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Tikrasis priešas - Sovietai
Tolimesni Marshallio pareiškimai Senato komisijai
VVashingtonas. — Tęsda

mas savo Tol. Rytų ir Korėjos 
karo klausimais pareiškimus, 
Senato komisijai gynybos sekr. 
G. Marshallis pakartojo' savo 
nuomonę, kad Kinijos oriniai 
puolimai sukeltų naujo pasau
linio karo pavojų, kuriam JAV 
nesančios pasiruošusios. Dėl 
to jis patarė laikytis ligšiolinės 
taktikos, kuri pareikalausianti 
mažiausia žmonių aukų ir ma
žiausia sudaro pavojaus, kad 
Sovietai įsikiš.

Gindamas vyriausybės poli
tiką ir atremdamas gen. Mac- 
Arthuro priekaištą, kad vy
riausybė neturinti aiškios Azi
jos politikos linijos, Marshallis 
perskaitė prez. Trumano laišką 
MacArthurui, kuriame buvo 
nurodyta, jog didžiausią pavo
jų sudaro Sovietai ir kad Ko
rėjos karo išplėtimas į kovą į- 
trauktų Japoniją ir Europą. 
Tame pat laiške buvo nurody
ta, jog veiksmai Korėjoj pri
valo išlaikyti vienybę Jungt. 
Tautose, nes JAV būtinai rei
kalinga sąjungininkų, jei So
vietai pultų.

Sovietų įsikišimo galimybę, 
jei būtų puolama Kinija, Mar
shallis rėmė Sovietų ir komu
nistinės Kinijos savitarpinės 
pagalbos sutartimi. Ir, jo nuo
mone, Sovietai kinams į pagal
bą ateitų, nes kitu atveju blo
gas įspūdis susidarytų ir kitų 
jų satelitų tarpe. Kartu gyny
bos sekretorius pažymėjo, jog 
ir šiuo metu tikrasis JAV prie
šas Korėjoje yra Sovietai. Jie 
teikia kinams pagalbą, be ku
rios šie iš viso negalėtų ka
riauti.

REIKALE SAVO INTERESUS
ANGLAI GINS IR JĖGA

Sovietai stengiasi išstumti anglus iš Irano
Londonas. — Nepriklauso

mas anglų laikraštis “Econo- 
mist” paskelbė, jog Anglija y- 
ra pasiryžusi savo interesus I- 
rane ginti ir jėga. Naftos kon
cesijos Irane Anglijai, Atlanto 
pakto sąjungai ir pačiam Ira- 
nui yra tokios didelės svar
bos, kad Anglija esanti pasi
ryžusi šiuo atveju, reikalui e- 
sant, imtis pačių rimčiausių 
priemonių. Visam kabinetui 
pritariant, užs. reik, ministeris 
esąs paruošęs į paskutiniąją I- 
rano notą atsakymą, kuriame 
nurodoma, kad jei Teherano ■ 
vyriausybė bandytų perimti 
naftos laukų įrengimus arba 
Abadano rafinerijas, anglai 
tam pasipriešintų jėga. Nota 
Iranui būsianti pasiųsta arti
miausiu laiku.

Anglų šaltiniai taip pat pra
neša, jog Sovietai deda visas 
pastangas, kad tik Anglija pa
galiau netektų Irane 
naftos koncesijų. Jie šio
mis dienomis pasiūlė Iranui

Palietęs Europos klausimą, 
Marshallis pažymėjo, jog turi
momis žiniomis Sovietai toly
džio stiprina Europoje savo ka
ro pajėgas ir gali bet kuriuo 
momentu pradėti puolimą. Dėl
to JAV ir jų sąjungininkai tu
ri ginkluotis ir ruoštis galimą 
agresiją atremti. Bet jis kartu 
leido suprasti, kad sąjunginin
kai daugiau pajėgų pasiųs ir į 
Korėją, nors tolimesni šiuo 
klausimu pareiškimai nežino
mi, nes juos cenzoriai išbrau-1* 
kė. Manoma, jog šiuo metu Ko-

POPOVĄ NENORI DISKUTUOTI 
POLITBIŪRO SUDĖTĮ

Lenkė giriasi, kad daug

Lake Success. — Susirinko 
posėdžių Jungt. Tautų moterų 
teisių komisija. Jos penkiolika 
narių atstovauja viso pasaulio 
moteris.

Komisijos diskusijose iškilo 
tie patys nesutarimai tarp Ry
tų ir Vakarų, kurie lydi ir vi
sus Jungt. Tautų darbus. So
vietų atstovė Popovą, kuri per- 
nais metais šios komisijos po
sėdžius boikotavo, šiais me
tais atvyko, bet tik varyti bol
ševikinės propogandos ir ban
dyti pašalinti nacionalistinės 
Kinijos delegatę, kas jai ir šiuo 
kartu nepavyko. Popovą komi
siją įtikinėjo, kad tik Sovie
tuose moteris turi reikiamas 
teises ir yra pilnai politiniuose 
organuose atstovaujama. Bet 
kai buvo paklausta, kodėl ko
munistų partijai tiek mažai 
moterų priklauso ir kiek mote- 

technišką pagalbą nacionali
zuotai naftos pramonei tvar
kyti, kartu nurodydami, jog 
ta pagalba būsianti teikiama 
tik tuo atveju, jei bus atšauk
ti visi anglų ekspertai ir atsi
sakyta nuo anglų naftos ben
drovės techninių priemonių.

. ŽIEMKENČIŲ DERLIUS BUS 
• MAŽESNIS

Numatoma sustabdyti 
eksportą

Washingtonas.— JAV žemės 
ūkio valdyba paskelbė, jog 
žiemkenčių šiųmetinis derlius 
bus apie ketvirtadaliu mažes
nis, negu buvo anksčiau ap
skaičiuota, nes jam pakenkę 
sausros ir įvairūs vabzdžiai. 
Valdybos nuomone, dėl to tek
sią sumažinti eksportą. Gruo
džio mėn. laukiamas derlius 
buvo vertinamas 899.000.000 
bušelių, o dabar tik 682.196.- 
000 bušelių. 

rėjoj yra 350.000 JAV kariuo
menės ir 30.000 kitų sąjungi
ninkų.

Apskritai iš Marshallio pa
reiškimų susidarė įspūdis, jog 
nesutarimo tarp MacArthuro 
ir vyriausybės esmę sudaro 
klausimas, kaip tam tikru at
veju, pav. pradėjus pulti Kini
ją, elgtųsi Sovietai. Į senator. 
Stennis klausimą, ar ta nuo
monę atitinka tiesą, Marshal
lis patvirtino, jog bendrais 
bruožais imant, iš tikro taip 
yra.

moterų dirba kasyklose

rų įeina į Politibiurą, Popovą, 
nors ir pasižymi lanksčiu lie
žuviu bei plačia gerkle, šių 
klausimų buvo taip prie sienos 
prispausta, jog teatsakė, kad 
ten nesanti vieta Politbiūro 
chozų gyvenimas.

Lenkijos atstovė Dembinska 
taip pat kitoms atstovėms pa
darė keistą įspūdį, pasigirda
ma, jog Lenkijoj moterų teisės 
esančios taip sulygintos su vy
rų, kad jos turi teisę ir kasyk
lose dirbti. Jų ten daug ir dir
bą.

Pažymėtina, jog pasaulio 
darbininkija ilgai kovojo, kol 
buvo sudaryta tarptautinė su
tartis, draudžianti kasyklose 
naudoti moterų darbo jėgą. Tą 
sutartį buvo pasirašiusi ir 
prieškarinė Lenkija

PABĖGO SOVIETŲ 
KARININKAS

Berlynas. — Britų pareigū
nai pranešė Sovietų įstaigoms, 
kad jie suteikė prieglaudos tei
sę pabėgusiam 26 m. Sovietų 
leitenantui Udincevui. Pabėgė
lis anglams pareiškė, jog jis 
negalėjęs toleruoti sovietinio 
gyvenimo sąlygų ir dėl to pa
siryžęs bėgti į Vakarus.

Pirmosios marinų divizijos kariai, persekio darni besitraukiančius komunistus, savo 
M-26 “taksi" keliasi per upę.

Tokio. —„Pastarosiomis die
nomis Korėjos fronte vyko tik 
mažesnio masto kovos ir žval
gybinių dalinių susirėmimai. 
Didesnės kautynės įvyko tik 
prie Choyang upės, kur komu
nistams pavyko persikelti ir į- 
sitvirtinti pietiniam jos kran
te. Jungt. Tautų pajėgos šiuo 
metu ruošiasi atremti greitu 
laiku laukiamą naują komunis
tų ofensyvą. Žvalgybos duome
nys rodo, kad komunistai bai
gia savo 500.00 vyrų armijos 
grupavimą ir jau bet kuriuo 
laiku gali pradėti plataus mas
to puolimą. Kaip ir paprastai, 
dūmų debesų priedangoje jie 
sunkvežimiais, jaučių traukia
mais ratais ir asilais gabena į 
frontą kariuomenes dalinius, 
municiją bei kitus reikmenis. 
Taip pat manomą, kad naujo 
puolimo metu jie stengsis pla
čiau panaudoti aviaciją, nes 
skubiai stato naujus bei tvarko 
senuosius aerodromus ir iš vi
so skuba sustiprinti savo oro 
pajėgas.

Jungt. Tautų pajėgos deda 
pastangų sutrukdę*5 priešo pa
siruošimus. puldamos iš oro 
žygiuojančias kariuomenes bei 
tiekimo kolonas, atramos ba
zes ir aerodromus. Vien tik 
šeštadienį amerikiečių lakūnai 
atliko 500 kovos skridimų, ku
rių metu padaryta priešui

SOVIETAI GRASO SUSKAL- 
DYSIĄ IR AUSTRIJĄ

Viena. — Sovietai pareiškė, 
kad jų okupuotoj Austrijos da
ly jie įvesią savus ūkinės tvar
kos nuostatus. Jei tai būtų į- 
vykdyta, Austrija liktų suskal
dyta, kaip dabar yra suskaldy
ta Vokietija.

Šį grasinimą Sovietų atsto
vas pareiškė okupacinių kraš
tų kontrolės komisijos posėdy, 
kuriame buvo svarstomas lei
dimas Austrijai sudaryti komi
siją, kuri kontroliuotų krašto 
žaliavas, gamybą ir užsienio 
prekybą. Anot Sovietų atsto
vo, tokios komisijos sudarymas 
esąs tik dalis Atlanto pakto 
kraštų nusikaltėliškos karo 
ruošos. 

stambių nuostolių. Taip pat 
smarkiai buvo pulti Pyong ir 
Sinuijų aerodromai, kur bom
bos sunaikino įrengimus ir su
kėlė gaisrus.

Kaip greit galima komunis
tų ofensyvos laukti, kol kas 
tikrų duomenų neturima. Ji 
galinti prasidėti ir kelių arti
miausių dienų laikotarpy, nes, 
vakarų ir viduriniam fronte jie 
jau baigia savo pasiruošimus, 
bet manoma, jog neseniai pa
tirti labai dideli nuostoliai ga
li jį priversti savo puolimą dar 
kiek atidėti. Paskutiniais duo
menimis ligi balandžio 30 d. 
komunistų bendri žmonių nuo
stoliai yra pasiekę 893.662.

BUVUS PREZIDENTAS JAU 
KALĖJIME

Panama. — Aukščiausiam 
teismui nusprendus, kad prez. 
Arias nuo pareigų nušalinamas 
ir jo vietoj išrinkimas ligšioli
nio viceprezidento Arosemena 
yra teisėti, po kruvino susirė
mimo prie prezidentūros rū
mų, Arias buvo suimtas ir nu
gabentas į kalėjimą.

Arias šiomis dienomis pa
skelbė paleidžiąs parlamentą 
ir 1946 m. konstituciją bandė 
pakeisti 1941 m. konstitucija, 
kuri teikia prezidentui daugiau 
teisių ir jo kadenciją numato 
ne 4 metus, bet 6.

Neatsižvelgdamas į Arias 
dekretą, paleistasis parlamen
ta susirinko ir nutarė Arias 
už diktatorinius užsimojimus 
pašalinti ir jo vietoj išrinko 
Arosemena. Po teismo šių par
lamento nutarimų patvirtini
mo, ligi šiol Arias rėmęs poli
cijos vadas Remon pareiškė e- 
sąs lojalus teismo sprendimui 
ir Arias suėmė.

Arosemena jau perėmė pa
reigas ir sudarė koalicinę vy
riausybę, į kurią įeina visos 
partijos, išskyrus komunistus.

Arias bus teisiamas už kraš
to išdavimą. Kartu suimti ir 
laikomi kalėjime apie 1.000 jo 
šalininkų.

— Sunkiai susirgo Krokuvos 
arkivyskupas kardinolas Sa
piega.

Vak. Vokietijoje JAV armija pradėjo priėmimą į karo tarnybą 
25000 tremtinių iš anapus geležinės uždangos. Frankfurte pir
mieji buvo priimti čia matomi sargybių kuopų vyrai — latvs, 
lenkas ir estas.

Pratęsiamas DP
VVashingtonas. — Atstovų 

rūmai priėmė įstatymo pro
jektą, kuriuo numatoma, kad 
DP į JAV galės įvažiuoti ligi 
š. m. gruodžio 31 d. Ligi šiol 
veikiantis įstatymas buvo nu
matęs paskutinę DP įvažiavi
mo datą š. m. birželio 30 d.

siiciavhos ŽINIOS
• JAV senatas nutarė, kad turi būti nutraukta ūkinė parama 

visiems tiems kraštams, kurie leidžia savo piliečiams prekiauti 
su komunistinias kraštais. Nutarimas persiųstas atstovų rū
mams. kurie yra priėmę kiek skirtingą tuo reikalu nutarimą.

• Pasireiškus smarkiai kritikai JAV ir puolant opozicijai, 
Anglijos vyriausybė nutarė uždrausti pardavinėti komunistinei 
Kinijai gumą.

• Senatas patvirtino gen. M. B. Ridgvvay pakėlimą į ketinių 
žvaigždžių generolus.

• Armijos vadovybė paskelbė, kad antroji reguliari šarvuo
toji JAV divizija paskirta vykti į Europą.

• Filipinuose už krašto išdavimą nuteisti mirti penki komu
nistų vadai ir vienas komunistinių partizanų vadas.

• Vduržemio jūroj marinai vykdo į Maltos salą išsikėlimo 
manevrus.

• Maskvoj mirė bolševikinis generolas ir teisėjas Urlich, 
1930 m. pravedęs kruvinus valymus, kurių metu buvo išžudyta 
daug partijos vadų bei aukštų Sovietų karininkų. Ulrich buvo 
kilęs iš Rygos.

• Anglijai nutarus nutraukti Kinijai gurno pardavimą, Ma
lajuose smarkiai krito jos kaina. Prieš tris mėnesius už svarą 
buvo mokama 76 centai, o dabar temokama 48.

• Dvylikos Atlanto pakto valstybių karinis biudžetas šiuo 
metu siekia 57.960.000.000 dolerių.

• Atstovų rūmų finansų komisija nutarė degtinės, alaus ir 
vyno mokesčius padidinti 250.500.000 dolerių.

• Gegužės 12 d.. Romoje, išrinktas naujas Pranciškonų vie
nuolijos Generolas Tėvas Augustinas Szczepinski, O.F.M., lenkų 
tautybės, gimęs Prancūzijoje. 1948 m. vizituodamas Kanados 
Pranciškonų provinciją, T. A. Ezczepinski lankėsi ir 
lietuvių pranciškonų provincijoje JAV, Maine. Paskutiniu laiku 
T. A. Szczepinski buvo generalinis pranciškonų patarėjas Pran
cūzijoje.

• JAV labai žymiai sumažino septyniolikos Vakarų valstybių 
importuojamoms į JAV prekėms muitus. Atitinkamos Vakarų 
valstybės taip pat sumažino muitus importuojamiems į tuos 
kraštus JAV gaminiams. Šiuo reikalu JAV susitarimą pasirašė 
su Belgija, Brazilija, Kanada, Danija, Domininkonų respublika, 
Prancūzija, Indonezija, Italija, Olandija, Norvegija, Liuksembur
gu, Švedija, Austrija, Vak. Vokietija, Pietų Korėja, Peru ir Tur
kija.

įvažiavimo laikas
įstatymo projektas priim

tas 310 balsų prieš 63 ir -per
siųstas senatui. Reikalas pra
tęsti DP įvažiavimą motyvuo
jamas tuo, kad, prasidėjus Ko
rėjos karui, nepakako laivų vi
siems numatytiems 341.000 DP 
į JAV pervežti.
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Dr.Kazys Sruoga-Vertikas
DARBININKAS

NUSISUKA NUO GANDHI
Buvęs Gandhi priešas ir nacių draugas susilaukia Indijoje 

didelio populiarumo.

KODĖL ANGLAI REMIA RAUDO
NUOSIUS?

• MEILE AR NAUDA

• REMK SILPNESNĮ—BUS BIZNK

• SOCIALISTAMS “GADINA GROŽĮ”

Cicero, IUinois. — Pastaraisiais laikais anglai labai triukš
mingai garsėja tuo, kad jie remia raudonuosius. Pripažino raudo
nąją Kiniją. Palankūs raudonųjų įsileidimui į Jungtinių Tautų 
Organizaciją- Palankūs įvairiems kompromisams su užpuolikais
— raudonaisiais kiniečiais. Įvairiais būdais parduoda raudonie
siems karui reikalingas medžiagas, net ir dabar. “Ar tie anglai 
jau bolševikai?” — nebevienas paklausia.

Manyti, kad anglai pradeda bolševikuoti—absurdas. Bet 
kad jie remia bolševizmą — faktas. Tačiau jį remia ne dėlto, kad 
lauktų ar manytų, jog bolševizmas įsigalės. Priešingai, jie yra 
tikri, kad bolševizmas savo ateitį jau prarado, bet tai jiems su
daro 'bent laikinai palankią padėtį. Anglai turi ir Honkongą, ir 
Singapūrą, ir Malajus Azijoje. Tai yra milžiniškas jiems turtas
— didžiausio biznio if žaliavų šaltinis. Kai jie remia raudonuosius 
kinusį tai guodžiasi, kad kinai šitų angliškų gėrybių nejudins, ar 
bent atidės vėlesniam laikui, kada bus susitvarkę su Korėja, For- 
moza ir kitais reikalais.

Iškilos pusės, anglai kariauja Korėjoje. Kokia gi čia logika? 
Labai didelė. Jeigu raudoniesiems kinams būtų lengvai pasisekę 
Korėjoje, tai angiai jau šiandien nebeturėtų nei Honkongo, nei 
Malajų. Ne veltui sakoma, kad angiai geriausi diplomatai pasau
lyje...

Bet tai dar ne viskas. Remti raudonuosius ir flirtuoti su so
vietais nėra anglams atsitiktinis reikalas. Anglai ir su rusų ca
rais flirtuodavo ir dalindavosi tai įtakų zonomis, tai kitų tautų 
turtais. Nors vieni buvo demokratai, o kiti — despotai. Tatai 
bizniui nekliudė. Panašai yra ir dabar. Yra gi visiems žinoma 
tradicinė anglų užsienio politikos formulė — garsioji “Balance of 
povver”. Kitaip tariant, daryk taip, kad viena kitai priešingos 
jėgos būtų lygios. Tada persvara bus toje pusėje, kur prisidės 
anglai. Tada bus nauda. Tada visi tavęs pageidaus. O kritišku 
momentu dėsies ten, kur norėsi Gal tokia politika nelabai deri
nasi su kai kuriais principais t Gal Amerikos žmonėm* nesupran
tama ir nepriimtina? Tai vėl kitas klausimas, ir nenaujas. Bet 
anglų politika tokia buvo seniau ir tokia paliko dabar.

Bet gi Angliją jau šešti metai vaMo socialistai. Gal iš čia 
r palankumas raudoniesiems? Kaikas iš tikrųjų taip mano. Man 

atrodo, kad tai ne tiesa. Priešingai, socialistai dideli bolševikams 
konkurentai ir labai didelė kliūtis ant kelio. Užtenka vieno fak
to. Angių socialistinė valdžia sudarė milžinišką ginklavimosi pro
gramą ir ne juokais ją vykdo. Tai jau tikrai iš “palankumo” 
Sovietams. Suprantama, kad socialistams susidaro šioks toks 
ideologinis sunkumas. Socialistams vykdyti ginklavimosi progra
mą lyg ir negražu. Militaristas. O jei karas kiltų, tai vėl būtų 
kėblu. Iš čia ir ta mintis: ar negeriau laikinai užleisti vietą Chur- 
chiliui? O paskui, kai Churchillis bus nuverstas, dar tvirčiau į 
valdžią įkopti?

Gal būt tais pačiais sumetimais kai kurte griežtesni anglų 
socialistai ir Ameriką ir jos ginklavimąsi prieš Sovietus pako- 
lioja. Anglai diplomatijos meisteriai — lengvai jų nepaimsi.

