

532 Grand St.. Brooklyn, N. V. ,
Tel. EVergreen 4-81<»»2 J 

Lietuviška duona — geriausia < 
duona. Mes kepame duonas, py- * 
ragus ir pyragaičius pagal visli a 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
šiai. Išvežiotame j krautuves ir 
privačius namus.

į. Tei. STagg 2-5643

I Matthew P. Bali a?
(BIELIAUSKAS)

F IT N E R A L HOME
M. P. Britas — Direktorių* 

Alb. Baltrūnas—Briton 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

N O T A R Y PUBLIC

326-328 W. B 
80. BOSTON. MASS

H* 
* 
* 
* 
*

_ I

69-88 Forest Avenue

66-64 H’oodsMe Avenue

<9-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-56 Roosevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

$ 
$

BALETMEISTERIS STASYS MADZELIAUSKAS 
pastoviai gyvena Brooklyne ir moko

VAIKUS ŠOKIO MENO
Gerb. Angelų Karalienės parapijos klebonas mielai leido 

naudotis parapijos sale.
Pamokos vykAa kas -šeštadienį 4 vai. p.p.

PRIIMAMI NAUJI MOKINIAI-ĖS

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER—PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ-

185-24 Horace Harding Bivd 
Fresh Mradows. FluMimg

219-17 Jamaka Avenns 
Oueeas Vlllage. N. Y.

176 Rockaway Avenue 
Valley Stream, N. Y.

4386 WMte Pluta* Rota 
Brome, N. Y.

Whtte Pluta*, N. Y.
STORE

GLENDALE 27, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS«
BARAS, SALĖ susirinkimams,

vestuvėms etc.
VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šeštą 
dienį grojant “Nakties 

Pelėdy“ orkestrui

SIIALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONED

84-02 Jamaica Avė.
(at FoYest P*rkway Station>

VVoodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuve*
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse
LAIDOTI'VIV DIREKTORIAI t
F. W. Shalin* ir J. B. Shalins 

Tek VIrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

P0LAKA$ GARANTUOJA. kad

€ 9QQ Prabangu* ąžuolini* 9 karsta*, laidotuvių
vetUnas Ir viena* limostnas | 
bet kuria* vleto* kapines. Jum* 
kalnuotu $488 tokio* laMotuvė*. 

Bet Polakn kaina—$388.
Su audeklu 

apmuėtu 
karatu pi
giau kai|i 

8188.

Vis tiek, Irar J0« gyvenate, 
Polskas Jums gali patarnauti.
ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1888 MADBON AT. ' BROOKLYN 27. N. Y.
Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stotie*), Rldgra-ood

Telefone* SVergma 7-6476
t

i
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NMMBMOS,
Gegažis pte»jl

penktadienis, yrapaskeltba 
katalikams nebe pasrtinko (Me
na. Galima valgyti su mėsa.

A. Mežriim, *
uolus vyčių veikėjas, iš Pitts- 

burgjho atsikėlė gyventi į New 
Yorką. Jis dirba valdinį dar
bą, kuris yra surištas su kil
nojimusi.

VyčZų re&alais
pasitarimas jvj4<o praėjusį 

sekmadienį, balandžio 26 čL, 
apreiškimo parapijos salėje. 
Pasitarime dalyvavo vyčių pir
mininkas Al. Wesey-Vasiliau
skas, J. Bolevičius, A. Klima- 
šauskaitė, A. Mažeika, kun. J. 
PakakĖškis, A. Benderius, Su
žiedėlis ir kt Tartasi vyčių na
rių vajaus, rengiamojo Bostone 
kongreso ir bendradarbiavimo 
su kitomis organizacijomis rei
kalais.

