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AMERIKOS BALSAS TRANSLIUOS 
LIETUVAI Iš EUROPOS Paliaubų Korėjoj viltys visai dingsta

Amerikos Balsas stiprina 
“Tiesos Vajų”: pradedant ge
gužės 15 dieną, pradedama tre
čia kasdieninė 15-kos minučių 
transliacija j Lietuvą. Translia
cijos bus daromos tiesiog Euro
poje, žymiai arčiau Lietuvos.

Nauja programa bus trans
liuojama 18745—19:00 valandą 
GMT (Grynvičo laiku), arba 
21:45 — 22:00 dabartiniu Lie
tuvos (Maskvos) laiku ir 14:- 
45—15:00 New Yorko vasari
niu laiku. Ji bus pertiekiama 
31, 41, 49 ir 251 metrų bango
mis.

Programą sudarys žinios ir 
komentarai, ypatingai “geleži
nės uždangos kraštų” naujienos 
ir įvykių pačioje Lietuvoje aiš
kinimas bei žinios iš laisvų lie
tuvių gyvenimo plačiajame pa
saulyje. Tai vis žinios, kurių 
Lietuvos klausytojai negaii pa
tirti dėl “geležinės uždangos" 
ir okupacinio ęežimo primestos 
priespaudos. Tikimasi, kad pa
čiame Europos žemyne pert le
kiamas Amerikos Balsas galės 
lengviau pasiekti klausytojus 
Lietuvoje ir nugalėti trukdy
mus. Lenkų kalba transliacijos 
iš Europos jau daromos nuo 
pernai spalių mėnesio.

Naujajam radijo informaci
jos padaliniui vadovauti jau iš
vyko Europon du Amerikos 
Balso lietuviškosios tarnybos 
tarnautojai. Juozas B. Laučka, 
ligšiolinis lietuviškosios tarny
bos New Yorke redaktorius, 
bus naujojo padalinio vyriau
sias redaktorius ir viršininkas. 
Kazys V. Grinius, ligšiolinis ko
mentatorius, bus programų re
daktorius. Kiti tarnautojai bus 
vietoje parinkti.

Abudu tarnautojai išskrido 
Europon gegužės 7 dieną. Juos 
išlydėjo Lietuvos generalinis 
konsulas Nevv Yorke Jonas

KOMUNISTAI BELAISVIAI 
BUVO PAGROBI JAV 

GENEROLU

Seulas. — Koje saloje laiko
mi komunistai belaisviai buvo 
pagrobę ir 78 valandas išlaikė 
kaip įkaitą stovyklos komen
dantą generolą F. J. Dodd. Jis 
buvo pagrobtas, kai, stovėda
mas stovyklos tarpvartėje, kal
bėjosi su belaisvių atstovais 
dėl jų keliamų reikalavimų. Be
laisviai buvo bandę pagrobti ir 
kartu su Dodd buvusį pulk. 
Įeit. R. Raven, tačiau jam pa
vyko ištrūkti. Kaip jau žinoma, 
šioje stovykloje anksčiau du 
kartu buvo kilusios kruvinos 
riaušės. Kol kas nepranešama, 
kokiomis sąlygomis buvo iš pa
grobėjų gen. Dodd išgautas. 
Tėra žinoma, jog JAV pėsti
ninkai buvo pasiruošę pradėti 
stovyklos puolimą ir Dodd iš
vaduoti jėga.

TIES SEATTLE SPROGO 
METEORAS

Seatttle. — Washingtono 
valstybės vakarinėje dalyje 
gegužės 11 d. su dideliu trenk
smu ir nepaprastai smarkia 
šviesa nedideliame aukštyje 
sprogo stambus meteoras. Jo 
liekanų ligi šiol nepavyko su
rasti. Manoma, kad jis pra
džioj susprogo į atskirus gaba
lus, kurie toliau sproginėjo. 
Sprogimas įvykęs apie 2,000 
pėdų aukšty. Nuostolių jokių 
nepadaryta, tačiau žmonės bu
vo smarkiai išgąsdinti, kai pra
sidėjo apie pusę minutės trukęs 
dundesys ir pradėjo virpėti du
rys bei langai.

Budrys, Amerikos Balso lietu
viškosios tarnybos viršininkas 
ir vyriausias redaktorius Kos
tas R. Jurgėla. Šiaurės Europos 
Sekcijos viršininkas Harry W. 
Lielnors, ir abiejų šeimų arti
mieji.

Amerikos Balsas pirmą kar
tą lietuviškai prabilo į Lietuvą 
1951 metų vasario 16 dieną. 
Antroji 15 minučių programa 
pradėta 1951 m. birželio 3 d. ir 
tą pačią dieną pradėtos trans
liacijos į Latviją ir (Estiją. Nuo 
gegužės 15 d., Lietuvon bus 
transliuojamos trys programos, 
viso 45 minučių kasdien. Dalis 
šių transliacijų yra kartojama 
kelis kart kasdieną iš kitų sto
čių Europoje ir Afrikoje.

Dr. I— FIGL.. Austrijos kancleris 
atvyko i JAV tartis, kaip (rali būti 
paskubintas Sovietu sabotuojamas 
taikos sutarties su Austrija suda
rymas.

PRASIDEDA PLIENO PRAMONES 
SU VYRIAUSYBE BYLI

VVashingtonas. — Aukščiau- mų. Kartu ir vyriausybė ir dar-
siasis JAV’ teismas ruošiasi 
pradėti plieno pramonės vy
riausybės žinion perėmimo le
galumą svarstyti. Tad abi pusės 
— vyriausybė ir plieno pramo
nės atstovai — teismui įteikė 
ištisus kalnus reikalą liečiančių 
dokumentų. Taip pat šiuo klau
simu pasisakė ir CIO advoka- 
katai, kurie iškėlė, jog plieno 
pramonininkai derybas dėl at
lyginimų norėję panaudoti tik 
jų kovai dėl kainų pakėlimo.

Plieno pramonės atstovai jų 
įmonių vyriausybės žinion per
ėmimą laiko nelegaliu; stengia
si, kad jis būtų atšauktas. Jie 
įrodinėja, jog tokiems atve
jams yra vadinamasis Taft- 
Hartley įstatymas, kuris turėjo 
būti ir pritaikintas, tačiau vy
riausybės buvęs apeitas, o vie
toj to pramonė buvo perimta 
vyriausybės. Vyriausybės at
stovai pripažįsta, jog nėra spe
cialaus įstatymo, pagal kurį 
vyriausybė galėtų pramonės į- 
mones perimti panašiais atve
jais savo žinion. Tačiau įrodinė
ja. .jog konstitucijos prezidentui 
suteikiamos teisės suteikia ir 
teisę imtis tokios rūšies veiks-

LAUKIAMA BIZNIO PAGE
RĖJIMO

IVashingtonas. — Bureau of 
Agricultural (Sconomics pas
kelbė, jog sumažėję įvairių da
lykų pirkimai, kurie prekybi
ninkams jau kėlė paskutiniais 
mėnesiais susirūpinimo, at
rodo ateity nebegresia.

Paskutiniuoju laiku įvairių 
suvartojimo gaminių pirkimas 
didėja ir manoma, jog taip iš
silaikys ištisus 1952 metus.

Tokio. — Po vienuolikos mė
nesių paliaubų derybų Korėjoje 
vyrauja visiškas pesimizmas, 
jog iš tų derybų kas nors dar 
išeitų. Optimizmo buvo kilę, kai 
komunistai buvo parodę linki
mo sutikti su savanoriška be
laisvių ir internuotųjų civilių 
repatriacija, matyti, tikėdamie
si, jog bent 160,000 belaisvių 
norės grįžti. Tačiau jie nusivy
lė, nes, apklausinėjus belais- 
vilus, iš 20,000 kiniečių tik 5100 
pareiškė noro grįžti. Iš 90,000 
su viršum šiaurės korėjiečių 
grįžti pareiškė noro tik 53,000 
ir dar 11000 civilių. Kiti pa
reiškė priešinsiąsi, jei būsią 
bandoma juos grąžinti į komu
nistų valdomą sritį. Tuo Rusi-

RYTŲ VOKIETIJA SKUBIAI IMA 
GINKLUOTIS

Bcrlynas. — Komunistinės 
Rytų Vokietijos pareigūnai 
pareiškė, jog planas sudaryti 
350,000 vyrų armiją turi būti 
kaip galima greičiau įvykdy
tas. Pirmoj eilėj vadinamoji 
liaudies policija, kuri sudarys 
naujosios armijos branduolį, 
turės būti padidinta ligi 150,000 
vyrų. Šis skubus komunistinės 
R. Vokietijos ginklavimas den: 
giamas tariamu pilietinio karo 
pavojumi, Vakarų Vokietijai į- 
stojus į Europos armiją.

Pagal tuos pranešimus, grei
tu laiku būsiąs priimtas kari
nės tarnybos įstatymas ir pra
dėta rekrutuoti komunistinės 

bininkų unijos nurodo, kad 
Taft - Hartley įstatymo reika
lavimas streiką 80 dienų atidė
ti buvęs su kaupu išpildytas, 
nes darbininkai streiką buvo 
atidėję net 99 dienoms.

žodžiu apklausinėjimai taip 
pat, tuo jau pradedami.

KOMUNISTAI KELIA RIAU
ŠES VAKARŲ’ VOKIETIJOJE

Esenas. — Nors policijos bu
vo ir uždrausta į Eseną slaptai 
susirinko apie 30.000 jaunų ko
munistų. kurie surengė vadina
mą “taikos karavaną”. Prieš 
šias komunistų demonstracijas 
stojo antikomunistinio jauni
mo organizacijų nariai, ir pra
sidėjo susirėmimai. Policijai 
pradėjus tą “taikos karavaną” 
sklaidyti, komunistai pradėjo 
šaudyti. Tuomet policija pavar
tojo ne tik gumines lazdas, bet 
ir šaunamus ginklus. Susišau
dymų metu vienas jaunas ko
munistai nušautas ir nemažas 
skaičius sužeista. 

Naujalis JAV pajėKU Talimuo'iuoar Rytuoae Vi das gen. Mark W. Clark su gen. Ridguay (kairėje) 
po oficialaus pasisveikinimo Tokio aerodrome. Antr: sis nuo dešinės yra japonu valstybės ministeris Tak
so Ohashi ir dešinėje, yra japonų valstybės ambasadt rius Japonijai R. D. Murphy. Gen. Ridgvvay ruošiasi 
tuojau išskristi i Paryžių perimti iš gen. Eisenhowerio jo ligi šiol eitas pareigas.

vylę, komunistai nebesutinka 
su savanoriška repatriacija ir 
reikalauja, jog visi belaisviai 
būtų grąžinami prievarta. O 
Jungt. Tautos nesutinka prie
varta grąžinti komunistams 
tuos, kurie nenori pas juos 
grįžti.

Washingtone yra kilusi min
tis dėl visiškai užkliuvusių Ko
rėjos derybų kalbėtis su Sovie
tais, kad jie savo satelitus pa- 
ragintų sutikti su savanoriška SOVIETAI PALEISTŲ VOKIE
belaisvių repatriacija. Nors di
delių vilčių į tai nededama, ta
čiau laikoma bent pabandytinu 
dalyku. Kadangi jų iniciatyva 
buvo pradėtos pačios paliaubų 
derybos, tai manoma, jog jų į- 
takos pakaktų ir dabar savo

“Laisvojo Vokiečių Jaunimo” 
sąjungos nariai bei dabar esan
čių apsaugos būrių prie įvairių 
įmonių nariai. Taip pat numa
toma į Rytų Vokietijos minis- 
terių kabinetą įtraukti ir ligi 
šiol nebuvusį karo ministerį, 
kuriuo numatomas Ispanijos pi
lietinio karo dalyvis W. Zeisser 
arba net Stalingrade į Sovietų 
rankas patekęs Hitlerio gene
rolas Paulus. Taip pat numato
ma paruošti 25 divizijų po 15.- 
000 vyrų plSną. Tos divizijos 
būtų apginkluotos patranko
mis, tankais ir priešlėktuviniais 
pabūklas. Pati Rytų Vokietija 
numatoma perorganizuoti į ko
munistinę valstybę Vengrijos ir 
kitų satelitinių kraštų pavyz
džiu. Komunistinių pareigūnų 
pareiškimu, Rytų Vokietija tą 
350.000 vyrų armiją gali su
daryti ligi ateinančio rudens.

SOVIETAI NAUDOJA DVASININKUS 
SAVO PROPAGANDAI

Maskva. — Zagorske, 50 my
lių nuo Maskvos, įvyko vadina
mas Rusijos bažnyčių kongre
sas, kuriame dalyvavo Sovietų 
sugabentų visų Rusijoj esan
čių tikėjimų atstovai. Oficialiai 
kongresas buvo sušauktas So
vietų provoslavų cerkvės pat- 
riarko Aleksiejaus. Jo tikslas 
buvo paremti Sovietų vadina
mąją taikos akciją.

Visos pagal Sovietų vyriau
sybės nurodymus kongrese pa
sakytos kalbos buvo nukreiptos 
į Vakaruose esančius atitinka
mų konfesijų narius, bandant 
juos patraukti savo pusėn, kad 
jie paremtų bolševikų propa
gandinę "taikos akciją”.

Rusijos žydų vadovas rabi
nas Schliffer apeliavo į Jungti
nes Tautas, kad jos imtųsi prie
monių prieš tariamai Korėjoj

draugus paskatinti sutikti su 
Jungt. Tautų reikalavimu. Kar
tu tai parodytų, kiek karu To
limuosiuose Rytuose Sovietai 
šiuo metu yra suinteresuoti. 
Beveik tikras dalykas, jog-So
vietai nori ten kuo ilgiausiai 
laikyti Vakarų dalinius pririš
tus, kad sutrukdytų maksima- 
linį jų apsiginklavimą Europoj.

McCLOY REIKALAI JA, KAD

ČIU KARO BELAISVIUS

Bonna. — JAV aukštasis 
komisaras Vokietijai J. J. Mc- 
Cloy pareiškė, jog Sovietai, no
rėdami parodyti, kad tikrai no
ri sujungti Vokietiją, pirmiau 
turi paleisti ligi šiol nelaisvėje 
laikomus vokiečių karius ir Ry
tų Vokietijoj suimtuosius poli
tinius kalinius. McCloy nurodė, 
jog leistis su Sovietais į dery
bas dėl Vokietijos sujungimo, 
paaukojant dabar pasiektą pa
žangą, nebūtų protingas daly- 
kas.nors Vokietijos socialdemo
kratai to ir pageidauja, nes de
rybos su Sovietais yra sunkios, 
gaišinančios laiką ir nuvilian- 
čios. Pirmiau Sovietai turi aiš
kiai matomai parodyti, kad a- 
pie Vokietijos sujungimą kalba 
ne tik propagandos tikslais. O 
paleidimas karo belaisvių ir po
litinių kalinių būtų kaip tik 
vienas tokių aiškių veiksmų, 
kurie parodytų tikrai gerus So- 

tvietą norus.
Jungt. Tautos buvo ėmusios 

žygių ištirti Vokietijoje lais
viems rinkimas sąlygas, kurie 
būtų pirmas žingsnis į Vokieti
jos abiejų dalių sujungimą. 
Tačiau turėjo pareikšti, kad 
tokiems rinkimams vilčių labai 
maža, nes Sovietai į savo zoną 
Jungt. Tautų komisijos net vi
sai neįsileido.

vedamą “amerikiečių imperia
listų” baktereologinį karą, ir 
kvietė visus JAV. Anglijoj ir 
kitur Vakaruose gyvenančius 
žydus prie šios akcijos taip pat 
prisijungti. Panašiai kalbėjo ir 
Rusijos baptistų atstovas pas
torius J. Židkovas, sentikių at
stovas ir Užkaukazės muzul- 
monų dvasininkas šeikas Ogli.

Kaip jau žinoma, vadinama
sis provoslavų patriarkas Alek
siejus yra pačių komunistų 
pastatytas provoslavų cerkvės 
Rusijoje galva ir ištikimai tar
nauja jį globojančiam Krem
liui. Juo pasinaudodami. So
vietai stengiasi savo propagan
dai panaudoti ir visų kitų kon
fesijų atstovus. Aleksiejaus 
vardu sušauktame kongrese jie 
yra priversti sakyti jiems iš 
anksto enkavedistų paruoštas 
kalbas.

Eeulo aerodrome gen. ( h. W. Christenberry sveikina gen. F. T. 
Dodd, kuri 78 vai. laikė pagrobė komunisai belaisviai. I>o<ld po paleidi
mo atvyko i X armijos štabų padaryti apie jvykj ^pranešimų.

SOVIETINIO UŽPUOLIMO PAVOJUS
NESUMAŽĖJAS

Washingtonas. — Kongreso 
užsienio reikalų komitetas pa
skelbė. jog apklausinėjus 43 
liudininkus, daugiausia atsa
kingus kal inius pareigūnus, y- 
ra prieita išvados, kad grei
čiausia Sovietai dar nėra galu
tinai nusprendę, ar karas su 
Vakarais yra neišvengiamas. 
Sovietus paskelbiant karą lau
kiama tik tuo atveju, jeigu 
jiems atrodys, kad toks puoli
mas atitinkamu momentu yra 
patogesnis, kaip kitu laiku. Tad 
Sovietų puolimas ar nepuoli
mas ir priklausysiąs nuo to. ar 
bus toks momentas, kada So
vietams atrodys, jog dabar 
kaip tik patogu pradėti puoli
mą. Tačiau pats Sovietų puoli
mo pavojus nėra sumažėjęs.

sivlu.mos 7IM ()Y
• J JAV savaitei atvyko Austrijos kancleris Figl, kuris su 

prez. Trumanu ir kitais aukštais JAV pareigūnais tarsis dėl tai
kos sutarties su Austrija sudarymo. Spaudos atstovams Figl pa
reiškė. jog Austrija nesiruošia pasirašyti su Vakarais scparatinę 
taikos sutartį, nes tai suskaldytų Austriją į dvi dalis ir pusė Aus
trijos su Viena liktų neribotam laikui Sovietų okupacijoj.

• Vakarų Vokietijos vyriausybė pareiškia, kad sovietinės zo
nos komunistiniai valdovai ruošiasi Vokietijoj sukelti pilietinį ka
rą. Tam kaip tik dabar pradedama skubaus ginklavimosi akcija.

• Jugoslavijos diktatorius Tito paskutinėmis dienomis pasa
kė dvi kalbas, iš kurių aiškėja, jog jis ruošiasi galutinai aneksuoti 
dabar Jugoslavijos administruojamą Triesto dalį. Kalboms prie
žastį sudarė JAV. Anglios ir Italijos susitarimas, kuriuo vakarie
čių administruojamoj Triesto daly praplečiamos italų teisės.

• Čekoslovakijos emigrantai, kurie buvo prieš metus laiko su
skilę vėl susijungė apie Laisvosios Čekoslovakijos Tarybą, kuriai 
priklauso 76 prieškomurristinio parlamento nariai.

• Sovietų Sąjunga paskelbė naują valstybinę 30 miliardų rub
lių paskolą. Kaip ir paprastai ją privalėjo pasirašyti visi dirban
tieji gyventojai. Skelbiama, jog tuo būdu paskolų buvo pasirašy
ta 5,700,000,000 rublių daugiau, negu vyriausybės buvo suplanuo
ta.

• Senato teisių komitetas 8 balsais prieš 4 pritarė McGrane
ry paskyrimui nauju teisingumo sekretoriumi. McGranery prie
šininkai žada prieš jo paskyrimą kovoti plenume. McGranery bu
vo prez. Trumano šioms pareigoms paskirtas po McGrath atleidi
mo.

<F
• Vakarų Europos valstybių atstovai jau paruošė sutarties 

projektą, kuriuo numatoma iš Prancūzijos. Vakarų Vokietijos. 
Italijos. Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo karinių pajėgų su
kurti jungtinę Europos armiją. Manoma, .jog sutartis bus pasira
šyta dar šį mėnesį.

• Jungtinių Tautų komisija, kuri turėjo ištirti laisvų rinkimų 
galimybę Vokietijoj, pranešė, jog savo uždavinio atlikti beveik 
nebeturi vilčių, nes Sovietų kontrolinė komisija Rytų Vokietijoj 
atsisakė su ja bendradarbiauti.

Rytų Vokietijoj ir kituose sate
litiniuose kraštuose Sovietai 
laiko dideles, pilnai mobilizuo
tas ir kiekvienu momentu 
pasiruošusias pradėti puolimą 
karo pajėgas. /

Ši padėtis verčia JAV stip 
rinti savo ir savo sąjungininkų 
karinį pajėgumą, nes tai vie
nintelis tikras kelias sulaikyti 
Sovietus nuo agresijos veiks
mų. JAV ginklavimosi mąžini- 
mas būtų leistinas tik tuo at
veju. jei sovietinio užpuolimo 
pavojus būtų praėjęs. Kad 
JAV gynybai galėtų būti sėk
mingai panaudotos atominės 
lx>mbos, reikalinga joms turė
ti toli nuo savo krantų strate
giškai svarbios*' vietose karines 
bazes.
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REKLAMA, PROPAGANDA IR 
RADIJO KARAS

• Ką bendro turi Stalinas su Coca Cola? • Koilėl Marksas re- 
Fgiją vadino opiumu? • Kuo pavirto “Visą Šalių proletarai vie
nykitės!” • Ar tikrai tas yra geriausias, kas garsiausiai rė- 
k»a? • Ką veikia “Voice of Ameriea”?

Žmonės kovoja ne tiktai kul
komis. bet ir žodžiais. Kartais 
net sakoma: "Paleido žodį kaip 
akmenį”. Kai žmonės tik akme
nimis svaidėsi, jau tada jie 
svaidėsi ir žodžiais. Taip buvo 
seniau, taip yra ir dabar, kai 
jau apsimėto bombomis. Dabar 
žodžiais ir idėjomis dar labiau 
apsimėto. Žodžiai laksto per 
lakraščius. per radiją. televizi
ją. telegrafą. Jie išnešiojami 
lėktuvais. Greitai juos neš ra
ketos. Kuo daugiau žmonės tei
kiasi į krūvas. į milijoninius 
miestus, ir kuo daugiau išranda 
geresnių technikos priemonių, 
tuo žodis pasidaro judresnis ir 
galingesnis. Jis greitai apskrie
ja dideles žmonių mases ii- jas 
uždega. Masė. mat. arba dide
lė minia mažiau galvoja. Ji 
gaudo žodžius iš kitų lūpų ir 
oro Tokiais laikais reklama ir 
propaganda pasidaro gera prie
monė ir prekėms ir idėjoms 
garsinti.

“Drink Coca Uola!...”
Amerika yra reklamos šalis. 

Ji labai greitai naujas priemo
nes prisitaiko bizniui. Rėkiamų 
pilni laikraščiai, pilnos pakeles, 
pilnos kišenės. Gerai apžiūrėki
me savo kišenes: tikrai rasime 
kokį daiktą, pvz. degtukų, o 
ant jų “advertaizmentą.” Ame
rika skęsta tuose "ads / kaip 
“Coca Coloje" arba "7 up". Ji 
negali gyventi be reklamos. 
Viena tiktai muilo miltelių 
bendrovė skelbimams išleidžia 
23 milijonus dol. per metus. Jei 
tiek neišleistų, pati neuždirb
tų ir daug laikraščių sustotų. 
Už sekmadieninį l,Xew York 
Times" 'tektų mokėti kelis do
lerius. Visą tą krūvą popierio 
(o kiek ten žodžių!i ir visą 
darbą apmoka reklamos. Ame
rika yra ‘‘advertaizmentų" ša
lis. bet ir laisvės kraštas. Nori 
tikėk, kad "Coca Coia" geriau
sias gėrimas ir “trajik”: nori 
netikėk ir negerk! Niekas ne
verčia. tik įkalba.

