
Dabartines kautynės gali būti lemiamos
RAUDONŲJŲ

Tokio. — Paskutinėmis ži
niomis, Korėjos fronte Jungt. 
Tautų pajėgos komunistų su
telktu puolimu pradėtų ofensy- 
vą sulaikė, nors smarkios kovos 
viduriniame fronte dar tebe
vyksta. Čia kiniečiai buvo su
telkę apie 150.000 vyrų ir jiems 
buvo pavykę pralaužti Jungt. 
Tautų pajėgų frontą. Bet nepa
prastai stipri Jungt. Tautų da
linių artilerijos, aviacijos ir ki
tų ginklų rūšių ugnis padarė 
komunistams tokių didelių nuo
stolių, kad jie buvo priversti 
savo žygį sulėtinti ir pergru
puoti savo pajėgas. Per trejetą 
dienų jie neteko 18.000 vyrų, 
neįskaitant sužeistųjų. Jungt. 
Tautų pajėgos, norėdamos iš
laikyti nepralaužtą frontą ir 
vengdamos neprasmingų nuo
stolių iš lėto traukiasi Seulo

Maskoliai ragina lietuvius kitur kurtis
V'

Berlynas (LAIC).— Vilniaus 
radiofono žiniomis nuo kovo 
20 d. Kaune atidaryta “Stalino 
Statybų Paroda.”

Paroda įrengta Centralir.ėje 
LSSR bibliotekoje ir vaizduoja 
Trukmenijos, Volgos ir Krymo 
kanalų ir hidro-elektrinių sto
čių statybą bei “Lietuvos res
publikos talką” toms staty
boms.

Vilniaus radijas tiktai pa
kartojo Maskvos Propagito ra-

SMARKIOS RIAUŠES 
IRANE

Teheranas. — Irano sostinėj 
tarp studentų ir nacionalistų 
organizacijų narių įvyko smar
kių susirėmimų, kurių metu 
buvo panaudota peiliai, lazdos 
ir kumštys. Nors abi grupės y- 
ra už naftos pramonės suvals- 
tybinimą. nacionalistai pareiš
kė, kad demonstracijoj dalyva
vę studentai yra komunistinės 
Tudeh partijos sukurstyti ir va
ro akciją, kad Irano naftos 
pramonės atitektų Sovietams. 
Šių neramumų metu įvairiose 
miesto dalyse įvyko smarkių 
susirėmimų ir daug asmenų bu
vo pirmiau sužeista, negu spė
jo atvykti policija ir triukšma
darius išsklaidyti.

Irano policija ir kariuomenė tvarko riaušininkus

OFENSYV
kryptimi. Amerikiečių nuosto
liai paskutiniąją savaitę padidė
jo 969 vyrais ir pasiekė nuo bir
želio 25 d. ligi balandžio 20 d. 
61.744. Iš jų 9380 nukauti. 
Priešo nuostoliai siekia apie 
900.000 vyrų.

PRIEŠO PAJĖGOS BES SUNAIKINTOS

sako RIDGVVAY
Tokio. — Vyr. Jungt. Tautų 

pajėgų Korėjoje vadas gen. 
Ridgway ryšium su komunistų 
vykdoma ofensvva pareiškė, 
jog šiuo žygiu komunistai ė- 
mėsi dar vieno bandymo Iš
stumti iš Korėjos Jungtinių 
Tautų pajėgas. Bet generolas 
įsitikinęs, kad ši ofensvva baig
sis tik priešo pajėgų sunaikini
mu. Ridgway mano, jog šios 

dio - santrauką, kame teigia
ma, būk Lietuvos pramonė, ko- 
lūkiečiai tr darbininkai etną 
talkon Stalino statyboms. “Sa
vanorių brigados plaukia į 
Volgostrojų. kolūkiečiai prista
to į valstybinius sandelius virš- 
norminius grūdus, o pramonės 
darbininkai užsidėjo Stalino 
Strokų Vachtos (sargybos) 
prievolę — gaminti aukščiau 
normos.

Esą. Stalino Statybų Paroda 
gausiai lankoma darbininkų ir 
kolūkiečių iš visų miestų ir ra
jonų.

Tenka prisiminti, kad netgi 
lietuvių kalba leidžiamoje 
spaudoje ir “ministerių” bei ki
tų parsidavėlių agitacinėse kal
bose jau veik metai laiko kur
stoma “savanoriškai” vykti į 
Volgos ir kitų kanalų staty
bos darbus.

KALKUTOJE PRASIDĖJO 
CHOLEROS EPIDEMIJA

Kalkuta. — Praėjusią savai
tę Kalkutoje mirė cholera 81 
asmuo ir savaite anksčiau—61. 
Kalkuta, kuri šiaip turi tris mi
lijonus gyventojų, jau ištisi 
metai yra perpildyta pabėgėlių 
iš Pakistano

A SULAIKYTA
Dėl tolimesnės karo veiksmų

eigos Jungt. Tautų fronto va
das gen. I. A. Van Fleet pa
reiškė, jog esąs įsitikinęs, kad 
jo daliniai pajėgs priešą atrem
ti ir galutinė pergalė bus iško
vota.

kautynės galį būti lemiamos vi
sai Korėjos karo eigai.

— Kalėjime laikomo prancū
zų maršalo Petain sveikata vėl 
pagerėjo. Prieš kelias dienas jis 
buvo taip nusilpęs, kad buvo 
laukiama jo mirties. Petain šio
mis dienomis sukako 95 m. am
žiaus.

Korėjiečiai neša iš ugnies linijos kovoj už jų laisvę sužeistą 
JAV karį.

PASAULY VERGŲ DAR DAUG
Lake Success. — Jungt. Tau

tų ekspertai po metų laiko stu
dijų įteikė joms savo praneši
mą. kaip šiuo metu išrodo pa
sauly vergijos klausimas. Iš to 
pranešimo matyti, jog vergija 
pasauly gyvuoja dar labai pla
čiai, nekalbant nė apie koncen
tracijos stovyklas, kuriose kan
kinami milijonai “liaudies de
mokratijų” darbo vergų. Ta
riamo įsūnijimo pagrindu pa
vergimas dar gyvuoja Kinijoj. 
Japonijoj, Hong-Konge, Indoki
nijoj, Saravake, Siame, Ceilone 
ir Bolivijoj, nors šie kraštai ir 
nepripažįsta, kad pas juos te
bebūtų vergija. Moterų pirki
mas tebepraktikuojamas visoj 
Afrikoj į pietus nuo Sacharos. 
Pavergimas neišsimokančio 
skolininko tebegyvuoja Azijoj,

JAPONAI NORI, KAD GRĮŽ
TŲ MacARTHl RAS

Tokio. — Nors MacArthuras 
ir pasitraukia, bet japonai ne
nori dar su ta mintim apsipras
ti. kad jų kraštui tiek nusipel
nęs žmogus .jų reikalų tvarky
mui toliau r.ebeturės įtakos. 
Japonijos sostinės savivaldybių 
rinkimų metu daugelis gyvento
jų į balsavimo korteles įrašė: 
“Mes norime, kad grįžtų Mac
Arthuras.

KRIZĖ ANGLIJOJ
Gali būti paskelbti nauji rinkimai

Londonas. — D. Britanijos 
vyriausybė išgyvena sunkią 
krizę, kuri gali baigtis naujų 
parlamento rinkimų paskelbi
mu. Darbo ministeris Beran. 
kairiojo Darbo partijos sparno 
atstovas, nesutiko su nauju 
biudžeto projektu, kuriame vy
riausybė atmetė pasiūlymą, 
kad ligoniams už dantų gydy
mą ir akinius pusė būtų primo
kama iš valstybės lėšų. Ligi šiol 
pacientai gaudavo nemokamai 
pagal anglų ligonių draudimo 
planą. Be to. Bevan pareiškė, 
jog ir iš viso naujasis Anglijos 
biudžetas esąs nepriimtinas, 
nes paskyrimas 4.7 miliardo 
svarų ginklavimui galįs su
griauti Anglijos ūkį.

Priėmus dabar pasiūlytą biu- 

britų ir prancūzų Vakarų Afri
koj, belgų Konge. Ekvadore, 
Bolivijoj ir Peru. Pilna senovi
ne forma, kur žmogus perka
mas ir parduodamas bei darbo 
gyvuliu laikomas, vergija gy
vuoja visame Arabijos pusia
saly į pietus nuo Palestinos.

INDIJOJ BADAUJANTIEJI 
PRADĖJO NERIMTI

New Delhi. — Krašto šiau
rės rytų daly badaujantiems 
gyventojams sukėlus riaušes, 
vyriausybė pasiuntė į Bengali
jos, Biharo, Bombėjaus ir Ma- 
draso sritis kariuomenės ir po
licijos sustiprinimų.

Riaušės įvyko buvusios Biha
ro kunigaikštijos sostinėj Cooch 
Bihar, kur. susirinkus 5000 
žmonių miniai, įvyko susirėmi
mų su policija. Neramumų me
tu sužeisti 32 demonstrantai ir 
24 policininkai. Demonstrantai 
reikalavo, kad ir Biharo srity 
būtų įvestas maisto racionavi- 
mas, kaip jis yra įvestas jau di
džiojoj daly Indijos. Panašios 
riaušės įvykusios ir Dinhata 
bei Matabhanga miestuose.

— Alpėse sniego lavina už
vertė Milano - Zuricho ekspre
są. Iškasti iš po sniego trauki
niui iššaukti kariuomenės dali
niai.

ūžėtą, Bevano nuomone, Darbo 
partija nebegalėsianti vykdyti 
savo socializacijos ir pragyve
nimo ivgio pakėlimo planą.

Darbo ministerį rytojaus die
ną pasekė ir prekybos ministe
ris H. Wilson, įteikdamas savo 
atsistatydinimo raštą. Jis pa
reiškė, kad Anglijos politika e- 
santi perdaug taikoma prie 
JAV' politikos ir perdaug esą 
paskirta ginklavimo reikalams 
lėšų.

Kadangi Darbo partija par
lamente turi vos trijų balsų 
daugumą, tai parlamente biu
džeto projektas gali nepraeiti 
ir tuo savaime vyriausybei bus 
pareikštas nepasitikėjimas, po 
ko opozicija gali reikalauti 
naujų rinkimų.

KARO MISIJA Į FORMOZĄ 
PADIDINAMA

VVashingtonas. — Pradžioj 
numatytoji 100 asmenų JAV' 
karinė misija, kuri artimu laiku 
išvyksta į Formozą. kaip pra
nešama bus padidinta ligi 400- 
500 asmenų. Ji rūpinsis nacio
nalistų kariuomenės ginklavi
mu ir apmokymu.

Parama Formozai betgi bū
sianti teikiama tarptautiniam 
saugumui sustiprinti ir teisė
tam apsigynimui, kaip pareiškė 
Valst. Departamento skertorius 
Achesonas. Nacionalistų dali
nių panaudojimas prieš Kinijos 
komunistus esąs nenumatomas. 
JAV politika Formozos klausi
mu tebeliekanti paremta prez. 
Trumano pereitų metų birželio 
27 d. pareiškimu, kuriame buvo 
reikalaujama, kad Čiang-Kai- 
Šekas nutrauktų Kinijos puoli
mus, ir JAV laivynui įsakyta 
saugoti Formozą nuo komunis
tų įsiveržimo.

FUCHSAS GAMINĄS IR 
VANDENILIO BOMBĄ

Londonas. — Anglų spaudos 
žiniomis, atominių paslapčių 
šnipas Dr. K. Fuchsas kalėjime 
bebūdamas suradęs metodą 
vandenilio bombai pagaminti.

Generolas VVilIiam C. Chase 
vadovauja amerikiečių karinei 

misijai į Formozą.

JAV’ aviacijos Tol. Rytuose vadas gen. Stratemeyer aiškina ar
mijos sekr. pavaduotojui D. Johnson apie jo dalinių veiklą Korė
joj. Pirmomis komunistu ofensyvos valandomis jo lakūnai sunai
kino 5,000 komunistų.

GROMYKO PRADĖJO GRASINTI
Korėjoj baltiems kryžiams nepakaksią vietos

Paryžius. — Užs. reik, vice- 
ministerių konferencija ir po 37 
posėdžio nėra padariusi jokios 
pažangos. Balandžio 25 d. įvy
kusiame posėdy Sovietų užs. 
reik, viceministeris Gromyko, 
vietoj aerčjęsis dėl užsien. reik, 
ministerių konferencijos darbų 
tvarkos, pasakė tik ilgą kalbą, 
kurioje ne tik puolė Vakarus. 

jVCLAVyygj ŽINIOS
• Iš Sovietų Sąjungos satelitų kraštų ateina žinios apie ten 

prasidedančią didelę ekonominę krizę. Satelitiniuose kraštuose 
trūksta duonos, mėsa esanti retenybė, sunku gauti pieno ir dar
žovių, sviesto negalima gauti net žemės ūkio kraštuose, kaip 
Vengrijoje. Rumunijoje ir kitur. Taip pat nusiskundžiama, kad 
visų gaminių kokybė esanti labai prasta. Iš Budapešto gautomis 
žiniomis šeimos, persik rausčiusios į naujai pastatytus butus, ne
gali uždaryti bei užrakinti durų, vandens kranai neveikia, pro 
langus pučia vėjas. New York “Times" daro iš to išvadą, kad 
Sovietų Sąjunga daranti tai sąmoningai, norėdama pavergtų 
valstybių pragyvenimo lygį sulyginti su Sovietų Sąjungos pra
gyvenimo lygiu.

• Sovietų žurnalas “Naujas pasaulis” paskelbė, kad Rusija 
suorganizavo 500.000 vyrų tarptautinę raudonąją armiją, kuri 
esanti pasiruošus kautynėms Korėjoje. Londono “Daily Expres" 
žiniomis iš Hongkongo, minima armija sudaryta iš 12-sios kinie
čių armijos, 3 Š. karejiečių korpusų ir 70,000 japonų karo belais
vių. “Daily Express” priduria, kad žurnale minimoji tarptautinė 
raudonoji armija suorganizuota iš rusų, lenkų, vengrų, čekų, lie
tuvių. latvių ir estų kareivių.

• Aukščiausias amerikiečių teismas atmetė septynių nacių 
malonės prašymą, kad jiems būtų pakeista mirties bausmė. Pas
kutinieji septyni teisiami nacių karo nusikaltėliai, kurie buvo 
koncentracijos stovyklų aukšti SS pareigūnai ir kurių įsakymu 
buvo nužudyta tūkstančai nekaltų žmonių prieš kurį laiką ame
rikiečių karo teismo buvo nubausti mirties bausme. Jie visi buvo 
padavę malonės prašymus, kuriuos dabar aukščiausias amerikie
čių teismas atmetė.

• 1952 m. karinė sąmata dar šią arba ateinančią savaitę bus 
pasiųsta kongresui. Ji būsianti tarp 65.000.000.000 ir 75.000.000.- 
000 dolerių.

• Norėdama užkirsti kelią galimiems neramumams, Irako 
vyriausybė suėmė 300-400 komunistų ir jiems pritariančių. Ne
ramumų grėsmė iškilo ryšium su opozicijos reikalavimu suvalsty
binti naftos pramonę. Šią pn gą komunistai bando išnaudoti savo 
propogandai.

• Prancūzų dailinai Indokinijoje stipriai sumušė Saigono sri
ty komunistų dalinius.

bet ir grasino jiems. Savo labai 
piktoje kalboje jis pareiškė, jog, 
jei Jungt. Tautos neatsitrauk
siančios iš Korėjos savo karo 
pajėgų, ten nė vietos neužteksią 
pastatyti baltiems kryžiams 
ant “interventų” kareivių ka
pų. Kol Jungt. Tautos iš Ko
rėjos nepasitrauksiančios, ten 
taikos nebūsią.
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Dr. Kazys Sruoga - Verįikas MAO TAKTIKA 2500 METŲ

MŪŠIS DĖL VOKIETIJOS
• KAM VOKIETIJA?

• SOVIETAMS

• VAKARAMS

• VOKIEČLAMS

Cicero, Illinois. — Amerika jau kurs laikas kariauja. Gali, 
žinoma, tas karas greit ir užsibaigti. Bet yra nemažai pagrindo 
manyti, kad ne tik karas Azijoje gali išsiplėsti, bet ir Europoje 
vienoje ar kitoje vietoje gali prasidėti kautynės. Aišku, kad be 
Amerikos karių niekur neapseis. Todėl viena iš pačių svarbiausių 
problemų yra surasti galimai daugiau tokių karo sąjungininkų, 
kurie mokėtų ir norėtų kariauti. Vakarų demokratijų pusėje.

Vokiečiai yra garsūs savo neapykanta bolševikams. Vokie
čiai yra garsūs kaip profesionalūs, drąsūs ir negailestingi kariai. 
Kai Korėjos įvykiai buvo pradėję dramatizuotis demokratijų ne
naudai, Amerika buvo iškėlusi reikalą suorganizuoti bent 10 di
vizijų vokiškos kariuomenės. Tačiau tas klausimas taip aptilo, 
lyg jo ir nebūtų buvę. Argi jau praėjo reikalas turėti gerus karo 
sąjungininkus? Ne. Sąjungininkų klausimas dabar yra aktuales
nis, negu pirmiau. Mat, nežinia, kas gali ištikti Azijoje ir kas 
Irane, ir taip toliau. Tai kodėl vokiečiai neginkluojami? Yra trys 
priežastys. -

Visų pirma Sovietų noras turėti Vokietiją “savo žinioje.” So
vietai žino, kad jeigu vokiečiai bus ginkluojami, tai jiems bus su
teiktos ir lygybės - nepriklausomumo teisės. Be to, vokiečiai ne- 
siginkluos ir nekariaus. O ginkluoti vokiečiai pastoja kelią Sovie
tams į Europą. Dar daugiau. Ginkluoti vokiečiai, vėliau ar anks
čiau, stums Sovietus atgal. Ir čia vokiečiai bus ne vieni. Todė.’ 
Sovietai ir grasinimais ir viliojimais jau pasiekė to, kad Anglija 
ir Prancūzija palinko klausimą atidėti — pasiorientuoti, ką So
vietai iš tikrųjų galvoja.

Vakarų Europos didžiųjų valstybių politiką vokiečių atžvil
giu galima trumpai šitaip apibūdinti. Vokiečiai turėtų padėti ginti 
Europą nuo sovietų. Bet tam yra dvi sąlygos. Vokiečiai neturėtų 
stumti Sovietų atgal. Vokiečiai turėtų būti tik tiek kariškai stip
rūs, kad juos visuomet būtų galima be didelių sunkumų “sutvar
kyti.” Žinoma, tokia padėtis Vokietijoje būtų ideališka, Vakarų 
demokratijų akimis žiūrint.

Bet patys vokiečiai į reikalą žiūri kiek kitoniškai. Vokiečiai 
mano, kad Vokietija pirmoje eilėje turi tarnauti vokiečių intere
sams. Dar daugiaus. Vokiečiams atrodo, kad Vakarų ir Rytų 
konfliktas jiems vėliau ar anksčiau suteiks progą vėl atsistoti ant 
kojų. Ir dar daugiau. Vokiečiams atrodo, kad juo labiau Sovietai 
spaus Vakarus, juo didesnė jiems bus proga atsigauti. O svar
biausia Sovietai turi labai gerą dalyką vokiečiams pasiūlyti— 
Vokietijos suvienijimą. Bet, žinoma, už tokį suvienijimą Sovietai 
paprašys labai aukštos “kainos”, gal visos Vokietijos ar ko nors 
panašaus?

Antrojo pasaulinio karo pradžioj turėjome tokį įvykį. Va
karų sąjungininkų atstovai derėjosi Maskvoje dėl bendro fronto 
prieš Hitlerį. Derėjosi ilgai, pagrindinai. Tuo pačiu laiku Sovie
tai slaptai susitarė su Hitleriu. Vakarų atstovai apstulbo ir iš
dūlino iš Maskvos. Ar negali ko nors panašaus ir dabar įvykti? 
Juk natūralu, kad vokiečiai pas tuos pasuks, kurie greičiau ir 
daugiau jiems pasiūlys.

