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Didžiausias rūpestis yra nedarbas
Bedarbiu yra 7.5%. Kas parūpins jiem darbo ir atlyginimo?

Amerika ir zonos
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JAI PRAŠO GYVYBĖS. Pran
cūzų karo teismas alžirietę Ja- 
mila Bouhired nuteisė m rti už 
dalyvavimą teroristu grupėje. 
Ir Jungt. Tautos pasiuntė pra
šymą jos pasigailėti.

• Drabužių darbininkų 
streikas, tikimasi, gali baig
tis iki trečiadienio.

• Automobilių gamyba per 
sausi — vasarį nukrito 30%, 
palyginti su pereitų metų 
tais mėnesiais.
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AR KONFERENCI 
JA BUS - PRI
KLAUSYS NUO 

MASKVOS

VYSK. SLATKEVI 
CIUI PAREIGŲ EI 

TI NELEIDŽIA

PRANEŠIMAI Iš LIETUVOS MAN 
LABAI SPAUDŽIA ŠIRDĮ 

Kard. Strich Kazimiero minėjime

Chicagoje sekmadienį, kovo 
9, buvo didelės iškilmės — Lie
tuvos globėjo šv. Kazimiero 
500 metų sukaktuvės. Chica- 
gos laikraščiai “Chicago Sun- 
Times”. “Chicago Daily Tri
būne” ir k. Kazimiero iškilmių 
aprašymą pradėjo priminimu, 
had kard'nolo Samuelio Strich 
pirmas viršau pasirodymas po

Viršūnių • . konferencijos 
reikalu jau nustota ir skai
čiuoti Sovietų laiškus. Sovie
tų spauda tebepuola Ameri
kos prezidentą ir valstybės 
sekretorių.

Seato konferencijos proga 
susitiko valst. sekr. Dulles, 
Anglijos bei Prancūzijos už
sienių reikalų ministeriai. 
Tvirtinama, kad abudu mi
nisteriai spaudžia Dulles ro- 
dyti daugiau nuolaidų Sovie
tam dėl konferencijos.

Labiausiai rankos yra su
varžytos Anglijos ministerio 
ir ministerio pirmininko. 
Anglijoje minios opinija prieš 
atominių bombų bandymus, 
prieš bazes Amerikos bom
bom ir raketom. Tai esą pa
našu į nuotaikas, kurios bu
vo Anglijoje apie 1930. kad 
Hitleris jau rengėsi karui, o 
Anglijoje buvo populiarina
mą? nusigiųklavimas.

Amerikos pranešime Mask
vai tebėra aiškus reikalavi
mas svarstyti Vokietijos su
jungimo ir rytų Europos 
klausimus.

Amerikos didžiausias sa
vaites rūpestis yra nedarbas. 
Vasarį bedarbių skaičius pa
siekė 5.100,000. Tai 7.5% vi
sos darbo jėgos.

Daugel darbininkų darbo 
neturi, jau mėnesiai; kiti dir
ba savaitėj 3-4 dienas. /

Trys milijonai., bedarbių 
naudojasi valstybine nedar
bo pašalpa. Savaitinis pašal
pos vidurkis 30 dol. Pašalpa 
mokama priklausomai nuo 

♦valstybės 20-26 savaites. Bet 
sausio mėn. 197. 157 darbi

ninkai jau buvo suvartoję 
bedarbio pašalpas, nors nau
jo darbo nesurado.

Pereitą savaitę nedarbo ir 
ūkinio sustingimo reikalu 
kalbėjo prezidentas Eisenho- 
weris ir Kongreso nariai. 
Kongresmanai ir senatoriai, 
demokratai ii- respublikonai 
atėjo su pasiūlymais nedar
bui nuveikti. Tuo tarpu iški
lo toki projektai:
„.praplėsti bedarlųų mokėji

mus didesniam laikui; įlieti 
daugiau kapitalo į namų sta-

tybas, kelių tiesimą: federa
linė vyriausybė turi paremti 
pinigais nedarbo katastrofos 
ištiktas valstybes.

Kai kurių keliamas suma
nymas sumažinti mokesčius 
prezidento Eisenhowerio pri
tarimo nesusilaukė.

Europoje
ATSISVEIKINIMAS. Leit. Charles Denoer, tarnavęs 21 mėnesi MWisconsin“ kovos laive, ats svei
kina ji. Laivas išimtas iš tarnybos. Esą nuo 1895 pirmu kartu Amerika lieka be kovos laivo.

Vyskupas V. Slatkevičius, 
nepatikrintom žiniom iš Lietu
vos, buvo konsekruotas tokiom 
aplinkybėm. Kaišiadorių vys
kupas T. Matulionis, kuriam 
bolševikai neleidžia vyskupijos 
valdyti, pranešė Lietuvą val- 
dantiem pareigūnam, kad jis 
konsekruos į vyskupus kunigą 
Slatkevičių. Kai kun. V. Slat
kevičius Birštone, kur dabar 
gyvena vysk. Matulionis, buvęs 
konsekruotas, atėjo valdžios 
atsakymas, kad ji tai drau
džianti. Bet faktas jau buvo 
įvykęs. Vyskupas T. Matulio
nis buvo iškviestas į Kauną 
aiškintis. Jam taip pat praneš
ta, kad vyskupas V. S’atkevi- 
čius negalės eiti pareigų.

Papildomai pranešama, kad 
vysk. T. Matulionis pirmąjį ga
vėnios sekmadienį buvo nuvy
kęs į savo vyskupijos, dabar 
valdomos kun. J. Stankevičiaus ‘ 
iš Kauno, sostinę Kaišiadorius 
ir katedroje paskelbė žmonėm, 
jog jis perima vyskupiją val- 
dvti su savo pagelbininku vysk. 
V. Slatkevičium.

Amerika rengia pasiūlymą 
atnaujinti derybas dėl nusi
ginklavimo Jungtinių Tautų 
ribose. Amerika dabar sutiko 
atsisakyti nuo nusiginklavi
mo klausimo visumos ir ten-

AR NASSERIS JUNGIA AR SPROGDINA ARABUS?

pagyrimo naujom pareigom 
Vatikane buvo pas lietuvius šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Iškilmingose pamaldose kar
dinolas Strich pasakė 20 minu
čių pamokslą. Kalbėtam: i 
apie šv. Kazimierą, prisiminė ir 
dabai tinę Lietuvą.

“Patikimos informacijos, ku
rias gavau apie Lietuvos vys
kupų ir kunigų kentėjimus, la
bai spaudžia man širdį. Bet šv. 
Kazimiero dvasia yra su jais *.

Mišias laikė vysk. V. Briz- 
gys, lietuvišką pamoksią pasa
kė kun. dr. V. Rimšelis. G e- 
dojo Dainavos on :amb’is ir so
listas St. Baranauskas.

Šv. Kazimiero gyvenimui pri
minti parapijos salėje buvo su
rengta senų graviūrų ir pa
veikslų paroda. Kardinolas f 
Strich ją taip pat aplankė.

Vakare Seserų Kazimierieč-ų, 
aukštesniojoj mokykloj buvo 
minėjimas. Atidarė kun. dr. A. 
Juška. Invokaciją sukalbėto 
preL Ig. Albavičius. Paskaitą 
apie šv. Kazimierą skaitė S. 
Sužiedėlis. Buvo speciali kan
tata apie Kazimierą — dek’a- 
niacija. pritarianti smuiko ir 
vargomi muzikai. Jos žodžius ir 
pastatymą parūpino A. Rū
kas. scenovaizdį dail A. Valeš- 
ka, smuiku Mariukas, dekla
mavo takt: Kevelaitytė, Ni- 
vinskaitė, Vilutienč. Dikins. 
Rūkas.

Vakare Chicagos televizij 
rodė vaizdus iš iškilmių bažny 
čioje.

Alžirc sukilimas eina jau 
pusketvirtų metų. Prancūzai 
paskelbė, kad per tą laiką al- 
žiriečių žuvo 59,000. į nelais
vę paimta 42,000; prancūzų 
žuvo 5.860. sužeista 11,000; 
civilinių gyventojų žuvo ar 
dingo 28.600. Tik per pasku
tinį vasarį alžiriečių žuvo 
3000. patys prancūzai neteko 
300 užmuštų ir 700 sužeis
tų. Pinigais karas kas metai

IR KINIJOJE SPAUDŽIA kaštuoja po vieną milijardą New Veria* taryboje ketrir-
._. .. . 4 doleriu.Kinijos katalikų patuotų 

sąjunga" išsirinko naują vys-

Po to sovietinė valdžia įsa
kė vyskupui SlatkeviČiui išva
žiuot: į Kauną, o vyskupui Ma
tulioniui i Birštoną. Jeigu iš 
ten pasitrauktu, grasino išve
siu iš Lietuvos.

Šeštadienis ar 
sekmadienis?

tadieni buvo pasiūlytas įsta
tymas leisti Neit Yorko pre- 

Prancūzijos vyriausybės kybininkam. kurie švenčia 
kūpą “patriotą”, kuris klau- programa šeštadieniais, prekiauti sek?
so Kinijos komunistų valdžios Vyriavsybė mano, kad ai- madieniais. Taryboj bąlsąvo 

žiriečių didžiausia nepasiten- 14 už ir 7 prieš. Už b&!sąyd

Po balsavimo dar tebeina.

kancleris

Griežtai prieš jaunus nusikaltėlius

Antras toks pasaulyje tu
nelis

YORKE

atsisa-
katali-

Kyla ir kitos kolonijos
Prancūzų Vakarų Afrika 

pareikalavo didesnės neprik- 
• Pašto rinkliavos kėlimo lausomybės — visiškos auto-

ŽVĖRIŲ KARALIUS — bet uždarytas ir dar sniege Oenver, Co- 
lorarfo. zoologijos sode. Su savo karaliftkftis kailiais sveria 500 sv.

Minsko, rytuose.
Derybos nusiginklavimo 

klausimais turėtų prasidėti 
nuo rudens.

Prancūzų Vakarų Afrika 
yra didesnė už Indiją savo 
teritorija. Gyventojų joje tik 
18.840.000 afrikiečių ir 83. 
200 baltų. '

Tam priešino? tik socialistas 
teisingumo ministeris: esą 
darbo •negalim? paversti 
bausme...

• Romoje kovo 9 prisnigo. 
To nebuvo per eilę metų. La
bai prisnigo Paryžiuje, Bel
gijoje. Olandijoje, Anglijoje.

programa

kintis tik. dalim: atominių 
bandymų sustabdymu ir ka
rinės kontrolės įvedimu tam 
tikroje zonoje Europoje.

Karinės kontrolės reikalas 
turėtų apsaugoti abidvi pu
ses nuo staigaus užpuolimo. 
Amerikos dabartiniame pro
jekte toji kon'roliuojama zo
na turėtų apimti teritorijas 
nuo Reino, vakaruose iki

NIXONAS SUSILAIKYS
Viceprezidentas Nixonas, 

pasitaręs su valst. sekreto
rium Dulles, neribotam lai
kui susilaikys nuo oficialios 
kelionės į Sovietus.

Nasseris, naujos Jungtinės 
Arabų Valstybės galva, siekia 
paimti į savo rankas visus 
arabus. Kurie jo neklauso, 
tuos siekia sulikviduoti. Kai 
nepasisekė prisitraukti Sau
di Arabijos karaliaus, pradė
jo prieš jį propagandą. Kovo 
8 Nasseris pakartojo kaltini
mą Saudi Arabijos karaliui, 
kad tas norėjęs nužudyti, ša
lia propagandos dar atšau
kė Egipto instruktorius, ku
rie mokė Saudi Arabijos ka
riuomenę. O Nasserių įkvėp
ta spauda pasakoja, kaip 
Saudi Arabijos karalius da
vęs Syrijos probolševikiškam 
saugumo viršininkui . Serai 
3 mil. dolerių, kad tas suor
ganizuotų lėktuvo katastro
fą, kai Nasseris skris te Syri
jos. Nasserio spauda ir kitą 
kaltinimą iškelia Saudi Ara
bijos karaliui: esą jis davęs 
Amerikai bazes' raketom ir 
atominėm bombom, nors abi
dvi pusės tai dementavo.

Vakarų spauda jau abejo
ja, ar turi bent pagrindo tas

Amerikos milijonieriai In 
donezijoje susirūpinę

Califomijos — Texas naf 
tos bendrovė ir Standart Va 
cuum naftos bendrovė Su 
matros saloje turi naftos šal 
tinius daugel milijonų ver 
tės. Ten yra Amerikos pilie
čių 460. Dabar naftos milijo- Nasserio kaltinimas dėl są- 
nieriai yra susirūpinę savo 
milijonų likimu Sumatroje. 
Amerikos atstovas vedė dery
bas su Indonezijos vyriausy
be, kuri žada daryti invaziją 
į salą prieš sukilusią kariuo
menę.

Diplomatai abejoja
Maskvoje užsienių aipio- 

matai po visų sovietinių pa
sisakymų viršūnių konferen
cijos klausimu jau suabejojo, 
ar Sovietai tikrai tos konfe
rencijos nori. Jie linksta ma
nyti, kad visos ligšiolinės kal
bos apie konferenciją siekia 
tik propagandos.

Washingtone diplomatai 
samprotauja, kad konferen
cija priklauso nuo Sovietų: 
ji gali įvykti, jeigu Maskva 
yra pasiryžusi .daryti nuolai
das dviem klausimais — dėl 
Vokietijos sujungimo ir dėl 
rytų Europos valstybių, liki
mo.

• Prezidentas Eisenhoweris 
netvirtino projekto statyti 
lėktuvą, varomą atomine e- 
nergija. Prestižas turėti to
kį lėktuvą anksčiau už sovie
tus. aiškino prezidentas, ne
vertas to pinigo, kuris reika
lingas kariniam lėtuvam.

ir neklauso Vatikano. Jis iš
rinktas vietoj vyskupo, kuris 
nuo vasario 5 įmestas į kalė
jimą. nes jis nesutiko 
kyti nuo ištikimybės 
kij Bažnyčios galvai.

Azijoje Maskva elgiasi taip 
pat kaip ir Europoje

1 Sovietų Sąjunga išsiuntinė
jo įspėjimus Azijos tautom, 
dalyvaujančiom SEATO są

mokslo Saudi Arabijos kara- tartyje,- kad jos atsisakytu 
liui. Primena, kad prieš me- nuo Amerikos raketų ir sto
tus buvo tekilę, kaip Nasseris minių ginklų. Esą pasitikėti 
buvo norėjęs nužudyti Sau- Amerikos pagalba tai iliuzi
ni Arabijos karalių. Kaltini- ja jos vietoj Maskva siūlo 
mas. siekia suniekinti Saudi Azijos valstybėm sudaryti 
Arabijos karalių, kurio auto- nepuolimo paktus (kaip So- 
ri tetas kitu arabų tarpe dide- vietai buvo sudarę su Bal
tis kaip yra dideli ir jo pini- tijos valstybėm! Red.) irbū- 

8aunami s naftos. Jį nu- ti “beatomine erdve”, kokia 
vlnrtnnin versti lr “liaudies yra siūloma sudaryti Euro-

nelj po vandeniu. Tunelis demokratiją’^ kuri būtų te- pos vidute.
jungia du miestus, priešin- tikima Nasseriui — tokis bū- _
guose krantuose, ir turi 11, tų jfasserfo siekimas.
245 pėdas ilgumo. Už įį te
bėra ilgesnis tik Anglijos po- DARBO REIKALAI NEW 
vandeninis tunelis tarp Li- 
verpool ir Birkenhead — 15, 
044 pėdos. Japonų tunelį sta- 4 vaitę buvo 432,500 prašančių 
tant žuvo 53 darbininkai, bedarbių pašalpos. Tai di- Azijos valstybėm visai pana-
Kaštavo 28 mil. dol. žadą džiausiąs skaičius nuo 1949. šūs kaip Europos valstybėm,
juos atsiimti te muitų per Jis yra 68% didesnis nei per- kada jos rinkosi į Nato posė-
25 metus. nai tuo metu. džius Paryžiuje

Vienoje. Austrijos sostinė
je. gyvai" kalbama apie nepil
namečių nusikaltimus kaip 
ir New Yorke. Viešos disku
sijos parodė, kad daugumas 
pritaria reikalavimui elgtis 
griežtai su jaunais gangste- iki 5 centų Atstovų Rūmai nomijos vidaus reikaluose, 
riais. Kancleris Raab kalbė- nepatvirtins, — pranašauja valdžios prancūzų civiliniam

kinimo priežastis yra ūkinis 11 žydų ir 3 protestantai, 
skurdas. Iš 6 milijonų galin- prieš 7 katalikai. O trys klta- 
čių diibti bedarbių yra 650, likai neatėjo į posėdį, tad ne- 
000. Kad duotų visiem dar- samais jų balsais ir buvo pri- 
bo ir pakeltų krašto ūkinį imtas įstatymas, nes įstaty- 
gyvenimą, vyriausybė yra su- mai reikalingi du trečdaliai, 
planavusi ūkinę programą. 
Jos įvykdymas per 10 metų 
atsieiti! 9.5 milijardus dol. 
Programai vykdyti betgi rei
kia dviejų dalykų: žinoti, kad 
Alžiras išliks Prancūzijos ran
kose; turėti tai programai 
pinigų. Nė vienas, nė kitas 
nėra tikri dalykai.

Prancūzijos katalikų ga
nytojai ir Alžiro sukilimas.

Prancūzijos kardinolai ir 
arkivyskupai kreipėsi į vy
riausybę. ragindami “vengti 
ekscesų, priešingų natūrali
nei teisei ir Dievo įsakymam”.

Misijų valdytojas kardino
las Achille Lienart. Lilio ar
kivyskupas bei Prancūzijos 
kardinolų, arkivyskupų pir
mininkas. paskelbė: “Jeigu 
Alžiro tauta nori būti sky
rium nuo prancūzu tautos, 
mes neturime teises pasaky
ti. kad Bažnyčia yra priešin
ga nepriklausomybei šios 
tautos lygiai kaip ir kitų tau
tų nepriklausomybei”.

ginčas, žydų rabbi pasisakė, 
kad tikėjimo laisvė reikalau
ja tokio įstatymo, nes nega
lima versti tikinčių žydų 
švęsti dvi dienas. Katalikų 
arkivyskupijos
Msgr. Donnellan pasisakė, 
kad mūsų krašte yra tradi
cija sekmadienį laikyti reli
ginio susitelkimo ir poilsio 
diena; New Yorkas neturėtų 
būti išimtis šiai tradicijai. 
Protestantų atstovas pareiš
kė. kad jis pritaria įstatymo 
dvasiai, tačiau daugumas 
protestantų esą priešingi 
tam, kad sekmadienis būtų 
sukomercintas.

Tuos įspėjimus Maskva iš
siuntinėjo Azijos tautom, ku
rios kaip tik ši antradienį su
sirenka į SEATO konferenci- 

New Yorke paskutinę sa- ją; į ją tevyko ir valst. sekr. 
į Dulles. Maskvos įspėjimai

bėjo: “Nesu priverčiamojo ar kongresmanas J. C. Davis. tarnautojam.
vergų darbo šalininkas šiais Sonata.” iau patvirtim, 
laikais. tačiau manau, kad
Jaugei, pora kartų a galvos, • Anglai numato ter.eldin- 
p;lrš darydami nusik ritimą. Anglijos kasmet po 200. 
. . .. , 000 anglu i Commonwealthojei js anksti žinos, jog bau- , . . L . . ..., valstybes. Mano, kad toki
džiamojoj stovykloj jie turės emigrantai palaikys tų vate- , Prancūzija Europoje liko 
daryti tai, ką jie turėtų da- tybių politinius ir ekonomi- paskutinė tokio masto kolo- 
rytl laisvi būdami — dirbti”, nius ryšius su Anglija. nialtnė valstybė.

Portorikiečiai ir bažnyčia 
New Yorke

Fordhamo universiteto so
ciologijos profesorius paragi
no New Yorko katalikų Ir 
protestantų bažnyčias paro
dyti daugiau susidomėjimo ir 
širdies portorikiečiam. Esą 
ątvykstančių . portorikiečių 
99’7 katalikai, bet prakti
kuojančių tįk 30%. Apie 10*.- 
esą protestantai. Jei kur gir
di pamaldas portorikiečiam 
suprantama kalba, visi sakę- 
si einą į tą bažnyčią dėl pa
prastos priežasties: "Ten aš 
jaučiuosi kaip namie”.

Pernai atemi^ravo porto
rikiečių daugiau kaip 37.000. 
Viso Amerikoje jų esą jau 
600,000.

• ladvyno Vanguard rake
tos ne|Msteekė paleisti su sa
telitu ir kovo 8. Neveikt me
chanizmas.nai tuo metu.



Motina sunausišdaviko, kuris ją išvijo iš namų
Visai nepastebimai prabėgo 

a.a .Marijos Šniečkuvienės mir-
", ' ties 10 metų sukaktis. Ji miiė 

1948 saušio 28 Vokietijoj. Ha
nau D.P. stcvykios ligoninėje, 
ir ilsisi Hanau miesto kapuose.