O kur yra įkalbėjimas, ten 
jau propaganda: prekių, idėjų, 
partijų. Kai rinksi prezidentą, 
bus jau "kompeinas”. Tai poli
tinė propaganda, bet taip pat 
laisva. Gali rinktis Eisenhoue- 
rį arba Taftą Kas patinka. A- 
merikiečiams patinka taip rek
lamuotis. Ir tai nėra bloga. Jei 
turi galvą, o ne puodynę, apsi
žiūrėk. N ekas per galvą paga
liu nemuša ir už tai nešaudo.

Kodėl Marksas kalbėjo apie 
opiumą?

Jei jis dabar gyventų, o r.e 
prieš šimtą metų, galimas daik
tas. jam opiumu atrodytų ame
rikoniškos reklamos. Jos tikrai 
daug kam apsuka galvas. A- 
nuomet Marksui atrodė, kad 

; vienintelis daiktas, kuris žmo
nių gaivas padaro neblaivias, 
yra religija. Kodėl, būtent, re
ligija0 Ogi dėl to.,kad jis norė
jo kitiems gaiva.- apsukti, o re
ligija s- skersai kelio. Ji 
tada sakė ir dabar tebesako: 
štai Dievo įsakymai, pagalvok 
apie juos gerai ir jų laikykis. 
Turi protą. Nesileisk lengvai 
kelio išvedamas. Ypač kerštui 
nepasiduok ir toi-vb •• ieškoda
mas.

Mark ui tai buvo neyr.imt'- 
na. J:- tarėsi suradęs savo tie
sa. kuri turinti prasimušti, n rs 
ir per kraują. Mete tada šėku 
■<Visu salių nro’etarai vienyki
tės!" Vienas iau tas žodis "vie
nykitės!" kaitino darbininkus. 
Darbinio!- ų r< : -:alavimai žymia 
dalim, buvo p;.grį't! jr teisin
gi. lx“1 jie buvo supinti SU 
teisingu pažadu, kad bus žemėj 
rojus, ka; darbininkai valdys. 
Tai buvo j>o *.n - propaganda. 
Anglijos daibininkai tada 
Marksui nepatikėjo, nes šalčiau 

galvojo, o Rusija perdaug įti
kėjo. Rusijos tamsumas leido 
jai įkalbėti, kad viskas jau taip 
gražiai ir bus. kaip "risavoja- 
ma”.

Barbi*ras rėkia, kad jis 
geriausias

Gerklės stiprumu ir baisin
gumu su Markso išaugintu bol
ševiku niekas negali lygintis. 
Jis. visus aprėkia — visame pa
saulyje O saukia vis apie tą 
pati dalyką: "Nėra kitos tokios 
šalies, kaip Sovietų Rusija! ’ 
Tikrai, kitos tokios nėra, to
kios save reklamuojančios. Su- 
dėjus visas milijardines Ameri
kos sumas, išleistas jos biznie
rių prekėms reklamuoti, neat- 
svertume to pinigo, kurį Rusi
ja išleidžia pati save reklamuo
dama. Ji visko turi — tik vis 
ko nors trūksta patiems jos 
žmonėms. Netrūksta tik pinigo 
propagandai. Viską skirdama 
ginklui, ji ir propagandą pati 
pirmoji pavertė ginklu. Juo ka
la visiems į galvą, kad kiti yra 
niekšai, o tik vieni bolševikai 
geri. Bet kai siūlomos prekės 
neduoda ir neparodo — pas sa
ve neįsileidžia, tai daug kas i- 
ma ir netikėti. Vis dėlto jie ka
la pagal Voltaire dėsnį: 
"Šmeižk. šrr.eižk. o vis kas nors 
pasilips.” Ir reikia pripažinti, 
kad to opiumo žmonių galvose 
palieka. Ypač jeigu tos galvos 
yra panašios į puodynes.

Visa žemės atmosfera 
virpa

Jeigu orą galima būtų į- 
traukti į ausis, o ne plaučius, 
tai)nei vieno žmogaus ausies 
bubnelis neišlaikytų. Jis- sprog
tų nuo to bildesio, kurį sukelia 
propagandinės radijo stotys. 
Seniau daugiausia triukšmavo 
bolševikai ir naciai. Stipriai rė
kė ir džiaugėsi, kad kiti klauso 
ir nekliudo. Karas daug ką pa
keitė. Pirmiausia išėjo prieš 
nacius angliškoji stotis BBC 
įBritish Broadcasting Corpo- 
rationt. Ji buvo slaptai klauso
ma visoje Vokietijoje ir jų o- 
kupuotuose kraštuose. Daug 
kam padėjo orientuotis ir pavo
jaus išvengti. Naciai čirškėsiu 
ją tildė, bet nenustelbė. Paskui 
prisidėjo ir amerikiečiai.

Po karo bolševikai kiek lai

Paprastai kyla iKsusipratimu, jri nuotaka pasirodo yyrcwnė, negu 
jaunajam limo sakoma. Tačiau kartais atsitinka ir priešingai. Apa
tiniam |»av«'iksi«- du egiptiečiai, apskundė šalia ji; stovinčia moterį, 
kad jt norėjo juos pagauti, tvirtindama, jog turinti dvi pasiruošusias 
teketi apie "lt pietų dukteris. B<-t kai salia jos stovintis arabas (žino
ma. sumokėjęs nutarta mokesti* parsigabeno nuotaka jau namo. įm
inate kad ji vos devyneriu metu. Antroji duktė buvo vos septynerii; 
metu. -Jaunikiai pasijuto apgauti, ir byla atsidūrė teisme.

ko vėl spiaudėsi nekliudomi. 
Dab i ir prieš juos nukreipta 
visa v.’i s eč.ų: tas pats BBU. 
“Ve’ o Amvr.ea". "Free ’ u- 
ropv "*■ ce Asui . Pasiekia 
Ru -•• ir k ; j kr:: stotys Jos
vis k i’: e ia. k‘s bol ."
vik. > ė. i ' lo tu. Boi.'evi- 
kan ’ ’.’-ro naują “dž'o-
bą”- : r ’di'o stotis gau
dyti ’ di -dyti Turi apie 90 
truk' u' -..d*lų. bet stipres
nės ' vis tuk prasimu
ša!’ • ’ Ii'ni ii kraštai ge
rai ; ag ana. Ten ir daugiau 
dar ■ ' •’-itų iš žmonių ra
dijo ap.ur.t"

A. •!!<■ ••. kr I ne šeitumėt...
K; r ..ms : o.-scv: ams ta 

kent g-'.’-i' i i'.ema'ani.
yra ai -kiu i'.u iijimų. Pirmiau
sią ■ ’v.'.i'a dažnai turi
atsil ir minėti. Seniau jam to 
nerc kė'o ck.rvti: jis tik puldavo 
ir p!*’ d:vo. Įdomu, kad dabar 
jis ima pulti kaip tik tokį pra
nešimą. kuris būna parduoda
mas per "Voice of Ameriea”. 
Vadinasi, jei jis Rusijos nesiek
tų. tai Maskva tylėtų. Vengri
jos laikraščiai kartą labai suba
rė žmones, kad jie puolė pirkti 
elektros lemputes. Jie tai suži
nojo iš BBC. kai buvo pranešta, 
kad elektros lempučių Vengri
joje toliau nenumatoma ga
minti. Ateina ir laiškų. "Voice 
of Ameriea" jų gauna per mė
nesį iki 30.000. Dauguma jų iš 
Rytinės Vokietijos. Čia labai 
gerai girdimos Berlyno ir 
Muencheno stotys.

Propaganda dar priešo neį
veiksi. kai jis stipriai ginkluo
tas. Bet priešingas žodis. Jam 
burną užkiša tam rėksniui, ku
ris visą laiką beveik vienas šau
kė: "Ateikite į mūsų raudo
na palapinę!”, bet nutylėdavo: 
"Iš ten gyvi jau neišeisite!”

SOVIETUOSE PLINTA 
ANTISEMITIZMAS 

tvirtina JAV žydų komitetas 
‘Amerikos žydų Komitetas” 

savo paskutiniame bRrietenV 
“Jeivs Behind the Iron Cur- 
tain’” nusiskundžia, kad antise
mitizmas padidėjęs Sovietų Są
jungoje ir satelitiniuose kraš
tuose. Esą žydai gabenami į 
Sibirą kaip ir visi gyventojai. Iš 
Čekoslovakijos vyriausybės ir 
partijos jau esą visi žydai iš
stumti. Žydai nebeišleidžiami 
emigruoti j Izraelį. Iš naujosios 
Sovietų enciklopedijos išbrauk
ti esą visi žydų rašytojai, moks
lininkai. menininkai. Bogdan 
Chmelnickis. ukrainiečių veikė
jas. enciklopedijoje vadinamas 
dideliu valstybės vyru ir karo 
vadu, nors jis surengė kelis 
žydų pogromus.

Lgnies ir dūmų debesys .sklinda, kai kovos laivas lowa savo 16 co
lių patrankomis puola Siaurės Korėjos krantus. Nuo antrojo Pasau
linio karo pabaigos Ioua pirma karta 18 valandų atakavo komunistu 
įrengimus, paleisdamas i priešo pozicijas 145 tonas plieno.

NAFTA 1001 NAKTIES PASAKŲ ŠALY
Tigro ir Eufrato upių basei

nas. šitas 1001 nakties pasakų 
kraštas, dabar pasidarė svar
bus pasaulinės ūkio politikos 
židinys. 1001 nakties pasakų 
knygą dabar papildo tikrovės 
vaizdai: štai, pvz., vienas kuk
lus šeikas per naktį pasidaro 
turtingiausias pasaulio vyras, 
kuriam atitenka keli šimtai mi
lijonų aukso dolerių. Reikalas 
labai paprastas — šitie pasakiš
ki turtai teka iš žemės, kuri 
naftos laukuose yra net neder
linga. Tigro ir Eufrato upių 
baseiną supa dykumos ir kal
nai. kuriuos stūkso naftos bok
štai.

Dabar šito krašto romantiką 
maišosi su politinėm ir ūkinėm 
dienos problemom, kurios api
ma plotą tarp Teherano. Bag
dado ir Riyadh — Ibn Saud 
dykumų sostinės. Tigro ir Eu
frato upių santaka dabar su
daro Priekinės Azijos naftos 
centrą prie Schatt el-Arab. ku
riame susiduria trys svarbiausi 
naftos savininkai: Iranas, Ira
kas ir K’ivvait.

Reikia pasakyti, kad aplink 
Mosulą ir Pietų Iraną nafta y- 
ra beveik paviršiuje. Bet prie 
Zubair nafta nusileidžia 3000 
m., gilyn tuo būdu trijų kilo
metrų gręžinys nėra paprastas 
reikalas: tam tikslui reikia
daug pinigų, plieno ir laiko. 
Prie Kirkuk naftos sluoksnių 
gilumos tik 600-900 m. Bet 
Kirkuk sritis yra beveik pu- 
siaukely tarp Kaspijos ir Vi
duržemio jūrų, todėl naftos 
vamzdžių ilgumas ligi jūros su
daro šimtus kilometrų. Tuo 
tarpu Zubair yra pietryčių Ira
ke, kur ligi jūros tik 120 km.

Basrah Oil Company prane
šimu. Zubair naftos produkcija 
ligi 1955 metų pasieks per me
tus 8 milijonus tonų, kurių Va
karų Vokietijai užtektų dviem 
metam. Prie Persijos įlankos 
yra mažas Kuwait emiratas— 
naftos pasakų šalis, kuri apim
dama 15.000 kv. km. ir turėda
ma tik 100.000 gyventojų, sle
pia pasakiškus naftos išteklius. 
Kuivait šeikas Abdullah Al Ša
lim AI Subah yra anas vyras, 
kuriam up naftą tekės milži
niška aukso srovė. Kuivait 1951 
metais išpompavo 28.5 milijo
nus tonų naftos. Dabartinė 
Kuivait mėnesio produkcijos 
kvota sudaro daugiau kaip 3 
mil. tonų ir tuo būdu pralen
kia Persiją. Žinoma. Kuwait e- 
miratas yra anglų globoj. Ang
lai šitaip sako: "kiekvienas Ku
li ait gyventojas gali pasidaryti 
milijonierium.” Bet nebūtų ide
alu. jei Kuivait šeikas pinigus 
išdalintų kiekvienam po lygiai, 
tada niekas nenorėtų dirbti. 
Kuivait naftos uostas Mena ai 
Ahmadi dabar yra iierkrautas 
ir nespėja visos naftos išvežti.

Persijos naftos kranas kol 
kas pasilieka užsuktas. Po ang

lų išvarymo šita problema ir 
tofiau lieka neišspręsta. Tam 
tikri Persijos įtakingi sluoks
niai mano, kad geriau kokį de
šimtmetį Persijos naftą palikti 
žemės sluoksniuose, kaip atsi
sakyti nuo suvalstybinimo. A- 
badano gyventojams siūloma 
darbo žemės ūkyje. Bet dauge
lio politikų manymas yra ki
toks. Artimieji Rytai dabar gy
vena posūkį. Ar pasiseks Arti
mųjų Rytų norus suderinti su 
Vakarų reikalavimais, paro
dys artima atietis.

VAKARAI REKALAlJA 
PAGREITINTI TAIKOS SU

TARTI SI AUSTRIJA
NVashingtonas. — Vakarų 

sąjungininkai įteikė Sovietams 
notą, kurioj reikalauja nedel
siant atsakyti į paskutiniuosius 
Vakarų pasiūlymus taikos su
tarties su Austrija reikalu. Tie 
pasiūlymai buvo įteikti jau ko
vo 13 d., tačiau Sovietai ligi 
šiol’ į juos neatsakė.

Ta proga Valstybės Departa
mento spaudos reikalams pa
reigūnas McDermott pareiškė, 
jog Sovietai susitarimą Austri
jos reikalu stengiasi kiek gali
ma ilgiau nudelsti, o patys tuo 
tarpu reikalauja, kad Vakarai 
jiems kuo greičiau atsakytų dėl 
jų pasiūlymo Vokietijos sujun
gimo klausimu.

Paskutiniojoj Vakarų notoj 
Austrijos reikalu buvo paliesti 
aštuoni punktai, kuriais ligi šiol 
dar nebuvo pavykę derybose 
dėl Austrijos taikos sutarties su 
Sovietais susitarti. Tarp tų 
punktų buvo ir pasiūlymas, kad 
po taikos sutarties pasirašymo 
per tris mėnesius būtų ati- 
trauktoso iš Austrijos visos 
svetimos karinės pajėgos, ne- 
reikalaujam iš Austrijos .jokių 
reparacijų ir grąžinama Austri
jai pilnas suverenumas.

JAV vyriausybė deda pas
tangas, kad greičiau būtų su 
Austrija pasirašyta taikos su
tartis, nes dabartinė padėtis 
neleidžia Austrijai ramiai tvar
kyti savo gyvenimą

SPAUDOS NAUJIENA.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS

LIETUVIŲ ARCHYVAS
Bolševizmo metai

KNYGA vaizdžiai praskleidžia mūsų tautos kančias.

Perspaude Tėvai Pranciškonai, 436 psl. Kaina tik 3 dol. Užsakymus siųsti:
DARBININKAS, 680 Bushivick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

KAS PIRMAS PASIEKS FVERBSTO
VIRŠŪNĘ?
DR. V. LITAS

Everestas, turėdamas 8882 
metrų aukštumo, yra aukščiau
sias žemės kalnas, ant kurio 
žmogus dar neužlipo. Šitas kal
nas. galima sakyti, sudaro lyg 
“trečiąjį žemės polių”, kurio 
ištyrimas jau pareikalavo 
daug aukų. Žmogus nori būti 
visos žemės valdovas, todėl šią 
vasarą vėl rengiamos ekspedi
cijos, kurių tikslas — Everesto 
viršūnė. Dabar šveicarai ren - 
gia ekspediciją, kuri nori kalno 
lipimą pradėti iš pietų pusės, 
kitaip sakant, iš Nepalo per pa
slaptingą CWM ledyną. Visi 
ligšioliniai bandymai pasiekti 
Everesto viršūnę iš šiaurės pu
sės per Tibetą nepavyko. Žmo
gaus kova su Everestu dabar 
turi bent 28 metų istoriją, pri
pildytą tragiškų įvykių. Švei
carų ekspedicijos aprūpinimas 
yra moderniškiausias: deguo 
nies aparatas sveria tik 2 kg., 
o ligšiol sverdavo 20 kg, pala
pinės padarytos iš nylono, be 
to, lengvi šildomieji aparatai 
ir t.t. Prie kalno priėjimą iš 
pietų pusės praeitą rudenį iš
tyrė anglų ekspedicija, kuriai 
vadovavo Dr. Eric Shipton. Se
nuoju keliu iš šiaurės užlipimo 
bandymus dabar daro rusai.

Šveicarų ekspedicija, prieš 
kopdama į Everestą, išeities 
punktu pasirinko Khumbu le
dyną, kurio pasiekimas per Ne
palą daug jėgų ir vargo kašta
vo. Šito punkto pasiekimas, pa
lyginus, tačiau dar nesudaro 
daug vargo: milžiniški vargai ir 
pavojai yra ekspedicijos prie
šakyje. Khumbu ledynas neto
li išeities punkto staiga pakyla 
600 m aukštyn ir Everesto 
kryptimi prasideda plyšėtas 
CWM ledynas. Dar prieš metus 
šita visa sritis buvo Terra in- 
cognita (nežinoma žemė). Tik 
1950 metais senas Himalajų gy
ventojas Tilman ir amerikietis 
Houston surado Khumbu ledy
ną. kurį pirmasis peržengė 1951 
m. Eric Shipton. Shipton ma
nymu. yra galima pirmiausia 
užkopti ant Lhotze kalno, kuris 
stūkso prie pat Everesto iš pie
tų pusės. Aukšta ketera Lho
tze jungiasi su Everestu, šitas 
kelias, kiek dabar žinoma, yra 
lengviausias.

Bet pats priėjimas prie Eve
resto per vadinamąjį CWM le
dyną nusėtas sunkiomis kliū
timis, kurias sudaro milžiniški 
ledyno plyšiai, nuolatiniai dre
bėjimai, baisios ledų audros ir 
t.t.. o prie šito dar prisideda 
ledo ir sniego griūtys. Užlipi - 
mas ant Lhotze kalno, kuris 
turi 7(X)0 m aukštumo, stačio
mis sienomis, kurias vietomis 
dengia ledas, nėra paprastas 
reikalas. Tarp Lhotze ir Eve- 
rest yra aukšta kalnų ketera, 
kurios perėjimui dviejų dienų 
gero oro neužteks, šitas kelias 
galima atlikti tik etapais, ki
taip sakant, su tarpinėmis sto
timis.

Pietinis Everesto balnas, pa
siekiamas per Lhotze kalno 
keterą, tėra tik 7000 m. aukš
tumo, tuo būdu ligi Everesto 
viršūnės dar lieka daugiau 

kaip 1000 m. O šitas paskutinis 
kilometras yra sunkiausias, to
dėl jo atlikimas galimas tik e- 
tapais, vadinasi, statant tarpi
nes stotis, kurių medžiagos pri
statymas apsunkina ekspedici- 
M-

Šveicarų ekspedicijos vadas 
Dr. Wvss-Dunant turi didelį 
patyrimą. Dideliu patyrimu 
pasižymi ir kiti ekspedicijos 
dalyviai, ypač lipimo vadas 
Rene Dittert. O mums dabar 
žinoma, kad šveicarai iš pri
gimties yra kalnų ožkos.

Zucrichas ir Londonas norė
jo sudaryti liendrą ekspediciją, 
bet Shipton nesutiko. Anglai 
prieš Everestą kovoja jau 30 
metų, todėl ir šitos ekspedicijas 
vadovybės perleidimas šveica
rams angluose sukelia nepasi
tenkinimą. Shipton šveicarų 
ekspedicijai prikiša nepasiruo
šimą ir pagaliau iš viso nenori 
užleisti garbės kitataučiams.

Rusai taip pat daro bandy
mų. tikėdami ant Everesto už
kopti iš šiaurės. Rusų ekspedi
ciją sudaro milžiniška žmonių 
masė, kurių daugumas stato 
tarpines stotis. Žinoma, su žmo
nėmis ir pinigais rusai nesiskai
to, todėl jų ekspedicijos nuver
tinti negalima.

Šveicarų ekspedicija atsime
na Malory, anglų 1924 metų 
ekspedicijos vado, žodžius: 
“We expect no mercy from 
Everest.” Taip. Everestas pa
sigailėjimo neturi. 1924 metais 
anglų ekspedicija ligi Everesto 
viršūnės turėjo tik 267 metrus. 
Bet viskas pasibaigė katastro
fa. Kuo baigsis šveicarų ir ru
sų varžybos, tuoj sužinosime. 
Everesto dar niekas nenugalė-

AR KOMUNISTAMS RtJi 
VAIKŲ GEROVE?

Vienoje įvyko vaikų globos 
konferencija. Agentūra USIS. 
paminėdama šią konferenciją, 
pastebėjo, kad ji buvo organi
zuota Tarptautinės Moterų De
mokračių Federacijos ir Pasau
linės Sindikatų Konfederacijos, 
kurios abi yra kontroliuojamos 
komunistų ir veikia pagal Ko- 
minformo nurodymus. Be abe
jonės — rašo agentūra — jo- 
kis civilizuotas žmogus negalė
tų padaryti priekaišto garbin
gai. nepolitinei ir nuoširdžiai i- 
niciatyvai, siekiančiai pagerinti 
vaikų būklę bet kurioje pasau
lio šalyje. Tačiau .jei komunis
tai yra taip susirūpinę vaikų 
gerove, kodėl jie negrąžina tė
vams 17.000 graikų vaikų, ku
riuos yra pagrobę iš namų ko
munistų sukelto pilietinio karo 
Graikijoje metu. Nesiskaitant 
su pačiais pagrindiniais ir šven
čiausiais žmonijos įstatymais, 
šiandien šie nelaimingieji yra 
laikomi toli nuo .jų tėvynės ir 
nuo .jų šeimų įvairiose Čekoslo
vakijos, Bulgarijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Lenkijos, Rytų Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos 
stovyklose.
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MAŽIEJI ĮVYKIAI
ŠALTAJAME kare tarp Rytų ir Vakarų pastaruoju metu 

padažnėjo maži incidentai. Abiejuose frontuose. Tolimuose Ry
tuose buvo įsakyta komunistams surengti riaušes prieš ameriko
nus gegužės 1 d. Dabar Korėjoj belaisvių stovyklos viršininko pa
grobimas. Vakaruose: incidentas dėl prancūzų lėktuvo; dabar vėl 
dėl kito; vakariečių karinių patrulių nuolatinis sulaikinėjimas, 
žmonių grobimas ir t.t.