SENI IR NAUJI INDIJOS 
STEBUKLAI

Valdančios Indų Kongreso par
tijos pirm. Tandon prieš kiek 
laiko pareiškė: “Indijai geriau 
seksis, jei ji savo šventųjų kar
vių neplaus, negu už jų odas 
gaunant net krūvas dolerių.” 
Jis kartu paragino savo parti
jos narius nevartoti jokio dirb
tinio maisto. O tokiu maistu jis 
laiko ne tik alkoholį ir tabaką, 
bet taip pat ir margariną, 
sviestą, sūrį, dirbtinį medų, 
nendrių cukrų ir kitus pana
šius produktus.

Ne mažiau keistas už šį Tan
don pareiškimą yra Indijos zo
ologinių tyrimų instituto direk
toriaus vyriausybei įteiktas 
prašymas. Norėdamas užkirsti 
kelią netvarkingai žvejybai, jis 
paprašė vyriausybę, kad vėl į- 
vestų mitologinio karaliaus A- 
sokos 2500 metų senumo žuvų 
apsaugos įstatymą.

Indijos astronominių ir as
trologinių tyrimų institutų di
rektorius Nevv Delhi spaudos 
konferencijoj neseniai pareiš
kė, kad jis nuo savo darbo 
šiame institute pradžios yra pa
gaminęs 16.000 horoskopų. 
Tarp tų .jo pranašavimų pažy
mėtini, kad Churchillis dar vėl 
būsiąs anglų premjeru ir kad 
MacArthuras po didelio skan
dalo turėsiąs pasitraukti į pen
siją. Jis tai pat pranašauja ir 
karą, kuris truksiąs ligi 1954. 
Po to karo komunizmas toliau 
gyvuosiąs “tik kaip ideologinis 
sąjūdis.” Be to. tą karą lydy
sią potvyniai, žemės drebėji
mai. ligos, badas, gyvulių ma
ras ir panašios nelaimės.

K

Sekant Korėjos karo eigą, vi
siems krinta į akį vienas bū
dingas kiniečių komunistų ka
riavimo bruožas. Staiga jie pra
deda pulti ir vėl staiga lyg žū- 
te iš fronto pražūva. Jungt. 
Tautų daliniai kartais jų tiesiog 
surasti negali.

Šią taktiką Vakarų žmonėms 
sunku suprasti, nes ji remiasi 
ne vokiečių karo teoretiko 
Moltkės ir ne West Point kari
nėm teorijom. Kinai turi savo 
karo teoriją. Ir dabartinė kinų 
komunistų karo taktika remia
si karo mokslo vadovėliu, kuris 
generolo Tzu parašytas prieš 
2500 metų. Jame kaip tik 
dėstoma ir “pranykimo bei vėl
pasirodymo” taktika.

Pagrindinis dėsnis — apga
vimas

Tzu savo knygoj rašo: “Kiek
vienas karo vedimas remiasi 
apgavimu. Jei mes esame pa
jėgūs įvykdyti puolimą, turime 
sudaryti įspūdį, kad mes to ne
galime. Jei mes esame arti, tu
rime priešą įtikrinti, kad toli e- 
same. Jei esame toli, turime 
suvaidinti, kad esame arti. O 
dieviškasis apgaulės ir paslap
ties išlaikymo mene! Per tave 
mes tampame nematomi ir ne
girdimi, ir taip galime priešo 
likimą paimti į savo rankas.

Įspėjimas generolams

tnaija ne tik seniau garsėjo 
savo jogais ir kitomis, mūsų 
akimis žiūrint, keistenybėmis, 
bet jų ir dabar ten netrūksta.

TELKIASI VIDURIO EURO
POS ATSTOVAI

New York (LAIC).— Vidu
rio ir Rytų Europos Kilmės 
Amerikiečių Federacija bal. 19 
d. posėdžiavo Hendrik Hudson 
viešbuty Nevv Yorke. Nors 
ALT buvo viena šios federaci
jos steigėjų, šį kartą tenkintasi 
stebėtojų dalyvavimu.

Federacija priėmė Amerikos 
Gudų Sąjungą į narius, ir pasi
sakė teigiamai dėl Amerikos 
latvių ir'estų organizacijų pri
ėmimo. Posėdžiuose jautėsi slo
vakų ir chorvatų jautrumas ir 
nepasitenkinimas dėl “Cecho- 
slovakijos” ir “Jugoslavijos” 
terminų naudojimo: abidvi tos 
grupės sakėsi niekuomet nesu
tiksiančios su šių "dirbtinių” 
valstybių palaikymu.

šiems metams išrinktas pre
zidiumas, kurį sudaro Eug. 
Tkač pirm., prof. Lev Dobrian- 
skv vicepirm.. J. Jackovič gen. 
sekr., J. Robak protok. sekr. ir 
Charles Rozmarek iždin. Fede
racijos taryboje kiekviena pri
klausanti tautybė atstovauja
ma vieno atstovo. Jei kuri tau
tybė turi kelias besivaržančias 
organizacijas, jos verčiamos su
sitarti atstovavimo klausimu.

Tą pačią dieną VVashingtone 
vyko Vidurio ir Rytų Europos 
eglinių sluogsnių konferenci
ja-

Nurodydamas, kaip karo va
dai turi elgtis, Tzu sako: “Ge
nerolas gali padaryti penkias 
pražūtingas klaidas: beatodai
riškumas veda į sunaikinimą, 
bailumas į nelaisvę, nesuvaldo
mas temperamentas dėl įžeidi
mų netenka pusiausvyros, per
dėta ambicija išvirsta į gėdą, 
perdėtas rūpestingumas kelia 
pyktį ir daro įkyrų. Kare visa 
tai veda į pralaimėjimą.”

“Gyrimasis, o paskui priešo 
baimė reiškią baisią inteligen
cijos stoką. Jei generolas nesu
geba priešo pajėgumo įvertinti 
ir prieš didesnę pajėgą pastato 
mažesnę bei priekinėse eilėse 
pamiršta pastatyti geriausius 
kareivius, tai neišvengiamai 
pralaimi. Jei tavo priešas yra 
choleriško būdo, stenkis jį su
erzinti. Dėkis esąs silpnas, kad 
jį paskatintumei. Priešų armi
jos gali ištisais metais viena 
prieš kitą stovėti ,o laimėjimas 
bus išspręstas viena diena. Jei 
kas šykštisi pinigo ir paaukšti
nimų, kad viską apie priešą ži
notų, yra didžiausias kvailys. 
Apie priešo sumanymus galima 
sužinoti tik per kitus asmenis, 
todėl reikia naudoti šnipais.”

Laimėjimas be kovos

“Jei mes priešo sumanymus 
žinome ir liekame nematomi, 
mes galime savo jėgas sutelkti, 
kai tuo tarpu jis savąsias iš

sklaido. Nežygiuok, jei nema
tai jokios naudos. Joks genero
las vien tik dėl garbės privalo 
nesileisti į mūšį.

Yra kelių, kuliais nereikia 
žygiuoti, armijų, kurių nerei
kia pulti ir miestų, kurių ne
reikia apgulti. Tikrai laimėsi, 
puldamas tik neginamas vie
tas. Nežygiuok keliu, kuris ve
da į namus. Apsuptai armijai 
palik išėjimą. Užpulto priešo 
nespausk perdaug. Ne visuose 
mūšiuose kautis ir juos laimė
ti yra aukščiausias kąj-ybos 
menas. Tikroji jo esmė palauž- 
ir priešo atsparumą be kovos.”

Taip kalbėjo kinų generolas 
Tzu prieš pustrečio tūkstančio 
metų. Dabar šios taktikos lai
kosi Mao Korėjoje grumiasi 
ne tik dvi ideologijos — demo
kratinė ir komunistinė — bet 
ir dvi karo teorijos. Galutinai 
Tzu teorija, tur būt, turės ka
pituliuoti prieš West Point. Bet 
reikia pripažinti, kad ji savo 
klastingumu Vakarams daug 
sunkumų sudaro ir dar ateity 
gali sudaryti. Tai rodo ir dabar 
vykstantis kinų komunistų puo
limas, paruoštas už dirbtinio 
rūko uždangų.

Vandeniui sušilus, prasidėjo meškeriotojų lauktos dienos.

ORGANIZUOJAMAS AME
RIKOS BALSO KLIUDYMAS

Stockholm (LAIC). — Vil
niaus ir Rygos radiofonai gi
riasi, kad “Dosarm” respubli
kiniai radijo klausytojų klubai 
Lietuvoje ir Latvijoje pradėjo 
“radistų apmokymą”. Tie “ra
distai” vadovausią “radio-kon- 
trolės tinklams” ir būsią rajo
ninių “radijo klubų patarėjais” 
bei radio technikų brigadų na
riais.

Tenka prisiminti, kad ”Dos- 
arm” yra kariuomenės organų 
globojama organizacija, ir jai 
priklauso tik patikimi komjau
nuoliai ir kiti “aktivistai”. Vi
sas tikslas, aišku, yra išplėsti 
šnipų tinklą ir pakirsti kelius 
klausytis “Amerikos Balso”.

Kriaušės gelbsti nuo kvailumo, 
o salotos stiprina muzikalumą

Švedų profesorius Lindstro- 
em paskelbė susekęs, kokie vai
siai bei daržovės ypatingai 
naudinga žmonėms valgyti, ka
dangi jie gerai veikią žmogaus 
būdą bei nuotaikas. Prof. 
Lindstroem tyrimų duomeni
mis, bulvės mažiną nervingu
mą, morkos išsklaidančios liū
desį, špinatai taisą surūgusią 
nuotaiką, kriaušės padarančios 
žymiai gudresnėmis kvaišas 
galvas, o salotos stiprinančios 
muzikalumą.

ŠARVUOTŲ KELINIŲ MADA
VĖL GRĮŽTA

sako Mm.

Išnykus riteriams, išnyko, iš
rodo, ir šarvai. Tik muzejuose 
juos gali pamatyti. Bet jei jų 
nematome, tai dar nereiškia, 
kad šiandien jų niekas jau ir 
nebenešioja. Jei Mr. L. Barratt 
atidarytų savo seifą ir atskleis
tų, iš jo ištraukęs, savo užsa
kymų knygą, tai, išrodo, gero
kai tektų nustebti, pamačius, 
kiek šiandien tebėra šarvus dė
vinčių.

L. Barratt, Šiandien 48 m. 
amžiaus vyras, yra kilęs iš siu
vėjų šeimos. Jis, 15 m. būda
mas, įstojo į Londono dirbtuvę, 
kuri pirmojo pasaulinio karo 
metu anglų karininkams gami
no neprašaunamą apdarą. Taip 
jis išmoko šio amato ir net pats 
išrado tam tikrus vadinamus 
žvyninius šarvus. Tokių šarvų 
gamyba jis dabar verčiasi ir y- 
ra žymiausias šiuo laiku tos 
srities specialistas.

Savo lankytojams Barratt 
mielai parodo, kaip jis šarvuo
tas liemenes, kelines bei sukne
les “siuva”, bet niekam nerodo 
seife saugomos savo storos už
sakymų knygos. Jis tik šypso
damasis pripažįsta, kad ten yra 
vardų, kurie sukeltų didelę 
sensaciją, jei jis paslapties ne
saugotų. Sumini jis tik keletą 
vardų. Jo gamintą liemenę ne
šiojęs Lloyd George. Dalis šar
vuoto Mussolinio apdaro taip

Su pavasario džiaugsmais prasideda kartu ir rūpesčiai.

Barratt

pat buvo jo gamybos. Čiang- 
Kai-Šeko žmona buvo sau pa
sirūpinusi ligi kelių šarvuotą 
suknelę — iš viršaus satino, o 
iš vidaus plieno — bet 1941 m. 
ta jos suknelė pateko japo
nams į rankas. Ar, šios nete
kusi, ponia čiang-Kai-šek nau
ją užsisakė, Barratt diskrečiai 
nutyli. Buvęs lenkų egzilinės 
vyriausybės min. pirmininkas 
Mikolaičikas buvo įsitaisęs sau 
šarvuotą liemenę, su kūfia po 
karo trumpam laikui buvo grį
žęs į Lenkiją. Vienas komunis
tinis valdovas užsisakęs sau 
šarvuotas... apatines kelines.

Pasaulio politikos baro
metras

Barratto užsakymų knyga y- 
ra savotiškas pasaulio politikos 
barometras — juo pasauly į- 
tempimas didėja, juo daugiau 
jis savo*, užsakymų knygon 
klientų įrašo. 1934 m. po Jugo
slavijos karaliaus nužudymo ir 
politinei įtampai vis didėjant, 
ligi 1939 m. savo “nepaprastų 
madų salione” Barratt supra
kaitavęs skubėjo vykdyti užsa
kymus — iš Vidurio Europos, 
Palestinos. Indijos, Pietų Ame
rikos ir kitų kraštų. Karo me
tu jis tūkstančiais gamino a- 
merikiečių lakūnams šalmus, 
liemenes ir juosmens šarvus.

Dabar, kaip Barratt tvirti
na. šarvai vėl įeina į madą. Ži
noma, ne eilinių piliečių tarpe, 
kurie iš tikro yra pirmieji tai
kiniai, kai politikai neįstengia 
susitarti, bet tarp pasaulio di
denybių, kurie mano, jog jiems 
išmintis liepia geriau 20 svarų 
sunkesnį ap^'rą dėvėti, negu 
pasitikėti žmonių meile, nors 
jie ir skelbia visiems, kad esą 
visuomenės labai mylimi ir 
gerbiami.

Kakossi turi žemiau kabėti

Vengrijos ministerio pirmi
ninko paveikslas iki šiol buvo 
kabinamas vienoje aukštumoje 
su Stalino bei Lenino paveiks
lais. Paskutiniu laiku Vengrijos 
kompartija išleido potvarkį, 
kad Rakossi paveikslas privalo 
kabėti žemiau (per pusę pa
veikslo) negu Stalino ar Leni
no.

— Tibeto atstovai nuvvko į 
Pekiną kalbėtis su Mao dėl Ti
beto ateities.
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EUREKA
S-250 AUTOMATIC

VALO ir BLIZGINA

NUOSTABŲ VALYTOJI
Su elektros energija varomu grindų vaško blizgintoji!

šį nepaprastą
pirkdamas

Pats geriausias kilimq

KAINA $114.40NORMALI

TIK 6" 
aukščio 

Telpa pc 
žemais 
baldais

IR JCSU 
SENASIS 

VALYTOJAS

Limited Time
(EXP1KES MA Y 31ST>

1
Nuostabus rinkinys trankiu, 
skirtu valyti aukščiau grindų 

esantiems dalykams!

ir divonų valytojas:

Pliku grindy elektra 
varomas nbzgintojar.:

X alo greičiau! Lengviau! Geriau
NAUJA! ORO NEPRALEI- 
D2IĄS maišo sujungimas, 
neleidžias išeiti dulkėms valy
mo metu.

NAUJA METALO MOVA lei
džia lengvai sujungti ir var
toti priedus.

NAUJA! SPECIALI Df!2ft su 
užraktu ir rankenėle valymo 
įrankiams — lengva vartoti 
— patogi padėti.

NAUJA! LENGVAS VARTO
TI! įsivaizduok! Niekada ne
pavargsta rankos

NAUJA! Iš NYLON PAGA
MINĄS. su ilgais, kietais 
plaukais.

NAUJA! PATOGI 3 PADĖ
TIMS REGULIUOTI ranke
na. Belieka užminti ant pe- 
dalės ir pasukti rankena j 
norimą padėtį.

Pirk žemiausiomis
IŠS1M0KĖJIM0 SĄLYGOMIS
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VIENA GELDA MAŽIAU
Bus jau kokie keturi šimtai metų, kai gyveno Steponas Ba

toras, savo kilme vengras, lenkų pasiprašytas karalium, o lietu
vių priimtas didžiuoju kunigaikščiu. Karaliavo jis neblogai, o 
dar geriau mušė maskolius, kurie jau tada skverbte skverbėsi į 
Lietuvą ir Lenkiją. Vilniuje jis savo raštu davė pradžią universi
tetui, o lenkų ponams, kurie norėjo jam rankas varžyti, kietai 
pasakė: ne gyvulių tvarte, o laisvu žmogumi gimiau. Saugojo jis 
laisvę ir savo valdinių, atsikirsdamas, kad jis yra “karalius žmo
nių, o ne jų sąžinių”, jei kas norėjo jam netoleranciją įkalbėti. 
Toks jo nusistatymas valstybei buvo raminantis, o politinis ir 
kultūrinis darbas nemenkas. Tai prisimindami, lenkai Stepono 
Batoro vardu krikštijo savo kultūrines įstaigas ir vienam dides
niam laivui jo vardą davė.

Bolševikai tą laivą pavertė savo politine gelda, kuri ėmė 
plūduriuoti tarp Gdynės ir New Yorko. Vardą ji dėvėjo garbingo 
žmogaus, gimusio ne iš gyvulių, bet pati buvo paversta jau į 
žvėrių gardą. Ji nebeatstovavo nei laisvei nei padorumui. Kiek
vieną kartą, kai tik atplaukdavo į New Yorką, ją tekdavo šveisti 
ne tiktai nuo purvo ir bacilų, bet ir nuo neaiškių keleivių. Laivas 
vežiojo “zuikius” iš vieno galo į kitą. Iš sovietiško pasaulio at
vykdavo, rodos, nekalti žmonės ir su reikalingais dokumentais, o 
atgalios sprukdavo jau aiškiai kalti ir be dokumentų. Taip pa
spruko nuo teismo nusikaltęs JAV komunistų šulas Gerhardt 
Eisleris ir vieras kitas neskelbiamas. Išvežė ta sovietiška gelda 
ir pagarsėjus; savo “veto” Andriejų Gromyko su televizijos apa
ratu. Ketino į ją sėsti ir Jokūbas Malikas prieš sabotažinį savo 
pirmininkavimą Jungtinių Tautų pasėdyje. Susilaikė, kad dar pa
triukšmautų. Tik “Steponu Batoru” jau nebegalės. Ta politinė 
Sovietų gelda daugiau nebeatplauks į New Yorką.

Varšuvos komunistinė vyriausybė neseniai paskelbė, kad 
"Stepono Batoro” laivas šiauriniame Atlante daugiau nesirodys, 
bet negalės rodytis ir amerikiečių “Scantic” bendrovės laivai 
Lenkijos uostuose. Vadinasi, nutrauktas dar vienas ryšys su “ro
jaus kraštais”, ir tai vienašališkai. Lenkijos bolševikai teisinasi, 
kad jų laivas jau nebegalėjęs New Yorko uoste sustoti: jis buvo 
kratomas iki panagių ir netaisomas. Tai tiesa. Kartą jį iš pasi
gailėjimo apvalė ir sutaisė susimilėję anglai, nes amerikiečių dar
bininkai atsisakė rankas prie jo kišti. Kratomas tap pat jis bu
vo daugiau negu kiti laivai, nes ir tarnavo visai kitiems tikslams. 
Kaltė dėl to krinta patiems bolševikams ir jų vartojamiems me
todams, kurie priešingi yra padoriems santykiams. Jiems dar 
geriau, jei laisvo pasaulio vandenyse viena sovietiška gelda plū
duriuos mažiau. Reikėtų dar jai nuimti ir “Stepono Batoro” var-
dą. Geriau pavadinti “Gerhardtu Eisleriu.”