šios taurios Lietuvos ūkinin
kės ir gal vienintelės lietuvių 
tautos istorijoje lietuvės moti
nos, pergyvenusios tokią skau-

J džią tragediją dėl savo tėvynę 
išdavusio sūnaus, mirties sukak
čiai paminėti, noriu paskelbti 
a.a. žurnalisto Jono Grigolaičio. 
kuris ilsisi toje pat Vokietijoje, 
likusį neatspausdintą straipsnį. 
Jis buvo parašytas a.a. M. Snieč- 
kuvienės mirties dieną ir kitą 
dieną buvo pasiųstas amerikie
čių leidžiamam vokiečių kalba 
Vokietijoje laikraščiui 
neue Zeitung”, bet tu pat metų 
vasario 11 laišku buvo grąžin-

Nuo BL Sniečkienės mirties 10 metę
JURG. EŽERIET1S

liko be namų, o jos tėvynė pa- siškojo imperializmo aklu įran- 
skendo neišmatuojamame var- kiu. Kai jis pasidarė aukščiau- 
ge. sias susovietintos Lietuvos žmo-

Sniečkuvienė buvo paprasta, gus, senutė motina nutarė jį ap- 
pasiturinti ir visoj apylinkėj lankyti, norėdama atkalbėti nuo 
gerbiama ūkininkę- Ji išauklėjo nusikalstamo Eietnvos išdavi- 
4 sūnus ir 3 dukteris. Pirmojo mo.
pasaulinio karo metu Sniečkų 
šeima buvo atvežta į vidurinę 
Rusiją kur tėvas, pamaldus žmo
gus, nuniirė. Vaikai lankė ten

kiu. Kai jis pasidarė aukščiau
sias susovietintos Lietuvos žmo-

■ kinta: “Mes tą straipsnį skaitė
me su didele užuojauta, tačiau, 
gaila, nesame tokiose sąlygo
se. kad galėtume jį spausdinti”.

Štai tas straipsnis (verčiu iš 
vokiečių kalbos):

VIENOS MOTINOS TRAGE
DIJA

Sausio 27 Hanau D.P. stovy
kloje mirė 85 metų senutė, ga
lingiausiojo okupuotosios Lie
tuvos žmogaus, komunistų parti
jos centro komiteto generalinio 
sekretoriaus Antano Sniečkaus 
motina. Prieš savo mirtį gulė
dama ligos patale, ji prakeikė 
tą dieną, ku
rią ji suteikė savo jauniausiam, 
kadais mylimiasiam sūnui gyvy
bę. Šis sūnus daug prisidėjo 
prie to, kad ji, senutė moteris.

nas ten suėjo į santykius su ko
munistais ir, grįžęs į Lietuvą 
ėmė platinti komunistines idė
jas: Dar neturėdamas 17 metų, 

‘Die buvo suimtas, bet pabėgo į So
vietų Rusiją ten buvo apmoky
tas ir vėliau vėl sugrįžo slaptai 
į Lietuvą. Dėl komunistinės veik
los buvo vėl suimtas, teismo nu
baustas ir vėliau,. apsikeičiant 
su Rusija politiniais kaliniais 

Rusijoje kaltintais lietuviais 
kunigais. — pateko mainais į 
Rusiją.

Kai Sovietų Sąjunga 1940 
okupavo Lietuvą, A. Sniečkus 
vėl išėjo su Sovietų planais ir 
buvo paskirtas Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto 
sekretorium, o tuo pačiu ir ga
lingiausiu krašto žmogum, šio
je vietoje jis yra ir šiandien — 
galingiausias žmogus, didžiau
sias savo tautos išdavikas.

Senutė motina labai daug iš
kentėjo dėl savo kadais labiau
sia mylimo sūnaus. Jau savo 
jaunatvėje jis atsiskyrė nuo šei
mos ir visiškai atsidavė bolševi
kų idėjom, pasidarydamas ru-

karus. Jie gyvena be vilties ir 
be namų, kaip ir masės kitų pa
bėgėlių.

Kai senutė motina buvo pa
klausta, kodėl ji nenori vykti 
namo, ji pareiškė, kad ji neno- 
ri matyti nei savo nevykėlio sū- " 
naus, nei į vargą įstumtos tėvy
nės, prie kurios nelaimių jis 
daug yra prisidėjęs.

Dabar ji ilsisi svetimoje že
mėje ....J .Grigo.”

TIK PO DEŠIMTIES METŲ
Tai toks tas straipsnis, kuris 

spausdinamas tik po 10 ties me
tų. Anuomet pabūgo jį spausdin
ti amerikietiškas vokiečiam laik
raštis. — bijodamas užrūstinti 
bolševikinius despotus.

Šiuo straipsniu tegul bus pa

ERDVĖJE PER ARTIMUOSIUS 10 M
Domberger. žmogus keliaus oro 30.000-40,000 švarų. Tik po to- 
laivais kaip šiandien- povande- )kių bandymų jau galima galvo-

Visagalės partijos aukščiausio 
jo pareigūno butas buvo stipriai 
saugomas policijos. Susitikimas 
su policija motinai buvo sun
kus smūgis. Bet vis dėlto ji bu
vo prie jo prileista. Pasisveiki
nusi jam priekaištingai pareiš
kė: “Tu jau negali gyventi be 
policijos. Anksčiau tave saugojo 
policija ir kalėjimų prižiūrėto- minėta a.a. Marijos Sniečkuvie- 
jai, o dabar, kai tu save laikai nės, kuri bėgo ne tik nuo bolše- 
galingu žmogum, ir vėl ėsi po- vikų, bet ir nuo savo nevykėlio 
licijos apsuptas”. Įsitikinusį kad sūnaus vergijos, TO metų mir- 
jos pastangos yra visairoergž- ties sukaktis. Kažin, ar daug to- 
džio, išvažiavo namo ir neno
rėjo daugiau savo sūnaus pa
matyti. Šis jos noras dabar jau' 
yra išsipildęs.

Prieš prasidedant vokiečių- 
rusų karui, Pabaltijo valstybėse 
prasidėjo deportacijos. Sniečkų 
šeima taip pat buvo paliesta: 
motinos senas brolis su šeima, 
vienas jos sūnų, o taip pat pus
brolis jau buvo suimti ir į. gy
vulinius vagonus sugrūsti. Kiti 
broliai bandė nelaiminguosius 
gelbėti. Sekretorei tarpininkau
jant, A . Sniečkus sutiko pasi
matyti su savo broliais savo bu
te. Atvykęs rado verkiančią sa
vo seserį ir du brolius. Jiems 
baimingai paklausus, kas dabar 
bus, A Sniečkus sausai atsakė: 
“Ko jūs jaudinatės, jei šio mies
to prostitutės išsiunčiamos dar
bams?” Broliams pareiškus, kad 
ir jo broliai ir giminės depor
tuojami, jis šaltai atkirto, kad 
ir jie yra buožės ir tiip pat tu-

SKATE, tretysis JAV atominis povandeninis laivas, perplauki Atlantą per 8 dienas ir 11 vai.

RAŠO ALMU SŽINIOS IŠ LIETUVOSkių motinų buvo žmonijos isto
rijoje ir, kas supras ir aprašys 
jų sielos tragediją?

' Šia progą noriu paliesti klau
simą ar iš tikro a.a. M. Sniečku- 
vienė prieš mirtį tap griežtai 
pasmerkė savo nevykėlį sūnų? 
Teko matyti spaudoje šį klausi- 
simą švelninantį straipsnelį. Ta
čiau a.a. J. Grigolaitis aiškiai 
rašo, kad ji prakeikė (verwuen- 
schte) tą dieną kurią ji suteikė 
jam gyvybę.

Man gi teko būti liudininku 
tokio įvykio. Dar l^okį pusmetį 
prieš jos mirtį dr. A. Gylys, aš ir 
vienas 'Amerikos žurnalistas ap
lankėme velionę kambarėlyje, 
kur radome ją ir jos marčią Kai 
ji buvo paklausta apie jos sūnų 
Antaną, jos veidas pasikeitė ir 
ji atsakė klausimu: “Ar dar jis 
nepastipo?”. Kai prof. dr. A. Gy
lys, tai išgirdės, pastebėjo, kad 
motinai netinka taip išsireikšti 
apie sūrių, kad geriau būtų už jį rų čempiono vardas teko kaunie-

VĖL PRIVERIA DURIS Iš LIETUVOS?
Pastaruoju metu dėl nežino

mų priežasčių pasunkėjo sovie
tinės spaudos gavimas iš Lietu
vos. Net ir oro paštu siunčiama 
“Tiesa” iš Vilniaus keliauja ne
tiesiai į Vakarus, Berlyną ar Ry
gą ir Stockholmą, bet pirma 
sunčiama į Maskvą, kur ji ilgai 
užlaikoma.

Vienkiemius iškelia
Kauno užtvankos darbus vyk

dant, vienkiemius, kurie atsi
rastų busimosios “jūros” dugne, 
dabar jau iškelia. Oficialiai skel
bia, kad jie nėra verčiami keltis 
į kolektyvines gyvenvietes.

Lietuva — stalo čempionas
Armėnijoje įvyko stalo, teniso 

pirmenybės. Iš astuonių aukso 
medalių lietuviai laimėjo 4. Vy-

meno paminklų valdybos, viena 
prie architektūros komiteto, ki
ta prie kultūros ministerijos, 
tačiau daugybė tapybos, skulp
tūros ir taikomosios dailės kū
rinių nyksta be globos. Esą ap
saugos žmonės rūpestingai sau
goja kai kur dvarų rūmus, bet 
nesirūpina liaudies antkapiniais 
kryžiais, koplytstulpiais, koply
tėlėm. Esą “kulto namuose” te- 
bedunko meno retenybės. Siū
lo rinkti meno paminklus, o

juos restautuoti leisti tik specia
listam. Maskvos pavyzdžiu rei
kią įsteigti centrines dailės res
tauravimo dirbtuves.

Prieš rusišką skonį
“Tiesoje” M. Karpavičiūtė, 

“Lelijos” fabriko darbininkė, 
smerkia lietuviškas šeimininkes, - 
durios savuosius butus įrengia 
rusiškai. Prikiša jom jaukumo 
ir skonio stoką. Ji kalba tai 
ypačiai sovietinėj tvarkoj išau
gusiom

GYVATES HIPNOZĖJE
Mato, kad konferencija susius Sovietus, 

nenaudinga, bet nuo jos ne- Dana Adams Schmidt (N 
atsisako. Paimti iniciatyvą į YT) pabrėžia, kad vyriausy- 
savo rankas ir konferencijai be yra susirūpinusi Sovietų

ti apie žmogaus pasiuntimą, oro 
laivu, kuris turės kaštuoti dau-

bėjime su AP jis priminė tą am
žiną reiškinį, kaip vieni nerims 
ta ir ieško pažangos, naujų at
radimų, kiti stengiasi juos drau-

“Kai mes Vokietijoje rengė
mės paleisti savo pirmąsias ra
ketas. mokslininkai iš Berlyno 
mus įspėjo ir reikalavo nuo to
kio mėginimo atsisakyti. Mum 
sakė:

Raketos galima panaudoti ir 
vietiniam žemės susisiekimui. 
Taip, žmogus raketa galėtų pa
siekti iš New Yorko iki San 
Francisco per pusantros valan
dos. Oro laivai bus įtaisyti taip 
erdvūs ir patogūs kaip šiandien 
povandeniniai laivai.

Korespondentų klausimas, ar 
erdvę nukariauti nepasisektų 
greičiau, jei Amerika bendrai su 
Sovietais toje srityje, dirbtų — 
Dornberger atsakė: būtų bepras
miška su Sovietais bendradar
biauti, nes jie vis tiek nuošir
džiai nebendradarbiaus; jiem 
erdvė bus svarbi kaip karinis

- j- o •* • * v -i. -- • x j duoti savas sąlygas — to lig pasisiūlymais atvykti į Wa-n dirbti. Su tuo jis ir paliko melstis, ji • atsake: ‘Meldžiausi, čiui R. Paskevraiu,moterų dve- ~ *77”,.__ .. „ .. . x ii -x • »» ■ S1®! taip pat nematyti. shingtona. Susirupmusi dėlsavo brolius. O jie pasislėpė ir bet negelbėjo .' jeto N. Ramanauskaitei su R. _ x- , T . . *. . .. „ o-- 6 J J ... Gyvates akys pagauna dviejų pnezascių. Vieną So-
žvilgsnį paukščio, kuris ne- vietai, tariamai sudarydami 

tuvą. Sniečkus su visais Sovietų sireiškia taip kaip apie'g>'vuli, *** pa±*li,.i rūpestį čiulbėjo. Paukš- pr^dentui palengvinimą,
pareigūnais pabėgo Į Maskvą mi lenevi. imnrarfi La m hn- Vilniaus Hesor|e Pr. Gu- tis suspurda - žino, kad gj-- kad jam nereiktų vykti ki-
1944 sugrįžęs su raudonąja ar
mija. vėl pradėjo deportacijas. Jei mūsų požiūriu, jis yra niek- 
areštus ir kitaip manančių lie
tuvių persekiojimus. Karo veiks
mų išstumti iš tėviškės, jo se
nutė motina, broliai ir giminės, 
palikę visą savo turtą, bolševi
kiško despotizmo baimės veja
mi, pabėgo į demokratinius Va-

tuo išvengė deportacijų' Jei motina apie savo sūnų — Paškevičium.
Kai vokiečiai įžygiavo į Lie- šeimos ir tautos išdaviką

tai lengva suprasti, kad jo bu- . , . , , . _ .. . . . . . ...
vo išsižadėjusi ii pasmerkusi dynas kaIhna’ kad nors dvi vate JI non suryti, mato, kaip tur, tuo stiprina propagan- 

J J- F • ---------- ------------------ liežuvi artyn tiesias, dą už konferencijos reikalin-
šas ir savo tautos išdavikas, tai • Vokietijoje didelis skan- nepajėgia purptehi, w .
a.a M. Snieėkarienei jis buvo dalas dėl sukčiavimo loteri- 13 nas’ Chruščiovo priėmimas Ame-
dar daugiau — savo motinos ir joje, kurioj vaidininkai suk- *’*• rikoje reiks sutikimą su tuo.
giminės išdavikas, nuo kurio šiai pridarė valstybei pusę Tolao Paukščio Įspūdj da- ko valst. sekr. Dulles kaip 
gelbėdama savo gyvybę, turėjo milijono doL nuostolių. Su- 
palikti tėvynę ir mirti svetimoj imti 13. Tokios didelės ap- 
šaly. gaulės nebuvo per 10 metų.

TURIME IR TOKIA SPAUDA BEI ŽMONES

ro dabar Vakarai, hipnoti- tik bijojo — sudarys įspūdi, 
zuojami Maskvos su jos pcr- 
šamom konferencijom.

Vakarai labai gerai mato, Schmidt — sukels nesusipra- 
ko Maskva nori ir kiek jos timus tarp amerikiečiu ir 
norai yra pražūtis Vakaram, “tarp sovietinės agresijos au- 
Bet Vakarai prarado savo or- kų rytų Europoje, kuriom

jog šaltasis karas jau yra
praėjęs. O tai

Naujienose vasario 25 Alek
sas Šemeta iš CIevelando' parašė 
ilgiausią straipsnį su kaltinimais 
Darbininkui, kad jis “burnoja”, 
“negražius svaisčiojimus” skel
bia, “nedžentelmeniškai”, “ne
garbingai metą kaltinimus žmo-

SPAUDA

ge- 
ten 
ten

per 
k>-

laisvės darbą liet vardu, tu
rėjęs galvoj komunistinę “Vil
nį”, ne kitus lietuviškus laik
raščius. Gerai, jei patikslinama. 
Bet tikėtis ir norėti, kad ko
munistinis laikraštis rūpintųsi 

__  _ _____ ___ _______ _ Lietuvos laisvės kova ir net lie- 
objektas. kuris turi savo paslap- kuris toli gražu jų nėra už- vicepirmininku.. Tame pasikal- tuvybės vardu, yra daugiau ne- 
£iu__________________________ sitarnaves” ir tt. bėjime vicepirmininkas buvo pa- gu naivu. Taip naiviai Alto sk.

reiškęs padėką Naujienom, kad viceprmininkas negalėjo galvo- 
- “duoda viėlos” tokiem pasikal- ti. Be reikalo jį taip žemina Nau- 

bėjimam, pridėdamas, kad "ki- jienų bendradarbis, savo naivias 
tur to pasigendamo", ir pabrėž- mintis jam priskirdamas.
damas taip pat kad "turime ir Aiškindamas, kaip spauda 
tokią spaudą bei žmones, kurie “trukdo Lietuvos laisvei kovos 
tą laisvės kovą sąmoningai truk- darbą”. Naujienų bendradarbs 
do ir tai lietuvybės vardu". duoda citatas iš ....Naujienų. (N 

33), sudarydamas įspūdį, kad 
Naujienos yra tas laisvę nieki
nantis laikraštis. Mes apie Nau
jienas esame geresnės nuomo
nės.

Kaltindamas Darbininką, kad 
Aįto“var*, 'dLr ’įri5’ VaJarii "kovojęs su “VAnim’-. puo- 
1^/ la Brazaiti, kad jis kirtęs “iš pe

ties” tik dėl “kvoderių”, ne dėl 
šitos pastabos susilaukė Nau- laisvės kovos. (Ir čia suklydo 

jienų bendradarbio atsiliepimų. Naujienų bendradarbis, prišky- 
kurie rodo didelę drąsą, bet ręs Brazaičiui tai, kas nebuvo jo. 
menką kultūrą, o dar menkesnę Red.). Paskui nušneka apie 
logiką. Alto Sk. vicepirmininkas, 
kuriam Naujienų bendradarbis, 
sakosi, skambinęs dėl Darbinin
ko pastabu, atsisakė ką nors pa
sakyti. Tuo išmintingu pašielgi- 
mu. deja, nepandrėjo pasekti 
CIevelando korespondentas, mė
gindamas gelbėtis žodžių tvanu, 
tų savo žodžių jau nebekontro- 
liuodamas.

Jis imasi aiškinti, kad .Alto 
sk. vicepirmininkas.' kaHtoda- 

. mas apie spaudą, trukdančią

Kas gi šiuo tarpu nutiko? O 
gi tai, kad Darbininkas spaudos 
apžvalgoje atsiliepė dėl Naujie
nose paskelbto A. šemetos pasi
kalbėjimo su CIevelando Alto

hipnozė paraližavo jos valią eventualiu išlaisvinimu”, 
padaryti ne tai, ką Maskva 
diktuoja, o kas yra naudinga 
Vakarų gyvybei.

Europoj 7 Nato vyriausy
bės pasisakė, kad Maskvos 
sąlygos nepriimtinos, bet... 
vistiek konferencija neišven
giama. Tokia ten hipnozė.

Amerikos valst. sekr. Dul-

Jei taip, tai logiška būtų 
laukti, kad vyriausybė pa- 

. sakys dėkui už garbę ir pa
siūlys kitoj vietoj susitikti. 
Bet ne. Vyriausybė pareiš
kia. kad tam pritaria. nws 
esą galėtų ir kitur nuvykti.

Tokioje hipnozės padėtyje 
atrodo paradoksas, kad atei-

viršutiniuose 
sluoksniuose yra gausu deguo
nies ir vandenilio; ten raketa 
sprogs su baisiu trenksmu —aš 
laukiu dar ir šiandien ano spro
gimo".

šiandien daug, gal net per
daug kalbama apie kosminius 
spindulius ir meteorus, tęsė 
Domberger toliau. — Bet 
riau nukeliauti į erdve ir. 
pažiūrėti, kaip iš tikrųjų 
yra.

Dornberger mano, kad 
10-15 metų- žmonės galės
liauti erdvėje, prilcidžiant. kari 
bus pakankamai pinigo viso 
kiem reikalingiem pasirengi 
mam. Nepakanka to. kad i mė
nulį būtų nušautas koks 
geležgalis. Reikia, kad žmonės 
ten galėtų keliauti ir judėti iš 
vienos planetos i kitą.

Artimiausias uždavinys bus 
pasiųsti į erdve didelius sateli
tus. Dabartinėm raketom jau 
galima pasiųsti i Marsą 20 svaru 
satelitą. į mėnulį 200. Tolimes
nis žingsnis bus pisiųsti raketą 
apie mėnuli, l ai bus galima pa
daryti jau ;>cr dvejus trejus me
tus. Paskiau tektų pasiųsti ra
ketą aplink Marsą, kuri gal pa
sisektų sugrąžinti atgal Į žemę
Pagaliau reiktu siųsti milžini- exP1.ORER II: pirmam vaiufe (k.) keliama* | raketę, antram-
kils satelitus Į erdvę, kokios nesamas raketO*. Bet jisai, sakoma, sudegęs.

Darbininkas pastebėjo, kad 
sk. vicepirmininko žodžiuo

se yra kaltinimas kitai spaudai, 
kad ji “neduodanti vietos” 
tiki tuo, ką sako. Ar tikslu to
kius kaltinimus svaidyti kaip tik

"Fronto štabą", apie “šturmavo 
mus Lietuvių Bendruomenėje"; 
patarinėja Darbininko “štabui" 
skaityti Naujienas ir Naujienų 
dienraštį nurodo “tolerancijos 
pavyzdžiu”. Tokio minties sujau
kime ir pakrikimo ir tam pa
krikimui Naujienų “toleranci
jos" sunku kur kitur aptikti. To 
lygio gal užtenka Naujienom, 
bet Clcvelandas yra vertas kul- 
turingesnio ir sveikesnės min
ties bendradarbio *

les labai teisingai pasakė, 
kad Maskvos siūloma konfe
rencija yra apgaulė ir vai
dinimas. Spauda labai aiš
kiai demaskavo, ko Sovietai 
tokiu vaidinimu nori. Tačiau 
iš tos pačios spaudos susida
ro įspūdis, kad konferencija 
bus. tame vaidinime teks da
lyvauti ir ' reikia tik ruoštis 
prieš jau tam gerai pasiruo-

na biznio firma (Intematio-
nal Latex Corporation) ir 
reklaminiu budu per N. Y. 
Times ragina iš tos hipnozės 
išsivaduoti; ką paimti inicia
tyvą į savo rankas ir Mask
vos siūlomą konferenciją pa
versti monumentalią laisvo
jo pasaulio vienybės demon
stracija prieš raudonąjį ko
lonializmą.