LIETUVOS ATSTOVAS PAKVIESTAS 

Į POLITINES DISKUSIJAS
Colgate Universitetas, Ha- 

milton, N. Y. jau treji metai 
kas vasarą ruošia konferenciją 
Amerikos užsienių politikai 
svarstyti. Jau pernai ši konfe
rencija pritraukė žymių politi
kų, Valstybės Departamento ir 
Jungtinių Tautų pareigūnų, 
ambasadorių ir t.t Tos konfe
rencijos Round-Table diskusi
jos, pernai per tris dienas, du 
kart į dieną buvo transliuoja
mos per radiją, buvo labai rim
tai vedamos ir susilaukė spau
doje ir politiniuose sluogsniuose 
plačių komentarų bei rimto dė
mesio. Pernai iš Baltijos Vals
tybių buvo pakviestos ir daly
vavo Lietuva ir Estija. Lietu
vą, Įgalioto Ministro P. Žadei- 

LDS Nauj. Anglijos Apskr. Suvažiavimas

įvyks š. m. gegužio mėn. 20 d. 1 vai. po pietų šv. Juozapo 
Liet, parapijos pobažnytinėje salėje, Roger st, Lowell, Mass.

Suvažiavime įvyks socialinis enciklikų minėjimas ir ta 
proga kun. Kazys Mažutis ir Lavrence, Mass., šv. Pranciškaus 
parap. vikaras kun. Paulauskas skaitys paskaitas. LDS centro 
pirmininkas prel. Pr. Juras kalbės apie LDS veiklą ateityje. 
Suvažiavimas yra labai svarbus. Malonėkite kuo daugiausiai iš 
kuopų atsiųsti atstovų. (10)

Kviečia N. Anglijos apskr. valdyba:
Dvasios vadas knn. Jaaaa Bernatonis, 
pirmininkas Vladas Fanlaniiinin.

*“ ' y * Raštininkas Thonns Verriarlran.

kio pavestas, atstovavo ir Eu
ropos klausimais diskusijose 
dalyvavo Gen. Konsulato vice
konsulas Vytautas Stašinskas. 
Ir šiais metais į liepos 21-26 
d.d. įvykstančią konferenciją 
vyks V. Stašinskas.

Dalyvavimas yra labai nau
dingas, nes konferencija ruo
šiama Colgate Universiteto, 
bendradarbiaujant Valstybės 
Departamentui, The Foreign 
Policy Association, Camegie 
Endowment for Intemational 
Peace ir jai užsibaigiant ryšiai 
pasilieka. Generalinis Konsula
tas gavo iš jos dalyvių moksli
ninkų ir politikų keletą prašy
mų vienos ar kitos medžiagos 
ir paaiškinimų.

Kaip čia buvai rodo, taip norėjo Kiniją užblokuoti pašalintas 
gen. MacArthua*. Anglei, priešingai, nori ir toliau laisvai pre
kiauti ir išlaikyti neužkliudytą. britišką Hong-Kongo koloniją. 
Ją matome apačioje.

Kalkuta. — Stebėtojai pra
neša, kad Indija pradeda nusi
grįžti nuo Gandhi. Jis jau ne
bėra didysis tautos vadas. Jo 
paveikslas dar puošia daugumą 
namų altorėlių, bet žmonės jau 
dažniausiai nebežino, ko iš tik
ro Gandhi norėjo. Jis jau perė
jo į indų mitologiją ir nustojo 
praktiško politinio poveikio. 
Dabar jo vietą užima jau ki
tas, būtent Subhas Chandra Bo
se, buvęs vienas Kongreso par
tijos vadų ir vėliau nuo jos nu
sisukęs, kai jis priėmė Gandhi 
pasyvaus pasipriešinimo teori
ją. Dabar jo gipsinės statulėlės 
pardavinėjamos prie kiekvienos 
šventyklos, visur prikabinėta su 
jo atvaizdu plakatų ir jo vardu 
pavadinta net viena svarbiausių 
Kalkutos gatvių.

Bose, būdamas smurto šali- 
įlinkas, savo laiku buvo susidė
jęs su ašies valstybėmis. Japo
nams užėmus Burmą, jis suor
ganizavo nacionalistinę indų 
armiją, kurios nedidelis dalinys 
buvo net į Vokietiją pasiųstas. 
Jis ir pats lankėsi Berlyne pas 
Hitlerį-

Prieš pat karo pabaigą Bose 
žuvo lėktuvo katastrofoj. Jo 
šalininkai tvirtina, kad prie to 
prikišę pirštus anglai. Bet ma
sės jo mirtim netiki. Jose sklin
da gandai, kad Bose esąs gyvas 
ir gyvenąs Maskvoje. Jis iš ten 
ateisiąs indus išvaduoti nuo vi
sų priešų, socialinės neteisybes 
ir vis labiau konservatyvios 
Kongreso partijos.

Bosės garbinime yra tikrų 
keistenybių. sJį garbina ne tik 
buvę jo šalininkai ir masės, bet 
taip pat Kongreso partijos at
stovai ir pagaliau komunistai, 
kurie, prasidėjus karui su ašies 
valstybėmis, buvo pikčiausi Bo
sės priešai. Bet komunistų tak
tika bent suprantama — jie 
nieku nesivaržo ir propogandos 
tikslais pasiryžę viską falsifi
kuoti. Sunkiau suprasti Gandhi 
sekėjus, susitelkusius į Kongre
so partiją. Bose buvo didžiau
sioji Gandhi priešgynybė. Gan
dhi buvo bet kokio smurto prie
šas, o Bose skelbė neapykantą 
ir smurtą. Bet Gandhi politikos 
laikai, atrodo, yra jau praėję. 
Tiesa, jo pasyvaus pasipriešini
mo taktika kovoj su anglais 
pasiteisino, bet socialinėj srity 
ji įnešė sustingimo ir atsiliki
mo. Bosę daro dabar populiarų 
ne jo buvęs ryšys su ašies vals
tybėmis, bet jo socialiniai rei

kalavimai, nors nelabai kas 
juos tiksliai prisimena. Įspūdį 
daro tik jo prievartos reikala
vimas. Garsi indų kantrybė bai
giasi. Sąjūdžiai gretimuose 
kraštuose jaudina žmones, o 
tuo tarpu Kongreso partija del
sia. Šitai pradėjo išnaudoti ko
munistai, ir tai privertė Nehru 
draugus persiorientuoti ir taip 
pat imtis skelbti aktingumą bet 
kokia kaina. Jie pradeda su
prasti kad Gandhi metodais vi
daus krizės Menugalės ir komu
nistinės revoliucijos išvengs tik 
socialinėmis reformomis. Tad 
ir griebiasi Bosės vardo, kuris 
masėms žinomas, joms yra ak- 
tingumo simbolis ir daro joms 
įspūdžio.

PASLAPTINGASIS “CHI” NERVINA Vos nepriėjo prie revoliucijos

TITO
Nors neseniai Tito pavyko 

sučiupti daugiausia iš Austrijos 
inspiruojamus ir net į Juogsla- 
viją iš ten atvykstančius buvu
sio karaliaus Petro agentus, bet 
tuo dar nepavyko likviduoti vi
sos akcijos. Slaptoji Tito poli
cija susirūpinusi ir susinervi
nusi ieško nežinomo asmens, 
kurio rankose yra visi monar- 
chistinio sąjūdžio siūlai ir apie 
kurį tiek težinoma, kad jis turi 
artimą ryšį su pačiom valdan
čiųjų viršūnėm ir visus savo 
įsakymus pasirašo “Chi” var
du

“Chi” yra atstovas karaliaus 
Petro ir buv. min. pirmininko 
Cvetkovičiaus, kurie iš užsienio 
varo monarchistinę propagan
dą, iš Italijos ir Prancūzijos 
ginklais bei pinigais remiamą 
Petrui ištikimų emigrantų. Bet 
Tito tasai paslaptingas “Chi” 
baimės įvaro ypač tuo, kad iš
rodo, jog ieškoti jo reikia ne 
kur kitur, bet paties Tito arti
miausių bendradarbių tarpe. 
Visi tik suka galvas, kuris iš jų 
“Chi” galėtų būti.

Iš visų dabartinių Jugoslavi
jos įžymybių daug kas būtų 
linkę “Chi” įtarti Belgrado 
“raudonąjį princą.” Nors buvu
sio Juodkalnijos (Montenegro) 
karaliaus Nikitos 42 m. am
žiaus vaikaitis yra senas komu
nistas ir artimas Tito draugas, 
bet niekada negalima tikrai ži
noti, ką jtjodkalnietis mano. Jie 
laikomi gudriausiais ir sukčiau
siais iš visų Jugoslavijos tautų.

ATOMINES NUOTAIKOS PIETŲ AMERIKOJE

Prez. Peronui paskelbus, jog 
Argentina atradusi atominei 
energijai gaminti ir jai pra
monės reikalams panaudoti 
naujus metodus, ir Argentinoj 
ir visoj Pietų Amerikoj prasi
dėjo nemažas atominis sąjūdis.

Argentinos pramonės viltys

Argentinos pramonė diena iš 
dienos auga, todėl darbo pa
klausa yra didelė, o gaminių 
importas diena iš dienos ma
žėja. Dabar sunku rasti kas
dieniniams reikalams naudoja
mą daiktą ar menkesnę maši
ną, ant kurios būtų užrašyta 
“Made in Engiand” ar pan., 
bet visur matome užrašą: 
“Industria Argentina”. Ka
dangi visko yra didelis parei
kalavimas ir norima tą trūku- d
mą užpildyti, gaminama greit 
ir nerūpestingai, todėl gami
niai yra per pusę mažesnės 
vertės už importuotus, o kaina 
vos trečdaliu ar mažiau tesis
kiria. Vyriausybė, šį nenorma
lumą matydama, deda pastan
gų pramonę plėsti ir jos plėti
mui ieško geriausių būdų. Dar
bininkai taip pat laukia tų 
tobulumų ir tikisi, kad jais bus 
pagerinti, daugiausia gena pri
mityvūs, įmonių įrengimai ir 
palengvinti darbai. Prezidentui 
J. Peron paskelbus, kad Argen
tina užėjo ant kelio, kuriuo 
eidama surado dar pasauly ne
žinomą atominės energijos ga
vimo būdą, tingus argentinietis 
jau dabar iš džiaugsmo rankas 
trina ir nekantriai laukia tos 
dienos, kada galės fabrike prie 
mašinos snausti arba gerti sa
vo mylimiausį gėralą “Mate”, 
o atomas už jį dirbs.

Vieni džiaugiasi, kiti—pyksta

Jeigu pereitais metais ir šie
met Argentinoje yra labai kei
sti orai, t. y. pavasariai šalti ir 
ilgi, vasaros trumpos ir šaltos, 
net kai kur pasirodė sniego, o 
šių metų ruduo toks šaltas, ko
kio niekad taip anksti nebūda-

“Raudonasis princas” yra 
Mykolas Petrovičius Njegošas, 
kuris, jo dėdei Danilai atsisa
kius, dvylikos metų būdamas, 
tapo pretendentas į sostą. Stu
dijuodamas Paryžiuje, jis pasi
darė salioninis komunistas. Gi 
vokiečiams užėmus Jugoslaviją, 
jis grįžo ir prisijungė prie Tito. 
Už šį uolumą diktatorius vė
liau Njegošą paskyrė protokolo 
šefu.

Mykolas turi Vakaruose gerų 
užsieninių ryšių, kuriais tinka
mu momentu jis galėtų nema- 

'žai pasinaudoti. Be to, dar ne
galima tvirtinti, kad būtinai jis 
galėtų būti už Petro grąžinimą 
į sostą. Gali ir jis pats slaptai 
apie jį svajoti. Kaip ir kiekvie
noj diktatūroj, Tito mirus, ne
išvengiamai Jugoslavijoj pra
sidės politinis chaosas. O tokiu 
atveju visai galima dalykas, 
kad slaptingasis “Chi” bandys 
pagrobti j savo rankas val
džią ir užsidėti ant galvos ka
rūną.

Kun. Bruno Bitter, S. J., bu
vęs penkeris metus po karo ka
talikų rehabilitacijos komiteto 
pirmininkas Japonijoj, pasakė, 
kad visiškas ir pilnas Kat Baž
nyčios įvedimas j Japonijos gy
venimą niekad nebūtų buvęs 
galimas be gen. MacArthuro 
asmeninės paramos. Japonų 
katalikų istorijoj jis liks kaip 
didelis Kat. Bažnyčios gerada
ris okupacijos metu.

Leonas Kaniauskas

vo, tai dėl to-visko kaltė krin
ta ne kam kitam, kaip argen- 
tiniškam atomui. Vos prasidė
jus kalendoriniam rudeniui, 
temperatūra rytais ir naktimis 
nukrito iki 10-15, C, dėl ko 
visiems teko apsirengti šiltes
niais rūbais. Prekybininkai dėl 
to atomo nekeikia, bet džiau
giasi, nes puiki proga pradėti 
anksčiau žieminių rūbų parda
vimo sezoną ir gerai pasipel
nyti. Taip pat nenusimena po
niutės, kurios, turėdamos kelis 
kailinius paltus, jau gali jais 
pasipuošti. Daugiausia atomą 
kaltina darbininkas, kuris ne
daug turi šiltų rūbų ir šiandie
ną turi daryti išlaidas jų pir
kimui.

Sąjūdis kituose Pietų Ameri
kos kraštuose

Iš visų kitų Pietų Amerikos 
valstybių nauju atominės ener
gijos gavimu nemažai susirū
pino Brazilija, kuri turi įvai
rių žemės turtų, tarp kurių, 
jos manymu, yra tokių pat 
medžiagų, kokias Argentina 
turi ir gauna iš jų, jos many
mu, atominę energiją. Rei
kia manyti, kad ir ji stropiai 
vykdo tyrinėjimo darbus, apie 
kuriuos niekas nežino.

Kai Argentina, atradusi pra
džią, šaukia į talką visą savo 
tautą, tai Urugvajuje patys 
jos gyventojai rūpinasi valsty
bės įjungimu į atominį darbą 
ir ateina į talką Tačiau, pasak 
lietuvių, ir arklys arklio dykai 
nekaso. Taip ir vienas Urug
vajaus gyventojas už savo pir
muosius žingsnius į atomo am
žių norėjo gauti 20.000 pesų. 
Italas D. B. Turci ieškojo ga
limybių parduoti kelis akme
nis, kurie jo manymu, turėjo 
urano. Už tuos Urugvajaus 
laukų akmenis pardavėjas no
rėjo gauti 20.000 pesų, bet, de
ja, pirkėjų neatsirado, o atsi
rado tie, kurie paėmė reikalą

Pietų Afrikoj, Transvalio val
stybėje, Lietaus Karalienės val
do lovedų tauteles. Pagal senas 
tradicijas jos turi po tam tikro 
laiko, jų pačių nustatyto, sava
noriškai pasitraukti iš valdžios. 
Sulaukusios 60 metų, kada pra
deda jėgos silpti, jos turi nueiti 
į kalną ir išgerti krokodilo vi
durių padarytų nuodų. Panašiai 
pasibaigė Mujaji I ir Mujaji n 
dienos. Jos buvo ištikimos tra
dicijai.

Bet Mujaji m, kurią Jan 
Christian Smuts (P. Afrikos 
ministeris pirmininkas) yra pa
vadinęs “gražia ir inteligentiš
ka”, nepanoro atsisakyti sosto 
ir sulaukusi 80 metų.

PARDUODAMI NAMAI
Kampini* mūrinis namas 3 šeimom 

su 10 kambarių, su maudynėmis ir 
garažais — $4.950.

Pardavimui turime namų visose 
miesto dalyse — Brooklyne, Queens. 
Nassau.

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

Taip pat priimu ir pardavimus.
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ištirti. Urugvajaus spauda pri
taria, kad tie akmenys tikrai 
turi uranijo, bet kartu sako, 
kad ir jūros vanduo turi aukso, 
bet jo, lygiai kaip to urano, iš
skyrimui kol kas galimybių 
nėra. Vargšas urano akmenų 
pardavėjas atsisėdo už grotų. 
Bet gal kada nors šie jo pirmie
ji žingsniai ir pasiūlymai bus 
ne tik Urugvajaus, bet ir viso 
pasaulio įvertinti.

Kaip greit šios visos atomi
nės nuotaikos ir iliuzijos Pietų 
Amerikoje taps realybe, sunku 
numatyti, bet šiadieną jos at
kreipė daugelio kraštų smal
sius žvilgsnius į Pietų Ameri
ką, kurios paslaptingose 
džiunglėse glūdi tokie turtai 
ir jėgos, kurių dėka gal atei
ties pasaulis apvers aukštyn 
kojomis visas iki šiol turimas 
jėgas, planus ir gudrybes.

Turkijos kariai, dalyvaujan
tieji Korėjos kovose, savo sto
vykloje kas rytas Iškelia vė
liavą su mėnuliu ir žvaigžde.

Jau buvo praėję keli mėne
siai, kai lovedų laukai buvo 
sausros apgulti, Mujaji pavaldi
niai šitai laikė karalienės kalte. 
Jie pradėjo ne tik žvairuoti į 
savo karalienę, bet ketino net 
sukilti. Transvalio sostinės. 
Pretorijos, vadovybė išsiuntė 
prof. Fr. Tomlinson karalienės 
apsaugai. Kai profesorius jau 
artėjo prie lovedų tautelės sie
nų, ėmė taip smarkiai lyti, jog 
jis turėjo savo misiją atidėti.

Lovedų tautelės žmonės nu
sprendė. kad senoji Lietaus Ka
ralienė dar turi pakankamai 
jėgų valdžiai. Ji nuleido “lie
taus uždangą”, norėdama su
laikyti ‘tą baltąjį vyrą.” R. Ž.

PARDUODAMI NAMAI
Su tuščiais kambariais. Namai gra

žūs, gražios ir patogios vietos arti su
sisiekimo punktų, parkų ir krautu
vių.

Geros progos įsigyti pelninga nuo
savybe visais atvejais patogioje vie
toje.

J. VASTCNAS
Reai Estate & Insurance

1008 G*te« Avė., Brooklyn, N. Y.
Tel. GLenmnre 5-7285
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IŠSKĖSTOS RANKOS IR KUMŠTIS
Rankas žmonės išskečia tam, kad ką nors apkabintų arba 

pagautų. Kartais gali iš anksto nuspėti žmogaus mintį. Tada 
priartėji arba sprunki. Sunkiau yra išsisukti iš klastingo žmo
gaus, kuris savo mintį slepia: rodos, tave bučiuoti nori, o priešui 
įduoda. Vienas toks buvo net tarp apaštalų. Daug daugiau jų 
priviso pastaraisiais laikais. Tai įvairiausi “taikos apaštalai”, 
kurie į visus eina rankas išskėtę, bet jei neprieina — parodo 
kumštį. Išskėstos rankos ir sugniaužtas kumštis — yra dvi žy
mės, iš kurių gali lengvai pažinti klastingą Maskvos agentą.

Neperseniai tokias išskėstas rankas parodė ir JAV komu
nistų generalinis sekretorius Eugene Denis. Balandžio 27 d. 
“Daily VVorker” numeryje buvo atspaustas jo atsišaukimas į 
Amerikos žmones taikos reikalu Kokia taika jam rūpi, aišku iš 
to, kad Stalino jis nelaiko agresoriunj, nei Mao-Tse-tungo. Agre
soriais jis telaiko prezidentą Trumaną ir gen. MacArthurą — 
vienodo plauko, tik skirtingos taktikos.

Paties gi Eugene Denis, “taikos apaštalo”, taktika yra visus 
jungti į bendrą taikos frontą. Partijos nariams įsakmiai nurodo
ma, kad jie tur eiti su išskėstomis rankomis į darbovietes, uni
jas, organizacijas, pažįstamų šeimas, susirinkimus ir net bažny
čias, jei tik gali prieiti. Gera būtų prieit, arba geriau pasakius, 
nueiti 20 metų atgalios prie vieningo fronto, koks buvo susida
ręs depresijos metais. Mat, vieningas frontas arba liaudies fron
tas — tai arkliukas, ant kurio Maskva plačiai jodinėjo po visą 
pasaulį prieš Antrąjį pasaulinį karą. Karo metu iš to ji prisiraš- 
kė gerą krepšį skanių vaisių, kuriais ir dabar dar atsiskonėti ne
gali. Tad tos išskėstos rankos bolševikų labai mėgiamos — jos 
daug ką nučiumpa ir suriša į raudoną pėdą. O jei neįstengia— 
parodo kumštį.

