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FMdgą Užsienyje tašo

Straipsnius it totapondeneųu redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti

Syti stradpcuM nekOttnai iireSškia redakcijos nuomone. Už skelbimų tan

Lenkai apie Kersteno komisiją
Lenkų leidžiamas Bostone dienraštis “Kuryer Codaenny” 

sausio 11 d. HtHjb platų įžanginį straipsnį apie Kersteno komi
siją ir Baltijos kraštų okupacijos tyrinėjimą. Nurodęs tos komi
sijos tikslą paruošti pranešimą JAV atstovui Jungtinėse Tauto
se, kad jis tą klausimą iškeltų tautų viešame forume ir pareika
lautų atitinkamo sprendimo, laikraštis toliau rašo:

“Amerikos lenkai seka tos Baltijos komisijos darbus su di
deliu dėmesiu, simpatija, pritarimu ir atjautimu. Tame komisijos 
žingsnyje jie mato, kad amerikiečiai vis daugau persiorientuoja 
ir apsisprendžia už tuos, kuriuos likimas yra palikęs už geležinės 
sienos. Amerikos lenkai siūlo savo paslaugą ir bendradarbiavi
mą Amerikos lietuviam, latviam ir estam, o taip pat Kongreso 
atstovam, kurie domisi tų tautų tikimu. Mat, visa, kas tiktai 
JAV Kongreso daroma Baltijos kraštam Užsistoti, artimai sieja
si su tuo, ką Sovietai yra padarę Lenkijai pavergti.

Bendromis pastangomis ir bendra, tiesa, tragiška nedalia tų 
kraštų, iš kurių esame'kilę, turime pažadinti amerikiečių sąži
nę, kad ji geriau suprastų savo uždavinį. Kartu tai yra ir mūsų 
uždavinys, mūsų, kurie sudarome integralinę amerikiečių tau
tos dalį.

Bendromis pastangomis mes turime siekti, kad Baltijos vals
tybių pavergimo bįria atsirastų Jungtinėse Tautose, nes tų tautų 
okupacijos faktas yra tarptautinis nusikaltimas”.

Lažkrašis dar pastebi, kad JAV tepripažįsta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atstovus, paskirtus nepriklausomybės laikais, bet 
apgaili, kad Lenkijos atžvilgiu yra kitaip: tepripažįstama Sovie
tų T^rtitija, nors ir šiuo atvejų yra toks pat brutalus pavergi
mas.

Kersteno komisijos susidarymą laikraštis dar suriša su Ka- 
tyno tyrinėjimais. Jam rodosi, jei “nebūtų buvę Katyno žudy
nėm tyrinėti komisijos, nebūtų susidariusi nei Baltijos komisi
ja.” Ryšys, žinoma, yra, bet jis nusakomas taip, jog ir šiuo at
veju tik Lenkija yra pralaužusi pirmuosius ledus. Mums rodos, 
kad čia. ne tiek svarbu vienos ar kitos šalies nuopelnai, kiek pati 
kova su bendru priešu.

Priimdami su padėka lenkų gerą žoĄ, užuojautą ir pasiry
žimą jungti jėgas bendrai kovai už laisvę, tikime, jog tie ryšiai 
dar stiprės. Priešas juk kito ir nesieks, kaip išskaidyti tuos, ku
rių kraštus jis yra jėga pagrobęs. Jis nuolat <firba tom, kad ne
susidarytų prieš jį bendras frontas, kad jo nusikalstamieji dar
bai nebūto aptoendrtoti ir iškelti į viešumą, kad nepaaiškėtų,

Gera Ir prasta spauda
Vokiečių rašytojas ir fltoso-

ii? Tai Karolio Markso ir

"luodgitie pate genautita- k* Teismai kalėjimu baudžia 
prasSausfete daiktas yto Be- tuos> kurie kitiems išplėšta že- 
žuvis.” Skirtumas, nAgt tik „janjg fcfrtus ar gyvybę. Bet 
^as» kad pasakytas žjMmįjpta- teismai ir. teisėjai tyfi, kai

kia didesnes mases žmdtifet A-- turtų brangiausią turtą — do- 
not kitos romėnų patartos, pa-,

kia.” Knygos tylėdamos per-

buvo nuėjusių kartų mąstyto ir 
galvota. Jos kalba atebąančtom 
kartom, jas veikia ir kreipia i 
gerą arba Uogą, žmogaus dva
sią kelia arba ją žlugdo, veda 
dorybės keliu arba stumia nu
sikalsti. Vienas kalėjimo kape
lionas pasakoja tokį atsitikimą.

Kalėjime kartą aplankiau 
jauną vyrą, kuris dėl apiplėši
mo ir žmogžudystės buvo nu
teistas mirti. Jis man pasakė 
savo vardą ir miestą, kuriame 
gerai pažinojau net to miesto 
kunigą. Teiravausi, ar jis irgi 
pažino tą kunigą. “Taip , — 
atsakė jis — mane tas kunigas 
priruošė visom tikėjimo tie
som”. — Tai kaip Čia atsidū
rei? — “Draugai atvedė” —at
sakė ašarodamas.

Tada aš aplankiau jo drau
gą, kuris jį buvo įtraukęs į 
žmogžudybę. šis irgi sėdėjo ta
me pačiame kalėjime pasmerk
tas mirti. Užklausiau, kaip jis 
čia pateko, man atsakė: ‘Kny
gos, blogos knygos mane nusi
kaltėliu padarė.”

nuti ir begėdystei, barniui ir 
pavydui, bęt apsivilkite Vieš- 
gatiu Jėzus? Kristumi" —•Rom.

nauti ir spąada. Scntau atro- . Augustina* S*. Raštą buvo 
do, to buvo tariau žffirtta. atskaitęs Bd Mas vietos- Bet

užrašyta senųjų grafitų virt lytos, nes jte tava rtdto pra- 
T^toKJBo jtaų. Ojtąd rastąjį Dievą, Tiesą irGyveni-

ir visų knygų, žurnalų ir laik-

kos, kibių vyrų ir motorų, kū
ne perduotų mums savo mintis 
ir savo ddasią lietų į mus, 
leisdami mums dalyvauti jų

Turime nustebti su garsiuo
ju rusų rašytoju F. Doštojevs- 
kitu kuris apie ta. Rištą taip

kius stebuklus turi šv. Raštas 
ir kokia jėga jame yra duota 
žmonėms! Koks pasaulin išaiš
kinimas ir žmonių charakterių 

akte atverdami naujus idealaus vaizdavimas! Ir ristais atvaiz- 
gyvenimo akiračius. Kad ten duoto ir įrodyta visų hfitų am-' 

žinytei. Ir kiek išrištų ir ap
reikštų paslapčių.”

Su šv. Raštu yra panašiai 
kaip su elektros laidais, kurie 
ema per kalnui ir klonius, at» 
rodo ne kitaip, kaip ir kito 
paprasto'stora viela, tačiau ji 
turi milžinišką jėgą.

Kas nori, kad jo tautoje ir 
šeimoje vėl, klestėtų dorovė, 
kuri neša laimę, pirmiausia iš 
savo šeimos jis teprašalina blo
gą spaudą, nepadorius paveiks
lus ir piktinančias kalbas. Vie
toj jų tenuperka gerų knygų, 
teužsako gerų laikraščių ir 
kambarius teišpuošia kilniais 
gražiais paveikslais. Pirmiausia 
jie klausysis jų tylaus pamoks

būtų tik knygos, per kurias at
smauktų viską formuojanti 
žmonijos dvasia, kad vėl kles
tėtų kilni tautų kultūra ir ci
vilizacija ,ir viską vainikuotų 
vienijanti meilė! .

Ką gali padaryti gera spau
da, mes matome iš šv. Augus
tino gyvenimo. Jis ilgai tiesos 
ieškojo, kad ir kildinėdamas, 
kol į jo rankas pateko Šv. Raš
tas. Jo akys įsmenga į šv. Po
vilo žodžius, rašytus romie
čiams: “Jau metas keltis iš

ią, sveficą gyvenimo supratimą, 
tikėjimą. Ne tik kad tokie 
plunksnos piktnaudotojoj ne
baudžiami, visi tyli, bet dęr tie 
didžiausi žmonijos nusikaltėliai 
kartas vainikuojami garbės lau
rais.