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ................— $5.00
Viena kartą savaitėje metams $3.00
Užsieny metams............................ $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50
Y. Tel. EV. 8-7012

TeL SO. 8-2680

Ar blokada įbaugintu Kiniją
Kai Kinija buvo paskelbta 

užpuolike, tai sankcijų prieš ją 
nutarta kolkas nesigriebti. Da
bar ir tas klausimas artėja. Jį 
dar paaštrino MacArthuro pa
sakyta Kongrese kalba. Jisai 
nurodė, kad Tolimuose Rytuose 
tuojau reikėtų imtis keturių 
priemonių: 1. sustiprinti JAV 
ūkinę blokadą; 2. jūros laivy
nu apsupti visus Kinijos pama
rius; 3. leisti lėktuvams pulti 
Kinijos pajūrius ir Mandžiuri- 
ją; 4. priimti čenkaišeko pa
slaugą Korėjos kare. Taigi, du 
punktai iš keturių, ir patys pir
mieji, siūlo griežtą Kinijos blo
kadą. Kyla klausimas, ar tai į- 
manoma ir kiek tas Kiniją į- 
baugintų?

Geltonosios žmonių marios

Kiniją galima būtų pavadin
ti Geltonuoju vandenynu, jeigu 
ten nebūtų sausa vieta. O kiek 
tik yra sausumos, visa ji žmo
nių užsėsta, ir taip tirštai, kad 
kas penktas žmogus gyvena Ki
nijoje. Tai tikros žmonių ma
rios. Jei jos b®tų taip organi
zuotos ir civilizuotos, kaip Va
karų pasaulis, tai prieš šitą 
žmogišką bombą neatlaikytų 
net atominis fabrikas. Labai 
daug pasaulio fabrikų laikosi 
tik dėlto, kad jų neturi pati Ki

Jungt. Tautu dalinių žvalgai tiria Korėjos fronte priešo pozicijas.

nija. Kinai sėdi ant gausių 
žemės turtų, kokių tiktai nori, 
bet plikomis rankomis ir alka
na k|ima paimti jų negali. Dėl
to jie privęrsti daug ką imti iš 
aplinkinio pasaulio. Civilizuotas 
pasaulis iš to tunka, o kinai 
vistiek lysta: visų pasotinti ne
gali ir gana.

Alkis nudažė kinus raudonai

Praturtęs pasaulis ir nesirū
pino sotinti kinų taip, kad jie 
galėtų patys ant kojų atsistoti. 
Sustiprėjęs kinas nebūtų leidęs 
save eksplotuoti. Jis būtų pats 
gaminęs, kas jam reikalinga, ir 
dar pardavinėjęs lordams, o ne 
iš jų pirkęs. Kinija pamažu ėjo 
ir tebeina tuo keliu. MacArthu
ras teisingai pastebėjo, kad ji 
jau nebe ta, kokia buvo prieš 
50 metų. Tas pusšimtis metų 
pridaigstė revoliucinių ir tauti
nių idėjų, kurios yra išsklidu- 
sios į plačias kinų mases. Jos 
veržiasi pačios tvarkytis ir se
niai jau dairosi, kas joms galė
tų padėti kapstytis. Komunistai 
kaip tik rodosi esą tie laukia
mieji. Jie žada ir alkanus pa
sotinti, ir iš baltųjų eksplotaci- 
jos išvaduoti, ir kraštą supra
moninti. “O kas tik siūlosi ki
nams padėti, tuo jie ir nuseka”, 
pabrėžė gen. MacArthuras. Gel

tonieji kinai nusidažė raudonai, 
nes labai jau rausva ir graži at
rodė komunistų žadama atei
tis.

“Pasiimkite iš kitur!”

Gražūs pažadai, kaip tuščia
viduris Kremliaus “zvanas”, 
Kinijoje skamba visais paša
liais. Stalino tai giesmei pa
gražinti buvo kinams šiek tiek 
kyštelta sudėvėtų ginklų ir ma
šinų, Sovietų nugriebtų iš ka
pitalistinio pasaulio. Bet tai la
šas geltonojoje žmonių jūroje, 
po kurią murgdosi gausybė 
Maskvos “specialistų bei išra
dėjų”. Jie pirmiausia šviečia ki
nus komunistiškai, o už tą 
“mokslą” lupa iš krašto, ką 
tik gali. Tam buvo nugriebta 
ir labiausiai supramoninta 
Mandžiurija. Kad ir visa Kini
ja pasidarytų tokia pramonin
ga, Maskvoje buvo sudaryti po
pieriniai planai, paties Stalino 
ir Mao-Tsetungo patvirtinti. 
Užbrėžtos linijos veda kinus į 
ekspansiją: vadinasi, pasiimki
te iš kitur, ko jums trūksta.

Geriausias aprūpintojas — 
kapitalistai

Kinams nieko kito ir neliko, 
kaip prekyba su kapitalistiniu 
pasauliu. Dar Korėjos karui 

neprasidėjus, jie suskato atsar
gas krauti. Praėjusį pavasarį 
Hong-Konge, britų kolonijoje, 
prasidėjo tokia gyva prekyba, 
kokios tas miestas niekada ne
buvo matęs. Britai trynė ran
kas, kad pinigas į bankus tel
kiasi, o prie Korėjos sienos jau 
buvo telkiami Mao-Tsetungo 
tankai. Jiems pajudėjus, preky- 
ba su aplinkiniais kraštais dar 
pagyvėjo ir prisidengė nuo ne
reikalingų akių. Judriausias 
prekybos židinys nusikėlė į 
nuošalesnę portugališką koloni
ją — Macao. Pro čia kinai pra
dėjo vežti ir tebeveža, ką tiktai 
gauna: maistą, geležį, plieną, 
varį, aliuminijų, gumą, žibalą, 
sunkvežimius, garvežius, vago
nus, lėktuvus, ginklus... Indijai 
greitai pritrūko auto padangų, 
Malajams — cino. Kinai daug 
kur pakišo koją patiems ame
rikiečiams ir britams. Tada 
karinės medžiagos buvo už
draustos į Kiniją gabenti, bet 
kinai jas gauna aplinkiniais ke
liais — per tarpininkus. Antai, 
prancūzai pristatė geležinke
liams bėgių net 700 mylių, kad 
būtų pratęstas kelias į Indoki
niją ir įkrėsta patiems pran
cūzams. Korėjoje kinai taip 
pat kovoja ir maitinasi iš toli
mo užjūrio sugraibytomis gė
rybėmis. Vienos tai Maskvos ir 
jos satelitų paramos nepakak
tu.

Uždarykime tą kelią!
MacArthuras savo kalboje ir 

pasiūlė užraukti tą čiaupą, pro 
kurį plaukia kinams parama. 
O plaukia ji visu Kinijos pama
riu. Užblokuoti jį galėtų tiktai 
stiprus karinis laivynas ir avia
cija. Tai nėra lengva, bet įma
noma. Be abejo, visų skylių ne
užkiši, nes juodoji prekyba pra- 
grauš sau kelią, tačiau jis nebus 
toks platus ir tikras. O netik
rumas kinus labiausiai ir pjau
na.

Maskvinės iliuzijos blunka
Jau dabar plačiosios kinų 

masės pastebi, kad Mao-Tse- 
tungas eina sugriautu Čiankai- 
šeko keliu. Kai anas dar valdė 
žemyną, o ne salą, jis buvo ga
vęs iš JAV dviejų milijardų pa
skolą ne vien ginklams, bet ir 
fabrikams. Jis planavo praves
ti pirmiausia gerus kelius, kad 
maistas lengviau tekėtų iš vie-

Augių dalinių vadas Korėjoje 
gen. Roltertsou pareiškė, kad 
jis Korėjos karo klausiniu yra 
tos pat nuomonės, kaip ir gen. 

MacArthuras.

nos provincijos į kitą, o paskui 
ir vagonai su pramonės gami
niais, kai bus pristeigta fabri
kų. Raudonoji banga visus 
tuos planus su paskolomis su
šlavė į Maskvos tarbą, o jų 
vietoje pastatė savus: padaryti 
per penekrius metus tai, ką 
Čiankaišekas buvo numatęs per 
dešimtį, žmonėms tai patiko ir 
guodė, bet tomis viltimis krašto 
padėtis dar pasunkinta: Mas
kvos primestas karas viską ry
ja. Kraštas “atstatomas” tik 
žodžiais, o gyventi reikia iš 
saujos ryžių. Jei vienur ir ge
riau jų uždera, tai kitur badas 
pakerta: nėra kuo maisto pri
statyti, nes kariuomenė stato
ma į frontą

Taip dyla visos maskvinės 
iliuzijos. Jos dar labiau nu
bluktų. jei visi keliai į tolimus 
užjūrius būtų nukirsti. Kinija 
pasijustų tik Maskvos įsiundin- 
ta ir savo likimui pamesta. O 
kokios iš to būtų išvados, jau 
galima nuspėti. S.

Sygman Ry sveikina Mac-
Arthurą

Pietų Korėjos respublikos 
prezidentas Sygman Ry atsiun
tė gen. MacArthurui telegra
mą, sveikindamas jį Kongrese 
pasakytos jo kalbos proga. Pre
zidento žodžiais, MacArthuro 
kalba buvusi “didinga ir įkvė
pianti.”
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Tuo metu mums trūko pinigų. Mano brolis Leonas 
dar studijavo Maskvoje. Namuose sirgo karštlige visa 
sumoderninti, pakelti ūkį. Visokiais būdais gaudėme 
kiekvieną rublį ir smalsiai žiūrėjome į dėdės kišenę.

Kaip tik tuo metu jis man pasiūlė važiuoti į klebo
niją. Prižadėjo mokėti net algą. Ji buvo nemaža. Ja ga
lėjau išlaikyti brolį Maskvoje. Mano išvykimas turėjo 
sušildyti mūsų šeimos ir dėdės santykius. Su dėde rišosi 
testamentas, palikimas. Buvo svarbu, kad jis atitektų 
mums, nes tūkstančiai planų virė tėvelio galvoje. Jis 
buvo nusistatęs prieš dėdę, kuris visur pabrėždavo bajo
rystę. Ir dėdė tėvelį vadino “atžagareiviu.”

Per šitą griovį reikėjo padėti lieptą. Ir juo buvau 
aš. Jei ne pinigų trūkumas, tėvas niekada nebūtų ban
dęs šio liepto tiesti. Tačiau viskas užmirštama, kai rei
kalas pakvimpa pinigais.

Motina laikėsi santūriai, suprasdama, kad jos per
temptas žodis gali manyje sukelti audras. Tąsyk dar ne
supratau, kad ji ir dėdė veikia kartu pagal bendrą pla
ną. Gudriai buvo padėtos visos kilpos, kad aš, kaip ku
rapka, įkrisčiau. Ir motiHa labai maloniai kalbėjo, kad 
mano išvažiavimas tikrai daug padėtų namams. “Mes 
pasiliekame ta pati šeima!” — aiškino ji man, — “tik 
dėdė dar labiau prie mūsų priartės.”

Aš taip pat norėjau praverti savo namų langus ir 
svetur pasidairyti. Vakaro valandomis mane viliojo sve
timų žemių miestai. Vaizdavausi, kad ten yra tas gyveni
mas, kurio mes čia siekiame ir ilgimės.

Išvažiavau. Tai įvyko taip staiga, nes dėdė gavo 
telegramą, kad turi grįžti kuo skubiausiai į parapiją: jo 
pavaduotojas susirgęs. Net ir tau, mielas Povilai, nieko 
nepasakius išvažiavau. Mus jau rišo vienerių metų drau
gystė. Tuo laiku buvai išvykęs svarbiais reikalais—kaž
kur platinai slaptą spaudą.

Maniau, kad Žitomyriuje mano dienos įklimps į kle
bonijos darbus, bet dėdė buvo viską suplanavęs.

Jis neleido man dirbti. Kas vakarą, gerdamas ar
batą, pasakojo apie kilnius šio krašto žmones. Dvi savai
tes negalėjau nė nosies iškišti iš klebonijos, kad ko nors 
“nepabaidyčiau.” Siuvėjai puošė mane, kaip įmanydami. 
Turėjau lyg meteoras nukristi į bajorijos tarpą ir viską 
aukštyn kojom apversti.

Kai buvau papuošta ir dėdės kritiškų akių įvertin
ta, sekmadienio popietėje pasirodžiau bajorų draugijoje. 
Jie sužiuro į mane nustebę, iš kur tokia “išlindau”, negi 
iš Lietuvos? Tai truko tik akimirka, ir jie neatsilaikė 
prieš mano lengvą žodį.

Vakare dėdė nesigailėjo man pagyrų ir pranašavo 
šviesią ateitį:

— Tikra bajoraitė tu, Anuška! Prisipažinsiu, bijo- 
jausi, kad tu elgtis nemokėsi kilnioje bajorų draugijoje. 
O tu — visiems padarei didelį įspūdį. Pasisekimas tave 
lydės šitoje žemėje.

Aš juokiausi savyje. Pasisekimas! Ha — tik gražūs 
drabužiai, keletas žodžių, parinktų iš lenkų klasikų, re
veransai, — ir jau sukasi jiems galvos. Kiek maža jiems 
tereikia! Aš gi troškau kur kas daugiau!

piRMO pasirodymo metu svečių tarpe buvo vienas po
nas — Zigmantas Laurynovičius. Tuo metu į jį ne

atkreipiau jokio dėmesio. Atrodė eilinis bajoraitis, kokių 
pilna miestuose ir dvaruose. Tačiau greit nuo jo kažkas 
nupūtė visas kasdienybės dulkes, ir jis pradėjo šviesti 
į mano kelią.

Dėdė turjo kas mėnesį važiuoti į dvarą pas ponią 
Stankevičienę pamaldų laikyti. Ji buvo nusigyvenusi ba
jorė, bet savo puikybę dar vežė karietoje. Zigmantas 
Laurynovičius buvo jos giminaitis. Žmonės pasakojo, 

kad ji turėjo ir kitų giminių, bet su jais nepalaikė jokių 
ryšių.

Į pamaldas dėdė pasiėmė ir mane. Nenorėjau leis
tis į šią kelionę ir ten dvaro dulkes uostyti, bet dėdė 
pastatė ant savo: nemandagu esą atmesti seno žmogaus 
prašymą.

Nuvažiavome baisiais duobėtais keliais. Po pamaldų 
ponia Stankevičienė rodė savo dvarą ir tuos kambarius, 
kur dirbo jos vyras. Po jo mirties ten niekas nebuvo pa
keista. Stalai, šautuvai, ragai skendo dulkėse. Visa tai 
mane slėgė. Kodėl jie nenori kitaip gyventi?

Tada prie manęs priėjo ponas Laurynovičius. Pasi
tikau jį su pašaipa; maniau, ir jis visom išgalėm girs 
dvarą. Bet jis prakalbėjo kitaip.

Mes išėjom iš tų kambarių, ir jis užsidegęs pasako
jo, kad tai esanti didžiausia nesąmonė šitaip tvarkyti 
ūkį, kvailai žiūrėti į praeitį ir nieko neveikti. Visos jo 
mintys buvo tartum iš mūsų namų pavogtos. Tada pa
žvelgiau į jo veidą ir jame radau kažką artimo ir ben
dro. Jo kalba įstrigo.

Dar tuomet nežinojau, ko siekiu, tačiau bet koks 
pažangos prasiveržimas žavėjo. “Žmogus turi būti nau
dingas” — skambėjo man visą kelią Zigmanto žodžiai. 
Vežimui smarkiau trinktelėjus per duobę, neiškenčiau 
ir dėdei pasakiau:

— Tai b4nt bajorija, bent gyvenimas!
— O kas tau, Anuška! Ko trūksta? — kalbėjo dė

dė. — žinoma, kai kas netvarkoje, bet, panie, tradicijos 
saugojamos, o tai yra svarbiausia.

— O kas iš to?
— Bajorija negali šitaip galvoti. Supranti. Anuška, 

tu perdaug sėdėjai namuose, nebesupranta, ką tai reiš
kia. /

— Kodėl pas mus žmonės kitaip gyvena, nekala ba
jorystės popierių prie sienos, kad visi matytų.

—Tai vis cicilikų darbas. Tai tavo tėvo darbas! Per 
daug litvomanijos jo galvoje.

Nieko neatsakiau. Nenorėjau ginčytis, nes taip leng
vai jo neįtikinsi. Prisiminiau ir namuose tą nuolatinį 
ginčą su mama. Bajorystė! Bajorystė, ir viskas! Ir mane 
tai bajorystei auklėjo, leido į pensionatą. Negalėjau pa- 

pakęsti tų kvailų dalykų, perdėto mandagumo, muzikos, 
romansų ir vieną kartą trenkiau į žemę. Norėjau pasi- 
silikti namuose, kur žmogus jautiesi laisvas ir nevaržo
mas.

Motina širdo, nervinosi ir sirgo, kam mečiau pen
sionatą. Tėvas nieko nesakė. Jo veide pastebėjau tik 
malonią šypseną, ir namuose pasijutau drąsi. Vakarais 
tėvas, brolis ir aš skaitydavome slaptus laikraščius ir 
galvodavome apie pažangą.

Čia savo mintyse išgirdau p. Zigmanto balsą — rei
kia būti naudingam...

PO to p. Zigmantas pradėjo vis dažniau lankytis. 
Ilgais rudens vakarais pas dėdę susirinkdavo nemaža 
svečių. Dažniausiai buvo lošiama kortom. Greit paste
bėjau, kad p. Zigmantas ieško progos su manim pasi
kalbėti. Jei būdavo galima, pasistengdavo nelošti. Tada 
jis daug pasakodavo apie savo sumanymus ir jau vyk
domus darbus. Nejučiom įsitraukiau į jo pasaulį ir pra
dėjau laukti jo atvykimo.

Vakarai nešė savo linksmumą, nerūpestingas va
landas. Būdama šiltam kambary, klausiaus, kaip už lan
go šėlsta rudeninis vėjas. Prisimindavau namus ir pagal
vodavau, kokie jie nelaimingi. Jie nepažįsta šito gyveni
mo ir niekada taip negyvens! Tėviškės paveikslas pama
žėliais dilo. Jo vietoje augo miestas su savo dideliais 
namais, su apšviestais langais. Jaučiausi jo mažytė da
lelė. Manyje rausėsi kažkokia pagunda, kad vieną kar
tą išspruksiu iš klebonijos ir nerūpestingai išdykauda
ma pereisiu miestą, puikiuosius namus, pro visus įdo
miuosius vyrus praskrisiu.

Tuo metu ateidavo laiškai iš namų, brolio ir Po
vilo. Visiems atsakydavau ta pačia nuotaika, kuri atsi
rado mūsų salone ir kuri mane jau buvo apvaldžiusi. 
Daugiausiai rašiau broliui, atvirai, nieko neslėpdama. 
Pirmasis Povilo laiškas buvo pilnas priekaištų, kam aš 
nieko nesakius išvažiavau. Tai mane užgavo, nes jau 
buvau apsupta vakaro draugijų. Ilgai tylėjau, kol prisi
verčiu atsakyti. Ir šis mano laiškas buvo taip pat sausas 
ir užgaunantis. Po to ir jis ilgam nutilo, užsikasė darbuo
se.
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“ROJAUS” GYVENTOJAI PASAKOJA
Sovietų apmokomi agentai 

ir šiaip komunistai pučia vi
siems miglas apie laimingą ir 
didžiai turtingą gyvenimą So
vietų “rojuje.” Pagal juos, ten 
betrūkstą tik gulbės pieno. 
Bimbos, Mizaros ir Co. malo
niam dėmesius čia spausdina
me ištraukėlių iš sovietinės 
spaudos, kaip ji pati vaizduoja 
tą “rojų.”

Maskvos “Trud” laikraštyje 
1950 m. rugsėjo 3 d. rašoma: 
“...viešai pranešta apie didelius 
pareikalavimus visokių reikme
nių, kurios sutrumpintų ir pa
lengvintų moterų darbą. Šios 
reikmenės masine gamyba tu
rėtų būti paleistos į rinką, bet 
ministerija, užuot padidinus 
jų gamybą, sumažino jų rūšis. 
Kai kurios prekės, kurios buvo 
gaminamos dar praeitais ir už
praeitais metais, dabar visai 
nebegaminamos.