A. LAIJO

- Lietuvių-Anglų ir 
Anglh-I .ichiviy

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

DR. D. ITIJiA 
516 E. Broadivav 

So. Boston 27, Mass.
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Maskvos gundymas ir Vatikanas
Maskva laiko savo didžiau- galimi “esminiai susitarimai” 

riais priešais dvi galybes, taikai išlaikyti.
Viena iš jų yra Amerika. F

Atoerikos galybei palaužti da'minėjo sovietų vizitą Va- 
Maskva turi išmėgintą siste- tikano nuncijui. Jau po to 
mą, kurios, pagrindinė prie- septynių iš Lietuvos 
monė yra propaganda.

Ir Maskvai sekės. Propa
gandos įtikinti, kiek Ameri
kos mokslininkų, rašytojų, 
politikų skelbė pareiškimus,

Amerikai O kai kurie gero 
vardo laikraštininkai apsi- 
vartydami piršo Amerikai tas 
pačias politines idėjas, kurias 
Maskva piršo.

Jei ne Maskvos akiplėšiš
kumas, kuris sugėdindavo ir 
jos šalininkus Amerikoje, o 
tikriesiem amerikiečiam pa
žadindavo jų ambiciją ir su
krutamą; jei ne Vals. sekr. 
Dulles minties blaivumas ir 
atkaklus jos laikymasis, jei 
ne Dulles atsparumas bet 
kokiai propagandai ir Mask
vos bei New Yorko kritikai 
— Europos traukiama, Ame
rika greičiausiai būtų nuė
jusi daug toliau naujų Sovie
tam nuolaidų keliu.

Amerikai nelengva, nes ji 
negali nežiūrėti opinijos, o 
opiniją lig šiol labiau valdo 
sovietinė propaganda.

Maskva anglų kalbos transla- V o i *■ *■ «Lietu v a - Dulles - Mask v a
reiškimą dėl Lietuvos ir kitų
Baltijos valstybių.

“Geriausi santykiai tarp kraš-
nepriklausomybes atstatymo sukakties proga

sue reikalus. ^Vis dėlto yra aišku, kalba nėra tik grynas kišimasis 
į Sov. Sąjungos vidaus reikalus? 
Tai yra tos pat rūšies kišimasis, 
kaip kad jeigu Sov. Sąjunga 
karts nuo karto atsišauktų į JAV 
kurio valst gyventojus, skatin
dama juos prisiimti sov. san
tvarką. Tik Sov. Sąjungai tokia 
mintis yra tolima. Ir Sov. Sąjun
gos vadai k žmonės tiki, kad

kad Mr. Dulks neturi noro ta-

paąi į sovietinių Baltijos respu
blikų —Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos — žmones, kviesdamas 
juos siekti tam tikros laisvės, 
savo respublikose, tarsi jie da-

Dar prieš tai šveicarų spau

maldi- 
ninkų apsilankymą Romoje 
N. Y. Times korespodentas iš 
Romos įvertino taip pat kaip 
Maskvos pastangas ieškoti 
ryšių su Vatikanu.

Tarp katalikų atsirado vienas 
kitas teologas kurie įrodinėjo, 
kad bendradarbiavimas- su ko
munizmu galimas. Eilinis katali
kas žinojo seną tėvų patarimą: 
neik su veniu obuoliauti. Dauge
lis kreipė akis į Vatikaną.

Vatikanas, kaip pastebi 
dabar NYT korespodentas, 
bolševikų gundymus ignora
vo. Vatikanas nedavė jokio 
ženklo Gromyko siūlymus iš
girdęs. Tik kai kurie parei
gūnai priminė, kad katalikų 
Bažnyčios įstaiga tikėjimo ir 
doros dalykam yra pasmer
kusi komunizmą kaip mate
rialistinį ir marksistinį moks
lą.

“Net pasikalbėjimas apie 
bendradarbiavimą yra neįma
nomas, kaip buvo pareikšta 
Vatikane, kol Sovietų Sąjun
ga yra ateistinio materializ
mo čempionas”, referuoja 
NYT korespondentas.

Vatikanas yra Maskvos •
ešas. Stalinas jį mažiau Kol Sovietai yra ateizme

Stalino kalėjimai ir koncent-

vertino. Su pasityčiojimu jis čempionas, koks gali būti i
teiravos: o kiek gi popiežius bendradarbiavimas Bažny- ]
LLUX VUVLblJUi ••• OvAUllU 
niai labiau Suprato Vatikano Kol Sovietų Sąjunga sten- ,

savoir
- karo žygiais, tradicijos 

ravijos stovyklos. Stalino įpė- koks begali būti demokratiš- 
diniai nori laužyti ją meili- kai Amerikai bendradarbiavi- 

iš-kaujančia apgaule, kalbėda- mas su Sovietais taikos
mi apie bendradarbiavimą. laikymo srityje...

Aiškiausiai tekio bendra
darbiavimo siūlymą išreiškė 
Gromyko. Sausio mėn. italų

Bet taip atsakyti Amerikai 
nelengva: savo žodžius bei 
žygius ji turi derinti ne tik

komunistų delegacijai, pasi- su Amerikos gerove, bet ir 
su — opinija. Kas kita Va-vadinusiai “taikos partiza

nais”, Gromyko pareiškė, jog tikanui: opinija jo neveikia, 
esą galimi būtų “nuolatiniai & jis savo sprendimus derina 
ryšiai”’ tarp Kremliaus ir su kat. Bažnyčios gerove ir 
Vatikano, jog tarp jų būtų su tiesa.

rūšies atsišaukimą pakartojo, 
{domiausias čia dalykas yra tas, 
kad skatindamas Baltijos Tautas 
nuversti sovietinę sistemą, Mr. 
Dulles tuo pat metu pripažino, 
kad jos turi teisę pasirinkti sau eina reikalai kaip jums patin- 
politinę, ūkinę ir kultūrinę san
tvarką. šiuo atveju, ir tai vie
ninteliu atveju, Mr Dulles yra 
visiškai teisus. Visos tautės tu
ri teisę pasirinkti valdžios for
mą ir gyvenimo būdą, kuris ge
riausiai patinka.

Prieš 40 metų Baltijos respu
blikos paskelbė savo nepriklau
somybę. Sov. Sąjunga jų nepri
klausomybę pripažino, lygiai 
kaip ji pripažino Lenkijos ir 
Suomijos nepriklausomybę. Sov. 
Sąjunga nedarė pastangų tas 
respublikas jėga įsijungti į So
vietinę valstybę, kaip kad Mr. 
Dulles tvirtina buvus. Kodėl tat 
šios respublikos vistik pasidarė 
Sovietų Sąjungos dalimi” — 
jūs galėtut paklausti.

Tai buvo Baltijos respublikų 
žmoi.ės, kurie patys tokį žingsnį 
nusprendė, kai 1940 jie nuvertė 
savo buržuazinių nacionalistų 
vyriausybes ir paskelbė sovieti
nę 
blikose buvo įvykdyti liaudies 
referendumai. Jų rezultatas — 
trijų Baltijos respublikų žmonių 
prašymas priimti į Sovietų Są
jungą. Taigi tatai Įvyko ne jėga, 
bet pagal žmonių, valią, kad so
vietinė valdžia Baltijos repu b'i- 
kose buvo Į teigta. Maža to, 
kiekviena šių republikų savo 
priklausomybę pasilaikė. Kiek- mesio verti ke’i dalykui: 
viena turi savo vyriausybę ir ki
tus valdžios organus. Buvusios 

; išlaikytos, išskyrus 
tas, kurios neideina su teisin
gumu. Dabar niekas ten negy
vena kito sąskaita. Tad apie ko
kią laisvės rūšį Dulleso kalba? 
Negi apie laisvę gražinti į valdž. 
buv. kapitalistus ir dvarininkus? 
Ko ta laisvės rūšis verta, Balti
jos respublikų žmonės labai ge
rai žino. Kaip tiktai ta laisvė 
1940 sudarė jiems — būtinumą 
vieną syk ant visados ja atsikra
tyti. Tatai jie ir padarė. Natūra
liai kyla klausimas, ar Dulles

ti tokios rūšies vyriausybę, ko
kios nori. Jums patinka Ameri
kos Federalinė Vyriausybė. Ir į 
tai mes sakome puiku, tegu

dose trijose respu-

ka. Mes norėtume, kad Amerika 
iš savo pusės tokį pat mastą 
mums taikintų. Mr. Dulles ban
do pasirodyti sovietinių Bal
tijos respublikų tautų gelbėto
ju. Ko tuo siekiama — tai ban
dymo užnerti kilpą ant kaklo 
žmogui, kuriam pasisekė nuo 
kilpos pasprukti.

(Tą pat dieną, 23:30 valandą 
Greemvįch laiku Maskva angliš
kai transliavo Vilniaus Universi
teto profesoriaus pastabas dėl 
Dulles pareiškimo. Jis, be kitko 
pareiškė, kad Liet., tapus Sov. 
S-gos respublika, padarius pa
žymėtinus pasiekimus, ypač kul
tūrinis lygis pakilęs “to an un- 
precendented plane”. Jis pridū
rė, kad daugumas lietuvių prieš 
sovietų santvarką emigravusių, 
grįžo. Jis išjuokė D., kad “mes 
gyvename tragiškas dienas”. 
“Mūsų tragiškos dienos pasibai
gė 1940 liepos mėnesį, kada ka
pitalistinė santvarka buvo nu
versta. Mūsų respublikoje ir so
vietinė valdžia buvo įsteigta.”

AR MASKVA IŠTRĖMĖ MOLO
TOVĄ UŽ KIŠIMĄSI 1 LIETU

VOS VIDAUS REIKALUS?
Pastabos dėl Maskvos atsiliepi

mo i Dul’es pareiškimą Maskvos 
pasisakyme dėl valst. sek ęto- 
riauš J. F. Dulles pareiškimo dė-

valst sekr. Dulles. Dulles kalbė
jo apie taiką, kurioje būty lais
vė ir teisingumas. Maskvos at
sakyme jau randame abu tuos 
žodžius. Ir ji stengiasi parody
ti, kad Baltijos -valstybėse da
bar yra tas teisingumas ir lais
vė.

(3) Norėdama pabrėžti Balti
jos valstybių laisvę, Maskva pa
tvirtina, kad Baltijos respubli
kos nepriklausomybę paskelbė, 
kad Sovietai jas pripažino ir kad 
šios respubliko "tą nepriklauso
mybę pasilaikė".

Tai yra tiesa—ir tą nepriklau
somybę pripažysta Amerika bei 
eilė kitų Vakarų valstybių. Bet 
jeigu šios respublikos ir Mask
vos akyse yra nepriklausomos, 
tai kodėl Maskva kišasi į ję vi
daus reikalus ir dabar šiuo pa
reiškimu? Jei šios respublikos 
pasilaikė nepriklausomybę, kam 
Maskva šiame pareiškime jaudi
nasi, jeigu jos norėtų grąžinti 
“į valdžią buv. kapitalistus ir 
dvarininkus”? Juk Maskvai tai 
turi būti vis tiek, nes “kiekvie
nos tautos reikalas įsteigti to
kios rūšies vyriausybę kokios 
jos nori”?

(4) Jei Maskva sako/kad “tai 
buvo Baltijos respublikų žmo
nės. kurie.... nuvertė savo bur-

į Sibirą už šitą kišimąsi į Balti
jos vidaus reikalus?

(5) Maskva būsiirJ viršūnių 
konferencijai siūlo atitraukti ka
riuomenes iš svetimos teritori
jos.... Tegul Sovietų Sąjunga ati
traukia savo kariuomenę ir po
liciją iš Baltijos kraštų ir leidžia 
pasireikšti žmonių valai pasi
renkant valdžios ir valdymo for
mas! Jeigu Sovietai nenori ati-

kietuos, B Baltijos valstybių, 
kitę okupuotu sričię ir teisti

žuazinių kapitalistų vyriausy
bes,” tai ar melavo Lietuvos ko
munistų centro komiteto sekre
torius, kuris 1940 liepos 13 
skelbė:

“Pagaliau, Sovtety Sąjunga pa- ten laisvę rinkimę, tai visi ję 
dėjo mums numesti Smetonos dabar kartojami žodžiai apiejtau- 
jungą, kurį kentėjom daugiau 
kaip 13 metų”?

Kada jis už tą “melą buvo 
pasmerktas?

Ar melavo “liaudies seimas”, 
kuris dekliaracijoje prie Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjungą 
akto skelbė iškilmingai:
“Dabar, liaudis, padedama ga

lingos raudonosios armijos 
įkūrė savo šalyje tarybinę val
džią?”

Ar “liaudies seimas už tokius 
prisipažinimus apie raudonosios 
armijos durtuvus įvedant sovie
tinę tvarką buvo pasmerktas? 
Ar buvo paskelbta, kad tai bu
vo prisipažinimas, išgautas kan
kinimo būdu?

O ir Molotovo ultimatumas 
Lietuvai 1940 birželio 14, kurio 
pirmas punktas reikalauja ati
duoti teismui Lietuvos vidaus 
reikalų Skučą ir kitus, o antras 
—ar nėra kišimasis į vidaus rei

kalus valstybės, kurią Sovietų kiančius prieš arabų “vienybę”-. 
Sąjunga pripažįsta nepriklauso- Nasseris vis daugiau veikia 
ma? Ar Molotovas yra pasiųstas Hitlerio metodais.

tę "teisę pasirinkti valdžios^for- 
mą ir gyvenimo būdą "yra to-

Stalino, Berijo* Molotovo lai
kais.

Tačiau gerai, kad Maskva pa
skelbė savo pareiškimą dėl val
stybės sekr. Dulles sveikini
mo Baltijos valstybėm-ir Maskva 
prisidėjo prie Amerikos nusi
statymo išgarsinimo.

' f Arabai dviejuose frontuose
Jungtinės arabų valstybės pre

zidentas Nasseris kovo 2 paskel
bė, kad prisideda į valstybę ir 
Yemen. Syrija ir Egiptas kar- 
riuomenes sujungia. Nasseris 
skelbiasi, kad jis jungia arabų 
jėgas Į “neutralistų” frontą. 
Prieš šį frontą susijungė Irakas 
ir Jordanas j Vakaram palan
kų frontą. Nasseris dabar puola 
Jordanija ir Iraką kaip “imperia
listų ir sionistų” šalininkus, vei-

PIERRE MAURICEPAMESTIEJI
(Wl

(1) M^rkva yra jautri Ame
rikos nusistatymui dėl Baltijos 
valstybių. Maskva vi.-:ką daro, 
kad laimėtų Amerikos pripaži
nimą Baltijos valstybių užgrobi
mui ir anek-ijai. 0 jei to ne
galima, tai bent, kad Amerika 
tylėtų. Tai ypačiai svarbu da
bar, kada rengiasi viršūnių kon
ferencija, kurioje Sovietai no
ri laimėti status quo pripažini
mą rytų Europoje.

(2) Norėdami apraminti Ame
riką ir kitus Vakarus, Sovietai 
stengiasi vartoti tuos žodžius, 
kuriuos vartoja^Vakarai, ypačiai

RAUDONOJI rusų kariuomenė Kaune. Okupuoja Lie’.uvą. Ar JI taip pyrt turte pasitraukti pagal Maskvos 
radiją? Tai reikėtų pirmiausia padaryti, kad bolieviką žodžiai nebūty tūžti ir melagingi.

ta Tavo vaikas!....” nesu ginkluotas! sulaikykite ma
li Danielius atsiminė Įvykį ne.

Tracy, atsisveikinimą naktyje, Kunigas užžibino sietyną Da- 
gražų veiksmą, tokį naivų ir to- mėlius šį kartą buvo visas ap- 
kį pilną tikėjimo į Mariją, ku- šviestas.
rios globon ir jį atidavė jo se- — Ką tu čia darei?
šutė,. Jis pravirko; traukiamas — Aš norėjau apiplėšti gerą- 
to malonaus vaizdo, jis priėjo jį Dievą
prie altoriaus, pasilipo pirmai- Tiek buvo liūdesio tuose to
stais laipteliais ir, nebegalėda- džiuose, balse, žvilgsnyje, jog 
mas išsilaikyti, krito ant kelių, kunigas sudrėbėjo. Jis suprato, 
Pagaliau viskas jame mirė; jis kad tą nelaimingąjį slegia baisi

Tą švenč. Mergelę jis pažino- vėriniams drebėjo ir, galvą pa- nelaimė, švelniai jis pradėjo: 
jo! Bet kur jis ją buvo matęs? 
Staiga jis atsegė savo marški
nių apikaklę; ant jo kaklo ka
bojo relikvija, kurios jis nieka
dos nenorėjo mesti, net ir tuo 
laiku, kai jo širdis pamažu tolo

ROMANAS

laimių draugė. — Ponai, dėkoju jums, kad Klebonas, užgesinęs visas
Ir su karčiu šypsniu pridūrė: taip treitai pranešėt mano baž- šviesas, buvo sugrįžęs į bažny- 
— Mano gimimas jau buvo nyčios tarnui.Džiaugiuos i J

nelaimė. Aš niekados nepažino- tydamas,kad mano 1
jau nei savo tėvo, nei motinos, yra tvarkoje. Aš tiktai noriu 
Mano motina —tai prieglauda! kartais apžiūrėti bažnyčią tai

—Tu sakai, kad tavo motina yra man lengvą nes mano kam- 
buvusi prieglauda? žiūrėk juk bariai sueina su zakrastija 
ne! Tą kuri tave išgelbėjo, tavo 
motina. — štai ji!

; ma- čią. Jo pirmas žvilgsnis nukry- 
bažnyčia po į altorių; juoda būtybė buvo 

atsiklaupusi ant paskutinio laip
to: jo vagis!

šis atsikėlė ir priėjo prie ku
nigo:

—Klebone, jūs mane apsau
gojote, dėkui!

Kunigas įsivedė jį zakristijon. 
Jis ten galėjo uždegti šviesą, ne
bijodamas patraukti dėmesį. Jis

dėjęs tarp rankų, verkė.... — Kada aš įėjau, tu buvai par čioti, ir iš jo širdies gilybės iš-
Po ilgų ašarų jo dvasia atsi- kniubęs ant altoriaus laiptų, ką 

gavo; jis jautė po truputį išsi- tu darei?
vaduosiąs iš po sunkios beviltiš- —Aš verkiau už savo nusi-
kumo naštos. Ar Dievas neatėjo kaitimą!
pas jį kalbėti per savo Motiną? — Jis buvo mano širdyje. Aš
Danielius leido susigerti į jį pa- jau buvau pasiruošęs padaryti,

Iš gatvės galėjo matyti. Bet 
nebebuvo laiko; užteko vienos 
minutės apsigalvoti Jis padarė 
staigų mostą žmogaus, kuris no
ri padaryti nepakeičiamą žygi, 
apie kurį šaltai galvoti yra la
bai sunku, ypač paskutinį mo- nuo Dievo. Keistas supuolimas! 
mentą, kada, rodos, laisvės ne- Tas prastas medalikėlis buvo sigaflėjimo bangoms, kurios ėjo bet Ji mane sustabdė, 
bėra, kada kažkokia, tartum iš- tarsi atsakymas to pilnos man į jį, ir malonus Kristaus veidas Ir Danielius parodė švenč. 
viršinė jėga verčia žmogų veik- lonės Motinos, kuri jam pasiro- pasirodė jam su tokiu galingu- Mergelę vis tebesišypsančią ją 

mu, kurio niekados jis nebuvo apsupančioje šviesoje

Po tų žodžių bažnyčios tarnas 
ir policininkai, kunigo palydėti, 

Danielius jautė, kad linksta išėjo.
jo kojos. Jis vėl puolė ant ke- Išeidamas policininkas Bar
bu, paskui jo pečiai ėmė truk- bauė tarė savo draugui:

—Na, mano senasis Medarde, atsisuko į tą jaunuolį:
kilo verksmas. ką tu apie tai galvoji? — Tu galėjai pabėgti, nes

Ir kunigas Darmont, buvęs ka- — Apie ką? Apie kunigą Dar- bažnyčios tarnas nebuvo užda- 
pitonas Darmont, 147 pulke, sto- montą? ręs bažnyčios durų ir aš buvau
vėdamas už vagies, maišė savo — Taip, taip, bet ne tai aš nukreipęs -policininkų dėmesį.

— Aš negalėjau.
— Kodėl tu to nepadarei?
— Aš norėjau jus pamatyti.... 

ir jus paprašyti...
— Ko tu norėjai manęs pa

prašyti? Ar truputį pinigų?.... 
Taip, tiesa, tu negali taip išeiti

— Ne ne ta yra, — atsakė

ašaras su jo ašaromis. noriu tau pasakyti. Ir plodamas
Staiga gilumoje atsidarė du- jam per petį:

rys. Kunigas suprato. Greit jis —Taip jis lankęs bažnyčią! 
parodė Danieliui pasislėpti gi- ....lankęs 2 valandą? Ar nori, 
lyn. kad aš tau pasakyčiau? J|, tur

ti. dė.... mu, kurio niekados jis nebuvo apsupančioje šviesoje — Slėpkis ten! būt, kas prižadino, ir būdamas
Staiga iš visų altoriaus pusių Danielius, parblokšta dvasia, pažinojęs.... — 0, tai manęs nestebina! Reikėjo slėptis. Atėjo bažny- drąsus, jis atėjo pažiūrėti, kas

nušvito Šviesa. suprato. Jis dar nebuvo atstu- Staiga atsidarė vienos durys. Ir paskui švelniu balsu paklau- čios tarnas, lydimas dviejų po- čia dedasi. Jei mes būtume jį pa-
licininkų. Kunigas kreipės | jį: klausę: “Ar atradote vagį’? jis Danielius.

