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PREZ. TRUMANAS GINA SAVO
POLITIKU

Respublikonai kelią nerimą rinkiminiais sumetimais. — Gen. Mac
Arthuras nebuvo paminėtas, bet prezidentas iš anksto bando at
remti generolo priekaištus. — Ne tiesa, kad vyriausybė norinti 
pataikauti komunistams. — Reikalinga didžiausia vienybė, nes 
JAV gresia baisus pavojus.

Uashington. — Jefferson- 
Jackson dienos pietų proga 
prez. Trumanas pasakė vienos 
savaitės būvy savo antrą poli
tine kalbą. Susirinkusiems de
mokratų partijos vadams pre
zidentas pareiškė, kad dabar 
krašte esantį nerimą jo politi
kos priešininkai sąmoningai 
sukėlė, tikėdamiesi, jog tokio
se sąlygose jie galės laimėti 
ateinančius rinkimus.

Po tos pastabos prezidentas 
perėjo prie klausimų, kuriuos, 
kaip manoma, palies gen. Mac- 
Arthuras savo pranešime kon
gresui. Nors MacArthuro var
do prezidentas ir nepaminėjo, 
bet jis stengėsi iš anksto atrem
ti numatomus generolo prie
kaištus ir puolė savo politikos 
priešininkus, kurie kongrese ir 
visame krašte jau ištisus mė
nesius piktai kritikuoja vyriau
sybės politiką ir remia Mac- 
Arthurą. Prezidentas nurodė.

kad jo priešų užsienio politikoj 
trūksta nuoseklumo — jie norį 
saugumo neišleisdami pinigų, 
kariauti be kariuomenės, lai
mėti be rizikos ir imtis atsa- 
mybės už pasaulio likimą ne
turėdami jokių draugų. Kaitų 
jis ir pabrėžė, kad vyriausybė 
nemano, kaip tvirtina jos prie
šininkai, pataikauti komunis
tams ir nedarys jokių susitari
mų, kurie “būtų atlyginimas už 
agresiją.” Padorius ir garbin
gus debatus jis sveikinąs, bet 
paskutiniuoju laiku esą platina
ma labai daug politinių plepa
lų.

Baigdamas savo kalbą, pre
zidentas iškėlė, kad JAV gre
sia miltinis pavojus, nes joms 
graso galingas, be atodairos ir 
brutalus priešas. Vienintelis ke
lias jam nugalėti esąs kiekvie
no piliečio tautinių riekalų sta
tymas aukščiau už asmeninius 
ir didžiausia tautinė vienybė.

Linkmenų ežeras. “Ateities” klišė.

IRANE: PASKELBTA KARO PADĖTIS

DAUG KALBĖTA, BET MAŽA
PADARYTA

Paryžius. — Užsienių reika
lų viceministerių konferencijo
je po 30 posėdžių, anot anglų 
atstovo, padėtis pasidariusi 
kiek aiškesnė, negu prieš kele
tą dienų. Paaiškėjo, kad rusai 
Triesto klausimą noris svarsty
ti atskirai, nors kitus Balkanų 
klausimus jie nori sieti su Itali
jos taikos sutarties vykdymo 
nagrinėjimu.

JAV atstovas Jessup veltui 
mėgino išgirsti tuo klausimu 
aiškesnę Gromyko nuomonę, 
kurią būtų galima pateikti už
sienių reikalų ministerių kon
ferencijai, nors ligi šiol Vakarai 
daug kartų darė konkrečius pa
siūlymus, o Sovietai juos atme
tė, nieko konkretaus nepasiūly
dami. Gromyko tik prikaišiojo

Vakarams, kad jie, nieko kon
kretaus nepasiūlydami, atmeta 
Sovietų pasiūlymus ir jam esą 
viena tik aišku, kad Vakarai 
neįstengią suprasti Sovietų

r

Barodos Maharadžai atėmė 
titulus ir pensiją

New Delbi.— Indijos vyriau
sybė turtingiausiam Indijos 
maharadžai, buvusiam Borodos 
valdovui, atėmė teisę į 556.000 
dol. metinę pensiją bei visus ti
tulus. Mėnesio būvyje mahara
dža turi teisę pasirūpinti jam 
daromų kaltinimų atrėmimui. 
Maharadža kaltinamas finansa
vęs reakcijonierius ir tokiu bū
du statąs Indijos saugumą į 
pavojų.

Teheranas. — Irano senatas 
pritarė, kad pietinės Irano da
lies naftos šaltinių srity būtų pa
skelbta kar i padėtis. Tuo nori
ma užkirst’ kelia naujiems ne
ramumams. Čia streikuojančių 
darbininkų sargybos apstojo 
Anglo-Iranian Oil Company 
naftos rafinerijas ir sutrukdė 
daugeliui darbininkų atvykti į 
darbą. Ketvirtadienį įvykusiuo
se susirėmimuose žuvo 14 as
menų. tarp kurių ir 3 anglai.

Anglų pasiuntinys Irane min. 
pirmininkui pareiškė, kad jo

vyriausybė rezervuoja sau teisę 
įsikišti, jei aplinkybės to parei
kalautų. I Persų įlanką anglai 
yra sutelkę nemaža kiekį savo 
karo laivų. Iraj© min. pirmi
ninkas anglams atsakė, jog už 
tvarką krašte atsako pati Ira
no vyriausybė.

Gali Sovietai įsikišti
Čia ypačiai baiminamasi, kad 

anglų intervencija gali būti 
dingstis ir Sovietams įsikišti. 
1921 m. sudarytoji sutartis 
kaip tik duoda Sovietams gerą 
formalią priedangą panašiu at-

VLIKo RAŠTAS PIJUI XII

MIRĖ ERNESTAS BEVINAS

Šių metų balandžio mėn. 4 d. 
sukako 25 metai nuo Šv. Sos
to bulės “Lituanorum gente” 
paskelbimo. Tą Lietuvos baž
nyčios pertvarkymo ir Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos įsteigi
mo žygį, kuris sustiprino ne
priklausomos Lietuvos sava
rankiškumą. tenka laikyti di
deliu šv. Sosto palankumu Lie
tuvių Tautai ir valstybei, šio 
jubiliejaus proga Šv. Sostui 
VLIKas pasiuntė specialų raš-

tą, jame, be kita ko, primin
damas, kad lietuvių tauta dar 
vis tebėra bolševizmo naikina
ma su pragarišku uolumu bei 
spartėjančiu tempu ir prašoma, 
kad Šv. Sostas rastų būdų su
stiprinti Tėvynėje likusių lietu
vių dvasią, o tremtyje ar emi
gracijose išsklaidytiems —teik
tų pagalbą išlaikyti tikėjimą ir 
moralę, atremtą į gimtosios 
kalbos ir tautinių tradicijų iš
laikymą.

MacARTHURAS GRĮŽTA J JAV
Pirmadienį gen. MacArthuras Išskrenda iš Tokio. — J. F. Dulles 
skuba dar kartą pasikalbėti su MacArthuru. — Iškilmingos iš
leistuvės Tokio. — San Francisco, Nevv Vorke ir VVashingtone ruo
šiami iškilmingi sutikimo paradai.

reikalauja, kad

Tokio. — Gen. MacArthuras 
pirmadienį išvyko iš Tokio ir 
antradienį pasieks San Fran
cisco. Jo atvykimas 24 valan
domis susivėlino, nes vieną die
ną generolas nutarė praleisti 
Havajuose.

Prieš MacArthuro išvykimą 
iš JAV atskubėjo į Japoniją J. 
F. Dūles, kuris norėjo dar kar
tą su generolu padiskusuoti Ja
ponijos taikos sutarties klausi
mu ir “išgirsti jo išmintingą 
patarimą” to krašto reikalais, 
kurį jis beveik šešerius metus 
valdė. Kaip žinome, J. F. Dul
les yra prez. Trumano paskir
tas paruošti taikos sutarties su 
Japonija projektą.

Iš Japonijos gen. MacArthu
ras išlydėtas su didelėmis iškil
mėmis, dalyvaujant diploma
tams, aukštiesiems karinin
kams ir japonų vyriausybės at
stovams. JAV taip pat ruošia
masi labai iškilmingai jį sutik
ti. San Francisco, New Yorke 
ir VVashingtone įvyks dideli su- 

Nevv Yorko
majoro V. R. Impelitteri kvie
čiamas. generolas pasižadėjo 
ketvirtadienį dalyvauti Broad
vvay, New York City įvykstan
čiam parade. Jis tik pareiškė 
pageidavimą, kad nebūtų iš jo 
laukiama kokio formalaus pa
reiškimo. Manoma, kad savo 
pastabas užisenio politikos

klausimais MacArthuras nori 
pastabas užsienio politikos 
Paskutinėmis dienomis jis yra 
gavęs iš VVashingtono ir kitur 
labai daug prašymų, kad pa
darytų pranešimus užsienio po
litikos klausimais, bet ar Mac 
Arthuras juos priims ir kada 
jie bus. paaiškės tik vėliau.

tikimo paradai.

Londonas. — Balandžio 14 d. 
mirė buvęs Anglijos užsienio 
reikalų ministeris E. Bevinas. 
Užs. reik, ministerių jis buvo 
paskirtas 1945 m., Darbo par
tijai laimėjus rinkimus, ir iš 
tų pareigų pasitraukė tik š. 
m. kovo 9 d., labai nusilpnėjus 
jo sveikatai. Pasitraukimo iš 
užs. reik, ministerio posto die
ną E. Bevenul sukako lygiai 
70 metų. J politiką E. Bevinas 
atėjo po ilgamečio darbo pro
fesinėse sąjungose, kur jis savo 
karjerą pradėjo nuo 800 narių 
turėjusios profesinės sąjungos 
pirmininko vietos, ilgainiui 
tapdamas ilgamečiu milijonų 
narių turinčios General Wor- 
kers Union generaliniu sekre
torium. Jis anksti buvo likęs 
našlaitis ir neturėjo progos 
tvarkingai baigti net pradžios 
mokslo. Bet įgimtų gabumų ir 
darlx> dėka jam pavyko nuo 
pieno išvežiotojo pagalbininko 
prasimušti ligi Anglijos minis

terių kabineto nario, kuriuo jis 
išbuvo, su trumpa pertrauka 
praėjusio karo metu, apie vie
nuolika metų.

Pastaruoju laiku E. Bevino 
sveikata nuolat silpo, ir tai pa
galiau privertė jį pasitraukti iš 
politinės arenos, o širdies smū
gis — ir iš gyvųjų tarpo.

SKANDALAS RYTĮ VOKIE
TIJOS “LIAUDIES POLICI

JOS” STOVYKLOJE

Berlynas. — JAV aukštojo 
komisaro kontroliuojamas “Ne- 
ue Zeitung” praneša, kad Rytų 
Vokietijos jūrų policijos mo
kykloje kilo sąmyšis, kai So
vietų karininkas - instruktorius 
paleido šūvį į vieną kareivį ir 
jį sužeidė. Dėl kilusio pasiprie
šinimo dešimt kareivių buvo 
Sovietų valdininkų areštuoti.

Prieš kurį laiką panašus 
skandalas yra buvęs jūrų poli
cijos mokykloje Kuehlingsbor- 
ne, Mecklenburge.

JT kariuomenė Korėjoje veržiasi į priekį 
per priešo dūmu bangas

Tokyo, bal. 16 d. (AP.). JT 
kariuomenė nuosekliai stumia
si pirmyn per kiniečių komu
nistų pozicijas kur komunistai 
panaudojo naują gynimosi bū
dą, paleisdami išilgai centrinio 
Korėjos fronto tirštus dūmų 
debesis. Dūmų debesys stipriai 
apsunkina JT kariuomenės žy
gį į priekį ir trukdo aviacijai 
matyti bombarduojamus taiki
nius. Paskutiniu 5-sios oro pa
jėgų grupės pranešimu esą ne
galima buvo nustatyti aviaci
jos padarytų priešui nuostolių.

Po gana stipraus komunistų 
artilerijos veikimo JT kariuo
menė pradėjo kontrataką, ir 
raudonųjų puolimas tapo su
gniuždytas.

Kiniečių ir šiaurės koriejie- 
čių atsarginiai daliniai kovėsi 
gana atkakaliai. kad išsaugotu

tris kelius, vedančius į tiekimo 
centrą Chorvvon. 17 mylių į 
šiaurę nuo 38 paralelės.

Žvalgybiinai JT kariuomenės 
daliniai rado klanuose daugybę 
užmuštų priešo kareivių nuo 
stiprios JT artilerijos ugnies.

DCL JAPONUOS TAIKOS 
SI TARTIES SU PEIPINGl 

NUSITARS
Washington. — Atsakyda

mas į britų pasiūlymą, kad ko
munistinė Kinija turėtų daly
vauti Japonijos taikos sutarties 
debatuose, JAV Valstybės De- 
partamenttas, pareiškė, kad 
JAV pripažįsta tik nacionalis
tinės Kinijos vyriausybę ir su 
Peipingo vyriausybe šiuo klau
simu jokių diskusijų negali bū
ti.

veju įsakyti savo kariuomenei 
žygiuoti į Iraną.

Streikai ir neramumai Irane 
vyksta jau keletas savaičių. 
Streikininkai
Anglo-Iranian Oil Company pa
keltų atlyginimą savo 80.000 
darbininkų.
ITALIJA NORI, KAD BUTU 

PAKEISTA TAIKOS 
SUTARTIS

Paryžius. — Italijos užs. 
reik, ministeris C. Sforza 
spaudos atstovams pareiškė, 
jog Italijos vyriausybė norma
liai kreipėsi į draugiškus kraš
tus, kas jie sutiktų pakeisti kai 
kuriuos taikos sutarties nuos
tatus. Ministeris nurodė, kad 
Italija dabartinėmis sąlygomis 
negali atlikti Atlanto pakto jai 
skiriamų uždavinių. Pagal su
tartį, Italija negali turėti dau
giau kaip 300.000 vyrų kariuo
menės, o taip pat yra apribota 
jos aviacija, karo laivynas ir 
įvairios ginklų rūšys.

PRIIMTAS KARO PRIEVO
LES ĮSTATYMAS

VVashington. — Atstovų rū
mai balandžio 13 d. 372 balsais 
prieš 44 priėmė karo prievolės 
įstatymą, kuriuo karo prievo
lės bus šaukiami 18’^ metų vy
rai. Tarnybos laikas — 26 mė
nesiai.

Daug tėvų pavieniui ir gru
pėmis protstavo prieš tokį pro
jektą. bet karo vadovybė įro
dė, kad iš tokio jauno amžiaus 
vyrų galima išauginti puikius 
karius. Apmokymas tęsis šešis 
mėnesius ir be apmokymo ka
reiviai negalės būti siunčiami į 
užjūrius. Naujasis įstatymas 
leidžia šaukti į kariuomenę ir 
vedusius vyrus.

MacARTHURAS IŠVYKO
Pirmadienio rytą 7:22 vai.

Japonijos laiku gen. MacAr- 
thur, palydėtas savo artimųjų 
bendradarbių ir milijoninės ja
ponų minios, išvyko iš Tokio. 
Minia griausmingai jam šaukė: 
“Banzai!” — tai reiškia — gy
venk 10,000 metų! Pirmoji su
stojimo vieta buvo Honolulu 
salos.

LENKUOS PRIMAS PAS 
POPIEŽIŲ

Lenkijos R. kat. Bažnyčios 
{irimas arkiv. Stefan VVyszyns- 
ki šiuo metu yra Romoje ir bu
vo priimtas popiežiaus Pijaus 
XII privačioje audiencijoje. 
Audiencija truko vieną valan
dą. Kalbėjosi apie Lenkijos 
Bažnyčios padėtį. Smulkus pa
sikalbėjimo turinys neskelbia
mas. Po audiencijos arkiv. St. 
VVyszynski pristatė popiežiui 
Lodzės vyskupą Michal Kle- 
pacz, kuris yra primo palydo
vas šioj kelionėj į Romą, ir sa
vo sekretorių kun. Antaną Ba- 
raniak. Abu vyskupai Romoje 
užtruks apri dvi savaites.

Tikimasi, kad Krokuvos kar
dinolas Sapieha gaus leidimą 
vykti į Romą popiežiaus Pijaus 
X beatifikacijos iškilmėms š. 
m. birželio 3 d. Kardinolas Sa
pieha buvo Pijaus X konsek
ruotas vyskupu ir buvo kurį 
laiką popiežiaus rūmų šambe- 
li jonas.

svghv$T0$ 7IM O.S
• Iš Genevos pranešama, kad IRO taryba nutarė savo veik

lą tęsti dar ištisus šiuos metus arba bent ligi tol. kol turės lėšų. 
IRO žinioj šiuo metu dar yra 240.000 tremtinių, kurių 69.000 
šiuo metu yra pasiruošę arba ruošiasi emigruoti.

• Iš Sovietų okupuotos Vokietijos dalies atvykę asmens pra
neša, kad Sovietai prie amerikiečių zonos pradėję telkti savo ka
riuomenę. Manoma, kad šis Sovietų kariuomenės judėjimas yra 
susijęs su ruošiamais pavasario manevrais, žinia Vakarų Vokieti
jos pasieny sukėlė gyventojų tarpe nemaža nerimo.

• JAV ketvirtoji pėstininkų divizija iš Fort Benning, Ga., 
greitu laiku išvyksta į Europą gen. Eisenhowerio žinion. Kitos 
trys nutartos į Europą pasiųsti divizijos dar nepaskirtos.

• Anglijos princesė Elzbieta, kuri su savo vyru lankosi Ita
lijoj, buvo popiežiaus priimta privačioj audiencijoj. Pažymėtina, 
kad anglikonų dvasiškijos atstovai, princesei ruošiantis vykti į 
Italiją, buvo iškėlę reikalavimą, kad princesė nesilankytų Vati
kane.

• Pasitraukusio iš pareigų gynybos vicesekretoriaus M. Levą 
vietoje prez. Trumanas nauju C. Marshallio padėjėju paskyrė 
Durham, N. C., majorą D. K. Edvvards. Naujasis gynybos vice- 
sekretorius yra 37 m. amžiaus ir karo metu dirbo generaliniam 
štabe. Jis yra teisininkas, iš karo tarnybos pasitraukęs pulkinin
ko leitenanto laipsny, ir yra gavęs visą eilę karinių ordinų.

• Kopenhagoje baigėsi danų ir amerikiečių pasitarimai Gren
landijos gynybos reikalu. Pasitarimų metu priimtas sutarties 
projektas, kuriame numatoma, kad sausumoj ir jūroj salos gyny
bą perims danai, o amerikiečiai rūpinsis oro gynyba. Sutarties 
projektas perduotas abiejų kraštų vyriausybėms patikrinti.

• VVashingtone paskelbta, kad vyriausybė nuo liepos 1 d. vėl 
įves antrojo pasaulinio karo metu buvusią tvarką trūkstamoms 
žaliavoms tvarkyti ir joms karo pramonei bei kitoms su ja susi
jusioms gamybos šakoms paskirstyti. Planas numato pirmoj ei
lėj užtikrinti karo pramonės aprūpinimą svarbiausiais metalais 
— plienu, variu ir aliuminijum.

• Irane streikuojantieji Abadan naftos srities darbininkai 
pradėjo demonstracijas, kurių metu įvyko susidūrimų su polici
ja ir yra žuvusių bei sužeistų. Vyriausybė į neramumų sritį pa
siuntė kariuomenės dalinius ir tankus. Neramumus išprovoka
vusi komunistinė Tudeh partija.
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Ketvirtoji pėstininku divizija (Fort Benning, Ga.), 
vadinamas pagarsėjęs “Ketvertukas”, parengiamas 
vykti į Europą. Viršuje jos vadas gen. Herlan N. Hart- 
nes, apačioje kalbasi su kariais vyr. kariuomenės štabo 
viršininkas gen. J. Lavvton Coilins.

Iš pavergtosios Lietuvos

K| AŠ MANAU APIE “AMERIKOS BALSI”

KAS BUVO NEGERAS - MacARTHUR 
AR POLITIKA?

• NEPAKEIČIAMAS, O PAKEISTAS
• ANGLŲ DIKTATAS
• PREVENTYVIS KARAS PRIEŠ SOVIETUS
• DABAR: ARČIAU AR TOLIAU KARAS SU SOVIETAIS

Cicero, Illinois. — “Darbininko” kovo 20 dienos numeryje 
rašiau, kad MacArjhuras seniai jau nebebūtų Japonijoje, jeigu 
jis nekovotų už Amerikos gyvybinius reikalus. O štai iš 20 die
nos į 21 prezidentas Trumanas pašalino MacArtnurą iš visų ka
riškų pareigų. MacArthur yra stačiai legendarinis Amerikos ka
rų herojus, nekarūr.uotas Japonijos imperatorius, niekada nesvy
ravęs bolševizmo priešas, nugalėjęs šiaurinius korėjiečius, atsilai
kęs prieš šimtus tūkstančių raudonųjų kiniečių Korėjoje, ir štai 
MacArthuras nušalintas. Kaip tik tuo laiku, kai raudonieji ki
niečiai rengia naujų milžinišką ofensyvą Korėjoje ir ne visai aiš
kios kilmės kariškos masės grupuojamos Mandžiūrijojė. Kas gi 
atsitiko? Ar MacArthuras blogas ar bloga politika tųjų, kurie 
tvarko Amerikos reikalus Azijoje?

