
Indoki-

LIETUVIAI IR UKRAINIEČIAI SUKILĖLIAI VORKUTOJE

nas

PENTAGONAS PAAIŠKINO, 
kad per penkerius paskuti

nius metus iš kariuomenės bu
vo atleisti 590 karininkų ir ka
rių saugumo sumetimais. Gan
dai apie nepatikimo elemento 
gausumą esą išpūsti?

Manhattaae John Imperator, 
18 metų^ nusipirko 13^ metų 
amžiaus automobiiįiti 30 dol. 
Nepatiko jam per Įdėtos sėtfy- 
nta, Jas nusities, rado 320 dol

čia vėl
Būsią

Atėnuose nupiešė Anglijos 
vėliavą nuo informacijos pa
talpų ir sudegino, protestuoda
mi prieš tai, kad Britanijai lai
ko Kipro salą, kuri turi pri
klausyti Graikijai.

priduria: “Tai moralinės dege
neracijos vaizdas.”

Jau buvo ‘“Darbininke” ra
šyta, kad atsiranda Rusijoje 
žmonių, jaunų žmonių, kurie 
išganymo ieško Evangelijoje, 
ir dėl to juos nukišj į kon
centracijos lagerius. Vienas iš 
tokių yra ir šis Andrėj. O ki
ti Andrėj... Andrėj ViŠipskij, 
Andrėj Gromyko keliui j E- 
vangeliją jau perseni, bet jie 
niekad nebus perseni keliui i 
Berijos likimą.

NUODINGAS ATMINIMAS
Iš gamtos istorinio muzėjaus 

dingo indijonų nuodingosios 
strėlės. Policija aliarmavo vi
są Ameriką, nes užtenka ma
žiausio įdrėskimo tom strėlėm, 
h* nuodai radikaliai veikia sme
genis ir širdį. Dabar ant poli
cijos stalo jau atsirado rūpes
tingai susuktos tos strėlės į po
pieti. Pasirodė, trys berniokai, 
11-13 metų, jas buvo nudžiovę 
“atminimui.” .

GERLAND APIE REVOLIU
CINES NUOTAIKAS

technikos mokyklos dėstytojas 
Dr. H. C Hottel paskefcė, kad 
namam apšildyti jau galima 
posiiumdoti saulės energija. 
Tik techniškai toji energija dar 
peribnmgl —- dvigubai branges
ni mf dabartHat energijos ial-

Bonnoje nervingai svarsto
mas santuokos įstatymas. Yra. 
projektas, kad civilinė^meirika- 
cija nebūtų laikoma -būtina są
lyga prieš bažnytinę santuoką. 
Socialdemokratai irliberalai 
stoja piestu prieš tokį projektą, 
nes šitas projektas praktiškai 
palaidosiąs civilinę metrikaciją.

SU GUMINIU apstaaMs ir tan
ke temaartejM, karinė
se fmaaėse Raeky Meantain. 
Ten nndiamet takia* stiprios 
dnjes, knH imeca r*M ninraitti 
per M sek.

rankas su visais įrengimais, 
fabrikais, kurie per kelias va
landas galės vėl veikti, nes jie 
nebus sugriauti ir neturės’ra- 
rioaktyvipio spinduliavimo.”

Prieš šias dujas jau išrastas 
taip pat vaistas — atrophinas.

Amerikos saugumo įstaigos, 
o taip pat pats prezidentas, esą 
labai susirūpinę, kad Amerikos 
Vyriausybinės įstaigos ir spau
da duoda įier daug svarbių ži
nių priešui.

REIKALAUJA IR ŠVEICA
RIJOJE KREMLIAUS

Ženevos konferencijos metui 
Sovietai ■ pareikalavo, kad 
jiem, vadinas rusam, kinam ir 
korėjiečiam, būtų pavesti trys 
viešbučiai ir kelios vilos, kurios 
būtų visiškai jų žinioje, - kaip 
Kremlius. Šveicarijos ..vyriaus 
sybė. neįmano, kaip tuos reika
lavimus patenkinti.

jį’ilįi K f;

Sovietine whisky
Maskvoje sensacija: paleista 

į rinką “sovietinė whisky”. 
Nors už litrą reikia mokėti 24 
rublius, apie 6 dolerius, bet ji 
turi pasisekimo. Reklamoje so
vietai skubinasi aiškinti, kad 
whisky nesąs nei amerikiečių, 
nei škotų išradimas, o tik airių 
(kurie su anglais kovoja). Ta
čiau jie tom pat dienom pas
kelbė, kad ir sprausminis lėk
tuvas yra rusų išrastas, tai 
kodėl negalėjo paskelbti, kad 
Petras didysis, pramušęs langą 
į Europą, pirmiausia sutiktą 
olandą pavaišino whisky.

Papildomai patvirtinama, kad Vorkutos stovyklose 
kalinių sukilimas tikrai buvo.

Pranešama taip pat, kad jam vadovavo ukrainiečiai 
ir lietuviai •

Po mėnesio sirguliavimo 
ketvirtadienio rytą, kovo 25, 
New Yorke Doctors Hospital 
ligoninėje mirė Dr. inž. A. Ma
čiūnas, buvęs inžinierių sąjun
gos New Yorko skyriaus pir
mininkas. Paliko žmoną, duk
terį ir sūnų.

tik 1953 liepos mėn., kada 
sukilimas dar nebuvo baigtas, 
ji buvo išleista ir grąžinta į 
Vokietiją. Jos pranešimas bu
vo pirmiausia paskelbtas Lon-

Prancūzijos mm. pirm. La- 
niel iŠ naujo paskelbė, kad su
tarčių tvirtinimo reikalas ati
dedamas, kol neįvykdytos są
lygos — kol nesusitarta dėl 
Saaro krašto, kol Anglija ir 
Amerika nedavė garantijų, 
kad Anglija rems europinę 
bendruomenę ir sykiu su Ame-

RHEE SĄLYGA
Korėjos 

pareiškė, 1 
vaus Žeme

“N. Zuercher Zeitung”, pas
kiau New Yorko “Herald Tri
būne.”

Kitas liudininkas tai vokie
čių gydytojas Josęph Schol- 
mer, kuris buvo antinacinėje 
rezistencijoje, 1943 gestapo 
buvo suimtas, paskui suimtas 
ir bolševikų ir nugabentas į 
Vorkutą; ten išbuvo trejus me
tus ir paleistas 1953 gruodžio

Eisenhoweris ’ į 
pareiškė | 

Preą, Eisenhoweris spaudos ^ 
konferencijoje pareiškė:

— Niekas negali būti teisėju ' 
savo byloje (tai buvo taikoma . 
McCarthy); >

—. Nedarbas dar nesąs toks ' 
didelis, kad vyriausioje turėtų . 
imtis krizės progranros;

— Amerikos nusistatymas 
dėl Kinijos nepasikeitė ir da
bartinėm sąlygom Amerika*ne- 
pritars priimti kom. Kiniją i

kraštas. Prancūzija nesutinka, 
kad Vokietija stiprintų savo 
ūkinius ryšius su Saaro kraš
tu. Tam reikalui kontroliuoti 
Prancūzija pareikalavo sau ve
to teisės. Derybos nutrūko. O 
be sutarimo su Vokietija dėl 
Saaro krašto 'Prancūzija nesų- 
tinkatvirtinti europinės bend-

580 METŲ MERGINA
Chieje vienas asilų varovas 

kalnuose 17,000 pėdų aukštyje 
oloje rado leduose įšalusį mer
ginos indijonės lavoną; Kūnas 
buvo visai nesugedęs. Specialis
tai pripažino,'kad ji galėjo būti 
mirusi prieš 500 metų. Kai la
voną nugabeno į slėnį, iš ausų 
ėmė tekėti kraujas.

►rezidentas Rhee 
jo atstovas daly- 
•konferenojo j tik 

tou atveju, jei Amerika pasi
žadės pagelbėti sujungti Korėją 
jėga, kai nieko neduos visi pa
sitarimai taikiutbūdu tam pa
čiam tikslui pasiekti.

Taip lengvai klau
simus išsprendžia
Jeruzalėje Jungt Tautų su

darytoji paliaubų tarp Izraelio 
ir arabų komisija svarstė Iz
raelio reikalavimą pasmerkti 
Jordano arabus už Izraelio au
tobuso užpuolimą ir vienuoli
kos žydų nužudymą. Komisijos 
pirmininkas amerikietis pareiš
kė, kad jis nuo balsavimo su
silaikys. Tada Izraelio atstovas 
pareiškė, kad jis toliau nemato 
prasmės dalyvauti svarstyme 
ir išėjo. Klausimas, kas kaltas, 
buvo iš darbų tvarkos išbrauk
ite.

DREBA VALDŽIA DEL 
MERGINOS

Italijos vyriausybė gavo 
naują smūgį ryšium su Wilmos 
Monteri nužudymu. Paaukojus 
policijos šefą, vyriausybė pa
reiškė solidarumą su dabarti
niu užsienių reikalų ministeriu 
Piccioni, kurio sūnaus vardas 
istorijoje buvo įveltas. Dabar 
liudininkė ne tik Piccioni var
dą pakartojo, bet pavadino jį 
žmogžudžiu. Iš naujo sukilo 

4>angn prieš “supuvimą val- 
ndančiuose sluoksniuose.”

Sovietą laikraštis ”Litera- 
turnąja Gazeta” pranešė, kad 
Andrėj Sesnkin, 26 metų,.buvo 
statybos inžinierius. Savo ži
nioje esantiem darbininkam jis 
dėstydavo ir komunistinius 
mokslus. Buvo manoma, kad 
jis kylanti komunistinė 'žvaigž
dė. Bet paaiškėjo, kad jis sek
madieniais slaptai eidavcf j ne
didelius namelius,, palypėdavo 
ten į greitosiom paruoštą pa
aukštinimą ir laikydavo pa
maldas. Maskvinis laikraštis 
pasipiktinęs, kad Semkin tose 
pamaldose, užuot kaB>ė jęs apie 
darbo palaimą “net ragino

LONDONAS PRANEŠĖ
Egipto vyriausybei, kad vi

sas derybas dėl Sueso kanalo 
srities laiko netrukusias.

PROTESTŲ PROTESTAI
Maskva pareiškė protestą O- 

landijai prieš tai, kad ji davė 
bazes i Amerikos aviacijai. 
Olandija, protestą atmetė. Kitą 
protestą Maskva pareiškė Tur
kijai, kad ji sudarė sutartį su 
Pakistanu. Ta'sutartis yra A- 
merikos organizuojamos sau
gumo juostos dalis. Turkijos 
vyriausybės neoficialiai pareik
šta, kad ji atsakys Maskvai, 
kai tik turės laisvo laiko. Tre
čias protestas buvo nusiųstas 
Pakistanui. Pastarajam protes
tavo ir Indija.

Šen. McCarthy ir 
, Stevenso byla

McCarthy ir Stevenso byloje 
dabar dėl kląorimo*
ar McCarthy, kaip komisijos 
narys, gali duoti klausimus 
liudininkam. Klausimas kelia
mas dėl to, kad komisija spren
džia ginčą tarp šen. McCarthy 
ir kariuomenės sekretoriaus 
Stevenso. Respubhkonų lyde
ris Knowiandas ir eilė- kitų se
natorių nori atkalbėti •McCar
thy, Kad jis atsisakytų, nuo 
teisės klausinėti ir pasitaikintų 
tik savo parodymais. Senato
rius sakos, kol jis esąs komi
sijos narys, jis nori naudotis 
to teisėm, kurias turi kiti na
riai, nors jis sutinka komisijoje 
nebalsuoti.

Spauda aiškina, kad jei Mc
Carthy neatsisakys nuo klausi- 
nėjsno, tai jis ir Stevens bus 
nelygioje padėtyje, nes Mc? 
Carthy advokatas, o Stevens 
biznierius.

mėn. Jo liudijimas buvo pas
kelbtas vokiečių žurnale “Der 
Monat” kdvo mėn. Jo liudiji
mas gali būti dar svarbesnis, 
nes Scholmer išbuvo iki suki
limo galo, o be to jis buvo 
tuose barakuose, kur brendo 
revoliucijos idėjos.

Papildomai apie jų pareiški
mus paskelbė “Die Welt- 
woche.” ' •

kietijos kariuomenės 12 divizi
jų organizuoti Pagrindas bus 
savanoriai Pradžiai numatyta 
tik 150,000. Jau dabar susire- 
gistravo 130,000. Jie bus šau
kiami, kai tik bus patvirtintos 
Europinio, saugumo bendruo
menės sutartys.

Tačiau kaip tik tas tvirtini
mas susilaukia vėl naujų kliū
čių. Pirmiausia tai

Vokietijos konstitucijos 
pakeitimas

Aukštieji komisarai į- 
spėjo Vokietijos vyriausybę, 
kad Vokietijos konstitucijos 
pakeitimas, kuris įgalino Vo
kietiją organizuoti kariuomenę, 
dar yra .reikalingas komisarų 
pritarimo, nes Vokietija tebe
laikoma okupuotu kraštu.

Šitas priminimas sukėlė 
Vokietijoje didžiausio pasipikti
nimo. Vokiečiai kaltina Pran
cūziją, kad tai padaryta jos i- 
niciatyva. iDėl tos audros 
Amerika ir Anglija susirūpinu
sios ir skatina Prancūziją, kad 
greičiau šitam konstitucijos 
pakeitimui pritartų.

Kita kliūtis — tai Saaro

rika peat it rauks savo kariuo
menės iš Europos. Praktiškai 
tai reišika, kad sutartys prieš 
Ženevos . konferenciją ... nebus 
tvirtinamos. Prancūzija nori 
pasilikti laisvas rankas daly
bom su Maskva dėl Indokinijos. 
Jei ji patvirtins sutartis, tai 
nesitiki tada nuolaidų 
nijos klausimu.*

Amerika su Anglija 
imsiąsi tarpininkauti.
pasiūlyta Saaro klausimą bent 
5—8 metam “įšaldyti”. Savo- 
ruočtu Dūlias pažadėjo Pran
cūzijai naujos pagalbos Indo
kinijos kare, kad per vienerius 
metus Prancūzija galėtų lai- 
mėtPkarą.

Gerland išsipasakojo, kad 
Vorkutoje buvo “rūpinamasi” 
kaliniais tiek, kad jų darbingu
mas pakiltų; nes brigados turė
jo iš aukšto jiem nuskirtą dar
bo normą atlikti, ir už tai bu
vo atsakingas lagerio komen
dantas. O Leningradas buvo 
suinteresuotas kuo daugiau 
anglių susilaukti iš Vorkutos.

‘Nebuvo numatyta, kad mes 
KOVA DEL SANTUOKOS mirtume — sakė Gerland — ir 

mes nemirėme... Mes buvome 
jiem reikalingi, ir tai mum da
vė svoiio. Tik dėl to buvo ga
limi ir mūsų revoliuciniai užsi
mojimai... Revoliucijos nedaro
mos žmonių, kurie yra despe
racijoje ,bet tų, kurie tikisi ką 
nore laimėti... Kas mum galė
jo fiutikti? Jie mūsų, nešaudys. 
O mes visi buvom 25 metam 
nuteisti, tai reiškė, kad gyvi 
iš ten neišeisime.”

Politiniai kaliniai, pasakojo 
Gerland, nuo kriminalinių jau 
buvo atskirti, ir nore kaliniai 
buvo už vielų, pirmąsyk Sovie
tų . istorijoje kaliniai* galėjo
laisviau vienas su kilu susitik
ti ir išsikalbėti. “Aš kalbėjau
si su Leningrado įgulos gene- 
rol. žmona, su poet. Mandelsta- 

, (Nukelta į 2 pusi.)

DEL BEDARBIŲ
prekybos sekretorius Weeks 

paaiškino, kad kovo mėn. be
darbių skaičius nustojęs aug
ti; 16,000 darbininkų vėl pri
imta automobilių pramonėje. 
Rodanti gerėjimo Žymių ir pre
kyba.

]0,000 lavonų
Amerikos kariuomenė ma

nevruodama T. Rytų vandeny- 
se, vienoje saloje rado po kal
nu* labirintus net keturių 
aukštų ir juose 10,000 lavonų, 
aprengtų japonų uniformom. 
Ištisos eilės buvo nusišovę į 
galvą. Prieš 9 metus čia vyko 
kautynės su amerikiečiais, ku
rie buvo apsdpę visą salą.

Vergų sukilimas Vorkutoje, 
arktinės Rusijos sostinėje, per 
tris tūkstančius kilometrų ge
ležinkeliu nuo Leningrado — 
tąi naujas, ligšiol negirdėtas ir 
taip sunkiai įtikimas* dalykas.—dano “Observer” ir Šveicarijos 
Ir ne vienam tokią žinią teko 
priimti sų nepasitikėjimu.

Tad pirmas klausimas: iš 
kur toji žinia apie sukilimą?

YRA DU LIUDININKAI
Pirmiausia tab Brigita Ger

land, vokiečių žurnalistė, kurį 
buvo suimta 1946 ir Vorkuto
je praleido septyneris^ metus;

MJAUS xn SVEIKATA
tiek sustiprėjo, kad jis pir

musyk po ligos jau galėjo iš
vykti iš namų į Vatikano so
dus.

Amerikos kariniai autorite
tai patvirtino, kad prie Denver 
yra fabrikai, kurie pagamino 
ginklą, baisesnį už atominę 
bombą — dujas, vadinamas 
GB, kurios per 30 sekundžių 
užmuša žmogų. Dujos neturi 
kvapo nei ^prpo, nei mato
mos. Jos dedamos į sviedinį 
kaip skystis.

“Denver Post” rašo: “Kari
nė dujų svarba dar didesnė nei 
atominių ginklų. Esant pato
giam vėju, panaudotos dujos 
gali sunaikinti visą gyvybę 
mieste, ir toks miestas, priešo 
nesugriautas, paties į kitas
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(Atkelta iš 1 psl.)

gyvenimą

Gaunama:

pats Molotovas pareiškė sovie- 
tu pastatytas .Lietuves “tiau- 
<fies vyriausybės* "užsienių 
reikalu ministeriui” prof. V..

Netrukus — sako gydytojas 
Schoimer — žiaurioji arktikca 
žiema baigsis, ir kai oras, vėl 
pagerės, ten vyrai turės savo 
natūralų sąjungtatoką. Bet 
kaip ir kada ptaMta-ta Vor* 
tataįe dura A vtatat*

kurie būtų pagrasinę kasyklų 
sabotažais, rezultatai būtų bu
vę kitokie. O dabar kaliniai 
nėję i darbą, bet vaikščioję a- 
pie barakus neryžtingi. Pas
kiau j stovyklą atgabenti kali
niai iš Leningrado pasakoję, 
kad ten buvę žinoma .' *apie 
streiką ir jis sukėlęs didelio rū
pesčio. Iš kitos pusės pats, liu
dininkas ir kitaip, samprotauja: 
O gal viskas būtų buvę be
prasmiška; kaip nuversi tokią 
karinę galybę. Mes tegalėjom 
laimėti elgetos trupinius.

Tie trupiniai buvo jau šis 
tas: gen. Maslenikovas įsakė 
baraką duris nalrftri tatofra- 
kioti; grotas nuo Įsagų nutolti, 
stovytdra numerį aso kairio
sios rankos ir deštaioaiM ko
jos pašafitai; kiritvtoę aoSne^ 
leisti rašyti po kliką vfetoį 
sykio per metas; kaoaet Moti 
sykj ietami atahudytt fr su- 
aaryu tMtitncijt, nmi

Pro traukinio langą stebėda
mas, nedaug tepažkisi vietas ir 
žmones. Tačiau matai šmėkčto- 
jant atskirus žmonių vaizdus ir 
pasidarai išvadą, kad visas 
tas kraštas žmonių gyvenamas. 
Taip ir vokiečių belaisviai, 
blaškomi iš vienos darbo vergų 
stovyklos į kitą, pastebėjo ir 
čia ir ten lietuvių. Ir iš jų 
pasakojimų susidarai vaizdą,

SCHOLMER APIE SUKIU- 
MOEK14

.Gydytojas Schofaner pasako
jo: “..pradėjo kasykloje Nr. 7 
grupe darbininkų, kurie buvo

vidaus reikalus. (Ši mintis bu
vo pabrėžta ir Molotovo kal
boje). Savo kalboje Stalinas 
pašiepė didžiarusius, kurie, esą 
ne visada suprantą mažąsias 
tautas. Stalino kalba buvo 
baigta jo linkėjimu, kad Lietu
va vėl pasiektų tokios galybės, 
kokią ji turėjo Vytauto lai
kais. ši pabaiga buvo netikėta.

Po pietų buvo paruošti sta
liukai Invai kitoje salėje. Prie 
Stalino staliuko buvo Ūrbšys ir 
Bizauskas. Po ilgesnio pasikal
bėjimo Stalinas paėmė nuo sta
lo dar nepradėtą vyno bopką

mo sunum, su sūnumis senųjų 
“bolševikų kovotojų”, kurie 
1937 valymo metu buvo sušau
dyti, su ukrainiečiias, - kurie 
kovojo Banderos vadovaujami, 
su Baltuos valstybių rezisten
cijos vadais, su jaunom mote
rim ir senais vyrais, kurie pir
mu sykiu savo gyvenime lage
ryje skaitė Evangeliją ir pasi
ryžo kovoti prieš Antikristą... 
Ir kokios diskusijos ėjo vaka
rais. Apše Puškiną ir Tolstojų, 
kurių veikalus galėjom gauti iš 
lagerio bibliotekos, apie Dos
tojevskio “Kęsus” (kurių bib
liotekoje nebuvo), apie Mark
są ir Engelsą, apie Dievą, a- 
pte viltį ir išlaisvinimą, faut- 
ktaaą E Amerikos... Jūs atro
dote tokie skeptiški dėl revo
liucijos galimybės Rusijoje. Aš 

(pati nesu dėl to tikra. Bet ti
kėkite,, Bosija Batatieu labiau 
■ei taoBu yra pftue revofiu-

J. Pr. rašo, kad spaudos atga
vimo sukaktuviniais metais rei
kia labiausiai susirūpinti lie
tuvišku laikraščiu ir lietuviš
ka knyga. Jos padėtį dabar

buvo pažadėję geresnes sąly
gas ar gal net laisvę, ir dabar 
jie staiga pasijuto įstumti į 
mūsų žiaurų gyvenimą 68 
laipsnių platumoje. Jų įtūžęs 
atsisakymas anglis kasti ir 
krauti apėmė ir kasyklas. Nr. 
14-18 ir 29. Generatorių dar
bininkai prisijungė... Liepos 
mėnesio streike dalyvavo apie 
14,000 vyrų, ir jis truko kelias 
savaites... Vorkutos komendan
tas gen. Derevenko šaukė susi
rinkimus vieną po kito, kad 
perkalbėtų kalinius grįžti į ka
syklas. , Daugelis iš suMėtių 
vadų, — kurie, kfek žinau, bu
vo daugiausia ukrainiečiai ir 
fietaviai, aęs jfe tarėjo geriau
siai organizuotas gruptn»— bu
vo sutarti. Kasykloje Nr. 29 
kariuomenė atidarė ugnį, ir 
kaip'man paskiau vienas rusų 
gydytojas pasakojo, užmuštų 
buvo 54, sužeistų 290. Tačiau 
Kremlius ture jo būti savotiš
kos baimės gavęs, nes pas mus 
pasirodė padėties raminti di
dieji bonzos kaip generolas 
Mastenikov ir generolas Ru- 
denko” -(kuris Rusijai atstova
vo Niurnbergo teisme. Red.).

Schoimer dabar samprotau-

_ Vasario 16 minėjimai visur 
eina maždaug ta pačia tvarka

* ir programa. Tačiau šiemet po 
visų tų minėjimų atsirado dau
giau kritiškų pastabų spaudoje.

Drauge kovo 3 ir kovo. 22 pa
sisakoma dėl minėjimo Chica- 
goje. Sakoma, kad pernai mi
nėjimas buvęs daug geresnis 
nei šiemet. Nurodomos tos pa
čios klaidos kaip ir daug kur 
kitur: “persikalbėjimas”, ne- 
pasirūpinimas estetiškai minė
jimo eigą apipavidalinti.

■Z. Kolba “Drauge” kovo 22 
tiesiog šūktelia: “Kodėl nepa
simokoma iš matytų kultūrin
gų minėjimų? Ar jau pamiršta, 
kad tie patys lietuviai lageriuo
se sunkiausiomis aplinkybėmis 
pasirodydavo svetimtaučiams 
gražiausiai. O čia lietuvių sos- 
stinėje — Chicagoje dar dvel
kia minėjimuose seniai atgy
ventas provincionalizmas.” - • 
Autorius siūlo ateičiai suma
žinti kalbas, sustiprinti meninę 
programą, suorganizuoti deko
ratyviai pačią sceną, joje pasi- 
rodaančius žmones ir visą pro
gramos eigą.

Kitoj lietuvių “sostinėje” — 
New Yorke jau padaryta pa
žangos su kalbų trumpinimu. 
Bet čia kas kita dar sukbūva. 
T. žiburiuose kovo 11 buvo pa
minėta, kad “protestuodami 
prieš pasirenkamą jau kelinti 
metai bjaurią salę ir prieš šo
kius, daug New Yorko lietuvių 
nedalyvavo nepriklausomybės 
šventės minėjime.” Estų nepri
klausomybės minėjimas buvęs 
mokykloje, bet įspūdingesnis 
už lietuvių.

Iš trečios “sostinės”— iš To
ronto J. Greičiūnas T. Žibu
riuose kovo 4 rašo pageidavi
mus ateičiai. "Argi negalime 
apsiriboti viena pagrindine kal
ba angliškai ir lietuviškai. Bū
tų gerai, jei kalbą angliškai pa
sakytų valdžios žmogus.” “O- 
ficiabosios dalies Mikas turi 
būti apribotas ir neilgiau kaip 
valandą. Jei per tą laiką ne
spėtų viri pasveikinti, užtektų 
pristatyti atstovaujantį ir pa
dėkoti plojimu.” Teisingai au
torius kreipia dėmesį į, vai
kus— jiem reikia ką nors duo
ti, kad ne tik suaugusieji, bet 
ir vaikai galėtų • pasinaudoti. „ _________ ,
Tad siūlo: “Visi mes norime atgabenti ii kito lagerio, » ja, kad jeigu būtų buvę bent 
poilsio rielai, ko nors stipri- Karagandos. TIkriausfai jiems pora pri^nrtMfcą tžreiko ■ vachį,

NUTYLĖJO StALDiAS, 
PASAKĖ MOLOTOVAS

Tą p^čią dieną 4 vai. p.p. 
Molotovas buvo užprašęs visą 
Lietuvos delegaciją ir mūsų at
stovybės vyresnius tarnauto
jus į Kremlių. Per pietus įvyko 
mažas, bet įdomus incidentas 
su užsienių prekybos komisaru 
Mikojanu. Mikojanas, gerokai 
išgėręs, pradėjo ginčytis su 
greta jo sėdėjusiu Bizausku, 
Stalinas, fur būt, norėdamas 
taigti Mikojano - Bizausko 
ginčą, paprašė Mikojaną pasa
kyti tostą. Mikojanas karščiuo
damasis pradėjo pasakoti apie 
Tarybų Sąjungos geraširdišku
mą Lietuvai, tuo tarpu koidu- 
jiistai Lietuvoje neturį laisvės. 
Įsikarščiavęs Mikojanas, padė
jęs ranką ant krūtinės," pakel
tu balsu pasakė: “Man širdį 
pjauna.” Nuotaika susidarė 
mums, lietuviams, tikrai ne
jauki.

STALINO IR MOLOTOVO 
“GARANTUOS”

. Derybos Maskvoje užtruko 
visą savaitę. • Paskutinis posė
dis Maskvoje spalių 9 d. naktį 
pasibaigė tik po vidurnakčio. 
Po 1 vai. nakties tame pačia
me Molotovo darbo kambaryje 
buvo pashnšyti trys dokumen
tai: savitarpinės pagalbos su
tartis, slaptas sutarties prie
das, kuriame buvo, pažymėta, 
kiek gali būti rusų kariuome
nes Lietuvoje ,ir žemėlapis,- 
kuriame buvo paženklintos du nemananti kištis į Lietuvos 
Vilniaus krašto dalys, grą
žinamos Lietuvai. Lietuvos 
vardu pasirašė Urbšys, Tarybų 
Sąjungos — Molotovas. Pasi
rašymo akte dalyvavo dar Sta
linas. Vorošilovas. Ždanovas.

Po pasirašymo buvo užkan 
džiauta. Užkandžių metu Molo
tovas ir Stalinas, “bažijosi”, 
kad Tarybų Sąjunga nei per 
savo karines bazes, nei per ko
munistų partiją nemananti kiš
tis ir nesikišianti į Lietuvos 
vidaus reikalus.

Molotovas priminė Stalino 
pasakytą derybų metu mintį.

STALINO TOSTAS
Pietų pabaigoje buvo pasa

kytos dvi pagrindinės kalbos: 
Molotovo ir Stalino.

Stalinas padarė trumpą Lie
tuvos istorijos apžvalgą. . Jis 
nuolat minėjo Lietuvos liaudį, 
kiek ji kentėjo: nuo rusų žanda
rų, lenkų ponų, vokiečių Įsibro
vėlių ir nuo savųjų bajorų, 
dvarininkų ir valdovų. Primi
nė rusų santykius su lietu
viais, kalbėdamas ne apie ko
vas, bet apie bendradarbiavi
mą. Kalbėjo apie Lietuvos sau
gumą. kuris tik dabar, pasira
šius savitarpinės pagalbos su
tartį, galėsiąs būti tikrai ga
rantuotas. Dar kartą pabrėžė 
kad Tarybų Sąjunga jokiu bū-

tm, kaip ir kttra Baltijos 
valstybe^ bus Įjungto į tary
binį respubiilcę šeimą.”

Redakcijos prierašas. Sekam 
šiuos atsimintoms, kaip širdies 
krauju pieštą paveikslą, kuria
me susitvenkę bolševikinis ci
nizmas, klasta, smurtas ir pa
sityčiojimas. Bet neytlime 
nejausti nepasitenkinimo ir a- 
no meto Lietuvos vyriausia 
valdžia, kuri čia papasakotus 
faktus apie Lietuvos išpardavi
mą slėpė nuo visuomenės. Ne 
tik nuo masės. Ir visuomenei 
vadovaują veikėjai nebuvo pa
informuotu

Tas painformavimas nebūtų 
sustabdęs invazijos, bet jis bū
tų padėjęs pasiruošti kata
strofai — reikiamus turtus, ka
pitalus, žmones perkelti laiku 
į užsienius, sutvarkyti faktinį 
ir formalinį Lietuvos atstova
vimą. Sąmoningai laikydama 
nežinioje Lietuvos žmones, vy
riausybė nei pati neparuošė nei 
leido pasiruošti visuomenei, 
tuo nusikalsdama savo parei
gom ir tautai.

tanas Jauniškis. Tai buvo lie
tuvių kunigų, teistotatat ir pa
prastų dvUninkų. Su tietu- 
rieta tiek jis, tiek toti drau
gai sugyveno labai garai.

Arno K. pasakojosi tavęs su
imtas prie Karaliaučiaus 
1948. Ten pat buvę ir 10 lietu
vių karių. 1950 Vilniaus kalė
jime buvęs drauge vienoj ka
meroj su 100 lietuvių, kurie 
buvo nubausti 25 metanls ir 
buvo dalimi transportais iš
siųsti į Rusiją. Ypač daug jų* 
esą Vorkutos srityje.' įvairiose 
vietose stovyklą esą sudarytą 
tik iš viešą Betarią.

Fraas G. pasakojo, kad lie
tuviai kurie savo noru ar prie
varta tarnavo vokiečių kariuo
menėje, nuteisti 25 metam Ir 
pasiųsti į Vorkutą ar kitas Si- 
biro^tovyklas. . -»

H. N. teigia, kad retai ku
rioj stovykloj nerasi lietuvių. 
Dabar jie per menesį “užefirba” 
nuo 50 iki .300 rublių ir gali 
šiek tiek nusipirkti cukraus, 
duonos, tabako. '

Berte B. pasakojo, kad ir 
atlikę bausmę lietuviai* negali 
grįžti namo, o esti įkurdinami 
kur nors Sibire, Urale ar vi
durinės Azijos stepėse. Po Sta
lino mirties buvo paskelbta 
amnestija tiem, kurie nuteisti 
mažiau kaip 5 metam (mūsų 
žiniom, amnestuoti buvo kri
minalistai nusikaltėtiai, ne po
litinei Red.). Pasakotoja ži
nanti dvi lietuves, kuriom toji 
amnestija buvusi pritaikyta. 
Per metus leidžiama parašyti 
iš stovyklos du taSta. Ta pati 
Kerta pasakojo, kad. daug lie
tuvių esą invalidai. Daugiau 
nei kitų tautybių.

Werneris B. sakėsi sutikęs 
taip pat daug Dėtuvių. Visi 
lietuviai, kurie buvo dirbę vo- 
kieičių įstaigose, tegul būtų tik 
grindis Šlavę, buvo mrteistr nuo 
15 iki 25 metų. / ?

Br. Sp., buvęs Kuršo žiedo 
karys, pasakojo Bresto kalėji
me sutikę lietuvį gy^teją, ki
lusį iš Kauno ir dirbusį L^rcko, 
Rytprūsiuose, tadeų valdomoį 
srityje, apskrities ligoninėje. 
Jis per lenką kariuomenės pra
timus buvęs iššifruotas esąs 
lietuvis, siuntas ir ištremtas 
25 metam.

Karolis Jaltos H. pasakojo 
taip pat apie likimą Albino 
Papečkio, su kuriuo pasakoto
jas 1953 pavasarį ir vasarą 
drauge sėdėjęs SevnSovsko ka
lėjime Nr. 1. Jis nuteistas 25 
metam. Vokiečių kariuomenei 
traukiantis, Papečkys buvo pa
tekęs į Vokietiją irkaro galo 
sulaukė Austrijoje. Bavarijo
je baigė gimnaziją. 1947 studi
javo Erlangeno universitete. 
Tais pačiais .metais jis M9*- 
sprendė repatrijuoti j Ueta- 
▼ą, kur buvo likę jo tėvai. 
Kiek laiko pabuvęs Lietuvoje 
pas tėvus provincijos miestely, 
paskui stojo į mokytojų semi
nariją Vilniuje. Ją baigęs buvo 
paskirtas vidvinės Mokyklos 
mokytoju. 1951 būro paimtas 
į kariuomenę ir tarnayą Sverd- 
lovske. Ištarnavęs trejusmetus 
ir nestojęs į komjauriuolras, 
pagal garsųjį 58 paragrafą, 
buvo apkaltintas antteovietine 
propaganda

kad visas tas tolimosios Rusi
jos kraštas yra pribarstytas 
lietuvių kenčiančių, žūstan
čių, bet palikusių gerą vardą 
tarp tų, su kuriais jiems teko 
bendrai kentėti. Iš Eltos Infor
macijų atpasakotų pasikalbėji
mų su tais grįžusiais vokiečiais 
duodame čia sutrauktus jų pa
reiškimus.

Fentmandas S., dirbęs pie
tiniame Urale, Ufos srityje, pa
sakoja, kad kartą prie geležin
kelio šakos, ėjusios į Taškentą, 
rado prekinį traukinį, iš kurio 
moterys mojo rankom. Arčiau' 
priėjus, pasisakė esančios lietu
vės. Jos buvo atskirtos nuo sa
vo vyrų. Kur jas vežė, nežino
jo. Traukinys buvo labai il
gas; moterys buvo jame su
grūstos kaip gyvuliai. Paskum 
traukinys nudundėjo Taškento 
kryptimi.

> K. Seh. pasakojo 1949 dirbęs 
Mzenko stovykloje, netoli Orio
lo. Ten 1949 liepos - rugsėjo 
mėn. daug kartų , matė stiprių 
ginkluotų- sargybų lydinius 
traukinius, vežusius tremtmius. 
Transportai daugiausia buvo 
pabaltiečių. Lietaviai buvo be
veik. išimtinu iš Kauno ir Vil
niaus apytinkią. Kai vokiečių 
karo belaisviai mėgindavo pri
eiti arčiau ir ką Smulkiau pa
tirti, sargybos šaudydavo.