Kun. Viktoras Dabušis
“Ateities” administratorius, 

pakviestas Ateitininkų Federa
cijos generalinio sekretoriaus 
pareigoms. Jis jau dalyvavo 
paskutiniame At4cų Fedėr. 
Vyr. Valdybos posėdyje. Ligi 
praėjusių metų lapkričio mėn. 
kun. V. Dabušis dirbo “Darbi
ninko” redakcijoje ir ligi š. m. 
balandžio 1 d. “Darbininko” ir 
“Aidų” administracijoje. Iš šių 
pareigų dabar jis yra pasi
traukęs.

Gegužes pirmą
kristoferiečių vyriausia būs

tinė New Yorke skelbia kaip 
maldos dieną į Mariją. Tokia 
maldos diena gegužės pirmą 
buvo pirmą kartą suorganizuo
ta 1947 m. Šiemet bus meldžia
masi, kad taika ir ramybė atei
tų visoms pavergtoms tautoms 
už geležinės sienos. Viešos 
maldos ir demonstracijos orga
nizuojamos visoje Amerikoje.

Lietuvos Vyčiai
gegužės 24 d. Thompson, 

Conn., rengia sporto dieną. Da
lyvauja New Yorko, New Jer- 
sey ir N. Anglijos apskričių 
vyčiai. Po įvairių sporto varžy
bų įvyks piknikas. Groja Joe

ALBK Federacijos
. New Yorko apskrities susi- s 

rinkimas įvyko penktadienį, 
balandžio 24 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Buvo svarstyti 
einamieji reikalai, pasisakyta 
už dalyvavimų lojalumo para
de. Antanas Musteids skaitė 
paskaitą apie tautiškumo reiš
kimąsi Lietuvos istorijoje.

P. Vainauskas padarė pra
nešimą apie rudėtą šaukiamąjį 
Amerikos lietuvių kongresą, 
kuriam vletfc <lar nėra nusta
tyta, bet ragino jau dabar jam 
rengtis.

Skrarinkiinui vadovavo S. 
K. Lukas. Kitas susirinkimas 
numatytas gegužės 29 d. 8 v. 
su paskaita ir toje pat vietoje.

Paskaita apie džiovą
Sekmadienį, gegužės 17 d., 

12:30 vv (tuoj po pamaldų) Ap
reiškimo parapijos mokykloje 
(Havemeyer ir Ncrth 5th St. 
kampas, Brooklyn, N. Y.) į- 
vyks New Yorko Lietuvių Gy
dytojų Draugijos susirinkimas, 
kuriame Dr. Antanas Snieška 
padarys mokslinį pranešimą 
tema: šių laikų tuberkuliozės 
(džiovos) problema ir gydy
mas. Kviečiami atsilankyti gy
dytojai, dantų gydytojai, gail. 
seserys ir kas interesuojasi 
džiovos klausimais. Įėjimas 
nemokamas.

Dr. A. Darnusis,
iš Clevelando, tarnybos rei

kalais lankydamasis New Yor
ke, buvo Užėjęs į “Darbininko” 
ir “Ateities” redakcijas.

Solistė Vincė Jonuškaitė,
išvykusi į Chicagą, ten pa

bus ilgesnį laiką, taisydama 
savo sveikatą.

Bayonne, N. J.
Mūsų parapijos klebonas 

kun. M. Kemėžis trečiadienį, 
balandžio 22 d., per Stebuklin
gojo Medai ikėlio 5 novenos pa
maldas kalbėjo apie komuniz
mą ir jo žiaurumus Lietuvoje. 
Savo kalboje angliškai jis su
pažindino savo nelietuvius 
klausytojus su 4 lietuviais kan
kiniais vyskupais: Matulioniu, 
Reiniu, Borisevičium ir Rama
nausku. Novenos lankytojams 
buvo išdalinta kun. T. Narbu-

Stasys Bimirtm, ‘
grįždamas iš Bostono, kur 

jis koncertavo, buvo sustojęs 
Brooklyne pas savo seserį Vil- 
kutaitienę, lankėsi “Darbinin
ko” redakcijoje ir pranciškonų 
vienuolyne. Jis yra baigęs 
pranciškonų gimnaziją Lietu
voje. Iš Brooklyno išvyko kon
certuoti į Worcester, Mass.