Tai nėra tik nelaimingi vietinio pobūdžio įvykiai. Sovietinia
me režime viskas organizuota ir planinga. Tie incidentai yra tak
tiniai ėjimai su apgalvota paskirtimi šaltajame kare.

Senaisiais laikais tokie incidentai būtų galėję būti užtenka
ma karo priežastis. Suprovokuoti karą dabar jie neturi tikslo, nes 
nei viena nei antra pusė jo šiuo metu nenori. Tų įvykių kita 
paskirtis.

Senais laikais kariuomenei einant į ataką, grodavo muzika, 
trinksėdavo būgnai ir šaukdavo urą ar kitus anų gerų dienų šū
kius. Nuo to kareiviai drąsiau turėjo žygiuoti pirmyn. Priešui tu
rėjo kinkos padrebėti. Tai buvo psichologinio karo priemonė, kaip 
šiandien vartojamas tas vardas.

Minėti mažieji įvykiai yra šiandieninės psichologinio karo 
priemonės. Kai jau sovietiniai žodžiai nedaro įspūdžio, tai inciden
tai vieniems turi kelti drąsą, kitiems kinkas suvirpinti. Sovietams 
dabar pradėjus ataką, kurios tikslas suskaldyti Vakarus. Jie turi 
parodyt, kokie Sovietai galngi, kad jie drįsta niekinti amerikie
čius, jų karius į griovius svaidyt, generolą suimti ir priversti armi
jos atstovus su jais, belaisvais, derėtis, prancūzus tiesiog šaudyti. 
Sovietams naudinga parodyti, kad vakariečiai silpni ir tegali jiems 
už tai pasakyti tik žodžius, žodžius, žodžius. Įžūlūs jie gali būti, 
nes žino, kad Vakarai neapsiginklavę, streikų kamuojami, ne.š- 
drįs kitaip reaguoti. . -

Dar nuostabiau, kad vakariečiai, savo silpnumą skelbdami ir 
jo pajautimu visuomenę užkrėsdami, prisideda prie Sovietų sie
kiamo Vakaruose defetizmo. Kaip tik šiomis dienomis prancūzų 
spauda paskelbė ištraukas iš JAV admirolo Fechtelerio raštinės 
raporto, kad karo atveju visa Europa būsianti Sovietų užimta ir 
tik Viduržemio jūros juosta galėsianti būti ginama. Nors admiro
las tokio raporto buvimą dementavo, bet tas gandas ir toliau da
ro defetistinės įtakos europinėms nuotaikoms.

Tų nuotaikų įtakoje ir paskutinės sovietinės atakos pasiseki
mas yra didesnis, nei buvo galima laukti. “Aufbau” laikraštis 
kreipia amerikiečių dėmesį, kad jie per mažai vertino tos Sovietų 
ekonominės akcijos įtaką Europos ateičiai. Pasirodė taip pat per 
mažai buvo vertintas Sovietų pasiūlymas Vokietiją sujungti. Bu
vo manyta, kad visi pažiūrės į jį kaip į propagandą. O ištikrųjų 
šis pasiūlymas sugebėjo dar pačią Vakarų Vokietiją suskaldyti..

Mažųjų įvykių reikšmė dėl to taip pat per mažai vertinama. 
Tik po didesnių aukų bus padaryta išvada, kad tai svarbi jėga 
ir kad ją bus galima neitralizuoti ne protestais, bet taip pat tik 
veiksmais. Prie jų prieis, bet lėtai, nes lėtai eina visas karinis ir. 
svarbiausia, moralinis apsiginklavimas.

Amerikoje metams -................ : $5.00
Brooklyn, N. Y..............  $5.50
Pusei metų ...............  $3.00
Užsienyje ..... $5.50

"Šiandien negrai - rytoj žydai”
komunistai kursto žydus prieš JAV

Taip bolševikai kursto žydus 
prieš J. Valstybių pottil:ą

Spauda gausiai pamini nau
josios valstybės — Izraelio 
— ketverių metų sukaktį. Tas 
mažas jubilėjus leidžia priminti 
žydų valstybės atsiradimą —į- 
domų, kupiną veržlumo, mokė
jimo palenkti sau pasaulį tvar
kančiųjų valią.

Britų žurnalistas Douglas 
Gi-een knygoje "Erom Smoke 
to Smother” pasakoja, kad Leo 
Pinske- buvo pirmasis, kuris 
metė šūkį, kad

•‘žydai turi susijungti vienoje 
valstybėje.”

Šūkis buvo paskelbtas jo 
knygoje “Autoemancipacija”. 
Rusijos žydo įspėjimas savo 
rasei (Berlyne, 1882). Pinsker 
siūlė įsigyti teritoriją kur nors 
šiaurės Amerikoje ar Turkijo
je, gauti sultono ir kitų valsty
bių pripažinimą, kad tai neut
rali valstybė. Jo idėją karštai 
parėmė ir sukonkretino “Siono 
bičiuliai”, kurie 1884 m. Kato- 
vicuose (Lenkijoje) sušaukė 
pirmą kongresą ir kalbamam 
reikalui numatė Palestiną. Nuo 
tada prasidėjo žydų emigracija 
į Palestiną ir nuvykusiųjų nuo
latiniai susidūrimai su arabais.

Sionistų organizacija taip e- 
nergingai savo veikią ir įtaką 
plėtė, kad Palestinos sionistai 
1929 metų apyskaitoje galėjo 
pasidžiaugti turį savo pusėje 
faktinius ano meto Palestinos 
valdytojus:

“Mes sionistai, visada atsi
minsime, kad D. Britanija duo
da pirmenybę tiems žmonoms, 
kuriems mūsų žydų reikalai 
yra prie širdies... Gali dar pra
eiti metų eilė, ligi darbai pr’.? 
Negyvosios jūros įsisiūbuos. Jei 
mes prarastume šias koncesi
jas, tai būtu sukliudyta gal 
būt visa mūsų ateitis Palestino
je”

Britų tvlioje globoje žydu e- 
migrantai kūrėsi Palestinoje. 
Lemiamos sionistų palaikomos 
imigracijos ir valstybes kūrimo 
pastangos pasireiškė su antrojo 
karo pabaiga.

Visų atminime tebėra laikai, 
kaip iš Lenkijos, Rusijos ir ki
tų bolševikų valdomų kraštų 
1946 m.
l'NRRA laikais ėmė plaukti 

tūkstančiai žy du

j Vokietiją. Čia jie turėjo būti 
UNRRA globojami ir iš čia 
slaptais laivais dingdavo ir at

DARBININKAS

sidurdavo prie Palestinos kran
tų. Ten nelegalių imigrantų 
britų adimnistracija nenorėjo 
įsileisti, vijo laivus šalin ar ga
beno į salą ii- internavo. Kiek 
prisikentėjo žmonės, kurių dau
gelis ir nežinojo nei kur, nei 
kam jie buvo vežami, bet ku
riem buvo liepta tylėti ir vyk
dyti tai, kas įsakyta. O prieš 
britų atskirus pareigūnus buvo 
suruošti atentatai, mestas bri
tams antisemitizmo įtarimas.

Šioje slaptoje imigracijoje 
atrodė kažkas keista. 1946 m. 
britų gen. F. Morganas, UNR
RA pareigūnas, viešai paskelbė, 
kad esanti

slapta organizacija,

kuri vykdo žydų emigraciją iš 
Rytų Europos; kad esąs išdirb
tas antrojo žydų ekzodo planas, 
kuris esąs remiamas britų ir a- 
merikiečių pinigais. Britų par
lamento komisija, o taip pat 
Amerikos senato komitetas 
pripažino tą patį. Nors gen: 
Morganui mestas kaltinimas 
ant:semitizmu neprilipo. bet 
generolas turėjo atsistatydinti. 
O UNRRA gen. direktorius La 
Guardia paskyrė jo vietoje M. 
Cohmeną, tekį pat nuoširdų 
sionistą kaip ir jis pats. Viena
me laive, kuriuo buvo gabena
mi kolonistai, buvo rasti doku
mentai. kad amerikiečiui kapi
tonui turėjo būti sumokėta 45.- 
510 dol. (po 10 dol. nuo gal

proga pareiškė, jog kongreso užsimojimas sumažinti gynybai ir užsie
nio paga!bai lėšas bei nesklandumai darbo srity daro tik Stalinui 
džiaugsmo. Kalbėdamas apie savo gimtadienį, Trumanas pasisakė besi-
jauėias kaip 28-riu metų.

vos), jeigu jis pabėgėlius pris
tatys į Palestiną.

Buvo aišku, kad sionistai taip 
puikiai organizavo, kad jie tu
rėjo pritarimo ir bolševikų vy
riausybėje, kuri išleido žydus, 
ir Vakaruose, kur jie susilaukė 
pinigo ir kitokios paramos. Tos 
paramos dėka JTO 1947 m. 
pripažino žydams teisę kurtis 
Palestinoje. Pripažino taip pat 
reikalą juos ginklu apsaugoti 
nuo arabų.

Susilaukė stiprios paramos ir 
iš Jungtinių Valstybių

kurių vyriausybės simpatijas 
organizacija buvo laimėjusi. 
Jau 1947. 10. 15 “Daily Ex- 
press” paskelbė:

“Prezidenas Trumanas buvo 
įspėtas respublikonų opozicijos, 
kad jis turės sunkumų, jeigu 
norės siųsti amerikiečių kariuo
menę į Palestiną... Bet jeigu 
šito kariuomenės kontingento 
nesutiks duoti, gali būti jam 
sunkumų iš kitos pusės. Nega
lima užmiršti — ir prezidentas 
ar jo kandidatas visada tai at
simena— kad lš septynių new- 
yorkiečių du yra žydai. Nexv 
Ycrko miesto savivaldybės 
rinkimuose žydai yra lemiama
sis elementas. Nuo 1916 m. jo- 
kis kandidatas nepraėjo į pre
zidentas. kuris nebuvo laimė
les New Yorke. Nėra ko ste
bėtis, jei prezidentas nori.- kad 
britų kariuomenė pasiliktų
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Trumpai prieš savo liudijimą senato gynybos komitete užsieniui 
pagalbos reikalu gynybos sekr. K. Lovrtt (vidury) ir Valstybės De
partamento sekr. D. Achesonas kalbasi su komiteto pirmininku senat. 
R. Kussell. Tai jau treėia kongreso grupe kuri apklausinėja tuo rei
kalu įvairius asmenis. Vyriausybės užsienio pagalbai skirti buvo pasiū
lyta $7.900.000.000. Tačiau kongrese daug kas nori šia suma sumažinti, 
nors vyriausybė labai kietai savo pasiūlymą gina

bent tol, kol atsiras išeitis — 
jeigu tokia yra — iš susipynu* 
sios padėties.”

JAV prezidentas netruko pa
sisakyti už tai, kad į Palestiną 
būtų įsileista 100.000 žydų.

Kai Palestina buvo padaly
ta, sukurta Izraelio valstybė 
turėjo dar išsikovoti gyvenimo 
teisę iš vietinių arabų, kurių 
valstybės buvo visos prieš Izra
elį. Arabų neapykanta ir šian
dien nėra išblėsus.

Tik didelės vidaus organiza
cijos ir ryžtingumo dėka, re
miama taip pat iš šalies, Izra
elio valstybė per ketverius me
tus pajėgė gyventojų skaičių iš 
700,000 pakelti iki 1.600.000. 
Amerikos žydai, kur yra di
džiausios pasaulyje žydų kolo
nijos — apie 5 milionai. —per 
tą laiką sudėjo naujosios vals
tybės reikalams, kaip rašo 
“Aufbau”.-280 milionų dol. Ir 
dabar teberemia uoliai, šiomis 
dienomis, kai sukako tas maža
sis jubilėjus. JAV vyriausybė 
taip pat išrašė čekį arti 20 mil. 
dolerių pagalbos Izraelio vals
tybei.

Tačiau šiuo pačiu metu
JAV metamas ^antisemitizmo 

kaltinimas!

“Aufbau”, žydų leidžiamas 
vokiečių kalba laikraštis, pra
neša. kad komunistų valdo
muose kraštuose buvo paskelb
tas “Laiškas Amerikos žydui”. 
Jame aprašomas apsilankymas 
Varšuvoje žydų muziejuje, ku
ris primena didvyrišką žydų 
pasipriešinimą naciams; apra
šoma taip pat Sovietų pagalba 
žydams. Paskui pereina prie 
dabartnės Amerikos:

“Kas vakar buvo Lenkijoje, 
rytoj gali įvykti JAV. Kur yra 
reakcija ir fašizmas, ten negali 
nebūti antisemitizm?)... Trage

dija prasideda ten, kur žydai 
iš kuklumo ar savinaudos tie
siogiai ar netiesiogiai materia
liai ar moraliai remia fašizmą. 
Fašizmas — pogromas, net po 
žvaigždėta vėliava

šiandien negrai, rytoj žydai 
Kas atima pilietines teises ko
munistams. tas rytoj žydus pa
statys už įstatymo ribų. In
stinktas ir tūkstantmetinė Is
torija turėtų žydams pasakyti: 
jei jie nori gyventi, tai jų vieta 
pažangos ir taikos, bet ne ese
sininkų sąjungininkų fronte.” 

Visa šita propaganda, kad 
JAV yra antisemitai, ir kursty
mas. kad žydai sukiltų prieš 
Amerikos politiką ir remtų So
vietus. yra kilusi, kaip “Auf
bau” sako,

ryšium su Juliaus ir Ethel 
Rosenbergu byla,

kurioje jie buvo pasmerkti mir
ti už atominių paslapčių šnipi
nėjimą.

Įdomu, kaip šita byla buvo 
panaudota bolševikinei propa
gandai. “Aufbau” primena, kad 
sprendimas buvo pereitų metų 
bal. 15 d. Ligi to laiko nei ko-

i
munistinis “Daily Worker” nei 
kitas komunistinis laikraštis 
neparašė nė žodžio apie bylą. 
Pats sprendimas buvo “Daily 
VVorker” paskelbtas tik trimis 
sakiniais. Paskui vėl tyla. Tik 
1952 m. sausio mėn.. du mėn. 
po minėto “laiško Amerikos žy
dui". komunistinis žurnalas 
“Jevvish Life” (Nevv York) ty
lą nutraukė. Jis paskelbė, kad 
Rosenbergu bylą reikia sieti su 
kylančiu fašizmu ir antisemi
tizmu. kuris esąs integralinė 
karo kurstymo dalis. Kova 
prieš Rozenbergo mirties 
sprendimo įvykdymą esanti ko
va prieš antisemitizmą.

(nukelta į 4 psl.)
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SARGAS
— Tai buvo seniai, — sakė 

jis, — aš buvau toli nuo čia ir 
niekuomet negalvojau, kad 
man kada nors reiktų palikti 
■tą vietą. Buvau jaunas, pilnas 
jėgų ir noro dirbti, džiaugtis ir 
gyventi. Buvau vos dvidešimtį 
peržengęs. Vienturtis sūnus. 
Rodės, kad niekas negali pasto
ti man kelio į laimę. Gaila tik, 
kad labai dažnai atsitinka tai, 
ko mes nelaukiame. Gyvenau 
su tėvais. Turėjau darbą, nors 
jis buvo ir visai paprastas, bet 
pinigų man netrūko. Ką norė
jau, pirkau, kur norėjau, ėjau. 
Tėvai džiaugėsi mano džiaugs
mu ir liūdėjo dėl kiekvieno ma
no liūdno žvilgsnio ar mažiau
sio šešėlio veide. Tada aš dar 
negalėjau iš viso suprasti, kas 
yra skausmas, o gal tik nenorė
jau. Visus nepasisekimus tuo
jau pamiršdavau ir tenkinda* 
vaus tuo. kas buvo man priei- 
einama. Mano seni tėvai džiau
gėsi manimi, ir girdėdavau, 
kaip dažnai jie, kalbėdami su 
kaimynais ar šiaip su gerai pa
žįstamais žmonėmis, gėrėdavos 
manimi ir girdavo. Tada mane 

imdavo kažkoks pasitenkini
mas, man būdavo malonu tai 
girdėti. Man tada rodės, kad aš 
pats viską suprantu, — ir kitų 
patarimus vien tik su pašaipa 
sutikdavau. Galbūt, išdidumas 
yra didžiausia blogybė gyveni
me. O gal, tai tik viena iš dau
gelio tokių dalykų, kurių mes 
nemėgstame ir savyje nepaste
bime, tačiau kitiems visuomet 
mielai primetame.

Gal taip būtų ir ėję dienos, 
jei nebūčiau vieną kartą suti
kęs tos mergaitės, kuri vėliau 
taip sukrėtė visą mano gyveni
mą. Jos vardas buvo Marytė. 
Ne .tai nebuvo pirmas susitiki
mas, nes mes gyvenome kaimy
nystėje ir kiekvieną dieną ma
tėmės. Ji buvo atvažiavusi iš 
kito miesto. Mes jau buvome 
pakankamai pažįstami, tačiau 
draugystės tarp mūsų dar ne
buvo. Tik vieną kartą aš ja 
susižavėjau, ir nuo to laiko ji 
man pasirodė tokia graži, ko
kios aš niekuomet nebuvau ma
tęs. Gal iš tiesų ji ir nebuvo to
kia graži, bet buvo kažkas, kas 
taip mane traukė prie jos ir 

darė ją man artimą. Keista, 
kaip dabar pamąstau, kaip kar
tais ilgai negali pastebėti žmo
gaus. Tik kai ilgiau ties juo su
stoji, pamatai, koks jis iš tikrų
jų yra.

Buvo vasara. Vieną sekma
dienio popietę įvyko gegužine 
viename gražiame miške prie 
upės. Buvo daug jaunimo, ir vi
si linksmai leidome laiką. Daug 
buvo šokta, dainuota, ir visas 
miškas skambėjo juoku. Mary
tė taip pat ten buvo. Tai ir bu
vo ta diena, kada aš pamačiau, 
kad ji buvo tokia, kokios aš dar 
nebuvau sutikęs. Aš buvau iš
didus kaip visuomet ir tą die
ną ne su visomis šokau, bet ji 
buvo viena iš tų, kurios buvo 
mano išrinktųjų skaičiuje. Ar 
ji buvo tuo b?nt kiek patenkin
ta. aš nežinojau. Man rodės, 
kad kiekviena turi būti laimin
ga. turėdama kuo didesnį savo 
garbintojų skaičių, nors nė vie
nas iš jų jai nepatiktų. Tuo 
tarpu garbintoji) skaičiuje bu
vau ir aš. Man reiškė labai 
daug, bet ja aš vistiek abejo
jau.

Kai pradėjo temti, kažkas 
dar sugalvojo laiveliais paplau
kioti upe. Visi sukruto, ir po 
kelių minučių visi klegėjo upė
je. Argi aš galėjau atsilikti’ 
Aišku, kad ne. nes draugai bū
tų tyčiojęsi. Ir mes išplaukėme 

su Maryte. Vanduo tiško, ir 
buvo vėsu, bet gera. Temo. At
rodė, kad ji buvo patenkinta. 
Ak. kaip aš tada norėjau, kad 
ji džiaugtųsi šiuo vakaru ir sa
kytų ilgai nepamirsianti. Bet ji 
netarė žodžio. Sėdėjo, žiūrėjo 
j tolį ir truputį šypsojos. Švie
sūs, kiek garbanoti plaukai 
skriejo vėjuje. Kaip ji nepa
prastai puikiai atrodė tą vaka
rą! Bet ji, tarsi skaitydama 
mano mintis, pagaliau pasakė:

— Tamstai turbūt neaišku, 
kodėl aš nekalbu, o žiūriu kaž
kur į tolį. Kodėl aš nesidžiau
giu. turėjusi progos tokiam 
malonumui. Tačiau argi tai ne
aišku? Kam gi sakyti, ką mes 
jaučiame?”

Man pasidarė gėda prieš ją, 
nes rodės, kad ji žinojo mano 
mintis, bet pasiteisinti nemokė
jau. Gal ir nenorėjau, tik jau
čiau, kad širdis kažkaip kitaip 
tvaksėjo...

Kai išlipome į krantą, jau 
buvo tamsu. Ar ji buvo paten
kinta, aš to niekuomet negalė
jau sužinoti. Ji buvo tokia pat 
tyli, o kai kalbėjo, atrodė ra
mi. ir šypsnis nedingo iš jos 
lūpų. Tik atsisveikinant jai 
priminiau, kad vis tik ji turi 
būti patenkinta taip puikiai 
praleidusi šią dieną. Tada ji nu
sišypsojo ir trumpai pasakė:

— Koks tamsta išdidus. Tas 
man ne labai patinka..., — ir 
pasislėpė namo prieangyje. Gal
būt tai buvo pirmas kartas ma
no gyvenime, kada aš tikrai 
gailėjaus savo nelemto būde ir 
tą minutę tikrai savęs neken
čiau. Bet po kelių trumpų va
landėlių aš atsigavau, ir vėl 
šypsnis pasirodė mano lūpose. 
Tai buvo toks šypsnis, kokiu 
puošiasi veidai, nusprendę atsi
lyginti už gerą ar blogą ir pa
sitikį savimi. Aš nekviečiau 
daugiau jos niekur, nors daž
nai sekiau akimis, su kuo ji ei
davo. Ir nors nuo tos dienos 
Marytė paliko mano atmintyje 
amžinai, bet aš galvojau, kad 
ji turi ateiti po to vakaro pas
kutinių žodžių.

Po kurio laiko aš vis tik nu
sprendžiau, kad taip ilgiau 
laukti negalima, tuo labiau, kad 
ji gal juokais tai pasakė. Paga
liau, jeigu tai buvo ir tiesa, aš 
galėjau pasirodyti visai nesu
pratęs. Nejaugi galėjau tą gra
žų vasaros dienų atminimą iš
rauti visai iš širdies?

Praėjo keletas savaičių juo
dų, kaip rudens naktys, ir ne
ramia širdim laukiau ateinan
čios dienos. Dabar man rodės, 
kad visas pasaulis nusigręžė 
nuo manęs, bet tuo labiau aš 
nenorėjau niekam nusilenkti. 
Norėjau parodyti, kad galiu 

gyventi be kieno nors pagalbos 
ar gražiau ištarto žodžio.

Buvo paskutinė tos vasaros 
gegužinė. Aš nuėjau. Ji taip pat 
buvo. Bet aš norėjau jai paro
dyti, kad man ji nė kiek nerū
pi, ir juokiaus su kitom, nors 
paslapčia ją sekiau. Mačiau. ji 
turėjo pakankamai gerbėjų, 
bet nebuvo linksma. Ar ji liū
dėjo manęs? Taip, aš tai jau
čiau. Tik prieš pabaigą nuėjau 
pas ją. Gal tik dėl to, kad ji tu
rėjo pakankamai draugų, ir 
mane ėmė pavydas. Tada ją vėl 
pamačiau tokią linksmą ir gra-• 
žią, kaip visuomet. Pamačiusi 
mane, ji pasižiūrėjo tiesiai į a- 
kis ir lyg juokais pasakė’

— Aš maniau, kad mes bu
vom pamiršę šią pažintį...

