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Ginčai vėl smarkeja
Masbingtona-s. — Prez. Tru

manas gegužės 17 d. spaudos 
konferencijoj pareiškė, jog jis 
jau prieš metus pradėjęs gal
voti apie MacArthuro atleidi
mą. Taigi išeitų, kad dar net 
prieš Korėjos karo pradžią.

Šitai vėl sukėlė dėl MacAr
thuro atleidimo labai karštų 
ginčų. Tiesa, Baltieji Rūmai pa
reiškė vėliau, kad prezidentas 
pavartojęs tik bendro pobūdžio 
posakį, o apie jokią tikslią da
tą negalvojęs. Iš tikro apie Mac
Arthuro atleidimą pradėta gal
voti tik po jo laiško veteranams 
rugpjūčio mėnesį. Bet tai daly
ko nė kiek nepakeitė. Respub
likonai nurodo, kad šis prezi
dento pareiškimas nesutinka su 
gynybos sekr. Marshallio ir gen. 
Bradley liudijimais, jog tik pas
kutinieji įvykiai nulėmė . 
Tautų karo pajėgų vyr. 
atšaukimą.

Dėl šio dalyko sena t. 
(resp., Wis.) net iškėlė, 
pats prezidentas būtų paprašy
tas atvykti į Kapitelį ir Mac
Arthuro atleidimo klausimu pa
daryti pareiškimą. O jei tą 
prašymą jis atmestų, senatas 
turėtų apsvarstyti, ar nereikia 
jam pasiųsti kvietimą, nes pre
zidentas teikiąs spaudai infor
macijas, kurių senato komisija 
negaunanti nė slaptuose apklau
sinėjimuose.

Jungt. 
vado

Wiley 
kad

SOVIETŲ REIKALAVIMUS 
ATMETU

GALĮS BŪTI DAR KARTĄ 
PAKVIESTAS MacARTHURASi

Senatorius Russell (dem., 
Ga.) spaudos konferencijoj pa
reiškė, jog gen. MacArthurui 
bus suteikta galimybė, jei tik jis 
norės, dar kartą senato komisi
joj pasisakyti dėl prezidento ir 
štabo viršininkų jo atšaukimo 
klausimu pareiškimų.

Kartu senatorius Russell pa
žymėjo, jog antradienį bus vėl 
pradėtas gen. Bradley klausinė
jimas. Po jo dar 
štabo viršininkai 
admirol. Sherman 
denberg, o taip
sekretorius Pace, kuriam buvę 
pavesta MacArthurui pranešti 
apie jo atleidimą, tik vėliau 
prezidentas tai padarė pats.

bus apklausti 
gen. Collins, 
ir gen. Van- 
pat armijos

ANGLAI REIKALAUJA DERYBŲ
Londonas. — Anglų vyriau

sybė įteikė Iranui griežtą notą, 
kurioj nurodo, kad Irano užsi
mojimas suvalstybinti angly 
bendrovės naftos įmones yra 
laužymas sutarties, kuri galioja 
ligi 1993 m. ir kurioj buvo nu
matyta, kad pakeitimai gali bū
ti padaryti tik abiem pusėm 
susitarus, o ginčijami klausi
mai išspręsti derybomis arba 
perduoti spręsti tarptautiniam 
teismui. Anglai savo notoje į- 
spėjo Irano vyriausybę, jog at
sisakymas derėtis turės 
čiausias pasekmes”. Ką 
tos “rimčiausio 
sėkmės,” anglai
kiau nenurodo, bet staigi 4.000 
parašiutininkų mobilizacija, ne
nurodant kuriam reikalui, pa
sauly sudaro įspūdį, jog anglai 
kraštutiniu atveju gali juos 
panaudoti naftos įmonių ir 8.000 
Irane esančių anglų apsaugai.

kuriame reikalauja, kad ji pa
skirtų savo atstovą, su kuriuo 

būtų galima kalbėtis Irano vy-

Tokio. — Prieš penketą die
nų pradėtą savo ofensyvą kinų 
komunistai tebebando tęsti, 
nors dėl nepaprastai didelių 
nuostolių ji rodo silpimo žymių 
ir nepasiekė numatytų tikslų. 
Naująją savo ofensyvą komu
nistai pradėjo su 768.000 vyrų. 
Be to, gen. Ridgvvay pareiškė, 
jog Mandžiurijoj jie yra sutel
kę 373.000 naujų rezervų.

