
Šneka patrankos
prasme ir senatas Amerikos

pereitą trečiadieni patvirtino. prof. J. Kaminsko žodį,

Kaip -bolševikai mini Vasario 16 Kaune

karo reikmenų.

i

Kodėl nuimtas Malenkovas

paskatins komunistus sutikti 
su paliaubom. Amerika taip 
nemano. Tačiau, NYT kores
pondento Abel tvirtinimu,

VIKTN'G ROCKKT NR. 12 kyla 
144 myliu (White Sands,
N .M.) 1954 m. gegužės mėn. pa
leista raketa (Nr. 11) buvo pasie
kusi 158 myliu aukšti.

paskelbimo

vatžtoėja po pietų Ameriką. 
Šiuo tarpu yra Guatemaloje.

—
■; - ■ .

paskelbė, kad Ontario ir kitose 
provincijose trūksta gydytojų 
ligoninėm. Mat Kanadoje jie 
gauna 2-3 kartus mažiau nei 
Amerikoje atlyginimo.

XLNr. 13 Administracija: GLenmore 5-7068 10

tižiais;

šiemet bus rugpjūčio 27 rug
sėjo 2 Koelne.

Malenkovas neištesėjo, nes 
planas buvo vykdomas labai 
lėtai.

mobilių “volkswagenų”. Šie
met užsakymų iš Amerikos 
jau turi 24,000.

jam pačiam negalint atvyk
ti, paskaitė J. Pakalka. Prof. 
J. Kaminskas savo žodyje ra
gino nepaskęsti kasdienybėje, 
jungtis apie Vliką, kuo galint 
jam padėti. “Kai Vlikas tik 
kritikuojamas ir puolamas, tai 
yra ne kas kita, kaip paraus- 
tinis darbas, kuris mums gero 
neduoda.”

New Yorko Lietuvos gen.

Webster Ha$ salę New Yorke 
pripildė gaušus būrys lietuvių, 
susirinkuaįų|peminėti Lietuvos

Ūkiui pagydyti Chruščiovas 
siūlė du receptus. Vienas, pa
didinti kviečių sėją Sibire; pa
didinti sovietinio tipo gyvulių 
ūkį Ukrainoje ir vakarų Rusi
joje. Pavyzdžiu jis nurodė A- 
merikos žemės .ūkį,

iš Amerikos jb siūlė imti 
pavyzdį,

pašarų ūkiui ir reikalavo, 
kad iki 1960 jis būtų padidin
tas aštuonis kartus.

Antras, smulkiąją pramonę 
prilaikyti stambios os naudai. 
Savo reikalavimą rėmė Lenino 
pareiškimais, kad stambiosios 
pramonės sukūrimas įgalins 
perorganizuoti žemės ūkį ir 
"sudarys materialinį pagrindą 
socializmui ” Tuos,
kurie reikalavo didrsaės ga

mybos vartotoją naudai, ap-

AMERIKA NESITTARTA SU komunistai vėl stiprina kūnų vienetas tun saugoti dvi 
ANGLIJA DEL PAKRAŠČIO _________ ___  .

SALŲ
Pasitarimuose tarp Ameri

kos ir Anglijos dėl Formozos

Lietuvos laisvės atgavimu”
y Gūbem. A Harrimano pro-

BALTIEJI ROMAI -pabaMiati sniec*, kai temperatūra nukrito, iki klamarija bUVO palydėta gau-
19 laipsniu JFr. Floridoje buvo t& 22—menka paguoda vasarotojams. siais polajiniais,

kuris įteikė proklamaciją, 
skelbiančią vasario 16 lietuvių 
diena New Yorko valstybėje. - 
Proklamacija baigiama žo-

“Time” žurnalas minėjo dar 
prieš Malenkovo nuvertimą da
vinius Chruščiovo kalbos, ku
rią jis pasakė slaptame par
tijos sus’rinkime, po poros die
nų Aukščiausioje Taryboje ir 
kuri buvo paskelbta maskvi- 
nėje spaudoje. Iš jos matyti, 
kad Ukrainoje ir Volgos sri
tyje sausros ir vėjai labai pa
kenkė 1953-4 metų derliui. 
Ketvirtadalis derliaus buvo 
prarasta dėl užtrukus © der
liaus valymo net pusantro mė
nesio. Tam trūko mašinų, ku
rių daug iš č a buvo išgabenta 
į Sib'rą vykdant Chruščiovo 
(ne Malenkovo!) sugalvotą 
plėšinių planą. Pernai žiemą 
labai nukentėjo pieno ir mėsos 
ūkis dėl pašarų stokos.

Iš Chruščiovo skaičių aiškė-

Po P. J. Montvilos žodž:o 
’ Nevv Yorko skautai ir skautės 

įnešė į sceną Amerikos ir Lie
tuvos vėliavas, kun. V. Dabu- 
šis perskaitė invokaciją, o 
jungtinis choras sugiedojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus.

Toliau minėjimui vesti buvo 
pakviestas D. Averka, kuris 
susirinkusiems pristatė pagrin
dinį kalbėtoją

Kongresmaną Th. J. Dodd,
Kersteno komisijos narį. Ji

sai pareiškė, kad JAV gynė ir 
gins Lietuvos laisvę, žmonių 
trėmimus į Sibirą jis pavadino 
“didžiausiu kriminalu istorijo
je”, o komunizmą — “esminiu 
blogiu šiame pasaulyje”. Ka
dangi tam blogiui vis dar ne
užkertamas kelias, tai šiandien 
“mes turime dvi Vokietijas, 
dvi Korėjas, dvi Indokinijas ir 
ir laukiame dviejų Kini jų.” 
Toliau tokių “dalybų” (neturė

tų būti.
Kongrs. Th. J. Dodd ragino 

lietuvius turėti vilties ir drą
sos, nes “su jumis yra ameri
kiečiai, kurių širdyse gyva Lie
tuvos laisvė.” Jo kalba buvo 
dažnai nutraukiama triukš
mingais plojimais.

Lietuvos Nepriklausomybės

' * ’ X I

Minėjimą pradėjo New Yor
ko Altoskyriaus pirmininkas 
P. J. Montvila. Savo žodyje jis 
priminė, kad diena prieš tai 
Nevv Yorko Alto Taryba buvo 
iškviesta į Albany, N, Y.

Nevr Yorko gabeni.

konsulas J. Budrys susirinku? 
siems perdavė

Lietuvos mia. P. žade&io 'iii 
sveiknimą '”-1® 

ir savo paties žodyje pabr§-3i 
žė tvirtą įsitikinimą, kad ,Lae- . •« 
tuva bus išvaduota. Buvo per- 
skaityta visa eilė sena torių, betiki 
kongresmanų sve’kin mų ir 
priimta rezolucija, kurią pas- 
kaitė adv. S. Bredes. ReięlięK I 
cija JAV vyriausybė prašoma 
tęsti bolševikų žiaurumų tyĮ-C į 
rinėjimą, rūpintis, kad Sovietų 
Rusija būtų paskelbta agreso- J 
re ir kad ji pasitrauktų iš už-. 3 
imtų kraštų.

Pertraukos metu buvo rei>'4§ 
karnos Lietuvos laisvinimo-aks^ 
cijai paremti aukos. Surinkta 

(nukelta į 8 psl.)

naujo kelio. Pagal jo dabartį- J 
nį pianą gyventojai tų “pra- . 
banginių prekių” gaus mažiau. 
Ir pinigų turės mažiau, nes 
pažadėjo, kad vidaus paskola 
duos dvigubai daugiau nei 
1954 ,taigi dvigubai jos paima ■ 
iš gyventojų. Chruščiovas ža- : 
dėjo "geresnį gyvenimą per 
6 metus vietoj 1-2 metų.” .
. Dvi dienos po partijos aorf- * 
rinkimo Aukščiausioji Taryta ; 
"vieningai”, vieningiausiai ft / 
viso pasaulio parlamentų, pft- J 
tarė Chruščiovo planui.
kę plojimo pareigą, išvaMnėja^ 
į savo respublikas pranešti 
bedėjusiai liaudžiai apie aatiHN: 
gele£nę dietą; O kad jos mfck-'* 
tis nukreiptų nuo išalkutia 
pilvo, ., <2

AMERIKOS BALSUI 7$ r W 
EUROPOS PUSV ALANTOS

Sausio 30 Amerikos Balsas 
iš Europos transliae jas iš 15 
minučių prailgino iki pusva- : j® 
landžio. Ta proga žodį tarė ve- 
dejas J. B. Laučka nurodęs, 
kad JAV vyriausybė ir tauta 
nepripažino ir nepripažįsta 
Lietuvos pavergimo. To nusi- , | 
statymo laikomasi ir toliau— 
ir tai yra reikšminga paguoda 
pavergtiesiem tautiečiam.

Transliacijos iš Europos 
Lietuvoje girdimos 21 vai — 
19, 25, 31, 41, 48 ir 251 ban- 
gom. Transliacijos kartojamos*“ 
7.155 ryto — 31.41.42,48,49 ir > | 
75 bangom, o 15.45 vai.— 25, 
31,41,48,49 bangom.

— New Yorke nusikaltimai i 
jaun:mo tarp 16-21 metų per- 
nai pagausėjo 52,7%. Daugiau- *( , 
šia Manhattan?. Tarp nusikal- ū 
ttlių buvo 33,400 va’kinų ir ' 
merginų.

— Indijoje yra 800 miL b> 
raščlų, arba 5 iš 6.

ii * ■ • r'

AaėrikieHii širdyse yra gyva Lietuvos laisvei
va^no 13 popietėje, erdvią Kalbėjo kongresui. Dodd Lietuvos nepri

Tebster Hafi sale New Yorke J .... -»T *klausomybes mmejime IMew Yorke

ORAS
Šalčiai spaudė visą rytinį 

Atlanto pakraštį- Net Floridoj 
taip atšalo, kad kito pavojus 
citrinų derliui. New Yorke 
temperatūra buvo nukritusi i- 
ki 14 laipsnių. Šalčiausia buvo 
dviejose Tennessee vietose — 
Crosville ir Kingsport, 4 ir 2 
laipsniai. Nuo pirmadienio vė
jai pasisuka iš pietų, ir oras 
atšils.

jati seniai likviduoti) taikiniu-
kais. y . .'T4į

Neminėjo Malenkovo vardo, 
bet visiem buvo aišku, neš fd 
Malenkovas 1953 rugpiū&o ’ ?

10 buvo paskelbęs: “išplėsti 
lengvąją pramonę iki tokio < 
laipsnio kaip stambioji” ir pa- 
žadėjo liaudžiai daugiau sal- •J 
dainių, televizijos aparatų ir 
"elegantiškų batų”.

Vis be vyriausybes
Prancūzijoj radikalas Pinay 

nustojo vilties vyriausybę su
daryti. Dabar derybas su par
tijom vedė MRP atstovas Pet
ras Pflimlin iš Strasbourgo, 
buvęs ž. ūkio ministeris. Bai
gęs pasitarimus su grupėm, jis 
pranešė prezidentui, kad su
tinka vyriausybę sudaryti. Jo 
politika parems Paryžiaus su
tartis ir Europos apsijungimą; 
Afrikoje jis tęs pasikalbėji
mus dėl autonomijos Tun’sui, 
bet taip, kad nebūtų nutrauk
tas ryšys su Prancūzija. Į jo 
vyriausybę socialistai nesutiko 
įeiti.

Pačiu paskutiniu momentu 
partijos tiek sau “portfelių” iš 
Pflimlino ėmė reikalauti, kad 
tas pamojo ranka ir atsisakė 
vyriausybę sudaryti.

— Bostone nepriklausomy
bės minėjime kalbėjo garbės 
kons. J. šalna, kongresmanas 
CTNeil, pagrindinę kalbą pasa
kė A Olis, pasisakydamas už 
bendrą darbą ir duodamas pa
justi, kad nepritaria tautinin
kų skaldomosiom pastangom. 
Poezijos skaitė St. Santvaras

Maskvoje ėjo slaptos derybos Ma^cvos siūlomą konferenciją 
tarp Molotovo ir Anglijos at- be nacionalinės Kinijos 

ir Gustaitienė. Dainavo Gaide- . stovo dėl Formozos. Derybom atmetė
lio vyrų choras. Aukų surinko 
apie 1300 dol. Salė buvo per
pildyta.

baigtas šeštadienį. Jį įvykdė konferenciją: Jungt. Valstybių, 
132 Amerikos 7 laivyno ir 27 kom. Kinijos, Britanijos, So- 
nac. Kinijos laivais. Amerikos vietų Sąjungos, . Prancūzijos, 
vyrų dalyvavo 34,000. Jie iš- Indijos, Burmos," Indonezijos, 
kraustė 10,000 reguliarios ka- Pakistano ir Ceilono. Naciona- 
riuomenės, 4,000 partizanų, finės Kinijos atstovas joje ne- 
kurie buvo aplinkinėse salelė- dalyvauja. Konferencija sau
se, 14,500 civilinių gyventojų, kiama kom. Kinijos sostinėje 
Perkelta taip pat 40,000 tonų ar Indijos sostinėje. —Tai la-

saloje ir komunistų sausže- 
myje vasario 13 buvo artileri
jos kautynės, stipriausios per 
paskutines dvi savaites.

Quemoy yra tik 7 mylios 
nuo sausžemio ir 120 mylių

Prieš Eisenhowerį
Chieagoje respublikoną su

sirinkime vasario 12 šen. Ma
lone kalbėjo, kad Washingto- 
ne daugelis pareigūnų sutinka 
kom. Kiniją priimti į JT. Nusi
skundė, kad tai daugiausia 
Harvardo, Columbrjos ir pan. 
universitetų auklėtinių dėka. _ 
Esą "Washingtone dabar US* 
daugiau nei anksčiau turime 
mokytumo negu negu sveiko 
proto.” Laikoma tai respubli
konų dešiniojo sparno kritika 
Eisehoweriui.

VIETNAMĄ
Amerika perėmė apmokyti 

Vietnamo kariuomenę. Iš da
bartinės 217,000 armijos bus 
(palikta tik 90,000; kiti bus 
atleisti į atsargą. Amerikai tas 
apmokymas kaštuos 300 mil. 
Vadovaus 342 Amerikos ir a- 
pie 1200 prancūzų karininkų.

SLAPTOS DERYBOS DEL FORMOZOS BE VAISIŲ

pritarė ir Amerika. Kai nuo 
vasario 4 iki 10 trukusios jos 
nedavė vaisių, tai vasario 12 
apie jas paskelbė Maskvos ra
dijas. Prašneko tada ir Vaka
rų spauda. .4

Molotovas siūle sušaukti 10 

bai panašu į Ženevos konfe
renciją.

Britanijos ministeris Ede
nas, suvanojęs su J. Valsty
bėm, Molotovo siūlymą atme
tė, nes tokia konferencija bus 
be vaisių. Valstybės departa
mentas savo nuomonės oficia
liai nepareiškė, bet neofica- 
liais pareiškimais Amerikai 
nepriimtinas nac. Kinijos iš
jungimas; nepriimtina konfe- 
rendjos vieta komunistų ar jų 
draugų sostinėje; nepriimtinas 
Formozos reikalo išjungimas 
iš Jungtinių Tautų. Amerika ir 
toliau palieka iniciatyvą Bri
tanijai vesti derybas normaliu 
keliu su kom. Kinija, su kuria 
Britanija turi diplomatinius ry-

— Sovietų Sąjungoje orga
nizuojami mitingai Bulganino 
politikai paremti. Matyt, sa
vaime didelio džiaugsmo dėl jo 
nekyla.

susitarta pripažinti dvi valsty
bės — kom. Kiniją ir naciona
listinę Kiniją, jei kom. Kinija 
sutiks nepulti Formozos ir į ją 
pretenzijų nereikšti. Bet nesu
taria dėl pakraščio salų: bri-

galimybės atiduoti pakraščio 
salas tuo atveju, je;gu būtų il
galaikis susipratimas, kuria
me Peipingas pripažintų nepri
klausomą Formozą.”