Kai kurie pramonės tresto 
fabrikai Komintemo rajone ga
mino cukrines ir arbatinukus. 
Dabar dėl nežinomų priežasčių 
jų gamyba sustabdyta. Kras- 
nopresnja rajone pramonės 
trestas sustabdė kavinukų ga
mybą. Taip pat niekur negali
ma gauti trauktukų butelių 
kamščiams.

Dažnai ateina žinios, kaip 
žmonės ie’ko žibalinių krosne
lių arba jų pakaitalų. “Kodėl 
jų negamina?” — klausia jie 
nekantriai. Į tai mes galime at
sakyti tik tiek, kad mes seniai 
be jokio pasisekimo kariauja
me su ministerija. Todėl nega
lime visų pageidavimų išpildyti, 
negalime niekur surasti nei 
puodų, nei aliuminijaus keptu
vių ,nei skalbimui indų ir kitų 
būtiniausių reikmenių. Ir ko
dėl? — mes to nežinome.

Neseniai kalbėjausi su vienu 
piliečiu. “Ką tik pasisiūdinau 
pilką eilutę”, — sakė jis man, 
— “bet niekur negaliu rasti tin
kamų sagų, yra tik juodos...” 
E tikrųjų reikia ieškoti visose 
krautuvėse, kad galėtumei gau
ti bet kokių sagų. Šiuo metu 
jų nebėra. Kodėl ?

Praeitais metais dėl neišaiš
kintų priežasčių buvo sustab
dyta vaikų vežimėlių gamyba. 
Taip pat trūksta celoloido ir 
guminių žaislų, nors jų gamyba 
yra tokia paprasta. Jų koky
bė... dabar gaunamieji žaislai 
yra tokie blogi, kad daugumas 
vaikų, užuot džiaugęsi žaislais, 
pradeda tik verkti.”

1950 m. rugsėjo 8 d. “Trud” 
rašo: "Prasidėjus sezonui, pir- 
kaus firmos SIF dviratį. Bet iš 
to nepatyriau jokio džiaugsmo. 
Dviračio rėmai buvo su dide
liais trūkumais. Juos pasiun
čiau į fabriką, kad pakeistų. 
Praėjo trys mėnesiai, ir aš ne
gavau jokio atsakymo...”

1950 m. rugsėjo 13 d. 
“Trud”: — Neseniai įsigijau 
foto aparatą “Moskva H” ir 
karčiai apgailiu, kad visoje O- 
desoje per tris mėnesius nega
vau jokios foto plokštelės. Jei
gu naujas aparatas išleidžia
mas į rinką, turi būti parūpina
mi ir visi reikalingi priedai.”

1950. rugsėjo 21 d. “Trud”: 
“Praeitais metais mano dėme
sį atkreipė vienas patefonas. 
Aš jį nupirkau. Pradžioje bu
vo viskas tvarkoje, bet liepos 
mėnesį sulūžo dantiratis, kuris 
suka spyruoklę. Jis turėjo būti 
pakeistas. Aš beldžiausi į dau
gelį dirbtuvių ir įmonių, bet 
niekur negalėjau pataisyti nei 
gauti pakaitalo. Nusivylęs 
kreipiausi į fabriką, kad at
siųstų šitą dalį, bet iš ten ne
sulaukiau atsakymo. Kur paga
liau galima gauti pakaitalą? 
Aš manau, kad prekybos orga
nizacijos elgiasi neatsakomin- 
gai, išleisdamos į rinką tokius 

patefonus, kurių dalių niekur 
negalima gauti.”

“Literaturnaja Gazeta” 1950. 
rugpiūčio 31 d. numery7je rašo: 
“Trintukas — iš pirmo žvilgs
nio toks menkniekis — plana
vimo įstaigoms yra tikra sun
kenybė. Trintukas yjra toks 
reikalingas daiktas architektui, 
bet jį gauti yra neįmanoma. 
Krautuvėse yra trintukų, bet 
jie netrina, o tik tepa. Apie 
spcialius trintukus nėra ko ir 
galvoti. Pieštukai dažnai turi 
klaidingus pažymėjimus. Jei 
perki minkštą, būtinai gauni 
kietą, arba atvirkščiai. Dažnai 
minkštame pieštuke randi kie
tus tarpus, kurie gadina popie
rių.

Dar blogiau yra su kreivių 
linijuote ir kampų matuokle. 
Jos yra pagaminamos artelėse, 
kur į visus klijentų prašymus 
atsakoma tik šypsniu.

Prieš mane guli dvi liniuotės. 
Jeigu jas sudedu greta, tai vie
nos 70 cm atitinka 70.5 cm ki
tos. Niekur negalima gauti ir 
braižymui lentų. Jos nebega- 
gaminamos Maskvoje. Taip pat 
niekur negausi liniuotės su į- 
vairiais masteliais, braižybos į- 
rankių dalių ir specialių stalų.”

1950. liepos 18 d. “Sovietskij 
Sport”: “Kiekvienam automo
bilio vairuotojui yra sunkiausia 
problema, iš kur gauti degalų 
mašinai. Pakelyje gauti benzino 
yra neįmainoma. Vairuotojas 
negali būti tikras, kad benzino 
gaus ir respublikų sostinėse. 
Kiekvienas, turėdamas didesnę 
kelionę automobiliu, pasiima 
benziną iš namų. Todėl didesnę 
vietą užima mašinos kuras.”

1950. rugsėjo 7 d. “Trud”: 
“Miela aš skaitau knygas, do
miuos lfteratūra. Man patiko
D. Medvedejevo “Tai buvo prie 
Rovno”. Nusipirkau ją knygy
ne, parsinešęs namo, griebiausi 
skaityti. Gaila, bet aš neper
gyvenau jokios staigmenos. 
Man nepatiko ne jos turinys, 
ji parašyta labai gerai. Jos 
spaudos darbas yra labai blo
gas. Ji išleista 1950 Krymo 
leidykols. Viršelis yra stipriai 
raudonos spalvos. Vos paskai
čiau dešimtį minučių, kaip ma
no pirštai ir visos rankos nusi
dažė ta pačia spalva. Kiekvie
name puslapyje, kurį skleisda
mas paliečiau, paliko raudoni 
pirštų atspaudai. Ką aš galiu 
pasakyti apie Krymo leidyklos 
draugus?”

BAŽNYČIA IR PASAULIS
Maldos už RusijąTėvo J. Bružiko misijos

Misijonierius J. Bružikas, SJ, 
Sao Paulio lietuvių kolonijoj la
bai sėkmingai pravedė misijas. 
Pagal labai kruopščiai sudary
tą planą, jis apkeliavo įvairias 
vietoves. Misijas lankė net lie
tuviai komunistai, kurie priėjo 
išpažinties ir apgailestavo savo 
klaidas. Taipgi tėvas Bružikas 
sutuokė keletą ilgus metus gy
venusių be bažnyčios palaimini
mo porų, kurių tarpe buvo vie
nas net 70 m. senis. Misijas uo
liai lankė ne tik moterys, bet 
ir vyrai. Kai kuriose vietose vy
rai net viršijo.

Savo puikiais ir ryžtingais 
pamokslais tėvas Bružikas su
stiprino vietos lietuviškąją vi
suomenę ne tik tikybiškai bet 
ir tautiškai. Jis išvedžiojo, jog 
ne iš lizdo išperimas paukštis, 
bet iš kiaušinio, kad iš vištos 
kiaušinio išrieda viščiukas, o iš 
anties — ančiukas. Todėl esą 
iš lietuvių tėvų negali gimti 
brazilai, o tik lietuviai. Itin gra
žiais žodžiais misijonierius kvie
tė lietuvius palaikyti gražiausią 
pasauly lietuvių kalbą, savus 
papročus ir t.t.

Iš Brazilijos tėvas Bružikas 
išvyko į Uragvajų.

LIETUVOS LENKUOS SANTYKIAI 
AMŽIŲ BEGYJE

M. BIRŽIŠKA
Pilsudskis leido sau pasikal

bėjime su laikraštininkais vie
šai išplūsti Lietuvos užsienių 
reikalų ministerį Voldemarą, 
bet ir pripažino rei
kalinga pačiam ženevon nuvyk
ti ir Tautų Sąjungos visumoje 
iš Voldemaro pareikalauti pa
sirinkti “taiką arba karą”. Kai 
šis, atstovaudamas nesirengian
čiai pulti Lenkiją Lietuvai, su
prantama, teatsakė: “Taika”, 
Pilsudskis pasisakė tuo esąs 
patenkintas ir tuojau išvyko iš 
Ženevos, pavesdamas savo dip
lomatams tartis su Lietuvos 
vyriausybe dėl santykių užmez
gimo. Tačiau tiesioginės Lenki
jos derybos su Lietuva Kara
liaučiuje ir Kaune nedavė jo
kių teigiamų rezultatų — Lie
tuva nesutiko nusileisti nuo sa
vo pozicijos. Jai esant patrauk
tai į Tarptautinį Haagos Tri
bunolą dėl savo “kliudančios 
tarptautiniam susisiekimui per 
jos teritoriją” pozicijos, šis 1931 
m. pripažino Lietuvai teisę taip 
daryti, ir bylą ji laimėjo. Lie
tuva teįsileisdavo kartais vieną 
ar kitą lenkų korespondentą, 
kultūrininką ar šiaip ką, netu
rėdama ko nuo jų slėpti, ir a- 
bišalio palinijos gyventojams 
stengėsi perdaug neapsunkinti 
gyvenimo, darydama čia leisti
nų padėties palengvinimų, kuo 
betgi nebuvo išvengta lenkiškų 
provokacijų, pav., žudant iš 
pasalų Lietuvos palinijo polici
ninkus (Kybartą ir kitus) vei
kėjus (kun. Bakšį, mokytoją 
Bloznelį ir kt.). Pilsudskis len
kų vis buvo laikomas Dievo 
Apvaizdos jiems siųstų gelbėto
ju, kuris dar teisingai “abiejų 
šalių patenkinimui” išspręsias 
Lietuvos ir Lenkijos ginčą, ir 
nekartą, ypačiai dažnai jam 
savo numylėtame Vilniuje be
silankant ir žaidžiant su kari
ninkais “karinius žaidimus”, 
jiems (lenkams) kildavo vil
ties, bene bus jau jis pasirengęs 
lemiamą žodį tarti. Nekartą jo 
artimųjų (pilsudskinikų) pavi
liotieji vieni kiti lietuvių diplo
matai ar veikėjai (dr. J. šau
lys, direktorius VL Stašinskis, 
gr. VI. Zubovas) pas jį nuvyk
davo pasikalbėti arba jo arti
mieji (Prystor ir kiti), Lietu
von atvykdami, pasikalbėdavo 
su Lietuvos vyriausybės žmo
nėmis ar šiaip veikėjais, tačiau

Jau ketveri metai, kaip Nevv 
Yorke, Manhattan kat kolegi
joje yra įvesta “Maldų diena už 
Rusiją”, kurios metu yra mel
džiamasi už Rusijos žmonių at
sivertimą ir taiką visame pa
saulyje.

Šiemet balandžio 27 dien. 
Manhattano šv. Pranciškaus 
de La Šalie kolegijos koplyčio
je 7,30 vaL iš ryto bus atlaiky
tos šv. mišios ir kalbamas ro
žančius, dalyvaujant visiems 
kolegijos studentams ir moko
majam personalui. Visos mal
dos skiriamos Šv. P. Marijos 
Fatimoje garbei.

• Romos įvairiose kat kole
gijose studijuoja 59 studentai iš 
įvairių Afrikos kraštų. Iš jų 47 
juodukai.

• Prancūzų parlamentas at
metė įstatymo projektą, ku
riuo norėta paremti katalikų 
privačias mokyklas. Balsavo už 
įstatynfą 277, prieš—303.

• Kolombo Vyčiai padovano
jo arkiv. Stepinac rašomąją 
mašinėlę. Gavęs sutikimą iš Ju
goslavijos ambasadoriaus, į ka
lėjimą mašinėlę nusiuntė laik
raštininkas Edvvards. 

tie pasikalbėjimai nieko teigia
mo nėra davę, abiem pusėm 
dėl Vilniaus nesusikalbant. Pil
sudskis nestengė čia ko naujo 
besugalvoti, kuo būtų gedima 
lietuvius paveikti, kad atsisa
kytų nuo savo griežtos pozici
jos Vilniaus atžvilgiu, nei juo 
labiau padam ryžties atitaisyti 
savo padarytą lietuviams 
skriaudą, tik, apsilankydamas 
Vilniaus krašto panemunės 
Druskininkų kurorte, ištisomis 
valandomis susimąstęs žiūrėda
vo į priešingą (“lietuvišką”) 
Nemuno krantą. Maža to. Ne
užilgo prieš jo mirtį Pilsudskio 
pasiektas susipratimas su Vo
kietijos diktatorium Hitleriu 
apsunkino Lietuvos gynimą sa
vo teisių Klaipėdos krašte prieš 
nacistinį spaudimą, juo labiau, 
jog Lenkijos vyriausybė ir Pil
sudskiui mirus (1934 m.) tos 
pat krypties tebesilaikė. Ištiki
mas Pilsudskio mokinys Len
kijos užsienių reikalų ministe
ris pulkininkas Beck 1935 m. 
pabaigoje nutarė ne tik tęsti, 
bet dar sutirštinti agresingą 
Pilsudskio 1927 m. politiką 
prieš Lietuvą ir tuo priversti 
ją nusilenkti arba neatsargiai 
išsišokti ir iššaukti jai pavo
jingą konfliktą.

• Rumunijoj prasidėjo nauja 
katalikų kunigų areštų banga. 
Komunistinė vyriausybė suėmė 
daug kunigų ir vienuolių ir pa
talpino į koncentracijos stovyk
las, kur per penkeris jų reži
mo metus šimtai kat dvasiškių 
neša sunkią vergijos naštą.

when you

P. S. Paranki užmiestinių te
lefonų knygelė laukia jūsų Te 
lefonų įstaigoje. UžeikiAs i.) 
pasirinkite savo knygą. Ir n®, 
užmirškite įrašyti į ją kas rei
kalinga.

I
Jeigu Jūs prašote užmiestinę telefoninkę tiesiog%
telefono numerio, nereikia šaukti Informaciją ir 
Jūsų užsakymas greičiau įvykdomas.

Jūs sutaupysite sau laiką, turėdami prieš save 
Jums labiausiai reikalingų užmiestinių telefonų 
lapą-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šimų iš bendruomenės gyvenl-Įvairenybių vakaras

Šeštadienį, balandžio 21 d., 
šv. Alfonso parapijos salėje 
Lietuvių Tremtinių D-jos val
dybos buvo surengtas įvaireny
bių vakaras. Programa buvo ne 
tik įvairi, bet ir labai nuotai
kinga. Vakarą atitinkamu pra
nešimu atidarė dr-jos pirmi
ninkas Matas Brazauskas. Ni
jolė Bogutaitė gražiai paskam
bino pianiniu žymių vokiečių 
kompozitorių du kūrinius. Bra
zauskas Aušra inscenizavo a- 
merikiečio dėdės ir tik ką atvy
kusio iš Vokietijos DP stovyk
lų naujakurio pasikalbėjimą a- 
pie komunizmą. Misiūnas insce
nizavo solo “Kur bakūžė sa
manota”. Buvo dar loterija, šo
kiai ir lietuviškų žagarėlių bei 
virtinių vaišės. Įėjimais tik 4 
dol. Pelnas jo paskirtas kultū
riniams bendruomenės reika
lams. Buvo nemaža publikos, 
ypač daug naujakurių jaunimo. 
Vakarą pagerbė savo atsilan
kymu klebonas d-ras Mendelis. 
Vakaro dalyviai geri?, klebo
nui, dideliam tremtinių simpa- 
tikui, jo 53-jų metų sukakties 
proga pareiškė nuoširdžių lin
kėjimų ir sudainavo “Ilgiausių 
metų.” Gerb. klebonas atsakė 
nuoširdžia kalba.

Vakaro programą labai pa
įvairino naujakurių taut. šokių 
ansamblis, pašokdamas 4 šo
kius: žiogelius, rugučius, len
ciūgėlį, kubilą. Gauta įspūdžio, 
kad ansamblis savo kietu dar
bu pateisino viltis, nes pašokti 
šokiai išpildyti gerai. Ansamb
liui vadovauja Monika Dulienė. 
D-jos valdyba programos pro
tarpiais padarė aktualių prane- 

mo. Loterijoje “kiškio pyragą” 
ir butelį trejų devynerių laimė
jo lietuviškosios šeštadienio 
mokyklos buvęs mokytojas V. 
Vaškys.

D-jos valdyba parapijos kle
bonui kun. d-rui Mendeliui yra 
dėkinga už patalpas ir pramogai 
naudotas visas reikalingas prie
mones.

Karaliaus Mindaugo minėjimas
Šį sekmadienį, balandžio 29 

d., 7 vai. vak. šv. Alfonso pa
rapijos salėje ateitininkų kuo
pa rengia karaliaus Mindaugo 
krikšto 700 metų sukakties mi
nėjimą - akademiją. Paskaitą 
skaitys “Darbininko” redakto
rius prof. Simas Sužiedėlis. Me
ninę dalį atliks dramos akto
rius Juozas Palubinskas, poetas 
Kazys Bradūnas, ir instrumen
talistai Madeleina Wells, Kle
mensas Praleika ir Frances K. 
Brown. Kviečiama visus atsi
lankyti.

Artimiausi darbai
Šv. Alfonso parapijos klebo

nas kun. d-ras Mendelis šiomis- 
dienomis kreipėsi į visus para
pijiečius specialiu laišku, supa
žindindamas su savo užsimoji
mais ir kviesdamas visus tal
kon. Klebono numatyta:

1. Balandžio 22 d. aplankyti 
4 bažnyčias šventųjų Metų at
laidams gauti.

2. Balandžio 29 d. dalyvauti 
katalikiškos akcijos vyrų die
nos seime.

3. Balandžio 30 d. vakare da
lyvauti gegužės mėnesio pra
dedamose pamaldose ir proce
sijoje.

4. Gegužės 6 d. surengti pir
mosios komunijos iškilmes vai
kučiams.

5. Gegužės 13 d. pagerbti 
motinas, atlikti išpažintį ir pri
imti šv. komuniją.

6. Įvykdyti arkivyskupijos 
gailestingumo darbų vajų.

Be to, dar įsakmiai priminta 
parapijiečiams metinio mokes
čio sumokėjimo reikalas. Visi 
numatyti darbai yra smulkiai 
aptarti. Parapijiečams telieka 
tik parodyti geros valios ir 
nuoširdžiai įsijungti į talką: die
niems savo dalyvavimu, kitiems 
— pagalba.

Susivienijimo metinė 
iškilmė

Lietuv. R. Kat. Susivienijimo 
Amerikoje 13-ji kuopa šį sek
madienį po pamaldų šaukia vi
suotinį susirinkimą. Iš ryto v - 
si kuopos nariai, vyrai ir rr. - 
terys, organizuotai dalyvaus 
pamaldose ir priims šv. komu
niją.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vincas Pietaris — LAPĖS 
PASAKA, išleido “Gabijos” lei
dykla, 1951 m., 96 psl. Pieši
niai dail. P. Osmolskio. Kaina 
$1,10. Šia knyga pradedama 
“Gabijos” leidžiama jaunimo 
serija. Išleista skoningai ir pa
traukliai.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektu Draugijos Nev 
Yorke METRAŠTIS. Išleista 
Brookiyne, 1951 m., 20psi., kai
na 1 dol. Metraštyje sutelkta 
daug įdomios informacinės me
džiagos. Redagavo dipl. stat. 
inž. Kazys Krulikas.
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AUGINI Lietuviški javu sėjos papročiai

Javų sėja, kaip vienas svar
biausių lauko darbų, Lietuvoje 
seniau būdavo pradedama su 
tam tikromis apeigomis, bur
tais ir prietarais.