Jau puolimo pradžioj į kau
tynes komunistai metė apie 
400.000 suglaustomis eilėmis 
žygiuojančių vyrų, kurie savo 
mase turėjo sutriuškinti sąjun
gininkų frontą. Jie buvo nai
kinami ne tik pėstininkų gink-

jų spaudimas buvo jaučiamas 
vidurinio fronto rytinėj daly, 
kur jiems buvo pavykę padary
ti didelių nuostolių dviem Pietų 
Korėjos divizijom ir pralaužti 
čia sąjungininkų frontą. Bet 
antrajai JAV pėstininkų divizi
jai pavyko savo pozicijas išlai
kyti ir susidariusi fronto spra
ga vėl buvo likviduota. Kituose 
fronto sektoriuose kovos vyko 
tik mažesnio masto.

“rim- 
reiškia 
s p a-

smul-

Irano kariai saugo suvalstybinamas anglų naftos 
bendrovės įmones

“IZVESTIJOS” PEIKIA 
SOVIETINIUS GAMINIUS

Maskva. — “Izvestijos” įdėjo 
straipsnį, kuriame labai smar
kiai puola Sovietų pramonę, ku
ri gaminanti nepakenčiamai 
blogos rūšies gaminius. Kaip 
tokios gamybos pavyzdys nu
rodoma vieno drabužių fabriko 
gaminami marškiniai, kurie į 
rinką išleidžiami net nevienodo
mis rankovėmis — viena vienos 
spalvos, antroji — kitos.

M'ashingtonas. — Sovietų 
notą taikos sutarties su Japo
nija klausimu JAV atmetė.

Savo notoj Sovietai reikalavo, 
kad metų laikotarpy iš Japoni
jos būtų atitrauktos visos sveti
mos —taigi ir JAV — pajėgos, 
f>ačių japonų karinės pajėgos 
griežtai apribotos ir dabar JAV 
paruoštos taikos sutarties su Ja
ponija projektas atmestas, o jo 
vietoj JAV, Sovietų, Anglų ir 
komunistinė Kinijos konferenci
jos būtų paruoštas naujas pro
jektas.

Ginčas tarp JAV ir Sovietų 
šiuo klausimu jau tęsiasi eilę 
ineįų. Sovietai spiriasi, kad tai
kos sutartis būtų didžiųjų vals
tybių Japonijai padiktuota, kas 
jiems užtikrintų veto teisę, o ki
los mažesnės valstybės, kurios 
daugiau už Sovietus prisidėjo 
prie Japonijos nugalėjimo, bū
tų tik “atsiklaustos”.

JAV šias Sovietų užmačias 
griežtai atmeta.

IRANAS DERYBŲ
PASIŪLYMĄ ATMETA

Teheranas. — Anglų nota 
Irano priimta labai šaltai. Min. 
pirm. Mossadegh nesutiko pri
imti savo biure anglų pasiuntinį, 
ir nota turėjo būti įteikta užsie
nių reikalų ministcriui.

Massadegh, kuris yra liguistai 
nervingas ir po savo kalbų par
lamente kelis kartus nualpo, yra 
užsibarikadavęs parlamento 
muose, užsirakinęs duris bei 
pęs užkalti lentomis langus, 
tariamai gresiąs pavojus jo 

vybei. Jis yra pareiškęs iš
neišeisiąs, kol vyriausybė per
ims anglų naftos įmones.
Po notos įteikimo anglų pa

siuntinys lankėsi pas šachą, su 
kuriuo turėjo ilgesnį pokalbį, 
kas dar labiau pabrėžia minis- 
terio pirmininko neprieinamu
mą.