Aš jutau, kad tai juokais pa
sakyta tiesa. Paskui ją vėl lydė
jau namo, bet jau ji nieko pa
našaus nesakė j ano vakaro sa
kinį. Gal būt. ji per daug grei
tai pamatė mano būdą. Buvo 
man gera, ir kiekvieną piktes
nį mano žodį paversdavo juo
ku, iš kurio aš pats juokiausi. 
Gal ji pajuokė mane, bet aš ne
pastebėjau ir buvau laimingas. 
Po to vakaro mes pasidarėm 
tikri draugai, ir niekuomet dau
giau ji man nieko nepageidau
jamo nekalbėjo.

Dienos bėgo nesulaikomai, 
non man jų buvo taip nepa

prastai gaila, tarsi būčiau jau
tęs tą tamsią pabaigą. Atėjo 
ruduo, ir pamažu vėjas raičio
jo pageltusius lapus. Mūsų 
draugystės nenaikino atslen
kantis ruduo ir nepakando šal
nos. Man buvo gražu žiūrėti į 
tuos krentančius lapus. Tuomet 
netikėjau tuo. ką daugumas 
sakė, kad žmogus liūdi drau
ge su gamta, ir tas liūdesys ru
denį aplanko kiekvieną. Atro
dė, kad Marytė buvo manimi 
pilnai patenkinta. Ji jautė, kas 
man nepatinka, ir apie tai kal
bėti vengė. Tik tada aš tikrai 
pajutau, kad mane pažino nuo 
pat pirmojo mūsų susitikimo. 
Gal būtų visa puikiai pasibai
gę. jei ne vienas dalykėlis, ku
ris pakreipė visą gyvenimą.

Vieną sekmadienio popietę 
kaip paprastai mes turėjome 
kur nors išeiti. Aš buvau pasi
ruošęs ir nuėjau jos pakviesti. 
Pasirodė, pas ją buvo a’vykusi 
seniai matyta draugė. Ji buvo 
iš Marytės gimtojo miesto. Tuoj 
pajutau, kad jos artimos drau
gės. Marytė sakė, kad jų drau
gystė prasidėjo nuo pat kūdi
kystės dienų. Šį kartą jos buvo 
kiek ilgiau nesimatę, gal todėl 
atrodė dar artimesnės viena 
kitai. Nieko nesakiau jai tada, 
bet eidamas namo pykau ant jų 
abiejų.

(bus daugiau)

♦
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”Kas buvo nieks, tas bus viskuo“
■.............. - - šiMdieną Jmi daugeliui gali būti įdomios ir šios" mažos gyveni- -----

—  ...... — mo iškarpo* iš 1940-1941 m. okupacijos dienų. Jos atskleidžia ——
---------------- vieną kitą žmogų, nuėjusį dirbti svetimiesiems.

LIETUVIAI PASAULYJE
KANADA ITALIJA

Man teko augti ir bręsti vie
noje aukštaičių šeimoje, kurio
je kova už laisvę ir laisvai gal
vojantį žmogų buvo kasdieninis 
reiškinys. Visa didžioji gimine 
buvo galima pavadinti kovo
jančia gimine, nes jos žmonės 
praleido daug dienų caro kalė
jimuose. jų neglostė nė savoji 
valdžia. Šioje giminėje kiekvie
nais metais po kelis kartus, kai 
susirinkdavo visa giminė, persi- 
grumdavo žodžiu katalikas su 
socialdemokratu, valstiečių 
liaudininku, o visi kartu su sa
vo giminės idealistiniai nusitei
kusiu komunistu, tačiau nieka
dos nevirtusių bolševiku. Visa 
giminė keletą metų didžiavosi, 
kad jos narių tarpe nebuvo nė 
vieno tautininko, kuris jau savo 
veikla prisideda prie žmogaus 
laisvės varžymo. Kai vienais 
metais jaunosios kartos tarpe 
atsirado vienas jaunalietuvis, 
susirinkusi giminė užčiaupė 
jam lūpas. Po trejų metų, pa
matęs laisvės pančiojima val
dančioje partijoje, pasitraukė. 
Netrukus pasitraukė ir iš Tau
tininkų, kai ten buvo perskai
tyta keletas brošiūrų - paskai
tų (pvz.. kodėl brangus cuk
rus ir p. L o iškilusių klausimų 
nebuvo galima aiškintis čia pat 
vietoje, bet reikėjo parašyti 
juos raštu ir persiųsti Lietuvos 
Tautininkų Sąjungos vadovybei 
(apskrities pirmininkui!. Tas 
buvo nurodyta visose tautinin
kų susirinkimams skirtose ir 
atskiromis knygutėmis spaus
dintose paskaitose. Šiam 20 ha 
ūkininkui užteko tų kelių pas
kaitų. to mažyčio laisvės suvar
žymo. kad sugrįžtų atgal j savo 
giminę ir savųjų ūkininkų tar
pą. Jis ėmė jiems kalbėti gy
vais pavyzdžiais prieš tautinin
kų užmestą tautai junga. Dėito 
teko jam mokėti tiesiogines 
baudas, dedamas apskrities 
viršininko “už visuomenės vie
nos dalies prieš kitą kiršini- 
mą", arba netiesiogines. —jo 
kelio gabalas buvo laikomas 
“pačiu blogiausiai taisomu vi
same apskrityje". O tas jo ke
lias buvo pataisytas geriausiai 
gal visame valsčiuje...

Išlygino gera ry kšte

Pagaliau giminę buvo ištikęs 
dar vienas smūgis. Viena jos 
šeima buvo nukeldinta dirbti į 
Zarasų apskr.. kuris buvo lai
komas pataisos namais ne- 
tautininkiškai gah'ojantiems. 
Ten visi tarnautojai buvo pa
vesti Zarasų apskr. mokyklų

“Šiandien negrai — rytoj žydai“
(Atkelta iš 3 psl.)

Komunistai, sako “Aufbau”, 
nuo šio momento pradėjo veik
ti žydus, kad
Rozenbergai buvo nuteisti tik 

dėl to. jie žydai, 
nors iš tikrųjų, kaip sako laik
raštis. čia antisemitizmo ir su 
žiburiu nerasi, nes teisėjas bū- * 
vo žydas, prokuroras buvo žy
das. pagrindiniai liudininkai 
taip pat žydai. Religijos klau
simas byloje iš viso nebuvo ki
lęs. Kai Klaus Fuchs buvo tei
siamas. niekas nekėlė, kad yra 
persekiojamas liuteronizmas, 
liet antisemitizmo kėlimas Ro- 
senbcrgų byloje, sako “Auf- 
bau”, yra
gerai apgalvotos, organizuotos 
ir atkaklios pastangos laimėti 
žydus sau į politinius sąjungi

ninkus

Savo manevrams komunistai 
įsteigė dar “Nationale Commit- 
tee to Securo Justice ir the 
Rosonberg Case." Šita organi
zacija varo propagandą spau
doje. Ji rengia žydų bendruo
menių susirinkimus, renka pa
rašus po peticijomis, renka pi-

JONAS DIRŽYS

inspektoriui J. Šamui ir vietos 
saugumo viršininkui — jų abie
jų sutartinai priežiūrai ir ma
lonei. Jei ten nukepintas pei\ 
metus “nepasitaisydavo", tai 
turėdavo pasiieškoti darbo ku
rioje nors privačioje įstaigoje, 
nebesusijusioje su valstybe bei 
tautininkais. Čia tos šeimos 
vaikai buvo įrašydinti į vietos 
skautus, kuriuos daugiau ar 
mažiau tuo metu globojo Zara
sų saugumo viršininkas Braziir 
kaitis. Skautukai buvo įparei
goti sekti kitus Zarasų viduri
nės mokyklos mokinius. Vieną 
dieną trečios klasės uniformuo
tasis jau papasakoja apie savo 
pusseserę ateitininkę, esančią 
kitoje gimnazijoje. Už tai gavo 
saldainių, gerų šokoladinių, ir 
dar visą litą. Tėvas, tai sužino
jęs. savo sūnų pririšo prie šuns 
grandinės ir paliko kelioms va
landoms “pagalvoti”, o paskui 
visa baigė išlyginti gera rykš
te. neleidusią kelias dienas 
atsisėsti... Daugiau skundikų 
visa giminė jau nuo 1863 m. 
sukilimo dienų nežinojo.

Todėl nenuostabu, kad nors 
politiškai ji daug ginčijosi, ta
čiau tarpusavy geriausia sugy
veno, vienas kitam padėjo, ne
klausdamas kokių kas įsitikini
mų.

“Maskvos auklėtinis”

Prasidedant bolševikinei o- 
kupacijai. 1939 m. rudenį, visa 
giminė pajuto užgriūvant Lie
tuvai nelaimę, o buvusieji ko
munistinio nusiteikimo žmonės, 
daugiausia išsigando. Jie aiškiai 
žinojo, jog visi būsią apkaltinti 
menševikais. eserais ir kitokiais 
liaudies priešais. Labiausia 
būkštavo vienas, kuris 1936 m. 
buvo slaptai perėjęs Lietuvos- 
Latvijos sieną. Rygoje iš Sovie
tų pasiuntinybės gavęs reika
lingus dokumentus visai kita 
pavarde ir išvažiavęs į Mask
vos aukštąją propagandos mo
kyklą. Ją baigęs, grįžo 1938 m. 
atgal ir visiškai išgijęs. Su ko
munistine veikla daugiau nesu- 
sirišė. Priešingai, jis pasakoda
vo labai daug faktų, šiurpą ke
liančių. tuo metu daug kam ne
žinomų. bet pavirtusių tikrove 
1940-1941 m. Su jo grįžimu iš 
komunistinės veiklos pasitrau
kė ir visi jo tolimesni bei arti
mesni giminaičiai, išskyrus vie
ną. Visi jie 1941 m. pavasarį 
buvo ištremti į Sibirą kaip ne- 

nigus kovos fondui. Chicagoje 
tokis susirinkimas turėjo būti 
net sinagogoje. Tik Anti-Defa- 
mation League padarius žygių, 
rabinas susiprato laiku atšauk
ti.

Žydų karo veteranų sąjunga 
ir minėta Anti-Defamation 
League viešai įspėjo žydus, kad 
visas antisemitizmo baubas 
tėra komunistų sugalvotas Ro- 
senbergų bylos reikalui, ginant 
komunistus, bet ne žydus.

Pasitvirtino anglo Douglas 
Reed spėjimas: joj britai buvo 
apšaukti antisemitais 1946-7 
m., tai netrukus ateis laikas, 
kad ta iškaba bus nuimta ir 
prikabinta JAV.

Kam antisemitizmo iškaba 
teks toliau?

Paskutiniu laiku betgi žydų 
šaltiniai praneša, kad Sovietuo
se ir jų užimtuose kraštuos^ 
einąs smarkus žydų persekioji
mas: žydai deportuojami į Sibi
rą. šalinami iš partijos vado
vaujamų vietų. Išeitų, kad. a- 
not “Laiško Amerikos žydui", 
Sovietuos reiškiasi reakcija ir 
fašizmas...

patikimi. "Maskvos auklėtinis” 
1940 m. laikėsi nuo bolševizmo 
atokiai, 1941 m. dalyvavo tau
tos sukilime, o 1944 m. pasiliko 
krašte, drauge su kitais kovojo 
prieš bolševizmą ir žuvo. Prie 
bolševikų prisidėjusį, kuris dar 
1919 m. mėtė kryžius iš mo
kyklų ir daužė juos pašaliuose, 
vėliau įvairių kratų metu mo
kėdavo suvalgyti dokumentus. 
1946 ar 1947 m. pasiėmė NK
VD ir dingo. Šiaip pati giminė 
smarkiai buvo paliesta išveži- 
žimų 1941 m. pavasarį, o visiš
kai beveik sunaikinta 1944 m. 
nidenį: vieni jų žuvo kaip
“buožės”, o kiti — “nepritapę 
prie liaudies."’

Šis ilgokas įvadas leis skaity
tojui suprasti, kad šias eilutes 
rašančiajam galėjo būti daug 
pažįstamų žmonių, kurie nuėjo 
rinkti bolševikinių grašiu. Jų 
daugelis mielai svečiavosi ilges
ni laiką tautininkų metais pas 
nevieną šios giminės žmogų ir 
gyrė kai kuriuos iš jų turinčius 
net dvarus, kad darbininkijos 
reikalai tuose dvaruose ar 
stambiuose ūkiuose yra tikrai 
pavyzdingai sutvarkyti. Su jais 
man nekartą teko matytis 
1940-1941 m., net ir tuo metu, 
kai buvau palikęs už bolševiki
nių įstatymų ribos ir man grė
sė tik kalėjimas. Laiks nuo lai
ko susidurdavau dar su jais, iš
ėjusiais "’būti viskuo.”

I.

Ponas Bimba perkasi dvarą

Neseniai, visai dar neseniai 
ties Kamajų miesteliu (Rokiš
kio apskr.) buvo toks senas 
dvaras su senomis liepomis ir 
dar senesniais žmonių prisimi
nimais. Vasaros rytais pro dva
rą keliukais praeidavo vien
marškiniai ir basi senukai, pra
eidavo ir braukdavo ašaras, a- 
šaras su baudžiavos dienomis ir 
rykštėmis, loviais. šunimis, 
nakčiai pašauktomis mergaitė
mis ir nužudytomis bei nusižu- 
džiusiomis sargėmis. Bet praėjo 
baudžiava, o 1924 m. rudenį 
pabaigė savo dienas ir senasis 
Kamajų dvaras. Jis buvo išda
lintas savanoriams ir žemės 
norintiesiems. Liko tik niūrus 
dvaro centras. Jį vėliau nupir
ko du lietuviai, paprasti lietu
viai. kurių tėvai ir seneliai lin
ko po sunkia baudžiava.

Senasis Kamajų dvaras gavo 
naujus šeimininkus. Vienas iš 
ji; buvo truputį keistas —ki
toks nogu visi. Jis dėvėjo baltą 
švarką, šiaudinę skrybėlę su 
juodu kaspinu, turėjo didelę pi
niginę su žaliais pinigais ir save 
vadino ponu Bimba. Tuo metu 
mūsų krašto stambesnieji ūki
ninkai ir net pirkusieji dvaro 
centmlius ponais nesivadino. 
Ponas kamajiškiams nebuvo 
patrauklus. Tačiau vienam Ka
majų dvaro savininkui šis prie
dėlis buvo pripažintas, ir jis 
buvo vadinamas ponu Bimba, 
tiesa, pirma juokais, o paskui 
buvo taip jau įprasta ir tos pa
šaipos užteko iki pat Nepri
klausomybės galo. Ne kartą 
vietiniai gyventojai, prisiminę 
J. Biml,os jaunystę, mėgdavo 
pasakyti, kad Kamajų dv. 
šiandien valdo ponas Bimltele

Po kelių metų ponas J. B rū
bą įsitaisė dar ir malūną. Ma
lūnui vieta buvo visai tinkama 
Visi kiti malūnai buvo gana to
li. todėl Bimbos malūnas mal
davo per dienas ir naktis. Žmo
nės vėl liko žmonėmis ir juo
kavo, kad malūnai mala., iš do
lerių litus.

Jsitaisęs malūną J. Bimba 
jautėsi turtingas ir labai gar
bingas žmogus. .Jis norėjo būti 
kviečiamas j visas vaišes, tiek 
pas kleboną, tiek j aplinkinius 
dvarus. Tačiau kažkodėl apy
linkės turtingieji pono Bimbos 
ir jo sesers nebuvo linkę kvies-

Balandžiai Kauno bazilikos bokšte. Tolumoje matosi jėzuitų bažnyėia.
Nuotrauka V. Maželio. “Ateities" klišė.

tis į vaišes. Visiems užkliūda
vo ne jo paprasta kilmė, bet 
neįprastas kalbėjimo būdas ir 
piktas liežuvis... Bimba apylin
kėje ir liko Bimbelė.

Broliai Bimbos moko išminties

Nusipirkęs Kamajų dvarą, o 
ypač įsitaisęs malūną, ponas J. 
Bimba visoje apylinkėje buvo 
laikomas labai turtingu žmogu
mi. Tačiau pats Bimba norėjo, 
kad visa apylinkė jam nusi
lenktų ne tiek dėl turto, kiek 
dėl išminties. Savo išmintimi J. 
Bimba labai didžiavosi, nes jis 
buvęs Amerikoje, visokių kraš
tų matęs, pinigo susikrovęs. 
Kiekvieną kartą kai tik užsi - 
mindavo apie Ameriką, būtinai 
peikdavo Lietuvą, o savo dar
bininkams kalbėdavo apie atei
nančią naują santvarką — ko
munizmą, kuris nušluosiąs su
puvusį visų kraštų kapitalizmą 
ir buržuaziją. Komunistinė bū
sianti ne tik Europa, bet ir A- 
merika. Amerika būsianti grei
čiau komunistinė, ne Europa, 
nes Amerikoje esančios darbi
ninkų unijos, kurios dabar vi
sos esančios komunistų ranko
se. Ir labai daug visokių daly
kų pasakodavo darbininkams ir 
vietos ūkininkams apie Ameri
ką ir komunizmą. Gyventojai 
pasiklausydavo Bimbos “iš
minties". pasijuokdavo ir nuei
davo. Ypač negalėjo suprasti 
Kamajų apylinkės ūkininkai 
Bimbos šnekos dėl to. kad pra
dėjus komunistiškai “lyginti 
žmones", reikės juk visa pradė
ti nuo paties pono Bimbos. 
Darbininkai ir nesuprato J. 
Bimbos, nes tas kalbėjo apie 
geresnį darbininkams atlygini
mą, trumpesnes darbo valan

KAS K4 SAKE
l impama liga

— Kodėl tu nenori leisti sa
vo žmonos aplankyti sergan
čios kaimynės '

— Ji serga užkrečiama liga.
— Kokia liga?
— Ji nori, kari daktaras jai 

prirašytų atostogas Kaliforni
joje. Bijau, kad ir mano žmoną 
neužkrėstų.

Telegrama iš peklos
Viename Prancūzijos mies

telyj!' gyveno go ta du kaimy
nai ir abu ta pačia pavarde— 
Dubois. Vienas pasimirė, o ki
tas išvyko j Afriką. Šis mušė 
žmonai telegramą, l>et pašti
ninkas apsirikęs pristatė ją mi- 
i tįsiojo našlei. Ji atplėšė ir per
skaito: “Pasiekiau laimingai. 
Čia pragariškas karštis.” Naš
lė krito j kėdę apalpusi.

Kad ašaros neišsektų...
Mažoji Zuzana sukūlė lėlę. 

Ji taip graudžiai verkė, kad vi
sa apsiliejo ašaromis. Paskui 
jos ėmė džiūti. Mažas broliukas 
pasižiūrėjo ir užjausdamas se
serį įbėgo į kambarį. Jis grįžo 
su stikline vandens ir ramino: 
“Išgerk. Prisipildyk vėl.” 

das... Tačiau pats savo darbi
ninkus itin spaudė. Šie labai 
dažnai:' dingdavo, nieko ponui 
Bimbai nesakę, net algos išsiža- 
ję-

Didžiausias J. Bimbos išmin
ties šaltinis buvo jo brolis An
tanas, kuriuo jis visur didžia
vosi. Jo brolis Antanas esąs la
bai išmintingas, net universite
tą baigęs (tebuvo tik koledže, 
bet jo nebaigė J. D.), o dabar 
redaguojąs patį didžiausį lie
tuvių darbininkų laikraštį, ku
rio vardas esąs “Laisvė”. Taip 
pat jisai rašąs ir vienam ame
rikiečių darbininkų laikraščiui 
(Daily Worker J. D.), kuris 
keliąs visokias Amerikos kapi
talistų šunybes. Tiek vieno, 
tiek antro laikraščio iškarpas 
ponas Bimba paskaitydavo sa
vo darbininkams ir malūnan 
suvažiavusiems ūkininkams. Y- 
pač mielai skaitydavo tas vie
tas. kur buvo puolama Lietuva 
ir jos valdžia bei giriama bol
ševikine Rusija.

Paleidęs visas vadžias savo 
brolio Antano (dabartinio 
“Laisvės” redaktoriaus J. D.) 
pagyrai, kartais nuslvsdavo į 
šalį ir imdavo peikti Amerikoje 
esančius lietuvius, kad šie esą 
labai nesusipratę. Jie skaitą ir 
dabar dar visokius kunigų lei
džiamus popiergalius ir aplei
džiu savo darbininkišką spau
dą. kuriai esą labai sunku ga
las su galu suvesti. O 1937 m. 
per Joninių šventę ponas Bim
ba. gerai įsilinksminęs, visiems 
vaišių dalyviams pareiškė: 
“Jei ne pašalpa, tai “Laisvė” 
ne išsilaikytų.” Apie kokią pa
šalpą jis tada kalbėjo, aiškiau 
nepasakė.

(bus daugiau)

Karas yra negeras daiktas
Mokytojas išaiškino savo 

mokiniams, kad karas yra ne
geras daiktas, nes jis sunaikina 
daug turto ir žmonių: istorija 
tai aiškiai rodanti. Paskui jis 
paklausė:

— Kristupai, ar žinai, kodėl 
karas yra žalingas?

— Žinau, p. mokytojau. Ka
ras didina istoriją, o mes turi
me .jos mokytis.

Nepatyręs jūrininkas
Aš nesuprantu, — nusis

kundė vienas naujokas senam 
jūreiviui. — kodėl mes laivus 
vis vadiname moteriškai — 
“she”. o ne “he”?

— Pavairuok l>enf vieną, tai 
su p rasi.

Sena vokietė aristokratė 
mėgdavusi savo anūkėms pasa
koti, kaip jai jaunai visi lenkė
si ir .jos rankos prašė. Kartą 
ji ir sako:

— Man net kronprincas Vil
helmas po kojomis buvo pakri
tęs.

— Ar tas, tetule, kuris parke 
nuo paminklo nusirito?

• Hamilton, Ont. — Čia įvy
kusiose prakalbose Dainavos 
salėje, kaip šiokiedienį, žmonių 
buvo neperdaugiausia, lx't da - 
lyvavo draugijų atstovai ir vi
si. kuriems rūpi šalpa. Pakal
bėjus J. Valaičiui apie lietu
vių tremtinių gyvenimą Euro - 
poje, susirinkusieji BALF va
jaus Hamiltone pradžiai suau
kojo $91.50. BALF veiklai pa
gelbėti pasižadėjo kun. kleb. 
Dr. Juozas Tadarauskas, Vla
das šešelgis, Stasys Bakšys, 
Stasys Naikauskas, Jonas Mik
šys.

Veikliausia čia veikia Tautos 
Fondo veikėjai.

Lietuvių parapija 58 Dun- 
durn St., No. Hamilton, Ont., 
yra labai gražioje vietoje. Nors 
bažnytėlė dabar gana kukli. ixū 
ruošiasi statyti naują bažnyčią.

Lietuvių šioje kolonijoje yra 
apie 1,000, veik visi naujai at
vykę. Apie trečdalis jau įsigijo 
savo namus ir gerai kuriasi. 
Vienas kitas steigiasi ir bizne- 
lius. Dainavos salė yra prie pat 
ežero, 469 Bay St. Hamilton, 
Ont.