Kumštį parodė ir JAV komunistai. Tame pačiame “Daily 
VVorker” buvo atspaustas parnešimas apie Kremliaus “taikos 
biudžetą” 1951 metams. Karo reikalams jis numato 20 procentų 
daugiau, kaip praėjusiais metais. Ir tai ne visa, kas išleidžiama 
milijoninei kariuomenei stiprinti ir okupuotiems kraštams “tai
koje” išlaikyti. Tai bent išskėstos rankos!

Kai apie komunistines rankas, kurios laiko apkabinusios 
Maskvos diktatorių, ėmė klausinėti Kongreso komisija, tai “Dai
ly VVorker” vyr. direktorius nieko neatsakė: jis suspaudė ne tik 
kumštį, bet ir lūpas. Už tai teismas jam savo glėbį pasiūlė. .

Sovietų ir Vakarų kova dėl 
Artimųjų ir Vidurinių Rylų 
vedama vis su didesniu atkak
lumu Kaip rodo Irano įvykiai 
bei eilė reiškinių A- 
rabijos pusiasaly ir Egipte, ji, 
gal būt, net iįeina į lemiamą 
faze. Visi susidomėję stebi, kas 
ją laimės. Vienokia ar kitokia 
pabaiga reikš labai žymių pasi
keitimą Sovietų ar Vakarų 
naudai.

Mahometonų apsiprendimas 
nulems

Kaip ir kitais panašiais atve
jais, taip ir šiuo, įvykių raidai 
turi įtakos visa eilė veiksnių. 
Bet iš tikro čia galutinai lems 
tai, į kurią puse pakryps isla
mo pasaulis. Šiame regione 
gyvenančios tautos sudaro 292 
milijonų mahometonų bloką. 
Suprantama, kad jokia politinė 
jėga čia nepraveš savo užsimo
jimų, jei stipriai pasipriešins 
šis blokas.

Dėl šios priežasties labai 
reikšminga, kokie santykiai y- 
ra tarp Sovietų skleidžiamos 
komunistinės ideologijos ir is
lamo. Nuo to priklausys ir po
litinė raida. Kaip Sovietų poli
tiką galutinėj sąskaitoj nule
mia komunizmas, taip arabų 
pasaulio bent šiuo dar metu— 
mahometonų koranas.

Mahometonų likimas 
Sovietuose

Antrojo pasaulinio karo ir 
iš dalies pokario laikotarpy 
Sovietuose pasireiškęs taria
mas tikėjimo persekiojimo ato
slūgis buvo tik laikinis. Religi
ją persekioti jie ir toliau nesi
liovė. Dar ėmė spausti anks
čiau nepersekiotas arba ma
žiau persekiotas konfesijas, jų 
tarpe ir islamą. Sovietai pa
matė, jog ir mahometiniška 
religija geriausiai palaiko gy
ventojų tautinę sąmonę. Ten, 
kur mahometonų buvo mažu
ma, rusams nesunku buvo su 
jais susidoroti. Pav., satelitinėj 
Bulgarijoj buvo be didelių sun
kumų išblaškyta ir nušluota 
250.000 nepaklusnių mahome
tonų. Tačiau Sovietų Sąjungos 
pietinėse “respublikose”, kur 
mahometonai sudaro daugu
mą, ir kova su jais’ turėjo bū
ti visai kito pobūdžio.

1949 m. rudenį sovietinės 
Azerbaidžano respublikos Ba-

Islamas ir Sovietai
ku naftos darbininkų profesi
nėj sąjungoj staiga “paaiškė
jo” dideli išeikvojimai. Tai pir
miausia sulikvidavo finansų 
m i n i s t e r į Sanedovą. Po 
jo sekė žemės ūkio m misteris 
Mustajevas, propagandos mi- 
nisteris Razajevas, transporto 
min. Egulazarovas ir vidaus 
reikalų min. Jakubovas. 1950 
m. nauja krizė nušlavė tris 
viceministerius ir kiek vėliau 
vieną aukščiausio teismo narį. 
Taip buvo išvalyta atmosfera 
komunistų partijos suvažiavi
mui, kuriame Azerbaidžano 
komunistų partijos generalinis 
sekretorius Bakirovas paskel
bė karą islamui. Pats žodis “is
lamas” reiškia “pavergimas”,
— kalbėjo draugas Bakirovas,
— o “musulmonas” — pa
vergtasis.” Mahometonu tikė
jimas remiasi asmenybės su
gniuždymu, fanatišku žiauru
mu, minties pavergimu ir 
žmogaus pavertimu aklu jo 
valdovų įrankiu.”

Bakirovo kalbą sekė valy
mas visame Azerbaidžane ir 
kitose mahometonų gyvenamo
se srityse.

Sovietų santykiai su mahome
tonais užsieny

Visai priešingai Sovietai el
giasi su užsienio mahometo
nais. Paskutiniu metu jie ypa
tingai stengiasi pagerinti su 
jais savo santykius. Kadangi 
mahometoniški kraštai tęsiasi 
abipus Viduržemio jūros, nuo 
Balkanų pusiasalio tolyn į Ar
timuosius ir Vidurinius Rytus, 
kur yra turtingiausias pasauly 
naftos rajonas, tai “atbudęs” 
Sovietų draugiškumas tiems 
kraštams visai suprantamas.

šios turtingos srityjr jau se
niai žadino Sovietų apetitą. 
Tačiau iki paskutiniųjų laikų 
arabiškieji kraštai į jokias 
draugystes su Sovietais nesilei
do. Tik po Izraelio valstybės 
atstatymo jie labai atšalo nuo 
Vakarų, o ypač regimai nusi
vylė JAV. Tai paskatino So
vietų Sąjungą, nors ir po ilgų 
svyravimų, bent laikinai Izra
elio atžvilgiu pradėti nedrau

gišką politiką. Savaime su- 
uprantama, kad šis gestas pas
katino arabus palankiau nusi
teikti Sovietams.

Sovietų propaganda islamo 
kraštuose

Sovietinė propaganda arabų 
kraštuose jau nuo pieškarinių 
laikų koncentravosi universite
tuose. Maskva gerai žino, kad 
Egipto ir Libano felachai lū- 
kininkai) komunistinei propo- 
gandai yra nedėkinga medžia
ga. Dėl to visas jų propagan
dos svoris buvo nukreiptas į 
jaunus inteligentus, kurių me
džiaginė ateitis buvo gerokai 
netikra. Su savo 3.000 studen
tų amerikiečių universitetas 
Beirute, kuris priaugino di
džiausią dalį arabų šviesuome
nės, laikomas ir didžiausia 
Art. Rytų komunizmo tvirto- 
te.

Tiek socialinė, tiek politinė 
orientalinių kraštų struktūra 
sudaro gana gerą dirvą komu
nizmui. čia vyrauja nedidelis 
skaičius į mūsų buvusius stam
biuosius bajorus panašių didi
kų, kurie dažniausiai valdo 
milžiniškus plotus. Savo žemių 
jie nedirba, o išnuomoja jas 
tūkstančiams felachų. Gi su
rinktus pinigus jie investuoja 
j pramonę ir prekybą. Tuo būd 
jų rankose yra visas ekonomi
nis, o netiesioginiu būdu ir po
litinis gyvenimas.

Didikų silpnybėms pataikau
dami, anglai ilgus metus paly
ginamai nesunkiai suvaldyda- 
vo arabiškųjų sričių gyvento
jus. Nenuostabu, kad šis pašų 
ir bejų luomas pažangesnei a- 
rabų šviesuomenei yra gerokai 
įgrįsęs. Komunizmui čia būtų 
beveik užtikrintas laimikis, jei 
jam kelio nepastotų didelis 
varžovas — Mahometonų Bro
lija.

Mahometonų Brolijos 
tikslai

Mahometonų Brolija yra vi
same arabų pasaulyje išplitusi 
organizacija. Ji atkreipė į save 
didelį dėmesį, kai po Palesti
nos karo įvykdė visą eilę aten

tatų. Ši organizacija Egipte 
uždrausta, bet Libanone, Syri- 
joje ir Irake veikia legaliai ir 
yra tapusi veiksniu, kuris il
gainiui gali pakeisti visą Arti
mųjų Rytų vaizdą.

Kaip pats vardas sako. Ma
hometonų Brolija sukurta reli
giniu pagrindu. Jos tikslas ara
bų tautų socialinį lygį pakelti 
nei išpūstomis kalbomis ir 
priešrinkiminiais pažadais, bet 
darbu. Paskutiniaisiais metais 
ji felachams įkūrė daugybę že
mės ūkio draugijų, taupomųjų 
kasų, mokyklų bei kitų švieti
mo įstaigų. Jos užnugary stovi 
ir dalis vietinio kapitalo, bet 
svarbiausia, kad jos pusėje yra 
ir EI—Azhar mečetė, nuo tur
kų halifato laikų įtakingiausia 
islamo tarptautinė religinė in
stitucija.

Ši organizacija yra ne tik 
religinė, bet ir nacionalistinė. 
Ji priešinga mahometonų kraš
tų priklausomybei nuo kitų po
litinių jėgų — tiek Rytų, tiek 
ir Vakarų. Ji siekia, kad isla
mo pasaulis į tarptautinius 
santykius įeitų kaip nepriklau
somas ir savarankiškas veiks
nys. Be to, būdama religiniu 

Mr. ir Mrs. W. C. Neave iš Junction City, Ore., sutink, 
grįžusį iš Kinijos sūnų Corp. Donald Neave.

pagrindu sukurta organizacija, 
savaime yra ir antikomunisti
nė.

iluus pinigo?
Mahometonų Brolija užker

ta komunizmui kelią į islamo 
kraštus. Tačiau yra reikalų, 
kurie gali jos prieškomunisti- 
nę akciją švelninti. Jai reikia 
kapitalo. Jei jo nebus, visi 
Mahometonų Brolijos užsimo
jimai gali nueiti niekais, o vi
suomenės prieky jos vietoje 
gali atsistoti komunistų įtakoj 
esanti inteligentijos dalis. Tai 
verčia ja to kapitalo ieškoti. 
Bet kur jo gauti? Suprantama, 
kad mieliau jį arabai imtų iš 
Vakarų. Tik nežinia, ar jo bus 
galima gauti. Pagaliau jie ne
nori tą kapitalą imti ir bet ko
kiomis sąlygomis. Jie nenori, 
kad ta pagalba atimtų jiems 
ūkinį ar politinį savarankišku
mą. Ir jeigu jie priimtinomis 
sąlygomis to kapitalo Vaka
ruose negautų, gali bandyti 
artimiau bendradarbiauti su 
Sovietais. O Sovietai tokią pa
galbą jiems neabejotinai teiks, 
tikėdamiesi, jog ilgainiui, šu
st iprejus Islamo kraštuoss jų 
įtakai, susidarys ir komuniz
mui plėsti palankios sąlygos.

Tad kur pakryps islame 
kraštai, šiandien galima bute 
tik spėlioti. Tai priklausys 
nuo to, su kuo susidėti ara
bams atrodys geriausia. H. B

Po laidotuvių vėl apsilankė. Mano kambary visi gė
rėm arbatą. Jo veidas vėl švietė draugiškumu, ir rūpes
čio šešėlis dilb many. Laikas jam buvo atnešęs naujus 
darbus ir draugus. Jis pasakojo apie Varšuvos diduome
nę, priėmimus ir pasisekimą. Senuosius vaferuSr kada 
dalyvavau jo planuose, kada visi kalbėjome apie.pažan
gą ir darbą, jis buvo lyg užmiršęs. Nerūpestinga# .mies
tas gyveno jame, uždengdamas mūsų žiemą. Atsisveikin
damas kažkaip keistai nusišypsojo, atsiprašė, kad nega
lįs ilgiau pabūti, reikią skubėti į mokslą.

Girdėjau, kaip jis greitai išėjo į gatve. Tada žings
niai lyg sustojo valandėlei, paskui tvirtai kirsdami j grin
dinio akmenį, tolyn nuskubėjo...

Ir jis nė žodeliu neprisiminė, kad jam pasižadėjus! 
Lyg neramus vėjas išlėkė į Varšuvą----------

Lš pirmos stoties atėjo mielas laiškas. Rašė: viską 
žinau ir džiaugiuos! Ir man buvo gera pasineri į dienas, 
kurios nešė pavasarėjančia saulę.

pRIEš Verbas parašė brolis iš Maskvos. Pirmiausia 
pranešė, kad leista lietuviška spauda ir man net 

pirmą lietuvišką laikraštį siunčiąs.
Mane pagavo toks džiaugsmas, kad mečiau laišką 

ir nubėgau pas dėdę. Apsikabinau jį ir šaukiau: —
— Spauda leista!
Dėdė keistai pasižiūrėjo, nesuprasdamas, ko taip 

džiūgauju.
— Tai vis toji siauroji litvomanija, — kalbėjo jis 

man. — Nei aš jai pritariu, nei prieš ją kovoju. Gerai, 

kad taip viskas baigėsi, mažiau išveš į Sibirą.
Namuose su broliu ir tėveliu skaičiau slaptą spau

dą. Į tuos reikalus per daug nesikišau, jų gerai ir nesu
pratau. Skaičiau dėl to, kad tai nepatiko motinai. Ta
čiau ši žinia man buvo tikrai linksma. Nelaukiau, kol 
dėdė baigs dėstyti visus priekaištus mūsų tautiniam ju
dėjimui, ir skriste nuskridau į savo kambarį, prie brolio 
laiško.

Ir kas buvo toliau? Parako statinė, kuri sprogo ir 
- draskė mane. Ką aš darau? — rašė jis, — kas iš to, jei 

būsi turtinga, kažkokia ponia, o save prarasi. Dabar 
visur bundanti lietuvybė, visi stengiasi į ją įsijungti, grįž
ti namo ir būti naudingi, o aš—priešingai, žūstanti sve
timoje žemėje, suviliota turtų ir garbės. Tuoj ateis ge
resni laikai, — rašė toliau brolis, — bus lietuviškos mo
kyklos, visur lietuviškai kalbės, ir aš galėčiau būti moky
toja. Kiek vaikučių išmokyčiau, įdiegčiau kalbos meilę, 
o dabar — į visa tai spiaunu ir nueinu savais keliais.

Brolio laiškas sujaudino ir užgavo. Dėl jo čia atva
žiavau ir jį rėmiau. Kaip jis drįsta mane vadinti mirusia 
savo kraštui? Ar man nekalbėjo dėdė ir kiti artimieji, 
kaip būsiu naudinga ir reikalinga, kai čia pasiliksiu.

“Taip, mielas Leonai, — rašiau tuomet į savo ma
žą dienoraštėlį, — Tu manęs nesupratai. Liksiu čia, mes 
galėsime padėti ne tik saviesiems, bet ir svetimiesiems. 
Zigmantas sako, kad visos tautos turi viena kitai padė
ti, o lietuvių ir lenkų draugystė sena ir ištikima. Tik ši
tas kelias mus ves į šviesesnę ateitį. Tavo “litvomanija” 
yra per siaura, aš stoviu aukščiau .jos ir renkuosi pilnes
nį, turtingesnį ir jokiu būdu ne mažesnį gyvenimą, kaip 
ir jūs, kurie mane pažeminote.”

Mano mintys jau tapė šviesių spalvų paveikslą — 
būsimos žmonos. Tuo tikėjau ir nejaučiau, kaip save ap- 
gaudinėju. Buvau užskleista tamsiom uždangom ir pa
likta gūdžioje nakty, o tariausi matanti tekančią saulę. 
Bet vieną kartą uždangos prasiskleidė, ir aš viską pama
čiau.

ĄT£JO Velykos. Jų laukiau tikėdama, kad parvažiuos 
Zigmantas, bet jį sulaikė artėją egzaminai.
Velykų rytą, vos saulė nuauksino dangaus pakraš

tį, suskambo visi miesto varpai. Iš bažnyčių, cerkvių pa
sipylė žmonių minios į gatves, vienas kitą sveikino, bu
čiavosi ir šaukė: “Kristus prisikėlė, Kristus prisikėlė!” 

Išėjus iš bažnyčios, patekau į džiūgaujančią minią.
Rodos, visas miestas su Velykų varpais kėlėsi džiaugs
mui, meilei ir naujam gyvenimui. Kad būtų čia Zigman
tas, — galvojau, — pasileistume gatvėm ir mes. Tačiau 
buvau viena, niekam nereikalinga.

Skubėjau į kleboniją. Staiga mano kelią pastojo 
Ivanas Aleksandravičius.

— Kristus prisikėlė! — šaukė jis ir, uždėjęs rankas 
ant pečių, mane pabučiavo. Stovėjau lyg išsigandus, ne
žinodama, ką daryti, o minia aikštėse ir gatvėse šaukė: 
Kristus prisikėlė, Ivano akyse spindėjo džiaugsmo aša
ros.

—• Prisikėlė, kad mūsų žemė nemirtų, — sukuždėjo 
Ivanas, nusišypsojo ir dingo.

Parėjau namo. J kambarius švietė gražus rytmetinis 
dangus, lyg prisikėlusio Kristaus rūbas, lyg pergalės vė
liava spindėjo prieš mane tekanti saulė. Akyse sužvilgo 
ašaros, džiaugsmo ir kančios ašaros. Beveik nejutau, 
kaip r inkosi svečiai ir stovėdami valgė pusryčius. Sken
dau savyje ir norėjau būti viena

Svečiai išsiskirstė, o dėdė išėjo “su vizitais”. Klajo
jau per saulėtus kambarius, kol prisėdau prie pianino.

Tuo metu kažkas prie durų paskambino. Atidariau. 
Ivanas Aleksandravičius! Atėjo pasveikinti su šventė
mis. Pradžiugau.

Susėdom svečių kambaryje ir kalbėjom. Ivanas 
buvo rimtas ir susimąstęs. Jis klausinėjo apie mūsų kraš
tą, papročius, ką veikiame vakarais, ar einame pasivaik
ščioti gatvėmis, ar šviečia viršum sodybų ramus auksinis 
saulėleidis.

— Velykų dangus, — kalbėjo Ivanas, — turi savo 
grožį. Tuo metu grįžta saulė, ir jos spalvos ilgesiu įsira
šo į mus, — ir jis nuklydo į savo keliones. Visur, ir Vo
kietijoje, ir Prancūzijoje, ir Italijoje, ir šventojoje že
mėje. kur jam teko būti per Velykas, visur jis matė tas 
pačias ilgesingas spalvas.

— Atleiskite, Anna Leonovna, — kalbėjo pirklys,— 
turiu jum dovanėlę. Atsivežiau iš Jeruzalės. Ji primins 

šventą miestą ir senąsias Velykas, —jis atvyniojo po 
pierių ir ant stalo padėjo nedidelį paveikslą. — Nora— 
tikėkit, norit — ne, bet jis kažką slepia savyje. — c.; 
Ivanas papasakojo keistą legendą apie Ilgesio bokštą .* 
save, kaip jis parvažiavo namo.

— Gal ir jums ką nors primins, — kalbėjo Ivai^ 
Jums reikia namų, kad nusiramintumėt ir nepaklysi. 
mėt. Paklysti labai lengva, bet klaidas atitaisyti — su»- 
ku.

Jis atsistojo toks užsisvajojęs, lyg išsiblaškęs, atsi
sveikino ir išėjo, visai nebodamas, kad norėjau jį dar su
laikyti ir kai ko paklausti.

Nunešiau paveikslą į savo kambarį ir pakabinau. 
Pažiūrėjau į jį. Viršum ramiai sustojusių palmių ir mies
to bokštų, išsitempusių lyg stygos, švietė ramus auksi 
nis vakaro dangus.

Grįžau vėl prie pianino ir skambinau. Muzika nešė 
tolyn. Nejutau, kaip atsidūriau namuose. Ten dainuoda
mas eina jaunimas. Keliauja ir sustoja ant kalnų, iš kui 
taip toli matosi. Po kojomis didelės laukų platumos, iš
margintos krūmais, perkirstos siaura miško juosta, o 
viršui auksinis debesėlis.

Beskambinant sutemo. Nuėjau į savo kambarį, 
įžiebiau lempą. Paveikslas žiūrėjo į mane. Ta vakar 
spalva! Visai kaip namuose. Atsiguliau ir tik dabar nu 
keliavau į Varšuvą. Bet nieko nepažįstu, nieko nei 
vaizduoju. Kur Zigmantas? Ar jis vienas? Tikriaus 
ne. Kur nors pas didikus. Ir nusišypsojau. Ten, Var 
voje ir laikraščius pardavinėja koks nors baronas, m 
kyzas ar grafas. Tikrai jam smagu, nes ten ir oras t 
tuluotas. Tegu! Tegu kiekvienas kala savo laiką kai; 
jam maloniau. Atsiverčiau knygą ir skaičiau.