“Neries” Stipendiją 
Fondas,

norėdamas paremti lietuviš
kąją studentiją, skelbia straip
snio konkursą tema: “Mokslo 
siekiančio lietuviškojo jaunimo 
problemos ir jų sprendimas.” 
Skiriama 200 dol. viena premi
ja. Konkurse gali dalyvauti 
Amerikoje tik Liet. Studentų 
Sąjungos nariai ir abiturien
tai, kurie šiemet bagia aukštes
niąsias mokyklas. Už Ameri
kos ribų — visi liet, studentai 
ir abiturientai. Smulkesnės in
formacijos bus paskelbtos 
spaudoje.

Vyt. Bacevičiaus 
koncertas,

įvykęs sekmadienį Camegie 
Hali, šeštasis iš eilės šioje salė
je, sutraukęs gana gausiai ne
lietuviškos publikos, praėjo su 
šiltomis ovacijomis pianistui, 
kuris buvo daug kartų kviečia
mas kartoti. Penkių dalių pro
gramoje jis paskambino Ba
cho, Scarliatti, Chopino, Lisz- 
to, Ravelo, Dębussy, Tsherap- 
nino kūrinius. Iš lietuviškų 
kompozitorių buvo: Gruodžio 
“Lietuvoje’ ’iš antros sonatos 
ir paties kompozitoriaus piani
sto Sonata Op. 52, No. 3. So
nata buvo pirmą kartą išpildy
ta.. Kaip New York Herald 
Tribūne pažymi, sonatoje jau
tėsi ruso kompozitoriaus Pro
kofjevo įtaka. Koncertas buvo 
aukšto lygio.

“Rūtos” radijo vakaras,
surengtas sekmadienį, Ap

reiškimo parapijos salėje, su
traukė labai daug publikos 
kaip reta. Buvo pastatyta mu
zikinis vaizdelis “Aušrelei be
auštant”, danavo “Aitvarų” 
kvartetas ir solo: Kazys Dauk
ša, Jr.r ir Diana Mockeliūnai- 
tė. šokiams grojo Joe Thomas 
orkestras. Vakaras praėjo gra
žioje ir jaukioje nuotaikoje. 
(Plačiau kitame numeryje).

PRE3L D. E3SENHOWER žingsniuo
ja j spaudas konferencijų.

Aptarti kultūros reikalai
New Yorko Liet. Bendruo

menės Apygardos valdybos ini
ciatyva balandžio 24 d. Apreiš
kimo parap. mokykloje buvo 
sušauktas kultūrininkų pasita
rimas susiorganizavimo tiks
lais. Kalbas pasakė adv. J. Šle
petys ir Ant. Bendorius. Nu
tarta prie apygardos valdybos 
įkurti kultūrinės veiklos pada
linius: švietimo, choro, teatro, 
spaudos, sporto, jaunimo ir t:t. 
Tai veiklai išrinkta 7 asmenų 
valdyba: Dr. Henrikas Lukoše
vičius, Magdelena Galdikienė, 
Salomėja Narkeliūnaitė, Jurgis 
Belaitis, Antanas Musteikis, 
Jurgis Kiaunė ir A. Vaksdlis. 
Prie šių asmenų Apygardos 
Valdyba dar pasikvies atstovus 
iš kiekvienos-New Yorko lie
tuvių organizacijos. Pasitari
me dalyvavo apie 30 New Yor
ko kultūrininkų ir išsikalbėta 
plačiai, ypač teatro klausimais.