— Ak, mano gerasis Joris, būtų turėjęs mums atsakyti: Jo liūdnas, kančios iškankin
tas veidas žiūrėjo į savo išgel-

Švenč .Mergelė išėjo iš tam- męs švenč. Mergelės, ir ji atsakė Nespėjus jam pakilti, prie jo at- sė: 
sos, sugerdama Į save abi druo- jam. Ką tft piktžodžiavimas bu- ristojo žmogus, apsisrengęs ku- — Ar tu mylėjai švenč. Ner

vo benugalįs jo širdį: **Jei tu esi nigiškais drabužiais. Jo kamba- gėlę? kaip man gaila! Aš jus turiu at- taip ar ne.
Dievas, atremk mano šventva- tyje, jį pažadino nuo Dievo sta- — Aš ją buvau užmiršęs; bet riprašyti. Nepagalvojau — tai — Ar tu taip manai?.... Jis bėto;’ą maldaujančiu žvilgsniu. 

—Kalbėk, mano kūdiki!

Jo liūdnas, kančios iškankin-
žes spindulių, kurios liejosi jos 
linkui Taip apšviesta, ji atrodė 
esanti tarp dangaus ir žemės, 
be jaučiamo ryšio su altoriumi, 
ant kurio ji stovėjo.

Įspūdis buvo pagaunąs;Danie-

gišką drąsą!” Bet Kristus neno- lo einanti šviesa. Tai buvo drą- Ji pakilo iš tamsos man primin- nedovanotina iš mano pusės — būtų paprastai atsakęs: “Ne- 
rėjo pritrenkti vietoje to nusi- suolis, kuris dalyvavo kare kaip 
vylusio žmogaus; Jis žino, ko- kapitonas ir nieko nebijojo. Jis 
kią naštą neša nuklydusi iš ke- priėjo tiesiai prie to nepažįsta-

kad šviesa galėtų patraukti dė- klausįnėsite mane,aš neprašiau 
mesį. jūsų pagalbos!”

'Mano kūdiki!” Tų Žodžių jė- 
t ga pasiekia sielos gilumą. “Ma-

— Klebone, aš pripižįstu kad — Pagaliau tai niekai! mano no kūdiki!” Tai pirmąjį kartą jį 
išsigandau!! Policininkai atėję senasis Medardai, nebandykime taip vadino!

ti, kad aš esu pavestas jos glo
bai.

Ir Danielius parodė savo mė
lius, išplėtęs akis, Žiūrėjo į pa- lio dvasia, kada atrodo visų ap- mo. Staiga Danielius pakėlė ran- dalikėlį. _ . .
sirodžiusį vaizdą, bebeik gyvą, leista. Ir danguje, atsisukdamas, kas ir ramiai, pilnu nuolankumo -r- Kas tau davė tą medali- man pasakė, kad bažnyčioj turi suprasti. Na, štai, mes jau ir a- —Ąk. klebone, jei aš žino-
besišypsantį, kaip ji moka typ- be abejonės į Mariją, taria: Į balsu tarė: kėty.7 būti kas negera, kad taip vėlai tėjome į policiją. čiau, kad man gerasis Dievas at-
sotte viriems nelaimingiesiems Tave, palaimintoji Motina, Grįž- — Ak, pone, nebijokite, ai — Viena mergaitė, mano ne- matyti šviesa. ★ ' leido! (b.* d.)



KŪRYBOJ PRIEDAS

Kultūrininkų išnaudojimas
Kartą New Yorke viename^ 

rengtame nepriklausomybės mi-
• nėjime dalyvavo žinomas daini

ninkas, kuris už keletą išpildy
tų dainų, arijų pasiėmė honora
rą porą trejetą šimtų dolerių. 
Sakėsi, darąs didelę malonę, 
gaudamas tokius mažus pinigus. 
Kitiems tos programos daly
viams nieko nesumokėta.

Pertraukos metu, kaip įpras
ta, rinko aukas. Dėjo ir progra
mos dalyviai, kiek kas galėjo. 
Dainininkas gi ir čia išsisuko— 
nepravėrė piniginės.

Tas įvykis sukėlė pasipiktini
mą tuose sluoksniuose, kurie 
reikalą žinojo. Kai visi turi au
kotis, dėti darbą, pinigą, daini- 

' ninkas štai vienas pasidaro pri
vilegijuota asmenybė.

Jei šis pavyzdys būtų vienin
telis, galima būtų ir neminėti. 
Tačiau taip nuolat kartojasi ne 
tik New Yorke, bet ir Chicago- 
je, Detroite, Clevelande, Bosto
ne — žodžiu, visur kur tik yra 
lietuviškos kolonijos.

Dažnai rengiami koncertai, 
literatūros vakarai, minėjimai 
su paskaitomis, ir visur tas pats: 
paskaitininkai, rašytojai turi., 
aukotis, o daininkai pinigėlį 
ima.

Rengėjai jau su tuo susigy
veno, kad dainininkas burnos 
'nepravers ir nešūktels neapmo
kėtas. Paskaitininkui, rašytojui 
dalyvavusiam vakare, nė nepa
siūlo. Taip įprasta — jis tur ne
mokamai atlikti programos dalį. 
Yra atsitikimų, kad paskaitinin
kas už savus pinigus nuvažiuo
ja kokį šimtą mylių, už savus 
pavalgo ir grįžta, gavęs tik pa
dėkos žodžius.

Nežiūrint šių Įsisenėjusių tra
dicijų, tai yra socialinė neteisy-

J. Gluosnis Gyvenamasis laikas ir dabar 
reikalauja aukos lygiai iš visų, ir 
iš gydytojų, kunigų, inžinierių, 
dainininkų, dailininkų — iš vi
sų inteligentinių profesijų.

Tiesa, Čia ne be kaltės ir patys 
rašytojai, kultūrinininkai, jeigu 
jie duodasi išnaudojami. Tačiau 
iš kitos pusės nukentėtų ir bend
ras reikalas, kuris kultūrininkui

kaus kokiam komitetui ir rengs 
minėjimą, tai jam neateis min
tis, kad paskaitininkui būtų su-1 
mokėta.

Ąrgi paskaitininkui nereikia 
profesinio pasiruošimo, ar ne
reikia sugaišti laiko besirengi
ant, pakelti kelionę ir skaitymo
įtampą? Rašytojas irgi prieš - labiausiai rūpi, 
kiekvieną pasirodymą scenoje 
turi dirbti, leisti pinigų kelionei.

Kultūrininkas, rašytojas irgi 
yra žmogus, ir jis serga, turi 
būtiniausių - gyvenimo reikalų. 
Kai jis nueina pas daktarą, tu
ri mokėti. Retas ir labai retas 
gydytojas čia parodo platesnį 
reikalo supratimą ir kultūrinin
ką gydo nemokamai.

šios klaidingos pažiūros su
sidarė iš senų tradicijų. Kultūri
ninkai, rašytojai pirmieji atsku
bėjo pagelbėti savo tautai. Per 
Aušrą, Varpą ir kitus tautinio 
atbudimo laikraščius jie grūmė
si \dėl savo tautos ateities. Jie 
buvo visur, kur tik reikėjo ,tuo 
išjudindami visuomenę, kurda
mi jos kultūrinį gyvenimą.

Klausimą turi spręsti tie, ku
rie angažuoja kultūrininkus ra
šytojus vienam ar kitam dar
bui. Jeigu koks koncertas, mi
nėjimas rengiamas aukos prin
cipu, tai. jis turi būti pritaikin
tas lygiai visiems programos da
lyviams.

Jei mokama solistui, artistui, 
. tai tuo pačiu turi būti sumokėta 

rašytojui, paskaitininkui, nes 
teisingumas taikintinas viseims.

Tiesa, dainininkų yra mažiau, 
bet tai nereiškia, kad juos rei
kia laikyti privilegijuotoje pa
dėtyje. Kada reikia aukos, tai 
ir dainininkus, ir dailninkus, ir 
rašytojus saisto ta pati pasiau
kojimo dvasia. ,

BIRUTĖS kalnas Palangoje su Liurdo grota. Dabar Marijos statulą yra 
išimta.

SILVESTRAS VALIŪNAS

ISTORINE DAINA
Ant marių krašto, ties miestu Palangos,

Yr aukštas kalnas Birute vadintas, 
Žaliem pušelėms kaip ir apsodintas.

Kol buvom ponais Lietuvos; Kuršių, Prūsų, 
Viežlyba, graži, kaip rožė ir rūta, 
Kunigaikštienė gyveno Birutė.

Iš užgimimo ne kunigaikštienė, 
Gero bajoro duktė, ne vargdienė: 
žemčiūgais brangiais ir aukso auskarais 
Nesipuikino yąikščiojant pamariais.

Trumpą rainuotą sijoną turėjo; 
Ant plaukų pynės rūtų vainikėlis, 
Ant balto kaklo gintaro varstelis.

bė, kultūrininku išnaudojimas!
Kai žmogus suserga, tai savai

me aišku, kad jis mokės gydy
tojui, mokės kunigui, mokės ir 
advokatui Bet jei jis pirminio-

a

TRYS PUSELES — dail. A. Žmuidzinavičiaus paveikslas.

“Ant marių krašto, Palangos miestely”
Visi žinome dainą “Ant marių kažkur esančios nepasiekiamos 

krašto”, kur apdaįnuojam kaip laimės šalys.
Kęstutis surado Birutę Palangos Eilėrašts yra gana ilgas, su 
miestelyje. Dainavo ją visoje 
Lietuvoje, ir čia, Amerikoje, ji 
skardėjo daugelyje koncertų. 
Dainavo ją su meile, su ilgesiu, 
kuris nešė į Lietuvą, į senus 
romantiškus laiku.

Niekas neklausė, kas tos dai
nos autorius ,Daugelis ir nežino
jo, laikė ją liaudies kūryba. Ta
čiau ji yra kilusi iš ano 19 am
žiaus pradžios žemaičių sąjūdžio. 
Jos autorius — Silvestras Va
liūnas (1790-1831).

Autorius buvo valstietis, bet 
mokslo įsigijo daugiau, negu ano 
metų bajorai. Mokėsi Raseinių 
vidurinėje mokykloje, Varnių 
kunigų seminarijoje ir vyriau
sioje Vilniaus seminarijoje. Uni
versitetą baigė tuo metu (1812), 
kai žemaičiai dar nebuvo išsiju
dinę mokyti. Buvo baigęs kuni
gų seminariją, bet neėmė šven
timų dainavo žemaičiuose, ra
šydamas eiles.

Rašė jis ir lenkiškai, bet tie 
raštai nėra išlikę. Labiausiai iš
garsėjo “Birutės daina” (Dūmo
jimas seno žemaičio ant Biru
tės kalno).

Šiai istorinei dainai parašyti 
mintį pakišo lenkų poetas Niem- 
cevičius, kuris atskiromis daino
mis apdainavo žymesniuosius

anuo meto žodynu, bet žmonės 
atsirinko lyriškesnius posmus, 
dainą prisitaikė savo nuotaikai.

Valiūnas dar parašė eilėms 
laišką Dionizui Poškai ir skati
no lietuvišką žodyną parengti 
kuo platesnį.

Anuo metu Valiūnas nebuvo 
garsus, bet žinomas. Jis paliko 
tik vieną populiarų eilėraštį, ku
ris liaudžiai atnešė praeitį: Bi
rutę, Kęstutį, Vytautą, ir taip 
veikė tautos sąmonę, stiprinda
mas jos lietuviškumą.

Kad vieną kartą broliai susitarę 
Išėjo anksti žvejoti į marę — 
Sesuo, nešdama pietus lauknešėly, 
Sutink jojontį kunigoikštį kely.
• - 't i r - . r " t •’Tj 
Tasai Jogailos dėdė Kęstutis buvo, 
Kursai žemaičius valdė ir Lietuvą;
Jojo tą kartą kryžeivių naikinti, 
Kurie išdrįso mumis užkabinti.

Reg širvą žirgą, o šalmą meškinį, — 
Blizgančius rūbus, šarvus ir kilpinį; 
Auksintom kilpoms su pentinais spardė, 
O žirgas žemę su pasaga ardė.

Tikrą grožybę matant meilės akia. 
Gražioj Birutei tokiais žodžiais sakė: 
Kas no tu esi — deivė ar mergelė: 
Priimk mano ranka ant šio kelio.

KULTŪRINE KRONIKA ieško savo tautinės individu
alybės, nors pasilieka orien- 
fališki

ta vasario 16 ir tęsėsi dvi sa
vaites. • Vokiečių ekspresijonistų

• Dail. Vytauto Kasiulio Paroda šiuo metu vyksta Pri- 
keletas paveikslų yra išleis- ’ ^^piojo meno galerijoje 
ta spalvotų atvirukų formoje ^ew Yorke. Ją sudaro ryš- 
ir pardavinėjami New Yorko kiųju vokiečių ekspresijonis-

• Dail. Viktoro Vizgirdos 
surengtoji Bostone paroda 
susilaukė gražaus amerikie
čių spaudos įvertinimo. Apie 
ją buvom rašę Darbininke, 
perspausdindami iš Boston 
Glohe dienraščio .žymaus kri- did^8^’“at^ų taautuviš tų'kūriniai. Toje pičioje ga- 
tiko Edgar J. Driscoll jr. ver- išleista Parvžiuie lelijose vyksta įstorinė Peru
tinimo santrauką. Be to, dar * j J • meno paroda,
dailininką gerai įvertino The • DaiL Telesforas Valius

Vyresnioji lietuvių dailinin- brendo, buvo daug skatinimų rį. Daugelio dėl to jis buvo mė- 
kų karta, dalyvavusi pirmoje grįžti į liaudį ir tuo sukarti lie- 
dailės parodoje (1907), sensta ir tuvišką stilių, išraišką. Taip be- 
retėja. Jai priklauso ir dail. An- veik visi ano meto dailininkai 
tanas Žmuidzinavičius — Žemai- tapė lietuviškus peizažus. Zmui- 

dizinavičiui jie buvo artimi, ir 
jis pasinėrė Į savo krašto gam
tovaizdį, studijuodamas gamtą, 
jos įvairias apraiškas, daug ke
liaudamas. Apvažinėjo ne tik 
Liet, bet ir kitus kraštus, ški- 
cuodamas gamtos vaizdus. Taip 
jo paveiksluose pasirodė ežerai, 
gražios išdailintos pušelės, upės, 
sėliai, jūros motyvai. Tačiau jis 
nesistengė atsileisti gamtos gi
lesnės, simbolinės minties..

Būdinga jam, kad jis savo re
alizmą nusaldino. Ieškojo gam
toje tokių motyvų, kurie turė- 
tų savo idiliją, vakarinį ar ry
tinį apšvietimą Taip jo paveiks- 

Anuo metu, kai dailininkas lai gavo saldų idilišką charakte-

tis, šiuo metu gyvenąs okupuo
toje Lietuvoje. Atžymint jo 80 
metų sukaktį (gimęs 1876 spa
lio 31), praeitais metas Lietu
voje išleista plati monografija, 
kur sudėta kelios spalvotos ir 
daugybė nespalvotų reprodukci- 
jų-

Peržvelgus šias reprodukci
jas, matosi visas dailininko ilgas 
kelias. Yra paveikslų, datuotų 
1902,-3-4-6 inetais. Per tokį il
gą laiką dailininkas labai mažai 
tesikeitė. Jis savo kūrybos pra- 
džioje sustojo prie realistinio 
peizažo ir toks išliko iki šios 
dienos.

giamas, bet lygiai daugelio buvo 
papeiktas už lėkštumą, už at- 
virutinį meną.

Savo reilizmu jis lengviau 
pritapo prie bolševikinio reži
mo, tačau siūlomomis romant- 
tikėmis socialistinėmis idėjomis 
neužsikrėtė. Jis ir okupaciniais 
metais tapė tuos pačius ežerė
lius, jūrą, saulėleidžius, sėlinin- 
kus. Režimas gi rekalavo duo
klės, ir jis paveikslus pavadino 
tokias vardais . “Miškas valsty
bei”, “šienas valstybei”. Kokie 
vardai, tokie ir paveikslai, su
kurti bolševikinėje priespaudo-
je!

Žmuidzinavičius piešė ir por
tretų. Jų daugiau sukūrė prieš 
pirmą pasaulinį karą. Nėra jie 
gili išraški psichologinė studija, 
bet savo nuotaiką turi. Vienas 
iš tokių portretinių paveikslų 
vaizduojančių ar patį dailininką 
ar Vincą Kudirką, yra Brookly- 
ne, pažymėtas 1906 data. Jo 
nuotrauka įdėta į knygą, paveik
ias pavadintas “Per kiaurą nak-

Boston Sunday Herald, The dalyvauja Kanados grafikos • ^n-vSos savaitė . visoje 
------ . Amerikoje paskelbta nuo

siasi visa kovo mėn. Toronte kovo 16 Jos saS^s: G®1* 
patalpose. kn-vga -vra geriausias drau- 

onodama<? «- - •> - gas ne tik šiandien, bet ir, auooamas Kaip ilgametis sąjungos na-
daug žinių ir apie Lietuvą. V. dail T Valius buvo pa- viaeins laikams •
Vizgirda planuoja surengti kviestas padaryti garbės na- • Filmų premijos — os- 
parodą New Yorke. ... - - - - - -

Christian Science Monitor ir draugijos parodoje, kuri tę- 
The Pilot. Paskutinis laik
raštis plačiai aprašė daili- Royal Museum 

Lenkijos istorijos įvykius. Isto- ninko gyvenimą, 
rija anuo metu buvo labai popu- 
liarus mokslas. Valiūnas gi. ke
liaudamas į praeitinepasinau- 
dojo kokiu istoriniu faktu, bet 
paėmė tik seną padavimą apie 
tai, kaip kunigaikštis Kęstutis 
pamilo paprastą mergaitę vaidi
lutę.

Valiūnas šią dainą parašė pap
rastai. Mokėdamas pats nema
ža lietuviškų liaudies dainų, jos 
dvasią perkėlė į savo eilėraštį. 
Taip jo kūrinys rado kelią į lie
tuvių tautą. Liaudis pamėgo jo 
dainą dėl jos liaudiškos dvasios. 
Ten pasakojama apie paprastą 
mergaitę, apie jos rūpestį ir lai
mę. Tai giliai įsmigo į žmonių 
širdis.

Daina taip plačai- pasklido, do didelį veržlumą ir kūry- studijos mokinių koncertą, 
kad po daugėl metų kun. Juška, bingumą, šiuo metu jo kūri- 
surašydamas liaudies dainas, ją niai dalyvauja bent keliose 
įtraukė į vestuvinių dainų rinki
ni. \ _ _______

Liaudžiai ji patiko h-dėl savo įlgjjo Metropolitan meno 
moralės, primenančios pasakų muziejus New Yorke. šis mu- 
moralę. Kaimą daugiausia pa- zjejUS turį nuostabia grafikos 
traukė kukli mergaitė su savo į - 
dorybėmis, už kurias laimėjo prįįų Rembrandtą,
kunigaikščio malonę. Dainų pos- Goya jjęj moderniųjų grafikų, 
muose surado ir marių krantą, 
brolius žemaitėlius, rūtų vaini- e Liet Rašytojų Draugijos 
ką: visa ta, kas girdima ir kito- premijos įteikimo šventė į- 
se dainose. O su marių kraštu vyksta kovo 30. 4 v. p.p. Jau- 
atėjo didieji toliai, prisiminė nimo centro didžiojoje sale-

• Nidos Knygų Klubas, 
kuris veikia Londone ir ku
ris neseniai išleido stambią 
knygą — Saują Derliaus, nu
mato išleisti specialią seriją 
knygų, skirtų jaunimui.

• Dr. Jonas Balys, tauto
tyros mokslininkas, parengė 
knygą “Užburti lobiai”. Lei
džia Nidos Knygų Klubas 
Londone. Knygoje bus sudė
ti liaudies pasakojimai apie 
užburtus lobius.

• Dail. Romas Viesulas ro-

parodose. Vieną jo litografi
ją “H. K.” šiomis dienomis

rio darbą. Jis pasirinko temą karai, suteikiami Academy 
Kanados istorijos, iš 1492; ir of Motion Picture Arts and 
medžio graviūra pavaizdavo Sciences, šiemet bus skirs- 
kaip Cartier atranda Kana- tomi kovo 26 d.
dą. Sąjungos narių šis T. Va
liaus kūrinys buvo su •Thomas Mann paskuti- 
džiaugsmu priimtas didesnis romanas “Fel-

lix Krull išpažintis” yra vo-
• St. Džiugas išleidžia vai- kiečių nufilmuotas. Filmas 

kams knygą “Neklaužados”, jau rodomas ir Amerikoje. 
Spauzdina saleziečių spaus
tuve Italijoje. Dostojevskio “Broliai

Karaniazovai" rodomi kino
• Komp. Vytautas Bacevi- teatruose su dideliu pasise- 

čius rengia savo piano meti- kimu. Vaidina visokių tau- 
rų rečitalį Camegie Hali. Pa- artistai, jų tarpe ir Yul 
vasarį ruošia ir savo piano Brynner. Pastate amerikie

čių MGM bendrovė.

• Paul Claudel. mirusio 
prancūzo rašytojo sūnus, 
pranešė spaudai, kad jis ren
gia tėvo nespausdintus raš
tus. Penkis tomus sudarys 
eksegetiniai veikalai, kiek
vienas tomas po 400 pusla
pių. Tėvo palikime esąs dar 
vienas didelis veikalas 
Apokalipse ir studija 
Biblijos vandenis.