Paskutiniu momentu, neatsi
žvelgdamas į anglų notą, Ira

no finansų ministeris pasiuntė 
anglų naftos bendrovei raštą.

riausybei perimant buvusias an
glų koncesijas. Kartu rašte at
metama anglų siūlytos derybos.

Ko šiose sąlygose imsis ang
lai, dar nėra paaiškėję.

NUTRAUKS PARAMĄ. PAR
DUODANTIEMS KOMUNIS

TAMS GINKLUS 
Mashingtonas. — Bendra a- 

bejų rūmų komisija pritarė į- 
statymo projektui, jog turi būti 
nutraukta JAV parama visiems 
kraštams, kurie Sovietams, jt± 
satelitams arba komunistinei 
Kinijai parduoda karines me
džiagas. Taip pat gaunantieji 
JAV paramą kraštai turės įro
dyti, kad jie nebepardavinėjo 
komunistams karinių medžiagų, 
kai pradėjo gauti JAV paramą.

Ketvirtasis divizijos kariai ištykšta j Europą
sustiprinti ten esančius JAV dalinius.

SOVIETAI PASIŪLĘ DERYBAS?

KARO PRIEVOLE LIGI 
1955 METŲ

rū- 
lie- 
nes 
gy- 
ten

Washingtonas. — Bendra 
nato ir atstovų rūmų komisija 
nutarė į kariuomenę šaukiamų
jų amžių sumažinti ligi 18'/2 
metų ir karinės prievolės įsta
tymo galiojimą pratęsti ligi 
1955 m. liepos 1 d.

se-

lų, bet taip pat gausios artile
rijos, tankų bei aviacijos. Labai 
didelis jų skaičius taip pat žu
vo sąjungininkų įruoštuose mi
nų laukuose ir nukauti liko ka
bėti spygliuotų vielų užtvarose. 
Tik viduriniam fronte pirmo
mis dienomis komunistai neteko 
apie 12.000 nukautų.

Šie nuostoliai privertė ko
munistus susilpninti savo puoli
mą ir pradėti savo jėgų pergru
pavimą. Dėl to jie perėjo dau
giau prie atskirų puolimų įvai
riuose fronto sektoriuose. Pas
kutinėmis dienomis didžiausias

SOVIETAI GALĮ PULTI 
ARTIMIAUSIU LAIKU

Toronto. — Buvęs Vokietijo
je karinis gubernatorius gen. 
L. Clay, čia būdamas, pareiškė, 
jog jei Sovietai iš tikro ruošia
si karui, jų* puolimo lauktina ar
timiausių mėnesių būvy. Gene
rolo nuomone, jiems pulti ge
resnio laiko kaip dabar, nebe
bus, nes jų jėgos, santyky su 
laisvųjų tautų pajėgomis, šiuo 
metu yra didžiausios ir ilgainiui 
jėgos santykis kryps jų nenau
dai.

Londonas. — Vakarų ir Rytų 
diplomatai pareiškia, kad Sovie
tai neformaliai JAV vyriausybei 
pasiūlę pradėti Korėjos ir Toli
mųjų Rytų klausimais dery
bas. Bet Washingtone pareiš
kiama, jog apie Sovietų pana
šius bandymus nieko nežino
ma.

Diplomatai sako, jog Sovietai 
siūlydami derėtis, daugiau ko
kių aiškių pasiūlymų nepadarę. 
Jų žygis galįs reikšti, kad Ko
rėjos karas iš jų labai daug 
pareikalauja įvairių dalykų ar

ba jie norį sulaikyti Jung. Tau
tas nuo tolimesniųjų žygių 
prieš Kinijos komunistus. JAV 
diplomatai į šį Sovietų mostą 
žiūrį skeptiškai ir laiką jį tik 
manevru.

KETVIRTOJI PfcST. DIVIZI
JA VYKSTA Į EUROPĄ

New York. — Per New Yorko 
uostą apie 4.000 ketvirtosios 
pėst. divizijos vyrų išvyko į Eu
ropą. Likusi divizijos dalis, apie 
18.000 vyrų išvyks maždaug 
mėnesio laikotarpy.