Kai sudundėdavo pavasarinė 
perkūnija, senas žemaitis, pasi
žvalgęs palangėje, senu papra
timu tardavo:

— Dėkui Dievui, sulaukėm 
žemelei palaimos! Dabar be 
baimės galėsime javelius sėti.

Buvo sakoma, kas pirmas 
pradeda sėjų, to ir javai geriau 
dera. Žinoma, pagal senąjį pa
protį, sėją turėjo pradėti dalin
gasis ar turtingasis kaimo gy
vento js. Tačiau to neužteko: 
reikėjo žinoti, kokį javą sėti, 
kitaip — žmogus sėja, o nela
basis renka, ir žmogui akmenys 
belieka graužti.

Kiekvienas senas sėjėjas ži
nojo, kad avižas ir žirnius rei
kia sėti ievoms žydint, linus 
šv. Magdalenos dieną, nes tada 
linai išauga dideli, kaip šv. 
Magdalenos kasos. Kryžiaus 
dienomis visai nešėjo, nes javai 
išguls, išsikryžiuos dirvoje. 
Taip pat nieko nebesėjo nuo Jo
ninių iki Žolių šventės.

Kad nekirmvtų žirniai, sėjo 
prieš žiemių vėją. Prieš linų 
sėją žiūrėjo, kurioje vietoje yra 
kiaušinių tuštumos duobutė. Jei 
duobutės buvo gale kiaušinio, 
tai linus sėjo pakalnėse, jei šo
nuose, tai kauburiai ir aukštu
mos buvo paverčiami linų plo
tais.

Prieš eidamas sėti, ūkininkas 
sustatydavo prie durų visą šei
mą ir berdavo į juos visokiau
sių javų po saują. Stovintieji 
grūdus gaudydavo rankomis. 
Kokių grūdų daugiausia paga
vo, tie tą metą geriausiai de
rėjo.

Jei paryčiais dar buvo nenu- 
sileidęs mėnulis, ta diena netiko 
sėjai, — mėnulis išgadins šak
nis. Ūkininkas stebėjo ir vėją, 
nes ir jis turėjo vienokios ar 
kitokios reikšmės.

Sėją pradėdavo kuo anks
čiausiai, dar paukščiams nesu
kilus. Buvo sakoma, juo anks
čiau išeisi sėti, juo geriau javai 
derės. Sėjėjas išeidamas gerai 
pavalgydavo, kad derlius na
šesnis būtų. Tik žirnius sėjo 
nieko nevalgę, kad kirmėlės 
žirnių neėstų.

Kai veždavo sėklą į laukus, 
ūkninkas į vežimą įsidėdavo di
delį augalotą avižų pėdą ir pa
siimdavo per Žolines šventintų 
avižų varpų. Dirvoje avižų pė
dą pastatydavo laukų gale, o 
pašventintas varpas sutrindavo 
delne ir grūdus sumaišydavo 
su visa sėkla. Tada ūkininkas 
persižegnodavo, taip pat dide
liu kryžiumi žegnodavo visas 
laukų šalis, dirvą ir sėklą. Pas
kui priklaupęs bučiuodavo že
mę ir pusbalsiu kalbėdavo:

— Laimink, Dievuli, mūsų 
brangią žemelę ir joje įdiegtą 
sėklą, kad šimteriopai neštų 
grūdą. Augink ir brandink mū
sų pasėlius, kad užaugtų mūsų 
visų daliai. Neužmiršk dalies

16.000 LIETUVIŲ IR LATVIŲ 
DYKUMOSE

Jeruzalė (LAIC). — Kovo 
24 d. Alma-Ata radio stotis 
rusų kalba pasigyrė apie kol
chozų stambinimą Kazachstane 
bei Kirgizijoj, ir apie naujaku
rius dykumuose. Pranešimas 
skelbė:

“Naują tėvynę mūsų žemėje 
sėkmingai kuria iš Lietuvos ir 
Latvijos tarybinių respublikų 
atvykę kolchozininkai, kurie 
savo kraštuose negalėjo suras
ti nei darbo, nei duonos, ,

“Apie 160,000 atvykusių iš 
Lietuvos ir Latvijos darbinin
kų čia kuria sau laimingą at

alkanų gyvulėlių, paukščių ir 
vabalėlių. Atitolink ledų ir 
audrų debesis, kurie naikina 
javelius mūsų laukuose. Skalsa. 
Amen.

Taip seniau, saulutei įdienojus, Lietuvos ūkininkas eidavo 
tvirtu, ramiu žingsniu per savo laukus ir .jausdavo gaivalingą že
mės kvapą, pavasarį, šaukianti darbui ir kūrybai. Iš jo rankų bir
davo grūdai kaip gintaras į dirvą ir nešdavo paguodą jam ir visam 
kraštui. Dabar ten nebėra laukuos sėjėjo, — svetimieji atėjūnai 

atėmė iš ūkininko žemę ir jį patį išvarė iš gimtų namų.
Nuotr. A. Naruševičiaus

Tada užsikabihdavo ant kak
lo sėtuvę ir sėdavo prieš vėją. 
Nuo amžių dievobaimingas že
maitis pirmąsias grūdų saujas 
bėrė žemėn šiais žodžiais:

— Čia tau ponai Ladai, y- 
dant žemėj mūsų nekiltų badai, 
čia paukšteliams, kurie nei sė
ja, nei piauna. o vienok gyve
na, čia ubagams ir lozoriams. 
kurie Dievą šlovingai garbina. 
Padėk man. Viešpatie, Amen.

Pirmoji sauja buvo skiriama 
paukščių daliai. Buvo sakoma, 
jei jos nepaskirsi paukščiams, 
tai jie les ir naikins javus, kiek 
tik norės. Jei ūkininkas prisi
minė paukštelius su pirmuoju 
grūdu, tai ir paukšteliai pager
bė jį — lesė tik tą. kas išaugo 
iš jiems skirtos saujos.

Sėjėjas bėrė grūdą aukštai, 
kad javai augtų aukštesni. Jei 
kas sėjo pažemiu berdamas, to 
ir javas teužaugo žemas, šuniui 
iki kelių.

Baigęs sėti, ūkininkas iš
sklaidydavo laukuose atsivežtą 
pėdą, kad jo pasėlis augtų toks 
didelis ir šaunus, kaip šis rink
tinis pluoštelis.

Pasėtus javus užakėdavo. 
Pagal senovės paprotį vadeles 

eitį.
“Žemės čia netrūksta. Tūks

tančiai hektarų derlingos žemės 
ilgus metu laukė žmonių, kurie 
tą žemę įdirbtų ir semtųsi iš 
jos duonos sau ir valstybei.

“Šios stepės per šimtmečius 
laukė gyventojų. Šios stepės 
dar nepažino naujosios žem
dirbystės kultūros ir technikos.

“Dabar, * naujieji tų didelių 
derlingų plotų valdytojai — 
Baltijos sovietinių respublikų 
darbininkai — apgyvendina 
stepes. Naujakuriai jaučiasi ge
rai savo naujoje tėvynėje.” 

palikdavo ištiestas, kad javai 
didesni augtų. Akėčias palik
davo taip, kaip buvo jomis akė
ta: jei paliksi atžagariai atver
tęs — javai nedigs.

PAVYKĘS SPORTININKŲ 
POBŪVIS

Balandžio 14 d., Vyt Belec
ko svetainėje įvyko N*ew Yor
ko Lietuvių Sporto Klubo, fut
bolininkams pagerbti, alutis. 
Svečių ir sportininkų pilnutėlė
je svetainėje buvo įteikti LSK 
futbolininkams ženkleliai ir 
sportininkai atitinkamai pa-, 
gerbti.

Atidarymo žodį tarė p. Bag- 
džiūnas. pakviesdamas p. A. 
Vakselį nušviesti šio klubo 
veiklą. Prelegentas, apibudinęs 
klubo kūrimosi sunkumus ir 
gražius laimėjimus sporto aikš
tėse, kvietė visą lietuvišką vi
suomenę nuoširdžiai remti mū
sų sportuojantį jaunimą ir pa
dėti išlaikyti šį vos prieš viene
rius metus įsikūrusį sportinį 
vienetą.

Šio klubo steigėjas Jonas 
Atkočius ir ponai Jokūbaičiai, 
gausiai jį finansavę, susilaukė 
gausių ovacijų. Po to vicekon
sulas Stašinskas ir Liet. T. 
Dr-jos pirmininkas inž. Novic
kis įteikė I^SK futbolininkams, 
žaidusiems DAFB ligos A kla
sėje pirmenybių rungtynes, 
specialiai tam reikalui paga
mintus ženklelius, ženklelius 
gavo: Adomavičius, Daukša, 
Bagdonas. Skobeika, Mileris,. 
Simonavičius. Kiveris. Kubilius, 
Saldaitis, Steponavičius, Mo- 
dzeliauskas, Kligiai Vytautas ir 
Stasys, Gricevičius. Meilus, Sa
baliauskas, Ošlapas. Alg.. Kala- 
šinskas. Gražys. Jokūbaitis, La
butis ir Atkočius. Sportininkus 
sveikino vicekonsulas Stašins
kas. LTB pirm. Novickis, spor
to org. atstovai, visuomenės 
veikėjai bei sporto bičiuliai.

Malonioj nuotaikoj svečiai

Tikras senovės sėjėjas laikė
si ir daugiau visokių, kaltais 
net juokingų prietarų. Sėjos 
metu galėjai matyti jį apžėlusį 
barzda. Tada ne vienas nuste
bęs paklausė:

— Ką jau. dėde, barzdą au
gini?

Mass., mirė ilgametis vietos 
policijos gydytojas Dr. Pr. 
Vaišnora - Weiksner. Velionis 
gimė k901 met. spalio mėn. 6 
dien. Franklin, N. J., mišrioje 
šeimoje — tėvas buvo lietuvis, 
o motina mozūre. Medicinos 
mokslus baigė Cambridge, 
Mass., universitete. Praktikavo 
kurį laiką Bostone, Mass. ir 
vėliau Worcester, Mass. kur, 
vedė Amerikos lietuvaitę gai
lestingąją seserį.

1932 metais Dr. P. Vaišno
ra nuvyko į Lietuvą ir apie 
metus laiko praleido Kaune. 
Čia tobulino medicinos ir lie
tuvių kalbos žinias, lankė li
gonines, klinikas, klausė pro
fesorių paskaitų, susipažino su 
studentais medikais ir gydyto
jais, tokiu būdu turėdamas 
progos pažinti visą Lietuvos 
gyvenimą. Kartu su dr. P. 
Vaišnora į Lietuvą atvyko ir 
jo mokslo draugas dr. D. Pilka, 
iš Bostono (pastarasis buvo gi
męs Lietuvoje), kuris tą metų 
laiką praleido taip pat Kaune, 
tobulindamas medicinos žinias. 
Gaila, kad šitų dviejų Ameri
kos lietuvių gydytojų gražus 
pavyzdys nerado daugiau pase
kėjų. nes kiti Amerikos lietu
viai gydytojai važiuodavo savo 
medicinos studijas gilinti į Va
karų Europos universitetus — 
Paryžiaus, Berlyno, Vienos Ir 
kt. Tuo tarpu dr. P. Vaišnora

DR. PRAN4 VAIŠNORU (KRANK 
WEIKSNER) PRISIMENANT

DR, V. TERCMONAS
Balandžio 10 d. Worcester,

SPORTAS
linksminosi, grojant Kačanaus- 
ko orkestrui. Sp. V.

LSK iškrito iš N. Y. Statė 
taures turnyro

Didelių vilčių teikiantis lietu
vių futbolininkų vienetas 
(LSK), žaisdamas N. Y. Statė 
Cup turnyre, suklupo prieš 
DAFB “Big Ten” meistrt-į Ein- 
tracht S.C., pralaimėdamas 
šias lemiamas rungtynes pa
sekme 2:5 (0:2).

Nors lietuviai žaidė savo 
stipriausiame sąstate (Bagdo
nas, Mileris, Modzeliauskas; 
Kligys I, Steponavičius. Saldai
tis, Meilus (Simonavičius, Kli
gys II), Adomavičius, Saba
liauskas. Kalašinskas, Gražys), 
tačiau žaidimas nepatenkino ir 
didžiausio LSK šalininko sko
nio. Lietuvių eilėse nesimatė 
šiam vienetui įprasto darnumo, 
apgalvoto žaidimo ir svarbiau
sia veržlumo bei tikro noro lai
mėti rungtynes. Iki šiol nuola
tos gerai žaidę Mileris ir Ste
ponavičius sukovojo žemiau 
kritikos: o puolimui trūko pa
skutinio jėgų sukaupimo pasie
kus priešininko baudos aikštę. 
Sukeitimas Adomavičiaus su 
Sabaliausku įnešė tik disonan
są puolime. •• •

Pirmąjį kelinį LSK žaidžia 
pavėjui ir priešininkui tenka 
tik gintis nuo neužbaigtų lietu
vių derinių, tačiau jau 8 žaidi
mo minutėj rezultatas yra Ein- 
tracht naudai: 0:1 (Steponavi
čius ir Mileris nepataiko į ka
muolį!) Antrasis įvartis prieši
ninko naudai krenta, kai Ste
ponavičius, bandydamas gelbė
ti padėtį (ir labai vykusiai) įsi
kerta įvartį.

Antrajame kėlinyje prieši
ninkas, vėjo padedamas, 20

— Kas čia augins, vargas ir 
nepatogumas, l>et sėjos metu 
sėjėjai tyčia barzdas želdina, 
kad pasėliai geriau želtų.

Taip tad buvo mūsų tėvynė
je anuose metuose. O dabar 
kas ten sėja 

su dr. D. Pilka savo kelione į 
į Lietuvą parode, kad ir ten gy
dytojas gali rasti geras sąlygas 
savo žinioms pagilinti.

Grįžęs į JAV, dr. P. Vaišno
ra palaikė gerus santykius su 
lietuvių kolonija VVorcester, 
kiek laikas jam leido, kartu su 
savo žmona, dalyvaudamas vi
suomeniniame lietuvių gyveni
me.

Karo metu ir vėliau Dr. Vaiš
nora padėjo DP tremtiniams ir 
atvažiavusiems į šitą kraštą. 
Apie Lietuvą Dr. Vaišnora par
sivežė gerus įspūdžius ir su ma
lonumu prisimindavo ten pra
leistą laiką ir jo pažintus žmo
nes. Man teko jį, kaip ir Dr. 
Pilką pažinti, kada jie lankėsi 
Lietuvoj ir paskyrė savo laiką 
pažinti Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą ir medicinos 
mokslus. Aš džiaugiausi, ma
tydamas. kaip jis darė pažan
gą lietuvių kalboj ir savo pro
fesinėse studijose ir tą jo ir jo 
draugo dėmesį Lietuvai noriu 
čia priminti su ypatinga pagar
ba.

Dr. Vaišnora buvo malonaus 
būdo ir geros širdies žmogus, 
nors nestiprios sveikatos. Atvy
kęs į Ameriką, aš aplankiau 
Dr. Vaišnorą Worcester ir pa
mačiau. kad gyvendamas Ame
rikoj ir nelengvai dirbdamas, 
jis nepamiršo savo tėvų kraš
to ir jo žmonių.

Tebūna jam lengva šio kraš
to žemė!

min. laikotarpyje pasiekia net 
3 įvarčių ir pasekmė pakyla i- 
ki 0:5 LSK nenaudai. 10 min. 
prieš rungtynių pabaigą lietu
viai atsigauna (nors jau pavė
luotai ) ir 3 minučių laikotarpy
je krenta 2 puikūs šūviai, grą
žindami 2 taškus LSK. Gražys, 
apvedęs net 4 priešininko žai- 
dikus žemu smūgiu į kairįjį 
kampą fiksuoja 1:5, o Kalašin
skas iš susigrūdimo prie vartų 
pasiunčia žaibišką smūgį, kurį 
puikus priešininko vartininkas 
tik ‘paglosto”, bet nesulaiko ir 
rezultatas sušvelnėja 2:5. Taip 
ir baigiamos šios didelės svar
bos rungtynės. Sp. V.

Eintracht Frankfurt —DAFB 
Ali Stars

Gegužės 6 d. 11 vai. ryto 
prasidės iškilmės ryšium su iš 
Vokietijos atvykstančiu į USA 
Eintracht Frankfurt. Pačios 
rungtynės įvyks apie 2-3 vai. 
p.p. (paaiškėjus tiksliam rung
tynių laikui, bus paskelbta 
spaudoje). Šios rungtynės kelia 
didelį susidomėjimą ne tik ame
rikiečių futbolo mėgėjų sluogs- 
niuose, bet, atrodo, ir mūsų 
futbolo mėgėjai šios progos tu
rėtų neapleisti pamatyti Vokie
tijoje taip dažnai matytą vieną 
iš iškiliausių futbolo vienuoli
kių. Lietuvių Sporto Klubas 
gavo ribotą bilietų skaičių (po 
S1.50) išplatinti, todėl lietuviai 
futbolo mėgėjai gali juos įsigy
ti pas p. J. Atkočių, 7807-97 
Avė. Ozone Park 17, L. I., N. 
Y. Tel. Michigan 2-0720. šia 
proga reikia pasakyti, kad 
I^5K. platindamas bilietus, gau
na tam tikrą nuošimtį, todėl, 
pirkdami bilietus iš lietuvių 
<LSK) platintojų, kartu remia
te ir šį lietuvišką klubą.

I) A lt B 1 M N K V S T KEIK A I
T. KLEMENSAS ZALALLS

Darbdaviai stengiasi kiek galima daugiau uždirbti ir išnau- 
naudoti darbininką. Leonas XIII enciklikoje “Rerum Novarum” 
pataria darbininkams jungtis į draugijas, į sąjungas, šios šalies 
žodžiais tariant, į unijas. Unijų vadai, kalbėdami visų darbinin
kų vardu, gali daug ką išreikalauti. Tačiau ir šie ne visa gali pa
siekti. Reikia tad ieškoti kitų priemonių. Viena iš tokių priemo
nių yra streikai. Darbdavys dažnai būna priverstas nusileisti. Bet 
kyla klausimas, ar streikai yra teisėti?

Leonas XIII sako, kad tai y ra didelė žmonijos žaizda, kuri 
kenkia netik darbdaviui, bet ir darbininkui ir pačiai visuomenei. 
Reikia viską daryti streikams išvengti. Čia turi teisę ir valstybė 
įsikišti. Ji yra įpareigota leisti įstatymus, kurie šalintų streikų 
priežastis.

Kiekvienas protingas žmogus patvirtins, kad streikai ne visa
da gero neša. Iš pradžių darbininkai būna patenkinti pakeltu at
lyginimu, bet prekių kainoms kylant, maisto produktai tampa 
brangesni. Jei produktų yra pakankamai, o kainos kyla, vadinasi- 
pinigo vertė sumažėjusi. Gi sumažėjus pinigo vertei, darbininko 
atlyginimas tuo pačiu sumažėja, nors jis ir gauna tą pačią sumą 
pinigų, nes už juos gali daug mažiau nusipirkti.

Čia kaip tik turi įeiti valdžios organai ir nustatyti, kokį nuo
šimtį darbdaviai turėtų primokėti darbininkams. Bet ši priemonė 
jau yra pavojaus reiškinys: darbdavys pakels atlyginimą, bet sa
vo nenorės prarasti. Jis pakels ir padirbtų daiktų kainas. Ūkinin
kai, pastebėję, kad prekių kainos yra didesnės, ieškos būdų pa
kelti maisto produktų kainas, nes jie nori už tokį pat kiekį pro
duktų nusipirkti fabrikų gaminius. Pakilus produktų kainoms ir 
vėl darbininkų atlyginimas yra permažas pragyventi. Istorija be 
galo tęstųsi, jei neturėtų pareigos valdžios organai reikalą tvar
kyti. Jo nesutvarkius, streikai neišvengiami. Imkime pavyzdį ir 
iš paskutiniųjų streikų anglies kasyklose ar geležinkelio darbinin
kų. Pirmieji atnešė didelę skriaudą darbininkams, nes daugeliui 
teko vos galą su galu suvesti. Didelė skriauda buvo ir visuomenei. 
Keletas fabrikų sumažino darbą dėl anglies stokos. Traukiniai 
sumažėjo, susisiekimas pablogėjo. Tai tik keletas blogumų. Gi 
traukinių streikas irgi yra kenksmingas visuomenei: žmonės ne-* 
gali tinkamai atlikti savo darbo. Maisto produktai nėra pristato
mi į rinkas, -prekės genda stotyse, pašto veikimas irgi sustabdo
mas ir t.t.