• O’Neill veikalas “Desi- 
re unter the Elms” ameri
kiečių nufilmuotas.
las yra gili šeimos psicholo
ginė drama, kuri filme

Vcika-

stengtasi atskleisti su vi-
som detalėm, šį veikalą 
O'Neill laikė geriausių iš 
visų savo dramų. Filmas 
bus greit rodomas pirmaei
liuose teatruose. Jo drama 
"Lcn days" Joumey in to 
Night” New Yorko Brcd- 
way teatre eina antrus me-

nuo pirmųjų

vic-

• Antanas Liutkus, gyve-

apie 
apie

• Chicagcje surastas 
nintelis dail. George Seurat 

je. Geriausią praeitų metų autoportretas. Ant jo yra
visi sovietiniai raštai, taip ir Šis knyg$ renka patys draugijos nupieštas kitas paveikslas jo paskutinis 
turi daug datų, registraejų; gi nariai balsavimu. Pra- "Jauna moteris pudruojasi '. 
savo dvasia vra sovietins — eJus pirmam balsavimui, dau- Peršvictus Rentgeno (x-ray) 
visur pabrėžiama liaudies pri
matas ir jai lenkiamas dailinin-

kolekciją

Daug blogiau išėjo su sovieti
niais portretais. Valdžos įsaky
tas, nutapė Salomėją Nerį. Port
retas visai blftgas. tiesiog medi
nis, o jį dar sovietų propagan
da įsidėjo Į savo Amerikoje ang
lų kalba leidžiama žurnalą.

Mūsų meno istorijoje Zmui-
dizinavičius utims savo vietą 
kaip liet, peizažistas. Nors jis kas. 
ir neturi Petro Kalpoko gilumo, 
bet dvelkia malonia lyrine nuo
taika. Jis buvo prieinamas dau
geliui žmonių, ir tuo kėlė susi
domėjimą menu. Per jo paveiks
lus. kas norėjo, galėjo eiti ir to
liau ir suprasti sunkesnį meną, gęs savo darbų parodas Chicago- n3s Prancūzijoje, buvo su- 

AEGtaiMAS -r <toii. a. ZmuUrtMvieimia paveNMa, kur danguj* vata- Išleistai monografjai įvadą je, Washingtonc, New Yorke. rengęs savo tapybos kūrinių
• parašė dail. J. Mackonis. Kaip ir - A.D. parodą Villcfrancc. Atidary-

A. Žmuidzinavičius Ameriko
je lankėsi du kartu, čia rinko 
aukas Lietuvai. Visiems ano me
to lietuviams padarė tikrai ma
lonų ir gerą įspūdį. Antrą kar
tą atvykęs, 1923-24 buvo suren-

tus ir greit pasibaigs. Tai 
‘ > autobiografi

nis veikalas, susilaukęs di
delio pasisekimo. Tarp kito.

giausia balsų gavo M. Kati- spinduliais, buvo pastebėtas verta čia prisiminti, kad
liškio — Miškais ateina ru- kito paveikslo žymes, ir tai O’Neill didesnę dalį savo
duo, romanas ir G. Tulaus- buvo autoportretas. dramų susapnuodavo.
kaitės — Rugsėjo žvaigždės, 
eilių rinkinys. Iš jų bus iš
rinkta viena ir premijuoja
ma. -

• Mctropolitano opera 
praeitą savaitę po dviejų . 
metų petraukos pastatė Ver
di operą -Otelio”. Pagrindi
nius vaidmenius dainavo 
Victoria dc Los Angeles.

• Pietų Korėjos menas 
atgabentas Amerikon ir ro
domas Ncw York e Housc Gal- 
lerics. Korėjos menas buvo 
didelėje kiniečių ir japonų 
meno įtakoje, ši paroda ro
do. kaip jų menininkai atsi- Maria dcl Monaco. Lconard 
plėšia nuo senų tradicijų ir Warren.



Paryžiaus kardinolas minėjime IS VISUR

lietuvių kalbos senumą, jos

liarui vysk. Rupp išspaudė

minis- 
Fulton 
šeimos
Lenki-

. ■ ■■ ; , ■■■ ■ I ■ ED. TURAUSKAS ———— *-------------
■ Vasario 16 ir šv. Kalimiem minėjimas Paryžiuje ■ Minėjimą atidarė ir kalbėjo 
buvęs Prancūzijos užs. reikalų ministeris. R. Schumanas. ■ Dalyvavo Paryžiaus kar
dinolas ir augziliaras ■ Prancūzai gieda lietuviškai ■ Dideles lietuviam simpatijos

basaderiaus atstovas, buv. 
Prancūzijos ministeris Lie
tuvoje R. Ristelhueber, buv. 
karo attachė pulk. J. Chaba- 
nier, Prancūzijos — Baltijos

Lietuvių katalikų misijos biro stovyklose. Jo pacituo
toji ištrauka iš J. Scholmerio 
knygos apie lietuvių belais
vių surengtas šv. Mišias ang
lių kasyklos gelmėse Vorku
toje ne vienam iš dalyvavu
sių, jų tarpe ir už prezidiu
mo stalo sėdėjusiam pagrin
diniam minėjimo kalbėtojui, 

progai nupieštas šventojo Paryžiaus arkivyskupo auxi- 
paveikslas, kuriame pavaiz
duotas su kryžiumi dešinėje 
rankoje aukšto ūgio jaunas 
karalaitis puošniu rūbu ap
sisiautęs. Kairėje paveikslo 
pusėje matosi Gedimino kal
nas su pilies bokštais, baro
kinės : bažnyčios kontūrai. 
Paveikslas skiriasi savo kon
cepcija ir išreiškimu nuo ligi 
šiol žinomų šv. Kazimiero 
paveikslų.

Prancūzijoje pastangomis ir 
rūpesniu kovo 1 Katalikų in- 

__ statuto salėje įvyko šv. Kazi
miero 500 metų gimimo su
kakties minėjimas. Ant prie
šakinės sienos buvo pakabin
tas Paryžiuje gyvenančio 
dailininko V. Kasiulio šiai

kalba, su kuo jis turėjo pro
gos apsipažinti dar jaunuose 
metuose iš savo tėvo*— kal
bininko mėgėjo.

Paryžiaus Katalikų Insti
tuto studentų choras “La 
Faluche” programos paįvai
rinimui pagiedojo keletą gra
žių senų ir jaunesnių kom
pozitorių- giesmių, o užbaigai 

Vyskupas Rupp savo kai- visus ^tebinO P^j11110^- 
boję plačiais bruožais nupie
šė šv. Kazimiero laikotarpio 
istorines aplinkybes, apibū
dino šventojo jaunystę, jo 
mokytojus, jo rūpestingumą 
valstybės reikalų tvarkyme

sinių dorybių puoselėjimą.
Kalbėtojas priminė taip pat

mas labai meistriškai St. 
Šimkaus “Oi kas sodai do 
sodeliai”... lietuviškai.

Instituto salė, kurioje gali 
tilpti apie 500 žmonių, buvo 
apipilnė. Lietuviai tesudarė 
tik mažą dalyvių nuošimtį. 
Buvo daug įžymių Lietuvos 
draugų prancūzų ir kitų tau-

ir daug kitų.
Sekmadienį kcvc 2, jėzui

tų koplyčioje, kur kas sekma
dienis lietuviai turi savo pa
maldas, vyskupo Ruppo vie
nas iš pagelbininkų Msgr. L. 
Giilet. aukojo šv. Mišias ir 
pasakė trumpą pamokslą, 
kuriame ragino lietuvius lai
kytis savo tėvų kalbos, lan
kyti savo “parapijos” (misi
jos) pamaldas, kurios suda
ro gyvą kenčiančios tėvynės 
priminimą. Baigdamas kun. 
L. Giilet lietuviškai pacitavo 
pirmąjį giesmės “Marija, Ma
rija”... posmą labai rūpestin
gai ištardamas ir kirčiuoda
mas. • •

ninkavo buv. Prancūzijos mi
nisteris pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministeris Robert 
Schuman, pasaulinio masto 
valstybės vyras.

Minėjimas buvo globoja
mas

Paryžiaus arkivyskupo kar
dinolo AL Feltin,

kuris susirinkimą pagerbė 
savo atsilankymu, žinant to
kios didelės asmenybės nesu
skaitomus Įsipareigojimus, 
yra tai retas dalykas.

Atidarydamas susirinkimą 
M. Schuman trumpai pabrė
žė iškilmės prasmę ir reikš
mę. primindamas? kad lietu
vių tauta šiandien kenčia

LIETUVOS VYČIAI TAVĘS LAUKIA!
Šie metai, tai Lietuvos Vyčių 

organizacijos stiprinimo metai!
įsijunk į Lietuvos Vyčių gre

tas, įrašyk į Lietuvos Vyčius 
savo draugus bei pažįstamus!

Vyčių kuopos veikia: atgaivinti 
Lietuvos Vyčių kuopas tose vie
tovėse, kur jos niekad nėra eg
zistavusios; suorganizuoti Lietu
vos Vyčių kuopas ir Kanados di
desnėse lietuvių kolonijose, šių 
metų kovo ir balandžio mėnesiaiJei toje vietovėje, kur gyveni,

nėra Lietuvos Vyčių kuopos, tai — tai naujų narių verbavimo, 
būk vienas iš naujos kuopos or
ganizatorių!

Lietuvos Vyčiai yra sena ir la
bai daug nusipelniusi lietuvy
bei Amerikos lietuvių katalikų 
organizacija. Ši organizacija bu
vo suformuota 1913 metais, ir

viu kreipėsi į Kanados vy
riausybę, kad leistų iš Len
kijos atsjgabenti ten liku
sius šeimos narius. Nuo va
sario 1 imigracijos 
terio pareigas einąs 
sulaikė bet kokių 
narių atsikvietimą iš
jos. Nors oficialiai to minis
terijoje nesakoma, tačiau 
prašymai leisti giminėms 
atvykti nepriimami.

• Pavasaris šiais metais 
prasideda kovo 20 d. 10:06

, v.v., kada saulė ties ekvato
riumi pereis šiaurės kryp
tim.

• Paramos bankas, kuris 
veikia Toronte ir turi per
1000 narių, vasario 28 savo 
posėdyje paskyrė 1.250 dol. 
lietuvių kultūrai kelti bei. 
jaunimo lietuvybei puoselė
ti Iš tų pinigų Kultūros 
Fondui teko 200 dol. o To
ronto šeštadieninei mokyk
lai ir kelioms jaunimo orga
nizacijoms — 1.050 dol.

• Leonardas Jurkšas. Lie
tuvos artilerijos majoras, sa
vanoris, II laipsnio Vyties 
kryžiaus kavalierius, mirė 
Vokietijoje sausio 31 d.

• Latvių gen. Rudolfs Ban- 
gerskis, praeito karo pabai
goje vadovavęs latvių gink
luotoms pajėgoms, talkinin
kavusioms vokiečiams, mirė 
vasario 24 Oldenburge nuo 
sužeidimo eismo nelaimėje.

• Medelline, Kolumbijoje, 
Vasario 16 buvo paminėta 
retu iškilmingumu. Per radi
ją buvo du pusvalandžiai su 
muzika ir pritaikintomis kal
bomis. buvo pamaldos sale
ziečių koplyčioje, minėjimas 
salėje, pobūvis kavinėje. Vie
tos laikraščiai Įsidėjo bent 
kelis straipsnius apie Lietu-

Pamaldos buvo tikrai įs
pūdingos. Muzikui Užpuole- 
vičiui vargonaujant įprastos 
giesmės, kaip “Pulkim ant 
kelių” ir kitos, buvo sugiedo
tos su ypatingu pakilimu ir 
darnumu. x Pats muzikas ta
tai išgyveno su ypatingu pa
sitenkinimu, o visi ryškiai 
juto, kaip giesmė jų malda
vimus nešte neša aukštyn 
prie Aukščiausiojo Sosto.

Po pamaldų ilgai nenorė
ta skirstytis. Daug buvo ma
tyti nušvitusių, patenkintų 
veidų, kad šv. Kazimiero mi
nėjimas toje vienoje iš kuk
liausių savo skaičiumi ir sa
vo pajėgumu lietuvių bend
ruomenių taip šauniai pavy
ko ir ilgam paliko šviesų at
minimą.

Nuopelnas už šias didžiai 
pavykusias dvigubas iškilmes 
beveik išimtinai priklauso 
Prancūzijos lietuvių klebonui 
kun. J. Petrošiui, kuris su 
žemaitišku atkaklumu bei 
pastovumu, su pasistebėjimo 
ir pagarbos vertu kuklumu 
per kelis mėnesius, tarėsi ir . A , .jato laipsniu.

PARYŽIAUS zoologijos sode liūte patenkinta, kad jau arte ja pa
vasaris.

KUN. A. STEPONAIČIO 5® METŲ 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Los Angeles, Calif., šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje ko
vo 23 bus retas įvykis: kan. An
tanas Steponaitis atnašaus iškil
mingas padėkos mišias, švęsda
mas savo auksini kunigystės ju
biliejų.
Nuo Pašešupiu iki Varšuvos ir 

Friburgo
Kan. A. Steponaitis kilme su- 

vallpetis, gimė 1883 birželio 15 
Triobiškiuose. netoli Marijam
polės. kur mokėsi pradžios mo
kykloje ir gimnazijoje. Teologi
jos mokslus išėjo Seinų kunigų 
seminarijoje; Į kunigus įšventin
tas 1908 kovo 22 d. Varšuvoje. 
Vikariavo Igliaukoj ir Liudvina
ve. Vėliau išvyko pagilinti mo- 
kslų į Friburgą, Šveicarijon, kur 
studijavo filosofijos fakultete, 1934 perėmė Kauno kalėjimo 
pasirinkdamas pagrindine šaka kapeliono pareigas, kuriose išbu- 
istoriją. Studijas baigė licenci- vo iki 1940, kada okupavo sovie

rotmistro Stepulat. Ta proga pa
sinaudodamas. aplankė ir Lietu
vą, suėjo į kontaktą su inteli
gentais. Tautiniais reikalais jis 
lankėsi net Danijoje. Švedijo
je, kur susitiko su lietuviais, ruo
šė veiklos planus. z

Laisvoje Lietuvoje
Grįžęs į nepriklausomą Lie

tuvą, buvo kapelionu K. Nau
miesčio , progimnazijoje, Mari
jampolės realinėje gimnazijoje 
ir mokytoji? seminarijoje. 1922 
ėjo sekretoriaus ir vėliau kanc
lerio pareigas. 1925 buvo pa
siųstas į Ameriką statomai kuni
gų seminarijai Vilkaviškyje au
kų rinkti. 1926 pakeltas Į ka
nauninkus ir paskirtas vadovau
ti vyskupijos Katalikų Akcijai.

Toli nuo Lietuvos, bet su lietu
viaisjimas įvyko.

Ignas Medžiukas

J. Rikselis

laukiant ryto".
Pianistė buvo šiltai sutikta.

zijoje min. S. Bačkis savo ne
ilgoje kalboje gražiai primi
nė susirinkusiems lietuvių

vą. Medelline šiais metais
laukiama atvykstant vysk. 
V. Blizgio.

• Jonas Gustaitis perima
Toronto šeštadieninės mo

tai Lietuvą. 1941 paskirtas Ky
bartų klebonu ir 1944 rudenį 
priverstas išvykti Vokietijon.

tu vių interesus ir yra praktiku©- rengė sakytą minėjimą, pa-
Artimui ir tėvynei

kuopų atgaivinimo ir naujų kuo
pų steigimo mėnesiai. Tas dar
bas bus tęsiamas iki pat Lietu
vos Vyčių visuotinio suvažiavi
mo. kuris įvyks 1958 metų rug- 
piūčio 21-24 dienomis Philadel- 
phijoje.

Lietuvos Vyčių kuopos yra 
skirstomos Į tris grupes: jaunių.

nelaisvės jungą ir pareikšda- joje išaugo ir subrendo visi žy-
mas. kad prancūzai, atsilan- mieji Amerikos lietuvių katali-
kydami šioje salėje, reiškia ką veikėjai. Savo laiku Lietuvos suaugusiųjų ir sendraugių. Na-
kenčiančiai lietuviu tautai Vvčiai veikė kiekvienoje lietu- riais gali būti visi Amerikos ar
savo užuojauta ir visiška so- viu- P«raPijoje, 0 dažnai * ten’ Kanados lietuviai — gimę čia
lidaruma ' ' ^ur ParaPijU n* nebuvo, ar Lietuvoje — .jei tik nekovoja

m ' o buvo būrelis lietuviu kataliku, prieš Amerikos. Kanados ar lie-
Toliau trumpoje kalboje šiu0 „etų Lietuvos Vvčiai nė- 

lietuvių kat. akcijos direkto-rius kun J Petrošius mras n ,ie* gausL kaiP kad ’ie « katalikai. sitelkdamas tai viena’, tai
nūs kun. J. Petrošius įpras- 1918-1924 metais. ... „„„ ar n»Lietuviai katalikai kviečiami antrą savo parapieų ar pa- 

rapietę, bet didžiausią naštą 
įsiręžęs tempdamas pats. Už
tat šiandien gali pelnytai 
pasidžiaugti savo užsispyri
mo ir pasiaukavimo vaisiais.

Šventė — minėjimas šau
niai pavyko ir, kaip išsitarė 
viena lietuvaitė, “Prancūzi
jos lietuviai šia proga buvo 
savo draugų prancūzų ne
paprastai papaikyti...

vo 1918-1924 metais.
mino šį minėjimą, iškeldamas 
motyvus, dėl kurių šis minė-

ria nepaprastai didelį dėmesį 
Lietuves atstovas Pranei*- lietuviškumo išlaikymui čia gi

musių lietuvių tarpe ir labai ak
tyviai jungiasi į Lietuvos vada
vimo darbą.

tautos kančias ir lietuvių iš- Lietuvos Vyčių Centro Val- 
tikimumą Katalikų Bažny- dyba pasiryžusi šiais metais or- 
čiai visokiomis aplinkybėmis: ganizacijos gretas gerokai pa- 
ir savame krašte, ir partiza- tankinti: prirašyti kiek galima 
nų kovų metu, ir tolimo Si- daugiau narių tose vietose, kur

Šiuo metu Lietuvos Vyčiai ski- noriai jungtis į Lietuvos Vyčių 
gretas ir. kaip vieningas ir dide
lis vienetas, siekti lietuvybės iš
laikymo čia ir stoti į kovą už 
Lietuvai laisvės iškovojimą.

Daugiau informacijų ir litera
tūros šiuo reikalu galima gauti 
pas Lietuvos Vyčių Centro Val
dybos vicepirm. L. Valiuką, 906 
West 34th Street. Los Angeles 
7. Califomia.

Didžiojo karo metu Šveicarijo
je. kaip neutraliame krašte, 
buvo palankios sąlygos politi
niam veikimui, čia įvyko kelios 
liet, konferencijos, kuriose bu
vo svarstomi Lietuvos reikalai. 
Kun. A. Steponaitis buvo vienas 
iš tų konferencijų parengiamų
jų darbų vykdytojas ir jų akty
vus dalyvis. Uoliai dalyvavo to 
meto veikusiuose komitetuose, 
bet ypatingai pasireiškė “Lathua- 
nia” komitete, kuris rūpinosi 
šelpti lietuvius, esančius vokie
čių belaisvėje. Gavęs vokiečių 
valdžios sutikimą, lankėsi belais
vių stovyklose, lydimas kilusio 
iš Mažosios Lietuvos vokiečių

Kan. A. Steponaitis keletą me
tų išbuvo Ingolstadte. Bavarijo
je. D.P. stovykloje, o 1950 at
vyko Amerikon, čia penketetą 
metų buvo seserų vizitiečių ka
pelionu Rock Island. III.. 1957 
vasarą persikėlė į Los Angeles. 
Įsikūrė prie lietuvių šv. Kazi
miero parapijos, kuriai vadovau
ja kun .J. Kučingis. Čia kan. A. 
Steponaitis talkininkauja parapi
jos kunigams pastoracijoje ir 
yra patenkintas, kad dirba tarp 
lietuvių.

kyklos vadovavimą. Iki šiol 
buvęs mokyklos vedėjas J. 
širka išsikelia į Chicagą.

• Lituanus žurnalui remti 
komitetas šiais metais suda
rytas Clevelande iš akademi
nio jaunimo ir visuomenės 
narių tarpo. Į jį įeina: pir
mininkas V. Kamantas. vice
pirmininkai — dr. M. Vaitė- 
nas. A. Vaitaitis. sekretorė 
V. Kasperavičiūtė. iždinin-

Julijos Rajauskaitės-Šušienės koncertas
Julijos Rajauskaitės pilnu savo pajėgumu. Iš lietuvių 

Vasario 27 Rutgers New Jer- kompozitorių daugiausia audi- 
sey valstybės universiteto sky- torija susidomėjo Banaičio "Be-
riuje Douglas College New 
Brunsvvick. N. J. įvyko Julijos 
Rajauskaitės įdomus koncertas, apdovanota gėlėmis. Nežiūrint 
kurį rengė muzikos fakultetas, nepaprasto lietaus tą vakarą, sa- 
Viso buvo atlikta 10 žymiausių lė buvo artipilnė, daugiausia 
kūrinių: Bacho-Siloti. Beethove- 
no. Liszto. Čiurlionio. Banaičio. 
Chopino ir Debussv. Pianistė pa
rodė puikią kultūringą piano 
teckiūką ir didelį sugebėjimą 
subtyliai įsijausti į kiekvieną kū-

svetimtaučiai iš profesūros 
tarpo ir jos mokinių tėvai. Bu
vo nemaža Iš lietuvių. Kitą kon
certą ji turi gegužės 11 Town 
Hali New Yorke. Rengia Colum- 
bia Artist Co.

rim.
šalia to ji turėjo didelę eks- - 

presijos jėgą, kuri reiškėsi nuo 
tyliausių iki dramatiškiausių to
nų. Tai būtų jai dar labiau pa
sisekę. jei vietoj pusiau koncer
tinio piano būtų turėjusi pilną 
koncertinį.