• Toronto, Ont. — čia su - 
rengtose BALF prakalbose per 
dvi dienas dalyvavo keletas 
šimtų žmonių. Kalbėjo Jonas 
Valaitis. Prakalbas rengti dau
giausia pasidarbavo klebonas 
kun. Petras Ažubalis. Progra
mą vedė Lietuvių Bendruome
nės ir radijo programos vedė
jas Jonas Simanavičius. Tuo 
metu buvęs Toronte Chicagie- 
tis misionierius kun. Venskus 
taip pat pagelbėjo BALF pra
kalbas paskelbti. Aukų per a- 
bi dienas Balfui torontiečiai su- 
aukavo $447.00.

• Toronte, Ont., vykstančioje 
Grafikos S-gos parodoje daly - 
vauja dail. Telesforas Valius. 
Parodoje išstatė tris savo kū
rinius: Velykų rytą. Dionizo 
Poškos laikais ir Žemaitija, ku
ris susilaukė didelio parodos 
lankytojų dėmesio.

• Jonas Simanavičius ir per 
radiją su J. Valaičiu padarė in- 
tervievv. 12 minučių programa 
apie Balfą ir šalpos problemas 
buvo labai įdomi ir plačiai tiek 
Kanadoje tiek Jungt. Valstybė
se girdėta. Mat, stotis yra St. 
Catharines, Ont.. arti Niagara 
Falls.

Torontiečiai pasižadėjo Balfo 
veiklą pagyvinti.

• Windsor, Ont. Poetė Mari
ja Sims VVindsoro lietuvius su
pažindino su Balfo atstovu Jo
nu Valaičiu. Lietuvių Bendruo
menės pirm. Petras Januška ir 
Zatarškiai pasižadėjo pasidar
buoti Balfo šalpos programai 
pagelbėti, surengdami rinklia
vą. pramogą ir kitokiais būdais 
tremtinius sušelipti.

ČILĖ
s

• Kun. A. Karčiauskas, ka
daise iš Romos nuvykęs į Čilę 
ir ten pragyvenęs keletą metų, 
gavo vizą į JAV ir gegužės 21 
d. išvyksta. Pirmiausia atvyks 
į Norvvoodą pas savo seserį Ka- 
mantauskienę. Jo brolis, taip 
pat. kunigas. Jonas, atvykęs į 
Čilę iš Vokietijos, anglų zonos, 
dar pasilieka Čilėje, šiuo melu 
Čilėje dar gyvena iš Vokietijos 
nukeliavę Julius Kakarieku ir 
Paulius Stelingis. Abu vyko 
studijuoti ir ten baigė univer
sitetus.

Dievo
Mažųjų Maldos p.i veiksli lo
ta maldaknygė, kuria paren
gi- Kun. Stasys Ala. iliustra
vo dail. Paulius Augius. 66 
originalūs paveikslėliai, ei
liuotos maldos. Kaina $1.25

Avė., Brooklyn 21. N. Y.. arbaKreiptis: Darbininkas. 6X0 Bushvvick
pas leidėją: Immaeulate Conception (’onvent, R.F.D. 2, Putnam, 

Conn.
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• Velykų švenčių proga Lie
tuvių Kunigų Sąjunga Romoje 
surengė ekskursiją j Asyžių.

PRANCCZUA

• Dail. Adomas Galdikas su 
žmona birželio mėn. pradžioje' 
Queen Elizabeth laivu išvyksta 
į JAV. Tuo būdu Paryžiuje lie
tuvių dailininkų belieka: V. 
Kasiulis —tapytojas, A. Mon- 
čys — skfilptorius ir dailės stu
dentas V. Gailius.

• Dail. Vytauto Kasiulio pa
roda Paryžiuje. Gilbert Stieliel 
galerijoje atidaryta gegužės 4 
d. Paroda tęsis iki gegužės 24 
d. J parodos atidarymą atsi
lankė dr. S. Bačkis, einąs Lie
tuvos atstovo pareigas.

• Tarptautinis mergaičių glo
bos organizacijų kongresas įvy
ko Paryžiuje gegužės 3 ir 6 die
nomis. Lietuves atstovavo: O. 
Bačkienė. dr. N. Bražėnaitė ir
B. Venskuvienė.

• “laisvės draugų” tautinis 
ir tarptautinis kongresas įvyks
ta Paryžiuje gegužes 16-18 d.d. 
Iš lietuvių tuo tarpu pakviesta 
dalyvauti: dr. S. Bačkis ir min. 
E. Turauskas.

VOKIETIJA

Iš Liet. Tremtinių Sielovados 
veiklos

Tėv. A. Bcrnatonio rūpesčiu 
Dieburge įvyko Vokietijoje li
kusių kunigų suvažiavimas ir 
rekolekcijos, kurios prasidėjo 
balandžio 23 d. Iš visu Vokieti
jos kampų buvo suvažiavę 13 
lietuvių kunigų. Pradžioje kiek
vienas išpasakojo savo darbo 
sąlygas ir vargus, paskui atski
rais aktualiais klausimais buvo 
padaryti pranešimai ir padisku
tuota. Visa Vokietija padalyta 
į 13 lietuviškų prapijų. Parapi
jų plotas pasidarė labai didelis, 
todėl kunigui labai sunku pa
tarnauti tikinčiuosius. Kartais 
sekmadieniais vienam kunigui 
tenka laikyti net 3 mišias. Ne
turėdami gerų susisiekimo prie
monių. turi keliauti traukiniais, 
o tas sudaro dideles išlaidas. 
Paskutiniu laiku NCWC perlei
do lietuviams kunigams 3 au
tomobilius. Jei atsirastų dar du. 
tai tikinčiųjų lietuvių religinis 
aptarnavimas dar geriau susi
tvarkytų. Kun. Liubinas padarė 
pranešimą šalpos reikalais. Pa
brėžta. kad lietuvio kunigo Vo
kietijoje pirmoji pareiga yra 
karitatyvine — šelpti vargau 
patekusius tautiečius. Daugu
ma likusieji kunigai yra silpnos 
.sveikatos. Kad būtų vargo iš ko 
juos šelpti, buvo sudarytas ku
nigu fondas.

Vasarą numatoma surengti 
2-3 savaičių vaikų stovykla, nes 
visi vaikai dažniausiai lanko 
vokiškas mokyklas. Tokioje 
stovykloje vaikai ne tik pailsė
tų, bet dar gautų lietuvišką la
vinimąsi. Stovyklos organizavi
mas pavestas Sielovados Tvar
kytojui T. Bernatonini. J suva
žiavimą atsilankė NCWC di- 
rektoirus Vokietijoje, Lenkų 
delegatas ir Mainzo vyskupo į- 
galiotas kanauninkas ir kun. 
Urbaitis, buvęs lietuvis misio
nierius Kinijoje.
Rekolekcijas vedė specialiai iš 

Romos atvykęs kun. dr. V. Bal
čiūnas.
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Žiemos rytas. Mašinuojam 
avižas. Kuliamoji, gavus dalį 
I edo. suunksčia suprunkščia ir, 
i kračius grūdus, tuščius šiau
dus išspjauna. “Duok dau
giau!” — prašo mašina ir pra
deda staugti, lyg alkanas vil
kas. Padavus perdaug pradeda 
niauroti: kąsnis per didelis, 
gali paspringti. Tada brolis, 
leidžiąs pėdus į mašina, pro 
langelį šūktelėja: “Judyk, ju- 
dyk, vaike!”

O tas vaikas, Antanas, pie - 
muo. sėdįs ant rusvelkio ožio, 
pradeda čiaužėti botagu. Kam 
klius, kam neklius, bet vargšei 
Spangajai visada klius. O kas 
Antanui? Ją muša visi, nesigai
li ir jisai. Ji ir taip likimo nu
skriausta — spanda ir dirba iš 
visų jėgų.

“Antanai, žiūrėk, Šivosios 
viržiai palaidi! Ragink .ją!”, 
šaukia vėl mano brolis. Bet jis 
nenori jos botagu pliekti.

Po kuliamąja, ant grendimo, 
lyg lietutis byra grūdai. Iš įio 
mašinos grėbliu juos ištraukiu, 
šiaudus nugraboju ir sustumia 
j krūvą. Arpas juos išarnuos. 
Svirno aruode jie ilėsis iki pa
vasario. Pavasarį sėjikas iš
barstys dirvon. Dirva nužaliuos 
diegais, diegeliais. Saulutė šil
dys, šiltas pavasario lietus gir
dys, o vėjelis glostys, pasakas 
seks. Išaugs aukštos, gražios, 
naujos avižos, varpos bus pil
nos grūdų.

★
Tingiai suamsi Margis. Pro 

vartus kieman įšliaužė vienkin- 
kės rogutės. Jos sustoja prie 
sodnelio tvoros. Iš rogučių sun
kiai išsirita žmogysta, vadžias 
užmeta ant statinio, arkliui pa
duoda šieno ir apsidairo. Pas
kui pajuda trobos linkui. Ant 
priebučio nusivalo ražu prilipu
sį prie batų sniegą, garsiai nu- 
sišnvpščia ir dingsta trobos 
duryse. Visa tai aš seku ir pa
matau kluonan bėgančią sese
rį. Atėjus ji sako: “Albinai, pas 
tave atvažiavo ligonis.” Vos tai 
pasakė, ir vėl pirkion nulapata- 
vo. Brolis davė ženklą vienam 
iš darbininkų, nešusių iškultus 
šiaudus, pavaduoti mane. Aš 
nuėjau prie ligonio.

Ligonis, įsiritęs seklyčion, 
kur buvo pakviestas apžiūrėti, 
kažką neaiškiai sumykė. Vadi
nasi. mane pasveikino. Nurodęs 
jam kėdę atsisėsti, paprašiau 
nusivilkti. Ligonis iš veido man 
atrodė moteris. Nusiėmė nuo 
galvos vilnonę skarą, nusivilko 
milinę. Paskui sekė antras pa
našus apdaras. Kai nusiėmė tą 
kitą skarą ir antrą milinę, man 
vis dar atrodė moteris. Paskui 
“ji” nusivilko ilgus kailinius. 
Po jais būta milinių kelnių, 
švarko ir ant galvos avikailio 
kepurės. Dabar tik įsitikinau, 
jog ligonis vyras. “Keistas li
gonis,” pamaniau sau.

Pasiteiravus apie jo ligą, sve
tys iš kelnių kišenės ištraukė 
kaž kokį ryšulį ir. nė žodžio 
netaręs, padėjo man ant sta
lo. Ryšelyje būta receptų. 
Pradėjau žiūrinėti jo naudotus 
vaistus. Tai buvo receptai bro
mui, valerijono lašams ir aps
kritai tokiems vaistams, kurie 
liudijo ligonį besigydant nuo 
nervų sutrikimo. Aš paklau

Pavasari* praskleidė baltuosius vandens lelijų žiedus.

siau, kas jam yra negero.
— Velnio apsėstas, — gavau 

atsakymą.
— Kas tamstai yra sakęs, 

jog esi velnio apsėstas?
— Taip žmonės man sako.
— O iš kur jie žino, kad 

tamstą velnias kamuoja ? Ką 
pats galėtum pasakyti?

— Matai, daktare, aš neži
nau. ar velnias mane yra ap
sėdęs, ar koks kitas paibelis, 
bet aš vieną galvoju, o liežuvis 
kartais pasako nei šį nei tą. 
Kartais nušneku tokius niekus, 
jog žmonės sprendžia mane vel
nio apsėstą esant.

— Gerai, tamstele, prašau 
man papasakoti savo ligos visą 
istoriją. Man tai labai svarbu.

— Gerai, daktare, aš papa
sakosiu.

Ir jis man štai ką papasako
jo.

— Aš esu račius, na ,ir šiek 
tiek stalius. Gyvenu N. baž
nytkaimyje. Darbas man sekė
si ir mano darbu žmonės buvo 
patenkinti. Aš ir ratus padary
davau, ir bričkelę sukaldavau, 
ir spintą bei stalą sulipdinda- 
vau. Aš jau turėjau santaupų ir 
pradėjau galvoti apie medžiagą 
naujai pirkiai, nes sena smuko 
prie žemės.

Kartą, beskubėdamas pro • 
duris, per mažai pasilenkiau ir 
stuktelėjau galva į durų stak
tą. Taip stipriai stuktelėjau, 
jog buvau netekęs sąmonės. 
Paprašytas vietinis mokytojas 
pradėjo dėti man ant galvos 
šaltam vandenyje suvilgytas 
palas ir aš atsigavau. Rodės 
nieko blogo nebuvo atsitikę. 
Guzas ant galvos po truputį 
atslūgo. Kartais turėdavau 
kvaitulį, bet į tai dėmesio ne
kreipiau. Po kelių mėnesių pra
dėjo reikštis ši liga. Pradžioj 
tik nežymiai ir retai užsikirsda
vo kalba. Svarbiausia, mano 
liežuvis pradėjo nušnekėti nei 
šį nei tą. Iš šalies kas klausy
damas tikrai gali pamanyti, jog 
mano protas netvarkoje. Pra
dėjau lankyti gydytojus. Gydy
tojai pažiurs, pažiūrės ir sa
ko: “Tu sergi nervų liga.”
Dažniausiai prirašydavo sūro

ko vandenėlio arba lašų. Vais
tai nieko negelbėdavo. Buvau 
ir pas šeptūnus. bet nieko gero. 
Besigydant ir santaupos sutir
po. Žmonės pradėjo kalbėti, 
kad esu velnio apsėstas ir ėmė 
manęs šalintis. Sumažėjo dar
bas. o aš pradėjau darytis ne
savas. Vienas pažįstamas pata
rė man eiti pas kleboną, kad 
ekzortus atskaitytų — velnią 
išvytų. Nuėjau.o klebonas nei 
kalbėti nenori. •

“Tu,” sako, “sergi nervų li
ga .eik pas gydytoją.”

O Roželė, davatkėlė, sužino
jus, jog buvau pas kleboną, 
pradėjo ji man ekzortus skai
tyti. Sekmadieniais prie šven
toriams ar šventoriuje prie vi
sų žmonių ėmė ji maldeles kal
bėti. kad piktoji dvasia mano 
apleistų.

“Tu”, sako. “Jonaiti, nebi
jok: aš iš tavęs išvysiu velnią 
ir tu būsi sveikas.”

Aš pradėjau vengti žmonių, 
neiti bažnyčion. Iš nusiminimo 
pradėjau užeiti alinėn išgerti. 
Išgėrus dar blogiau: pradėda
vau pykti, grįžęs namo bartis. 

Supratau, jog tai negerai. Me
čiau gėręs. Sulysau. Veidas, 
kaip matote, susiraukšlėjo, su
pliuško. Aš pradėjau tikrai bi
joti, kad iš proto neišeičiau.

Vieną dieną žiūriu ant šaukš- 
dėčio už indų stovi nepilnas 
pusbonkis. Maniau degtinė. Pa
ragavau — vanduo. Supratau. 
Tai Roželės darbas. Ji atnešė 
žmonai švęsto vandens, kad 
mane šlakstytų. Rytais pabu
dęs pirkioje užuosdavau kaž 
kokį žolių kvapą. Vadinas, pra
dėjo rūkyti mane žolynais.

Gyvenimas pradėjo darytis 
nebepakenčiamas. Aš pagaliau 
nustojau pusiausvyros. Pradė
jau manyti, jog tikrai kokia 
nors pikta dvasia mane bus ap
sėdus.

Girdėjau, daktare, jog tam
sta esi pagydęs vieną seniai 
sergantį nervais. Gal ir man 
pagelbėtumei? Arba duok bent 
patarimą, ką turiu daryti.

Išklausęs ir baigęs ligonio 
tyrimą, pareiškiau:

— Tamstai, paprastai kal
bant, kartais nutrūksta telefo
ninis ryšis tarp mąstymo cent
ro ir kalbos. Tamtsai šie skys
timėliai. kuriuos geri, bei šep- 
tūnų užkalbėjimai negelbės. 
Tamstai reikia važiuoti į nervų 
kliniką. Ten tamsta gausi ga
lutinį atsakymą bei gydymą. 
Mūsų universiteto klinikos 
Kaune nors dar tik pora metų

KATALIKIŠKOJI AKCIJA MISIJŲ

Sunkiais Katalikų Bažnyčiai 
laikais pop. Pijus X 1903 m. 
“Motu proprio” paskelbė atsi
šaukimą į katalikų jaunimą, 
kviesdamas jį dalyvauti pačia
me apaštalavimo darbe. Itali
ja pirmoji paklausė popiežiaus 
balso. Ją sekė Portugalija. Is
panija, Lenkija ir kiti katali
kiški Europos kraštai. Kiek
viename krašte Katalikų Ak
cija rado sau formą, pritaikytą 
vietos ir laiko dvasiai. Jo veik
la ir vaisiai krikščionybės pa
laikymui ir praplatinimui Eu
ropoje yra gerai žinomi.

Kiek vėliau Katalikų Akcija 
pradėjo kurtis misijų kraštuo
se. Esant mažam misionierių 
skaičiui taip plačiuose apašta
lavimo laukuose. Katalikų Ak
cija yra brangi pagalba Evan
gelijos platinimui pagonių tar
pe. Kiekviename krašte ji į- 
gauna savotišką formą, tačiau 
turi tą patį tikslą: padėti misio
nieriams laimėti sielų Katalikų 
Bažnyčiai.

Australija

Katalikų Akcija Australijo
je yra organizuojama įvairio
mis formomis. Viena iš labiau
siai paplitusių ir nuo 1943 metų 
pasidariusi tautine yra “Young 
Christian VVorkers” organizaci
ja. panaši į prancūzų JOC. Pa
grindinis šios katalikų akcijos 
tikslas yra paruošti iš pasau

liečių tarpo apaštalų, kurie, 
pasišventę Kristaus dvasiai, 
pajėgtų ją nešti ir tiems, kurie 
.jos nepažįsta. Tam tikslui siek
ti jaunimas įsąmoninamas ka
talikiškoje dvasioje ir uždega - 
mas apaštalavimo noru. Jų šū
kis — “Naujas jaunimas turi 
kurti naują Australiją."

Šalia YCW veikia ir “Nailo
nai Catholic Girls Movcment” 
bei “Nafional Catholic Rural 
Movement”. Šios Katalikų Ak
cijos organizacijos sudaro mil
žinišką .jogą, darančią didelės 
įtakos Australijos socialiniam 
ir religiniam gyvenimui.

Katalikų Akcija prieš 28 
metus pasireiškė nauja forma 
pavadinta “Marijos Legionu”. 
Jį įsteigė vienas airis jaunuolis, 
Pranciškus Duff, tuo metu bu
vęs finansų ministerijos valdi
ninku. Tos organizacijos tiks
las suorganizuoti jaunimą, ku
ris, pasivedęs Marijos globai, 
neštų visiems tikėjimo šviesą. 
Tai viena iš geriausiai organi
zuotų Katalikų Akcijos draugi
jų, kuri jau yra paplitusi visa

gyvuoja, bet jose dirba prityrę 
ir pasišventę šiam darbui žmo
nės. Tik vienas tamstai kelias 
— klinikos.

— Gerai, daktare. Bet kiek 
tai kainuos ? Juk aš dabar pli
kas kaip tilvikas. Aš jau neį
stengiu išmaitinti savo šeimos. 
Gerai dar, kad žmona pradėjo 
vėl raukti apylinkės moterė
lėms bei mergaitėms sukneles, 
šiaip taip verčiamės.

— Tamsta esi beturtis ir 
dėlto gali būti gydomas vals
tybės lėšomis. Štai, aš tamstai 
parašau ligos pažymėjimą ir 
kad tamstą reikia gydyti ner
vų ligų klinikose. Iš valsčiaus 
tamsta išsiimk beturčio pažy
mėjimą. Su šiais raštais va
žiuok į Kauną. Ten užeik į So
cialinės Apsaugos Inspekicją, 
kur gausi leidimą nemokamai 
gydytis.

— Bet, daktare, kai klinikos 
sužinos, jog esu beturtis, ma
žai manimi rūpinsis ir negydys 
kaip reikia.

— O, tamsta labai klysti. Gy
dytojai ten visai nepaiso, ar li
gonis moka ar nemokamai gy
dosi.

— Jei šitaip, tai gerai.
Ligonio veidas nušvito, aky

se sublizgėjo, atsirado viltis 
pasveikti.

Jis išvažiavo namo, o aš nu
ėjau į kluoną pasikalbėti su 
kuliamąja, su avižom...

Nuot ranka
V. Augustino

lūetavos pakelės 
kryžius t*rp 

pavasario žiedu

me pasaulyje, o ypatingai misi
jų kraštuose. Prieš 14 metų ji 
buvo įsteigta ir Australijoje. 
Vos po ketverių savo gyvavimo 
metų vien tik Sydney diecezi
joje ji turėjo 23.(XX) narių. Pa. 
grindinis jos tikslas yra laimė
ti protestantų Katalikų Bažny
čiai. šis darbas reikalauja kar
žygiškos drąsos ir didelio pasi
šventimo.

Tvirtai organizuotos “Mari
jos Legiono” grupės, vadinamos 
“Praesidia”, pasklidusios po

Popležins Fili* Ali meldžiasi prieš 
Hkilmingii* palaimintosios Romi Ve
nerini beatifikaeijos apeigas. Msnjai 
paskelbta Rosa Venerini buvo italė, 
vieno seserų vienuolių ordino jkūrė-

visus didesniuosius centrus, į- 
steigė nekatalikams uždarų re
kolekcijų namus. Juose gali 
dalyvauti įvairiausių religinių į- 
sitikinimų žmones, kur duoda
ma laisvai pasireikšti ir išeiti 
į viešus disputus. Tie disputai 
yra tuo atviresni, kad juose 
dalyvauja tam tikslui paruošti 
ir tvirtai įsitikinę “Marijos le
giono” nariai. Jie laimi daug 
konvertitų Katalikų Bažnyčiai.

Kitos “Marijos Legiono” gru
pės siekia aktyvaus gyvenimo. 
.Tie lanko ligonius ir juos pa
ruošia kunigui, moko vaikus, 
lankančius nekatalikiškas mo
kyklas, katekizmo, paruošia 
konvertitus krikštui. Jų tikslas 
taip pat platinti katalikišką 
spaudą, steigti jaunimo klubus 
ir laimėti nartų draugijai.

KRAŠTUOSE

Ceylonas
Ir Ceylono saloje Katalikų 

Akcija veikia "Marijos Legio
no vardu. Ši organizacija teturi 
tik 20 metų ir veikia budistų 
darbininkų tarpe. Uždarų re
kolekcijų metodas buvo rastas 
tinkamiausia priemone budis
tus laimėti Katlikų Bažnyčiai.

Greta “Marijos Legiono’” 
veikia ir kitos Katalikų Akcijos 
organizacijos, kurių garsiau
sios yra “Socialinė Katalikų 
Draugija” iir "Katalikų Stu
dentų Sąjūdis.” Pirmoji kovoja 
už socialinę šalies gerovę. Mi- 
nisterio pirmininko teigimu, šis 
sąjūds yra padaręs didelės įta
kos valstybės įstatymų leidi
mui. Katalikų studentų sąjūdis 
vienija visus salos katalikus 
studentus į vieną korporaciją, 
kuri vadovaujasi Bažnyčios 
principais.