Kad * nepatektų į negeras 
rankas, atominei energijai 
kontroliuoti yra siūloma steig
ti pasaulio komisiją. Tačiau 
kontroliuoti spaudai, kurios pa
sekmės gali būti nepalygina
mai pavojingesnės, žmonija 
neturi jokios universalės kontro- miego...‘Naktis praėjo, o diena 
lės. Čia nekalbama apie tą 
kontrolę, kuri varžo spaudos 
laisvę, bet apie kontrolę pikto, 
kuriam ne vieta ir spaudos 
puslapiuose. Jei žmogui skirta

priartėjo. Todėl meskite šalin 
tamsybės drabužius" ir apsivil
kite šviesos šarvais! Kaip die
ną, ėlgkitės padoriai, nepasi
duodami apsirijimams ir gir-

AM. W.BLANDY, «S metu Jttfes 
i ataes*. Šiomis dienomis mirk Jis 
dalyvavo atomines bombos bandy
muose Bikini saloje.

lo, kurių žodžiai grims į jų šir
džių gelmes.

Jeigu mums iš tikrųjų rūpi 
Dievo karalystė žmonių širdy
se, mūsų tautos prisikėlimas, 
jos kultūra ir civilizacija, tai 
mes esame įpareigoti savųjų ' 
tarpe platinti kilnią lietuvišką 
spaudą. Kilnus lietuvis gali 
skaityti tik kilnią spaudą, jei 
jis nori tokiu ir pasilikti. Gera 
spauda teveda mus į laimę ir 
kilnų auštantį kultūros h* civi
lizacijos rytą.

visaMneae aukoti “Marcb «f Dimes" vajui.

Žmogus, kurio niekas nenori priimti
listai, norėdami pasiteirauti, 
ką galvoja žmogus, tiek ilgai 
turėjęs vis tuo pačiu laivu va
žinėti iš Hongkongo į Macao. 
“Eikite į pragarą”! — atkirto 
piktai O’Brien, bet dar- suspė
jęs kiek švelniau pridurti; “Pa
matysite,. mano kelionė dar ne
pasibaigė”...
• Ir iš tikrųjų, ji dar nebuvo 
pasibaigus. Kai jis su prancū
zų laivu “Bretagne” pasiekė 
Braziliją, tai čia sužinojo, kad 
brazilų emigracinės įstaigos, 
nepatenkintos tuo, kad vadino
si dviem pavardėm, atsisakė jį 
-kaip “nepageidaujamą užsienie
ti” priimti. Brazilijos pavyzdžiu 
pasekė taip pat Urugvajaus ir 
Argentina. Ir taip jam varg
šui neliko nieko kito, kaip vėl 
tuo pačiu “Bretagne” laivu 
grįžti į Italiją. O čia prasidėjo 
tapati istorija iš naujo: vietoj 
‘Lee Kongo” dabar jo tėvyne 
tapo “Bretagne”. Dabar jam 
tenka važinėti tarp Europos ir 
Pietų Amerikos. Vrž.

atkelta iš 2 psl 

sis Robertu Stephens. Tačiau 
JAV konsulatas Hongkongė, 
surinkęs reikalingus duomenis, 
paskelbė: jis yra gimęs Vengri- 

' joje ir 1907 m., kaip mažas 
vaikas, su savo motina Anna 
Ragan atvykęs į JAV. Tačiau 
jis niekados nėra buvęs Ameri
kos pilietis. Taip jam neišdegė 
ir čia.

Liepos 30 d. ryto 8 vai. britų 
policininkas pasišaukė O*Brie- 
ną nuo “Lee Kong” laivo. Po 
24 vaaindų ir minimasis O*- 
Brien, kitaip Ragan, paliko ne- ,j 
svetingą Hongkongą su nauja 
viltimi: — brazilų konsulas iš
davė jam įvažiuojamąją vizą į 
Braziliją. . 1

H Hongkongo jte lėktuvu 
drauge su 30 kitų pabėgėlių 
daugiausia rusų, pabėgusių nuo 
bolševikų aąubo,« tarptautinės 
pabėggų organizacijos lėšomis 
buvo nugabento* i Romą, čia 
prie jo prisistatė italų žurna-

A. VAIČIULAITIS

ROGES

ir sugulę j dulkėtus savo gra-

Kovoje su bolševizmu reikėtų pageidauti, kad visos jo pa
vergtos tautos, kurių atstovam pavyko pasiekti laisvąjį pasaulį 
anksčiau ar vėliau, suderintų savo kovos būdus ir sudarytų vie
ną frontą ir vieną $tųMųbalsą. Jei iš už geležinės sienos kalba
ma visų vardu, tai šhpūs tos sienos turi būti atsakyta dar vie

Bloga spauda gali nuvesti 
mirtin ne tik atskirus asmenis, 
bet ištisas valstybes. Gal per
dėto? Vis dėlto ne. Keliaukime 
per lavonais nusėtus ir žmonių 
krauju sumirkusius Vokietijos 
laukus. Dėl ko tai atsitiko? 
DŠ prastų 'vokiečių filosofų, 
kaip puspročio Friedricho Wil- 
hrinx> Nietsches raštų, kurtuos 
su užsidegimu skaitė Adolfas 
Hitleris. Jis ne tik juos dievino, 
bet norėjo ir įgyvendinti, įgy
vendino, kaip žinome, skerdy
nes savajai ir kitom tautom.

Keliaukime per raudonosios 
Rusijos nepermatomus plotus,

(B Mtiotata taveBą įtoklfaU Tktolrijur. 
Knygą Mtito Ventos leidykla Vokfetijaje).

&to istorija įvyko anais 
giedriais laikais, kada žmogui 
nereikėjo bėgti roptyniasdefimt 
mytių pasitiCMti tekio ar el
nio: tekiai patys atvėfifodavo 
4 sodžius, išvartydavo avffius ir 
grįždavo į savo laužus meduo
tais snukiais ir linksmi, lyg 
koki girtupktiaL Bet čia kalbė
sim ne apie stirnas, tetervinus 
ar meškas, o apie auksinės sie
los Medbdnkų vyskupą Kristu
pą ir apie ja toges. Visas atsi- 
tOdmas^trCM Matytos Gaurės 
parapijoj, ktebonSjito aukšte, ir 
vijotettne atida suveržtas: 
matyt, Oa darbas kokio ereti
ko, pasityfioptno šventu daik
tu ir uknetiuio jį dalyti ant 
tižių drauge su popieriais. Taip 
bent man pctotaidnėjo vargo 
ntainkas Armdpaa, kurio su- 
jaudtoti plaučiai tą valandą 
šnypštė ir šniokšto 'neprasčiau 
už dumples vtiteoae.

Pro vydtupg Kristupą buvo 
jau praMprifti daug Ūą metų

bus. Ir jis pate nebuvo toks 
eiklus, kaip seniau. Per pamok
slus apie pagoniškų stabų men
kystę ir tikrojo Dfevo šlovę 
gerklė jam tdsikirsdavo vis 
dažniau. Kaip obelis po žieduo
to pavasario ir branctitios vasa
ros leidžia ant savo šakelių su
sikloti snaigėms ir užsnūsta 
tyliam sniege, taip ir jis nutarė 
pasilsėti po figų darbo metų. 
Vyskupystę atidavė įpėdiniui, o 
pats, šarmotas nuo amžiaus ir 
sulinkęs nuo gerų darbų, nuva
žiavo į vienuolyną, kur visi 
Unksutinasi, sulaukę tokios 
garbės. Džiaugėsi viršininkai, 
džiaugėsi broliukai — visi ^e 
džiaugės: ir vartininkas ir 
kalvis, kuris tą vakarą taip 
smogė kūju, kad lūžo kotas, o 
kibirkštys ištryško už pusės 
mylios. Ta sena ragana, kuri 
būrė iš žolių, » vėjo ir žvaigž- 
diti| ir buvo dešimtąja akim 
ž&a, plepėjo, esą, apakusi

kaip tik nuo anų broliuko žie
žirbų. Bet meskim ją iš gal
vos, nes vėliau, po trejų metų, 
ji buvo gerai nubausta.