Norint išvengti šių blogybių, kaip tik reikia ieškoti priežas
čių. kurios priveda prie streikų. Vienintelis būdas — tai valdžios 
įstatymas, kuris įpareigotų darbdavius mokėti tokį atlyginimą, 
kuris visada būtų pakankamas darbininko šeimai išlaikyti. Krin
tant valiutai, automatiškai turi kilti atlyginimo dydis. Tik tada 
darbininkija bus patenkinta ir mažiau naudos streikus savo tei
sėms ginti.

LIETUVIAI PASAULYJE
• Melbourne (Australija) 

lankėsi Adelaidės lietuvių te
atras su gastrolėmis.

• Australijoje . pabaltiečių 
tremtinių tarpe keliama mintis, 
kad visos Pabaltijo tautos su
derintų savo tautines šventes ir 
jas kartu švęstų.

• Sydnejuje įvyko Australi
jos Lietuvių Katalikų Draugi
jos suvažiavimas.

• Kun. Dr. P. Bačinskas, ne
seniai emigravęs iš Austrijos į 
Australiją, apsigyveno Canber- 
roje.

• Argentinoje per Buenos Ai
res radijo siųstuvą “EI Mundo” 
įvyko pianisto Andriaus Kupre
vičiaus koncertas, kurio prog
ramoje, šalia Europos klasikų, 
buvo išpildyta ir lietuvių kom
pozitorių kūriniai.

• Argentinoje gegužės 12 d. 
įvyksta Lietuvių Tautinio An
samblio vakaras. Ansambliui 
vadovauja pianistas Andrius 
Kuprevičius.

• J Argentiną atvyko dvi lie
tuvaitės vienuolės kazimierie- 
tės, kurio dirbs lietuvių- koloni- 
se.

• Brazilijos Lietuvių Sąjun
gos valdybon išrinkti M. Danta 
—pirm., B. Stankevičius —vi- 
cepirm., S. Vancevičius —sek- 

8 įdomios lenktynės kasdieną, 
plūs Turf Racing

LIGI BIRŽELIO 30 D.
PRADŽIA ’:00

DVIGl RAS BAIGIMAS 1:4O
Grandstand įžanga $1.00 su 
taksais. MTA tiesiog i lenkty
nių aikšte Autobusai veža iš 
įvairių vietų tiesiog lenkty

nių aikšte.
I

ret., A. Kulbickas, K. Pranai
tis. J. Mažietis ir J. širvvlas— 
nariai.

• Uragvajuje nusiskundžia
ma, kad esą labai sunku gauti 
lietuviškų knygų. Visos lei
dyklos, kurios leidžia knygas 
Amerikoje ir kituose kraštuo
se, ten nesiunčiančios savo lei
dinių.

• Augsburgo ir Schvveinfur- 
to emigracinės stovyklos (Vo
kietijoje) numatomos likviduo
ti birželio mėn.

• Vokietijoje Reino-Westfa- 
lijos provincijos valdžia pasta
tė apie tūkstantį butų, kuriuo
se bus įkurdinti pabėgėliai 
tremtiniai. Kiekviena šeima 
gauna butuką iš dviejų kamba
rių ir virtuvės.

• Vokietijoje IRO pasilaiko 
neemigruojančių stovyklas iki 
savo veikimo pabaigos.

• Vokietijos kino teatruose 
buvo rodoma apžvalgose Diep- 
holzo lietuvių gimnazijos atida
rymo iškilmės.

• Vokietijoje (anglų zonoje) 
valdžia remia šias lietuviškas 
pradžios mokyklas: Wehen 
prie Oderio, Diepholze ir Au- 
gusdorfe prie Detmoldo. Jie 
daliai mokytojų apmoka algas.
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OMAHA, NEBR.

• Kun. Simonas Morkūnas 
paskirtas lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos administratoriu
mi Sioux City, Iowa. Prieš pus
antrų metų kun. Simonas Mor
kūnas atvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Beveik nuo 
pirmųjų dienų jis dirbo kita
taučių parapijoje, Carroll. Io- 
wa.

Nuo š. m. balandžio mėn. 14 
dienos jis yra paskirtas lietu
vių šv. Kazimiero parapijos ad
ministratoriumi.

Paskutiniuoju laiku Lietuvo
je jis buvo Kaune, Vilijampolė
je, šv. Juozapo parapijos kle
bonu. Jis yra žymus labdarys 
ir gana gabus statybininkas. Jo 
iniciatyva yra pastatyta Kau
ne, Žaliajame kalne, moderniš
kiausia prieglauda - ligoninė 
Lietuvoje.

Tremtyje jis buvo Lietuvių 
Vyr. Sielovados prokuratoriu
mi.

• Dr. Vytautas Karoblis, lig 
šiol dirbęs Šv. Antano ligoninėj 
Columbus, Ohio, pradėjo lais
vą gydytojo praktiką Ripley, 
O., kur ir apsigyveno.

• Lietuvių Stud. S-gos JAV 
iniciatoriai Madisoae, Wis. 
gauLa daug studentų laiškų, 
pritariančių są-gos organizavi
mo idėjai, skatinančių darbą 
įvykdyti bei linkinčių sėkmės.

HARTFORD, CONN.7 z
• Šiuo metu vyčių kuopa 

stropiai ruošiasi motinų dienai. 
Be kitos programos, tą dieną 
vyčiai parapijos salėje ruošia 
vaidinimą “Amerikos kaimo 
mokykla.”

• Prel. J. Ambotas balandžio 
15 dien. buvo išvykęs į Nor- 
wood, Mass., kur dalyvavo kun. 
Knežio primicijose.

• Petras Knusto, veiklus vy
čių narys, šį sezoną laimėjo 
Hartfordo miesto kėglių lošimo 
čempijonatą, viename žaidime 
numušdamas 162 o trijuose 447 
kėglius.

• Pereitą savaitę mūsų pa
rapija neteko keturių parapi
jiečių. Buvo palydėta į amžiną 
poilsio rietą Pr. Vonsavičienė, 
Jonas Jonaitis, Jonas Bakas ir 
Pr. Vinickienė. Tegu Gerasis 
Dievas duoda jiems amžiną at
ilsį.

• Pereitą savaitę seselės M. 
Teodoros vadovaujamos para
pijos mokyklos aštunto sky
riaus mokinės Elzb. Jankauskai
tė, Connie LaCava, Patricija 
Brazauskaitė, B. Norkutė, E. 
Krivicky ir J. Stone dalyvavo 
seselių pranciškiečių vienuoly
ne, Pittsburge, suruoštoje trijų

i dienų dvasinio pašaukimo kon
ferencijoje.

• Balandžio mėn. 25 dien. sa
lėje po bažnyčia įvyko sekmin-

, gas laimėjimų vakaras. Vakarą 
ruošė moterų sodalicija. Pel
nas paskirta Hartfordo seselių 
pranciškiečių vienuolyno nau
dai.

• St. Lūšys (iš Bostono) su 
dukrele aplankė “Darbininko” 
redakciją ir palinkėjo geros 
sėkmės laikraščiui.

• Lietuviai politiniai kaliniai 
ir rezistencinių organizacijų at
stovai, ALTui ir Ulinois LTB 
bendradarbiaujant, ruošia Chi
cagoje birželio 13-15 d.d. mi
nėjimą. šią susikaupimo dieną 
maloniai sutiko globoti Lietu
vos konsulas dr. Petr. Dauž- 
vardis.

• šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 3 skyrius Chicagoje, 
III., balandžio mėn. pradžioje 
atšventė savo 25 metų gyvavi
mo ir darbo sukaktį. Vakaro 
programai vadovavo kun. K. 
Barauskas.

• Cincinnati, O. šv. Tomo 
Akviniečio parapijos salėje, ba
landžio mėn. 28-29 dienomis į- 
vvksta Lietuvos Vyčių Ohio ir 
Michigan valstybių kuopų at
stovų suvažiavimas.
• J Shenandoah, Pa., prieš me
tus buvo atvykę apie 50 lietu
vių tremtinių šeimų V pavie
nių asmenų. Kadangi toje apy
linkėje darbo galima gauti tik 
anglių kasyklose, tai liet, trem
tiniai išvažinėjo kitur, liko tik 
viena šeima — vargonininko.

• Rimgaudas Jurgėla, jūros 
naras, gavo kvietimą prisidėti 
prie vienos mokslinės ekspedi
cijos ir padėti tyrinėti gyvūni
ją ir augmeniją jūros dugne. Be 
to, viena stambi Amerikos pra
monės b-vė jam siūlė būti vyr. 
instruktorium ir inspektuoti a- 
pie 20 naravimo stočių Pacifi- 
ke.

Tačiau R. Jurgėla nuo visų 
pasiūlymų tuo tarpu atsisakė, 
nes yra atsidėjęs vienam savo 
išradimui, kurio tikslas yra žy
miai palengvinti naravimą ne
naudojant oro siurblio (komp
resoriaus). Šiuo išradimu jau 
yra susidomėjusi JAV karo lai
vyno naravimo tarnyba ir civi
liniai narai.

Parengimas Marianapolio 
naudai

Balandžio mėn. 15 d., 5 vai. 
p.p. Hartfordo tėvų marijonų 
rėmėjai suruošė lietuvių šv. 
Trejybės parapijos mokyklos 
salėje parengimą Marianapolio 
naudai.

Pirmąją programos dalį atli
ko Hartfordo lituanistikos kur
sų mokiniai, vadovaujami mo
kytojos p. Jucevičienės, suvai
dinę scenos veikaliuką “Velykų 
rytas” ir sudainavę kelias dai
nas. Po to, kalbėjo Marianapo
lio rektorius kun. J. Petraus
kas, ragindamas vietos lietuvių 
tėvus siųsti savo vaikus į Ma- 
rianapolį ir kviesdamas vietos 
lietuviškąją visuomenę ruoštis 
Marianapolio auksinio jubilė- 
jaus proga įvyksiančiam liepos 
4 dienos piknikui.

Antrąją programos dalį atli
ko Marianapolio aukštesniosios 
mokyklos studentai vadovauja
mi kun. A. Ignoto ir subdiako- 
no J. Vilučio. Suvaidino scenos 
šaržą “Pirmoji pamok?.” Bro
lis J. Banys su savo daininin
kais atliko vokalinę programos 
dalį. Ypatingai pasižymėjo ita
liškos kilmės studentas Salva- 
tore Ragusa, lietuviškai solo 
padainavęs “Lietuva brangi.” 
Šaržą vaidino Marianapolio stu
dentai: Valavičius, Petronis, 
Milaševičius, Balanda, Jazbutis, 
Krikščiūnas ir ševala. Salė bu
vo pilna žiūrovų. Buvo atvykę 
keturi tėvai marijonai: kun. J. 
Petrauskas, kun. A. Ignotas, 
kun. A. Jesekevičius ir kun. V. 
Brazauskas, be to, parengimą 
pagerbė du vietos kunigai: išnuomojamas Jamaicoje. La- 
kun. Pranskus ir kun. P. Sa
balis.

Marianopolio vadovybės gi
lią padėką reiškia Hartfordo 
lietuvių parapijos kunigams: 
P. Pranskui ir P. Sabuliui, Tė
vų Marijonų Rėmėjų skyriaus 
pirmininkui p. M. Kripui, pp. 
Kedžiams, suaukojusiems lote
rijos laimėjimus, p. Kalendie- 
nei pravedusiai loteriją, p. mo
kytojui Jucevičienei ir josios 
auklėtiniams už gražiai atliktą 
programą ir visiems kitiems 
Hartfordo lietu- iams, prisidė- 
jusiems prie parengimo darbu 
bei apsilankymu.

Netekome dviejų pavyzdingų 
lietuvių

Balandžio mėn. 4 d. staiga 
mirė lietuvis tremtinis ūkinin
kas Zigmas Kazokevičius. Prieš 
pusantrų metų Z. Kazokevičius 
atvyko į Omahą kun. J. Jasevi
čiaus rūpesčiu. Velionis buvo 
baigęs Rusijoje agronomijos 
mokslus, turėjo pavyzdingą ūkį 
Lietuvoje. Atvykęs į JAV per 
trumpą laiką įsigijo namus, au
tomobilį, be to, daug padėjo sa
vo tautiečiams, juos sušelpda
mas ir parūpindamas garanti
jas net 10-čiai šeimų.

Palaidotas bal. 17 dien. Lai
dotuvėse dalyvavo velionies se
suo iš New Yorko ir daug pa
rapijiečių. z

Taip pat balandžio mėn. mirė 
C. Balkienė, sena Omahos gy
ventoja, gera parapijos veikėja. 
Velionė paliko keturias dukte
ris ir tris sūnus. I

Jaunimas organizuojasi
Paskutiniu laiku Omahoje 

susiorganizavo jaunimo klubas, 
kuris suburs apie save tremti
nius ir čia gimusius lietuvius 
jaunuolius.

• Detroite keletas kat. 
nuolių ėmėsi inicijatyvos 
gaivinti prieš 25 metus 
veikliai dirbusią Vyčių 43 kuo
pą.

ei. POPlar 4110

GRAŽUS KAMBARYS

Cleveland, Ohio
• Mar .amynų vakarą ruošia 

L.K. Moterų draugija, sekma
dieny, balandžio mėn. 29 dien., 
naujos parapijos salėje. Vaka
ro pelnas skiriamas naujai sta
tomos bažnyčios naudai. Pra
džia 6 vai. vak. Programoje: 
meninė dalis, juokai, vaišės, šo
kiams gros Al. Neumanio or
kestras. Jėjimo mokestis — 75 
cent. Kviečiami visi gausiai 
dalyvauti.

• A. L. Tarybos Clevelando 
skyrius liepos 9 dien. ruošia 
pikniką. Piknikui vieta jau gau
ta 2295 Green Rd. Kitos drau
gijos prašomos tą dieną nieko 
neruošti, bet dalyvauti A. L. 
Tarybos piknike.

• Ponia Stonienė, šv. Jurgio 
parapijos uoli veikėja, po sun
kios vidurių operacijos, sveika
tai pagerėjus, grįžo į namus. 
Jos sūnus kapitonas grįžo iš 
Aliaskos aplankyti savo ser
gančios motinos.

• L. Tremtinių draugija su 
Am. Liet. Tarybos Clevelando 
skyriumi bendrame posėdyje 
nutarė ruošti birželio mėn. 14 
dien. masinių deportavimų j 
Sov. S-gą paminjimą.

%

jau- 
at- 

gana

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

DAvenr-'rt 6-025°
K A L P H • K R l ( H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth. N. Y.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc 

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 11 

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9293
tr

E POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

i

j EVergreen 8-5770

I Joseph Garszva 
fII
i
t

I

•>
Tel. Vlrginia 7-4499

G raborius—Baisamuotojas
231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Į

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS ?

COOPER BAR & CRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y. 

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA
:•:

i

i

J
I 
f

%

I 
i 
i

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Lafeaiuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

-$150-
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.iL
+-

Į Tel. EVergreen 7-4335 
j
[Steplien Aromiskis 
j (Armakauskas)i ii i i i i
*

Į Tel. STagg 2-5043i i
i1 Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

Graborius—BataunuotojM

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

f

Laidotuvių Direktorius

i

w.

bai patogus susisiekimas, vis* 
patogumai, nedidelė kaina. 
Kreiptis — JA 3-8617 arba 
Mrs Suluvan, 151-14 85 Dr„ Ja- 
maica.

P-
%

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

JOK. J. STUKAS, Dir.
1264 White St, Hilkide, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

ZUPP’S BAR
* MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETI VISKĄ UŽEIGA

jy -----  NEBRANGU — ir — SMAGU ------
Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KOMARO ir kitokiu rūšių

Jos. Zeidof, Jr> — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą, į stotį ir tX —. 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro
TRANSPORTATION BUREAU

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

I

Notary Pubfic

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

William J. Drake
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 VVAREHAM PI. 

JAMAVCA, N. Y.
Tel. JAmnie* 3-7722

H!' !||

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

į
SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI |
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato X 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar Y 
Užsieniu šalyse. Į

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių į 
bizniu, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto e 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Fedėralės Valdžios ir kuris \ 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, dideliu 7 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. « 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai vra daromi bile bizniuose 
naudojant si patarnavimu visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)

Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

j

PARDUODAMI NAMAI

Brooklyn 11, N. Y.111 Alnalie Street
Telefonas: EV 4-3049

. PARDUODAMI NAMAI

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street 
Tat EVergreen 7-ŠŠM

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

, Penktadienius uždaryta

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

su tuščiais
gerose vietose ir prie gero susisieki
mo.

WOODHAVEN — 2 šeimoms.
kambariu, atskiras, arti parko, atski
ra i apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesių kam
barių, geram stovy — $12.500.

John W. Anseli

Namų Tel 
NE 9-

LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New Y
Telefonai:

Ofiso Tel.
WO 2-3497

kambariais, nebrangūs.
PARDUODAMI NAMAI

IR BIZNIAIIR BIZNIAI

11
į

I

Kampinis mūrinis namas 3 šeimom 
10 kambarių, su maudynėmis ir

visose 
miesto dalyse — Brooklyne, Queens, |

Visuose yra tuščių florų, prieinama 
kaina, su mažu įnešimu, netoli stočių

Taip pat priimu ir pardavimus.

Z I N I S <
361 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
’ EVergreen 4-3487

su
garažais — $4.950.

Pardavimui turime namų

Nassau.

I
■
■
!
1

f■
I
i
1
■
Ii
jTeL Market 2-5172i

Stephen Bredes Jr.j
ADVOKATAS ?

197 Havemeyer Street į 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-»3»4

I

NEW YORK, N. Y.

RIDGEWOOD — 8 šeimoms po 5
šviesius kambarius, mūrinis, geros i
plaukos, arti parko — $14,500.

3 šeimoms, mūrinis, šviesūs kam
bariai — $10,500.

J. VASTCNAS
1608 Gatės Avė., Brooklyn, N. Y. 

Tel. GLenmore 5-7285

i

I

DAINŲ ŠVENTE IR ŠOKIAI

<

34th ST. * 8 AVĖ, 
PRADŽIA 4 VAL.

rd. NEwton 9-4464
' Estate of A. J. Valantieji!*)

VERONICA R VALANTIEJUS
Lnisaiuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Mas

Ceguž es- May6, 1951 m.
MANHATAN CENTER

EV 4-9293

SALDAINIŲ PAĖMUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS 

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami atsakymai Įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

T

Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius
426 Lafayette Street 

Newark 5, N. J.

PARDUODA NAMUS
Kai norėsite pirkti ar parduoti na
mus ar bet koki bizni, arba apdrau
sti savo nuosavybe, ar savo gyvybe, 
malonėkite kreiptis žemiau pažymė
tu antrašu, kur gausite greitą ir są. 
žiningą patarnavimą.

J. P. MAČIULIS 
REAL ESTATE * INSURANCE 

M545 851 h St.. H'nndhavMi 21, N. T.
Tel. Vlrginia 7-1896



Balandžio 27, 1951 DARBININKAS 7

PUTNAM, CONN.
vauti Mergaičių stovyklai, Put
nam, Conn.