PAVASARIS greitai atėjo, barstydamas žiedus 
smaigstydamas gležnas lapuotas šakeles. Mano vi 

duje niekas nepasikeitė. Ramuma, begalinė ramuma g* 
veno manyje. Kai lauke pradėjo garuoti žemė, pajut' 
— turiu kažką veikti. Bijojau nerimo, kuris mane • ■■ 
sarį dažnai užklumpa. Tada jauties nereikalinga' 
gus. Man nebeužteko Zigmanto laiškų, o jie par'.'’’ 
tėjo ir blėso.
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Nekaito Prasidėjimo
seseris aplankę

Vasaros metui priartėjus, 
Jūs, be abejo, dažniau iš namų 
iškeliaujate. Pamatote naujus 
gamtos vaizdus ir pakeliui su
tinkate naujus žmones. Galimas 
daiktas, kad Jums teks kada 
keliauti ir lygiais Connecticut 
keliais, ir kaip tik pro Putnam. 
Nustebtumėte ir sustotumėte. 
Kas gi čia? Gamtovaizdis kaip 
Lietuvoje ir sodyba su lietuviš
kos ornamentikos kryžiumi. 
Tai Nekaltojo Prasidėjimo se
serų sodyba. Spalių 15 bus jau 
penkiolika metų, kai seserys į- 
sikūrė Amerikoje. Jos atkilo iš 
Lietuvos. Kongregaciją ten į- 
-‘eigė arkivysk. Jurgis Matule
vičius 1918 metais — taip pat 
<■ :ų 15.

Motina Aloyza kū
dikių prieglaudoj.

silauks taip reikalingo čia Die
vo namo.

Jus neužmiršite
KĄ DARYS TOLIAU?

Vokietijos lietuviu rūpesčiai

Lietuviškame klojime

Jei sustoję imtumėte dairy
kis greičiausiai pasitiktų 

motina Aloyza, kuri jau 12-tus 
metus eina vyresniosios parei
gas. Ji mielai Jus pakvies ap
žiūrėti vienuoliškos sodybos. 
Galimas daiktas, kad pirmiau
sia kris į akis lietuviškos išvaiz
dos klojimas. Įėję į vidų, pama
tysite gana erdvią be lubų sa- 
ę. Jums papasakos, kad į ruo

šiamas vasaros stovyklas, pro 
sūrias praėjo jau 500 mergai

čių, yra tiek daug norinčių at
vykti, jog visų negalima priim
ti. Mergaitės netenka galimy
bės pasinaudoti sveiku, naudin
gu stovyklavimu su visa lietu
viška - krikščiųniška programa, 
kuri rūpestingai paruošiama ir 
pravedama.
’ Jūs čia pat pamatysite nau
jai pradėtus darbus — pastan
gas įrengti visą eilę kambarių, 
kad vasaros metu galėtų apsi
gyventi gausingesni mergaičių 
būriai. Kartu patiriate, kad se
selės pradeda ir pasiryžusios 
juos užbaigti tik Dievo pagalba 
ir duosniomis gerą žmonių au
komis. Jūs irgi įteikiate šiam 
reikalui savąją auką.

Kišenės dydžio koplyčioje

Išėję iš šio pastato, pamaty
site prieš save namą, kuriame 
gyvena seserys ir Putnam ko
legijoje besimokinančios mer
gaitės; čia taip pat yra spaus
tuvė ir koplyčia. Pravėrę duris, 
Jūs n u s t e m b a t e : tai 
ne koplyčia, o kiše
nė. Keista, kad čia taip 
yra, kurs toks gyvas religinis 
gyvenimas ir tiek daug judru
mo! Čia juk esti mergaičių sto
vyklos, mergaitėms ir mote
rims ruošiamos rekolekcijos, 
suvažiavimai, seimai ir k. Jums 
tada paaiški, kodėl seserys 
kreipėsi į lietuvių katalikiškąją 
visuomenę prašydamos, kad 
.joms Šventųjų Metų proga pa
dėtų pastatyti erdvesnę koply
čią. Reikia tikėtis, kad tai bus 
visuotinai suprasta ir šis lietu
viškas židinys greitu laiku su-

Septyni geri darbai

Motina Aloyza maloniai Jus 
pakviečia atsikvėpt svečių kam
bary. Bešnekučiuodami sužino
te, kad seselės dar rūpinasi kū
dikių globa. Kanadoje, Toronto 
mieste, jos globoja apie 80 vai
kų. Jų vedama kūdikių prie
glauda laikoma geriausia ne tik 
Toronte, bet visoje Kanadoje. 
Savo namuose, netoli Marijonų 
kolegijos, globoja 21 lietuvį

terims. Jos rūpinasi lietuviška 
spauda: turi savo spaustuvę, 
kur šiuo metu spaudinama tėvų 
jėzuitų “Laiškai Lietuviams” 
ir “Žvaigždė”, vaikams laikraš
tis “Eglutė”, Kunigų Vienybės 
žurnalas “Lux Christi”, įvairios 
knygos, biuleteniai ir k. Vasa
ros metu stovyklaujančioms 
mergaitėms ruošiami lituanisti
kos kursai.

Per Mariją, j Lietuvą
Iš motinos Aloyzos patiriate, 

kaip rūpestingai ir sistemingai 
seserys plečia savo darbą. Vi-

Seselių suorganizuotoj stovykloj—mergaitės žaidžia 
tautinius žaidimus.

senelį. Seserys rūpinasi taip pat 
besimokančių mergaičių globa 
ir jų auklėjimu. Pas jas nuolat 
gyvena ir auklėjasi būrys lie
tuvaičių, kurios lanko katali
kišką Annhurst mergaičių ko
legiją. Seselės rengia uždaras 
rekolekcijas mergaitėms ir mo-

sus savo širdies polėkius jos 
kreipia krikščioniškojo atgimi
mo misijai — ateities darbui 
Lietuvoje ir Dievo Motinos rei- 
-kalavimų vykdymui. Per Mari
ją jos tiki išprašyti Dievo ma
lonių Lietuvai ir visam pasau
liui.

IRO veiks iki 1951 m. galo
Jau yra paaiškėję, kad IRO 

tremtiniais rūpinsis tiktai iki 
š. m. gruodžio 31 d., o paskui 
per 3 mėn. likviduosis. Jos pa
reigas greičiausia perims Jung
tinių Tautų pabėgėlių reikalams 
komisija, kuri į Vokietiją jau 
pasiuntė savo komisarą—olan
dą Dr. G. J. van Heuven Goed- 
hart. Jis studijuoja tremtinių 
padėtį ir reiškia vilties, kad ga
lės rūpintis tremtiniais ne pras
čiau kaip IRO.

Užkliuvėliai pajudėjo
Per skryningus daug kas pri

sipažino buvęs bolševikinių ar
ba nacinių profesinių organiza
cijų nariu. Tokių emigracinės 
bylos buvo atidėtos į šalį. Da
bar išaiškinta, kad profesinėms 
organizacijoms turėjo priklau
syti kiekvienas, kas tik dirbo. 
Sulaikytieji vėl šaukiami ap
klausinėti. Prasčiau yra sergan
tiems, kuriuos griežtai sijoja. 
Atmeta iki 50 procentų.

Ligotiems vargas
Yra užregistruota apie 35,- 

000 tremtinių, kurie dėl ne
sveikatos negali emigruoti. 
Daugiausia yra džiovininkų, 
nemaža ir lietuvių. Šveicarija 
ir Švedija sutiko priimti dar po 
kelias dešimtis nelaimingųjų, 
bet to maža. Jei, nebus kelio iš
vykti kitur, tai manoma, kad 
IRO stengsis juos pakenčia- 
miau įkurdinti Vokietijoje.

Duoda paskolas įsikurti
IRO susitarta su Vokietijos 

vyriausybei, kad pabėgėliai 
būtų traktuojami, kaip ir vo
kiečiai. Yra paskirta 75 mili
jonai markių teikti jiems pa-

PIRMOJI LIETUVIŲ ŠVENTE

Pirmą kartą Cincinnati mie
ste gražus lietuvių būrys buvo 
suplaukęs į jaunimo šventę — 
Ohio-Michigan apskričio vyčių 
suvažiavimą, įvykusį balandžio 
28 ir 29 d. Reikėjo tiesiog gė
rėtis jaunutėlės ir neskaitlin
gos (visame Cincinnati mieste 
tėra tik apie 100 lietuviškų sie
lų!) vyčių kuopos energingumu 
ir sugebėjimu taip puikiai pri
imti suvažiavimo dalyvius, sve
čius ir plačiai išgarsinti Lietu
vos vardą.

Dalyvauja miesto burmistras
Iškilmingoje vakarienėje, pa

skutinę suvažiavimo dieną, da
lyvavo miesto burmistras Al- 
bert D. Cash su žmona, prof. 
Dr. Raymond F. McCoy (head 
of Xavier University’s gradu- 
ate division) ir kitų žymių as
menų. Pusmilijoninio miesto 
burmistras savo kalboje pareiš
kė užuojautą dėl Lietuvos skau
džios padėties, pasidžiaugė lie
tuvių tautos darbštumu ir pa
darytu dideliu įnašu į J. A. V- 
bių gyvenimą. Apskričio vardu 
buvo įteikta burmistrui knyga 
“Lithuania through theages”. 
Prof. Dr. R. F. McCoy savo 
kalboje palietė komunizmą ir 
jo pavojus vakarų demokrati-

TAUPI VIRĖJAI
Nauja moterims knyga su 300 įvairių X 
valgių receptų ir naudingų patarimų, t 
Yra platus skyrius, kaip pagaminti ir t 
papuošti užkandžius. Daug naujų ži- * 
nių apie pyragus ir keikus. Kaina * 
tik $2.00.

Užsisakyti galima “Eglutės” admi
nistracijoje, P. O. Box 22, Brockton 
68, Mass., arba “Darbininko” atsto
vybėje, 366 W. Broadu ay, So. Boston 
27, Mass.
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joms. Anot prof. R. F. McCoy, 
komunizmą ginklu vargu būsią 
galima įveikti. Prieš jį reikią 
išeiti su žymiai svaresnėmis idė
jomis, negu kad komunistai 
skelbią. Anot prof. R. F. Mc
Coy, milijonai amerikiečių kar
tu su komunistais neigia Die
vo buvimą, žmogaus sielos ne
mirtingumą, žmogų skaito nuo 
niekieno nepriklausomą. Tad, 
tie milijonai jau išpažįstu pa
grindines komunistų idėjas. 
Taip pat kalbėjo dar Cincinnati 
134 vyčių kuopos siela — kun. 
P. Gailevičius ir Ohio-Michi
gan apskričio vyčių pirm. Pr. 
Gudelis. Iškilmingąjai daliai su
maniai vadovavo Cicinnati 134 
vyčių kuopos-pirm. Joseph Ma- 
ezer.

Kita suvažiavimo programa

Suvažiavimo išvakarėse St. 
Thomas Aųuinas parapijos mo
kykloje buvo trumpa meninė 
programėlė, o po jos šokiai. 
Sekmadienį (IV. 29 d.) minė
toje bažnyčioje buvo iškilmin
gos pamaldos, pamokslas, šį 
vyčių suvažiavimą plačiai apra
šė visi trys Cincinnati ameri
kiečių dienraščiai ir katalikų 
savaitrarštis “The Catholic Te- 
legraph - Register.”

Pavyzdys kitoms kolonijoms

Darbo posėdis

Darbo posėdžio metu buvo 
svarstytas vyčių kuopų atgai
vinimas, piniginio vajaus reika
las Centrui ir apskričiui ir kit. 
Ilgiau buvo sustota prie klausi
mo, kaip atgaivinti veikusias 
vyčių kuopas Grand Rapids, 
Mich., antrąją vyčių kuopą De
troite, veikusią taip pat vyčių 
kuopą Youngstown, Ohio.

J naująją apskričio valdybą 
išrinkta: kun. P. Gailevičius, O. 
P. — dvasios vadas: Pr. Gude
lis (Dayton, Ohio) — pirm.; 
Robert Boris (Detroit, Mich.)
— vicepirm. I; Jerome Yocis 
(Cincinnati, Ohio) — vicepirm. 
II, Mary Lucas (Dayton, Ohio)
— sekretorė: Eleanor Slavickas 
(Cleveland, Ohio) — kasinin
kė; kontrolės komisijon — Dr. 
R. Gineitis (Dayton) ir John 
Mickus (Detroit).

Cincinnati lietuviai, būdami 
taip neskaitlingi, neturėdami nė 
savos parapijos, įsteigė vyčių 
kuopą, kuri vadovauja visam 
lietuviškam judėjimui, riša se
nuosius ir naujuosius ateivius 
bendram darbui. Jau antri me
tai vyčių kuopa išgauna iš mie
sto burmistro “Lietuvos Die
nos” paskelbimą Vasario 16-to- 
sios proga, surenka aukų BAL
Fui, garsina Lietuvos vardą a- 
merikiečių spaudoj, gina pa
vergtosios tėvynės bylą. Kitos 
lietuvių kolonijos daug ko turė
tų pasimokyti iš Cincinnati lie
tuvių.

N A U J I
Dėl techniškų kliūčių kiek 

suvėlavęs “Aidų” ketvirtasis 
numeris jau pasirodė naujame 
gerame popieriuje. Jame ran
dame šiuos straipsnius: Br. 
Zumeris — Žmogaus su- 
masinimas; J. Venckus, 
S. J. 
n o n 
kelis
teratūros 
J. A i s 
Jonas 
yra lietaus šniokštimas krūmų 
šakomis (eil.); Leonar
das Žitkus — Eilėraš-

— Psichoanalizė: Z e- 
as I v i h s k i s —Mer- 
Giedraitis. Dailiosios li- 

duoda šie autoriai: 
t i s — Eilėraščiai;
Mekas — Senas

šalpas. Norintieji steigti pra
monės įmones arba verstis pre
kyba, gali pasiskolinti iki 8000 
markių. IRO jau yra įnešusi 
tam tikrą sumą pinigų į vokie
čių banką, kuris tas paskolas 
ir duoda. Numatoma, kad grei
tu laiku bus patenkinta 
300 tremtinių prašymų.

monės vietose. Jos steigiamos 
ir lietuviams.

Pragyvenimui pabrangus, po 
didelių ginčų bedarbio pašalpa 
pakelta 10 procentų, bet iš jos 
verstis sunku, nes viskas 
brango beveik trečdaliu.

Letuviai pasaulyje

Stato namus

pa-

apie

pra- 
kolo-

Vokietijos vyriausybė 
dėjo steigti tremtiniams 
nijas Reino ir Vestfalijos pra
monės srityse, kur lengviau 
gauti darbą. Pastatyta apie 600 
naujų butų. Kiekviena šeima 
gauna po 2 kambarius su vir
tuve, taip pat nedidelį daržą 
ir tvartelį. Numatoma tokias 
kolonijas kurti ir kitose pra-

Lietuvos vardas

rūbams, 
reikalin- 

Kaikurie 
kreipėsi

Neturi lygių teisių

Vokiečių pabėgėliai gauną 
vadinamąją “greitąją pagalbą 
(Soforthilfe) pirkti 
baldams ir kitiems 
giausiems daiktams, 
tremtiniai ne kartą
tuo reikalu į vokiečių įstaigas, 
bet nieko nepešė. Atsakyta, 
kad tai tik vokiečiams.

Tremtiniai sunkiai gauna ir 
geresnį darbą, net jų pačių 
stovyklose, kurių administra
cija pereina vokiečiams. Jei 
kuris tremtinys, turėjęs geres
nį darbą, išemigruoja, tai so
dinamas jo vieton vokietis. 
Lietuviai nustumiami į sargus 
ir šlavikus. L.

N

skamba svetimoje
bažnyčioje

ILION, N. Y.

gegužės 6 d.,

per ketverias 
mišias nuošir- 

savo

Sekmadienį,
Ilion, N. Y. airių katalikų Ap
reiškimo parapijos kleb. kun. 
Daniel A. Horan ir jo vikaras 
kun. David W. La Voil (pran
cūzų kilmės) 
sekmadienio
džiais žodžiais perstatė 
parapijiečiams naujai atvykusį 
vikaro pareigoms kun. Fabijo
ną Kireilį.

Savo klausytojams jie pa
brėžė, kad naujasis vikaras 
turi būti lygiai * tiek gerbia
mas, kaip ir kiti kunigai ir net 
daugiau, nes šio ir kitų tremti
nių kunigų rankos esančios lyg 
daugiau pašvęstos dėl perse
kiojimų Lietuvoje ir sunkaus 
jų pakelto vargo ir darbo 
tremtinių stovyklose Vokieti
joje.

Apie Lietuvą pasakė, kad 
trijų milijonų tauta, kuri 85% 
yra katalikiška, dabar kenčia 
baisų religinį persekiojimą. 
Nuoširdžiai atjautė katalikus 
ir visą mūsų tautą, kuri dabar 
vis tremiama į Sibirą vergų 
darbams ar mirčiai. Savo ti
kinčiuosius ragino labiau bran
ginti tikėjimą ir jo laisvę JAV. 
Pakartojo Popiežiaus norą, 
kad šeimos, ypač per gegužės 
mėn., kalbėtų rožančių ir au
kotų jį už pasaulio taiką, už 
Rusijos atsivertimą ir už bol
ševikų pavergtas tautas ir Lie
tuvą!

Daugelis klausytojų šluostė 
ašaras, klausydami šių žodžių. 
Tokie kunigai pelno lietuvio 
gilią pagarbą ir nuoširdžią pa
dėką. Jie pasakė daug ir drą
siai apie kenčiančią ir žudomą 
Lietuvą ir kunigus, ko neiš
drįsta, neprisirengia pasakyti 
daugelyje lietuvių bažnyčių 
šiame krašte. P. Trakelis

Kun. F. Kireilis, paskutinio 
karo metu uoliai apaštalavo 
lietuvių darbo daliniuose Vo
kietijoje, nuo 1946 m. įvairiose 
lietuvių stovyklose ir nuo 1948 
m. gegužės mėn. iki 1950 me
tų pabaigos buvo Wentorfo 
pereinamoje stovykloje lietu
vių kapelionu. Kam teko pro 
šią stovyklą emigruoti tas ge
rai atsimena geraširdį kun. F. 
Kireilį nuoširdžiai besirūpinant 
visų lietuvių reikalais.

Lietuviškos plokštelės 
Australijoje

Adelaidės dvigubas mišrių 
balsų kvartetas, vedamas J. 
Zdanavičiaus, buvo pakviestas 
Australian Broadcasting Com- 
mission, kad įdainuotų į plokš
teles lietuviškas dainas. šios 
plokštelės bus transliuojamos 
per Australijos radijo siųstu
vus.

Lietuviška daina saloje

Netoli Australijos esančioje 
Hobarto saloje susibūrę lietu
viai turi kvartetą, kuris lietu
višką dainą garsina ne tik sa
viškių, bet ir kitataučių tarpe.

Visas numeris iliustruotas 
dail. Jono Rimšos dar
bais. Pradedant viršeliu, per 
visą numerį skleidžiasi nuotai
kingi Pietų Amerikos vaizdai: 
procesija, La Paz miesto įkūri
mas, Aymarų šokiai, ežerai.

• Argentina Lietuvių Bend
ruomenės Vilią Lugano lietu
viai suaukojo 366,50 dol. Pa
saulio Lietuvių Centro lietu
viškiems reikalams.

• Argentinoje Mindaugo var
do draugija Barise paminėjo 
20 metų gyvavimo sukaktį.

• Sovietų Sąjungoje pusė 
ministerijų (9 iš 19) neįvykdė 
1951 m. pirmojo ketvirčio pla
no. Visdėlto skelbiama, kad 
produkcija pakilo 18#, Tai y- 
ra pakeltas procentas (20'/) 
karo reikalams.
Lietuviai pasauly

• Anglijos lietuvių namų 
akcininkų suvažiavimas įvyks 
gegužės 17 d. Dar reikia par
duoti akcijų už 525 svarus.

• Anglijos Lietuvių Sąjunga 
rengia vaikams vasaros sto
vyklą, kur bus mokoma lietu
viškų dainų ir tautinių žaidi
mų.

• Kanadoje, Ottauoje, sten
giamasi atidaryti lietuvišką 
šeštadieninę mokyklą. Tuo rei
kalu suburti'visi apylinkės pe
dagogai į vad. švietimo tarybą. 
, • Svdnėjuje, Australijoj, or
ganizuojama lietuviška mo
kykla.

• Melbourne, Australijoj, šv. 
Jurgio parapijos patalpose į- 
kurta lietuviška biblioteka. 
Knygos suaukotos.

• Brazilijoje Sao Paulio mie
ste veiika šios lietuviškos orga
nizacijos: Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje, Lietuvių R. Kat. 
šv. Juozapo bendruomenė, 
Brazilijos Liet. Kat. jaunimo 
Sąjunga “Vytis”, Lietuvių 
Skautų draugovė “Chavąn- 
tes”, Susišelpimo Kultūrinė 
Bendruomenė “Lietuva”, Lie
tuvių Menininkų klubas.