MacArthuras buvo tos nuomonės, kad priešą reikia mušti 
ten, kur jis puola. Negalima priešui pasakyti, kad aš, va, Azijo
je kariauti nenoriu, aš noriu kariauti Europoje. O svarbiausia 
MacArthuras tvirtino, kad jei Azija bus prarasta, tai ir Europą 
išbelbėti bus sunku. Yra kitokių nuomonių. Manoma, kad raudo
niesiems kinams, o netiesioginiai ir Maskvai, reikia daryti dar 
daugiau nuolaidų Azijoje ir visu svoriu gulti ant Europos. Nuo
laidos Hitlerio agresijos nesulaikė. Tai “Miunchenas” Azijoje 
vargu ar kitokius rezultatus duotų?

Sakoma, kad MacArthuras, bekariaudamas Korėjoje, įtrau
kė į karą raudonuosius kinus, o bombarduodamas Mandžiūriją, 
įtrauktų į karą ir sovietus. Vadinasi, pasaulin, karas. Į tai atsako
ma: sovietai stos į karą tada, kai jie bus jau pasiruošę. Jiems jo
kio pasiteisinimo nereikės. Juk jie ir dabar šaukia, kad Amerika 
yra didžiausis pasaulio agresorius. Pagaliau dar priduriama: ar 
išmintinga laukti, kol sovietai bus visai pasiruošę ir leisti sovie
tams pasirinkti vietą ir laiką karo pradžiai.

Anglai visame šitame reikale vaidina svarų vaidmenį. Besi- 
gerindami raudoniesiems Azijoje, jie tikisi savo kolonijose ten 
išgelbėti ir apsaugoti savo milžiniškus biznio interesus. Europa 
anglams yra visai kitas dalykas. Ten sovietai, palyginti su Azi
ja, netoli. Taigi reikia gintis ir kviesti Ameriką į pagelbą. Taigi 
ir MacArthuro nušalinime anglai suvaidno nemenką vaidmenį.

Betgi svarbiausias klausimas dabar toks: ar be MacArthuro 
karas su sovietais bus atitolintas. Žinoma, jeigu bus pririta prie 
didesnės kapituliacijos Azijoje, tai sovietai mielai sudarys tai
kingą pertrauką, išnaudos ją agitacijai ir ginklavimuisi. Bet jei
gu sovietai matys, kad kapituliacija Azijoje pradeda daryti Euro
pą jiems nebeįkandorną, tai ramybėje jie nepaliks. Priešingai, po 
tokių laimėjimų Azijoje gali susigundyti ir ilgai nedelsdami nau
doti progas Europoje. O norinčių daryti nuolaidas ir Europos są- 
skainton, visada atsiras.

Svarbiausia gi neįtikėtina, kad Amerika ir be MacArthuro 
galėtų kapituliuoti Azijoje. MacArthuro dvasia yra plačiai Ame
rikoje prigijus. Juk visų tų įvykių dar tik pradžia.

AR BUS PRAILGINTAS DP 
ĮSTATYMAS?

Lietuvių emigracija kai ku
riais atvejais sunkėja, o kai 
kuriais lengvėja. Dabar INS 
vykstančių į JAV dažniausia 
atmeta tokius atvejus, kur as
menys, turėję gyventi Sovietų 
diktatūroj, buvo priversti dirb
ti jų pačių, bet jau nacionali- 
zuotoj pramonėj arba tarnauti 
Sovietų armijoj. JAV valdinin
kus labai sunku įtikinti, kad 
Sov. Są-goj arba jos aneksuo
tuose kraštuose nėra jokių pri
vačių įmonių, ir kad tokiem 
asmenim nebuvo kitokios išei
ties. Dėl lietuvių tarnavusių 
Lietuvos kariuomenėj ir pas
kiau įjungtų į Sovietų armiją, 
visa eilė atvejų buvo išdisku
tuota su INS, bet tik keli at
vejai buvo išspręsti palankiai. 
Amerikiečių valdininkai ypač 
nepasitiki nieku, kas yra iš So
vietų okupuotų kraštų. Sulai
kytų bylų skaičius auga. Gali
mas dalykas, kad tokie arba 
suspenduoti, arba visai atmesti. 
Ryšiai tarp DP komisijų. INS

Paieškau pusseserių Petronės 
Aleksynutės ir Elzbietos Živcly- 
tės iš Igliaukos parapijos. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu: Vero
nika Lakickienė - Živelytė, 36 
Scholes St, Brooklyn. N. Y.

(15)

Parduodami 5 namai kartu 
arba atskirai po vieną. Metinės 
nuomos pajamos $4.000. Yra 
laisvas butas. 10311 Remington 
St., Jamaica, N. Y. Telef. O. L. 
8-2826. (16) 

ir BALFo jau geriau koordi
nuoti, ir dabar jau galime su
laukti greitesnio atsakymo.

Iš viso vasario mėn. buvo 
110 bylų sulaikytų įvairiuose 
proceso sekcijose: 55 atvejai y- 
ra užkliuvusių įvairiuose DP 
komisijose. 20 — suspenduotų, 
kaip grįžusių iš Belgijos, kur 
jie jau buvo laikomi įkurdin
tais. Tikimasi, kad daugumai iš 
pastarųjų pavyks išemigruoti 
jei ne į JAV’, tai į Kanadą, kur 
svarbiausias klausimas apmo
kėti kelionės išlaidas. Per 50 
asmenų laukia, kada bus pa
šaukti emigrac. procedūros. 
Sunkiau yrą su norinčiais į 
Australiją, kur sveikatos rei
kalavimai yra labai griežti. 
Australų gydytojai atmetė vi
są eilę asmenų, kviečiamų ten 
artimų giminių ir turinčių iš
laikymo garantijas. Dabar 
jiems mėginama padėti per 
australų karinę misiją Koelne. 
Pagal naująjį JAV saug. įsta
tymą lietuviams, prievarta pa
imtiems į vokiečių kariuomenės 
pag. dalinius, dabar jau leidžia
ma vykti į JAV. tačiau pagal 
IRO konstituciją jie laikomi ne- 
emigruotinais. BALFas paprašė 
DP komisijas, kad ta prasme 
padarytų reikalingą intervenci
ją kontrol. centruose. Rezulta
tai kol kas nežinomi.

Ar paskutinė viza bus išduo
ta birželio 30 d.? Pagal įsta
tymą išeitų taip, bet atrodo, 
praktiškai visa tai nebus įma
noma ligi minomojo termino į- 
vykdvti, ir galimas dalykas, jog 
terminas gali būti pratęstas.

10.000 BONKŲ ŠAMPANO

“T. B.” Nr. 1 (51) rašo:
“Gastronomo valdybos statisti
kos duomenimis, vilniečiai Nau
jiems Metams yra nupirkę apie 
10.000 bonkų vien tik šampa
no.” Jdomu kas buvo to šam
pano sunaudoto jai: lietuviai ar 
atėjūnai.

LAUKŲ TRĘŠIMAS IŠ 
LĖKTUVU

*T. B.” 1 (51) numeryje įdė
ta naujametinė telegrama: Žei
miuose buvo atliekami pįrmieji 
bandymai patręšti laukus iš 
lėktuvų., šiandien patvirtintas 
metinis ž. ū. aviacijos planas- 
patręšime iš oro dvidešimts 
kartų didesnį plotą, negu 1950 
metais...” Taigi, tik žiūrėkite ir 
stebėkite, visas pasauli, kokių 
stebuklų komunistai Lietuvoj 
pridarė: neapdirbtus laukus 
pradėjo net iš lėktuvų tręšti... 
Nesvarbu, kad 1950 metais 
toks “tręšimas” buvo įvykdy
tas tik vienu skridimu, o šie
met lakūnas “su trąšomis” per- 
skris penkis ar dvidešimt kartų 
daugiau: svarbu, kad apie tai 
bus parašyta ir nufilmuota, su 
“nekaltais paaiškinimais”, kad 
Lietuvoje laukai patręšti jau 
net iš lėktuvu., nes, kaip kita
me straipsnyje rašo vyr. agr. 
A. Skirka. “kolūkinė santvarka 
sudaro visas sąlygas pasiekti 
nematytų laimėjimų kaime... 
jei 1948 metų pradžioj tebuvo 
vos 20 kolūkių, tai šiandien jau 
anie 90*V visų valstiečių susi
būrė (taigi, susibūrė...E) į ko
lūkius. Visoj respublikoj tapo 
žinomi socialistinio darbo did
vyriai. kaip St. Vitkienė, Jonas 
Jodinskas. Juozas Lekavičius, 
Kostas Prunskis, Kl. Vaitiekū
nas ir kt. 43 tarybiniuose ū- 
kiuose jau įrengtas automatinis 
gyvulių girdymas, 26 tarybi
niuose ūkiuose — automatinis 
karvių melžimas... iki 1953 me
tų bus elektrifikuotos visos 
mašinų — traktorių stotys ir 
centrinės tarybinių ūkių sody
bos. Jau vien 1951 metais bus 
pastatyta apie 500 radio stočių 
ryšiui su brigadomis palaikyti... 
Taigi visur tik automatai ir au
tomatai—ir visi žmones daromi 
tik automatais. Gal toliau auto
matai ir kiaušinius vietoj vištų 
pradės dėti... tada būtų nerei
kėję ne “vien tik 1948-50 m. 
paruošti 1.987 kolūkių pirmi
ninkų. 2.364 sąskaitininku. 1- 

300 gyv. fermų vedėjų ir dau
giau kaip 5.000 gyvulininkvstės 
bei laukininkystės darbuoto
jų.” Tokie ten ir darbuotojai: 
tai agitatoriai, kurie baigę va
dų ir šnipų kursus, šnipinės 
žmones, bet ne ž. ū. rūpinsis, 
nes apie jį nieko neišmano. Bet 
bolševikams tai nesvarbu — 
jiems tik rūpi, kad ir badu mir
dami žmonės ‘džiaugtųsi iš lai
mės.”

MASKUOTI TRĖMIMAI

Lietuvoje vėl vykdomi nauji 
trėmimai, šį kartą — darbams 
pagal Stalino penkmečio planą 
prie Turkmėnijos ir Volgos 
kanalų. Tam tikslui bus ‘suieš
kota” 100.000 “darbo žmonių”, 
kurių ne vienas net apšaukia
mas “darbo savanoriu.” Pir
mieji transportai jau išvežti. 
Kad toji trėmimo akcija būtų 
nuo visuomenės akių nuslėpta, 
per radiją, spaudą, sus-mus etc. 
varoma agitacija ‘patiems vyk
ti" (faktiškai kandidatus pa
tiekia MVD iš nepatikimųjų 
tarpo), nurodant tų statybų 
“grandioziškumą,” kaip kad, 
pav. š. m. vasario mėn. išleista
me ‘Jaunimo Gretų” Nr. 2, kur 
LTSR Mokslų Akademijų tik
rasis narys, prof. dr. K. Bie- 
liukas, gausiai iliustruotame 
straipsny “Volga-Donas”, įro
dinėja. jog tuos ir panašius 
darbus atlikus, “bus kaip pa
sakoje: elektra ars ir sės. elek
tra derlių ims... Tada Maskva 
taps uostu 5 jūrų: Baltijos, Bal
tosios, Kaspi jos, Azovo ir Juo
dosios. Tai statyba, kur mus 
dar labiau priartins prie mūsų 
visų tikslo — komunizmo.”

LIETI VOS ATSTOVAI DA
LYVAVO PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTO PRIĖMIME

Prancūzijos prezidento Vin
cent Auriol lankymosi JAV 
proga balandžio 3 d., New Yor
ko viešbutyje VValdorf-Astoria 
buvo suruoštas pokylis, į kurį 
kvietimai buvo siunčiami pre
zidento ir ponios Auriol vardu. 
Buvo kviesti ir dalyvavo Lietu
vos generalis konsulas J. Bud
rys ir Estijos konsulas p. J. 
Kaiv su žmonomis. Visi svečiai 
individualiai buvo pristatyti 
prezidentui, minis
trui Schuman’ui ir ambasado
riui Bonet su poniomis.

Pirmiausiai sveikinu jį ir dė
koju JAV vyriausybei, kad 
nors 1951. II. 16 jį paieido. O 
kad tai būtų padaryta ne 1951, 
bet 1940 ar bent 1945 gegu
žės mėn. 9 dieną! Daug nekalto 
kraujo nebūtų išlieta. Daug, 
daug geriausių karių, atseit 
JAV draugų, išsaugota! Bet 
ačiū už tai! Man, lietuviui, šir
dį maloniai pakuteno, kad pir
ma praoilo lietuviškai, o ne ki
niškai, estiškai, latviškai...

Ar aš patenkintas dabartiniu 
“Voice of America”? Ne visai! 
Kodėl?

Visi žino, kad komunizmas 
nieko taip nebijo, kaip tiesos. 
Dėl to už “geležinės uždangos” 
užsienio radijo negali laisvai 
klausyti. Tenai piliečiai neturi 
radio aparatų, o tik garsiakal
bius (ruporus), kurie įjungti į 
komunistų tvarkomas radijo 
stotis. Žinoma, kas jiems pa
tinka, tą jie pertransliuoja, kad 
savaip išaiškintų ir suklaidintų.

Pradėjus kalbėti “Voice of 
America”, laikraščiai praneša, 
kad buvo padarytos medžiok
lės ir atimti visi aparatai, ku
rie buvo pajėgūs išgirsti užsie
nio stotis. Jeigu kas sugebėjo 
nuslėpti, tai jis nevisada rizi
kuos 15 minučių klausyti radi
jo, o jei rizikuos savo gyvybe, 
tai norės ką nors konkretaus 
išgirsti:

a) ar jau pasaulis suprato 
mūs tautos kančias (pav. apie 
antikomunistinį kongresą Pie
tų Amerikoj);

b) ar laisvieji lietuviai yra 
vieningi, atseit jie norėtų, kad 
jei jau lietuvių tarpe buvo par
šų (paršaičio darbai), tai tegu 
jie neauga ir neknisa:

c) krauju ir gyvybe rizikuo
dami, atvykę partizanai prita
rė VLIKui, tai jie ir norėtų, kad 
nesi rastų “samozvancų”, kurie 
kuria kitus sąjūdžius ir tuo vie
nybę ardo bei silpnina lietuviš
kas pastangas laisvei atgauti:

d) pilnai jie pritaria, pav., A. 
Z. “Aiduose” atspaustam 
straipsniui, kad pasiuntiniai y- 
ra tik valstybės valdininkai, o 
suverenitetą atstovauja VLI- 
Kas;

e) jie norėtų išgirsti, ar jų ir 
draugų darbai žinomi pasauliui, 
sakysime ukrainiečių, estų, lat-

AR BUS PRATĘSTAS IRO 
VEIKIMAS

Ženevoje buvo sušauktas 
vad. Standi ng Conference of 
Voluntary Agencies susirinki
mas. Minimoji organizacija yra 
sudaryta šalpos organizacijų ir 
bus vadinama Standing Con
ference of Voluntary Agencies 
Operating for Refugees. Jos 
tikslas yra tarpininkauti tarp 
vyriausybinių ir nevyriausybi
nių organizacijų ir koordinuo
ti dabar IRO globoj esančių 
šalpos organizacijų veikimą su 
Jungtinių Tautų Aukštojo Ko
misaro Pabėgėlių Reikalams J- 
staiga. Jos nariais gali būti to
kios nacionalinės or-jos, ku
rios veikia tarptautine plotme. 
Kitas susirinkimas šaukiamas 
gegužės mėn. pirmąją savai
tę. Išrinkta iš didžiųjų tikyb. 
or-jų spec. komisija, kuri turės 
paruošti planą or-jos ateičiai. 
Neoficialiai betgi buvo pareikš
ta, .jog IRO yra paprašiusi 
Jungt. Tautas, kad skirtų lėšų 
IRO egzistencijai pratęsti. Kiek 
žinoma. JT tremtinių problemą 
numato svarstyti Ženevoje tarp 
geg. 28 ir birželio 16 d. Tremti
nių problemą išspręsti nori pa
dėti taip pat Tarptaut. Darbo 
biuras.

Lietuvių tremtinių reikalus 
šiame susirinkime gynė BAL
Fo diretkorius Europoje p. J. 
Valaitis.

vių, lenkų, kaukazo tautų rezi
stencinius darbus;

f) jie norėtų žinoti apie Ru
sijos sambrūzdžius, petiletkų 
nepasisekimus, panaikinimą 
kolchozų Jugoslavijoje; vietinės 
rusų stotys tokių dalykų nepra
neša:

g) jie norėtų žinoti apie ka
rą Korėjoje ir Indokinijoje; 
pav., kad lietuviški ginklai at
sidūrė Vietname. Būtų ir dau
giau dar keltinų klausimų, bet 
nenoriu per anksti užbėgti už 
akių.

Ką sakyt apie dabartinę 
transiiaciją?

Ji gera tik., ne tomis bango
mis transliuojama. Aš gyvenu 
Bostono rajone. Mano apylin
kėje eiliniai radijo aparatai 
prasideda 55 iki 160, o super 
seleetivs tik nuo 88-108. Jie 
nesugauna dabartinių siunčia
mų bangų; reikėtų taipgi siųs
ti ir nuo 55-160 megcl. Trumpų 
bangų aparatų daug kas netu
ri. Jie ir daug brangesni.

Žinoma, tiems, kurie gauna 
iš Rusijos ar kom. fondų atly
ginimą, nebepadarysi įtakos. 
Jie ir saulę vadins mėnuliu, jei 
Stalinas taip įsakys. Bet yra

LTB ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
BROOKLYNE

Sekmadienį, balandžio 15 d. 
Apreiškimo Parapijos salėje, 
Brooklyne, N. Y., įvyko LTB 
atstovų suvažiavimas. Inicijato- 
rių vardu suvažiavimą atidarė 
Andrius Keturakis iš Bostono. 
Sudarius prezidiumą, į kurį pa
kviesti pirmininkauti prof. Ant. 
Bendorius, prof. Alf. Jurskis ir 
Petrą Viščinis, sekretoriauti: 
inž. dr. Skėrys ir Antanas Pet
rauskas, sugiedojus Amerikos 
ir lietuvių tautos himnus, kun. 
Vyt. Pikturna atkalbėjo suva
žiavimo atidarymui pritaikytą 
maldą.

I mandatų komisiją pakvies
ta: Ant. Giedraitis. Jurgis 
Kiaunė, Bern. Žukauskas. Nu
tarimų komisiją sudarė: dr. 
Petras Vileišis, J. Jasiukevi- 
čius, J. Pažemeckas, J. Gied
raitis. A. Sodaitis, A. Ketura
kis, A. Leonas.

žodžiu sveikino gen. konsu
las J. Budrys. Raštu įspūdingą 
sveikinimą atsiuntė VLIKo 
pirmininkas prel. Mykolas Kru
pavičius. kurį perskaičius, buvo 
palydėtas didelėmis ovacijomis; 
prof. Dr. Balys ir Illinois vals
tijos lietuvių tremtinių Centro 
valdyba. Ilgesnę kalbą pasakė 
ALTo pirmininkas Leonardas 
Šimutis, kuris apžvelgė Ameri
kos lietuvių veiklą. įsteigtos 
1935 metais Pasaulio Lietuvių 
organizacijos reikšmę, ir prane
šė. kad ALTo vykdomoji tary
ba pritaria PLB steigimui ir 
kad Chicagoje šio mėn. 9 d. su
šauktame posėdyje, kuriame 
dalyvavo ir tremtinių Ulinois 
valstijos atstovai, sudarytas 

Atliekame Spaudos Darbus I
» 
t

Laikraštis “Darbinin- : 
kas” turi jrengęs mo- : 
dernišką spaus t u v ę, : 
kurioje atlieka įvai- : 
riausius spaudos dar- : 
bus, skubiai ir nebran- ; 
giai. I 

SPAUSDINAME: » 
knygas, pemfletus, at- • 
virutes, konstitucijas, :

: plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų • 
: programas. įvairius cirkuliorus, laiškams antras- : 
: tęs, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius • 
: spaudos darbus. :

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

: W. Brnadwav Sn. Boston 27. j

daug “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų, kurie yra ir pasilie
ka lietuviai. Jie klaidingai ma
no, kad Lietuva buvo tamsi ir 
“ponų” valdoma, o dabar 
“šviesi ir pačios liaudies tvar
koma.” Taigi būtinai reikia 
transliuoti 55-160 bangomis, 
kad pajaustų, ko’ks gyvenimas 
buvo Nepriklausomoje Lietuvo
je ir koks dabar, kai vėl rusai 
ir mongolai valdo Lietuvą.

Labai sveikintinas pasikalbė
jimas su paprastu spaustuvės 
darbininku. Tai įrodo, kad JAV 
gali sakyti, ką nori, ir nepa
teksi į kalėjimą ar į Sibirą. 
Antra, čia yra socialinė globa 
nedarbo laiku ir senelių pašal
pa. Trečia, kiekvienas darbinin
kas turi santaupų, nes jau 174 
metai, kai pinigai nesikeičia, o 
už “geležinės uždangos” 1945- 
1950 metų laikotarpyje jau trys 
kartus pakeitė pinigus ir be
gėdiškai apiplėšė darbo žmogų.

Išvada: daugiau aktualijų, 
trumpų žinių ir uždegančio žo- . 
džio į Lietuvą; o komentarus, 
įtikinėjimus pasiųsti Amerikos 
bangomis, kad paraudonavu
sius išbaltintų ir lietuvius suce
mentuotų. Mik.

Laikinasis Organizacijos Ko
mitetas, į kurį kviečia išrinkti 
papildomus atstovus ir iš ryti
nių JA valstijų.