Vieną vakarą, kai į klevo vir
šūnes sutūpė būrys kuosų ir 
atstatė savo gūžius prieš Vėją, 
kai už alyvų trililiavo paten
kintas broliuko dailidės balsas, 
sode vaikščk)jo vienuolyno vir
šininkas. Jis žiūrėjo ne tiek į 
savo brevtorių, Įdek į dunksan
čias girias ir žioruojantį saulė- 
leyiį, nors nebuvo dar tiek su
temę, kad neįniatytų raidžių. 
Jis mąstė, ką 6a padovanojus 
vyskupui, kuris buvo kuklus 
lyg pienė šalia kelio ir net ne
paragavo ano saulėto vyno, 
kurio buvo atsiuntę kartūzai iš 
Prancūzijos. Per mūrinę tvorą, 
kuri Vienaties tarnus gynė 
nuo pasaulio ir kliudė vel
niam ten šmižinėti, jisai toM, 
baltose lygumose išvydo juodą 
brūkšnį, kuris, štai, krustelėjo 
ir jpw sniegus brido artyn: per 
puante klampojo ten seneite 
vyskupas. Jis buvo išėjęs j 
šerkšnu apibertas girias pasi
klausyti Dievo tarp tų kūpfių 
liepų ir lieknų pušų. Dabar jis 
grįžo,* žilas nuo metų ir parau
dęs nuo žiemių vėjo. Pasikėlęs 
sutaną, apšilęs, jte pūMtavobe 
kelio, per arimus ir pievas. Vir
šininkas, atsirėmęs į obelį, nuo 
kurios, krusteięjuB, biro miego

žvaigždelės, matė, kaip vysku
pas pora sykių suklupo ir 
skurdžiai kėlėsi, o į kalvelę ties 
tvora ^s beveik rėpliojo, nes 
takas čia buvo čiuožusių brolių 
nuslidinėtas.

Nedrąsiai sugirgždino sene
lis Kristapas sodo vartus ir į- 
ėjęs į takelį tarp erškėčių pur
tė sniegą nuo sutanos.

Viršininkas jam tarė:
— Šviesybė, alsinatės šito

kiam amžiuje.
Vyskupas jam atsakė:
— Nesu šviesesnis už kitus. 

XO miške, rodos, girdi patį Die
vą šalia savęs tyliai ir galto- 
gai alsuojant. Vienišam genio 
kalenime jauti kažką stebuk
lingo ir jaukaus. Ir daviau sau 
žodelį kasdien nukiūtinti į gi
rias.
" — Tokiam amžiuj!

— Mielas, tėve! Ar nėra 
Šventam Rašte pasakyta: 
“Kainai šokinėjo, kaip avinai ir 
kauburiai kaip avinėliai.” Tai
gi, brangusai. Aukščiausiojo ga
lybė Ir man suteiks dar tiek jė
gų, kad galėsiu bėgioti ir šoki
nėti, kaip tie pranašo ėriu
kai

— Taip, — tarė viršininkas, 
žvelgdamas į danguj augan
čias žvaigždes, — Viešpats pa- 
dajnė su mumis didžių dalykų; 
mes pasidarėme linksmi.

— Bet, tėve, linksmam būti

yra sunkiausia. Džiaugsmą rei
kia pirkti didele šventumo, au
kojimo ir meiles kaina.

Juodu žengė grikšmčiu snie
gu į vienuolyną. Broliukas kal
vėj daužė geležį ir giedojo. Me
dyje kiauktelėjo apsisapnavus 
kuosa ir vėl nutilo.

Susyk viršininkas tarė sau 
garsiai:

— Jau!
Ir iš džiaugsmo jis net su

plojo delnu į brevtorių.
— Kas? — nustebo senelis 

Kristupas.'
— Nė pate nežipau. Kartais 

mus pradžiugina kokia nors 
mintis taip staiga, kad jos net 
nespėji sugauti. Šitaip ir man 
dabar atsitiko.

O tačiau jis žinojo, dėl ko 
šūktelėjo aną žiemos vakarą 
sode. Jį lyg kokia šviesa nu
plieskė: vyskupui reikta ro
gių!

Tik pagalvokit! Padarys vie
narkles roges, su stirnų kailiu
ku ant kritų, su varpelio tin- 
tė jmu žiemos mtikuoae. Taip, 
važnyčios patsai vyskupas. Jte 
sėdės atsilošęs, retkarSafe bo
tagu pašmiguos arkliui, kuris 
karpys ausimis ir prtmkš, įrie- 
tęs kaklą, žmonės iš pirkių ete 
į kelią, maži vaikučiai rodys į 
senelį ir kugždėsią. Jte rodys 
laibais savo pirštukais ir šnabž» 
dės: ‘‘Vyskupas, vysirapasF O

jisai prisiartins prie jų, lakmns 
šr šnekeste su jris, vyžotais 
baudžiauninkais.. Ir kai išdrį
sęs kuris jų prieis prie rogių, 
apčiupinės jas nuo pavažų Ugi 
ienų,. Dievo tarnas jiems sa
kys: “Tai viaiuolyno dovana.”

— Broliukui dailidei rytoj 
fiepshi imtis daibo — tarė 
sau viršininkas, vyski&ui nieko 
neužsimindamas: pamatysit, 
kaip jte jšpiės akis paskui!

Rytojaus cfieną į vienuolyną 
užsuko grafos Tanvydas su 
dešimtine: kviečių maišais, gy
vu jaučiu, tokiu narsiu, kad jį 
varė penki bernai, ir lokio kai
liu, sumedžiotu rudenį čiupi
nės trakuos. Kitą dieną, ke
liaudamas į Medintakus, vie
nuolyne sustojo VUnhus vys* 
kupo sekretorius Ksaveras, 
linksmas ir gafingas kunigas. 
Jis ne tiek toeidM ir Dievą 
garbino, kiek pūsto atidų ir 
krimto zuDdenę, ir vis pasa
kojo apie (fidžiojo karigaDd6o 
medžioklę, kurioj buvo nutau
to ribė stirnų, šamų ir teptu
kas Sa vfafB Jom ir suskai
tys! Paskui, brigtantte savai
tei, apie Skubdą pasirodė ma
ras. Vienuoli tštim titanas ir 
naktis mridU Ir ptaninkava 
Pats viršintains vožtojo po 
ponpŲas ir arito tamstas po-

ir vuspenm gramam

savo klausytojus amžinomis 
kančiomis degančioj smaloj, lie
pė jiems taisytis: sunaikinti 
paskutinius stabus ir iš savo 

. tarpo išmesti raganas bei kerė
tojus; gal tada Dievas kylančią 
nelaimę nukreips pro šalį.

Kai viršininkas grįžo ir vėl 
atsiminė roges, artinosi Užga
vėnės. Jis broliui dailidei liepė 
šokti prie darbo.

Ir štai nuo ryto ligi vakaro 
brobokas dailidė tašė, obliavo, 
kalinėjo ir giedojo vis skar
džiau ir skardžiau. Juo tolyn 
jis dirbo, juo nuostabesnių da
lykų jo galvoj kilo. Ne, tai ne
bus kokios gramėzdiškos šla
jos, kurias tempia sulysęs aš
vienis. Jojo rogės žvilgės kaip 
provincijoto tabokinė, ir jose 
bus pilna visokių paveikslėlių- 
Viename šerne jis išdegino 
Lietuvos Karalaitį šv. Kazimie
rą su leHja rankoj, antroj pu
sėj gauruotą lokį su medžiotoju 
ir trimis skalikais. Pryšaky ro- 
gk} tekėjo saulė su tiekos spin
dulių — akys raibo į juos pa- 
sfflūrėjus. Nemanykit, kad pa
ndos buvo pamirštos. Ne! Jose 
čhdbejo dagiliai, 6ulbėjo snte- 
gąKte ir skraidė šarkos. Jose 
tupėjo smulkte voveraitės su 
ritintu ptatnagalMee kojytėse 
ir murdė ūdros, fešteMtemot gro* 
tta Ir atrodė, kad rogėm ai

(Nukelta į 5 psl)
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JURGIS RĮKKAITIS

DARBININKO

VAIDINAMA

JUOKINGOS PAMAIVOS
pagal Moljerą, linksma komedija iš lietuvių gyvenimo Amerikoje

REŽISUOJA: JURGIS BUKAITIS
VAIDINA: Lietuvos Valstybinio Teatro artistai:

TOSKA DAUBARAITĖ, HENRIKAS KAČINSKAS, KAZYS

feI

SCENOS MENINIS APIPAVIDALINIMAS: DAIL PR. LAPĖS 

Po vaidinimų ŠOKIAI, grojant JOE THOMAS orkestrui 

Įtinant mokama $2.06

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI



BETLIEJAUS ŽVAIGŽDE EUZABETHE

ROGES

KODĖL SJflEGAS BALTAS?