Julius Jacyna
Electrolux firmos dulkių 

siurblių atstovas, persikėlęs į 
naujas patalpas ir gyvenąs 
24J/ž Teneyck St., Brooklyne, 
visą laiką sėkmingai prekiauja. 
Jis dabar gavo du naujus dul
kių siurblių modelius papras
tą ir automatinį, kuris <pats iš-

BOSI 0 N 0 ŽINIOS ♦

Artėja birželio įvykių 
sukaktis

Tos sukakties minėjimui ki
tos kolonijos jau rengiasi. Ka
dangi politine veikla rūpinasi 
Altas, todėl rė kia laukti, kad 
artimu laiku Bostono skyrius 
imsis iniciatyvos ir organizuos 
plačiu mastu paminėjimą įvy
kių, kurie primintų mūsų mies
to ir valstybių visuomenei, kad 
jau trylika metų praėjo nuo 
Lietuvos okuapci’os ir kad Lie
tuvai padaryta skriauda dar 
nėra atitaisyta.

Petras ir Elena Ketvirčiai,
gerai žinomi So. Bostono biz

nieriai, brangenybių pardavė
jai, išsikėlė gyventi į Floridą, o 
biznį perdavė sūnus Edmundui. 
P. Ketvirtis yra susipratęs lie
tuvis, gyvųjų lietuviškųjų da
lykų mėgėjas.

Bostono simfoninis 
orkestras

išvyko gastrolių per visą A- 
merikos kontinentą. Praeitais 
metais orkestras gastroliavo 
Europoje.

Vaidins latvių veikalą
Bostono lietuvių dramos ko

lektyvas, parengęs “Atžalyno” 
vaidinimą, tos pačios režisierės 
A. Gustaitienės vadovaujamas, 
gegužės 24 d. vaidins žinomo 
latvių rašytojo R. Blaumanio 
veikalą “Indranai”. Sis veika
las, išverstas į lietuvių kalbą 
Nepriklausomybės metais, ėjo 
su dideliu pasisekimu Lietuvos 
teatruose. Neabejojama, kad 
ir čia jis eis tokiu pat pasise
kimu. Pažymėtiną, kad akto
rių tarpe yra ir viena latvė, 
gerai kalbanti lietuviškai.

Kas klausosi Lietuvių Radijo 
Valandos, transliuojamos iš 
Marblehead Salem, Mass., ban
ga 1230 klc. iš WESX, tas bū
tinai atris į rengiamą tai Ra
dijo Valandai paremti koncer
tą, kuris bus gegužės 17 d. 
High School salėje Thomas 
Park. Ne tik palts ateik, bet ir 
kitus paragink. Dainuos operos 
solistas Ip. Nauragis ir muz. 
Z. Snarskio choras iš Worces- 
ter, Mass.

Stato televizijos 
koplyčią

Bostono arl'ivy kūpąs R. J. 
Cushing pareiškė, kad ateinan
tį rudenį Bostone bus atidaryta 
pirmoji televizijos koplyčia šioj 
šaly ir iš jos kas sekmadienį 
bus transliuojamos mišios. 
Šiokiadieniais žada būti taip 
pat įvairi bažnytinė programa.

Metropolitan Opera
visą praeitą savaitę buvo Bo- 

stone ir kasdien davė spektak
lius su nepaprastu pasisekimu. 
Bilietai į visus spektaklius bu
vo išparduoti jau prieš mėne
sį.

Gimė
Joana, Juozo ir Onos (Jasl- 

navičiūtės) Sagatauskų duktė, 
gyv. 11 Kenderma Rd., Dor- 
chester, pakrikštyta balandžio 
19 d.

Joana Marija, Antano ir O- 
nos Sinkevičių duktė, gyv. 284 
W. 5th St., So. Boston, pakrik
štyta balandžio 19 d.

Visi Darbininko bostoniškiai 
skaitytojai, kurie nori padnoti 
žinių į Darbininką, prašom 
skambinti telefonu SO 8-8251 
ir pranešti žinią, kuri bus ne
mokamai išspausdinta laikraš
ty.