Bruno Sp., dirbdamas neto
li Kijevos, daug kartų matė 
tremiamųjų transportus. '

Eu^Mas Sch.'19S buvo pa-

nesusilaukė. Ir vis 
m. Bizauskas buvo 

išvežtas į. nežino-

‘Aną/ vakarą teko išsišnekė
ti su vienu energingiausių mū
sų leidėjų. Su gailesčiu jis kon
statavo, kad lietuviškos knygos 
tiražas paskutinių trejų metų 
laikotarpyje maždaug perpus 
kritęs. ...§tai kodėl... praktiš
kas uždavinys yra ugdyti pa
protį, kad švenčių, vardinių ir 
kitomis progomis geriausia 
dovana lietuviška knyga; pa
siūlyti patarpininkauti knygų 
aparūpbiimu; pokalbiuose iš^ 
kelti naujus mūsų vertinges
nius leidinius, kad būtų su
griauta tas jau bekyląs kalti
nimas, jog mūsų žmonės skai- 

Skaito —knygas ar dolerius? to, tik jau nebe knygas, o do- 
Draugo vedamajame kovo 18 lerius. r

nančio. O kas lengviausiai 
skevrbiasi į svečius, mus ir vai
kus, jei ne daina, šokis, muzi
ka ir meniškas žodis?. Besekda- 
mas meniškąją dalį, tu pats 
nubrendi pievom, nuūži miš
kais, pamatai, sutinki pažįsta
mus — primirštus veidus, kas 
buvo taip miela, bet jau nepa
siekiama. Nutilus garsams tu 
nebėgsi galvotrūkčiais pirmas 
iš salės, bet delsi toje pažįsta
mų minioje, dalinsies įspū
džiais. Geriau, kad liktų tavo 
sieloje truputis vietos neužpil
dytos,* negu laukti pabaigos lyg 
kokio išganymo.”

Tos pastabos dėmesio vertos 
ir tinka ne tik vasario 16, bet 
ir daugeliui kitų minėjimų.

Nu vokite žmoBŪgtali
kad Lietuvos komunistus su- 

. NUTEAUKH . tvarkyti esąs Lietuvos vyriau-
Mūsų delegaciji, rirityia- . sybės reikalas. “ *'
kad rosai nenusileidžia, ir 
Kremlius ne tik (fiktuoja, 

‘į^bet pradeda grasinti ir pykti, 
. .^nutarė apie derybas painfor-
- muoti Lietuvos vyriausybę. Bu- 

įj^vo kilusių, minčių iš viso dery- 
-tf-bas nutraukti.

, Įš Maskvos į Kauną skrido
me Bizauskas ir aš. Vyriausy- 

-- bes posėdyje mūsų pranešimas
nebuvo džiugus. Posėdyje pa- 

C* . aiškėjo, kad iš Vokietijos ja
ukios paramos negatime laukti. 
.r Vilniaus krašte stovėjo rusų

raudonoji armija. Prieš ją Lie
tuva buvo palikta viena pati

' * sau. ilgų diskusijų vyriau
sybė nutarė, kad kitos išeities

C nėra, kad derybų Maskvoje 
. negalima nutraukti, kad su ru

sų reikalavimais reikia sutikti, 
bet stengtis dar kiek galima, 
išsiderėti lengvesnes sąlygas.

Po mūsų grįžimo iš Kauno 
Kremliuje pasireiškė dar dides-

. nis rusų spaudimas. Molotovas 
griežtai pradėjo reikalauti, 
kad savitarpinės pagalbos su
tarties galiojimas būtų numa
tytas 20-čiai metų, nors latvių 
ir estų pasirašytose sutartyse 
buvo numatyta ne 20, bet tik 
15 metų. • . .

ir čia pat* suvyniojęs' ją į 
“Pravdą” pats wė Rtaurinri: 
"Nuvežkite tai 'savo "Žinomi 
kaip draugo Stalino dovaną-** >* 
. Tai tavo grotas ir nemalo
nus gestas. Niekas kitas iš de
legacijos narią tokios Stalino 
“ntakmės” 
dėlto 1941 
suimtas ir 
mybę-
MOLOTOVO PAREIŠKIMAI

Trims savaitėmspo sutarties 
pasirašymo praėjus, 1939 m. 
spalio 31 d. SSSR liaudies ko
misarų tarybos pirmininkas ir 
užsienių reikalų komisanis Mo
lotovas SSSR Aukščiausioje 
Tarytoje, bę kitako, pareiškė:

“..^Būtų. klaidinga tvirtinti, 
kad šios sutartys sudaro SSSR 
kišimąsi į Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vidaus reikalus, kaip 
tai mėgina įrodytų įvairūs už
sienio spaudos organai Kaip 
tik atvirkščiai — sutartyse 
formalai pripažintos pasirašu- 
sių šalių suvereniteto nepažei
džiamumus ir iškilmingas pa
tvirtinimas nesikišimo į kitos 
valstybės vidaus reikalus.

“Šios sutartys remiasi abipu
siu pripažinimu sutartis pasira
šiusių šalių politinės, ūkinės ir 
socialinės santvarkos. Sutarčių 
tikslus yra sustiprinti taikin
go bendradarbiavimo pagrin
dus ir gerus kaimyninius mū
sų tautos santykius. Laikyda
miesi abišališkumo principo,

Tetai gerą, metanti graliai 
gyvatai taygeiBt ftįįmpli 

paratyte /

O. SWETT MAKDKN 

Džiaukis



<ayfriipinp, kad Maskvai informacijos pateikiamos tiesiog “ant 
odahringg lėkštės”. Taigi ateina laikas, kada ir Amerikos infor
macijos atvirumą tini kontroliuoti atsargumas.

ras gyrėsi, bet negalėjo jam to 
pasakyti. Jis turėjo taip pat jį 
girti.

Paskutiniu laiku šia atvira informacija susirūpino FBI di
rektorius, kuris paskelbė: mes perdaug pasakome Rusijai... In
formuotas žurnalistas Drummond “H. Tribūne” sako, kad pats

Maskvą surenka žinias apie Ameriką per savo agentus kon
sulatuose, Jungtinėse Tautose, komunistų partijoj, Amerikos val
džios ištaigose. Jiem palengvina darbą pačios Amerikos spauda 
ir valstybės pareigūnai, kurie daug žinių atviriausiai išpasakoja. 

Niekur nėra informacija tokia atvira kaip Amerikoje. O gal 
tuo atvirumu demokratija ir skiriasi nuo totalisiinės valstybės, 
kurioj viskas laikoma po keliais anspaudais?

Ką laikote didžiaasra Balto 
lafanėjhnu jo 10 metą 

gyvenime?
— Priėmimą i National War 

Fund lAikau didžiausiu Balfo 
laimėijmu, nes iš minėto fondo

Vera KMMSoto, Įiat. Oib, Rasteiri*, kun. Dr. J. B. Končius, Nora Gu- 
VaMyla Dr. A. Ztanonta), *»•» Tuinite, Elsbete'Semienė, Ste-

~Zu*n, P. Krie»Wtair— (pavadavo P. MHlerj), Tomas Matas ir Pijus Qri- 
itato įniko ir dirt*: kan. J. B. Končius, vicepirm. A. Olis, vicepirm. prel. J.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metanti -----------
Broėklyn, N. Y- ~-------------

knes&oe, informacijoje esti ir sunkiai suprantamų dalykų. 
Štai FBI direktorius aplinkraščiu įspėjo saugumo įstaigas žiūrėti, 
kad priešo agentai neįgabentų į Ameriką atominių bombų. Pra
ėjo pora mėnesių nuo to aplinkraščio, ir vienas departamentas jį 
paskelbė viešai. Tegul ir priešo agentai žino, ko bus ieškoma.... 
Kovo 1 susprogdinta vandenilio bomba, ir nieko apie tai nebuvo 
skelbiama. Po dviejų savaičių kongreso atominės energijos ko
misijos atstovas staiga padrąsina visuomenę; jau turim tokią ir 
tokią bombą, kurią kiekvienoj vietoj galim išmesti. Prezidentas 
tuo taipu stengiasi apie ją nutylėti net ir po kitų dviejų savai
čių aiškindamas, kad dar negautos tikslios žinios... Vienam pa
slaptis, kitam viešuma; vienam skelbtina, kitam nutylėtina.

SUBSCSUPTION RATES 
■Mtie jmri* ——-------- $8.00

y y> 
S3J5S 
$A50

Reratare* ar aferai daaa natter at BrooUyn, N .T. May 25, 1951, under 
.. tbe Act < Itadb i, 1879, origtaaHy entered na second dao matter 

at Boston, Maia, September IX J1915.

ir patenkintas: Matyti, viskas — Kiek ji ten uždirba! Giros 
gerai klojosi. Jegoras tada prie puodukui neužtektų.
savo pono pritykojo ir saldžiai — O kodėl jis turi jums rū

pėti? -Tiesa sakant, Polikar- 
pas labai prastas tarnas. Jūs 
tik veltui išmetate pinigą tam 
žmogui, kuris laiku sniego ne
nuvalo ir kitų darbų gerai ne
atlieka. O kai jam tenka naktį 
budėti, mažiausia, dešimtį kar
tų užmiega. Jam per šalta to
kią tarnybą eiti. Matysit^ 
jums gali* tekti vieną dieną tin 
rėti reikalo su policija, švaros 
inspektorius irgi gali užklysti. 
Aš nemanau, kad jums butų 
malonų turėti reikalo dėl 
Palikarpo....,

— Vis dėlto tai žiauru. Po
likarpas man tarnauja jau pen
kiolikti metai. Jei jį dabar pa- 
varyčiau, būtų nuodėmė.

—- Nuodėmė! Argi ką nors 
pikto jam darote? Badu ne
mirs. Galės prisiglausti sene
lių namuose. Ten jam bus dar 
geriau ir ramiau senas dienas

. Gerasimas į tai nieko neat
sakė.

— Palauk valandėlę, — tarė 
‘jam Jegoras. — Aš tuč tuojau

Gerasimas grįžo į Maskvą pabodo, Tiesą sakant, jis buvo 
preš pačias Kalėte Visi bu- ir mąmatęs nuo kai 
vu išgraibę net menkiausius gyvenimo. Jam rodėsi 
dąrtjptius, kad tiktai gilėtų 
kiek šventėm ir dovanom Užsi
dirbti. Tris savaites vaikščiojo 
ir šen ir ten, bet niekas jo ne*

tinė visuomenė daugiausiai bu
vo sukrėsta, kai 1940 metais 
Sovietų raudonosios — barba
riškosios gaujos įsiveržė į Lie
tuvą. Jau tada daugeliui pa
rūpo, kas atsitiks su mūsų se
nąja tėvyne, jos laisve, ir koks 
bus tautos tolimesnis likimas.

BALFO DIREKTOBIATAS pirmąją seimo meta « kafrta i Mine) s&H: 
gienč, preL J. Balknaas, tam. Ig. AJbavičtas. (B kairės j Mine) stori: M. 
sys Gecnfis, Antena* Knefctys, Leonardas Simutis, F. J. Bagočfas, Matos 
gaitis (pavadavo J. Bacevičių). B čia suminėtu asmenų visa laika direkto 
Balkonas, sekr. N. Gudienė ir dir. St. Geguži*.

? ........

— Jegore Ftodorifiau, aš 
turiu prašymą. _

— O ko norėtumėtT
— Pažįstu vieną žmogų iš 

mūsų kaimo, jauną ir gerą vni-

— O ką aš galėčiau jam pa
dėti?

— Priimkite jį pas save.
— Kad man dabar nereikia 

tarno.
— Galėtume jam pavesti 

darbą Polikarpo. , ? *

žarovas susimąstė. ■“
Gerai, — pasakė jis po 

vsianiHesi —* nucnun savo 
draugą. Pažiūrėsiu, kuo gUa 
jam pMKB.

niai gyveno jo pažįstamas* iš 
to paties kaimb. Tas kaimietis 
buvo vežiku par-pirklį Žarovą. 
Tarnavo jau daugel metų, bu
vo įgijęs pasitikėjimą ir pagar
bą. Pirklio akyse jis susidarė 
vardą savo aštriu liežuviu, ku
riuo kitus tąrnus nušukuodavo. 
Ponas dėt to jam visiškai pa
sitikėjo.
- Vežikas svečią mietai prie-

geriau mė, pavaišino jį arbata ir pra- galvą. Jis suprato; kad Jego- 
Maskvoje akmenis skaldyti ne- dėjo klausinėti, kaip jam seka- 
gu kaime rūgti. ,

Kai vėl atsirado mieste, bet 
jokio darbo negalėjo nutver
ti, nebevėrė savo kailyje iš nuo- 
bodumo ir dūlinėjimo po gat
ves. Galima sakyti, nebuvo to
kios vietos, kurios jis nebūtų 
apėjęs, teiraudamasis darbo. darbdavį? 
Jis aplankė visus savo pažįsta- — Teta

Pijus Grigaitis ir M. Vaidila. 
Jų sukviestas suvažiavimas į- 
vyko 1944 m. kovo 24 d. Mor- 
rison viešbutyje Chicagoje. Su
važiavimas nutarė ir įsteigė 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondą. Jo vadovybę 
sudarė 21 direktorius — po 7 ■ 
asmenis iš trijų didžiulių sro
vių (katalikų, tautininkų ir so
cialistų/.

Siame suvažiavime buvo pa
ruošta Balfo konstitucija ir iš
rinkta 21 direktorius, o jie iš
sirinko 6 asmenų valdybą. Pir
mąjį direktoriatą sudarė: kan. 
prof. J. B. Končius, kun. Ig
nas AJbavidus, preL Jonas 
Balkūnas, Elizabetli Šamas, 
Elzbieta Paurazienė, Leonar
das šimutis, Juozas B. Lauč- 
ka, Nora M. Gugis, Paul Mil- 
ler, J. Bacevfch, A. Žilinskas, 
Vera J. Količius, Tarnas Ma
tas, Fortūnatas Bagofius, An
tanas A. Olis, Dr. Anthony 
Zūnont, J. P.. Tuinila, £>r. S. 
T. Tamošaitis, J. Smailis, Sta- 

. sys Gegužis, Nadas Rastenis.

I valdybą buvo išrmkti: 
pirm. prof. . J. B. Končius, I 
vicepirm. adv. A. Olis, n vice- 
parm. kun. Ig. Altnvičius, m. 
vicepirm. Vera J. Količius, se- 

’ kretore Nora M. Gugis, ižd. dr.
A. Zamont Tų pačių metų rug
pjūčio 15 d. valdyba buvo pa
pildyta IV vicepirm. Nadu Ra
stiniu ir finansų sekretorium 

Juozu B. Laučka.

ir kelis kartus perėjo per kam
barį. Paskui sustojo prie Ge- 
rasimo ir tarė: y
— Klausyk, mano tedandėli! 

Jei tu tikrai nori darbo, aš pa
kalbėsiu su skvo porRi.

— Algi jam reikia žmogaus?
— Noeikia, bet čia yra vie

nas nekoks tarnas. Jis jau per- __ __ _______ _ „ .
senęs if jam sunku savo darbą kiną. Dabar yra Maskvoje 
atlikti. . negauna jokįo darbo.
— Aš atlikčiau, —■ Jegore 

Danūičiau. *— Aš už Jus mds- 
čiaus visą gyvenimą. Iš tik
rųjų be darbo negaliu ilgiau

—> Aš žinau, — kalbėjo Ge- būti, 
rasimas, — yra sunku rasti ki- ' — Gerai, pakalbėsiu, —pa
tą tokį ištikimą tarną. Jei būtų žadėjo Jegoras. — Uže& ry- 
kitaip, pirklys Jūsų nelaikytų - toj pavakary. O čia dar 10 ka- 
jau dvyliktus metus. ' peškų — jos tikrai tau pra-
. Jegoras gardžku nusflrvato vers. r 
jo. Jam patiko tols užeivio ' — Labai aflū, dėkojo atgijęs 
^iostymaK Gerasįmas.-^llktaipakalbė-

— Aišku, —^ostė Jegoras kitę, padarykite man tą ma- 
ir pats save. — Jeigu tu bū-, lohę! . _
tum ta$ fomavęs kaip aš, da-

Kokias kliūtis teko nugalėti 
steigiant Baltą?

— Darbo pradžia buvo ne
lengva. Ypač sunku buvo gauti 
iš Amerikos valdžios Balfo pri
pažinimą. Atrodė, kad kliūtys 
yra nenugalimos. Roosevelto 
vedamoji politika mums buvo 
riepatanki. Be to, valdžios ko
misijos pirmininkas buvo Da- 
vis, nemažas sovietų šalinin
kas ir autorius knygos “Miš
riem to Moscow.”

Taip pat Russian Relief 
Fund dėjo visas pastangas, 
kad mūsų organizacija nebūtų 
priimta į National War Fund. 
Jie sakė, kad Lietuvą “išvada
vę” iš vokiečių nacių, suteiks 
lietuviams pašalpą. Bet dir
bant energingai ir bendromis 
pastangomis, mums pasisekė 
nugalėti visas kliūtis ir 1944 
m. liepos mėn. 31 d. Balfas bu
vo priimtas į National War 
Fund pilnateisiu nariu.

Atsiekti ši dideli laimėjimą 
buvo nelengva. Reikėjo daug 
kelionių padaryti į Washingto- 
ną, ten klabenti įstaigų duris 
ir pareigūnų širdis. Dėka mū
sų sugebėjimų, vieningo ir 
nuoširdaus darbo, lainėjome..

— Prastai, — atsakė Gera
simas nužemintii balsu, — vi
sai prastai, Jegore Danilevi
čiau. Jau ketintą savaitė esu 

be darbo.
— Ar nesikreipei į buvusį

istorini 
lu buvo

Tas kaimo bernas glaudėsi 
pas gimfaies .ubą pas į^ivo pa
žįstamus M to paties krašto. 
Vkrgą, tiesa, dsr nejautė, pa
valyti gaudavo, bet > kanki
no mintis, kad toks stiprus ir 
sveilMs tti jokio darito nusi
griebti begali.

Gerasimas jau buvo gyvenęs 
Maskvoje anksčiau. Vaikas bū
damas cfirbo vienoje, alaus va
rytoje, kur plovė butelius, 
paskui tarnavo vienuose na
muose. Paskutinius dve&Bjne- 
tus buvo pritapęs prie turtin
go pirite CM^o ir toliau ten 

patikti, bet ji ttfcrietė namo: 
ttVO KUM tWW|0 tUKt Jį Bk 
rKKNmnt' su GfruKno vieną aieni mMoaae j So

x kreiptasi i Bątta 'tetetoką 
kan. prtrfl J. B. Končių, pra- 
šant atsakyti į keletą klausi- 
te. j

Kaip žinom, kan. prof. J. B. 
Končius yra vienas iš Balfo 
steigėjų, pirmasis jo pirminin-

Todėl Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybė tuoj įsteigė spe
cialią šalpos komisiją, kurios 
tikslas buvo -teikti lietuvių 
tautai pagalbą. Mane išrinko 
tos komisijos pirmininku ir aš 
jai vadovavau iki buvo suor
ganizuotas (visų patriotinių 
srovių) Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondas. Ame
rikos lietuviai kunigai, įsistei
gus Baifui, perti*rūkė savo šal
pos komisijos dkrbą ir įsijun
gė į bendrą šalpą. Be to, karo 
metu pradėjo Amerikoje veikti 
visų aliantų bendras šalpos 
fondas — National War Fund, 
globodamas, sudarius bendrą 
šalpos fondą, buvo labai svar
bu tapti didžiulio National War 
Fund. nariu, kad iš jo galėtu
mėm gauti daugeu lėšų karo 
naikinamai lietuvių tautai gel
bėti. Mus jau tada pasiekdavo 
šiurpulingos žinios apie mcių 
okupaciją Lietuvoje, ypač 1944 
m., artėjant naujam Sovietų į- 
sibrovimui. Tada jautrioji ir 
patriotinė lietuvių visuomenė, 
susirūpinusi Lietuvos ir jos gy
ventojų padėtimi, sukvietė į 
Chicagą visų srovių veikėjus 
pasitarti.

Kas yra Balfo steigėjai, kada 
ir kur jis įsteigtas?

— Pirmieji Balfo iniciatoriai 
bei kvietėjai į bendrą gailestin
gu darbą buvo Amerikos Lie- 

BALFO ratanmSAS tato. X K»anw, pinate kefiončs meta 1 Vokietiją, tuvių Tarybos vadii: redakto- 
Hetavta rafata. riaį — Leonarttas šimutis, Dr.

— Taip, pone. PoHkarpas jau 
niekam netinka. Jau artėja tal
kas, kad jį vfetiek turėsite at- 
KtRL

Nebūtų padoru dabar be jo- 
itioa priežūties atidėti. Juk jis 

tiek metų man <firbo.
— Bet jis veltui nedirbo. Bu

vo apmokamas. GMėtecnia jis 
turi kefis rubiua susttaupęs se- 

Jegoras priražisvo prie du- natreL
rų. B jų išėjo pirklys žarovas * — B te jb galėjo tetai* 
ir patogiai Hto | karietą, pyti? JUk w vtaįM gyvena. 
Aricfiai paafieido riifia į mte TUri Žmoną, kuriai irikią taip

\ Tokias atviras žinias skaitydamas kartais nenori jom tikė
tų .nes jos atrodo per atviros. įtari, kad jom norima kas kitas 
pridengti. Sakysim, kai ėmė aliarmuoti apie New Yorko visiš
ką nepasiruošimą sutikti priešo oro puolimą, tai ir ki3o įtari
mas: ar tikrųjų taip nepasiruošta? Gal aliarmuoja kitam tiks
lui — mokesčiam surinkti?... Kai ėmė skelbti apie atominės bom
bos ^al^bes, ėmei abejoti: ar tikrai ji tokia galinga ar tik prie
šui norima įvaryti baimės? Kai dabar ėmė reklamuoti jau kitus 
galingus ^nklus^— dujas,' tai negi tflc dėl to, kad jau atominius 
gmkfos turi ir sovietai ir jais nieko nenug^sdinsi? Perdidelis at
virumas verčia juo nepasitikėti.

mus, Maustojo beveik kiek- Nenori priimti? 
vieno praeivio, bet viskas bu- — Pritartų, bet jau 
vo veititi. mano vietoje dirba. -

Nusiminęs Gerastaias jautė, - Aišku. Matai, kas atsi-
kad jau tampa našta žmonėm, ttoka su jaunais žmonėm/te bar nebfadrinėtūni be darbo 

pas kuriuos buvo sustojęs. Vie- rie savo ponam nehoran tar- Btistn mėnesius.
ni pradėjo jo nekęsti, kiti ba- nauja, pameta darbą.' tffltertn 
rami buvo savo šeimininkų, kriią grįžti. Va, retiria tarnau- 
kam priima naktta valkatą. Ge
rasimas dtfnaf tik nakčiai ir 
grįždavo, gjeriau kentęs badą, 
negu daręs kam nemalonumą.

nų, kaip sakote, dabar irgi nė
ra.

— Kam tuščiai bumą aušin
ti? — atkirto Jegoras. —- Imki 
pavyzdžiu mane. Jei man tektų 
šią vietą palikti ir dėl ko 
nors' keliauti namo, aš žinau, 
kad žarovas ne tik vėl mane 
priimtų nė žodžio netardamas, 
bet dar būtų labai patenkintas.

Geraamas klausėsi nuleidęs

jam vadovauja. Jis Są šalpos 
organizaciją išugdė, nužymėjo 
jos kelius ir gaires. Kan. prof. 
J. B. Končius ir datar rūpina
si, kad Balfas būtų pajėgus 
vykdyti savo siekimus, nes jo 
(tarbai dar nėra baigti.

Apie 10 tūkstančių lietuvių 
pabėgėlių dar gyvena vargo 
dienas. Be to, turint galvoje 
mūsų tautos skaudų likimą ir 
tūkstančius vargstančių Sibire, 
reikia manyti, jog Balfo dar 
laukia, nauji ir dideli išdavi
niai.

Tat štai keletas minčių iš 
Balfo gyvenimo. Jas dešimtme
čio proga pateikė spaudai pir
mininkas kan. prof. J. B. Kon
čius.

Kurios priežastys paskatino 
steigti Baltą?-

— Amerikos lietuvių patrio-

— Padarysiu, ką galėsiu,-* 
atsakė Jegpčas ir apsisuko iš
eiti. Gerastaias atsisveikino ir 
tam pat išėjo. ,

ti taip, kad šeimtatakąs visa
da pristatartų buvus geną žmb- 
gų. Kai prireiks gr^ti, jis kitą 

atleis, o buvusi pAnk Ar ne
«V—-----UcSR T 0 smra

’ - _ TĮEMĮF^įjf'ne vH tai ’ turja kkdgrtt arielka ir Jį
kskns steętaiti jiun* Icotojkui, vtf MMkvos, kur se- . žmonės tiė'teMriįPtfiMg poną | ndertą^lBMM pypkę plridys 9



TARNAS

gauti. Pats kalbėtojas jau yra 
čia gimęs ir Augęs.

Po ka^įjų buvo suvaidintas iš
Jegoras sugriovė mūsų gyveni
mą? — kąpščiavosi moteris.

Paskui ji pradėjo dūsauti ir 
verkti.

kad Balfo siunta buvo perduo
ta Sovietų Raudonajam Kry
žiui, tačiau ši įstaiga atsisuko 
paaiškinti, kas buvo su siunta 
■padaryta. P. Dubrovv kartui 
pranešė, kad ir jiems neleidžia
ma pasiųsti į Lietuvą iš Mas
kvos savo asmenį, kuris gale- ' 
tų patikrinti žmonių padėtį ir 
patirti mūsų siųstos šalpos ga
vimą. Aš manau, kog visiems 
yra aišku, kad Balfo siunta 
Lietuvos nepasiekė ir todėl po 
dviejų mėginimų daugiau ne- 
besiimčiama. x

Atkelta iš 3 psl.
naus jums ištikimai ir darbą 
atliks kuo geriausiai. Anksty
vesnį savo darbą prarado ,tik 
dėl to, kad pašaukė į kariuo
menę. Jei ne tai, ponas nieka
da jo nebūtų atleidęs. "

klausė nustebęs vežėjas.
— Nieko... Aš labai dėkoju 

jum už paslaugą. Dėkoju... Rū
pesčių dėl manęs turėjote. 
Bet.. . Aš tos vietos neimsiu. ’

— Ką? —pašoko Jegoras.— 
Ką tu sakai?

— Aš tos vietos nenoriu. Pa
ieškosiu kitos, — pakartojo ra-

UETUVIAI PRANCIŠKONU KLIERIKAI, neseniai gavę sabdiako- 

nato šventimus Wappingers Falls, N. Y-, U pavasari bos įšventinti 

kunigais. K kairės — Paskalis Sabas, Gabrielius Baltį uiaitio, pran
ciškonas vysk. B. Kurta, Afrikos misionierius ir Bonaventūra Ta- 

moliūnas.

Gerasimas buvo apstulbintas 
laimes; Vos tik išėjęs iš Žara
vo kambario, skriste nuskriejo 
pas Jegorą .dar kartą jam pa
dėkoti. Jegoras sutiko’ di
džiuodamasis ir mokydamas:

— žiūrėk, mano balandėli! 
Gerai atlik savo darbą, kad 
man gėdos nepadarytai. Juk 
gerai žinai, kas yra ponas. Jei 
vieną kartą neįtiksi, baigta 
su tavimi ramybės jau nebetu-

Jegoras įdūko.
— Ar kvailiu mane laikai, 

idiotu?, — rėkė- jis. — Atęjai 
čia toks avinėlis: ‘Tridaryk su
simildamas, padėk!” O dabar! 
“Aš to darbo neimu!” Tu aki
plėša, tu valkata paskutinis! Ši
taip iš manęs pasityčioti?!

Gerasimas nieko daugiau 
nesakė. Jis raudo nuleidęs akis 
ir tylėjo. Jegoras pūrtai atsu- 
ko jam nugarą.

Gerasimas sugninužė kepu
rę ir išėjo iš kambario. Kiemą 
jis bėgte perbėgo. Kai atsidūrė 
gatvėje, gfflai atsiduso. Jo krū
tinę užliejo šiltas ir- malonus 
jausmas. Gatvėje biro sniegui

mis pamaldomis šv. Luko baž
nyčioje, o užbaigtas Blaivybės 
draugijos svetainėje.

Kun. J. Gutauskas savo kai- partizanų gyvenimo vaizdelis 
boję iškėlė amžiną lietuvių 
tautos ilgesį laisvės ir tas ko
vas dėl nepriklausomybės. 
Garbės konsulas Glasgowe adv. 
A McGregor paraškė savo įsi
tikinimą, kad Lietuva vėl bus 
laisva. Ukrainiečių atstovas B. 
Bodnaruk sveikino žodžiu ir 
raštu J. Steyvart, Scottish 
League for European Freedom 
pirmininkas ir U. Kinas, 
raiirieSų sąjungos pirmininkas rios pelnas paskirtas Tautos 
iš EdinbuTgho. Be to, žodžiu Fondo reikalams, 
dar kalbėjo “Aušros” draugi- J. Butkevičius

šaukimų dienas ir suvažiavi
mus, veikia pašaukimų klubai 
Mokyklinio amžiaus vaikams ir 
jaunimui yra leidžiamas laik
raštėlis, kuriame puoselėjami 
ir keliami pasaulinių klausi
mai. Katalikiškųjų mokyklų 
mokytojams yra siuntinėjamos 
įvairios instrukcijos, kuriose 
nurodoma, kaip reikia mokyk
loje saugoti ir brandinti jaunus 
pašaukimų daigus. Per pasku
tiniuosius metus Amerikoje pa
šaukimai į dvasinį luomą labai 
padidėjo. Pranciškonų naujoky-

beju. §v. Antaas globoja tuos, 
kurie rengiasi būti
šv. Paskalis — broliais, OŠv. 
Klara raselėms vienuolėms. Už 
sąjūdžio narius ir pašaukimų 

atlaikoma per 
metus daug šventų mišių cent
riniuose pranciškonų vienuoty-

Nors ir negali konkuruoti su 
emigracija, tačiau pasitaiko, 
kad ir natūralūs prieauglis di
dina tai esančių lietuvių skai-4 
čių. Sausio 23 d. Vladas ir Jad- 

nėra sustojęs, vyga Mokūani sulaukė dukre
lės, kuri vasario m. -7 d. buvo 
pakrikštyta Angelės vardu. 
Morkūnai tikisi šiais metais iš
vykti į Jungtines Valstybes.

Įvyksta ir nelaimių. Leonas 
Norkevičius savo bute sunkiai 
išsinarino nugarkaulį. Padėtis 
dar tuo sunki, kad kasykloje 
nėra, išdirbęs 6 mėnesisų, o sa
vo bute susižeidė, tada negali 
gauti pašalpos nei iš ligonių 
kasos nei iš kasyklos. —z.

— Musų organizacijai labai 
rūpėjo ateiti į pagalbą skurs
tantiems tėvynėje — karo su
naikintoje Lietuvoje. Darėme 
visa, kad pagafoą galėtume su
teikti. Deja, sutikome nenuga
limas kliūtis. Karui pasibaigus, 
nusileido, geležinė uždanga ir 
negalėjome „ už jos esantiems 
broliams ištiesti gailestingą 
ranką.

Bet buvo dar vienas kelias 
pasiųsti į.Lietuvą pašalpų siun
tas. Tas kelias ėjo per rusų 
(komunistų) šalpos organiza
ciją Russian War Relief. Ta 
organizacija . sutiko iš New 
Yorko persiųsti į Lietuvą Bal
fo gėrybes. 1945 m. per ją pa
siuntėme į Lietuvą drabužių, 
avalynės ir kitų gėrybių, kurių 
vertė buvo daugiau 50,000.00 
dolerių. Bet iki šiol dar negavo
me jokių įrodymų, hnd Balfo 
siųstos gėrybės būtų pasieku
sios Lietuvą. Tais pačiais me
tais norėjau pasiųsti j Lietuvą 
Balftr delegatą, kad ten susipa
žintų su gyventojų padėtimi ir

mėti. Manau Balfo valdybai 
pasiūlyti, kad ji tokiam veika
lui parašyti skirtų premiją.
Amerikos lietavukoji visuome
nė, o ypač pabėgėliai Europo
je, kaip matyti B Balfo gauna
mą laukų, labai teiraujasi ir 
rūptaasi Jūsų sveikata. Gal 
galėtumėte keletą žodžių tarti 

apie savo nvįjaotfą?
— Apie save nesu timcęs 

kalbėti, nes manau, kad visuo-' 
menei tas gal būti,' kartais, 
neįdomu. Nei vienas asmuo nė
ra nepamainomas; ne nuo vie
no manęs priklauso Balfo veik
la. Reikalinga, kad visi lietu
viai atjaustų savo žmones, e- 
sančius skurde, parodytų dau
giau dosnumor pasiaukojimo 
artimo meiles darbams.

Esu labai dėkmgas visiems, 
kurie pareiškė užuojautą sun
kioje mano ligoje. Ypač esu 
dėkingas už visą maldas, be 
skirtumo tikybos. Tikiu, kad 
tų maldų dėka Dievulis leido 
man dar gyventi. Sveikata jau 
tiek pasitaisė, kad riet pasiža
dėjau greitu laiku vykti į Eu
ropą su specialia misija, bet ne 
Balfo reikalais. Suprantama, 
kad kiek sveikata, laikas ir ki
tos sąlygos leis, kur tik galėsiu, 
pagelbėsiu lietuviams bei juos 
užtarsiu.,

Daugiau kaip 38 metus ęūrbu 
savųjų žmonių tarpe. Todėl su
prantama, kad ir sąvo toli
mesniame gyvenime dirbsiu 
lietuvių tautos ir jos žmonių 
gerovei, ypeė šiais mūsų tau
tai sunkiais1 laikais. Dabar 
kiekvienas privalome daugiau 
aukotis Lietuvos laisvinimui — 
baigė savo pasikalbėjimą Bal
fo Pirmininkas kan. prof. J. B.

' Končius.
Altanas GireKs

Po 10 metų takios pašauki
mų sąjūdis sulaukė gražių vai
sių. Daugiau kaip milijonas ti
kintųjų kasdieną meldžiasi pa
šaukimų intencija. Pašaukimų 
direktoriai kasmet lanko kata- 

kelią ne tiktai į pranciškonų ūkiškas mokyklas, ruošia pas- 
ordiną, bet ir į dvasinį luomą kaitas, rodo filmus, rengia pa- 
apskritai. " f ’ ’ - - - .

Milijonai plakatų ir atsišauki
mų, mūsų pačiųparuoštų, bu
vo paskleisti Amerikos plačioje 
visuomenėje. Praeityje niekad 
taip ptaSai per spaudą ta radi
jo lietuvių vardas Amerikoje 
ir Europoje nebuvo išgarsintas, 
kaip per Balfą.

Ar mčgįao Batt, karo parbai
gus, siųsti pagalbą j okupuotą 
Lietuvą, ta kuo tos pastangos

Sąjūdžio nariai ir 
pareigos

Serafiškojo pašaukimų sąjū
džio nariais gali būti visi kata
likai vaikai, jaunimas, vyrai ir 
moterys, vedę ir nevedę, mo
kyklos, vienuolynai ir t.t. Są
jūdis neturi jokių įstatų, val
dybos, susirinkimų, nei nario 
mokesčio. Tiktai norintieji gali 
gauti nario pažymėjimą. Svar
biausia, kad narys . pasiryžta 
kasdieną kalbėti bent 3 Sveiką

Lietuvos Nepriklausomybės jos pirm. J. Gudaitis. Jis pa
minėjimą Glasgowo ir apylin- . bėrė gražių minčių nurody- 
kės lietuviai šventė vasario 28. ' damas, ką jaunieji lietuviai tu-

Kitą vakarą Gerasimas atė
jo, kaip žadėjęs, ir pasiteira
vo ,ar Jegoras yra kalbėjęs su 
savo ponu.

— Pirmiausia išgerki puo
duką arbatos, — pasiūlė švy
tėdamas Jegoras. — Paskui 
aplankysi šeimininką. Jis nori 
tave pamatyti.

Gerasimas nerimo. Jam at
rodė, būtų nemandagu prisi
spyrus daugiau dar klausti. Jis 
išsiurbė du puodukus arbatos 
ir išsiskubino pas žarovą.

