
Lėktuvai krinta

Lemiamos kovos Indokinijoje tebeina

Vokiečiai reikalai!

MOTERYS, MOTERYS...
Olandijoje tarpt, sveikatos 

organizacijos atstovai paaiški
no, kad moterų girtuokliavimas 
stiprėja. Tai pastebėta Olandi
joje, Austrijoje, Prancūzijoje, 
Airijoje.

OLANDIJA PARUOŠĖ
planus apsisaugoti nuo pot

vynių, kokie ją ištiko pernai ir 
šiemet. Planai tegalės būti į- 
vykdyti per 20-25 metus ir at
sieis 525 mil. dol.

Dala- lūpom gundo Prancūziją nauju 
ktus • Bet pasiūlymu Vokietiją neutrali-

Praneūzijoje prie pat Pary
žiaus parodomoje , skraidymo 
metu sudužo sprausminis lėk
tuvas, ir užsimušė lakūnas Ro- 
zanovas, kilęs iš Lenkijos, vie
nas iš garsiausių Prancūzijos 
lakūnų, pirmasis Prancūzijoje,

leistas iš visų pareigų (nes jis 
afrasakė pasiaiškinti vyriausy
bei, kodėl jis padarė viešus pa
reiškimus prieš europinio sau- 
jįfįSao sutartis), pasisakė, kad 
jis nieko bendro su šiuo inci-

likos privatinės 
iniciatyvos apsunki

no vyriausybės padėtį, o Mask
vai laimėjo tai, kad Europos 
armijos klausimas atidėtas iki 
po Ženevos konferencijos, ir 
per tą laiką Maskva gali pirk
ti iš Prancūzijos tą nepageidau
jamą jai Europos kariuomenę 
~uŽ raiką ar bent paliaubas In
dokinijoje. Prancūzija tam pa
ruošta...

Iš šimtinės triukšmadarių 
septyni buvo suimti. Daugiau
sia tarp jų buvo de gaullistų. 
Tvirtinama, kad prisidėję mo- 
narchistai ir komunistai. Pats 
maršalas Juinąs, kuris-buvo at-

bolševikaiis ieškoti. Jam tai ne
be pirmiena. Ir jam neatrodo 
konmmistmė Vokietija pavojin
ga; jam pavojinga tik vakarinė 
Vokietija.

Toki

NAUJOS DVI ŽVAIGŽDYS JAV vėliavoje' bu* taip įdėtos, kai Sena
to nutarimą priimti j <8 valstybių tarpą Havajus ir Aliaską patvirtins

G. Matorė. J komiteto tarybą 
įeina ir Baltijos valstybių at
stovai— Dr. S. A. Bučkis, 
Grosvaldas ir Pusta. —

Indokinijoje komunistai me
tė visas jėgas Dienbienphu 
tvirtovei paimti. Jiem pasisekė 
sutvirtinimus vienoj vietoj Iš
laužti ir pasistūmėti miesto 
centro link. Prancūzų priešpuo- 
liai tankais nepajėgė padalytas 
spragas užtverti. Apsupta tvir-

bandymus, kaip anksčiau šau
kėte prieš dujas, bakterijas...

Pakalbėję apie atomus vieni 
ir kiti nurims. Pasaulis nuo tos 
bombos dabar negrius, nes A- 
merika bombos į Maskvą neno
rės mesti, o Maskva tuo tarpu 
dar bijos į New Yorką mesti.

Kitaip yra su Indokinija.

ŽUVO GAISRE 40
Pietų Korėjoje Pusano mies

te ,sužeista 100 ir be pastogės 
liko 4,000.
VOKIETIJOS EKSPORTAS

į kom Kiniją paskutiniais 
metais pakilo 900% -, o impor
tas iš kom. Kinijos 90%.

Toscanini, žymusis dirigen
tas. sulaukęs 87 metų, pareiš
kė daugiau nebediriguosiąs.

Valstybės departamentas 
priėmė Latvijos atstovu 
Washingtone prof. Amold 
Spekke. Pareigų perimti jis 
atvyks balandžio pabaigoje 
vietoj mirusio min. Fęldma- 
nio.

Spekke buvo Rygos uni
versiteto prorektorius, romą- 
nistikos profesorius, rašęs ir 
istorinių veikalų. Nuo 1932 
jis buvo Latvijos atstovas 
Romoje.

Spekke ministeriu buvo 
pristatytas Latvijos atstovo 
Londone Zarinš, kuriam 
Latvijos vyirausybė 1940 ge
gužės mėn. buvo suteikusi 
fortoaHus įgaliojimus tam 
reikalui. Tais jgaūojhnais re
miantis, buvo pristatyti ir 
veikia Latvijos atstovai Bon- 
nOJB uCT JVUMAi KH?.

Indokinija dabar yra . dviaš
menis durklas. Viena puse jis 
turi pravalyti Maskvos politikai 
kėlius Europoje, kita puse. Azi
joje. Pirmas uždavinys dabar 
aktualesnis. Smūgiais Indokini
joje Prancūzija turi būti par
klupdyta ant kelių ir išsipirkti 
taiką Indokinijoje nuolaidom 
Europoje — palaidoti europinę 
kariuomenę ir neleisti Vokietis 
jai apsiginkluoti. Taigi 
kova dėl Vokietijos eina Indo

kinijos džiunglėse. '
Nuošaliau palikdami Ameri

ką ir Angliją trumpam laikui, 
bolševikai abiem akim įsižiūrė
jo šiuo metu j Prancūziją. Sve
timom rankom daužydami jai

Britanijos atstovas komisijoje 
ir ėmėsi skubiai padėtį aiškinti 
ir gelbėti. Bet ką išgelbės!, kai 
paaiškėjo, jog tai buvo teisybė. 
Britų prekybininkas perdaug 
“importavo” į save sovietinės 
vodkos ir ėmė taip šaukti, kaip 
sovietai. Prekybininkui beliko 
kitą dieną atsiprašyti ir pareik
šti, kad jis buvęs girtas...

Kažin ar neateis laikas, kai 
ir visi britų politikai, kurie da
bar taip reikalauja prekybos su 
komunistais, aiškinsis, jog bu
vę girti?

Antra Indokinijos durklo pu
sė turi pravalyti Maskvai kelią 
į visą pietų Aziją. Tai kaip tik 
aliarmavo sekretorius DuIIes ir 
davė aiškiai suprasti: čia ne 
vienos Prancūzijos reikalas, 
ir Amerika neliks tam abe
jinga. Pasipriešins.

Bet kaip tai padarys—klau
simas liko be aiškaus atsaky
mo, nes atsakymas gali būti 
nepopuliarus ir savoje visuo
menėje ir Prancūzijoje. Juk ten 
visam karui vadovauja Prancū
zija. Kai Amerika norėjo ak
tyviau įsijungti j strateginį va
dovavimą, prancūzai nusuko 
juos į šalį. Prancūzai norėjo 
savo vardu ir savo atsakomybe 
karui vadovauti. To noro nėra 
atsisakę ir dabar. Jei Amerika 
panorėtų aktyviau vadovauti, 
-tektų susidurti ir su šiuo sun
kumu. Klausimas pasilieka la
bai susipainiojęs, dėl to sunkiai 
pakeičiama jo dabartinė padė
tis. O to Maskvai ir reikia.

skeveldros nukrito netoliese ap
saugos ministerio Pleveno ir jo Bažnyčios pastatą pardavė iš 
svečio Anglijos ministerio'San- varžytynių už 4 dol. Tai įvyko 
dys. Churchill HiH, Md.

š europinio sau- 
f tvirtinimą.

buvo girdėti:
gyvuoja

TIKĖJIMAS GERAS 
DAIKTAS

Amerikoje bedarbių skaičius 
per kovo mėn. pakilo dar 54.- 
000. Sausio mėn. buvo 3,671,- 
000, kovo — 3,725,000. Vy
riausybė tikėjo, kad kovo mėn. 
bedarbių daugėjimas sustos. 
Dabar to tikisi balandžio mėn.

triukšmas 
gumo su 
Tarp šauk 
“Šalin sut 
Juinas”, 
liūs”. Kai mšOĮterię pirminin
kas pasisuko {savo automobi- dentu neturi 
M, jis buvo mj^tv atkirstas. 
Policijai padarius taką Lanid. 
į automobilį, M&a puolėsi jį 
su automobiH#fipversti. Pasi
pylė ir akmenis.

Paryžiuje kovo 4buv. Indo
kinijos kariai surengė Indoki
nijos tvirtovės Dienbienphu žu
vusiųjų pageriamą. Prie neži
nomojo kareivio kapo po 
Triumfo aria vainikus padėjo 
ministeris pirmininkas Laniel 
ir apsaugos ministeris Pleven.

Baigus pagerbimo ceremoni
jas, minioje buvo sukeltas

JAV demokratų partija atsi
sakė remti James> Roosevelt, 
buv. prezidento sūnaus, kandi
datūrą į Kongresą — dėl jo 
vedybinių skandalų.

tovė munidjos papildymus te
gauna parašiutais. Paskutiniu 
metu parašiutais buvo nuleista 
ir vyrų. Prancūzų pranešimai 
kalba apie didelius nuostolius 
iš abiejų pusių, kalba taip pat 
apie gynėjų nepalaužtą kovos 
moralę.

Šios dienos išaiškins, ar in
dokinijos komunistai pajėgs į- 
vykdyti N^skvos įsakymą pa
imti Dienbienphu prieš Ženevos 
konferenciją, o iki jos jau tik 
trys savaitės.

Kovos ties Dienbienphu lai
komos pačiom žiauriausiom iš 
viso Indokinijos karo.

Maskvoje Londono prekybi
nės delegacijos narius bolševi
kai vaišino visu nuoširdumu. 
Po tų vaišių staiga Ženevoje 
soVietų prekybos viceministe- 
ris Kumykin JT ūkinėje komi
sijoje pasidžiaugė saky
damas: “Britų atstovas padarė 
trumpą ir labai sveikintiną tos
tą; jis tarė: ‘šalin visi drau
džiamųjų strateginių prekių 
sąrašai!*

Po tokio pareiškimo susijau
dino, .jei britas gali jaudintis^

Parytiųje įkurtas Prancūzų- 
Baltų komitetas. Jo tikslas — 
studijuoti klausimus, susijusius 
su Baltijos kraštais ir apie juos 
informuoti Prancūzijos viešąją 
opiniją. Vykdomojo komiteto 
pirmininku išrinktas* Ę. Pezet, pralenkęs garso greitį. Lėktuvo 
Prancūzijos senato vicepirmi
ninkas. Vicepirmininkais iš
rinkti šen. Gabriel Puyaux, bu
vęs Lietuvoje pirmuoju Pran
cūzijos min. rezidentu, Annans 
Touche, buv. Estijos garbės 
konsulas, gen. R. Kaeppetin, 
Prancūzų komiteto už laisvą 
EUropą sekretoriato* direkto
rius, lietuvių bičiulė įvairių or
ganizacijų pirmininkė rašytoja 
Germain KeDerson, apdovano
ta Gedimino ordinu, buvęs ka
ro laivyno attache maj. Gruik

, lot; gen. sekretorius prof. H. de

Viską nustelbia kalbos apie 
atominę bombą ir gilus rūpes
tis dėl Indokinijos.

Aipe bombą gieda dvejopas 
giesmes. Vieni: mes ją turim; 
nelįskit prie mūsų, nes tada 
duosim! Kiti pakeltom kumš
tini: gana žaisti bombom; už
teks sprogdinimų, nes su
griausi! pasauĘ, o kur mes ta
da.™ Taip, kur jie tada pre
kiaus... ■

Tarp pirmųjų yra ameriko
nai. Antriesiem ėmėsi vadovau
ti teitų laboristai. O suflerio 
budelėje dar sėdi bolševikas ir 
šnibžda: šaukit prieš atominius

Triumfo ario^^Miria; puolėsi 
prie jo. Kai kaa pudavė jam pėr 
veidą; kitas ųMĮū, kaip mims- 
teriui išrovė pluoštą plaukų; 
kaip jam nutrenki skrybėlę ir 
akinius. Išbalęs ir susijaudinęs 
Plevenas pareiškė poScijai, kad 
jis iš. vietos nepasitrauks, ’ kol 
kelias bus- išvalytas. Tik po pu
sės valandos atvyko. policijos 
sutvirtinimai, ir minia išsiskir-

Visi komunistų dip
lomatai tokie

linijos policija susekė Mila
ne šmugefriinkų organizaciją, 
kuri strateginius metalus su
pirkinėjo Anglijoje ir Belgijoje, 
ir per Italiją, Šveicariją ir Aus
triją gabeno į Čekoslovakiją 
bolševikam, žinia, kad jai pa
sisekė pergabenti vario 383 to
nas. Kitas transportas.su pana
šiu vario kiekiu jau prie pat 
Čekoslovakijos sienos anglų 
policijos buvo sulaikytas.

Organizacija gabeno ištisais 
laivų kroviniais, pakeisdavo 
laive krovinio adresus ir pre
kių dokumentus, juos klastoda
ma. Tos organizacijos prekyje 
stovėjo toks draugas Jakob 
Magma, gyvenąs Šveicarijoje, 
bet ne šveicaras, o diplomatas 
—kom. Rumunijos atstovybės 
Šveicarijoje prekybinis attachė. 
Taigi jfe dirbo savo profesijoje 
— "prekiavo.”

ja visų teisių
Vakarų Vokietijos parlamen

to partijos spaudžia kanclerį 
Adenauerį reikalauti iš Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos u- 
kupaciją baigti. Tas reikalavi
mas atsirado po to, kai Sovie
tai pripažino rytų Vokietiją 
“nepriklausoma” valstybe.

Vokiečių visuomenėje nuo
taikos prieš vakkriečius ir la
biausiai prieš Prancūziją k

net atskirų prancūzų politikų 
palankumą. žinodami, kaip 
prancūzai jautrūs pagyrimam 
ir dovanbm, gruodžio sausio 
mėn. surado daug progų savo 
spaudoje girti prancūzus. O so
vietų atstovybę per šventes jr 
vairiem Prancūzijos asmenim, 
netgi antikomuništam — iš
siuntinėjo “nuoširdžius” sveiki
nimus su siuntinėliais, kuriuose 
buvo vodka, kaviaraš, Kamčat- 
kos vėžiai, Krymo šampanas...

Tai soviettaes politikos 
'./‘Neir-ĮLook”.

Dar per anksti spręsti, kaip 
ta ‘nauja’* strategija paveiks 
prąndūziK.Ta^att.toat(»nfkaip 
per vytiaušybes gštivą Atskiri 
įtakingu asmens daro savo po
litiką, priimtiną Maskvai. Mar
šalas Juinas, apie kurį buvo 
kalbama, kad jis. būsiąs Pran- 
cūzijos diktatorius ir kuris tu
rėjo būti teisimosios europinės 
armijos viršininkas, viešai pa
sisakė prieš sutarts, kuriom ta 
armija gali būti įkurta. Kitas 
“žymusis” — Daladier, buv. 
min. pirmininkas, dabar vyksta 
į rytų. Vokietiją simpatijų su

I *

Šnipinėjimo 
_ profesoriai

Šveicarijoje teismas pripažino 
Lausanne profesorių Andre 
Bonnaid šnipinėjus ir žinias 
perdavinėjus užsienio komunis
tam. Jį prikalbino tam darbui 
kitas profesorius iš Paryžiaus 
— Joliot-Curie, kuris buvo 
maskvinio “taikos kongreso” 
pirmininkas. Nuteistasis pro
fesorius gavo uždavinį surink
ti žinias apie tarptautinį rau
donąjį kryžių, kurios galėtų jį 
kompromituoti ir mesti šešėlį, 
kad raudonasis kryžius priden
gęs ameriikečių vartotas dujas 
ir bacilas Korėjos kare.