Lietuviškas koncertas South Bostone

Thomas orkestras.
Žinios iš šv. Jurgio parapijos

Mirimai. Balandžio 14 d. 
staiga mirė Adelė Liaudans- 
kienė. Iškilmingai palaidota 
balandžio 18 d. šv. Jono kapuo
se. Paliko nuliūdime sūnų ir 
kitas gimines.

Balandžio 18 d. taip pat stai
ga ir nelauktai mirė Kazimie
ras Rapkau^kas, sulaukęs 70 
metų. Palaidotas su 3 šv. mi- 
škvn balandžio 21 d. Paliko 
nuliūdime žmoną su šeima, 
brolį ir kitas gimines.

to, angliškai parašyta, knyge
lė “4 martyred bishops”, ku
rioje kaip tik kalbama apie mi
nėtus vyskupus.

Mūsų parapijoje 40 valandų 
atlaidai šiais metais bus gegu
žės mėn. 17, 18 ir 19 dieno
mis.

Š. m. gegužės 3 d., sekma
dienį, mūsų parapijos šv. Ro
žančiaus draugija ruošia vad. 
tortų pardavimą (cake sale). 
Pardavimas vyks parapijos sa
lėje po kiekvienų mišių.

Vik.

Ligi ja Bieliukienė
gegužės mėn. išvyksta į 

Washingtoną, kur vyks Gene
ralinės Moterų Federacijos 
kongresas. Ji tenai atstovaus 
Pabaltijo Moterų Tarybos lie
tuvių skyrių. Tai Moterų Fe
deracijai priklauso 11 mil. pa
saulio moterų. Ligšioliniuose 
kongresuose Bostone ir Mkiia- 
polyje tos organizacijos mote
rys domėjosi lietuvių reikalais. 
Federacija yra įsigijus ir lietu
vių vėliavą ir ją kongreso metu 
iškabina kartu su kitomis tau-

meta prisipildžiusius dulkių 
maišelius.

Wm. Garson-Gasiūnas
iš Maspetho šiuo metu studi

juoja Šveicarijoje, Genevoj ir 
ruošiasi medicinos doktoratui. 
Jo mamytė gyvena Maspethe. 
Jis kalba gražiai lietuviškai ir 
bendradarbiauja spaudoje, gin
damas Lietuvos reikalus.

Kun. R. Galčius, C. M.
balandžio 23 d. laivu Junior 

išplaukė į Panamą, į savo mi
sijų stotį.

Balandžio 19 d. So. Bostono 
Thomas Park H^lj School sa
lėje įvyko šv. Petro par. choro 
koncertas. Vadovaujamas Je
ronimo Kačinsko, choras ir vėl 
patiekė nemažą bostoniškiams 
dar negirdėtų dainų pluoštą. 
Koncerto programa ypatingai 
kreipė dėmesį parinkimu naujų 
arba retai teišpildomų kūrinių. 
Ddelė šios programos dalis bu
vo išpildoma JAV pirmą kar
tą.

Choras programą pradėjo 
trimis K. V. Banaičio daino
mis, kurios tur būt iš viso buvo 
išpildomos pirmą kartą. Tllpu- 
sios pernai išleistame K. V. 
Banaičio 100 liaudies dainų rin
kinyje Oi tu berne, Tupėjo va
nagas ir Pučia vėjas ąžuoluos- 
na, publikos buvo labai šiltai 
priimtos. Jų išpildyme choras 
pasirodė vis dar darąs gražią 
pažangą kiek balsų išlyginime, 
tiek ir chorvedėio norimų niu
ansų perdavime, o ypatingai 
sąskambio garsesniose vietose 
drąsumu ir tikrumu. Jeronimo 
Kačinsko vadovaujamą So.* 
Bostono chorą jau ne pirmi 
metai kaip tenka priskačtyti 
prie primaujančiųjų JAV esan
čių lietuviškų chorų. Po šio

- koncerto mažai liko abejonių, 
kad choro dalyvių ir chorve
džio įdėto atkaklaus ir nuošir
daus darbo dėka, jis tapo rė- 
prezentyviškiausiu mūsų lietu
viškos dainos skleidėju Ameri
koje.