KĄ UGŠIOL LAIMĖJO 
KOMUNISTAI?

Nebeslepiama, kad iš ligšio
linio įtempiny? laimėjo komu
nistai. Vieną salą jie pasiėmė 
jėga. Antrą salyną — Tachen 
— gavo be kovos, ir be jokių 
nuolaidų. Manoma, sako NYT, 
kad komunistai tiki, jog lai
kas dirba jų naudai. Iš vienos 
pusės jie gavo naujos teritori
jos, iš kitos tikisi, kad bus pa
laužta nacionalinės Kinijos 
moralė, kai Amerika at’ms 
jiems viltis atgauti senąją Ki
niją. Pranešimas, kad komu
nistai dabar telkia savo laive
lius prie Matsu saloš, tereiškia, 

spaudimą, kuris vestų į dides
nes Amerikos nuolaidas.

Laikoma taip pat komunistų 
laimėjimu, kad pačioje Ameri
koje yra suskilusi numonė pir
miausia dėl .Quemoy ir Matau, 
gynimo. Tuo tarpu yra vienin
ga nuomone dėl pačios Formo-

Atbėgęs iš Lietuvos M. Ba- 
kanas Eitos atstovui pasakojo, 
kad Vasario 16 ir dabar Lie
tuvoje paminima. Prisikėl mo 
bažnyčios bokšte net tris kar
tus buvo iškelta Lietuvos vė
liava; pasitaiko išmėtytų atsi
šaukimų ar išlipintų prie me
džių, tvorų. Jie rašyti mašinė
le ar ranka. Nors policija ar 
sargybiniai juos nurankioja, 
bet kalbos apie juos pasklinda 
žmonėse.

Vasario 16 kariniai daliniai 
Kaune ir apie Kauną esti pa
rengties padėtyje, n;ekas nega
li išeiti iš kareivinių bei leidi
mų; milicija ir rezervas pasta
tyta ant kojų. Bolševikiniai 
šnipai seka judėjimą prie baž
nyčių, nes ten daugiausia lau
kia atsišaukimų išmėtant. 
Naktį išsiunčiamos sargybos, 

gatves, kai kur dar mažesnius 
rajonus. Sargybos nuimamos 
tik apie pirmą valandą nakties 
j vasario 17.

Sustiprinami tą dieną radijo 
trukdymai. Atskiruose rajo
nuose net išjungiama elektra, 
kad negalėtų klausytis.

PASLYDO SU “ELEGANTIŠKAIS BATAIS“

Malenkovas išpažino savo 
dvi kaltes: kad jis neturi paty
rimo valdyti; kad jis kaltas 
dėl klaidų žemės ūkyje. Apie 
'žemės ūkį ir stambiąją pra
monę kalbėjo paskui Chruščio
vas, Molotovas ir Bulganinas. 
Žemės ūkis pasidarė atvirai 
vartaliojama žaizda, o eleksy
ras jai gydyti tai stambioji 
pramonė. Tuos dūmelius da
bar pučia visi Maskvos bosai, 
nes su ūkiu yra netvarka ir tai 
labai didelė.

nei 1928,
kada buvo paskelbtas pirmo 

penkmečio planas. Karvių ma
žiau nei jų buvo 1916 prieš bol
ševikam paimant valdžią. Tai
gi galvijų mažiau, nors gyven- 

■ tojų skaičius per tą laiką padi
dėjo 60 mil.

Chruščiovas kritikavo gele
žies ir mašinų gamybą, kuri 
nedavusi užtenkamai kombai
nų, traktorių ir t.t.



Kam buvo dar neaišku, įti
kino parodyti g'nklai. Tačiau 
austrų policija jau žinojo, kad 
sužeistoji moteris buvo palydo
vė nužudyto amerikiečio Ir-

Gelbėkite, gelbėkite! — tiko paslaptingos nužudymo 
rdo šiurpus balsas iš So- aplinkybės ir palydovės i*.

kosneademtūros tnmų. menybė. Amtrųpohcijaateta-
raeiviąi gtesterėjo ton tė visą <e?gą.

naujos geriau riedančios be oro 
kamerų padangos... naujos 
Turbo-AcHon žvakės... 10%

II? DIDIEJI ASTRONOM^jĖSKO VISATOS KARĖJO

kad rusai

Nešliuptarnis

FORDAS UŽVALDĖ PARODA
( ir jūsy širdį su juo )

užeik ir pažiūrėk

,s fantazija ir paskui tai vad na

aklumo nepa- 
asis atgyven-

ne- 
pa-

nepaaiškėjo, tačiau vaišės ne
turėjo būti jaukios, nes sės
damas atgal važiuoti Irving 
Ross pastebėjo Danai:

Komplimentai ir politika
Italijoj Moterų Sąjunga įtei

kė Geležinkelių Valdybai pra
šymą, kad moterims būtų ats-

ir leiskite 
paimti jus bandymo važiavimui

žmonai 
kad tai tač au jie savo automobilių 
iškritęs, tame rajone nestatydavo. Ir-

VTSIR NAUJA PAŽANGA
Prie duodamo jum kerojančio 
grožio-— pasididžiuojančio vei
kimo — didesnio patogumo... 
Fordas , duoda jum dar daug 
kitų pirmybių. Pavyzdžiui:

įtrečiojo aukšto " lange 
/pasirodė tamsus daiktas ir 

? ' žlegterėjo žemėn. Pirmieji prl- 
• "bėgusieji rado ant šaligatvio 
- kruviną pusgyvį žmogų. Jis 

j; spėjo dar pasakyti:
— Esu Boehmas. Praneškie 

? mano žmonai Pasakykite, aš 
* nebuvau... joks... šni-i-ipas...
v ' Žmogus čia pat mirė, žmo

nių telkėsi daugiau, bet atsku
bėję rusų sargybiniai juos iš- 

:1- sklaidė, o lavoną nuvilko į ko- 
į mendantūrą.

Tai atsitiko ūkanotą, lietaus 
■" debesų pritvinkusį vakaro, 

1948 m. lapkričio 9 d.. Vienoje, 
“Bellaria” aikštėje, netoli Hof- 
burgo. Austių policija nustatė, 
kad tasai žmogus, prieš kelias 
dienas dingęs, buvo šoferis 
Fridrichas Boehmas, 38 metų, 
tarnavęs aukštam rusų kari
ninkui, kurį dažnai vežiojo į 

Ą karininkų kaziną Hofburge.
Vienos laikraščiai, kurių 
siekė rusų cenzūra, tuojau 
stebėjo:

“Nebe pirmas kartas

Kartas nuo karto, automobilis gimsta kvapą užimančiai gražus, 
kad jūs negalite atsilaikyti! ’55 Fordas yra v.enas tokių. Jis už
valdė parodą ne vien tik savo grožiu. Nes Fordas ’55 duoda jum 
naujos rūšies jėgą... sklandesnį naują važiav.mą... ir talpesnį, 
turtingesnį vidų. Neteksit savo širdžių dėl ’55 Fordo Washigtono 
gimtad enio išstatymo proga... ir bėgsite pas savo pardavė jis 
išmėginti jo važiavimą.

Ir ’55 dar tai pagerinta... ka-j 
dangi spyralės yra įdėtos kam
puose ir sugeria nežymius su
krėtimus (kaip grindinio ply-

* sius), o taip pat ir didžiąsias 
duobes. Tai reiškia jūsų lygų 
važiavimą.

Mokslinio ni 
rodo, kai šuke, _
toje mschanisfinčj visatos su
pratimo teorijoje -sykiu su 
Darvinu ,ima kaltinti “mecha
nišku galvojimu” tuos, kurie 
pasinaudodami tos teorijos lo
gika .parodo jos absurdus.

O apžvalgininko tvirtinimai, 
kad teologam * reikia “Dievo, 
kuris pyksta, barasi, baudžia 
arba atleidžia, jei atsiprašai ir 
duodi tinkamą auką”, nzs “jie 
iš to duoną valgo” ir pan., tik 
rodo, kad šito bedievybės ti
kėjimo apaštalauto jai yra ag
resyvūs kito tikėjimo atžvilgiu 
ir tolimi nuo tolerancijos.

Bet valia jiem savo tikėj mą

kai 
musų žmonės taip yra nužudo
mi Čia niekas nėra saugus 
nuo rasų savavaliavimo. Kar- 

žmogus

Fridrichas Boehmas užsimušė 
krisdamas. Jokių sužalojimų jį 
.tardant (vadinasi, ir kankl- 

. nant) “nebuvo padaryta.” Tuo 
būdu rusai norėjo save patei
sinti, nes Vienos mieste žinia 
jau buvo plačiai pasklidusi. 
Tačiau jie vieno dalyko nepra- 
matė. Pranciškaus Juozapo li
goninės sargas atpažino, . kad 
negyvėlis —

Stilius insp’rnotas pagal THUNDERBIRD
' Fordo Thunderbird—davęs Amerikos keliams visiškai 
naujai suprastą automobiliaus stilių—įkvėpęs sukurti 
žavų naują ’55 Fordo stilių. Galite pasitikėti grožiu, 
kuris sudėtas į naują Fordą, kad ir ateity pasiliktų su 
savo naujybėm!

Lygiai nemoksliška yra, kad 
apžvalgininkas sukarikatūrina 
Dievo supratimą savo paties

pasakom ir pagonis kurnu.
Nemoksliška, kai evoliucijos 

teoriją suplaka su Darvinu.

buvo pasakyta, tebūnie kiek
vienas su savo tikėjimu laimin
gas. Nebūtų reikėję diskusijos, 
jei apžvalgininkas iš karto bū
tų pasakęs, kad tai jo tikėji
mo tiesos, o ne mokslo išvados.

Mokslo, kuris remtų bedie
vybę, nėra. Tėra tokių moksli
ninkų. Tarp jų apžvalgininkas 
čia mini du autoritetus — 
Buechnerį ir Darviną; pridė
kim dar ir šliupą. Tegul jie 
jam bus autoritetai. Iš savo 
pusės pridėkim dar ketvirtą, 
kuris Naujienom turėtų būti 
nemažesnis autoritetas — tai 
prof. V. Čepinskis, socialde
mokratų švietimo ministeris 
ir universiteto rektorius, mo
kėjęs būt plataus žvilgio. Jis, 
apžvelgęs mokslininkų pastan
gas suprasti visatą, padarė to- 

iš pažint. Ir; i kaip Darbininke kią išvadą:

Jau netvirtino, kad 
‘mokslas” taip ir taip sako. 
Tai jau gerai. Tie, kurie mano, 
kad gamta, visata turėjo pra
džią,— tiki jos Kūrėją, Die
vą. Tiki, kad jis yra tas, kurs 
yra visada, amžinas; tiki, kad 
jis leido i visatą su jos dės
niais, pagal kuriuos vyksta 
gamtoje ir tam tikras kitimas, 
evoliucija; tiki, kad tarp žmo
gaus ir žemesnių gyvių esmi
nis skirtumas yra ne fiziologi
nis, bet dvasinis, sielos ■skirtu
mas. Tie, kurie tiki, kad Die
vo nėra, o amžina tėra gam
ta, kad tarp žmogaus ir gyvu- 

toliau a’škintl Rusei suglcmže 1:0 t®zra tik biologinis laipsnio 
sk.rtumas, yra kito tikėjimo, 
bedievių tikėjimo. Tai taip pat 
tikėjimas, kuris turi savo 
"dogmas”, savo “moralę”, sa
vo “apaštalus” ir to “apašta
lavimo” metodus. Tarp tok.ų 
metodų buvo populiaru bedie
vybės tikėjimui apaštalauti 
remtis “mokslo” ’vardu. Ir 
Naujienų apžvalgin nkas dar 
vis kartoja: mokslas tą pasa
kė, mokslas taip įrodė, noro to 
mokslo vardu kalba jis pats 
ar jo pripažįstamas Buechne- 
ris su Darvinu. Taip mokslo 
titulą išnaudoti nėra moksliš-

Glnčas dėl ginčo yra bepras
mis, ypač tikėjimo dalykuose. 
Jis gali būti naudingas ‘ ne 
priešininkui įtikinti, tik pa
matyti kokių žmonių esama 
ir kaip jie galvoja. Ir diskusija 
su Naujienų apžvalgininku dėl 
J. šliupo tvirtinimo, kad nesą 
Dievo, tesanti gamtos jėga ir 
t.t., nebūtų buvus reikalinga 
jeigu jis iš karto būtų pasa
kęs, ką jis pasakė savo rašinio 
pabaigoje. Būtent, priėjęs klau
simą apie gamtos ir visatos 
pradžios, pasakė:

“žmogus vis geriau ima su
prasti gamtoje veikiančias tai
sykles arba ‘įstatymus’. Bet 
jisai nežino, kaip gamta “at
sirado (jo pabr.). Pradžios 
niekas nežino, iš tikrųjų, tai 
niekas nežino, ar buvo pra
džia. Vieni mokslininkai mano, 
kad visata kada nors ‘prasidė- - 
jo’, kiti — kad ji neturi nei 
pradžios nei pabaigos. Jei bu
vo ‘pradžia’, tai logiškai rei
kėtų manyti, kad turėjo būti ir 
‘pirmapradė jėga’. Jei ne—tai _
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MAROOS ISTORIJOS
■ • ■ toto.

visas bylas, kurios lietė Boch- 
mą, Rossą ir Suporiną. Ji pa
gijusi iš Austrijos dingo.’ Ta
čiau prieš tai buvo leista jai 
atsakyti į amerikicc.i CIC ir 
žurnalistų klausimus. Čia pa
sirodė, kad jos sužeista galva 
buvo sugydyta, bet smegenys 
“išplauti”. nes j! taip atsaki
nėjo:

— Kokia kalba tie žudikai 
kalbėjo?

— Man rodos, vokiškai, bet 
su svętimu akcentu.

— At jie vilkėjo rusiškas u-

FORDAI TURI NAUJĄ 
TRIGGER-TORQUE JĖGĄ 
Jūs gaunat .naują Trigger- 
Torųue jėgą iš visų *55 Fordo 
3 didžiųjų motorų. Jų jėga lei
džia “šoktelti” iš vietos, labiau 
vikresnė lenkiant. Tai rasite 
naujame lf52-a.j. Y-Wock V-8 
— galingiausiam 182a.j. Y- 
block Spėriai V-8 —ar naujam 
120-a.j. I-bkxĄc Sbc. Visi pasi
žymi tradicine Fordo ekono
mija.
FORDAI TURI ANGLE-

■. u .
K tai šoferis, kuris į ligeiinę at

veždavo rasą karininką, t?r- 
džhisj vieną gydomą nroterį.

>'• Austrų policija dabar siūlų 
'£'■ galus surišo su kita rusų afe- 

ra, žymiai didesne, kuri įvyko 
F’ ..prieš keletą dienų.

fe čia jos nėra. 
AIŠKU?