Kinija

Pirmaisiais Kinijos respubli
kos metais (1912) keletas uo
lių katalikų kunigų įsteigė “Ki
nijos Katalikų Sąjungą”, kuri 
vėliau buvo pakeista į “Kinijos 
Katalikų Bažnyčios Pažangos 
Draugiją. ši draugija sudarė 
savo statutą, kurį patvirtino 
Šventasis Sosostas. ir greitu 
laiku paplito po visą Kiniją. 
Vos gimusi, draugija pradėjo 
kovą prieš konfucionistų sąjū
džiu, sukeltu Cheun Huen- 
Chango, kad konfucionizmas 
naujos respublikos konstituci
joje būtų paskelbtas oficialia 
valstybės religija. Katalikų 
Akcijos vadai, būdami užsienie
čiai ir negalėdami tesioginiai 
daryti valdžiai įtakos, suorga
nizavo kiniečius katalikus, ku
rie, bendradarbiaujant kitų re
ligijų pasekėjams, pasiekė tik
slo: 1917 m. Kinijos valdžia
garantavo religijos laisvę. Ta
čiau tais pačiais motais politi
nės aplinkybės sutrukdė Kata
likų Akcijos veikimą visai de
šimčiai metų.

1928 m. Apaštalinis delegatas
C. (’onstantini pradėjo atgai- 
ginti “Kinijos Katalikų Baž
nyčios Pažangos Draugiją"’, 
pritaikydamas jos statutus 
naujiems Šventojo Sosto reika
lavimams ir įsteigdamas drau
gijos laikraštį. Greitu laiku 
draugija atgijo visoje Kinijoje 
su savo centrine valdyba, kuri 
davė direktyvas visiems mažes
niems centrams.

Tarp plačios ir įvairios drau
gios veiklos pažymėtina smar-

ki kova, draugijos pirmininko 
prof. Pa-Hung pradėta 1934 m. 
prieš konstitucijos 15 paragra
fą, kuris negarantavo pilie
čiams pilnos sąžinės laisvės. 
Kova buvo laimėta.

1935 m. buvo sušauktas tau
tinis Kinijos Katalikų Akcijos 
kongresas, kuriame dalyvavo 
apaštalinis delegatas Zanin su 
23 vyskupais ir 200 atstovai, 
suvažiavę iš visų Kinijos vieto
vių. Čia buvo aptarta Kinijos 
katalikų reikalai ir nustatytos 
gairės plačiai ateities veiklai. 
Tačiau planų jau nebuvo gali
ma įvykdyti, nes 1937 m. kilęs 
kinų-japonų karas užgniaužė

iSm kokią katalikų veiklą "Ki
nijos Katalikų Bažnyčios Pa
žangos Draugijos” pirmininkas 
Pa-Hung buvo užmuštas, vie
tiniai vadai nužudyti ar arės - 
tuoti, o nariai išblaškyti. Ka
talikų veikla tačiau nesumaž •- 
jo. Čia atsivertė platus artimo 
meilės darbų laukas, siekiąs net 
heroizmo. Karą sekė komunis
tų sukilimas, paskelbęs kruvi
ną kovą Katalikų Bažnyčiai 
Kinijoje. Daug katalikų darbi
ninkų buvo apvainikuotų kan
kinio aureole, kuriuos regis
truoja da rūgi jos organas, pa
sidaręs tikra martirologija.

(Bus daugiau)

MOKSLO IR TECHNIKOS NAl J1ENOS
Alkohelikai mažiau plinka

Amerikos ligoninėse ištyrus 
apie 2000 nepagydomų alkoho
likų paaiškėjo, kad tarp jų ras
ta labai mažai plikių. Plaukai 
.jų tankus kaip šepetys, tik per 
anksti pražilę. Taip pat alko
holikų labai maža su išbertais 
veidais, kaip tai dažnai pasitai
ko brendimo amžiuje. Yra ir 
kitų fizinių skirtumų, palygi
nus su normaliais vyriškiais.

“Karštasis cukrus”

Chemikams yra pavykę pa
gaminti vadinamąjį radioakty- 
vinį arba “karštąjį" cukrų. 
Juo gali būti maitinamas žmo
gus ir bakterijos. Praktiška 
nauda yra ta. kad radijam “už
krėstos” bakterijos gali būti 
lengvai stebimos, kaip jos po 
kūną vaikšto, kur koncentruo
jasi ir kaip sukelia ligą. Žmo
gui įdavus tokio cukraus, ga
lima stebėti, kaip jis organiz
me tirpsta, išsisklaido ir ko
kias atlieka funkcijas. Gydyto
jai tikisi, kad tuo būdu galima 
bus išaiškinti daugelį susirgi
mų ir rasti joms gydyti geres
nę priemonę, ypačiai vėžiui ;r 
dantų gedimui. “Karštąjį r ik
rų” pagamino Dr. Horace Is* 
bell su savo pagelbininkais, 
dirbančiais prie Nafional Bu- 
reau of Standards. Vien i to 
cukraus uncija kainuoja S1?S.- 
000.

Žmogus yra sudėtas iš didelių 
skaičių

Septyniasdešimts procentų 
žmogaus svorio sudaro vanduo 
Vaikas per 10 dienų suvalgo to
kį maisto kiekį, kiek jis pats 
sveria. Jaunuolis suvalgo "sa
ve” per 50 dienų, o suaugęs- 
tik per 65 dienas. Žmogaus šir

dis per dieną sutvaksi 100,800 
kartų. Į>er vieną minutę ji pra- 
pumpuoja 22 “paintes” kraujo, 
o per 2 valandas išaikvoja tiek 
energijos, kad su ja galima bū
tų pakelti 65 tonus per vieną 
pėdą nuo žemes. Kiekvienas 
žmogaus inkstas turi 1.200,000 
plonyčių vamzdeliu, kuriuos iš
tiesus susidarytų 75 mylios. 
Plaučiuose yra apie 300 milijo
nų orui siurpti narvelių. Sme
genyse yra apie 12 bili jonų ląs
telių. Kraujuje kas sekunde 
sunaikinama ir naujai sudaro
ma 10 milijonų raudonųjų 
kraujo ląstelių. Ištiesus visus 
takus, kuriais žmoguje bėginė
ja koks nors skystis, susidary
tų kelio 100,000 mylių.

Tanganaiko j»- būta labai seno 
miesto

Pietinėje Tanganaikos pa
krantėje. /Afrikoje, anglų mok
slininkas Frederick Mitchell 
aptiko griuvėsius labai seno 
miesto. Rastos pinigų monetos 
iš 1550-1 150 metų prieš Kristų 
rodo, kad ten būta tada judraus 
gyvenimo. Manoma, kad tą 
miestą bus pastačiusi arabų 
kiltis, dabar jau išnykusi. Pra
dėti tyrinėjimai užtruki dešim
tį metų ir kainuos apie 100,000 
svarų sterlingi!.

( ia būta žmogaus prieš 
’OOJMM) metu

Vokietijoje. Braurischvvrigo 
provincijoje, prie I.ebensh'dto 
miegelio buvo daromi žemės 
gręžimai šulniui iškasti. Ketu
rių metrų žemės gilumoje už
tikta mamuto l>ei arklio kaulį! 
ir žmogaus įrankių iš a 
Tyrinėjirtrai rodo. kad č 
gaus gyventa dar 200,0 .
prieš Kristų.
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Gegužės 13, 1952

• Msgr. J. Am botas, Hart
fordo lietuvių parap. klebonas. 
Gautingo sanatorijos ligoniams 
paaukojo $5.

• Prof. J. Žilinskas š. m. ba
landžio 23 d. atšventė savo pro
fesinio darbo 40 metų sukaktį. 
Profesorius gimė Januškcnių 
kaime, Šeduvos valsčiuje, gim
nazijos mokslus ėjo Liepojuje 
ir Arensburge, mediciną studi
javo Dorpato universitete, ten 
gaudamas gydytojo diplomą 
1912. Nuo pat Kauno universi
teto įsikūrimo dienos J. Žilins
kas buvo paskirtas anatomijos 
instituto vedėju, dėstė anato
miją ir histologiją docento 
laipsniu, netrukus pakeltas į 
ordinarinius profesorius. Jis 
yra parašęs per 25 mokslo dar
bus. Per 1500 medicinos stu
dentų yra gavę iš prof. Žilinsko 
savo profesinio darbo pagrin
dus.

• .Akt. Alfas Brinką režisuo
ja Vytės Nemunėlio vaikų 
deklamaciją "Prašymas Mamy
tei”, kuri bus parodyta Brigh- 
ton Park parapijos mokyklos 
lituanistinei klasei motinos die
nos šventėje.

• Robertas Gorski, Chicagos 
lietuvių Marųuette Park jauni
mo veikėjas, išvyko į Korėją.

• Dail. Povilas Kaupas at
naujina “Dainavos” ansamblio 
Nemunas žydi” dekoracijas.

• Prof. S. Kaminskas, jam 
lankantis Chicagoje. Amerikos 
Liet. Inž. ir Archit. S-gos Chi- 
cagos skyriaus pakviestas gar
bės nariu. Ir Bostono skyrius, 
specialiu aktu paprašė jį tapti 
jų skyriaus garbės nariu.

• Dail. Vladas Vijeikis, rem
damas lituanistinį švietimą. 
Vaikų Teatrui paaukojo $30. 
Tam pačiam tikslui.antru kartu 
810 aukojo dr. St. Budrys, jau 
matęs “Karalaitės Teisutės” 
vaidinimo premjerą.

• Kun. A. E. Gradeckas, Nevv 
Haven. Conn.. lietuvių parapi
jos klebonas. Gautingo sanato
rijos ligoniams paaukojo $10.

• Skulptorius Vytautas Rau- 
linaitas dalyvauja Clevelando 
apžvalginėje meno parodoje, 
kuri vyksta Clevelando meno 
muziejuje nuo bal. 30 d. iki 
gegužės 8 d. Parodoje išstatyta 
Raulinaičio dvi skuptūros: Miss 
Tvviss Drill — metalas ir Nu
kryžiuotasis — riešuto medis.

• Robertas Byan, muziko 
Jono Byansko sūnus, dalyvavo 
jaunųjų Chicagos kompozitorių 
rečitalyje. įvykusiame De Paul 
universiteto muzikos mokyklo
je balandžio 24 d. Jis vykusiai 
pasirodė su savo dviem piani
nams parašytu veikalu, kuris 
remiasi lietuvių liaudies melo
dija.

• Monika Kripkauskienė, 
naujai besireiškianti kolaratu- 
rinis 
soje 
vyrų 
25 d .
Jakubėnas harmonizavo nauja 
dainą, kuri ir bus per koncertą 
pirmą kartą išpildyta.

Katalikėms moterims ir 
mergaitėms

Vienintelė L. K. Moterų or
ganizacija JAV — L. K. Mote
rų Sąjunga tęsia narių verba
vimo vajų. Vajus pratęsiamas 
iki liepos 1 d. Labai svarbus tuo 
reikalu L. K. Moterų S-gos 
Nevv Haveno skyriaus susirin
kimas įvyks gegužės 18 d. tuo
jau po sumos parapijos svetai
nėje. Visos moterys ir mergai
tės yra kviečiamos susirinkime 
dalyvauti. Bus plačiai supažin
dinama su organizacijos tiks
lais ir uždaviniais.

"Pinigėliai”, 
žiūrovų, 

paskirtas 
likusiems

Sėkmingas parengimas
Tremtinių draugijos ruoštas 

vakaras balandžio 20 d. labai 
gerai pavyko. Buvo suvaidinta 
S. Čiurlionienės
Buvo pilnutėlė salė 
Pelnas----- 147.24 —
Balfui. tremtiniams 
Vokietijoje šelpti.

Balfo skyr. susirinkimas
Gegužės 4 d. įvykusiame 

Balfo skyriaus susirinkime 
valdyba padarė skyriaus veik
los pranešimus.

Iždininkė M. Ramanauskienė 
pranešė kasos stovį. Balfo 
centrui pasiųstas $314.€>00. Iš 
jų — 8150 Diepholzo gimnazi
jai. Vokietijoje. 850 senelių 
šalpai. 850 ligoniams sanatorijo

sopranas. dainuos Chica- 
Br. Januso vadovaujamo 
choro koncerte gegužės 
Minimam chorui prof. Vi.

Pittsburgh. Pa.
Antrosios radijo metinės, 
kurias gegužės 4 d. atšventė 

Pittsburgho apskrities Vyčiai, 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
šaunus banketas įvyko šv. Ka
zimiero mokyklos salėje, kuri 
buvo perpildyta rinktinės pub
likos. Minėjimą atidarė ir sve
čius pasveikino Vyčių pirm J. 
Valkauskaitė.
Pagrindinę kalbą pasakė kun. 

A. Sušinskas. šv. Kazimiero 
parapijos antrasis vikaras, ug
ningai sveikindamas Vyčius 
kilniame katalikybės ir lietuvy
bės darbe. Sekė eilė nuoširdžių 
sveikinimų ir linkėjimų iš gar
bingųjų svečių.

Meninę programos dalį išpil
dė Kauno operos solistė Anta
nina Dambrauskaitė, sužavėda
ma publiką savo gražiu balsu. 
Atvykęs iš Floridos muz. P. 
Steponavičius paįvairino prog
ramą duetais su soliste. Gra
žiai pasirodė tautinių šokių 
grupė, vadov. B. Jucevičiūtės. 
Akordeonu akompanavo Vyt. 
Jucevičius.

Lietuviu Ūkio klubo vasaros 
sezono atidarymas ir pirmasis 
piknikas įvyko gegužės 11 d.. 
sekmadienį po pietų.

Kun. B. Mikalauskas. OFM, 
buvo išvykęs į DuBois. Pa., kur 
gegužės 4. 5 ir 6 d.d. šv. Juo
zapo lietuvių parapijoj vedė 40 
vai. atlaidus ir sakė pamokslus.

R. Moceika, tarnavęs jūri - 
ninku Hobson laive, dingo A - 
merikos karo laivyno nelaimė
je, įvykusioje Atlante, balan
džio 26 d.

Muz. J. Stankūnas pranešė, 
kad negalįs iki birželio 15 d. 
atvykti į šv. Kazimiero parap. 
vargonininko pareigoms.

je ir ligoninėse. 840 našlaičams 
ir narių mokesčio $24.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems jų darbą pa r ėmusioms 
ir kartu padėjusioms savo bro
liams esantiems varge. Kas dar 
nesuskubo savo auką šiam kil
niam tikslui atiduoti, tai gali 
padaryti visuomet.

Susirinkimas išrinko naują 
skyriaus valdybą. Garbės pirm, 
kun. A. E. Gradeckas. pirm. M. 
Jokubaitė. vicepirm. Aug. Ra
manauskas. finansų rašt. A. 
Leikus. protokolųa rašt. A. 
Gruzdis. ižd. M. Ramanauskie
nė. iždo globėjai J. Šilkienė ir 
S. Kruvelis.

Skyrius yra dėkingas buvu
siai valdybai už įdėtą darbą ir 
rūpestį organizuojant aukas 
mūsų broliams ir sesėms trem
tyje šelpti.

Alto skyr. susirinkimas 
šaukiamas gegužės 15 d.. 8 vai. 
vak.. parapijos mažojoj svetai
nėj. Kviečiami visų organiza
cijų atstovai susirinkime būti
nai dalyvauti.

Trys lietuviai žvejai 
laimingai pasprukę iš bolševi
kiškos vergijos ir pasiekę šį 
laisvės kraštą į mūsų koloniją 
atvyks birželio 1 d. ir 3 vai. 
p.p. parapijos svetainėje. 339 
Green St., gyvu žodžiu papa
sakos apie savo pavojingą ke
lionę ir dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje.

Alto skyrius prašo visų orga
nizacijų tą dieną kitų parengi
mų nedaryti, bet visiems daly
vauti svečių pranešime. M.

Kearny, N. J.
Parapijos choras, vad. muz. 

Alg. Kačanausko, padidėjo 25 
naujais nariais. Choro daugu
mą sudaro čia gimęs jaunimas. 
Tremtinių yra 9. Tai beveik 
visas jaunimas, galįs dainuoti.

Skelbiamas naujas narių va
jus iki 1 spalių. Tikimasi, kad 
choras dar padidės.

Svarbiausias rūpestis suruoš
ti 5-ją Nevv Jersey Dainų šven
tę. kuri bus spalių 19 d. Jau 
išnuomota Jackson Auditorium 
salė Harrisone. Čia telpa apie 
1000 žmonių ir tinkama vieta 
koncertams ruošti. J šventę jau 
pakviesti visi Nevv Jersey, 
Brooklyno choro ir tautinių šo
kių grupė. Atskirais raštais vi
sos organizacijos prašomos tą 
dieną neruošti parengimų, kad 
Dainų šventė pasisektų.

Kiekvienas choristas yra pa
siėmęs kurią nors pareigą, bet 
sunkiausia našta tenka choro 
valdybai — pirm. A. Juknely- 
tei, fin. sekr. M. Kudirkaitei, 
tvark. A. Zibučiui, šen. J. Mė- 
lyniui. Choro vedėjas Alg. Ka- 
čanauskas bus tą dieną tos 
šventės vedėju. Dvasios vadas 
kun. D. Pocius įeina į visas ko
misijas, remia visais galimais 
būdais ir atstovauja parapiją.

Viena kenčianti tauta padeda 
kitai—šia mintimi buvo pra
dėtas parengimas, kuris įvyko 
balandžio 27 d. Bostone. Paren
gimas įvyko Chinese Merchant 
Buikiing. Jį suruošė Maryknoll 
seserų rėmėjai jųjų vedamoms 
kiniečių misijoms paremti. 
Programą atliko lietuvaitės at
vykusios iš Putnam. Conn., Ne
kalto Prasidėjimo Seserų auk
lėtinės. Tai buvo ir pagalba ki
niečių misijoms ir graži Lietu
vos reklama. Viena kalbėtojų, 
E. Ecker, parengimo pradžioje 
paminėjo, kad ir Lietuva ir ki
nų tauta kenčia nuo to paties 
priešo—bolševizmo.

VVaterbury, Conn.
Gegužės 4 d. Nekalto Prasi

dėjimo auklėtinės atliko prog
ramą Nekalto Prasidėjimo Se
serų Gildos parengime, kuris 
buvo suruoštas naujosios kop
lyčios statybai paremti. Porą 
valandų žmonės gėrėjosi įdo
mia programa, ypač visiems 
patiko šokiai, o tarp jų nauja
sis — audėjėlė — nustebino vi
sus. Kleb. kun. J. Valantiejus 
neiškentė ta proga nepasakęs 
žodelio. Gaila tik. kad tuo pačiu 
laiku buvo dar pora kitų pa
rengimų.

Eilė rekolekcijų Putname
Atšilus orui, prasidėjo Put

name pas Nekalto Prasidėjimo 
seseris eilė rekolekcijų. Gegu
žės 4 d. Hartfordo ir New Bri- 
taino sodaliečių bendrosios 
mergaičių rekolekcijos (labai 
gausios), gegužės 30. 31 ir bir
želio 1 d. rengiamos atvyku
sioms iš tremties moterims. Vė
liau birželio mėnesį tradicinės 
vietinėms moterims. Taip pat 
žada būti VVaterbury sodaliečių. 
Visos rekolekcijos vyksta per
nai gražiai atremontuotam pa
state, kuris žiemos metu nega
lėjo būti naudojamas, nes dar 
neįvesta šildymas.

Daug lietuvaičių vienoj ko
legijoj. Annhurst kolegijoj yra 
11 lietuvaičių studenčių ir vie
nas lietuvis profesorius — Dr. 
A. šerkšnas. Dauguma studen
čių gyvena Nekalto Prasidėji
mo Seserų bendrabuty.

Mergaičių stovykla šįmet 
prasidės birželio 29 d. ir baigsis 
liepos 2 7d. Kaip žinome, lietu
viškoji mergaičių stovykla kas
met vyksta Putname, pas Ne
kalto Prasidėjimo seseris. Sto
vyklas seselės pradėjo rengti 
nuo 1944 m., kasmet stovyk
lautojų skaičius auga. Pernai 
šia stovykla pasinaudojo 120 
mergaičių.

Nekalto Prasidėjimo Seserų
Rėmėjų seimas, kuris įvyks ge
gužės 18 d. Putnam, Conn., pa
minės 25 metų sukaktį nuo ar
kivyskupo Jui-gio Matulevi
čiaus mirties. Arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius yra steigė
jas šios lietuviškos kongregaci
jos. Jis ją įsteigė 1918 m. ši 
kongregacija grynai lietuviškas 
augalas — Lietuvoj išdygęs, 
lietuvio įsteigtas, visos seserys 
liėtuvaitės.

Prel. P. Juras, Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Rėmėjų Seime, 
kuris įvyks gegužės 18 d. Put- 
nam, Conn. pasakys pamoks
lą. Seimo pamaldos daromos 
vėlai 11:30 vai., kad visi seimo 
dalyviai spėtų pamaldoms. Pa
maldos įvyks salėje.

Detroit, Mich.

N. ANGLIJOS L. VYČIŲ
DARBAI

Užbaigę kegliavimo-bovvling 
sezoną šaunia vakariene Tovvn 
House. Bostone. Naujos Angli
jos apskr. Vyčiai imasi naujų 
žygių: pasidarbuoti Marianapo- 
Iio aukštesnės mokyklos nau - 
dai. Tam tikslui JZyčiai rengia 
pirmą pavasario pikniką, gegu
žės 25 dieną, puikiame Maria- 
napolyje, Thompson. Conn.

Jau keli mėnesiai komisija 
dirba, vadov. Phil Carter. Iki 
šiai dienai susilaukta gražių at
siliepimų iš įvairių kolonijų.

Vyčių bankete dalyvavęs ku
nigas Saplys. MIC pranešė, kad 
Marianapolis deda visas pastan
gas užtikrinti, kad visi atsilan
kę maloniai laiką praleistų.

Tad visi, kurie šį pranešimą 
skaitote, priimkite Vyčių pak
vietimą atsilankyti į šį metinį 
Išvažiavimą. Bus dainų, lietu
viškų šokių, gros puikus orkes
tras. bus sporto, skanių už
kandžių.

I

Dainava kviečia klyvlendiečius į 
žydinčias Nemuno pakrantes

.į t
CLEVELAND, Ohio. — šio sezono meninių na rengimų ir kon

certų pynė Clevelande vainikuojama tikrai spalvingiausiu ir gra
žiausiu vainiku, šeštadienį, gegužės 17 d., iš Chicagos atvykęs lie
tuvių tautinio meno ansamblis Dainava stato muzikine p.-e«-e “Ne- 
munas žydi”. Koncertas įvyksta puošnioj WHK radi:o stotie; sa
lėje, 5000 Euclid Avenue (netoli East 55-tos gatvės). Pradžia 
7:30 vai.

šį daugelyje lietuviškų kolonijų sėkmingai koncertavusi ansam
blį sudaro per 70 dalyvių: dainininkai, .skudučių orkestras, kaimo 
kapela, tautinių šokių šokėjai ir aktoriai. Ansamblo vado va: ir 
dirigentas muz. Stp. Sodeika. Jam talkininkauja ansamblio rež- 
sorius Gasparas Velička, tautinių šokią vadovė baleto šokėia Eitl- 
rigevičiūtė - Sprindienė ir kt.