Pirklys išsiteiravo, kur jis 
'anksčiau gyveno ir ką dirbo. 
Paskui pasakė, kad sutinka 
j| imti tarnu ta kad jis kitą 
dieną jau turi būti savo vieto-

-

—- Ką mes dabar darysim?
— klausė moteriškas balsas.

— Nežinau, nieko nežinau,
— atsakė vyriškis. — Teks el
getauti.

— Nieko kito nelieka, —pri
tarė vėl moteris. Vargšai mes 
žmonės! Dirbome nuo anksty
vais ryto iki vėlios nakties, 
diena iš dienos. Kai pasenome

tondaa; kuris įgalina neturtin
giesiems siekti kunigystės. Rei
kia pasidžiaugti, kad jau pra
džioje jaunimas parodo rimto 
dėmesio; tBcmtiejU mokyklos 
ta lietuviškosias parapijos nuo- 
nrdaus pkbsfanol

Greitu laikų tas aisiriekta 
su centraliniais lietuviu seserų 
vienuolynais.

Norintieji gauti platesnių in
formacijų apie serafiškąjį pa
šaukimų sąjūdį, terašo šiuo 
adresu: Rev. Director of Vo- 
cation, Frandscan Fathers, 
Kennebunk Port, Maine.

Taslaptingoje zonoje”, režisuo
tas D. Kaniausko. Vaidinimas 
atliktas be priekaištų ta žiūro
vams labai patiko. <3asgowo 
Blaivybės draugijos choras su
dainavo kebas rinktines dainas. 
Dirigavo J. Serafinaitė, kuri ir 
kitos mergaitės vilkėjo tauiiš- 
kąfa drabužiais, kas dar labiau 
nuteikė visus patriotiškiau. Po 

uk- to mmepmo buvo loterija, kū-

— Balfo uždaviniai vis dar 
yra labai dideli ir reikalai ne
mažėja. Likę Europoje apię 
10,000 lietuvių yra dideliame 
skurde. Jie priklauso nuo vie
tos valdžios labdaros, nes tarp
tautinės organizacijos kaip UN- 
RRA ta IRO, nustojo veikti. 
Dabar Balfui tenka palaikyti 
jų gyvybę. Ypač gtiila badau
jančių vaikų. Iki 16 metų am
žiaus ten yra apie 2,000 vaikų. 
Nors dabar prasideda emigra
cija, bet daugiau 75% negalės 
išemigruoti, ir "ūd Lietuva at
gaus laisvę, Balfui teks juos 
Šelpti ir globoti.

Mano nuomone, Balfo veik
los sritį reiktų praplėsti. Ji tu
rėtų apimti šėlimą visų į var
gą patekusių lietuvių, tuo bū
du gyvenančių ta Amerikoje. 
Be to,, tektų susirūpinti talen
tingais ta neturtingais studen
tais. Tokiems reikėtų duoti sti
pendijas mokslams riti, kad 
grįžę į tėvynę galėtų rūpintis 
jos atstatymu. .

Kaip * tietavią ketonijos geriau
siai galėtų pamMti Balfo

kutintuoju Romos patvukyon ®>usūs. Paskirtas pašau- ^ąde vienas milijonas dolerių, imtiną organizaciją, 
tuii ri^teiteiKtfttaia* Ame- W<i anfctoriut lanko lietu- Tid buvo netik materialinis, _ “an 
rftcįe esanŠoa savo provind- yiš^das mokj*las, palaiko bet kartu moralinis ir politi-
jos gerove bet taip net ta Ue- kortąpandeneĮta . su jaunimu nfe tamė^ma& lietuvių vardas Amerikos atsrovyoę masKvoje
tuvos gv. Kastaiero pranriš- Itafaukimo klauedmais, greit per National War Fund tavo .
fermi. nrnvmrHa Ttahmrtinifi aprūpiną moioMas ta reikiama • Mmfnamfis nrt visa Amerika. » 25,000.00 dol Nesulaukdami

žinios apie šios siuntos liki
mą, 1947 m. asmeniniu laišku 
užklausiau p. Dubrow, Ameri
kos atstovybės Maskvoje pir
mąjį patarėją, mano gerą pa
žįstamą, .prašydamas, kad jis 
ištirtų ir man praneštų, kam 
Eulfo medikamentai Lietuvoje pergyvenę sunkią būklę Vokie- 
buvo išdalinti. tijoje bei kituose kraštuose, tu-
' P. Dubrow man pranešė, retų tos rūšies'veikalu susieki

jos.ta kiekvierias lietuvis patrio
to Der 10 metu temęs yną romo tik tas prisidėtų latetodešimtme-
ttfosVra savęs pietum* ta pareiškė, čio minėjimo. Būtą gerai, kad
kis ki- viB06 ten, kur gyvena didesni būre

liai lietuvių, Balfo dešimtmečio 
proga, surengtų v$ą parengi
mų: koncertų, prakalbų, pas
kaitų, vaidinimų, piknikų, vie
šų rinkliavų ir kt šiais ir pa
našiais būdais ne vien savųjų, 
bet ir kitataučių tarpe reikėtų 
parinkti lėšų šalpai ir iškelti lie
tuvių tautos kančias komunistų 
vergijoj.

Būtų prasminga ir naudinga, 
kad kuris rašytojų sukurtų 
dramos kūrinį iš pabėgėlių gy
venimo. Mūsų gabūs rašytojai,

pranciškcmų ku- fita&tūra. VeRda ta klierikų
ris gyvena Kennebunk Port, 
Maine, dėl ypatingu nlysu 
paskirtas yra abiejų provincijų 
viršiniDtaL Jis dėlto deda pas
tangas, kad gautų daugiau pa
šaukimų į. kunigus ir. i brolius, 
kurie dirbs čia nuolat besapie- 
čianfios prandškonškosios 
veiklos baruose, bet ne mažiau 
jie bus reikalingi ir prisikėlu
siai Lietuvai Atėjus laisvės 
dienai, reikės pašųsit į Lietuvą 
didesnį skaičių kunigų, kurie 
turės būti pajėgus atstatyti su
griautus vienuolynus, stoti į 
darbą, gal būt, laibai praretėju
sių savo brolių gretose.

ra ordino generolo globoje.
? Tikslas yra gauti daugiau pa-, 

šaldomų į kunigus, brolius ta į 
Ik seseris vienuoles; sutrikti <fi- 

dėsnį narių skaičių, kurie ‘ per 
maldą ir atgailą išprašytų dau- 
giau pašaukimų; informuoti ti- 

% kinčiuosius apie dvasinio luomo 
. kilnumą ir jo reikalingiwną;

ugdyti pašaukimą jatmimo 
tarpe, apriųnAant jį reikiama 
literatūra, lankant mokyklas, 

■ * rengiant paskaitas, palaikant 
asmeninį kontaktą ir panaudo
jant visas modernias priemo- 
nes, kurios padeda jaunimui iš^ 
ryškinti pašaukimą ir tiesia

Kadaise daug pasaulio lietu
vių dėmesio kreipusi Belgijos 
kolonija jau sumažėjo iki labai 
menko skaičiaus. Daug emig
ravo į Kanadą, Jungtines Vals
tybes ir keletas į Australiją. 
Nežiūrint to ricaičiaus, lietuviš
kas veikimas 
Liežo apylinkėje kas antrą sa
vaitę benediktinė seselė Ag
nietė moko lietuviukus gimto
sios kalbos. Surengiami ir pa
minėjimai Reguliariai laiko
mos lietuviams pamaldos, ku
rias atlieka Louvamo universi
tete studijuojąs kun. J. Dėdi
nas. Lietuviška spauda gana 
plačiai skaitoma. Prenume
ruojama ir Lietuviška Didkld- 
pedija, tik dėl mažo uždhrbio 
sinkiau įsigyti.

Nešuliai įstrigtas fondas 
ark. J. Matulaičio beatifikaci
jos bylai remti. Fondui vado
vauja VI. Morkūnas.

Kovo 25 išvyko į Jungtines 
Amerikos valstybes Žitkevičių Minėjimas pradėtas lietuviško- rėtif daryti Lietuvos laisvei at- 
ir Jurkuvėnų šeimos. Jie dirbo

turėjo praeiti kiemą. Iš Poli
karpo namų liejosi šviesa. Ge- 
rasimui įrinorėjo bent vogčio
mis mesti žvilgsnį į vidų, kur 
jis turėsiąs gyventi. Tačiau 
tog^- buTO UŽuoMdMn .ap- Gepastaas įtraukė nuo 
traukd ir pro jas meko nea- _r

tas. Jam suėmė širdį, kad jis 
getti senus žmemes padaryti to
kius nelaimingus. Dar pastovė
jo, palūkuriavo kiemo tamso
je, paskui staiga apsisuko ir 
grįžo pas Jegorą.

— Nieko nepeidarysi. Žinai 
gi, ponai tik savęs žiūri.

— Visi jie tokie. Nepaiso, 
kad diria i^ikimai,' metus iš 
metų, visas savo jėgas atiduo
di Būčiau jaunesnė, eičiau ša- 
lyn nuo jų, kur akys neša.

— Nereikia taip jau ir peik
ti mūsų pono, — ramino vy
riškis. — Kaltesnis yra Jego- f 
ras. Jis-rūpinasi vieta savo 
draugui.

Tai tikras gyvatė! žino, 
kaip liežuviu malti. Pilauk, nu
eisiu ta papasakosiu, kaip jis 
vagia pašarą. Tegu sutino, 
koks jis sukčius ta mriagis.

— Ne, moč, to tai nedary
si — nuodėmė,.— draudė vy
ras. ' *

~ Npoclėmė? Ar aš ką iš- 
galvoju, netiesą sakau? Tegu 

. žarųvas mato saro akimi, su 
kuo turi reflota Kodėl aš pri
valau tylėti? Ar dfl tą kad

LIETUVIŲ KOLONIJA BELGIJOJE
Zwartber kasykloje apie 7 me-



Nuotrauka V. AugustinoVilnius

baltimorės ŽINIOS

Vai-

■ į'‘

GRAŽI MCSU LIETUVA

101 p.

Gaunama;

Programa susirinkusieji, bu
vo labai patenkinti. Susirinki
mas pradėtas Maironio giesmė 
Marija, Marija ir baigtas atei
tininkų himnu.

' • Berniukų vasaros stovy# 
pas pranciškonus š. met pcq 
dės liepos mėn. 4 d. (atvajfe 
ti jau galima liepos 3 d. po ji 
tų) , ir baigsis * liepos 31' 
Smulkesnės informacijos 
praneštos vėliau. y

• M. Milaševičius vadovauja 
šv. Jono Kolegijos, Brooklyne, 
šachmatininkų grupei. Jai pri
klauso ir A. Jankauskas.

bei jsigyti skiriamus jubilieji
nius atlaidus. Visi turėtų mels
tis vi pasaulio taiką ir Lietu
vos išlaisvinimą.

aktyviai reiškiasi demokratų 
sluoksniuose. Tikimasi, kad jis 
bus išrinktas į miesto tarybos 
atstovus, kur geriau patarnaus 
lietuviškiems reikalams.

• J. galiūnas, chicagietis 
sportininkas ir veikėjas, daly
vauja Wilsono kolegijos šach- 
matininkų veikloje. §ią grupę 
sudaro lietuviai studentai.

kų papročių, bet 
scfiAifnėse smulk- 
hepasiduoti nuo

Vyčių šventė
Vyčiai gražiai atšventė savo 

globėjo šv. Kazimiero šventę 
kovo 7 d. Ryte turėjo savo in
tencija šv. Mišias, kurias atna
šavo ir pamokslą pasakė kuri. 
A. P. Kneižys. Po mišių salėje 
turėjo pusryčius, kurių metu 
tarė žodį kleb. kun. Norbutas 
ir pirm, D. Perednia ir paskai
tą apie šeimos gyvenimą skai
tė kun. A. P. Kneižys. Vadova
vo dvasios vadas kun. P. šaka
lys. Reikia priminti, kad vy
čiai bemaž visi yra jau čia gi
mę ir augę, tačiau jie nesigėdi 
pasirodyti esą lietuviai. Garbė 
jiems!.. . -

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

Kovo 31 d. šv. Jurgio parapi
joj prasideda misijos - reko
lekcijos. Jas ves T. Jonas Dy- 
burys, OFM iŠ Kennebunk Por
to. Ta proga visi turės galimy
bės atlikti išpažintį ir tinkamai 
pasiruošti Velykoms. Žvalgas

čius skaitė G. Buračaitė, ir V. 
Bogutąitė. Pianinu skambino 
N. Bogutąitė ir jos pritariama 
dainavo M. Makauskaitė. Visus 
skaniai pa juokino keletas links
mo turinio dalykėlių, kuriuos 
paskaitė N. Skinaikytė. Jaunų
jų laimėjimai tikrai džiuginan-

Aleksandres Balandis,
parapijos choro pirmininkas, 

vytis, šv. Vardo dr-jos narys, 
kaip doras ir patikimas pilie
tis nuo kovo 1 iki 13 d. pa
kviestos dalyvavo Union Apsk
rities Teismo Rūmų prisieku
siųjų posėdininkų

Vyčių metinė KoenteijB
. Rekotekdjų proga kovo 21 

vyčiai ėjo bendrai prie šv. Ko* 
ironijos ir po mišių EMzabeth

• Ed. Vitkus šiais metais jg 
baigiąs architektūros studijas -S 
Illinois universitete, yra Ame* 
rikos Architektų Instituto stu-/ 
dentų narys.

• Švedijos lietuviai savo Va-^ 
sario 16 d. minėjimą šiemet su- 
jungė su LV visuotinu šuva- 
žiavimu ir spaudos atgavimo 50. 
metų sukaktimi. Paskaitą 
lietuvių kovą už spaudos laisvę įį 
skaitė J. Lingis. J naują LB 5 
valdybą išrinkta: arcti- J* Fa*,* 
jaujis, dantų tech. Pr. Dūda įrj 

p. Bugieni. Per suvažiavimą^; 
Tautos Fondui surinkta 196 šv. W 
kronos. I

Aukštos pažintys
Taip susidariusios patogios 

aplinkybės ši tą žadėjo. Ypač 
daug vilčių suteikė J. Januš
kevičiaus pasimatymas su Vil
niaus gen. gubernatoriumi P. 
Swiatopolk Mirski. Netrukus 
jis atsiuntė iš Vilniaus valdi
ninką, kuris įteikė memorialą 
tuo reikalu Vyriausiai Spaudos 
Reikalų Valdybai Kad tas 
klausimas jam labiau paaiškė
tų, susisiekė su komitetu, ku
rį sudarė A Dubittskas ir aš. 
Komitetas Užmezgė ryšius su 
latviu O. Ravinš. gis, buvo ve-' 
dęs Lietuvoje dvarininko Ne- 
uranto dukterį kurią ir aš pa
žinau dar Lietuvoje ir kurt su
pažindino mane su savo vyru 
O. Ravinš-buvo labai įtakos 
žmogus. Jam pasisekė užimti 
inspektoriaus vietą Elektro
technikos Institute, kurio glo
bėju buvo iarų sosto įpėdinis' 
kunigaikštis Michail Aleksand- 
rovič. Jau tai priartino O. Ra- 
vinšą prie aukšto asmens. O 
rytys įgavo žymesnės reikš
mės, kad didysis kunigaikštis

Jos groži nepaprastai ryškiai 
iškelia PULGIO ANDRIUMO 
plunksna premijuotame veUcale

įtakingą Valdybos narį su ku
riuo, dalyvaujant O. Ravinšui 
ir A. Dubanskui, papusryčiavo
me ir jopalankumą dar laimė
jome šimtine rtdbtių. Galėjome 
būti tikri, kad spaudos grąžini
mas — tik laiko klausimas.

Netrukus A. Smilga ir gavo 
leidimą lietuviškam laikraš
čiui, kuris .paskui , buvo pava^ 
din tas “Lietuvių Laikraščiu.” 
Man gi teko ruoštis “žiburėlį” 
redaguoti. Apie tą trijų vysku
pų sumanytą laikraštį neseniai 
buvo rašyta “Darbininke” 
!(žiūr. Nr. 13, vasario 16 d.).

Negaliu nepaminėti aplinky
bių, su kuriomis buvo surištas 
mano paskyrimas “žiburėlio” 
redaktorium.

• Nauj. Zelandijoje gyvena . 
apie 200 lietuvių Iš senų am- 
grantų yra dvi šeimos. -Lietu- S 
viai platesnia veikla pasižymi 
keturiuose miestuose: Dune- 
dine, Christchurchy, WeHhU5-‘- ^ 
tone ir Aucklande. Daugiau-' 
šia lietuvių gyvena Aucklande J 
— 64. Ten veikia ir savaitga--. 
lio lietuviška mokykla. Yra į 
•suorganizuotas lietuviška bib
liotekėlė, kur gaunama lietu? || 

viškų knygų ir laikraščių

sikeii 
staty 
išspa

Marijos metų paminėjimai
Baltimorės arkiv. F. Keough 

pakvietė visus savo kunigus 
Švč. Marijos Apreiškimo dieną, 
kovo 25, atžymėti šv. Mišiomis 
popiežiaus intencija, Šv. Alfon
so bažnyčioje tą dieną 8:30 vai. 
buvo iškilmingos šv. Mišios. 
Giedojo parapijos mokyklos 
mokiniai.

Tos pačios dienos 8 vai. va
kare katedroje buvo šv. Valan
da specialiai vyskupijos kuni
gams. Joje dalyvavo visi mū
sų parapijos kunigai su prel. 
Mendeliu.

• Ant. Sabaliauskas - šiais 
metais baigia elektrotecnikos 
studijas St. Louis universitete. 
Jis yra vienas iš Lietuvių Stu
dentų Sąjungos metraščio re
daktorių.

siąilgai laukti. Supratęs gerai 
•šyiy išdrinką, nuėjau į 
artintiaupą man pažįstamą 
spaustuvę, pasidariau vizitinę

Toki daiktai tik Anglijoj
v/duriniaiss amžiais Anglijos 

miestai, kad apsisaugotų nuo 
plėšikų, laivų išstatydavo pa
krantėse sargus. Nors plėšikai 
jau seniai dingo, bet paprotys 
Anglijoj liko. Seniausias su to
kia sargyba miestelis>yra Win- 
chęlsea uostas, kuris saugoja
mas nuo 1380 metų Burmist
ras sargui išmoka atlyginimą 
kiekvieną Velykų rytą 22 su 
puse šilingų per metus (apie 3 
dol.).

, • Marijos šventųjų metą tr^ 
jų dienų kongresas rengiamai; 
Kennebunk Port, Maine^ 
pranciškonų vienuolyne, 
piūčio 13-15 dxL prie naujai 
pastatytos Marijos' šventovėj 
Kongresas sujungiamas 
tradicine lietuvių diena. Pra
šomi visi jau iš anksto susipla
nuoti, kad, galėtų kuo daugiau 
šitame kongrese dalyvauti.

IHdhftą teisti Jjdtaražtl. latvių nin Josit Jostfovič Januškevič 
kalba be preventyvios osak (Kauno gubernijos, Panevėžio 
ros. Tą privikgtią turėjo tik apskrities, Linkuvo valsčiaus, 
ultra iiiiauiirMstiniat laikraš- , valstietis Juozas Juozo sūnus 
ė&L J ’ \ Januškevič). / <

Gavęs tokią ilgais “titulais” 
: Ratin&ti tarpininkaujant, kor^ valdininkas į-

nešė ją j viršininko kabinetą 
manydamas, žinoma, kad aš be 
eilės būsiu priimtas. Reikėjo 
tik matyti jo nusiminimą, kai 
viršininkas vis kitus kviesdavo, 
bet nė mane. Kur buvęs, kur 
nebuvęs valdininkas prieidavo 
prie manęs, matyt, norėdamas 
mane nuraminti.. Valdininkas, 
paėmęs kortelę ir peržvelgęs 
ilgą tekstą, nesigilino į jo turi
nį ir tur būt laikė mane žy
miu asmeniu. Kadangi paskuti- 
hūs buvau atėjęs, tai. buvau 
priųntas po visų lankytojų.

t gramatika buvo jau pa- 
sios rusų valdžios nuši
lo pažymys — ji buvo 
sdinta lietuviškomis rai- 
dar draudimo laiku. Aš 

jųjf buvau nusikaltęs prieš vei
kiančią tvarką, bet apie tai 
Vyr. Sp. Reikalų Valdyba jau 
nebegalvojo.

• V. Gaškaitė ir D. Valan
čiūtė, Illinois universiteto stu
dentės, skaito paskaitas ame
rikiečiams apie komunizmą ir. 
Lietuvą. ;■

• Lietuviškos muzikos me- ^ 
gėjai negali apsieiti savo na
muose be Čiurlionio ansamblio,;; 
Čikagos vyrų choro, A. dabą** 
niaųsko, Stp. Graužinio, Aidų^ 
okteto ir kitų įdainuotų tiet 
plokštelių kurių didžiausią J 
sirinkimą visoje Amerikoje tą^ 
ri Gabijos knygynas,* 335 
nion Avė., Brooklyn 11, N. Y- - 
Plokštelių katalogai siunčianti č 
nemokamai, o taip pat ir visos 
plokštęlės saugiai persiunčia-* 
mos paštu į visur.

EHenračią skaičius auęa

Amerikoje angliškų dienraš
čių tiražas 1953 siekė 54,048,- 
953. Esą pirmu kartu perkopta 
per 54 milijonus. Tuo tarpu sa
vaitinių tiražas kiek kritęs. 
Statistika rodų„ kad dienraš
čiam nepakenkusi tetevirija, 
kurios aparstų Amerikoje esą 
vidutiniškai apfe 25 milijonai.

Antanas Grigaitis, 
sulaukęs 62 metų ąj^iąus, 

mirė kovo'mėn. 17 d. Gedtdin- 
gosios pamaldos atlaikytos šv. 
Alfonso bažnyčioje, palaidotas 
kovo mėn. 20 d. Keliolika metų 
velionis sirgo * širdies liga ir 
paskutiniais mėnesiais skau
džiai kentėjo. J. M.

Šv. Kotrynos Moterų 
"Draugija

kovo 28 i 6 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėje, St. Georgė 
Avę., rodys spalvotas filmas iš 
Europos valstybių ir gražių 
miestų. Pamatysit Angliją, 
Prancūziją, Šveicariją, Italiją 
su gražiausiais miestais. Taip 
pat bus parodytas ir garsusis 
Oberammergau vaidinimas, 
kuris statomas sykį per 10 me
tų Bus parodytas ir kovo 17 
So. Bostone paradas. Filmas 
vykusiai pagamintas mokyt I- 
renos Jurėnaitės, kuri pati ir 
rodys. Įeinant aukojama 50 c. 
Ęus dalinamos trys įėjimo do
vanos.

Verti A. Snhaliauskas 324 p.
Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBININKAS
680 BasMck Avė. Brooktyu 2L N. Y.

Vyr. Spaudos Reikalų 
dybos viršininkas buvo senato
rius Zvierievas. Man reikėjo 
jam įrodyti, kad moku lietuvių 
kalbą. Bet kaip tai įrodyti? 
Lietuviškos spaudos nebuvo. 
Bet tuo metu buvo jau minė
tojo A. Maciejauskio išspaus
dinta Krokuvoje mano lenkų 
kalba parašyta lietuvių kalbos 
gramatiką pagal - vokišką 

•Schilkopo originalą. Atsinešęs 
tą gramatiką į laukiamąjį Val
dybos kambarį, radau jau a- 
pie 30 asmenų Įteikęs vizitinę 
kortelę budinčiam labai seny
vam vaktininkui, norėjau lauk
ti prišnimo pagal eilę. Tačiau 
valininkas, nežinau kokiais 
sumetimais, pažvelgęs į mano 
'trumporteksto kortelę, pareiškė 
apgailestavimą, kad kortelėje 
nepasakyta daugiau, man tek-

išklausyta gavėnios rimčiai prį 
taikintos kalbos tema “Nepa
mesk kelio dėl takelio.” Susi
rinkusieji buvo raginami išti
kimai laikytis Dievo ir katali
kiškų lietuvi 
nepaskęsti k; 
menose ir 
Dievo nutolusiai madai. f

K. Bradūnas labai supran
tamai supažindino su.B. Braz
džioniu, kaip poetu. Savo išva
džiojimus parėmė tinkamais 
šio rašytojo eilėračiais. Tam 
pačiam tikslui pakviesti padek
lamavo šiuos Brazdžionio daly- 

Jnodnkai katalikai r kus: Z. Skinaikytė — Kelavį, 
Jau gautas pranešimas ko- V. Jurgeiaitytė — Neregio e- 

misijos, kuri rūpinasi juodukų ir R- Svotelis — Procesi- 
ir indėnų tikėjimo reikalais, a- J4 į Knstų. .
pie jų misijas 1954 metąis. Iš Antroj susirinkimo dalyje su 
to pranešimo matyti, kad Bal- savo sugebėjimais pasirodė jau- 
timorės mieste iš daugiau kaip nieji. Savo parašytus eilėras- 
vieno .milijono gyventojų yra 
apie 250,000 juodosios rasės 
žmonių. Jų tarpe 14,971 katali
kas. Jie turi tik jiems skirtas 7 
bažnyčias, kurias aptarnauja 
15 kunigų. Pereitais metais, 
buvo pakrikštyta 650 juodųjų 
tėvų kūdikiai ir 204 suaugu
sieji. Juodukai .katalikai turi 9 
katalikiškas mokyklas, kuriose 
mokosi 1,938 vaikai.

Ateitininkų susiriųkMoas
Kovo 21 d. par. salėje buvo 

susirinkusi visa Baltimorės at
eitininkų kuopa — vyresnieji, 
studentai, moksleiviai ir kelio
lika svečių iš viso apie 60 
Žmonių Daugiausia buvo jau
nimo.

, * Susirinkimą pradėjo kuopos 
pįnh. C. Surdokas. Pradžioje'

Carteret viešbutyje turėjo pus
ryčius, kurių metu kalbėjo 
kleb. kun. M. Kemėžis. Naujai 
įstojusieji buvo prisaikdinti ir 
keli vyresnieji pakelti f 1-jį ri
tualo .laipsnį. Pusryčiuose da
lyvavo ir žodį tarė adv. Ch. 
Grinčis, kuris kandidatuoja j 
miesto tarybos atstovus. Jau
noji vytė Ona Matulevičiūtė 
paskaitė savo parašytą eilė- 
raštį-ir ti įteikė adv. Grinčiui.

MKirfs rekolekcijos

Žinia ateina telefonu
Pagaliau gavau leidimą “Ži

burėliui” 1904 m. gegužės 7 d. 
tas aukštas valdininkas, su ku
riuo pusryčiavau, anksti rytą 
pranešė man telefonu, kad 
spauda grąžinta. Gavęs žinią, 
aš tuč tuojau susisiekiau tele
fonu su Maironiu, kuris tuo
met buvo Dvasines Akademi
jos, inspektoriumi. Sunku trum
pais žodžiais išreikšti, su kokiu 
entuziazmu jis tą žinią priėmė: 
jis šalike valio, trypdamas "ko
jomis ir plodamas rankomis. 
Ir rusiški laikraščiai, kurie ne
sirgo panslayizmu, pasveikino 
lietuvius, atgavusius 40 metų 
draustą spaudą. O aš atsilie
piau tad straipsniu į “St. Pe- 
tersburge Zeitung”, kuriame 
pabrėžiau rusų valdžios netei
singą elgseną lietuvių tautos 
atžvilgiu.

Būsimuose Elizabetho, N. J. 
miesto tarybos atstovų rinki- 
imiose balandžio 20 d. kandi
datuoja -advokatas

Charles' Grinchis
Jis yra aktyvus lietuvis, tau

tinių ir religinių organizacijų 
narys.

Gimęs 1920 m. gruodžio 18 
d. Elizabethe, baigęs šv..Pet
ro ir PovDo prad. mokyklą, 
mokėsi Sacred Heart aukšt. 
mokykloje ir teises John Mar- 
shaH kolegijoje. Dalyvavo n 
p, kare ir šu Amerikos kariuo
mene žygiavo Europoje.

Dgą laiką buvo aktyvus 
sportininkas, atletas, beisbolo . -
žaidėjas; buvo šv. Vardo dr-

.... - n a. EHnbeth miesto tary-jos pirm, lietuvių sv. Petro n* ... . ., 
Povilo parapijoje, aktyvus Lie- 
tuvos vytis, Elizabetho sky
riaus valdybos narys', Kolumbo 
vytis, vadovauja Lithuanian 
Savings and Loan Assn.

Jau aštuoneri metai, kaip

§v. Vardo draugijos
bendroji komunija buvo ko

vo 14 per 8 vai. , mišias, po 
kurių salėje įvyko pusryčiai. 
Draugija nutarė vienuolyno 
statybos fondui sukelti .500 dol. 
Kalbą apip rožančiaus reikšmę 
pasakė Vincas Kneižys.

' Marijos statula pas mus
Keliaujanti Dievo Motinos 

'statula bus iškilmingai sutikta 
kovo 31 d. Mūsų bažnyčioje 
bus išstatyta viešam garbini- 

Parapinės metinės rekoteko- mui per 4 dienas. Ta proga visi 
jos, kurias vedė . T. Modestas kviečiami lankytis ir pasimelsti 
Stepaitis, OFM, praėjo pakilio
je rimtyje. Vakarais susirink
davo didelis būrys tikinčiųjų 
Iškilmingas užbaigimas įvyko 
kovo 21 d. vakare, suteikiant 
Šv. Tėvo palaiminimą su 'at
laidais. ,

Duji j. SMMHm
meniškai atnaujino šv. Juo

zapo staftdą, kuri dabar išsta
tyta altoriuje ir atrodo kaip 
nauja.

Į86o rugs^o 25 <L) neturėjo 
galinjanČios reikšmes Bet to 
nežinojo nei pfcti rusų valdžia 
nei patys hėturial

Tai paaiškėjo tik tada, kai 
XX amžiaus gale studentas P. 
Višinskis buvo Išplatinęs lietu
vių raidėmis išspausffintą vai
dinimo programą Jonutyje n* 
A. Mariejanskas išleidęs Lie
tuvos žemėlapį pavadinęs vie- Vyr. Šp. Reikalų Valdyba. Per 
tovardžius lietuviškai ir taip 
pat juos pažymėjęs lietuviško
mis raidėmis. Abu iniciatoriai 
buvo policijos nubausti.

jie tačiau nepasidavė, ir by
la, eidama per visas instanci
jas, atsidūrė sekate, kurio 
sprendtimu gen. gubernatoriaus 
Kaufinano įsakymas pripažin
tas netesėtų ir kaltinamieji 
buvo išteisinti.

Tie įvykiai, galima sakyti, 
nutiesė kelią tolimesniems žy
giams spaudai atgauti.

Pradėta nuo koncertų
Kadangi tas klausimas virto 

administracijos reikalu ir pri
klausė nuo Vyriausios Spaudos 
Reikalų Valdybos (GlavnojeU- 
pravlėnije Po Didam Pečati), 
tai jau šio amžiaus pačioje 
pradžioje Petrapilio lietuvių 
kolonijoje pradėta rūpintis 
spaudos atgavima Pradėta 
nuo lietuvių koncertų o pas
kui nuo vaidinimų lietuvių kal
ba, kurie buvo rengiami įsi
kūrusios “Lietuvių ir žemaičių 
Ląiklaringos Draugijos”. Lei
dimai tiems vaidinimams pri
klausė taip pat nuo Vyr. Sp. 
Reikalų Valdybos, kuri paves
davo vaidinamojo veikalo cen
zūra prof. Ė. Volteriui. (Ne- 
prik. Lietuvoje . profesoriavo 
V. D. Universitete Kaune, kur 
ir mirė).

Kasmet pasikartoją vaidini- 
mai turėjo paveikti rusų val
džią juo labiau; kad Petrapilio 
universitete be minėtojo prof: 
E. Volterio buvo lietuvių kal
bos žinovų: prof. Baudouin de 
Cotirtenay, P. Fortunatov, 
Bulič ir Lamanski, kurie dėstė 
lyginamąsias kalbas ir buvo 
lituanistikos žymūs rėmėjai.
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Vasario 16 minėjimas Great Neck, LI.

Displav

Mes patiekiame geriausius ttalB- 
fcus valgius: Ptzza, Spagtettl, na
mie gamintus Ravioii, .kepenius, 
kotletus (etiopą). , 1

Karta u»fe, Jūs vėl grWte. į 
Nuosaikios kainos!. Laisvai prt-

tr$ų: mėnesių jų simpatijos ko
munistam virto antipatija. Ka
rui prasidėjus, jie griebėsi ir 
ginklų prieš okupantus;

Štai trečiajai komunistų ka
tegorijai reiktų Įrišti tik pama
tyti komunizmą tikrovėje ir jie 
tuoj patys pagytų.

DARBININKO” PIKNIKAI

Grąžinamas Šventorius
šv. Petro ir Povilo parapijos 

bažnytinis kiemelis baigiamas 
gražinti. Lietuviškas kryžius 
nukeliamas j patį vidurį, aikš
telė suarta ir bus apsėta žo
le. Pagal bažnyčią padarytas 
naujas ir pistus ' iaBgatvis. 
Prieš bažnyčią iškabinta nauja 
novenos tentą. Runoje sužymi 
tos visos pamaldų valandos k

Mūsų fabrike tekdavo susi
durti vieną kitą komunistą, 
kurs savo pažiūrų neslėpdavo, 
kartais net didžiuodavosi. Jie 
niekuo nesiskyrė nuo kitų dar
bininkų. Vienas jų, gerai už
dirbdamas, dažnai susirgdavo 
“saliūno liga.”

.Šiaip darbininkai mažai įdo- 
mavosi politika bei socialiniais 
klausimais, 
pagrindas -

Retkarčiais, baigus darbą, 8

pėdę, ' jis prašydavo manęs pa- - "Hnę 5 
aukoti kvoterį bažnyčiai. Jisai pagili 
buvo protestantas ir pinigus vakty 
rinko protestantų bažnyčiai, so pa 
nors žinojojonąne esant katafi- dažni

Atvyksta. EMtai. Simonaitis
Maž. Lietuvos Tarybos pir

mininkas, Vliko narys ir Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos vicepirm. Jo priėmi
mu Clevelande rūpinasi Alto 
skyriaus valdyba. : Atvykimo 
tiksli data bus pranešta vė
liau.

nei ir Alg. Braziui, Radijo 
Klubo pirm. J. Stempužiui ir 
bendradarbiams ,nž. P. J. Žiū
rini, laikraščių bendradabiams 
V. Roceričiui* V.-Jonuškiui, V. 
Braziuliui, “Dirvos” redakto
riui G. Gaidžiūnui, Bendruome
nės pirm. St Barzdukui, kuni
gams kleb. J. F. Angelaičiui ir 
B. Ivananuskui, dail. K. Žilins
kui, skautams, ir ateitininkams, 
padegusiems palaikyti salėje 
tvarką, ir visiems Clevelando 
lietuviams, gausiai į minėjimą 
atsilankiusiems ir jj lietuviškai 
solidariai palaikiusiems. Altas 
visų darbą ir pasiaukojimą 
vertina kaip auką Tėvynės va
davimui. StP

tempu repetuoja trijų veiksmų 
komediją “Buridano asilas." 
Pagal daiLPetrakSo eskizus 

. Vytautas Kvedaras pakto deko
racija^. Inž. J. Zubavičius 
tvarko scenos apšvietimą. Dar
bas vyksta, net malonu žiūrė
ti. Premjera įvyks baBmdžto 
24 d. Elizabethe, lietuvių salė-

Starting Every Monday 
751 W.CMcagu Avė. 

KMt cMmka, M. '<4 ctoram) 
Start your course anjT Mosday 

night, 3:30 p.m. to * p.m.
6 pjn. to 8:30 p.m. 

Industry nertis you—thafs why 
we’re herė.

vosu 
vo ir

mitetą įeiti. Dar mezgami ry
šiai ir su albanų, bulgarų bei 
rumunų organizacijomis. Ne
trukus numatomas sukviesti 
steigiamasis komiteto posėdis.