• Advokato Justino Luko
šiaus emigracinė byla į JAV 
sulaikyta dėl to, kad 1944 m. 
jo arkliai dirbo vokiečių ka
riuomenės Žinijoje. Jis yra 
Wentorfo pereinamoje stovyk
loje teisinis patarėjas lietuvių 
reikalams prie IRO.

• Sielovados Tvarkytojas T. 
Bernatonis buvo gavęs žemės 
sklypą prie Frankfurto. Ten 
buvo numatyta statyti lietuviš
ką koloniją. Dabar tą sklypą 
sekvestravo kariuomenė. Daro
mi žygiai atgauti tą patį skly
pą ar naują įsigyti.

• Daugelis lietuvių DP Bel
gijoje jau sutvarkė dokumentus 
ir atliko gydytojų apžiūrėjimą, 
kad galėtų emigruoti JAV. Da
bar laukia tik vizų.

• Eisdeno lietuviai iš Belgijos 
pasiuntė keletą siuntinėlių lie
tuviams džiovininkams, esan
tiems Vokietijoje.

• Venecueloje įvyko skautų 
suvažiavimas.

• Kun. F. Kireilis nuo gegu- 
d. paskirtas Ilion, N. 
Apreiškimo parapijos 
109 West S., Ilion,

žės 1 
airių 
karu, 
Y.

AIDAI
čiai; Aloyzas Bar 
nas — Pirmoji formulė.

Kūrybos pasaulyje pažymė
tina: Andre Gide; Elisabeth 
Langgaesser; L. Miškino 
“Žvilgsnių” prozos ir poezijos 
recenzija: Paryžiaus kard. Su- 
hard; Pr. Skardžiaus — Nau
jas prof. E Fraenkelio veika
las: Ne vienais doleriais tauta 
gyva; Lietuvybė ir ameriko- 
nizmas: Kaip vakarų demokra
tijos planavo spręsti Baltijos 
respublikų bylą: Pirmieji įspū
džiai Kolumbijon atvykus ir 
tt

Clinton I. Morgan, 52 metę, iš Philadelphijos išeina j ka
riuomenę, atsisveikindamas su vaikais ir vaikaičiais.
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Leipcigo pavasario parodosKaso mūsų korespondentas iš

nekimba:

LIETUVOS LENKUOS SANTYKIAI AMŽIŲ BĖGYJE
Iš pradžių mėginę 

partiečius paveikti, kad būtų 
skaitomi paraleliai kursai kelio
mis (lenkų, rusų, lietuvių) kal
bomis, bet nelaimėje, vėliau kiti 
lenkai ėmėsi dar keistenės, tie- j 
siog priešingos visoms tauti- i 
nėms jų tradicijoms taktikos— <
drauge su žydų dalimi boikota
vo lietuvių kalbos mokslą ir rei
kalavo ją kaip “daugumai nesu
prantamą” universitetinio dės
tymo kalbą pakeisti — rusišką
ja, universitetinius dėstytojus 
ir tarnautojus, net ir susikal
bančius su studentais lenkiškai 
ar dar kitaip — nebe lietuviais, 
skųsdami lietuvius pačiai Mas
kvai. Tačiau ne tik “smetoni
niai” universiteto lietuviai at
metė tokius reikalavimus, te
darydami visokių palengvinimų 
dar nepramokusiems lietuviš
kai, bet ir tarybinės bei parti
nės Tarybų Lietuvos įstaigos, 
net iš Maskvos atsiųstieji par
tinės linijos nustatytojai nepa
laikė šitokių reikalavimų, su
prasdami jų kilimą ir tikslus ir 
sudrausdami kurstytojus.

Panašiai vyko ir kitose įstai
gose, kur “smetonininkais” len
kų buvo apšaukiami net parti
niai lietuvių komunistai. Vasi- 
levskiniai lenkų komunistai kė
lė Maskvoje sumanymą suteikti 
Vilniaus kraštui net autonomi
nes teises, kurios apdraustų jo 
lenkiškąjį pobūdį, kiek šio jam 
įvarė per 20 metų varšuvinė 
administracija, paremta Bažny
čia, mokyklas ir t.t., ir neleistų 
vilniečiams stipriau susirišti su 
Lietuvos gyvenimu, šitokios 
vilniečiams Varšuvos nustaty
tos taktikos išdavoje tautiniai 
santykiai Vilniaus krašte ne tik 
nesitvarkė, bet ir aštriai iro pa
lyginus su tuo, kaip jie buvo 
besinormalizuoją prieš Lietuvai 
prarandant savo nepriklauso
mybę. Neturinti visuomenėje 
pasitikėjimo ir autoriteto ko
munistų partija ne ką daugiau 
tesugebėdavo čia sugalvoti tau
tinėms aistroms raminti kaip 
gandų skleidimą, jog koks 100.- 
000 lenkų būsiąs Maskolijon iš
vežtas, kam dengėsi net 
paties Stalino autoritetu ir ta
riamuoju šitokiu jo pasiūlymu. 
Baigėsi visa toji, vilnietiškų 
terminu tariant, “bolševikinė 
velniava”, ne tiek lenkų, kiek 
daugiausiai lietuvių, apie 40.- 
000 žmonių išvežimu iš Lietu
vos į Kazachstaną ir — nauja 
invazija, šį kartą hitlerinių Vo
kietijos pulkų. Tai ištiko 1941 
m. birželio mėn.

Kadangi lietuvių tauta sukilo 
prieš svetimą (bolševikinę) o- 
kupaciją ir ne tik susigrąžino 
sau nepriklausomybę bei savą 
(laikinąją) vyriausybę, bet ir 
per kelias savaites entuziastin
gu sąjūdžiu suorganizavo val
džios aparatą, neatsižvelgdama 
į okupavusius Lietuvą vokie
čius. sutvarkė ar aptvarkė visas 
valstybinio ir tautinio gyveni
mo sritis, okupacinė Reicho vy
riausybė gavo su tuo skaityties. 
kad ir tylomis nuleido Laikino-

sios Vyriausybės trumpalaikį 
buvimą ir veikimą ir jos vieton 
pastatė savo (vokiškąją) komi- 
sarinę administraciją, teprileis- 
dama lietuvius tarėjais, o visą 
valdžią pasilaikydama savo 
rankose, turėjo apsimesti žiū
rinti į lietuvius kuone kaip j 
savo sąjungininkus ir daugelį 
Laikinosios Vyriausybės po
tvarkių toliau labiau ar ma
žiau respektuoti, nors tik ėmusi 
traukti Lietuvos išteklius ir 
žmones Vokietijon ir pačioje 
Lietuvoje savaip santykius per
tvarkinėti (sodinti ir privilegi
juoti vokiečius ir olandus, ne
grąžinti lietuviams bolševikų 
nacijonalizuoto turto ir vokie
čiams jį atidavinėti, kilnoti lie
tuvius ir versti juos užimti len
kų ūkius, varžyti lietuvių spau
dą, knygų leidimą, mokyklas, 
versti jaunimą stoti į SS ir 
pan.) ir ligi pat savo buvimo 
galo vokiškoji administracija 
pastatė prieš save visą lietuvių 
tautą, kuri nekreipė dėmesio į 
okupantų jai sakomus kompli
mentus. o tik į jų tam priešin
gus darbus, ir vieningai gynė 
savo reikalus, juos subordinuo
dama busimajam savo nepri
klausomam gyvenimui. Siekda
ma susigrąžinti Lietuvai 
visą 1920 m. liepos 12 d. 
Maskvos sutartimi jai 
priklausomą sritį, lietu
vių tautos vadovybė išgavo iš 
vokiečių kiek rytuose ploto 
(pav. Ašmenos) ir pažadėjimą 
grąžinti Lietuvai Gardiną su 
Lyda, tik faktiškai šie jų ne
grąžino, nekalbant jau apie sa
vo dar 1939 m. užgriebtą Su- 
dauen - Winkel’į, bet ir.lietu- 
viškiausius panemunės Marcin
konis ir Druskininkus patylo
mis sau vis jungėsi. Aiškumo 
čia nebuvo. Taip pat dėl lietu
vių tautos aiškios nepriklauso- 
mybinės pozicijos ir savotiškos 
Lietuvos lenkų taktikos vokie
čių atžvilgiu lietuvių santykiai 
su lenkais Vilniaus krašte da
bar dar labiau susikomplikavo 
negu bolševizmo laikais.

Vokiškoji Lietuvos administ
racija nebuvo linkusi stiprinti 
lietuvybę Vilniaus krašte, tik 
priešingai-jos stiprėjimą sten
gėsi prilaikyti, kad ir dėl to 
gautų laimėti lenkai, ir silpnin
ti ją nuolatiniu lietuviškai len
kišku nesutikimu ir kivirčais. 
Tad ir oficialiai Lietuvos len
kams taikydama panašius (toli 
ne visus) draudimus, kaip ir 
lenkams Lenkijoje, toji admi
nistracija įvairiu metu užvesda
vo “flirtą” su lenkais prieš lie
tuvius, o paskiri administraci
jos, kariuomenės ir kiti vokiški 
pareigūnai, vieni veikiami 
prie jų pristatytų lenkių, kiti 
dėl materialinių sumetimų, po- 

; litinių išrokavimų ar kitokių 
savų akstinų mielai bendravo 
su lenkais, labiau ar mažiau 
leisdamiesi šiųjų savo politi
niams tikslams būti naudojami.

M. BIRŽIŠKA

LIETUVOS KAIME

Var
nei 

sau

Vilniaus lenkų vadovai stengė
si įkvėpti vokiečiams, jog Lie
tuvos lenkai skiriasi nuo 
šuvos lenkų, nepripažįstą 
šiųjų (varšuvinių lenkų) 
vadovavimo nei šiųjų karingos 
taktikos vokiečių atžvilgiu ir 
tikrai norį bendradarbiauti su 
vokiečiais. Nors taip veikdami 
Lietuvos lenkai nebAtgavo vo
kiečių jiems uždarytųjų savo 
mokyklų ir gavo versties slap
tais, vokiečių nepersekiojamais 
ir lietuvių neįdavinėjamais mo
kinių kbmpletais, net neviešai 
veikiančiu universitetu, nors 
daugelio uždraudimų ir suvar
žymų nestengė nusikratyti, tik 
vis dėlto jie naudojosi Lietuvo
je kur geresnėmis gyvenimo są
lygomis negu Lenkijoje, lietu
vių nuo vbkiečių apgintomis ir 
tų pat lietuvių lenkams lygiai 
su jais naudoties leidžiamo- 
momis. Lenkai dvarininkai mie
liau negu lietuviai vokečių bu
vo pastatomi savininkų nusto
jusių ūkių prižiūrėtojais, kurie 
uoliai stengėsi aprūpinti vokie
čius ūkio gaminiais, dėl ko kiti 
jųjų net gavo nukentėti kaip 
vokiečių karo talkininkai (pav., 
iož. Trzeciak, nužudytas bolše
vikų, dvarininkas Komas — 
lietuvių). Kiti lenkai buvo taip 
toli nuėję besantykiaudami su 
vokiečiais, jog patys lenkai ga
vo juos likviduoti (žinomojo 
Vilniaus muziko Wvležynskio 
duktė ir kt.)

Didelės ir sunkios mašinos, 
kai kurie mažmožiai, daugybė 
gėlių, spalvų ir fotografijų de
koruoja 1951 metų pavasarinę 
Leipcigo parodą. Tai Maskvos 
atidarytas langas 
Vakarams. Parodos 
metus ir Leipcigas pakei
tė savo vaizdą. Po eilės metų 
vėl parduotuvių lenguose pasi
rodė lašiniai, dešra, sviestas, 
kiaušiniai ir taip vokiečių pasi
ilgta grietinė.

Gatvių kertėse praeiviams 
siūloma šiltos dešrelės, cigare
tės, pyragaičiai, degtinė. Nau
jai atvykusiam atrodo, kad čia 
visada taip ir buvo. Restoranų 
mėgėjams atidaros valstybinės 
kavinės, kuriose patarnauja 
frakuoti introisto padavėjai.

Gatvėse iškabinti transpe- 
rentai su užrašais "Nors Ade- 
naueris uždraudė, vokiečiai 
sėdi prie vieno stalo.” Stotyje, 
šalia rytų “demokratinės vė
liavos, kabo ir Vakarų Vokie
tijos vėliava — juoda, raudona, 
auksinė. Kaip Grotevolis pa
reiškė, Leipcigas turi sujungti 
visos Vokietijos mintis. Gat
vėse patruliuoja liaudies mili
cija, kuri prie įėjimo į parodos 
paviljoną kiekvienam vakarie
čiui išduoda 5 dienoms maisto 

'kortelę, pareiškadama. kad jei 
kartais neužtektų, gaus dau
giau. Kiekvieną vakarietį liau
dies policininkas užregistruoja 
tam tikrame lape ir atžymi 
spaudu jo atsilankymą pase. 
Juk Maskva nori žinoti, kas 
parodoje lankėsi.

Keturiose didžiulėse halėse

Dar pirmomis savaitėmis 
koks pro Vilnių pražygiuojąs 
vokiečių generolas, kai kurių 
lenkų paveiktas, savavališkai 
apskelbė uždraudimą lietuvių į- 
staigoms nelietuviškai į juos 
kreipiantis atsakinėti lietuviš
kai, liepdamas tuomet atsakinė
ti vokiškai. Toms įstaigoms, se- 
niaus su lenkais lenkiškai susi
kalbančioms, ėmus dabar vo
kiškai atsakinėti tos kalbos ne
mokantiems lenkams, šie patys 
ėmė lietuviškai kreipties, gene
roliškas uždraudimas pats sa
vaime nustojo reikšmės ir lie
tuvių įstaigos grįžo prie savo 
įprastos natūralios tvarkos — 
atsakinėti kiek galima tąja kal
ba, kuria j jas kreipiamasi. 
Šiaip neleisdami lietuvių admi
nistracijai teikti atsakingas pa
reigas lenkams, privertę paša
linti iš universiteto lenkus stu
dentus (lietuviams tepavyko 
kiek užtęsti šio draudimo vyk
dymą) ir likviduodami susektus 
slaptus lenkų sambūrius, inter
nuodami (pačioje Lietuvoje) 
varšuviškai toliau tebeveikiantį 
Vilniaus arkivyskupą ir daly
vaujančius slaptoje politinėje 
lenkų veikloje kunigus ir klieri
kus, ypačiai žiauriai keršyda
mi lenkams už jų ar net bolše
vikinių agentų neretai nužudo
mus vokiečių pareigūnus, 1943 
m. paėmę keliasdešimt lenkų į- 
kaitų ir 10 jųjų sušaudę (jų 
tarpe du buv. lenkiško univer
siteto profesorių), vokiečiai ne
darė Lietuvos lenkams masinių 
likvidacijų.

MASKV A ATIDARĖ LANG| 
VAKARAMS

išdėstyti Rytų Vokietijos ga
miniai. Čia matome įvairias 
mašinas, tačiau kiekvienas lan
kytojas nustemba, kad visi 
eksponatai 1945 metų modelio. 
Tik pagalvojus, pasidaro aiš
ku, kodėl Rytų Vokietija nega
li nieko naujo pagaminti. Vis
kas, kas buvo moderniško, iš
vežta į Sovietų Sąjungą. Visi 
modemiški fabrikų įrengimai 
demontuoti ,taigi ir nėra iš ko 
ir ka!p ką nors nauja bepaga- 
minti.

Kituose paviljonuose, kur 
išdėstyti “broliškos” Sovietų 
Sąjungos eksponatai, kitoks 
vaizdas. Sunkieji traktoriai, di
dieji rusiški sunkvežimiai ir 8 
cilinderių SIS, GAS ir SIM 
reprezentuoja Sovietų sunkiąją 
pramonę. Toliau matyti didžiu
lis Maskvos požemio traukinio 
modelis su Kremliaus vaizdais 
ir daugybe mažų mozaikų, 
tarp kurių įsprausta penkių 
metrų didumo sovietinė žvaig
ždė. Tų visų mozaikų papuoši
mui, kad neatrodytų taip 
skurdžiai, prikrauta ančių, žą
sų, maisto produktų, tabako, 
vodkos. Tai turi reprezentuoti 
Sovietų kolhozų ūkio “pažan
gumą.” Tačiau visų dėmesys 
nukrypsta į originalų Mask
vos požemio traukinio vagoną, 
kuris specialiai atvežtas iš 
Maskvos ir kuriame lankytojai 
gali pasėdėti, pasišnekučiuoti 
ir išgerti po burnelę vodkos.

Halėse nuo 6 iki 9 išstatyti 
nauji išradimai — infra rau
donieji pečiai, infra raudonieji 
šildymo aparatai — ir viskas 

Pralenkia išvaizda
prisilaikyti sė-

pralenkia Taupum

1951 m. Fordas taip pat yra pranašus savo 
išvaizda ir vidaus bei išorės įrengimais. Turi 
nauja spalvų derinį ("Color-Keyed’'), paran
ku ir gražų Vidaus įrenginiu (“Safety.<»low”>, 
pritaikyta ir išorei. Automatiškais prietaisais 
jūs galite viduje patogiai sau 
dynes ir kitą.
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V-8 ar 6, ks» jūs pasirenkat, rasite kuro taupymo 
prietaisas. Automatiškas kuro purkštuvas išsunkia 
paskutinį benzino laša ir sunaudoja kiekviena jė
gos uncija Duoda jums stipria jėga su normaliu 
degalų (regular gas>. Jūs pastebėsite, kad atspa
rūs vandeniui prietaisai leidžia jums užvesti moto, 
ra ir drėgniausiame ore.

uenest wesrner.
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Pralenkia Idėja
1951 metų Fordas su 43 “Look Ahead” patobu
linimais tikrai prašoka kelerius metus j priekį. 
Jūs naudojatės pačiais naujausiais patogumais 
ir nauja Fordo automatinė vairuoklė, pritaiky
ta betkuriam keliui. Ir yra pati naujausia, pa
togi, lanksti ir automatiška — ta Fordomatic 
vairuoklė.

- '<S-------

po 35 markes. Tačiau, jei kas 
sumano kurį daiktą nusipirkti, 
sužino naujieną, kad šiuo tar
pu norimų pirkti daiktų fabri
kas nespėjo pagaminti, todėl 
pirkėjas turi palaukti kokią 
porą mėnesių ir tuomet galu
tinai ir dėl kainos susitarti.

Dešimtoji halė skirta “liau
dies demokraitjai” pavaizduo
ti. Čia turingai išpuošta gėlė
mis, brangiais kailiniais,* kinie- 
tiška šventykla su Stalinu, 
Mao Tse Tung ir Pieck paveik
slais. Daug porcelano ir šilko. 
Šalia viso to daugybė vaizdų 
iš Šiaurės Karėjos karo. Šiau
rės Korėjos kareivių statulos, 
paveikslai, kuliuos siūlo lanky 
tojams pirkti po 50 pfenigių. 
Pajamos skiriamos “Korėjos 
atstatymui.”

Tačiau, kai išeini iš parodos, 
pasijunti įvargęs ir be įspū
džių. Kur eini, viskas sena, 
visur propaganda, visur melas.

L.

• Darbininkų trūksta jau 
dabar, kaip praneša Robert C. 
Godwin, darbo biuro direkto
rius. Jis nurodo, kad apie 50,- 
000 vietų yra lasivų. Daugiau
sia trūksta įvairių mechanikų, 
elektrikų, metalo apdirbimo 
darbininkų, lėktuvams monte
rių, stalių, miško kirtėjų, ste- 
notipistų.

• Nekraukite turtų į akme
nis. Egipto ūkio ministeris 
gavo gyventojų pasiūlymą 
nugriauti pagarsėjusias pira
mides ir jų akmenis panaudo
ti naujų namų statybai. Egip
te jų labai trūksta. Taip pat 
siūloma iš muziejų išimti visas 
brangenybes, jas parduoti ir 
pinigus panauodti skurdui ma
žinti.

• Batų importas iš Čekijos į 
JAV (Naująją Angliją) praėju
siais metais padidėjo net sep
tynis kartus. Tik moteriškų 
batų buvo įvežta 720,316 porų 
už $742,854. Pigesnės kainos ir 
įvežtas nemažas kiekis išstūmė 
iš batų pramonės visą eilę dar
bininkų. Be to, ir doleris yra 
nuplaukęs bolševizmui Čekijoje 
stiprinti. O per Čekiją “laisvo
mis aukomis” jis nueina iki Ko
rėjos, kur žudomi atleistų dar
bininkų sūnus. Taigi amerikie
čiai darbininkai už “raudonus 
batus” sumoka kišene ir krau
ju.

• Karo pramonei užsakymai 
kas savaitę siekia vieno milijar
do dolerių sumą. Tas taip vei
kia įmones ir fabrikus, kurie 
gamina reikmenis pragyveni
mui, kad į vasaros pabaigą jau 
bus jaučiama daugelio dalykų 
stoka.