JUNGT. TAUTOS NUTARĖ UŽDRAUS
TI KINAMS PARDUOTI GINKLUS

lAke Success. — Jungt. Tau
tų visumos susirinkimas nuta
rė, kad turi būti nutrauktas ko
munistinei Kinijai pardavimas 
ginklų, municijos ir visų rūšių 
karinių medžiagų. Nors sovieti
nis blokas pasiūlymą pavadino 
“gėdingu ir nelegaliu”, už jį 
balsavo 47 valstybės. Nutarime 
reikalaujama, kad visi pasaulio 
kraštai komunistinei Kinijai ir 
Šiaurės Korėjai nebeparduotų

jokių- karinių medžiagų. Sovie
tinis blokas, nors visai aiškiai to 
ir nepareiškė, leido suprasti, 
kad to nutarimo nesilaikys.

Draudimas parduoti apima 
ginklus, municiją, visų rūšių 
karines medžiagas, medžiagas 
atominei energijai gauti, naftą, 
karinės reikšmės transporto 
priemones ir visus dalykus, ku
rie gali būti panaudoti ginklų 
ir municijos gamybai.

svcMvnos 2INI05
• Britų prekybos ministerija įsakė rekvizuoti su 3.500 tonų 

gumos į komunistinę Kiniją plaukusį “Nancy Moller” laivą. Ka
ro laivams įsakyta “N. Moller” sulaikyti, kol jis dar nepasiekė 
Kinijos krantų.

• Singapūre pasibaigė amerikiečių, anglų ir prancūzų piet
ryčių Azijos gynybos konferencija.

• Saigone, Indokinijoj, iš “Adour" laivo iškraunant tankus, 
įvyko sprogimas, kurio metu 55 kareiviai žuvo ir 130 sužeisti. 
Sprogimo priežastis kol kas nepaaiškėjusį.

• Nuo pernai vasaros ligi šiol į Vakarus pabėgo 944 rytin. 
Vokietijos “liaudies policininkai.” Tik praėjusį mėnesį jų atbėgo 
į Vakarus 127.

• Armijos vadovybė paskelbė, kad JAV II šarvuočių divi
zija į Europą išvyks birželio pabaigoj arba liepos pradžioj.

• Atlanto pakto sąjungininkų ginklavimą vykdydamas, gen. 
Eisenhovveris prancūzams perdavė 17 F-84 tipo sprausminių lėk
tuvų.

• Rytų Vokietijoj Sovietų kariuomenė visų didesniųjų tiltų 
sprogdinimo kameras aprūpino sprogstama medžiaga ir pasi
ruošė, kad. reikalui esant, galėtų juos tuojau susprogdinti.

• Iš Kopenhagos pranešama, .jog Danija paruošusi planą 
savo kariuomenės skaičių padidinti nuo 20.000 vyrų ligi 60.000 
arba net 80.000 ir sudaryti dar 20.000 teritorinių dalinių.

• Census Bureau paskelbė, kad kovo mėn. JAV savo sąjun
gininkams suteikė 96.70.000 dolerių sumai karinės paramos.

• Komunistinis Vengrijos parlamentas politinio biuro narį 
Isvar Kossa paskyrė viršininku naujai sudarytos įstaigos, kurios 
uždavinys kontroliuoti Bažnyčios veiklą.
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SOVIETINIAI
Maskvos valstybės banke 

patikimas valdininkas veda 
slaptą kartoteką, kurioje sure
gistruotos pavardės Sovietų 
Sąjungos milijonierių. Tai So
vietų Sąjungos vadovaujantie
ji asmenys, mokslininkai, auk
štieji karininkai ir menininkai 
Jie gyvena ištaigingai, su mei
lužėmis, turi vilas, motorines 
jachtas, asmeniškus lėktuvus 
ir daug kitų prabangos daly
kų. Jie važiuoja i medžiokles, 
meškerioja ir žiemos kurortuo
se šfiaužiuoja pašliūžomis. Daž
nai jų maistą paįvairina bran- 

' gūs ikrai (kaviar) ir nerūpes
tingas vakarų valandas jie 
praleidžia prie prancūziško 
koniako. Tačiau ir juos, kurie 
palaiko tą sistemą, gali rytoj 
ta pati sistema praryti, kaip ir 
vargšą rusų mužiką. Jie gyve
na auksiniame narve, iš kurio 
tėra vienas išėjimas, vedantis 
tik į Sibirą.