Bet ar sniegas tikrai baltas?

ra mažai ką aukštesne už nu
lį, pradeda tirpti ir susijungia

Vieną periktadfenio vakarą, 
žmonai kažkur pasišalinus, 
smilkau ir aš į netoliese esantį 
lietuvišką saliūną.

galiūnai! Dar juose nebaig
tas gyvenimas, nors jau vėlyva 
naktis...

vą, reikalinga susitarti dėl kaž
kurių dalykų. . \

žinia, kad tie kūnai, kurie

si Tikrai, niekur kitur to ne-

Kur darbo
Reportažas

išbudindami ne vieną saldžiai

kaip užtenki vieną, kitą, trečią 
gaivinančio gėrimėlio stiklelį, 
užgeri putojančio alučio. Vė
liau jau tave neša saliūno gy
venimas.

Kai nuo pirmosios draugų a- 
takos atsipeikėjau, apsidairiau, 
kas dedasi kitose saliūno ložė
se. Saliūno didvyriai ir prisie
kę gėrimų naikintojai: Tram- 
bambulis, Riestinis, Svyrimas, 
Dūda, Liepa ir kiti, jau gero
kai įraudę, kietai savo rankose 
laikė visą saliūno vairą-

— O Trambambulis! Pavy
džiu, brolau. Tu tikrai laimin
gas. Kada tik čia užsuku, vis 
tave randu. Ne visiems tokia 
laimė skirta.

— Kas tau tos kurnės ne
duoda!,— piktai atrėžė Tram- 

- bambulis.— Gerk ir tu kasdien 
ir džiaukis kaip ir aš. Niekam 
tos laimės nepavydžiu.

— Negaliu, brolyti! Va, iš
bėgau valandėlei ir sėdžiu kaip 
ant adatų. Pareis, neras. Ir ko 
gero eis ieškoti. O mano žmo
nos uoslė gera. Sunku pasislėp-

nutraukė
lis. — Žiūrėk, kaip aš gražiai, 
stačiai idealiai susitvarkęs. ’ 
Mane žmonelė ir nuveža ir par
veža. O kai aš per daug pa
imu, paskambinu, ji tuoj čia. 
Mane į karą,* pavežk)ja, užliū
liuoja. Aš pailsiu, o pailsėjęs ir 
vėl kaip strėlė į saliūną. Norė-

Ir taip kartais kiaurą naktelę 
iš saliūno į karą, iš karo vėl į 
saliūną... Na, tik taip ir turi 
būti. Juk aš valdau žmoną, o 
ne ji mane.

Koks, pagaliau, aš būčiau 
vyras, jei savo žmonos nesuval- 
dyčteu.

—Na, man nesigirk! Girdė
jau, kad ir tavo žmona prade
da šiauštis. Aną vakarą juk su 
policija ieškojai jos. Ir kur ji 
buvo dingusi?

—- Čia Dūdienės darbas. Ji 
jau seniai man nervus krem
ta. Ji neteko vyro, nori, kad 
aš netekčiau žmonos. Tik Dū- 
dienė kalta, kad manoji prade
da šiauštis. Juk Dūda ir išsi
skyrė tik dėl to, kad ji norėjo

Petro ir Povilo par

t

b rankose.

Dūdos
— Trambambufi,. išgerkim

pabėgsi Gyvena Dūda vienas, 
gyvensi ir tu, nežūsi.

— Ką jūs visą laiką paslap
čia plepat, — įsikišo Svyrimas.

— Apie šeimų laimę, — ta
riau aš. — Na ir laikai dabar, 
nebesuvaldo vyrai žmonų, ir 
gana. -—

— Reikia mokėti, — 'šoko 
Svyrimas. — Pamažu, ne iš 
karto, kaip jūs-
Tik žūrėkii, kaip aš tvarkau 

savo žmoną.
Ji irgi šiaušdavosi, kai aš ei

davau į saliūną. Aš burnelę ir 
jai lašelį, tik lašelį, nedaug. 
Aš į saliūną ir ją pasiimdavau. 
Pamažu, pamažu per keletą 
metelių savo žmonos nebegalė
jau pažinti. Visai ne ta: geria 
lygiai su manim, o gal ir- dau
giau. Ir šiandien ji jau tiek pa
žengusi, kad aš į darbą, ji į 
saliūną. Aš iš darbo, ji iš sa- 
liūno. Jau man ir pikta. Juo 
tolyn, tuo blogyn. Norėčiau 
jau pristabdyti, bet kur tau. 
Sėdi saliūne ištisas dienas ir 
gana. Ir kiek man dabar kaš
tuoja. Būdavo, išgeriu perrkius,

o dabar reikia dešimties stikle
lių. Šekit ir jūs mano pėdomis 
ir gyvensite laimingai Pranyks 
nesutarimai, nes abiejų tikslas 
bus saliūnas.

— Negerai, Trambambuli, 
turėti šeimą. Kad taip vienas 
būtum, tai kas kita — nei rū
pesčio, nei nesusipratimų. Nie
kas tau galvos nekvaršintų.

— Ko trūksta Riestiniui. 
Vienui vienas. Geria linksmina
si kiek tik širdis trokšta.
—Riestinis, — įsikišo vėl 

Svyrimas, tas kirstukas! Jis

Aną vakarą, kai netikėtai 
susitikęs senus bičių fa is, Įtiek 
ilgėliau užtrukau saliūne, grį
žęs namo, atsiėmiau savo. Kad 
rėkė, tai rėkė. Tik valandėlę 
pasisalink', sako ji, tu jau ir sa- 
liūne. Nėr pasitikėjimo. Ir ką 
jūs ten veikiat ligi pusiaunak
čio? Nejaugi jums nepabosta 
dūmų ir degtinės smarvė. Kai 

■ andie šaukė i susirinkimą, jūsų 
nė vieno; kai į saliūną— jūs 
pirmi. Nei laikraščių, nei kny
gų neskaitot. Ir kaip jums ne
gėda ir negaila taip sunkiai 
uždirbtų pinigų ir sveikatos.

Mėginau aiškintis, bet kur 
tau. Negelbėjo niekas: nei tai, 
kad buvau lietuviškame saliū
ne, lietuvybę palaikiau, ne tai, 
kad tik saliūne' dar likę kŲltū- P. KALPOKAS

vietos užlipti. Jis viską žino, 
. viską mato. Nebandyk pasiprie

šinti, šoks kaip angliškas gai
džiukas. Bet dabar ir Riestinis 
ramesnis, Liepa irgi toks pat. 
O tu su visais draugauji, 
Trambambuli, ir visiems moki 
įgnybti kur reikia ir kur ne
reikia.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos kieme kleb. kun. My
kolo Kemėžio pastangomis 
prieš praėjusias Kalėdas buvo 
įtaisytas didžiulis ir gražus 
Betliejus su statulomis natū
ralaus žmogaus dydžio.

Betliejus buvo gausiai lanko
mas visų tautybių žmonių, y- 
pač vakarais, kai būdavo ap
šviestas ir per garsintuvą duo
dama religinė muzika..

Vietinė amerikiečių spauda 
gražiai aprašė Betliejaus įren
gimą, paminėdama pastatytą 
lietuvišką kryžių, kokius Lie
tuvoje žmonės statydavo pake
lėse ištisus šimtmečius.