• 7,200,000 naujų darbinin
kų bus reikalinga iki 1952 me- 
baigos, kaip praneša Dr. Frank 
P. Graham. tvarkytojas darbo 
jėgos kraštui ginti. Jis mano ją 
surinkti tokiu būdu: apie 3 mi
lijonai darbininkų pereis iš ci
vilinės j karinę pramonę; apie 
2 milijonai priaugs naujų ir tiek 
pat bus surinkta, imant darban 
daugiau moterų, senesnio am
žiaus žmonių ir galinčių dar 
dirbti nesveikų, kurių normaliu 
metu fabrikai nepriimdavo.

• 70 milijonų žmonių JAV 
bus įjungta į darbą ligi kitų 
metų pabaigos, jei nepaaštrės 
tarptautinė padėtis ir neparei
kalaus karo pramonę dar la
biau išplėsti ir daugiau vyrų 
mobilizuoti. Iš to skaičiaus kas 
šeštas žmogus dirbs karo pra
monėje arba bus po šautuvu.
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• Kacetinių atsiminimų kny
gai, kuri baigiama rinkti, kun. 
St. Yla ieško fotografijų šių žu
vusių draugų: Dr. Prano Meš
kausko - Germanto, Agr. Igno 
Budrio, Vytauto ir Algirdo Tu
mėnų, Inž. Antano šapalo. 
Prašoma skubiai pasiųsti šiuo 
adresu: Rev. Yla, I. C. Con- 
vent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

• Dr. inž. J. Jankauskas po 
ilgų tyrinėjimų nustatė, kad 
automobilis prie 26 mylių grei
čio per valandą vartoja ma
žiausiai benzino. Jis ir pataria 
automobilistams šiuo greičiu 
daugiausia naudotis.

Inž. S. Maziliauskas ir jo 
žmona biologė Davidavičiūtė- 
Maziliauskienė Bostone suor
ganizavo Mineral Chemical 
Co. ir gamins mineralines 
druskas vonioms, kurios turės 
kosmetinės ir gydomosios reik
šmės.

• ALT Chicagai paskyrė 27,- 
000 dol. surinkti Lietuvos lais
vinimo reikalams. Iki šiol te
surinkta 8,400,50 dol.

• Dail. A. Valeška tapo pa
veikslą “Mindaugo krikštas” 
700 metų Mindaugo krikšto 
sukakčiai paminėti.

• Jonas Kuprionis, miškinin
kas ir skautų veikėjas šiuo me
tu gyvena Dalias. Texas ir ten 
yra vieno naujai steigiamo me
delyno vedėjas.

• Chicagos lietuviai rugpjū
čio 26 d. viename didžiuliame 
Chicagos parke ruošia didelę 
vaikų šventę.

• Julija Rūtelionienė Wa- 
shingtone laimėjo 1951 metų 
stalo teniso meisterės titulą.

• Geriausiai parašė darbą: 
“Military Organization”, Ma- 
rylando universitete lietuviai: 
Alg. Kuprėnas, Juoz. Dėdinas 
ir Alg. Ostrauskas. Jie su ki
tais 2200 amerikonų studentų 
priklauso Reserve Officers 
Training Corps. (R.O.T.C.) 
Alg. Kuprionis už gabumus 
moksle ir discipliną įrašytas 
į universiteto garbės lapą, o jo 
motinai universiteto rektorius 
atsiuntė sveikinimą.

• Kun. St Būdavas šiuo me
tu apsigyveno St. Bemard’s 
Rectory, Rockland, Mass., kur 
pavaduoja vieną tėvą pranciš
koną. Šioj vietoj jis išbus visą 
vasarą ir laisvu laiku tvarkys 
savo romaną — “Rapolas Gel
minis.”

Naujoji parapija gegužės 6 
d. lietuvių salėje surengė pava
sarinį koncertą. Programą at
liko, solo: sopr. B. Kemėžaitė, 
N. Aukštuolienė ir S. Pran- 
kauskienė, tenorai: Pr. Neįma
nąs ir P. Maželis, deklamavo 
J. Račylienė, o ketvertą daly
kų atliko moterų dainininkių 
grupė, bet viską vainikavo Ju
liaus Kazėno vyrų oktetas. La
bai gražiai pasirodė N. Aukš
tuolienė, iš Chicagos atvykusi 
amerikietė lietuvė dainininkė 
Prankauskienė ir Clevelando 
lietuvių visuomenės simpatijas 
laimėjęs Kazėno oktetas. Pra
nešėju buvo aktorius P. Ma
želis, vykusiais jumort) gaba
lais nuoširdžiai juokinęs klau
sytojus. Taip pat jis pasirodė 
ir kaip geras dainininkas. A- 
kompanavo R. Brazaitienė, ku
ri kartu buvo ir vyriausia šio 
jaukaus koncerto organizato
rė. Koncertą pradėjo kleb.

Visuomeninio darbo sukaktis
Gegužės 6 d. St. Gabaliaus- 

kas šventė savo 25 metų visuo- 
neninio darbo sukaktį. Jis bu
vo pirmasis at-kų Vytauto klu
bo pirmininkas, Kaune. Jo bi
čiuliai ir draugai iš Clevelando 
ir Pittsburgho buvo nuvykę į 
jo nuosavą ūkį pagerbti soleni- 
zantą ir pasidžiaugti jo visuo
menine veikla. Kalbas pasakė 
S. Laniauskas (jis buvo ir vy
riausias vaišių tvarkdarys), 
muz. A. Mikulskis, Iz. Šamas, 
P. Kliorys, St. Barzdukas, A. 
Tamulionis, prof. dr. K. Pakš
tas ir k.

Ateitininkų ekskursija
Ateitininkų jaunimo sekcija, 

vadovaujama A. Cepulio, geg. 
5-6 d. surengė ekskursiją į 
Detroitą. Vyko 28 žmonės pen
kiomis automašinomis. Daly
viai Detroite buvo maloniai 
priimti, pavaišinti, ir gražiai 
praleido šeštadienio vakarą. 
Sekmadienį anksti rytą išklau-

Tremtiniai minėjo Motinos 
dieną.

Pittsburgho tremtinių drau
gija Motinos Dieną minėjo ge
gužės 6 d. specialiu iškilmingu 
susirinkimu Lietuvių Piliečių 
svetainėje. Jame dalyvavo 
gausus būrys tremtinių ir se
nosios kartos lietuvių. Minėji
mą atidarė draugijos pirminin
kas Jonas Virbalis į prezidiu
mą pakviesdamas Kelpšienę ir 
Stasienę. Prelegentė pavaizda
vo lietuvės motinos tragišką 
gyvenimą amžių būvyje. Kuk
lią meninę programėlę atliko 
Espleno šeštadieninės mokyk
lėlės vaikučiai, paruošti taip 
pat savo mokytojos Stanienės. 
Kun. Alfa Sušinskas kvietė vi-

kun. J. Angelaitis, paaiškinda- .sius šv. Mišių, kartu su būriu 
mas jo tikslą — surinkti pini-
gų statomai bažnyčiai.

Publikos prisirinko pilnutė
lė lietuvių salė. Po programos 
šokių mėgėjai pasišoko ir pasi
vaišino bufete.

Motinų pagerbimas

Vietos skautai gegužės 6 d. 
lietuvių salėje surengė tradi
cinį Motinos Dienos minėjimą. 
J. Gulbinienė, pradėjusi susi
rinkimą, j garbės prezidiumą 
pakvietė daugiavaikių šeimų 
motinas — Andrašiūnienę, An- 
gelaitienę. Brazaitienę, Motie
jūnienę, Nasvytienę ir kt. Pa
skaitą skaitė A. Augustinavi- 
čienė, pabrėždama, kad lietu- 
tuvės motinos kelias yra kan
kinės kelias, tačiau jos dėka 
lietuvių tauta išsilaikė, jos dė
ka ir toliau Išsilaikys.

Motinas sveikino įvairių or
ganizacijų atstovai: Tremtinių 
Draugijos vardu — Ed. Kar- 
nėnas, BALFo — A. Banys, 
Kultūros Fondo — Ig. Mali
nauskas, mažieji skautai ir 
skautės padeklamavo eilėraš
čių ir padainavo keletą daine
lių. Prezidiume buvusioms 
motinoms buvo įteiktos gėlių 
puokštės, o salėje buvusioms 
prisegta po gėlę.

Meninėj programoj dalyva
vo solistai: N. Aukštuolienė ir 
J. Kazėnas, vienas skautas vy
tis paskaitė J. Biliūno kūrinį 
apie motiną ir Ir. Braziulevi- 
čiūtė padeklamavo eilėraštį 
“Prie motinos kapo.”

Lietuvės motinos pagerbti 
prisirinko visuomenės pilna 
lietuvių salė. Vyravo pakilios 
dvasios nuotaika.

detroitiečių aplankė Dearbor- 
ne (Michigan) Edisono Institu
to muziejų ir H. Fordo įkurtą 
kaimą Greenfield, kuriame 
saugojama dalis Amerikos gy
vosios praeities, pvz. Edisono 
namas ir laboratorija, H. For
do gimimo vieta ir kt.

BALFo pikinikas
BALFo 55 skyriaus valdyba 

gegužės 20 d. naujojo parapi
joj rengia pirmąjį šiais metais 
Clevelande pikniką. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti 
ir paremti BALFo šalpos dar
bą. A. B.

Bridgeville, Pa.
• Didžiausias šios apylinkės 

lietuvių rūpestis yra išlaikyti 
savo parapiją. Parapija mažy
tė, bet parapijiečiai su ambici
jomis; jie nori, kad šį parapija 
visuomet išliktų lietuviška ir 
ekonomiškai stipri, šiam tiks
lui jungiamos draugijų ir pa
vienių asmenų pastangos. Ren
giami įvairūs parengimai, mi
nėjimai ir piknikai. Gautomis 
lėšomis jau išmokėta nemaža 
skolų, padaryta įvairių patai
symų salėje ir bažnyčioje. Da
bar dengiamas bažnyčios sto
gas.

• Vietos žmones rodo didelę 
meilę Tėvams Pranciškonams, 
kurie jau antri metai klebonui 
atostogaujant valdo parapiją. 
Tėv. V. Gidžiūnui išvykus į 
Brooklyną parapijos moterys, 
jos darbams paremti naujame 
vienuolyne, atsiuntė nemažą 
auką.

• Altoriaus draugija motinų 
pagerbimui Motinos dieną su
rengė minėjimą su programa 
ir arbatėle.

RĖMĖJU SEIMAS
JRZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJOS

globojamas šv. Petro lietuvių parapijos So. Bostone. įvyks BIRŽELIO (Jl’NE) 3 D. 
sekmadienį.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis
sėdžiai prasidės po pietų 2 vai. Lietuvių Piliečių 
Street.

Paskaitas skaitys PROF. KUN. ST. Y’LA iš
KAITĖ iš Kanados. Apie Kongregacijos veiklą 
Brockton, Mass.

Visus Rėmėjus ir Bičiulius maloniai prašome dalyvauti pamaldose ir posėdyje.
KONGREGACIJOS RĖMĖJŲ VALDYBA

šv. Petro lietuvių bažnyčioje 10 vai. ryto. Po- A 
Draugijos salėje, kampas W. Broaduay ir E Y

Putnam. Conn. ir PROF. DR. A. ŠIDLAUS- 
pranešimą padarys MOTINA LIGORIJA iš y

Waterbury, Conn.
BALF’o vieša rinkliava

Gegužės 1 d. įvyko Water- 
burio ALTo mėnesinis susirin
kimas. Jame buvo svarstyta 
BALF’o viešos rinkliavos pra- 
vedimas birželio 8-10 d. Kalbė
jo dr. Colney, prof. Aleksis, 
Valaitis ir kiti. Visi kvietė or
ganizacijų atstovus apsvarsty
ti būdus kaip būtų galima ge
riau paremti rinkliavą ir pri
traukti visus narius veikliai 
dalyvauti. Organizacijos pra
šomos savo narius, kurie galė
tų dalyvauti rinkliavoje, regis
truoti ir sąrašus prisiųsti BAL
F’o skyriaus valdybai.

Gegužės 2 d. valdyba spe
cialiame posėdyje pakvietė glo
bos ir paramos komitetus mie
sto galvą Snyder, kleb. Valan- 
tiejų, dr. Colney, p. Colney, 
prof. Aleksį, Valaitį, Petraus
ką, Jackūną ir kt. Rinkliavos 
atidarymas numatytas birželio 
8 d. po pietų.

Kviečiama visus Waterburio 
lietuvius registruotis rinkėjais. 
Nuo rinkėjų skaičiaus priklau
sys rinkliavos pasisekimas. 
Prašoma registruotis ir tuos 
kurie galėtų rinkliavoje daly- 
vautir bent porą valandų. Re
gistruotis pas skyriaus iždinin
ką P. Jakubauską, telf. 51922, 
Colney telef. 34747, arba De- 
venienę — telf. Watertown 
600.

Visi parodykime lietuviškąją 
širdį, paremkime pasaulyje iš
blaškytus ir vargstančius lie
tuvius.

BALF’o Skyriaus Valdyba 
% 

New Haven, Conn.
Auka BALFui

Vladas ir Gertrūda Norkū
nai čia žinomi kaip dideli lab
dariai, dori lietuviai ir geri ka
talikai. Jų dukrelė Ona Norkū- 
naitė neseniai paaukojo BAL
Fui 25 dol., iš kurių 15 dol. pa
ketėliams Vokietijos senatori- 
jose gulintiems lietuviams ir 
10 dol. Diepholzo gimnazijai. 
New Haven, Conn. BALFo 
skyrius už auką nuoširdžiai dė
koja.

Sėkmingas BALFo 
parengimas

BALFo parengime meninę 
programą atliko tremtiniai 
suvaidindami “Moterims neiš- 
simeluosi.” Vaidinimas gražiai 
pavyko, dalyviai jaukiai pra
leido vakarą ir davė 86,05 dol. 
pelno, kuris persiųstas BALFo 
centrui, nurodant jog dalį pel
no skiria Diepholzo gimnazi
jai. M.

LAAVRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus lietuvių pa

rapijos klebonas prel. P. Juras, 
kartu su parapijos kunigais ir 
parapijiečiais, balandžio 29 d. 
pasiuntė į Romą arkiv. J. Skvi
reckui prašymą ypatingu būdu 
paaukoti Lietuvą Nekalčiau
siai Marijos širdžiai.

sus susirinkusius pasimelsti už 
visas mirusįa^ žuvusias ir nu
kankintas bei Sibire tebeken- 
čiančias mūsų motinas. Minė
jimas buvo užbaigtas Lietuvos 
himnu.

Nauji tremtiniai

1949 m. Pttsburghe buvo su- 
sispietęs gana grąžus būrys 
tremtinių. Tačiau per 1950 me
tus didesnė jų pusė negalėda
mi gerai įsikurti ar suvilioti 
kitpkių galimybių persikėlė gy
venti į kitus miestus. Paskuti
nių metu Pittsburgbe tremti
nių vėl gausėja. Keliolika jau 
atvyko ir laukiama dar naujų. 
Tarp jų yr* atvykęs ir mažlie- 
tuvių veikėjas, buvęs Klaipė
dos direktorijos valdininkas 
p. Trumpjonis su šeima. Pitts- 
burgiečiai tikisi, jog naujieji 
tremtiniai tvirčiau įsikibs 
Pttsburghe ir įsijungs į kultū
rinį bei visuomeninį gyveni
mą.

Mirė K. Alebūnas

Nuoširdžiai dėkojame “Darbininko” skaitytojams, ataumtiiaieins 
auką už 1951 m. kalendorių ir tuo patį laikraštį;

Praeitą šeštadienį staigiai ir 
netikėtai mirė southsidiečiams 
gerai pažįstamas Kazys Alę- 
liūnas, palikęs žmoną ir sūnų 
giliam nuliūdime. Artimieji 
šeimai reiškia gilią užuojautą.

J. Virpša

Newark, N. J.
Ateitininką 40 m. sukakties 

minėjimas
įvyks gegužės 20 d. Iškilmin

gos pamaldos 10,30 vai., kurių 
metų moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai eis bendrai prie šv. 
komunijos. Tuoj po pamaldų 
parapijos salėje, Adams St. 
bus iškilmingas susirinkimas. 
Programoje: paskaita, meninė 
dalis ir jaunųjų ateitininkų į- 
žodis. Kviečiami visi ateitinin
kai ne tik iš Newarko, bet ir 
plačios apylinkės mūsų šventė
je dalyvauti.

Mahanoy City, Pa.

Pirmosios šv. komunijos 
Iškilmės

Gegužės 6 d. vietos šv. Juo
zapo parapijos mokyklos vai
kučiams buvo pirmoji šv. ko-
muniją.

35 mokyklos vaikučiai, sės.
pranciškiečių paruošti sekma
dienio rytą gražia eisena iš- 
mokyklos atėjo į bažnyčią, kur 
kun. K. Rakauskas atlaikė šv. 
mišias, pasakė pamokslą ir iš 
klebono rankų vaikučiai priė
mė pirmąją šv. komuniją. Per 
mišias giedojo mokyklos mo
kinių choras, smuikininkė Mrs 
Capo, vargonais pritariant J. 
Stankūnui, pagrojo porą Hen
delio kūrinių. Labai gražų į- 
spūdį darė einančiųjų prie šv. 
komunijos gražus, vienodas ap
sirengimas ir kun. P. Cėsnos 
gražiai palaikoma tvarka.

Marianopolis, 
Conn.

Vyčių piknikas
Gegužės 20 d. (sekmadienį) 

Naujosios Anglijos Vyčiai ruo
šia pikniką Marianapolio Ko
legijos parke. Pikniko rengi
mo komitetan įeina: pirm. Vin
cas Gružulis, nariais: Jakuty
tė ir L. Gražulytė, sporto pra
mogoms vadovaus Phillip Car- 
ter. Komiteto garbės nariais 
sutiko būti: kun. Albinas A. 
Šeputa ir kun. Jonas K. Pet- 
rauksas.

Piknike bus įvairi sporto bei 
žaidimų programa, kur, be ki
tą ko, bus sviedinio rungtynės 
tarp So. AVorcester 116 ir Cam
bridge IR Vyčių kuopų. Šo
kiams gros Bobby Zinkaus or
kestras.

Anthony Smith, Somerville, Mass,........................................ 1.00
Angelą Anužis, VVorcester, Mąss. ...................................... 1.00
Patricia Steponais, Tariffvijte, Conn. ................................ 1.00
Ig. Radin, Johnson City, N. Y............................................  1.00
Stasys Lukoševičius, Brooklyn, N. Y...................................... 1.00
T. Mickus, New Haven, Conn................................................. 1.00
Zofi Talutis, Billerica, Mass. ..............................................  1.00
Mrs. M. Visnauskas, Bąltimore, Md. .................................... 1.00
P. Ambrazas, Cleveland, Ohio...........................................  1.00
Mrs. Mary Yesaitis, Minersuille, Pa. .................................... 1.00 •
Rozalija Shembrisky, VVaterbury, Conn. .............................50
Aleksandras Zabelskas, VVaterbury, Conn. 1.00
Silvestras Zdanis, VVaterbury, Conn. 1.00
Vincas Urbonas, Waterbury, Conn. .................................... 1.00
Alekas Gwazdauskas, VVaterbury, Conn. 1.00
Ona Nageliutė, Bąltimore, Md.............................................. 1.00
A. Marcelynas, VVaterbury, Conn. .................................... 1.00
K. J. Krasinskas, VVoodhaven, N. Y................................... 1.00
Ona Andruskevicienė, Dorchester, Mass....................  1.00
R. Kayerski, Arlington, Mass. ..................................................50
J. Savickienė, South Boston ............................................... 1.00
Adomas Jarmalavičius, Brockton, Mass. ......................... 1.00
S. Mockus, Lawrence, Mass........ ..........    .50
J. Sakavičius, Lavvrence, Mass................................................. 50
Stasys Variakojis, Detroit, Mich................................................50
J. Mikelionis, Nashua, N. H......................................................50
NN, Westfield, Mass. ......................................................... 1.00
A. Kopivodienė, Cambridge, Mass. .................................... 1.00
Bamey Budria, Freehold, N. J.............................................. 1.00
Adolph Peredna, LoveU, Mass............................................  1.00
Mrs. M. Supranavicius, Minersville, Pa. ............................  1.00
Alex Pacavic, AVilsonville, IM.............................................. 1.00
Paul Vadluga, Dorchester, Mass........................................... .50
O. Skunydas, Kearny, N. J.........................................   2.00
Edv. Davidonis, Dyment, Ont Canada................................  1.00
Charles Airosus, Roslindale, Mass. .................................... 1.00
Nellie Pisanavich, Detroit, Mich........................................... 2.00
Ona Blažienė, Stoughton, Mass............................................... 50
Mrs. Veronica Austin, Pittsfield, Mass................................... 1.00
Mrs. Anastasia Jusjukonis, Everett, Mass............................ 1.00
Mr. John Ivanauskas, Cleveland, Ohio ............................ 1.00
A. Svilas, Mattapan, Mass........................................................ 50
Antanas Vanagas, Dayton, Ohio ................................ >.......  1.00
Izidorius Valančius, East Chicago, Ind...............................  1.00
A. Baltunis, Argo, BĮ............................................................ 1.00
A. Kanevicienė, S. Boston, Mass.............................................. 50
Magdalena Martin, Bridgeport, Ct„...........................................50
Mrs. F. Kalanta, Bayonne, N. J........................................... 1.00
J. Gurskas, Dorchester, Mass.............................................. 1.00
Mrs. Frances Simokaitis, Worcester, Mass. ............................ 50
Mrs. Eva Grigonis, SL Charles, Mich. ...................................  1.00
Mrs. J. Kurta, Nashua, N. H........... ...................................... 1.00
L. Sviklas, AVorcester, Mass. ............................................... 1.00
Marijonas Karpienė, AVaterbury, Conn. ......................... 1.00
Mary Nauyokas, South Boston, Mass................................ 1.00
Povilas Vaitiekas, Cambridge, Mass.......... ......................... 1.00
M. Baronas. Elizabeth, N. J.................................................  1.00

“Darbininko” administracija

DIDELIS KONCERTAS
ŠIŲ METŲ GEGUŽES 27 D. 5 vaL po piety

Žurnalo “ATEITIES” koncertas
APREIŠKIMO PARAPIJOS DIDŽIOJOJE SALEJE

Programoje dalyvaus: VINCE JON’USKAITE, V. ŽUKAUSKAS, pianistė 
KEPALAITE, Harmonijos ansamblis, tautinių šokių grupė ir rašytojų savos 
kūrybos skaitymas.