Suvažiavime dalyvavo 77 de
legatai iš: 7 rytinių Amerikos 
valstijų, atstovaudami 23 vieto
ves, ir apie 150 svečių bei vieti
nių lietuvių. Delegatai kalba 
8,000 lietuvių vardu.

Suvažiavimas išrinko vykdo
mąjį komitetą visiems lietuvių 
tremtinių reikalams šioje apy
linkėje tvarkyti. I komitetą 
tikraisiais nariais įeina: A. Sau- 
laitis, P. Viščinis, A. Bendo
rius, V. Alksninis, A. Novickis, 
P. Vileišis, K. Mockus, A. Ke
turakis, A. Jurskis, Br. Nemic- 
kis. J. Giedraitis ir V. Jasaitis. 
Kandidatais liko: kun. V. Da- 
bušis, Pr. Vainauskas, A. Leo
nas, V. Kuzmickis, A. Giedrai
tis, Br. Kulys.

Po suvažiavimo komitetas 
susirinko trumpam posėdžiui, 
kuris iš komiteto narių tarpo 
išsirinko prezidiumą iš penkių 
narių: pirmininkas A. Saulaitis, 
I vicepirm. V. Alksninis, II vi- 
ceepirm. P. Vileišis, sekretorius 
V. Kuzmickis ir narys A. Ben
dorius.

I PLB laikinąjį organizacinį 
komitetą nuo rytinių Amerikos 
valstijų tremtinių bendruome
nės atstovais išrinkti A. Sau
laitis ir P. Vileišis. Kitus du 
kandidatus pavesta prezidiu
mui parinkti iš New Yorko a- 
pylinkės vetinių lietuvių.

Sekantis komiteto plenumo 
posėdis numatytas sušaukti po 
trijų-keturių savaičių.
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Jau seniai puoselėta mintis, kad susijungtų JAV lietuvių ka

talikų savaitraščiai ir būtų jų vietoj išleistas vienas, bet stiprus, 
realizavosi: šiandien Brooklyne išeina jungtinis “Darbininko” var
du laikraštis, kuris eis du kartu į savaitę.

Apgailestaujame, kad šis laikraštis negalėjo būti leidžiamas 
Bostone. LDS 1950 m. birželio mėn. pervedus T.T. Pranciškonams 
“Darbininko” leidimą, buvo dėta didelių padangų įsikurti Bostone 
vienuolyną, kur gyvendami, T. T. Pranciškonai galėtų leisti, su
jungę su kitais savaitraščiais, “Darbininką”, įvairius žurnalus ir 
apskritai dirbti katalikų spaudos darbą. Deja, ne dėl T. T. Pran
ciškonų kaltės nepasisekė jiems gauti leidimą Bostone įsikurti.

Negalėdami įsikurti Bostone, T. T. Pranciškonai ryžosi užsi
motąjį laikraštį išleisti Brooklyne, New Yorke. Gerbiamiesiems 
vietos lietuvių klebonams prašant, J. E. Brooklyno vysk. Molloy 
mielai sutiko leisti T. T. Pranciškonams įsikurti Brooklyne savo 
nuolatinį vienuolyną bei spaustuvę ir leisti sujungtąjį laikraštį, 
kuris, išeidamas centrinėje vietovėje, galės lengviau pasiekit visas 
lietuvių kolonijas — Bostoną, Pittsburghą, Baltimorę, Clevelan- 
dą, Nevv Jersey ir kitas. Visi vienuolyno ir spaustuvės kūrimo 
formalumai jau sutvarkyti.

Naujas Pranciškonų vienuolynas kuriasi 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N. Y. Ten kartu steigiama modemiška spaustuvė, ku
rioje bus spausdinama “Darbininkas”, “Aidai”, “šv. Pranciš
kaus Varpelis,” “Ateitis”, “Karys” bei kiti perijodiniai leidiniai 
ir visa eilė jau numatytų leisti knygų.

Naujasis sujungtas “Darbininkas” pradžioje išeis ne visai 
toks, kokio mes pageidautume, dėl visai suprantamų perkėlimo 
darbų. Bet jis nuolat tobulės, nes organizuojamas tvirtas redak
cinis kolektyvas, bendradarbių tinklas ir pastovūs koresponden
tai visose didesnėse lietuvių kolonijose.

Sustiprėjus “Darbininko” finansiškai padėčiai, jis bus padi
dintas ir, gal būt, galės net dažniau pasirodyti. Tad galima tikė
tis, kad jis galės pilnai atitikti savo paskirtį — tinkamai patar
nauti JAV lietuvių tautiniams, religiniams, kultūriniams bei vi
suomeniniams reikalams, teikdamas įvairių sričių žinių, iškelda
mas aktualiausius klausimus bei duodamas sugestijų, kaip tie 
klausimai spręstini.

T. T. Pranciškonai, perimdami sujungimui tris laikraščius, 
kartu perėmė ir nemažus jų piniginius įsipareigojimus. O jie dar 
padidėjo, kuriant didelę spaustuvę ir vienuolyną Brooklyne. Tad 
T. T. Pranciškonai tikisi lietuvių visuomenės paramos lietuviškos 
spaudos palaikymo ir stiprinimo darbe.

Ramiojo vandenyno didvyris
Praeitos savaitės radijo ko

mentatorius generolo MacAr
thuro atleidimą įvertino kaip 
svarbiausią šių metų įvykį. Jo 
asmenybė ir dideli laimėjimai 
išpopuliarino jį ne tik Ameri
koje, bet ir visame pasaulyje. 
Šiame korupcijos siautulyje jo 
žodis skambėjo tvirtai ir kovo
je prieš komunistus jis buvo 
vienas iš pagrindinių vadų. 71 
metus eidamas, jis turi padėti 
uniformą ir pasitraukti į pri
vatų gyvenimą. Paaštrėjęs ka
ras su komunizmu, garsūs žy
giai ir staigus atleidimas sukėlė 
didelį triukšmą viso pasaulio 
spaudoje.

GIMĘS PO LAIMINGA 
ŽVAIGŽDE

Prieš 46 metus — rusų ja
ponų kare — japonų pusėje 
buvo Amerikos generolas ir 
jaunutis leitenantas. Jie buvo 
atvykę kaip karo stebėtojai ir 
vaikščiojo net pirmose apkasų 
linijose. Visi pastebėjo abiejų 
karininkų panašumą. Tai buvo 
Arthur MacArthur, Amerikos 
generolas, ir jo sūnus — Doug- 
las.

1880 m. vasario 2 d. jis gi
mė karininkų šeimoje. Jo di
džiai karjerai auklėjo jį ne tė
vas generolas, bet motina, ku
ri nuolat sakydavo, kad sūnus 
gimęs po laiminga žvaigžde. Ji 
buvo tartum futbolo komandos 
treneris, nuolat skatinąs verž
tis ir laimėti. Visada rengė sū
naus gimtadienius, kurių metu 
sakydavo ilgas kalbas apie bū
simą garbę. Douglas MacArtur 
jaunutis atėjo į karišką gyve
nimą ir čia nusiskynė visas ga
limas Amerikoje žvaigždes. Jis 
yra penkių žaivgždžių genero
las, t. y. feldmaršalas. Aukštes
nių kariškų titulų Amerika ne
turi.

Karo mokykloje West Point 
jis buvo pirmasis mokinys ir 
geriausias sportininkas. Tą mo
kyklą baigė kaip niekas kitas, 
iš galimų 100 taškų surinkda
mas 98,14. Pirmajame d. kare 
jis buvo jauniausias garsios 
“Vaivorykštės divizijos” vadas, 
vėliau jauniausias karo mokyk

DARBININKAS

los viršininkas West Point, jau
niausias Amerikos kariuome
nės štabo šefas.

1935 m. jis išvyko į Filipi
nus, kur kadaise jo tėvas bu
vo Amerikos karinis guberna
torius. Nuo to laiko jis niekada 
nėra buvęs Amerikoje. 1937 
metais jis pasitraukė į atsargą 
ir gyveno Filipinų salose.

Kadaise pirmojo d. karo me
tu iš atsargos staiga buvo pa
šauktas Hindenburgas. Jo žmo
na net stotyje užsiuvo maršalo 
antpečius, taip jis skubėjo į tar
nybą. Taip 1941 metais, bręs
tant amerikiečių japonų konf
liktui, vieną naktį MacArthur, 
būdamas 61 metų, buvo pa
šauktas į karo tarnybą kaip 
vyriausias Ramiojo vandenyno 
ir Tolimųjų Rytų vadas. Apsi
vilkus generolo uniformą, pir
mas jo rūpestis buvo sustiprin
ti kariuomenę. Jis prašė Wa- 
shingtono, kad Filipinus tvir
tintų ir įkurtų didelę armiją. 
Tačiau Washingtonas jo balso 
nesuprato, o spauda jį pavadi
no net isteriku. Niekas tada ne
matė, koks didelis pavojus gre
sia iš japonų pusės.

Tuoj po to atėjo Pearl Har- 
bor, japonų invazija į Filipinus, 
atėjo kraujo maudynės, kurias 
pranašavo MacArthur.

Prasidėjus karui su japonais, 
jis norėjo pasilikti Filipinuose 
ir juos ginti iki paskutinio vy
ro. Tai būtų reiškę ir jo žuvi
mą. Washingtonas įsakė keltis 
į Australiją ir iš ten organizuo
ti pasipriešinimą. MacArthur iš 
Manilos išskubėjo greitlaiviu ir 
kaip Cezaris pasakė tris žodžius: 
“Aš greit grįšiu!” Šie trys ge
nerolo žodžiai guodė filipinie
čius sunkioje japonų vergijoje.

Jis vėl grįžo! Jis suorganiza
vo Australijoje invazinę ka
riuomenę. Niekada jis nesaky
davo, kad tai Amerikos ka
riuomenė, bet “mano laivynas, 
mano aviacija, mano kariuo
menė.” Amerikos prezidentas 
Rooseveltas buvo tos nuomo
nės, kad pirmiausia reikia baig
ti karą Vokietijoje, o tik pas
kui visą jėgą perkelti prieš Ja
poniją. Vis mažiau ir mažiau 

tad pastiprinimų siuntė gene
rolui MacArthurui.

Nežiūrėdamas į negausią sa
vo kariuomenę, į Australijos 
generolų protestus, jis puolė 
Naująją Gvinėją, nes jis gerai 
žinojo, kad puolimas yra ge
riausias gynimasis. Jis vėl grį
žo į Filipinus. Vos išsikėlus 
pirmiesiems kareiviams, jis 
atsirado saloje ir per radiją pa
sakė kalbą: “Tai yra laisvės 
balsas! Čia kalba generolas 
MacArthuras. Visagalinčio Die
vo malone mūsų kariuomenė 
vėl Filipinuose. Išvadavimo va
landa jau atėjo. Visi pakilkite ir 
junkitės prie mūsų.” Jis išvada
vo Filipinus ir, kaip patys fili
piniečiai sako, jis buvo jų res
publikos tėvas.

Po metų jis nulaužė japonų 
militarizmui ragus ir “Missou- 
ri” karo laive priėmė japonų 
delegaciją, kuri pasirašė visišką 
kapituliaciją. Po šios pergalės 
jis galėjo grįžti į Ameriką, kur 
jį būtų sutikę su dideliu trium
fu. Jis pats norėjo pasitraukti į 
atsargą, bet jį paskyrė Japoni
jos kariniu gubernatoriumi.

BALTASIS VICEKARALIUS

Japonijoje, esant dideliam 
karaliaus kultui ir laikant jį 
dievu, generolas mokėjo paimti 
valdžią į savo rankas, kartu 
neužgaudamas ir senų krašto 
papročių. Jis pravedė svarbias 
žemės reformas ir pertvarkė 
visą kraštą. Ir Japonų tautos 
jis buvo vadinamas baltuoju vi- 
cekaralium, pusdieviu. Jo im
ponuojanti išorė ir aristokra
tiškos manieros tom pareigom 
ir tiko.

Tačiau šis pusdievis, balta
sis vicekaralius, Amerikoje 
pasidarė nepopuliarus kaip tik 
dėl tų savo manierų.

Gerai pažindamas Tolimųjų 
Rytų visus reikalus, jis nuolat 
reikalavo Washingtono, kad 
stiprintų kariuomenę. Wash- 
ingtonas buvo kurčias. Praei
tais metais birželio viduryje pas 
jį lankėsi Amerikos gynybos 
sekretorius Louis Johnson ir 
štabo viršininkas Bradley.
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Dar neseniai šen. VVarren M. Mognu^on (D.-VVash.; 
sveikino gen. MacArthurą, kaip vyriausiąjį Tolimų Ry
tų vadą. Senatorius yra išvykęs aplankyti Korėjos 
fronto.

Jiems generolas vėl pakartojo 
savo pareiškimus: kariuome
nės. Tačiau buvo per vėlu. Vos 
svečiai grįžo į Washingtoną. už 
keliolikos valandų nuaidėjo 
Korėjos karo šūviai. Šis vyras 
iš “bambuko trobelės” tampa 
Jungtinių Tautų kariuomenės 
vadu. Ne kartą jis lanko fron
to pirmąsias linijas ir ne kartą 
spaudai pareiškė, kad Azijoje 
bus išspręsta bolševikų klausi
mas.

Sakoma, kad jį garsų padarė 
amerikiečių spauda. Tačiau be
veik visi jo štabo karininkai 
žavėjosi šiuo generolu. Jo šta
bo viršininkas sako, kad jis yra 
pats didžiausias šiuo metu gy
venąs vyras. Dar toliau nueina 
generolas George E. St.ateme- 
yer, jo aviacijos štabo viršinin
kas: “Jis yra pats didžiausias 
vyras istorijoje.”

" GENEROLAS NUEINA AR 
ATEINA?

Šitoks generolo atleidimas 
yra ne pirmas Amerikos istori
joje. Panašiai yra atsitikę su 8 
Amerikos generolais, ir jie visi 
vėliau buvo išrinkti Amerikos 
prezidentais. Dabartinis Mac
Arthuro populiarumas Ameri
kos tautoje yra toks didelis, 

kad net VVashingtonui kelia rū
pestį. Greit jis (po penkiolikos 
metų pirmą kartą) atvažiuo a 
į Ameriką, ir ne tik Washing- 
tone, bet ir kituose dideliuose 
miestuose, pasakys kalbų, į ku
rias gyvai reaguos Amerikos 
visuomenė. Tad generolo Mac
Arthuro istorija dar nebaigta.

STASSENO ATSAKYMAS

VLIKas specialiu raštu padė
kojo JAV Philadelphijos Uni
versiteto prezidentui H. E. Sta- 
ssenui už tai, kad jis nugirdo 
lietuvių ir kitų SS-gos pavergtų 
tautų šauksmą ir savo autori
tetingoje kalboje š. m. sausio 
mėn. 22 d. jį perdavė visam 
laisvam pasauliui.

Atsakydamas į tai Stassenas, 
savo kovo 12 d. laiške VLIKui 
rašo:

“Nuoširdžiai noriu padėkoti 
už Jūsų vasario 22 d. maionų 
laišką. Kadangi aš tikiu, kad 
Amerikos ateities oolitikos 
klausimas yra didelės re.kšmės, 
tai aš buvau patenkintas atsi
liepimu dėl mano “Round The 
VVorld Report” (Raportu apie 
pasaulį). Labai vertinu Jūsų 
rašto gilias mintis ir Jūsų kil
nius žodžius, širdingiausių lin
kėjimų.”

DIEVAS KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOJE

Iš kun. Stasio Ylos knygos “Žmonės ir Žvėrys 
Dievų Miške”

VIEŠA MALDA
Vieną rytą, kai buvom garaže ir laukėm rytinio pa

tikrinimo, tyliai nuskambėjo maldos žodžiai. Pirmą kar
tą viešai.

...Darbo sunkumus pakelsim su auka ir ryžtumu, 
mielai ir su gera nuotaika. Su Tavimi Viešpatie, ne
bus sunki jokia auka, nepakeliamas joks bandymas. 
Būsim ramūs, kaip rami mūsų tautos dvasia, ir giedri, 
kaip mūsų tautos dangus...

Maldos kalbėtojas buvo baigęs savo žodžius, o drau
gai nesijudino iš vietos, žodžiai, matyt, pataikė į širdis, 
o gal jie patys veržėsi iš širdžių, kaip atbudęs šauksmas 
ištverti, pakelti visa, neprarasti vidinės ramybės ir gied
ros, kaip tas tėvynės dangus, viršum kurio budi Viešpa
ties akis.

Tai buvo pradžia oficialaus religinio mūsų gyve
nimo. Maža pradžia.

— Kalbėkime kasdien!—prisiartinę kai kurie drau
gai sveikino kunigą.—Pasijunti kitas žmogus. Tame gy
vulių garde vėl suplazda dvasia.

Tos dienos vakarą, kai draugai, sugulę lovose, dar 
kalbėjosi, mūsų sekretorius Narakas atsisėdo lovoje ir 
tarė:

— Draugai, sukalbėkime maldą!
Visi atsisėdo, kaip šešėliai pasilenkė į priekį. Iš už

pakalio nuo viel ųtvoros žibėjo lempos, ir jų šviesa krito 
pro mažą langą ant mūsų nugarų.

Viešpatie, teik ramybės mūsų dvasiai, pavargu
siai ir iškankintai. Atleisk mūsų dvejones ir nevilties 
atodūsius. Mes tikime tavo Apvaizda ir priimame 
bandymus už savo gyvenimo nuodėmes, už tėvynės ir 
artimųjų gerovę. Laimink, Viešpatie, mūsų sergančius 
draugus, duok jiems tvirtybės, o tiems, kurie atsiskyrė 
nuo mūsų baisioj mirty, suteik amžiną atilsį. Viešpa
tie, tau pavedame visus tėvynėje likusius artimuosius 
ir kovos draugus. Tegu ramybė ir palaiminimas ateina 
į jų širdis. Tėve mūsų...

Pusbalsis choras atsakė “Kasdienės mūsų duonos”... 
Kalbos nutilo. Kiekvienas grįžo į save. Gal sugalvojo 

dar apie saviškius ir taip persikėlė į svajų pasaulį.
Niekas nesakė po maldos nutilti — tai įvyko savai

me. Ir taip lyg taisyklė paskutinis mūsų kalbų žodis kas 
vakaras buvo skirtas Dievui Kas rytas — jis buvo pas
kutinysis, prieš išsiskirstant prie darbų.

Pradėti šią maldų praktiką, prisimenu, nebuvo 
lengva. Kunigą visad lydi jausmas—neatstumti tų, ku
rie kitaip galvoja. Vieša malda kai kam galėjo nepatikti. 
Spėjau, kad mūsų tarpe tokių turėjo būti, bent seniau, 
kai jie dar buvo laisvėje. Ar čia jie bus spėję pasikeisti? 

Vietoj ramybės ir palai
mos, gali juos tik sudrum
sti. Yra gi žmonių, kurie 
dar šiaip taip pakenčia ty
lią, asmenišką maldą, bet 
vengia viešo Dievo garbi
nimo. Reikėjo tat pasi
rinkti tokį būdą, kad mūsų 
maldos neštų Dievo palai
mos visiems.

Tuo tarpu buvo pada
rytas pirmas bandymas, 
su virpančia širdim tyliai 
meldžiant Dievą laiminti

....... ... * šią pradžią. Ir atsimenu,Kacete laik\-foms mišioms , . _.,x ., _ .kaip šilta pasidarė smilki- vartota patena , . , x._.niuose, kai buvo patirta 
gražių atsiliepimų ir rasta pritarimas. Vadinas, kunigas 
jiems neprimetė: tik patenkino jų pačių dvasios alkį. Nei 
vieno asmeninė laisvė negalėjo būti pažeista, o tai kaip 
tik atrodė svarbiausia. Didesnės Dievui garbės negali 
būt, kaip šita laisvu noru Jam siunčiama malda. Vienin
telė dieviška laisvė šiuose nelaisvės namuose turėjo būt 
labiausiai pagerbta...

PIRMOSIOS MIŠIOS
Perkelti į garbės kalinių bloką, mudu su Lipniūnu 

sukome galvas, kaip atsilaikyti mišias. Neturėjome nei 
vyno, nei ostijų, nei kitų mišioms laikyti priemonių. Ti
kėjomės tačiau visa kita surast, jei tik būtų vyno ir ne
raugintos duonos.

• • •

rožančių*Kacete pagamintas

Ir štai vieną dieną, man bedirbant SS bibliotekoj, 
ateina pažįstamoji patalpų valytoja lenkė ir pasigiria 
gavusi siuntinėlyje razinkų.

— Puikus dalykas!—pakilau iš džiaugsmo net nuo 
kėdės.

Lenke suprato, kad razinkas aš mėgstu valgyti ir 
pažadėjo kitą dieną man jų atnešti.

— Turėsime vyno!—parėjęs į bloką pasigyriau Lip- 
niūnui. Jis vis dar dirbo pašte ir savu keliu mezgė ryšius 
su lenkais, tikėdamasis per juos ką nors gauti.