Bilietai po 2:50, 2.00, 1.00 dol. gaunami Spaudos Kioske sek
madieniais nuo 10 iki 1 vaL, Dirvoje (teL EN 1-4486), P. P. Mtr 
liolio įstaigoj, pas St. ir E. Golšanskus, 6711 Bonna Avė., tel. HE 
UT 1-6475, pas brolius Palubinskus, 6711 Bonna Avė., teL HE 
1-8423, pas Ateities klubo narius, vyčius ir nlatintojus. Bilietą - 
rezervamimo reikalu kreiptis aukščiau nurodytais adresais ar te
lefonais. Bilietus patartina įsigyti iš anksto.

Maloniam remejii dėmesiui
Naujosios Anglijos Nekalto 

Prasidėjimo Seserų rėmėju sei
mas įvyks gegužės 18 d., trecią
jį gegužės mėnesio sekmadienį. 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ne, Putnam, Conn.

Pavasario nuotaikos ir BALFo vajus

Seimo tvarka:
11:30 vai. šv. mišios ir pa

mokslas,
12:30 vai. svečių ir atstovų 

posėdis
1:30 vai. Seimo posėdis
4:00 vai. meninė programa, 

kurią atliks mergaičių pensio
natas,

4:30 vai. palaiminimas švč. 
Sakramentu.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOSI. P. GINKIS. Dirrktorinu

AFATAniKNIAIS t VAI* POPIET

GYVUOJA PER 15 METI

WWKI IKAH kr

Balfo skyriaus surengtose pra
kalbose kalbėjo centro atstovas 
J. Valaitis. Po prakalbų klau
sytojai suaukojo $162 ir kelio- 
liolika užsimokėjo mokesčius. 
Programą vedė Jonas Duncia. 
Po prakalbų Balfo direktorės 
Mrs. Kass Kasevičienės na
muose buvo valdybos susirinki
mas. kuriame nutarta eilė dar
bu Balfo veiklai pagyvinti.

Balfo Detroito skyrius ruo
šiasi piknikui birželio-June 22 
d.. įvyksiančiam Birutės Dar
že. Yra planų ir rudens pra
mogai.

Waterburv, Conn.
j ~

Bendruomenės susirinkimas
Steigiamasis JAV Lietuvių 

Bendruomenės Waterburio a - 
pylinkės susirinkimas įvyks'ge
gužės 18 d. šv. Juozapo para
pijos salėje. Susirinkimo pra
džia 2.30 vai. p.p.

Susirinkimą kviečia speciali 
tam reikalui Alto sudaryta 
misija.

J susirinkimą kviečiami 
Waterburio lietuviai (nuo 
metų amžiaus).

Bendruomenės reikalais pra
nešimą, komisijos įgaliota, da
rys A. Devenienė, kalbės komp. 
A. Aleksis, kun. J. Valantie.jus 
ir k. Be to numatyta Waterbu- 
rio apylinkės laikinosios valdy
bos ir revizijos komisijos rinki
mai. Būsią aptariami ir kiti vie
tinės bendruomenės reikalai. J.

ko-

visi
18

On> baneonii transliuojami įvairūs visuomenes prarisimai 
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Gegužinės pamaldos šv. Tre
jybės parapijos bažnyčioje bū
na trečiadieniais 7:30 vai. vak., 
o penktadieniais 7 vai. vakaro. 
Kitomis dienomis iš ryto 7:30 
vai.

Veik visoje Amerikoje pava
saris pradėjo rodyti visą savo 
gražumą. Po sunkaus. įtempto 
žiemos darbo daugelis galvoja 
apie malonius savaitgalius gra
žioje užmiesčio gamtoje, apie 
atostogas, apie ramius, gražius 
vakarus parkuose. Tokiu mo
mentu visi norėtų užmiršti e- 
santį kaž kur toli vargstanti 
brolį, sesę.

Tik štai Balfo vadovybė vėl 
paleido SOS ir prašo nuo gegu
žės 1 d. pradėti rūbų ir pinigų 
vajų.

“Argi Balfas negali palikti 
visuomenės bent keliems mėne
siams ramybėje? Argi šių pa
silikusių tremtyje lietuvių 
būklė tokia tragiška, kad šiame 
gražiame pavasary reikia taip 
pat juos prisiminti?” — galbūt, 
ne vienas savęs paklaus.
Balfo vadovybė gerai supran

ta. kad per aštuonis metus nuo
lat kartojamas pagelbos šauks
mas daugeliui labai įgrįso. kai 
kas ir pavargo nuolat aukoda
mas. ir jei nebūtų to gyvo rei
kalo. šiuo metu ji nedrįstų 
kreiptis aukų į visuomenę.

Tačiau kažin kaip stengtu- 
mės užkišti ausis ir užmerkti 
akis ir bandytume nematyti 
pasilikusių vargo, vistiek tiek 
garsus jis darosi, kad ir kie
čiausia širdis negali pasilikti 
jam abejinga.

Laikraščiuose dažnai mato
me skaitlines: 500 džiovininkų. 
600 senelių, tiek tai šimtų vai
kučių, kurių šeimos galvos dėl 
ligos negalėjo emigruoti ir t.t. 
Tačiau tai nėra vien skaitlinės, 
bet gyvos būtybės, pasilikusios 
tokiam varge, kad dažnai Ame
rikoje sunku įsivaizduoti. Jie 
visi šaukiasi pagelbos. kuri rei
kalinga ne už pusmečio, ar me
tų. bet jau šiandien. Laiku su
teikta pagalba nevienam su
grąžins sveikatą, seneliui pra
skaidrins senatvės dienas, naš
lei palengvins išauginti savo di
delę šeimą.

Todėl Balfo vadovybė prašo 
šiandien visų lietuvių au
kos. Jei kiekvienas dirbantysis 
lietuvis paaukotų nors dolerį, 
problema būtų tuojau išspręsta. 
Tuo doleriu savęs nenuskriausi- 
me. o nelaimingam lietuviui ne
paprastai daug padėsime.

Nelaukime iki rinkėjai belsis 
įmūsų duris ir maldaus aukos. 

Patys atlikime tą pareigą. Pa
sirinkime šelpiamą asmenį tokį, 
kuris mums arčiau išrdies: se
nelį. invalidą, ligonį, džiovinin
ką. moksleivį, daugiavaikę šei
mą. Tos aukos kuo greičiausiai 
bus siunčiamos aukotojų var
du jų pasirinktų asmenų su- 
šelpimui. Aukotojų pavardės 
taip pat bus skelbiamos sušelp
tiesiems.

Balfas tiek galės padėti varg
šams, kiek mes jį paremsime. 
Todėl siųskime aukas betarpiai 
Balfo centrui, arba vietoje vei
kiantiems Balfo skyriams ar 
vajaus komitetams.

I'nited Lithuanian Relief 
Fund of America, ne.,

105 Grand St.. 
Brooklyn 11, N. Y.

Per šį seimą bus paminėtas 
Kongregacijos įsteigėjas Arki
vyskupas Jurgis Matulevičius, 
nuo kurio mirties šįmet sukako 
25 metai.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Seserų Rėmėjus. Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos narius, 
žmžinuosius ir Garbės narius ir 
visus norinčius vienu a r kitu bū
du paremti N. Pr. Švč. M. Ma
rijos Seserų Kongregacijos dar
bus, o ypač jųjų naujosios kop
lyčios statybą.

Laukiame senųjų ir naujųjų 
ateivių. Malonėkite visi lietu
vaičių seselių bičiuliai šiame ju
biliejiniame seime dalyvauti.

Nekalto Prasidėjimo
Seserų Gildos Centro Valdyba

KURSAI MIŠKININKAMS

Kauno Veterinarijos 
Akademija, 

veter. gydytojo P. Gailiūno rū
pesčiu, pripažinta ir įtraukta į 
Bureau of Animal Industry, 
U. S. Department of Agricul- 
ture, pripažintųjų užsienio ve
terinarinių mokyklų sąrašą. 
Tuo reikalu artimiausiu laiku 
bus išsamus pranešimas spau
doje.

Kiekvienam tremtiniui miš
kininkui būtų didelis malonu
mas dirbti savo profesijos dar
bą ir šiame krašte, tačiau iki 
šiol labai retas kas tegali tuo 
pasidžiaugti. Tarp kliūčių yra 
ir tai, kad mes nepažįstame šio 
krašto miškininkystės ir miški
ninkų darbų.

Nevv Yorko steito (valstybi
nė) Miškų Kolegija (Statė Uni- 
versity of Nevv York College of 
Forestry. Syracuse, N. Y..) no
rėdama palengvinti tremti
niams miškininkams įsijungti į 
savo profesijos ar jai artimą 
darbą, sutinka suruošti miški
ninkams trumpalaikius kur
sus. Toki kursai, jei tik atsi
rastą pakankamas skaičius no
rinčių, galėtų įvykti dar šiais 
metais apie rugsėjo-spalio mėn. 
Jie būtų miško artumoje vieno
je iš Kolegijos vasaros stovyk
lų, kame studentai gyvena 
praktikos darbų metu, ir už
truktų apie 4-5 savaites. Di
džiausią išlaidų poziciją suda
rytų kelionė ir pragyvenimas. 
Už pačius kursus manoma ten
kintis pačiu minimaliausiu mo
kesčiu.

Norėčiau kviesti visus miški
ninkus šia vienintele proga pa
sinaudoti. Žinoma, tie kursai A- 
merikos miškininko diplomo 
neduos, bet jų dalyviai gaus 
koncentruotų pagrindinių žinių 
ir praktikos, reikalingų šio 
krašto miškininko darbams. 
Reikia neužmiršti, jog čia viso
kį kursai yra didelėje madoje 
ir galima tikėtis, kad šių kursų 
pažymėjimas pastangų dedan
čiam anksčiau ar vėliau pagel
bės atidaryti mėgstamos aplin
kos darbo duris.

Apie savo pasiryžimą daly
vauti kursuose su savo pageida
vimais prašoma pranešti iki s. 
m. gegužės mėn. 18 d. L. Miš
kininkų Sąjungai Išeivijoj, 913 
West 18th St., Chicago 8, III., 
arba Ant. J. Vasiliauskui, 6 
Lea St., Lawrence, Mass.

Kolegos miškininkai, prieš 
mus reali proga praturtinti sa
vo žinias. Pasinaudokime, jos 
bus naudingos!

Doc. Ant. J. Vasiliauskas, 
buv. Miškų Mokslų Fakulteto 

Dekanas.
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Detroite zoologijom sode beždžionių gražuolė RotUe labai daug 
kartų jau buvo fotografuota, bet pirmą kartą pilnam šeimininkės ap
dare fotografuoja ją galantiškas jos bičiulis Mendi. Kaip Mendi nuo
trauka pavyko, neaišku, bet šalia buvusiam foto korespondentui labai 
gerai pavyko įamžinti gražias Mendi pastangas.
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INDIANA IIARBOR, IND.
Žvejai pasakoja apie Lietuvą.

Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos salė kovo 16 d. vos pa
jėgė sutalpinti susirinkusius. 
Rinkosi ne tik vietos lietuviai, 
bet ir iš kaimyninių miestų: 
Gary, East Chicago, Hammond 
ir k. apsčiai atvažavo lietuvių, 
daugiausia naujakurių, pasi
klausyti žvejų pasakojimų apie 
raudonųjų pavergtą Lietuvą.

PADĖKA

Blue Point, L. I.
Po gražiai pavykusios, 

Balfo skyriaus, L. I., “Kultūri
nės Popietės”, ruoštos Green- 
porto lietuvių kolonijėlėje, reiš
kiu padėką nuoširdžiai bendra
darbiavusiems jos surengime ir 
pravedime: Alice Graff-Kau- 
neckaitei ir Lee Frozabaker- 
Mileriutei (abi čia gimusios, bet 
puikiai kalba lietuviškai ir no
riai dedas prie lietuviškos veik
los) už pakartotini manęs 
“bombardavimą”, kad nepa- 
mirščiau ir ten gyvenančių lie
tuvių, kad ir jiems parodyčiau 
“Gražiąją Lietuvą” ir už suma
nų pravedimą propagandos tiek 
'.□etos spaudoje, tiek privačiai 
“medžojant”, po įvairias vieto
ves išsiblaškiusius lietuvius; 
Malinauskams, Šiaučiūnams, 
Valulienei, Zipkui. ir kt. už 
skoningą salės papuošimą: vai
šingoms šeimininkėms: Gečie
nei, Kąuneckienei, Milerienei, 
Šiaučiūnienei, Valiulienei ir vi
soms kitoms gerosioms green- 
portiškėms skaniai pavaišinu
sioms apie 200 dalyvių.

Labai nuoširdus ačių J. Ma
tulaitienei ir .jos šokėjų grupei 
už malonų atsilankymą ir gra
žų išpildymą lietuviškų dainų 
bei šokių; Kaziui Motuzai už 
parodymą Tėviškės vaizdų; 
Balfo direktoriui, adv. S. Brie
džiui už patriotišką kalbą susi
rinkusiems; Budėnams už pa
rengimą skanių pietų brookly- 
niškiams svečiams, vykstan
tiems į Greenporto pobūvį. 
Gaila, yra ir daugiau vertų pa
žymėti, bet nebeprisimenu pa
vardžių. Tad dar kartą visiems 
ačiū!

Gryno pelno Balfo naudai 
gauta aštuoniasdešimt ($80) 
dolerių.

Kun. dr. St Valiušaitis
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Vietos Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės pirm. J. Paukš
telis, pradėdamas susirinkimą, 
pasveikino svečius žvejus pa
minėdamas, kad jie rizikuoda
mi savo gyvybe ir turima "lais
ve”’ prasilaužė pro geležinę už
dangą ir atnešė mums tikriau
sias žinias iš pavergtos Tėvy
nės. Alto atstovas Skorupskis 
žvejus pristatė susirinkimui ir 
papasakojo jų atvykimo į JAV 
tikslą.

Kapitonas L. Kublickas pa
pasakojo kaip suplanavęs pa
bėgimą ir priminė, kad nieko iš 
Lietuvos neatvežęs, o tik lietu
vių pagalbos šauksmą. Jų bėgi
mo tikslas esąs papasakoti Lie
tuvos vargus, bolševikų žiauru
mus, ypač propagandos suklai
dintiems tautiečiams.

Kapitono padėjėjas J. Griš- 
manauskas kalbėjo apie bolše
vikiškąjį Lietuvos ūkį, ūkinin
kų padėt*;. kolchozus ir kt.

E. Paulauskas kalbėjo apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

Baigus svečiams kalbėti, bu
vo daug įvairių paklausimų, į 
kuriuos žvejai visiems atsakė. 

.Vienas kitas ir apie savo arti
muosius šį bei tą sužinojo. Au
kų Lietuvos vadavimo reika
lams surinkta per 100 dol.

Po susirinkimo vietos Lietu
vių Tremtinių Bendruomenės 
vadovybė žvejus pakvietė prie 
kuklių užkandžių. Vaišių metu 
žvejai padainavo partizaniškų 
dainų ir papasakojo apie bolše
vikus anekdotų. Jų palydovas 
Skorupskis pranešė, kad jau į- 
neštas į kongresą specialus į- 
statymas, pagal kurį pabėgę 
žvejai galėtų pasilikti JAV. Tuo 
reikalu Alto centre esąs jau 
gautas pranešimas ir įstatymo 
projekto nuorašas. Laukiama 
teigiamo sprendimo.

Jonas Ervydis

PRANEŠIMAS

Kur vakaroti JAV ir Kanadoje 
pas lietuvius

Daugeliui pageidaujant, to
kiu pavadinimu įvedamas sky
rius Pasaulio Lietuvių Žinyne. 
Vasarviečių laikytojai lietuviai 
prašomi galimai skubiau su
teikti adresus ir žinias apie 
savo laikomas vasarojimo vie
tas ŽINYNO redaktoriui. 
Rankraštis gegužės mėnesio 
gale atiduodamas spaustuvei, 
todėl informacijas reikia siųsti 
galimai skubiau, adresuojant: 
Mr. A. Simutis, 51 W. 82 St., 
New York 24, N. Y.

Organizacijų pirmininkų ir 
sekretorių dėmesiui

Gegužės mėnesio gale Pasau
lio Lietuvių Žnynas atiduoda
mas spaustuvei, todėl organi
zacijų vadovai prašomi pasku
binti žinių atsiuntimą, kurie iki 
šiol to dar nesate padarę. Ži
nios reikalingos tokios: organi
zacijos pavadinimas, pirminin
ko, sekretoriaus ar reikalų ve
dėjo vardas, pavardė ir adre
sas. Taipgi pageidaujamos or
ganizacijų įsikūrimo datos ir 
narių skaičius, bet jei jų po 
ranka neturit dėl to žinių iš
siuntimo prašoma nedelsti. Vi
sas informacijas siųsti ŽNYNO 
redaktoriui: Mr. A. Simutis, 41 
W. 82 St., New York 24, N.Y.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Jonas Grebliaus- 

kas, gimęs Salake, Zarasų 
aps. Jei kas žinotų jo likimą ar 
adresą, pranešti ieškomojo se
seriai šiuo adresu: J. Mardosas, 
35 Cornelia St., Runchbowl, N. 
S.W., Australia.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. Tel 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norwood, 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Norwood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džius, 32 Wilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729VV

Iždininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys varde.

New Yorke ir apylinkėse
Lithtianian 

Fu mitu re Co.
movers— 

SO 8-4618 
INSURED and BONDED 

t

Local and Long Distance Movers

Bostone ir apylinkėse ■/"

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.
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DR. VACLOVAS PAPROCKAS

3
3

0
II

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namu teL GLenmore 3-4445

I j 
i

i
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JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST, NEW YORK CITT
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PARDUODAMI NAMAI
PIGOS, GEBI, GEBOJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski*
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 

Į 423 Metropolintan Avė. 
J Brooklyn, N. Y.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

IMS Gatės Avė, Brooklyn, N. T.
TeL GLnimor* 5-7285

ŠVĘSDAMI
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST.
Brooklyn, N. Y. I

DON ŠILAITIS
660 Willonghby Avė. 

Brooklyn 6, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8137

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

EVergreen 8-0770

I

S. Barascvičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

ŽM W. BKOADU’AY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICILS 
laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Ma.s.%.

D. A. Zal<tsk«>>, F. E. Zaletskar 
Graboriai ir Balsaiuuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-4815 

SOuth 8-2843

w AITRUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mase.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir į kitus miestus.
Keiksiu laukite: TeL TK 8-4434

Prašo garantijos:

K. Žioplys ir šeima. Adresas: 
Paix du Horloz 34, Tilleur Lie- 
ge, Belgium.

Prašo afidevito:

Jurgis Breive — gim. 1902 
m. balandžio 11 d., Adresas: D. 
P. Lager VVehnen. Post Ofen. 
Oldenburg i. Oldbg., British 
zone, Germany.

I

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

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Lietuviai nuo se
nų laikų yra įsitiki* 
nę, kad ramunės y- 
ra vaistas. Ramu
nės vartojamos nuo 
šalčio, reumatizmo 
ir dieglių. Ramunės 
stiprina visą kūną, 

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jot 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais- 
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKU”

$3.00

$2.00
$4.50

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA 
GAUTI ŠIŲ KNYGŲ:

LIETUVIU ARCHYVAS. Bolševizmo metai, 440 p. 
J. Grišmananskas, — TOLIMIEJI KVADRATAI

(Šių dienų Lietuvos vaizdas pabėgusio žvejo 
pasakojime) 200 p.— — —

LIETUVIU KALBOS VADOVAS. 604 p. —
A. Maceina, — DIDYSIS INKVIZITORIUS, Il-a laida,

220 p. — — — — $2.00
” JOBO DRAMA. 240 p. — — $2.00

A. Baronas. — ŽVAIGŽDES IR VEJAI. 240 p. $2.00 
Dr. Pr. Gaidamavičius, — IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS,

280 p. _ _ _ _ _ $2.00
Vytė Nemunėlis, — PILTU VĖJELIS — — $1.00

” MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $2.00
Dr. J. Prunskis. PRIE VILTIES KRYŽIAUS $1.50
Msgr. P. Juras, —PRANAŠYSTES APIE PASAULIO

PABAIGA — — — — $1.00
$2.00 
$2.00 
$2.50ALLIANCE IIALL

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

0

502 GRAND ST., kampas Uiion Avė. BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

CATERERS
Parties-Weddings

M E E T I N G

$2.00
$2.00

“DARBININKAS ”
681) Busliuick Avenue Brooklyn 21, N. Y.

Communion Breakfasts
B a a ųuets 

H A L L
444994441449494444444441141499444»4444»»4f9444199444

William J. Drake 
(DBAGUNA8) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85-43 WAREHAM PL. 

JAMAJCA, N. Y.
TeL JAmaica t-lTzt

• •

TiME I

BKOCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel 2608

Ted WilHam^
ak mat beisbole žaMė>s Šypso
damasi* lipa j lėktuvą. Paskuti
niame kare buvęs marinų lakū
nas. dabar vėl pasuktas l'-kai 

mėnesių tarnybon.

Prašo garantijos:
Stanislovas Viskantas ir jo 

žmona Maria prašo geraširdžių 
lietuvių sudaryti jiems darbo ir 
buto garantijas atvykti j Ame
riką. Stanislovas girfięs 1918 
m., o jo žmona 1930 m. Jis yra 
kilęs iš Plungės, Telšių apskri
ties ir yra stalius. Turi DP sta
tusą ir todėl atvykimui į Ame
riką reikia tiktai darbo ir buto 
garantijos. Jų adresas yra: 11, 
Place du Werixhet, Fleron- 
Liege, Belgium.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

fr444919444444934499 94 9 9 944 9 9 9 9 394444449 9111 91 99 i 9 9 9 t
Telefonas: EVergreen 4-8934

NAUJAS TESTAMENTAS (kietais viršeliais) 
KRISTAUS SEKIMAS (kietais viršeliais) 
LEKCIJOS ir EVANGELIJOS (kietais apdarais)
Vysk. P. Bnčys, -Švenė. P. MARIJOS APREIŠKIMAI 

MURDĖ. 500 p. (kietais viršeliais) — $1.00
Kun. M Vembre, — MARIJA KALBA PASAULIUI,

261 p. — — — $2.(M)
Daveau, — ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽFTIS, 178 p. 0.50 
N. Vian, — ŠV. ANTANAS PADUVIETIS (A. Vai

čiulaičio vertimas), 145 p. — — $1.00
II. Mačiulytė - Daugirdienė, — TAUPIOJI VIRĖJA, 

155 p. — — — —
Eric VVilIiams, — MEDINIS ARKLYS. 200 p.

GRAŽIAUSIA VASAROJIMO 
VIETA

( ATSKILUS. Druskonie Hali.
Gražioje vietoje, patogūs kam-- 
bariai. Geriausios sąlygos žu
vauti. maudytis, tenisą žaisti 
Puikiausias maistas. Šeimoms 
pritaikytos vilos - eottage. Kai
nos prieinamos. Andes, N. Y. 
Tel. 2781.

Stephen B rėdės J r
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVregreen 7

PARDUODAMAS
Keturiom šeimom mūrinis namas. Vienas butas šešių kam
barių su gazu, centriniu apšildymu, šiltu ir šaltu vandeniu. 
Vienas blokas nuo Apreiškimo bažnyčios, gerame prekybos 
biznio rajone. Kaina $10.200.