> Vieną vidurnaktį į Pranciš- 
.kaus Juozapo ligoninę. — tai 
buvo 1948 m. spalių 31 d.,— 

t/ policijai buvo pristatyta 
£/ .. PoSRyvė jau:..i moteris, ap'?
E-. 42 mėl i.
lį Jai buvo sunkiai sužeistas 
& • ’ galvos kiaušasy nugara ir su

laižyti keti šonkauliai. Gre - 
į tai pau škėjo ir jos vardas bei 

kilmė: tai buvo D'ift Snp' <- 
na, Jugoslav'jos buvus7o nukš 
to polit ko duktė. Austrų po’i- 
rija savo bylose nerado jokios 
Žymės, kad ji būtų kuo nusi- 

-kaitusi įtariama a r pa ieškom n.
. Tačiau josios greitai posigcplo 

sĮĮję-; tusų žvalgyba. Atvykę rusų
agentai į l’goninę daktaram ir mformas, ka p laikrašč ai ra- 

' slaugėm pareiškė:' % •
— Dairos — Ne. Jie buvo neunifor-

Ifeonviėji* nėnu Suprouta4 ?? muoti.
Niekas negali būti ją j- — Gal jie buvo kartais

Marso nukritę? .
— To negaliu pasakyti.
Pabaigoje reikia dar pasa

kyti, kad iš Vienos tuojau din
go rusų karininkai, kw'e tu
rėjo ryfii su nužudytu šoferiu UNRRA atstovu Jugoslavljo- 
Fr. Boehmu ir Dana Superina. je. Galimas daiktas, kad jau 
įkelti buvo ir amerikiečiai, ten jis susitiko su Dana Supe-

- . ; kariuos pažintis sŲo su Irving rina, kurios tikimas dabar nč-
pasauHo spauda rašė, tik jai Ross, anksčiau dar buvusiu žinomas. >L L.

tais ir nežinai kur 
dhęsta.” 

Fridricho Boehmo 
? rusų buvo pranešta,
; ne jos vyras iš lango

Tai buvęs kitas Fridrichas Bo- ving Ross drąsiai dsmonstra- 
ehmas, prisipažinęs šnipinėjęs vo, nors ir žinojo.

» * amerikiečių naudai ir norėjęs seka. Kas dar buvo svečiuose, 
r pasprukti.

— Jūsų vyras, — pareiškė 
<• , rusų karininkas nelaimingajai 
». . moteriškei, — yrs išvykęs ii-

gKhta ketone.. Jls>i po kelia _ Gerai, kad mes jau iš- 
^fenųgris. , vykstame.
š®. .i Tačiau jis niekada nebegrįžo > _ .

K “ilsesnės kelionės” iŠ ku- Tacau J!?du netoh te<1uvy-J'rios Sas negrįžta. Lavonas ko* ir čia yra tikėjimo arba ne-
‘ pačių rusų buvo pristatytas grikoniško džipo, paskui. pr;- tikėjimo sritis apšviestam ir 

ligoninei, kur buvo padarytas versti i užmiestį, rimtai galvojančiam žmogui.”
skrodimas ir “nustatyta", jog kur aus,rų H® . Čia rimtai priėjo apžvalgi-

rado Irving Ross su sutraiš- ninkas prie pagrindinio daly
ko, dėl kurio ir sukosi svars- 

o Daną Superiną — sunkiai tymas — prie gamtos, v.satos 
sužeistą. Matyt’, ir ji buvo lai- - pradžios, jos priežasties ir 

pripažino, kad tai tikėjimo da-

GERAL KAD IŠVYKOME
Irving -Ross; kuris Vienoje 

buvo Marshallo Plano (ECA) 
biuro vedėjas, 1948 m. spalių* 
31 d. pavakary buvo savo vi
loje kartu su Dana Superina. 
Pažintis jų buvo intimi, bet 
kam ta moteris tarnavo >— a- 
merikiečiam, rusam ar vieniem 
ir kitiem — tebelieka iK>amo- 
je. Gana to, kad tą vakarą su
skambėjo telefonas ir pasigir
do balsas:

— Ar galite Šį vakarą at
vykti į Princo Eugenijaus gat
vę?

Balsas buvo pakeltas ir 
šiurkštus, bet Irving Ross jį 
pažino: kalbėjo Vienos inžinie
rius B.

Irving Ross su Dana Superi
na apsisprendė vykti, nors ji
sai tuo savo pažįstamuoju ir 
nedaug pasitikėjo. Nuvyko į nu- 
rodytą vietą, netoli Belvedero 
pilies, ir savo automobilį pas
tatė Princo Eugenijaus gatvėje 

* prie 70 nr. Buvo žinia, kad pas 
inžin:erių B., kuris gyveno 
puošniuose rūmuose ir plau
kiojo piniguose,

rtnlcos;! nekasdieniški 
svečiai,

koma negyva, bet atsidūrė li
goninėje. Rusam jau nebuvo Jykas\ 
kaip jos likviduoti, kad jiems 
nekristų įtarimas, nužudžius 
ir Irving Ross.

PERPLAUTI SMEGENYS
Kai pietiniame Vienos prie

miestyje buvo rastas automa
tas, kuriuo Irving Ross buvo 
nušautas, tai Austruos laisvie
ji laikraščiai parašė:

“Radinys pašaEnr visas a- 
bekaes. kad Irving R^ss buvo 
nužudyta* rusų kareivių arba 
karininku.”

Tačiau Vienos polic’jai n?- 
buvo leista tos žmogžudystės

New Yorko vienas laikrąštis 
apklausinėjo žymius žmones, 
kaip jie sutaupo laiką. Visi 
pripažino, kad paroje turėtų 
būti daugiau kaip 24 valandos. 
Tačiau nebuvo vieno atsaky
mo, kaip reikia laiką taupyt1. 
Žinomasis prezidentų patarė
jas Baruchas atsakė, jog jis, 
taupo tuo būdu, kad darbą 
pradėjęs nesiduoda iš jo išmu
šamas, kol pabaigia. O Mrs. 
Roogeveltienė atsakė, kad lai
ką sutaupo, kai tris darbus 
dirba iš karto.

Diplomatija ir alkoholis
Mrs. Leigh D. Calvin, “Krik

ščionių Moterų Blaivininklų 
S-gos” pirmininkė, viename 
susirinkime taip kalbėjo: “Da
viniai rodo, kad JAV kas mė
nuo rusiškos “vodkos” gamy
ba padidėja 50.000 galionų. 
Amerikiečiai turėtų to rusiško 
stipraus svaigalo vengti, jeigu 
jie dar prisimena, kaip vodka 
pavęikė mūsų diplomatus Jal
toje ir Potsdame.

“...šių dienų fizikos pasaulis 
labai neramus, pilnas griežtų 
prieštaravimų ir didelių nea’š- 
kumų. Todėl gal ir netenka 
stebėtis, kad kai kas iš moks
lininkų, ypač didžiųjų astrono
mų ima ieškoti dingusio visa
tos Kūrėjo” (židinys 1938. 
Nr. 2).

kiri skyriai vagonuose. Prašy
mas pagrįstas: “Kefiaujan- 
čioms moterims iki gyvo kau
lo įgrįso vyrų sakomi tušti 
komplimentai ir jų politinės 
diskusijos.”

“Šalin meile”
Kom. Kinijos diktatorius 

Mao Tsetungas išleido per 
naujus metus atsišaukimą, ku
riame skelbia:

“Šalin visi šokiai”,
“Šalin šokių salės”,
“Šalin meilė.’*
Visa tai gadiną, tvirkiną 

jaunimą. Esą negalima galvo
ti apie grožio jausmą ir pasi
tenkinimą matant moderniuo
sius šokius, kurių labiausiai 
griebiasi studentai ir studen
tės.

Gafima, bet... be krbuą
Australijoje, Sydnejaus 

mieste, yra golfininkų klubas 
ir tame klube toks išrašytas į- 
spėjimas: “Moterys su kelnė
mis gali rodytis tiktai golfo 
aikštėje, {eidamos į klubą, kel
nes turi nusimauti ”

Moteris automobilyje
Syrijoje, jei moteris vairuo

ja automobilį, tai laisvuose 
didžiuosiuose keliuose ji gali 
važiuoti 50 kl. greitumu, mies
tuose 15.—Meksikoje vyras 
turi teisę skirtis su moterim, 
kuri vairuoja automobilį, ar 
kuri pasiima automobilį pasi
važinėti. — Pakistane mote
ris, peržengusi nustatytą va
žiavimo greitį, turi sumokėti 
penkis kartus daugiau nei vy
ras. x

, i. i e

K



(1928 m.“ Ateitis”)

NAUJOS KNYGOS, ŽURNALAI IR KTU LEIDINIAI

MM*

• Dali. Vytautai Kasiulis, į- 
sikūręs Paryžiuje ir aktyviai 
besireiškiąs kaip menininkas, 
sausio mėn. 19 Stiebet galeri
joje vėl surengė savo kūrinių 
parodą, kuri tęsėsi visą mėne-

r ..

KONKURSO SĄLYGOS
1. Veikalas turi -būti iš lie

tuviuko gyvenimo, dabarties ar 
praeities, drema-ar komediją; 
prieinamas šių dienų žiūrovų 
daugumai - ir, neprasilenkda
mas su krikščioniška bei tau
tine dvasia, veikti žiūrovą po
zityviai; įmanomas lietuviškai

Mmfa 
Metų (1944-1954). Išleido Bal
tas. Medžiagą surinko ir pa
ruošė Antanas Sodaitis. Leidi
nio redakcinė kothisija: Juozas 
Boley, Albinas S. Trečiokas, 
Bronė Spudienė ir Petras Min- 
Itflhai^ 13$ psi, gundai iih—

Aš tartum mažytė plunksnelė, 
įstrigus magneto lauke. '• 
Išversti manęs niekas negali,

girdim vis krypsta į tave.
Motiniškumas pirmiausia y- 

ra skirtas tiems, kuriems mo
teris

0ai 25 metai Mtytataio darbo.
K. Grigaitytė jau pradžios 

mokykloje pradėjo eiliuoti, 
bet savo eilėraščius “išdrįso” 
spausdinti tik būdama gimna
zijoje. Kartą poetas Antanas 
Miškini* pačiupo vieną eilėraš
tį ir daugiau jo autorei ne
grąžino. Eilėraštis buvo 1927 
m. išspausdintas “Ateityje”, 
kurią tuomet redagavo vienas 
jos pedagogų, literatūros mo
kytojas, dabartinis prof. Juo
zas Brazaitis. Didžiausiam jos 
nustebimui mokytojas neišpei
kė, kai išsiaiškino, kad ji ra
šė, tik paskatino daugiau ra
šyti. Literatūros autoriteto ir 
gilaus pedagogo žodžiai buvo 
jai akstinas savo gabumų ne
užmesti.

DIEVO PAUKŠTELIS —ne
periodinis humoro žurnalas^ 
Redaguoja: Pulgis Andriušis,, 
Antanas Gustaitis, Albinas 
Valentinas ir Leonardas Žit- 
kerifius. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas 335 Union 
Avė., Brooklyn 11, N. Y. Spau
sdinamas ofsetu, gausiai ifius- 
truotas, 30 psk kaina 50 c.

O, kad taip išgirsčiau 
Aš ir vėl “mamyte”, 
Tą žodelį pirmą 
Rytmečio maldoj. 
Rodos, kaip žolelė 
Po lietaus atgyčia, 
Po lietučio šilto, 
žemėj negyvoj.

Balys Sreogn— KAS BUS, 
KAS NEBUS, BET ŽEMAI
TIS NEPRAŽUS, arba $tip 
Jonis Mažrimukas 1812 m. iš 
Viekšnių Kaunan nusikraustė 
ir Napeieoną regėjo ir kas iš 

to išėjo. Knyga dedikuota jau
niems fr finksmienra, skirta 
Napoleono žygio per Lietuvą į 
Rusiją sukakčiai paminėti. I- 
liustradjų piešiniai paimti iš 
prof. Ve. Biržiškos, prof. R. 
Schmittieino, A. Ružancovo, 
V. D. Universiteto, kariuome
nės bibliotekų rinkinių. Ant
rąja laida išleido Tęrtos kny
gų leidykla, 748 W. 33rd SL, 
Chfcago 16, m. Viršelį ir ap
lanką piešė A. Kūrauskas. 207 
psl, kartu su iliustracijomis— 
232 ps^ kaina 250 doL, gau
nama leidykloje ir pas visus 
lietuviškosios knygos platinto-

jfanus parinko, išvertė į angių 
kaH* fr ištekto Vytautas F. 
BeSajus, 100 p«L ffluėtravo
Loub Denov. Kaita 3 M. Gau- žurnalas anglų kalba, redaguo-

| tyrų mto&ų vainikas 

ŠbMMfien aš tave pinu. 

Netikėtai sustotas

Šios tradicijos buvo perkel
tos į tremtį, perneštos ir į 
Ameriką. Kiekviena rimtesnė 
leidykla stengiasi kuo švariau, 
patraukliau išleisti knygą, už
dėti skoningą aplanką, kad lei
dinį būtų malonu paimti į 
rankas ir kitiems parodyti. Pa
ti spausdinimo technika tru
putį sumenko; nei savo šriftų 
grakštumu, nei išdėstymu ji 
neprilygsta mūsų pasiekto ly
gio, bet per daug aidų nebado,

tokia mėgėjiška, kad primena 
mokinių darbus.

Kaip ' neapdairios spaudos 
technikos pavyzdį reikia dar 
paminėti
Chlcagos ttetovfų metraštį
redaguotą A VHainio-šid- 

lausko. Knygoje sutelkta dau
gybė iliustracijų, spausdinta 
ofsetu. Pačios iliustracijos ne
suderintos, suklotos kaip pa
puolė, o blogiausia atspaus
dinta taip blogai, kad daug 
paveikslų yra tik murzini plė
niai. Juk tekis nešvarus dar
bas kenkia pačiai knygai, ji 
neslinda, kartu mažina pasiti
kėjimą ir kitom lietuviškom 
knygom. \

Baigiant šias pastabėles, bū
tų vienintelis troškimas — 
daugiau meilės lietuviškai 
knygai, neišleiskime jos 1 pa
saulį Skurdžios, stenkimės pa
rodyti, kad ir mes turime sko
nį ir mokame knygas papuoš-

■*••••* ■_ .-'''-i- ■■ ' '.'v. X m.1> • w ■ &•» ' . ■■■

• J. Kapočius, Liet. Eno'k- 
lopedijos leidėjas, apsiėmė iš
leisti Vinco Krėvės, raštus.

• AM Būtai - Arbačiauskie
nei atiteko jaunimo dramos 
pirmoji premija. Premiją orga
nizavo Lietuvaičių Seserų In
stitutas. Jury komisija vasario 
9 pirmąją premiją paskyrė 
vtiktitti ‘Pakrūmė”. Atidarius 
voką, paaiškėjo, kad Što ve> 
kalo autorė yra Alė Nukaitė, 
šiemet laimėjusi Draugo roma
no premiją. ■ ktAstĄL premija 
teko E. Pralgauskaitei iš Ang
lijos už veikaliuką “Kelias į 
tėvynę”. Trečioji premija J. 
Janoniui iš Vokietijos už “Mū
sų senefių mokykla”. ’Be to, 
komisija suminėjo ir keletą 
kitų veikalų, kurie verti dė
mesio. ,

8a pinuaio žiedais tetikti.

Jei paldausč'au, kai mes dviese^ 

Ar npvflt mane rengiesi?

Gal atepė&ui aš mintis^.

finale Švitrigailai garbinti 
Vytautą. Nuotaikingos ir gra
žios čia Sruogos sukurtos 
giesmės, dainos, raudos.