Mūsų svajone laikyti mišias darėsi realesnė. Dvi 
dienas prieš Sekmines užraugėme gautąsias razinkas. 
Reikėjo dar gauti neraugintos duonos arba pyrago, ta
čiau niekur jo neradom. Tuo tarpu Dr. Kučas užtiko pas 
rakandų kameros kapą vokietį Ottą manų kruopų. Kitos 
išeities nebuvo—reikėjo iš jų daryti paplotėlį ostijos vie
toje. Nežinau, kodėl mudviem tada neatėjo į galvą, kad 
manai nėra iš kviečių ir pagal Bažnyčios nuostatus mi
šioms laikyti netinka. Jūrų inžinierius, buvęs laivo “An
tanas Smetona” kapitonas Adolfas Darginavičius pasiė
mė iškepti paplotėlį ir tai jis padarė ant paprasto špi- 
žinio mūsų pečiuko viršaus, pirma gražiai nuvalęs. 
Trūko dar taurės. Juozas Valentą kažkur buvo gavęs 
mažą sidabrinį indelį ir jį vartojo muilui, skusdamasis 
barzdą. Paprašėm jį duoti mums ir pasakėm kuriam rei
kalui. Mišiolėlį iš savo kapo Gajkowskio parnešė Mikas 
Pečeliūnas, prigrasydamas žiūrėti, kad kas svetimas jo 
nepastebėtų.

Sekminių rytą, birželio 
13 dieną, atsikėlėme prie
blandoje. Visa stovykla 
dar miegojo. Visur buvo 
tylu ir ramu. Apsaugai 
užsidangstėme paklodėmis 
langus. Į dienines patalpas 
susinešėme suolelius, sudė
jom ant jų manų paplotėlį, 
Valentos taurelę, paprastą 
arbatos lėkštelę patenos 
vieton, Gaijkowskio mi
šiolėlį, užžiebėm žvakigalį, 
gautą iš minėtojo Otto, ir 
pradėjom.

Kun. A- Lipniūnas, p< 
išėjimo iš kaceto greii 

miręs.

Buvom sutarę, kad Lipniūnas 
mišias laikys, o aš pasakysiu ke
letą žodžių. Dr. Kučas ir adv. 
Kriaučiūnas pasisiūlė patarnau
ti. Lipniūnas kaip buvęs, — su 
klumpėmis, su dryžuotu kalinio 
apdaru,—taip ir pradėjo pamal
das.

Įspūdis buvo neapsakomas. 
Netilpo galvoj, kad štai mel
džiamės kartu su laisvėje esan
čiais, ir čia mūsų tarpan atsi- 
kviečiame eucharistinį Dievą. 
Kambary — mirtina tyla. At
rodė, draugai nedrįso kvėpuoti.

Tik juntamai kiekvienas šluostėsi ašaras, riedančias 
skruostais. Gyvenime galima užmiršti viską, bet šių 
įspūdžių — niekados, nors jų apibudinti nėra įmanoma.

Į pamaldas atėjo net vos galį iš lovų pakilti ligo
niai. Prilaikomi draugų, jie visą laiką prasėdėjo ant suo
lelių. Vienintelis mūsų tarpe evangelikas — Jonas Šer
nas buvo taip pat su mumis. Trūko tik keturių katali
kų — Bredikio, Butkaus, Kiškio ir Sruogos. Jie pasiliko 
lovose, nors iš vakaro žinojo, kas bus. Pastebėję pakilu
sias mūsų nuotaikas po pamaldų, jie jautėsi kiek nejau
kiai. Su jais apie tai mes nekalbėjom, lyg būtume nepa
stebėję jų išsiskyrimo.

Tą dieną gyvenome kitu gyvenimu, rodos, palengvė
jusių. Saulės buvo daug, ir ji mums atrodė tokia pat 
kaip Tėvynėje.

Kun. prof. Stasys Y'la, šių atsiminimų autorius. 
1943 m. kovo mėn. nacių buvo areštuotas ir išvežtas į 
Stutthofo koncentracijos stovyklą, kurioje išbuvo iki 
1945 m., kol atėjo Raudonoji Armija. Savo atsiminimus, 
iš tų sunkių ir tragiškų dienų jau atidavė spaudai, juos 
pavadinęs “Žmonės ir žvėrys dievų miške.” Leidžia Ne
kalto Prasidėjimo Seserys Putname, Conn. Knyga turės 
apie 500 puslapių, iliustruota piešiniais ir originalinėrtiis 
Stutthofo kaceto nuotraukomis, šie prisiminimai pasi
žymi aukšta stiliaus kultūra, giliais dramatiniais, psicho- 
ligiškai išvystytais pergyvenimais, religine nuotaika.
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Varžybos Kremliuje
Erodo jau tikras dalykas, 

kad apie gegužės pabaigą arba 
birželio pradžią įvyks devynio
liktasis Sovietų Sąjungoj ko
munistų partijos kongresas.

šio kongreso pasaulis laukia 
susidomėjęs. Žinoma, ne todėl, 
kad tas kongresas galėtų pats 
ką nors nutarti — jo “nutari
mai” iš anksto jau būna pa
ruošti ir nutarti organizacinio 
niuro. Bet visi turi prieš akis 
laktą, kad Kremliaus viešpa
čiai partijos kongresą sušaukia 
paprastai tuomet, kai yra ką 
nors ypatingesnio suplanavę ir 
nutarę — tam reikia visuome
nės akyse “visų Sovietų Sąjun
gos dirbančiųjų pritarimo.”

Paskutinysis aštuonioliktasis 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos kongresas įvyko 1939 
m. Tuomet buvo nusodintas 
nuo savo sosto užs. reik, ko
misaras Litvinovas, kuris buvo 
kolektyvinio saugumo ir sąjun
gos su Vakarais prieš Hitlerį 
šalininkas. Vietoj jo buvo pa
statytas Molotovas, kuris suda
rė paktą su Hitleriu.

Taip pat ir karas su Suomi
ja buvo kongreso nutartas ar 
bent aprobuotas. O dar gal 
reikšmingesnis dalykas buvo 
šia proga priimta partijos re
forma, kuri Politbiūro narius 
įgalino pasidaryti tikrais dik
tatoriais.

Nuo 1939 m. kongreso pra
sidėjo ir ministerijų reorgani
zacija, sujungiant po 5-10 mi
nisterijų į vieną sekciją, kurių 
kiekvienos priešaky buvo pas- 
tatytojas vienas Politbiūro na
rių. Pav.. Berija gavo savo ži
nion “valstybės saugumo ir ži
nių” sekciją, kuri apėmė vi-

arba bent iš savo vietų buvo 
pašalinti jo pasekėjai.

Ždanovo poziciją partijos 
centro komitete užėmė Malen- 
kovas, kurį iš tos pozicijos 
prieš porą metų Ždanovas bu
vo išstūmęs už labai smarkų 
Vakarų puolimą. Dabar jis iš
valė centro komitetą savaip, ir 
vietoj Ždanovo pasekėjų atsi
stojo jo draugai. Ypač daug 
galios įgijo partijos propogan- 
dos šefas ir kominformo nau- 
jasis*sekretorius Suslovas. Taip 
Malenkovas, nors jis nebuvo 
tiek visko į savo rankas suė
męs, vis dėlto pasidarė pirmas 
po Stalino, nors labai nepopu
liarus — jo tiek pat neapkentė 
visi, kiek ir bijojo. Bijojo tos 
krypties, kuria jis suko Sovie
tų užsienio politiką. Tai buvo 
kaip tik nuolat didėjančio į- 
tempimo tarp Sovietų ir Vaka- 
iu laiku. Molotovas, kuris Ma- 
lenkovui buvo nepakankamai 
griežtas, išlėkė iš savo vietos ir 
nuo blogesnių pasekmių jį ap
saugojo tik tai, kad jis buvo 
vienas artimiausių Stalino 
draugų.

Partijos kongresą sušaukti 
Malenkovas delsė kaip ir anks
čiau Ždanovas. 1949 m. buvo 
jis atidėtas tariamai dėl to, 
kad partijos reformą reikėję 
dar. kartą reviduoti. Bet iš tik
ro Malenkovas dar norėjo sa
vaip pasitvarkyti Politbiure. Ir 
atsitiko dar nebuvęs dalykas — 
be partijos kongreso Politbiu- 
ro narys ir senas Stalino drau
gas Vosnesenskis buvo iš savo 
vietos pašalintas. Dar po metų 
Malenkovas panaikino Politbiu- 
ro sekcijas, kas jo narių galią

visai pakirto. Vietoj tų sekcijų 
jis sukūrė “Partijos centrinę 
valdybą." nuo jo paties, priklau
sančią. Taip kiti nariai tik ap
linkiniais keliais galėjo paveik
ti Malenkovą.

Bet čia įsikišo Stalinas ir 
paliepė 1951 m. pavasarį su
šaukti partijos kongresą. Ma- 
lenkovo reformos tiek apkarpė 
kitų Politbiūro narių galią, kad 
apie Politbiūro valdymą jau 
beveik nė kalbėti netenka — 
valdo Malenkovas. Štai forma
liai ir tariamai reikią dabar su
žinoti, ar tos reformos atitinka 
partijos valią. Bet iš tikro rei
kia "partijos valią”, o per ją 
ir “visų dirbančiųjų valią” pri
lipinti tam, ką Stalinas yra nu
taręs. Juk be “pasiruošimo” 
kongresas neįvyks. Tuo jau pa
sirūpins centro komiteto orga
nizacinis biuras, o jo pirminin
ku — yra Stalinas. Jis tad ir 
pasinaudos kongresu atsikraty
ti tų, kurie jam neparankūs, ne 
tai linijai rodo palankumo, ku
rią jis nusprendęs dabar vesti.

Visi tad laukia, kas šiuo at
veju bus nušluotas. Jei Malen
kovas išsilaikys, iš to bus gali
ma spręsti, kad Sovietai eina 
karo kryptimi. Jei Molotovas 
bus iškištas vėl į priekį, tai ga
lės būti ženklas, kad suktasis 
Kremliaus gruzinas šiuo metu 
linkęs truputį įtempimą mažin
ti. Bet vienu dalyku dauguma 
stebėtojų yra neabejodami įsi
tikinę, kad prieš kongresą už
sienio politikoj Stalinas jokio 
lemiamo žygio nepadarys. Tam 
žygiui jis pirmiau pasirūpins 
kongreso proga “dirbančiųjų 
valios” štampą: K. Z.

daus reikalų ministeriją, vals
tybės saugumą ir eilę kitų. Dar 
galingesnis pasidarė Ždanovas, 
kuris, būdamas Politbiūro na
rys, partijos centro komiteto 
sekretorius ir Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo pirmininkas, 
savo rankose turėjo visą kraš
to administraciją ir partijos 
kontrolę. Galingesnis už jį bu
vo tik Stalinas.

Pagal partijos statutą, jos 
kongresai turi įvykti rečiausiai 
kas ketveri metai. 1939 m. 
naują kongresą buvo numatyta 
sušaukti 1942 m. Bet tuomet, 
dėl karo, kongresas neįvyko.
1946 m. karas buvo pasibaigęs, 
bet vyko “atstatymo” darbas 
ir dar buvo nebaigta 1939 m. 
numatyta partijos reforma.
1947 m. taip pat kongresas ne
įvyko — “Pravda” aiškino, kad 
dėl užsienio politikos sumetimų 
negalima esą rizikuoti leistis į 
išsikalbėjimus. 1948 m. Tito at
kritimas vėl buvo nepalanki ap
linkybė. ždanovas aiškino, kad 
reikią “liaudies demokratijose” 
išsaugoti partijos autoritetą. 
Bet jis buvo šios “herezijos” 
sukrėstas, ir to kaltininkas 
ždanovas po dviejų mėnesių 
mirė. Dar jo lavonui vos spė
jus atšalti, visoj Rusijoj mirė

M. BIRŽIŠKA

LIETUOS LENKIJOS SANTYKIAI 
AMŽIŲ BĖGYJE

(Tęsinys)

1920 m. gegužės 15 d. Kau
ne susirinkus Lietuvos Steigia
majam Seimui ir patvirtinus 
Lietuvos Tarybos prieš dvejis 
metus paskelbtą, vienos po ki
tos Vakarų valstybių pripažįs
tamą Lietuvos nepriklausomy
bę, Seimo darbuose negalėjo 
dalyvauti atskirti demarkaci
jos linija Vilniaus krašto gy
ventojai, bet lietuviai iš ten 
siuntė delegaciją su tautinio 
lietuvių atgijimo patriarchu dr. 
J. Basanavičium priekyje Sei
mą pasveikinti ir pareikšti Vil
niaus lietuvių ištikimybę Lie
tuvos respublikai. Po kelių sa
vaičių prasidėjusios taikos de
rybos tarp Lietuvos ir Mask
vos pasibaigė tų pat metų lie
pos 12 d. Maskvos sutartimi, 
kuria šioji pripažino Lietuvos 
respubliką su Vilniumi. Gardi
nu, Lyda. Ašmena, Seinais, Su
valkais, Augustavu ir kt. Tuo 
metu Maskvos armijos vis la
biau spaudė ir stūmė Pilsuds
kio armijas. Varšuvos vyriau

sybė šaukėsi pagalbos iš San
tarvės valstybių, neprašoma 
pripažino Lietuvą de facto, o 
liepos 14 d., lenkų kariuomenei, 
administracijai ir veikėjams 
besitraukiant nuo priartėjančių 
prie Vilniaus rusų, Vilniaus len
kų įgulos viršininkas pranešė 
Vilniaus lietuvių komitetui ga
vęs Pilsudskio įsakymą atiduo
ti jį Lietuvai. Užimanti lenkų 
kariuomenės be šūvio jai užlei
džiamas plotus, Lietuvos ka
riuomenė buvo prisiartinusi jau 
ir prie Vilniaus, bet keliomis 
valandomis anksčiau už ją ten 
įžengė rusų kariuomenė, trau
kianti per jį Varšuvos linkui.*) 
Kelias savaites greta kits kito 
veikė Vilniuje rusų ir lietuvių 
komendantai, o lietuviškai ru
siškoji komisija derino tarpusa
vio santykius. Lietuvos vy
riausybei atstovavo čia įgalioti
nis, kuris, rugsėjo mėn. rusams 
galutinai užleidus Vilnių lietu
viams, pasiėmė čia visą val
džią. Šiuo metu Vilniaus klau
simas ir Vakaruose buvo laiko
mas jau išspręstas Lietuvos 
naudai, taip jog susitikusiu Spa
konferencijoje Lenkijos ir Lie
tuvos ministeriai Grabskis ir 
Voldemaras, kitų valstybių at
stovų akivaizdoje ne tik pada
vė kits kitam ranką, bet ir pa
sibučiavo. Vilniaus krašto gy
ventojai vis labiau apsiprasda- 
vo su Lietuvos valdymu, prieš 
lietuvius nebekurstomi ir lietu
vių neerzinami tikėjosi teisin
gos valdžios ir ramaus gyve
nimo. Iš Kauno ėmė jau kelties 
į Vilnių valdžios įstaigos, drau
ge ir svetimų kraštų atstovai.

Tačiau šiuo metu karo laimė 
jau buvo atsisukusi nuo rusų ir

•) Daug kur, kaip tai Gar
dine, Suvalkuose ir kitur, gy
ventojai siuntė Lietuvon dele
gacijas prašyti greičiau užimti 
jų miestus.

perėjusi lenkų pusėn. Gen. 
VVeygand’o štabo instruktuoja
mos lenkų armijos atrėmė nuo 
Varšuvos raudonąsias armijas, 
ir šios gavo trauktis į Rytus. 
Dengdamasis pretekstu turįs 
persekioti besitraukiančius ir 
bėgančius rusus ir* apsaugoti 
savo kairįjį sparną, Pilsudskis 
veržėsi į Vilniaus kraštą ir 
stūmė šiaurės linkui užėmusius 
Maskvos sutartimi pietuose 
Lietuvai pripažintą sritį lietu
vių dalinius, lenkų rusų kare 
besilaikančius neutraliai iš pa
salų puldamas lyg priešą, o jo 
kai kurie generolai siūlėsi jam 
net Kauną užimti. Belaikę lie
tuvių ir lenkų ginčą dėl Vil
niaus krašto jau išspręstą Lie
tuvos naudai ir susirūpinę su
laikyti lenkų agresiją, Santar
vininkai privertė Pilsudskį nu
statyti su Lietuva demarkaci
jos liniją, kuria kad ir pietiniai 
Lietuvos miestai, kaip Gardi
nas, Suvalkai arba Seinai laiki
nai buvo likę lenkų okupacijoje, 
bet Vilnius liko lietuvių pusė
je. 1920 m. spalių 7 d. Suval
kuose tarp Pilsudskio ir Lietu
vos vyriausybės sudarant šią 
sutartį teismo salėje, sienoje 
kabėjo Lenkijos Erelis ir Pil
sudskio portretas, ant stalo bu
vo pastatytas kryžius, pasitari
mo eigą stebėjo kariniai San
tarvininkų atstovai, visa tai 
fotografafvo lenkų pašaukti 
fotografavo lenkų pašaukti 
iš Paryžiaus atvyko tam tyčia 
skirtoji pulk. Chardigny pran
cūziškai angliškai itališkai ja
poniškai ispaniškoji karinė mi
sija. Lietuviai dar prieš 5 mė
nesius (gegužės mėn.) žinojo 
apie slaptą Pilsudskio sumany
mą inscenizuoti “vilniečių suki
limą”, jei Vakarų diplomatija 
privers jį užleisti Vilnių Lietu
vai, ir dabar turėjo žinių apie 
Pilsudskio rengimąsi pulti Vil
nių, tad jie mėgino tam už
bėgti už akių, ragindami pa
tenkintą sutarties sudarymu 
misiją tuojau vykti į Vilnių, 
kurią betgi lenkai stengėsi 
technikinėmis kliūtimis kuo il
giau sulaikyti Suvalkuose. Tuo 
tarpu dar prieš savo įgalioti
niams sutartį su lietuviais pasi
rašant Pilsudskis jau buvo šau
kęsis savo generolus, siūlyda
mas pasiversti Vilniaus sukilė
liais. kurių betgi nei vienam 
nesutinkant imties netinkančios 
karininko etikai apgaulės, įsa
kė buvusiam caro kariuomenės 
generolui Želigovskiui pakelti 
maištą prieš savo vadą (Pil
sudskį) ir savo vardu užimti 
Vilnių, pasižadėdamas visu 
kuo, o ypačiai karinėmis pajė
gomis, maištininką paremti. 
Želigovskio vadovavimui pave
damų lenkų divizijų, kuriose 
nežymus nuošimtis tebuvo vil
niečių, o daugumą sudarė Len
kijos gyventojai, karininkams 
buvo pareikšta, jog Vakarų 
spiriama Lenkija buvo privers
ta užleisti Vilnių Lietuvai, tad 
vilniečiai nebegalėsią grįžti na
mo. Tuomet Želigovskis ir jo 
karininkai vilniečiai ir nevilnie- 
čiai paskelbė Pilsudskio nebe
klausysią ir ginklu prasimušią 
sau kelią į Vilnių. Tik ir čia ra
dosi karininkų, nepanorėjusių 
dalyvauti kruvinoje maišto ko
medijoje ir pulti sau broliais 
laikomų lietuvių nei šiųjų per 
amžius garsiosios sostinės. Pil
sudskis pasitenkino maištinin
kų išbraukimu iš lenkų kariuo
menės ir — visokeriopa jiems 
pagalba, o maištą vaidinąs ge
nerolas nužygiavo Vilniaus lin
kui. puldamas kur aptikęs teži
nančius tik Lenkijos su Lietu
va iškilmingai sudarytą suval- 
kinę taiką ir kareivišku savo 
protu nebsusivokiančius, kas 
gi čia pagaliau bevyksta, iš
mėtytus Vilniaus krašte lietu
vių dalinius. Spalių 9 d. Želi
govskis užšoko už akių vyks
tančiai iš Suvalkų pulk. Char

digny misijai ir užėmė Vilnių, 
paskelbė čia Vidurinę Lietuvą 
(Litvvą Srodkovvą), Vilniaus 
kraštui atskirti nuo Vakarinės 
(Nepriklausomos) Lietuvos ir 
gal ateičiai paskelbti Pilsudskio 
atidedamos kokios rytų, gal ir 
pietų Lietuvos (Gudijos), ir 
pasiūlė Nepriklausomos Lietu
vos vyriausybei pripažinti įvy
kusį faktą. Suprantama, šioji 
nesutiko su juo tarties ir reika-
lavo, kad Pilsudskis sudraustų 
savo "maištininką” ir priverstų 
jį grąžinti “Vidurinę Lietuvą” 
Nepriklausomai Lietuvai. Ne
pavykus įvilioti Lietuvos į be
tarpiškas dery bas ir tuo būti 
pripažinta besiderančia šalim, 
Pilsudskio įsakymu Želigovskis 
ryžosi pulti Kauną ii- užimti vi
są Lietuvą, bet lietuviams iš 
anksto sužinojus šį jo sumany
mą, ties Širvintais ir Giedrai
čiais jis gavo iš jų tokią pirtį 
(nežiūrint karinių jo pajėgų 
persvaros ir jo raitelių prasi
veržimo į Lietuvos vidurį), jog 
Varšuva nustojo svajojusi apie 
Nepriklausomosios Lietuvos 
užgrobimą, o lietuvių žygiavi
mas pirmyn tebuvo sustabdy
tas Santarvininkų, kurie ne tik 
stengėsi neprileisti prie tiesio
ginio Lietuvos karo su Lenki
ja, bet ir tikėjosi, kad bus ras
tas taikingas būdas išspręsti šių 
dviejų šalių ginčui dėl Vilniaus 
ir nustatyti taikingiems jų 
dviejų santykiams.