NORBERT & ANTHONY LAUKAITIS
48 Marcy Avė., tarp Grand St. ir Hope St 

Brooklyn 11, N. Y.

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY M1AIUNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur vfcd myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - LtkaadMai - Tetevtd> - Muzika - Sportas

Tel. YM 4-9672 Namų tel. EV. 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir 1.1.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 I nion Avenue Brooklyn, N. Y.

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.
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DARBININKAS

Metines Dienos minėjimas 
Apreiškimo par. salėje su spe
cialia programa vyko jungtinė
mis ateitininkų ir skautų jėgo
mis. Piogramą trumpu žodžiu 
ir malda atidarė kun. A. Rač
kauskas. o ją vedė sktn. A. Sa
musis. Savo kūrybą skaitė A. 
Vaičiulaitis. A. Kisielius. A. 
Bendoriūtė ir kt. Muzikinėje 
dalyje dalyvavo Operetės Cho
ras. vedamas Mykolo Liubers- 
kio ir dainininkė M. Nainytė- 
Dobužinskienė. akompanuojant 
Aleksui Mrozinskui.

“Aitvarą” kvarteto koncer
tas. prasidėjęs apytuščioje Šva* 
bų salėje, jau įpusėjus ir einant 
j pabaigą, prisipildė svečiais. 
Programoje buvo ne tik paties 
kvarteto, vadovaujant Alg. Ka- 
čanaskui. dainos, bet ir svečių 
menininkų: iš Nevvarko —ope
ros solistė F. Pupėnaitė ir iš 
Baltimorės — dramos aktorius 
J. Palubinskas ir brooklyniečiai 
tautinių šokių šokėjai, vad. J. 
Matulaitienės. Ypač lietuviško
sios kvarteto dainos gražiai 
nuskambėjo ir karštai publikos 
sutiktos, peiktinos jų jau “ap
dulkėjusios”: Domino ir neuž
mirštuolių tangas. ne dėl savo 
atlikimo, bet dėl paties buvi
mo repertuare. J. 
Palubinskas, pirmąkart mūsiš
kiams rodęsis, nesudarė ypa
tingo įspūdžio H. Kačinsko išle
pintai publikai, bet. kaip lietu
vių rašytojų interpretatorius, 
buvo šviežias ir įdomus.

Trys žvejai
Apreiškimo par. salėje vakare 
susilaukė publikos tiek daug, 
kad buvo sunku apsisukti pa
čioje salėje. Kalbėjo visi iš ei
lės. papasakodami apie pabėgi
mą ir gyvenimą Lietuvoje. Po 
to buvo apeliuota į susirinku
siu- paaukoti Lietuvos laisvini
mu5. Po rinkliavos ir trumpos 
pe. traukos vyko meninė prog
rama: Operetės Choras, op. sol. 
Vincė Jonuškaitė su A. Mro- 
zinsku ir dramos akt. Vitalis 
Žukauskas Tai buvo tikrai gra
ži užbaiga susirinkimo, kurį 
paįvairinti pasirūpino Ne\v Yor
ko Lietuvių Taryba. —sn—

“Darbininko” redakcija 
persikėlė į naujai atremontuo
tas. erdvias patalpas, tame pa
čiame name, antrame aukšte.

Lietuviai laimėjo prieš 
purtugalus

Sekmadienį, gegužės 11 d.. į- 
vyko pirmosios futbolo baig
mės rungtynės dėl rytinių vals
tybių nugalėtojų. Rungtynėse 
susitiko LSK ir Ludlow. Mass., 
komandos. Rungtynes laimėjo 
lietuviai — 3:2.

Kitą sekmadienį Ludlow. 
Mass.. įvyksta antrosios baig
mės rungtynės, kurios nulems 
viską.

Š. m. gegužės 18 (L 3 vai. po piety 
CAPITOL VIEŠBUČIO DIDŽIOJOJ SALĖJ,

8 Avė. ir 51 St., New Yorke

ruošiamas
PASKUTINIS ŠJ PAVASARI

BALETO - OPEROS KONCERTAS
PROGRAMA ATLIKS:

A. Dambrauskaitė, Lietuvos valstybės oper« solistė, 
Aldona šlepetytė, Baleto solistė
Ip. Nauragis, Lietuvos valstybės operos solistas. 
Alf. Licpinas, Baleto solistas.

Akompanuos Al. Mrozlnskas.
Programą praves dramos aktorius Vitalis Žukauskas. 
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI 

Bilietu kaina 2.50; 2.00; 1.50 ir 1.00 dol.
Bilietai gaunami •Darbininke" pas J. Ginky, J. Sodaitj ir BALFe.

ALDONOS ŠLEPETYTES KELIAS
Aldonos šlepetytės, jaunos 

baleto solistės, kelias į pasise
kimą įdomus ir turtingas. Ji 
baigė baleto mokyklą prie Ry
gos operos ir 1943 m. Kauno 
teatre pasirodė lietuviškoje 
scenoje, laimėdama sau didelį 
pritarimą. Tačiau neilgai teko 
džiaugtis lietuviška scena, sklei
sti šokio meną lietuviškai pub
likai. Karo audros nubloškė ją 
į Vakarus. Netekusi tėvynės, 
jaunoji menininkė nenuleido 
rankų. Ji turėjo dar baleto mei
lę. Ir tas ją nuvedė vėl į bale

Baleto solistė Aldona Slepetytė. Nuotrauka V. Maželio

tą. Ir pradėjo šokti dar anais 
tremties laikais ir su didėjančiu 
pasisekimu šoka iki šiai dienai. 
Pradžioje šoko Vienoje, paskui 
Gi aze. Berlyne. Kapituliavus 
Vokietijai, kurį laiką studijavo 
Tuebingene. Paskui išvažiavo į 
Paryžių, kur jos. kaip baleto 
solistės, kelias kas kartą kilo į 
didesnį pasisekimą. Paryžiuje 
šoko “Opera Comiųue” opero
je ir Paryžiaus Kompanijos o- 
peroje. Su gastrolėmis yra ap- 
važinėjusi visą Prancūziją ir 
buvus Belgijoje. Su “Original 
Ballet Russe” gastroliavo Is- 
panioje ir Portugalijoje. Pasise
kimas buvo nepaprastas. Visur 
bilietai prieš kelias savaites bu
vo išparduoti. Šoko Madride, 
Barcelonoje. Lisabonoje. Mad
ride publika padarė gėlių lietų 
ir net spektaklio metu mėtė ro
žes į sceną.

Kurį laiką iš Paryžiaus buvo 
grįžusi į Vokietiją. Ten su A. 
Liepi nu ir viena koncertavo lie
tuviškose kolonijose.

Prieš pusantrų metų ji atva
žiavo į Ameriką. Pradžioje su
stojo Detroite, kur turėjo savo 
baleto studiją, o praeitų metų 
rudenį atsikėlė į Nevv Yorką.

AMERIKOS IMTUVUI UUK*A*TM
A f 4 U H C t S

MHKA. IM OttM* UBMM* ■ LCTMĮ ŽMkS
<&. BUSn*>C< AVENUE. 8ROOKLVN 21. N£W VOR*

Čia ji dirba kaip baleto solistė 
Operatic Society of Nevv York. 
Ji jau šoko keliose operose 
(Carmen, Aida), pasirodė tele
vizijoje, ir taip pat buvo pada
rytas filmas su .jos šokiais. Yra 
tos pačos operos baleto direkto
rė.

Šios gabios menininkės kelią 
lydi pasisekimas. Niekas niekur 
jai neatidarė jokių durų, netu- 
įėjo ji didelių protekcijų nei pi
nigų. kurie būtų pravėrę duris 
į garsiąsias operos scenas. Vi
tui* reikėjo pačiam kelią prasi

skinti. Ir ji laimėjo. I kiekvieną 
operą ar baletą priima tik kon
kursų keliu. Patenka tik ge
riausi. daug žadą menininkai. 
Ir ji visuose konkursuose išėjo 
laimėtoja, nes ją išnešė talen
tas.

Ji žino, kad vien talento ne
užtenka. Reikia darbo ir moks
lo. Ir abiejose srityse ji reiškė
si visu savo pajėgum. Niekada 
savo menui negailėjo darbo. 
Kartu kiekvieną laisvą valan
dėlę išnaudojo mokslui, be 
kurio tikras meinininkas negali 
toli nueiti. Jos intelektas, susi
derinęs su talentu, papildytas 
nuolatiniu darbu, ir iškėlė ją į 
garsias šokėjas.

Šią primą baleriną ir pama
tysime kaip tik gegužės 18 d. 
Capitol viešbučio salėje, kur ji 
visus stebins savo baleto me
nu.

J. šernas,
filmų aktorius, kurį filme “Ma
lūnas ties Po” teko matyti ir 
nevvyorkiečiams, pereito sek
madienio “Nevv York Times” 
kultūriniame priede minimas 
kaip lietuvis ir pagarsėjęs Pa
ryžiuje.

MIRĖ
Jonas Mikolaitis mirė balan

džio 28 d., palaidotas gegužės 
1 d. iš Apreiškimo parap. baž
nyčios, šv. Jono kapinėse.

MASPETHO ŽINIOS

Gegužės 25 d. V. J. Atsimai
nymo parap. choras, vedamas 
vargon. A. Vismino, parapijos 
salėje, ruošia vakarą-koncertą. 
Stato J. Korzeniovskio “Pa
baigtuvės” — 2 veiksmų kome
diją.

Vaidintojai: B. čapukas. A. 
Dėdinas, R. Vencaitė. E. Matu- 
lionytė, A. Uteraitė, V. Dėdi- 
nienė, J. .Tančeris, ir kt. Kon
certinę dalį Išpildys choras. Po 
programos šokiai, grojant ge
ram orkestrui. Pradžia 5 pp. I- 
ėjimas 1 doleris.

Balfo centre
jau gauta visa eilė laiškų, ku
riuos kongresmanai pradėjo 
rašyti ryšium su Balfo atstovų 
apsilankymu Vashingtone dėl 
naujo tremtinių biliaus. Tarp 
kitų, rašo ir pats kongresmanas 
Francis E. \Valter, kuris yra 
juridinės komisijos pakomiteto 
pirmininkas ir nuo kurio daug 
pareina tą bilių priimant. Jis 
rašo, kad susipažinęs su Balfo 
įteiktu memorandumu ir pagal 
išgalės tą įstatymą remsiąs. 
Taipgi praneša, kad gegužės 22 
d. VVashingtone jau prasidėsią 
apklausinėjimai ir prašo Balfą, 
kad prisiųstų savo atstovą duo
ti savo parodymus.

Izabelė Radzevičiūtė
kuri Balfą atstovavo JAV už
sienių šalpos organizacijų pasi
tarime su PICMME direktoriu
mi, praneša, kad ši. IRO vie
toje veikianti, organizacija per 
1952 metus numačiusi įkūrdin- 
ti 147,000 tremtinių iš Euro
pos. Specialios sutartys esan
čios sudarytos su Pietų Ameri
kos valstybėmis, su Australija 
sutartį sudariusi pati Vakarų 
Vokietijos vyriausybė. Tremti
nių įkurdinimas JAV pareisiąs 
nuo to naujojo įstatymo priė- 
mo. ’

Civilinės Apsaugos
rūpesčiu Nevv Yorke nuo gegu
žės 13 iki 19 dienos atidaryta 
speciali paroda, kur bus pa-- 
vaizduota atominės bombos 
sprogimo padariniai ir nevvyor- 
kiečių pasirengimas atominio 
pavojaus atveju.

Paroda vyksta 7th Regiment 
Armory, 66th Street and Park 
Avenue minėtomis dienomis 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. nak
ties. įėjimas visiems laisvas.

Tėvas V. Gidžiūnas, OFM,
Pranciškonų vienuolyno vir

šininkas, motinos dienos proga 
per Voice of America kalbėjo į 
Lietuvą.

Mirga Gudelytė, 
brooklyniečio Jurgio Gudelio 
duktė, gegužės 8 d. baigė prie 
Roosevelt Hospital veikiančią 
School of Nursing. Mokyklos 
šventėje dalyvavo jos tėvas ir 
keletas lietuvių, jos artimųjų ir 
bičiulių.

Jos brolis Drąsutis gegužės 
6 d.pašauktas į JAV kariuo
menę. Jis buvo savanoriu įsi
rašęs į oro laivyną.

Tremtinių Dr-jos valdyba 
nutarė surengti masinį visų lie
tuvių išvažiavimą laivu kurį 
nors vasaros sekmadienį. Tam 
suorganizuoti išrinkta 7 asme
nų komisija, į kurią įeina dr. 
aktorius Vitalis Žukauskas, 
dail. P. Osmolskis. mokyt. Špo
kevičius, S. Norkeliūnaitė, J. 
Valakas. Kontrimas ir Ad. Di- 
mas.

Balfo centre
per kovo mėn. gauta .84458,45 
pinigais ir 1633 svarai rūbų. 
Narių mokesčių gauta 862,00. 
Už aukas Balfo valdyba nuošir
džiai visiems dėkoja.

Balfo skyrių, įvairių organi
zacijų ir pavienių asmenų tal
kos dėka Balfo centro valdyba 
išsiuntė š. m. balandžio 16 d. 
džiovininkams, ligoniams, sene
liams ir vaikučiams sušelpti 
Vokietijoje 83298.61 ir Austri
jos ligoniams, džiovininkams ir 
vargingoms šaimoms — 8400.- 
00.

Vokietijoje ir Austrijoje pa
galbos reikalingų dar yra apie 
9,000 lietuvių. Visų geraširdžių, 
susipratusių lietuvių talka rei
kalinga tiems vargšams padėti. 
Balfo centro valdyba mielai 
tenkina aukotojų nurodymus ir 
aukas skiria tiems, kuriems au
kotojų pageidavimu jos yra 
atsiųstos. Neapleiskime pasili - 
kusių senelių, ligonių, džiovi
ninkų ir kitų nelaimingų trem
tinių.
.Per balandžio mėn. Balfo cen
tre gauta 2329,46 dol. aukų ir 
95 dol. nario mok. Rūbų gauta 
2825 svarai.

Naikintojo “Rodnian” jūrininku grupė pavyzdin gai atlikusi tx*skestančio naikintojo “Hobson” įgu
los gelbėjimo darbu, kai pastarasis susidūrė Siaurės Atlante manevru metu su lėktuvnešiu "Wasp”, 
laimingai grįžo i New Yorką.

Procesija Marijos garbei
įvyks gegužės 25 d. 2 vai. p.p.

Parašai Pasiaukojimo Marijos 
širdžiai

renkami ant kolektorių stalelių 
gegužinių pamaldų metu.

Nepaprastas masinis lietuvių 
susirinkimas

įvyksta gegužės 18 d. So. Bos
ton High School auditorijoje 
2 vai. p.p. Ten bus įsteigta 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Bostono skyrius.

Ten kalbės neseniai iš Lietu
vos nuo bolševikų pabėgę trys 
lietuviai žvejai, kurie papasa
kos. kaip ištikrųjų žmones da
bar Lietuvoje gyvena.

Meninėje programoje daly
vaus visi trys Bostone veikią 
lietuvių chorai — parapijos— 
vad. muz. J. Kačinsko, Gabijos 
— vad. muz. J. Dirvelės, vyrų 
—vad. muz. J. Gaidelio.

Visi dalyvaukime šiose nepa
prastose iškilmėse.

Delegatais j LRKSA seimą 
iš Bostono išrinkti Pr. Razva- 
dauskas ir St. Griganavičius.

Marijos dienos
pamaldos įvyksta gegužės 18 d. 
Tą dieną įvyksta ir pirmoji vai
kučių šv. komunija.

Vertingi pamokslai
Praeitą sekmadienį šv. Petro 

liet, parapijos bažnyčioje gra
žius patriotinius pamokslus sa
kė kun. Spaitis iš Marianapolio. 
Jis aiškino lietuviškojo auklėji
mo svarbą ir kvietė visus ber
niukus siųsti mokytis į Maria- 
napolį. I šį kvietimą turime at
kreipti labai rimtą dėmesį.
Rašytojų klubo susirinkimas 

įvyko gegužės 3 d. Apie poetą 
Bem. Brazdžionį kalbėjo poe
tas St. Santvaras. Bern. Braz
džionis paskaitė savo kūrybos. 
Inž. dr. J. Gimbutas skaitė re
feratą architektūros klausi
mais. Visa programa buvo įdo
mi ir praėjo labai jaukioje nuo
taikoje.

Pr. Lapienės vasarvietes
Stony Brook, N. Y. iškilmin

gas sezono atidarymas ruošia
mas gegužės 31 d., šeštadienį. 
Programa prasidės 4 vai. vai
šėmis ir po to seks meninė da
lis.

Jubilee,
naujas iliustruotas katalikams 
mėnesinis žurnalas, kaip prane
ša to žurnalo reikalų vedėjas 
Edvvard Rice, pradės eiti dar 
šį rudenį Nevv Yorke.

Lietuviški filmai
gegužės mėn. bus rodomi 

Montrealio lietuviams. “Nepri
klausomos Lietuvos” redakci
jos kviet'mu, tenai išvyksta K. 
Motuzas ir dail. Č. Janusas.

T. Tomas Žiūraitis, OP, 
pereitą savaitę įvykusiame Lie
tuvių Kultūros Namų komi
teto posėdyje išrinktas spaudos 
reikalų vedėju.

Labai didelis susidomėjimas 
sekmadienio mitingu

Nors yra paimta pati di
džiausia So. Bostone turima sa
lė — South Boston High School 
auditorija, tačiau abejojama, 
ar ji galės talpinti visus norin
čius išgirsti prakalbas bei me
ninę dalį ir pamatyti neseniai iš 
Lietuvos prasiveržusius žvejus. 
Tiems, kurie sunkiai gali ilgiau 
stovėti, patariama ateiti kiek 
anksčiau ir užimti sėdimas vie
tas, nes pabaigoj jų gali pri
trūkti. Mitingas įvyksta 2 vai. 
po pietų, sekmadienį, gegužės 
18 d.

Atvyks dr. A. šerkšnas
Gegužės 25 d. 7 vai. vak. 492 

E. Seventh St., dr. A. šerkšnas 
skaitys lietuviams mokytojams 
paskaitą, kurioje duos Ameri
kos ir Lietuvos mokyklinių sis
temų palyginimą. Kviečiami 
liet, mokytojai iš Bostono, 
Brocktono, Worcesterio ir ki
tų artimesnių vietovių.

PATARIA

BRONIUS P. BARTKEVIČIl S 
jau daug laiko dirba moteriškų 
kailinių įstaigoje — WARRIS 
FURRERS. 735 N. Main St.. 
Brockton. Mass., kaipo mana- 
geriaus asistentas, pataria po
nioms ir panelėms nelaikyti va
saros metu kailinių namie, bet 
padėti į šaltą ir saugų “sto- 
rage”, nes vasaros karštame 
ore kailiniai sudžiūsta ir neten
ka stiprumo. Padėti į “storage” 
jie yra pilnai apsaugojami nuo 
sudžiūvimo ir kandžių sugadi
nimo. VVARRIS FURRIERS 
turi puikų “storage”, kuriame 
kailiniai yra apsaugojami nuo 
visokių pavojų.

WARRIS FURRIERS įstai
goje yra didelis ir platus kaili
nių pasirinkimas. Taipgi joje 
yra seni kailiniai taisomi ir per
dirbami. Siuvėjai yra eksper
tai.

Ponios ir panelės’šioje lietu
viškoje įstaigoje, kurios savi
ninkas yra A. Vasaris, ras tik- 
.rą ir nuoširdų patarnavimą.

B. Bartkevičius Amerikoje 
gimęs ir augęs, puikiai lietuviš
kai kalba ir yra įsitraukęs į 
lietuvišką veikimą. Jis yra il
gametis LDS veikėjas ir buvęs 
Centro Valdybos aktyvus na
rys. Kas metai jis dirba TT. 
Pranciškonų piknikuose, Ken
nebunk Port, Me. Šiemet jis 
taip pat organizuoja didelį bū
rį žmonių į Kennebunk Port 
pikniką. Rap.

Artėja birželio įvykiu 
sukaktis

Prieš vienuoliką metų birželio 
13-14 d.d. buvo masiškai išvež
ti užkaltuose vagonuose pirmie
ji lietuviai tremtiniai į Sibirą ir 
kitas bolševikų įrengtas žmo
nių kankinimo bei žudymo sto
vyklas. Prieš dvyliką metų tuo 
laiku prasidėjo bolševikų ka
riuomenės žygiavimas į Lietu
vą ir kitas Pabaltijo valstybes. 
Bostono lietuviai. ALT rūpes
čiu, jau keletas metų tą sukak
tį minėdavo, todėl galima tikė
tis, kad ir šiais metais bus rei
kiamai paminėta šioji skaudi 
sukaktis.

Adv. J. Grigalius 
aktyviai dalyvauja Bostono 
miesto ir Mass. valstybės gyve
nime. Jis yra miesto vvelfare 
committee narys ir žinomas de
mokratų partijos veikėjas. Ne
seniai kartu su M. Kižytė J. 
Grigalius turėjo pasimatymą 
su demokratų partijos pirmi
ninku McKinney.

Ateinantį sekmadienį adv. J. 
Grigalius atidarys High School 
auditorijoj rengiamas iškilmes 
ir vadovaus bendruomenės į- 
steigimo aktui. Paskui vadovy
bę perims ALT pirmininkas S. 
Michelsonas.
Bostonas — ALB apygardos 

centras
Amerikos Liet. Bendruome

nės Laik. Organizacinis Komi
tetas suskirstė visą JAV terito
riją. kur yra lietuvių. į apygar
das. Bostono apygardai pri
klauso visos penkios Nauj. 
Anglijos valstybės, išskyrus 
Connecticut. Apygardai vado
vaus Bostone sudarytas laik. 
organizacinis komitetas su adv. 
J. Grigalium pryšaky.

Pakėlė mokesčius, sumažino 
pašalpą. SLA šv. Kazimiero 
draugija, savo susirinkime ba
landžio 28 d. nutarė priimti sa
vo valdybos rekomendaciją — 
pakeisti konstituciją sumaži
nant sergantiems nariams pa
šalpą. Vietoje 88.00 savaitėje.

Atvyks rašytojas A. Vaičiu
laitis. Kitam rašytojų klubo su
sirinkimui svečiu yra pakvies
tas žinomasis rašytojas A. Vai
čiulaitis, vyr. “Aidų”’ redakto
rius.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas

įvyko gegužės d. Apsyarstyti 
aktualūs klausimai. Surinkta 
aukų Putnam seselių koplyčiai.

Lietuviškos knygos
dabar parduodamos So. Bosto
ne sekmadieniais salėje po baž
nyčia po 10 vai. pamaldų. “Ry
to” įstaigoje, pp. Ivaškų baldų 
krautuvėje ir pp. Minkų gėlių 
krautuvėje.

Bendras ALB ir ALT 
posėdis

įvyko gegužės 5 d. Amer. Liet. 
Bendr. Komitetas su Amer. 
Liet. Tarybos skyriumi labai 
draugiškoje bendradarbiavimo 
nuotaikoje smulkiai aptarė 
rengiamo masinio susirinkimo 
programą ir visais klausimais 
priėjo darnaus sutarimo, 

IJetmiška šeima
Geg. 4 d. susituokė M. Sin

kevičiūtė su J. Kislausku.