Vdkalas yra sceningas, tu
ri nemaža dramatiškos me
džiagos. Bet' jo pastatymas 
reikalauja nemaža teatrališko 
kultūringumo ir skonio. Jis 
per daug apkrautas istorine 
medžiaga, butaforija. Tad jam 
sunku bus pakopti , į scenos 
šviesas; literatūros ir teatro 
mėgėjai jį skaitys ir suras ten 
nemaža istorinis atmosferos.

Gražiai ir skoningai išleido 
Tems leidykla. Viršelio ap
lanką piešė Antinas Bielskis. 
173 psl^ kaina 2,50 doi.

Istoriją B. Sruoga mėgo. 
Visom savo dramom sėmės iš 
jos medžiagos. Nuo Vytauto 
laikų jis atkeliavo iki “Kazi
miero Sapiegos” — vienos iš 
didžiausios jos ckamos, fid 18 
amžiaus, kurį pavaizdavo “A-

Naujaurius 
jis paliete

O, kad užaugint jus 
Dievas man padėtų, 
Rodos, iškentėčiau 
Sopulio mares?

K. Grigaitytė yra vsada mo
teriškai subtili, meniškai rū
pestinga ir konkreti, vengianti 
/‘filosofinių mandrumų“ reto
rikos. Ji ištikima ir filosofinei 
tikrovei tik ją, kaip tikra me
nininkė, išreiškia ne sausa są-' 
voką, bet gyvu simboliu: jai

spausdinamas. Jis apims visą 
mūsų teatrinę veiklą.

• Dr. P. Jaukas pakviestas 
nariu į Baltic Institutą, kuris 
veikia V. Vokietijoj.

Biūstravo Louis Denov. Ki
tos tautos žmogui mūsų tauto
saka buvo svetima, bet jis mė
gino įspėti, net tradicinius 
liaudies meno elementus įsive
dė. Tai nebūtų bloga, kad 
čia pasitelkta ne lietuvis. Kny
ga eina į angliškai kalban
čiuosius, svetimas dailininkas 
gali labiau patalkinti. Bloga 
tačiau, kad knygos iliustraci
jos blogos. O jų yra gana 
daug ,kartais kiekvienam pa
sakojimui padaryti du trys pie
šiniai tušu. Vos pervertę kele
tą puslapių, pamatome, kad 
iliustratorius joks grafikas. 
Jis tik pradedantis mėgėjas, 
kuris stengiasi apvaldyti pieši
nį. Neturi jis nei technikos, nei 
kompozicijos. Vienur jis taiko
si į realizmą, kitur — naivus 
simbolistas. Visi piešiniai yra 
tokie Skurdūs, tokie nevykę,

emCAOte LIETUVIŲ

vo A. VUantis - Šidlauskas, iš- 
lado Nemunas, 3153 S. Hals- 
fed SL, Čhicago 8, HL, 243 psL,

Knygos estetika pas mus 
nėra taip sena. Prisiminkime, 
pvz.. Maironio “Pavasario bal
sų” pirmąją laidą, kaip ji buvo 
išleista. Jei kas dabar panašiu 
būdu sukrautų savo knygą, at
rodytų tikrai neskoninga, net 
juokinga. Bet anais metais ji 
nerėžė niekam akies, nes gra
žesnių leidinių juk nebuvo, ne
buvo nei grafikų, nei gerų 
spaustuvės specialistų. Paga
liau anais metais pirmiausia 
žiūrėta į knygos turinį, o ne 
į jos išorę.

Jau prieš pirmąjį karą, at
siradus viiešifem kitam lietuvių 
dailininkui, mėginta dailinti ir 
knygos išviršinį rūbą; Viena 
kita knygelė iliustruojama, 
duodamas viršelis. Tačiau kul
tūringą formą knyga gauna 
tik nepriklausomybės laikais. 
Išauga čia visa eilė grafikų, į- 
šikuria gerų naujų spaustuvių, 
kurios įsitaiso skoningis gra
žius šriftus. Metai iš metų 
knygos apvalkalas tikrai gra
žėjo. Nebebaisu buvo išstatyti 
ją tarptautinėse knygų parodo-

TBE EVEN1NG SONS 
(Vakarinė daina). Lietuvių te-

Uetuvpje ^endradaittiavo: 
“Ateityje”, ‘^foteryje ir Pa- 
saufyjef*, “Moteryje”, “Atei- 
tiea Sptodutamse”, “N. Vaidi- 
luteje”, “N. Romuvoje”, “Ry
te”, -Studentų Donore”, “XX 
Amžiuje”, “Mūru Glrioee” ir 
-Jaimoje Lietaroje”. K. Ka- 
vecko “Nljolea” operai parašė 
Hbrettą.

Tremtyje bendradarbiavo: 
“žiburiuose” (Vokietijoje) ir 
buvusioje “Amerikoje (JAV); 
bendradarbiauja: “Ateityje”, 
“Aiduose”, “Lietuvių Dieno
se”, “Eglutėje”’. “Varpelyje”, 
“Drauge”, “Darbininke”, “Tė
viškės žiburiuose”, ‘TMrvoje” 
ir “Laisvoje Lietuvoje”. Met
raščiuose ir antologijoje daly
vauja “Tremties Metuose” 
(1947), “Lietuvių Poezijos 
Antologijoje” (1951), “Gabi

jos” Metraštyje ir Prozos An
tologijoje (ruošiama spau
dai).

Knygos: poezija — “Akys 
pro vėduoklę (1937), “Paslap
tis” (1950) ir “žodis jaunys
tei” (paruošta spaudai); pro
za — pirmoji novelių knyga 
(baigiama - ruošti spaudai). 
Poezijai ir prozai išleisti yra 
pasisiūlę vienas mecenatas ir 
du leidėjai.

Linkima Sukaktuvininkei ir 
toliau nepavargti, budint tik
rojo moteriškumo sargyboje, 
nes moteriškumas tai būties 
pilnatis Jr toliau talentingai 
kurti, laikantis “Ars perennis” 
modsmiškumo, bet nepasiduo
dant pseudo-modernizrrųū.

^^ rerites po žiedeliu Motydamąs. fetaviu.

— suburia vaidinhnas, kaip per
vaidutimą juos pr>ina Heta- 
viška mintis, bet ir kaip lietu- 
viftų ateK* veikalų trūksta,

— ji tik truputį senstelėjusi.
Tačiau ši tradicija pradeda

ma griauti. Leidėjai kartais 
visai nebežiūri nei knygos iš
orės, nei jos technikos. Sąmo
ningai taupant pinigus ar ne
suprantant, yra išleista tokių 
leidinių, pro kuriuos tylom ne
galime praeiti.

Vienas toks leidinys yra ką 
tik pasirodžiusi

V. F. Betiajaus “Evening 
Song” (Vakarinė dažna).

Tai lietuviškos legendos, 
pasakojimai, padavimai, auto
riaus parinkti, išversti į anglų 
kalbą ir išleisti. Paliekant 
nuošalyje turinį, šiuo kartu 
sustokime tik ties knygos iliu-

Numeryje suteikta įvairių tau
tų Kalėdų švenčių paprofiai, 
šokiai.

NeK — SAULES
TAKAS,. Išleido Lietavftkos 
knygos klubas Chicagoje 1954 
m. Viršelio aplankas dafl. P. 
Augiam, 417 psl., kaina 3,50 
dol
Dr. Pr. €Mdamav»n»-iaL- 

žiNASt mdvtms> Šven
tasis, žmogiškosios pilnaties 
vizija. Tėvų pranciškonų lei
dinys, 246 pd. kaina 2 doi. Ap
lankas dail. V. K. Jonyno.

AlgMss Margerto — SAU
LES BUBTEBta 311 p»L kai
na nepažymėta. Viišėlį piešė 
M. Šileikis.

Rašytoja savuoju keliu
Pirmieji rašytojos darbai 

pasirodė M. Svyriūtėsl slapy
vardžiu. vėliau — tikrąja pa
varde. Nuolatos pradėjo spau
doje bendradarbiauti 1929 m. 
Rašė poezijos ir beletristikos 
kūrinių. Nors K. Grigaitytė y- 
ra daugiau žinoma kaip poetė 
(turėjo progos išleisti dvi po
ezijos knygas), tačiau ji yra 
gana daug parašiusi novelių ir 
apysakų. Lietuvoje pasiliko 
apie 700 psl. knygai prozos iš
karpų ,kas būtų sudarę nema
žą rinkinį. Beletristika pasižy
mi intriga, poezija — kūrybi
niu nuoširdumu, subtilumu ir 
muzikalumu.

Raštų tematika: poezijoje— 
gamta, malė, jaunystė; prozo
je — meilės ir šeimos proble
mos: pirmoje vietoje įvykis, 
crescendo aižanti intriga — 
.staigi kūrinio atomazga; ant
roje vietoje — stipresnių cha
rakterių pabrėžimas. Prozoje 
K. Grigaitytė vaizduoja natū
ralų gyvenimą, kaikada su jo 
silpnybėmis, klaidomis, bet kū
rinių pabaigoje tas gyvaūmas 
visuomet nušvinta teisingumo, 
gėrio idėja.

Moteriškumo atstovė mūsų 
Bteratūroje

Nekiekriena moteris mote
riškai kuria. Garsioji vokiečių 
Annette von Droste - Huels- 
foff yra pavadinta vyriškiau- 
aa iš visų moterų poečių. Gi
lus moteriškumas, valdąs visą 
moters kūrybą, nėra jau toks 
dažnas svečias literatūroje. K. 
Grigaitytė kūryboje yra stip
riai moteriška. Moteriškumą 
ji išreiškia subtiliai, kukliai, 
meniškai. Jos moterys yra il
gesingos, grakščiai žaismingos, 
kartais liūdnokos ir tragiškos, 
bet visuomet savęs nepraran
dančios, nuolat besistiebian
čios aukštyn. Tai Lietuvos ly
gumų, ošiančių girių ir žydin
čių darželių seses. Tokios jos 
yra ir tremties kūryboje, nes 
tėvynės ilgesys jas nuolat šau
kia, kur “gimto Bzdo pelenai”, 
kur “trys seserys per naktį 
rymo< ant gintaro krantų”, 
“valdovo sostą nors žadėtų, ži
nau, neliksi tu čionai”... K. 
Grigaitytė moteriškumui išti
kima kūrėja ir prozoje: “Pa
simatymas”, **Veni, Creator”, 
"Radybos”, “žuvėdra ant uo
los” ir kitos novelės bei apy
sakos.

Moteriškumas savo esmėje 
yra isiūisMflnaman, Jam yra 
skirtas visas rašytojos gyveni
mas ir atsidavimas:
Prie židinio sėdime ramūs, 
Kas vakaras taip sėdime mes. 
Ven strykčioja gelsvos

“Milžino paunksmę” Sruoga 
parašė Vytauto^ Didžiojo su- I 
kaktuviniais metais skelbtam 1 
dramos konkursui ir ten pre- I 
mijos nelaimėjo. Tačiau pre- I 
mijuotas veikalas jau nusken- ] 
do užmarštyje, o “Milžino pa- I 
unksmė” pasiliko.

•Pats autorius veikalą pava- j 
dino trilogiška istorijos kroni- | 
ka. Tikrai, čia to istoriškumo I 
yra gana daug. Visi persona- I 
žai paimti iš istorijos. Įdo- i 
miausia tačiau veikalo kompo I 
zidja. Paties Vytauto nerodo- I 
ma ,bet viskas sukam jo sesė- 1 
lyje. hematomas Vytautas y- | 
ra Centrinis dramos asmuo, I 
kuris palenkia ir kitus žmones | 
viena ar kita kryptimi. Patys 
žmonės nėra sukabinti vienos 
kokios intrygos. Kiekvienas 
veiksmas turi savo istoriją, 
kuri mažai rišasi su kita veiks
mu. Visa apjungia tik bendra 
nuotaika ir Vytauto asmuo.

Veikalo charakteriai Sruo
gos apibrėžti ryškiai ir spal
vingai. Padaryti jie smogiškai: 
niekur neapsieinama be ble- 
vizgų, cinizmo, bet šiaip jų 
kalba yra gyva, lengva, cha
rakteringa. Kalbos te^vumo 
suteikia ir eiliavimas. Ritmo 
pagautas, kartais Sruoga per 
daug užsiplepa ir pačią frazę 
apkrauna, pakelia. Tai -sudaro 
įspūdį, kad autorius neturi ko 
pasakyti, kad jis nori išpūsti 
smulkmenas. Tuo tarpu Krė
vės “Skirgailoje” jauti prie
šingą įspūdį, — autorius turi 
tiek daug pasakyti, kad jis į 
kiekvieną žodį įdeda kuo dau
giausia tarinio.

“Mažino paunksmę” gražiai 
nuspalvina * lyrfaės nuotaikos, 
kurių yra nemaža; Vienos iš 
gražiaurių vietų, kur autorius piauirio dofioj”. 
ptitytuaa poetas k* teidHa laikus — 1906, - 
Jogailai diktuoti laišką, ava- “Baisiojoj nakty;

kad visiškai užkerta kelią 
knygai plačiau sklisti ir latoė- 
ti simpatijas.

Ir pats knygos apipavidalini
mas nėra be priekaištų. Visa 
padaryta labai mėgėjiškai, 
neskonii^ai.

Preitais metais pasirodė 
Hamiltono metraštis.

Įdėta daug triūso, daug do
kumentuotos medžiagos, bet 
visa sumesta lyg į maišą. Nuo
traukos sudėtos neieškant sko- 
ningesnės kompozicijos. Tai 
būtų dar pakenčiama, bet čia 
yra pieštų vinjiečių ir viršelis. 
Visur saldi nuvalkiota simboli
ka, technika nemOkiška. Jei 
kas prieš 30 metų būtų’ taip 
nupiešęs tokį viršelį kokiam 
šaulių leidiniui, gal ir nebūtų 
niekas per daug rūstavęs, da
bar gi reikia tik apgailėti.

Knygai ir kiekvienam spau
dos leMiniui būtina rimto dai- 
fininko pagalba^ nes kitaip 
tikrai sužiugdysime knygos iš
orę.

Dailininko reikia ir laikraš
čiam, žurnalam, nes ir ten de
damos vinjetės, iliustracijos'. 
Ir ten negalime patikėti ko
kiais mėgėjais ir subrukti kaip 
papuolė. Tačiau ir čia jau yra 
nuklydimų, štai ką tik pasiro
dė Anglijoje išleistas 
žibintas — religinės kultūros 

žurnalas.
Jo vinjetėje nupieštas šv. 

Kristoforas. Ir koks ten pieši
nys, lyg iš juokų laikraštuko, 
gv. Kristotoas didžiule galva, 
nėpropofcingų rankų, su mau
dymosi kostiumu Technika

sueina teturite sdtate tėditakedipavaidinamąs 
ka^> Bostone peč' $3 spektaklį.

’*** <fr»-
taon įpyfoflfaĄ sla-
pyvanž&i; atririrame uždara- 
ma jintab aiitarfaš tari pažy
mėti fkvb tikrųjų pavardę, ad- 

savo tetedo pavadinimą 
irftapyrarūL .

3/ Geriausią dramos veika
lą atanka New Yorke sudary
ta iuįr komisija. * Jos sudėtis 

bus paskelbta vSiau.
4. Teisė premijuotą veikalą 

vaidinti ir išleisti tebka Dar
bininkui.

5. {Paskutinė data \ dramos 
rankraščiui įteikti šjn. gruo
džio 1 d.