Maždaug prieš 30 metų žo
džiai ‘milijonierius’ ir “praban
ga” naujoje bolševikinėje vals
tybėje reiškė tą patį, ką ir mir
ties bausmė. 1917 metais spa
lių mėnesio dekretu Leninas 
vienu plunksnos pabraukimu 
panaikino bet kokią privatinę 
nuosavybę. Dvarų savininkai, 
fabrikantai, bankininkai, ka
rininkai ir visi tie, kurie gimi
niavosi su aukštuoju luomu, 
atsirado už įstatymo ribų. Šim
tai tūkstančių žmonių pasida
rė elgetom.

Šiandien, po 33 metų, atsi
rado kiti žmonės, kurie vėl 
pradėjo gyventi prabangoje: 
Leninas panaikino privatinę 
nuosavybę, tačiau jo įpėdinis 
pripažino, kad žmoguje nega
lima išnaikinti gero gyvenimo 
ilgesio. Prieš šį karą aukštieji 
partijos pareigūnai, karinin
kai, diplomatai, mokslininkai 
ir menininkai, į nieką neatsi
žvelgdami, tylomis pradėjo iš
taigingą gyvenimą. Jei jiems 
neužteko savų pajamų, jie vo
gė iš valstybės iždo ir per pa
žįstamus diplomatus iš užsie
nių įsigijo prabangos dalykų, 
kuriuos, uždarame gyvenime 
pradėjo, vartoti.

Stalinas visa tai matė ir jau
tė, bet jis tylėjo. Ir jam patiko 
kai kurie prabangos mažmo
žiai. Bet kaip gi pradėsi eiti 
prieš tai, ką visą ketvirtį am
žiaus kali 200 milijonų tau
tai. Tačiau, kai Hitlerio armi
jos atsirado prie Maskvos var
tų ir grėsė visai bolševikinei 
sistemai, Stalinas nusprendė 
panaudoti paskutines priemo
nes. Jis kreipėsi jau į rusų tau
tą pradėti patrotinį karą. Jis 
prisiekė sienosios Rusijos dva
siai. Kaip šiltą pavasario dieną 
medžiai pasipuošia žaliais la
pais, taip ir rusų karininkija 
pasipuošė titulais, ordenais, u- 
niformos sublizgėjo auksiniais 
blizgučiais. Visa, kas iki šiol 
revoliucijos buvo paversta į pe
leną, vėl iškilo viešumon. Pir
mieji privatūs Sovietų milijo-

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

zapo lietuvių parapijoje, Waterbury, Conn., šaukiamas Ameri
kos Lietuvių Katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos (LDS) 
metinis seimas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis šv. Mišiomis 
11 vaL rytą. Po pamaldų bus bendri pusryčiai atstovams-ėms 
Apie 1:30 vai. po pietų bus posėdžiai parapijos salėje. 6 vai. va
karienė ir šokiai. Vakarienės metu bus graži meninė progra
ma.

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 laikyti 
pilna dešimtimi. Apskritys siunča po du atstovus. Atstovų įga- 
lojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių valdybos (dvasios 
vadas, pirmininkas ir sekretorius). Taip pat prašome iš anksto 
parengti ir prisiųsti savo sumanymus, pasiūlymus ir pageidavi
mus.

LDS Centro Valdyba-

Ptrmininkan PrN. Pr. M. Jaras, 
Sekretorius Antanas F. Kneižvs.

MILIJONIERIAI
neriai išėjo j bolševizmo sce
ną, pasivadino skambiais titu
lais, pasisamdė tarnus, pirkosi 
liuksusines mašinas, brangius 
kailius ir įsigijo meilužes.