Antros koncerto dalies pra
džioje išpildytos J. Kačinsko 
Kelionės daina ir K. V. Banai
čio Sugiedojo raibi gaidžiai 
moterų chorui ir J. Gaubo Kas

MRS. JOHN MEHM, Lee Aagelea, gaiva* beitoje tafcnč-
J» etose e* e ri gi na lt “kepere”, kurt veMnaja JAV

te MteB* KM te ttete Kvpvte MgBnmB
■HM 1 getre. • Nėr tobtae — atatoMl Mm ar teatre.

tų vėliavomis. L. Bieliukierė 
kongrese padarys praneš’mą 
apie padėtį Lietuvoje.

Operetę “RauJą”
stato Apreiškimo parapijos 

choras gegužės 17 d. Apreiški
mo parapijos salėje. Pradžia 5 
vai.

Salomėja Narkeliūnaitė
lietuvių žurnalistų vardu 

Jungtinėse Tautose įteikė laiš
ką Kubos ambasadoriui Dr. 
Emilio Nunez-Pruotuondo, nes 
jis JT politinio komiteto dis
kusijose Lietuvą net kelis kar
tus minėjo. Tas diplomatas,' 
kalbant apie Lenkijos iškeltą 
planą dėl tautų bendradarbia
vimo, pareiškė, kol yra geleži
nė Uždanga, tai negali būti nuo
širdumo. Jis ta proga pabrėžė, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
yra seniausios bolševikų vyk
domo genocido aukos. Įteikiant 
laišką, buvo pasikalbėta Lietu
vos reikalais. Ambasadorius 
domėjosi Lietuva ir lietuviais 
trenraniaM

Kun. Vincas Čižauskas
gimęs ir augęs Brooklyne, 

šiuo metu kunigauja Meksiko
je, šešiems mėnesiam^ parvyko 
atostogų ir apsistojo pas brolį 
Astorijoj, L. I.

Tuojau retkalmga senesnio 
amžiaus moteris prie vaiko 7 
mėn. arrJžiaus; kito darbo dirb
ti nereikia. Kreiptis po 6 vai. 
vakaro adresu: Mrs. M. šfižys 
283 Grove St. ,

Inžinierio šeimai reikalingas 
5-6 kambarių butas Jamaica, 
Woodhaven, E. New Yotk’o ra
jone. Kreiptis: "Darbininko” 
administracijon.

PARDUODAMI LOTAI
labai gražioje vietoje: prie upės, 

gelžkelio bei plento: už labai žema 
kaina- Kreiptis:

MRS. M. TUMASONIS
U1'2 Ten Eyek St. B*k1yn, N. Y.

bus močiute bei J. Žilevičiaus 
Anoj pusėj ežero bendram cho
rui praskambėjo, turint galvo
je bendrą šio choro lygį, gal 
kiek blankiau ir žaliau, šiose 
dainose lyg ir norėjosi kiek 
daugiau dinaminio išlyginimo 
ir sąskambio švarumo.

Koncerto vainiku tačiau bu
vo ilga ir sudėtinga ištrauka 
chorui <iš Stasio Šimkaus ope
ros “Pagirėnai”, kuri taip pat 
Amerikoje suskambėjo pirmą 
kartą, šiame kūrinyje choras 
turėjo progos pilnu mastu įro
dyti savo subrendimą ir pajė
gumą. ši virš 30 puslapių ilgu- 
mo'daina, parašyta žymiai su
dėtingesniu stiliumi ir priemo
nėmis kaip daugumas dainuo
tų liaudies dainų harmonizaci
jų, buvo atlikta be priekaištų. 
Dažnai besikeičiančios veikale 
tonacijas (moduliacijos), ku
rios būna beveik neįkandama 
problema vidutiniams cho
rams, bostoniškįų buvo nuga
lėtos su beveik profesionaliniu 
lengvumu ir tikrumu.