Po koncerto šokiai, kuriems gros muz. KACANAUSKO vadovaujamas 
orkestras. <12>

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

1. P. GINKOS, Direktorių
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — AVAVRL 1600 kc 

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairite pranešimai, aaajteoos, muzika

(Viethės žinios, parengimai; koncertai, šokiai ir tt 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. T.
Tel. EVergreen 4-9293

WEVD—1330 kil. 5000 w.

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ
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ŠACHMATAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI
Tel. A V 2-4026

— Veda K. Merkis —

pirmenybių daly-

nugalėjo Trans- 
meisterį Dahls-

• Tautvaiša kovoja pasigė
rėtinai. Tautvaiša, kuris baigė 
pirmąją pusę Chicagos pirme
nybių, eidamas pirmuoju, savo 
padėties neužleidžia ir antrojoj 
p-bių pusėje, nors susitelkė vi
si stambieji 
viai.

Tautvaiša 
mississippi
trom, po to Grombacherį, eks
pertą Cohen ir dabar dar vie
ną ekspertą Hahlbohm. 1. 
Tautvaiša su 12-1 taškų, 2. 
Michelson lllĮ-5'Į, 3. Poschel 
(Chicagos meisteris) 11-2(1).

• Chicagos Grandis balan
džio 12 d. turėjo lygos rungty
nes su Chicagos Universitetu, 
kuris pirmenybėse eina be pra
laimėjimo.

Pirmenybių padėtis: E. Un- 
derwood 3^-Vh. Heising 3-1, o 
K. Škėma, H. Daly ir F. Kel-

ler po 2^2-1’2- Beliko 2 ratai. 
Sekančiam rate Škėma susitin
ka su Heising, o Merkis su H. 
Daly.

• Massachusetts pirmenybė
se K. Škėma pasivarė pirmyn, 
nugalėdamas ketvirtąjam rate' 
K. Merkį. I

• JAV pirmenybės įvyks I 
liepos 26 — rugpjūčio 18. Pa- Į 
kviesta 16 žymiausių. Ame
rikos meisterių. Tai paskutinės | 
JAV pirmenybės, daromos i 
kvietimo būdu. Dėl tolesnių 
reikės įsikvalifikuoti. įdomu, 
kad W. Adams (iš Bostono), 
kaip 1948 m. JAV open nuga
lėtojas į kviestųjų sąrašą ne
beįėjo.

• Botvinnik-Bronstein rung
tynių padėtis dėl pasaulio pir
menybių yra ll^-ll’/i- 24-toji 
partija nulems pasaulio nuga
lėtoją.

ISNUOMUOJAMAS KAMBARYS 
su atskiru įėjimu ir bendru virtuvės 
ir vonios naudojimu, 304 Bedford 
Avė., prie South Ist St., II a., Brook
lyn, N. Y., Tel. EV 7-4049. Kreiptis 
po 6 v.v.

TUOJAU REIKALINGAS VYRAS 
žemės ūkio darbams, ypatingai pievų 
šienavimui. Darbas 
nomis. Kreiptis: 
Springs, N. Y. O.

Telf. 520M2

KRAUS

atliekamas maši- 
White Sulphur 

MENDERIS.
(9)

t

i

yV ilIiam J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 VVAREHAM PU 

JAMAICA. N. Y.
Tel. JAmaica 3-7722
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\ew Yorke Bostone
’i

John W: Anseli

ĮVAIRENYBES

Žąsis — aklojo draugas

Vienas apakęs žmogus Sid
nėjuje, Australijoje, 1926 me
tų Kalėdoms nusipirko keps
niui gyvą žąsį. Žmogus buvo 
minkštos širdies — pats pjauti 
nesiryžo, o kito nesiprašė. Žą
sis taip ir liko nepjauta, ne
pešta ir nesuvalgyta. Ji taip 
priprato prie aklojo, kad pata
po nepamainoma jo palydovė. 
Dabar kur tiktai eina tas aklas 
žmogus, ten jį 
Prieš kiekvieną 
įspėdama, ji —

me 14 dienų. Vienas iš jų bu'’O 
71 metų, o antras — 82. Jie 
susipešė dėl moters, j kurią a- 
bu buvo įsimylėję.

Stipravaiiams gera proga

Kitam padėsi,

seka ir žąsis, 
pavojų, akląjį 
gagsi.

nepralaimėsi

Praėjusio karo metu prie 
Salerno, Sicilijoje, vienas ame
rikietis karys rado mūšio lauke 
7 metų mergaitę, pasimetusią 
nuo tėvų. Kareivis po ligo var
go surado jos tėvus, parvedė 
namo mergaitęs ir kurį laiką 
tą šeimą vis aplankydavo, kol 
jį nukėlė toliau. Išvykdamas 
jis pažadėjo prie progos apsi
lankyti.

Kai neseniai tuos namus vėl 
aplankė, Anna buvo jau gražiai 
nuaugusi 17 metų panelė. Abu 
buvo neprastai laimingi, kai 
Passiano klebonas juos surišo.

e

Užmigo nusikaltimo vietoje

Elzase, Vokietijoje, įsibrovė 
vagis į maisto krautuvę. Atvy
kusi policija rado po stalu 
drybsantį vyrą, užsimovusį 
kaukę. Jo kišenėse rado įvai
rių smulkių prekių, o prie du
rų — prikrautus maišus. Vyras 
jau buvo įkaušęs, kai įlindo į 
krautuvę. “Pasidarbavęs” per
vargo ir... užmigo.

Meilė nesensta
t

Kalkutos teismas Indijoje už 
muštynes gatvėje priteisė 
dviems vyrams atsėdėti kaleji-

I
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J. KUMPIKO
ELEKTRO MOTORU DIKBTUl'ft
TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal- 
| bimo mašinas ir dulkių siurblius.

195 Grand Street. Brooklyn, N. Y. 
Garantuotas ir greitas patarnavima*.

Britų kontradmirolas John 
Weston, neseniai nužudytas, 
paliko testamentą, kuriame į- 
rašyta graži suma: 76.000 sva
rų arba 200.000 dolerių. Tą 
sumą laimės tas, kas mokės 
taupiausiai ir santūriausiai 
gyventi: nerūkys, negers, ne- 
loš iš pinigų, nenešios papuoša
lų, nedažys nei lūpų nei nagų, 
nesipudruos... Jei taip žmonės 
imtų varžytis dėl to sumos, tai 
gėralų ir kosmetikos firmos 
tikriausiai paskirtų milijoną 
tam, kas daugiausia išgers ir 
gražiausiai nusidažys. Deja, 
žmonės silpnavaliai., ir gėryk-' 
los gali būti saugios. Admiro
lai jų nesumuš.

“Kodėl vandenį?...”
Brandenburge, prie Berlyno, 

užsidegė sovietų sunkvežimis. 
Raudonarmietis puolė gesinti. 
Susirinko ir minia žmonių, bet 
visi spokso ir nė vienas nepa
deda gesinti. Tik vienas vaikė
zas pribėgo su kibiru.

— Kam tu, idiote, neši van
denį? Tegu “išvaduotojas” pats 
gesina, — suriko vienas senis.

— Kodėl vandenį? — atkir
to vaikas. — Kibire benzinas!

Gyventojus surašo iš oro...
Dar iki šiol gyvena Ekvado

re čiabuvių tautelė, kuri nužu
do kiekvieną svetimą, kuris 
patenka į jų gyvenamą vietą. 
Dabar vykstant gyventojų su
rašymui, valdžia nutarė suži
noti ir čiabuvių skaičių. Ne
sant kitų priemonių, surašymo 
valdininkai lėktuvu užskris ant 
čiabuvių kaimų ir tokiu būdu 
suskaičuos gyventojus.

i?

A. L WENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

LAISNIUOTAS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nauja' moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi j mus 
turėsite mandagų ir sąžininga patarnavimą

2128 Carson Street S-S., Pittsburgh, Pa.
TeL HEmlock 1-0203

ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. BROADWAY
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

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

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th SL Woodhaven 21. N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

ZUPP’S BAR

LIETUMS ADVOKATAS

15 Park Row, New York'

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street 
TeL EVergreen ?-<8M

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vaka: e 

Penktadieni;ils uždaryta

------------------------------------- — f
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VAITKUS •!
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FUNERAL
197 VVEBSTER AVĖ. 

Cambridge, Mass.

PRANAS U’AITKUS
ir

J. REPSHIS, M. D J
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LIETUVIS GYDYTOJAS

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 

DORCHESTER. MASS.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8

S0 8-2712

Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.,1
j! WO 2-3497 NE 9-5680j!

CHARLES SPORTSMEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 Washington St.,

Boston, Mass. Room 721-722
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo. 
Tel. HA 6-9839

LIEPOS ŽIEDAI

I Tel. EVergreen 7-4335I
JStephen Aromiskis j , . —
ii į

ii

(Armakauskas)
Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

4------------------------- —---------—
jTel. STagg 2-5043

Į Mattheu P. Ballas 
|į

!iiii
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfic

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ii
(E

laidotuvių Direktorius 
Balsamuotojas 

(NOTARY PUBLIC) 
Patarnavimas dieną ir naktį. I

Nauja moderniška koplyčia šer- j 
menims dykai. Aptarnauja Cam-" 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miastus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

[VAIRŪS SKELBIMAI

1 A.J.NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate A Insuranee
109 VV. BROADVVAY
SO. EOSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

W-EST ROXBURY, MASS. 
Tel PA—7-1233-W
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Dr. J. C. Seymour i
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas ;
Naudoja vėliausi. X-Ray aparatą I

Pritaiko akinius
531 E. BROADVVAY 
South Boston, Msm.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

S. Barasevičius ir Sūnus | 

FUNERAL • HOME j
254 W. BROADMAY 
South Boston. Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS j
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir nakti. 
Koplyčia šermenims dykai. 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

i 
j 

J

Liepos Žiedų arbata 
gerai nuo persišal
dymų, ji suteikia 
prakaitavimą ir jta- 
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
muose kaipo naminė gyduolė. 
Liepos Žiedų svaras $2.50 pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadw.iv

South Boston 27, Mass.

5®®®®®.®®®$®®®®.®®®®®®®®®^®®®®:

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
Visu lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU RŪSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

.Prašome užeiti ir isitikinti.
411 GRAND STREET

Tel. EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.

j Tel. Market 2-5172I
I
I
Iiiii r 
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Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius
426 Lafayette Street 

Newark 5, N. J.

| EVergreen 8-9770i
I
Į
i
i
ii
<ex

I Tel. VIrginia 7-4499

i F. W. Shalins
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
I Suteikiam Garbingas

Laidotuves

; — $150—
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
j 84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Graborius—Balsam uoto jas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
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Ml JLIOLIS
INSURANCE 

and
REAL ESTATE

6606 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

GERA PROGA

Namų ruošai geroje šeimoje reika
linga moteris (jaunesnio amžiaus), 
mylinti mokyklinio amžiaus vaikus. 
Labai graži vieta — Massapequa. 
Darbo vietoje atskiras kambarys, 
vonia ir maistas. Viena diena per 
savaite laisva. Pradžiai 30 dol. per 
savaite. Skambinti G. STEPHENS, 
STerling 9-4002, ar Massapeųua 
6-3211M. ‘

PARDUODAMA:
8 kambarių namas, apšildomas, su 

vonia, apdraustas. Yra žemės, ūkiniai 
trobesiai, veranda, vasmedžiai. Ilud- 
son, Mass.

Užkandinė (Luncheonrtte) So. Bos. 
į tone naujai įrengta, su patobulini
mais. Žemos nuomos kainos. Geriausia 
proga.

I

JOSEPH E. LARKIN
REAL ESTATE AND 
INSURANCE BROKER

So. 8-3894
Han. 6-1200 i

BL. 8-1817 į
<9)

479* W. Broadvvny.
So. Boston. Mass,

I 
I 
I 
I 
I 
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UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MI S

I
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas Graborius

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms,

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

GENERAL INSURANCE AGENT
Maspeth, N. Y.

i !
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SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI {

I
Brooklyn 11, N. 1. A

Telefonas: EV 4-3049 ’ d

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

PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

♦-——i Tel. NEvvton 9-4464
■

J
ii
? i 
j i 54-41 — 72nd Street

C A S P E R Į
FUNERAL HOME j

187 DORCHESTER STREET 
South Boston. Mass.

Joseph W. Casper į
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SO 8-1437’
SOuth Boston 8-3966

I 
I

VYTAUTAS \AKAVONIS
FUNERAL HOME

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir nakti. 
Koplyčia šermenims dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

D.

564 EAST BROADVVAY
South Boston, Mass.

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grabo risi ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dien* ir nakti.
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

WAITT
FUNERAL

II
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HOMF. iiii I
39 EMERSON A VE.

Brockton. Mass.

EDWARD J. WAITT
(H'aitekūnae) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Diena ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

Tel. Brockton 3368 4
KiturSutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių Šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
bizniu, partnerystės ir korporacijų mieste ir už Nevv Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubavvicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių bizniu, didelių 
ir mažu, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZIBAYVICZ (ZUBAVICIUS)
III Ainslie Street

Tel. POPlar 4110
■

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon SL 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyėia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

f
WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmer TractOrs

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks. Paris & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EQUIPMENT COMPANY|
1740 MAIN ST.. BROCKTON, MASS?'

Teis. 6385 8-0771

VTelefonas: EV 7-7411

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
Anglys, Coke ir Aliejus 

4M GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Gyvenimo vieta

Maspeth, N. Y65-43 Grand A ve.
Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

t

• 1
Phone STagg 2-3108 1

A N TO N A P P E L
JERSEY PORK

428 Grand Street,
I

Brooklyn, N. Y.
1

DldtteaMaft panirfnkimaą visokios mėson
IJETUVIAKOR DEAROS — SKANŪS SKH.ANDŽIAI

j

EV 4-9293

SALDAINIŲ PAL MUS « Phone, FEderal 1622

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas ATSKRYMO. namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

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

i
i*
+i
t+
į___________ _______ _ t

t McKees Rocks, Pa. I

II A S E R
Funeral Home

+ AMBULANCE SERVICE 
Mes esame dėkingi už jūsų 

biznį
512 Chartiers Avenue

I



8 DARBININKAS Gegužės 15,1951

^Dcftbininkar
G ^KOSUl^DA* -------------

Mykolas Saulius Ekskursija į Niagaros krioklį

NAUJIENOS^

Angelų Karalienės parapijos
Šv. Vardo vyrų draugija ge

gužės 13 d. turėjo savo mėne
sinį susirinkimą ir pamaldas. 
Suisrinkime pagerbė motinas, 
išrinko atstovus į draugijų 
konferenciją ir apsvarstė būsi
mo gegužės 26 d. baliaus pro
gramą.

šeštadieninėj mokykloj,
Apreiškimo parapijos salėj, 

gegužės 12 d. mokyklos moki
niai pagerbė savo motinas. Mi
nėjimą pradėjo mokyklos ve
dėjas P. Naujokaitis, pasvei
kindamas susirinkusias mamy
tes. Kalbėjo tėvų komiteto 
pirmininkas Virbickas. Moky
tojos Matualtienės vadovauja
mi vaikučiai pašoko keletą tau
tinių šokių, o V. Jonuškaitei- 
Zaunienei diriguojant, padai
navo keletą dainelių. Vaikučiai 
savo mamytėms įteikė gėlių.

Liet. Kat. Federacijos, Nevv
Yorko apskrities draugijų at
stovų bei jų valdybų susirin
kimas bus penktadienį, gegu
žės 25 d.', 8 v. v., Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne. 
Bus pranešimas- iš draugijų 
konferencijos ir pasitarimai 
vietos veiklos reikalais.
(10) Valdyba
Socialinių neciklikų 
Sukakčiai paminėti

yra parengtos trys knygutės 
su Leono XIII, Pijaus XI ir 
Pijaus XII dokumentų bei kal
bų vertimais ir populiariais jų 
aiškinimais. Leono XIII enc. 
“Rerum Novarum” jau yra pa
duota spaudai. Knygas yra pa
rengęs šv. Rašto ir bažnytinių 
teisių profesorius T. dr. Kle-
mensas; Žalalis, O.F.M. padėti.

LIETUVIŲ DIENA

Tradicinė Lietuvių Diena 
New Yorke šiemet įvyksta lie
pos 1 d. Dexter Parke. Visos 
New Yorko, New Jersey ir 
plačios apylinkės organizacijos, 
draugijos, parapijos bei pavie
ni asmenys šioje lietuvių šven
tėje aktyviai ruošiasi dalyvau
ti.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Norintieji užsiprenumeruoti 
“Darbininką” arba senieji 
skaitytojai norėdami užsimo
kėti prenumeratos mokestį, 
prašomi kreiptis nauju “Dar
bininko” adresu: 417 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

“Darbininko” administracija

4 ................... ==------------------------

DIDELĖ NAUJIENA BROOKLYNE!
RENGIA PIRMĄJĮ KONCERTĄ AMERIKOJE

šių metų gegužės 20 d. 4 vai. p. p. SCHWABEN HALL (474 Knickerbocker Avė., 
įvyks “KARIO” žurnalo

DIDELIS KONCERTAS
Programoje dalyvauja: Lietuvos Valstybinės Operos solistė Juzė AUGAITYTE, įžymūs lietuviai solis

tai — Aleksas VASILIAUSKAS ir Violeta PRANSKUS su lietuvių harmonijos ansambliu, pianisto 
A. MROZINSKO vedamas "AITVARU” kvartetas ir dramos aktoriai — Albina KATILIŪTE ir Vitalis 
2UKAUSKAS. Bus linksmoji literatūrinė dalis. Groja JEZAVITO orkestras. Bilietų kainos: $1.00 ir $1.50. 

Čia bus geriausia proga susitikti visiems buvusiems kariams, visiems seniems ir naujai isikūrusiems 
Amerikos lietuviams. Visi kaip vienas paremkime mūsų "KARIO" leidimą ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Karo invalidus.

Visi į “Kario” koncertą! Gegužės - May 20 dieną
BILIETAI GAUNAMI: 1. Brooklyne — "GABIJA." 340 Union Avė.: J. P CINKUS. 495 Grand St.; 

"DARBININKO" Redakcija. 417 Grand St. 2. GREAT NEACK E—M. Urbonas. 100 Steamboat Rd. 
J. Blažonis, 744 Middle Neck Rd. 3. Ir įeinant į koncertą—SCHWABEN HALL. 474 Knickerbocker 
Avr , KONCERTO RENGĖJAI

V - "

Emetė E mokyklos
Šv. Petro ir Povilo parapijos 

(airių) klebonas įspėjo Pr. 
Naujokaičio dukterį, kad ji 
mokyklos toliau lankyti nega
lės, jei nedalyvaus pirmos ko
munijos iškilmėse jo parapijo
je. Mergaitė tą mokyklą lankė 
dėl to, kad ji prie pat namų. 
Dirbant abiems tėvams, mažos 
mergaitės nebuvo kam palydė
ti į lietuvių Apreiškimo para
pijos mokyklą, tačiau pirmajai 
komunijai ji ruošėsi drauge su 
kitais lietuvių vaikais.