MENO PARODA 
CLEVELANDE

Dail. Antano Rukšlelės kuri
nių paroda atidaryta Clevelande 
kovo 8. Parodoje, kuri yra sko-

J Rajauskaitė turi išvysčiusi nmSai lietuvių
gilų, sultingą meliodinių dainin- Salėje. išstatyta 51 kūrinys, ap- 
gumą. Programa buvo taip su- ’n,ąs dailininko Rakštelės kury- 
tvarkyta, jog nuo seniausio Ba- l)Cr’0<^ nu<> 1945 metų li-
cho gražiai perėjo pi ic Dcbussy. pastarųjų dienų. A isi kūri-
Banaičio. Retai girdimas Beet- vra P’cst’ aliejiniais dažais, 
hoveno 32 varijacįjos C min. Paroda lankoma kasdien nuo 
buvo atliktos atitinkamame sti- * vai. vakaro, o sekma-
liuje. Svarbiausias ir sunkiau- nuo 2 vai. ligi 10 vai va
šias kūrinys buvo Liszto sonata *ia,x>
B. min.. kurį pianistė išpildė įėjimas į parodą nemokamas

kas J. Kazlauskas, narės — 
N. Kersnauskaitė. L. lešman- 
taitė.

• Tėvu marijonų bendra
darbių ir geradarių seimas 
bus kovo 23 Chicagoje Auš
ros Vartų parapijos salėje. 
Bus prisiminta šv. Kazimie
ro sukaktis.

• N. Anglijos katalikai 
rugsėjo 8 išvakarėse Marian- 
poly. Thompson. Conn.. ren
gia Liurdo apsireiškimo 100 
metų sukakties minėjimą. 
Dabar atskirose kolonijose 
organizuojami šventės rengi
mo komitetai.

JAU GALIMA GAUTI
"Draugo” premijuotą'

PAIMAIS HKKAlS

r>2< pusi

KAINA $5.00

Kreiptis i Darbininko 
administracija

Į »l<» WIl.lXH<illBY AV

BKOOK1.YN 21, N. V



ANTARKTIKOJE amerikiečiai mokslininkai tiria, kaip dideliame šaltyje pingvinai išperi vaikus. 
Jautrūs aparatai yra padčti prie kiaušinių.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas 
lietuvių daliniuose prie JAV armijos

Lietuvių daliniai prie JAV ka- vaizdingai nurodė' laisvajam va- 
riuomenės Vokietijoje 40 me
tų Lietuvo nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį paminėjo y- 
patingai gražiai ir iškilmingai. 
Pačią Vasario 16-ją atskirose 
kuopose buvo susikaupta savų
jų tarpe. Tada 8591 LS kuopoje 
Schvvetzingen. po Sielovados di
rektoriaus Tėv. A. Bernatonio 
atlaikytų pamaldų, paskaitą 
skaitė PLB Vokiet. Krašto Val
dybos pirmininkas E. Simonai
tis, o meninę programą išpildė 
Vasario 16-os gimnazijos mo

kiniai 4203 LS kuopoje Miesau 
skaitą dalinių kapelionas kun. 
atlaikė pamaldas ir skaitė pa 
B. Liubinas. 4204 LS kuopoje 
Uhlerbome pamaldas laikė kun. 
Dr. L. Gronis ir paskaitą skaitė 
ats. maj. Černius. 2040 LS ir 
8593 LS kuopose Kaiserslau- 
tem’e tą dieną buvo pasitenkin
ta tik pamaldomis, nes čia kovo 
mėn. 2d. turėjo įvykti bendras 
visų dalinių minėjimas.

Jam organizuoti kuopų vadai 
sudarė komisiją iš kpt. H. Ber- 
vingo, kun. B. Liubino ir kpt. J. 
Venckaus. Komisijos uždavinys 
buvo ne tik suorganizuoti minė
jimą, bet taip pat išgarsinti Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tį svetimųjų tarpe. Taip jau va
sario 15 d. per radijo stoti Sued- 
West Funk buvo perduotas pla
tus pranešimas apie Vasario 16 
kaip Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, o Kaiserslautern’o dien
raštyje “Pfaelzische Volkszei- 
tung” buvo patalpintas atatinka
mo turinio straipsnis.

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS
Minėjimas kovo 2 d. prasidėjo 

iškilmingomis mišiomis šv. Ma
rijos parapijos bažnyčioje. Jas 
laikė Vasario 16-tosios gimnazi
jos kapelionas kun. dr. J. Pet
raitis, asistuojamas Memmin- 
gen’o lietuvių kapeliono kun. 
A. Bungos ir kuopų kapeliono 
kun. B. Liubino. Pamokslą sa- 

mės. Dabar reikia taip ji pastū- " ~ kė vokiškai vietos gimnazijos ka-
mėti. kad atsiplėštu ir nurėdė- J- Scbilt mano, kad į Mar- pelionas kun. dr. R. Vattėr. Pir-

siusti raketą j mėmių be zmo- veiks sauiės trauka. nei * mūsM mėnulį. Su at- .
Jeigu jis priartės prie mėnulio,, tinkama finansine pagalba, su jų: 40' metų nuo nepriklausomy- 
taį jį pritrauks ir jis prilips. Jei prityrusiais mokslininkais tai bės atstatyjno, 350 metų nuo 
pasuks į saulę, tai išklys į erd- bus galima pasiekti dar šiame švč. Mergelės Marijos apsireiš- 
vps p jeigu gerai pataikys j tar- šimtmetyje. Bet jei pasirinksi- kimo Šiluvoje ir 500 metų nuo 
pa, kur traukos jėgos išlygih- 

mai parodė, sunkiausia yra ke- tos, tai, apsisuks aplink mėnulio _ - _,
magnetą ir vėl risis žemės kryp- norėsime, kad jis grįžtų, tai žmogaus teisių niekinimą komu- 
timL Čia turi padėt saulės trati- 1 
ka, kol prieis ribą, kada jau 
veikia žemės traukimas

Sunkus tai žaidimas, bet įma
nomas. Mokslininkai apskaičia
vo: jei raketa skris 23,827 my
lias per valandą, tai mėnulį pa
sieks per 75.6 valandų.

karų pasauliui komunizmo verž
lumo pavojų. Baigė reikšdamas 
tikėjimą, kad tiesa ir teisingu
mas turi laimėti kovą prieš ko
munistini melą, nes už tiesa mi
rė ant kryžiaus Kristus. Evange
likams pamaldas atlaikė kun. 
Šimukėnas 2040 LS kuopos sa
lėje.

MINĖJIMAS SALĖJE
v. p.p “Neue Eintracht” 
(joje telpa virš 500 žino

Vilnones Medžiagos Lietuvon
, > ' Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

IJETl'VOJE. LATMJOJE, ESTUOJE. GUDIJOJE.
UKRAINOJE IR UĖKARPAC1O RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muilai* vHu.ji.-h Htlaikso yra mažesnis. n>“tu už pssiOtas «iikn*k-s 

Vilnones m.-džn*sas iA ritiniu ir atlaikas padiom prieinatniausioin kainom 
visam juniįi siūlo 3 stambios krautu v Ag

RFfKFN^TFIN Inr i is i?.>-i.w orchard stmJ. DLVnLnJILin, IIIL.( cor. Oeiancey. NVC. įg 5-4525
S. E-<4ren.'Uein«. ttm*rtt:vSa»- lutlhsma rusiškai, lenkiukai ir iikminietiSkai 

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
SES.TADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas
N 1 — - -■ .2.-. ----------- ■ ■■ ■

3. 
salėj 
nių) buvo pilnutėlė. Pirmosioms ?

t eilėms teikė ypatingą atspalvį | 
puošnios amerikiečių karininkų < 
iškilmių uniformos. Jų tarpe * 
buvo Vakarinės Srities (West- ; 
ern Area Command) viršininkas • 
pulk. J. Paul Breden, eilė pul- < 
kininkų iš įvairių ginklų rūšių į 
dalinių ir daug žemesnio rango < 
karininkų su poniomis. Prancū- j 
zų kariuomenę atstovavo Kai- < 
serslautern’o prancūzų Įgulos 1 
viršininkas pulk. Jacąues Colin 
ir karo kapelionas. Iš vokiečių 
visuomenės tarpo išsiskyrė mies
to burmistras Emil Demmerle, ; 
gausus būrys dvasiškijos ir spau- ■ 
dos bei radijo atstovat Iš lenkų 
tarpo pažymėtini pulk. N. Kar- : 
czewski su eile LS karininkų ir ' 
vyriausias LS kapelionas kan. J. ! 
Janus z, iš latvių — kpt. Ma- i 
zurkievvitsch su evangelikų pa- ! 
storium kun. Romams. Taip pat ! 
buvo estų, vengrų ir eilės kitų ! 
pavergtųjų tautų atstovai E 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
dalyvavo jos pirmininkas E. Si
monaitis su nariais V. Sutkum 
ir kun. A. Bunga.

Lietuvių tautinėmis spalvo
mis ir gėlėmis išpuoštoje scenoj 
atidarymo žodį tarė ir pasveiki
no svečius lietuviškai, angliškai 
ir vokiškai kpt. H. Bervingas. 
Jis taip pat pakvietė visus da
lyvius susikaupimo minutei pa
gerbti žuvusius ir žūstančius už 
Lietuvos laisvę. P-lėms Birutei 
ir Julijai Eretaitėms smuiku ir 
pianinu išpildžius H.J. Benda, 

____ __ _ __ __ _ Larghetto ir F. Schubert, Im- 
per 5-10 metę bus galima pa- mėnulio kryptimi. Ten jau 50 mėnulį bus lengviau nuke- moję eilėje jis iškėlė trejopą promtu in As-Dur. gausių ploji-

JAU PLANUOJAMA KELIONE I MENULI
ne tik atsiplėšti nuo žemės, ją 
vairuoti, bet priartėjus prie mė
nulio. reikės ją ir stabdyt kad, 
mėnulio traukai veikiant, ne- 
atsitrenktum Į jo kalnus. Nusi
leidus. reikės pakilti. Mėnulis gi 
turi savo nemažą trauką, ir bus 
vėl vargas, kol raketą atplėš.

KELIONĖ Į MARSĄ
Dr. J. Shilt siūlo pirma ke

liaut į Marso mėnulį, ne į mū
sų žemės mėnulį. Marso mėnu
lis yra mažas — 5-10 mylių dia
metro. Jo trauka yra irgi maža 
Tai būtų lengviau grįžti. Jeigu 
pasisektų nuo mūsų žemės pa
kilti su tokia didele raketa, ku- 

kutinieji išradimai raketų srity- kurį magnetai gerai traukia, šis rj turėtų pakankamai kuro, tai 
je. Amerikoje sudarytas erdvės rutulys pradžioje bus prilipęs mėnesį laiko lengvai nuskris 
užkariavimo komitetas, kuris pa- prie didžiojo magneto, prie že- tų 35,000,000 mylias i Marsą.

® Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 4 
$ šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. t
4 Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: T
1 L C I G M A N, I N C. 1
| ĮSI Orchard Street New York 2, K. Y. | 
I TeleL GR 5-8168 |
® Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. T 
t Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. j

Seniau mėnulis tik įsimylėju
siems ir poetams nedavė ramy
bės: jie dūsavo, rašė eiles, kla
jojo laukais^ Dabar kiti laikai. 
Mėnulis susargdino mokslinin
kus. šie dar labiau nei poetai 
dūsauja, suka galvas, kaip nu
keliauti į šį melancholiškai be
sišypsantį žemės palydovą. Sa
koma. kad Walter von Braun, 
paleidęs “Eksplorerį”, esąs su
sirgęs nepagydoma “mėnulio 
liga“ — lunatizmu.

Anksčiau tai būtų tik poetinė 
svajonė. Dabar ji virsta realy
be. Žmogus jau rengias kelionei 
į mėnuli. Prie to prisidėjo pas-

ti apie 25.000 mylių per valan
dą.

Planuojant tokią elipsinę ke
lionę Į mėnuli, veiks trys trau
kos: žemės, mėnulio* ir saulės. 
Reikiai taip skaičiuoti, kad 
keta nuskristų iki mėnulio, 
suktų aplink ji ratą, ir vėl 
grįžtų.

ŽAIDIMAS RUTULIU
Šį bandymą galime padaryti 

ant stalo, padėjus tris skirtingo 
dydžio magnetus. Didžiausias 
bus mūsų žemė, mažesnis — 
mėnulis ir pats mažiausias — 
saulė (nes ji labai nutolus nuo 
mūsų). Paimkime plieno rutulį,

SIUNTINIAMS { LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(vcholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East lersey Street EKzabeth. N. J.

skelbia savo programą.

gaus, per 20 metu — su žmo
gumi.

Šios kelionės problemos yra 
sunkios, bet vis dėlto išspren
džiamos. Kaip Vangrar.do bandy-

lionės pradžia — pirmosios ke
lios pėdos. Žemė labai stipriai 
traukia raketą. Tad reikia mil
žiniškos jėgos raketą pakelti nuo 
žemės. Pakelta ji turi skristi per 
tirštą žemės patalą — atmosfe
rą. Vėl reikia jėgos, kol ji pra- 
siplėšia į labai skysto oro erdvę. 
Tenai, davus didelį pradinį grei
ti. toliau, skrenda pati.

ELIPSĖS KELIAS
Visi trys paleisti satelitai tu

ri elipsės formos kelą, t y. vie
noje vietoje priartėja prie že
mės. kitoje nutolsta. Toks eks- 
ploreris arčiausiai prie žemės 
yra 200 mylių, toliausiai — 1700 
mylių. Kiekvienas šios orbitos 
iškėlimas aukštyn, prailginimas, 
yra naujas žingsnis į erdvės už
kariavimą. Mėnulis gi nuo že
mės nutolęs apie 240,000 my
lių. Taigi, galima taip apskai
čiuoti. kad satelito kelias — or
bita pasieks ir mėnulį.

ra- 
ap- 
su-

PRIE CITY SAVINOS BANK - TeL EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilute

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

lietuvių tautos jubilie- m4 sutiktas. įžengė į sceną 
šventės paskaitininkas prof.

me mūsų žemės mėnuli ir m ė- šv. Kazimiero gimimo. Toliau 
ginsime ten nusiųsti žmogų, ir jis atkreipė dėmėsi Į tikėjimo ir

reikės kur kas daugiau laiko. nistų pavergtoje Lietuvoje ir

PATERSON, N. J
Vyčiai šventė

Patersone Kovo 2 vyčiai tu
rėjo savo tradicinę metinę Kp- 

šitame sudėtingame skaičia- muniją, kuri šiemet buvo suta- 
vime svarbus yra Keplerio ant- pinta su šv. Kazimiero jubilie- 
rasis dėsnis: kai daiktas yra to- jįnė švente bei su New Yorko- 
liau nuo žemės, tai jis juda lė- New Jersey apskričio suvažiavi- 
čiau, o kai arčiau — juda grei- mu. Pimoji iškilmių dalis vyko 
čiau. Kai raketa bus apie 40,000 iš ryto šv. Kazimiero bažnyčioj, 
mylių nuo mėnulio, tai mėnulio prasidėjusi suma, kurią laikė 
trauka jau bus didesnė nei že- kun. Vyt Demikis, pasakyda- 
mės. Raketa tada greitėdama mas atitinkamą pamokslą, ragin- 
skris į - mėnulį. Tačiau ji. bus damas vyčius dar aktyviau jung- 
taip paleista, kad skris pro šalį 
atitinkamam nuotoly. Tada ra
keta tingiai apsisuks aplink mė
nulį ir vėl grįš į žemę. Visa ke
lionė truks 157 valandas.

BROOKLYN 11, N. Y.

Kalbėdamas lietuviškai, pro
fesorius nusakė savo kelią iš 
Šveicarijos į Liet., iš šveicaro į 
lietuvį. Manęs pabūti Lietuvoje 
tik-vienerius, o išbuvęs 21 me
tus! Lietuvą pamilo dėl jos žmo
nių dvasios kilnumo, šiandien, 
gyvendamas savoje tėvynėje, jis 
jaučiąsis tremtiniu ir tuoj grįž
tų vėl ten, kur Numunas ban
guoja. Taip pat iškėlė lietuvių 
kalbos svarbą tarptautiniame 
kalbų moksle ir ragino lietuvius ą 
branginti savo dvasinį pavelde- ; 
jimą.

Perėjęs į anglų kalbą, apelia
vo Į. amerikiečių įsipareigoji
mą kovoti ne tik už savo tau
tos gerbūvį. bet ir už visų pa
vergtųjų laisvę. Čia jis citavo 
Amerikos prezidentus Washing- 
toną, Jeffersoną ir Trumaną, 
skelbusius laisvės principą vi
siems.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

HARTFORD. CONN.

Tokiais nusipelniusiais rasti Fr. 
Vaškas, Newarko 29 kuopos ir 
Darata Dutkutė. Patersono 61 
kuopos.

Priešpietinė dalis baigta kun. 
Vyt. Demikio malda ir vyčių 
himnu.

Antroji iškilmių dalis prasi
dėjo popiet 3 vai. Graudžių 
verksmų pamaldomis, po kurių, 
prieš palaiminimą, vietinės kuo
pos , valdyba atliko priesaikos 
aktą. Bažnyčioj pamaldom užsi
baigus, salėje tęsėsi apskričio 
posėdžiai, pradėti kun. V. Kara- , ' Vokiškoje paskaitoje, kurią 
ievičiaus malda, kuris vėliau buvo pavadinęs
kalbėjo apie gavėnios atgailos mas su Europa?”, vaizdžiai iš- 

Tuoj po misi n sekė :a ėje ben- prasmę. Patį posėdį atidarė ap- kėlė komunizmo grėsmę visam
Dr. John Schilt, Columbijos dri pusryc ;ii ku te: i pirminiu- skričio pirm. L Janonis. Toliau laisvajam pasauliui. Jis primig-

universiteto raketų specialistas, kavo šerifo p.'dė .ja H ibert A. sekė Brooklyne vy kusio pra- tinai pabrėžė, kad trečiasis pa-
Tobu’inant raketas, didinant svarsto galimumus, kaip su ra- Hogan. Kuopos pirm. Julės Sėt- eito suvažiavimo protokolo skai- saulinis karas jau prasidėjęs.

jų kelius, galima raketas visai keta pasiųsti ir žmogų. Tada ra- niek trumpai pasveikino sve- tymas, sporto varžybų praneši- Pagrindinis soviety naudoja-
išvesti iš*žemės traukos. Kad pa- keta turėtų mėnulyje nusileisti ėius, sugiedoti JAV ir Lietuvos mai. Kegliavimo varžybas lai- mat ginklas šiuo tarpu esąs- no-

“ * ’ atominė bomba, o vakariečius
migdanti koegzistencija, nešan
ti bolševikams vieną laimėjimą 
po kito.

Profesorius pranašiškai skel
bė. kad sekančių šimtmečių is- 

maitė padarė pranešimus ir su- torija bus išspręsta ant Atlanto

New Jersey apskričio suvažiavi-

tis į Lietuvos laisvinimo kovą. 
V. Yusto vedamas choras gra
žiai giedojo. Mišių pabaigoje 
buvo sugiedotas vyčių himnas.

Atsisveikini*

siektume šį “pabėgimą” iš že- ir paskui vėl pakilt Tokiu atve- himnai. Kleb. l..:n. J. Kinta at- mėjo Undeno kuopa. Mandatų 
mės. minimalus greitis turi bū- ju raketai reikės daugiau jėgos kalbėjo maldą ir tarė trumpą 

žodį, iškeldamas vyčių nuopel
komisija pranešė, kad šiame su
važiavime atstovaujamos 7 kuo- 

nūs lietuvybei bei šios parapijos pos. Generalinis lietuvybės ko
jį gyvenimui. Dar kalbėjo apskri- miteto pirm. Fr. Vaškas ir ap- 

NAt JAl.SIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA , g pjrm l, Janonis, Maywood, skričio lietuvybės pirm. Ona Kli-
I w N J. policijos seržentas St. Dut-
|' kus, Arthur R. Storm ,J. Sprai- teikė ateities darbams nurody- krantų. Vakarų pasaulis turi at-
į naitis. kuopos garbės narys, atei- mus. sibusti. Europa turi susiburti

J tininkų ir LB atstovai. Majoras Suvažiavimą pagerbė Juozas į vientisą roganizmą, nes jos 
1 Edward O’Byme, negalėdamas Matačinskas. aktyvus ilgų metų susiskaldymas ginklas priešo
“ asmeniškai dalyvauti, atsiuntė v^lis, kuris dabartiniu laiku gy- rankose. Europiečiai privalę re-

~ mti NATO ir JAV-bių pastan-
Po visų posėdžių sekė links-. (Nukelta į 7 psl.) 

ma vakarienė, kurios metu pa
reikšta nuoširdi padėką Pater- ta. kun. Vyt Demikis. D. Dut- 
sono vyčių kuopai už jos tikrai kūtė, D. Slepakovas, O. Juškai- 

Josephine Sable pasiūlė aW lietuvišką vaišingumą. Y pati n- tis, J. Jacobus ir Jurgis Mon-

Kristaliniam Karste |
pusi.

Ta.p pat galima gauti naują leidinį Juozo Vaiėrliūno
Kaina $2.00.

Kaina $3.00 215 pusi

G.iuiMina DARBININKO administiacijoje

x asmeniškai dalyvauti, 
f pasveikinimą telegrama savo ir vena Tyler Texas 
I miesto vardu. Ilgesnėj kalboj 
g kun. Vyt. Demikis sustojo ties 
f šv. Kazimiero jubiliejum — 500 
| metų nuo gimimo.