Su tokiom žiniom profeso
rius buvo suimtas pakeliui į 
Berlyną. Teismas priteisė jam... 
15 dienų kalėjimo lygtinai.

Apie bomims Indokinija atsilieps Ženevai • Maskva įti- antausius Indokinijoje, savom
kinėja Franr n JtoįĮf frankam, kaviarn ir komplimentais 
dier va itarnjgjyptieri, o dabar ir įpas Malęnkovo 
ką gi darys'Snetfta? T- “

EGIPTE VIS DAR BE 
TVARKOS
sostinėje Kaire stu

dentai surengė demonstracijas 
prieš karinę vyriausybę, kuri 
atidėjo pažadėtus rinkimus. 
Studentai vartojo akmenis, po
licija dujines bombas. 
Naguib sirginėja.

Streiką ILA 
pralaimėjo

New Yorko uosto streikas 
baigtas kovo 2. Jis truko 29 
dienas. Priemonių jam likvi
duoti griebėsi teismas, federa
linė ir New Yorko valstybės 
valdžia. Pralaimėjo vis dėlto 
ILA. Balsavimai, katra unija 
turi teisę darbininkam atsto
vauti, panaikinti. Tuose bataa- 
vfimųoee buvo laimėjusi ILA, 
bet buvo kaltinama, kad* baisa- 
VYKO XMCU CmuSn

transportas.su


grybų. Kaliniai puolasi prie jų, 
kad apsigintų nuo skorbuto. 
žiema baisi dėl šalčio. Jis pa
siekia 60 laipbrių. Pa- pusę va- 
Jandos darbe nušąlą ta ar kita 
kūno vieta^-^fcatsHaeffneris 
neteko dešines pėdos visų pirš
tų. Žiemą subliūva ir maisto 
pristatymas. Tom žiemom iš- 
miršta visų kalinių po trečda-

Taip gaminamas ten tas 
auksas, karto; didefas kiekius 
Maskva dabar permetė | Va
karas, kad pripirktą mažinu 
gaminti karo pabūklam, kuriais 
siekis ir Vakarų žmones išmo
kyti auksą kasti Maskvai. M.

būdamas - Haeffherfe potyrė, 
kad tenyfctiįiM^ aplanko per 
metus 4 laivai po dvyliką-pen- 
kioliką kartų.

Jei kefikvienas laivas atveža 
tik iki 3,000 kaltei?, skirti 
aukso kabyklom, tai per metus

Minties autorius pasitikrino 
anketos keliu, kaip j ją reaguo
ja kiti Betuvail Tais ar kitais 
argumentais jo minčiai* karštai 
pritarč visi jo apklaustieji: J. 
Aistis, J. Audėnas, J. Balko
nas, J. Brazaitis, K Gečys, V. 
K. Jonynas, Pr. Naujokaitis, 
Št. Yla, V. Rastenis,. V. Sidzi
kauskas, J. Šlepetys, J. Tyslia- 
va, “Aidų” redaktorius, V. Vi
liamas, A. Zverinš.

MBS. D. E3SENHOWER. pre
zidento žmona, padėjo Sjrt. Sto- 
nick Wtetrefc aMsabeotf i JAV 
savo vokiete tmoną.

įie miegojo
.ynose. Į

UŽSISAKANT KARTU — 9 KNYGOS — $10.00

’ ‘riš# -
balandžio 1 pie grupes, Vlike nere£cezen- 
ųrmeno de- t tuojamas“.
Eatecvbje, Al- Lenkų spaudos buvo' panūnė- 
. ta, kad su jais kalbėjęsi J. ,Ka-
**Mtoani, vi- minskas, V. Sidzikauskas, K.

Bielinis, A. Trimąkąs. Dąbar 
V. Rastenis primena, kad pasi
kalbėjime jis taip pat dalyva
vęs.

0oads.nl foor name. The Boods ate tben 
omejuvcttejioa.

maH^^ u^aslis 
mm lafete • 

ftjrat tefinp h 0. & Magi
Boo&emnsrt u Amenat oseS. ft’sjūi- 
fto tat, baai you sign np ddevttk b 
aatotetecafrdpde for yoę. k raflįr «wšr 
—beęiase k SMkr you tave moocjr, and at a 
gooJyfcMnanfii, And kst tfaū yoa von c 

jba’reiavtsuag.

ftMMlgvfats norimi fer Bryaa 
tfoteĮtaaj»aml • wM wwk fer yaa. 

Todt^t jtefdte fejroil Jtanags Plas nhcrc

“Vieny4bę” iš patariau užsi
prenumeruoti ne kaip organiza
cijos minčių reiškėją, bet kaip 
informacini laikraštį. Juk aš 
negaliu patarti (informaci
niams tikslams) užsiprenume
ruoti tuos laikraščius, kurių 
skiltyse yra fatos, kad kai
mynė susilaukė naujagimio, 
kad seselės ir tėveliai turėjo 
iškylą ir labai linksmai laiką 
praleido, bet kad Vidurio New 
Jersey lietuviai pirmąsyk A- 
merikos istorijoj rengia Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimą,' tai tokiam 
skelbimui jų puslapiuose vietos 
nėra.

Tad dar kartą pranešu, kad 
“Vienybė” nėra •‘Nemuno” or-Užsakymus siųsti 

DARBININKAS 
®W Rmlretek Avė. 
*?rartfy« 21, N. Y.

te”; keliamuosiuose metuose 
tokia diena dar pridedama ir 
.po birželio 30.

Galima esą tokiu kalendo
rium nustatyti griežtai didžių
jų švenčių dienas, kad, saky
sim, Kalėdos, tektų visada šeš
tadienį ar pirmadieni ir susi
darytų didesnis šventų dienų 
skaičius.

Reformos autorius taip pat 
sako, kad tie, kurie bus gimę 
po reformos >S&vo gimimo die
ną turės kasmet tą pačią sa
vaitės dieną, ir nereiksią jiem 
galvos laužyti dėl gimtadienio.

Kalendorius taip tiksliai esąs 
išskaičiuotas, kad tik 5113 me
tais tektų pridėti dar yieną die
ną specialiai, jei dar /tada bus 
kalendorius iš viso kam nors 
reikalingas...

kartais iki pusės kg. =-
Už tekį didelį radini kafinys 

gauna geresni maistą, o taip 
pat laumės dovanojfaną kar
tais Bd penkėrių metą. Tuo 
tarpu už attiktą darbo normą 
su kaupu tegauna vos kelių 
dienų sumažinimą.

Haeefneriui už 150% atlik
tą ncrmą sumažindavo po vie
ną bausmės dieną, už 200% po 
dvi dienas. Jis prisirinko taip 8 
menesius “atlaidų.”

Darbas ir vasarą labai sun
kus. Nuo uodų ir kitų vabz
džių kalimai suserga maliari
ja. Kad neįkąstų, turi išsitepti 
dumblu nuo kojų iki ausų. 
Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais 
viena paguoda — atsiranda 
miške gausiai uogų ir eibės

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

2. §v. Antanas Paduvietis, Neito 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, 200 dainų tekstai
9. Lithuanian Franciscan Fathefs, knyga

—albumas anglų kalboje, 70 iliustracijų.

vo savanoriškai pabėgusį į 
Msotva ii ten ia miėv&ln 
netrukus J tolimuosius rytus — 
į Magadaną, Kolymą ir .kitas 
priverčiamojo darbo stovyklas. 
Ten pralęido ji 11 metų. Grą
žinta jį parašė knygą apie sa
vo pergyvenųnus. Iš ten ge
riausiai teko pažinti vergų liki
mą. Ten ji minėjo buvus ir ka
linių iš Baltijos kraštų. O vie- 

' nas laivas, kuris vežė municiją 
sprogdinti žemei, iš kurios ren
kamus auksas, jos tvirtinimu, 
buvęs susprogdintas kaip tik 
tų kalinių iš Pabaltijo.

Dabar prisistato naujas liu
dininkas, paleistas iš Kolymos. 
Tai vokietis Haas Haeffner, 
kuriam dabar yra 30 metų, ki
lęs iŠ Niurnbergo. Devyniolikos 
metų jis 1942 buvo paimtas į 
kariuomenę, o 1954 paimtas į 
nelaisvę. Nors santūriai sausai, 
bet jis pralaužė daugelio su
grįžusių įprastą tylėjimą ir pa
sakojo taip:

t- y ‘

noro.1 Bet pačios kasyklos į - 
rengtos labai primityviai, dėl 
to pasitaiko daug nelaimių.

Geologai pirma nusprendžia, 
kuriame plote reikia ieškoti. 
Penkių šimtų metrų ilgio tir 
dviejų šimtų pločio sklype pa
stato 30 darbo brigadų, kiek
vienoje po 20 žmonių. Kalinys 
gauna 1.50 ilgio ta 60 cm pločio 
Sklypelį. Jame turi laužtuvu iš
kalti dvi skyles po 50 cm gy
lio ir 10 cm. skersmens. Žeme 
įšalus metrą gylio. Darbas la
bai vargina. Ligi pietų reikia 
dvi skyles iškalti. Jei kalinys 
nespėja, nuo brigadininko gau
na mušti Į skyles deda po 2 
kg sprogstamosios medžiagos 
su padegamaisiais siūlais. 
Sprogdintojas padega visą lau
ką. Nuo sprogdinimo suardo
ma žemė iki trijų metrų gy
lio. Tada paruošus naujas sky
les duodama sprogstamosios 
medžiagos iki 300 kg, ir visas 
laukas jau padegamas elekri- 
niu būdu. Mašinos nustumdo 
skeveldras, auksingasis sluoks
nis paliekamas iki atodrėkio. 
Nuo drėgmės ir šalvenimo ske
veldros dar. latrau susprogsta, 
ir tada plovimo latakai palei- 
džiąmi per lauką auksui išskir
ti. Tada ptauja ypatingai pati
kimi kaliniai, prie kurių jau ne
stovi prižiūrėtojai. Per dieną 
jie išplauja 12-15 gramų auk
so. Už. gramą čia duoda du 
rublius. Duonos kepalėlis kaš
tuoja 3,50 ib. Plovėjai dažnai 
šmugeiiuoja savo vatinukuose 
aukso gramą kitą, kad Maga
dane galėtų nusipirkti duonos 
ir papirosų.

Kasyklose ligi 30 metrų gy
lio, šachtose po 100 meb*ų il-

*^By 1963 when I retire,I-expcct 
to have saved $11,250 on thc

Payroll Savings Plaa

spalvie neprisiims, p jei prisi 
tartą, tai a* pirmas iš jos iš- 
stočum. Orgaaizadjos t&sias; 
barti vistas Vidurio Nctf Jersey 
fietaviuš į tią 'organizaciją, ža- 
dtati jaose tsutfaię dvasią ir

Vidurio New Jersey Amerikos fietiryišką kultūrą,
lietuvių kultūrinė organizacija 
“Nemunaš” rengė Lietuvos Ne
priklausomybės 36 metų su
kakties minėjimą. Po minėji
mo, laike vakarienės, aš para
ginau organizacijos narius už
siprenumeruoti savaitraštį 
“Vienybę” kaip vieną, kuris 
skelbia mūsų organizacijos val
dybos visus jiems pasiųstus 
pranešimus, taip pat aš pri
miniau, kad “Vienybės” re
daktorius p. Tysliava savo lai
ku siūlė jo redaguojamą laik
raštį mūsų draugijai pasirink
ti, kaip jos organą. Kai kas iŠ 
dalyvių siąnato, kad “Nemu
no” vaidyba pasirinko arba jau 
greit pasirinks “Vienybę” kaip 
organizacijos minčių reisKeją. .
Praneša vteiems, kad Vidmrto ganizadjos organąs, taip pat ji 
New Jertey Amerflies IMta- nėm mano ideologijos minčių 
Hą MtflM OvgrtMIfr reHfc^a.

Šventiesiems Marijos metams 
PAPIGINTOS KNYGOS

Dešimt poteriam rijos 
veiktai “pagyvinti”

TectaAąs iodta vasario nr. 
vasario nr, sumini K ‘Teehni- 
dan” dešimt patarknų, kaip 
patogiausiu būdu organizaciją 
likviduoti. Jie tokie:

1. Neik į susirinkimus.
2. Jei eini, eik pavėluotai.
3. Nepalankiam orui.esant, 

geriau visai nesirodyk.
4. Nuėjęs ':j< susirinkimą, 

stenkis rasti klaidą valdybos ir 
narių darbuose. -

5. Niekad neįeik į valdybos 
organus, nes lengviau yni^ kri
tikuoti, nei uždėtas parkas 
gerai atlikti

6. Būk nepatenkintas, jei ta
vęs neišrinks į valdybą, tačiau 
išrinktas jon, niekados nesi
lankyk į valdybos posėdžius.

7. Pirmininkui norint suži
noti tavo nuomonę kuriuo nors 
klausimu; atsakyk, kad nieko 
neturi pareikšti.

8. Po susirinkimo kiekvie
nam nurodyk, kaip reikėjo rei
kalus pravesti. ' z

9. Nepersistenk ką nors da
rydamas, bei jei kiti nariai pa
rodo savo sugebėjmą, protes
tuok, kad ši organizacija yra 
valdoma vienos klikos.

10. Neskubėk mokėti nario 
mokesčio, o dar geriau —visai 
nemokėk.

Patarimai sėkmingai veikia 
kaip ir' bolševikiniai tardymai 
prisipažinimui išgauti./?

Harald Spencer Jonės, Ang
lijos z žymiausias astronomas, 
atvykęs į Ameriką, norėjo su
interesuoti Amerikos ir Jung
tinių Tautų atstovus padaryti 
kalendoriui reformą — gal jau 
nuo 1956. New Yorko planeta
riume jis turėjo pranešimą ir 
siūlė tokį “visatos kalendorių”: 
- Kalendorius turi 4 ketvirčius 
po '3 mėnesius (13 savaičių, 
arba' 91 diena); tai esą patogu 
prekybos remadam; kiekvienas 
menuo turi 4 ar - sekmadienius 
ir 26 šiokiadienius. Kiekvieni 
metai' pršsięięda sekmadieniu, 
taų> pat ir kiekvienas ketvirtis. 
Kalendorius į -stabilizuojamas 
tuo būdą;/ Jted po kiekvieno 
gruol^į^^^lar pridedama

• viena dresriS^?^“pasauĖo šven-

D0 f^TOO Ą

HmVartarf th« PfcyroH Savings Han 
cM fer Bryan HoHoman!

Mr. HoUoman &sc registaed for thc PayioS 
Ssvings Plas ia April, 1942 whxle notidog is 
the Norfolk Nsvy Shipysrds for į65.66 s 
sede. Bj 1951 be hsdsaved $4,225 in Boods. 
Aad be is wefl oa kis w»y to dm $ 11,250 
for bis tetiremeac.

Ths PayroN Savings Plan omIcm yaa 
s^tvo ^nono^^ can s^tond iti
To jota tbe BtftaU Ssrinįs PĮctt sB yoa do 
ego toyoar compsny’spsya&cesndliga 
op to bare > anam ąnaanc saved oac of 
yoar steuy esdi paydty Sga op iot ss Gale 
or ta flsach ss joa ftt iranbesslitdess 
a ooąpie of doOrt c teefc. Ttea art

Kas gi ten šnekėjosi su 
lenkais?