Lankėsi Vyr. Skautininkas
Dr. Vyt. Čepas, Skautų Bro

lijos Vyriausias Skautininkas, 
organizaciniais reikalais gegu
žės 12-13 d. lankėsi Brooklyne, 
turėjo pasitarimus su organi
zacijos vadais ir dvasios vadu 
kun. V. Dabušiu. Ta proga ap
lankė “Darbininko” redakciją 
ir New Yorko skautų tunto 
pobūvį Angelų Karalienės pa
rapijos salėje, kur skautai, kar
tu su ateitininkais, turėjo kul
tūrinę popietę ir pasilinksmi- 
mą.
K. Vasiliauskas rado teisybę
Dramos aktorius K Vasi

liauskas, kuris dėl ligos buvo 
paleistas iš darbo vienoje Nevv 
Yorko siuvykloje, pereitą sa
vaitę vėl pradėjo joje dirbti. 
Siuvėjų unijoj jam padėjo su
sitvarkyti siuvėjų delegatas K. 
Kundrotas.
Eksporto - Importo bendrovė

Dr. K. Valiūnas su J. Ka
zicku įsteigė eksporto-importo 
bendrovę. Vašingtono įstaigos 
domisi jų ryšiais su Europa. 
Gegužės 10 d. išskrido Europon 
speciali komisija daryti įvairių 
užpirkimų ryšipm su gynybos 
planais. Dr. K. Valiūnas, Va
šingtono atatinkamų įstaigų 
prašomas, gegužės 15 d. iš- • 
skrenda į Europą, tai misijai

E tolimesnių vietovių orga
nizuojamos ekskursijos į Lie
tuvių Dieną autobusais.

Jau dabar kiekvienas tos 
šventės dalyvis pasirūpina iš 
anksto gauti atostogas.

Atskiros organizacijos ruo
šia savo stalus su valgiais ir 
gėrimais.

Programoje: kalbos, dainos, 
muzika, tautiniai šokiai, įvai
rūs laimėjimai ir kt.

Tėvai Pranciškonai, imda
miesi iniciatyvos sujungti tris 
laikraščius, daug rizikavo, bet 
atlieka didelį kultūros darbą. 
Jį paremsime jau K anksto 
ruošdamiesi dalyvauti Lietuvių 
Dienoje liepos 1 d. Dexter Par
ke, N. Y.

Šv. Vardo tyrų dr-jos
Aušros Vartų parapijos, su

sirinkimas į vyko Sekminėse> 
par. salėje. Skyrius turi apie 
50 narių. Pirmininkauja Dva
reckas. Birželio 24 d., jų kle
bono kun. J. Gurinsko 25 metų 
kunigystės proga, draugijos 
nariai užprašė šv. mišias 9 v. 
ryto. Pirmininkas nusiskundė, 
kad senieji miršta, o naujieji 
ateiviai nenoriai jungiasi į 
draugijų veiklą.

Koncertuos Operetės Choras
Liuberskio vadovaujamas O- 

peretės Choras pirmą sykį 
Nevv Yorko lietuviams pasiro
dęs Manhattan Center per 
dainų šventę, gegužės 27 d. Pi
liečių Klubo salėje Brooklyne 
ruošia pirmąjį dainų koncertą. 
Koncerto pradžia 4,30 vai.

Pagerbė dr. V. Paprockį
Gegužės 12 d. Winter Gar- 

den Tavernoje, Ridgewoode 
suruoštas pagerbimo pobūvis 
dr. V. Paprockiui, jam išlai
kius Nevv Yorko valstybės eg
zaminus ir įsigijus gydytojo 
praktikos teises.
Buvo Kvykę su liet, filmomis

K. Motuzas su dail. Č. Janu
su gegužės 12 d. buvo išvykę į 
Philadelphiją rodyti liet, filmų. 
Kadangi tenykščiai lietuviai 
buvo gerai painformuoti apie 
filmų vakarą, tai publikos bu
vo prisirinkusi pilnutėlė salė.
“Madame Butterfly” Carnegie

Hali
Šį trečiadienį Carnegie Hali 

patalpose Salmaggi Operos 
kompanija stato G. Puccini o- 
perą “Madame Butterfly”, į 
kurią rengiasi vykti nemažas 
būrys lietuvių meno mylėtojų.
Ateitininkų kultūrinė popietė 
gegužės 12 d. surengta Angelų 
par. salėje, praėjo jaukioje 
nuotaikoje. Buvo padarytas 
pranešimas apie G. Verdi ir 
išklausyta jo operų ištraukų. 
Po to buvo sustota šiek tiek 
ties lietuvių literatūros proble
momis.

Tuo pačiu metu kitoje salėje 
skautai turėjo savo arbatėlę. 
Po susirinkimų abi salės su
siliejo jaukiai vakaro pramo
gai.

Motinos Dienos 
minėjimą gegužės 13 d. Ap
reiškimo par. salėje surengė 
ateitininkai ir skautai. E. Put- 
vytė prisiminė visas išblašky
tas lietuves motina. Paskaitą 
skaitė P. Jurkus. Minėjimas 
užbaigtas deklamacijomis ir 
nuotaikingu vaidinimėliu.

A. Ignaitis
mūsų skaitytojas, kuris dėl 
sunkios galvos operacijos iš
gulėjo ilgą laiką ligoninėje, ne
seniai sugrįžo ir sveiksta na
muose.

mūsų violončelistas, š. m. 
balandžio 12 d. su pasisekimu 
koncertavo Studio salėje, New 
Yorke, kur buvo amerikiečių 
visuomenės šiltai priimtas.

Atvyks į koncertą
Iš Philadelphijos į “Kario” 

koncertą gegužės 20 d. ketina 
atvykti lietuvių karių būrys.

Nauja lietuviška šeima
šeštadienį, gegužės 12 d., 

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje susituokė Walteris 
J. Kranauskas, gyv. 78 Lang 
St., Newark, N. J., su Mildred 
G. Bėrės (Boreišytė), gyv. 971 
57 St, Šliūbą davė jų giminai
tis kun. Ant. Bružas.

Bostono lietuvių bažnyčioje 
vyskupas suteiks šių metų ge
gužės mėn. 19 dieną.

Minės 35 metų kunigystės 
sukaktį

Birželio 2 d. kun. P. Vir- 
mauskui sukanka 35 metai 
nuo jo įšventinimo į kunigus. 
K. Namaksienė, P. Razvadaus- 
kas ir kt. organizuoja šias 
sukaktuves tinkamai paminė
ti.

Rekolekcijos vyrams
Šv. Vardo Draugija organi

zuoja uždaras rekolekcijas vy
rams pas Pranciškonus Kenne- 
bunė Port, Manei. Vyrai išva
žiuoja penktadienį, birželio 8 
d. ir grįžta sekmadienį, birže
lio mėn. 10 d. po pietų. Reko
lekcijos bus lietuviškai. Pra
gyvenimo kaina 5 doL Teirau
tis ir registruotis pas dr. P. 
Kaladę, 665 E. 7th St., So. 
Boston. arba klebonijoje.

Viktoras Medonis,
šv. Jono dr-jos pirmininkas, 

balandžio 11 d. dirbtuvėje sun
kiai susižeidė galvą. Pagulėjęs 
kurį laiką Carney ligoninėje, 
pasveiko ir vėl grįžo į darbą.

Tautinių šokių grupė
gegužės 5 d. buvo išvykusi į 

Fitchburgą, Mass., kur miesto 
salėje (City Hali) ruoštame 
festivalyje pašoko keletą lie
tuviškų tautinių šokių. Apylin
kėje esantieji lietuviai ūkinin
kai buvo atvykę į festivalį pa
simatyti su šokėjais.

Apkaltinti 67 pašto 
tarnautojai

Prieš kelis mėnesius Bosto
no pašte, prie South Station 
(South Postai Anex) buvo ati
dengta tarnautojų simuliacijos 
afera. Paaiškėjo, kad keliasde
šimt asmenų pašte visiškai ne
dirbo. o tik algas ėmė. Keli tar
nautojai už tam tikrą atlygi- 

• nimą simuliantus užregistruo
davo. šie ateidavo tik algas 
pasiimti, o dirbo kitose vieto
vėse. Federalinė “Grand pury” 
komisija apkaltino 67 asmenis.

Štai kodėl mes dažnai skun
džiamės pašto suvėlavimu.

MARIJA KALBA PASAU
LIUI

Nuo kada prasidėjo Fatimo- 
je išgijimai, kaip žiūrėjo val
džios įstaigos į stebuklus, ką 
rašė laisvoji pasaulio spauda, 
kaip į tą reagavo katalikai ir 
nekatalikai — skaiytojas ras 
knygoje “Marija kalba pasau
liui. Knyga parašyta dr. L. 
Gonzga da Fonseka ir išversta 
ir į lietuvių kalbą, spausdina
ma “Darbininke”. Knygos 
kaina S2.

Užsakymus siųsti: Kun. M. 
Vembrė, 122 Canton St. 
Stoughton, Mass.

• Šią vasarą norima suorgani
zuoti ekskursiją iš Bostono į 
Niagaros krioklį, o iš ten į Ka
nadą.

Šiuo reikalu Bostono LT Ra
telio valdyba kreipiasi į Bosto
no lietuvių visuomenę prašy
dama pasisakyti:

1. Kiek būtų norinčių šioje 
ekskursijoje dalyvauti?

2. Ar norėtų tą pačia proga 
aplankyti Kanadą?

3. Kiek dienų ekskursija tu
rėtų užtrukti?

4. Koks laikas ekskursijai 
būtų patogiausias?

(Siūloma birželio 30 ir liepos 
1, 2, 3 dd. arba rugsėjo 1, 2 
ir 3 dd.)

Keturių dienų kelionė iš 
Bostono į Toronto ir atgal vie
nam asmeniui kaštuotų 20 dol.

Ratelis siūlo šią vasarą su
organizuoti didesnį lietuvių gy
venančių Amerikoj ir Kanadoj 
sąskrydį netoli abiejų valsty
bių sienos, kad būtų galima a- 
biejų valstybių lietuviams susi
tikti ir keletą dienų paben
drauti.

Visais šiais reikalais ir į pa
tiektus klausimus atsakymus 
siųsti adresu: Alb. Valkavičius, 
232 Gold St. So. Boston, 27, 
Mass.

AHce Plevokaitė,

muzikos mokytojų viešosios 
mokyklos viršininkė, Deer Is- 
le, 10 dienų atostogas praleido 
pas savo tėvus So. Bostone. Ji, 
lankydama N. Anglijos muzi
kos konservatoriją, visus me
tus mokė naujai atvykusius 
tremtinius anglų kalbos.

Paruošė Bet. knygų sąrašą
Bostono miesto centralinio 

knygyno vadovybė paprašė ten 
dirbusios H. Yčaitės sudaryti 
naujai išleistų lietuviškų kny
gų sąrašą. H. Yčaitė, talkinin
kaujant dr. J. Gimbutui, tokį 
sąrašą paruošė ir nurodė, kur 
tokias knygas galima gauti.

Nupirks lietuviškų knygų
Liet Kult Rėmėjų dr-jos 

valdyba “Visuomeninio Teis
mo” pelno dalį paskyrė nu
pirkti lietuviškų knygų So. 
Bostono miesto knygyno lietu
viškam skyriui.

Tame pačiame posėdyje Val
dyba, vietoj išvykusios H. 
Yčaitės, sekretoriumi išrinko 
pulk. J. Andrių.

Sulindo į pogrindį
Kai Amberlando ruoštas 

koncertas buvo lietuvių stip
riai piketuotas, So. Bostono lie
tuviški komunistai daugiau su 
viešais parengimais nebesirodo. 
Matyt sulindo į pogrindį.

Tautinių šokių trupė
gauna labai daug kvietimų 

šokti kitataučių parengimuose. 
Visų kvietimų neįmanoma pa
tenkinti. Iki šiol grupė pasiža
dėjo šokti: gegužės 19 d. Har- 
vard Folk Dance Festival, 
Harvard Memorial Hali, Cam
bridge. gegužės 20 d. Bostono 
mieto “I am American” die
nos minėjime Hatch Memorial 
Skeli, Esplanade, 2,30 vai. p.p. 
ir birželio 9 d. Simmons Col- 
lege Reunion, Main Ballroom, 
New Ocean House, Swamps- 
cott, Mass.

• Alf. Medonis, Viktoro ir 
Liudos Medonių sūnus, įstojo 
savanoriu į JAV kariuomenę.

• Dainininkei Valerijai Bar- 
mietiei, gegužės 8 d. Carney li
goninėje padaryta operacija.

Jaunimo pobūvis
Gegužės mėn. 30 d. Bostone, 

kieme prie parapijos salės, 
septintoje gatvėje, jaunimas 
rengia pobūvį, gegužinę. Pra
džia 1 vai. p. p. Bus įdomi pro
grama. Pelnas skiriamas Sese
lių vienuolyno remontui.

Socialinių Enciklikų -minėjimas

Gegužės 13 d., Sekminėse, 
katalikiškoji Bostono visuome
nė minėjo socialinių enciklikų 
sukaktį. Pamaldas šv. Petro 
bažnyčioje 10 vai. laikė ir pa
mokslą pasakė kun. A. Kon- 
tautas. Minėjimo iškilmės įvy
ko Municipal Building salėje, 3 
vai. p. p. Prof. A. Vasiliauskas 
kalbėjo tema “Socialinės En-

Gegužinės pamaldos

Šv. Petro bažnyčioje Bosto
ne būna kasdien 7,30 vai. va
karo. Šiemet pamaldos labai 
gausiai lankomos. Yra sako
mas trumpas pamokslas, atkal
bamas rožančius ir giedama 
Marijos litanija. Pamaldos 
vyksta prie išstatyto Švč. Sak
ramento.

Procesija po miestą
Marijos garbei bus gegužės 

mėn. 2 Od. Vaikučiai, organi
zacijos ir plačioji lietuviškoji 
Bostono visuomenė yra prašo
ma dalyvauti.

CAMBRIDGE, MASS.
Šurum-Burum

parapijos naudai ruošiamas 
gegužės 19 d. 7 v. v. Cam- 
birdge lietuvių katalikų klubo 
svetainėje. Programoje šokiai 
ir įvairūs margumynai, šie
met parapijos naudai piknikas 
nebus ruošiamas, todėl visi 
kviečiami šiame subuvime da- 

. lyvauti ir paremti parapiją. 
Parengimo pirmininkas kun. J. 
Petrauskas.

Choro pagerbimo bankietas

įvyksta gegužės 27 d. Cam
bridge lietuvių katalikų klube. 
Bankietui bilietai jau platina
mi ir galima gauti Bačinsko ir 
Daukanto krautuvėse. Chorui 
sėkmingai vadovauja vargoni
ninkas M. Karbauskas.

Leit. A. Mažutaitis

A Mažutaitienės, gyv. Ros- 
lindale, Mass. sūnus, šiomis 
dienomis pakeltas kapitonu. 
Kapt. A. Mažutaitis tarnauja 
JAV aviacijoj, Savanagh, Ga. 
ir eina navigacijos intstrukto- 
riaus pareigas. Naujasis kapi
tonas tarnybos reikalais išvy
ko trims savaitėms į Angliją.

Padėka

LRK Valdyba nuoširdžiai
♦ dėkoja visiems dalyviams Vi

suomeninio Teismo, kuris įvy
ko balandžio 8 d. So. Bostono 
Municipal Building salėje, da
lyvaujant virš 600 klausytojų.

Nuoširdžiai dėkojam: Lie
tuvos garbės konsului A. Šal
nai, posėdį pradėjusiam; pir- 

. mininkui K. J. Kalinauskui; 
sekretorei M. Gimbutienei ir 
jos padėjėjams — J. Tričiui ir 
Pr. Averkai; kaltintojams — 
St Mockui, A. Juknevičiui ir
S. P. Šalnienei; gynėjams — 
Br. Kalvaičiui, A. J.
Jankauskui ir A. Keturakiui; 
anstoliams — B. Kontrimui ir
J. Kapočiui; prisiekusiems tei
sėjams — B. Cunienei, A. Ja- 

. nuškevičienei, K. Nemaksienei, 
’.T. Kielaitei - Tattan, Ign.

Končiui, V. Kulbokui, St. Lu-
• šiui, J. Mikalauskui, S. Straz

dui, St. Vaitkevičiui.
Kultūros Rėmėjų Ratelis

Young-
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UFUT 10 D ŠV- STANISLOVO PARAP. SALEJE
VEjOIJ IV 17. Driggg Avė. ir Nevvel St. Greenpointe

6 vai. po pietų rengia linksmą vakarą. - 

ra“4 “Paskutinis Šposas”
Vaidina Brooklyno vaidintojų trupė. Vadovauja dramos aktorius Vitalis 

Žukauskas. Po vaidinimo šokiai, grojant Alg. Kačanausko orkestrui. Šiokių 
metu veiks geras bufetas. Bilietų kaina $1.25. tik šokiams $0.75. Bilietai iš 
anksto gaunami: "Darbininke", 417 Grand St.; "Gabijoje", 340 Union Avė.; 
J. Ginkaus saldainių krautuvėje ir vaidinimo diena prie kasos. Pradžia 
punktualiai. <8>.

ciklikos ir jų autoriai,” o kun. 
Kazys Mažutis tema “Mūsų 
dienų darbininkijos uždavi
niai.” Po to kalbėjo Bostono 
Catholic Labor Gildė vadovas 
John H. Ryan. Meninę progra
mą atliko šv. Petro parapijos 
choras ir buv. Vilniaus Operos 
solistas Stasys Liepas. Chorui 
vadovavo ir solistui akompana
vo muz. Jeronimas Kačinskas. 
Minėjimą ruošė A.L.R.K. Fe
deracijos ir Liet. Darbininkų 
Sąjungos Bostono skyriai.

Kultūros Rėmėjų 
susirinkimas

įvyks gegužės 19 d. 8 v.v., 
tuoj po pamaldų, Bostono liet, 
parapijos salėje. Bus svarsto
ma galimybė šeštadieninę liet, 
mokyklą įjungti į parapijos 
mokyklą su praplėsta lituanis
tikos programa. Visi suintere
suoti kviečiami dalyvauti.

• “Voice of America” trans
liacijos, siunčiamos į Lietuvą, 
Bostone labai gerai girdimos.

N. Anglijos Vyčių gegužinė
įvyksta gegužės 20 d. Ma- 

rianapoly. Cambridge vyčiai į 
gegužinę vyksta autobusais 
geg. 20 d. 9,30 v. nuo bažny
čios. Kelionės bilietų galima 
gauti Daukanto krautuvėje. 
Visi vyčiai kviečiami gegužinė- 
nėje dalyvauti.

• M. ir A. Karbauskai ba
landžio 16 d. susilaukė dukre
lės. M. Karbauskas yra Cam
bridge lietuvių parapijos var
gonininkas.

•

• A. Jankauskas, mūsų pa
rapijos choristas, gegužės 5 d. 
Newarko, N. J., liet, parapijos 
bažnyčioje susituokė su G. J. 
Pociūte. Daug jaunimo iš Cam
bridge dalyvavo sutuoktuvių 
iškilmėse. Linkima jaunave
džiams laimingo šeimyninio 
gyvenimo.
• Sgt Pranas Radzukynas 

tarnauja Agdon-Utah oro ba
zėje prie Agdon aerodromo ir 
eina Mt Sgt. pareigas. Pasku
tinio karo metu P. Radzukynas 
tarnavo JAV aviacijoje Paci- 
fike ir kaip kapitonas vadova
vo puolamųjų P-58 lėktuvų 
eskadrilei. A- D.

ALTo vakarienė
Gegužės 20 d. 2 v. p. p., A- 

merikos Lietuvių Piliečių klu
be, 823 Main St. Cambridge, 
Mass. ALTo skyrius ruošia va
karienę - pobūvį. Bus kalbos, 
dainos, žaidimai, muzika, šo
kiai ir skanūs užkandžiai. Lau
kiama svečių iš centro. ALTo 
skyrius kviečia visus Camb
ridge ir apylinkėje gyvenan
čius lietuvius pobūbyje daly
vauti. Pelnas skiriamas Lietu
vos išlaisvinimo reikalams. Bi
lietai gaunami prie įėjimo ir 
pas platintojus.

ALTo Skyriaus Valdyba

“IŠ DŪMINES LŪŠNELES”
Šiuo vardu K. B. Krauki finas išlei

džia savo jumoristinių eilių knyga. 
K viepiami rėmėjai prisidėti prie 
knygos išleidimo. Kas autoriui at
siųs ligi gegužės mėn. pabaigos bent 
1 dol., to vardas ir pavardė bus at
spausdintas knygoje ir gaus paėla 
knyga. Nepavėluokite! Rašykite šiuo 
adresu:

K. B. KRAUCICNAS
183 Fountain Avė., Brooklyn 8, N. Y.
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