Pasiekusiam tokio lygio šv. | 
Petro parapijos chorui tegali- I 
ma palinkėti ir toliau nenuleisti 
sparnų, neaptingti ir išlaikyti 
savo dabartinį sąstatą, kad, pa
dėję tokius pagrindus, ir toliau 
liktų galingu lietuviškos kultū
ros atstovu šioje .šalyje. . - 7 J

Koncerto svečiais buvo iš 
Bostono Simfonijos Orkestro 
narių susidedantis stygų kvar
tetas, kuris programos pra
džioje išpildė A. Dvorako Sty
gų Kvartetą F major, Op. 96.

Tokios riiritos ir nuosaikios 
programos rėmuose ypatingai 
tiko net iš tolimos Chicagos 
atvykusio Stasio Baranauško 
sultingos tenoro datoos ir ope
rų arijos. Malonu buvo išgirsti, 
kaip Baranauskas sugeba įsi
jausti ir pagauti lietuviškos 
liaudies dainos charakterį. Jo 
padainuotos liaudies dainos Vai 
kur nužėgliuos ir Augo putinas 
praskambėjo tikrai retai tepa
siekiamu nuoširdumu ir tikru
mu. Koncerto pabaigai dainuo
tos arijos iš Carmen, žydės ir 
Toscos leido dainininkui tin
kamai parodyti visus savo bal
so atspalvius, kurių pas ji pra
dėta atsirasti vis gaus’a u ir 
gausiau. Dainininkas susilaukė 
karšto publikos pritarimo.

f ATLIEKAME ĮVAIRIUS 
SPAUDOS DARBUS

Jbl ' FORUM PRESS
Cf yra lietuviška, 

modemiška spaus- 
tuvė, kurios 
ninkas yra 
P e u 
metu* buvę*“D»r- 
bininko” adminia- 

\ tratorius. šioj* 
’ spaustuvėje yra 

atliekami žvairas spaudos darbai; kaip 
tai: konstitucijos * mokesčių knygelės *

pakvietimai — Wedding Invitationa ir 
tx

FOTOGRAFUOS būdu — Offseta

reikalais kreipkitės:

P.fcBOX 22 
■MDCKTOM M.MM&

Namų adresas: 32 Wilder St.
TeL Brockton 4964-M

S. Baraeevičins ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadwa.y 
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvhi Direktorių® 

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimai* diena ir naktj 

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR S-64S4

I ZALETSKAS |
FUNERAL HOME |
564 EAST BROADWAY

South Boston. Maso.
D. A. Zaletskas. F. E. Zoletskas 

Graboriai ir Bahaunuotojai
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

TeL SO 9-9S15 
SOuth Boston 9-2M9

ISPANIŠKAS DZINGEL1S

Algis šknkus

I>zinjjc!io 
padavimų 

nuo senovčs. kad Džiu
gelis bu\o vartojamas 
nuo išpūtimu, dusinimo, 
troškulio. neat gavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus. diegliu ir skaus

mingu mėnesiniu: uždegus kvepian-

Kvepiančio 
šaknis turi

Lietiiviy Radio Draugijos Programos
J. P. mNmm, mr**terta>

TreOMteafato vai valu—WWRL »*»e ke—Mae w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami (vairūs visuomenės pranešimai, 
v • 

BROOKLYN 11. N. Y. 
; : J. VALAKAS 

Pranettma Dir.

čio Dzin>jelio šaknis yra gerai aprū- 
kyli ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbata ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti į taba
ką - rūkysi ir džiaugsiesi maloniu 
kvepintu. Svaras Džiugelio 
kvoteris svaro $1.00.

4M<«AND 9T.
J. P. GINKUS

TsL EV. 4-MM 
VITAS ALEXANDER’S CO.

«1« MOMHTAT 
BOTTH NORTON tl, MA88.