Dirvoje balandžio 1. V. Ras
tenis str. “Pasikalbėjimai su 
lenkais” aiškina, kad dabar 
tremtyje reikia su lenkais kal
bėtis dėl bendradarbiavimo 
šiose sąlygose, nepaisant ne
sklandumų, kurių pasitaiko len
kam ar lietuviam kalbant apie 
sieias ar jas žymint žemėla
piuose. Esą reikia kalbėtis, 
‘kadangi tokios rūšies nesklan
dumai yra žvyras toisvaiimo 
kovos ratų stebulėse.“ Sykiu 
pastebi, kad kai kurie klausi
mai reikėtų savo tarpe pirma 
aptarti, nes “dar nėra galutinai 
apsvarstytos ir pritintos nuo
monės ne tik taip Vliko su di
plomatiniu sektorium, bet nei 
ir pačiame Vlikę, bei jį suda
rančiose grupėse, nekalbant ,a-

atakso kasyklas apie po 8®ū»- 
000 kalinių. '

Laivais atgabena ir didelius 
sprogstamosios me
džiagos kieknis. Girdęjęs, kad 
jau buvę laivų, kurie su ta me
džiaga išlėkę į orą.

Iš Magadano kalinius on»e- 
rikoniškais ir čekiškais sunk- 
vėžimais išvežioja į taigą pagal 
Kolymos upės žiotis šiaurinio 
Sibiro srityje. Pakeliui reikia 
perkopti per 5000. metrų kal
nus. Žiemą keliai neišvažiuoja
mi. Jų vietoj keliaujama užša- 
lusiom upėm. Sykį mėginę ka
linius pristatyti laivu iš Vla
divostoko pro Beringo sąsiaurį 
į šiaurinę pusę, į Ambarčiko 
uostą ar Nižnekolimsk prie pat 
Kolymos intako, kur turėjo bū
ti pristatyti kaliniai ir sprogs
tamoji medžiaga. Bet laivas į- 
strigo į ledus ir turėjo išlaukti 
iki vasaros.

Kalinių neliko ten nė vieno 
gyvo.

Keliuose, kurie tiesias “į auk
są”, kas 100 kilometrų yra 
blokai, kuriuose gyvena kalinių 
grupės palaikyti keliam tvar
koje. Tais keliais rieda ameri
koniški ir itališki trakto
riai 'SU įvairiais auksui. kasti 
pabūklais.

Tūkstantis kilometrų nuo 
Magadano. prie Kolymos upės 
yra Jevsejevo miestelis su 5,- 
000 gyventojų. Ten kasė ir plo- 
\Vė auksą Haeffneris dvejus 
metus. Prie miestelio yra ae
rodromas, nes pagamintą 
auksą gabena ne sunkvežimiais, 

bet lėktuvais j pietas.

prašau neatsisakyti paskelbti 
Tamstos laikraštyje šį mano 
patikslinimą.

1954 m. kovo mėn. 14 d.

1954 spalių mėn. Maskvos 
karo teismas
už tai, kad pavogė 7 1d btalvių> 
nuteisė j 7 metam į priverčia- 

muosius darbas.

Jis buvo priskirtas prie eta
po keliu siunčiamų nusikaltė
lių. Jų buvo tūkstantis ar pora 
tūkstančių žmonių: Jie buvo 
sukrauti į gyvulinius vagonus 
ir vežami keturias savaites, ligi 
pasiekė Nachodką uostą, Japo
nijos jūroje į šiaurės rytus nuo 
Vladivostoko. Ten laukė kelias 
savaites, paskui buvo suvaryti 
į laivą “Kyiri”, 7000 tonų tal
pos, ir išvežti Magadano link. 
Laivo viduje belaisviai buvo 
daugiausa rusai; 
keturių aukštų 1< __ 
viršų išleisdavo tik saviem rei-1 
kaiam ir tai tik po vieną. Lai
vą su 'kaliniais lydėjo du karo 
laivai. Septintą dieną laivai pa
siekė Magadaną, bet negalėjo 
įplaukti į uostą, nes buvo gruo
dis ir ledai buvo uostą užkim- 
šę. Per porą dienų ledlaužis į- 
vedė laivus į uostą, bet per 
tą laiką kaliniai nieko negavo 
valgyti, nes maisto buvo paim
ta tik septyniom dienom. Kol 
žmones išleido iš laivo, apie 
tūkstantis žmonių nušalo kojas 

ar rankas.

Ant laivo sienų iš vidaus bu
vo storas ledo sluoksnis.

Magadaną Haeffneris vaiz
duoja kaip miestą, kuriame y- 
ra 40,000 gyventojų su moč 
niais austais namais, o dar 
prieš kelerius metus ten buvo 
tik pašiūrės su keliais mūri
niais namais ir gausiais perei
namaisiais 1 lageriais kaliniam. 
Moderniuosius namus, dau
giausia amerikinio stiliaus, ten 
pastatę po karo japonų belais
viai.

Magadano lageriuose kali-

k J
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FELJETONAS

die svarbus išpardavimas: Ny
lon kojinės, bKuskutčs, sijonė
liai, kiklikai... O svarbiausia— 
šeškeliai! Ką, ar tu nenori su
taupyti? Juk geriausių ta gra-

— Taip, taip. Bet reikta juk 
kam nors ir ten užeiti, reikia 
nepamiršti ir lietuviškų reikė

ją, jai! Moterys tikrai išpro
to Šeštų. .

Šeštas valandas ^šaptoom”. 
Pavalgom. įskaudoJ gaivos. 
Nardem po krautuvių krautu
ves. Ir vis kiekvienoje dau
giau ir įvairiau. Paskęsta mo
terys toje išpardavimo jūroje. 
Jei joms niekas nieko nesaky
tų, dieną ir naktį jos 8a ka-

S150 
tašo

kos- tarsi bą žodini šneka: 
“Norint "mteįyti .geresnių ir 
laimingesnių kdkų, reikia vis
ką atnaujinti Kristaus dvasio-

turi teškenai. Už juos ne “Sa
le” laiku sumokėtum J60. Ir 
palygint gražūs. Truputį vie- 
nam ptaukai susišiateę. Ma
tyt nuo pykdo. Bet kokios uo
degaitės —: gražumais. Ima
me! Aštuoniasdefimte dolerių 
sutaupyti tai ne juokas. Sakau, 
ir sekasi šfamtHefi. Ttabūt, iš 
viso apie fintą dolerių sutau
pėm. Ir vis per mane, ppr ma
no apsukrumą, ar netiesa? M- 
tą sestacoeni pasistengskne 
anksčiau atvykti. Calfrinidau- 
giau krautuvių ateiti. Daugiau 
ir sutaupysime. &* finai, kad 
mpms vm suium

Važiuojame namo ir skai
čiuojame. Dejuoju, kad fflei 
dom: už šimtą dolerių plikom 
ir fintą Vafinas,
Kup ir nieso nemokėjom. ve*

fiUmSIu ©C SuKUuB yS88tfD08» 
—» nraūgteonią mm žmones 

ir turi, — tęsia toBau žmona.
— Kad, tu būtum truputi ap- 
flOBDPMDdh^ turėtume ir mes. 
Vat, vyrai, po du darbus dfrba,

Su durna viltimi galime lauk
ti ir tikėti, kad tokią Lietuvą 
Dievas apveizdi ir saugo, am
žiais suvargusios jos nepalei
džia!

ti beveik už pusę kainos! Tavo 
galva nieko nekotnbinuoja. Jei 
ne aš, pražūtum šiam pasauly.

— Taip, taip, žmonelę, {ra
dėjau gintis. — Be visų tų da
lykų šiandie dar galima apsei-

Kai savaitės svajonė — šeš
tadienis dar nebuvo išskleidęs 
rytmečio šviesos, mano žmona 
jau baigė ruoštis. Tarai nema
tydamas jos triūso, apsiverčiau 
ant kito šono ir taikiausi dar 
snūstelti. Bet kur tau! Su į- 
prastu sentimentu drėbtelėjo 
man rytinj pameStinkną: 
' — Kelkis, miegaii, skubam į 

nuedtą! Va, Žmonės jau “šapi- 
na”, o mes vis paskutiniai. Juk 
tau visą savaitę kalu, kad šian
dien net trijose didelėse vieto
se “S a i e ”. Šiurenti! Nie
kas mūsų nelauks — išpirks, 
ir męs liksime be nieko.

— Ir vėl "Šate”! Žinai, bran
gioji, manęs jau nebestebina tie 
“Sale'*. Anksčiau dar tikėjau 
tom lengvatom, bet dabar... Gal 
šj kartą atidėtam tą ilgą ke
lionę? Peėim ką, ar nepeštai, 
bet patj grafiatni laiką sugai- 
šim. žinoma, ir pinigų Melši
me, ir nuvergsime, tau.

— Ne, ne! Nėra nė kalbos! 
Važiuojama tuč tuojau! Ateito

— Ana, skersai gatvės ta 
kailių krautuvė, kur šiandie 
yra “Sale'*, — baksterėjo man 
į šoną mano mieloji pati. — 
Kailių “Sale” būna tatai re
tai, atsimink. Gal smarkiai nu
piginta, bandysim? Tai bus __ < - -<< — t _ ---- . i ,w> _pasoiums pmonys ■ancpe. 
fieškeltai, žinai, — moterų 

met perkam? svajonė. Koks gražumais! Ir
— Nesvarbu ketintą, svarbu, šOta nuo jų. Andai mano 

kad graži. Šiandie jos pigios, o draugės Atsargūqienė ta Ap
lytoj — vfi brangofe. Tik tu saugūnienė jau statei turi. Ui oštesBmu

tas sūų ganytojas, kurio visą 
kebą lydėjo pasirinktieji šv. 
Povilo žodžiai: “Visa atnaujin
ti Kristuje.” Tie žodžiai M ža
rijos kokios degino jo pėdas, 
varstė fird| ir dabar — jo 
šventas ir berniškas gyveni
mas, darbai bus atžymėti šven
tojo garbe: “Provincijos uolu
sis klebonėlis” šventojo .aureo
le papuoš Apaštalų Sostą ir 
kartos: “šventumas — bran
giausias popiežiaus tijaros dei
mantas. Jo niekas neišlups ir 
neišvogs.”

— O kaip tą siūlę tiesiai per 
blauzdą pravesi? Ką darys tos, 
kurių kojos jau lenktos...

£ia žmona pamatė btiusku- 
tes ir tuoj atsisakė mano nau
jausios mados.

— Tai gražumais! — Sid- 
bėte čkdbėjo. — “Nylon” blius- 
kutės. žiūrit, šita balta kaip 
sniegas, papuošta gražiais mez- 
ginėiiais, pakaklėj juodas kas- sinėtųsi. 
panelis. Vaje, ifctip ji man tin
ka. Ir didumas kaip tik. Pa
žiūrėkim kainos: buvo 3,99, o 
dabar 1,00, Beveik per pusę, 
tam ją. Juk šiandie einam | 
svečius. Raida užsidėti naūją. 
Tos, ką turiu, jau netikę, iš 
manos Bėję.—

— Tai kelintą bliuskutę šie-

Tuos žodžius Pijus X karto
jo dažnai Kai 1903 m. pasimi
rė pop. Leonas XIII, neSojęs 
sumanaus džptanato ir žymaus 
sociologo vardą, kardinolai į 
šv. Petro sostą iškėlė Veneci
jos kardinolą Juozapą Sarto, 
pasirinkusį Pijaus X vardą. 
Kas jį pažino ir sekė jo dar
bus nuo pirmųjų kunigystės 
metų, kukliai prasitarė: “Na 
gi ir išrinko — provincijos kle
bonėli pasodino popiežiaus so
ste”... Neturtingo šiaurės Ita
lijos sūnus, mažo

Taip ir pradėjome “Šapini- 
mo” kelionę....

— Va, žiūrėk, didžiausias 
“Sale”! Ga raskne visa, kas 
man būtinai reikalinga. Smun- 
kam greit Pamatysi, kad “Sa
le” fidetis (Mykąs Amerikoje. 
Tik šiandien gali pigiai pirkti, 
rytoj— baigta; už tą patį daik
tą — dvigubai!

Isigrūdom vidun. Tuoj žmo
na prikibo prie Nylon kojinių.

— \Jž dolerį trys poros! Ir 
grąžos, lygiai kaip tos, kur už 
1,19. Matai, idric sutaupome! 
Imu dvybka porų už 4 dolerius.

— Dvylika penų? Kam tiek 
daug! Nejaugi kasfien jū fcei-

LaDcrattį tvaiko BeMtoM K«mUM Vyr. red. & Balto M*
StięipaBfaN Ir feoręrpondencijas redakrija taiso savo nuofiOra. Nenaudoti 

ctiaąoBtoft ssųpaaol ir graSnami Ūktai autoriams pražant. Pavarde pasira- 
iyti atraipaial aaMttiiai Hreiflda redakcijos nuomone. Už skelbimų tun-

Kai amerikiečiui ištari žodį “conununky”, jam iš karto aiš
ku, jog kalbi apie bendrą reikalą. Toliau iš kalbos jau paaiški, 
ar tas bendras reikalas 4“common ground”) apima visą žmoniją, 
ar tiktai vieną tautą, valstybę, miestą ar net visai nedidelį žmo
nių būrį, pavyzdžiui, kurią nors draugiją. Kur tik yra bendras 
reikalas ar ryšys — politinis, ūkinis, tautinis, religinis ar kuris pasipuošusi spindinčiu nuome- 
kitas, ten susidaro mažesnė ar didesnė bendruomenė, airiškai 
vadinama “comsnunity”. Amerikiečiai bei anglai tai gerai su
pranta. Jiem taip pat aišku, kad žmonių bendruomenės yra ne
išvengiamos ir reikalingos. Lietuviam gi nevirienMai aišku. 
Kodėl?

— Ne kasdien, bet kas va
landą. Va, bematant pasileido 

ti. Nylon kojines piltame šel- akis, ir mede laidom!Gerai, kad 
tadienį. Parvilkom visą maišą 
ir kitų motertikų dangidų. TU 
šeškelių tai jau nereftia. Juk 
turi HetuvMcųjų laukų rudąją 
laputę. Tai didelė atmintis, ne
pamiršk! Turi ir užsfenietiifcą 
didžiulę sidabrinę lapę. Nesu
prantu, kaip tuos žvėrelius su
vesi į vieną savo narvą? Bus 
didelis vargas su jaiu.

— Gana, neouttak veltui 
burnos. Skubam! Kas būtų, jei 
tokie, kaip tu, tvarkytų gyve
nimą. Duok tflc jiem valią, nu- 
rif SRnĮteBaia.

Bendruomenė išreiScia bendrą mūsų ryšį su sava tauta. Tai 
yra lidtuviškoį “commimity”, apimanti visus lietuvius, kur jie 
begyventų, nes juos jungia bendra kilmė, tautos praeitis ir da
barties statomi uždavjntai. Jie yra tokie dideli, kad tik bendro
mis visų pastangomis galimi įveikti. Dėl to nesuprantanra, kaip v Gyvenant Romoje, teko daug pofmemus nius x ęaaiwM*
galima dar kalbėti, kad mums jokia bendrumnenė nereikalinga, kartų lankytis istorfoėje šv. pfrnm eadUkM aMttodafarf ym jiffint |mv« saki. ''

eatered aa mmM daai inatter at Brookijra, N X May 2& MM. nata 
the Aet «f iCarek MM, cripnally entered as aacond riaa* matter

Įt Basto*, M— Seatenbtf 12; Mis,
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sę^rastos pažangos įoriiu: nie
kinti tėvų brangintąjį tikėji
mą, nepaisyti reHgtalo - mora
linio gyvenimo įšfirymų, būti 
‘^pažangiais ir suripratasiais 
švĖesuntiais.”