6. Konkursui veikalai siun
čiami šiuo adresu: 'Darbinin
kas, Dramos Konkursui, 680 
Bushwick Aves Brooklyn 21, 
N. Y.

Premija bus įteikta gruodžio 
m&L per iškilmingą Darbinin
ko. 40 metų minėjimo aktą.
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nes-

Siunčiu $■

mo 'yra sunki, nes priešas yra 
stiprus ir klastingas, o sąlygos 
ne visuomet mums palankios. 
Lietuva neteko laisves, kai . ki
lo pasaulinis sukrėtimą* tr kai 
priešingos mums jėgos m»vė- 
rė mūsų ir mūsų draugų jė
gas. Tačiau padėtis keičiasi. 
Šioje žūtbūtinėje kovoje dėl 
mūsų laisvės, dėl mūsų išli
kimo Šiandien mes nesame vie-

• Vasario 16 gimnazija 
Vokietijoje-kas 3 mėn. išleis 
metrašti su piniginėmis apys
kaitomis ir žiniomis iš gimna
zijos darbo. Metraštį reda
guos gimn. direkt. dr. VI. Li- 
terskiš, dr. A. Rukša ir A. 
Makarskas.

Tūkstančių tūkstančiai ge- 
rtaušų Lietuvos sūnų ir dukte
rų, ištremti j tolimą šiaurę ir 
Rytus, kalinami Sovietų pri
verčiamojo darbo stovyklose, 
yra pasiryžę verčiau mirti, ne
gu nusilenkti užgrobiko vieš
patavimui. Grįžusieji iš sovieti
nio pragaro svetimtaučiai gau
siai fiuttija prieš viso pasaulio 
sąžinę, kad 
tovieMs katorgos pančiai 
mūsų tautos dvasios oepalanžš

žūt- 
tau-

ti mūsų greta*, pabrėžti dva- vynėje, Lietuvos Laisvės Ko- dr. Dantei Poling rašė: 
Jis dabar yra nemirtingas.
Iš-tikrųjų, jo nemirtingumas

yra atrkejpusios viso pasaulio kovoje, ^Žinokime, kad vieną 
dėmesį. Ne žodžiai, o žygiai kartą pmsšfc/ nmntąiking^ 
kalba šiandieną, kaip lietuvis s»dą ir suskaldę savąjį visuo- 
brangina savo laisvę ir ją gi- menę, nuvertinę vyriausiąją 

politinę vadovybę Vliką, ne 
tik nepadarome jokios pafan- 
gos ir nieko geresnio nesuku- 
name, bet griauname visokį 
tarpusavio pasitikėjimą, o kas< 
dar hlngiaii —. nustojavi
siškai pasitikėjimo tarp, sveti- š 
mųjų. Ardydami ir kasdamiesi 
patys po savo pagrindai*, 
mes kertame tą me<& i kurį į 
norime atsfyemti.

Nepaprastai \ sunki mūsų 
tautas padėtis įpareigoja. mus 
eiti petys i pet| viena bendre 
Ifetavišku kelte.

UshnŪaf! Didelių nelaimių 
ir aunkte visai lietuvių tautai 
vargų metų švęsime šių metų 
Vasario 16.

Kiekvienas lietuvi*, tos die
nos belaukdamas, -kad ir kur 
ji* bebūtų, savo mintis ir savo 
jausmus rieja su Tėvynės rei
kalais. Vasario 16 buvo ir te
bėra minus visiems nepapras
tai brangi, nes tą dieną buvo 
atverstas naujas lapas mūsų 
tautos istorijoje. 1918 m. besi
baigiant pirmajam Didžiajam 
karui, Sėtuvių tauta. Valstybės 
Tarytas aktu paskelbė Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės 
atkūrimą. Aukščiausiajam le
ndant, šis žodis tapo kūnu.

Dangian kate po 100 žiau
raus rasų viešpatavimo m$ta 
Lfetava išsaafevino iš Mask
vos priespaudos te įsijungė į 
laisvųjų tentų Sekmą.

Antrajam Didžiajam karui 
įsiliepsnojant, Sovietų Sąjun
ga, sulaužydama visas sutar
tis ir pamindama po kojų vi
sus savo pažadus gerbti teisę 
ir siekti taikaus sugyvenimo 
su kaimyninėmis tautomis, jė
ga užgrobė Lietuvą. Žiauraus 
komunizmo agresijos išdavoje 
mes netekome laisvės ir savos 
valstybės.

Sunkaus vargo, priespaudos 
ir kančių metai slenka vieni po 
kitų. Greit sueis 15 metų, kai 
klasta ir brutalia jėga sovie
tiniai Maskvos imperialistai y- 
ra iš mūsų išplėšę mūsų Tė
vynės laisvę ir nepriklausomy
bę. Per metų metus eina 
butinė kova dėl lietuvių 
tos likimo.

Sunkų okupanto jungą 
damas ,mūsų tautos kamienas, 
likęs Tėvynėje, laukia pra
švintant pasiilgtąją laisvę. 
Kraujo klanus liedamas, ne
suskaitomas gyvybes aukoda
mas, 
lietuvis Tėvynėje tęsia lemtin

gą kovą su priešu.
Tvirti dvasia, pilni nepalau

žiamo ryžto, gaivinami tikėji
mo išsilaisvinti, mūsų broliai 
ir sesės Tėvynėje ištikimai gi
na visa, kas lietuviška. Mūsų 
tautos kovos su okupantais

prasidėjo daug anksčiau —ta
da, kai jis ištarė žodžius, jog 
nėra tokio daikto, kaip blogas 
berniukas.” Kitas protestantų 
kunigas, dr. Thomas R. Niven, 
nurodęs, kad “tarp mūsų buvo 
didysis krikščionis”, savo gra
žius žodžius baigia, sakyda
mas, jog “pasaulis ilgai žiūrės 
į Berniukų miestą, kaip į cent
rą, kur didysis žmogus inter
pretavo Kristaus meilę”.

Tokiais pat gražiais žodžiais 
šį didįjį katalikų kunigą pa
minėjo taip pat žydų ir negrų 
spauda.

Marmurinėje lentoje yra 
auksinis- įrašas: Kun. Flanag- 
ran — Berniukų miesto stei
gėjas, kurs mylėjo Kristų ir 
žmogų. '

(Žiūr. knygą: Fulton Ous- 
ler, Father Flanagran of Boys 
Town). . ,

Nepasiduokime tad jokiems 
vyliams, neteikime džiaugsmo 
tiems, kurie laukia, kad ir 
mūsų tautiečiai, kaip dažnai 
emigracijoje esti, tarp savęs 
susivaidytų ir paskęstų tuš- sint v*8*! Itetuvhj vfenirigumą. ntiteto sveikinimu* Irišritate* 
čiųje, beprasmėje tarpusavio Kova dėl Lietuves iškitevini- virimo viltį.

- • WaahtectaM gimimo 'ište 
tėję, vasario ' 22, antradje 
Darbininkas neišieidžiara 
Tą savaitęT išris tik vienasai 
merte — vasario* 25, petite 
dtenį. ' .

• šaš. A Rudis, Alto pteįi 
ninko pavaduotojas, jau pri 
tąjį kartą išrinktas Prefcyi 
Rūmų pirmininku Chicagoj

• Sesuo M. Estera,kazteą 
rietė, išbuvusi Argentinoje 
pertraukom ' vienuofka me 
šių metų pradžioj grįžo į JA 
Ayellanedoje ji buvo kazim 
riečių vienuolyno viršininkė 
lietuvių Aušros Vartų parą 
nė* mokyklos organizatorė; 
vedėja. Jai vadovaujant B 
kykla nuo 15 vaikų išaugo: 
400 ir gavo valdinių mokyt 
teises.

• šv.
Racine, Wis., vadovaujama 
vų marijonų, statosi klebonai 
ją. Ligi šiol parapijos kleboną^ 
kun. dr. V. Andriuška MICgy|| 
vendąvo Kenoshoje, šv. PetejgĮ 
klebonijoje.

• Stasė Sakalauskaitė,
ri pereitą vasarą nušoko nuę| 
bolševikų laivo ir išplaukėfig 
Danijos krantus, Danijoje 
besigydo nervų ligoninėje.

• Romas StattuUoaišs, buvęs, 
Vokietijoje Rottenburgo tey 
Bambergo stovyklose, tarnauk 
ja prancūzų svetimšalių legio?3 
ne Alžire, §. Afrikoje. -ąS

• Mečislovas Velička, kUęįQ 
iš Tauragės apskr., 48 metų,? 
Lietuvoje palikęs žmoną ir dvi ? 
dukteris, mirė Dillingeno ligo- 
ninėje, Vokietijoje, kur ir pa- j 
laidotas katalikų kapinėse. j

• Prel. K. Urbonavičiui at- 
mint šv. Kazimiero parapijos^ 
pobažnytinėje salėje Brockto-J 
ne įmūryta dedikacinė lentafję 
salė pavadinta jo vardu. Tą| 
proga apie velionį kalbėjo prri. J 
Pr. Strakauskas, kun. KTJan-1 
kus, kun. A. Petraitis, kun. 
K. Matulaitis, kun. S. Saulė- 
nas, A. Kneižys ir k. /j
• Dr. Elena Repšienė, bai-Z. 

gusi dantų gydytojos mokslu* , 
dar Lietuvoje ir jau turėjusi 
savo kabinetą Kaune, Ameri-1 
koje, Chicagos Illinois univer--J 
sitete studijas iš naujo seteų- 
mingai baigė. Dabar Chicagoje; 
ji atidarė savo kabinetą: 1601^ 
W. Garfield Bvd.
• Roseland, Chicagoje, Liė*B

tavos Nepriklausomybės 
nėjimas įvyks vasario 20 d. Mi-S 
nėjimas prasidės pamaldom^ 
Visų šventųjų par. bažnyčioje ? 
10 vai. ryto. Pamokslą paaa*^ 
kys svečias T. J. Vaišnys, SuLįg 
Pamaldų metu giedos parapt^ 
jos choras ir solistai. Po pą£| 
maldų parapijos salėje kafiriĮ^ 
St. Daunys. Matinę dalį išp&rl 
dys vietinės pajėgos: akt W 
Bildušis, N. Kapteinytė, 
Leonaitytė ir Htaunistikos 
kyklos mokiniai. Minėjimą reteį; 
gia ALB Roselando apyŪnk^ 
valdyba. ?

Prasimušę į laisvąjį pasaulį 
Lietuvos gynėjų partizanų at
stovai iškilmingai patvirtino 
Vliko įpareigojimus atstovauti 
mūsų tautai ir vaistytai.

Pereitų metų gegužės 1 die
ną mūsų politinės partijos ir 
kovos organizacijos pakartojo, 
kad Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo - Komitetas turi 
reikšti lietuvių tautos politinę 
valią Ištikimas savo įsiparei
gojimams, Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas, 
demokratiškai tvarkydamasis, 
savo uždaviniams atlikti yra 
neikalii^as visų lietuvių para
mos ir visiško pasitikėjimo. 
Jis kreipiari pirmom eilėn į 
laisvajame pasaulyje išsisklai
džiusius lietuvius duoti -gražų 
drausmingumo ir susiklausy
mo pavyzdį. Vlikas visu atsa
kingumu įspėja mūsų tautie
čius nepasiduoti jokiems šū
kiams ,kad ir kokiais patrioti
niais žodžiais jie būtų prideng
ti, jei jie veda į nesantaiką, į 
mūsų susiskaldymą ir į vie- 

.ningos vadovybes sužlugdy
mą mūsų laisvinimo darbe.

Kiekviraas jėgų skaldymas 
Mredteną tegafi paritareauti 
t& mūsų mirtiniants pre-

Lietuvis ir Vorkutoje, ir 
Kamčatkoje spindi visiems sa
vo meile Tėvynei ir savo giliu 
žmoniškumu. Viltis greit iš-* 
vysti savo Tėvynę ir pamatyti 
ją vėl laisvą šviečia ir stipri
na juos jų Golgotos kelyje.

Laisvame pasaulyje atsidū
rę, polisus žemynus išblaš
kyti, betgi tremties nedaliai 
nepasiduodami, grumdamiesi 
su tūkstančiais pavojų ištirpti 
svetimųjų jūroje, mes suranda
me kelią sėkmingai jungtis į 
lietuviškus vienetus ir, Tėvy
nės meilės vedami, rungtis su 
Lietuvos pavergėjais, 
svarbiausiu uždaviniu pasista
tydami laisvės ir nepriklauso

mybės atgavimą.
Per geležines uždangas, per 

kacetų spygliuotas užtvaras, 
per žemynus ir vandenynus 
Vasario 16 apjungia mus vi
sus, kieno tik gyslose teka lie
tuviškas kraujas ir kieno šir
dys plaka Lietuvos meile.

Budėdamas mūsų tautos ir 
valstybės gyvybinių reikalų 
sargyboje, Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas, 
Nepriklausomybės šventę mi
nint, kreipiasi į viso pasaulio 
lietuvius, kviesdamas išlaikyti 
ir stiprinti broliškumo ryšius, 
branginti visa, kas lietuviška, 
kuo ryžtingiau dalyvauti Lie
tuvos laisvinimo darbe ir iš
kilmingai atnaujinti šventi 
priesaiką nenuilstamai be at
vangos kovoti, kol Lietuvos 
nepriklausomybė ir laisvė bus 
vėl laimėta.

1944 metą vasario 16 vie
ninga. visą politinių partiją ir 
kovos organizaciją deklaraci
ja buvo įkurtas Vyriausiasis 
Lietuvos IšJaisvinimo Komite-

Omabos pirštų nuospaudų kolekcijas, 
Tačiau ne įspausti į jaunuolių širdis mei

lę Dievui ir žmogui.
— Didžiausias valstybės nu

sikaltimas — sako kun. Fla
nagran— yra tai, kad valdi
nės mokyklos lavina jaunuolių, 
protą, bet užmiršta jų dva-

Pagaliau nei vienas pilietis 
negali abejingai žiūrėti į šią 
kriminalistų armiją, kuri, 
drauge sudėjus, prilygsta New 
Yorko gyventojų ' skaičiui ir 
kuri kraštui atsieina 15 bilijo
nų (400% daugiau negu išlei
džiama švietimui), o kiekvie
nam JAV gyventojui $120 per 
metus.

Tačiau kun. Flanagran ne
pasitenkina vien pasyviu ste
bėjimu ir teorine valstybės bei 
jos institucijų kritika. To, jam 
atrodo, permaža, ir jis ryžta
si veikti. Jo dvasioje susifor
muoja giedri vizija — 
namas, kurio pastogė su mei
le ir šilima priglaustų tuos, 
kurie niekad namą neturėjo, 

kurie niekad nejuto tėviškos 
pastogės meilės, nei šeimos ži
dinio šilimos, kurie yra apleis
ti ir nekenčiami, kurie nespėję 
užaugti, jau yra išmesti už vi
suomenės ribų. Kun. Flana
gran šiai idėjai įgyvendinti 
pašvenčia visą savo likusį gy
venimą ir jėgas, ir toks namas 
atsiranda. Narna, kuris su 
krikščioniška meile priglau
džia įvairių tikybų, įvairių 
tautybių ir rasių apleistuosius 
ir nelaiminguosius. Jie čia su
tinkami su d’.čRia meile, kuri 
spinduliavo iš Kristaus širdies, 
kai Jis liepė leisti pas Jį ateiti 
mažiesiems. Tasai namas, iš
augęs iš kun. Flanagran my
linčios širdies pagaliau virs
ta ištisu miestu, kur gyvenimo 
nuskriausti vaikia randa ne tik 
pastogę ir maisto, bet ir bend
ro lavinimo bei amatų mokyk
las ,sporto aikštes etc. .