Moksleiviams rekolekcijos

Balandžio 13, 14 ir 15 d. Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyne, 
Putnam, Conn. įvyko uždaros 
mergaitėms rekolekcijos. Jas 
surengė New Britain, Conn. 
lietuvaitės sodalietės. Rekolek
cijas gražiai, pravedė Tėvas B. 
Vaišnora, MIC. Rekolekcijas 
baigiant, mergaitės atnaujino 
krikšto įžadus.

Seimas nukeliamas
«
Naujosios Anglijos Nekalto 

Prasidėjimo Seserų Rėmėjų 
Seimas, turėjęs įvykti gegužės 
29 d., dėl įvairių priežasčių nu
keliamas į gegužės 27 d. 
mas įvyks Motiniškajam 
me, Putnam, Conn.

Ruošiamasi mergaičių 
stovyklai

Sei- 
Na-

Mergaičių stovyklai patalpos 
skubiai remontuojamos. Tuo 
būdu šiemet didesnis mergai
čių skaičius galės pasinaudoti 
lietuviškąja mergaičių stovyk
la. Mergaičių stovykla prasidės 
liepos 1 d. ir baigsis 29 d. No
rintieji prašomi kreiptis šiuo 
adresu: Rev. Sister Superior, 
Camp Immaculta, R. F. D. 2, 
Putnam, Conn.

Nekalto Prastd. Seserų 
rėmėjams

Šių metų Nekalto Prasidėji
mo Seserų Gildos seimas įvyks 
gegužės 27 dieną, paskutinį ge
gužės sekmadienį, Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyne,

Seimo tvarka: 11:00 vai. Pa
maldos, 12:30 vai. Seimo daly
vių ir svečių pietūs, 2:00 vai. 
Seimo posėdis, 4:30 vai. Meninė 
programa, 5:15 vai. Fatimos 
Marijos šventovės atlankymas 
ir palaiminimas Švč. Sakra
mentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti 
šiame seime visus Kongregaci
jos rėmėjus, Gildos narius, Gar
bės ir Amžinuosius narius. Taip 
pat visus, kurie norėtų paremti 
seserų dirbamus darbus ir jų 
įstaigas, o ypač jų laikomą lie
tuviškąją mergaičių stovyklą 
bei naujosios koplyčios statybą.

Iki malonaus pasimatymo 
seime!

N. A. Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos Centro

Valdyba

PADĖKA GERADARIAMS SKUBIAI REIKALINGI DAR 
BO IR BUTŲ GARANTU į

Parėmė seserų koplyčios 
statybą

Kun. kleb. Ig. Valančiūnas, 
Philadelphia, Pa. stambia as
meniška auka parėmė ir padarė 
kolektą savo parapijos bažny
čioje N. Pr. švč. P. Marijos Se
serų Kongregacijos statomai 
koplyčiai, Putnam, Conn.

Paskirta stovyklos vedėja

Sės. M. Felicija (Rogalsky- 
tė) daug metų buvusi Panevė
žio lietuvių gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja paskirta vado-

Patenon, N. J.
Karaliaus Mindaugo minėjimas

Š. m. balandžio mėn. 29 d. 
Patersono šv. Kazimiero Drau
gija rengia Lietuvos karaliaus 
Mindaugo krikšto 700 metų su
kaktuvių paminėjimą.

Minėjimas įvyks šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Pradžia 3 
vai. p.p. Programoje: kalbos, 
muzika, deklamacijos. įėjimas 
nemokamas.

Visos Patersono apylinkės 
lietuvių organizacijos ir pavie
niai asmenys kviečiami 
gausiausiai dalyvauti.

kuo

BROCKTON, MASS.
įvykių minėjimui. Paskutinia
me posėdyje sudaryta tam rei
kalui speciali komisija, kuriai 
pavesta susitarti su kitomis or
ganizacijomis, nustatyti minė
jimo laiką, vietą ir programą. 
Galvojama apie atsikvietimą 
iš Bostono akt. H. Kačinsko 
dramos studijos su vaidinimu 
“Kovoje už laisvę”. —as

Vykdomas Laisvės Mobiluaei-
* jos vaju*

Laisvės mobilizacinis vajus♦
Brocktone baigiamas. Balan
džio 29 d. 3 vai. p.p. Sandaros 
salėje ruošiamas pobūvis, ku
rio pelnas skiriamas trūksta
mai ALTo paskirtos Brockto- 
nui surinkti aukų sumos daliai 
padengti. Pobūvis bus tikra 
darbo užbaigimo šventė, į ku
rios programą įeina kalbos, 
dainos ir šokiai, šį pobūvį re
mia savo gėrimų ir produktų 
aukomis vietos biznieriai, o sa
lę jam nemokomai užleido 
Sandara. Jame tikriausiai bus 
sudaryta suma, kurios trūksta 
ligi $1500, reikalingų Brockto
ne surinkti Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Nors Brocktonui 
paskirtoji suma yra gana dide
lė, palygirius su kitomis kolo
nijomis, tačiau ji bus gana 
greitai sudaryta. Tai rodo vie
tos lietuvių jautrumą Lietu
vos reikalams.

New Britain. Conn.
Įvyks laimėjimų vakaras ir 

koncertas

Išvyko į karo tarnybą
■

Balandžio viduryje iškviesti į 
karo tarnybą tremtiniai J. špa- 
kevičius ir G. Kurpis, kurie į 
kariuomenę įstojo savanoriais. 
Abu priimti į aviaciją. Pažy
mėtina, kad G. Kurpis yra vie
nintelis savo tėvų sūnus. Ligi 
šiol iš mažos vietos tremtinių 
kolonijos į kariuomenę pašauk
ti jau septyni tremtiniai. Visi 
jie jaučiasi gerai.

Minės trėmimu sukaktį
Brocktono Lietuvių Taryba 

ruošiasi liūdnųjų birželio mėn.

Atitaisymas
“Darbininko” Nr. 2(29) ba

landžio 20 dienos laidoje per 
neapsižiūrėjimą įsibrovė nema
loni klaida. Prie korespondenci
jos “Iš Sąjungiečių suvažiavi
mo” vietovė pažymėta “Ne- 
wark. N. J.,’’ turėjo būti NEW 
HAVEN, Conn.”

Pasaulinio karo audra parei
kalavo milijonų nekaltų aukų. 
To išdavoje mes buvome iš
blokšti iš savo mylimos Tėvy
nės Lietuvos. Daug žmonių pa
tyrė šiurpių nelaimių, bado, 
vargo, išgąsčių ir pateko į ne
pakenčiamas gyvenimo sąly
gas. Būdami benamiai ir be 
vilties greitai grįžti, bandome 
surasti gyvenimą šiame krašte 
ir šaukiamės į brolius tautie
čius, gyvenančius užjūruose. 
kad ištiestų pagalbos ranką. 
Štai šis mūsų šauksmas pasie
kė gerb. Stepono ir Onutės Vol- 
kovičių jautrias širdis, kurie 
neatidėliodami ėmėsi gelbėti 
šaukiančius pagalbos savo tau
tiečius. '

Jūs, gerbiamieji, suteikėte 
mums medžiaginę ir moralinę 
pagalbą stovyklose Vokietijoje 
ir čia atvykus. Mes dar nesa
me tinkamai pajėgūs jums atsi
lyginti ir niekuomet nepajėgsi
me už tą visa gerą, kurį mums 
padarėte, atsilyginti. Per jūsų 
malonę buvome įjungti į pla
tesnes pažintis su tais, kurie 
prisidėjo prie šio labdaros dar
bo, būtent: gerb. pp. Lolais, 
pp. Čaplikais, pp. Jankauskais, 
pp. A. H. T. Sųuires ir F. Pet- 
ruižiais.

Taip pat mes negalime pa
miršti išreikšti nuoširdžią pa
dėką laisvo demokratiško kraš
to vyriausybei už įsileidimą j 
savo kraštą: taip pat turime 
pareikšti padėką NCWC orga-
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Markauskas. Jonas, gim. 24 - 
7. 1895 — ūkininkas.

Markauskaitė. Bronė, gim. 
24. 3. 27. Ačfresas: Resettle- 
ment Center, Schtveinfurt, Ger
many.

Kiselis, Vladas, gim. 1912 m. 
Adresas: Beauforst s. Doran, 
Savoie. France.

Kalvaitis, Karolis, gim. 1906. 
11. 19 d. — batsiuvys. Adresas: 
14 b Marbach b. Villingen 106, 
Germany.

Behrendt, Walter gim. 8.8. 
1923 — monteris (klaipėdie
tis): Behrendt Hidegarda gim. 
29.8.1923—siuvėja. Behrendt 
Maria-Luise gim. 11.6.44. Adre
sas: D. P. Lager Kufstein. Ti- 
rol, Austria.

Selmistraitienė - Laknerienė. 
Olga, gim. 1906. 6. 24 — siuvė
ja: Selmistraitytė - Laknerytė. 
Alisa, gim. 1932. 3. 19. Adre
sas: IRO Resettlement Center, 
Schvveinfurt Main. Germany.

SO 8-4476
LIEPOS ŽIEDAI CHARLES SPORTSWEAR

r-

Re*. SO 8-3729

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S —
Insured and Bonded

Local & Long Distance Moving

326-328 W. Broaduay
SO. BOSTON. MASS. '

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. BROADVVAY 
South Boston. Mas*.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniai

Vakarai* nuo 7 iki 9-tai
Šeštadieniai* nuo 2 iki 8-tai

M’. J. CHISHOLM
GRABORll S

"Asmeniškas Patarnavimas"
331 SMITU ST.

PROVIDENCE, K. I.

Telephone.

OFISO: DEXTER 1952
Namu: PI. 6236

I i i

Dr.J.L. Pasakomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
477 W. BROADHAY

So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

SO 8-2712

nizacijai už rūpestingą mūsų 
sutikimą šiame krašte.

Visiems paminėtiesiems ir 
nepaminėtiems, bet mums pa- 
dėjusiems, tariame nuošir
džiausią lietuvišką ačiū.

J. Petriužys ir
J. P. Plikšniai.

KRAUS
THE JEYVELER r

Liepos Žiedų arbata 
gerai nuo persišal
dymų. ji suteikia 
prakaitavimą ir pa
stiprinimą. Taipgi 
sakoma, gelbstanti 
nuo inkstų (kid- 

neys) ir pūslės ligų. Liepos Žie
dai yra gerai ir nuo kosulio, 
paeinančio nuo šalčio ir gerklės 
nesmagumų ir užkimimo. Lie
pos Žiedai, pašutinus gerai dėti 
ant skaudulių, ir skaudančių 
sutinimų, žaizdų ir vočių. Lie
pos Žiedai turėtų būti visų na-1 
muose kaipo naminė gyduole. 
Liepos Žiedų svaras $2.50 pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

I

Automatic Lanndrv
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.

Sav. K. Krasnakevičius,
515 Hashington St.,

Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SO 8-0948

Res. 37 Oriole Street

VVEST RONBURY. MASS.
Tel. PA 7-1233-VV

Tel. A V 2-4026
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J. REPSHIS. M. D
LIETE VIS GYDYTOJAS

495 Columbia Roa<l 
arti Uphanis Corner 

DORCHESTER, MASS.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8
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'•i396 W. BROADWAY
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.
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S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL IIOME

254 W. BROADHAY 
South Bo*ton. Mas*.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
luiidotuviu Direktorių* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas diena ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai.
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484
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Dr. J. C. Seymour
•/

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir chirurgas 

Naudoja vėliausi. X-Ray aparatu 
Pritaiko akinius

Funeral Home
AMBULANCE SERVICE 

Mes esame dėkingi už jūsų 
biznį

512 Chartiers Avenue 
McKees Rocks, Pa.

•r + + + t t
* t *>
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534 E. BROADH AY 
South Boston, Mas*.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

1816 Carson Street 
Pittsburgh 3, Pa.
EVergiade 4850 i t C K. P1KIEL
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GENERAL INSURANCE NOTARY PUBLIC^ I
MARRIAGE LINCENSES AUTO LICENSES^ Į

Business Broker

C A S P E R
FUNERAL HOME j

187 DOR( HESTER STREET
South Boston. Ma**.Joseph W. Casperj l i i i i i i

•KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius ir

Baisamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3960

FUNERAL

ir
LITHUANIAN RADIO HOl R

J. CORONIS & SON
FURNITURE CO

NASHUA, N. H.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

WE SPECIALIZE IN TAVERNS

121 So. 22nd St. Pittsburgh 3. Pa
S. S., PITTSBGURGH, PA.

Phone EVergiade 1-2300

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
■ • Nuo 11 iki 12 vai. vidudienį.

WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM. MASS.

7

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

V. Y AKAVONIS
Laidotuvių Direktorius 

Baisamuotojas 
Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

VYTAI TAS YAKAVONIS j

HOME I
741 NO. MAIN STRF.ET

Brockton. Mas*.

T“

ZALETSKAS j
FUNERAL HOME Į

564 EAST BROADH AY
South Boston, Mass. •

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas | 
Graboriai ir Balsanmotojai 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC 

Tel. SO 8-0815 
SOuth Boston 8-2609

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

366 West Broadway Sout Boston 27, Mass.
Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449

Sekmadienį, balandžio mėn. 
29 d., šv. Andriejaus parapijoje 
vyksta du svarbūs parengimai. 
Parapijos salėje 4 vai. p.p. šv. 
Rožančiaus draugija ruošia lai- ..
mėjimų vakarą. Vakaro pelnas P^ARL ST.,
skiriamas Šv. P. M. N. Prasi
dėjimo Vargdienių seselių Put
nam, Conn. naujai statomos 
koplyčios fondui.

Lietuvių salėje, Park St. 354, 
7 vai. 30 min. vakare Šv. Ceci
lijos choras, vadovaujamas 
prof. V. Marijošiaus, ruošia 
koncertą. Visi kviečiami paren
gimuose dalyvauti.

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas šutau pvmas

DELLA E. JAKUBS

Pristatom geriausj toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.
Tel. Dedham 1304-V7

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

•-+++++4-I-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pristatome Aly ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

Į Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms *
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. +
Šaukite: +

BORIS BEVERAVE CO. |
J. ARLAUSKAS, Savininkas |

t 220 E Street Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. *
+ į' +++4-, i-4 ++^-+<+++++++++4 7 -W +++4 +♦+♦++++++++%

Staigi mirtis
Balandžio 20 dien., betaisy

damas savo namo stoge langą, 
staiga mirė Ant. Masulionis, 
65 metų amžiaus. Velionis buvo 
nevedęs, turėjo dvi seseris New 
Britain, Conn. M. Jokubinienę 
ir M. Jeseliūnienę. Palaidotas 
iš šv. Andriejaus bažnyčios šv. 
P. Marijos kapinėse. Tebūnie 
Gerasis Dievas gailestingas jo 
vėlei.

MUtlOLIS

. Į

INSURANCE 
and

REAL ESTATE 
6606 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

LITHUANIAN FUNERAL HOME
(Jakubauskienė—Laisniuota Laidotuvių Direktorė)

Visiems lietuviams norintiems mūsų 
kambarius leidžiame naudoti dykai

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsite teisingą 
patarnavimą. Simpatiškas, mandagus, greitas ir geresnis už 
kitų patarnavimas. Vežimai ligonių pervežimui j ir iš ligonbu- 
čių. Kainos sąžiningiausos; žemiausia kaina už palaidojimą, su
lig jūsų pasirinkimo. Telefonuokit:
6621 EDNA AVENUE CLEVELAND, OHIO

, ENdicott 1763

P. J. KERŠIS i!
B

I 
I
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VI AIT T !
FUNERAL HOME j

ii i i
i 
i

609 Society for Savings BIdg., Ofiso TeL MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bet kurioje miesto dalyje ar pa-'

j.. šaliniuose miesteliuose kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią*.* 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos (insurance) reikaluose gausit.;ii 

geriausiį patarnavimą. "

I Sutaisau paskolas dėl pirmo mortgičio. 
Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.

Kada gaisras sugadina ar apdegina tamstų namą ar forničius. IĮ 
dėl pilno .jų apkainavimo kreipkitės telefonu ar asmeniškai.

30 F.MF.RSON AVĖ.
Brockton, Mass.

EIHVARD J. WAITT
(M ai tek fina*) 

laidotuvių Direktorius ir 
Baisamuotojas

Patarnavimas Diena ir Naktį. . 
Koplyčia šermenims dykai. I

Tel. Brockton 3368 |

| Atvykęs į South Side — 
J { Visuomet atsilankykite į
fI
I1

FLORENT RODGERS CAFE
136 South 21 st Street Pittsburgh 3, Pa.
Malonesnės vietos niekur nėra. Turime lengvų 

užkandžių ir visokių gėrimų.

A. L VEYSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

LAISNH OTAS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIl S

į) Nauja moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi i mus
M turėsite mandagu ir sąžiningą patarnavimą

u 2128 Carson Street S.S., Pittsburgh. Pa.
Tel. IiEmlock 1-02036 4

I
i

HOME j
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VAITKUS
FUNERAL

197 VVEBSTF.R AVĖ.
Cambridge. Mass.

PRANAS YVAITKUS
Ijiidotuviu Direktorius ir

Baisamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas diena ir nakti.4 
Nauja moderniška koplyčia šer- | 
menims dykai. Aptarnauja Cam-į 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikalo šaukite: Tel. TR 6-6134

I I i i*



Balandžio 27, 1951DARBININKAS
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LOJALUMO DIENA NEVV 
YORKE

Šiuo metu ameriikečių tauta 
vadovauja kovai prieš bolše
vikiškąją tiraniją už visų tautų 
išlaisvinimą. Šiandien pasaulis 
neabejoja, kad tik sutriuškinus 
komunizmą kelsis mažosios 
Rytų Europos tautos laisvam 
gyvenimui. Lojalumo paradas 
New Yorke yra viena išraiška 
šios amerikiečių tautos laisvės 
kovos. Todėl lojalumo parade 
šiais metais turime kuo gau
siausiai dalyvauti. Organizato
riai yra paruošę originalius pla
katus, dekoracijas, transparan
tus ir kt.

Visos New Yorko lietuviškos 
organizacijos yra morališkai į- 
pareigojamos kuo gausiausiai 
dalyvauti — nuo skautukų ir 
angelaičių iki pensininkų ir na
mų savininkų.

Lojalumo paradui rengti ko
mitetas prašo lietuvius pavie
nius ir organizacijas susirinkti 
1:00 vai. E. 9th St., j rytus nuo 
Madison Avė., kur matysis iš 
tolo lietuviškos vėliavos. Mote
rys ir mergaitės prašomos da
lyvauti tautiniais rūbais.

Lietuviai savo gausiu dalyva
vimu atsversime “laisviečių” 
nepagrįstą norą tariamai lietu
vius atstovauti gegužės pirmo
sios “progresyviųjų” parade.

Gen. MacArthuras vėl 
New Yorke

šeštadieny New Yorko mies
to lojalumo parade dalyvaus 
gen. MacArthuras ir priims pa
radą.

N. Bertašiūtė gavo stipendiją
Prieš N. Metus į New Yorką 

iš tremties atvykusi Nijolė Ber
tašiūtė gavo NCWC stipendiją 
visam mokslo terminui studi
juoti St. Mary of the Wood ko
legijoje, Indianos valstybėje.

N. Bertašiūtė yra buv. “Lie
tūkio” direktoriaus J. Berta- 
šiaus duktė, į Ameriką atvyku
si dainininkės R. Mainelytės 
darbo ir buto garantija.

R. Mainelytė dainuos literatū
ros vakare

šį sekmadienį, balandžio mėn.
29 d.. Piliečių Klubo salėje į- 
vyksiančiame literatūros ir 
dainų vakare dalyvaus Rožė 
Mainelytė. Dainininkė dirba 
NCWC įstaigoje Nevv Yorke, o 
laisvalaikiu mokosi dainavimo 
pas žymų Nevv Yorko dainavi
mo profesorių.