Alto skyriaus valdyba
jaučia malonią pareigą padė

koti visiems nuoširdžiai ben
dradarbiavusiems rengiant di
dingą Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą — kon
certą, ypačiai muz. Alf. Mikuls
kiui ir jo vadovaujamam Čiur
lionio ansambliui, solistams . J. 
Krištolaitytei, Aid. Stempužie-

Žada ratifikuoti genocide
Atsakydamas į Lindeno lie

tuvių rezonuoją Vasario 16-to- 
sios minėjimo proga senatorius 
Aleksandras Smith žada iš 
naujo Senate iškelti genocido 
konvencijos ratifikavimą ir pa
galiau M pravesti. Tenka pri- 
minti, kad senatorius Smith vi
suomet buvo ir yra nuoširdus 
lietuvių prietdius ir savo pa
žadus visada išpildo.

Labai nuoširdus atsakymas 
gautas ir iš valstybės sekreto
riaus J. I1. DuBes, jis dės visas 
pastangas Lietuvai išlaisvinti. 
Prie atsakymo pridėjo ir tam 
reikalui specialią savo kalbą.

Kongreso pirmininkas' J. 
Martin nuoširdžiai dėkojo už 
rezoliuciją ir stengsis padaryti 
viską ką galės Lietuvos išlais
vinimui. J. Prapuolenis

PAKDAVtJO A TT K A
, Dviem šeimom namas, gerai iš lauko apmuštas (new inselbric 
/' ezterior), 5 kambaąM laisvi I aukšte, kiti 5 kambariai už aukš- 
;tą nuomą išduoti, aliejaus apšildymas, modemiškai įrengta vir
tuvė, vienam automobiliui garažas, šis namas yra ramiam rezi- 
dencijos kvartale, vienas blokas nuo Atlantic Avė. Arti mokyk
los, krautuvės ir miesto susisiekimo linijos. Teiraukis Nr. 2/276.

CORWIN GTJTLEB1CR AGENCY
l»-54 HfltoUe Ave^ Jamaiea, N. Y. AXM 7-8324.

' INft subway “E" iki Sutphin Blvd. stoties. Užpakalinis (Sėjimas j 144 St.

įrlJĮs tūrėjo pagrindo tote būti— 

Brookiyno priemiestyje tu-' 
gpįbįriįjb tri^| Tąitjflitalnį medinuką 
Jį JMamą ir, dirbdamas akorcėnį 
įgį/dubą, svajojo apie ‘bengalo” 
į' ir apie “carą.” 
b'5- Naktipiečių metu storulis 

skaitydavo “Daily News”. No- 
EV "rijau pasekti, kuo Džems do- 
| miš: kriminaliniais nuotykiais 

ar kuo kitu. Storulis žiūrinėjo 
vasarnamių vaizdelius. Tai bu-

E vo jo mėgiamiausias sfcaity-
/ mas. Tie vaizdai sutrikdavo
t jam stiprybės tęsti savo sunkų

Su šiuo storiuHu džentelme
nu kartais ir pasikalbėdavom, 
žinoma, rimtai. Paprašytas deg
tukų, jis rimtai išmodavo juos 
iš apatinių kelnių kišenaitės ir 
mandagiai paduodavo. • Padė
kojus, jis vėl rimtai grąžindavo 
juos savo sandėlin. Išgirdęs 
kalbą apie naujus antvalan- 

' džius, jis nusišypsodavo. Pa
tenkintas. Tai rimčiausia kal
ba!

Metfaus susiripkimas 
kviečiamas kovo 28 d. 11:30 

vai lietuvių salėje. Visos orga
nizacijos prašomos pasirūpinti, 
kad jų'atstovai šiame susirinki
me būtinai dalyvautų. Jie gali 
būti išrinkti arba visuotiniuose 
organizacijų narių susirinki
muose, arba paskirti valdybų. 
Kiekviena organizacija į sky
rių deleguoja ne daugiau kaip 
3 atstovus.
• Susirinkimo darbų tvarkoj: 
Valdybos pranešimai, apyskai
tos tvirtinimas ir naujos valdy
bos rinkimas.

Norite geros—meniško* fuH"-
PORTRETO, ŠĖMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, balnų pobūvių ir pan.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujnti seną fotografiją*

Jums geromis sąlygomis padarys

VVT. MAŽELI®
<y*. IZŽ MmmUnm 8tr„ KHgruiHitl. Ito«nlc!yi*. N" T 

Skambinti teL HYącim 7-4G77

BROOKLYNE — gegužės 30 — Woodside, L. I.
- \ National Park & Hali

Carite .?
Carito pradžioj nepastebėjau 

~ dirbo tetose patalpose ir 
pas mus retai tesirodydavo. 
Tai buvo apie 20-22 metų vy
rukas, vokietis, bet vokiškai 
ūė žodžio nemokėjo. Vėliau jis 
buvo paskirtas prie mūsų dar
bo. Buvo ramus ir užsidaręs 
berniukas. Kartą šaltą naktį 

- pertraukos metu jis atsigulė 
ąt karučių, bet dėl šalčio ne
galėjo užmigti. Aš jį užklojau 
savo megstinuku. Taip Čarlis 
galėjo snūstelti dešimtį minu- 

.'Sų. Naktinėje pakaitoje snūs
telti dešimtį minučių — didelis 
Jaunėjiipas. Už šią mano pas- 
laugą jis liko dėkingas, susiti
kęs visada nusišypsodavo. Vė
liau jis pas nesiklausęs paimda-

Vasario 21 d. Great Neck’o 
lietuviai iškilmingai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Vietos ka
talikų bažnyčioje prel. J. Bal
konas atnašavo šv. Mišias už 
kenčiančią Lietuvą ir pasakė 
pamokslą

iPo pietų Kasmočių svetainės 
salėje, atidarius minėjimą, LB 
apylinkės pirm. A. Senikui ir 
sugiedojus Amerikos ir Lietu
vos himnus, buvo pagerbti žu
vę ir mirę kovoje už Lietuvos 
laisvę. Giedant Lietuvos hirrihą, 
gyvuoju paveikslu buvo pa
vaizduota dalis Kauno Karo 
Muziejaus vaizdų bei" apeigų 
Nepriklausomybės laikais. 
Vaizdus paruošė Sofija Jakie- 
hė . Toliau kalbėjo Lietuvos vy
čių 103 kuopos atstovas ir 
svečias dr. B. Nemidcas iš 
New Yorko, pasakęs turiningą 
kalbą apie Vasario 16 d. reikš
mę šiandieninėje kovoje.

Per rinkliavą Tautos Fon
dui buvo suaukota $243.42. Ta( 
rekordinė suma. Aukojo po $20 
— Al. Vasiliauskas; po $10 — 
L. Vyčių 109 kuopa, V. Ama- 
stauskaitė, M. Ctoas,.S. Jakie- 
nė, M. Kariauskaitė, F. Navic
kas, A. Patamsis ir J. Rūkai- 
<tė. Kiti aukojo po 5 doL ir ma
žiau. Aukų rinkimui vadovavo 
K. Miklas.

Meninėj dalyj mažieji — V. 
Aliulionytė ir J. Valkiūnas bei 
mokinės Ir. Griškauskaitė ir 
Urbonaitė — padeklamavo pa
triotinių eilėraščių. D. Aliulio- 
nienė, J. Ciplickas, R. Jakas, A. 
Urbonas ir vietinis vyrų choras 
išpildė lietuviško žodžio ir dai
nos pynę •— montažą “Ir eisim 
Lietuvos keliu”. Montažą su
darė Jonas Ciplickas. Muz. M. 
Cibas pritaikė montažui muzi
ką ir pats ją jšpiklė..Prie mon
tažo pastatymo labai daug pa
gelbėjo Kęstutis-Miklas. Tau
tinių šokių šokėjų grupė, va- 
dov. Sof. Jaktenėš, pašbko Kal- 
ve& Lenciūgėli, ĖJezfingėlę ir 
Polką. Pabaigoje vietos mišrus _____ ___
duras, vad. muz. M. Cfco^ su- pssodhti ormmentaltafai me- 
dainsvo dainas: Stoki girion <

VVATERBURY, CONN. 
Balfo koncertas

Balfo veikėjai smarkiai ruo
šiasi Elzbietos Kardelienės ir 
K. Smilgevičiaus koncertui. 
Vietiniai biznieriai ir profesio
nalai gražiai parėmė progra
mos spausdinimą. Plakatai iš
kabinti visose apylinkėse. Į 
koncertą žada atvykti net iš 
New Yorko ir kitų miestų. Me
nininkų rimta programa ir kil
nus tikslas — padėti artimui— 
koncertą padaro .gavėnios rim
ties dalimi. Kadangi šiuo metu 
na-a kitų pareigūnų, todėl tiki
masi susilauki daug dalyvių. 
Bilietai pameluodami prtokasos. 

ipavaikšcoti, Ta mūs seselė Ei- Jokių aukų nebus renkama, 
nu per kiemą ir Kur giria'ža- P-
liuoja.

Pirmininkui A. Senikui nuo
širdžiai padėkojus suririnku- 
-siems už tikrai gausų dalyva
vimą ir aukas, minėjimas buvo 
užbaigtas. Jis buvo surengtas 
ALB Great Neck’o apylinkės 
rūpesSa Pažymėtina, kad'mi
nėjime, kuris praėjęs gražiai 
vieningoje nuotaikoje, nemažai 
dalyvavo senosios kartos tau-! 
tiečių.
Čia buvo apsigyvenę . daug 

senosios išeivijos tautiečių, ku
rių dalis, nesant savos parapi
jos, nei mokyklos, laikui bė
gant nutolo nuo lietuviško tau
tos kamieno. Ypač tas ryškiai 
matoma pas jų vaikus, jau gi
musius čia.'Tiesa, yra keletas 
išimčių; iš jų — ypač viena, 
tikrai’šviesi lietuviška asmeny
bė, pavyzdys nevienam šių <fie- 
nų tremtinių vaikui ąr jaunuo
liui, kaip reikia būti lietuviu ir 
mylėti Tėvų šs< jos nemačius. 

-Tąi Aleksandras Vasiliauskas- 
Wesey, buvę* L. Vyčių Centro 
valdybos pirmininkas.

Great Neck’o. Lietuvių vyrų 
ir mišrus chorai, susilieję, ir 
sudarę Great Necko -Sėtuvių 
meno sambūrį, kovą 11 d. tu-' 
rėją susirinkimą, kuriame buvo 
išrinkta nauja valdyba: Jonas 
Daugirdas — pirmininku, Liu
cija Tomkutė — sekretorė ir 
Antanas Jaučė — iždininku. 
Sambūris šiuo metu ruošiasi 
savo metiniam koncertui, kurį 
numato surengti per ateinan
čias Sekmines. C. J as

Misijos šv. Kazimiero parapijoj 
praėjo su dideliu pasisekimu.

T. Juvenalis Liauba, OFM, gi
liai paveikė kiekvieną, kas 
klausė jo pamokslų. Jaučiama, 
kad misijų šventa nuotaika 
gai paliks parapijos ir apylin
kės lietuviuose. Misijos užbaig
tos įspūdingu krikšto įžadų at
naujinimu ir kryžiaus pašven
timu. Labai džiaugiasi treti
ninkai, kad jų eilės ' didėja. 
Angliškai misijas dabar veda 
T. Gediminas Jočys, taip pat 
pranciškonas.

Bendruomenės titorstūros 
vakaras

jau čia pat, sekmadienį, ko
vo 28 d., 7 vai. vak. šv. Ka
zimiero parapijos salėj, prog
ramoj aktorius H. Kačinskas, 
poetas R Brazdžionis ir rašy
tojas A Gustaitis. TBdma, kad 
vakare dalyvaus visa phūadri- 
phijiečiat -

JŪSŲ NUOLATINIS 
PASITIKSIMAS YRA 

MUMS PARAMA

KARWOWSKI

> Džekas
Šis jaunas juodukas dirbo 

gana sunkų darbą ir atrody
davo mieguistas. Dieninėje pa
kaitoje dirbo jo žmona, jau
na, liesa moteris. Rytate, atei
dama į darbą, atnešdavo Dže
kui pusryčių. Su juo kartu at
važiuodavo iš darbo iki Broad- 
vėjau, kur jis persėsdavo į sa
vo liniją: Iš namų tuoj jis iš
skubėdavo su knygom į mo
kyklą Po 8 ar 12 valandų nak
ties darbo jis dar pajėgdavo 
mokytis!

1 Sis skeMnas vertas 50 c. mokant J 
> _ u* bet kurio rtdumo Pkm. J

» >4* 40 40 40 -40

L1NDENE — birželio 6, Linden, N. J.
Latuanian Liberty Park.

BROCKTONE, — liepos 11, Brockton Fair Grounds

ku. _ * štampu, šią kommtetinę 'titė- kų okupaciją Lietuvos fabrikų
Jis buvo tvirtos doros jau- ratteą kte kurie imdavo, kai darbukų tarpe buvo galima 

nikaitis. Jis visada nusistrtda- tefe/ne. D«ugriis, paėBaę ir justi nemaža prijaučiančių 
vo nuo negražių kateų, nuo dar- . pamatę, apie ^ką ^ta komuninnui. Jie djtiai^smin-
bininkų persimos pomografi- pat ant šaligatvio munesctavo. gai sveikino rusų tankus. Po 

Atrodot, iapifių
skaitytoju buvau aš. Man rū
pėjo susipažinti su Amerikos 
komunistų Mteratūra.

Komunistų agentai niekieno 
netrukdomi fia darbavosi. O 
kaip būtų ‘laisvių šalyje” — 
Sovietų Sąjungoje, jei kas prie 
fatarSco pakištų -dartanmkams 
nefcomumstiifius atsišaukimus. 
Kas atsitiktų? Tūaj pat fabri
kas būtų apsuptas NKVD ka
riuomenės su kulkosvydžiais ir 
tankais. Visi darbininkai būtų 
areštuoti ir nuvaryti į NKVD. 
Prasidėtų tardymai ir žiaurūs 
kankinimai ir rezultate dalis 
darbininkų būtų apkaltmti sa
botažu, špiorfažu ir kitais jų 
trafaretiniais kaltinimais ir su
šaudyti.

Aš manau, komunistai yra 
trijų kategorijų — komunistai 
dirbą dėl biznio, fanatikai ir 

Jų pasaulėžiūros tie, kurie pavilioti gražių šū- 
doleris. kių, mano jau išsprendė socia

linį klausimą. Apie pirmuosius

Loko pirmininkas, šiomis 
dienomis aplankė lietuvių kata
likų veikėjus, ir tarėsi lietuvių 
katalikų Federacijos ir lietuvių 
Kūn^ų Vienybės vrtūžalii^ Be 
to, jis aplankė savo prietefius 
kunigus ligonis — St Vasiuke- 
vičių ir kieta. E. Paukštį, kurie pavergtąją tautą 
abu sunkiai serga ir gydosi Ii- ; jungtinis Clevelando komi- 

tetas organizuojamas Alto sky- 
- ?' . - ’ riaus valdybos iniciatyva, šiuo

Datetojaatis mestos -reikalu atskiriems tautiniams 
Phaadf4piė>=čiai kasmet komitetams yra "išsiuntinėti a- 

rengtei visų tautų muzikmę pro- titmkami raštai yra kvie- 
gramą, kuri šiemet bus kovo tomitete; felyvauB M- 

t. vnj, estų, slovakų, slovėnų, ce- 
W<^ . ?4^^ ^ ansamb- Utimkn, gudų, ukrainiečių, 

ir šianet vengrų ir kroatų atstovai. Jau 
toje'jią^gęeąte^.džūyra X beveik visi yra sutikę į tokį k6-

Prieš mūsų fabriką kitoje 
gatvės -pusėje buvo safiūnas. 
Penktadienio nakQ, gavę pini
ginius čekius, kai kurie darbi
ninkai, ir aš ją skaičiuje, ei
davome sakūnan keisti čekių. 
Už čekio ^pakeitimą imdavo 
kvoteią Taip pat išgerdavom 
alaus, vyno ir vėl bėgdavome 
prie darbo. ,

Komunistai ’

lEUSraOBOk 
OEARBGRN 24819 
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HELP WANTED ADR 
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\ Vata. K. MM* .

tahr. Lfeta- 
vos ir Kanados me&teris* j- 
tratAtas j Kanądra vatetyfamę

V m*nįv tylVBra O ▼BUNMOB JLO4 IT <*ra

m Kauk anas newyorkcity
Vtai Lndtoctpn Avi ptitaninto traukinto stoCto*. Lengva privštiuoti.

V rinv. . Atskiri laukimo kambarini vyrams kr moterims.

jo mfa. granito pirmenybėse, 
Buenos Aires.

Kanadiečiai, įgavę naujų pa
jėgų iš Europos (Vaitonis. Bo- 
gatyrchi& ir kt), tikisi geriau, 
pasirodyti, negu 1939 pasaulio 
p-bėse. TUokart Kanada laimė
jo 2 vietą paguodos varžybose 
aš H valstybių,' neįėjusių j 
baigmę. Lietuva pasirodė tose 
p-bėše gėriau, negu Kanada, 
užėmusi 12 vietą baigmėje (iš 
27 valstybių).

New Yorko lietuviai daly
vaus šių metų B lygos pirme
nybėse, kaip ir pr. metais. Be
sirengdami toms p-bėms, šach
matininkai renkasi kas penkta
dienis į LAK patalpas nuo 8 
v.v. Naujuoju šadunatų vado
vu išrinktas Juozas Vilpišaus
kas, 352 Stanhope St, Brook
lyn 21, N. Y.

M.Botvinnik, besirUngdamas 
Maskvoje su V. Smyslovu, 24 
partijų matčo dėl pasaulio p- 
bių, laimėjo dvi partijas ir tre
čią baigė lygiom.

Chess Review, vasario nr 
paminėjo Illinois open p-bių 
laimėtojus, kurių tarpe Povilas 
Tautvaišas, the defending 
chanųtitm, placed fifth with 
41/2—1%.

mu Belecko garbės. įvarčių 
£ A parsivežė 7-1 pralaimėjimą.

Beje, žodis vienuolikė čią 
gal netiktų, nes tik septyni vy
rai gynė komandos garbę, ki
tiems gi atrodo oro sąlygos bu
vo nepalankios.

tokodile odos bntutaūs ar ne- ties. .
žioja krokodBo odos rankinu
kus, krokotfiam nepatetingos Vtes randėjus
kaip ir krokodilai, nes jų pa- Nnųwfrfr,Italijoje, pa-
reikatevimam tenka# 1935 bu- daryta operacija riestai artfc-

1952 buvo pareikateuta_ net dn& Gydytojas iš jo vidurių iš- 
133^00. ėmė 28 aapąfcfaM prittldnM, 8

raktus; 3 323 pktigė-
Rus ir šimtus stiklo šutei.ĮFiitob<aiT

Ptiryžiuje viename madų sa
lone jnu vartojamas veidrodis, 
kuris parodo “teisingai”, t y. 
iš fešuaSs rankos ar veido ne
padaro kairiojo kaip hgšioii- 
njai veidrodžiai. __'~

GyvuHntekysfcės bandymų 
stotyje BeftsvSle buvo patik- 
rm tos 696 karvės ir radte, kad 
juo karvės galva ilgesnė; juo 

daugiau karvė duoda pieno.

DWAN
I ĖST. 1933 

1«H BkHMieU Avė. 
į TA 3-8755 -

BANGA"
Stt RID<aSWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

. •• /• . - 
/ - . » *

Garantuotą! taisoma televiziją, kambariniai bei auto radto, 
. stfcrfaituvai (amptifiers), pkdsštelių automatai 

(recnrd cbangers).
Aptarnaujami rajonai; Brooklyn, Mąspeth, Woodhaven, 
Richmond BSD, Ozone Park. Forest Lfiį Jamaica.

Darbas affieknmra pritynmto trahafcn, priešinto 
BOA Institute. Nmv Verte.

Romas Venckus,* lošdamas 
Bostono Technical School 
šachmatų komandoje, laimėjo 
tašką rungtynėse su Arlingto- 
no mokykla. 7 

Įdomus palygimas. Lietu
vos kmnanda, dalyvaudama 
pasaulio pirmenybėse, dukart 
įveikė Prancūziją ir dukart 
baigė lygiomis. Prancūzijos 
komandoje l&šė pasaulio meis
teris Afiodpnas. Pasekmės: 
1933 Folkestone 2*Z2-1^; 1935 
Varšuvoje 2-2; 1936 Muenche- 
ne 5^-2’Zi ir 1909 Buenos Ai
res 2-2. Pastarose mūsiškiai 
sulošė šitaip: Mikėnas-Aliochin 
lygiom, Vaitonis - Gromer 0-1, 
Lutios-Kahn 1-0 ir Tautvaįša 
su Rometti lygiom.

Amerikiečiai nisnato tokį są
statą birželio rungtynėms su 
Sovietų šachmatininkais New 
Ywke: S. Reshevsky, Larry 
Evans, R. Byme, G. Krąmer, 
L Horowitz, A. S. Denker, M. 
Pavey ir A. Bisguier.

Iš Maskvos atvyksta 16 vy
rų su Botyinniku, Smyslovu ir 
kitais.

Hoboken FC —- LSK 2-0 (l-0>
Mūsų vienuolikė užsitikrinu

si sau tvirtą pasilikimą New 
Yorko DAFB aukštojoj lygoj, 
jau visiškai apsnūdo, štai -pra
ėjusio sekmadienio rungtynėse 
po menko (gal net silpno) žai
dimo pralaimėjo Hoboken FC 
2-O. Priešininkui daugiau įvar
čių pasidėti neleido mūsų ga
bus vartininkas Vitais, gi prie
šininkų vartininkas dėka mūsų 
žemiau, kritikos žaidžiančio 
puolimo negavo visiškai dar
bo. Liūdna, kad mūsų vyrai ne
nori suprasti tų prisiekusių 
žiūrovų, kurie ar lietui ar 
sniegui ar šalčiui spirginant vi
sad su jais būna. O dar labiau 
liūdna, kad kai kurie sportinin
kai pamiršta, kas yra sporti
ninkas...

Antroji vienuolikė nelaiko-

New Yorko šachmatininkai
kovo 26 pradeda amerikiečių 

Metropolitan Chess League’s 
pirmenybes. žaidime dalyvauja 
šie lietuviai: J. Galutinas,' V. 
Kulpdvičius, V. Malinauskas, Z. 
Merkevičius, M. Paškevičius, 
J. Repečką, E. Staknys, A. Šu
kys, S. Trojanas, S. Vasiliev ir 
J. Vilpišauskas. Pirmasis su
sitikimas įvyksta 26 vakare 7 
vai. su Westcbester Bronx C. 
C. Bronxe. žaidėjai renkasi 
LAC patalpose lygiai 7 vai-

Ši sekmadienį New Yorko 
valstybės taurės rungtynėse 
lietuvių pirmoj vienuolikė su
sitinka su tolimojo Schęneota- 
dy Rangers. Rungtynės žada 
būti gana įdomios, nes mūsų 
vyrai stengsis pataisyti žiūro
vų akyse savo vardą, gi Ran- 
gers savo eilėse turi keletą stip
rių žaidikų. Rungtynių pradžia 
3 vai - . •

12.45 lietuvių antroji Dr. 
Mank^ .taurės rungtynėse ban
dys sudoroti Pfaefeer FC. Po 
troškinančios pergalės prieš lat
vius (6-0) tikėsimės ir čia 
mūsų laimėjimo.

ll.SO^lietuvių jauniai grum- 
sis suGAAC jauniais. Taigi 
futbolo mėgėjai turės progos 
matyti net trejetą rungtynių, 
kas dabartiniu metu yra didelė 
prabanga.

Visos rungtynės bus mūsų 
aikštėje, New Farmers Ovai, 
Metropolitan Avė.

' šį penktadienį Lietuvių At
letų klubo krepšinio penketu
kas susikibs su New Yorko lat
vių rinktine. Rungtynėsįvyks 
James Adams gimnazijos salė-, 
je, Rockaway Blvd ir 101 Avė., 
Ozone Park, 9 vai. vak.

? AnLBg.

• Tel. EV. 8-9794

k and L AUTff COLLISIOM WORKS
LIETUVIŲ SPEQLALISTŲ 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-V£
Atliulami visi eoffisioa, dažymo ir mech. taisymo darbai.

Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.
J. MALDUTKS, mina M. HY 7-3847 937 GBAND STREET
9, ZAUAUSKAS, MMim «eL GL. OOCBa BROOKLYN, N. Y.

Parduodam WHliamsburghe 
netoli paiko ir mokyklos du 10 
šeimų plytiniai namai, 5 kam
bariai ir vonia; vienas laisvas. 
F&igos $5916.00. Ligos atveju 
bus vėl priimanti . morgičiai. 
Kaina prieinama.
’ Kreiptis: EV. 7-4370

SAVINOS

T« Z/į -

SAVINOS BANK

scmfnrrs farm 
BESTAUBANT

Caters to Receptions, Dnmers, 
Outinga, Etc.-— Largo or Small

COURTS _
Fore HiUJRd. and Jaekson Avė.

W«t «f SranMe, N. >.
Muse Saturday from 9 P.M.
Tetephone: SCandale 3-12M

Ampie ĮPąrking Facilnfes.
(CLOSED MONDAYS)

rūpinti vairuotojų leidimą. Mūsų 
mokiniai Hmoke gauna diplomus. 
Padedame gauti darbą. Pamokos 
dienomis, vakarais ir sekmadie
niai. Instruktoriai patyrę savo 
srities žinovat Mokykla veikia 

nuo 1916 m.
L. T3KNKVH968, Direktorius 

Meti n j rite* Aute Scheol 
155 2M AVENUE

Tarp 9-ie gatvių, New York City

Federaliųs pajamų raportus reikia pątiękti iki kovo 15 d., 
o N. Y. valstybei — iki balandžio 15 d. šiuos raportus ge
rai paruošia, ypač urnų sarintairnmn pagelbsti sutaupyti 
pinigų, Estaitant leidžiamus 'atitraukimus iš pajamų, <&*-

LIETUVIŠKA GRUę KBAUTUVfi “REGINA” 

G £ L£ S kambarines ir skintos 
viedytAsiai bukietai, karsažai,1 laidotuvėms vainikai ir 

t gėlių sMdos. Lieturiški saldainiai “ROTA” detaliai 
ir urmu. • • 

Užsakymai priimami telefpnu. Gėlės išstatomos betkur.
FLOBIST REGINA

522 Graad Street^ BaMAfen, N. Y.
TeLST2-7909

NEDELSDAMAS ĮSIGYK 
žymiai papigintus Tėvų Pranciškonų MMuk 

LIETUVOS ARCHYVAS

ir kiti maisto produktai Bose krautuvėse: 
69-3žf Myrtle Avė.

Glendale, N. Y.
136-59 Roosevelt Avenue

Flushmg, N. Y.
68-38 Forest Avenue

Ridgewood, N/Y.
60-04 Woodside Avenue 

Woodside, N. Y.
19 West Post Road

White Plains, N. Y.
, MAIN STORE

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N

185-24 Horace Harding Blvc 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Oueens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y. t

parengimams, susinu* 
kiniams, etc.

. j ,,-iįį
1899 MADBCOi fO. BROOKLYN 27, N. Y. ; J

— TaL EV 2 8688 (Prie Forest Avė. stotie*), Ridgeerood . i

SVEIKA 
MĄR.13 A 

MAŽASIS 
MĄLDY VĄS

. PĄR,El/<5Ė 
KUtf. S TĄSYS, YLĄ

IMMACULATA LEIDIES

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balmnuotoju 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Av.
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 
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231 Bedford A ve. 
Brooklyn, N. Y.
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DARBININKAS
w mojote 
NAUJIENOS-
r

Septyni Kristaus žodžiai
* Po vienerių metų pertrau

kos vėl Apreiškimo par. baž
nyčioje Verbų sekmadieni ruo
šiamas religipis koncertas — 
Dubois “Septyni Kristaus žo
džiai.” Chorui vadovauja muz. 
P. Sakas. Sodo partijas išpil
dys: baritonas Algirdas Bra
zis, Metropolitan operos solis
tas, tenoras Benderius ir sop
ranas Zuzana Griškaitė. Var
gonais pritars Juozas Žukas, 
buvęs Kauno 
profesorius.

Kum S. Saplys, MIC.
Marianapolio vienuolyno vir

šininkas, keliaudamas į Chica- 
gą su dail. K. Varneliu, buvo 
sustoję New Yorke ir apsilan
kė "Darbininko” redakcijoje.

Kunigų Vienybes
New York© - New Jersey 

provincijos, susirinkimas įvyks 
kovo 30 d. 4 vai. p.p. Paterso- 
ne, lietuvių par. klebonijoje.

Moksleivių ateitininkų
susirinkimas įvyksta kovo 27 

d., 1 vai. Apreiškimo par. sa
lėje. Bus paskaitėlė ir šv. Ka

zimiero minėjimas.

Arūnų įkurtuvės
Antanas ir Veronika Arūnai, 

vos keli metai atvykę iš trem
ties, bet jau suspėjo gražiai įsi
kurti nuosavuose dviejų šeimų 
namuose, 109 Ridgewood Avė., 
arti Highland Park, Brookly- 
ne.

Pereito šeštadienio vakare 
ponai Arūnai susikvietę į pui
kiai atremontuotą nuosavą r 
stogę savo artimus giminės ir 
prietelius pasivaišinti ir pasi
dalinti įspūdžiais naujoj aplin
kumoj įsikūrimo proga. Įkur
tuvėse dalyvavo Klimai, Fran
kai, Krikščiūnai, Račkauskai, 
Zaukai, Mačiuliai, Povilauskai, 
ir kt.

A. ir V. Arūnai pavyzdin
gai augina dukterį ir sūnų. 
Duktė neseniai baigė pradinę 
katalikišką mokyklą su aukš
čiausiais pasižymėjimais, už 
kuriuos gavo aukso medalį su 
kryžiaus ženklu, šį mokyklos 
medalį Arūnai ir jų dukrelė 
giliai ir prasmingai vertina, nes 
jie gerai žino prie ko veda be
dievybės idėja. Jie gerai su
pranta gyvenimo tikrovės pa
remtą tiesą: kur nėra kryžiui 
pagarbos — ten laisvė netenka 
pagrindo. Dėlto, nepaisant ne
patogumų, jų vaikai lanko ka
talikiškas mokyklas.

A. Arūnas, bedirbdamas prie 
namų statybos, buvo sunkiai 
užsigavęs koją ir pastaruosius 
kelis mėnesius negalėjo dirbti. 
Tikisi, kad jau neužilgo gaus 
gydytojo leidimą grįžti dar
ban. Sėkmės! . J.P.M.

rengiamas Pabaltijo Moterų 
konservatorijos Tarybos New Yorke balandžio 

4 d. Programą išpildys lietu
vių, latvių ir esčių menininkės.

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių 
butas vienam asmeniui arba 
vedusiųjų porai. Kreiptis nuo 6 
v. iki 10 v. vak. sekančiu ad
resu: 83 Stuyvesant Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Richmond Hill — tik . vienas 
blokas nuo susisiekimo linijos. 
Pageidaujama vyras.

Kreiptis: Telęf. VI 3-8036.

VELTUI galite gauti, lėkščių setą 

4-iems arba 8-iems asmenims
Smulkiau informuotis: Tel. TErrace 6-3754 

‘ nuo 7-6 vakaro
Kalba vokiškai, latviškai ir rusiškai

Misijos mergaitėms ir 
moterims

• Apreiškimo par. prasidės ko
vo 29 d. 7.30 vai., ne sekmadie
nį, kaip buvo skelbta praei
tam “Darbininko” numeryje. 
Misijoms vadovaus T. Leonar
das Andriekus, OFM.

Manhattan - Brome
LB apylinkės susirinkimas 

įvyks kovo 28 d., 12 vai. Auš
ros Vartų par. salėje. Visi, gy
veną šios apylinkės ribose, 
prašomi atsilankyti.

Sukaktuvinis koncertas

Tarybai šiemet pirmininkauja 
lietuvės. Programoje iš lietuvių 
dainuos Vincė Jonuškaitė ir 
Juzė Augaitytė, iš esčių —Ir
ma Kalvet, Talino operos sop
ranas ,iš latvių Lucija Renee, 
Rygos operos solistė ir artistė 
Maria Millers - Grasmane. Dai
nininkėms akompanuos Aldona 
Kepa’aitė. Koncertas bus Esto- 
nian Rouse, 243 E. 34 St. New 
Yorke. Pradžia 4 vai. p.p.

Angelų Karalienės 
parapijos

Šv. Vardo d-jos nariai kovo 
14 organizuotai ėjo prie šv. 
Komunijos per 8 vai. mišias, 
po kurių salėje turėjo susirin
kimą. Maldą atkalbėjo kun. V. 

^Pikturna, vadovavo pirm. V. 
žemantauskas. Kun. V. Piktur
na pranešė, kad gegužės 23 
kleb. kun. J. Aleksiūnas minės 
25 metų kunigystės sukaktį. 
Šventei ruošti nutarta aktyviai 
prisidėti. Taip pat kun. V. Pik
turna pranešė, kad gavėnios 
laiku trečiadieniais po vakari
nių pamaldų yra aiškinamos 
šv. Mišios ir jų liturginė pras
mė. Nutarta .gegužės 9 turėti 
bendrą Komuniją ir pusryčius, 
o pavasarinį balių draugija 
ruoš gegužės 1 d., šeštadienį. 
Suaugusiems įžangos mokestis 
50 c., vaikams veltui. Pelnas 
skiriamas draugijos reikalams.

S. K. Lukas

Kur galima gauti Rūtos saldainių?
ROTA praneša, kad lietuviš

ko skonio ir gamybos saldai
niai gaunami sekančiose vieto
se:
Rūta, 522 Grand St.,

Tel. ST 2-7909 '
• Brooklyn, N. Y.

J. Ginkus, 495 Grand St.,x 
Brooklyn, N. Y.

Kaunu Maisto Krautuvė,
52 Hudson Avė.
Brooklyn, N. Y.

Kivita Luncheonette,
244 Ridgewood Avė.
Ridgevvood, N. Y.

Arlington Restoranas,
385 Arlington Avė., 
Ridgewood, N. Y.

Pr. Urbonas, Vaistinė,
61—02 Grand St., 
Maspeth, N. Y.

lietuvių Klubas,
69-61 Grand St., x 
Maspeth, N. Y.

Mrs. Kalmyn
28 St. Mary St.
Yonke^N. Y.

Pr. Lapienės vasarvietė, 
Stony Brook Lodge, N. Y.

New Yorko Lietuvių Dramos 
Stadija vaidina EUzabethe .
LB Elizabetho apylinkė ba

landžio 4 d., sekmadienį, 5 vai. 
p-p. Lithuanian Liberty Hali 
salėje (269 2nd St., EHzabeth) 
rengia vakarą, kuriame bus su
vaidinta A. J. Cronino 3 veiks
mų, 5 paveikslų drama “Jupi
teris juokiasi”. Vaidins akt H. 
Kačinskas ir N. Y. Lietuvių 
Dramos Studijos mokiniai: T. 
Alinskas, A. Gadeikytė, A. 
Bendoriūtė, Ed. Liogys, VI. Za- 
rėckas, A. Mikulskytė - Zika- 
rienė, A. Kundrotaitė, J. La- 
purka ir L Kašubaitė. Režisuo
ja J. Blekaitis, dekoracijos dai
lininko Pr. Lapės.

Rengėjai .nuoširdžiai kviečia 
visus vietos ir apylinkių lietu
vius savo gausiu atsilankymu 
paremti gražiai užsirekomen
davusią New Yorko Lietuvių 
Dramos Studiją ir kartu prisi
dėti prie LB idėjos populiarini
mo. Įėjimas tik $1.50.

Agnė Sniečkus ir Gertrūda 
Galaskas,

sodalietės ir Apreiškimo par. 
choristės, kovo 19 išskrido pra
leisti atostogų į West Indies. 
Ta pačia proga aplankys Flori
dą, Havaną, Kubą ir Nassau.

New Yorko žurnalistų 
susirinkimas šaukiamas kovo 

28, sekmadienį, 4 vai. pjp. 337 
Union Avė., Brooklyne, N. Y. 
Kviečiami atsilankyti ir sve
čiai. Bus svarstomi klausimai, 
susiję su spaudos atgavimo su
kakties minėjimu.

Šv. Jurgio Draugija
kovo 17 d. narių susirinki

me, daugumos balsavimu, nu
sprendė likviduotis. D-ja turėjo 
apie 400 narių ir maždaug 16.- 
000 kapitalo. Išgyveno 55 me
tus. Draugijon buvo susimetę 
komunistai, naujų narių nesto
jo, iždas pradėjo smukti, o ko
munistai, naudodamiesi narių 
adresais, varė savo propagan
dą. Taip ši draugija ir užbaigė 
savo gyvavimą. (P.)