Ne vienas, teismo nubaus
tas už pačius didžiuosius nusi
kaltimus, sutiktas čia su meile 
ir atleidžiančia šird'mi vėl grį
žo į visuomenę, kaip vertingas 
ir garbingas jos narys.

Plačiau aprašyti kun. Flan- 
agran
"Reniaką miesto” gyvenimą 

te *oklėjtaM» principus, 
kuriais jis vadovavosi.

trumpame laikraščio straips
nyje neįmanoma. Tetenka, ap
skritai imant, pažymėti, kad 
kebas, kuriuo pasuko kun. 
Flanagran, yra lyg šviečiantis 
fcburys, rodąs tikrąją kryptį, 
vedanSą į tautos ir žmonijos 
gerovę.
< dfo didžiojo krikščionio 

ni. Su mumis šimtas mffijbrių reikšmę getai suprato visi gi- 
paveigtųjų europteSų, su tnu- teartieji protai. Kai jis, kun. 
mis vjsas laisvas'* pasaulis. Flanagran, 1948 m., lankyda- 

Mbtint Lietuvos valstybės masis Berlyne, buvo mirtinai 
atkūrimo 37 sukaktį, perduo- sužeistas, “Christian Herold” 
du Jums, Sesės te Broliai Tė- redaktorius protestantų kun.

——. .Prašau siuntinėti:
“Darbininką”
“Aidus"
“Varpelį”

YES, YOU 
.Canfigtit 
Communism

. NEWARK, N. J.
Švč. Trejybės lietuvių para

pijos metinis iškilmingas bly
nų balius įvyksta vasario 20 
d. parapijos salėje. Pradžia 5 
v.v. Bus. įvairi programa.. 
Kviečiami atsilankyti visi pa- 
rapijeičiai ir kaimynai, gražiai 
laiką praleisti ir linksmai už- 
gavėti.

Mūsų tautos Nepriklauso
mybės šventės diena tesuteikia 
mums naujų jėgų iškęsti visus 
mums suduodamus smūgius, 
teapjungia į glaudžią šeimą 
mus visus ir paskatina užmirš
ti visa, kas mus skiria, o ieš
koti tai, kas mus jungia.

Mūsų pusėje yra teisė ir tei
sybė. Mūsų laimėjimas tikras, 
jeigu* tik mes patys jo ne
griausime.

Tad su drąsa ir narsa Lie
tuvos keliu.

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi — ir šviesa, ir tiesa 
mūs žingsnius telydi!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 
nimo Komitetas

Kun. Flanagran ištisas va- ir, užuot darius šimtų milijonų 
landas praleisdavo 
jaunuolių teisme, 
kaltinamųjų suole jis čia sė- 
dėdavo.^Jo dalyvavimas teismo 
posėdžiuose ir tylus stebėjimas 
vaikų “kriminalistų” buvo 
kaltinimas, metamas visuome-/ 
nei ir jos institucijoms, kurios 
šiaip ar taip yra atsakingos 
už šio krašto didėjančius jau
nuolių nusikaltimus, kurie vir
sta baisia krašto rykšte, pavo
jingesne, kai kurių nuomone, 
ųž atomines priešo bombas.

Kun. Flanagran, stebėda’- 
mas teismo posėdžius ir studi
juodamas atitinkąmą literatū
rą, priėjo išvadą, kad 
“pirmoji te-. pagrindinė nusi
kaitimų priežastis — stoka 

religinio auklėjimo.”
Taip pat prie nusikaltimų, 

jo nuomone, prisideda dar ir 
tai, kad tėvai permažai pri- - 
žiūri savo, vaikus, kad nusi
kaltimai smulkiai aprašomi 
spaudoje, vaizduojami filmuo
se, rodomu, televizijoje ir ypač 
specialiai valkams skiriamoje 
literatūroje, ir pagaliau netei- . 
singas ' pasaulio turtų paskir
stymas.

Pačiu pirmuoju ir pagrindi
niu dalyku kovoje su nusikal
timais kun. Flanagran laikė 
religinį auklėjimą ir juo pa
gristą kasdieninį gyveafaną.

— Aš žinau, —sakydavo jis, 
kas atsitinka su jaunuoliu, kai 
Dievas nėra kasdieninio jo gy
venimo dalis.

Jaunuolių nusikaltimų prob
lema, kun. Flanagran nuomo
ne, yra tampriai susieta su pe
dagogine problema, todėl 
norint gelbėti žmoniją, reikia 

pradėti nuo vaiko.
Įstatymai ir jų vykdymas* 

nepajėgs išrauti nusikaltimų 
šaknų, jei, , žmogaus, visų pir
ma vaiko, širdyje nebus įdieg
ta meilė Dievui ir žmogui. Tuo 
būdu, nusikaltimai yra ne tik 
sociologinė; bet drauge mora
linė — religinė problema. Tad, 
norint šią nusikaltimų rykštę 
pašalinti, reikia, kad atitinka
mos krašto institucijos veiktų 
draike su religiniais vadovais

rap*,«ach Mtor 6mi yta wfll 
fim M» oortk «t M rite* 
throoch tfc* Iron Cvrtam. 
'IHrtb b*p» ■■* onp * 
70 million freedom-loriac 
p«op!« trapped bchiad th« 
IronCortam. -

Earop* ai 
tnotf aAnani, aoa-
noorical <0 AfM Cmw>
nM 7«e Aon*.

Yot»r “Trnth Dollan” ta 
RFB K iaeapin froia bąhmd 
tha Iron Cotam tril thow stOl 
under tha Soaiat yoke how it 
faala to bo froo ... bow wa 
bara aot abaodcoad tbem ia 
thair atmena far ftaadom.

Yoor “TVtrth Drflan” cm 
bring naw hopo and caurage to 
tha nilliooa undar Red tyr- 
•nny who draam of Kboration 
and pray forit.

Gira yoar “Trath Dollart* 
today and got in tha f ight 
against Conanunim. *
Sand ‘TRUTH DOU.ARS"to 
Crusado fcr Fraodom 
c/o your tocal Pottmastor

Žūtbūtinėje kovoje nesame vieni
Atkelta iš 3 psL 

statymą, už jos išlaisvinimą.
Nuo tos dienos, kai raudo

nųjų .maakoifti tsmdcai ir kazo
kų divizijos sutrypė Lietuvos 
nepriklausomybę te laisvę, 
prieš lietuvių tautą stojosi du 
pagrindiniai ušdavteiai: išlais
vinti Lietuvą iš bolševikų ne
laisvė*. ir išsaugoti gyvą te 
dvasia sveiką Sėtuvių tautą.

Kitomis apHnkyb&nte Vasa
rio 16 būtų mums džiaugsmo 
ir purididSavimo šventė, šian
dien ji yra imam proga su-

DĖMESIO
VASARIO mėnesį Amerikoje vyksta kataMtess 

spaudos piatfafaio vapas. VertStų nreteMrti ir Hr tarimą* 
katafikaams, jao teMau, kad Ifetaviška^ spaate (dekada 
tremtyje netaršs peadaug skaitytojų. J
MALONIAI KVIEČIAME VISUS MCSŲ SKAITYTOJUS ' 

TALKININKAUTI SIAME SVARBIAME DARUS.
Lietuviai pranciškonai ATPIGINA R* proga 

ttfafrhkantiem* savo leidinius: uūriaakaattann r maria 
mėnesį “Dsrbtainką” kainuoja, — $5.60, Indtires šteMŠ^ 
‘Aidus”—45.00, “Varpei”—$1.60.

Pasiūlykite savo pažįstamiems, kurie dar neskaito ; 
šios spaudos,- paragindami juos pasinaudoti tuo papigtai* 1 
mu. Pridėta atkarpėlė yra. Jūsų patogumai.

štai 
deniai renkaal t stadijų dienas 
Hartforde vasario 19 ir 20 d* 
Kvie£nmt visi studentai, nė- 
studijuojąs jaunimas ir lietis 
rių visuomenė. Paskaitas skai
tys lietuviškos profesūros at
stovai, lietuvių literatūros ži
novai ir patys studentai. Me
ninę programą išpildys geriau- 
sios studentų jėgos, šokiams 
gros visų mėgiama Brocktono 
lietuvių studentų kapela. Pro
grama numatyta tokia:

' Vasario 19, šeštadienis: 
registracija 10:00, .studijų die
nų . atidarymas 10:30, A 
Skrupskelienės paskaita “Li
teratūros laimėjimai-N. Lietu
voje” 11:00 — 12:30, bendri 
pietūs — 12:30 — 2:30, V. 
Marijošiaus paskaita “Lietuvių 
socialinė padėtis - Amerikoje” 
4:00 — 5:30, meno vakaras ir 
šokiai nuo 7:30.

Vasario , 20, sekmadienis.- 
mišios 10:00, J. Brazaičio pas
kaita “Lietuvių tautinis cha
rakteris” 1:00, studijų dienų 
iškilmingas uždarymas 2:30.

Vieta.- Studijų dienos (pas
kaitos ir meno vakaras) įvyk
sta šv. Trejybės parap. mo
kyklos salėje — kampas Ca- 
pitol Avė .ir Broad St. Sekma
dienio dienos programa bus 
Lietuvių Piliečių klubo saleje 
— 227 Lawrencę St.

Nakvynės bus parūpintos. 
Visais reikalais kreiptis į V. 
Skrupskelytę (50 Lavvrence 
St.) ir N. Stadalninkaitę (165 
Ashley St.).

Hartfordo Studentai



MŪSŲ ATSAKOMYBE PRIEŠ LIETUVĄ
NELL P. MEŠKENAS

Maironis

irs newh

Taip pat galima dar gauti:

Lietuvos Vvčiu Radijo Projr'ama

1.00

jietė ir visų gerų darbų rėmė
ja Judyta Kazlauskienė šventė 
savo gimtadienį. Ta proga jos 
šeima ir geros draugės bei 
draugai susirinko ją pasvei-

Mokyklos vaikų motinos su
darė studijų ratelį, kuriam va
dovauja prel Pr. Juras. Pir
mas susirinkimas įvyko vasa
rio o d.

Kun. A. Omas, parapijos 
vikaras, su dramos mėgėjų ra
teliu ruošia vaidinimui naują 
veikalą.

200 
3.00 
1.80

amžiaus jaunimui įvyks ir šie
met Jatmimas minės Vasario 
16 toje pačioje salėje, kur ir 
pagrindinis minėjimas, tiktai 
viena diena anksčiau — bū
tent, vasario 19 dieną, 3 v. po 
pietų Lietuvių Tautinio Pa- 
šalpinio klubo salėje, 928 E. 
Moyamensing Avė. Jaunimui 
.yra ruošiama įdomi progra
ma, ir tėvai yra nuoširdžiai 
prašomi sudaryti sąlygas savo 
vaikams į šį minėjimą atsilan
kyti. Jaunimui gražiai atšven- 
tus savo Vasario 16 minėjimą, 
kitą dieną, sekmadienį, vasa
rio ■ 20 d., rinksimės mes, pa
augusieji, į tą pačią sale 3 v. 
po p’ętų didžiajam Vasario 16 

minėjimui Philadelphijoje.

CHINESE AMERICAN 
RESTAURANT

Pulk. J. Petraitis. LAISVĘ GINANT 11 
LABVĘ GINANT n t 
KAIP JIE MUS SUGAUDE

M. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS.
Pasakojimai mažiems

, Va, grebiamieji, kur slypi 
mūsų negerovės šaknys. Jas 
turėtų rauti ne diplomatai ir 
generolą’, o kalb'ninkai, arba 
dar geriau psichiatrai, kurie 
atitiestų bolševikų protą taip, 
jog jis galėtų suprasti, ką k ti 
sako. O dabar nesupranta ir 

.gana! Br. Kršč.

Mirė Petras Muliofis
Vasario 4 d. vėžiu mirė 67 

m. sulaukęs Petras Muliolis. 
Jis buvo gimęs 1888 m. Mika- 
balių kaime, Seirijų vis., Aly
taus aps. J Ameriką atvyko 
1906 m. Visą laiką gyveno Cle- 
velande ir lietuvių veikloj pa
liko ryškius pėdsakus: buvo 
lietuvių banko ir lietuvių salės 
bendrovės direktorium, šv. 
Jurgio parapijos komiteto na
riu, ALRK Susivienijimo vei
kėju (kurį laiką net vyriausio
sios valdybos pirmininku), lie
tuvių kultūrinio darželio stei
gėju, lietuvių radijo valandėlės 
vedėju, paskutiniu laiku pri
klausė lietuvių bendruomenei 
(mokėjo jai tautin. solidarumo 
įnašus ir t.t.). Kaip paprastai, 
nevisi jo veiklai pritarė, bet 
visi jį žinojo, todėl ir pašarvo
tą lankė daugybė žmonių. Pa
laidotas iš šv. Jurgio bažny
čios vasario 8 d. Kalvarijos ka
puose. Paliko našlę žmoną Ma
rijoną, 3 sūnus ir 4 dukteris, 
taip pat iš tremties atkviestą 
brolį Igną su šeima. StB

Iz. Vasyfiūnas, pakviestas 
prof. J. Žilevičiaus, pradėjo 
bendradarbiauti Lietuvių En
ciklopedijoje muzikos klausi
mais. _

, Du pasauliai ~ vakarinis ir 
IP^ęytinis — kalba apie taiką ir 
H*nebesusikaRSa, kaip nebylys su 
P? kurtiniu.' Visokių tam ieškoma 

priežasčių, bet pačios pagrindi- 
^.’.įnės nepastebima, dėl to ir su- 

atkalbėti nevyksta.
gj' Laikau savo pareigą at- 

kreipti visų dėmesį, kad pa- 
;grindinę nesusipratimo prie- 

žastį sudaro pora neaiškių 
f t anglų ir rusų kalbos žodžių.

Mažiukai ir nekalti tie žodžiai, 
bet verčia ant šono taikos ve- 

g-gį' žinią, kaip koks kupstas, ir 
; > dar kelia atominį karštį, nuo 
:kurio gali sutirpti ne tiktai vi- 
l-fesi kiti mūsų žodžiai, bst ir mes 

patys. Taigi, visų gyvybinis 
|reikalas pašalint tą visų nešu
lį- siprat'mų priežastį. O ji to-

Anglai taiką vadina žodžiu 
“peace”, o kąsnį — didelį arba 
mažą — žodžiu “piece”. Žo
džiai tie skirtingai rašomi ir 
skirtingai spelinami, bet vieno- 
'dai tariami: “pyss”.O iš to jau 
ir pasidaro pavojingas nesusi
pratimas. Kai amerikiečiai (jie 
angliškai kalba) rusams sako 
“peace (taika), tai aniem pa
sigirsta ”piece” (kąsnis). Ru
sai tada džiaugiasi, trina ran
kas ir laižo lūpas, nes mano, 
kad jiem siūlomas dar vienas 
riebus kąsnis be tų, kuriuos 
jau baigia suryti. Bet kai bol
ševikai plačiai išsižioja ir nori 

-kąsti, tai amerikiečiai sako 
“No!”, kaip dabar dėl Formo- 
zos. Rusus tada apima siutas 
Ir jie ima visa gerkle rėkti, 
kaip neseniai Molotovas: “Gir- 
’di, čia mums siūlomas kąsnis 
f(pyss), čia vėl neduodamas. 
Tai prigaudinėjimas, tai agre
sija! Palaukite, mes atominę 

Jsonibą jums ant pakaušio su
sprogdinsime!” Na, ir nebesu- 
sikalbama be atominių argu
mentų tik dėl to, kad nesusė- 
Jtalbama dėl... gramatikos.

for prompt, courteous 

CARRY outservke

“16-tūos Vasario Auka” 
tokiu vardu Bendruomenės

iį Painiavą dar padidina rusiš- 
’ koji gramatika. Rusai taiką 

vadina žodžiu “mir”, bet lygiai 
taip vadina ir visą pasaulį — 
irgi “mir”. Caro laikais, kad 

4 mažiau būtų painiavos, tie žo
džiai bent buvo rašomi skirtin- 
gai. Bolševikų laikais, kad 
painiavos būtų daugiau (o jie 

-,L tai mėgsta daryti), anie žo- 
f. džiai ir rašomi ir tariami vie

nodai. Na, ir kas pasidaro ?
5- ‘Kai rusai amerikiečiam sako, 
< kad jie nori turėti “mir”, tai 

amerikiečiai mano, kad rusai 
; , nuoširdžiai nori taikos ir atsa- 

ko “Yes!” Dabar bolševikai 
; vėl trina rankas, laižosi ir ima 
\ , kur nors žygiuoti, kad už mtų 

gC dar vieną kąsnį pasaulio, o 
/ paskui visą. Amerikiečiai tada 

pašoka ir sako “Stop”’ — su 
tuo mes nesutinkame! žinoma, 
vėl prasideda velniava. Bol- 

/ Šėrikai visa gerkle šaukia, kad 
jiems jau buvo pažadėta ati- 
duoti visą pasaulį, o dabar ne- 

A duoda nei Formozos už mti. 
C Kur čia teisybė? “Agresoriai, 
c\sukdai, melagiai’” — šaukia 
f bolševikai putodami ir karto

dami “mir”, “mįr”, “mir”__
Sį Na, ir mirk, žmogau, o su rau- 
4 donaisiais nesus'kalbėsi.