910 WWowghby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

apskričio narius: vyrą ir moterį, mo parengimu kleb. kun. J. Kin- F. V.

380 MAPLE AVENUE.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

JONO IB ANGEUNOS ANDRIULIO

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Miclugan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Stoto. Sis suris Jau per ilgus metus gaminamas 

ir Angetimos Andriuliu ir jų šeimos, Fountaio, Mtoh.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SCMO
Jeigu abejojate, paprašykite pamčgtnimuL Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek ttpopuliarinot Miehigan Farm Stok kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti Uk 
patį geriausių sūri.

MICHIGAN FARM CBEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sarto gamintojai FOVNTAIN, MICB.

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

69-15 53r4 Avenae, Maspeth, N. T.

351 Perk Street. New Britais, Gana.

PETER LISAUSKAS 
TeL TW 4-MTJ

VTCTOR ABECCNA9
TeL B A 3-1342

JONAS JAKVBAUSKAS
334 N. DenimNi Street, Bsltimore, Md. TeL LeagwMd 6-2822

.MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
34 Prirtpect Street. Hvde Perk, Man. Te*. Hyde Park 3-3975

1499 Caniff. Detroit. Midi.
GEORGE GALONAS

TeL T. 0. 3-3332
STANLEY METRICK 

įsas W. 47lb SU Chieago, DL
JOBN SHURNA

M13 Albany, Chtoago. III.

TeL Tirti 1-3333

TeL Gwehill 3-7733
ALLAN STEWART
lito, Po. » TeL GtastoM 3-1313



Joseph Audrusis Insurance

TEL. VI 7-4477

(Atkelta iš 6 psl.)

P.S.

2.50$2.50

2.00

2.00

1.00

2.00B.L. (ELI)

:< Lietuvių Amerikos Piliečių Klnbas % 2.00
3.00

1.50
2.00

1.00
3.00

1.00
1.75
2.50
4.00

ninkas suminėjo dabartinę so
vietų satelitų padėtį. Tik rei
kia jiems parodyti efektingo so- 
likdarumo.

3.00
2.00
1.20

MALDAKNYGĖS
Sveika Marija kun. St. Yla ............ ..........
Viešpaties Angelas, kun. A. Sabaliauskas, 

raud. 
de luxe 

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P.
Aleksa ................. „..................... ...............

Jaunuolių maldos, kun. A. Kirvelaitis, auks. 
balt.

5 dol. —
■ kun. A.
— V. ir
—J. Ta-

šeima,

įg 1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomuni®- £ 
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 
mokamai.

1.50
3.00
1.00
2.00

2.00 
1.00

2.00
4.50

Jakelienė, Iliukevičius, S. Ulci- 
ckas, J. Grauslys, S. Wollent, P. 
Žilionis, V. Aranauskas, P. Ston- 
čius sr. —•- Kiti aukavo po ma
žiau.

tis taip pat amerikiečių kariuo
menės siųstuvas AFN.

Vakare buvo suruoštas priė-

Atlaidų šaltinis .................................... ......
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus,

413 p................. ......................... . ...............
RELIGIJĄ IR FILOSOFIJA

vis, Liaukus, A Pavilonis, Liu- 
termoza, Kuodys, Kniukštienė,

(Nukelta į 8 psl.)

2.00
5.00
2.00

2.20
1.00
2.00

VASARIO 16 NASHUA, N. H

DARBININKAS

Lietuvos konsulato
ieškomi asmeiis

Girnius, Antanas, fir seserys Ka
linauskienė, Anelė, ir Vileikie
nė, Ona •
Globienė, Birutė, vyras Stanis
lovas, duktė Silvija 

nė, iš Trobiškių km., Marijam
polės ap.
Grumber-Kajokaitė, Ieva, iš Kal
varijos
Gužas, Vladas, sūnus Igno, iš 
Rokiškio apsk.
Jakaitis, Kazimieras, sūnus Jo
kūbo, iš Krekenavos
Jakštas, Alfonsas, sūnus Jono, 
iš Stramylių km., Rokiškio ap. 
Jesevičienė, Ona, iš Kalvarijos 
Jonikaitiėnė-Grinkevičiutė, Bro
nė, iš Trobiškių km., Marijam
polės ap.
Kajokaitė-Grumber, Ieva ,iš Kal
varijos * 
Kalinauskienė-Giraiutė, Anelė, 
jos sesuo Vileikienė, Ona, ir bro
lis Girnius, Antanas
Loveika, Bronius, sūnus Juozo, 
gyvenęs Brazilijoje 
Martinkienė-Miklovaitė, Basė, iš

KORĖJIETĖ taip neša namo dovanas Amerikos vyskupų, kurie 
skelbia naują vajų kovo 9-16. Norima surinkti Katalikų šalpos 
Fondui bent 5 mil. ddL .. .

Miklovaitė-Martinkienė, Basė, iš 
Alsėdžių vaL
Noreikis, Jonas, sūnėnas Rozali
jos Žaronskienės
Petniunienė, Genovaitė, ir sū
nus Vytenis
Petrušonis, Juozas, sūnus Silves
tro, iš Baranotiškio km., Roki
škio ap.
Piškus, Zigmas, iš Varėnos 
Puskunigis, Antanas, gydytojas, 
ir jo sesuo Marija, vaikai Stasio 
ir Petrusės Puskunigių ' 
Skalandžiunas, Antanas, Jonas, 
Marytė ir Pranas 
Stakevičiutė-Žiupsnienė, Zofija, 
gyvenusi Kybartuose
Straigis, Andrius, sūnus Antano 
ir Marijos
Valungevičius, Adolfas 
Vežinas, Vladas, sūnus Igno 
Vileikienė-Girniutė, Ona, jos se
suo Kalinauskienė, Anelė, bro 
lis Girnius, Antanas
Viliumas, Vladas, sūnus Juozo, 
gyveno Rumford

Kovo 2d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyko Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 40 
metų sukakties minėjimas. Kar
tu buvo paminėta ir Sv. Kazi
miero šventė. Minėjimą atida
rant kalbą pasakė kun. Adolfas 
Vainauskas, o pagrindinę paskai
tą skaitė svečias kun. Aloizas 
Klimas iš Lavvrence, Mass. Me
ninėje dalyje atvykusi iš Law- 
rence vaidintojų grupė suvaidi
no 4 veiksmų komediją “Jociaus 
Marti”. NashuvieČiai liko labai

Žaronskienė, Rozalija ir jos sū
nėnas Noreikis, Jonas 
Zinkevičius, Petrė 
Žiupsnienė-Stankevičiutė, Zofi
ja, gyvenusi Kybartuose

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

Minėjimas daliniuose prie JAV armijos 
matytos tik 6, tačiau nenuils- 

gas. Reikia dvasinio posūkio, ku- tančių plojimų buvo išprašytos 
ris ne tiek siektų limuzinų ro- dar dvi. Dainos kalbėjo tarptau- 
jaus, kiek laisvės ir gerbūvio tinę meno kalba ir visiems bu- 
visoms tautoms. Kaip palankų vo suprantamos ir mielos. Po 
veiksnį vakariečiams paskaiti- jų trumpas rengimo komisijos 

nario H. Bervingo padėkos žo
dis, ir minėjimas baigtas Lietu
vos himnu.

Sekančią dieną apie jį šiltai 
atsiliepe vietos ir apylinkių lai
kraščiai ir Sued-West Funk ra
dijo siųstuvas. Radijas translia
vo dar ir pasikalbėjimą su ren
gimo komisijos nariais kun. B. 
Liubinu ir kpt H. Bervingu. Vi
są minėjimo programą užrašė į 
juostas ir perdavė per savo sto-

Profesoriaus pakilius žodžius 
palydėjo galingas susirinkusių
jų plojimas, gražių gėlių puokš
tė ir jo dukrelių muzika, kurios 
vėl smuiku ir pianinu išpildė 
Gluck-Kreisler, Melodie ir W. A 
Mozart, Adagio ir E-Dur.

Po 10 minučių pertraukos 
scena sumirgėjo puošniais lietu
vaičių tautiniais rūbais. Tai 
Vas. 16-tosios gimnazijos mo
kinės šoko Kepurinę. Ją sekė
dar 4 šokiai: Jonkelis, Oželiai mimas svečiams ir programos 
Lenciūgėlis ir Malūnas. Publika dalyviams. Negalint visų sutal- 
nepagailėjo katučių. Paskiausiai pinti Į vieną salę, priėmimas vy- 
suskambo Motiejaus Budriūno ko dviejose vietose: 6950 LS 
vadovaujamo Memmingeno lie- centro karininkų klube ir j593 
tuvių choro “Darnos” dainos. LS kuopoje. 
Nors programoje tebuvo pra-

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms įK 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-

4. Lietuviški maisto gaminiai ĮK
5. Naujai išpuošta šokių salė. .&•

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. 811- 

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672

HARTFORD, CONNECTICUT
šiais metais Alto ir Balf o sky

rių pastangomis Lietuvos nepri
klausomybės 40 metų sukaktu
ves Hartfordo lietuviška visuo
menė paminėjo dviem atvejais.

Sekmadienį, vasario 16 d., 10 
vai. šv. Trejybės bažnyčioje bu
vo iškilmingos šv. Mišios už ken
čiančią Lietuvą. Mišias aukojo 
kun. B. Benesevičius, vargonais 
grojo E. Minukienė.

Tą pačią dieną, 12 vai. 30 min. 
per “Tėvynės Garsų” radijo va
landėlę, vadov. p. VI. Plečkaičio, 
buvo transliojamas tai dienai 
pritaikintas Waterburio teatro 
mėgėjų paruoštas montažėlis. 
Jautrų žodį tarė prof. Vytautas 
Marijošius.

Vasario 23 d., 3 Vai. p.p. lie
tuvių Amerikos piliečių klubo 
salėje, papuoštoje Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis, kurias iš
kilmingai įnešė Sabonio Posto 
veteranai ir Hartfordo skautai, 
įvyko antroji minėjimo dalys su 
menine programą, kurią atliko 
Hartfordo mišrus choras, vadov. 
p. B. Zdancevičienės, ir dekla- 
motojos, jaunos lietuvaitės—D. 
Šliogerytė, M. šerkšnaitė ir A. 
Morkūnaitė, Advokatas L. Ma
šiotas perskaitė Connecticut gu
bernatoriaus ir Hartfordo mero 
išleistas proklamacijas ir gautas 
sveikinimo telegramas. Po to su
sirinkusiems pristatė garbės sve
čius, kongresmanus A. Sadlak ir 
Ed May, kurie tarė sveikinimo 
žodį. Jautrią ir ugningą pagrin- — 
dinę kalbą pasakė buv. Vliko 
pirmininkas prel. M. Krupavi
čius. Buvo priimtos rezoliucijos 
JAV prezidentui, Valstybės sek
retorius Lietuvos atstovui J. Ra
jeckui, Alto pirm. L. šimučiui, 
Vliko pirm. A. Trimakui. Rezo
liucijas paruošė J. Giedraitis, 
talkininkaujant D. Giedraitytei 
ir G. Mickuvienei. Susirinku
siems jas paskaitė D. Papievytė. 
Talkininkaujant H. Mineikienei, 
A. Kriščiūnięnei, B. Žilienei, D. 
Banevičienei, K. Nenortienei, 
A. Mockienei, L. Giedraitienei, 
A. Guntulienei, E. Minikienei, 
Jucėnienei, Maslauskienei ir I. 
Ruseckienei, buvo pravesta Lie-

patenkinti vaidininmu ir nuošir
džiai dėkojo vaidintojų grupei 
ir jos vadovui kun. Klimui.

Minėjimo metu buvo surink
ta aukų viso 79 dol. 24cn. At
skaičius išlaidas, visas likutis— 
50 dol. — pasiųstas Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Aukavo: 7 dol. 
Rutkauskų šeima; po 1 
kun. J. Bucevičius ir 
Vainauskas; po 3 dol. 
B. Savickai; po 2 dol 
mulions, Kazlauskų 
P. Stoncius, jr., S. Augonis, P. 
česokas, Pusvaskių šeima ir P. 
Savicko šeima; po 1 dol. — E. 
Bartienė, S. Augūninė, T. Oku- 
lavicienė, A Ziedelienė, A. čap- 
likenė, A. Wollen, J. Siaulys, 
P. Devulis, Z. Baublys, D. Va
linskas, J. Glaveckienė, J. Bižie- 
nė, O. Utkienė, J , Kasperinė, 
M. Veckinė, A Gaidienė, L. 
Sveklienė, O. Sinkevičiūte, W 
Mitchell, J. Andreikienė, Pale- 
vičiai, Skirkevičiai, T. Kiseliene,
J. ir K. Grauslįai, F. Sinkevi
čius, A.Zautrienė, K. Akstinienė, -------------- 7 1 —"i
K. Klimienė, L. Lapinskienė, 0. tuvos laisvinimui aukų rinklia

va. Aukų lapais surinkta $511.25 
ir prie įėjimo $105.17 viso 
$616.42

Visiems, prisidėjusiems prie 
Vasario 16 minėjimo, lietuvių 
Amerikos piliečių klubo vadovy-

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE GALIMA
GAUTI ŠIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

Naujasis Testamentas ............................. ..
Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p. ............
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. 
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 

264 p. ..'.......................................... ...........
Pranašystės apie pasaulio galą, prel. P.

Juras, 111 p............................ .....................
Džiaukis gyvenimu, O. Sweet Marden, 72 p. 0.70 
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 

145 p. ......................... ...........
Ateitininkų ideologija, St. Šalkauskis ___
Prie vilties kryžiaus, kun. J, Prunskis,

139 p. ........... ............... ..................................
I^aisvė ir būtis, J. Girnius, 151 p...................
Milžinas, didvyris, Šventasis,. Pr.

Gaidamavičius, 246 p............. ....................
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 
AuSros žvaigždė. Marijos poezijos

antologija, A. Tyruolis ......................... „...
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ................
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga,

Alfa Šulinskas, 260 psl. ......................  2.00

Mėnuo vadinamas medaus, Nelė Mazalaitė, 
220 p.............................................................

. Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.
Vaitkus, 207 psl.........-........ ........................

Kur bakūže samanota, A. Vaičiulaitis .... 
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p. .......
Tipelis, humoristinis romanas, Pulgis

Andriušis, 240 p. ....................... .............. .
Audra Žemaičiuose, VI. Andriukaitis, 218 p. 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė _______
Gabija, metraštis ................................. ............
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p......... .....
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. __ _______
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. -----------
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A Vaičiulaitis, 142 p............ ......
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p........... . .... .
Algimantas, V. Pietaris, 267 p......... .........
Gyvačių lizdas, Fr. Mauriac ........... ...........
Pabučiavimas, J, Grušas ...............................

POEZIJA

LI etų vos ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Kovose dėl Lietuvos, II d. St Raštikis .... 7.00 ’ 
Kryžiuočiai I, H ir III t. H. Slenkevičius po 3.50 
Lietuves vaizdų albumas, V. Augustinas

II 1..............................    „„ 6.00
Ltetuvos archyvas (bolševizmo metai).

436 p. ......................1™__ _ ___ ,............
Vyskupo Valančiaus Mografljūs bruožai.

Vac. Biržiška, 100 p. .........................
Legendartškieji O. F. M. kankiniai. 45 p.
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p......
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Kary’

BELETRISTIKA
Smilgaičlų akvartlė. Draugo premijos 

romanas. P. Jurkus ....—....................
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p. . . 

1.50

1.00
0.50
2.00
5.00

5.00
1.50

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avė.,' Brooklyn 21, N. Y.

bei už nemokamą salę ir au
kotojams už aukas, reiškiama 
nuoširdi padėka.

Aukojo: $30 aukojo Parcels 
to Russia, Ine. atstovas H. Levy, 
$16 — L.J. Giedraičiai, $15 — 
A. J. Vitkai, $10 — J. Rėklaitis 
$6.50 — A Kirkutis, $6 — A. /

WINTER G\RI>EX T\VERX

VYT. BELECKAS savininkas

Bara*
u*t rinl

Po $5.00 aukojo: kun. Bene
sevičius, kun. Griganavičius, H. 
Paškevičius, L Ruseckienė, h. L 
Dapkus, AJ. Dragunevičiai, A 1883 MADISON ST 
Šerkšnas, A Pilveliai, Baltruko- 1 
niai, V .Balčiūnai, A. Giedrai
čiai M. Z. Strazdai Jucėnai, Pet- 
ravičlenė, Šliogeris, Vedeikis, 
A Mbckus, T. Sereika, B. Dap- 
kus, Luckai, Dailydaitė, Gailiū- 
hai V. Petravičius, K V. Nenor
tai, A Pateckis, V. Gaūiūnas, J. 
Navikas, P .Stankevičius, Sa- 
liamonienė, Dulkas, Norkus, Bal
sys, Kuprevičius, Bernotas, 
Ė. Navikienė, K. Stasiukevičius, 
Šimanskiai, Aukštakalnis, H.S. 
Mineikai, $4 —■ Giedraitis, Jr.

Po $3 — Krikščiukaitis, J. Ši- 
laika, XX, Merkys, J. Papievis, 
Petrauskai, J. Bulovas, A. Dra- 
gunevičius, Simanauskas, $2.50
— Vismantas.

Po $2.00 — P. Dagusienė, V. 
Balčiūnas, Banevičiai, E. Tijū- 
nelienė, Dragelienė, Norkūnai, 
Guntuliai, Mimikas, Bytautas, 
Skrupskelienė, Zdancevičiai, Ma- 
slauskai, Plečkaitis, Petkaitis, 
Pivariūnas, Aleksandravičienė, 
T. Bertrin, Kirėlis, Nemicas, V. 
Brinką, Rūkas, Tamošiūnas, Mi
kalauskas, G. Valavičienė, XY, 
Stemliai, Blažūkas, Krasauskas, 
Leonaitienė, Palubinskas, Zda- 
nevičius, Mancevičius, V. Pilei- 
ka, Bučiūnas, Simonaitis, J Liū- 
džius, Nenortas, Paškevičius, J. 
žemgulis, A. Ručinskas, $1.50
— B. Andrulaitis ir Stumbriai.

Po $1.00 — J. Žukauskas, C. 
Cadruello, Petkaitis, ZY, Tenns- 
ler, Jurkevičius, Gudalis, XY, 
Banevičius, y. Vaitkus, Cikevi- 
čiai, K. Rasčiūtė, V. Balčiūnas, 
Simanauskas, Balčiūnienė, M. 
Sabeckis, Morusienė, S. Saulis,
V. Bernotas, Aika, A. Rakauskas | 
Amboras, Savickas, Gensienė, 
J. Liūdžius, M. čelkonis, M. 
Žemgalvis, XY,Radikienė, W. Ja-

marns^etc

Kreiptis —

BROOKLYN 27, N. V

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap 
draudos reikalais, federaliniy ir vals- 
tybiniy taksy (Incomė Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginių perlaidy (Mo- 
ney Orders),

87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.

šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 

sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak

K e p u b I i c

Te!. EV 7-2089
SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

3.00 
2.20 
1.00 
6.00
1.50
1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00 
260
1.50

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei

kitoms progoms

BANGATELEVISION
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y. 

Te!.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

• TELEVIZIJOS APARATAI.
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI, 
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU
SIO TECHNIKO, PRIPAŽLNTO RCA, NEW YORKE

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak 

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 va! vak

Kristaliniam karste, J. Aistis
Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p, 1.50
Šventieji akmenys, F. Kirda, 112 p..............
Ktapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p..............
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p..................
Atviros marios, L. Andriekus, 136 p.......... ...
Anapus teisybės, humoristiškki eilėraščiai,

A. Gustaitis. 144 p. ....................................
Daiktai ir nuorūkos, L. Žitkevičius ...........
Karaliai ir šventieji, E. Tumienė ...............

DRAMA
Žvakidė. Darbininko premijuota drama,

A. Škėma ............“t............ ............... —.......... 2.00,
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas,

80 p. ...,_.................................................   150
Žiurkių kamera. J. Grinius, 120 p.................. 1.50

MUZIKA
Missa in honorcm Imm. Cordis ................... 1.50 ,
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p. 3.50
Kalėdų balsai, 30 giesmių Kalėdom ........... 1.00

VAIKŲ LITERATORA
Vaikų knygelė, vysk. M. Valančius, 155 p.
Pasakos. Mautas. 93 p. ......... ....................
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p......
Lapės pasaka, V. Pietaris, 96 p. ..............
Po raganos kirviu, J. Jankus, 101 p. . ...

____ _________
RADIJO VAIANDA JAUZdlUSME 
TU5 SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
UETUVI DIDŽIOJO NEU>YORK0 
N-J. IRCONN. APYLINKĖJE KU 
RIS. IEŠKO ATSIGAIVINIMO HE

DABAR.

1.80
1.25
1.00
1.10
1.50



- šv. Kazimiero minėjimas
New Y«rke numatytas ^atlik

ti per du kartus. Pirmą kartą 
iškilmingai bus minimas New 
Yorko katedroje pasaulio lietu
vių seimo metu, dalyvaujant 
aukštiems Bažnyčios dignito
riams, lietuvių seimo ststovams, 
kitų tautų svečiams ir visiems 
New Yorko lietuviams. Antrą 
kartą minėjimas įvyks specia
liai suruoštoje akademijoje spa
lio mėn., nes tą* mėnesį šv. Ka
zimieras yra gimęs ir tada su
kanka 500 metų nuo jo gimimo 
Minėjimu rūpinasi ALR KFede- 
racijos New Yorko apskrities 
valdyba. • -

BOSTON, MASS.

M '

VASARIO 16 KEARNY, N. J

Fl’NEEAL HOME

parapijos 40 valandų at
laidai šiemet prasidės Vely
kų pirmą dieną ir baigsis 
antradienį, balandžio 8 d.,

muz. M. Bernoto.
Pagrindinę kalbą pasakė Vliko

mišparais, procesija ir palai
minimu švč. sakramentu.