Vis dėlto skirtumas tarp ca- 
ristinių milijonierių ir dabarti
nių sovietinių liko, nes dabar 
kapitalo įsigijimas nėra įma
nomas privatiniu būdu, kaip 
tai privatine prekyba, įmonė
mis ar kuriais kitais panašiais 
būdais. Milijonieriais yra pa
skiriami paties Stalino. Todėl 
naujieji milijonieriai yra vals
tybės tarnautojai arba nariai 
lasvųjų profesijų, kurie taip 
pat yra valstybės žinioje ir val
stybės iždo apmokami. Kitaip 
ir negali būti, nes skurdžius 
tarp skurdžių negali turtų su
sikrauti. Tik iščiulpiant rusų 
mužiko paskutines jėgas ir 
prievarta iš jo viską atimant 
“valstybės naudai”, tegali pati 
valstybė tuos turtus padalinti, 
kam nori. Tam tikslui Stalinas 
įsteigė taip vadinamą “Stali
no premiją”, siekiančią iki 
200.000 rublių už ypatingus 
pasižymėjimus technikoje, 
moksle, literatūroje ir mene. 
Be to, jis leido pasižymėju
siems mokėti aukštus honora
rus. Pavyzdžiui, rašytojai už 
veikalus gauna aukštą hono
rarą ir, be to, procentus už 
parduotas knygas, kurios prie
varta brukamos rusų muži
kui.

Ypatingas yra pinigų per
vedimas sovietiniams milijo
nieriams. Valstybės banke Ma
skvoje Sovietų turtuoliams yra 
slaptos asmeninės sąskaitos ir 
kiekvienas tokių asmenų turi 
čekių knygelę. Premijos, ho
norarai ir procentai yra slapto 
valdininko įrašomi į kiekvieno 
sąskaitą, konfidencialiai pra
nešant sąskaitos savininkui a- 
pie sąskaitos pasikeitimą. To
kių sąskaitų šiuo metu Mask
vos valstybiniame banke yra 
per 80, vadinasi, visoje Rusi- 
je yra apie 80 didžiųjų milijo
nierių. Šie asmens* gali kiek
vienu momentu kokią tik nori 
sumą pinigų paimti iš banko.

Šia proga ne pro šalį pami
nėti keletą sovietinių milijonie
rių. štai keletas žymiausiųjų: 

Architektas A. Vlasov iš 
Kievo, statybos akademijos na
rys. Jis išrado būdą iš aukštuo
lėse krosnyse išdegusio šlako 
gaminti namų sienas. Jis gau
na 1% pelno, kas sudaro per 
metus keletą milijonų rublių.

Sovietų rašytojų sąjungos 
pirmininkas Aleksandras Fa- 
diejev Stalino vardu skiria ra
šytojams premijas. Jis taip pat 
peržiūri ir aprobuoja rašytojų 
leidžiamas knygas. Dalyvauja 
leidyklų pelne ir už savo veika
lus taip pat gerai apmokamas. 
Per metus gauna keletą mili
jonų rublių pajamų.

Kasdieną 12 valandą liuksu
sinė mašina privažiuoja prie 
vienos vilos Kieve. Čia gyvena 
geležies pramonės organizato-

Jungt. Tautų kariai, lydimi tankų žvalgo priešo pozicijas

PASITRAUKS ANGLIJOS KARALIUS?

Anglijoje sklinda gandai, kad karalius Jurgis VI greit 
pasitrauks ir sostą perleis princesei Eliza betai. Vyriausybė 
nori paneigti gandus, bet visi žino viešą paslaptį — karalius 
sunkiai serga Prieš dvejus metus karaliui padaryta sunki 
kojos operacija. Tada drebėjo visa Didžioji Britanija dėl savo 
karaliaus sveikatos, bet jis pasveikęs po kelių savaičių vėl 
viešai prasirodė.

šių metų pradžioje rūpesčiai 
užgulė Anglijos karaliaus rū
mus. Užsienio reikalų ministe
rija skelbė, kad gripas ir per
sišaldymas kankina karalių. 
Bet tai buvo tik plona uždanga, 
pro kurią visi matė rimtą ka
raliaus ligą. Rūmų gydytojai 
rimtai kalbėjo, kad reiksią ka
raliui amputuoti operuotąją 
koją.