Paul Wain,
81 .Steamboat Rd.,

Great Neck, N. Y. % 
B. Kriščiūnas, atstovas,

62 Forbes St,
Amsterdam, N. Y.

Piliponis Market
271 E. Main St, 
Amsterdam, N. Y.

Forbes St Market
100 Forbes St., 
Amsterdam' N. Y.

M. Šaulys, •
61 Lafayette St., 

^Paterson, N. J.
Knygynas Mintis,

122 Schuyfer Avė.
Keamy, N. J.

Baltic Florist, atstovas 
502 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Neringa, atstovas, 
1906—25 St., ' 
Detroit 16, Mich.

J. Gaidys, atstovas,
899 Bank St, 
Waterbury, Conn.

Ideal Pharmacy, V. Skrinska,
29 Kelly Sq.,
Worcester, Mass.

A. J. Stukas , 
72 Glenwood Avė.

į Binghamton, N. Y.
X J. Sekys,

444 Broad St, 
Hartford, Conn.

ROTA prašo visus savo se
nuosius atstovus ir norinčius 
pradėti prekybą, nevėluoti su 
užsakymais Velykoms.

Grįžo užbaigęs studijas
Prieš kelias dienas į Bostoną 

pas tėvus sugrįžo Otonas Vait
kevičius, kuris buvo išvykęs 
atgal į Vokietiją užbaigti me
dicinos studijas. Naujasis gy
dytojas kovo mėn. 28 d. para
pijos salėje dalyvaus muziko 
Izidoriaus Vasiliūno sutikime 
ir padarys pranešimą apie da.- 
bartinę likusių lietuvių padėtį 
Vokietijoje.

Scenos mėgėjų pastangos nebuvo tuščios
Praėjusį sekmadienį Bosto- vaidmenis atliko gerai; tai yra 

no ir apylinkių’lietuviai pragy- trys pagrindinės sambūrio jė- •
veno gražią teatro šventę. Apie 
1000 žiūrovų1 susirinko pa
žiūrėti P. Vaičiūno “Tuščių pa
stangų”, kurias vaidino dramos 
aktorius H. Kačinskas, jas re
žisavusi aktoreu A. Gustaitienė 
ir vietos scenos mėgėjai. Akto
rius H. Kačinskas, kaip sukak
tuvininkas .susilaukė gėlių, do
vanų, sveikinimų. Gėlėmis taip 
pat apdovanota režiserė A. 
Gustaitienė ir kiti vaidintojai.

Kalbant apie patį vaidinimą, 
negalima, žinoma, vienu matu 
saikėti profesionalų vaidybos ir 
mėgėjų. Tokių pastatymų, 
kaip šios dramos sambūrio, už
davinys yra ne tik duoti meno 
spektaklį, bet ir ugdyti, naujuš 
talentus. Per dvejus metus šis 
sambūris, pastatęs 3 veikalus, 
savo uždavinį atliko pasigėrė
tinai. šiandien jau matome, 
kad iš skirtingų profesijų iš
kyla žmonės, kurie turi neabe
jotinų vaidintojų gabumų, verti 
dėmesio ir gero žodžio. Vaidin
dami gi su įgudusiais aktoriais 
naujieji scenos mėgėjai turėjo 
progos ir pasimokyti.

H. Kačinskas (Daubų sū
nus) ir A. Gustaitienė (Dau- 
bienė), aišku, negalėjo neiš
siskirti iš kitų. Tokiu atveju ki
tiems susidaro sunki padėtis 
pasirodyti, kad jie scenoje ne 
gyvena, o tik vaidina. Vis dėlto 
K. Baranauskas '(tėvas Dauba) 
Z. Zarankaitė (Barbora) ir J. 
Jašinskas (Tamošius) savo

TĖVYNĖS MYLĖTOJU DRAUGIJA 
Simano Daukanto gimimo 160 mėty 

sukakčiai paminėti
1954 m. balandžio (April) 4 diena. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėj, So. Boston. Mass. rengia

POBŪVĮ
Programoje: PROF. IGN. KONČIAUS KALBA, 

Sol. V. RARMIENES DAINOS.
Gros Al Stevens orkestras. ' Bus skani vakarienė
Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti šiame įdomia

me parengime. Pelnas skiriamas “Lietuvos tetari jai Slesiti.
Įėėjimas $2.50. Pradžia 5:00 vai. p.p.

Rengėjų vardu A. Andsiulionte

Lietuvių Piliečių Draugijos
metiniame finansiniame pra

nešime pažymėta, kad praei
tais metais pajamų gauta 
$130,448.69, o išlaidų turėta 
$132.901.17. Atrodytų, drau
gija turėjo nuostolių. Finansų 
raštininkas J. Lekys paaiški
na, kad draugija praeitais me
tais turėjo $16,483.19 gryno 
pelno. Išlaidų sąskaitoj įrašyta 
apmokėjimas skolų —mortgage 
už $25,875.00

Putnam seselių
statomai koplyčiai paremti 

kovo 28 d. 3 vai. p.p. salėje po 
bažnyiča bus rodoma religinė 
filmą.

gos, sugebančios ir mokančios 
dirbti. Simpatingai sav<> vaid
menį atliko jau anksčiau sce
noje matytas St. Vaitkevičius, 
davęs ryškų dvarininko tipą, o 
partnerę dvarininkę Gintautie- 
nę suvaidinusi St. Leimonienė 
buvo tokia tikra, natūrali ir vi
same vaidmeny, gestuose, mi
mikoj ir kalboje išlaikyta, jog 
tenka džiaugtis, kad šiuo de
biutu “atkastas” naujas talen
tas. Iš savęs negalėjo “išeiti”, 
nelengvą rolę turėjęs V. Vait
kevičius, kur tik jis susitiko su 
Kačinsku. Bet ir jis nuo “At
žalyno” padarė pažangą.' Jo 
jaunos partnerės Birutė (Irena 
Nikolskytė) ir Vanda (Dana 
Paplauskaitė) savo vaidmenis 
atliko uoliai ir su giliu įsijau
timu. Ypač gražių davinių ro
do I. Nikolskytė. Jos malonus 
ir tvirtas balsas* daug reiškia 
scenos mene. Mažose rolėse V. 
Strolia, A. Gustaitis, A. Vileniš- 
kis taip pat pasirodė gerai. O 
baliaus scena su daugiau negu 
15 statistų ir solo šokėja S. 
Vasiliauskaite buvo organizuo
ta ir puošni, anam Lietuvos 
metui gal net perpuošni.

Publika veikalą priėmė šil
tai. Skirstėsi paitenkinta ir pil
na įspūdžių: buvo juoko ir su
simąstymo. Lauksime naujų 
sambūrio pasirodymų. Ir vėl 
su įgudusiais scenos “lokiais”.

Kl. N.

Atvyko Izidorius Vasiliūnas
Kovo 19 d. 9 vai. ryto Bos

tono aerodrome iš lėktuvo iš
lipo smuikininkas Izidorius Va
siliūnas su šeima. Juos suti
ko kun. Antanas Kneižys ir 
Vasiliūnienės mama Marija Ja
nušauskienė, kuri, nežiūrint 
seno amžiaus, prieš tris metus 
viena atvyko į Ameriką ir čia, 
kleb. kun. Pr. Virmauskio glo» 
boję, .tris metus išlaukė at
vykstant savo dukters, žento ir 
anūkų. Atvykusieji tuojau įsi
jungė į lietuvišką gyvenimą. 
Sekančią dieną p. Elena Vasi- 
liūnienė jau mokytojavo šešta
dieninėje lituanistikos mokyk
loje, o sekmadienį įstojo į pa
rapijos chorą. Duktė Rasa ir 
sūnus Vytenis įstojo ir pradėjo 
lankyti parapinę mokyklą.

Kovo mėn. 28 d. 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje po baž
nyčia rengiamas šios šeimos 
viešas sutikimias ir susipažini
mas. šio sutikimo metu p. E. 
Vasiliūnienė padarys praneši- 
mą apie lietuvių gyvenimą Ko-
lumbijoje, o Rasa ir Vytenis 
išpildys muzikos programą. 
Southbostoniečiai tikisi, kad p. 
I. Vasiliūnų šeima pastoviai į- 
sikurs South Bostone.

40 valandų atlaidai
Balandžio 2 d. šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pradedami 
40 valandų adoracijos atlaidai. 
Atlaidai pradedami penktadie
nio rytą 8 vai. šv. Mišiomis. 
Tuoj po Mišių išstatomas švč. 
Sakramentas 40 valandų ado
racijai. Adoracijos metu pa
maldos vyks ir pamokslai bus 
sakomi 9 vai. ryto ir 7:30 vai. 
vak. Pamokslus sakys misio
nierius Tėv. J. Bružikas. At
laidai užbaigiami sekmadienį 3 
vai. p.p.

Cambridge, Mass.
N. P. Marijos bažnyčioje per 

visą gavėnią trečiadieniais 7.30 
vakare yra laikomos šv. Mi
šios* į kurias susirenka daug 
žmonių.

Kristaus kančios filmas bus 
rodomas kovo 28 d. 8 vai. va
kare parapijos svetainėje.^

Liet Kat. Klubo susirinki- 
me įvykusiame kovo 21, buvo 
aptarti svarbūs reikalai, susiję 
su metiniu pokyliu, kuris bus 
balandžio 25. Bilietų galima i 
gauti pas rengimo komisijos 
pirm. J. Gudą ir kitus komisi
jos narius.

A Malinauskienė, šeštadieni
nių “whist” parengimų komisi
jos pirmininkė, pranešė, kad 
per sausio, vasario ir kovo mė
nesius gauta $259,89 pelno. 
Darbšičai komisijai susirinki
mas išreiškė nuoširdžią padė
ką.

M. Jankauskienės ir P. Sepn- 
tienes pavardės, aprašant para
pijos vakarienės darbininkes, 
neapsižiūrėjus buvo praleis
tos. Už nemalonumą atsiprašo
me.

Bažnyčios naujom šviesom 
50 dol. paaukojo J. Santackie- 
nė; po 10 dol. Al. Laukaitis, 
Walent, Matusevičiai, B. Ribo- 
kaitė, U. šiurkaenė; 5 dol. G. 
Leleckienė ir V. Morkūnaitė. .

Karst. Patr.

LIETUVIU RADIO VALANDOS PUOGRAMA 
WESX—1236 kilocycles—Marblehead-Salem. M»m».

Kiekvieną šežtadienj nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suski te: UTHtiANlAN RADIO 
HOIH, 50 Cottace Sk, Norwood, BUm.

Skyrius: LITHUANIAN FURNITURE CO.. 326 W. Rroathvav 
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
Telefonai: N0rwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Lietuviu Radijo Korporacija
662 E. Broadway. S<». Boston H, Man. Tel. SO S-0<tt 

Lietuvių Radijo programa 15 stoties WBMS, 1090 klloeiklų. perduo
dama sekmadieniais nuo 12 Iki 12:30 vai. Būna lietuviuko* dainos, 
muzika ir Magdutfs pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKŲ. Baltic Florlsts GiMlu ir Dovanu krautuve. E. Broadway. 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas", iietuvKkos 
knygos Ir ranku darbo dovanos.

Lankosi kun. V. Gutauskas
So. Bostone vieši Tėv. V. 

.Gutauskas, S.J., kuris pereitą 
trečiadienį vakare atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą pa
šaukimų klausimu. Penktadie
nio vakare visose Amerikos pa
rapijų bažnyčiose įvyksta šv. 
Valanda šeimų intencija, šv. 
Valandą šv. Petro parapijos 
bažnyčioje praveda Tėv. V. 
Gutauskas. Svečias So. Bostone 
pasilieka ligi sekmadienio ir 
sekmadienį atlaikys Sumą ir 
pasakys pamokslą. ■... t.

J Lithuanian *
* Furniture Co. ♦
J M O'V E R S— *

SO 8-4618 *
£ INSURED and BONDED $
J Local and Long Distance Mover * 

« SO. BOSTON, MASS. * 
J 326-328 W. Broadvay * *
* !*♦**♦♦*«♦*«**«*i ***

BARASEVIČFUS ir SCNUS 
F C N E R A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

W A ITKUS l!
F U N E R Al HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS VVAITKUS
Laidotuvių direktorius ir 

•balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
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 6-6434

ŽĄUETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskaa, F. E. ZaleUkM 
Oratoriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0816 , 

SOuth Boston 8-26O6

NERVINE

AleKanderis Ner- 
»( j vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų li- 
gų, yra mišinys 
stiprią ir brangiau- 

\\ > šių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir 

tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suįrimų, galvos 

.skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio,’ susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, pęrsidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdaimts 
tą mišinį gauni maistą ner-N. 
vams. §ios gyduolės kainuoja ' 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. Į Kanadą 
$2.25.

ALEXANDER’S CO.
_ A14 Broadway

South Boston 27, Mass.



SPAUDA

NAUJŲ LAIKŲ PAMOSKLI

IR TAMARA NULIPO NUO SCENOS

♦ekstra kaina

daug nauju savybių, dėl kuriu 
jie bus vertesni ištisus metus!

Tėvą Leppich palygina su 
Savanarola, su Abraham a Sn. 
Clara, su garsiuoju prieš karą 
jėzuitu Muckermanu. Bet kiek
vienas yra savo laikų vaikas. Ir

Arba, jei norėtumėt “six". čia 
yra Amerikos moderniausias... 
Fordo 115—a. j. I-block Slx. Jis 
turi visas ‘TT savybes ir duoda 
tikrajj ”gb” plūs taupumų!

FTFTJNfcJĮ KALIFOftNMCM'augančies ĮasfclaT'i Irartse medi
kai attikę Rytami savybhg nuo nervinu Sgų. Vaistai, vadinami QB, 
pradedami gsmfntL

Ir gausite Ball-Joint priekine 
lingyne, didžiausią ašių laimėji
mą per 20 metų; gerai eina ir 
patogu vairuoti.

per hitlerjugendą, per “darbo 
tarnybą”; jis buvo kareivis 
fronte; jis buvo išmestas iš 
kariuomenės, kaip negarbingas 
joje tarnauti, kai paaiškėjo, 
kad jis jėzuitas; jis buvo sovie- x 
tų nelaisvėje ir ten lageriuose 
guodė kitus, ypač moteris jis 
1946 atsidūrė vakarų Vokieti
joje ir virto kapelionu pabėgė
liam iš rytų Vokietijos Fried- 
lando lageriuose; jis pagaliau 
patraukė į Ruhro sritį, nes čia 
turinti būti lemiama kova lai
mėti Dievui žmonių širdyse tas 
pozicijas, kuris Jis yra prara
dęs.

Tas naujo pokarinio Vokie
tijos gyvenimo pamokslininkas 
sunkiai bus suprantamas ten, 
kur gyvenimas eina senu į- 
prastiniu keliu; kur Dievo avys 
pačios eina pas ganytoją ir kur 
belieka tik jas suskaityti, iš
rašyti lydimąjį raštą, kai jos 
Viešpaties leidimu ateina į šį 
pasaulį ir to paties Viešpaties 
šaukimu grįžta pas Jį atgal.

Galite įsigyti geriausiąjį pasau
lyje “aštuntąjį” — Fordą nau
jąjį giliojo bloko, mažos trinties 
130-a.j. Y-blOck V-8. Ir jo kai
na mažesnė negu daugelio “šeš
tukų”! x

Baltimorė eina demokratišku keliu

Dabar yra metas pirkti naują 
Fordą — nes ’54 Fordai turi

kurie pamažu dingsta. Bus 
diena, ir nieko neliks iš Lie
tuvos, net atminimo.

. Ar nėra jokio vilties spindu
lėlio šiame tamsiame labirinte, 
kuriame turi gyventi lietuviai? 
— Ęaskutkiį birželį pašnabždė
davo: “Rusai išeis”, nes naujas 
įsakas numatė kadruose rusus 
pakeisti lietuviais... Bet pamė
ginsite kalbėti su banko ar ki
tos lietuviškos įstaigos direkto
rium, pastebėsite, kad jis nė
ra vienas. Prie pasikalbėjimo 
dalyvauja dar vienas asmuo... 
Rusai nori sudaryti įspūdį, kad 
režimo varžtai atleidžiami, nes 
“mokytojo” nebėra; apie jį, be 
to, ir nebekalba. Išleistas ap
linkraštis gimnazijom išbrauk
ti iš vadovėlių žodžius “stalini
nė konstitucija.”

Nekalbant apie tuos, kurie 
tikisi, kad kas nors turi įvyk
ti, kas išgelbėtų, ir tarp rusų 
yra gyvas karo psichozas.

Tokias žinias iš Lietuvos No- 
el baigia: “Nieko nepridėsi- 
me prie šių žodžių, kurie'atei
na tiesiai iš rytų — iš Lietu
vos, kuri tyliausiai tęsia savo 
kryžiaus kelią.”

Kaip tik dabar mes galime pa
siūlyti Fordo modelį, pasiren
kant spalvą ir visus įrengimus, 
kokių jūs pageidaujat.

Dabar yra laikas pirkti 
naująautomobilį...

Fordas turi ir kitų savybių. Y- 
ra turtingesni, turi daugiau 
vietos viduje ir Astra-Dia! kon
trolės prietaisus!

Tiktai Fordas jums duoda pi
gios kainos srityje visus jėgos 
priedus:* Master-Guide jėginį 
sukimą,. Swift saugius jėginius 
stabdžius. 4 būdų jėgine sėdyne 
(kuri ne tik pasislenka pirmyn 
ir atgal ,bet aukštyn ir že
myn), savaime daromus langus 
(Visi 4 langai... ne ,du. kaip yra 
kai kuriuose automobiliuose!) 
ir be to Fordomatic vairavimą.

Pirmoji Stalino žmona Na- dežda AHliujeva mirė 1932 m. ir, sakoma, neaiškia mirtimi. Vieni tvirtina ją nusižudžius, kiti — buvus nužudytą. Tuo metu Rusijoj siautė Indas ir ūkininkų persekiojimas. • Vieną vakarą Kremliaus subuvime ji nė iš šio, nė iš to ėmė isteriškai išsižiojo prieš žemės ū- kio ministerį ir bendrai ūkininkų persekiojimą. Verkdama išbėgo j savo kambarį, o ryto laikraščiai jau rišė:— Ištikimoji draugo Stalino bendradarbė, duktė tojo, kuris

Jūsų laikraštyje kovo 23 d., nr. 22 buvo įdėtas vertingas straipsnis: ‘Neateina griaut, bet paremt”, kuriame išryškinamos mūsų pastangos kiek skirtingu būdu steigti bendruomenę Baltimorėje. Su pasitenkinimu galima sutikti jūsų aiškini

Le Figaro, prancūzų dien
raštis, kurio tiražas pusmilijo- 
ninis, kovo 16 paskelbė Ber- 
nard Noel straipsnį, vardu 
“Sovietinėje Lietuvoje Malen- 
kovo režimas slopinančios 
priespaudos aukom nedavė jo
kių vilčių”. Vaizdingai ir su ši
luma informuodamas, laikraš
tis, primen, kad sunku pries
paudą atvaizduoti tiem, kurie 
nėra jos pergyvenę; pasakoji
mai iš kalėjimo niekada nėra 
visai suprantami laisviesiem 
žmonėm. Bet prancūzui galį su-' 
prasti, nes patys buvo okupaci
joje ir patyrė deportacijas...J klausimą, kaip dabar lietuviai gyvena, atsako: “Kaip ir diugumas sovietinių ‘kompat- riotų’ — tarp skurdo ir vargo... Jei dirbate kolchoze ir atliekate nustatytas normas — jūs galite nusipirkti karvę ir už savo pinigus pasisodinti truputį bulvių savo 60 arų plotely.”“O jei esate ‘ramūs’, jei neateina ‘kvaila’ idėja pasiskelbti, kad esate lietuvis, ne rusas, ar gyvenimas pakenčiamas?”.‘Ne, nes yra grėsmė. Ji ten yra, ir ji tyko ne tik jūsų, bet

Mes stengiamės sudaryti varto
tų automobilių atsargą pavasa
riniam pareikalavimui ir tuo 
pačiu norime tuojau pradėti de
rybas.

ir jūsų vaikų ir tėvų.” Ta 
grėsmė — tai nuotatims neži- 
nojimas,'kad būsi deportuotas.. 
“Per 18 mėnesių ramu. Stai
ga vieną vakarą partijos na
riai, vietos milicija rekvizuoja 
civilinius sunkvežimius su jų 
šoferiais. Tai pirmas ženklas. 
Nebėr kas daryti, kaip tik 
laukti, arba (tingtl Daugumas 
lieka, vildamiesi, kad tragiško
ji loterija šiuo kartu juos ap
lenks. O pagaliau dingti?”Deportacija esą nelaikoma bausme sovietiniame galvojime. Tai natūralu ir teisinga sovietuose. Jei esate rusas, turite vykti ten, kur būsite reikalingas partijai. Jei nesate rusas, tai Jau kita istorija —jūs vykstate ten, kur turite išvykti... Rusas nekenčia viso, kas nerusiška. Elementas, kuris y- ra daugiau lietuviškas nei sovietiškas, turi išvykti ir ryšiai su praeitim nutrūkto. Lietuva skirta intensyviai rusifikacijai. Jaunimas turi greitai virsti rusais, net maskviniais. Dabar ten jaunimas dąr turi tėvus,

neinama tiesioginių, proporcingų rinkimų sistema sudaryti tarybos valdybai, nes ją renka tarybon suėję atstovai, bet čia jau yra tik demokratijos kelio klausimas. Ir kažin ar šis negeresnes šiose aplinkybėse?Priimkit mano pagarbos pareiškimą, Pone Redaktoriau,
C. Snrdokas

Fordas duoda didžiausią galimy- 
1 be pasirinkti pigių automobilių 

srityje.- 14 skirtingų išores sti
lių ir 28 modelių.- kad galėtu
mėt pasirinkti puikų1 automobi
li, kokio jūs norite ir jums 
prieinama kaina.

savo kukliam darbininko na
mely buvo paslėpęs Leniną, 
mirė.

Panašaus likimo žiną pasie
kė pasaulį ir apie Tamarą Be
riją, kuri bemaž tuo pačiu lai
ku, kai buvo sušaudytas jos 
vyras,- buvo nulaipinta ne tik 
nuo teatro, bet nuo gyvenimo 
scenos.

Maskvos paskelbtos žinios, 
kaip įprasta, yra labai trumpos 
ir savo aiškumu neaiškios. Po 
Serijos suėmimo buvo suimta 
ir Tamara, kurią policijos prie
žiūroje laikė netoli Maskvos. 
Išgirdusi apie vyro sušaudymą, 
Tamara nusinuodijusi.

Tamaros mirtimi netenka a- 
bejoti, tik vakarų stebėtojai 
labiau linkę manyti ją buvus 
nužudytą, o ne nusižudžius. 
Čia rėkia atsiminti jau ne kar
tą minėtą faktą, būtent—dvie
jų Kremliaus moterų dvikovą: 
Tamaros Berijos ir Elenos Ma- 
lenkovienės, kuriodvi ėdėsi 
kaip dvi katės viename maiše.

Abidvi moterys artistės, ir 
vienos pasisekimas keldavo pa
vydą kitai. Ttip jos tampėsi li
gi pat Stalino mirties. Iki tol 
labiau sekdavosi Tamarai, nes 
mokėjo labiau prisitaikyti Sta
linui Bet kai senis diktatorius 
mirė, Matenfcovas pasiskubino, 
susitvarkyti su savo galimais 
varžovais, o Elena tuoj pat 
'atsiskaitė” su Tamara. Taip 
Elena šiandien neturi sau ly
gios moters Rusijoje ir ramiai 
triumfuoja.

Dabartinis jūsų automobilis ne
bus jau vertesnis — pagerės tik 
perkant naują Fordą.

t AaitadSa šiitam^ mano įsrinieh kad Bee taftai 
k pasitenkinimą, pasipiktinimą ir kad Jo mokslas vargiai be- “žmogus iš gatvės” yra netekęs 68 išreikšti žmogus yra
| greitesnis nei susižavėjimą ir ų krikščionybės praktika. Tėvo 

pasigėrėjimą. Tie, kurie džiau- 
zT giasi, dažniausiai tyli Ir dėl to 

ų "Tėvas Leppich nesusilaukia to
kio pagyrimo kaip puolimo.

r £ Tačiau neabejotina, kad

KALBA APIE JĮ 
DAIGIAUSIAKonservatyviai nusiteiku- siem žmonėm Tėvas Leppich e- sąs revoliucionierius, kuris reikia sudrausti. Teisingumo mi- nisteris Dehler pareiškė: “Tėvas Leppich keliauja per kraštą, piktnaudodamas kunigo drabužį ir varo partinę politiką. Jis skelbia kreivus liberalizmo idealus. Jis neturi jokio politinio supratimo ir patirties. 

Jis ir panašūs turėtą tylėti a- 
pie dalykus, kurių jie neišma
no.”Komunistai ar bedieviškai nusiteikę darbininkai jį puola iš kitps pusės — kad jis reakcionierius. “Tėvui Leppichui būtų patartina kunigo drabužį pakeisti angliakasio apsiaustu, — rašė yienas laikraštis, —tada jis greit pastebėtių, kad jo pažiūros dėl darbininkų darbo

. . .ir štai dėl ko FORDO automo
bilis yra geriausias j ūsų pirkinys!

Leppkho žodyne dažnai ran
dam žodį 'Dievo valia*. Pagal 
daugelio dvasininkų pažiūrą 
Dievo valia buvo atsiradę cie
soriai bei karaliai ir negailes
tingi despotai ir begalinis Že
mųjų (uomų skurdas, karas ir 
jo vaisiai visas pasaulio skur
das. (Nuskriaustieji žmonės 
niekada nesuprato tokios krik
ščionybės.”Tais žodžiais išreikštas ne vieno nusistatymas į Icrikščio- nybę ir jos skelbėjus, o tuo pačiu ir į Tėvą Leppisčhą. Juo labiau ten, kur yra susitelkus darbininkų masė. Už tat nenuostabu buvo išgirsti darbininką iš pramoninės Ruhro srities^ kuris reiškė savo nustebimą ir pasipiktinimą: “Kad pas mus nori kalbėti kunigas ir dar kaip tyčia gegužės 1 Au- gust Bebelio aikštėje, to dar aš ne pergyvenau... Mes jį nušvilpsime.” Bet tą vakarą nenušvilpė Tėvo Leppicho, to kalbėtojo jėzuito, , 36 metų amžiaus.

Jei perkate naująjį Fordą da
bar, turėsite malonumą šį pava
sarį jį vairuoti ir pasiruošti ato
stogų sezonui.

organo retigtniam dalykam. am kaip
pajūri. Mūsų laikų žmonės taniame gyvem peakią 
“tini kitą anteną”. Dabartinė faHgtiia tremtitata setam jei 
generacija karo verpetuose y- Jb fcmkfari pagalbas, ’ > nėra 
ra praradusi Dievą. Ji prieina- rimtam ardytajam nes Kristus 
ma dar geriausia per sociali- * -
nius reikalus.

Už tat Tėvas Leppichas savo 
improvizuotuose pamokstaose 
kaitina visu svoriu socialinius 
klausimus; reikalauja jiem 
spręsti socialinio teisingumo. Leppich yra totas. Jis perėjo 
Jis purto sąžines visų tų, ku
riem t^i rūpėti, turi Bažnyčia, 
jo supratimu, negali tik esamą 
padėtį užglostyti. Ji negalinti 
būti tik “pailgintas policijos bi
zūnas; ji nėra nei ^kultūrinė 
bažnyčo vakarams gelbėti, 
kuri tenkinasi padalinėdama 
šiltos sriubos dubenėlius”.

Katalikų organizacijom jis 
šaukia: “Baikite pagaliau su 
katalikiškų organizacijų orga
nizavimu ir persiorganizavimu 
ir draugiškais rateliais prie ka
vutės; imkitės sodafini^ užda
vinių. Socialinė dirva yra šven
ta dirva.”

Sako, kad jam mielesni yra 
‘Dievo priešai’, negu tie drung
ni tikintieji, kuriuos jis vadina 
velykininias kiškiais, nesiryž
tančiais nutraukti ryšio su 
bažnyčia tik dėlto, kad jie bus 
reikalingi kunigo laidotuvėm, o 
“Dievo priešas” dar gali virsti 
ir kovotoju už Dievą.

Leppichas prašneka nauja 
kalba — grubia, drastiška, rė
žiančia, kuri padaro klausimą 
aštrų, pjaujantį tik iki skaus
mo, verčiančia jei ne tikėti pa
sakyta tiesa, tai susigalvoti. Jis 
laido tokiom strėlėm:

“Turime rūpintis politika, 
nes jei neisim į ją, tai . ateis a- 
vantmristai ir vertelgos^. No- 
rhne matyti potitikus, kurie 
moraliai yra švarus^. Nepasi
tikta chroniškais santuokos 
laužytojais potitioje; ap- 
gaudtaėja žmoną ir vaikus ir 
jie apgaus tautos varginguo- 
sius.” '

“Turime perdaug kunigą, 
kurie yra tik sakramentą tech-

Pirt dabar ir pirk tiesiai! Pamėgini vairuoti ’ 54 Fordą! 
UŽEIK PAS PARDAVĖJĄ PAŽIŪRĖTI GERIAUSIŲ VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ!

kūnuose specialiai į tarybą išrenkamą. Tiesa, viena kita, organizacija neatsiunčia savo atstovų, bet dabartiniu metu tas rodo tik tai, kad organizacija nepajėgia savo atstovą atsiųsti. Taigi negali būti kalbos, jog„ « ... Baltimcrėj būtų einama ne de-mą baltimoriečių rezoliuęijošT Aiokratiniu keliu. Tieša, čia tik viena pastraipa reikalingi paaiškinimo ir atitaisymo, kurį kaip vienas iš tos rezoliucijos redaktorių ir kaip ją pasirašęs norėčiau čii. padaryti.KŠFstraipsnyje kalbama a- pie mūsų rezoliucijos punktą, 'jog “Baltimorės lietuviškųjų itrganizacijų taryba nutaria j- sijungti į JAV Lietuvių Bendruomenę nekeisdami savo vardo ir struktūros...”, tai autoriaus sakoma: “Rezoliucija mėgina nuimti pagrindą net kitai baimei, laikinai apeidama demokratinius rinkimus ir sustosima prie tokio vadovybės sudarymo, kaip Alto...” Galvojant, jog Baltimorėje yra tokia pati taryba, kaip yra Alto tarybos kitur, be abejo, samprotavimas būtų teisinuos, bet čia tenka pabrėiti, kad Baltimorės taryba nėra sudaryta Alto pavyzdžiu. Ji yra už Altą daug vyresnė, veikia nuo 1919 me
tų ir yra sudaryta iš visą 
Baltimorėje įriedančią lietuviš
kąją organizacijų atstovą kas
met savo organizaciją snsirin-

Nėra nieko geresnio kaip turėti 
paskutinio modelio automobilį. 
Kam laukti? Jūsų svajotas nau
jasis automobilis gali šiandien 
jums tekti.



ęsoo

BAUDŽIAMOJI EKSPEDICIJA

ma, kad Rennhofo pilyje, prie 
Inmperthetao, Vokietijoje, e- 
santi įsteigta nauja lietuviška 
mokykla rengti agentams ir

Jokio atoslūgio nematyti tuo tarpu Maskvos fronte. Ji vykdo 
savo uždavinius vienas po kito. Dėmesio vertas ir naujausias jos 
triukas — kom. Vokietijos paskelbimas nepriklausoma valstybe.

prabangesnis, palyginti su eu
ropiniu. <-

Kokie trūkumaasukMudė pa
imti juos i . karo tarnybą? 
IMBanrias procentas-— 123

fios įtakos, sako laikraštis, 
sunku pasakyti, ar toji įtaka y- 
ra tiek reikšminga besiformuo
jančiam charakteriui, kaip 
prieš 30 metų.

mas j tikinimus, tart:
— Sulaukus septynių deštm- 

yprtų amžiaus teflko tik

Nematomų žymėti čia jauni
mo sunykimo. Už tat malonu 
pažvmėti keliamas juo susirū
pinimas, kuris turės paliesti 
pirmiausia pačias pagrindines 
pažiūras į auklėjimą. Kai pri
simeni europinį jaunimą, tai 
čia krinta į akis jaunimo augi
mas kaip gajoj medelio. Tas 
jo siautimas gatvėj, traukiny 
kaip šimelio be jokios atodairos 
į aplinką . rodo jam patikėtą 
visišką laisvę elgtis, kaip jis 
nori. Lyg čia senis prancūzų 
revoliucijos filosofas Rousseau

ko, kad, jei norite ndbanrti ne- 
pakenSamą brangininką bat
siuvį, turite maiptauti esu ko- 
jas!” . . ' •

Ir akis įsmeigęs žiūrėjo j 
Fepoui, tarti jam vienam tat 

OmanoTVya^sutrtręs bėtų.

iškirtę jo tėvui, kuris taipgi 
buvo ūkininkas.

Susijaudino, pasidavė poeti
niams jausmams. Bet kai štai- žmonra.

Maskva taip pat norėjo išnaudoti “nepriklausomą” Vokieti
ją tarptautiniuose santykiuose, kad Europos fronte galėtų kovo
ti už kom. Vokietijos pripažinimą, kaip Azijos fronte kovoja už 
pityažinšną kom. Kinijos <

Vakarai tokiu būdu sttaniami į gynimosi poziciją. Jie pri
versti duoti netaiklius smūgius, lyg tą atsakingą poltinį žaidimą 
žaistų pervargę » užrištom akim ir priešą įsrvaizdudtų visai ne 
ten, kur jis S tikrųjų yra.

> — Aš nepaprastai esu nusi
statęs tik prieš tuos, kurie 
tam tikromis idėjomis drums-

medžiaginto nuostolio privalai 
kalbėti, šiame reikale yra taip, 
kaip su nutraukta megstuko 
akimi: arba ją tuoj suriši, ar
ba ryt tavo megztukas visas su- 
įra. Tu, kuris žinai ir nenori 
jų išduoti, esi panašus į žmo
gų, kurte, pastebėjęs daržinėje 

Kamilius. ' degančią dagtį, nesistengia jos
* Peponis suspaudė kumščius, užgesinti. Veikiai visas pasta-

— Don Kamitau, ar tamsta 
kartais neįtari, kad aš įteigiau 
nukirsti nuomininko vynme
džius?

Don,Kamilius papurtė gal-

ka žmonėmis, nežiūrint, kaip 
jie pasielgtų, ir dėl to su jais 
reikia elgtis kaip su žmonė
mis. Vietai nužengti žemėn 
juos atpirkti ir leisti savo nu
kryžiuoti, ar nebūtų buvę pa
prasčiau juos sunaikinti!

MIIISUWĮI»UWnįi KATES 
itatte ynrty —
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siu. Dabar neturiu pinigų.
— Ateisime jų pasiimti,— 

riktelėjo Staigius.
— Taip, taip, — mamėjp 

senis nuomininkas, kuris Dg- 
laukyje iš savo vaikų, vaikų 
vaikų, dukterų vyrų ir anūkų 
galėjo 'sudaryti apie penkioli
kos vyrų ginkluotą būrį. — 
Taip, taip- kelią jūs žinote.
Paprašiusieji iš pykčio kram

tė pirštus, o kiti sakė;
—- Jei nepasirašo Dgiaukio 

nuomininkas, nepasirašysime 
ir mes.

Skubius pranešė apie tai 
žmonėms aikštėje, . ir Žmonės 
šaukė, kad arba išmestų jiems 
pro langą Dgiaukto nuominin
ką, arba fie eis jį pasiimti. 
Tuomet Peponis, priėjęs prie 
lango, pasakė, kad nedarytų

licijos komandos negalėjo nu
raminti žmonių ,ir sovietų ka
rininkai buvo išvaduoti tik at
vykus anglų karo policijai. So
vietų mašina konvojuje, apsup- . provokatoriams, kurie bus pa
tą anglų karinių džypų ir lydi- siųsti į Sovietų Sąjungą. Ma
ma vokiečių policijos mašinų, kyklai direktyvos — anot ko- 
nuvyko į anglų karinę įstaigą, munikato — esą duodamos tie-

Gyventojai ruošėsi pulti po
licijos saugomą latvių šeimą, 
kurią laikė sovietų agentais.