Visas Betliejaus įrengimo 
darbas buvo atliktas savanoriš
kai pasiaukojusių parapiečių.

B. R.

teriologijos laboratorijoj Stock- 
holme.

I JAV atvyko 1948 m. gegu
žės mėn. ir apsigyveno Eliza- 
bethe, N. J. Čia dirbo Alexian 
Brothers ligoninėj Intemu vie
nerius metus ir Rahway ligo
ninėj rezidentu 4 metus.

1952 metų vasario mėn. iš
laikė gydytojo teisei įgyti eg
zaminus. Praeitų metų lapkri
čio mėn. gavo teisę verstis gy
dytojo praktika New Jersey 
valstybėje.

Elizabetho ir apylinkių lie
tuviai galės pasinaudoti lietu
vio gydytojo patarnavimu, o 
dr. S. Petrauskui naujose darbo 
sąlygose linkime sėkmės.

S. D.

— Nikalaską?
— Koks gerinąs, — nustebo 

Svyrimas. -4- Daugiau kaip 40 
metų esu Amerikoje ir tokio 
neragavau.

— O tai tik caras Nikalejus 
gėrė, — išdidžiai tarė Tram
bambulis — prašali konjako, 
citrinos, cukraus. Vyrai, išger
kim, bus šviesiau akyse. Aiš
kiau spręsime problemas, o jų 
— dar daug neispręsta.

— žiūrėk, policija! Tram- 
bambuli, gal tavęs ieško? Aš 
bėgu, gali ir mane įmaišyti į 
tavo bėdas.

— Bėk bėk, kas tave nefino,

Atkelta iš 3 psl. 
žirgo nereikės; pakels jas į o- 

. rą vis tie lokiai ir elniai, nuneš 
jas startos ir varnėnai, nuneš į 
patį dangų, kaip Eliją anais 
laikais. x

Atėjo ir pusiaugavėnis.
— Greičiau, broliuk, grei

čiau! — sakė jam viršininkas, 
beveik diena iš dienos ateida
mas pasižiūrėti.

— Greičiau, broliuk! —jom 
kalbėjo vienuoliai.

— Greičiau .greičiau — ra
gino jį ir virėjas, kai temstant 
atnešdavo retyje virtų pupų 
jam-vakarienės.

Net ir varnos, sutūpusios o- 
behj viršūnėse, kraipė galvas 
ir kvarksėjo: “greičiau, grei- 
čiau-čiau!”

Broliukas dailidė iš tikrųjų 
jau slinko prie galo. Tik jam 

" dar reikėjo užpakaly rogių nu
piešti žuvį, krikščionybės 
ženklą, o ta žuvis ne kas kita, 
kaip banginis, didelis banginis, 
su dvišaka uodega ir su švirkš- 
Čiahčhi vandeniu iš galvos.

Išaugo diena, pilna mėlyno 
dangaus (Sena, kai medžiai ne
rimo dfl žengiančio pavasario, 
dcai vanduo capsšjo m» snie*

bitės iš avilio. Iš tolo atrodė, 
kad kilo gaisras. Ir kai auštant 
broliukas baigė kaustęs, pats 
negalėjo atskirti, kur čia žari
jos, kur geležis ir kur medis. 
Jis kaip matai Užmigo, vos 
pasiekęs narus. Jis gulėjo, kaip 
lokys irštvoj, ir jo žiemos mie
gas būtų buvęs labai ilgas: bet 
iš kalvės jį ištraukė vienuo
liai, kurie sukilę ankstyvųjų

mas į šalį. Daugiau tu man ne 
draugas.

Ir parėjau vos gyvas vėlyvą 
naktį. Ilgai skambutį spau
džiau, kol įsileido. O jau vefaiių 
iš žmonos netruko... J. M.

tojo kabinetą
Iki šiol New Jersey valsty

bėj, kur gyvena gan daug se
nųjų ateivių ir tremtinių lietu
vių, nebuvo nė vieąo tremtinio 
daktaro, besiverčiančio gydyto
jo praktika. ’

Sausio 15 d. dr. S. Petraus
kas atidaro savo kabinetą Eli- 
zabethe, N. J., 158 Park Place.

Dr. S. Petrauskas, kilimo iš 
Raudondvario valsčiaus, yra 
baigęs Aušros gimnaziją ir V. 
D. Universiteto Kaime medici
nos fakultetą. Gydytojo diplo
mą (tarp kita ko — tūkstantą
jį) gavo 1939 metais. Dirbo 
klinikose Kaune. Nuo 1941 m. 
buvo Kretingos ligoninės di
rektorium iki pasitraukimo iš 
Lietuvos. Tremties metus dr. 
S .Petrauskas pradėjo Švedijoj, 
kur dirbo pasaulinio garso Ka
rolio universiteto klinikų bak-

• Iš 1000 amerikiečių vaikų, 
kurie eina į vidurinę mokyklą 
(High School) egzaminus išlai
ko 417. Iš pastarųjų berniukų 
ir mergaičių toliau mokosi ko
legijose 146 ir sėkmingai jas 
baigia tik 72.

• Amerikiečių 84% pritaria, 
kad Amerika būtų Jungtinių 
Tautų narys.

• Aukščiausias namas šiau
rinėje Amerikoje yra “Inter 
University High Altitude La- 
baratory” Colorade; jis yra 
14,150 pėdų viršum jūros lyg
mens.

• Saugiausias miestas viso
je Amerikoje turėtų būti Still- 
water, Oklahoma, kur per de
šimtį metų nė vienas nežuvo 
nuo eismo nelaimių.

<• Bostone prieš 75 metus 
buvo išteistas pirmas miesto te
lefonų sąrašas. Jame buvo vi
so vienas lapas su 70 telefonų. 
1953 metais Bostone telefonų 
knyga turėjo lr24Q puslapių ir

maišiais stiklais, priskaitė ir juose surašyta 587^00 tele- 
nupiešė net 96 skirtingas snai
gių formas.

Lecfinės prizinės, leisdamos 
žemyh ir atsidūrusioš į oro

sąrą mano vykti į P. 
valstybes ir aplankyti tėvų 
rijonų bei kitas lietuviškąs 
kmijas.

. • Poeto Jurgio
10 metų mirties sukakties 
ga sausio 3 Paryžiuje kun. 
Jucevičius atlaikė mišias. Ęk* 
maldose dalyvavo poeto sūnus 
prof. J. Baltrušaitis su šekna,J 
Lietuvos atstovas Dr. Bačkis, 
pulk. Lanskoranskis ir vietos J 
lietuvių kolonija. Popiet Lietu
vos atstovas Dr. Bačkis savo 
ir Prancūzijos lietuvių vardu 
Montrouge kapinėsę ant Jurgįo 
Baltrušaičio kapo padėjo gėlių 
puokštę su tautiniu kaspinu ir 
užrašu. Kartu dalyvavo prof. 
Baltrušaičio visa šeima ir Pran
cūzijos lietuvių bendruomenės 
atstovai.

• Naujojoj Zelandijoj lietu
vių didžiausia kolonija yra; 
Aucklando mieste. Ji turi teth : 
dencijos dar didėti. Visi pir- - 
muoju transportu 1949 m. J 
atvykę lietuviai gavo iš krašto 
vyriausybės pasiūlymus priim- 
ti N. Zelandijos pilietybę. Ji 
numatyta jiems suteikti š. m. 
liepos 1 d. Krašto valdyba lei
džia biuletenį, kuris plačiai in
formuoja apie Lietuvos laisvi
nimo bylą. Krašto valdyba da
bar sudaro: pirm. V. Kudzma, 
vicepirm. K. Stirbys, ižd. ir 
TF įgaliotinis VI. Skridulažtis, 
meno ir kultūr. vadovas M. 
Gerdvilytė - Spence, sekret. S. 
Jurkėnas. ’

• Los Angeles, Calif., ren
giami du vakarai. Sausio 17 <L 
koncerto programą . išpildys 
St. Šimkaus vardo meno an
samblis, vad. muz. te. Bartulio, 
ir aktorius J. Kaributas. Kitas 
koncertas - vakaras įvyks sau-

, šio 31 d. šv. Kazimiero para- 
r pijos salėje. Programą atiBcs 

šv. Kazimiero parapijos mote
rų choras, ved. muz. Br. Bud- 
riūno, St. Šimkaus vardo meno 
ansamblis, vyrų choras, ved. 
muz. Bartulio, solistė Hefen 
Bartush - Svvaggart, akt. J. Ka
ributas ir k. Po programos bus 
šokiai.

greit bus šilta. Ir kaip tik tą 
dieną rogės buvo ištrauktos iš 
pašiūres ir nuvilktos į kalve.