Buckinghamo rūmai išleido 
biuletenį apie jo didenybės 
sveikatą. Tas davė pradžią 
gausiems gandams apie gali
mus pasikeitimus Anglijos so
ste. Be to, karalius buvo už
planavęs kelionę į Australiją 
ir Naująją Zelandiją. Ten An
glijos valdininkai išleido tūks
tančius svarų, pirkdami cilin- 
derius ir frakus, ir labai nusi- 

rius prof. Lugovcov. Dažnai jis 
privačiu lėktuvu skrenda į 
Maskvą pasitarti su Stalinu ir 
aukštaisiais partijos pareigū
nais. Stalinas nepasirašo nė 
vieno projekto, iki jo nepatik
rina prof. Lugovcov. Jis taip 
pat dalyvauja pelne. Uždirba 
ir išleidžia per metus milijo
nus rublių.

Žinoma artistė Liuba Orlovą 
priklauso mažam skaičiui iš
rinktųjų, kurie turi laimę kada 
nori matyti Staliną. Ji yra 
dažnas svečias Kremliuje. Ji 
rašo ir pati vaidina komuniz
mui lojalias komedijas. Ją 
pats Stalinas apdovanojo pre
mijomis, ordenais ir titulais. 
Už jos komedijas plaukia iš 
viso krašto pinigai į valstybes 
banką Orlovos sąskaiton.

Violeta Bovt, jauniausia 
Maskvos prima balerina. Visa 
Maskva kalba apie jos inty
mius santykius Kremliuje. Jos 
garderobos ir brangenybės 
stebina užsienio diplomatų 
žmonas. Jos liuksusinis auto
mobilis išmuštas brangiais kai
liais.

Dimitrijus Šostakovič dėl jo 
kompozicijų pasisekimo užsie
nyje buvo patekęs į nemalonę, 
ir valstybės banke tam tikrą 
laiką jo<- sąskaita buvo uždary
ta. Tačiau, kada jis parašė Sta
linui garsiąją oratoriją, buvo 
tuojau apdovanotas Stalino 
premija ir sąskaita vėl atsida- 
re.

Mokslo akademijos preziden- — Sąjungininkų sanitariniai 
tas Vovilov vra turtingiausias šaltiniai Japonijoje praneša, kad
žmogus visoje Rusijoje. Jo vila 
prie Maskvos pastatyta iš 
marmuro ir granito. Jis žino 
visas politbiuro paslaptis ir už 
tai jis yra svarbesnis, kaip visi 
maršalai. 

minė, kad karaliaus kelionė a- 
tidėta į 1952 metus. Ar dėl 
“gripo” ir lengvo persišaldymo 
atidėta tokia svarbi kelionė? 
Ar dėl Britanijos didžiojo Fes
tivalio, kuris prasidėjo šį pa
vasarį?

Šis Festivalis yra surengtas 
pirmosios pasaulinės parodos 
Londone (1851) šimtmečio su
kakčiai paminėti. Šias iškil
mes, kurios vyks visą metą ir 
dalyvaus daug užsieniečių sve
čių, tikrai puošia karališkoji 
karūna, bet ryšiai su “Com- 
monwealth” yra kur kas svar
besni už festivalio svečius ir 
fajerverkus. Tįe gripeliai ir 
Londono iškilmės sulaikė ka
ralių rūmuose, bet jo koja.

Padėtis yra tokia rimta, kad 
naujoji sosto paveldėtoja, prin
cesė Elizabeta, mokosi “bū
ti karaliene.” Ji atsidėjusi su
sipažįsta su visom valdovės pa
reigom.