Darbininkai, susirinkę aikš
tėje, pradėjo triukšmauti, rei
kalaudami iš vnteSaus darbo, o 
vaistas neturėjo pinigų. To
dėl viršaitis Peponis, priėjęs 
prie lango, juos ramino ir ža
dėjo parūpinti darbo.

— Už valandos suvežkite 
man visas mašinas, motociklus, 
sunkvežimius ir vežtaius! —į- 
sakė Peponis'seniūnams, susi- 
rinkuriems jo raštinėje.

Tam įsakymui įvykdyti. bū
tų reikėję bent trijų valandų, 
bet, nepaisant to, visi turite- 
gestieji teinu savnunjcai ir 
nuomininkai, Malę ir Išsigan
dę,'buvo vaiaSuje nustatyta

Vasario 26 d. Hannoverio- 
Buckholzo tremtinių stovykloje 
didelį susijaudinimą sukėlė at
silankę sovietų karininkai.

Sovietų misijos pulk. Laza- 
rievas, majoras Kurbotovas ir 
jaun. lt Kuzniecovas atvyko 
savo mašina į stovyklą dar ne
išaiškinta — ko. Stovyklos gy
ventojų tvirtinimu, jie lankėsi 
pas latvių Preisų šeimą. Preiso 
tvfttifiimu,: jis" su kąrininkais Tada ? stovyklos ' vadovybė 
susidūrė visai netikėtai, kai jie sunkvežimiu, saugant ketams 
Preisą ties stovykla užkalbinę vokiečių policijos komandoms, 
ir jo buvę nuvesti pas žmoną, tuojau pradėjo kraustyti šeimą 
kuri mokanti rusiškai su riša manta į Stoeckeno sto

vyklą.Apie tai sužinoję sto
vyklos gyventojoj, ruošėsi irgi 
vykti į Stoeckeną; Preisų šeimą 
teta policijai išvežti į nežino
mą vietovę.

— Peponi, — tart, — tu ji* 
žinai, kas nukirto vynme
džius?!

-— Aš nieko nežinau, — at-

Bolševikai suorganizavo Ber
lyne moterų šnipių aukštąją 
mokyklą. Mokinių yra 180, 
mokytojų 40. Mokinės turi bū
ti tvirtos komunistės, turėti vi
sas gražių moterų ypatybes ir 
mokėti visus menus, kuriais 
galima išvilioti iš vyrų paslap
tis. Labiausiai supažindinamos, 

Rytų Vokietijos komunistinė kaip prieiti prie britų ir ameri- 
snaudos agentūra paskelbė ten- kiečių. Menus, kaip prieiti prie 
denčfogą žMą,tanią persfepau- britų vyrų, dėsto specialiai iš 
sdfoo riši komunistų laikraš
čiai. Tame komun&ate sako-

Peponte greitai susitvarkė.
— Aš darau tą, ką galiu,— 

sausai pasakė. — žmones nori 
duonos, o ne skambių žodžių: 
arba jūs mokate po 1000 lirų 
nuo hektaro ir tuo atveju leisi
me žmones dirbti . vfeuosius 
darbus, arba, aš, kaip viršai
tis ir darbo žmonių vadas, nu- 
siplauju rankas.

Staigius, priėjęs prie lango, 
paaiškino žmonėms, kad vir
šaitis taąp Ir taip pcteakęs. Vė
liau pranešiąs ūktetekų atsa
kymą. žmonės atsakė tokiu 
riksmu, kad visi Mato.

Pasitarimai neilgai truko, ir 
dauguma tuoj pasisiūlė sumo
kėti tiek ir tiek už hektarą. At
rodė, jog ir likusieji pasirašys. 
Bet kai atėjo etiė pasirašyti 
Dglaukio nuomininkui, reikalas 
pasikeitė.

nesąmonių.
-> —»Su turimais pinigais gali
me randai tęsti porą mėnesių. 
Tuo tarpu,.neišeidami iš įsta
tymo ribų, kaip iki šiol elgė
mės, rasime būdų įtikjnti lig- 
laukio nuomininką ir kitus. '

Viskas gerai pasibaigė, ir 
Peponis pats automobiliu paly
dėjo Dglaukte nuominmką, kad 
jį įtikintų. Kai ttpo prie Dg- 

— Nepasirašysiu, nors ma- . laukte titteta, senis, atoakyda- 
ne tdmuftumėte, — pasakė 
llglaukfo riuomfoteicas. — Kai 
bus jrtstyma% tuomet mokė*

ir atgyvenusį 
dresūros' balastą pakeisti mo
dernesniais auklėjimo meto
dais.

Mums rūpi šią jaunimo auk
lėjimo eigą sekti, nes ir lietuvių 
jaunimas yra įmestas į tą pa
čią aplinką, ir reikia herojiškų 
pastangų jam atsilaikyti tvir
tam ir tiesiam. M.

tas suliepsnos, ir būsi kaltas tu, 
o ne vylingas padegėjas! ■

Peponis teisinosi nieko ne
žinąs, bet Don Kamilius jį taty 
prirėmė prie kampo, tad paga
liau prisipažino.

— Nesakysiu, nore mane ir 
papjautų! Mano partijoje yra 
geriausieji iš geriausiųjų, o 
dėl trijų valkatų...

— Suprantu, pertraukė
Don Kamflius.
— Jei ryt kiti sužinotų 

dalyką* tei taip itidrųsintų, 
kad reftitų net ginklą pavar
toti.

Don Kamffius, kiek patrap. 
sėjęs kambaryje, šautojo.

— Bent sutiksi, kad tie niek
šai turėtų būti mteusti! Bent 
sutiksi, jog reikia taip pasielg
ti, kad jie nebekartotų savo 
•aUraBGBaOnKFS

—Btadtai MH3an Mtad^ jai

dabar darytų eksperimentą, jam draudžiamąsias valandas 
tapdamas palikti vaikam vi- gatvėje švaistytis... Tai smul- 
stiką lątevę ai^ti, tad pats kus rūpestis. Bet jis turės, iš- 
gyvenfehas ir vrita klaidos jį augti, ir auklėtojai bei bažny- 
potalsytų. Tai kas kad gyve- čių atstovai turės patikrinti ir 
nimas jo klaidą stiprins, duos savo auklėjamuosius metodus 
jam laukinį skonį drabužius ir atgyvenusį mechaniškos 
dėvtet ir ridantis; tai kas, 
kad # nuves | nusikaltėlių ei
les ir padidins psichiškai ne
sveikų skaičių, bet bus' išlaiky
ta “laisvė”....

Pažymėtina, kad net New 
Yorko administracija jau su
sirūpino ir svarsto “laisvių” 
aprėžimą jaunimui — įvesti

europinio jaunimo didžiausia 
priežastis tai — auganti Ame
rikos gyventai© prabanga, ku
ri neverčia jaunimo judėti, da
ryti pastangų kovoti. Ta pati 
prabanga, sakysim, televizija, 
pritraukia jaunimą ir atpalai
duoja jį ne tik nuo fizinio ju
dėjimo, bet ir nuo dvasinio, 
neverčia jo proto <firt>ti... Di
džiausias Amerikos priešas ne
būtų galėjęs duoti piktesnės ir 
klastingesnės priemonės jauni
mui žlugdyti kaip tas pirikusis 
išradimas, kuris kitom sąlygom 
galėtų turėti didelės šviečia
mosios ir auklėjamosios reikš
mės.

Pasirodžius stovykloje maši
nai su sovietiniais ženklais, 
žtaonėse kito nerimas. Susibū- 
riavę gyventojai pradėto POlti 
maSną akmenimis, kšti prane
šė stovyklos vadovybei. Sto
vyklos vadovas pariesdavo ru
sų iš Stovyklos pasžšalinti, bet 
per vėlai: mašim ir blokas, ku
riame gyveno latvių šeima, bu
vo apgultas'gyventojų, o maši
na apdaužyta.

Iškviestos ketas vokiečių po-

jįan- Per KorrtoorjEaro ■ ..'iriūbotuiC ritaUHbi - 
flgBtept- nuo 195® tapos Sd 1953 -rug- 

sėjoburo pritikta f iMtao-

radB mtateori tara taraytai

6 reikalavimai nėra iš di
džiųjų. Ir Amerikos kario ap-

Dar skaudesnį liudijimą da
vė FBI direktorius Hooveris 
dėl jaun’mo moralinio lygio. 
Jis kalbėjo, kad pusė visą bu- 
sikattėta prieš svetimą nuosa- 

Daugiau šviesos dėl jaunimo vybę, kurie buvo suimti, yra 
sveikatingumo davė naujokų jaunimas iki 21metų. Dar

Tas paricelbimas iš esmės tai btabulas akta dumti, nes 
“savarankiškoj” Vokietijoj lieka rusų kariuomenė. Ji bus garan
tija, kad rytinė Vokietija bus tiek pat “nefHtiklausoma” kaip če- 
kosfavakija ar Lenkija. Tačiau Maskva norėjo tuo paglostyti 
vokiečius. Jai nebūtų tai pasisekę, jei nebūtų atėję į pagalba va
kariečių aukštieji komisarai, tom pačiom dienom paskelbdami, 
kad vakarinė Vokietija tebėra okupuotas kraštas. Ir rado laiką 
(tai pabrėžti!

POLTHNES PADĖTIES žinomasis vertintojas W. Luoma
nas sako, kad netenka taufcti nei karo nei taikos, o tik pasiliki
mo tose pačiose ribose ir tik pastangų įsitempimą atleisti.

Pirmais dviem teiginiais Lippmanas gali būti teisingas. Tre
čiasis teigimas teisingas tik iš pusės, nes tik Vakarai siekia įsi
tempimą atleisti. Labiausiai Britanija. Amerikos prezidentas ir 
valstybės sekretorius pareiškė, kad Amerika linijos nekeis Kini
jos atžvilgiu. Tačiau propaganda už prekybą su Rusija, už kom. 
Kinijos įsieMfimą į JT ir čia kažkokių jėgų stiprinama.

Kova su Maskvos agentais komunistais Amerikos viduje pa
staruoju laiku gauna keidtas formas, nustumiančias danes| nuo 
pačios kovos. Taip MėCarthy komisijos kova prieš komunizmą 
ikažkeno dėka paversta smulkių ambicijų ginču. Kovai prieš ko
munizmą nebus lengva grąžinti pirmykštį gražų vardą.

Kiltas pavyzdys — štai “N. ¥.' Worid Telegram” pranešė, 
kad valstybės setaetorius įsakęs iš naujo tardyti departamento 
perėjūną Davies, kuris 1945 raportavo .apie Kiniją: “Koalicinė 
Kinijos vyriausybė, kurioje komunistai gautų patenkinamą vie
tą, būtų išeitis iš akligafcvio, mums priimtina.” Vadinasi, Ameri
kos pratamėjinsų kaltininkai tiriami. Bet tiriami tik mažieji, 
tik iešmininkai, o ne patys “inžinieriai”, kurie aftidavė Kiniją 
Maskvai

•btamta MoęoaĄ i* inSanal tflrtal aotortan* prašant. Pavarde paalra- retaalui tokias otatfcti- tritanę; antroj eilėj ėjo šir- 
tytl MrataBhl tatatlnai UreUOria redakcijos nuoenone. Už skelbimų tun- padarytas Near Yoritp yni- • dies sutrikimai, o džiova tik
Mfrktflia reMocija neatsako. veršteto sveikatoscentro. Jis L5%.

' i x ir patikrino muskulų, raumenų, Aiškina, kad šito fizinio ne
pajėgumą 4458 mokiniam tarp atsparumo ir atsiliktaio nuo 
6 ir 19 metų airtSaus, Davė 

Politika užrištom akim k^is ezmės mankštos ^Mavi-
raus .pavyzdžiui ant žemės at
sigulus kojas pakelti 30 laips
nių kampu ir nesulenkiant ke
lių išlaikyti jas 10 sekundžių. 
Tokie dar kiti penki uždavi
niai buvo duoti vidutiniškiem 
normaliem vaikam. Pasirodė, 
kad vieno ar kėlių tų uždavinių 
negalėjo affikti 56fi% visų tų 
vaflių amerikiečių. Tuos paltas 
uždavinius davė 1387 austrų 
ir italų moktaiam. Jų neatliko 
t3c 8%.

Didelio skirtumo nebuvo 
tarp vaikų iš neturtingųjų ir 
turtingųjų kvartalų. Taip pat 
nedidelis skirtumas buvo tarp 
mokinių, atėjusių į pirmą mo
kyklos skyrių ir mokyklą bai
gusių. Su- pastaraisiais buvo 
net kiek blogiau.

viena baimė, būtent — dar ii- pasaulį, aiškiai atskyrė gyvu- Vakare Peponis nusiminęs 
gai gyventi. liūs nuo žmonių. Tai reiškia, atėjo į kleboniją.

Po mėnesio padėtis nępakito, kad visi'tie, kurie priklauso —Tamsta, — tarė,—turi 
o žmonės vis labiau naršo. Jr, žmonių giminei, visuomet ta- kaiką prieš mane?
vieną naktį štai kas atsitiko.

Dai Kamilius .sužinojęs apie 
tai rytą, spaudė dviračiu į Ug~ 
laukį: Visa nuomtanko šeima 
buvo lauke išsirikiavusi te su
kryžiavus rankas, nudūlinu
siais veidais žiūrėjo į žemę.

Kai Don Kamilius priėjo, 
jam net kvapą užėmė: pusė 
eSės vynuogių krūmų buvo 
nupiauta te ilgos šakos gulėjo 
ant žemės, tartum išrtraitę žal
čiai; netoli stovinčiame gluos
nyje kabėjo užrašas: “Pirmhsiš 
įspėjimas.”. .

Ūkininkas greiSau sutiktų ga tfldnSųjų tarpe pamatė Pe- — aš stengiuos juos ranrin- 
leisti nupjauti koją negu vte-. ponį, pasidarė kandus: “Dėko- ti, bet #ę manęs neklauso.
ną vynuogių medį; jam tai ma
žiau skaudėtų. J _ ___

Don* Kamffius sugrąžo į na- danguj, Įritate tadkas, taEštau- 
muš Išsigandęs, tartam būtų damas-savo poetiniam /priešui 
matęs visą eflę nužudytų* — tamsių aitrių perdavėjui,

— Viešpatie, — tart Kris- seniai ją būtų mdcabtaę% kad 
tui, — fia gali būti tik viena nešviestų. Rritiuririte, o žmą- 
išeitfe: svasti juos ir pakarti. ♦ ngg, savo yadų žodSams: juose
— Don Kamniau, — atsakė 

Kristus, — pasalųdc man: jei 
tau galvą skauda, ar tu ją nu
plauni, kad pagydytam?

— Bet nuodingąsiais gyva
tes reikia trtmušti, ’— sušuko 
Don Kamttok
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DIDŽIOJO SUMOJO KNYGA

(27)

Dainuok, motule

(ii)

BAUDŽIAMOJI

Ir už jūrų marių
Aš girdžiu jų šūkį:
O brangi tėvyne,
Mūsų mele būki.

Kad aš kamuolį mečiau, 
Kur jis dingo, nemačiau. 
Gal įkrito kaminan, 
O gal nulėkė Kaiman...

Don Kamiliaus ranka buvo 
įvargusi, nes bausmę sąžinin
gai įvykdė; ir atsisėdo kartu su 
Peporriu pakrūmėje baigti li
kusi? cigaro pusę.

Tačiau greitai pajutęs parei
gos jausmą, užgesino j me
džio tošį cigarų.

Pereitų metų pabaigoje Ci- lėmščųd, kurie vanduojada- 
kagos Lietuvių Knygos Klu
bas nudžiugino tėvus, vaikus ir 
literatūros (teaugus, išleisda
mas taute ttkedte ei
lėraščių rinkinį yftflfams

Tačiau apie ką berašytų po
etas, jis įveda tėvynės meilės 
motyvą labai nesudėtiniai, bet 
įtikinančiai ir nuoširdžiai, po
etiškai ir pagaunančiai:

Oi, tu dangoraiži puikus, 
Ar tu matai žalius laukus, 
Tyras upes, tamsias girias 
Ir gelsvo gintaro marias.

' _ .(31 psl.)

Tra lia-lia—į žalią šilą 
Suvadinsime vaikus. 
Vėl aukštai saulutė kyla, 
Vėl pivasaris puikus. (344)

Kaip tavo meflė nuolat šviečia 
Ir suolai veda ji mae 
į ten, kor Vffijs. mus kviečia, 
Kur šaulrin vilnys'Nemune.

dekoravimo eskizus. • Aplankęs 
statybą Putname, sugrįžo į 
Chicagą, kur pirmiausia pats

Savo čtebtuvėje vienišas 
Peponis, įrėmęs gaivą į sunk
vežimio motoro dangtį, piktai 
sukinėjo kažkokias dalis, kai 
įėjo Don Kamilius. Peponhii te
besant pasvirusiam po motoro 
dangčiu, Don Kamilius įkirto 
dešimt viržiui? jo nugaron.

— Aš tave išrišu, — tarė, 
pridėdafnas koja magaryčių į

Dainuok, moterie, apie gėlę, 
Kur deri šabo rabefin. 
Dainuok, dainuok man, motinRe, 
Apie tuos margus parikštefius,

(L. Žitkevičius —SAULUTE 
DEBESĖLIUOSE. Išleido Die
viškos Knygos Klubas 1953 m. 
Viršelis ir iliustracijos dail Jo-, 
no Pflipausko. Kairo 1,50 dol)

A. B.

Buvo labai tamsus, vėjuotas 
vakaras ir jokios gyvos dvasios 
nebuvo matyti gatvėse. -Priėjus 
vieną -nuošalų namą, Don Ka
mblius-užsidengė galvą apsiau
stu ir pasislėpė griovy. Gi Pe- 
ponis, paėjęs Įtiek į priekį,, pa
sibeldė į duris, įėjo* vidun ir 
po kiek laiko sugrįžo dviese. 
Tuo tarpu Don Kamilius iššo
ko iš griovio.

— Rankas aukštyn’ — Su
šuko, Išsitraukdamas autocna-

Kaip ir suaugusiems rašę po
etai ne kartą bandė įvesti liau
dies dainų elementus, taip da
ro ir Žitkevičius.' Perteikda
mas liaudies poezijoj arba indi
vidualinių eilėraščių, nuotai
kas, Žitkevičius pasilieka ori
ginalus.

Ei, lėlyte lietuvyte 
Iš kur tu?—Iš Lietuvos. 
Ee, lėlyte lietuvyte 
Prie trispalvės vėliavos!.

Dainuok, motule, man dainuže 
Apie tas lygumas žalias. 
Kur bitiniai soduos ūžia. 
Kur ‘sesė skins rūteles.

Abudu pakėlė rankas. Don 
Kamilius elektrine lempute ap
švietė veidą. •

—Tti teauk neatsigrįždamas, 
— tarė Pepbniui.

Ir Peponis nufjo.
Don KmoSu nusivedė tą

kritikavo. Tai irgi prisidėjo 
prie knygos išpopuliarinimo.

Pagal šią knygą yna susuk
tas nuotaikingas italų filmas, 
kuris ir Amerikos kino teatruo
se «na su nemažu pasisekimu.

Šiuo metu autorius yra Mi
lane leidžiamo savaitinio ilius
truoto laikraščio “Candido” 
vyr. redaktorius it nuolat pasi
sako prieš komunistus. Gyve
nime jis buvo devynių amatų 
žmogus, žurnalistas, tarnauto
jas, darbininkas ir karikatūris
tas. Ir ‘Don Kanūliui’ 
padarė piešinius. Parašė jis as
tuonias knygas, bet pasaulinio 
garso susilaukė tik. su “Don 
KamiMu.” Pasisekus pirmai da
bai, jis rašo ir antrąją “Don 
KamiUaus grįžimą.”

—- Tretysis aš esu, — atsa
kė Peponis.

Don Kamfliui užėmė kvapą.
— Tretysis tu esi? — kapo

tu balsu paklausė. — O kodėl?
— Jei nežinai tamsta, turė

damas ryšį su Amžmuoju Tė
vu, kaip galiu aš žinoti?

Nusimetęs apsiaustą, pasi
spaudę delnus ir kietai apka
bino medžio fiane^.

— Duok, bjaurusis kunige!
— šaukė dantis sukandęs. — 
Duok man arta aš tau duo
siu!

Don Kamilius papurtė gal
vą, ir nė žodžio netaręs nuė-

Don Kamilius vaikščiojo nu-, 
siminęs tuščioje, bažnyčioje. Jis 
jautėsi Jžeistas, pažemintas: 
Peponio — vynmedžio naikin
tojo vaizdas stovėjo jo akyse.

— DūnKamiliau, — pasi
šaukė jį Kristus, —r dėl ko tu 
kremties? Peponis išpažino sa
vo kaltę ir apgailestavo. Blogas 
esi tu, kad neduodi jam išriši
mo. Don Kamiliau, atlik savo 
pareigą!

(Atkelta iš 3 psL) 
milius, —Lukterk manęs tru
putį!

Netrūkus Don Kamilius grį
žo apsirengęs medžioklės dra- 
bužias, ilgais batais ir plačia 
skrybėle ant galvos.

— Eime, — tarė, įsisupda
mas į apsiaustą.

— Kur? f
— i vieno iš tų trijų namus. 

Pakeliui tau paaiškinsiu.

turįs savo, bažnytinio meno 
studiją Chicagoje, dekoruoja 
statomą Nek. Prasidėjimo vie
nuolyno koplySą Putmune. Jau 
apdarė visus piešinius, vidaus parodose.

Knyga traukia turtingu ir 
sultingu sąmojum, kurį turi 
tik-retas rašytojos. Giovanni 
Guareschi moka sukurti tokias . 
situacijas, parinkti žodį, kad 
skaitytojas juoktųsi

Šalia sąmojo iškyla ryškūs 
tvirti charakterini: kunigas, 
mato Italijos miestešo klebo
nas, Kamffiusi, Peponis— vals
čiaus viršaitis, komunistas, ir 
visa eSė antrinių veikėjų. A- 
bu veikėjai čia susigrumia dėl 
komunizmo, tačiau tai nėra i- 
dėjinė kova, tai itališkų tem
peramentingų tipų pasireiški
mas. čia’ logika ir įtikinimai 
neveikia; čia kalbama suolais, 
stažais, fcųmščia, šautuvais. Ir 
šių "įrodymų” visi nuolankiai 
klauso. Tai Pietų Italija, pilna 
visokiausių keistenybių.

Čia kalba u* altoriaus Kris*- 
tus, pas kurį Don Kamilius 
dažnai nuskuba pasitarti, atra
portuoti dienos įvykius. Jis yra 
Don KamUiaus -kalbanti sąži
nė, g guodžia, bara. Autorius 
knygos įžangoj pasiteisina,' ko
dėl kafija &a ir Kristus, —tai 
Pietų Italija, kur ir negalimi 
dalykai yra galimi.

Knygos pradžioje autorius, 
norėdamas supažindinti su vi
su knygos fonu, gražiais vaiz
dais įiešto. Pietų Italijos gyve
nimą. Tai lyg rėmai, i kuriuos 
paskiau įstato savo veikėjus ir 
lešdffia jiems krėsti išdaigas. Iš
tisinesi antrygos beveik nėra. 
Tar atskiri pasakojimai kurie 
pirmiausia ir buvo spausdinti 
autoriaus redaguojamame žur
nale “Candido”. Noveles jun- 
0a'pagrindiniaLvmkėjai —Dort\ 
Kamšius ir Peponi ir to paties 
bažnytkaimio rėmai o laikas— 
pokarinė Italija. -

Knyga pasirodė Italijoje 
1948 m., o šiandie italų kalbo
je stisilaukė 28 Midų, kurių 
kiekviena 200.000 — 300.000

“Don Kamiliaus matasis pa
saulis”, kurio ištrauką spausdi- 
name šiame Darbininko nume
ry,,yra viena iš populiariausių 
knygų Iš Italijos ji pasiekė vi
sus nekomunistinius kraštus ir 
visur rado sau skaitytojų. Ne
seniai ji pasirodė ir lietuviškai.

Kasgi šią knygą išpopuliari
no? Kodėl ją skaitytojas mie
lai griebia ir net-godžiai skai-

• Išieidžiainas albumas. At
eitininkų Federacijos kongreso 
proga išleidžiamas ateitininkų 
albumas, į kurį bus sutelkti padarys vitražus.
vaizdai iš ateitininkų veiklos • Bernardą Brazdžionį pa- 
Lietuvoje, Vokietijoje, Ameri- minėjo Chicago Tritome kovo 
koje ir kituose pasaulio kraš- 14 <j. sekmadieninėje laidoje 
tuose. savo knygų apžvalgų priede. J-

• Aidai kovo mėn. numeris, vairių autorių skyriuje buvo į- 
dėl techniškų kliūčių kiek su- dėta jo nuotrauka ir žinia, kad 
vėlavę, jau atspausdinti ir šią laimėjo Liest Rašytojų Draugi- 
snvaitę išsiuntinėjami skaityto-> jos premija už “Didžiąją Kryž

kelę” (Knygos vardas parašy
tas lietuviškai, šalia ir angliš
kai). Taip pat suminėta ir ki
tas B. Brazdžionio laimėtos 
premijos, keletą žodžių pasaky
ta ir apie Liet. Rašytojų drau
giją ir jos centrą Chicagoje.

• Terros leidykla Chicagoje 
baigia spausdinti net keletą 
veikalų iš karto: Gogolio “Mi
rusios sielos”, B. Sruogos “Mil
žino paunksmėje”, Vydūno 
“Prabočių šešėliusL’4- Aisčio 
AApie laiką ir žmones”, J. Šle
kaičio poezijos knygą. Praeitą 
savaitę išleido V. Krėvės “Ry
tų parakas”, kuriom viršelio 
aplanką padarė dail. Romas 
Viesulas.

•-IhūL V. K. Jonynas yra 
pakviestas Maine valstybinio 
universiteto surengti savo gra
fikos parodą Portiande, Me. 
Paroda įvyks rudenį. Vasnrio 
mėn. Jonynas dalyvavo 7 įvai
riose JAV vykstančiose meno

antrą į lauko vidurį, liepė jam 
kniūpsčiam atsigulti ant žemės 
ir, Įsakydamas kairėje automa
tą, dešine įkirto į sėdynę po
rą desėtkų tokių viržinių kad 
net hipopotamo oda būtų paju
tusi

— Pirmasis įspėjimas, — 
paaiškino, — ar supratai?

Nubaustasis galvos linktelė-' 
įmu patvirtino.

.* Don Kamilius rado Peponį 
sutartoje vietoje.

Antrąjį buvo lengviau paim
ti, nes tuo metu, kai Don Ka
milius pasislėpęs už kepyklos, 
tarėsi suPeponiu apie skirtin
gą strategiją, vyrds išėjo pasi
semti iš šulinio vandens. Don 
Kanonus čia jį ir nutvėrė. I- 
vykdtius bausmę, ir antrasis 
gerai įsidėmėjo “pirmąjį per
spėjimą” ir prisipažino supra-

— Viešpatie, — bailiai atsi
duso Don Kampus, atėjęs pas 
altoriaus Kristų. — Nfefcuo- 
met nėbūSau įstvatodavęs, kad 
Peponis^. _ _ .

— Don KaniUau, ką tu šį Gražinsiu su nuo&nSais, 
vataą padarei, yra tiesiog — pro sukąstus dantis iškošė 
baisu, — pertraukė jį Kristus. Peporite, vis dar nestattiesda- 
-^AėnegaBuiMniudilkad mas lta»™toro._ 

mano kunigas dalyvautų bau- 
dSamojoje ekspedMMe.

— Vteįpatie /tonuoit savo

Vertė A. ftdMfisusIcas P- 80*
Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido- 
mėįmo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

DARBININKAS
689 Bushvviek Avė. Brooklya 2L N. Y.

Į lietuvių kalbą, autoriui lei
dus, išvertė kun. Antanas Sa
baliauskas. Vertė jis stiprini 
sulietuvindamas, kad skaity
tojas kuo geriau suprastų auto
riaus mintį. Taip vertime atsi
randa tokie vardai — Pilkis, 
Greičius, Staigius ir tokie vie
tovardžiai — Hglaukio kaimas 
ir t.t. Išversta sklandžiai ir sti
lingai. Išleista ‘Tėvų kelio” 
Venecueloje (324 psl., kaina 
3,50 dol.).

Reikia tikėtis, kad ir lietu- 
jis pats viškoje visuomenėje knyga ras 

skaitytojų nes ir ji gerai pa
žįsta komunistus, iš kurių čia 
gražiai pasijuokiama. Be to, 
skaitytoją trauks ir charakte
riai ir jų sąmojus — ir tikrai 
neapvils. D.

Dar labiau buvo apsidžiaug
ta, kai Ss rinkinys laimėjo vai
kų literatūros premiją. To
kios premijos Žitkevičius ver
tas buvo seniai nes visa eBė 
anksčiau išėjusių rinkinių, 
kaip ir šis, buvo vaikiški gyvi 
ir gaivūs, patriotiški ir religiš
ki tačiau kas svarbiausia — 
literatūriški Ne vienas mano, 
kad vaikams rašyti eilėraščius 
yra lengviau negu suaugu- 
'siems. Tačiau kai kuriais atve
jais yra net sunkiau. Jeigu 
rašydamas suaugusiems, gali 
teisintis originalumų savo dva-' 
sios būsena, gali būti daugiau 
ar mažiau egoistinė poezija, tai 
vaikų poezijoj poetas turi būti 
vaiku, turi jausti kaip vaikas 
ir gyventi ne savo vaikystės 
atsminimais, bet šiuometiniu 
vaikų pasauliu. Jeigu autorius 
nesugebės pažvelgti dabarties 
vaiko akimis, tokie eilėraščiai 
bus sausi negyvi. Jie netiks nei 
vaikams, nei suaugusiems. Ne
nuostabu, kad kartais patys 
vaikai geriau parašo už suau
gusius ir šiaip jau neblogą 
vardą turinčius poetais, tačiau 
nepajėgiančius sugrįžti į vaiko 
pasaulį. Kad vaikams rašyti 
reikia specialaus pašaukimo, 
rodo ir negausus vaikams ra
šančių poetų skaičius. Nors, 
tiesa, ne vienas yra bandęs a- 
tiduoti vaikams pyliavą, ta
čiau šalia Žitkevičiaus ir Ne
munėlio tai liko tik bandymai 
nesudarydami tfidesnės rakš- 
mės vaikų literatūroje.

Ne vienas iš čia vaikams ra
šančių poetų tebegyvena se
nais atsžmmimais, pabaliais ir 
upeliais, kurių dabartiniai vai
kai nėra matę, tokie eilėraš
čiai vaikams nebėra įdomūs. 
Nežiūrint tėvų skiepijamos tė
vynės meilės ir vaizdų, išliku
sių atmintyje,, kuriuos nori 
perduoti savo vaikams, vaikai 
vistiėk nebepajėgia suprasti ir 
įsivaizduoti kažkur likusio pa
saulio. Jie daugiau ar mažiau 
žiūri į literatūrą nuo ameri
koniškos platformos. Jiem dau
giau suprantami ir mieli tie ei-

jams.
• J. Lingis, kuris Švedijoje 

yra baigęs aukštuosius etnolo
gijos mokslus ir laikomas vie
nu iŠ senosios žemdirbystės į- 
rankių žinovų Švedijoje, su ke
liais kitais švedų etnologais y- 
ar pakviestas į pirmų {tarptauti
nį arklo ir plūgo istorikų kong
resą, kuris įvyks birželio mėn. 
Kopenhagoje, Darijoje. Į kon
gresą atvyks atstovai iš viso 
pasaulio, kur tik buvo vartoja
mi šie seni žemdirbystės įran- 
km. - J. Emgjs yra taip pat pa
ruošęs žemėlapius Švedijos 
liaudies kultūros atlasui apie 
lietuviškojo arklo tipo, litera
tūroje paprastai vadinamo 
suomiško arklo, paplitimą Šve
dijoje.

• Dafl. Kazimieras Varaefis,

' W ' '_____ 7 ; Kabant aįit formą, reikia
ją imami* gyvenimą pasakyti, kad Žitkevičiaus eilė- 

čia su mažomią raščiti nepaprastai kruopščiai 
ramtimic nptmokatto; Pavyz- išlyginti, vientisi nuoseklūs, 

nedideSu hunara paspalvinti. 
Vargu (fidesnio tobulumo bega- 
Įima iš ko nors laukti. Jokių 

Į užkliuvimų kirčių klaidų, ne- 
/ ■ Iristinų žodžių trumpinimų ar

■ nereikalingų sujungimų.

■ Ritmui ir rimui gelbėti ne
■ vienas poetas įveda refrenus.
■ Žitkevičius moka juos įjungti
■ saikingai, įstatyti į eilėraščio
■ nuotaiką, kad jų nė nepastebė-
■ si. Pav.:

beariątfaš pasariio kalbas. An- 
gteMdtf keista per 10 laidų.

Autorius su fiuo veikalu su- 
KOe V DMIMUl tnKSDDKK Vieni 

lead daug sušar- 
žavo kataiyčui kurigus, idea- 
Izavo komunistus. Kiti atvirk- 
šfikd. IteSau t&aumoje > su 
4Mni temoju iBjooke iranunis- 
tus hf tuo komunistų partijai 
Italijoje pridarė daug ramafru 
nctttų. Nrt pats konuarirtų va- 

auMt puoM ir

nors kitas, rakdamas apie 
vaikų literatūrą, kurioje viešai 
iš stambiausių vietų .yra užė
męs L. ŽitkeviBus.* V

Būtų gera, jei kas perspaus
dinai jo vieną iŠ geriausių rin
kinių “Su tėvelio kepure”, ar
ba pats autorius kuria nors 
progi surtoktų iš visų išėjusių 
rinkinių geriausius k* charakte
ringiausius eilėraščius.

Baigdami negalime*nepami
nėti, kad autorius yra vienas 
gabiausių feljetonistų, kurie su
eiliuoti taip pvt pasižynir pui
kia forma. Tas humoro jaus
mas atsiliepia ir vaikiškuose 
eilėraščiuose, darydamas juos 
šviesius, giedrius nuotaikin
gus. .

C' •

Knyga pavadinta “Saulutė 
debesėliuose.” Ir jeigu nebūtų 
rūpesčio dėl prarastos tėvynės, 
ji vaikų pasaulyje būtų .tik 
saulutė.

Šimtas varnų susirinko 
Ir paklausė:—Iš kur tu? 
Atsakiau:—Iš Vabalninko. 
Varnų kalbą suprantu. (52)

Missouri pakrantėj 
Gėlelė pražydo. 
Nuo Nemuno upės 
Keleivis atklydo. (32)

Pasakyk man, švyturėli, 
Kurs per naktį čia avietei, 
Ar miegučio nenorėjai 
Ar mus plaukiančius matei?



MELSKIS. ***** 
SU BAŽNYČIA

savo aukas, savo mintis, savo 
jausmus, kad iš lietuviškų ran
kų ir širdžių išaugtų koplytė-

Klubas 
Viršelis 

218 psl.,

Rekolekcijos
Praeitų sekmadienį kun. Ja

sevičius paskelbė bažnyčioje, 
kad šiais metais prieš Velykas 
turėsime rekolekcijas. Rekolek
cijos prasidės Verbų sekmadie
nio vakare ir baigsis Didįjį

Visų sekmadienių ir dtaes-1 
niųjų švenčių mišių maldas I 
lietuviškai ir kitų daug mal-j 
dų bei giesmių rasi maMfe-j 

knygoje

UŽSISAKANT KARTU — 9 KNYGOS — $10.00

’ V. Krtvo — RYTŲ PASA
KOS. Išleido Teitos leidykla 
Chicagoje, 216 psl. Viršelis 
dail. R. Viesulo.

L. A. J. VaieHtauskai* — 
GIMS TAUTOS GENIJUS, 
dviejų veiksmų drama, antro# 
laida. 80 psl., iliustruota.

Burdulio, sudainavusio keletą 
gražių durtų.

Minėjime taip pat dalyvavo 
Westfiel<k> majore Mrs. Burke, 
rep. Antonio Parenzo, consel. 
Weselek ir policijos virš. Do- 
nald, kurie gan šiltai ir drau
giškai atsiliepė apie Lietuvą.