(Bus daugiau)
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WAITT
FUNERAL HOME į

30 EMERSON AVĖ.
Brockton, Mass.

EDVVARD J. WAITT
(VV'aitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Diena ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. !

Tel. Brockton 3368

S. Barasevičius ir Sūnus j

FUNERAL HOME |
254 W. BROADVVAY
South Boston,

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. 

Koplyčia šermenims dykai. 
Tel. SOuth Boston 8-2390 

AVenue 2-2481
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME |

564 EAST BROADVVAY |
South Boston, Mass.

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas | 
Graboriai ir Balsam uoto jai 
Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

D. i i i i i |
A. J. NAMAKSYv t

Real Estate &. Insurance
409 W. BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SO 8-0948

Res. 37 Oriole Street

VVEST RONBURY. MASS. 
Tel. PA—7-1233-VV
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CASPER '
FUNERAL HOME j

187 DORCHESTER STREET
South Boston, Mass.

Joseph W. Casperįi i iii
i

(KASPERAS) 
laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SO 8-1437
SOuth Boston 8-3960

LIETUVIAI LENKIJOJE

Gautomis žiniomis iš Lenki
jos, ten užsilikę lietuviai dau
giausia ūkininkauja. Tuo tarpu 
ūkininkauja savarankiškai. At
rodo. Lenkijos ūkininkų į kol
chozus varyti neskuba. Bet ū- 
kininkavimas esąs labai sun
kus. Trūksta darbo rankų, 
trūksta gyvulių ir padargų, pa
galiau ir nuotaikos nesą. Nie
kas nežino, kaip ilgai galės pa
silikti savo vietose. Kasdien 
laukiama įsakymų palikti ūkį 
ir važiuoti į ten, iš kur atvažia
vo. o gal ir dar toliau į rytus... 
Lenkijos gyventojai smarkiai 
pykstą ant Vakarų, kad pamir
šo juos ir paliko likimui su jais 
žaisti. Susidaro įspūdis, kad 
gyvenimo sąlygos darosi kas
kart sunkesnės, ir žmonės, des
peratiškai nusivylę, laukia ka
ro kaip išganymo.

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 H'ashington St., 
Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo. 
Tel. HA 6-9839

LIEPOS ŽIEDAI
Liepos Žiedų arba
ta gerai nuo persi
šaldymų, ji sutei
kia prakaitavimą 
ir pastipri n i m ą. 
Taipgi sakoma, 
gelbstanti nuo ink

stų (kidneys) ir pūslės ligų 
Liepos Žiedai yra gerai ir 
nuo kosulio paeinančio nuo 
šalčio ir gerklės nesmagumų 
ir užkimimo. Liepos Žiedai, 
pašutinus gerai dėti ant skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų ir vočių. Liepos Žiedai 
turėtų būti visada visų na
muose kaipo naminė gyduolė. 
Liepos Žiedų svaras $2.50 
prisiunčiam į jūsų namus.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass,
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J. REPSHIS, M. D J
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Tel. AV 2-4026

LIETUVIS GYDYTOJAS

495 Colunibia Road 
arti Uphams Corner 

DORCHESTER. MASS.

Ofiso valandos; 2-4 ir 6-8

PARSIDUODA vartoti 3-jų

kambarių rakandai. Naujas 
virtuvės pečius, miegamo kam
bario baldai ir frontrumio. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės: 
James Korshukas, 1426 Co- 
Iumbia Rd. So. 8-5509.

(9-13-17)
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FUNERAL

711 NO. MAIN STREET 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Ijūdotuvių Direktorius 

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

ir

VAITKUS !
FUNERAL HOME|

197 VVEBSTER AVĖ. |
Cambridge, Mass. |

PRANAS KAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsam uoto jas 
(NOTARY PUBLIC) 

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

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6131
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Pristatome Alų ir Tonikų
ties turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

:oniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass.
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERUI SKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

-i-

Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ D R-J OS 
PO GLOBA MOTINOS tVC.

Pirmininke — Eva Markslenė,
825 E. Sth St, So. Boston, Mass 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vice-Plrmininkė—B. Gailiūnl^nė, 

S Wiafleld St, So. Boston, Mass 
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. Sth St, So. Boston, Masa 
Tel So-8-6029.

Finansų Rašt — B. Cūnienė, 
409 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan, Mase. 
Tvarkdarft — M. Matejoškienė, 

866 E. 5th St.. So. Boston, Mass.
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dba nrotokolu oMlziiiikA.

•V. JONO EV. B L. PASALPINC* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Plrmlnlnaas — Viktoras Medonls,
21 Sanger St, So. Boston, Mass 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutls,
684 Sixth St, So. Boston, Mass.

Protokolų Rašt — Kazys Rusteika
206 L St, So. Boston, Mass.

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Strth St, So. Boston. Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St, S. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zslkls,
22 Beethoven St, Roxbury, Maas. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St, So. Boston, Mase
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką
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ILGIMĖS SPINDULIŲ
J. KUZMICK1S

Baisus dokumentas
Kamila Lelivva, kuri su 136 

tautietėmis lenkėmis ir krūva 
palaidžių rusių (vad. šalman) 
buvo tremiama j Kolimą, savo 
atsiminimuose rašo:

—Tema ir laukiančios šalma- 
nės susikūrė ugnį. Joms kelio
nė j Kolimą neturėjo jokios 
reikšmės. Ar čia, ar ten — vis- 
sur yra stovyklos, o kelionė 
tik paįvairina. Nes kas tas gy
venimas? Nuolatinė kova 
kumštimis, norint išvengti sun
kaus darbo arba gauti valgio, 
kad pagaliau ligi soties prival
gius, kad pragyvenus.
— O džiaugsmas? Išdurti akį 

neapkenčiamai kaimynei, nu
plikyti jai veidą, sudraskyti 
ausį, paskandinti peilį kieno 
nors kūne, išmesti iš savęs visą 
pyktį bjauriausiais žodžiais, 
kokius tik žmonių kalba žino.

— MeilėMeilės nėra; yra 
tiktai hormonų veikimas...

Baisūs yra vaizdai, kuriuos 
iš atsiminimų atgamina buvu
sios kalinės plunksna. Kelia jie 
šiurpą, kai įsivaizduoji sužvė
rėjusius prižiūrėtojus ir nupuo
lusius tos nelaimingos tautos 
žmones.

Argi gali būti kas nors šiurk- 
štesnio, kaip vaizdas, kada ru
sė kalinė užpuola kitą tos pa
čios nelaimės auką:

— Staiga kažin kieno baisiai 
kietos rankos atplėšė mane nuo 
sienos, prisispaudė; gavau 
kumštimis į dantis, aukštelnin- 
ka parkritau. Kritau ant durų, 
savo svoriu jas atidariau ir 
kartu su durimis—ant komen
danto.

—- Mane pakėlė. Buvau su
kruvinta, sudraskyta, bet daik
tus turėjau su savimi...

Gyvenimo egzaminai

Katalikas kunigas, ilgą laiką 
slapta dirbęs Ukrainoje, jaus
damas artėjančią mirtį kalėji
me, prašė svetimtautį kalinį:

— Jaučiu, kad pats išeisi gy
vas iš to pragaro... Pasakyk 
visiems, kad tuo metu, kai Uk
rainoje siautė badas, motinos 
valgė savo mirusių kūdikių kū
nus... Slapta išsikasusios val
gė...

Tikrai, gyvenimas ne kartą 
reikalauja žmones laikyti sun
kius egzaminus. Ypačiai tie eg
zaminai sunkūs kalėjime, iš
trėmime, vergijoje. Žmogus, 
susigyvenęs su mintimi, kad jis 
bevertis padaras, kad kiekvie
nas nori jį išnaudoti, — kartais 
nupuola iki minėtų šalmanių, 
kad tik galėtų numalšinti alkį, 
apdengti šąlantį kūną.

Sunkūs egzaminai ir kiek
vienam žmogui. Nelengvi jie 
savoje tėvynėje, sunkūs jie 
svetur. įsitikinęs, kad reikia į- 
tempus visas jėgas kovoti dėl 
savo pragyvenimo, toks žmo
gus tampa savanaudžiu, kieta
širdžiu, užsidariusiu savo 
smulkaus gyvenimo kiaute.

O tačiau tikras džiaugsmas 
nesiduoda apgaunamas ir iš

kraipomas. O tačiau tikroji ar
timo meilė sunyksta, kai jai 
užrišamos akys.

Kaip jie išlaikomi
Pasibaigia darbas fabrike. 

Žmonės galvatrūkčiais skuba 
į namus.

Viduryje minios smulkiais 
žingsniais trepsena jauna mer
gaitė. Nori ko greičiau pa
sprukti iš spūsties ir pereiti į 
kitą gatvės pusę. Žengia pro 
tramvajaus bėgius, ir staiga su
stoja, pradeda sverdėti: jos už
kulnis įsispraudęs į tramvajaus 
bėgio įlinkimą.

Mažai kas atkreipia į ją dė
mesį: visi skuba, visi nori grei
čiau namo pareiti. Staiga išsi
skiria iš būrio jaunas vyras, 
ranka duoda ženklą, kad tram
vajus sustotų, ir ištraukia įstri
gusį batą. Neilgai trukus ši jau
na darbininkė išteka už gera
širdžio jaunuolio.

Kita jauna lietuvių pora pa
siima pas save jaunosios moti
ną. Ji susikalba tik lietuviškai 
ir senatvėje džiaugiasi busimą
ja globa. Tačiau ir žentas, ir 
duktė pradeda jos neapkęsti, 
juokiasi iš jos tariamo naivu
mo ir pradeda terorizuoti.

Pagaliau moteris nepemeša: 
pradeda kalbėti apie įvairius 
pavojus, slapstosi nuo jaunų 
“globėjų”, kurie ją ta proga 
pasiunčia į... psichiatrinę ligo
ninę...

Spinduliai ir šešėliai
Mes nemėgstame šešėlių. Vi

sus džiugina skaistūs spinduliai.
Tačiau saulė neprisikals pro 

juodų debesų uždangą, jei ly
tingą dieną tvirtinsime, jog vis 
dėlto giedra.

Spindulių ir šešėlių esama ir 
žmonių gyvenime. Netrūksta 
nei vienų, nei antrų ir mūsų 
buities keliuose.

KAIP LIETUVOS OKUPANTAI KOVOJA 
SU AMERIKOS BALSU

Jau vasario 15 d. okupuotoje 
Lietuvoje prasidėjo agitacija 
prieš lietuviškąsias Amerikos 
Balso transliacijas. Ji buvo 
perduota per “radijo mazgus” 
ir nukreipta prieš amerikie
čius, kurie norį ramius Lietu
vos gyventojus įtraukti į karą. 
Panašaus turinio agitacija buvo 
pakartota per tuos pačias 
“mazgus” vasario 16 ir 17 d.

Ryšium su šiomis transliaci
jomis komunistų partijos CK 
išleido nurodymus vietiniams 
partijos komitetams, kaip turi 
elgtis naujai besusidarančios 
būklės atveju. Netrukus parti
jos komitetų sekretoriai sušau
kė partinio aktyvo ir agitatorių 
pasitarimus, kuriuose aiškino 
būdus, kaip reiks kovoti su 
“imperialistine agitacija.” Vė
liau buvo suruošta visa eilė 
mitingų darbininkams ir kol- 
chozininkams, kurių metu agi
tatoriai kaltino amerikiečius, 
kad jie norį išprovokuoti karą.

Tėvu Pranciškonų vienuolyne 
Greene, Maine, 

gegužės 4 d. prasideda 
Į NOVENA UŽ MOTINAS, 
i o birželio 8 d. —
k

NOVENA UŽ TĖVUS
Ir gegužės, ir birželio mėnesiais per devynias dienas 

Į už gyvas ir mirusias motinas bei tėvus 7 vai. ryto bus lai- 
Į komos giedotos Mišios, 'o vakare atitinkamos pamaldos. 
Į Kitomis dienomis ta intencija bus laikomos skaitytos Mi- 
Į šios.

Norintieji šiose novenose dalyvauti tegul prisiunčia sa- 
Į vo intencijas ir kasdien jungiasi maldoje.

Stebimės nudvasėjusiais, puo
lusiais žmonėmis, kuriuos su
gniuždė sunkus kalėjimo ar iš
trėmimo gyvenimas. Tačiau 
dar daugiau reiktų stebėtis 
žmonėmis, kurie gyvena nor
malų gyvenimą, o vis dėlto nu
eina iki kraštutinumo savanau
diškumo, kietaširdiškumo ke
liu. Būdinga, kad tokie žmonės 
nepaprastai toli nuo visuome
ninio, kultūrinio darbo.

Ir priešingai, — stebimės 
didvyriškumu karo frontuose, 
partizanų gretose, bet taipgi 
turėtume didžiuotis žmonėmis, 
kurie ir sunkiose sąlygose pa
rodo vertingų pastangų, atlik
dami savo pareigas šeimoje, vi
suomenėje. kovojančios tautos 
dalyje.

Nulūžusi koja

Nedidelis berniukas laksto 
pertraukos metu ir staiga slys
ta. Pradeda skeryčioti ranko
mis, svyruoti, ir pagaliau su 
riksmu griūva.

Bemuikas nulūžta koja.
Ligoninėje gulėdamas, nuo

lat skaito. Niekas nespėja jam 
knygų prigabenti. Išėjęs iš li
goninės, jis sako:

— Nelaimė išmokė atsargu
mo. O laiko veltui neleidau: 
skaičiau knygas.

Šiandien visa mūsų tauta ap
raišiusi. Tai jaučia visi. Net 
svetur nepajėgtume tvirtai sto
vėti ir kai kas net svyruoja.

Tačiau istorija — geriausia 
mokytoja. Iš vienos pusės ji 
moko atsargumo, iš antros — 
duoda progos susimąstyti. Rei
kia atsargumo, neperdedant 
praeities klaidų ir planuojant 
ateities kelius. Reikia susimąs
tyti, kaip tvarkytis, kad mū
suose būtų daugiau šviesių 
spindulių, kad liktume nepa
žeisti svetimų kraštų vandeny
ne.

sugriauti tarybinės Lietuvos 
gyvenimą, atimti nuo motinų 
vaikus, atskirti žmonas nuo vy
rų, o vyrus nuo žmonų ir iš
vežti į vergų stovyklas, kur jie 
bus verčiami dirbti tol, kol jie 
netekę jėgų mirs, kaip musės 
nuo ligų ir bado. Vadinasi, gąs
dino juos tom pariom baiseny
bėm, kurias patys bolševikai 
naudoja ir kurios Sov. Rusijos 
pavergtų tautų žmonės taip ge
rai yra žinomos.

Vasario pradžioje visokių 
rūšių enkavedistams buvo pa
vesta išaiškinti slaptus radijo 
priimtuvus, ypač mažuosius, 
batarėjinius.

Vilniaus milicijos viršininkas 
Šostakovski įsakė konfiskuoti 
parduotuvėse ir dirbtuvėse e- 
sančias radijo priimtuvų dalis: 
lempas, rites, baterijas ir kita.

Gedvilas, okupantų p astaty- 
tasis premjeras, vienoje kalbų, 
kuri buvo perduota ir per “ra
dijo mazgus”, užsienio radiją 
klausančiuosius išvadino sveti
mų valstybių šnipais ir krašto 
išdavikais.

Tai toli gražu ne visos gąs
dinimo ir poveikio priemonės, 
kuriomis siekiama sutrukdyti 
Amerikos Balso transliacijas 
klausyti. Kai kurios bangos 
visiškai nustelbiamos. Daugu
mas gyventojų apie lietuviškas 
Amerikos Balso transliacijas 
patyrė iš skubiai ruošiamų mi
tingų ir agitatorių pasakytų 
kalbų, ir savaime suprantama, 
padarė atitinkamas išvadas.

Ar visos okupantų pavarto
tos priemonės užkerta Ameri
kos Balso transliacijų plitimą 
ir, ar pagriežtintas teroras at
baido žmones jų klausyti, netik
slu būtų aiškinti, nes tai gale-

LIETUVIAI PASAULYJE
• Lietuvių šalpos Draugija 

Paryžiuje išleido savo biulete
nį nr. 1. Jo turinyje: Jean 
Mauclere mirus, Lietuvybės 
klausimas Prancūzijoje, LSD 
Prancūzijoje kronika. BALFo 
kronika ir įvairios žinios.

• Kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, Velykų proga lankė Ita
lijos lietuvių stovyklas.

• Vokietijoje išeinąs anglų 
kalba “ABN Correspondence" 
įsidėjo P. V. Gyčio straipsnį a- 
pie Lietuvą. Straipsnyje pa
vaizduojama Lietuvos strategi
nė padėtis, žiauri okupacija ir 
Lietuvos laisvės viltys.

• Traunsteino stovykla Vo
kietijoje visai likviduota ba
landžio 10 d. Likusieji 300 buvo 
iškelti į Bergstesgadeną.

• Dr. J. Grinius. buvęs 
Traunsteino lietuvių stovyklos 
komiteto pirmininkas, likvida
vus stovyklą, persikėlė gyventi 
į Muencheną.

n

tų tik okupantam patarnauti. 
(Iš “B. L.” Nr. 12. III. 30 d.)

ELTOS ATITAISYMAS

Bostono “Darbininkas" savo 
š. m. kovo mėn. laidoj paskelbė 
žinutę, būk VLIKo ir VT Pir
mininkas M. Krupavičius ser
gąs ir iš einamų pareigų išei
siąs. ELTA atsiklaususi tuo 
reikalu VLIKo Pirmininką ga
vo tokį atsakymą: “Nieks ne
buvo įgaliotas tokią žinią pa
skelbti. Ji atsirado be mano ir 
VLIKo žinios. Jos pasirodymo 
tikslo nesiimu spręsti. Mano 
sveikatą visą mano amžių bu
vo “girždanti". Suprantama, 
kad Hitlerio deportacija į Vo
kietiją ir gėštapo “globa” nuo 
1942 ligi 1943 metų, aštuoneri 
tremties metai ir šešeri VLIKo 
pirmininkavimo metai visiems 
žinomose sąlygose, tos sveika
tos pataisyti negalėjo. Ja nie
kam ir nesigiriu. Tačiau mūsų 
laikais visi, nepaisant savo 
sveikatos būklės, turi stovėti 
tėvynės laisvinimo fronte ir 
vilkti visą fronto naštą. Velku 
ją ir aš ir vilksiu, kol įstengsiu. 
Jei tektų iš savo pozicijos pasi
traukti, faktą oficialiai pa
skelbs ELTA. Kai atsiranda 
reikalas, tą ar kitą mano dar
bą pasiima vienas iš trijų mano 
pavaduotojų. Ir šiuo metu VT 
pirmininko pareigas eina prof. 
Kaminskas."

PRANEŠIMAI - SKELBIMAI

Asmens, klausantieji lietu
viškąsias “Amerikos Balso" 
(Voice of America) radijo 
transliacijas, yra maloniai pra
šomi savo pastabas dėl jų pra
nešti Inform. Tarnybai, adresu: 
ELTA. (14b) PFULLINGEN. 
Goethestr. 16. Germany. Tuo 
pat adresu prašoma siuntinėti 
ir iškarpas vietos laikraščių, 
kuriuose rašoma mums opiai
siais klausimais.

• Belgijos lietuviai susirū
pino lietuvybės išlaikymu. Tuo 
tikslu dažnai susirenka ir dis
kutuoja.

• Belgijoje leidžiamos “Gim
tosios šalies” redagavimą per
ima kun. J. Dėdinas, kuris ilgą 
laiką gulėjo ligoninėje. Kun. J. 
Dėdinas taip pat vadovaus ir 
Belgijos Lietuvių Bendruome
nei.

DARBININKAI TRAUKIASI 
Iš KOMUNISTINES UNIJOS

Ligi šiol Micamold Radio 
Corp. darbininkai, tarp kurių 
yra didelis skaičius ir naujai 
atvykusių tremtinių, ligi šiol 
priklausė komunistų įtakoj e- 
sančiai United Electrical uni
jai. Bet pastaruoju laiku dar
bininkų tarpe vis didėja nepa
sitenkinimas komunistine uni
jos kryptimi, ir didelė darbinin
kų dalis šiomis dienomis perei
na į IUE-CIO.

Darbininkų nuotaikai didelės 
įtakos padarė ir įmonėje dir
bančių tremtinių pasakojimai, 
kaip iš tikro išrodo gyvenimas 
komunistų valdomuose kraš
tuose.

r

I) A R B O A T L Y G I N I M A S

T. KLEMENSAS ŽALALIS

Jau buvo rašyta, kad darbas be asmeninio atžvilgio yra ir 
reikalingas, tai yra, kad jis yra daugumai pragy venimo šaltinis. 
Tad. jei žmogus dirba ir aukoja savo jėgas kitų naudai, yra tei
singa, kad gautų užmokestį, iš kurio galėtų pragy venti. Bet koks 
turi būti atlyginimo dydis? Tai opus nūdieninis klausimas. Leono 
XIII laikais jis irgi buvo svarbus, ypatingai, kai liberalų mintis 
buvo atlyginti tik už atliktą darbą. Prieš tokią mintį enc. "Re
rum Novarum” aiškiai pasisako m ją pasmerkia. Krikščioniškoji 
darbo pažiūra yra visai kitokia. Darbas yra garbingas, nes jis 
yra pragyvenimo šaltinis. Čia glūdi jo kilnumas. Nesvarbu, kokį 
darbą kas atlieka, kiekvienas turi teisę gauti tokį atlyginimą, 
koks yra reikalingas savęs ir šeimos išlaikymui. Nuo sios teisės 
darbininkas negali net atsisakyti sava valia. Darbo sutartyje 
taip vadinamas absoliutus atlyginimas yra visada numatomas, 
nors žodžiais ir nebūtų tai išreikšta. Reiškia, kad darbininkas 
dirbdamas savaime jau turi gauti pragyvenimui tinkamą atly
ginimą.