žiai mūsų kuopai pasidarbuoja, 
sveikinam ponią 

Kazlauskienę ir jos šeimą nau
juose ir gražiuose namuose, 
kuriuos neseniai nusipirko, 
pardavus savo senąjį namą. 
Linkim sveikatos ir Dievo pa
laimos.

Kviečia į vakarienę
Šv. Kazimiero parap. meti

nė vakarienė įvyks vasario 20 
d. Klebonas ir rengmo komi
sija kviečia visus parapijieč.us 
ir geros valios lietuvius bei lie
tuvaites atsilankyti ir padary
ti šią vakarienę sėkmingą. Jos 
pelnas skiriamas bažnyčios 
naujiems suolams įgyti. M.

Rašyti:
DARBININKAS 

W Mmiek Avių tL N. T.

TELEPHONE.*
DEARBORN 20819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK VORADTAKEB

MONTKEALIS, KANADA
Aušros Vartų parapijos baž

nyčios didieji darbai jau baig
ti. Dabar vyksta vidaus įren
gimas. gv. Kazimiero parapijos 
klebonija jau statoma. Kai 
bus baigta, pradės statyti baž
nyčią.

Prie Aušros Vartų parapijos 
yra įsikūrusios Nek. Prasidėji
mo seserys, kurios įsteigė vai
kų darželį ir šiais metais ma
no statyti didesnius namus ir 
mokyklą, jei Mokyklų Komi
sija rems jų^dgrbą.

Vasario 12^&>šiamas Vasa
rio 16 minėjimas, kuris pasi
žymi tuo, kad; jį rengia bend
romis jėgomis seniau ir naujai 
atvykę lietuvįąi, kurių bend
ram veikimui iki šiol trūko 
darnumo.

įglausti į lietuvių bendruome
nę) 9, prieš 4, už .pal’kimą to
kio, koks dabar yra, 4. Lai
mėjus perorganizavimo šali
ninkams, čia pat buvo išrink
ta. ir komisija šiam darbui at
likti: V. Mariūnas, P. Stravin
skas, ir K. Žilinskas (kol tai 
bus atlikta, pareigas eiti pa
vesta senajai valdybai). Susi
rinkimas buvo labai gyvas. 
Kalbant apie fondo likvidavi
mo priežastis, jų buvo jieško- 
ma ir ten, kur iš tikrųjų nėra, 
bet iš ribų niekur nebuvo iš
eita. Toks jau Clevelandas y- 
ra: ir jautrius klausimus jis 
moka nuoširdžia nuotaika 
svarstyti. Didesnė bėda, kad 
neatsiranda daugiau norinčių 
ir patį darbą dirbti.

Graži tu, mano brangi

Tėvyne,

Šalis, kur miega kapuos 

didvyriai.

Kultūros Fondo
susirinkimas įvyko vasario 

6 d. Sudarius prezidiumą (pir
mininkavo prof. Pr. Skardžius, 
sekretoriavo Z. Jankus), val
dybos ižd. A. Laikūnas pada
rė piniginę apyskaitą (saldo 
vasario 6 yra $42.54), kontro
lės komisijos aktą perskaitė 
P. Kudukis. Valdybos sekr. J. 
Daugėla referavo valdybos nu
sistatymą siūlyti Kultūros 
Fondą likviduoti, šiuo klausi
mu pasisakius visai eilei susi
rinkimo dalyvių (Barzdukui, 
Jankui, Mariūnui, Augustina- 
vičienei, J. Nasvyčiui, Dundu- 
raitei, Vyt, Braziuliui, K. Ži
linskui, Liudžiui. Mikulskiui, 
Stravinskui, Lan’auskui, Vikt. 
Palubinskui, prof. Skardžiui ir 
kt.), fondo likimas buvo spren
džiamas balsavimu: už jo lik
vidavimą pasisakė 5 (risi val
dybos nariai), prieš — 10, už 
perorganizavimą (be kitų siū
lymų, buvo taip pat siūloma jį

THE HOUSE G» LEE
Popular Chineae Dishes 
also Canioneee Food and 

American Food.
Steak. Chicken and Sandwichec.

LAWRENCE, MASS.

PreL Pr. Juras Vasario 16 
pradės Kongreso posėdį invo- 
kacija. Washingtonan išskrido 
vasario 14. Ten susitiks su 
kongresmanu Th. Lane, kuris 
yra kilęs iš Lawrence, geras 
yra prel. Pr. Juro pažįstamas 
ir nuoširdus lietuvių bičiulis.

mas. šiandien kiekvienam lie
tuviui, kuris myli savo tėvų 
kraštą, ašaros turi vilgyti 
skruostus, pagalvojus, kas bol
ševikų daroma Lietuvoje. Ta
čiau jos nedaug ką padėtų, jei 
neslimtume darbo pavergtajai 
Lietuvai vaduoti, jei nesiruoš- 
tume atstatyti, kas bus su
griauta. Mes būsime atsakingi 
prieš ateinančias kartas^ jei 
savo uždavinio neatliksime. 
Kaip mes galime jį atlikti? J- 
vairiai. Norėčiau čia tik vieną 
dalyką labiau pabrėžti — tai 
paramą Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kuri siekia Lietuvos 
išlaisvinimo ir atstatymo. Gal 
nevisi ir -žino, jos nuveiktus 
darbus, ypač ’ jos pradžią?

Kai kilo pirmasis D’dysis 
karas, Amerikos lietuviams te
ko susirūpinti ne vien padėti 
nukentėjusiems Lietuvoje nuo 
karo, bet ir susirūpinti Lietu
vos laisve. Tada įsisteigė Chi- 
cagoje 1914 m. “Tautos Fon
das” ir 1916 susidarė Ameri
kos Lietuvių Taryba. Pradžio
je ją sudarė daugiausia kata
likiškos visuomenės atstovai. 
Taryba atliko daug naudingų 
darbų; . .. ' */ /'

L Ji nustatė veikimo pa
grindus ir sudarę Tarybos kon
stitucijų. ' ’ • /■..

2. Ji suruošė milžinišką pe
ticiją Taikos Kongresui (apie 
1,000,000- parašų), reikąlauda- 
ma Lietuvai politinės laisvės.

S. Ji išsirūpino iš - vokiečių 
valdžios leidimą siųsti į Lietu
vą du atstovus. * -

4. Ji padėjo sutvarfcyti lietu
vių informacijos ‘ biurą Euro
poje ir Amerikoje. -

5. Ji suorganizavo ir sujau
kė Lietuvos reikalu šerną 
Brooklyn, N. Y. •

Tarybos milžmiškas darbas 
vis tebedirbamas ir šiandieną 
petys į petį stoja jau I visos 
srovės. '•

Dabar, kada yra daug nau
jų pajėgų sustiprinti Amer kos 
Lietuvių Taryta’, darbas turė
tų būti tar "*aš. sr‘; ir naudin- 
gpsrvs Lietuvoe aL ’čiai.

Senovėje Lietuva buvo žino
ma kaip “šiaurės ’ aukso” — 
gintaro šalis, laisva, nepriklau
soma, garbinga. Ilgai ji grū
mėsi su priešais už tą savo 
laisvę, daug jos didvyrių ‘sugu
lė į kapus, bet buvo laisva 
tarp laisvųjų tautų, nepriklau
soma. Tiktai paskutiniais am
žiais apsilpo jos stiprybė, už
ėjo sutemos ir maskolių ver
gija, iš kurios vaduotis Mairo
nis kurstė savo ugningais poe
zijos žodžiais. Ir Lietuva pri
sikėlė, Vasario 16 aktu visus 
nelaisvės ryšius sutraukė, iš 
naujo gražiai suklestėjo. Ir jei 
ne naujas karas ir ne bolše
vikų plėšrumas, Įdek Lietuva 
dar būtų sustiprėjusi, paau
gusi. Deja, šiandien ji kenčia 
sunkią vergiją...

Kas šiandien yra L’etuvo- 
je? Vietoje tiesos yra melas, 
vietoje laisvės — vergija, vie
toje draugiškumo — klasta ir 
neapykanta, vietoje taikos — 
amžinas nerimas ir persėki oj i-

Neseniai išėjo iš spaudos ir galima gauti Darbinihko ad
ministracijoje:

Jonas CMBuk KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ, 127 p. $125

Juozas švaistas. ELDORADO. Apysakaitės ir 
vaizdeliai, 150 psl. 120

O. Gecevičienes bute susirin
kusį Motinų AriribroT-jos vei
kimo komisija aptarė progra
mą iki vasaros atostogų.

A Martinonis, miręs sausio 
31 d., po gedulingų pamaldų 
šv. Pranciškaus ba^myčioje, 
palaidotas vasario 3 d. 02.

ROCHESTER, N. Y.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Rochestery įvyks 
vasario 20 d. šventės progra
ma numatyta sekanti: 11 vai. 
iškilmingos mišios už gyvus 
ir mirusius Lietuvos laisvės 
kovotojus. Pamaldose visos or
ganizacijos ir draugystės da
lyvauja eisenoje su savo vė
liavomis. Eisenai vadovauja 
Gudyno Posto , legionieriai

3 vai. p.p. parapijos salėje 
iškilmingas susirinkimas, ku
rio metu kalbės adv. A. Olis, 
svečias iš Chicagos, žymus se
nosios lietuvių, kartos Veikėjas 

ir geras kalbėtojas. Po prakal
bos rinkliava Lietuvos laisvi

nimo reikalams. Koncerto pro
gramoj: choras, tautiniai šo
kiai, deklamacijos ir trumpas 
vaidinimas. Minėjimą rengia 
Alto Rochesterio skyrius. Sb.

Purinui' išvykus | Bostoną, 
prrf- A. Vasiliauskas.
' Sfe vakarai yra skiriami 
lietuviškajam jaunimui susipa
žinti su Lietuvos istadja, kal
ba, gamta, geografija, ir kitais 
Utuahistitūais tdaušbnais. Pas
kaitos vyksta kas penktadien's 
nuo 7 ligi, 9 v.v. šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos patalpo
se. Paskaitas skaito Philadel
phijoje gyvenantieji įvairių 
sričių speciaPstai, paprastai du 
lektoriai kas penktadienis. 
Paskaitos nėra formalios, bet 
informacinio pobūdžio, su gy
vomis diskusijomis ir klausi
mais iš jaunimo tarpo. Lanko 
gražus būrelis jaun’mo, bet 
dar galėtų ir daugiau lankytis.

Vasario 16 jaunimui
Philadelphijoje jau beveik 

tradicija tapęs- Vasario 16 mi
nėjimas specialiai mokyklinio

Mc Gteo Elya 3929
6 akrai gražaus vaizdo. 

Namu maistas.
24 valandų slaugiu - 

priežitią *

Balsas pradėjo Nepriklauso- 
mybės šventės minėjimą bro
liškosios meilės mieste, šitą 
radijo, vaizdelį paruošė vieti
nes jėgos: A Gaigalas, A. Šal- 
čiūnas, O. šalčiūntenė ir šal- 
čiūnaitė. Tai buvo vienas pir
mųjų ilgesnių vaizdelių per 
Bendruomenės Balsą, ir pasi-t 
sekė gerai. Reikia sveikinti su
manytojus ir ruošėjus ir lauk
ti iš jų toliau dar įdomesnių 
dalykų. Vaizdelis buvo duoda
mas vas. 6 d.

Aukos Altui
yra renkamos visame mūsų 

mieste aukų lapais, kurie yra 
išsiuntinėti daugeliui mūsų 
tautiečių. Tikimasi, kad ir Š e- 
met philadelphiečiai suaukos 
nemažiau kaip pernai. Kiek
vieno pareiga, bent jau Vasa
rio 16 i proga atiduoti savo 
duoklę paremti kovai už lais
vę. z a. k.

Thu«*Hro> H tttorfcM hmMĮ* rtottai WLOA. IMS kyforrHes 
KIEKVIENA SEKMADIENI—NtO 1:30 IKI 2:00 VAL.
norite Moję radijo programoje skelbtis, kreipkite? adresu

KNIGRTS OP UTHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA

Prel. Pr. Juraše RAMYBES ŠALTINIS. Maldaknygė, 
nauja laida * 3.00

A. Tyraoife. AUŠROS ŽVAIGŽDE Marijos poezijos 
antolog'ja

Tik 36 min. nuo Chicagos 
PntoguM* ir pettds 
HAROLD ROOK, *v.

THE CASTLE 
NUBSING HOME

SS LeiveB Ava, Gtai Dl>

{saulėtą Floridą
ž’emos atostogas praleisti ir 

saulutėj pasikaitinti iš mūsų 
kolonijos išvyko Petras ir Ci
ną Ūsai, Motiejus ir Barbora 
Masiuliai, Juozas ir Jadvyga kinti ir palinkėti ilgiausių me- 
Šilkai, Vincas ir Marijona Au- tų. Sąjungetės taipgi sveikina 
sukaidai, Juozas ir Elzbieta . Judytą, neš ji visuomet gra- 
Kazokai ir Julius Kašėta. Lin
kim visiem maloniai atostogas proga 
praleisti ir grįžti pilniems e- 
nergijos. ' ~

Vedybinio gyvemano
40 metų sukaktį minėjo Vin

cas ir Ona Kripaidai savo na
muose vasaro 6 d. Buvo su
ruošę pietus savo šeimai ir ar
timiems draugams ir bičiu- 
liąms.