Angelų Karalienės
parapijos draugijų ruoštas 

Užgavėnių blynų balius pra
ėjo labai' gražiai ir davė pel
no 125 doL, kuris skiriamas 
parapijos salėje naujiems

lų jau nupirkta ir salėje nau
dojami.

Rekolekcijos ateitininkams 
moksleiviams, studentams 

ir sendraugiams ruošiamos 
kovo 20, 21, 22 ir 23 dd. An
gelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje. Pamokslus vaka-

Ateities koncerte,
kuris ruošiamas Atvely

kio sekmadienį, balandžio 13 
d., Apreiškimo parapijos sa
lėje, programą išpildys Vacį. 
Verikaičio vadovaujamas vy
rų kvertetas, pats solistas V. 
Verikaitis, o taip pat progra
moje dalyvaus išraiškos šo
kio menininke Elena Kepa- 
laitė, neseniai atvykusi 
Australijos, šokiams gros 
Butrimo orkestras, t 

Šv. Jurgio parapijoj
misijos pradedamos kovo 

16, sekmadienį, 5 vaL popiet. 
Pamokslai vakarais 7:30 vai., 
rytais po antrųjų mišių. Vi
si parapiečiai kviečiami atsi
lankyti ir pasinaudoti gavė
nios rimties susikaupimu. 
Misijas ves tėv. Modestas Ste- 
paitis O. F. M.

iš
R.

Jankus, Balto centrinės įs
taigos reikalų vedėjas, nese
niai atvykęs iš Kalifornijos. 
Ateitininkai ir visi kiti šiuo 
reikalu ‘ suinteresuoti prašo
me dalyvauti.

Kun. Vikt Dabušio
mamos Onos Dabušienės 

metinės mirties sukakties 
proga kovo 12 d., trečiadienį, 
9 vai., Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioje bus atlai
kytos egzekvijos ir šv. mi
šios.

Keturiosdešimts metų prabė- Lietuvos himnus sugiedojo pa- 
go nuo to laiko, kai Lietuvai rapijos choras, vadovaujamas 
švystelėjo laisvė. Nors šiandien 
laisvės spinduliai yra nutirpinti, 
tačiau jie gyvai tebeveikia kiek
vieną lietuvį, nepaisant, kur jis 
bebūtų—tėvynėje ar svetur.

Nedidelė Kearny—Harison lie
tuvių kolonija, tačiau jautri lie
tuviškiems reikalams, jau daug 
metų kaip labai -nuoširdžiai 
pamini Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį. Labai gražiai pami
nėjo ir šiemet kovo 2 d.

Pasimeldę tąja intencija iš ry
to bažnyčioje, 5v. vak. prisirin
ko apypilnė Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centro salė žmo
nių iškilmingam minėjimui. 
Dauguma matėsi senesniosios 
kartos atstovų, tremtinių ir 
labai mažas nuošimtis jaunimo. 
Skripkus tarė momentui 
pritaikintą žodį. Tolimesnį mi
nėjimo vadovavimą perėmė šios 
apylinkės kultūros vadovaus 
Albertas Arminas.

Invokaciją, nukreipdamas mal
dą į Aušros Vartų Dievo Motina, 
sukalbėjo Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijos klebonas kun. 
L Voiciekauskas. Amerikos ir

ŽINIOS.

Kario žurnalo
rengiamas vakaras įvyks 

kovo 22 d., šeštadienį, 7 v. v. 
Piliečių klube, 280 Union Avė. 
Brooklyne. Vakarui pakvies
ti šie rašytojai: J. Aistis, O. 
Balčiūnienė, V. Bražėnas, S. 
Butkus, K. Graudušienė, V. 
Jonikas, P. Jurkus, N. Maza
laitė, J. Rūtenis, A. Škėma, 
S. f Zcbarskis, L. Žitkevičius. 
Muzikos kūlimus išpildys A. 
Kepalaitė. Programai vado
vaus B. Balčiūnas.

DAVID DUBINSKI, tarptauti-
n6s siuvėjų unijos pirmininką*, 
New Yorko kraštai kalba dar-New Yorkas buvo užpustytas

šį antradienį, kovo 11, su
eina 70 metų, kaip New Yor
kas pergyveno pirmąją dide
lę sniego audrą. Jei prieš 
trejetą savaičių siautusi pū
ga atnešė 8 solius sniego ir 
mus išgąsdino, tai prieš 70 laidojama antradienį, kovo 11 
metų sniego iškrito 20 colių, d., iš Angelų Karalienės pa- 
o pusnys tiekė net šešias pė- rapijos, Kalvarijos kapinėse.

bininkam, kurie reikalauja pa
kelti atlyginimą. JAV septynio
se valstybėse jau . streikuoja 
per 100,000 siuvėjų.

Mirė

das. New Yorkas buvo užklo
tas stipriais žiemos patalais. 

Sustojo visas judėjimas, biz
nio centruose matėsi tik po
liciją ir gaisrininkai, kurie 
brido per gilų sniegą. Madi- 
son Avė. prakasus šaligat
vius, šonuose buvo suversti

BARASEVICIUS ir SCNTS 
F U N E R A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2390

Globo Parcel Sarvica 
įstaigos skyrius, kuriam vado

vauja Jonas Adomonis, persi
kėlė į naujas patalpas, 390 West 
Broadway, So. Bostone. Tai yra 
skersai gatvę nuo senosios vie
tos. Naujoje vietoje pradėjo 
dirbti kovo 7.

N. Anglijos
Kunigų Vienybės pirminin

kas prel. Pr. Juras su morijonų 
namų viršininku Thompsone, 
Conn., kun. J. Dambrausku lan
kėsi Ęostone šv. Petro parapi
jos kleboninoje ir tarėsi su kun. 
Pr. Vinnauskiu dėl rengiamo 

Į Liurdo apsireiškimo 100 metų 
sukakties minėjimo, kuris bus 
rugsėjo 8 išvakarėse Mariana- 
polyje. Numatytas sudaryti ko
mitetas.

Krikštai.
Kovo 2 šv. Petro parapijos 

bažnyčioje pakrikštyta Jono Ya- 
kavonio ir ] _ 
tės-Yakavonienės duktė Elenos 
ir Marijos vardais. Tėvai gyve
na 194 Athens gatvė, So. Boston

Paskaita buvo įdomi ir turinin
ga. Klausytoą prelegentas nu
kėlė į gilią Lietuves praeitį, per
žvelgė nepriklausomybės laikų 
pasiektus laimėjimus, dabartinę 
raudoną okupaciją — trėmi
mus, žudymus, nutautinimą. Y- 
pač įsakmiai buvo pabrėžta, jog 
lietuvis dar gyvas savo dvasia. 
Jis laukia diena po dienos lais-v , 
vės pragiedrulių. Jis nenutolo 
nuo pagrindinių dalykų — tikė
jimo ir meilės savo kraštui.

Pažymėtina ir Kearfiy miesto 
mero J. Healy kalba. Jis didelis 
lietuvių draugas ir Lietuvos už
tarytojas. Be gražių linkėjimų 
lietuviams, taip pat priminė, 
jog nebus taikos, kol tautos ne
grąžins Dievo į savo namus. 
Daug kas yra buvęs Jungtinių 
Tautų rūmuose New Yorke ir 
ieškojęs kryžiaus. Veltui. Nėra 
ten Dievo. Pasaulis nuklydęs 
nuo tikrojo kelio.

Dar iš svarbesniųjų kalbėto
jų buvo Kearny miesto tarybi- 
ninkas P. Velevas, šios koloni
jos lietuvių veikėjas. Nors čia 
gimęs ir Lietuvos nematęs ta
čiau sieloje tikras lietuvis. Jis 
pasiilgsta ir lietuvių kalbos ir 
gražiųjų lietuviškų dainų. Pri
minė, kad anksčiau šioje kolo
nijoje labiau reiškėsi lietuviš
kas veikimas, nei dabar. Buvo 
chorai, draugijos turėjo gausiai 
narių. Dabar visa nyksta. Rei
kia susirūpinti, kad likusieji ži
diniai visai neužgestų.

New Jersey valstybės proku
roro padėjėjas Andr. Salvest. 
kuris yra ir Liet. Kat Bendruo
menės Centro pirmininkas ir 
daugelio vietinių organizacijų 
narys, savo svariame žodyje pa
žymėjo, kad Amerikos valdžia 
nepripažino ir nepripažins Lie
tuvos okupacijos. Tai rodo ir 
tie faktai, kad Amerikos valsty
bių gubernatoriai Vasario 16 ofi 
cialiai skelbia kaip lietuvių lais
vės dieną, patys dalyvauja ren
giamuose minėjimuose ir teikia 

‘Aiduose” rodosi daug vilties Į mūsų laisvės ko
vą. Kantrybė, šusiklausymas ir 
bendra kova nuves mus į laimė
jimą.

Niuširdžiai sveikino lietuvius 
šios šyentės proga Lietuvių Po
litikos Klubo pirmininkas M. 
Služis ir Lietuvių Bendruome
nės New Jersey apygardos pir
mininkas Vladas Dilis. Pastara
sis labai sielojosi jaunimu, nes 
jis tolsta nuo lietuviškojo ka
mieno. Jaunimas turėtų užimti 
vietas, kurias diena po dienos 
senieji apleidžia.

Menine dalį beveik išimtinai 
atliko šios apylinės Lietuvių šeš
tadieninės mokyklos mokiniai. 
Programą paruošė mokyklos ve
dėjas L Barzdukas ir mok. Al
bertas Arminas.

Tikrai gražus būrelis mergai- 
New Yorko apskrities. įvyks ba- fių vtemli vienas' N‘ «erai P™taik» P™ kiekvieno 
landžio 13 2 K p.p. Angelų Ka- iūnas’ ("“‘J* berniu’ balso- Kur uk sukaktuvininkas
ralienės parapijos salėje. Seime-

katab^ mahei‘ negalėjo pa- žmona Marijona Paleckaitė<i-

katalikiškos akcijos klausimai, 
o taip pat didesnis jėgų sutelki
mas Lietuvos laisvinimo reika-

.. VASARIO "AIDAI"
Vasario mėn. “Aiduose” ran

dame šiuos dalykus: Jonas Ma- 
tusas —Apžvalga Lietuvos že
mės ūkio iki XVI — to amžiaus 
pabaigos; Juozas Eretas — Pra
nas Dovydaitis (ištrauka ir ra
šomo veikalo apie St Šalkauskį) 
Jonas Petrėnas —Atgimimo pa
vasaris, ar sunykimo ruduo; J. 
Gailėnas — Akademinis lietu
vių jaunimas išeivijoje. Lie
čiant straipsnius, pažymėtina 
Jono Matuso studiją apie Lietu
vos ūkį. gerai dokumentuota ir 
pateikianti įdomių faktų iš mū
sų tautos istorijos. Eretas ilgus 
metus stebėjęs iš arti P. Dovy
daiti, šiame numeryje gerai api
būdina jo asmenį ir gyvenimą. 
J. Gailėno straipsnis pasižymi 
gausia informacija apie lietu
vių studentiją ir taip pat nau
ju žvilgsniu į kai kuriuos jos 
veikimo barus. Literatūrine kū
rybą vasario
Nelė Mazalaitė ( novelė “Krai
tinis suolas”) ir Leonardas An- 
driekus (eilėraščiai).

Apžvalginėje dalyje aptinka
me šiuos autorius, rašančius li
teratūros, knygų recenzijų, me
no ir visuomeninio gyvenimo 
skyriuose: J. Aistį, Aug. Ragini, 
Pr. Pauliukonį, Julių Kaupą, P. 
Daugintį, dr. J. Balį, J. Kojelį ir 
Al. Gimantą.

Numeris iliustruotas lietuvių 
dailininkų — Galdiko, Mončio, 
Dargio. Vitkauskaitės, Petravi
čiaus, Žoromskio — darbų re- 

’ produkcijomis ir tautodailės kū
riniais.

J.G.

197 Webster Avenue 
PRANAS VVAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

ŠV. PATRIKO šventei j New 
Yorką atvyksta Dublino mies
to .majoras James Carrolt su 
dukterimi Doris.

užtraukė tėvynės ilgessio dainas, 
ar savo eilėraščiais priminė mū
sų seselių gražiuosius rūtų dar
želius, gražiąją Lietuvos gamtą.

Pabaigai pasirodė parapijos 
choras, vadovaujamas muz. M. 
Bernoto. Choras atrodė lyg ir 
nubirėjęs ( mažai narių, bosų vi
sai nebuvo girdėti), bet vis dėl
to neblogai išpildė keletą dai
nelių. Iš jų pažymėtinos “Leiskit 
į Tėvynę”, “Ei, pirmyn, drąsiai 
draugai”.

Minėjimas buvo baigtas cho
rui sugiedojus giesmę “Apsau
gok Auksčiausias tą mylimą ša
lį”.

Surinkta aukų Lietuvos laisvi
nimo reikalams $275. Tai paly
ginus graži suma pagal šios ko
lonijos pajėgumą.

J.M.

aKTiKSiyia jono ia- 
Nijolės Radauskai--'*—

Patarnavimas dieną ir naktį t 
Nauja modemiška koplyčia šer- } 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- | 
bridge ir Bostono kolonijas že- ' 
miausiomis kainomis. Kainas tos * 
pačios ir j kitus miestus. • l 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 * 

į

NEW YORKAS-

Pranas Poderis
kovo 1d. staiga mirė duk

ters Zuzanos Dominico na
muose Glen Ridge, N. J. Pa
laidotas kovo 5 iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Bro
oklyne šv. Jono kapinėse. Ve
lionis gimė Lietuvoje Zapyš-

Katalikę laimelis, 
ruošiamas ALRK Federacijos

sniego pylimai, per kuriuos wo parapijoje. Atsitarnavęs 
nesimatė žmogaus. ' Panaši Rusijos kariuomenėje, Ame- 

° IRAI m
sniego pūga buvo ir 1947 me- rikon atvyko 1901 m. Ka

dangi buvo siuvėjas, tai visa ,. . ..
tais, tada iškrito 25 coUai savo amžių dirbo siuvėjo dar- sančios draugijos prašomos iš 
sniego. bą Brooklyne. Paliko žmoną 

Murauskaitę, sūnų Aleksand- 
rą, dukterį Zuzaną, seserį

Slephen Bredesjr.l Oną Murauskienę, marčią
r I Silviją, žentą Ralph Domini-

I co, 5 anūkus, keletą brolvai-
| kių bei seseraičių. Velionis
j buvo Apreiškimo parapijos
• narys, geras katalikas ir su- Nemickas, Petkevičius, A. Ku-
* sipratęs lietuvis. K. Gedutis, Balvočius, Kurti-

ADVOKATAS

| BrwMya 8, N. N.
TH APptrnte 7-71)83

IŠPARDAVIMAS
ABRAMS, 228 BROADWAY (kampas Roebling Street 

prieš Bridge Pląza), Brooklyn, N. Y.
Po 35 metų biznio, vyro mirties priežastis verčia parduoti

visas turimas prekes.
Parduodama už žymiai mažemę kainą, nei jų vertė siekia; 
pav. paltas, kurio kaina $50, parduodamas už $18.00; 

topperis—$25.00, parduodamas už $10.00;
suknelės vertos $15.00—už $5.00.

Svarbus susirinkimas
Lietuvių Bendruomenės 

Kearny-Harrisono apylinkės val
dyba kovo 16, 5 v.v. šaukia vi
suotinį metini narių susirinki
mą Lietuvių Kat. Bendruome
nės Centro patalpose (H aukštas) 
6 Davis Avė., Keamy, N.J.

Be eilinių reikalų numatyta 
apylinkės valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai, pranešimas 
apie rinkimus i JAV Lietum 
Bendruomenės Tarybą ir apie 
šaukiamą pasaulio lietuvių sei
mą.

Prašoma visų kuo gausiausiai 
dalyvauti. Nustatytu laiku rei
kiamam skaičiui neatvykus, 
po valandos šaukiamas kitas su
sirinkimas, kuris bus teisėtas 
bet kuriam narių skaičiui esant. 
LB Kearny-Harrisono apylinkės 
valdyba

ELIZABETH. N. J
Neseniai Darbininko skaity- balsais, ypač pastarasis. Solistė 

tojams buvo plačiai rašyta apie O. Zubavičienė imasi rimtų ir 
muz. Jono čižat-isko darbuotę, 
per 50 metų puoselėjant muzi
ką. “Rūtos” draugija, vadovau
jama Jokūbo Stuko, jam su
rengė pagerbimo minėjimą, ku
ris. įvyko prieš porą savaičių 
Elizabeth, N.J. Laisvės salė bu
vo pilna žmonių. Didesnė dalis 
išpildytos programos buvo pa
ties kompozitoriaus parašyta. 
Tai buvo solo ir choro dainos ir 
“Vilniaus senelio” kantata su 
solistais, choru ir pianu. Sukak
tuvininko dainos yra švelnios, 
melodingos. Jis neieško naujų 
harmonijų ar kontrapunktinių 
gudrybių, bet reiškiasi kuo pa- pa savo susirinkimą turėjo ko- 
pračiausia harmonija. Jis yra su
sipažinęs su balso techmika ir

sudėtingų dainų ir maloniai jas 
sugeba perduoti. Jos medžiaga 
tinka lyrinėms dainoms. Visus 
gerai nuteikė skautų vyčių ok
tetas, vedovaujamas M. Liubers- 
kio. Ten esama gerų balsų. “Rū
tos” ir estų šokėjų grupės irgi 
pasirodė gražiai. “Rūtos” chorui 
vadovavo A. Kačanauskas. Kon
certui pasibaigus, sukaktuvinin
ką sveikino eilė kunigų, muzikų, 
veikėjų įteikta dovanų.

Riksdis

HUDSON, MASS.
Moterų Sąjungos vietinė kuo-

vo 2. Dalyvavo veik visos narės, 
užsimokėdamos mokesčius. Su
sirinkime dalyvavo neseniai į- 
šventintas ir pas mus atkeltas 
kun. Jonas Paulauskas. Jis tinakai nemyli lietuviškos mokyk- gyveno, ten plėtė muzikinę kul

tos) pasirodė scenoje. Kažko tie turą. Darbe jam daug padėjo vikaro pareigas šv, Mykolo airių 
“ ................. _ _ ■ parapijoj Hudson, Mass. ir ne

rodyti; bet iš jų ir tiek užten- žauskienė, nuo senų laikų žino- riai jungiasi į lietuvių susibūri-
ka. Publika jais buvo patenkin- ma dainininkė.
ta. Jie deklamavo, dainavo, tau- Programoje dalyvavo augan- 

^“v^'Feder^dji'prikiau- Unj šokį pašokoEjų risųla- ti dainininkė L.Juodytė - 

Mfato ariiS^vo’Ttet^uZ ^ukaitė ir Aušra Ramanaaus- pūtį peršalusi, bet programos

mus. Visos to apylinkės lietuviai, 
kuriem lietuviškos parapi-jos 
tolokai, lietuviu kun. J. Paulaus- 

blausiai pasižymėjo Jūratė Bar- mezzo sopranas. Nors buvo tru- ku džiaugiasi.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME

ALE. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
BrooklyiL N. Y.

NOTARY PUBLIC

r*
EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS

231 Bedford Avė.

J. B. S h a 1 i n s • į 
Jalinskas j 

Laidotuvių Direktorius | 

84-02 JAMAICA AVĖ. |

Woodhaven, N. Y.

Koplyčios nemokamai visose > 
miesto dalyse; veikia ventiliacija l

TeL VTrginia 7-4499 *

William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas <1 Amalai 6-7272

aprūpinti juos įgaliojimais ir 
veiklos medžiaga nuo pereito 
seimelio, kad galėtų padaryti 
pranešimus.

T Atkelta iš 7 psl.) 
Mikalauskienė, Jurgėla, Grinius,

naitienė, Ložys, Rūta, Dragune- 
vičienė, J. Labeckas, Ketonas, 
XY, Stemplys, Kripas, Diubins- 
kas. Našlėnas, J. Mončiūnas, Si
manavičius, I. Leonaitis, Mašio
tas, Puodžius, Kakalius, Kamins
kas, Bielaaras, Kučinskas ir J. 
Blažys. Kiti po mažiau.

Dar kartą nuoširdus ačiū vi-

VęMyto.

; Susirinkimas buvo pradėtas 
gale išsidainavo. Reiktų jai pa- ir baigtas kun. J. Paulausko 
taisyti lietuvių kalbos tarseną, malda. Kuopa bei jos valdyba 
dabar vietomis atrodė lyg ne- daro viską, kad veikimas gyvuo- 
lietuvaitė dainuotų. Jauni ‘'bro- tų . Jos sekretore yra P. Sta
liukai’* Daugša ir L Stukas pa- niūniemė.

kaitė. Pirmoji gražiai groja a- 
kordeonu, antroji skambino pia
nu. Abi buvo svarbiausiuose ro
lėse, palydėdamos*akordeonu ar 
pianu daineles bei šokius. Ir 
liūdna darėsi, kai, tie mažieji sirodė su gerokai pažengusias

HERCULES transporto Mktuvas (•prauemlnte), 1M00 arklio JSgoo, kyla nuo ledo Mlnnesetoje. 
Jis 90H bOtl naudojamas Arktikoje Ir Antarktlk ojs. Pakelia 02 tonus Ir skrenda 800 mylly j
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Kalėdų Balsai

Išleista II lakia

30 kalėdinių giesmių

Surinko ir sutvarkė
J ■ JONAS J. SAFCItNAS
- »
J ‘ Kaina $1.00. 36 puti

Gaunama:

DARBININKAS,
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