Tuo laSta Pijaus X žodžiai 
“Visa atnaujinti Kristuje** ra
do Lietuvoje gftdų (įigarsį. At- 
skado suaugusių ir Minimo, 
kurie pasiryžo "kitaip galvoti” 
ir veikti, kitaip tvarkyti savo 
privalųjį ir viešąjį gyvenimą”. 
Tie renginio - moralinio atgi- 
mkno pradtatakai, susibūrę 
apie jų leidžiamąjį laikraštį 
“Ateitį”, pasivadinę dėl to atei
tininkais, atvirai pasakė: “Mū
sų gyvenimo pažanga ir tobu
lėjimas yra vienybėje su Die
vu. Mūsų , kelią nužeria šito
kios visų branginamos idėjos: 
tikybos brangybė, mokslas, do
rumas, tautos rūkalai.”

Religinio gyvenimo brangini
mas ir jo ugdymas savo priva
čiame gyvenime ir visuomenė
je,'karštas darbas ir atsidėji
mas savos tautos reikalams, 
sai^ojknas krikščioniškosios 
dpros įstatymų, veržimasis į 
mokslą ir šviesą buvo ir tebėra 
ateitininkų organizacinio gyve
nimo kertiniai akmenys, kurių 
nepajėgė išgriauti carinės ar 
vediškosios okupacijos metai, 
kuriuos tata gražiai sustiprino 
ir surišo laisvosios, nepriklau
somos Lietuvos žydėjimas, ku
riuos audrose, kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose už
grūdino boHevfldnė ar nacinė 
vergovė ,tremties metai, iš- 
blaškymas po tolimas šalis... 
Visą kefią juos lydėjo šviesus 
žiburys — Pijaus X žodžiai: 
“Visa atnaujinti-Kristuje, nors 
ir rfifcėtų sudėti aukų, kentėti,

mis. Akis apBistoja prie pop, 
Pijaus X stabdąs. Tarytam gy
vas ateina pis tave iš bako 
marmuro me&agos Mfoęs Pi-

Laetuvių kalboje žodis “bendruomenė” yra naujadaras, kai 
kam dar neįprastas ir, gal būt, dėl to nepriimtinas. O jis turi ry
šį su žodžiu “bendras”, kaip ir arų^iškoji “commimity” su 
“eonunen”, arba su lotyniškuoju “commune”. Tai lietuviškoji 
“bendruomenė** ir angliškoji “commumty” išreiškia tą patį da
lyką: bendrą žmonių interesą arba ryšį valstybėje, tautoje, 
mieste arba didesnėje bei mažesnėje draugijoje. Taktai draugija 
visada apima siauresnius reikalus, benefruomenė — platesnius. 
Dėl to bendruomenės negali atstoti jokie mūsų sushnenijHnai, 
federacijos, sąjungos ar kitokie sambūriai, nors jie būtų ir labai 
gausūs. Jie niekada bendram reikalui neapims ir nesuteiks tiek 
liphndfr kiek jų gali apimti bendruomenė. Ar tai mums reika
linga?- z

i altarista Šventųjų garbę.
rrae>»nų jtnecų greotaio » 

d. šv. Tėvas PQus XH Romoje 
pradėjo Marijos Metų < Stū
mės. Jie baigsis šių metų 
gruotifio 8 d. Marijos Metai 
skirii prisiminti 100 taptų su
kaktį, kai pop. Ftita Dt 18M 
m. gruodžio 8 d. pestoeBč Ma
rijos Nekalto Prasldė^taio tie
są. Tai buvo jcSaugsmo ta ūgų 
lūkesčių išsipildymo metai! 
Kristaus Viettatakas žemėje, 
pasinaudodamas duotąją ne- 
idaidinigo mokymo dovana ti
kėjimo ir doros dalykuose, S- 
kOmingai pasketoė ir taokė, 
kad Išganytojo Motina Marija 
gimė gimtosios nuodėmės ne
paliesta: ji yra malonės pilno
ji, ji kilniosios meilės Motma, 
kuri keliauja per laikų tėkmę 
kaip skaisčioji Sužieduotinė,

12 porų savaitei užtektų! Visų 
motęni <
kad kojinių akys nrpariirisfų , nešink! Aš tau keHntą kartą t& teta nerangus Krifc vtayk

— Palauk, ar tegalima to kalu, kad 8a “Nylon". Bpto- vis atbrita > 
rūpesčio pašalinti? Na, juodu vei, ir nebeteka. Sutaraukė, ta 
minkštu pieštuku perinai* per mes lai*. Ir mados ji* keiSa- 
nuogą blauzdelę—ta bus puk si Ilgiausiai — savaitei, šo
kiausia siūlė. Kad būtų kiek pranti!
natflrtaau, btaindetei uždfic — Suprantu, suprantu! Kog- 
truputi nito, to patiem kuriuo irių akys dar neužrimtma pa* . ,
lūputes įtrink PtonotM Mp taekttia, o bttrakutte nemėgs- madą? Tsta ontao taktam fcte

ĮEtogęį Pavaduoti pavergtam kraštui. Tam reikia vienybes ir 
fyrefr-ų pastangų. Prie to bendro re*ak> gali nesadėti tiktai tie, 
kurie jau nebejaučia jokio ryšio su sava tauta, arba kurie skel
bia, kad dabartinė lietuvių tautos padėtis yra “laiminga” ir mū
sų susorupmimo nereikalinga.

" Žinome, kad tai yra netiesa; kaip lygiai aišku, kad kiekvie
nas gyneningas lietuvis turi pareigą savo tauta rūpintis. Jis gali 
ir privalo tai daryti asmeniškai ir drauge su kitais — savo drau
gijose, federacųose, susivienijimuose; visa gi kartu — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje.

ČHICAGOIE
Ate£tiirii*ų Federacija, ap

jungusi moksleivius, studentus 
ta randrautatar Lietuvoje buvo 

vertinama mūsų Ga- • rrapondentni prašomi tai gerai 
nytojų Vystam mūsų vatety- įsidėmėti ta raštas siųsti atacš- 
bfcrio, kirititahrio, visuomeninio amu v

TftiĮKiMūyai akcijai ir -u 
mūsų krašto atnaujinimo 
ataus mokslo dvasioje.

— Ką tu ten visa supaięy- 
si! Pameni, kai rinkom Besto 
druomenSs valdžią. įstatė fanto 
didatu Timotiejų žagrę. Kai 
atėjo balsavimas, Žag^ė pro |
duris ir nebegrįžo. Va, šitaip 
renoa dirbti ir lietuvmais rei- '

Jcalais sidotis! Aną vakarą su- 
taiku Atsargūnienę. Šypsosi, 
mat bankas nuošknSų krūvą | 
užstoritė. Taupė taupė ta su- * J 
spaudė. Jau aną mėnesį užri
šo maitai su 10.000.

— Kaip greit Be suspaudė!
—’ Dėl to, žmonos*, klaite?^ 

du darbus visą laiką (taba. 
Koks jo daibštumėlis! Dirbtų 
dieną ta naktį, jei kas leistų. •*

— O Itetuviikųjų reftalų ar J 
nepamkšta? '

— Na, per Vasario 16 dėjo į 
doteriuką. Tai fideSs pinigas! J 

Dar gerai, kad ta tavo 
draugė visiem banko knygelę . jgį 
rodo. O kiek tokių, kurie ta tą 
pašiepia 'ta' vtataim rioiMBtasU 
kad taeko neturi. Tokie ta nuo J 
OOMKKHiv DKvEk• v®* ■ ■A?'*’
sptwta. GtadL alteitte netikra, 
Įan tik 6 dtaias tabedhta. Bet

Pijus XII, skelbdamas Mari
jos Metus, trokšta, kad visų 
kraštų tikintieji geriau pažin
tų dangiškąją Motiną Mariją, 
ugdytų širdyse pamaldumą į 
gerąją žmonių tarpininkę pas 
Aidščiausiąų: “Kad padidėtų 
žmonių tikėjimas ir pamaldų- 
mas į Mergelę Dievo Motiną, 
kad visi imtųsi noriai bei vik
riai sekti mūsų dangiškosios 
Motinos pėdomis” (iš Marijos 
Metus paskeltnančio rašto 
“Spindintis garbės vainikas”).

Kibliosios meilės- Motina 
brangi visiems tikintiesiems. Ji 
brangi ir miela ir mūsų tėvy
nei Lietuvai, Marijos' žemei, 
kur Marija, jau tiek amžių bu- 

- Re&ala^ rodbs, negalėtų būti ginfijamas. Jis visiem lietu- di Vilniaus Aušros Vartų 
viam aiškus ta bendras: nenutautus išsilaikyti tarp kitų tautų ir šventovėje, gailiai verkia ir 

_ . _ ... _■ — guodžia Šiluvoj, malones beria
jos vardui paskirtose mūsų 
bažnyčiose!

Antrasis džiaugsmo šaltinis
— pa:, pop. Pijaus X pakė-i- 
m :s ; altoriaus šventųjų gai- 
bę, kuris" įvyks šių merų gegu
žės mėn. 30 d. Romoje, šv. Pet
ro puošniojoje Bazilikoje. Pi
jaus X vardas brangus visiems
— jis artimas ir toks mielas 
Lietuvai, išgirdus;ai jo balsą: 
“Visa atnaujinti Kristuje.’’

RAMUS IR TĖVIŠKAS 
VEIDAS

VELYKINIS DVIGUBAS

“Darbimnko” nomeria bos 
ifietateatatatažto 13, atarafie- 
< Skelbimai pristastad Bd 
balaadžio 6, stra^afiai__8d
btadfio 14. DHig Pefittadie- 
n| “Dartininfcaa” netteta Jfo-

hešdavo Federacijos padaliirių d 
fconferancijos, metinės šventės, 
suvažavimai, didieji kongrese® 
Jie visus atgaivindavo ir drą- 
rindavo naujiems darbams-

Atdtininkai moksleiviai, stoto 
dmtai ir sendraugiai, išblokšti į 
S savo gimtosios žemės, prid- ;- 
glaudę kituose, kraštuose, at- I 
gaivino ateitininfc!škąjį veiki- £ 
mą. Juos jau pažįsta mūsų 
brotiai lietuviai, pirmieji atei- > 
yiai, juos ž’no lietuviškųjų pa- V; 
rapijų dvasios vadovai — atei
tininkų istorija ir darbais pra- - 
ėtyje ir dabar džiaugiasi ir 
laimina aukštieji JAV Katali
kų Bažnyčios hierarchai: kar
dinolai, vyskupai, jatmimo or- 
gaiuzacijų vadai.

Kartu iškilmingai atšvęsti 
Marijos Metų iškilmių, pasi- 
džiaugti Pijaus X iškėlimu į , 
altoriaus šventųjų garbę, pri
siminti nueitąjį praeities ta
ką, mesti žvilgsnį ateitin ir 
rengtis naujiems darbams, 
Ateitininkų Federacijos Vy
riausioji Vadovybė šiais metais 
rugsėjo 4-5 d, Chicagoje šau
kia visuotinį Ateitininkų kon
gresą. Tai bus gražioji ir di
džioji proga visiems kartu su
sitikti, pasidalinti bendru var
gu ir džiaugsmu, atgaivinta 
dvasia ir širdimi dirbti, krutėti 
antrajam ir naujajam mūsų 
Tėvynės religiniam, morali- 
riam, valstybiniam atgimimui,, 
kurio su didžia viltimi laukia
me ir dėl kurio kovojame: 
už laisvą, saranūdriKIrą, Bfmri- 
kfausomą Lietuvą, kurios vai
kai myli ir teaugina tikybą, 
mokslą, dorsmą, tautos rrika-

BALSAS NUAIDĖJO PER 
LIETUVĄ

Kai Pijus X sėdėjo Apaštalų 
Soste ir kvietė pasaulį atsi
naujinti Kristaus dvasioje, Lie
tuvoje dar tebeskraidė rusiška
sis caro erelis: Lietuva dar te-

— Taip, mieloji, —tariau 
saldžiai,,— bet tavo draugta 
neturi kųaifių, tai šeškdių gal 
ir reikia jų teptam kfitari. Ap- 
sisvaratyk! Gal rytoj vėl bus



ALDONA BAI 2INSKAITE

JAUNIMAS PASAULIO HORIZONTUOS

Kovo mėnesio “Ateitis'

ma angHRįrni Išversti terminus 
j Sėtuvių kalbą studentas ne
turi lauko ir negali, nes tai ne 
jo, bet speaahstų darbas. Tei

simas apie alkoholikus tėvus ir 
jų įtaką auklėjimui.

Vengrijoje švietimo nūnis- 
teris visose mokyklose įvedė 
dvi savaitines pamokas, kurio
se turi būti išaiškinta, kad 
Marijos garbinimas kenkia de
mokratiškailiaudies valdžiai

jaunino, gavėnios papročiai, 
Lietuvos klimatas, at-kų sto
vykla Australijoje; platus ap
žvalgų skyrius. Savo eilėraš
čius spausdina: A. Rygūnas, 
A. Karias, A. Šatas, Pakelės 
Smilga. Numeris gausiai ilius
truotas. . ’

Balandžio meti, numeris iš
eina tuoj pat, dar prieš šven
tes jis pasieks Amerikos skai
tytojus.

Argentinoje šiuo metu vasa
rą. Visos mokyklos uždarytos, 
visi atostogauja. Miestuose la
bai tvanku, tai visi mielai dai
rosi į kalnus — į Kordobos pa
šlaites.

ę-dUMa.K, voiki, i.>erg^n«tu ueiuvjfites, surengus, vs Pj- 
rodSIę kolegijos bibliotekoje. Iš kairės į dešinę; Sesuo Gertrude Emilie, F.S.E., 
kolegijos dekanė, Sesuo M. Margarita i* Nek. P. vienuolyno: <*e^tnė:e Se*u- 
M. Knstafora, Sesuo Charles, F.S.E. f “Ateitie*’’ USė

nors aukštesnio, gražesnio ir 
parodo Hų dienų jaunino dva
sią. Jdk aplink čia tiek daug 
pagundų. Geras darbas, nema
žas atlyginimas, “good tune'’ 
vilioja ne vieną. O vistik dau
gelis įstengė atsispirti. Todėl 
šiandieir galime džiaugtis jų 
laimėjimais. Tik maža dalelė 
susigundė ir mokslą pakeitė 
lengvu gyvenimu.

Tenka pakaltinti mūsų stu
dentą per mažu domėyonosi 
Sėtuvių visuomeniniu gyveni-

je, nes vtsns S vaikus patį iš
leido j mokslus, ištekėjo ui W. 
Vargus. Abu Tuft College stu
dentai.

Aigcritinoje, baigę aukštes
niąsias mokyklas pradeda stu
dijuoti: A. Lesntauzkaa—medi
ciną, Irena. Gruodytė — che
miją, V. Stundžia, gimęs jau

kad studentas yra visti pa
mirštas. štai studentai ruošia 
koką ^parengimą. Salė pustuš
tė. Tas studentams drąsos bei 
paskatinimo nesuteikia. Jie 
mato, kad visuomenė jų per

mals surišti klausimai, jau pa
rinkti ir pasiūlyti kandidatai, 
dabar studentai laukia tik rin
kiminių lapelių, kuriuose jie 
galės išreikšti savo nuomonę.