Po Leono XIII enciklikos atsirado nesutikimų sociologų tar
pe, nes vieni tvirtino, kad šis absoliutus atlyginimas turi išmai
tinti darbininką, o kiti manė priešingai: kad darbininkas iš to
kio atlyginimo galėtų gyventi tarytum didžturtis, t. y. net pra

bangoje. Vidurio kelias visada yra geriausias. Todėl Pijus XI iš
ryškino Leono XIII mintį. Jis nurodė, jog atlyginimas turi būti 
tokio dydžio, kad pakaktų padoriai gyvenančiam darbininkui ir 
jo šeimai.

Nūdien, galima sakyti, šitoks atlyginimas didelės dalies yra 
jau gaunamas. Darbininkas gauna už darbą, šeimyninį priedą ir 
yra apdraustas. Bet dar ne visur yra įgyvendintas Pijaus XII 
teisingas reikalavimas, t. y., kad darbininkas iš atlvginimo dar 
galėtų šį tą susitaupyti nuosavybės, nors ir mažos, įsigyjimui. Be 
to, kad įmonė duotų specialų priedą tiems, kurie turi gabesnius 

vaikus, kad jie galėtų pasiekti aukštesnio mokslo.
Prie teisingo atlyginimo darbininkui dar priklauso ir dalis 

įmonės metinio pelno. Juk jis aukoja savo jėgas, savo sumanu
mą, iš ko įmonė turi nemažą pelną. Be šio darbo ji tiek nepelny
tų, jei kapitalą laikytų bankuose. Tai teisingumo reikalavimas. 
O jei žvelgsime iš naudingumo pusės, toks atlyginimas neatneša 
įmonei jokios skriaudos, priešingai, tik naudą. Juk jei fabrikas 
ar įmonė metų gale tam tikrą dalį pelno proporcingai išdalintų 

darbininkams, šie jaustųsi iš dalies lyg šeimininkai. Šiuo atveju 
jie darbą atliktų sąžiningiau, nes žinotų, kad, gavus daugiau pel
no, jie gaus daugiau pajamų metų gale.

Iki šiol buvo kalbėta tik apie absoliutų atlyginimą. Yra taip 
pat ir reliatyvus atlyginimas, neatsižvelgiant, koks yra absoliu
tus, nuo kurio, kaip minėjome, nė vienas negali atsisakyti. Re
liatyvus atlyginimas priklauso nuo atlikto darbo kiekio. Tad, jei 
darbininkas daugiau dirba, ar atlieka sunkesnį bei pavojinges
ni darbą, jis turi teisę gauti daugiau, nors tas daugiau nėra būti- 
Has pragyvenimui. Pavyzdžiui, jei du darbininkai dirba vienodą 
paprastą darbą, jie turėtų gauti nevienodai, jei vienas yra šei
mos tėvas. Viengungis gaus teisingą užmokestį, o šeimos tėvas 
pne šio gaus ir šeimos priedą. Bet, jei viengungis dirbtų kitokį 
sunkesnį darbą, gali gauti ir priedą, kaip reliatyvinį atlyginimą. 
Šiuo atveju, savaitės gale abu parsineš maždaug vienodą sumą, 
nors nevienodą darbą dirbo. Skirtumas tik tas, kad šeimos tėvas 
turės viską išleisti pragyvenimui, o viengungis dalį pasidės san
taupoms. šios santaupos kaip tik yra jam didesnis atlyginimas už 
sunkesnį darbą ar ilgesnį valandų skaičių
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Susijungus “Darbininkui”, “Amerikai” ir “Lietuvių Žinons”, 
jų visų vietoje nuo šiol eis naujas DARBININKAS du kartu sa
vaitėje ir bus siuntinėjamas visiems buvusiems “Amerikos”, “Lie
tuvių žinių” ir “Darbininko” skaitytojams.

“Darbininko ’ metinė prenumerata — 5 dol. Naujas redakci-

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

“ AMERIKOS BALSAS” 
KEIČLA BANGAS

“Amerikos Balsas” savo pra
eitos savaitės lietuviškoje prog
ramoje pranešė, kad nuo balan
džio 15 d. pakeičia savo ban
gas šiokia tvarka: devynioliktą 
valandą: 13 metrų. 16, 19, 25, 
31, 41, 48, 49 ir vidutinio ilgio 
— 251 m. banga: per BBC sto
tis: 19,25 ir 30 m. bangos; pu
sę antros: 48 ir 49 metrų; trys 
penkiolika: 48, 49 ir 251 m.; 
pusę keturių: 48 ir 49 m.; sep
tynios penkiolika: 25, 31, 41, 
48, 49 ir 251 m.; pusę astuonių: 
25, 31, 41, 48 ir 49 m. bangos.

Taip pat praeitos savaitės 
programoje “Amerikos Balsas” 
kvietė klausytojus pasisakyti 
dėl programos turinio ir patari
mus, pageidavimus jiems pa
siųsti raštu.

“Amerikos Balsas” išleido 16 
pusi, iliustruotą knygelę, kurią 
siuntinėja visiems nemokamai. 
Joje yra lietuvių kalba nurody
mai apie Lietuvai siunčiamų 
programų laiką ir bangas. No
rintieji šią knygelę gauti, pra
šomi rašyti lietuviškai ar ang
liškai šiuo adresu: VOICE OF 
AMERICA, New York 19, N. 
Y.; kartu pastebėkite, kuria iš 
šių kalbų: anglų, vokiečių, 
prancūzų, italų ar ispanų kny
gelė pageidaujama.

Amerikoje lietuviškoji “A- 
merikos Balso” programa ge
riausiai girdima ne iš New 
Yorko, bet iš Tanžyro. iš Afri
kos. iš kur ji pertransliuojama 
Lietuvai.

PADĖKA

Visiems, pareiškusiems man 
užuojautą dėl mano tėvelio 
mirties, širdingai dėkoju.

Kun. V. Karalevičius

“AMERIKAI” AUKOJO

Gaidamauskas. M. Mrs.,
Brooklyn. N. Y. 82.00

Juška, Antanas,
Brooklyn, N. Y. 1.00

Antanaitis. A.
Rocky Point. N. Y. 1.00

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

Kalna: Amarlkoje $3.00: kitur—$3.9fl 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTE, P. O. Box 22,
Montello Station, Brockton 68. Mass.

MOTERIMS NAUJIENA!
Atspausdinta naujausia virimo 

knyga “Taupioji virėja’*. Knygoje 
daug žinių, kaip maistą pasirinkti ir 
kaip virti ir kepti. Yra platus sky
rius, kaip pagaminti ir papuošti 
įvairius užkandžius.

Įdomūs skyriai apie sriubas, mė
sos ir pasninko valgių gaminimą. O 
kepimo skyriuje galėsit rasti labai 
naujų, niekur nematytų ir neragau
tų pyragų ir keikų.

Knygoje yra 300 įvairių valgių 
receptų ir daug naudingų patarimų 
namų šeimininkėms. Kaina $2.00.

Galite gauti “Eglutės” administracijoje. P. O. Box 22, 
Brockton 68. Mass. arba “Darbininke". 366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

.jos ir administracijos adresas: 417 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
Visais redakcijos bei administracijos buvusių “Amerikos”, “Lietu
vių Žinių” ir “Darbininko” reikalais prašome kreiptis šiuo nauju
adresu.

Visi gerb. skaitytojai yra prašomi nepamiršti atnaujinti pre
numeratos bei atsilyginti, jei kas dar būtų skolingas.

PITTSBURGH, PA.
Kiti valdybos nariai — vice-VYČIAI UŽKARIAVO 

PITTSBURGHĄ

Gerokai apsnūdusioje Pitts- 
burgho kolonijoje paskutiniu 
laiku smarkiau sukruto vyčiai. 
Čia yra net dvi kuopos ir vei
kia apskrities valdyba, kuriai 
vadovauja neseniai išrinktas 
nauja pirm. Vincas Kolyčius, 
Pittsburgho vyčiai savo dėme
sį yra nukreipę j savo radijo 
programą, kuri dabar trans
liuojama iš WL0A radijo sto
ties Braddocke (banga 1550) 
kiekvieną sekmadienį nuo 1:30 
iki 2:00 vai. popiet. Tai bene 
vienintelė vyčių radijo progra
ma visoj plačiojoj Amerikoj.

Programos palaikymui ir pir
mųjų programos metimų su
kaktuvių proga balandžio 15 d. 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje South Side įvyko didžiulis 
banketas, sutraukę gausią mi
nią svečių. Pagrindinę kalbą 
banketo metu pasakė specia
liai iš Maspetho atvykęs pre
latas Jonas Balkūnas. Savo 
atvykimu banketą pagerbė vy
čių garbės narys prof. Dr. K. 
Pakštas, ALRK Federacijos 
centro valdybos narys (taip pat 
vyčių garbės narys) inž. Ant. 
Mažeika, aplinkinių parapijų 
lietuviai kunigai ir kt.

Banketą reikia laikyti tikrai 
pasisekusiu. Tai daugiausiai 
Lietuvos reikalų komisijos 
pirm. Elenos Girdytės ir pirm. 
V. Kolyčiaus nenuilstamo dar
bo dėka (plačiau apie patį ban
ketą ir vyčių gražią veiklą ap
skritai malonūs sakitytojai bus 
painformuoti vėliau).

DĖL ŠVIESESNĖS EUROPOS 
ATEITIES

Pittsburghe jau kuris laikas 
aktyviai veikia Vidurio Euro
pos Federacijos klubas (Middle 
European Federal Club). Jo 
tisklas — rengti dirvą būsi
majai Vidurio Europos Federa
cijai. Klube šiuo metu atsto
vaujamos šios tautybės: estai, 
latviai, lietuviai, ukrainiečiai, 
vengrai, lenkai, slovakai ir slo
vėnai. Jam pirmininkauja jo į- 
steigėjas prof. Dr. K. Pakštas.
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pirm. prof. Barsody (vengras), 
sekr. prof. Zebot (slovėnas), 
ižd. adv. Lucky (ukrainietis). 
Klubas pasėdžiauja kas antrą 
pirmadienį, sąvo posėdžiuose 
svarstydamas aktualiuosius su 
Vidurio Europa susijusius da
barties ir ateities klausimus. 
Pirmaisiais savo veiklos uždavi
niais klubas laiko panašių sky
rių suorganizavimą kiekvie
nam didesniam JAV ir Kana
dos mieste ir Vidurio Europos 
kongreso sušaukimą.

Skyrių organizavimas jau 
pamažu juda. Prof. Pakšto pa
stangomis atrodo panašūs klu
bai tuoj susikurs Čikagoj ir 
Montrealy. Gi kongresas nu
matomas ruošti šių metų rude
nį. Jam jau dabar po truputį 
ruošiamasi.

40 V AL ATLAIDAI

Lietuvių parapijose labai gy
vas ir religinis gyvenimas. Tai 
rodo neseniai šv. Vincento pa
rapijoj įvykę 40 vai. atlaidai, 
kurių metu daugelis žmonių 
gausiai naudojosi dvasinėmis 
malonėmis. Praėjusį šeštadienį, 
sekmadienį ir pirmadienį toki 
pat atlaidai buvo North Side 
lietuvių parapijoj, kuriuose 
taip pat labai aktyviai dalyva
vo gausūs būriai lietuvių. Lie
tuvių kalba pamokslus abiejuo
se atlaiduose sakė kun. A. Su- 
šinskas.

MINĖS 50 M. SUKAKTĮ

Homesteade veikianti šv. Pet
ro ir Povilo parapija (klebo
nas kun. E. Vasiliauskas) šių 
metų rudenį švenčia savo auk
sinį jubiliejų. Tai iškilmingai 
sukakčiai paminėti jau dabar 
aktyviai rengiamasi. Paruošia
majam darbui vadovauti bend
rame parapijos susirinkime iš
rinkta 16 asmenų komisija. Jai 
pirmininkauja vienas iš akty
viausių Pittsburgho lietuvių 
Jonas Grėbliūnas. Reikia ma
nyti, jog sukakties minėjimas iš 
tikrųjų bus iškilmingas ir gra
žus.

KEISTA PILIEČIŲ’ KLUBO 
“POLITIKA”

South Side veikia didelis ir 
turtingas Lietuvių Piliečių klu
bas, senųjų lietuvių patriotų į- 
kurtas lietuviams burti ir lie
tuvybei palaikyti. Gražių tiks
lų skatinami, lietuviai jį rėmė 
ir dabar teberemia. Paprasta 
kalba šnekant, visą biznį klu
bas daro tik iš lietuvių. Tačiau 
paskutiniu laiku klubas pradėjo 
varyti keistą “politiką.” Turė
damas savo ižde bent keliasde
šimtis tūkstančių dolerių (lie
tuvių suneštų), klubas visiškai 
nekreipia dėmesio į lietuviškuo
sius reikalus. Pvz., vasario 16- 
sios proga klubas pavergtai ir 
žudomai lietuvių tautai laisvinti 
paaukojo tik dešimt dolerių. 
Panašiai jis pasielgė ir Pitts-

CLEVELAND. OHIO
Tolesnė kova už Lietuvos 

laisvę

Sekmadienį, balandžio 8 d., 
lietuvių salėje įvykusiame Lie
tuvių Tremtinių Draugijos su
sirinkime naujai išrinkta val
dyba pateikė draugijos ateities 
darbo planus, šiuo reikalu iš
samų ir gerai parengtą praneši
mą padarė valdybos pirminin
kas P. Stravinskas. Draugijai 
visų pirma rūpės, — kalbėjo 
jis. — suburti visus tremtinius 
ir juos įtraukti į tautos laisvės 
kovą. Taip pat bus organizuo
jamas ir visų tautų antikomu
nistinis frontas, rengiamasi 
prie skelbimo boikoto komu
nistams ir jų simpatikams. 
Ryškinant lietuvių tautą išti
kusią tragediją, aktyviai bus 
remiamas genocido parodos 
rengimas, organizuojamas bir
želio deportacijų minėjimas ir 
kt. Siekdama ugdyti jaunosios 
lietuvių kartos tautinį sąmo
ningumą, draugija rems šeš
tadieninę lietuvių mokyklą ir 
lietuvių kalbos pamokas šv. 
Jurgio parapijos mokyklpje. 
Tautiniam solidarumui ir'vie
nybei stiprinti rengs sąlygas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei Amerikoje gimti, o vietoje 
suruoš tautinio solidarumo pik
niką ir šventę. Draugijai taip 
pat rūpės organizuoti paramą 
Europoje likusiems tautie
čiams, todėl ji stengsis kurti a- 
titinkamas tradicijas, kad dau
giau turįs lietuvis tam tikromis 
progomis auka pirsimintų ir sa
vo vargstantį brolį. Nors dabar 
ir nesą labai aktualu, bet bū
sią padedama įsikurti ir naujai 
atvykstantiems. atgaivinant 
darbų ir butų registraciją.

Tai dideli uždaviniai, —kai
bėjo toliau pirmininkas, — to
dėl į jų vykdymą būsią trau
kiami visi nariai. Kiekvienas 
turėsime atlikti savo tautinę 
pareigą, nes, pasak J. Girniaus, 
plikas savo gyvybių išsaugoji- 

burgho vyčių atžvilgiu, kurie 
prašė skelbimu paremti lietu
vių radijo programą. Klubas 
vyčiams nedavė nė cento, kai 
tuo tarpu tame pačiame susi
rinkime nubalsavo 10 dol. pa
aukoti Salvation Army organi
zacijai. Reiškia tarptautinės ar 
svetimtaučių organizacijos klu
bui yra brangesnės, negu sa
vos, lietuviškos. Klubo nariai 
turėtų pagaliau pakelti savo 
balsą prieš “bosus”, kuriems 
daugiau rūpi pinigų gavimas iš 
lietuvių: negu lietuvių kultūri
nio veikimo rėmimas. Daugelis 
pittsburghiečių tokia klubo po
litika yra pasipiktinę.

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Po ilgesnio laiko Pittsburgho 
Lietuvių Tremtinių Draugijos 
valdyba nutarė sušaukti bendrą 
tremtinių draugijos susirinki
mą. Jis įvyks balandžio 22 d. 
4 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
svetainėje. Jane St. South Side. 
Paskaitą lietuvybės klausimais 
skaitys kun. Alfa Sušinskas. 
Visi draugijos nariai^raginami 
susirinkime kuo gausiau daly
vauti.

“ŽMOGŽUDŽIO DUKTĖ”

Scenos menu Pittsburgho lie
tuvių visuomenė mažai tegau
na pasigėrėti. Tačiau paskuti
niu metu ir ta spraga pamažu 
pradedama užkišti, Espleno vy
čiams vis tvirtesniu žingsniu li
pant į sceną. Prieš kurį laiką 
gana vykusiai pastatę “Subat- 
vakarį", vyčiai dabar repetuo
ja “žmogžudžio dukters" dra
mą. kuri bus pirmą kartą su- 
vaidinta Motinos dienos proga. 
Linkėtina vyčių scenos mėgė
jams pasisek imp.

J. Virpša 

mas dar nepateisinsiąs mūsų, 
kad palikome Lietuvą.

Susirinkimo dalyviai iš savo 
pusės taip pat iškėlė visą eilę 
vykdytinių uždavinių: rasti 
būdų gauti Tautos Fondui aukų 
ir iš tų, kurie minėjimuose ne
dalyvauja, suorganizuoti lietu
višką vaikų darželį, planingai 
organizuoti tautai reikšmingų 
įvykių bei dienų minėjimus, ko
voti su pačių tremtinių tarpe 
pasitaikančiais nekultūringu
mo reiškiniais ir kt.

Susirinkimas taip pat pave
dė valdybai jieškoti priemonių 
ir jas referuoti kitame susirin
kime, kaip užkirsti kelią to
kiam tautinių vertybių niekini
mui, koks pasireiškė šv. Jurgio 
parapijos surengtame vasario 
16 d. minėjime.

Į draugijos kontrolės komisi
ją išrinkti A. Jonaitis, Alf. Te- 
lyčėnas ir G. Graužinis, į gar
bės teismą — V. Rastenis ir 
Ig. Malinauskas. |

Susirinkimui pirmininkavo ' 
St. Barzdukas, sekretoriavo j 
Z. Dautartas.

ĮV AIRIOS ŽINIOS
• Sekmadienj, balandžio 8 

d., 10:30 vai. Clevelando radijo 
stotis WIW transliavo Čiurlio
nio ansamblio koncertą. Pusę 
valandos trukusioj transliacijoj 
buvo duota keletas dainų su pa
aiškinimais ir trumpa ansamb
lio istorija. Šiuo koncertu Čiur
lionis pradėjo seriją vad. Good 
Neighbors transliacijų, kurių 
programą atliks įvairių tauti
nių grupių meno reprezentan
tai. Lietuviai didžiuojasi, kad 
jiems ši garbė teko pirmie
siems.

N Al JIEJI generatoriai 
jau veikia!

NAUJIEJI visai baigti bus 
1951 - 1952!

ALL OVER NEW ENGLAND
WE ARE

Dėka elektros kompanijų pra
monės metodų, sukurtų pačių 
investorių, Naujoji Anglija 
džiaugiasi gausiu elektros jėgos 
aprūpinimu. Prityrę ir toli pra- 
matą žmonės patobulino pla
nus... sukėlė kapitalą., ir pasta
tė milžiniškas modernias elekt
ros generatorių stotis, kurios jau 
veikia Naujojo Anglijoj nu>, II- 
jo pasaulinio karo pabaigos.

Ir štai dabar... iš paruoštų 
planų dar prieš esamą ūkinį 
įtampos stovį...

Jūsų mokesčius mokančios elektros kompanijos stato 
dar didesnius elektrinės jėgos aprūpinimo patobulini
mus... tuo būdu dar labiau stiprindamos Naujosios Ang
lijos pajėgumą sutikti laikų reikalavimus.

electric light and power companies
OF NEW ENGLAND

This Adtrrturment Sponsored by BOSTOM EDISON COMFANY

• Moterų sąjungos ir moterų 
laodarybės draugijos surengta 
Juozų pagerbimo vakarienė 
naujosios parapijos salėje su
traukė tikrai daug svečių. Pro
gramai vadovavo S. Laniaus- 
kas, St. Barzdukas, pasveiki
nęs Juozus, savo kalboje linkė
jo, kad naujai statoma parapi
jos bažnyčia tarnautų ne tik 
Dievo garbei, bet gaivintų ir 
tautinę dvasią. Klebonas kun. 
Angelaitis, vyriausias vakarie
nės Juozas, kvietė visus aukoti 
statybos fondui. Po vakarienės 
buvo šokiai su bufetu. Rengimo 
komisijai pirmininkavo Cicė- 
nienė, moterų sąjungos pirmi
ninkė.

• Ateitininkų Federacijos 
vyr. valdyba rengiasi Federa
cijos vyirausiųjų organų —va
do, tarybos, kontrolės komisi
jos, garbės teismo rinkimams. 
Šiam reikalui jau yra pareng
tas rinkimų statutas. Rinki
mai bus vykdomi koresponden
cijos būdu.