Priimtos ir pasiųstos rezoliu
cijos (priminimui greites. Lie
tuvos vadavimui) šiems asme
nims: prez. E5senhoweriui, se- 
kret. Dulles, senat. Sultesto- 
nui ir ambasad. C. Lodge.

Rinkliavos metu Lietuvos 
laisvinimo reikalams surinkta

Jaunimas sportauja
Šv. Vardo D-ja savo lėšomis 

atnaujino parapijos sales grin
dis ir salėje įrengė krepšinį, 
kur mūsų parapijos jaunimas 
vakarais susirinkęs sportauja. 
Taip pat įrengė ir mergaitėms 
krepšiasvaidį. šiomis sporto ša
komis mūsų jaunimas yra labai' 
susidomėjęs.

Tenka pastebėti, kad ypatin
gai daug dėmesio kreipiama y- 
ra į jaunimo moralę, kad ne
būtų bereikalingų ginčų, 
keiksmų, užgauliojimų, gis de
jos jaunimo įtraukimas į spor
tą yra labai girtinas ir kartu 
sveikintinas dalykas, nes jauni
mus sunaudoja savo laisvalaikį 
geram tikslui, "būtent, sportui, 
užuot kur gatvių barų pakam
piais slampinėjęs. Taip pat teko 
nugirsti gana šiltų atsiliepimų 
iš klebono kun. Jucevičiaus pu
sės ir parapijiečių., Be to, dar 
vienas ypatingai pabrėžtinas 
faktas yra tai, kad d-ja neda
ro jokio skirtumo tarp vietos 
jounimo ir mūsų tremtinių, 
bet priešingai ji deda. pastan
gas, žinoma, kiek tai aplinky
bės ir charakteriai leidžia, jau
nimą sudrauginti. Pats žaidi
mas žaidžiamas gana griežta 
tvarka ir už nusižengimus 
baudžiama, uždarant salę 2- 
iems ar 3-ims vakarams. 
Tenka palinkėti d-jos vadams 
geros kloties ir jėgų tolimesnei 
ateičiai.

1. švč. P. Marijos apsireiškimai Liurde,
vysk. P. Bučio, 500 p.

2. šv. Ahtanas Paduvietis, Nello Vian,
vertė A. Vaičiulaitis.

3. šv. Pranciškus Asyžietis, 175 p.
4. šventųjų gyvenimai, 900 p.
5. Naujasis Testamentas
6. Kristaus Sekimas, 418 p.
7. Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis
8. Vai lėkite dainos, 200f dainų tekstai
9. Lithuanian Franciscan Fathers, knyga

—albumas anglų kalboje, 70 iliustracijų.

augančios sienos. Bet šias vie
nutės dar turi šypseną — 
padės jų rūpestyje geros ir

dosnios Uetavi&es širdys
Po darbų abu "masonai” va

žiuoja į miestus pirkti būti
niausių reikmenų statybai. Ig. 
Malinauskas pasiima pieštuką. 
Ak, ne sąsiuvinius juo taiso, 
bet krautuvėse, kai pritrūksta 
angliškų žodžių, jis tuoj prade
da piešti. Žinoma, šituos pieši
nius supranta visi, ir apsipirkę 
“masonai” grįžta namo.

Vakare jiedu pasidaro meni
ninkai. Taip. Tuoj skaito rink
tines knygas, o paskui nusibel- 
džia pas kun. St. Ylą. Ten su
rengiamas meno vakaras. Inž.

ir ra*- Matulaičio statula; čia Mari- 
BektajB taita* Jpifcde-, XPačioje bažnyčioje jau ma- 
Emdm ir IMfih viteižusL '■ Alfnrim kuriuos

ta otvumadK kjfaad 1S an> je > nusiskuto tą savo puoš- taip pat dirbęs su jais prie

Augustinavičius mėgsta muzi
ką, paleidžia radijo, klasikinius 
koncertus. Ig. Malinauskas 
shiito poeziją, atsisėdęs ant 
grindų, 6 šeimininkas įnikęs 
rašo. Staiga prapliupa juoku 
pedagogas ir pradeda dekla
muoti mintinai išmoktus lietu
vių autorius. Tada visi meta 
savo darbus, jau bus “fonės”, 
bus linksmos istorijos. Ir k’e- 
ga, juokauja, kol laikrodžio ro
dyklės vėl išveda poilsiui.

O rytoj vėl pabus šis mažas 
kaimelis, gyvens darbu ir lū
kesčiu, dės plytą prie plytos,

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS 
fMJMwtek Avė-
Brcoktyn 21, N. Y.

. Kai ją baigs, gal kur bokšto 
kampe kukliai, kaip ir anie vi
duramžių meistrai masonai, į- 
kirs savo vardus, kad tokiais 
ir tokiais Viešpaties melais 
Dievo garbei ir žmonių gerovei 
čia dirbo, pastatė šiuos mūrus. 
Apie juos pačius kalbės jų dar
bai, o linskmas istorijas dar 
ilgai minės tie, kurie ten lan
kėsi ir matė bedirbančius “ma
sonus”. P. Jurkus

Vasario 16 minėjimas
Vasario 28 d. 10.30 vai. bu

vo atlaikytos šv. Mišios už Lie
tuvą. Dalyvavo vietiniai ir 
Westfieldo apylinkės lietuviai.

Šios parapijos klebonas kun. 
V. Puidokas pasakė pritaikintą 
tai dienai gražų pamokslą. Pa
maldų metu giedojo šv. Cecili
jos parap. choras ir vienas jo 
dalyvis dar pagiedojo solo Avė 
Maria.

Popiety šv. Kazimiero dr-jos 
salėje įvyko minėjimas, kuris 
pradėtas Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Minėjimą atidarė Bal-

3fo skyr. pirtn. Z. Jegelevičius, apie 145 dol. ~ F ~ 
perduodamos tolesnį vedimą K. Misijos buvo kovo'3-14 d., 
Kavaliauskui. : • kurias sėkmingai vedė marijo-

Pagrindtoiu kalbėtoju buvo nas Tėv. Bonifacas Vaišnora, 
kun. V. Puidokas. Savo turi- Dalyvavo beveik visi parapijfe- 
ningoje kalboje jis ragino visus 
lietuvius, ypač jaunimą, ugdy
ti lietuvybę savo tarpe ir viso
kiais galimais būdais prisidėti 
prie Lietuvos vadavimo iš ko
munistų jungo,

Meninę programos dalį atli
ko šv. Cecilijos parap. choras, 
sudainuodamas penketą lietu
viškų dainelių, vadovaujant 
vargonininkei Mrs. Sfurphy. 

Dvi daineles solo padainavo 
Pranckfetiene, akompanuo
jant pianu jos vyrui.

Didelę staigmeną padarė 
weStfieldiškiams atsilankymas 
Worcesterio Aušros Vartų pa
rapijos katalikų veteranų 12- 
kos vyrų choro, vadovaujamo 
tos pat parap. vargonininko

Nesvarbu, ar sninga, ar Bja, 
bet pe vis juda.

Jau sumūrytos tvirtos salės 
sienos, baigiamas perdengimas, 
stiprus — geležis ir cementas. 
Su pavasariu kils ir sienos, 
koplyčia, novkrntas.

Kai inž. Augustinavičius 
santūriai, žodžius rinkdamas 
pasakos, tuoj jam pagelbės 
antrasis "masonas” — Ig. Ma
linauskas. Jis jau žino visokių 
istorijų, kaip statinėse ugnį 
kūrė, kad sienos išdžiūtų. Į- 
kvėpimo pagautas jis taip 
vaizdžiai nupasakos, kad, ro
dos, jau matysi patogią šalę su- 
sirinkiimms, paskaitoms. Gra
žiais laipteliais užlipsi į baž
nyčią. Čia bus ariov. Jurgio

Atsiųsta paminėti
Jurgis Gliaudą — GĘSTAN

TI SAULE. Metmenys. Išleido 
Lietuviškos Knygos 
Chicagoje 1954 m. 
dail. J. Pautieniaus. 
kafha 2 dol.

Technikos Žodis, 
mėn. 
Inžinierių ir Archite 
jtBigos organas, leidžia 
jungos Chicagos skyrj 
telkta įdomios medžngbs įvai
riais technikos klausimais, ifiu- 
struotas, spausdintas ofsetu, 26

Užsakymus siųsti ?

DARBININKAS
'M-*—r

Šventiesiems Marijos metams 
PAPIGINTOS KNYGOS

Kalbasi tik angliškai, nes dar
bininkai vietiniai.. Bet kai Ig. 
Malinauskui pritrūksta žodžio, 
tuoj ir įdės tokį svarbų lietu
višką “vadinas”, “supranti“. 
Tap, darbininkai supranta. 
Dar vasarėlė, ir mažu jie kal
bės lietuviškai, juk Ig. Mali
nauskas mokyto jas. Gal čia 
jam pasivaidens klasė ir ją iš
mokys lietuvių k&bos.

Bestovint tarp cementinių 
blokų, lentų ir geležies, atsi
ras ir vienuolyno seselės —Mo
tinėlė su savo pagelbininke. 
Kasdien jos ten atovyniuoja ir 
žiūri, kaip auga jų maldos na
mai, ir kasdien rūpinasi, šie
met Marijos šventieji metai. 
Ar suskubs kaip gražią dovaną 
pabaigti šią koplyčią, ar dar šį 
metą galės čia melstis ir gie
doti Nekaltai Pradėta jai? Jos 
nuolat važiuoja per savo rė
mėjų gildąs, nuolat beldžiasi, 
nes prašo pągabos ir šie mūrai,

aai .
Vedybos 1954 m.: Kazlaus

kas Antanas iš Westfieido ir 
Brazaitytė Elena iš Greanby, 
Conn. Cvikla Juozas iš West- 
fieldo ir Klykotka Cecilija iš 
Hollyoke, Mass.

Gimimai: Dūda Darius-Do- 
Vydas. Gimė ’53 gruodžio 23, 
o pakrikštytas šjn. kovo 7.

Atkočaitis Danielius gimė 
š.m. vasario 15; pakrikšt. š. 
fti. kovo 13.

Žvalioms Tomas gimė ’53 m. 
gruodžio 21; pakrikšt. š. m. 
sausio. 10.

Mirimai 1954 vasario-kovo 
mėh.: Bataitis Kazys, 100 me
tų an^.; Labuckienė 64 metų; 
Žvalionienė Antanina — 59 m.

Dovanos. Viena airė iš 
Springfieldo, Mass., įtaisė šv. 
Kazimiero parap. bažnyčiai 
gražią “Šv. Kūdikėlio Jėzaus iš 
Prahos stovylą, 150 dol. vertės.

M. J. R.

vasario
nr. 1. Amerikos Lietuvių 

:tų Są- 
šios są- 
jb. Su-

Inž. J. Augustinavičius yra ran
govas, o Ig. Mahmauskas —r 
techniškas darbų vykdytojas. 
Jiedu jau pastatė didelę Cleve- 
lando Sėtuvių bažnyčią, pasta
te kur kas taupiau ir geriau 
riei kitos amerikiečių kompa
nijos.

Nors ir šiai statomai vie
nuolyno koplyčiai yra įsikūręs 
specialus statybos fondas^ nors 
ir nemaža jau suaukota, bet 
negi leisies į derybas su ame
rikiečių statybos firmom, ku
rios ieško stambaus pelno. Čia 
į talką atskubėjo kaip tik abu 
‘masonai”, kad pastatytų kop
lyčią pačiu ekonomiškiausiu 
būdu. Inž. J. Augustinavičius 
atsisakė nuo rangovo pelno, i- 
ma tik už darbą, norėdamas 
seserim padėti.

Įsikūrė jiedu čia vienam 
kambaryje, savo šeimas pali
kę Clevelande. Tikri atsiskyrė
liai, vienuoliai, tikri senųjų lai
kų statybininkai Pro savo lan
gus mato augantį pastatą. 
Nuolat žiūri į jį, kalbasi skai
čiuoja. Ne darbo valandąs — 
jų ten niekas nežiūri — >įie 
skaičiuoja, kad būtų pigiau^ 
stipriau, geriau.

Gretimas koridorius užvers
tas popieriais.' Jis primins ka
riuomenės štabą. Sienose pla
nai. Kai inž. Augustinavičius 
skaičiuoja, tikrina prie stalo, 
meistrų meistras Ig. Malinaus
kas tuoj parodys:

— Va, žiūrėk, čia apačioje 
—salė, čia bus koplyčia, vir
šuje —. noviciatas. Cta bokš
tas, laiptai.

Jei šių “bluprintų” nesu
pranti, nenusigąsk.^Tuoj abu 
pakyla ir šauna į kiemą prie 
statybos darbų.

Šeštadienį. Rekolekcijas ves 
Tėvas jėzuitas iš West Baden, 
Indiana, vakarais lietuvių kal
ba 6:45 ir anglų 8.00 vai.

Klebenąs nuoširdžiai prašė 
visus dalyvauti rekolekcijose 
šiais šventais Marijos metais ir 
prašyti Dievo Motinos užtari
mo, kad greičiau Lietuva būtų 
laisva Juk Marija Fatimoje 
pažadėjo pasaulyje taiką ir 
Rusijos atsivertimą, jei visi 
žmones prašys jos užtarimo?

MARUOS METAIS UŽEAI- 
KIME STATYTI MARUOS 
ŠVENTOVĘ —KOPLYČIĄ

Putaam, Conn. 
Mielas Lietuvi

Leisk paklausti, ar jau pa
šlaitei savo auką šiai šven
tovei? Juk ši šventovė bus 
Jūsų, visų lietuvių, viena1; 
graži auka mūsų tautos my-: 
limai Motinai Marijai ši 
šventovė statoma fietuvaičių 
seserų, lietuvių aukomis ir 
lietuvių rankomis. Koplyčios 
projektą juk parengė ar-: 
chitektas K. Krisčiukaitis,; 
statybą vykdo inžinicaius J.: 
Augustinavičius ir Ignas; 
Malinauskas, o vidaus deko-< 
racijas — daihninkas K.< 
Varnęlis. <

Statyba jau vyksta, sienos* 
kyla. Tačiau jai baigti vis; 
dar trūksta lėšų. Mielas; 
Tautieti, jeigu dar neįsijun-; 
gei į šį darbą, neatsakyk sn-; 
vo aukos. Net ir viena plyte
lė brangi, ir be jos pastatas 
nebus užbaigtas. O argi ne-; 
reiktų šiais šventaisiais Ma-; 
rijos Metais koplyčią pa
šventinti?___

. Aukas prašome siųsti:
Immaculate Coneeptiou 
Couvent Buflffiug Fund 

‘ BPB
- Putaam, Cora.

if Brooklyno, studUuojati£ |B 

tori ją St Jaseph KotegMC 
Moūnt St Joaeph. OMo, M 
spausdino gražų straųk 
pie 1941 m. siaubo dienas 
tuvoje kolegijos mėnėstaia»i 
laikraštėlyje “The Mount”.

• Gautiage, Vokietijoj. 
vininkų sanatorijoj, Vasario 
proga, Bavarijos vidaus rdtaO 
lų ministeriui leidus, taįivo.|0 

kilmingai pakelta Lietuvos 
liava. Buvo taip pat surengta*^ 
ir minėjimas.

. • Argentinoje “Ar.
Balso” žiniomis gyvena aptajl 
40,000 lietuvių, iš jų keli tūks<f 
tančiai yra jau gimę Argenti*’? 
noje. 4|||

• E. Simonaitis, Maž. Lie4|
tuvos Tarybos pirmininkas ir'^ 
Miko narys, balandžio 10 
vyksta į Kanadą, kur išbus 
gesnį laiką. - 0

• Kun. A. SabaKauskas — 
žalia Rūta buvo paminėtas 
Suomijoje, vasario 28 d., mi- i 
nint “Kalevalos”, suomių tau-’? 

tinio epo, dieną. Helsinkio uni- 
versiteto doc. Dr. Mažti Kuusi 
ta proga skaitė paskaitą apie 
“Kalevalos” vertimus į sveti- 
mas kalbas. Jis plačiai papasa
kojo ir apie kan. A. Sabaliaus- ; 
ką ir jo vertimą į lietuvių ' 
kalbą.

• B. Brazdžionis, A. Gustai
tis ir H. Kačinskas kovo 27 ir 
28 d. dalyvavo literatūros va- j 
kare Baltimorėje ir Philadel- 
hijoje.

• 6. V. L. MBtaštaus 15 metų ^ 
mirties sukaktį paminėjo 
Paryžiaus spauda ir rad^a& 
Buvo duota veikalų ištraukų,; 
plačiai supažindinta, su kūryba 
ir gyvenimu.

• Paryžiuje kovo 28 d. pa
minėta J. Baltrušaičio 10 Mie-^ 
tų ir O. Milašiaus 15 metų mir-' 
ties sukaktis. Paskaitą faie 
šiuos du poetus ir diplomatus: 
skaitė dr. J. Grinius, spetša- 
liai atvykęs iš Strasbourgo. fta- 
skaitą rengė Prancūzijos Lfe- į 
tuvių Bendruomenė.

KENNEBUNK PORT, ME.

— Sąryšyje su Marijos Me
tais laukiame šiemet daugiau į 
maldininkų prie naujosios^ 
Liurdo šventovės. Todėl Paū
mėtais mūsų vasarotojų y8® 
bus daugiausia, užimta maMk 
ninku ir mūsų mielųjų geradh*' 
rių, kurie savo aukomis įgafeaj 
mus dirbti Dievo garbei ir Me
lų gerovei. Todėl pems visuo ■: 
met yra atviros durys 
vienuolyne. Tik Įmašytatae^ 
kiek galima, iš anksto paradam 
mums ir susitarti dP gaHui^h 
bių ilgiau pas mus apsUtoCL? 
nes vietos gana 
me. Ir bendrai, jei yra koidų^ 
neaiškumų ar abejonių dH 
limytaų pas mus apsistoti, 
ri a tįsia atskirai susitarti .^9^ 
džiu ar raštu, kremtantis MiirĮ 
adresu: Franciscan Monarte-'? 
ry, Kennebunk Port,

mariau net /į darbi
— masonų vanta, aktyviai ko- klaino. Kaip jo sesuo B Wa- s
voja prieš K. Bažnyčią. Nejau- ųertnirio sako, jis moka skai- 
gj jie per vandenynus pasiekė tyti ^btaprintus”. O tai reiškta, 
$ vienuolyną! Ametikietifikieji 
mąanmi, skelbiau to
leranciją, taominę tygybę. pa- 
meįgo aukštas vietas Wadhtag- 
tone. Tai ir jie nekeliaus į šį 
mažą miestelį.

Čia atėjo tikrieji viduramžių 
masonai — statytojai, mūri
ninkai iš garsių čechų, ku
riems buvo Suteikta did^ausia 
garbė mūryti bažnyčias. Jie 
čia ir stato Dievo namus — 
naują vienuolyno koplyčią.

Šie “masonai” tai nėra eili
niai. Jie priklauso . savo "ce- 
chos” viršūnėm. Tai liudija jų 
atlikti darbai ir sugebėjimai. 
Vienas inž. Juozas Augostina- 
vieius, antras pedagogas Ignas 
Mafinauskas.

Pmnasis — žemaitis iš Že
maičių Kalvarijos, visos moks
lus baigęs Lietuvoje, gffita par- 
mėgęs savo pvofetsją, o vis dėl 
to per skaičius, matavunus ne
praradęs tyro noošndmno, pa
prastumo. Jis rūpestingas, 
darbštus, visada ramus.

Antrasis — Ig. Mafinauskas
— dzūkas, valdęs Švietimo Mi
nisterijoje aukštas pietas, mo-



klubo valdybas pirmininku yra 
J. Žilionis, vicepirm. J. Staruš- 
kis, sekr. R. Gelgotaitė, iždin. 
V. Kasakaitis ir narni P. Skar

elių mūsų pianistų. Jis pasižyta kmgva/technika, 
didžiu prityrimu, įsigiHmu te virtuoĮdfiktnnii $

Waterburio ir apylinkės Ijetuvtams lai bus reta 
proga išgirsti viena & geriausių koncertų. Koncer
tas įvyksta balandžio 4 d., 3 vai pjk šv. Juozapo 
parapijos salėje. Rengia Waterburio Balte skyrius.

ĮfrlfcjttŽy'Mįjriflu. suk&rtBsi iictiknfcSttb*-
mų vaidmenų, žavėjusi savo balso skaidrumu ir. 
stiprumu, Amerikoje te Kanadoje yra koncęrtavud 
daugelyje miestų ir visur kurnėjo <MdeM pritarimą. 
Ji pagauna giliu jsijautimu, nuottnkmou, tobidu kO- 
ršuo išpildymu.

TbeNev YMk Oeafrai Sys
tem getežinkMių kompanijos 
Nottinghamo įmonė, anksčiau 
atleidusi da$ dsobhrinkų, kovo 
pradžioje buvo užplūsta iš ki
tur atleistų geležinkelio darbi
ninkų, kurie išstumia vėliau 
priimtuosius. šituo būdu dar
bo čia jau yra netekę S. La- 
niauskas, V. Melynauskas, K. 
Tarankus ir kt lietuviai.

Naąjai išrinktosios Ateities

Vyt. State**, vyr. “Laisvo
sios Lietuvos” redaktorius, ko
vo 21 d. apatinėje lietuvių sa
lėje kalbėjo apie Lietuvą, ką 
jis joje savo buvimo metu ma
te ir patyrė.

Bendruomenės Ekonominės 
Tarybos iniciatyva šauktas lie
tuvių namų savininkų susirin
kimas kovo 21 d. negalėjo j- 
vykti, nes pritrūko lietuvių na
muose jam laisvos vietos.

Metinis Bendruomenės C3e-

Moksleivią Ateitininkų Są
jungos centro valdybos nariai -------- ... ■■ ■ >
pirm. Alg. Kasulaitis, sekr. L. 
lešmantaitė ir Arv. Barzdukas, w*biet» Kardeliai 
užsienio skyriaus vedėjas J. 
Vyšniauskas kovo 20 ir 21 d. 
organizacijos reikalais lankėsi 
Chicagoje. StP

5 badą lietuvių programai (ats- 
g'fįostautybės per šią stotį ro-

dori reguliariai). Po oficialaus 
^pristatymo išvystame mišrųjį 
^ ansamblio chorą- Sklinda lietu- 
h ri&os dainos garsai, akį glosto 

nans tokie malonūs tautiniai 
p^hsabužiai, atokiai stovi din- 
B grojąs Alf. Mikulskis. Nyksta 

vaizdas, pasirodo solistė 
H Aid. Stempužienė. Ir taip iš ei- 

lis —. moterų choras su kank-
6 lėnus, pianiste B. Smetonienė, 
S vyrų choras, pianistas A. Sme-

tona, , solistė J. KriŠtodaitytė, 
j?' mišrus choras su kanklėmis ir 
? tt Čia atsiveria bendri vaiz- 
Jr. dai, čia duodama kuri detalė— 
Ar praslenka-. atskiras veidas,
- kankliuojančios Kinkos, isryš- 

kinamas dirigentas ar daini-
- ninkas. Puikūs vaizduose mū- 
į sų tautiniai šokiai. Įspūdis ge

ras ir šaltas, lietuvio širdžiai be 
galo mielas. Todėl ir sekė šį

'pasirodymą kiekvienas.
tik buvo televizijos aparatas 
beprieinamas.

Į meninės programos tarpus 
buvo įsprausta ir kalbų — A. 
Balašaitienė, J. Bendleris, J. 
Smetona, inž. P. J. žiūrys ir

ryto .fone su- nflcas A. Paštonfe Įnaginį žo- 

programos kalbėjo teatro ad- 
TnjntstrątĮyiHg DuČmanaS.

Programa tetruko apie 45 
min. Teatsilarikė nedaugiausia 
ir žmonių. Mes, džiaugdamiesi 
kiekviena lietuviška apraiška, 
ir .čia saknme* gerai, kad jau
nimas dirba, siekia irstengia-

tūros ir meno vakarą. Progra
mą atliko mokyklinis jauni
mas. Auštančio i
statyti tam tikromis grupėmis 
jie deklamavo ir reorave mū
sų poetų ir rašytojų kūrinius 
ar jų ištraukas. Mėginimas 
vertingas pedagoginiu atžvil
giu — vieni tuos kūrinius tu
rėjo pasisavinti, kiti galėjo juos 
iš naujo išgirsti. Bendras atli
kimo lygis, išskyrus gal vie
nintelę L. JanuleviSūtę, tebu
vo tik gerokai vidutinis.

Šalia šios literatūrinės pro
gramos, kurią parinko dr. M. 
Žilinskienė ir A. Augustinavi- 
čienė, mokinės taip pat atliko 
ir keletą baleto numerių. Įio- 

kam mesnės tebuvo R. Končiūtė su 
‘Katinėlio šokiu” ir L. Kaspe- 
ravičiūtė su ‘‘Sinkopiniu laik
rodžiu.”

Šalia lietuvių mokinių prog
ramoj taip pat rodėsi ir du sve
timtaučiai — tai G. Sotak ir

STATYBOS FONDAS KEARNY,N.J<

DIDELĮ KONCERTĄ
kuri "nėra autoriaus vaizduo
tės kūrinys, bet iš realaurgy- 
venimo paimtas įvyktą atpasa
kojimas jryškus dvasiai vate-

Muz. Alg. Kačanaustes ir 
Jurgis Vaitauskas atidarė lie
tuvišką knygyną, 122 Schuyler 
Avė., Kearny. TA KE 2-9673.

mėty sukaktį, balandžio 4 sekmadienį, 3 vai. p.p. Šv. 
Juozapo parapijos saleje rengia

kuriomis kflmenam mOsif dsž* 
nai tenka susitikti”, rašo verti

no pelno per 1953 m. $1,328. 
Didelė padėką priklauso M. 
Matulaitienei, J. Betrienei ir vi-

Ateįtininkų seftdr. kuopos 
vadovybėn įeina: pirm. L. Lek- 
nickas, sekr. Pr. Stanelis ir 
ižd. bei kultūros reikalų vedė
jas Al . Dainius. Ateaterinkai 
yra gyvai įsijungę ir j visuo
meninį Worcesterio veikimą.

velando lietuvių ekonomistų 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 4 d. 11:30 vaL apatinėje 
lietuvių salėje. Darbų tvarkoje 
— pranešimai ir naujos Eko-

nas Bakšys per servo pamokslus 
parapijiečius ragino paskubin
ti sudaryti darbo ir buto ga
rantijas likusiems Vokietijoje 
lietuviams. Kleb. kiši. J. Bak
šys mielai sutiko visais lietu
vių atsikvietimo reikalais duo
ti patarimus klebonijos raštinė
je (545 Hudson Avė., Roches- 

<ter 5, N. Y.). Reikia pastebėti, 
jog kleb. kun. J. Bakšys 1947— 
1950 m. laikotarpyje' sudarė 
darbo ir buto gainntijų per 
500, o atvykusioms parūpino 
darbo, šiame nelengvame dar
be jam labai nuoširdžiai talki
ninką vovikaras kun. Pranas 
Valiukas ir vėliau kun. D. Moc
kevičius. . ’ .

kviesti dailininkai: Alf. Dargis 
ir Liudas . Vilimas.

Visi lietuvišla. laikraščiai, no
rį dalyvauti Spaudos parodoje, 
maloniai kviečiami savo svar
besnius leidinius siųsti AriL Sa
baliauskui, 251 Alphonse SL, 
Rocheser 21, N. Y., pažymint 
ar reikės grąžinti.

Spaudos parodoje manoma 
sute&ti visą Imsvajame pasau
lyje lietuviškąją spaudą, bū
dingesnes spaudos draudfrno 
laikų knygas ir jau tremtyje 
išleistas liet, knygas. Dėl to, 
visi Rochešterio lietuviai pra
šomi turimas pas save labai 
senas knygas atnešti arba šv. 
Jurgio lietuvių parap. klebom- 
jon, arba įteikti kitiems Sos 
parodos rengimo nariams. Ne«- 
gaiį atnešti, prašome apie tai 
pranešti savo adresą.

Atrikeič dr. Jurgis Sadaus
kas ir dr. Algirdas Ramoods. 
Abu, kaą> gydytojai, gavo dar
bą Monroe County Hospital. 
Dr. Algirdas Ramonas prieš

Parapijos kotų vakaras, ku
ris įvyko kovo mėn. 14 d. Lie
tuvių Pol. klubo salėje, Kear
ny, buvo sėkmingas. Dalyvavo 
daug žmonių. Tą vakarą buvo 
traukiami laimėjimai pagal iš
platintus Naujos Bažnyčios 
Statymo Fondo bilietus. Is vi
so iš šio parengimo, įskaitant 
ir pelną iš laimėjimų; buvo 
gauta $800 gryno pelno. Vaka
rą pravedė ir laimėjimų bilie
tų platinimu rūpinosi Fr. Jen- 
nus '(Jonušas) ir St. Rimgaila. 
Jiems parapija yra dėkinga.

Laukiama stambesnių reme- 
ąų. Kas paaukos $500 ir dau
giau nauja jai bažnyčiai, staty
ti, įamžins savo vardą ir bus 
kaitomas šios bažnyfios fun- 
'datorium.

kad 
šiais 
kny- 

laimė-

kt. Vieniems pavyko daugiau ir 
geriau pasakyti, kitiems ma
žiau ir silpniau. Kaip jau kad 
paprastai esti, į pabaigą dėl 
kalbų pritrūko laiko ir meninei

Spaudos atgavimo 50 metą 
nunėjfanas

Rochestery įvyks gegužės 2 
d. šios svarbaus minėjimo 
rengėjai yra ateitininkai ir 
sknutai, kurie sudarė minėjimo 
komitetą: garbės,pirm, pakvie- : metus yra baigęs medicinos 
stas kleb. kun. Jonas Bakšys, mokslus Vokietijoj, o dr. J. 
pirm, išrinktas dr. VI Lelevi- 
čius, vicepirm. Dalė. Podelytė, 
meno k-jos pirm. Vyt Zmui- 
drinas, bariai — Petras Armo- 
nas ir Pranas Puidokas; Spau
dos parodos k-jon: Ant. Saba
liauskas, Stasys Ilgūnas ir pa-

Edw. Harris, BaBet Russe A- 
cademy šokėjai. Reikėtų dar 
gerokai paabejoti, ar jų daly
vavimas buvo tikslingas: var
giai derinasi tokių “Spraktu-

Knygynė pardavinėjama lietu
viški laikraščiai, lietuviškos 
plokštelės, gintaro dirbiniai, 
“Rūtos” saldainiai ir kt Taip 
pat priiimami užsakymai laik
raščiams ir knygoms.

Aplankykime šį grynai lietu
višką - kuklų knygynėlį ir pa- 
remkunt šių iniciatorių didelį 
pasiryžimą — skleisti šioje a- 
pyiiriteje lietuvišką žodį ir tuo 
gaivinti lietuvišką sąmonę.

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centras buvo nutaręs 
praplėsti klubo salę 30 pėdų n* 
tam reikalui buvo paskyręs 
$25,000. Dabar šis nutarimas 
pakeistas ta ^asme, kad vieto
je 30 pėdų, salė bus praplėsta 

pėdas, o taip pat bus pada
ryti kiti ętambūs pertvarkymai, 
būtent, įrengta didesnė scena, 
svečių kambarys, prieškamba
riai ir tt

Pagal naująjį projektą salėje 
bus apie 400 sėdhnų vietų. 
Štem reikalui priimta išlaidų 
sąmata $34,000. Laukiama 
miesto valdybos patvirtinimą,

j. M.

Naujos Bažnyčios Statymo 
Fondas

Bažnyčios h* jai priklauso
mų pastatų statyba smarkiai 
pagyvėjo. Klebonijos sienos jau 
baigiamos išmūryti. Netikėta 
architekto J. Barto mirtis tru
putį buvo įnešusi nesklandu
mų, bet jie jau pašalinti. Greit 
pavyko susitarti su kitu ar- 
chitrictu, kuris perėmė visus 
mirusio architekto darbus.

Fondo kssoje šin. kovo mėn. 
9 d. grynų' pinigų buvo $156,- 
248.42. T

Pardavimo Klubas (Leenal), 
kuriam vadovauja M. Matulai
tienė ir J. Belrienė, gavo gry-

Sadauskas Lietuvoj.

Lietuvišką kąygą kMe 
kuris yra šv. Jurgio lietuvių 

par. mokyklos rtštihėje, Muo 
metu galima gauti visas nau
jausias lietuvių kalba knygas. 
Ten pat galima užsisakyti Lt 
EncUdopediją ir ją 8a. pat atsi* 
imti, o taip pat galbna užsisa
kyti ir prenumeratos mokestį 
sumokėti: Draugo, Darbininfco, 
Aidų ir kt laikrąMų.

Rochesterio K. rimtai bai
gia parengti vietos liet skąutų 
PiikrašteldBudėk nr. 2. Reda-

m. Savo kalboje iškėlė, kad šios 
dogmos paskelbimui daugiau
sia nusipelnė pranciškonų or
dino teologai, ypač Jonas Duns 
Skotas, kuris teologiškai ir 
moksliškai atrėmė visas prie
šingos nuomones.

Kalbėtojas baigdamas at
kreipė ateitininkų dėmesį į Šių 
Marijos Metų prasmę ir reika
lą giliau įsigilinti į Dievo Mo
tinos didybę bei labiau įgyven
dinti ateitininkų šūkį kasdie
niniame gyvenime. Po p įskai
tos sekė aktualios diskusijos.

Sendraugiai nusprendė užsa
kyti vieną Liet Enciklopediją 
Studentų Ateitininkų Centro 
Valdybos bibliotekai laisvoje 
Lietuvoje, šiam reikalui kas
met bus skiriama 100 dol Po 
kitų einamųjų reūcalų Sta- 
nefienė dalyvius pavaišino ka
vute su uScantCiais.

Atvyksta poetas Bernardas 
Brazdžionis

Balandžio 3 d., Rochestery 
įvyks literatūros vakaras, ku
riame mielai sutiko dalyvauti 
poetas Bem. Brazdžionis ir pa
skaityti savo naujausius kūri
nius bei papasakoti ryškesnius 
savo kūrybos bruožus.

Be to, teko patirti, 
Bam. Brazdžionis, kuris 
metais už savo poezijos 
gą “Didžioji Kryžkelė’ 
jo L. Literatūros 500 dol. pre
miją, norintiems pasirašinės. 
Todėl kurie jau yra įsigiję 
B. * Brazdžionio “Didžiąją 
Kryžkelę”, nepamirškite atsi
nešti vakaran, o kurie c«ir ne- 
įsigijote, galėsite įsigyti vaka
re, arba šį sekmadienį lietu
viškų knygų kioske.

Balandžio 4 d., 4 vai., Ro- 
chesterio lietuvės moterys ren
gia Bern. Brazdžioniui pagerb
ti pobūvį. Pobūvin kviečiami 
visi Rochesterio lietuvrii. Po
būvis įvyks šv. Jurgio lietuvių 
parap. salėje.

Ragina sudaryti darbo ir buto 
garantijas fikmieins Vokietijoj 

fietuviams
Praeitą sekmadienį šv. Jur

gio lietuvių par. kleb. kun. Jo- operos solistė ELZBIETA KARDELIENE 
ir pianistas KAZYS SMILGEVIČIUS '■

Abu su dideliu pasisekimu koncertavę visose ifidžkriose Amerikos ir Kanados lietuvių 
kolonijose, jie pirmą kartą atvyksta į,Waterbury ir visus pradžiugins turtingu ir gražia

Ketvirtoji pataisyta Mda, 
224 f* kaina 2£0 dol.

Užsakymai riunSamį;

"DARBININKAS” 
68t BrataM Ato, 
Brookly* 21, N. T/

Šiemet bendra Komunija 
ruošiama Verbų sekmadienį, 
balandižo mėn. 11 d.

Visi draugijos nariai tą die
ną 8 vaL ryto organizuotai da
lyvauja šv. Mišiose ir priima 
Komuniją Sopulingosios Dievo 
Motinos bažnyčioje, o po Mišių 
visi vyksta į iškihningus pusry
čius Lietuvių Pol. Klubo salė
je, 134 Schuyler Avė., Kear
ny, N. J. Pusryčiams numaty
ta yra ir programa.