KiiiuuffM yra Mu svaraus, 
nes datariiris kaadHaią pu- 
rinktaus nustatys bendrosios 
vėftokttą pet** atefnanėio mokslo 

metas. Todėl reikia atidžiai 
pagalovti balsuojant. Mūsų 
balso yra verti tie, kurie suge
ba dirbti, o darbų juk nemaža, 
jie reikalauja imiaidcnjimo ir 
lafio^ kuris mimas taip bran-

maža pinigų. Gi studento kiše
ne derliai vaąi skylėta. Keistas 
reiškinys, bet atrodo, jog lietu
vis, ypatmgti naujai atvykęs į 
šią šalį, taip smukiai pasinešė 
į turtą, kad kiekvienas namas 
ar mašina jį padaro didesniu ir 
didesniu dolermės laimės ieš
kotoju. Kad taip yra, parodo ir 
tie didžiuliai stipendijų fondų

neš tiek stygos, tiek pati ap
linka pasftei^. TatSem lietuvis 
vis tiek krypsta ton pusėn, į 
kurią jo tėvai ir tėvų tėvai 
•kreipė savo žingsnas* Jis sie-

Demokratiniu principu orga
nizuotos sąjungos, sąjūdžiai ir 
kitokios organizacijos pasižy
mi tuo, kad vadovybę renka vi
si pilnatesiai nariai. Lietuvių 
Studentų Sąjunga irgi priklau
so prie tokių organizacijų. Ar
timiausiu laiku bus pravesta 
korespondentiniai rinkimai į 
LSS centrinius organus. Tai 
svarbus* reiškinys mūsų stu
dentijos gyvenime.

Jau išdiskutuoti su rinki

nes jaunimas, anot kun. Dr. 
A. Baltinio, tai tautos žiedų 
žiedas. Jei ps nušals, nebus 
ir vaisių!

Eduardas Vitkus, studijuo
jąs architektūrą Illinois uni
versitete, šiemet gaus bakalau
ro laipsnį. Jis ypatingai pasi
žymi projektavime ir už gražų 
darbą apdovanotas Beaux Arts 
premija.

“Uteanicos” studentų klitoas 
Ulinois un-to Navy Pier pada
liny pradėjo organizuoti lietu
višką knygyną prie bendrosios 
bibliotekos. 7

Kęst. Kebtinskas, kitais me
tais baigiąs chemijos studijas 
bakalauru Northeastem u-te, 
redaguoja “Uthuanian - Catho- 
hc Youth Bulletin”, kurio 
penktasis numeris netrukus pa
sirodys. Jam talkininkauja 
Ant. Sužiedėlis, studijuojąs 
psichologiją Amerikos Kati li
te, Washingtone, kur rengiasi 
doktoratui

H. MontvSenė baigė mate
matikos studijas New Yorke 
U-te magistro laipsniu.

Regina Rauctadtė, šiemet 
baigianti ekonomijos studijas 
Mundetein kolegijoje;, aktyviai 
dalyvavo jaunosios “Giedros” 
korp! organizavime.

VacL Kleiza, Loyotos un-to 
studentas, padeda Jonui šoliū- 
nui, W3sono kolegijos studen
tui, redaguoti sporto skyrių

Kodėl taip yra, ne mano pž- 
davinys išaiškinti. Viena tik 
aišku, kad čia kaltas ir stu
dentas ir visuomene. Nemato
me studento daugelyje vietų, 
kur jį turėtume matyti Pavyz
džiui, pernai įvykusiame Ame
rikos lietuvių kongrese dalyva
vo vos keletas studentų, ne 
daugiau dešimties. (Delegatų 
skaičius siekė netoli tūkstan
čio) . Kai kas pasakys, jog tuo 
pačiu metu buvo studijų die
nos Clevelande. Bet tas dar ne
pateisina, nes ten dalyvavo a- 
pie 100 narių, o kur kiti?

Tikėkime, kad ateityje vaiz
das pasikeis.

Daug kas prikiša jaunimui, o 
tuo pačiu ir studentams — per

Stovyklauja Australijos 
jaunkuas

Australijoje, siaučiant karš
čiam, visi mielai keliauja už 
miesto. Stovyklauti bent ke
liom dienom ar savaitgaliui iš
sikelia ir jaunimas.. Didesnę 
stovyklą pirmą kartą buvo su
rengę mokrieMal ateitininkai 
Be poiHdn, daug dėmesio skhv 
ra ntuamstmiam lavDntnui. At
vykę vyresnieji ; bičiuliai akai- Argentinoje^ medidną. Reg. 
tė keteta prakaito, pravedė b Vedegys sėkmingai tęsia tech-

“Aušros Vartų Marijos 
šventoves Vūniuje”

Studentų Ateitininkų S-gos 
Centro V-ba, norėdama drau
govių narius paskatinti pras
mingiau švęsti Marijos metus 
ir giliau pažinti Margos kulto 
plitimą Lietuvoje, Marijos že
mėje, paskelbė konkursą reli- 
giniaam rašiniui tema “Aušros 
Vartų Marijos šventovė Vil
niuje'’. Rašinys bent suglaus
tai turi parodyti Aušros Vartų 
šventovės istoriją, jos įtaką 
lietuvių tautos religiniam-tąu- 
tiniam gyvenimui, šventovės 
motyvus lietuvių rašytojų, po
etų, menininkų veikaluose. Ge- Italijoje katalikų studentų 
riaausiaas rašmys bus premi- tarpe gražiai veikia kati orga- 
juojamas ir skelbiamas spau- nizacijos, kurios sudaro vieną 
doje. Federaciją. Federacija šiemet

Rašinius ligi š. m. birželio -ypatingą dėmesį kreipia į ka
merų 1 d. siųsti Stud. At-kų talikską akciją.
S-gos Centro V-bos adresu: Olandijoje, kur susieina Bel- 
680 Bushwkk Avė., Brooklyn gijos, Vokietijos ir Olandijos 
21, N. Y. \ senos, jaunimo aukomis buvo

pastatyta kopfyčia su Merge
lės Marijos statula.

Portugalijoje rugpjūčio mėn. 
rengiama didele jaunimo vadų 
stovykla, kur bus pasirengia
ma jaunimo kongresui, kuris

Dalyvavimas rinkimuose y- 
ra ne tik mūsų privilegija, bet 
ir pareiga. Už ką savo baisą a- 
tsduostme, yra kiekvieno pri
vatus reikalas, tariau rhdd- 
muose tarime dalyvauti risti 
Tie^ kurie pirmiau pabalsuos, 
tegu paragina nerangtuostas, Kashdaifią MotaieMų At£ų| 
Tto piibtartme savo Sąjungos CV pirmininkam, bm-
nmg susipratimą, kurtao turi Mtt Cmcagoje sąjungos reaca» 
pasnymeo ssKvienM.
studentas. Taigi, nepamHki- Vyt. Gyfys, Lieti Studentų

Jtitas Juodelė, Studentų šal
pos Fondo valdybos narys, pa
žangiai reiškiat mectaunkos 
stucūjoše Illinois un-te.

Asg SabaSbrarims, žvelgiąs 
elektra - inžinerijos mokslus 
St. Louis Un-te; dcaito paskai
tas fcftatauąains. Kartu su 
Vyt. Vygantu, HHnois Uh-to 
Graduate Kolegijos studentu,

ratui ir. karta dėsto matemati
ką. Jis aktyviai dalyvauja'ir 
amerikiečių visuomeninėje 
veikloje.

Ueti Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba yra išsiuntine- 
jusi anketas lietuviams studen
tams. Anketoje liečia studento 
ssmtykius su lietuviškąja spau
da. Surinkus anketos davinius, 
kartu norima geriau susipa
žinti su studento padėtimi. 
Centro valdyba prašo studen
tus anketas kiek galmt tiksliau 
užpildyti.

V. Zasčiurinskas, nors tik 14 
metų, bet gabiausias Victor 
School of Muric New Havene, 
Conn., mokinys, suorganizavo bus pašventinta čkaugovės vė- 
ten akordeonistų būrį —j or- Sava, kuriai projektą padarė 
kestrą... dail. K. Varnelis.

būdamas, dažniausiai ir grie
biasi anglų ks^ŠlOS, kan, žino- 
ma, lietuvybei nepasitamauja.

Šituo atveju drįstu pakaltin
ti mūsų intelektualus. Jie per 
penkeris metus šioje šalyje ne
pajėgė parašyti- terminologijos 
žodyno'ar vadovėlio. Turime 
profesorių, kurie dėsto šio 
krašto aukštosiose mokyklose, 
yra buvusių mokytojų, kafiš- 
ninkų ir kitų mokslo žmonių, 
kurie jau spėjo susipažinti su 
šio krašto mokslo įstaigomis. 
Jie jau būtų pajėgus pagelbėti 
šiam reikale studentams. Jei 
dar ne vėlu, ar nevertėtų įdėti 
į Lietuv. Enciklopediją terminų 
vertimus. Bus tikrai juokinga 
ir gėda ,kad, grįžus į Lietuvą, 
dabartinis jaimimas nemokės 
savo profesinio dalyko išaiškin
ti lietuviškai Padėtis šiuo at
žvilgiu yra tikrai kritiška, rei
kėtų skutaos pagalbos.

- Stovyklautojai dažnai iške
liauja, ypač jie mėgsta svečiuo
tis Kordobos mieste, kur gy
vena daugiau lietuvių. Ten jie 
nuvyksta ir su savo parengi
mais. — k.

Ateis naktis ant jūros kranto parymoti 
Ir savo skundą kranto smiltims išsakyti. 
Apgsabs skara žvaigždėtą jūros plotį, 
Uždraus ir mano sielvartą mažytį.

Atoslūgio banga išplauks į jūrą, 
Naktis nuo kranto slinks tolyn į žemę. 
Klausysiuosi, kaip bangos laimę buria, 
Ir patikėsiu, kad jos laimę lemia.

Ir taip kas vakaras ateis naktis rymoti, 
Ir ta^ kas vakaras ašai si&kshi naktį 
Pasižiūrėt, kaip nepaliauja bangos moti 
Ir kaip į krantą stengiasi patekti.

Tada, kai bangos grįš atgal į jūrą 
Ir kai naktis nusėlins saulei keliant, 
Nuteauksia ašarą, kaip jūros vandens sūrią, 
Ir grįšiu, kaip banga, į savo kelią.

Putname Nek. Pr. vienuoly
no bendrabutyje jau registruo
jamos mergaites kitiems moks
lo metams. Bendrabučio gy
ventojos lanko mokyklas Put
name, o bendrabutyje gyvena 
ir gauna lituanistinį lavini
mą.

Atvykusios mergaitės, tuoj 
pradėjo siūti lėles. Jomis ne
žaidė, bet jas sustatė pirmaja
me lietuviškame muziejuje prie 
Calamuchitos ežero. Mergaitės 
surengė ir Vasario 16 minėji
mą. Tą dieną stovyklautojų vi
loje buvo pešventinta koplytėlė 
ir atidarytas muziejus. Į pro
gramą ,kurią surengė stovyk
lautojos mergaitės, suvažiavo 
apylinkės lietuviai ir pasidžiau
gė tautiniais šokiais bei daino
mis. ,

Toronte prie Naujosios Pri
sikėlimo parapijos tėvai pran
ciškonai suorganizavo čia gi
musių jaunimo klubą, į kurį į- 
sirašė 40 narių. Dauguma jų 
dar kalba silpnai lietuviškai.

Putnamo studentės ateitinin
kės savo kuopos šventę rengia 
gegužės 30 d. šventės proga

Šiuo metu JAV yra per 500 
lietuvių studentų. Tai gražus 
skaičius^ kuris ne vieną Įnra- 
džtagina, kad grįždami tėviš
kėj parvažiuosime ne dvasios 
elgėtos.

Nors tai skaičius ir nema
žas, tačiau vistik kyla susirū- 
pmimas. Studentai kaip organi- 
nota grapė ifių dtaų Betariu 
visuomenėje.yra mažai dar pa
stebimi, da nėra stadratijos, e 
tik stadentai!

Džiugu, jog Lietuvių Stur 
dentų Sąjunga pradeda vis gi- 
&u skverbtis į visuomeninį 
gyvenimą, tuo pabrėždama lie
tuvio studentų gyvumą, kuriuo 
taip pasižymėjo neprfclauso- 
mos Lietuvos studijuojąs jau
nimas. Tiesa, turime jaunimo 
organizacijų, kurios labai gra
žiai reiškiasi visuomenėje, ta
riau jos neapjungia visos stu
dentijos. Apie jas kalbėdami, 
todėl ir negalime sakyti, kad 
tai visa lietuviškoj, mokslus 
einanti jaunuomenė. Neabejo
jame, kad greitoje ateityje 
Lietuvių Studentų Sąjįmga taps 
vienu iš tų švyturių, ktrie pa
dės formuoti gyvenimą. Juk 
studentija visais laikais ir vi
sur buvo tas naujų minčių šal
tinis bei skleidėjas.

Kalbant apie atskirą stu
dentą, galima daug kas pasa
kyti. Jis skirtingas nuo studen
to laisvoje Lietuvoje ir nuo 
tremties dienų Vokietijoje.

Taip, jis toks ir turi būti,
Romoje gruodžio 1 ir 8 d.d. 

šaukiamas tarptautinis katali
kiškojo jaunimo kongresąs. 
Bus atstovaujami visi kraštai, 
kurie priklauso Tarptautinio 
Kat Jaunimo Sąjūdžiui šiam 
kongresui pramatyta programa 
tik provizorinė, šiuo metu va
dovybė kreipėsi į daugel tautų, 
kad jos pasiūlytų, kokius klau
simus reikia įtraukti, kad 
apjungtų visus katalikiško jau
nimo interesus.

Austrijoje vargais. negalais 
pasisekė įkurti Tautinį Austrų 
Jaunimo Komitetą, kuris ap
jungia visas jaunimo organiza
cijas. -

Prancūzijoje jaunimo tarpe 
buvo plačiai diskutuotas klau-

Dėl techniškų kliūčių kiek kalbą; supažindiname su nau- 
susivėlinęs “Atdties” žurnalo jąją Moksleivių S-gos Centro 
kovo mėnesio nr. praeitą sa^ 
vartę jau išsiuntinėtas. Jo tu
rinyje randame {datų Ateiti
ninkų Federacijos Vyr. Valdy
bos laišką ■ kmgreso reikalu. 
Laiške iškeliami ir išry^dna- 
mi svarbieji kongreso motyvai 
— Šventieji Marijos metai, Pi
jaus X kanonizacija, spaudos 
atgavimo sukaktis. Toliau ra
šo Alfa Sušinskas — Apie ro
pojantį vyrą, Alė Nakaitė — 
Draugystė; St. Barzdukas apie

IONE DUGGER, duktė Mrs. 
Dųgger Garnett, negrės; kuri 
1952 m. tavu pripufinta pirmąja

Atkelta iš 3 psL 
pymą”, kurį mes kas šeštadie
nį vykdome, pamatysi, pradė
sime ir mes juos vytis.

Grįžom vakare su ryšuliais 
ir pundeūais. Taip musų spinta 
padidėjo naujais eksponatais— 
seniai išsvajotais feškelMs. T& 
man labai knietėjo ant spintos 
durų užrašyti “For Sale" fr 
vMcą pBKkKrti uz sostinę, su* 

ę—r - rapMiafcyiftii TjnzYpjcrpę i 3, - owTn.