• J. Daugėlai pasitraukus iš 
tremtinių draugijos valdybos 
pirmininko pareigų, nauju pir
mininku išrinktas buv. vicepir
mininkas P. Stravinskas.

• Am. Liet. Tautinės Sąjun
gos skyrius balandžio 22 d. lie
tuvių salėje rengia Jul. Kazėno 
ir jo okteto koncertą. Po kon
certo bus šokiai ir bufetas.

A B.

Bayonne, N. J.
Liepos (July) mėn. 1 d., sek

madienį, Šv. Mykolo parapija 
Bayonnėje ruošia didelį pikniką 
parapijos sodelyje 15 E. 23 St.

Kadangi pikniko metu numa
tomas visų New Jersey lietu
viškų parapijų chorų jungtinis

koncertas, mes prašome kitų 
parapijų bei draugijų tą dieną 
neruošti piknikų bei kitų pa
rengimų. Rengėjai

| Dr. A. Petriką |
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street 
į TeL EVergreen 7-6838

VALANDOS: J
M 9—12 ryte

1—8 vaka: e
Penktadieni us uždaryta

PARDUODAMI NAMAI
IR BIZNIAI

Kampinis mūrinis namas 3 šeimom 
su 10 kambariu, su maudynėmis ir 
garažais — $4.950.

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

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

Taip pat priimu ir pardavimus.

Z I N I S
361 L'nion Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

■ Stephen Bredes Jr.i
Į ADVOKATAS

• 197 Havemeyer Street I
į Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen "-9394

illiam J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 HAREMAM PL. 

JAMAKA, N. Y.
Tel. JAmaica 3-7722
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PHILADELPHIA, P A.
RUOŠIAMAS PADĖKOS pavardes ir adresus, prisiun-

POBCVIS

Balandžio 29 d., sekmadienį, 
Philadelphijos Tremtinių Drau
gija ruošia globėjams ir gera
dariams pagerbti pobūvį, kuris 
įvyks vienoje iš puikiausių Phi
ladelphijos salių,. Town Hali 
(Broad ir Rače gatvės).

Kiekvienas tremtinys yra į- 
sipareigojęs parūpinti bilietus 
visiems savo geradariams, ir 
kiek galima greičiau, kad val
dyba galėtų žinoti, koks bus 
dalykų skaičius. Kadangi sve
čių tikimasi labai daug, norima 
kiek galima greičiau išparduoti 
bilietus, kad būtų įmanoma vi
są pobūvį tvarkingai pravesti. 
Bilietai gaunami Lietuvių Ban
ke, 235 N. Broad St., pas 
Draugijos iždininką Balčių, 
1424 S. 3rd St. ir pas kitus 
platintojus. Tie tremtiniai, ku
rie iš Philadelphijos išvyko, o 
jų globėjai gyvena Philadelphi- 
joje, yra prašomi kiek galima 
greičiau pranešti savo globėjų

CINCINNJ
Cincinnati miesto lietuvių 

šeimynėlė vis didėja ir didėja. 
Daug lietuviybės labui yra pa
sišventusi Vyčių 134 kuopa, ku
ri buvo įkurta dveji metai at
gal. Tikimasi, kad ne vienas, 
ypač vietiniai senos kartos lie
tuviai, suprasdami didelę Vy
čių svarbą lietuvybės darbe 
Cincinnati, įsijungs į jųjų eiles.

Tiesa, nieko nebuvo rašyta 
lietuviškoj spaudoj apie 16-Va- 
sario minėjimą. Bet kaip per
nai taip ir šiemet meras Alber
tas D. Cash paskelbė Vasario 
16 d. Lietuvos dieną Cincinnati 
mieste. Proklamacijos išgavi
mui ir vietinės spaudos painfor- 
mavimui apie Lietuvą pasidar
bavo vyčiai.

• Cincinnati, kiek yra žino
ma šiam korespondentui, pasi
liko tik šie lietuviai, atvažiavę, 
iš Vokietijos. Kazys Reifonas ir 
Joana Dečkytė bei Julia Vailo- 
kaitytė, kurios yra gavusios 
stipendiją vienoj seselių veda- 
moj kolegijoj. Be to, dar čia 
gyvena J. Jančauskienė. Šio
mis dienomis nepertoliausiai

čiant po 3 dolerius už kviečia
mą asmenį, kad valdyba galėtų 
jiems įteikti bilietus ir kad visi 
geradariai būtų tinkamai pa
gerbti. nei vieno nepamirštant. 
(Valdybos adresas: 1424 S. 
3rd St., Phila. 47, 47, Pa.)

Pobūvyje kviečiami dalyvau
ti ne tik tremtiniai ir jų gera
dariai, bet ir visi philadelphie- 
čiai, nes kiekvienas čia jausis 
smagiai, kadangi tokio pobūvio 
tikrai dar nėra buvę ir vargiai 
kada nors bus. Po oficialios da
lies, programos ir vakarienės 
gros puikus orkestras ir veiks 
turtingas bufetas. Reikia tik 
paskubėti įsigyti bilietus, nes, 
nors salė labai didelė, tikimasi 
milžiniško dalyvių skaičiaus ir 
yra pavojaus, kad vėlesnieji ga
li nepatekti.

Pobūvio pradžia 6 vai. vaka
ro punktualiai, bet svečiai kvie
čiami rinktis jau nuo 5 vai., 
kad suskubtų iki pradžios už
siimti vietas.

Rengimo Komitetas

TI, OHIO
nuo Cincinnati, Ft. Thomas, 
Ky. apsigyveno kun. Dr. J. 
Maknys, kuris eina vikaro pa
reigas vienoj parapijoj. Linki
me kun. Makniui geriausios 
kloties naujoj vietoj.

• Paskutiniu laiku iš Cin
cinnati išsikėlė Petrauskų šei
ma, kurie berods išvažiavo į 
Detroit. Mich. Prieš 4 mėnesius 
taip pat išvyko Barbara Rafa- 
lo, išvažiuodama į Miami 
Beach. Florida. Ji ir jos vyras 
Cincinnati turėjo vieną iš gar
sesnių miesto nakties klubų. 
Lietuvių biznierių taip ir nebe
paliko, išskyrus vieną kitą, ku
rie iki šiol dar nėra parodę lie
tuviškos iniciatyvos darbe.

• Balandžio 28 ir 29 dieno
mis Cincinnati įvyksta Ohio- 
Michigan apskričio Vyčių sei
melis. Seimelis bus Šv. Tomo 
Akviniečio parapijoj, 3 Burton 
Woods Ln„ Avondale, kur vi
karauja kun. Pov. Gailevičius, 
O. P. Laukiama svečių iš Co- 
lumbus, Cleveland, Dayton, De
troit, Grand Rapids, ir iš kitur. 
Tai bus istorinis įvykis Cincirk , 
nati lietuvių tarpe. A. G.

SHENANDOAH, PA.
LIETUVIAI MIESTELIO 

PAREIGŪNAI

Shenandoah miestelis jau 
nuo seniai yra lietuviams žino
mas. Čia apsigyveno pirmieji 
Amerikos lietuviai 1863 m. Bu
vo laikas, kada čia gyveno virš 
dviejų tūkstančių šeimų. Dabar 
čia skaitoma arti tūkstančio 
lietuviškų šeimų. Mat, miestelio 
gyventojų skaičius daugiau 
kaip per pusę sumažėjo. Buvo 
laikas, kada gyventojų skaičius 
siekė per trisdešimt tūkstančių, 
o dabar yra per penkiolika 
tūkstančių.

Lietuviai čia turi gerą vardą 
ii žymią įtaką į miestelio gy
venimą. Miesto majoru yra lie
tuvis Jonas Migalinga. Jo tė
vas kilęs iš Beržnyko. Jis išbu
vo miesto majoru 20 metų. Jau 
30 metų kaip yra miręs. Jis bu
vo labai populiarus miestelio 
valdytojas. Dabar miestą valdo 
jo sūnus. Pašto viršininkas yra 
Benjaminas Lukošiūnas —Ben 
Lukas. Mokyklų direktoriais y- 
ra du lietuviai, mokytojų 14. o 
miestelio valdyboje yra trys ir 
du policininkai.

Darbai

Shenandoah apylinkėje yra 
kietųjų anglių kasyklos. Be 
anglių kasimo, kitų darbų čia 
labai maža. Per pastaruosius 
tris mėnesius anglių kasyklos 
dirba tik po dvi dienas į sa
vaitę. 7 odėl žmonės masiniai iš- 
važinėja į didmiesčius jieško-

dami darbų. Po karo į Shenan- 
dorį atvažiavo tremtinių per 
50 šeimų ir apie dešimts pa
vienių. Dabar tebeliko tik vie
na šeima — vargonininkas. 
Tremtiniai į kasyklas neina, o 
kitų darbų čia taip kaip ir nė
ra.

Rožančius

Dėka kun. J. Neverausko 
Shenandoryje buvo suorgani
zuota apie pusantro šimto vy
rų, kurie per ištisą pirmo penk
tadienio naktį, kas mėnuo paei
liui visose bažnyčiose nuo 8 v. 
vakare iki 6 v. šeštadienio ry
to kalba rožančių. Panelės šv. 
litaniją ir kitas maldas, prašy
dami Dievo pasauliui taikos ir* 
pavergtoms tautoms laisvės. 
Rožančius kalbamas kas valan
dą pasikeičiant.

Pernai vadovaujant seselėms 
kazimierietėms. Lietuvių mo
kyklos vaikučiai per radiją iš 
Pottsville, Pa. įkalbėjo rožan
čių. Kalbėjimas buvo įrašytas 
į plokšteles. Dabar kartą į mė
nesį rožančiaus kalbėjimas yra 
kartojamas. Rožančius kalba
mas prašant Dievo pasauliui 
taikos ir pavergtoms tautoms 
’aisvės.

Mokykla ir lietuvybė

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
išlaiko savo mokyklą. Mokyto
jauja seselės kazimierietės. Mo
kyklos 8 skyriuose yra 334 mo
kiniai ir darželyje 58 vaikučiai. 
Mokytojauja 10 seselių.

Iš Lietuvos ateivių lietuvių 
labai maža yra belikusių. Dau
giau kaip 95 nuošimčiai jau čia 
gimę ir augę pirmos, antros ir 
trečios kartos. Didelė daugu
ma, išskyrus mišrias vedybas, 
dar lietuviškai kalba. Vaikučiai 
prie pirmos komunijos yra ruo
šiami lietuvių kalboje. Bažny
čioje visos viešos maldos kalba
mos lietuviškai. Baigiant moks
lo metus kasmet mokyklos vai
kučiai, vadovaujant sese’ėms, 
surengia mokyklos užbaigtuvių 
programą: su dainomis, lietu
viškais šokiais ir lošimu. Vis
kas atliekama lietuviškai. Pro
grama tapo labai populiari, net 
reikia samdyti didžiausią mies
to svetainę, kad sutalpinus 
žmones.

Komunistų tarpe lietuvių yra 
labai maža. Katalikai yra susi
pratę ir dievoti. Prieš Velykas 
per keturdešimtę. kaip kunigai 
pranešė, prie šv. Komunijos 
priėjo apie pustrečio tūkstan
čio. Per Velykas per du tūks
tančiu, o per 1950 m. (59,000) 
penkiasdešimt devyni tūkstan
čiai. Vietinis.

SKAUTAI 
“MŪSŲ VYTIS” 

1948 m. pabaigoje Vokieti- 
je buvo pradėtas leisti Stu
dentų Skautų Korporacijos 
“Vytis” biuletenis. Jis padėjo 
suburti plačiai po pasaulį pa- 
sklydusius vytiečius ir ilgainiui 
išaugo į Akademinio Skautų 
Sąjūdžio organą, šiame skauty- 
bės žurnale giliai nagrinėjamos 
skautiškosios ideologijos ir lie
tuvybės išlaikymo problemos. 
Persikėlus į J. A. V-bes, šis 
žurnalas pakeitė vardą į “Mū
sų Vytis.” Šiemet jau išėjo 
iš eilės 29-is šios žurnalo nume
ris. “Mūsų Vyčio” pradininkas 
ir nenuilstamas redaktorius y- 
ra žurnalistas Br. Kviklys, ne
seniai vienas iš paskutiniųjų 
vytiečių iš Vokietijos atvykęs 
Chicagon.

LITUANICOS TUNTAS

Didžiausioje JAV-bių lietu
vių kolonijoje yra susibūręs 
gausus lietuvių skautų Litua- 
nicos tuntas. Tuntui vadovauja 
sktn. Br. Gurėnas, padedamas 
gausios prityrusių skautų va
dovų vadijos. Tuntui priklauso 
šie vienetai: Pulk. J. Šarausko 
vardo skautų vyčių dr-vė, Ka- 
pit. M. Kukučio vardo jūros 
skautų laivas, Geležinio Vilko 
sk. dr-vė, L. K. Mindaugo sk. 
dr-vė ir D.L.K. Gedimino vil
kiukų draugovė. Geležinio Vil
ko draugovė užsiregistravusi 
Bov Scouts of America orga
nizacijoje.

Lituanicos tunte šiuo metu 
vyksta skiltininkų kursai, ku
riuos lanko gausus būrys skau
tų būrys. Kursams vadovauja 
tunto dvasios vadovas sktn. 
kun. J. Vaišnys, S. J.

James E. Smith iš Carbondale, I1L, ramino vieno 
mėnesio savo sūnų. Senis vyksta j Hollyuoodą. Jis 
sakosi turįs 102 metus.

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 20. metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika

(Vietkiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

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

%

| E POVILĄASK K
$ • 1Baras ir Restoranas t

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN,

TeL EVergreen 4-9737
Prie tunto veikia skautų tėvų 

komitetas, kuris gražiai remia 
skautiškąją veiklą Čikagoje.

SKAUTŲ VYČIŲ STOVYKLA 
KANADOJE

Šią vasarą rugsėjo pradžioje 
Kanados skautai vyčiai (ro- 
vers) rengia pirmąją savo sto
vyklą prie Toronto, Ontario 
ežero pakrantėje. Šion stovyk- 
lon, be abejo, vyks ir lietuviai 
skautai vyčiai.

G. J.

SPORTAS:-
KREPŠININKAI DETROITE

Sporto klubo Žaibo krepši
ninkai šeštadienį, balandžio 7 
d., buvo nuvykę į Detroitą,

kur sužaidė draugiškas krepši-
nio rungtynes su vietos lietuvių 
sporto klubo Kovo krepšinin
kais. Clevelandas pralaimėjo 
Detroitui santykiu 41:74 dau
giausia dėl to, kad Žaibo ko
manda buvo sudaryta iš jaunų 
žaidėjų, taip pat trūko susižai- 
dimo ir jautėsi nuovargis bei 
treniruočių stoka. Kovas buvo 
pranašesnis ir savo sparta bei 
žaidėjų ūgiu, nors pirmąjį ket
virtį Žaibas sugebėjo ir visai 
stipriai pasipriešinti. Už žaibą 
žaidė: Bliumentalis, Muliolis, 
Telyčėnas, Vodopalas, Gilys, 
Zorskas, Motiejūnas ir Visgir
dą. Rungtynes stebėjęs gražus 
būrelis vietos lietuvių tiek sa
vųjų, tiek svečių atžvilgiu lai
kėsi labai šiltai.

Z U P P ’ S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETI 'VISKĄ UŽEIGA

-----  NEBRANGU — ir — SMAGU ----- ‘-į-J
Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KONIAKO ir kitokių rūsių

Jos. Zeidat, J r. — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS V AKARAS

- ■

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

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

>•, TeL GL 2-8589
.. Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

Tuntas yra užsibrėžęs, kad 
kiekvienas jo skautas šiemet 
prenumeruotų “Skautų Aidą”.

/

NAUJIENA!

mi

Brooklyn, N. Y.

X

EV 4-9293

JUOZAS GINKUS

SALDAINIŲ P AL KILS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocdate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO. namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

495 Grand Street,

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

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

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ

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

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

PAKARTOTINAI VADINA

“AMERIKA PIRTYJE”
Režisuoja dramos aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 

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

Taip pat ir geras bufetas.
Bilietų kainos $1:75 ir $1.50. šokiams tik $1.00

Bilietai iš anksto gaunami: J. Ginkaus saldainių krautuvėje, 495
Grand Str., Gabijoje, 340 Union avė. ir vaidinimo dieną prie kasos. 
Nepanaudoti premjeros bilietai galioja ir prašome juos pakeisti.

Pradžia punktuliai. Vietos numeruotos.

NAUJIENA!NAUJIENA!

VYTAUTAS BELECKAS
Pasižymėjęs sportininkas, veikėjas, spaudos 

ATIDARĖ MALONIĄ

BAR

bendradarbis

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ

& G R I L L

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
Puikus baras, restoranas, didelė salė susirinkimams ir pooūviams

VISI KVIEČIAMI LANKYTIS

1883 MADISON STREET
(prie Forest Avė. stoties)

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgevvood)

Tel. EV. 2-9586

I
John W. Anseli į

LIETUVIS ADVOKATAS į 
15 Park Row, New York?

Telefonai: į
Ofiso Tel. Namu Tel J
WO 2-3497 NE 9-56»S

INCOME TAX
Federal ir Statė pajamų mokesčių 

raportu paruošimo, blanku tinkamu
mo užpildymo reikalu, malonėkite 
kreiptis žemiau pažymėtu adresu, 
kur Kausite ir reikalingus blankus 
('formas).

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

PARDUODAMI NAMAI
su tuščiais kambariais, nebrangūs, 
gerose vietose ir prie gero susisieki
mo.

WOODHAVEN — 2 šeimoms. 11 
kambariu, atskiras, arti parko, atski
rai apšildomas.

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

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

3 šeimoms, mūrinis, šviesūs kam
bariai — $10.500.

6 šeimoms mūrinis su dviem Sto
rais. geros įplaukos — $9,500.

EAST NEW YORK—2 šeimoms. 11 
kambarių, geram stovy — $6.300.

5 akrai žemės prie geriausio Jericho 
Turnpike kelio — $3,000.

J. VASTCNAS
1008 Gatės Avė., Brooklyn, N. Y. 

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport (5-0259 
R A L P H K Rl* C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

EVergreen 7-1423

J. KUMPIKO
ELEKTRO MOTORU DIRBTUVE

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

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

| 105 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Garantuotas ir greitas iratarnavimas.

Telefonai: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

65-43 Grand Avė. Maspeth, N. Y.
Tel, TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO
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J. E. Vyskupas Thomas Molloy 
pakeltas arkivyskupu

(Dabarties (Pastabos

4
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LIET. KAT. FEDERACIJOS 
NEW YORKO APSKR. SUSI

RINKIMAS

bus balandžio 27 d., penkta
dienį, 8 vai. vakaro, Apreiški
mo par. salėje No. 5th ir Have- 
meyer St., kampas, Brooklyne.

Visos apskričiui priklausan
čios draugijos malonėkite savo 
atstovus atsiųsti susirinkiman 
ir atnaujinti 1951 metams sa
vo naryste, užsimokant $2.00 
nario mokesčius už metus.

Susirinkime bus svarstoma 
ateities veiklos planai ir apta
riami kiti svarbūs reikalai.

Valdyba

DR. PRANAS BAGDANAVY
ČIUS PRAKTIKUOS NEW 

YORKE

Šiomis dienomis dr. Pranas 
Bagdanavičius išlaikė New 
Yorko valstybės nustatytus eg
zaminus gydytojo praktikos 
teisei įsigyti. Iki šiol dr. Pr. 
Bagdanavičius buvo rezidentu 
Keamy, N. J., ligoninėje.

Sveikindami šia proga, linki
me dr. Bagdanavičiui sėkmin
gos profesinės praktikos.

LIETUVIAI T.T. PRANCIŠ
KONAI BROOKLYNE

Brooklyno, N. Y., lietuvių pa
rapijų klebonai savo laiku krei
pėsi į Brooklyno vyskupą T. E. 
Molloy, prašydami, kad leistų 
lietuviams Tėvams Pranciško
nams įsikurti Brooklvne vie
nuolyną ir rūpintis lietuviškos 
katalikiškos spaudos reikalais.

J. E. vyskupas Molloy prašy
mą patenkino ir šiomis dieno
mis davė leidimą tokį vienuoly
ną kurti. Tėvai Pranciškonai 
savo namuose, 680 Bushvvick 
Avė., Brooklyn 11, N. Y., prie 
Myrtle Avė. stoties, numato į- 
rengti didelę spaustuvę, kur 
bus atliekami visokie spaudos 
darbai.

II LITERATŪROS IR 
MUZIKOS VAKARAS

Balandžio mėn. 29 d. Brook
lyno Piliečių Klubo salėje įvyk
sta antrasis literatūros ir mu
zikos vakaras. Jo programoje 
dalyvauja: Stepas Zobarskas. 
Leonardas Žitkus, Vilius Braž- 
vilius, dainininkės M. Nainytė-
Dobužinskienė, Rožė Mainelytė 
ir abudu Brooklyno kvartetai— 
V. Pranckienės “Harmkonija” 
ir A. Mrozinsko “Aitvarai”.

Vakaro pradžia 4 vai. popiet.

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

’ Tel. NEvton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJIJS

I^isniuotas G ra bortus

i GENERAL INSURANCE AGENT
• 54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y. j
i--------------------------------------------—........... ...........................................