Sveikinam Kripaičius ir lin
kini sveikiems sulaukti pami
nėti auksinio jubiliejaus. Kri- 
paičiai niekuomet neats'sakd 
nuo sunkių darbų tėvynės bei 
lietuvybės labui.

tįsosią metų!
Sausio 9 mūsų gera parapi-
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ROOMING HOUSE

&ų Igų: tidbi 
virtkfnūno, ir 
(IddneyB), od< 

gerklės ūžto

hollykood 
lovos —

The padence we muse kanu The 
strength wecan provide nmpty 
by keeping our own bomes soohg

Namų reikmenų * Ir dalu krautuvė 
gerai vedama,^ nominale nuoma, iš
nuomota 4 metam, metinė apyvarta 
$20000, atidaryta 6 dienas, pagrindi
nėj biznio gatvėj. Prekės ir Įrenginiai 
Įkainoti $14000. Kaina nustatyta dėl 
greito pardavimo. Parduoda dėl kitu 
išskaičiavimų. BA 7-5287.

labiausiai reiškiasi ir 
pritraukti jaunimo, 
greitai įjungiant į 
vienetus. Darbas

MBCE PLUMBING CO.
751 Forect Avė, W. B. 

Klamk BILL ' tH 2-6499

BronkĮĮyne nemažai jatmimo " 
vakarais daužosi gatvėse, pa
sisavindami ' blogų papročių, t 
tuščiai laiką leisdami, Jų pik ' 
nai neužima mokykla, esamos 
lietuviškos . organizacijos jų 
visų neapjungia. Į šį jaunimą 
atkreipė dėmesį

Patarnavimas diena ir nakt 
Koplyčia šermeninei dykai 

notaky pumjc 
ČeL 80 9-9615

IN CHERRY VALLEY, N. Y.—Vil- 
lage. Next to St. Thomas Church, 
Modern post war semi-bungalow. 
Bathh and bedroom downstairs. Elec
tric range and Laudermat furnishdd. 
Automatic oil fumace and fireplace. 
Full width enclosed sun porch. Heat- 
ed garage attached, blacktop drive- 
way. Income produeing large storage 
bam at rear of large plot. Ample 
Iawn and garden space. Immediate 
possession because of transfer. James 
Martin, Box C, Cherry Valley, N. Y. 
Phone 6701.

BOSTON FE8 MARKET
- 1665 CMttetoa Avė.

States Island, New York
GI 2-2525

Oysters, Lobsters, Lobster tails, 
Shrimps and Filet

Complete Line Fresh Fish daily

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto račbo. 
stiprintuvai (ampiifiers), plokštelių automatai 

, (record cbangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Riehmood Hm, Ozone Fark, Fcėest Kili, Jamaira 

DįįritaM atiHaum ptyiafo teetariko, pripa&rto

Lunekeeuette-Beaterams Jamaica, 
L. L ‘ Sumodernintas, gyvoj biznio 
daly. Nuoma $250, išnuomota 10 me
tu, gerai Įrengta. $1000 savaitinių į- 
eigu- Partneriui pasitraukiant, su 
nuostoliais už $15,000. pt ,7-5444.

Mr. Horn

V XY B A M S
Visi kostiumai nupiginti 

10%—30% 
Kai kurie su 2 kelnėm, 

geros rūšies 
EGBERT MAN shop 

296 Buy St. 
TomptdmvHle, S. L

MAJSTO-DELIKATESV. aiaus, dar- 
tovto parduotuvė. Gera nuoma—$150 
mėnesiui. $1000 savaitinių visu paja
mų. Įsteigta prieš 9 metus. Su nuos
toliais už $8500. LU 7-1507

Pašauk nemokamai {vertinti 
Tdefonuėk dieną ar aaktj ir dieną 

sekmadieniais. Klausk BilL
Nėra {mokėjimų — Naujos žemos 

kainos. Mokėsi apie $5 mėnesiui 
DE 9-2741 SH 3-1268

SELDOM since Valley Forge and securtu And ofit good 
have calmness and strength 

been mote essential to America 
thati in today’s worid. We can 
look to George Washington’s liže 
for an example of reason and 
padence, and to the freedom his 
vicrories brought os for the ben-

IDEAL LOCATION for country 
home. Over 4 aeres of land. 2 miles 
east of Cherry Valley, on Route 20, 
460 ’foot frontage. 100. mile view 
(Wfcst). 2,000 feet ąlevation, natūrai 
water. supply; ample for private-lakė. 
— James, Martin, Box “C”, Cherry 
Valley, N. Y. Phone 6701.

liuoaavimo, purtės figų, * 
supykinto, šiurpufiavimo 
šalimo, dieglių, reuma 
bronchito, rožės, riemei 
ginimo, gaivos skaudėjto 
nartų gjfflmoį ir nuo de 
kitų Tfttartų Bgų. Stos a; 
wmi kahmoja W0.

Aleaander’s <

SASLAVŲ RINKIMO biznis, įsteigtas 
prieš 14 metų, per mėn. gryno pelno 
$000, 4 dienos savaitėj, geras poten- 
ciahimas. Tinkamam žmogui parduo
da už $12000, iškaitant 1953 Interna
tional sąšlavų sunkvežimi.

FReeport 9-0612

^tng Center ir Farmezs Market Wąb 
dįu. K. T,- ao myiht mM,N Y.C Pa
stogės ir stalai p&al riuomojarni sa
vaitėm. JE 6-0829 — WA 9-2970.

k ' ' rĮĮĮMnsk- ■ Igrhnter' '

F UNERA L H OM
564 EAST BEO AD WA5 

otraus ImMuMI, M0S.
D. A. ZsBeMoM, F. E. Zaletoi

Nauja moderniška koplyčia še 
menims dykai. Aptarnauja Can 
bridge ir Bostono kotofrijas ž< 
miauAomfs kainomis. Kaktos t 
pačios ir I kitus miestus.

ReBcste isskite: TM. TB 94US

visus įstatymu reflestevimus.
Atliekame per kelias minutes ir pa- 

siunčiame jum kopiją ir paruoštą 
siųsti voką.

Mes taip pat prityrė imigracijos 
reikalais. .

Kasdien atidaryta:
9:00 A. M. ligi 6:00 P. M. 

šeštadieniais:
9:00 AM. ligi 4:00 P.M.

•Nuo vasario 1 ligi balandžio 15.
N. J. CASSAVĖTĖS

393 West 42 St- New York 36, N. Y.
Tel. Clrcle 5-4870

LAIDOTUVIŲ REIKMENYS 
Šviežiai skintos gėlės iš mūsų 

žalių gėlynų.
WIESNER BROS. INC. 

2492 Vletory BlvA 
GIbraltar 2-5141 J

savo laisvalaikį sunaudoja 
sportui. Bet ar jų negalėtų 
būti daugiau? Taip. Bet čia į 
talką tori ateiti kiti — tėvai 
ir vyresnieji, kad jaunimą pa
ragintų, stoti į sportln'nkų ei
les ir kartu sudarytų šiokias 
tokias sąlygas. A.

bet pasitraukėt dėl pradinio aukštoko 
mokesčio, nepusmiinkite... Pabraukit 
atvirutę: Y . A *

WHXIAM KBULISH
35-44 151 Street Jamaica, N. Y.

kuris turi ne tik geros rūšies čin- 
čilių. duoda jų pareikalavimo rinkos 
garantiją, gerą kainą, bet taip pat 
gali nurodyti, domintis bizniu, kaip 
laisvalaikiu per metus galite uždirb
ti kelias tūkstantines dolerių.

Nemokamai mes teiksime patari
mus kol jūs bizniu versitės. Mes tu
rime minką, triašių, Gvinėjos kiau
lyčių ir balandžių, kuriuos pardavi
nėjam tom pačiom sąlygom.

Vyrų ar moterų, norinčių malonumo 
pelnu. Tai nėra, koks naktinis uždar
biavimas, bet gerai nustatytas žings
nis ’į “pasisekimu kebą", kuri čia iš- 
dėstom.’^Fef ‘jūs kada buvot pasišokę

VAITKUS 
FUNEBAL HOME 

197 Wehrter Avenae 
Cambridge, Maag. : 

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTABY PUBLIC

Ląidotuvių Direktorius ;
84-62 JAMAICA AVĖ. < 

(prie Forest Parkway Stetion) ■ 
Woo&aven, N. T. '

Suteikiam garbingas laidotuves.1
Koplyčios nemokamai visose1 
miesto dalyse; -veikla ventiliacija.]

TeLVIrgfnia 74499

Tonikas viduria

AAI8U7 PAKDUOTUVB geroj Brook- 
lyno vietoj, seniai Įsteigta, pigi nuo
ma Jlgam išnuomota. Su nuostoliais 
atiduodama už $7000 plūs prekės. 

UL 6-5145

- alėtos BkeMavimą -
Kiekvienas laidotuves apsupti 
nuoširdžiu grožiu ir kilnia didybe 
yra mūsų pasirinktas tikslas.

Kur tobulumas yra tradicija 
STEPHEN FUNEBAL HOME

2691 Pitldn Avė- Brooklyn,
AP 7-8340

133-29 Croaa Bay Bhrd.
Ozone Ptak, VI 3-9268

80 ST., W.—Park blokas; pinigais 
$17,500 kiti paskolon; net 6400 ar 
daugiau; 19 raktų, legalizuoti C. O. 
1954; $15,000 pajamų, 2*4 kambario 
butas pirkėjui Tik betarpiai. 9-10 
AM. TR 4-8385; SC 4-4373 JOHN DERUHA, M. D. ,

Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas 
Apfiūzėjhnas ir kraujo tyrimas i doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86fl» STREET NEW YORK CITY

Virš Leadngton Avė. poleminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti
- ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

- P. BasBOttią, S. StaM J- 
guopys — Detoyt, Mkh.; V. 
Oesnavifius, W. Kopas, M. Ša
tas— Brooklyn. N. Y.; A. 
Yanckulis — Saranae take, 
N. Y.; M. Karaktenas — F3- 
mont, N. Y.; K. Krinickas — 
Maspeth, N. Y.; O. Jankauskas

Hebron, Ind.; H. Masteka
— Greenwich, R. L; E. Kara- 
levičius — EUzabeth, N. J.; S. 
Vanagas — Newark, N. J.; F. 
Avižonis — Dumbnt, N. J.; P. 
Rusteikaitė — Chicago;' M. 
Aukudas — Baltimore; J. Gu
daitis, ' P. Ramanauskas — 
Brockton; J. Eningis, St. Bra
zauskas — So. Boston; J Vait- 
kūnas—Canton; K. Vasiliaus
kas — Dorchester; P. Mažei- 
vienė—Worcester.

U. S. IK N. Y. VALSTYBES TAKSAI 
UŽ 1954 GRĄŽINAMI

Mes paruoSam darbintatOMn ir val-

STOK! ŽICRfiK! KLAUSYK!

DAŽYMAS IR DEKORAVIMAS
Teiraukis S.OA. dažymo plano prity

rusių lauke ir viduj.
Popieravfaue darbai ir grindų

£KK300«N£KS3iBBB6^^

g TeL STagg 2-5043
I Matthew P. Baliai
į (BJEUAIŠSKAS)
j FU NĖR AL
J "M. P. BALLAS—Direktorius 
| ALB. BALTRONAS-BALTON
1 Reikalų Vedėjas ’ A
S] 669 GhhnI Street
| Bro^dyn, N. Y.
g NOTAR Y PUBLIC -

EVergreen 8-9770 į
- v -

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Po $1.50:
J. Lipnickas, U. Janušienė, 

V. P. Veršelis — Brooklyn; 
l '.Stepšys — Sudbury. *

- Po $1X»:
Iš Brooklyn, -N. Y.: A. 

Brooks, M. Vizbaras, U. Šar
kos. J. Vistartas, B. Endriu
kaitis, S. Miltenis, Sesuo M. 
Nikodemą O. P., K. Vitkuvie
nė, A .Jurgėla, A. Žakevičius, 
V; Urbanavičiūtė, A. Zubkus, 
K. Dabrovotekis, J. Majaus
kas, A. Bredes.

Iš N. Y. valstyb.: B. Mieže
lis—N. Hyde Pk.; ‘ P. Shulkis 
-—Ozone Pk.; J. Andrijauskas
— Bronx; kun. P. Jonaitis — 
Amsterdam; P. Sinkia vich — 
Hempstead; P. Valiulis — 
Greenport; V. Urbanas — 
Richm. Hill; V. Amastauskai- 
tė — Great Neck; M. Herbert
— Frankl. Sęuare; kun. M. 
Čyvas — Scotia; J. Stimienė— 
Rochester; J. Yusbaine — 
Johnson City; J. Butkus—Hol- 
lis; K. Tumonis — Albany; J. 
Liogys — Woodhaven; K. Bū
tėnienė —Gtendale.

Iš Conn. valstyb.: Z. Kara
lius, Pr. Povilaitis, J. Žemai-

Td. APplegate 7-0349 '

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N C A

BROOKLYN, N. Y.

SCROLES BAKING, Ine. t 
V. Lukas — vedėjas |

Grand St- Brooklyn, N. Y. |
TeL EVergreen 4-8802 |

Lietuviška duona — geriausiai 
duona. Mes kepame duonas, py-J 
ragus ir pyragaičius pagal visų * 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai} 
vestuvėms, krikštynoms ir kito-J 
kioms iškilmingoms progoms. Už- i 
sakymai išpildomi kogeriaųsiai. }

Išvežtajame i krautuves } 
privačius namas.

BARA8EVIČIU8 ir 8CNU8 
F U N E B A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mskb.

KIŠfrH BARACEVtCKS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

ETT O BE
Schooi of Mnsic 
965 JEMTETT AVE- 

pne Meter* Caraen, GI 2-2741

Juozas Karečka 
ilgametis sportininkas, spor

to entuziastas, buvęs liet, ka
riuomenes karininkas. Jam pa
rūpo ištraukti iš gatvių jauni
mą ir per sportą įjungti į lietu
višką veiklą. Sportą jis paver
tė jų ugdymu, lavinimu, kartu 
įpratino sporto aikštelėse ko
voti už lietuviškas spalvas.

J. Karečka pradėjo savo 
darbą 1952 m. gruodžio mėn., 
susirinkęs jaunimo būrelį nuo 
11 iki 14 metų. YMCA salėje 
prie Marcy stoties gerom sąly
gom gavo naudoti sporto sa
le, maudymosi baseinu.

Šis jaunimas susirenka kas 
.šeštadienį ir pusantros valan
dos sportuoja. Jie mankština
si, treniruojąs, paskui maudosi. 
Treniruojamasi tik futbole, nes 
tai vienintelė sporto šaka, kur 
lietuviai 
kur gali 
kartu jį 
tautinius 
vyksta visą žiemą, per karš
čius, nuo birželio iki rugsėjo, 
poilsiauja.

Dažnai tėvai bijosi, kad vai
kai nesugadintų sveikatos, bet 
šito pavojaus nėra. Tiek patys 
žaidimai, tiek treniruotė pra
vedami kultūringoje formoje. 
Be to, jauniįjų sveikatą dažnai 
tikrina Dr. V. Paprockas.
,. Pasįtreneravę jie jau eina j 
sporto aikštes, sudarydami sa
vo vienuolikes. Visus jaunuo
sius^ ^obojCjJfetj^^orto kltj- 
bas. T&T cfaižS&i šėrį'a rung
tynių ir lietuviškasis jaunimas 
išeina lenktyniauti su kitų 
jaunimu. Tokias jaunųjų gru
pes turi ukrainiečiai, čekoslo- 
vakai, graikai, vokiečiai. šie 
jaunieji lietuviai sportininkai 
jau turėjo keletą rungtynių.

Ši grupelė, J. Karečkos va
dovaujama, parengia mūsų 
sportinį prieauglį. Jau dabar 
yra atėję į pirmąsias koman
das jo parengtų žaidėjų, o kiek 
dar jų išaugs.
' šiuo metu J. Karečka turi 
18 berniukų, kurie pratinasi 
kovoti po lietuviška vėliava ir
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