M kfto Mtadfe-

Šios iškeltos mintys tegu
nesą šiek tiek šviesos į stu-B
dentijos ir visuomenės santy- "
kilK Rūtii nudrau išgirsti ir Naujoji MokatoMų A-kv C. Valdyba. H kairia deSinSn: Viktoras Palubinskas, 

7® Arvydas Carzdukes, LaimutS leSr^antaite, pirm. Algirdas Kasulaitis, Elvyra

Iki šiol lietuviškas jaunimas 
neturėjo progos ten nuvykti ir 
atostogauti. Praeitų metų ga
le Stankūnai padovanojo vilą 
lietuviškam jaunimui.

Taip nuo šių metų pradžios 
ten pakaitom atostogauja jau
nimas. Sausio mėnesi vilą už
gulė berniukai, vasario mėn.— 
mergaitės.

Aplmkimia graži Stovyk
lautojai daug sportuoja, mau
dosi, mokosi lituanistikos.



REKOLEKCIJOS, TEATRAS IR SPORTO ŽAIDYNES TUO PAČIU METU

NORWOOD, MASS.

Kadangi Detroite apstu tuš
čių savaitgalių^ tai nevertėtų, 
ateityje sukrauti per daug, kaip 
šį kartą pasitaikė. Nors detroi- 
tiečiai ir šį kartą nenusiminė 
ir visus tris “zuikius” stengė
si iš karto nušauti.

. Kitas lietuvis veikėjas, iš ka
talikų tarpo,, pritapęs prie tau
tininkų sandariečių ir socialis
tų, vargsta norėdamas sutai
kyti katalikus su kitų srovių 
lietuviais. Pastangos girtinos, 
bet, man rodos, tuščios ir ne
reikalingos, nes katalikai neblo
giausiai su kitais sutaria ir be 
tarpininkų. Dirba vieni ir kiti, 
kaip kurie išmano, ir gerai iš
eina. To gi tarpininko jau kele- 
rių metų triūso vaisių nesima
to — dar nei vieno iš kitų tar
po j bažnyčią neatsuko. Maty
ti, per daug savimi tebepasiti
ki, bet mūsų kolonijos lietuvių

gerai dar nepažįsta. Jie yra 
skirtingi nuo kitų kolonijų.

Mari kartą teko išsišnekėti 
su vienu kataliku bruzdelninku 
iš Bostono. Aš jo paklausiau, 
kokie ten yra santykiai tarp 
atskirą srovių žmonių, ar už
eina kada į bažnyčią tie, kurie 
nepriklauso katalikiškom drau
gijom? Man atsakė, kad santy
kiai neprasčiausi, o 4 bažnyčią 
irgi užsuka, kai gatvėje lyja ar 
šalta. Pagalvojau, jog vis ge
riau negu pas mus. čia tauti
ninkas sandarietis geriau gat
vėje sušlaps ar sušals, bet baž
nyčios slenksčio neperžengs. 
Vis dėlto anam tarpininkui pa
tarčiau dėl to nenusiminti: jei 
kitų ir neatvėstų į "kelią, tai 
būtų jau gerai, kad kiti jo pa

kol visą 100 svečių priglaudė. 
Juos daug geriau paminėtume, 
jei būtų susipratę išleisti nors 
mažą žaidynių programėlę. Tas 
būtų palengvinę sekti ir geriau 
susipažinti su sportininkais. 
Sportininkus parėmė LB Det
roito apylinkė ir Baltijos melio- 
dijų radijo klubas, nupirkdami 
po pergalės žymenį.

Vyrų krepšinį laimėjo Lrtua- 
nica, vytų tinklinį Perkūnas, 
moterų tinklinį Gintaras ir jau
nių krepšinį Gintaras taip pat. 
Tokio dydžio žaidynių Detroi
te dar nebuvo buvę. Reikia ti
kėtis Jcad visuomenės susido
mėjimas sportu augs.

• StuttgMto, Vokietijoje, 
vargo mokyklą lanko 10 mokK 
nių. Mokyklą remia ctriragM| 
čių lietuvių būrelis, vadovauja
mas K. Pimpienės. d

•Foskutiniis kovo savaitgalis 
b- vo tikrai pe* tirštai. Dar ne- 
t žsibaigė kovo 21 prasidėjusios 
rekolekcijos, o jau įcelių vieto
vių jaunimaas sporto varžybas 
rr.adėjo. Vos toms įpusėjus, iš 
Ch:cagos lie’ jviu teatras pra- 
bi’o

turėtų 
kviesti kitų miestų meninin
kus. -

Suprantama, kad gyvenant 
krašte, kur vyksta ne tautinio 
stiprėjimo, bet nutautimo 
vyksmas, pavardžių atiietuvi- 
nūnas nebus populiarus daly
kas. Bus nemaža tokių, kurie 
gins ne tik suslavintas pavar
des, bet ras ir šimtus argu
mentų pavardėms suameriko- 
ninti. Bet tai neatleidžią mus 
nuo pareigos prismūnti kebą, 
kurį buvo pasirinkę Maironiai, 
Vydūnai, Pūtviai, Nagiai ir ki
ti susipratę patriotai, prisimin
ti tiesą, kad puoštis svetknom 
plunksnom, kad ir seniai pas- 
kotintom, nėra jau taip labai 
gražu ir garbinga.

prieš juos išėjo — atskyrė 
nuo svetainės, kur komunistai 
turėjo savo lizdą susiviję. Man 
tik neaišku, dėl ko neseniai 
Papartis rašė “Darbinmke”, 
kad tik paklydėliai, komunistų 
sekėjai ir rėmėjai,-netekę pa
stogės, o ne patys komunistai, 
kurių čia yra dar pakankamai. 
Kaip toliau bus, laikas paro
dys. Vis dėltp reikia pasi
džiaugti bent tuo, kas padary
ta, nes jau seniai reikėjo tai 
atlikti.

gal nusaldino gimnazistus bei 
pasaržino jauną vyrą, tačiau 
bendras vaizdas buvo geras. 
Protarpiais klausytoją nervino 
bloga salės akustika, o gal ir 
kai kurių aktorių nepergeriau
sia tarsena. Vis dėl to neturėjo 
žiūrovai įsiterpti skatindami— 
garsiau, garsiau. Dalis žiūrovų 
buvo per “žali” pajusti tragiš
kas vietas if per daug švaistėsi 
delnais.

> Po vaidinimo aktoriai buvo 
“įrikiuorti” paskutiniam apžiū
rėjimui. Tur būt. nereikalingai, 
nes pagrindinis, veikėjas nebe
sulaukė sveikintojo kalbos ga
lo ,anei rožės ružavos, kurią 
kiekvienam segė. Rengėjų var
du kalbėjęs Motuzas ir St. Pil
ka (ačiū jiems!) labai trumpai 

Stasys Pilka atvežė iš Chica- bylojo. P i :
gos A. Škėmos vaidinimą ?V>e- . gis Spektaklis parodė;
nas ir kiti.” Dėl jo pernai ke- geri dalykai ir be kugelio, be 
lėtas rašytojų gerokai rašalu alaus, be šokių sutraukia. už- 
pasitaškė. Būta dėl ko. Turi- tektinai detroitiečių. Rengėjai 
nys, ypač tremtiniams, dar ga- turėtų atsiminti ir dažniau 
na netolimi prisimimai —1941 
metų išvežimo naktis. Veikalo 
forma nauja. Režisorius Pilka

Beveik kiekviename “Dar
bininko” numeryje užtinkame 
žinučių ir mūsų nedidelės lie
tuvių kolonijos. Jose dažniau
sia suminimas lietuvių katalikų 
veikimas. Tai yra gerai, bet 
aš rašysiu apie ką kitą.

Kas tas žinias skaito, gali 
susidaryti nuomonę, kad mūsų 
mieste nėra kitokių srovių, 
kaip tik katalikų. Priešingai, 
yra ir tautininkų sandariečių, 
socialistų ir komunistų. Yra ir 
jų bendra svetainė, statyta jau 
prieš daugelį metų. Statant tą 
“Stalino svetainę”, daugiausia 
darbavosi socialistai, kurie 
Nonvoodo lietuviam skelbė, kad 
tai būsiąs namas, skirtas ap- 
švietos, kultūros, mokslo ir 
sporto reikalam. Deja, ne taip 
įvyko, kaip buvo svajota. Iš 
to “garsaus namo” pasidarė pa
prastas saliūnas, kur žmonės 
suseina, pagirkšnoja, pakortuo- 
ja—ir baigta. Tokių “svetai
nių” netrūksta ir kituose mies
tuose. Lietuvoje -žmonės jas 
vadindavo tiesiai karčiamomis.

Seniau tą svetainę valdė so
cialistai, bet paskui užvaldė ko- 
munistaai. Kadangi dabar šen. 
McCarthy visoje šalyje komu
nistus gaudo, tai ir Nonvoode 
vienas lietuvis veikėjas drąsiau

11 vai vakaro buvo tinklinio 
ir krepšinio rungtynės, o sek
madienį tęsėsi nuo 1 vai. iki 8 
v.v. Dalyvavo šios komandos: 
Gintaras (vyraį, jauniai ir mo
terys), Perkūnas (tas pats), 
žaibas (tas pats), Kovas (vy
rai) ir Lituanica (vyrai).

Ne specialisto, o tik žiūrovo, 
ir tai tespejusio dalį matyti, a- 
kimis žiūrint, noriu vertinti 
mūsų sportuojantį jaunimą. Jis 
gražus, tvarkingas, beveik visų 
puikios aprangos. Jei aikštėje 

jei teisėjas, 
‘aklą” daugiau 

gerbtų, būtų dar mieliau. Vie
nas kitas angliškas žodis nu-

Šv. Antano bažnyčioje re
kolekcijas vedė T. J. Vaišnys, 
SJ. iš Chicagos. Nuosekliai aiš
kindamas tikėjimo tiesas, dau
giau veikdamas klausytojo 
protą nei širdį, jis daugelį pa
šaukė naujam gyvenimui. Ne
pamiršdamas didžiosios Dievo būtų “tylesnis” 
dovanos — tautybės, jis kvietė nors kartais ir 
lietuvius taisyti tarpusavio 
santykius. Įsidėmėtina jo min
tis: “Nežiūrėk kas kokį kultu- girstas yra .pateisintinas, nes 
rinį parengimą ruošia, bet žiū- keliose komandose žaidė ir jau 
rėk, ką ruošią,, ką žada paro- čia gimę ketintos kartos lietu- 
dyti.” viukai. O tai jau sveikintina.

Sporte mažiau, o gal ir visai 
“kartų” skirtumo nejaučia. 
Žiūrovai gina skaudžiai pergy
veno detrotiečių Kovo prakti

nio kongreso reikalais. . 
darytas smtrikiiįt koųgrėscrj^m 

nas, numatyti visi IrnĮbMąfrM 
įvairioms komisijoms duotflM 
instrukcijos.

• Lietuvis — anglų gimnazfe^ 
jos kapitonas. Bradforde, An*J 
glijoje, St Brede’s anglų gisO 
nazijos paskutiniosios kJasėgS 
auklėtinis Algis Šukys, yra pą|| 
skirtas tos gimnazijos kapitonė 
nu. šitokioms pareigoms sĮHI 
mmi ypatingų-gabumų ir gęO 
riausiai savo laikysena utsheS 
komendavę mokiniai. Ofida^l 
liuose gimnazijos pasirodymuė-| 
se mokyklų kapitonai atstovau-^ 
ja ir kalba visos gimnazijos^ 
auklėtinių vardu Vienas tur->^ 
tingas anglas žada visų gkMl 
nazijų kapitonus nuvežti 
savaičių atstogų į Kanadą.

• Kun. Antanas VaMta,/* 
buvęs Kordobos lietuvių kape-1 
lionas Argentinoje, prieš kurįj 
laiką atvykęs į JAV, Portlan-^ 
do vyskupijos paskirtos, rimo- Vį 
je berniukų kolegijoje dėsto 
religiją ir lotynų kalbą. Vėliau^ 
jam teks perimti ir ispanų kaf g 
bos pamokas.

• Brocktono ateitininkai šen- ; 
draugiai būsimam ateitininkų1 
kongresui paaukojo 28 doL ‘S

• Kordoboje, Argentinoje, | 
naujieji lietuviai ateiviai darėsi 
didelę pažangą. Dr. A. Zotovas- 
jau kelinti metai dirba vietos^ 
ligoninėje ir įsigijo namus, Dr.’j 
J. Kuncaitis ir prof. Vyt Stau- S 
gaitis taip pat statosi nasmis.

• Jonas Žadeikis, Lieti 
nisterio brolis WashingtQBę^ 
miręs kovo 27 d. Providence J 
ligoninėje po sunkios veSo^jO- 
peracijos, kovo 30 d. buvo pa- 
laidotas Mt. Oiivet kapinėse , 
Washingtone. Gimė jis 1889 
m. birželio 20 d. PareŠkėSo s 
jąaerjtipo^, Varnių valsč. 1905 
m. revoliucijos metais tarnavo 
rusų kariuomenėje; baigęs Sau-\ 
lės kursus Vilniuje, iki I pas., 
karo mokytojavo Plateliuose/ 
Dalyvavo I pasauliniame kare, 4 
ir Lietuvos laisvės kavose. Vė- 
liau baigė Žemės Ūkio Akade
mijoje Dotnuvoje m^kmhd^** į 
tęs mokslus, tarnavo Kretm-'/ 
gos urėtojoje, Plungės giriniu-/ 
ki joje, Panevėžio urėdijoje, pa*^ 
skutimas metais Lietuvoje'bu-į; 
vo Tauragės urėdu.. J Ameri*'^ 
ką atvyko kaip tremtinys 1949 ' 
m. ir dirbo Washingtone linmB- 
culata Senrinary ūkio srityje: /i

• Jonas jMŠnskas, kilęs if J 
Telšių, 27 metų, AustrafijojĄ^- 
bedirbdamas vienoje elektras/ 
bendrovėje prie insteliadjos 
Luvo nutrenktas stiprios etekt/| 
ros srovės.

ta. Jie žino, kad tarų reikia ".!■< KbraBį negu TMafreri- 
nemaža tautinės savigarbos, ir Slaviškos
kad reikia žmogaus, kuris gK- galūnės mriBar. ir
lėtų pasakyti: nė tiek svarbu, Pan. yra tiek ryški slaviškų pa- 

protėviai vadinosi, vardžių charakteristika, kad 
kiek tai, kas yra sava, lietu-' M gročiau krinta į akis, negu

^Lietuvos Vyčię Radijo Programa
TrimOoeM » WWA, IMS kyl«cyeie»

KIEKVIENA SEKMADIENI — noo 1^30 iki 2X» v*L M norite 
Boję radijo programoje.dkęMM kreipkite* adresu: 

■NKanercaaKtANu .wtoa

pėhmaidsa kapotmos slaviškos 
pavardžių uodegos. Ir ria, žino
ma, nėra jokio skirtumo, ar ta 
slaviška galūnė atsirado 16- 
me, ar 20-me amžiuje.