Pusryčiuose galės dalyvauti 
ne tik draugijos nariai, bet ir 
visi kiti šios parapijos vyrai. 
Pisryčių metu bus škeftaamas 
vajus naujiems nariams įra^r- 
£ntL •

Šioms iškilmėms suruošti 
komitetą sudaro: S. Przychoc- 
ki, Ed. Stadolski, S. Rimgaila, 
J. Mačiulytis, J. Case, P. Bag
donas ir M. Sluzis.

Iš ateitininką veiklos
Kovo 14 Stanelių lamuose 

įvyko Worcesterio ateitininkų 
sendraugių susirinkimas, kurį 
atidarė pirm. L. Leknickas ir 
pasveikino Federacijos dvasios 
vadą T. Viktorą Gidžiūną, O. 
F. M-, ir kun. M. Steponaitį, 
naują kuopos narį.

T. V. Gidžiūnas OEM, skaitė 
paskaitą apie švč. Mergelės 
Nekaltojo Prasidėjimo dogmos 
raidą amžių bėgyje. Prelegen
tas, remdamasis istoriniais da
viniais, atvedė dogmos istoriją 
ligi jos paskelbimo taiko 1854

NOU GEBOS KNYGOS* 
įsigyk

D. PILLOS

KUN. A. SABALIAUSKAS
304 p. Kaina$2XX>
Užsakymus Burti:

DARBININKAS
programa,

Atsilankydami į koncertą, ne tik pasigėrėsite gražiu dainavimą bei muzflca, bet kar
tu paremsite ir Europoje vargrtanSus mūsų tautieti!*. \ ,

Bendra šv. Komunija
Šv. Vardo D-ja turi gražią 

tradiciją suruošti kasmet ben
drą Komuniją ir iškilmingus soms pardavėjoms (išvardinti 
pusryčius. _ užimtų daug vietas), kurios

Bažnyčios Fondui pelnė gražią 
pinigų sumą.

Šios parapijos Juozai bend
rai mano įrengti vieną naujos 
bažnyčios tangs, kur būtų at
vaizduotas šv. Juozapas —dai
lidė.

Parapijos parodėlė - baza- 
ras, kuris buvo numatytas ko
vo mėn . 12, 13 ir 14 dūi Jack- 
son’s auctitorijoje, Hari^sone, 
N. J., ne mio .parapijos parei
nančių priežasčių atidėtas vė
lesniam laiku. Kada dabar į- 
vyks, bus paskelbta atskirai.

Lietuvos Vyciy Radijo Programa
TraarthmjB H s*lprfo» raflja stetten WL4>A. 155* kjrlocyeles

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo l;30 iki 2:00 vai/ norite 

Moję radijo programoje Lkelbtia, 1-rriokitM adresu:
KN1GHTK nr IJTHIJANIA W) O A 

BKADnOCK, PA.



Geriausi sportininkai
Louis Bobet, kuris laimėjo 

Tour de France praeitais me
tais, išrinktas 1953 m. geriau
siu sportininku. Rinkimus pra
vedė L’Eųuipe, vienas iš ge
riausių sporto laikraščių pasau
lyje.

Belgų laikraštis “Le Soir” 
pravedė apklausinėjimą ir iš
rinko geriausią pasaulio sporti
ninką čekoslovaką Emil Zato- 
pek. Po jo eina: Paavo Nurmi 
— Suomija, Jesse Owens — 
JAV, Gunder Haiegg — Švedi
ja ir Rudolf Harbig — Vokie
tija. *

Dviračių lenktynes
Gino Bartali, vienas iš ge

riausių dviratininkų pasaulyje, 
vėl žada dalyvauti dviračių 
lenktynėse. Prieš kurį laiką jis 
buvo itaip sužeistas, kad niekas 
nesitikėjo, jog Bartali galės ir 
toliau lenktyniauti.

Šių metų Tour de France, 
kurį tenka laikyt garsiausiomis 
dviračių lenktynėmis pasaulyje, 
laimėtojas gaus per 5,000 dol. 
kaip I vietos premiją.

' Ledo rutulys
Vokfettijosledo rutulio 

stenu šiais metais tapo
mei-
EV

penketuką iš Peoria, UI.

Boksas
Tarpmiestinės bokso vady

bos tarp Londono h* Berlyno 
baigėti vokiečių laimėjimu 
11:9. * P. V.

Futbolas
Brazilija, nugalėjusi Parag

vajų 4:1, kvalifikavosi pasauli
nių futbolo pirmenybių baig
miniam turnyrui. Visus nuste
bino, kad ir Turkija pateko į 
šį turnyrą, tuo išjungdama Is
paniją iš tolimesnių* varžybų.

Paragvajaus rinktinė nuga
lėjo diles 'ftjtbcflo '" komandą 
3:1. Tuo būdu Čilė iš tolimes-

6-tą 
kartą iš eilės laimėjo profesio
nalų ledo rutulio pirmenybes.

Tenisas
R. Krishnan laimėjo Indijos 

teniso pirmenybes finale, nu
galėjęs australą J^ Arkinstall 
per 3 setus. Januoliui tik 17 
metų. Jis gali išaugti į tikrai 
gerus teniso žaidėjus.

Rugby
Britų unijos rugby pirmeny

bes šiais metais laimėjo Angli
ja, nugalėjusi Škotiją 13:3. 
Rungtynes stebėjo- apie 60.000 
žiūrovų.

Įvairenybės
Klimatas atšyla

Olandijos klimato tyrinėto
jai rado, kad per paskutinius 
50 metų javų auginimo riba 
pasistūmėjus! į šiaurę 150 ki
lometrų. Apie' Grenlandiją ir 
Špicbergeną atsirado žuvų, ku
rių dvidešimtojo amžiaus pra
džioje dar nebuvo. Kanada ti
kisi įsigysiariti naujus dėdin
gus javų laukus šiaurėje. Pa
stebėta, kad kai kurie paukš
čiai, kurie perėdavo tik vidu
rinėje Vokietijoje, dabar turi 
savo lizdus jau toliau šiaurėje, 
Danijoje. Taip pat dalis paukš
čių žiemai nelekia į Afriką. 
Tačiau pastebima, kad ir pietų 
ašigalyje ledai vis labiau ap
tirpsta, lyg saldė duotų dau
giau šilumos. *

Bėgsmas
Australas Hector Hogan 100 

jardų nubėgo per 93 sek. Tai 
lygu pasauliniam rekordui, ku
rį prieš 6 metus pasiekė M. 
Patton.

Krepšinis
Philadelphijos katalikų kole

gijos La Šalie krepšinio ko
manda laimėjo Amerikos krep
šinio pirmenybes. Finale jie

Atitaisymas
‘Darbininke” kovo 26 po kli

še, kuri vaizduoja JAV vysku
pų aukos įteikimą Balto pir
mininkui kan. Končiui, pa
rašas /turėjo būti tokis: Vysk. 
Jotai M. Gannan įteikia Balto 
pirnūmrikui kan. J. Končiui 
JAV vyskupų auką 10,000; de
šinėje James A. Fariey.

Gydytojo honoraras
Persijos sostinėje Teherane 

vienas gydytojas turėjo nepa
prastų pasisekimą. Policija tu
rėjo lauke pacientų eilę prie 
gydytojų durų tvarkyti. Tik 
paskiau paaiškėjo, kad gydyto
jas keliuose kambariuose buvo 
įtaisęs persiškų kilimų audyk
lą. Pacientas, kuris neturėjo 
pinigų gydytojui, galėjo pas
kirtą valandų skaičių atidirbti 
prie kilimo. Gydytojas leido 
kilimus į rinką ir savo hono
rarą atsiėmė. Bet prisikabino 
peticija ir perdavė teismui, ar 
gydytojas turi teisę taip žmo
nes išnaudoti. Teisėjai salia
moniškai svarstė: negalima 
gydytojui uždrausti nemoka
mai pacientą gydyti; negalima 
taip pat pacientui uždrausti 
savo dėkingumą gydytojui pa
reikšti talka prie kilimų audi
mo.

SAKES ALNE, 1
TM SO Į 

PROUOYORE \ 
HEADKM UPTHE 
HOOm'MOUER 
EASTERSEAL 
orive, r 

COULP JEST X 
e BORSTf

' SHUX, MfMI! A ' 
6ODV SHOOLDNT 

BE CONGRATOLATED 
FER HELPIH' *e 

iCRIPPLEO CHILDREN 
IBYU5IN6 EASTER 
. SEMSI rrs THE 

NATCHERAL.< 
sJxLth«n6 TO do! „

-Nuo žilos senovės daina 
buvo ir tebėra neatskiria
ma lietuvio palydovė, ra
mintoja, gražesnių pasaulių 
nešėja, vąrgo lengvintoją. Į 
lietuvišką dainą mū$l bro
liai ir sesės, mūsų žūosmo- 
tušės sukrovė savo vargus, 
džiaugsmus, atsiminimos ir : 
svajones... Lietuvis datavo,; 
dainuoja ir dainuos, kur jis: 
bebūtų. Kad nepamiištumei i 
gražiųjų mūsų liaudies dai-< 
nų,. kad jų išmokytume! ir ■ 
savąjį jaunimu būtimi įsi
gyk DAINŲ KNYGELĘ: !

6Vai leki te dainos’^
Jojė yra apie 200 dainų teks
tų. Kaina $1.00. Kreipta:

DARBININKAS 
680 Borinriek Ava 
BrooHyn 21, N. Y.

arba:

FRANCI8CAN FA3SB8

toto* Stoto
Mšilįto? •• Ar taitota--b

9to? Am? *~ Msfld- girt

Tokioj kuris atrodė mitetęs. kMtEE^bd& 
' - Ttop> Kodą, ar nenorite ~ MriMK 
būti sveBti? —Juk atėjau dMatigėripn 
pamtototo^ kad kepenys būtų 
toeftos ir strėnų neggtų ligi greit trauk sa
lotos šventės. Ar negerai? > vo kritota Ko Oa pririkahinai

■— Gerai, bet mes tamstos prie masęst — totoriri žmo- 
ne Bepaaųsram.

— Nu, tai kas — stebėjosi 
ponas Toks.
pažįstu, ttet man pataika, kad 
ir nepažįstami jaustųsi sveRd 
ir laimingi

— Tai tiesa, bet rėkauti po 
svetimu langu, kai viduj esn. 
šeknbs pasitarimas, kai turime 
sve&i, kai vaikai gaM iūtigąs-

Ir aš jūsų ne- Linkėk jam sveikatos, o jis 
pyksta. bent man
dagumo! pĮgoBjių, jėi nenori 
svešins būti ir neprtimi mano 
linkėjimų, tai ark ir kepenų li
ga, tai tavo reikalas, bet atsi
minsi tvvmo žodžius.

Ponas Toks nuėjo, bet nie
kaip negalėjo suprasti, kodėl 
žmonės nebrangina sveikatos.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BAISAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

{BIRI JAUSKAS j 
FUNEEAL HOME

M. ». BAULAS — Dfrektorit

GarMt» Pirmininke*
t E. Ark!vyskn na s Ricn$»r*< 
u.haą, D. t'

Kun. Pr. A. Vinnauskas 
50 W. Sixtb Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas

Savo aukomis “Darbininką” g Scottland, Cosuu V. Pusvaš- 
yra parėmę, atsilygindami už kis, Ansonia, Conn., K. Supra- 
kalendorių:

Po $8.00 — Mrs. R- Rusie
nė, Port; Washington, L L, 
N. Y.

Po $4.00 — Rev. SL Buda- 
vas, Rockland, Me.

Po $K50 — K. Garimo, V. 
Balalis, Brooklyn, N. Y. .

Po $3.00 — A. Jankan, So. 
Boston, Mass., L. Bagdonas, 
San Francisco, Cai., R. Velyč- 
ka, W. Hannover, Mass.

Po $2J0 — M. Kučinskas, 
Brooklyn, N. Y.

Po $2.00 — R. Ražanauskas, 
P. Pupius, Brooklyn, N.Y., J. 
Adas, Miss D. V. Pok>, Mas- 
peth, N. Y., Miss V. Arnas- 
tauskaitė, Great Neck, L. L, 
N. Y., A. Jančiufis, Saranac 
Lake, N. Y., J. Konitzy, St 
Clair, Pa, Mrs. K. Brugess,

navičius, Hyde Park, Mass., 
Mrs. A. T marka s, Gambridge, 
Mass.

Po $L50 — P. Ežerskis, 
Cleveland, Ohio, Mrs. V. Bag
donas, Brooklyn, N. Y.,

šinfingm dėkodami, linkime 
Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

660 Graad Street 
Brooklyn, N. Y . 

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Stati-n 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koį^Bos nemokamai visos* 
miesto dalyse; veiki*: ventiliaci-r

Pranas Razvadauskas
5 O Street. So. Boston 27. Mase 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., LovelLMass 
Rrnckton Masp

. - kreton u 
Antanas F. Kneižvs 
50 Cottage Street, 
Norvood, Mass.

Finansų Sekretorius 
Antanas Pell 
32 Wilder Street

Iždininkė
Blanche Cunys 
409 W. Brcadway. 
So. Boston 27, Mass.

Revizijos Komisija
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

SCHMIDT’S FARM 
RZSTAUBANT 

Caters to ReėeptfoM, Dtenera, 
Outings, Etc.—Large or Small 

4 BASEBALL DIAMONDS- 
HANDBALL AND HORSESHOE

niETUyO^ 
‘atsiminimai 
' įadtoVaUmdtn 

S^štcatienįaū^V 
ikl^3OtraLap.3^i&

■to. I330k-I07£m.
U JACK J fTUKN 
įs direktorius

WH!TE H. 
HILUI D E J

■ Tol
WAu«tlų
6-3323 J

COURIS 
Fort MU Bd. aad Jacison Avė.

N. T. ' 
9 P. M.

Atoįte Paridng Fadktier 
(CLOSED MONDAYS)

Alliance Club
Gala Weekead Sww

• Talent NIght Every Friday 
CARStEN BIOS TRIO

2 orchestras — Dancing nitely 
78-88 St FL—GB 7-8785 

Cora. 8th St & Ist Avė. N.Y.C.

Stephen Bredp® 
ADVOKATĄ 

37 Sheridan Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL Apdegate 7-7D83

NEDELSDAMAS ĮSIGYK
žymiai papigtoms Tėv« PrandilKni leiėEniis:

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, Vaduojanti origtuafias dokanentate boi- 
ševizmo smurtą ir lietuvių kančias. Anksčiau kai
navo $3.00, dabar pardoudama už $L50.

J. GAILIAUS, '

SUSITIKIMAS
APYSAKA, 

155 P.; anksfiau $L50, dabar nupiginta iki $100.

DA RB1NINKA8
k Avė. BroMdyn 2L N. T.

(ATKARPA

JOHN DERUHA. M. D.
taksių, pfiriės, odos, kraujo, vidurių b* ^*9 sydytoias
ApMftrSjfanaa ir kracjo tyrttnas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4^

Mokslus baigės Eur^K^e
128E.86RiS

Viri Ledngton Avė.
9 Vtos. Atridri

340 RIDGEWOOD AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas affieimmM piilymafo tcrbrtfrn, prųnžhrto ... 
RCA Institato, N«r Yorke.

Darbo valoadeo: kasAen nuo 9 vaL ryto fld 8 vai. vak.

TeL EVesgreen 8*5181

KARLEHMER—PORK STORES 
Gerais ri&es įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai iiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Branx, N. Y.

69-38 Myrtle Avė.
Gtendale, N. Y.

136-59 Roosevelt A venue
Fhtshing, N. Y.

68-38 Foręst Avenue
Ridgmvpod, N. Y.

6004 Wobdskie Avenue
Woodside, N. Y. ,

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. ‘ GLENDALE 27, N. Y.

VYT. BELECKAS, savininkas

I*



įSsr prsmcišiumų ordtao genert^ 
les, kovo 29 d. g New Y'orko 
išvyto j pranciškonų vienuoly
ną Kennebunk Port, Me. Jį pa
lydėjo provindolas T. Jurgis 
Gailiušis, OFM

ANGELŲ KAR. PARAPIJA
Maldos Apaš. D-jos susirin

kimas šaukiamas peiūftachenį, 
balandžio 2 d. po vakarinių pa
maldų parapijos salėje. Visų 
narių dalyvavimas būtinas.

49 valandų atlaidai prasidės 
Kančios sekmadienį, bal. 4 d. 
ir baigsis bal 6 d., antradienį. 
B ryto pamokslai po 9 vai mi
šių. Vakare 7:30 nrišporai, pa
laiminimas švč. Sakramentu, 
pamokslas. Prieš Velykas kitų 
misijų - rekolekcijų nebus, šia 
proga visi parapijiečiai prašo
mi atlikti velykinę išpažintį.

Ateinantis penktadienis — 
yra pirmas mėnesio paiktadie- 
nis. Pamaldos 8 vai. ryto.

- Mergaitėm hr moterim 
misįjos

Apreiškimo parapijoj prasi
dėjo kovo 29 d. 7:30 vakare. 
Misijas veikt Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Visos parapi
jos moterys kviečiamos daly
vauti. Bkitoitogas misijų už
baigtasis įvyks sekmadienį 3 
vai p.p. Kitų savaitę bus tę
siamos misijos visiems vy
rams.

Mirė
Paskutiniu laiku iš Angelų 

Kar. bažnyčios palaidoti šie 
parapijiečiai: Jonas Strogis, 
Motiejus Kyietkauskas, Domi- 
nifcas Nesfiūnas, Vincas Pal- 
kauskas ir Benigna šriupskie-

Hbnas “Fatimos istorija”
bus rodoas ApreSkkno para

pijos salėje baVmdžio 4, sek
madienį, 330 ir 5 yal. vakare, baus 
Visi kviečiami

ROTA praneša, kad lietuvis- Paul Wain, 
ko skonio ir gamybos. saldai
niai gaunami sekančiose vieto-

Rūta, 522 Grand SL, 
Tei. ST'2-7909 
Brooklyn, N. Y.

J. Ginkus, 495 Grand St, 
Brooklyn, N. Y.

Kaunu Maisto Krautuvė, 
52 Hudson Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Kivita Luncheonette, 
244 Ridgewood Avė. 
Ridgewood, N. Y.

Aritagton Restoranas/ 
385 Aritagton Avė., 
Ridgewood, N. Y.

Pr. Urbonas, Vaistinė, 
61—02 Grand SL, 
Maspfth, N. T.

Lietuvių Klubas, 
69-61 Grand SL, 
Maspeth, N. Y.

Mrs. Kahnyn 
28 St Mary St.

• Yonkers, N. Y.
Pr. Lapienės vasarvietė, 

Stony Brook Lodge, N.

IŠNUOMOJAMAS S kambarių 
butas vienam asmeniui arba 
vedusiųjų porai. Kreiptis nuo 6 
v. iki 10 v. vak. sekančiu ad
resu: <83 Stuyvesant Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

^NUOMOJAMAS kambarys 
Jtidunond Hm — tik vienas 
blokas nuo susiriridmo Unijos.

deradja Neor Yorke yra. sust- 
tarusi su'Tarptautinės Pagal
bos Komitetu (Thelntamatio- 
nalReocueCtaatottee) prie šio 
komiteto įsteigti specialų sky- pūdyti ieškinio blankai, o taip 
rių tetampi is kitokiai pagalbai pat grtinka tekins prašymus sa- 
asmenhns, galintiems teikti vais kanalais perteikti V. Vo- 
iešktaį pagal V. Vokietijos 1953 kietijos atitinkamoms jstai- 
m. federalinį įstatymų dėl at
lyginimo už nuostolius, kSu- 
stos ryšium su narinės vyriau
sybės persekiojantis rastinu, 
renginiu ar politiniu pagrindu. 
Šios rūšies ieškiniai turi būti

Aprešškhno pnr. choro narto 
bendroji šv. Komunija ir pus

ryčiai įvyks balandžio 4 d., po 
11 vaL mišių. .

MnspeiUio ^ylinkės metinis
Bendruomenes susirinkimas 

5'ukiamas balandžio 4 d. V. 
Atsimainymo par. salėje. Susi- 
rinkkno pradžia 5 vai. p.p. Pa? 
geidautinas visų lietuvių daly
vavimas.

New Yorko Studentą Sąjungos 

tavos ūkio ir ekonomijos klan- 
sanais balaadžteM; sekmadie
nį, 1 vai pp. Angelų Kar. par. 
salėj. Kalbės A. Simutis ir J. 
Karys. Kviečiama dalyvauti 
totoriška visuomenė.

minėjbnas
1953 m. D. New Yorko Bal

to Vajaus Komitetas, Balfo 
Centro Valdybos paprašytas 
suruošti Balfo dešimtinečio mi
nėjimų' New Yorke, prašo vi
jos parapijas, organizacijas, 
draugijas, klubus, laikraščio 
redaktorius, radijo valandėlių 
dhtfctorius šio mėn. 31 d., 
treftufienį, 7 vai v. atsiųsti 
savo atstovus į BaKodRistinę, 
105 Grand SL, Brooklyn, N. 
Y., kur bustoptartti šio svar- 

minėjimo reikalai ir iš
rinktas parengimo komitetas. 
Makmiai kviečiami dalyvauti ir 

dingo Dievo Motinos pasirody- pavieniai visuomenės veikėjai, 
mo. : , Vajaus Komitetas

-81 Steamboat Rd., 
toat Neck/N..Y.

B. Kriščiūnas, atstovas, 
62 Forbes SL, J 
An^terdam, N. Y.'

Piliponis Market 
271 E Mato SL, 
Amsterdam, N. Y.

Forbes SL Market 
100 Forbes SL, 1 
Amsterdam, N. Y.

M. Šaulys, »
61 Lafayette SL, 
Paterson, N. J.

Knygynas Mintis, 
122 Sdiuyter Avė. 
Kearny, N. J.

Baltto FlorisL atstovas 
502 E Broadway, 
So. Boston, Mass.

Neringa, atstovas, 
1906—25 St., 
Detroit 16, Midi.

J. Gaidys, atstovas, 
899 Bank SL,

. Waterbury, Conn.
Ideal Pharmacy, V. Skrinska,

29 KeHy Sq., 
Worcester, Mass.

A. J. Stukas ,

- Binghamton, N. Y.
J. Sritys, 

444BroadŠt, 
Hartford, Conn.

ROTA prato visus savo se
nuosius atstovus ir norinfius 
pradėti prekybų, nevėluoti su 
uisakymate Vėtytoms.

Kad nereiktų ilgai laukti dri 
riktasnin kttentų sustteUano, 
suinteresuotieji prašomi iš 
anksto susirišti su IRC teisių 
tarėju 62 W. 45th St, New 
York 36, N. Y. MUrray HiH 
2-4672.

TotaHstinių Režimų Buv. 
Politinių Kaimų Tarptautinė 
Federacija, apjungtonti 10 tau
tinių grupių, nemokantiems 
anglų kalbos prireikus duos 
vertėjų.

Kun. Ant. Masaitis 
susirgo ir gydosi Lcmg Island 

City St John’s ligoninėje.

Marijos jub9ie$nią 
metą proga

Brooklyno arkivyskupas pir
mąjį balandžio sekmadienį pa
skelbė maldos diena už ken
čiančius tikėjimo, persekiojimų. 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
Švč. Sakramentas bus išstaty
tas viešai adoracijai nuo 7 ry
to lygi 3 vaL pjk, kad tikintie
ji turėtų progos melstis už ken
čiančių Lietuvą.

ALB Ridgewood apylinkės
visuotinas susirinkimas šau

kiamas balandžio 3 d. 530 v. 
p.p. Wintter Gardai Tavem, 
patalpose, 1883 Madison SL, 
Ridgewoode. Bus renkama nuo
latine valdyba ir atstovai į 
Am. Liet Baktruomenęs ryti- 
nių pakraščių suvažiavimą, bus 
Sduodamos ALB nario knygu
tes. Visa šios apjdinkės lietu
viai {rašomi gausiai dalyvauti.

Studentą dėmesiui
Baltų Studentų Federacijos 

Centtro Valdyba šaukia New 
Yorice ir apylinkėse gyvenan
čių pabaltiečių studentų susi- 
rtoknnų, kuris įvyks balančESo 
2 d., peoktacūenį, 7 vai vale, 
Baltic Freedom House patalpo
se, 131 East 70 SL, NYC. Pro
gramoje: Dr. Thorbecke pas
kaita “Pabaltijos studentai ir 
Europos federacija”, užkan
džiai, N. Y. skyriaus Tarybos 
sudarymas.

KvieSame visus lietuvius 
studentus ir suinteresuotuosius 
gaustogai atsilankyti.

BCT* CV

LIETUVIŠKAI SEIMAI, gy
venančiai priemiestyje, turin
čiai didelius namus ir sodą, rei
kalinga vyresnio amžiaus lie
tuvė moteris 55-60 metų. Ypa
tingo jokio darbo nėra, reikia 
padaboti vaikus, šeiminfrfcams 
išvykus. Skambinti: NEw Ro- 
cheDe 2-9664. . (23-25)

• Jis savo broliui Jokūbui 
daug padeda gerai ištaikyti 
‘Rūtos” chorų, surasdamas 
naujų dainininkų. Be to, jis yra 
gabus ftiamstas ir turi žavingų 
baritono balsų. Paskyžęs to
liau lavintis muzikoje ir datoa- 
vime. Yra taries, kad susSauk- 
sime tikro šios srities metrinio-

Datentiniu.metu jis yra pa- 
fcviestosgiedoti' Kristaus Ka
raliaus svetimtaūSų parapijos 
metiniame parengime HUlside, 
N. J. Mra.

' rasite Gabijos knygyne, čia 
sutelktos lietuviškos knygos, 
meniški odos dirbiniai (albu
mai, piniginės, užrašų knyge
lės), tautiniai audroti, me
džio drožiniai (kryželiai, kop
lytėles, vytys), Baltijos ginta
rai (karoliai, apyrankės sagos, 
dėželės), lietuviškos plokšte
lės, vokiečių gamybos radijo 
aparatai, su kuriais galima 
girdėti Europą, rašomosios 
mašinėlės lietuviškais raidynais 
ir daugelis kitų vertingų daly
kų. Knygynas atidarytas kas
dien, nuo 10 iki 7 vai vak. ir 
sekmadieniais nuo 12 iki lr30 
vai. p.p. Adresas: Gabija, 335 
Union Avė., Brooklyn 11, N.Y. 
Tei. EV 8-6163.

iš Brazilijos atskrido ato
stogų pas savo seserį Joaną 
Vaičiulaitienę.

“Aidą” literatūros vakaras
koncertas ir “Akių” premi

jos įteikimas įvyks per Atve
lykį, balandžio 25 d. Apreiški
mo parapijos salėje.

Sugrįžo Liudvikas Štokas
Po dviejų 

bos JAV da
karo tarny- 
e Aliaskoje, 

sugrįžo namo Liudvikas Stu
kas, “laet Atsiminimų” radijo 
valandos vedėjo Jokūbo Stuko 
trolis; v .

Liudvikas yra . didelis muzi
kos ir damos mėgėjas. Aliasko
je ypatingai turėjo progos mu- 
akoje lavintis, nes organizavo 
dkkM karių vyrų chorų ir jam 
vadovavo, kocertavo po kitus 
dalinius, ro^ė -operetes ir gie
dodavo bažnytSose. Prieš iš
vykstant g Aliaskos jis buvo 
pakviestas vieno generolo duk- 
Iters vedybų proga giedoti baž-

Dainuos Bostone
Sol. Zuzana Griškaitė at

vyksta į Bostonų ir Bostono 
Kolegijos, 67 Chestmtt Hill sa
lėje išpildys koncertų. Koncer
tas įvyks balandžio 4 d. 830 
vai. vak. Bilietai gaunami Bo
stono Kolegijos raštinėje arija 
prie įėjimo.

Jėzuitas Tėv. J. Bružikas 
balandžio 1 d. atvyksta į 

Bostonų, kur šv. Petro para
pijos bažnyčioje sakys pamoks
lus 40 valandų adoracijos me
tu. Adoracija ĮH*asdės balan- 
džio 2 d. 8 vai ryto ir baigsis 
balandžio 4 d. 3 vai. p.p.

Tretininką susirinkimas
Šv. Petro parapijoje šv. Pran

ciškaus m-jo orėtam narių su
sirinkimas įvyks kovo 31 d. 8 
vai. vak. parapijos -salėje po 
bažnyčia.

Susitelkimo diena va&ams.
Kovo 28 d. Jėzaus Nukry

žiuotojo Seserų vienuolyne, 
Brocktoą, Mass., įvyko sudtd- 
khno dfena vaStams. Susitel- 
kkno dienoje dalyvavo apylta- 
kės betuvišfcų mokyklų 7, 8 
skyriaus ir Junnr High School 
mokiniai; Susitelkimo dienų 
pravedė kun. Jonas žuroms-

Kovo 25 d. Hoilywoode bu
vo savotiška ‘ filmų mėgėjų 
šventė. Dvidešimt šeštąjį kar
tą Filmų Akademija skelbė 
metinius laimėtojus įvairiose 
filmo srityse ir apdovanojo 
juos Oscaro statulėlėmis. Iš
kilmės vyko ne tikHollywoode, 
bet ir New Yorke, Pradegto
joje ir kt Televizijos pagalba 
atskirų miestų publika buvo 
sujungta į vienų bendrų prog
ramų, kuri pamainomis vyko 
tai viename, tai lutame mies
te. Pertransliuojamų paggramų ir jo režisorius Fred Zianemaa. 
žiūrovai matė didę&sne tele
vizijos ekrane. •

Dėl geresnio 1953 metų fil
mo vardo varžėsi 5 filmai: 
Romas Hofiday, Erom Hera te NEKV1NR

» rinė, tori turėtų 
veikti nuo nervų fi- 
8ų> ’ yra mišinys 

Ję stiprių te brangjau-
A •/ šių šaknų, žiedų,
Ų* žievių ir žolių, ir

tas mišinys padeda nub viso
kių ntovų suirimų, galvos 
ekandėiinnL kvaišimų, isteri- 

sų, detoracįis, ’ trip pat už Jto rūpesSo, susikrimtfano, 
filmų turinį, dcriptą. pragtau- bemiegės, karščiavimų, Hgąs- 
sia atskirųtofiųhdtaQtanųnte fla, persidkbtoo ir kitų nėr- 
sinešė “From Here fu EMttik tanių negalavimų. Gerdamas 
ky”, “RomanHolktay*teeito tų tošini gmto maistų nėr- 
Reto.” raina, fifoa gyduolės katonųja

Atskirai tenka putymėti $5.00 svaras. Už $2.00 prieiun- 
WaltDysney, kurte vfenss patą Šame 5 uncijas; I Kandą 
šiemet laimio net Ą Oacaro $2J5.

AtEXANDElTSCO. 
« » « , - — g-s.*-' —tKunlUU iiuIHk nra

Ui,nmit 1T». New S **»■ S MkMaaH, Mm

--------- resa-----  t -e *- SX 
UfW AT SMBB» ukuDeUyU lį” 
ėjo “From Here to Etemfty,” 
pagal to paties vardo James 
Jonės' romanų. FWne rodomas nos vardų lašnojo 
US armijos gyvenimas Hava
juose prieš pat Peari Harbour 
atakų ir latoa jos. Reikia pri-, 
pažinti, kad filmas išėjęs ty
mai geresnis, negu pati knyga.

Geriaaaios akiotės ramdą lai-
BMjO AMrcjr HOpMĮn <22 
vo vaidmenį fltoe "Roman Ho- 
fiday”. gi belgų kilimo aktorė 
savo nuoširdžia valyta

msti2 
^uo metu Audrey Hepburn su 
posisciciiiui vsidinft

UįMinc 4 VMMuB JBrOMnre'* 
jaus teatre^ A

Stotoj M CMatodge J So. tūlų, pagarbinti Marijų dangų 
Butamų savo mašina > te suddti saro mųktas prie 
rtufc Ratanmdns Ivaška. At- Viešpaties sosto per Miartjos 
>ettų statnių parųrto' bežny- fankas. Tenkų pasidKaugti, 
čtoje sutiko risi parapijos to- tori bostonieaai per tas tris 
nigąi, seselės Gerataa te Wū-/ Menas tikraf sudėjo daug Mal
to, visas parapijos bažnytinis dų, nes rito Komunijų buvo iš-

ronfenu Karinsku ir didelis bū
rys parapiečių.

Sekančių dienų 9 vai ryto 
pats parapijos kleb. kun. Pr. 
Virmauskis atgiedojo šv. Mk 
Bias,kurių meto pamokslų pasa
kė kun. Petras šakalys. Visas

MM
Kovo 24 d. iš šv. Petro para-; 

pijos bažnyčios palaidotas Juo
zas Jurkus 60 m. amžiaus. Ve- 
Ikaris^gyveno Rando^pft^Mass. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse. Nuliūdime paliko sa
vo žmonų, du sūnus ir vienų 
dukterį.

Kovo 26 d. iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios palaidotas 
Jonas Kazlauskas 46 m. am
žiaus. Velionis gyveno kartu su 
tėvais 46 Virgtoia St. Dorches- 
ter. Nuliūdime paliko tėvų, mo
tinų ir vienų seserį- Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Lithuanian 
Furniture Co.

M OVERS — 
SO 8-461$ 

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Mover 

SO. BOSTON, MASS. 
Mass. valstybėje yra privalo-. J $26-328 W. Broadway 

mas ir turi būti atliktas ba- 
tandžto^mėnesį. Gegužės 1 d. 
kiekvienas automobilis turi tu
rėti lange priklijuotą juodų 
1954 m. inspektavimo ženklelį, 
ženklelis turi būti priekinio 
lango dešinės pusės žemajame 
kampe ir ne kitur.

Kovo mėn. Mass. valstybėje 
buvo paskelbtas etano manda- 
giano mėnesiu Tiek automo
bilių vairuotojai, tiek pėstinin
kai buvo susisiekimo tvarkyto
jų mokomi reikalingo eismo 
mandagumo. Sumanymas davė 
gerų vaisių, kuriuos ragina ne
užmiršti nė ateityje.

niai jį vėl matėme filmuose 
“Escape from Fort Bravo” ir 
“Forever Female.”

Geriaunais antraeSio vaid
mens aktoriais pripažinti Dos- 
na Reed ir Fraric Shntnų abu 
g filmo “From Here to Eter- 
nity”. Įdomu paminėti, kad 
šios kategorijos varžybose da
lyvavo ir mažasis - berniukas 
Brandon de Wūde g filmo 
“Shane.”

Oscarų užrežtiūrų irgi nusi
nešė “From Here to Eternity*

Premijų vi geriausių muzikų 
muzikinių filmų kategorijoje 
gavo “Gal are Madaro*’. Dn- 
mfriių filmų kktegorijoje ge
riausia muzikinė kompozicija 
pripažinta filme “UH”. Šis 
filmas jau antri metai tebero- 
donas viename New Yorico ki
no teatrų. Ptjpu&iriaurids dai- 

*My Seeret Leve” H fikno “Ca- 
lamity Jane.”

Buvo paskirta dar kebofika 
premijų už pasižymėjimus įvai
riose filmų tedndtos srityse: 
už geriausią fotografiją gar
sų, dekoracįm, f ‘ 

tių, nes vien Komunijų l?uvo iš
dalinta apie 1200.

Apie šios statulos- lankytasi 
Bostone pladai aprašė vtsfBo- 
dtorię išeinantieji, laikraščiai. 
Čift cbdžiausia padėka atitenka 
Amerikos lietuviui WHliam 
Gorskis,* kuris gražia ang^ų 
kalba aprašė šios statulas ve
žiojimo tiksią ir josios isto
rijų.

Statulos lankymosi dienomis 
bažnyčioje buvo daroma rink
liava Lietuvos Religinio Atgi
mimo fondo naudai, tauto glo
bėju dabar ym J. E. vysk. V. 

> Brizgys. Bostoniečiai ir čia pa
rodė atgimstančios Lietuvos 
sunkumų supratimų ir fondan 
suaukojo 109.60 dol.

BABASEVIČICS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVfCIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tei. SOutb Boston 8-2590

tUTKUS
F U N E B A L H O ME 

197 Wrbrter AveUbė 
- irtnmlir%1įr.1ff>nr ' 
PRANAS WMtKUK 

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas, 

NOTARY PUBCIC

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kaincsnic. Kainos tos 

pačios ir j kitus miestas.
B narai? Mite: Tei. 7® MM*

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 KAST BKOADtfA Y

MOTARY PUBUC 
M. 80 f toli

a