— Oplia! — tarė broliukas 
kalvis ir taip žiebė kūju, kad 
aplink, stovėjusieji ausis užsi
kimšo.

Dirbo kalvis ištisą dieną ir 
naktį raudoną geležį, lankstė 
ją ir giedojo vis garsiau ir gar
siau. Kai saulei tekant virši
ninkas užsuko pas jį ir ketino mišių, sode išvydo gaisrą ir iš- 
priminti, kad nors valandėlę 
migteltų, didžiai nustebo iš
girdęs broliuką šaukiant ne a-

' pie Dievo garbę ir dangaus an
gelus, o apie lydekėlę, marių 
žuvelę, ir apie mergelę aukštam 
tėvo dvare.

— Vaikeli, gailėtas už nuo
dėmės! — įspėjo viršininkas jį.
— Kas per dainbs čia, kur tik
Aukščiausiojo vardas gali
skardėti.

Broliukas nusišluostė pra- 
<kaitą nuo kaktos ir pasirėmęs 
ant kūjo žiūrėjo nuoširdžiu 
žvilgsniu, tarsi nieko nesupras
damas. -

— Na, sakyk: greit žadi ap- 
gaustyti?

— Rytoj.
Ir kalvis valandėlę snustelėjo 

čia pat, ant narų. Paskui vėl

gelbėjo žmogų, bet rogės taip 
ir liko ugnyje.

Labiausiai jų gailėjosi bro
liukas dailidė. Jam tiesiog aša
ros liejosi per skruostus. Tai 
kas, jei šiemet nebūtų regėjęs 
važinėjantis jomis! Kalvos per
nakt nusiėmė baltas savo ke
pures ,o eglės atrodė -tokios 
tamsiai žalios, kad net kvapą 
gniaužė į jas pažvelgus. Pava
saris! Bet kas būtų buvę per 
kitas Kalėdas! Koks skridimas 
laukais rogėse!

Vyskupas Kristupas, auksi
nės sielos vyras, apie roges ir 
jas ištikusią nelaimę taip nieko 
ir nesužinojo: prieš kelias die
nas vaikščiodamas jis nusibal
dė, o tą pačią naktį, kada gaiš-, 
ras kilo, gera jo dvasia pasi
beldė į dangų ir ten buvo su 
dideliu rykavimu "priimta, gie
dant ' angelams ir šlovinant

mums atrodo nevfsada tokie, _ 
kokius matom. Saulės ąoMkl- 
]jai yra jvanų jpalvų. kurie jau pasiekia

žemę, gis junginys dažnai nei- 
išlaiko ąavo pirmykščių fąpny, 
nes sukimba atsitiktinai ir ap
svaigo savo prizmių smaaga-

nas priskaitė 7, kurios sudaro 
spektrą. Tos spalvos aMtiai 
matomos laumės juostoje. Tarp

gia jų atskirti ir gaunama vie
na spalva - balta.

Sulūžę saulės spinduliai su- 
lėdėjusių snaigių prizmėse taip 

Panašiai yra ir su sniegu, greit įsisuka, kad visos spalvos 
Jis susidaro aukštesnėse oro susilieja į vieną ir mūsų akiai 
erdvėse iš sutirštėjusių vandens sudaro baltos spalvos įspūdį, 
garų. Garii ten sušąla ir rinte E* S.

mis formomis ir kryptimis, ša*

fonų. _
• “Populiarus kaip dviejų 

dolerių banknotas”. Norėda
mas patikrinti, ar pasakymas 
teisingas, Pennsytvanijosat- 
stovas B. F. Jame rinko ir sau
gojo visus dviejų dolerių bank
notus, kurie tik jam apyvar
toje pakliuvo. Per 30 metų jis 
surinko tik 15.

SHENANDOAH, PA.
Choras lankė ligonines.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
choras vedamas muz. Jubaus 
Mačiulio, buvo pakviestas Shę- 
nandoah Locust Mountidn 
Hospital sekmadienį po Kalė
dų giedoti lietuvių Kalėdą 
giesmių. Sekmadienį po Naujų 
Metų choras giedojo Potvilėje 
Good Samaritan Hospital AM 
programas globojo kun. B. 
Šimkus. Choro giesmes labai 
šiltai priėmė Good Samaritan 
Hospital seselės ir ligoniai. .

Dabar choras ruošiasi Sėtu
vių dainos vakarui - koncertui 
sausio 17. Koncertas įvyta i. 
W. Cooper Highschool, Sbe- ' 
nandoah, Pa.

HARTFORD, CONN
.LOS kuops metinis susirin

kimas įvyks sausio 17 d. 1 vaL 
p.p. parapijos mokyklos salėje. 
Nariai prašomi atsilankyti ir 
pradžioje metų užsimokėti UŽ 
Darbininką.

RUO CARO ROBUO 
IKI BOLŠEVIKŲ 
ČERVONCO

rasi Jcm» K. Karte "NEPRIKLAUSOMOS L1KHJV0S
PINIGAr* kRygaje 1>1S*1941 sb. Lietuvoj kursavusių pi
nigų-istoriją, numizmatiką ir natūralaus dydžio banknotų * 
bei monetų fotografijas.

Anglu kalba
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grazna iš Providence, R. L Pa-
J. Adomaitis, P. Mtakūnas, V.

ki 10:30 vaL

ti visų parama ir taika, todėl

Po

VISI KELIAI VEDA 
į Darbininko metinį vakarą,

jos karūnoje’*'sako kun. David
.Cottey. ’- • *

New Yorko lietuvių kolonija 
bendromis pastangomis galėjo 

- įvykdyti pereitų metų pabaigo
je aidai rinkimo i^jų trėmti-

New Yorice įstatų koorifcavi- v 1954 m.

Ud 2:30 WL P-plper NBC

4 A 
MHIfNOS.

r. iki 12 vai per Nęriwprk ABC

mediją — “Juokingos pamai
vos”, pagal Moljerą parašyta 
naujai iš lietuvių kūrimosi 
Brooklyne. Vaidina geriausi 
mūsų dramos aktoriai: T. 
Daubaraitė, H. Kačinskas, K. 
Vasiliauskas, talkininkaujant 
Liet Dramos studijai Režisuo
ja J. Šlekaitis. Šešios apipavi
dalinimą prižiūri dail. Pr. La- 
P&.

Vaidinimas įvyks sausio 17

Oiga NenortaviSfitė.
Pakrikštyti: NijoE Ona Mo-

ta Vaitetytė.

Thomas orkestrui. Įeinant mo- 
. karna 2 doi. '

- Salė lengvai surandama, ji 
. yra ant Myrtie ir Knickerbo- 
" cker Avė. kampo. Važiuojant 

Myrtie linija, išlipti Knicker- 
bocker Avė. stotyje. Važiuo- 

’ jant Canarsi linija, išlipti Wy- 
koff - Myrtie stotyje, persėsti 

j | Myrtie liniją ir važiuoti iki 
/ f «JCnickerbocker Avė. stoties.

Tad visi kviečiami į Darbi- 
ninko metinį koncertą, kur bus 
faksma, gražu ir malonu!

• Sv. Vardo D-jos susžiinkhnas
Angelų Karalienės par. šv. 

Vardo d-jos narių susirinki
mas įvyko po bendrų šv. Mi
šių ir komunijos. Susirinkimą 

f pravedė pirm. V. žemantaus- 
kas. Buvo patiekta 1953 m. 
piniginė apyskaita ir pasitarta 
dėl 1954 m. veikime.'