SUSIORGANIZAV O 
KULTŪRININKAI

Pereitą penktadienį įvyko 
pirmasis Nevv Yorko lietuvių 
tremtinių draugijos kultūrinių 
pramogų komisijos posėdis. Ja
me dalyvavo jaunimo organiza
cijų atstovai ir tremtinių susi- 
rirkime išrinktieji nariai. Ko
misijai vadovauti išrinkti dipl. 
inž. J. Valaitis, muzikas Al. 
Kačanauskas ir besikuriančio 
New Yorko lietuvių teatro ak
torė Košubaitė. Ši komisija 
rengs įvairias kultūrines pra
mogas: literatūros ir meno va
karus, koncertus, teatro spek
taklius, gegužines, iškylas, tau
tinių šokių, švenčių iškilmes, 
minėjimus ir kt.

Posėdį sukvietė Liet. Tremti
nių Draugijos kultūrinių reika
lų vedėjas A. Bendorius.

ORGANIZUOJASI 
STUDENTAI

Amerikoje kuriasi lietuvių 
studentų skyriai. Neatsilieka 
ir Nevv Yorkas. Balandžio 22 
d., 12, 15 vai. Apreiškimo pa
rapijos salėje šaukia susirinki
mą. Programai numatyta: ko
legos Banelio pranešimas, dis
kusijos ir skyriaus sudarymas, 
išrenkant valdybą. Organizavi
mo iniciatyvos ėmėsi: Banelis, 
Kepalas, Sruoginis, Dambrava, 
šalčius, ir Vygintas.

DAINŲ ŠVENTE

Gegužės 6 d. 4 vaL po pietų 
Manhattan Center, Nevv Yorke, 
įvyksta dainų šventė. Jos pro
gramoje pasirodys: Chicagos o- 
pcros solistas baritonas Algir
das Brazis; buvusi Vilniaus ir 
Kauno operos solistė mezzo so
pranas Felicija Pupėnaitė; Chi
cagos Civic operos solistė — 
sopranas Barbara Darlys, dai
navusi taip pat ir Kauno ope
roje; Violetos Tamkus-Pronc- 
kienės vadovaujamas merginų 
ansamblis ‘'Harmonija”; iš 
Amsterdam, N. Y., tremtinių 
vyrų choras, vedamas muziko 
Juozo Olšausko; dramatinis te
noras Alex Vasiliauskas, 
navęs su Detroito simfonija ir 
per radijo tinklus (N.B.C.X., 
C.B.S.); lyrinis tenoras Alber
tas Vasiliauskas, dainavęs Ra
dio City Nevv Yorke; Brooklyno 
operetės choras, vedamas diri
gento Mykolo Liuberskio; mu
zikas Algirdas Kačanauskas;
buvęs Kauno Dramos Teatro 
aktorius Kazys Vasiliauskas; 
Nevv Yorko tremtinių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama J. 
Matulaitienės.

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

4:45 - 5:30 p. p.

WEVD—1330 kil. 5000 w. 

JOK. J. STUKAS, Dir.

1264 White St., HiUside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Kun. Jonas Bernatonis sek
madienį, balandžio 29 d. 3 vai. 
p.p. parapijos salėje rodys fil
mą iš savo kelionių po Romą. 
Liurdą, Fatimą ir Oberamer- 
gau. Pelnas bus tėvų marijonų 
naudai.
PAGERBTAS ADVOKATAS 

JONAS GRIGALIUS
Sekmadienį, balandžio 15 d., 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos auditorijoje Mass. 
valstijos lietuvių piliečių suvie
nyti klubai pagerbė advokatą 
Joną Grigalių jo paskyrimo į 
komisijonierius proga. Dalyva
vo daug įvairių svečių ir iš sve
timtaučių pusės.

TREJOS PRIMICIJOS
Sekmadienį, balandžio 15 d., 

įvyko trejos lietuvių kunigų 
primicijos, kuriose dalyvavo 
daug svečių ir lietuviškos vi
suomenės. Norvvood, Mass. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
kun. Antano Kneižio; Brockton. 
Mass., šv. Roko parapijos baž
nyčioje—kun. Edmundo Sviak- 
los; Haverhill, Mass., šv. Ritos 
bažnyčioje, kun. Juozo Svirs
kio. •

LIETUVI AMS MOKYTOJAMS

dai- *r atvykusių

BOSTONE
Ateinantį šeštadienį, balan

džio 21 d., 6 vai. vak., lietuvių 
parapijos patalpose prie šv. 
Petro bažnyčios yra kviečiamas 
visų rūšių lietuvių mokyklų 
mokytojų pasitarimas. Kviečia
mi dalyvauti visi mokytojai-os. 

Iniciatoriai

MOTERŲ SĄJUNGOS CENT- 
TRO VALDYBA

Skelbia naujų narių be įsto
jimo mokesčio vajus, pradėtas 
kovo mėnesyje, baigsis birželio 
30 d. Per šiuos keturis mėne
sius Sąjungos kuopos mėgins į- 
rašyti kuo daugiausiai narių — 
moterų ir mergaičių čia gimu- 

iš tremties.
Tremtinės turėtų įstoti į šią 
sąjungą, nes ji yra vienintelė 
centrinė katalikių moterų or
ganizacija visoje Amerikoje, 
turinti kuopas kiekvienoje Š.

Amerikos valstybėje.

CIVILINES GYNYBOS 
TARNYBA

Bostono civilinės gynybos 
tarnyba ieško 100.000 savano
rių vyrų. Tai gyvybiniai svar
bus dalykas kiekvienam ne tik 
Bostono, bet ir viso krašto gy
ventojui. Šie vyrai budės kiek
vieno mūsų gyvybės ir turto 
apsaugos tarnyboje. Tai yra 
kiekvieno, kuris tinkamas šiai 
tarnybai, svarbi pareiga.

CAMBRIDGE, MASS.
Metinės šv. Mišios už a.a.

Juozą Banį
Šeštadienį, balandžio 21 d., 8 

vai. rytą Nekalto Prasidėjimo 
parap. bažnyčioje. Cambridge. 
Mass. įvyks pomirtinės pamal
dos už a.a. Juozą Banį. Tą die
ną už Juozo sielą bus atnašau
jamos trejos šv. Mišios. Visi gi
minės ir pažįstamieji prašomi 
tą dieną š. Mišiose dalyvauti ir 
už Juozo sielą pasimelsti.

Teklė Banienė ir šeima

LANKĖSI “DARBININKE"
šeštadienį, balandžio 14 d. 

lankėsi “Darbininke”, So. Bos
tone, Lietuvos vytės: Birutė 
fiočytė ir Birutė Savickaitė iš 
Providence. L. I. ir paliko spau
dos darbų.

Jo Šventenybė Popežius Pi
jus XII balandžio mėn. 11 die
ną, Brooklyn, N. Y., vyskupą 
ordinarą pakėlė arkivyskupu.

Pakėlimo aktas buvo įteiktas 
per Apaštališkąjį Delegatą J. 
E. arkiv. Amleto Giovanni Ci- 
cognani Washingtone.

Šis naujas titulas neįneš jo
kių pakeitimų nei Brooklyno 
vyskupijoje, nei pasikeis santy
kiai su Nevv Yorko vyskupijos 
ordinaru J. E. kardinolu Spell- 
manu.

J. E. arkivyskupas T. E. Mol
io j gimė 1885 metais rugsėjo 
mėn. 4 dien., Nashua, N. H. 
1904 metais baigęs šv. Pran
ciškaus Kolegiją, įstojo į šv. 
Jono kunigų seminapją Brook - 
lyne. Dėl didelių gabumų bei 
būdo savybių buvo vėliau pa
siųstas mokslo tęsti į Šiaurės 
Amerikos Kolegiją Romoje.

Baigęs studijas, buvo paskir
tas Šv. Jono koplyčios, dabar 
Visų Šventų Karalienės parapi
jos, vikaru pas tuometinį tos 
koplyčios kleboną Mnsgr. Ge
orge Mundelein. vėliau tapusį 

J. E. Bostono Arkivyskupo laiškas
MYLIMIEJI BROLIAI:

Jau pirmiau ir dabar dažnai man pranešama, kad mūsų aoy- 
linkėj labai plinta nešvari literatūra. Katalikų organizacijos, kaip 
antai, švento Vardo Draugija, prašo mane ką nors daryti. Ir tė
vai nusiskundžia, kad jų vaikai, dažniausiai nieko blogo nema
nydami, parsineša namo netinkamų skaityti knygų. Viešai par
davinėjama tariamai lengvai pajuokiamosios (jumoristinės) kny
gutės. kuriose smulkmeniški išdėstoma lytiški veiksmai; šlykšto- 
ki laikraščiai ir žurnalai su nešvariais paveikslais, tariamai meno 
kūriniais bei moderniško mokslo išdavomis. Ten yra įterpti iš se
nų knygų nuorašų, kartais net klasinio turinio, bet didžiuma tai 
priešinga padorumui, moralei ir net religijai.

Retkarčiais buvo daroma pastangų tai prekybai sustabdyti. 
Bet tuojau kildavo protesto balsią, kad laužoma ir varžoma žo
džio ir spaudos laisvė: kad tos knygos ir paveikslai esą meno kū
riniai ir garsių autorių raštai, tad gi ten negalį būti nė šešėlio to, 
kas priešinga dorovei. O pas mus kiekvienas riksmas prieš cen
zūrą randa gausios ir galingos paramos, net tada, kai kaltinamo
ji knyga nieku būdu negali būt išteisinta.

Faktiškai tai daroma dėl biznio. Pigiai, bet daug tų šlamštų 
parduodant, galima gerai pasipelnyti.

Katalikai, būdami geri piliečiai, labai įvertina spaudos ir 
žodžio laisvę mūsų demokratinėj šaly, ir tos laisvės nenori var
žyti nė panaikinti. Bet jie taip pat gerai supranta sąžinės pareigą 
nenusidėti ir kitų į nuodėmę neįtraukti. Juk pats Viešpats yra pa
sakęs: “Kas papiktins vieną iš šių mažutėlių, kurie Mane tiki, 
tam būtų geriau, kad girnų akmuo būtų užnertas ant kaklo ir 
paskandvtas marių gelmėje.”

Aš prašau tėvų atidžiai sekti, kokia literatūra ateina į na
mus vaikams ir jaunimui skaiyti. Atšaukta laikraščio bei knygos 
prenumerata būtų iškalbingesnė kaip rašytas leidėjui laiškas. Te
žiūri tėvai, ką skaito jų vaikai; didžiuma vadinamos “jumoristi- 
kos” pavojinga jaunuolių vaizduotei. Aš prašau pardavėjų, di
džiumoj gerų žmonių, kad laikytų vien tinkamas knygas savo 
parduotuvėse; kad vien dėl pelno nežudytų nekaltų jaunimo sie
lų. Taip pat kad jų samdyti tarnautojai atrinktų tik gerą litera
tūrą jaunimui skaityti.

Tačiau neužtenka neduot blogų knygų skaityti. Reikia ir 
gerų parūpinti. Yra dorų, gražių ir patrauklių juokų knygelių, 
kuriuos vaikai su malonumu skaito. Taip pat yra padorių, įdo
mių ir literatūriškai vertingų laikraščių ir žurnalų. Jie ne tik pa
linksmina, bet lavina protą ir auklėja charakterį. Jie žalos nepa
darys. o naudos tai tikrai atneš. Ypač susirūpinkime vaikais. Jie 
labai mėgsta juokų kūrinius. Duokim jiems gerų, kad neieškotų 
blogų ir tvirkinančių.

Tai toks yra mano pageidavimas mūsų šeimų krikščionišku
mui išsaugoti. Tikiuosi, kad visi prie to prisidėsite, ir žinau, kad 
už tai Dievo palaimą nusipelnysite.

Jums atsidavęs Kristuje,
RICHARD J. CUSHING,

Bostono Arkivyskupas.

Chicagos arkivyskupu ir kar
dinolu. 1920 metais kun. T. E. 
Molloy buvo nominuotas Brook
lyno vyskupijai vyskupu pa
galbininku tuometiniam ordina
rui vysk. Ch. E. McDonnell. 
Konsektruotas vyskupu 1920 
m. spalio mėn. 2 dien. Mirus 
vysk. Ch. E. McDonnell, 1921 
metais J. E. vysk. Th. E. Mol
loy buvo paskirtas Brooklyno 
diocezijos vyskupu ordinaru ir 
1922 metais vasario mėn. 15 
d. iškilmingai įvestas į šias pa
reigas.

J. E. arkivyskupas Th. E. 
Molloy yra ketvirtasis vysku
pas pakeltas į arkivyskupus 
JAV ir yra labai populiarus vi
same krašte ir kunigams ir pa
sauliečiams visuose reikaluose 
J. E. arkivyskupas T. E. Molloy 
parodo labai daug širdies ir su
pratimo.

Šia proga malonu pažymėti, 
kad J. E. arkiv. T. E. Molloy 
ypač daug palankumo visą lai
ką rodė lietuviams. Štai, kad ir 
paskutinis J. E. arkivyskupo 
žygis leidžiant Tėvams Pran
ciškonams visam laikui įsikurti 
vienuolyną Brooklyno vyskupi
joje ir rūpintis lietuviškos 
spaudos reikalais lietuviams y- 
ra epochinės reikšmės.

ATEITININKŲ DĖMESIUI

Šį šeštadienį, balandžio 21 d., 
7:30 vai. vak., Nevv Yorko Auš
ros Vartų par. salėje (prie Hol- 
land tunelio), įvyks sendrau
gių, studentų ir moksleivių at
eitininkų susirinkimas. Daly
vaus Federacijos pirm. dr. A- 
dolfas Damušis.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti.

NAYA PELAGIJA
• Tokį vardą neseniai gavo pirmoji eskime vienuolė. Mes 

ją vadintume seserim Pelagija, nes ta kalba, kuria ji kalba, "na
ya” reiškia “sesuo.” Galėtų ji būti dar vadinama prancūziškai 
“soeur”, nes yra įstojusi į pilkųjų seserų prancūzių vienuolyną. 
Bet savo naujosios sesers jos kitaip nevadina, kaip "nava Pela- 
gie”. Kodėl?

• Nuoširdiems Kristaus apaštalams, kurie jieško Dievui žmo
nių, nerūpi jų kalbą ar tautybę savaip kreipti, bet prie jos prisi
derinti. Taip daro ir vysk. Mare Lacroix, apaštališkasis vikaras 
šiaurinei Kanadai (Hudson Bav), kuri susiduria su eskimų kraš
tu. Iš ten, iš ledinės trobelės, buvo kilusi ir naya Pelagija, mer
gaitė paprastų eskimų, priėmusių katalikų tikėjimą. Susipažinu

si su pilkomis seserimis, vadinamomis “šiaurės angelais”, ji pasi
ryžo ir pati vienuole tapti. Dvejus metus pas jas dirbusi, o pas
kui atlikusi dar dvejų metų noviciatą, ji ir prancūziškai pramo
ko. Bet kai reikėjo jai duoti pirmieji įžadai, tai vysk. Mare La- 
croi.x pasirinko eskimų kalbą, žodžiai, kurie mergaitei yra taip 
reikšmingi ir suriša ją pažadu su Dievu, turi būti ištarti jos gim
tąja kalba, kalba širdies ir jausmo. Tokius žodžius ji ir tarė— 
pirmoji eskime vienuolė.

• Taip neseniai yra buvę šaltame krašte, anoje pusėje Hud- 
sono įlankos, kur žmonės yra šaltesnio kraujo, bet šiltos širdies. 
Jie gerai supranta, kad tikėjimas ir tautybė nesikerta, o suau
ga, ir dėl to nereikia jų vieną prieš kitą statyti, o vieną kitu 
remti. Visai priešingai pasitaiko tarp žmonių, besiritinėjančių 
saulėje. Jų karštesnis kraujas kartais aptemdo blaivų protą, ir 
mes turime daug pavyzdžių, kaip su tikėjimu stengiamasi įbrukti 
ir kitą kalbą, net tautybę. Reikėtų pasimokyti iš Šiaurės žvaigž
dės. Ji ir gūdžią naktį rodo tiesų kelią, kai iš kišenės ar galvos

išmetamas kompasas. S.

ŠACHMATAI
— l eda K. Merkis —

— Poschel ir Tautvaiša Chi- '
cagos pirmenybių viršūnėje. 
Chicagos šachmatų pirmeny
bės, kuriose dalyvauja 20 stip
riausių Chicagos žaidėjų, jau 
įpusėjo. Tautvaiša įveikė dar 
du savo priešininkus, būtent 
Leighton ir Silverman, o nu
trauktą partiją su Turiansky 
užbaigė lygiom. Tautvaiša turi 
surinkęs 8-1 taškų (7 laimėji
mai ir 2 lygiom). Chicago meis
teris Poschel turi 8’^-1 taš
ko (+8 — 1 — 1.) Poschel su 
Tautvaiša dabar vyrauja Chi
cagos pirmenybėse, nes visi ki
ti yra nustoję daugiau taškų.

— Massachusetts pirmeny
bės prasidėjo. 11 dalyvių, 6 ra
tai. P-bės vyksta Boston City 
Club’e. Pirmuosius taškus lai
mėjo: Daly, Undervvood, Hei- 
sing, Deerfield. K. Merkio par
tija su buv. Massachusetts mei
steriu Fred Keller po 62 ėjimų 
nutraukta.

Bostono meisterio K. Škėmos 
dalyvavimas šiose pirmenybėse 
susimaišė, dėl numatyto jo per
kėlimo į Brooklvną.

— B klasės Massachusetts 
pirmenybėse 16 dalyvių, jų tar
pe 2 lietuviai: J. Starinskas ir 
A. Karosas. Starinskas laimė
jo pirmą tašką, įveikęs Bany. 
P-bės vyksta Cambridge “Y.”

— Brooklyn Chess Club stip
rina savo komandą, pasikvies
damas lietuvius Repečką, Stak- 
nį ir Galminą žaisti už tą klu
bą Metropolitan lygos rungty
nėse.

— Anglijos lietuvių pirmeny
bės įvyko Manchesteryje. 1 
vietą laimėjo P. Mončinskas 
(Brafordas), surinkęs 6-0 taš
kų. 2 v. A. Vilutis (Halifaxas) 
5 taškai. 3. A. Bučys (Brafor
das) 4 tš.. 4. J. šiaučiulis (Man- 
chesteris) 3 taškai.

LDS SEIMAS
Š. m. birželio 3 ir 4 d. (sekmadienį ir pirmadienį) Šv. Juo

zapo lietuvių parapijoje, Waterbury, Conn., šaukiamas Ame
rikos Lietuvių Katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
(LDS) metinis seimas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis šv. 
Mišiomis 11 vai. rytą. Po pamaldų bus bendri pusryčiai atsto- 
vams-ėms. Apie 1:30 vai. po pietų bus posėdžiai parapijos sa
lėje. 6 vai. vakare bus vakarienė ir šokiai. Vakarienės metu 
bus graži meninė programa.

Kiekviena LDS kuopa siunčia vieną atstovą, jei nėra dau
giau dešimties narių, arba po vieną atstovą nuo kiekvienos de
šimties narių, jei yra daugiau; likutį virš dešimties narių laiky
ti pilna dešimtimi. Apskritys siunčia po du atstovus. Atstovų 
įgaliojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių valdybos (dva
sios vadas, pirmininkas ir sekretorius). Taip pat prašome iš 
anksto parengti ir prisiųsti savo sumanymus, pasiūlymus ir 
pageidavimus.

LDS CENTRO VALDYBA

— Botvinnik - Bronstein, 
Maskvoje sužaidė jau 12 parti
jų dėl pasaulio pirmenybių. Pa
dėtis 6L-5'-_> Botvinniko nau
dai. Tryliktoji partija nutrauk
ta su Botvinniko persvara.

— New Yorko Manhattan 
Clubo meisterystę iškovojo Ar- 
nold S. Denker, surinkęs 10-3 
taškų. Arthur Bisguier atsili
ko pustaškiu.

Blogis bėga greičiau už mir
tį. —Sokratas

IŠNUOMOJAMAS

gražus kambarys vienam asme
niui gražioj ir patogaus susisie
kimo vietoj. Kreiptis telef. JA 
3-8617 arba 151-14 85 Drive. 
Jamaica.

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS:

Abersaitis, Frydas ir jo brolis, iš 
Kauno—Aleksoto.

Abersaitytės (Abersaitis), Adlynė. 
Berta. Marija. Milė ir Morta, iš Uli- 
janos k.

Čepulis, buvo vedes Ona Bukelvte
< Bukelisi.

Gerdvila. Stasys ir Vaclovas, sū
nūs Mato, kuris buvo kilęs iš Šė
tos vi.. Kėdainių ap., Gerdvylų km.

Jaraševiėius, Mykolas, iš Šeduvos.
Jukneviėius, Antanas, iš Surdau- 

gių km., Traupio par.. Raguvos vl„ 
Panevėžio ap., gyvenęs Superior, 
Wisc.

Mažeika, Povilas, buv. pašto vir
šininkas Kretingoje ir Raguvoje, 
žmona Ona ir duktė Paulina.

Miklnckas, Antanas, iš Strėliškių 
km., Pabiržės vi., Biržų ap.

Petrikas, Juozas ir Uolesius, iš 
Gabšių km., Raseinių vi.

Sabas. Juozas, iš Starkų km., Vil
kaviškio ap.

Vainauskas, Antanas, Bronius ir 
Jonas, kilę nuo Panevėžio ap.

Valbasys, Jonas, iš Jurkštų km.. 
Šimonių vals., Panevėžio ap. 
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti j:
C'onsulate General of I.ithuania

41 W. s?nd St. New York 24. N. Y.