Dr. J. Januškevičius mano, 
kad pavardės kaip Bartkevi
čius, Paulavičius, žinomos Ky
bartuose jau 16-me amžiuje, 
negalėjo atsirasti dėl lenkų į- 
takos, nes Kybartai tada dar

Jau pasirodė spaudoje 
VuatoB GumreaeH ksygra fieturiBom vertintas 

Don Kamilians Mažasis Pasaulis
Vertė A. SabaHamkas .<24 pu SJL50

Si knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido- 
mėįmo. Savo įdomiu ir linksmu turiniu ras susidomėjimo 
ir liėtaviuoee. Gaunama:

darkininkas
BraMek Avė. BraaMyn 21, N. Y.

Nuo žilos senovės dafoa į 
buvo ir tebėra neatskiria-; 
ma lietuvio palydovė, n»«; 
mintoja, gražesnių pasat&t; 
nešėja, vargo lengvintoją. F; 
lietuvišką dainą mūsų tao-; 
liai ir sesės, mūsų žSos mo-' 
tušės sukrovė savo vargus, < 
džiaugsmus, atsiminimus ir i 
svajones... Lietuvis dainavo, i 
dainuoja ir dainuos, kur jis! 
bebūtų. Kad nepamirštumei < 
gražiųjų musų liaudiesjtai-! 
nų, kad jų išmokytume! irj 
savąjį jaunimą, būtM įsi
gyk DAINŲ KNY(2Xę:» j

6Vai leki te dainos9

Sportininkai kovo 27 iš ryto 
į Holy Redeemer parapijos sa
lę susirinko iš Clevelando, Chi
cagos, Urbanos ir Detroito, mėjimus. 
Šeštadienį nuo 10 vai. ryto iki Rengėjai turėjo daug vargo,

Čia ir yra visa sunkenybė. 
Ją gerai žino ir Lietuvoje ži
nojo visi tie, kurie sugadintų 
pavardžių reikalu rūpinosi. 
Kaų> dabar dr. J. Januškevi
čius, taip ir tada daugelis kal
bėjo: kaip aš galiu išsižadėti 
pavardės, - kurią mano tėvai 

' protėviai nešiojo? Tai yra psi
chologinė sunkenybė.

Psichologija moko,' kad į 
daugelį dalykų galima įprasti. 
Net sakomą: kad įprotis yra 
antra prigimtis. Įprantama ne 
tik į savus, bet ir į svetimus 
dalykus: į svetimas kalbas, į 
svetimus papročius, į svetimą 
kultūrą, į svetimą tautybę, net 
religiją. Įprantama taip, kad 
svetima pasidaro net geriau, 
graižiau, garbingiau, negu sa
va. štai mūsų bajorija taip į- 
prato ir susigyveno su lenkų 
kultūra, kad jai pasidarė sava 
visa, kas lenkiška, ir svetima 
visa, kas lietuviška. Tik ne
daugelis stipraus charakterio 
bajorų pajėgė atsispirti tai sve
timybių pagundai ir išliko lie
tuvybei ištikimi.

Priprasti galima ne tik prie 
svetimų, bet ir prie aplamai 
negerų ir negražių dalykų. O 
kai įprantama ir apsiprantama, 
tada pradedama tasinti, t y. 
aiškinti, kad tai yra gera ir 

.. jgražu, nor$ tiems patiems 
žmonėms, jeigu nebūtų įpra
tę, niekiKMnet tai nebūtų gera 
ir gražu. Yra žmonių, kuriems 
yra geros ir takios jų pavar
dės, kaip Stimburys, Kraulys, 
Kiaulėnas, Paršaitis. Bizdžius, 
Šūdnagys. Geros, nes įprastos, 
iš seno paveldėtos, tačiau tie 
patys žmonės jų niekuomet

Jo je yra apie 200 dairai teks* 
tų. Kaina 51.00. Kiripkte: ;

DARBININKAS 
(MBMkiritt Ava 
Brsairty 21, N. Y. ~ į

art®?;/.-- '-J
FIUMBBCANFAnd

Ai rodo pilotą 14. F. ■>.z
Bepp K Wankegan. I1U kuris sa 

kovos lėktuvu (viršuje) leidosi i 

lėktuvneši Orinskany (vidury), bet 

jo lėktuvas užsidegė ir susprogo j 

Avi dalis (apačioje). Lakūnas laė- 

mincai liko gyvas.

Urtuvoje pastaraisiais nepri
klausomybės metais buvo su
daryta net speciali pavardžių 
atlietuvinimo komisija, kuri 
■teikė patarimus visiems, kurie 
norėjo savo pavardes sutvarky
ti. Daugelis tais patarimais 
pasinaudojo ir savo pavardes 
sutvarkė. Bendra visuomenės 
nuomonė buvo, kad pavardės 
atiietuvintinos, nors ir be prie
vartos. Būdinga, kad Lenkijoj, 
buvo pasirodę spaudoj straips
nių, kritikuojančių tą lietuvių 
sumanymą. Kodėl lenkams tai 
nepatiko, aiškinti nereikia. Su
lenkintose pavardėse jiems ma
lonu matyti bent unijos liku
čius.

Komisija siūlė pavardes at
lietuvinti tokiu būdu, kaip 
mano aname štrapsny buvo 
aprašyta. Vienoms pavardėms 
siūlyta pakeisti tik svetimas 
galūnes, nes šaknis sava, pvz. 
žainska-s Gnževičius, Balsevi
čius; čia priklauso pavardės, 
kurių‘šaknį sudaro krikščioniš
kas vardas, nes. tų vardų mes 
nebelaikome svetimais, pvz. 
Petrauskas, Adomavičius ir 
kt. Iš šių pąvardžių turime 
Žilių, Galvą, Gražraną, Balsį, 
Petraitį, Adomaitį, Adomėną, 
Adomonį ir pan. Kitų gi pa
vardžių ir pačių šaknų sve
timumas tiek ryškus, kad ne
galima pasitenkinti tik galūnių 
pakeitimu, pvz. Zajančkausko, 
Vrubfiausko, Šidlausko nepa- 
keisi Zajančkaičfa, Vrubičnu 
ar šidkraia. Tik šiuo atveju nė
ra būtina atsilietuvinti į Kiškį, 
žvirblį ar Ylą. Bet kuriuo at
veju galima pasirinkti ir vi
sai naują pavardę. Komisija
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Rižariha Marcinkevičius, uo
lus moksleivi*, visų mėgiamas 
ir mylimas, akordeonistes, ste
bėtinai visų parengimams ir 
repeticijoms paslaugus ir vis 
suspėjąs.

Laisvė kovo 31 pasisakė, kad 
g komunistuojančios LDS, ku
ri yra įtraukta į priešvalstybi
nių organizacijų sąrašą, “kai 
kurie nariai pabūgę iš jo pasi
traukė.”

Moterys, pfadgai ir pyragai
Kovo 25 (L,Kat Moterų 69 

kuopai neblogai pavyko MSite- 
ry Wirist, bet ypač nusisekė 
kovo 28 d. Moterų Soc. klubui 
šaunus parengimas. Abu, žinia, 
su vaišėms - pyragais ir kavu
te. Abiejų parengimų pelnas— 
parapijai z

ryje, buvo N. Anglijos sodalie- 
čhj šv. Valanda. Dalyvavo 
daug mergaičių ir jos. gražiai 
giedojo. B mūsų parapijos -su 
savo dvasios vadu kun. Albinu 
Janiūnu buvo nuvykusios: 
Paulina Rimaitė, pirmininkė; 
Anne Fyfe, Marijona Rimaitė, 
Darata ir Joana Jurkevičiūtės, 
Darata Gulezian, Julijona ir 
Alice Kilkauskftitės, Ona Mar
cinkevičiūtė, Eleanora Juknevt 
čiūtė, Marijona Ulanavičiūtė, 
Joana Bingelaitė, Caro! Moss, 
Marijona Pilypaitė, ir Irena 
Baužaitė, Albertas Kriaučiū
nas, Vytautas Mockevičius ir 
,Darata Jurkevičiūtė padėjo 
nuvežti sodalietes į metinę jų 
šv. Valandą Woreestery, Mass.

Povilas

Joje šis didysis mūsų mintytojas giliai, -įdomiai ir 
visiems suprantamai gvildena šv. Pranciškaus 

gyvenimo reikšmę ir palikimą žmonijai. »

K Prieš menesį “Darbininke” 
buvo ilgesnis straipsnis apie

& - VI Pūtvj . Putvtaskį, Lietuvos 

gh, šaulių Sąjungos steigėją, jo 
25 metų mirties sukaktuvių 

. /PTOgA. Manau, kad “Darbinin- 
ko” skaitytojams bus dar įdo- 
mu, kaip tasai buvęs Lietuvos 
dvarininkas, priklausęs sena- 

* jam bajorų luomui, santykiavo 
< -su darbininkais ir savo dvaro 
t taniais. Apie tai papasakojo iš 

: savo prisiminimų Juosas Gem-
batas, 67 metų kresnas že- 

gyvenąs Stoughton, 
Mikas

Pamaldos aš Lietau* Sodatietis tavo Woreėateryje
Meldėmės už Lietuvą ir pa- Kovo 28, sekmadienį, šv. KA- 

saulio taiką, sulaukę Marijos zinaao bažnyčioje, Worceste- 
Nekakriausios širdies statulos, 
kuri sutikta procesijas, daly
vaujant parapijos kunigam, 
mišių tarnautojam ir dideliam 
būriui parapiečtų, o kitą dieną 
(kovo 12) išlydėta į Camb- 
ridge Sėtuvių parapiją. Mari
jos statulą nešė: K. Jozokas, J. 
Skersys, A. Dovainis, B. Jan
kauskas, Pr. Bruzgulis, F. 
Bruzgulis, W. Brūzgulis ir J. 
OiKŪters. Į Cambridge lydėjo 
Albinas Jozokas ir prel. Pr. 
Juras.

Pamaldų metu Lavvrence a- 
titinkamus pamokslus sakė 
kun. V. Paulauskas. žmonės 
karštai meldėsi už Lietuvos iš
laisvinimą bei pasaulio taiką ir 
aukojosi Marijos Nekalčiausiai 
Širdžiai.

• — Labai paprastai, —- atsa
kė man žemaičiuodamas. — 
Mano brolis Antanas Gembutas 
tarnavo pas p. Putvinskį už 
bernioką, o tėvui mirus, tris 
metus buvo jo kumetis; sesuo 
buvo milžėja, o aš pats pra
džioje dvejetą metų tarnavau 
pas jo švogerį daktarą Gruzdį, 
o paskui, ruošdamasis vykti į 
Ameriką, gerą pusmetį buvau 
jo darbininku ir gyvenau pas 
brolį. Putvinskis tada turėjo 
tris dvarus: Gražiškius, Palen- 
drę ir šilopavežupį. Visi jie 
buvo Kelmės parapijoje. Vla
dislovas Putvinskis gyveno ši- 
kipavėžupio dvare, kuris yra 
12 verstų nuo Šaukėnų ir 12 
verstų nuo Kelmės.

— Kokio ūgio buvo, kaip 
tas ponas atrodė?

—- Putvinskis buvo žemo il
gio, geltonais ūsais, trumpažiū- 
ris, dėl to nešiojo akuliorius.

— Kokius rūbus dėvėjo?
x — Rūbus dėvėjo amerikoniš

kus (aš supratau, kad gerai 
pasiūtus, pirktinius), o avėjo 

- auliniais batais. Jis buvo labai 
priešingas carui...

— Palauk, tėvai, — per
traukiau jo kalbą, — pirma pa
pasakok apie jį patį: kaip ūki
ninkavo, kaip elgėsi su darbi
ninkais, o vėliau prieisime ir 
prie kitų dalykų. Ar jis buvo 
vedęs?

— Yes. Vedęs buvo Marijo
ną, daktaro Gruzdžio seserį. 
Turėjo tada tris vaikus: Stasiu
ką—-7, Anę—5 ir Stefą — 3

• Reivydss Liudas, prieš ku
rį laiką atidaręs Brocktone 
maišto krautuvę, kartu pereina 
ir į oficialų foto biznį.

• Waterburio teatras, kurį 
globoja vietos ateitininką!, šie
met švenčia 5 metų sukaktį*

Liūtas Grūdus, Lietuvių 
Studentų Sąjungos CV narys 
lankėsi Detroito Studentų S- 
gos skyriaus susirinkime. Ten 
pat dalyvavo Vytautas Vygan
tas i* Urbaaos, vienas B Lie
tuvių Studentų Sąjungos met
raščio redaktorių, ir kalbėjo 
metraščio reikalais.

metų. Jo 'veikai nemėgo, kai 
kas nors pašaukdavo “ponaiti, 
panike”. Stasiukas atsakydavo: 
“aš būsiu •darbininkas”, atseit 
demokratas, prielankus darbi
ninkams. Vaikai buvo mokomi 
prancūziškai ir kitaip, tik ne 
lenkiškai. Putvinskis sakydavo: 
“vaikus namie reikia mokyti 
lietuviškai, o lenkiškai ir rusiš
kai jie išmoks belankydami 
mokyklą”. Labai dažnai jis at
sakydavo: “aš nemoku pols- 
kai”, kai sužinodavo, kad jį 
užkalbinęs yra lietuvis ir mo
ka lietuviškai. Nelaikė nė vieno 
temo lenko ar. ruskio. Nemėgo, 
jei kas siekė jam ranką bu
čiuoti, kaip tada buvo mada. O 
sykį net viešai gėdą padarė. 
Atvažiavęs rudens metu pirk
lys, matyt, norėdamas padaryti 
gerą biznį, siekė jam ranką pa
bučiuoti Putvinskis tarė: “tai 
ką, gal nori man ranką paga
dinti...” "

— O kuo pats ponas važinė-

A£ PAŽINAU PUTVINSKĮ....

Patyręs, kad J. Gembutas, 
gyvenąs Morton Sq„ prieš 40 
metų atvyko Amerikon iš VI. 
Pūtvio dvaro, susiradau jį, iš
sišnekėjau ir pradėjau klausi
nėti:

— Sakote, pažinote poną 
Putvinskį? Kur ta pažintis už-

— Arkliais, žinia, tada “ka
rų” nebuvo. Putvinskiai mėgo 
arklius. Turėjo tris gražius 
staininius. Vyrams nevalia bu
vo turėti botago. Jei pamaty
davo su botagu, tai atleisdavo 
iš darbo. Rudenį, kai veždavom 
grūdus parduot}, ' tai jis pats* 
nulipdavo nuo vežimo, kai pri- 
važiuodavom įkalnę, arba bū
davo šlapias kelias; gailėjosi 
artelių. Ponia mėgdavo pati 
važnyčioti, mėgdavo pasivaži
nėti. . Sykį, važiuodama per 
Varvalių kaimą Kelmės parapi
joje, privažiavo ežerą ir norėjo 
arklius pagirdyti. Moterys ne
toliese nuo tos vietos plovė (Da
bužius ir viena jų suplasnavo 
jais. Arkliai pasibaidė. Važia
vusius išvertė į vandenį ir, lau
žydami tvoras, pabėgo. Vos- 
vaiko nesumindė. Vežimą taip 
ir sudaužė. “Del fonės” jis lai
kė dar iš tėvų tėvų paliktą 
gražią karietą, bet pats nemėg
davo ja važiuoti. Pas kaimynus 
ar į turgų jis važiuodavo dro- 
binomis, pridėtomis šiaudų. Kai 
nuvažiuodavo pas kaimyną ir 
pribarstydavo švariai nušluotą 
kiemą, tai kaimynai 1 keikda
vo ir “chamu” vadindavo.

— O kas buvo tie kannynai?