Apie New Yorko Liet. Kat. 
Federacijos veikimą padarė' 
pranešimą S. K. Lukas. Baž
nyčios varpams ir garsintu
vams įtaisyti paskirta $25 au
ka. Į New Yorko Liet. Kat- 
Federacijos apskritį atstovais 
išrinkti V. žemantauskas ir S. 
K. Lukas. Nariai sumokėjo 2 
dol. nario mokesčio už 1954 m. 
atnaujintas skyriaus įsiregis- 
travięias į Brooklyno vyskupi
jos Šv. Vardo d-jos uniją, su
mokant 5 dol. metinio mokes
čio už 1954 m. bei pasiunčiant 
raštu praeitų metų draugijos 
veiklos raportą.

I 1954 m. naująją valdyba 
įeina šie asmenys: pirm. V. 
Ženantauskas, vicepirm. ir fin. 
sekr. J. Mikolaitis, sekr. S. K. 
Lukas ,ižd. M. Daflydėnas.

Sekantis draugijos susirinki
mas bus šaukiamas vasario 14, 
9 vai. ryte. S. K. L.

SOCIAL SECURHY
Sodai Security praėjusių me

tų pabaigoje užbaigė 17 gyva
vimo metus. Iš metinio organi
zacijos pranešimo paaiškėja, 
kad nedirbančiųjų senų žmonių 
40% pragyvena iš Sočiai Secu
rity mokesčių. Mokama kas 
met apie 6 milijonams žmonių. 
Iš to skaičiaus 3,25 milijono 
yra moterų ir vyrų, senesnių 
kaip 65 m., per milijoną jau
nesnių kaip 18 m. ir arti 2 mi
lijonų kitokių šelpiamųjų. 
Praeitais metais pensijom iš
mokėta 3 bilijonai dol. ir apie 
90 milijonų išleista administra
cijos reikalams.

9 d. komisija tupėjo* pįnnąjį 
pos5< - . ,

Kstą smuikMteU Rvi Uhrak
koncertuoja sausio 22 d. 

Town Hali salėje^ Būdama ke- 
turioKlcos metų ji baigė Talino 
konservatorijoje smuiko kla
sę, vėliau specializavosi Pary
toje pas garsų profesorių Julei' nių šalpai. Ją m^tu buvo su- 
Boucherit.ųgtik praeitais me- ' rinkta 9,533.87 doleriai aukų, 
tais atvyko i Ameriką. Kaip šie gražūs rezultatai buvo gau- 
Evi Liivak buvo vertinama ti visų parama ir talka, todėl 
pačių prancūzų, kalba kad ir Balfo vajaus komitetas reiškia 
tas faktas, jog Paryžiaus kon- ' nuoširdžią padėką:

1. Visiem aukotojam, organi
zacijom ir atskiriem asme
nim, nepageilęjusiem suteikti 
ti auką mūsų tautiečiam gyve
nantiem sunkioje tremtyje.

2. Aukų rinkimo postų vedė
jam: Icun. V. Pikturnai, kun. 
A. Račkauskui, J. Brundzai, 
A. Visminui, kun. dr. P. Da
giui, J. Ginkui, Dr. A. Gašlū
nui, L. Dymšai, Balfo 20 sky
riaus Great Necko valdybai, 
kun .dr. J. Starkui, kun. V. 
Haralevičiui ir J. Avižieniui.

3. Lietuvių par. klebonam: 
kun. J. Ateksiūnui, prel. J. 
Balkūnui, N. Pakalniui ir kun. 
dr. J. Starkui, talkininkavu- 
siem renkant aukas. ‘

4. Visai'rfetuvių spaudai, 
laikraščių redaktoriam ir jų 
bendradarbiam, spausdintu žo
džiu stipriai parėmusiem va
jaus darbą.

5. Radijo programų direkto
riam: J. Ginlęui ir J. Stukui, 
ieidusiem nemokamai naudotis 
radijo pagalba. * x

6. Vajaus klausimais kalbė- 
jusiem per radiją: vysk. V. 
Padolskiui, kan. prof. J. B. 
Končiui, prel. J. Balkūnui, Tė
vui T. Žiūraičiui, kun. dr. St. 
Valiušaičiuij kun. J. Cekavičiui, 
dr. H. Lukoševičiui, V. Sidzi
kauskui, S. Sužiedėliui, A. S. 
Trečiokui, CferienebMullK, M. 
Galdikienei ,adv. F. Aleksiui ir 
A. MafioniuL

7. P. Minkūnui, Balfo reika-

servatorijos kompozicijos kla
sės dekanas prof. Jean River 
patsai pasisiūlė jai akomponuo- 
ti koncerte savo parašytą 
garsųjį smuiko koncertą. gis 
koncertas bus atliktas ir Tovvn 
Hali koncerte.'

Visai neseniai ji pakviesta 
kaip smuikininkė solistė i Pa
ryžiaus simfoninį orkestrą. 
Town Hali rengiamas koncer
tas yra vienas iš penkiolikos, 
kuriuos šioji jauna estų smui
kininkė turėjo ar dar turės 
JAV ir Kanadoje. Gruodžio 12

lų vedėjui ir Balfo Centro raš
tinės personalui, talkininka- 
vusiem aukų rinkimo metu va
jaus komitetui.

8. Balfo New Yorko apskri
čiui, lietuviškų organizacijų 
atstovam ir veikėjam, organi- 
zavusiem vajų.
. 9. Visom ir visiem, kurie bet 
kuriuo būdu prisidėjo prie va
jaus pravedimo.

Vajus sutelkė bendram šal
pos darbui visų pažiūrų lietu
vius. Parodytas vieningumas 
tebūna pavyzdžiu ir kitiem dar
bam, kurių iš mūsų reikalauja 
dabartinė lietuvių tautos didžio
ji nelaimė.

New Yorko 1953 m. Balfo 
Vajaus Komitetas

ROHM
ŽINIOS

Nevr Yorko. Jis kal
ba tema “Bokštai ir mūrai” 
mūsų laikuose .

apyskaftoje
nurodoma, kad prie tos parapi-

Mes gavome didelį 
I j siuntinį šviežių ta- 

munių žiedų H Ven- 
‘ “ grijos ir dabar yra 

visfens proga ramu
nių gauti pas mus. 
Vengrijos ramunės 

pat geros kaip ir Lietu
vos ir taip pat medum kvepia, 
turi malonų skonį, sveika ir 
gardu gerti. Ramunės geros 
dėl skilvio ir dėl inkstų (kid- 
neys). Jeigu esi nuvargęs, su
šalęs, gerk ramunių arbatą. 
Kada esi piktas, nusiminęs, ir
gi gerk ramunes. Prisiųsk 
mum $2.50, o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. Į 
Kanadą — $2.75.

AUĖX4NDER’S CO.
414 BROADWAY

draugija per 1953 metąs netur
tingų žmonių šelpimui Išleido 
5,164 doL

Pata&ftyta
Sausio mėn. 10 d. šv. Petro 

parapijos bažnyčioje pakrikš
tyta Edvardo Kazimiero var
dais Juozapo ir Jozefinos Sat
kevičių sūnus. Tėvai gyvena 
Olnay gatvėj, Dorchester.

Sausio mėn. 10 d. šv. Petro 
parapijos bažnyčioje pakrikšty
tas Alfonso ir Elenos Jankūna- 
vičių sūnus Roberto ir Juozapo 
vardais. Tėvai gyvena 82 G 
St., So. Boston.

FUNER ALHOME
254 W. Broadway 

South Boston, Mass. 
JOSEPH BARACEVIČIUS 

Laidotuvių Direktorius 
TeL SOuth Boston 8-2590

F«N E R A L HOME
197 Webster Avenue j 

e Cambridge, Mass.
PRANAS W ATIKUS

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

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

pačios ir i kitus ibiestus. 
Reikale Saukite: TeL TR 6-6434

Audiencijos pas popiety
The Pilot rašo, kad šv. Tė

vas Pijus XII per 1953-sius 
metus priėmė 400,000 lankyto
jų. Priimdamas šiuos lankyto
jus šv. Tėvas pasakė 84 kal
bas.