Organizuoja “Sietyną”
Alg. Kačanauskas. buvęs 

Wiurzburgo “Sietyno” organi
zatorius ir vadovas, ir Brook
lyne jau pradėjo kurti panašų 
meno ansambį. Norima suburti 
apie 50 asmenų. Rudeniop nu
matomas pirmasis pasirody
mas. Brooklyne jau turi suor
ganizavęs 7 asmenų orkestrą, 
ateityje ketindamas išplėsti jį 
į kamerinį. Harrisone jis jau 
pradėjo kurti bažnytinį chorą.

30 metu J. Ginkaus saldainiu
“palociui"

Juozo Ginkaus saldainių 
krautuvė ir svetainė, kurioje 
mėgsta rinktis tiek senieji, tiek 
naujieji lietuviai, pereitą savai
tę sukako 30 metų, kai veikia 
toje- pačioje vietoje — 495 
Grand St. Prieš tai J. Cinkus 
499 Grand st. turėjo foto studi
ją

Fl. Korsakaitė dainavo operų 
ištraukas

Florencija Korsakaitė, kuri 
jau ilgesnis laikas, kai iš Los 
Angeles, Cal., atvykusi Nevv 
Yorkan dainuoja vietos ir arti
mesniųjų kolonijų lietuviams, 
šalia koncertų, lavina savo bal
są ir operoje. Ji yra Hunter 
College operos studijos narė ir 
dayvauja tos studijos operų iš
traukų pastatymuose.

Pereitą sekmadienį, balan
džio mėn. 22 d., ji dalyvavo G. 
Verdi operos “Aida” 1 akto 2 
scenoje ir 2 akto 1 scenoje. Flo
rencijos Korsakaitės didelis ir 
išlavintas balsas bei gera vai
dyba ją visa galva aukščiau 
stato už to viso kolektyvo da
lyvius. Publikoje, be amerikie
čių, buvo ir lietuvių.

Parengimas pirmai 
komunijai

Gegužės mėn. 6 d. Apreiški
mo par. įvyks vaikų Pirmoji 
Komunija. Vaikučiai rengiami 
ir lietuviškai kiekvieną šešta
dienį 10 vai. ir sekmadienį po 
9 vai. mišių. Vaikų branduolį 
sudaro Apreiškimo par. šešta
dieninė lituanistikos mokykla, 
nors taip pat yra ir tokių, ku
rie mokyklos dar visiškai ne
lanko.

Parengimo darbą veda kun. 
Pakalniškis.

Minės Motinos dieną

Gegužės mėn. 13 d. Apreiš
kimo par. salėje įvyksta Moti
nos Dienos minėjimas, kurį 
ruošia Nevv Yorko skautai ir 
ateitininkai. Programoje bus 
melodeklamacijos, taip pat nu
matyta statyti ir E. Putvytės 
paruošta 2 vaizdų veikalėlis 
“Partizano motina.”

Mūsų inžinieriai įsigyja namus

Netoliese savo brolio A. Ma
čiūno, Levitovvn, L. I.. N. Y., 
šiomis dienomis ir inž. Visval
das Mačiūnas užpirko namą. 
Jiedu dirba savo specialybės 
darbą vienoje New Yorko 
stambioje projekte vimo firmo
je, kur darbuojasi inžinieriai: 
Garunkštis. Leveckas. Čerkeliū- 
nas, Butkus ir kt.

Liet. Žurnalistu S-gos Nevv 

Yorko skyriaus valdyba pasku
tiniame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas — 
Sim. Urbonas, vicepirmininkai 

.— Pr. Naujokaitis ir J. Petrė- 
nas. sekret. — Alg. šalčius. Po
sėdyje buvo nustatytos veikimo 
gairės.

Susiorganizavo studentai

Liet. Stud. Sąjungos N. Yor
ko skyriaus steigiamasis susi
rinkimas įvyko balandžio 22 d. 
Brooklyne. Dalyvavo didesnė 
dalis studijuojančių studentų. J 
valdybą išrinkti Elv. Apanavi- 
čiūtė. Alg. Kepalas ir Alg. šal
čius.

Pavykusi tretininkų arbatėlė

Sekmadienį balandžio 22 d., 
4 vai. p. p. Apreiškimo parapi
jos Šv. Pranciškaus tretininkai 
surengė arbatėlę lietuvių Pran
ciškonų naudai.

Arbatėlę paįvairino kalbo
mis kun. A. Račkauskas, papa
sakodamas savo įspūdžius iš 
Šv. Pranciškaus šventovių Ita
lijoj. o tėvas Viktoras Gidžiū
nas apie pranciškonų įsikūrimą 
Brooklyne. Arbatėlėje dalyvavo 
daugiau kaip 60 asmenų.

Pavyko laimėjimų vakaras

Pereitą sekmadienį Angelų 
Karalienės parapijos salėje 24- 
ji Moterų Sąjungos kuopa tu
rėjo laimėjimų vakarą, kuris 
davė gražaus pelno.

Tikimasi, kad gerai pavyks ir 
Gyvojo Rožančiaus draugijos 
laimėjimų vakaras, kuris įvyks 
sekantį sekmadienį bal. 29 d. 5 
vai. vakare.

JPereitą sekmadienį Angelų 
Karalienės parapijos salėje bu
vo rodoma labai graži spalvota 
filmą apie Mergelės Marijos ap
sireiškimus Fatimoje.

— Jau baigta atnaujinti An
gelų Karalienės parapijos salė, 
kuri dabar tikrai puikiai atro
do.

Svarbu teisininkams

Nevv Yorko Lietuvių Teisi
ninkų Draugijos susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gegužės mėn. 
5 dien., 6 vai. vakare, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
Adv. Stepas Bredis, jr. skaitys 
paskaitą apie Nevv Yorko vals
tybės teismus. Visi lietuviai 
teisininkai kviečiami dalyvauti.

Dr. J. Pajaujis kviečiamas 
pasilikti Aliaskoje

Dr. J. Pajaujis, prieš metus 
iš Brooklyno išvykęs į Alias
kos (Fairbanks) universitetą 
dėstyti, sėkmingai pabaigė 
mokslo metus ir gava pasiūly
mą padidintu atlyginimu pasi
likti ir antruosius metus.

Tuo tarpu dar nežinia, ar 
dr. J. Pajaujis sutartį pratęs, 
ar sugrįš į Brooklyną, kur gy
vena jo šeima.

O. V alaitienė lankėsi 
VVashingtone

Visuomenės veikėja ir uoli 
BALFo talkininkė Ona Valai
tienė visą savaitę laiko praleido 
VVashingtone, kur jai teko ma
tyti ir gen. MacArthuro para
dą. Ji pasakoja, kad didžiausia 
šiuo metu VVashingtono aktua
lija buvo VVashington Post 
dienraštyje tilpusi karikatūra, 
kurioje Trumanas vaizduoja
mas uždarytas įstiklinę dėžę ir 
rodomas muziejuje. Lankytojai 
žiūrinėja ir stebėdamiesi viens 
kito klausia: “Ar tai šitas, ku
ris neklausė MacArthuro kal
bos?”.

Lietuvės tarptautinėje studentų 
programoje

Pereitą ketvirtadienį Nevv 
Yorko Universiteto Foreign 
Students Center universiteto 
patalpose surengė tarptautinę 
meninę programą, kurioje pa
sirodė įvairių tautybių studen
tai.

Lietuves atstovavo stud. Bar- 
tuškaitės vedama šokių grupė, 
kuri tautiniais drabužiais pa
šoko lenciūgėlį ir Blezdingėlę. 
Akordeonu šokiams akompa
navo Rūta Žukauskaitė.

Literatūros ir dainų vakaras

Rengėjai pakartotinai prašo 
parnešti, kad balandžio mėn. 29 
d. Piliečių Klubo salėje Brook
lyne įvyksta literatūros ir mu
zikos vakaras, kurio progra
moje dalyvauja abudu Brook
lyno kvartetai. Rožė Mainelytė 
ir M. Nainytė - Dobužinskienė, 
Stp. Zobarskas, Vilius Bražėnas 
ir L. Žitkus.

Pradžia 4 vai. popiet.

MV susirinkimas

Moterų Vienybė gegužės 
mėn. 1 d. renkasi savo mėnesi
nio posėdžio Damkuvienės na
muose. Pradžia 8 vai. ?

V. J. Atsimainymo parapijos choras vaidins 2 veiksmų linusmą operetę is ik MALŪNININKAS’. Po vaidi
nimo bus koncertas. Parengimas įvyks šeštadienį, gegužės 5 d., parapijos salėje, 64-25 Perry Avė. Maspeth, L. I., N. Y. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Po vaidinimo ir koncerto bus šokiai, grojant moderniškam orkestrui. Bilietas tiktai $1.00. Maloniai kviečia 
visus atsilankyti V. J. Atsimainymo parapijos choras.

SVEIKINA MNSGR.
M. P. JURĄ

Balandžio 23 d. mūsų laik
raščio redakcija gavo iš Romos 
telegramą, kurioje vysk. P. Bu- 
čys, vysk. V. Padolskis, T. Jus
tinas Vaškys, Mnsgr. L. Tulaba 
ir visa Šv. Kazimiero kolegija 
sveikina spaudos apaštalą — 
naują Mnsgr. M. P. Jurą.

Rodys Šv. Metų kelionės 
paveikslus

So. Bostono Tėvų Marijonų 
Rėmėjų skyrius ruošia progra
mą šv. Petro parapijos salėje, 
sekm. bal. 29 d., 3 vai. po piet. 
Pelnas skiriamas Tėvų Marijo
nų kolegijai, Thompson, 
Conn.

Programą išpildys kun. Jo
nas Bernatonis iš Haverhill, 
Mass., kuris rodys paveikslus iš 
Šv. Metų kelionės. Paveikslai 
spalvuoti ir bus matoma gra
žūs vaizdai iš Fatimos, Liurdo, 
Romos, Kristaus Kančios vaidi
nimo Vokietijoje, ir kitų Euro
pos šventovių.

Programos rengėjai, Tėvų 
Marijonų rėmėjai, maloniai vi
sus kviečia dalyvauti.

Iš LDS 1-mos kuopos veiklos

Praeitą sekmadienį, balan
džio 22 d., 2 vai. po pietų. Šv. 
Petro parapijos mokyklos pa
talpose įvyko LDS 1-mos kuo
pos susirinkimas, kurį atidarė 
kuopos pirmininkas V. Staku- 
tis. Maldą atkalbėjo kuopos 
dvasios vadas kleb. kun. Pr. 
Virmauskas. Buvo pasikalbėta 
dėl “Darbininko” likimo. Nu
tarta įgalioti kuopos valdybą 
parinkti penkius atstovus į 
LDS metinį seimą, įvykstantį 
š. m. birželio mėn. Waterbury. 
Conn., ir kartu su vietiniu Fe
deracijos skyriumi prisidėti 
prie socialinių enciklikų minė
jimo.

Federacijos atstovų pasita
rimas

Sekmadienį, balandžio 29 d.
3 vai. po pietų įvyksta parapi
jos mokyklos patalpose Fede
racijos atstovų pasitarimas.

“Kūry bos priedas” bus 
kas savaitė

“Kūrybos priedas” iki šiol 
prie “Darbininko” pasirodė kas 
dvi savaitės. Dabar, persitvar
kius laikraščiui, “Kūrybos prie
das" eis kas savaite antradie
niais.

Paskyrė dovanas

Sekmadienį, balandžio 22 d., 
įvykusiame So. Bostono Lietu
vių Piliečių Naujoje Auditorijo
je metiniame laikraščio “Dar
bininkas” šeimyniškame subu
vime — “Šurum-Burum” buvo 
paskirtos dovanos, kurios teko: 
1-moji dovana Wm. Garby, 246 
lst St., Elizabeth, N. J.; 2-roji 
— B. Paulius, Route 2, Oxford, 
Mich., 3-čioji — Pamela Sauer, 
69 Madison Head, Conn.; 4-toji 
R. Sanda. 33 Pearl St., Dor
chester, Mass.; 5-toji — J. Ra
manauskas, 141 Park St., Bris- 
tol, Conn.

Išvardintieji asmens, ku
riems teko dovanos, gali jas 
atsiimti, pristatę atitinkamus į- 
rodymus “Darbininko” raštinė
je 366 W. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Apie šv. T. Morų per radio

Sekmadienį balandžio 29 d. 
5:30 vai. po pietų per radio 
sto WMEX—1510 bus perduo
damas aprašymas apie didįjį 
Anglijos kanclerį Thomas Mo
rus, kuris mirė kankinio mirti
mi, nužudytas karaliaus Hen
riko VIII įsakymu.

Inž. dr. J. Gimbutas grįžo 
į Bostoną

Inž. dr. J. Gimbutas, kuris 
dirba vienoje didelėje Bostono 
uosto statybos įmonėje, tos į- 
monės buvo deleguotas ir da
lyvavo kaip statybos vykdymo 
prižiūrėtojas, statant Nevv Yor

ke krantinę ir sandėlį.
Keletą mėnesių užtrukęs prie 

savo darbo, pereitą savaitę jį 
užbaigė ir sugrįžo į Bostoną.

Pirmasis pavasario piknikas

L.R.K.S. Amerikoje 94. jau
nimo, kuopa, kaip ir kiekvie
nais metais, taip ir šįmet ruošia 
pavasarinį išvažiavimą - pikni
ką. Išvažiavimo globėju mielai 
sutiko būti adv. Jonas Griga
lius. Pikniko vyriausi šeiminin
kai apsiėmė būti Antonina Šid
lauskienė ir Dr. Juozas Anta
nėlis. Jie žada ne tik svečius 
valgydinti ir vaišinti, bet ir pa
linksminti padainuodami keletą 
liaudies dainelių. Piknikas į- 
vyks š. m. birželio 3 d. “Romu- f
vos” parke, Brockton-Montel-
lo. Gros visiems gerai žinomas 
Bostono lietuvių Al. Stevens 
orkestras. Tad visi kviečiami 
j retą išvažiavimą. S. J.

Bostono rašytoju klubas

gegužės mėn. 5 d., šeštadienį, 
įprastu laiku vakare Intema- 
tionalinio instituto patalpose 
turi savo eilinį susirinkimą. Vi
si klubo nariai kviečiami daly
vauti.

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS:

Ancevičiūtė - Mincevičienė, 
Ona, iš Mikniškių km., Ruda
minos par., Seinų ap., ir sūnus 
Mincevičius, Vincas.

BaJsaitytė-Jurgaitienė, Agie, 
ir vyras Jurgaitis, Jonas, gyve
nę Waukegan, III., ir jos sesuo 
Balsytė, Ona.

Baltrušaitytės, Gertrūda ir 
Ona, iš Meištų km., Bublelių 
vi., Šakių ap.

Beliauskas. Antanas, Juozas 
ir Konstantinas, iš Kiškelio km. 
Alytaus ap.

Bolevičius (Bolys), Dominic, 
jo tėvas kilęs iš Merkinės.

Cigelis, Juozas, atvykęs iš 
Alytaus.

čulkys, Jurgis, iš Stankaičių 
km., Klaipėdos ap.

Drasutis, Stasys ir jo brolis 
iš Ubagiškių km., Grušlaukės 
par., Darbėnų vL, Kretingos 
ap.

Ginčauskaitės - Miniotienės, 
Pranciškos, ir Minioto, Juozo, 
dukterys Miniotaitės prašomos 
atsiliepti. Motina kilusi iš Šila
lės parap., Tauragės ap.

Giržudas.
Juška, Feliksas ir Vincentas, 

iš Sedos vi., Domenų km., Ma
žeikių ap.

Kahiževičius, Aleksas ir Jo
nas, iš Domeikiemio km., Aly
taus ap.

Majauskas, Antanas, Felik
sas, Ivanizas ir Juozas.

Mažeikienė - Seskutė, Mag
dalena. iš Pikelionių km., Stak
liškių par., ir vyras Mažeika, 
Kazys, iš Padreskiu km.

Meškauskas, Jonas, iš Kuk
tiškių m., Utenos ap.

Raslanas, Stasys, iš Pavuo- 
lių km., Utenos vi.

Rupkus, Eduardas, iš Peluo- 
džių km., Pašvitiryo vi., Šiaulių 
ap.

Rupkus, Karolis, iš Peluodzių 
km., Pašvitinio vi., Šiaulių ap.

Ruškytė, Ona, iš Mauručių 
km.. Veiverių vi., Marijampo
lės ap.

Sekevičius, iš Mauručių km., 
Veiverių vi.. Marijampolės ap. 
Sendzikas, Juozas, iš Veiverių 
par.

Svencickas, Vladislovas, iš 
Vilniaus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
Nevv York 24, N. Y.

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPE

Š. M. BALANDŽIO 29 D.
APREIŠKIMO PARAP. ŠALME 

Havemeyer ir No. 5th Str. Brooklyn, N. Y.
5 vai. po pietų 

“AMERIKA PIRTYJE”
Režisuoja dramos aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 

Dekoraciojs 'dail. ČESLOVO JANUSO 
Po vaidinimo šokiai, grojant muz. Alg. Kačanausko orkestrui. 

Taip pat ir geras bufetas.
Bilietų kainos $1:75 ir $1.50. šokiams tik $1.00
Bilietai iš anksto gaunami: J. Ginkaus saldainių krautuvėje, 495

Grand Str., Gabijoje. 340 Union avė. ir vaidinimo dieną prie kasos.
Pradžia punktuliai. Vietos numeruotos.

g
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GERB. TAMSTA,
Antrą Gegužės mėnesio 

sekmadienį visas kultūringas 
pasaulis švenčia Motinos 
Dieną. Ta proga kiekvienas 
stengiasi pareikšti savo mo
tinoms dėkingumą įteikda
mas gėlių bei dovanų, bet 
jaučiame kartu, kad visa tai 
yra tik menki mūsų padėkos 
ženklai,o daugelis ir to nega
lėsime padaryti, nes vienų 
motinos jau bus iškeliavusios 
amžinybėn, o kitų atskirtos 
paties gyvenimo, gal toli, gal 
Lietuvoj, kur nei paprastu 
laiškeliu neįmanoma pasiek
ti.

Kai šiuo būdu nevisi gali
me motinas pagerbti, yra ki
tas kelias, tai malda, kuria? 
galime padėti savo mirų- ® 
sioms motinoms ir paprašyti; 
gyvosioms Dievo palaimos. i;

Nevisi esame atskirti nuo i 
saov motinų, bet nuo visų f 
yra atplėšta mūsų motina? 
Tėvynė Lietuva, kuri yra® 
šiandien kankinama kaip ir® 
jos Lietuvą Motina.

Mes patys esam silpni, o | 
galingiesiems nerūpim. MaJ-t 
daukime Galybių Viešpatį, | 
kad Jis išvaduotų Lietuvą iš s 
vergijos pančių, tai mūsų? 
šventa pareiga.

Šiomis intencijomis ir yra| 
laikoma Tėvų Pranciškonų Z 
vienuolyne Greene, Maine iš- f 
kilminga novena, kuri prasi-| 
dės Šv. Mišiomis. Per visą? 
noveną rytais bus laikomos® 
Šv. Mišios, o vakarais pa-® 
maldos už visus novenos da-| 
lyvius aukščiau minėtomis *

| 
g

© intencijomis.

I
 Nuoširdžiai sveikindami 
linkime Dievo palaimos.

Tėvų Pranciškonų vardu
T. Petras Baniūnas, O.F.M. •

Vienuolyno Viršininkas
KVIEČIAMAS GYDYTOJŲ 

PASITARIMAS
Sekmadienį, gegužė*. 6 d.. 12

v. (tuoj po pamaldų) Apreiški
mo parapijos mokyklos salėje 
(North 5th St., Brooklyn 11,
N. Y.) arba vienoj iš klasių į- 
vyks tremtinių gydytojų pasi
tarimas Lietuvių Gydytojų 
Draugijos New Yorke steigimo 
reikalu. Kviečiami dalyvauti vi
si Nevv Yorko ir aplinkinių 
miestų bei valstybių gydytojai.

Iniciatorių grupės vardu,
Dr. V. Tercijonas