— Gi kiti ponai, sulenkėję, o 
"chamais” jie vadindavo pras
čiokus, nedvarminkūs. Putvins
kis turėjo tris dvarus. žemė 
toje apylinkėje buvo gera, ne

IŠLEIDO PREL. PRANCIŠKUS JURAS, 
94 BRADFORD ST, LAWRENCE, MASS. 

SPAUDĖ T. t. PRANCIŠKONŲ SPAUSTUVĖ

K. Variui buvo įnešta Hnfcos 
Vartų didžiojo altoriaus papė- 
dėn.

Nors tuo pat metu Worces- 
tery būta įvairių lietuviškų 
parengimų, tačiau Marijos sta
tulą sveflrinanfių tavo p&nu- 

kur Že- tėtė bažnyčią. Per 3 dienų pa
maldas ją lankė ne tik lietu
viai, bet kr kiti, ypač domėjosi 
vietos spaudos reporteriai ir 
fotografai. Eiritaes filmavo 
kun. J. JutkevičhK.

w vėsavo .

Geraldas Mausta, gabus 
Clasrical High School mokinys, 
yra puikus taip pat sportinin- 
kas-aGetas ir ten pat sporto 
komandų kapitonas.

Darbininkui paprastai sam
dydavo 18-30 metų. Senų ne- 
laScydavo. Vakmne, parėjus nuo 
darbo, jis dar mokino “učeni- 
jos” atseit, kariško mokslo: 
kaip šauti iš revolverio, šautu
vo, kai pavartoti šoblę (kardą). 
Pasverdavo akmenį granatos 
didumo, ir mokė kaip numes
ti; kaip gintis nuo ruskių, nuo 
arešto. - Jauniems vyrams tas 
patiko, nors kartais ir būdavo 
sunku, kai reikėjo iš ryto kel
tis. Sykį, pjaunant šieną, jis 
atvyko ir pradėjo šaudymo pa
mokas. Gal kiek ilgiau užtruko, 
tai dvaro gaspadorius užpros- 
testavo prieš laiko gaišinimą. 
Putvinskis jam atkirto: “Čia 
mano, ne tavo.”

Darbininkai dirbo noriai— 
nereikėjo priežiūros. Kai nu
matytą darbą baigdavo grei
čiau, tuomet gaudavom dieną 
kitą poilsio. Užbąigtuvių ne
keldavo. Laikas nuo laiko da
rydavo vakmruškas - pasilinks- 
minknus. Pirmiausia išeidavo 
ponas su ponia šokti, o paskui 
juos ir Viri darbininkai. Pri
darydavo daug juokų.

Vakarais leisdavo balionus, 
sakydamas, jef prisėstų gintis 
nuo rusų, reficia žinoti, kaip 
duoti žinią kitiems. Balionus 
paleisdavo su degančia žvake, o 
pats ant fisapėdo (dviračio) 
užsėdęs sekė, kur ntricris. Kar
tais pasitaikydavo nelaimių: 
balionas nukrisdavo ąnt šiaudi
nio stogo ir sudegindavo visą 
trobėsį. Putvinskis sumokėda- 
vo. '

Dartnninkmns jis mokėjo 
daugiau negu apylinkės dva
ruose. Jis net valgė prie vieno 
Stalo su diubininkais. Turėjo iš 
užsienio laikraščių jr knygų— 
noriai dafino storiSĮyti. Aš pats 

mėgdavau skaityti ir dvejus 
metus gaudavau iš jo knygų. 
Kai būdavo atneši knygą ir no
ri kitos, jis paklausdavo: “O 
ką matei tesrai. ” ; Turėdavau 
kiek papasakoti.

Laike guvėriamriką, kuri nė- 
mbkanfius skaityti mokindavo. 
Darbėlinkai ir kaimiečiai jį 
mylėdavo, Idaūsdavo patarmių.
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Matthėw P. Baltas

ėjU meškeriotojui pravartu 
moti (m žuvies ypatybes ir. 
gaudymo metodus.

Ląstos priklauso upėtakių 
Ūminės rūūd, tik fauna žymiai 
kdęsnės už upėtakius (trout), 
siekia iki 40-50 svarų ir ilgai 
gyvena. Jos turi pusiau apva
lios fonuos pelekus ir uodegą, 
žvynai sidabro-aukso spalvos 
su raudonais taškučiais, pana- ) 
šiai kaąt pas upėtakius

Lašiša yra jūrų-upių žuvis. 
Veik visą metą gyvena jūrose 
ar dideliuose ežeruose prie li
pių įtakų. Tačiau vėlybo šalto 
rudens metu ir net žiemą pra
deda kelionę aukšytn upėmis, 
kad tai sudėtų Soras. Išsiritę iš 
Serų, jaunikliai tuojau grįžta į 
jūras ar ežerus, senieji gi savo 
grįžimą kartais uždelsia ilgiau.

Tokių pasivaikščiojimų me
tu ar ir jų pastovaus gyveni
mo vietose, lašišas geriausia 
gaudyti su blizge, tačiau jas 
gaudyti su silpnais įrankiais 
negalima. Reikalinga žiūrėti,' 
kad meškerkotis, plūdė ir siū
las būtų labai stiprūs. Blizgę 
reikalinga aprūpinit geru švino 
gabalu (svorio apie 20 gra
mų), kad blizgė leistųsi į dug
ną. Užmesti blizge kiek gafint 
toliau į/deltos ar upės tėkmės 
vidurį. Užmestą meškerę vy
nioti iš lėto. Pajutus, kad 
*kanda”, gerai truktelėti, kad 
įsikirstų kabliukas. Pagauta la
bai energigai ginasi vandens 
paviršiuje, kartais iššoka virš 
vandens ar ką nors kitą daro

MIŠRŪS Conn. miesteliai — 
Z. Švitra, New Britam, Mrs. 
Romansky, Bridgeport, J. Ka
šėta, Guilford, S. Za viekas, E. 
Hartford, B. Verigo, Hartford, 
P. Steponaitis, TariffviDe, Mrs 
A. DaHrdis, Windsor, M. J. Vo
kietaitis, New Haven, J. Šatas, 
Waterbury.

MIŠRŪS Penna miesteliai — 
Mrs. O. Rumšą, Mrs. T. Stepu- 
šatis, Pittsburgh, W. Januške
vičius, Mrs. M. Barauskas, Phi- 
ladelphia, P. MžBer, Drixel Hill, 
Mrs B. Gembutienė, Easton.

WORCESTER, Mass. —Mrs 
C. Atkočius, K. Kureiša, J. 
Rukšnaitis, Mrs E. Navickienė, 
Mrs A. Kielė, Mrs. M. Pajaujie
nė, Mrs E. Tamalavage, B. 
Markevičius, A Vitkauskas.*

S. BOSTON, Mass. — Mrs P. 
Svilienė, Mrs. R. Ligmalis, Mrs 
J. šmdrienė, Mrs E. Mačienė, 
J. Brazauskas, A Baika.

CAMBRIDGE, Mass. — Mrs

VERTINGASKNYGASPo 50 c.:
BR00KLYN, N. Y. — A 

Butkus, J. Cesaitis, J. Liogys, 
G. Juškaitis, Mrs M. Damaro- 
dienė.

BROCKTOON, Mass. — Mrs 
A Kvaraciejienė, J. Trąinari-

Fraafcs Profrun oriai Haireutting, 
3M UuU« Avė, BroeUyn, N. Y. 

*IW. KV 4-MSB

J. B. SHALINS 
ŠALINSKAS 

JLaHMkvfti Dfrekterta* 
84-62 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Pnfcway Stotie 
Woodhaven, N. Y 

Suteiktam) garbingas laido < 
Koplyčk* Bemokamai viso» 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

GEORGE M. WRKfflT 
Formeriy vrith 

FairchiM Sons, Ine.
Annoufim the spęsftig a 
New Motera Fanerai Home 

406 7tfa Avė, Brookiyn 
STerfing 94991 

Bes.: GSdney 4-0SM

> imv i m b a -:

t SCHOLE8 KAKKNG. Ine.
* V. Lukas — Vedėjas
r 532 G-ral St. Piortlrw. N. Y. 
b, . Tel EVergreen 4-8802 
J Ltetvrifta detante — geriausia 
s duona. Mes kepame fconas. py- 
I ragus ir pyragaičius pagal visų 
> skortj. Tortai ypatingai pyragai

Mrs.
A Tb»hnfatt Ę Sedanirat F.

■noodHffl.
N. J. -r-J.

I dalis: vaiko kelias į p»* 
saidį — dvasinis ir fizinis 

vystymasis;
D dalis: vaiko kelias į re

ligiją —religinis brendimas; 
m dafis: religinis vaiko 
aaidėjimas šeimoje ir mo-

MIŠRŪS Mass. miesteliai. — 
Mrs V. Ivanauskas, Mrs Z. Pet
rauskas, Dorchester, S. Jano
nis, Norwood, Mrs. J. Pivariū- 
nas, Mattapan, A. Milier, No. 
Andover, J. Japer, Lawrence, 
A Simanavičius, Stoughton, A. 
Dėdinas, Greenfield, A. Baro
nas, W. Roxbury.

CHICAGO, DL — K. Bružas, 
J. Burba, Rev. A šeštokas.

DETROIT, Mich. — P. And
riuškevičius, Mrs. A Wataitis, 
Mrs M. Mikaffienė.

MIŠRŪS vafetijtų miesteliai 
— V. Gadakis, Manehester, N. 
H., J. Mitkus, Los Angeles, 
Calif., A Dzekevičius, Provi- 
dence, R. L, A NavaleviiSus, 
Lorain, Otuo, Mrs. A W«sen- 
goff, Baltimore, Md., A Pru- 
selaitis, Toronto, Canada..

'JjDUJL f

yClETUVM

yKtO f- JĮ*0*0 VAlAMOų

TeL EVergraen 6-5181

KARL EHMER-PORK STORES
Geros r&šieo įvažrioo mėsos, psakšGna, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding BĮ vd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y
4380 VVhite Plains Road 

&ronx, N. Y.
19 West Post Roads 

WMte Plains, N. Y.
MAIN STORE

6802-16 MYRTLĖ AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

Blanche Cunya , 
409 W. Brcamray, 
So. Boston 27, Mass.

Revizijos Komisija
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutu 
Ntil Meškėnas

r Neperseniausiai Florencijoje, 
iv. Kryžiaus bažnyčioje, ku
rioje po meniškais paminklais 
Brisi* garsenybių kūnai, darbi
ninkai baigė dirbti didėlį sarko
fagą, į kurį sudės cbdžiojo po
eto Ugo Foscok> palaikus.

Darbininkams hetriūsžant 
prie darbo, prisiartino poniškos 
išvaizdos žmogus ir atidžiai ė- 
mė viską stebėti. Vienas dar
bininkų užklausė, kas jis esąs 
ir ko norįs.

KNYG4 KIEKVIENAI 
amui

Km. Dr. fm»

Vaiko Dievas

FILOSOFINIO TURINIO:
A Maosna, DM|yA fadtvfaitaciu^ antroji papildyta 

WMMp.K«toa - ------- ------------------f2M

wm/ vovko stoties 
1330k-!07.&* 

OIREKTORltlS

Alliance Club 
Gah. Weefcad 8how

• Talent Night Every Friday 
CARMEN RIOS TRIO

2r <wcbestras — Dandng nitely 
TO-aa M. Įtek** FV-4B 7-e7«5 

C0HL 8tb BL A Irt Avė. N.Y.C.

I.

ir meškeriotoją pastato į labai 
keblią padėtį.

Lašišą galima gaudyti ir ma
žomis žuvelėms, sliekais, žio
geliais ir k., tačiau, ir čia turi 
būti meškerė atitinkamai ilga 
ir stipri. Kaimukai vartotini 
8,7 ir net 6 numerio. Užsikabi
nusi lašiša atakuoja labai ener
gingai, tariau tik vieną kartą. 
Ji nesitranko ant meškerės 
taip, kaip kad daro ungurys ar 
didelis ešerys. Nors po kelių 
minučių gali k vėl staigiai už- 
atakuoti.

Kaip čia Amerikoje, taip ir 
Europoje laSša yra viena iš 
labiausia pagedaujamų ir ver
tingų žuvų. P. Savickas

les, Iticb. ‘

Širdingai dėkodami, linkime 
ViritaMttirai patotmrat visiems

kažįis, A Luza<
BROCKTON, Mass. — Mrs 

S. Vaitkienė, J. Stašaitis, Mrs 
M. Paulauskienė, Mrs W. Chu- 
•zas, K. Pareigis, P. Ramanaus
kas, J. Kufiešis, P. Miliauskas, 
M. Jakavonis, A Babulis.

BRIGHTON, Mass. — Wm. 
Gedrim, S. Dirsa, Mrs K. Pak-

W A R R 1N 1 NKAS
686 Boslmiek Avė. Brookiyn H, N. Y.

(ATKARPA

Baras,SAL£ vestuvėms,’ 
parengimams, 

kiniams, etc.SVEIKA
MAKI3A 

MAŽASIS 
mąidy k/ąs

JOHN DERUHA, M. D.
iBkaką, pAsMs, odos, kraujo, vHartą ir idtą figų gydytojas
ApHūrčjimaa ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigto Europoje ■
1M E. MA STEBET NEWYORKCff7

VM Learington Avė. podbsmiido traukinio stoties..Lengva privažiuoti 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

— Esu Ugo Foscolo ir noriu 
pasižiūrėti.

Darbininkai iš baimės su- 
. Stingo. Bet kai vSiau Jis dar 

arčiau pasilenkė ir ėmė pirštais 
į ? Supinėti sarioofcgo bdrrijefus, 
t vienas iš drąsesnių užmetė 

' maišą ant galvos^ ir risi, suriu- 
- > P4 ® peties, nunešė į artimiau- 
A. rią San Šelvi beprotnamį.

rtiprintovai (implifieR

Aptarnaujami njmud: Brookiyn, Maįįpeth, Wobdhave< 
llifhlrihmt ISB, ŪBDrie Perk, Forest Hill, Jamaica.

. Įtarimą atBeBriamai pritykoto frntarifrn, pripažtato 
x BOA liKfltatto, Nw Yorim.

muito ri4j

NEDELSDAMAS ĮSIGYK 
žymiai papigintus Tėvų Pranciškonų leidinius:

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, vaizduojanti originaliais dokumentais bol
ševizmo smurtą ir lietuvių kančias Anksčiau kai
navo $3.00, dabar pardoudama už $1.50.

J. GAILIAUS,

SUSITIKIMAS
APYSAKA,

155 p.; anksčiau $1.50, dabar maginta iki $1.00.

Antanas Peli 
32 WHder Street,

Ligoninėje atsargiai atrišo 
nuo nepažįstamojo gaivos mai
šą ir vėl klausė jo vardo.

— Ugo Foscolo, — prisęa- 
žino nustebs ir pykdamas.

Tik vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo Rotuos banko vyriausias 
direktorius Ugo Foscolo. Vieni 
jį palaikė “prisikėlusiu poetu”, 
o kiti — pamišėliu... dėl tos 
pačios pavardės. ĮSIGYKITE 

ir perskaitykite

“Prie Vilties
Kryžiaus”

Dr. t. PiMtiiiii 
patraukliai rašo apie dauge
lio komunistų atsivertimą.

Kaina — $150

Užsisakyti Darbininko 
administracijoj arba <

FRANCISCAN FATHERS 
Kamebmdc Port, Maine

naujieji
SKAITYMAI

Ketvirtoji pataisyta Kode, 
224 p., kaina 2^0 doį.

Užsakym! stanflud:
Pavardė

Adreso
# ■