Didžiausią dalį šių lankytojų, 
348.134, šv. Tėvas priėmė 
bendrose audiencijose šv. Petro 
bazilikoje, palaiminimų salėse 
arba savo vasarinėje rezidenci
joje. 30,832 lankytojai buvo 
priimti specialiose audiencijose, 
2,126 lankytojai pusiau pri
vačiose, 492 lankytojai — visiš
kai privačiose audiendjose. J 
šią paskutinę kategoriją įskai
tomi vyskupai, valstybių atsto
vai ir diplomatai viso pasaulio 
valstybių, kurios turi savo pa-

, siuntinius prie šv. Sosto.

Remratnąs koplyčią
Šv. Petro parapija prie East 

7-tos gatvės turi gan didelę sa
lę. ši salė dabar yra virtusi 
koplyčia ir joje kiekvieną rytą jį 
yra atnašaujamos šv. Mišios. JJ 
Parapijos šv. Vardo draugijos 2 
vyrai pasiryžo šią koplyčią at- 
remdntuoti. Sausio mėn. 16 d. 
vak. salėje po parapijos bažny- 
,čia jie rengia whist party, ku
rio pelnas skiriamas koplyčios 
remontavimui Remonto darbus 
atliks patys draugijos nariai.

BALF bankete,
kuris įvyks sausio 17 d. Lie

tuvių Piliečių klubo salėje, me
ninę programą išpildys: Kauno I 
dramos teatro aktore ir dabar- B 
tinė Bostono dramos ratelio re- I 
žisorė p. Gustaitienė, solistė p. * 

Barmienė ir buv. Vilniaus ope- « 
ros solistas St Liepa. Akom
panuoja kompoiztorius J. Ka
činskas.

*

Pranešimas LDS 1 Kuopos nariams

1

Gimbridge. Mass.
Naujosios Anglijos ALRK

Užsakykite ‘Eefntę” adresu: 
F<lnfė. RFD 2. Putnnm. Conr

Sv. Petro liet., parapijos salėje. Bus renkama nauja valdy
ba ir atnaujinama Darbininko prenumerata. Visus kvie
čiame dalyvauti.

iki sauso 31 d. pranešti Com- 
■missioner cf Immigration sa
vo adresus. Blankai (forma 1-

Lietuviy Radijo Korporacija

Fataraavimas diena ir naktį 
Koplyčia fenaenfem dykai 

T-TOTARY PUBLIC 
TeL 80 8-4815 

SOuth Boston 8-2849

So. Boston 27, M—.
A ir O. tVAARAT

Telefonai: NOnrood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4818

Lietuviu Radijo programa H stotie* WBMS. 1090 kliocUdą, perduo
dama aekmadlentBia nuo 12 Iki.d2z3B vai Būna UetuviMcos datuoti, 
muzika ir Mandato* paseka. Biznio reikalais kreiptis f STEPONĄ 
MINKŲ, BaBte Floclsto Genų ir Dovanų krautuvų. 502 E. Broadway. 
So. Bostone. TeL SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviškos

LIETUVIŲ RADiO VALANDOS PROGRAMA 
Wtoeyrlrw-£afatrhi«iieaii Salem, Mm*.

Kiekviena ieitadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite k* 
nors pesvekinti ar paskelbti tai sėskite: UTHUANIAN BAIHO

Skaitykite ir platinkite “Šv.

Nuoširdžiai dėkojame
Apreiškimo parapijos klebo

nui kun. N. Pakalniui, mokyk
los tėvų komitetui, mokyto
jams, tėvams,' režisieriui J. 
Šlekaičiui, akt. V. Kidoliui, 
lituanistinės grupės mokyto
jams, tėvams, programos daly
viam, mūsų mokyklos jauniem 
artistam, svečiam ir rėmėjam, 
prisidėjusiem betkuo pravesti 
Kalėdų eglutės šventę.

Maironio mokyklos 
į vedėjas

FUNERAL HOME
564 EAST BROADWAY 

§0,1$ Bmtsa, Maus.

Lžthuanian 
Furniture Co.

M OVER8-
SO 8-4^8 ;

INSURED ‘and RONDED ji
Local and Long DMance Mover $

SO. BOSTON, MASS. *

ji su dideliu pasisekimu kon
certavo pabaltiečių suorgani
zuotame koncerte Toronte, sau
sio 3 Montrealyje. Iš New Yor
ko, kviečiama visos eilės kole
gijų, vyksta į Pennsylvania ir 
Virginia, taip pat Amerikos a- 
gentūrų rengiamuose koncer
tuose New Yorko, New Jersey, 
Maryland valstybėse ir kitur.

New Yorko estai kviečia lie
tuviškąją visuomenę kuo gau
siausiai dalyvauti Evi Liivak 
koncerte. Mes žinom, kaip sun
ku paskirom tautybėm pripil
dyti dideles New Yorko sales, 
nežiūrant kaip geras muzikas 
bebūtų. Tad ir mūsų atsilanky
mas parems brolišką tautą.

Dr. V. A D.

PADftKA
Mirus mano brangiam vyrui 

Andriui, nuoširdžiai dėkoju 
tiems, kurie skausmo valandoje 
mane užjautė ir man padėjo. 
Ypatinga padėka kleb. kun. N. 
Pakalniui ir jo vikarams, vi- 

53) gaunami pašte; kiekvienas, siems giminaičiams ir priete- 
kuris turi per 14 metų, turi už
pildyti atskirą balnką. Blankus 
atiduoti pašte. New Yorko val
stybėje jau esą per 4500 užsie
niečių, kurie nepranšė savo ad
resų. Numatyta juos mfcaušti 
net iki deportacijos atgal

liams, Moterų dr-jos 29 kp. na
rėms už užprašytas šv. Mišias 
bei gėles, palypėjusiems į ka
pines ir graboriui St. Aromis- 
kiui už malonų patarnavimą.

Ačiū visiems. Nuliūdusi žmo-

Pirm. V. STAKUTIS 
ScfcreL J. JESKEV1CIUS

Organizadjos, įmonės ir as
menys, norintieji savo sveikini
mus aktoriui Henrikui Kačins
kui atspausdinti jubHėjinio 
spektaklio programoje (vasa
rio 6-7 d.d.), prašomi siųsti 
juos iki vasario 1 d. Darbinin
ko redaktoriui -P. Jurkui —680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, 
N. Y., -arba telefonuoti GL 
5-7281. Už puslapio sveikinimą 
aukojama 20 doL, už mažesnius . 
po 10 ir 5 dol.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. SEIMOS. VAIKŲ. JVAIRIŲ PROOŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, {vairių pdbūvki ir oan.» , 
NUOTRAUKŲ: norite atnaujinti $eną fotognfi’ą? * 

Toms geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv 122 Meaahan gir., RMgeMUod. BrooklyR. N. Y 

Skambinti tek HYacint 7-4677

valdybos susirinkimas įvyko 
sausio 10 Cambridge, • Mass. 
Kleb. kun. Pr. Jųškaitis atidarė 
susirinkimą ir pakvietė sekre
toriauti B. Jakutį. Dalyvavo 
apskrities dvasios vadas kun. 
J. Vaitiekūnas, Providence 
liet par. klebonas, pirm. V. 
Kudrika iš Norwoodo, kun. Pr. 
Vinnauskis, A. Vasiliauskas, 
T. Gediminas Jočys, OFM iš 
Kennebunk Port ir k.

Nutarta sušaukti N» Angli
jos katalikų seimeli vasario 21 
Cambridge. Seimefes prasidės 
iškilmingomis šv. Mišiomis, ku
rias atnašaus vysk. V. Briz- 
gys. seimelis yra Vienas iš 
numatytų Marijos Metų proga 
ruoštinų iškilmių. Vą^ario 22 

^bus svetainėje svarstomi eina- 
mie$ katalikų refleakd h* nus
tatytos ateities veikimo gairės. 
J sefcnelį bus kviečiamos visos 
katalikiškos organizacijos.

Praeitame sūsirfnk&ne kal
bėjo kunigai: Pr. Virmauskis, 
J. Vaitiekūnas, Pr. Juškaitis, 
G. Jočys, OFM. Gyvais organi
zacijos reikalais taip pat žodį 
tarė pirm, 
siliauskas,
sirinkinte dalyvavo dkHb ricai- 
auš atstovu ir švedų.