Balandžio mėnesį Londono 
spaudą tiesiog pribloškė, kai 
Elizabeta, nieko niekam nesa
kius, net savo vaikus palikus, 
staiga išvyko į Viduržemio jū
rą. Tai nebuvo pramoginė ke
lionė pasidžiaugti pirmais pa
vasario žiedais ir gražiu dan
gum. Senoj anglų tvirtovėj, 
Maltos saloje, stovi britų lai
vyno dalinys, kuriame kari
ninku tarnauja jos vyras Pily
pas, Edinburgo herzogas. Ka
raliaus Jurgio sveikata verčia 
princą atsiskaityti su savo ka
riuomenės daliniu, atsisveikinti 
su linksmu karininkų gyveni
mu, vykt į Londoną ir ten “mo
kytis” naujom pareigom. Jo 
žmona bus Didžiosios Britani
jos karalienė, o jis tik jos vy
ras, be jokios karūnos sėdės 
šalia sosto ir karalienę palydės 
į visas iškilmes.

Per Romą, kur didžiam ang
lų nustebimui princesė lankė
si pas popiežių, per Paryžių ji 
su savo vyru grįžo į Londoną, 
kur jau esą duoti visi įgalioji
mai kiekvienu metu perimti 
sostą.

Jei karaliaus Jurgio VI svei
kata leis, jis dar 1952 metais 
lankys Australiją ir N. Zelan
diją. Sosto preleidimas lau
kiamas 1952 metais ir jam at
sidėjus rengiamasi.

Š. Korėjoje birželio mėn. reikia 
laukti naujos vėjaraupių ir šil
tinės epidemijos. Visi sąjungi
ninkų kariai ir P. Korėjos gy

ventojai esą nuo tų ligų įskiepy 
ti.

TAIP REMONTUOJAMI 
NAMAI

“Sov. Litva” M. Soročkina 
pasakoja, kaip tarybinėj Lie
tuvoj vyksta namų remontas 
Kaune, Basanavičiaus g. Nr. 
16 pernai buvo pradėtas re
montuoti namas. Darbai pra
sidėjo sausio mėn., bet ir rug
pjūčio mėn. dar buvo nebaigti. 
O ir pats darbas atliekamas 
tikrai tarybiškai—trūkęs ka
nalizacijos vamzdis nebuvo 
pakeistas kitu, o tik užtinkuo
tas. Matyt, tas trūkumas ne
buvo plane numatytas. Re- 
montuotojai nežinojo, ką tokiu 
atveju daryti, tad paprasčiau
siai “užtepė”. Griunvaldo gat
vės Nr. 6 gyventojai kreipėsi į 
butų valdybą, kad atremon
tuotų stogą, bet atsakymo ne
sulaukė. Tada jie kreipėsi į 
miesto vykd. komitetą ,iš kur 
jų prašymas buvo persiųstas į 
rajoninį komitetą ir vėl nieko 
niekas nedarė. Taip namas 
griūva, o taisyti nėra kam. Ir 
naujai pastatytuose namuose 
tuojau pradeda tekėti pro sto
gus, daugelis tų naujai pasta
tytų namų jau riekalingi dide
lio remonto.

— Atstatytas iš pareigų 
Vengrijos užs. reik. min. Kal
iai. Jo vietoj paskirtas min. 
pirm, pavaduotojas Kiss.
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“Vežioti sunkiausius krovinius man

Pakrautas šaldytuvais ir kitais sunkiais daiktais, labai 
dažnai kalnuotais ir negrįstais keliais. Clarence R. Gil
berto 1950 m. Ford F-l Pickup sunkvežimis valstybinėse 
Ford Truck taupumo varžybose nuvažiavo 8.361 mylią.

Clarence R. Oilbert* sako: 
“Taupumo varžybos man j- 
rodė, kad Ford sunkveži-
mius išlaikyti kainuoja ma
žiau, negu bet koks kitas 
sunkvežimis, kuri aš esu 
turėjęs!"

* Adresas nurodomas paprašius.

“šešius mėnesius trukusiose Ford 
Truck taupumo varžybose” — tęsia jis. 
“mano Ford F-l Pickup sunkvežimis vi
są laiką sunkiai pakrautas, nuvažiavo 
8,361 mylią. Aš sustabdžiau jį 2,002 
kartus. Visą laiką gavau reguliarų ap
tarnavimą iš Ford Dealer.”

“Išlaidos kurui, alyvai, aptarnavimui 
ir pataisymams -siekė tik 209 dol. Tai 
reiškia, kad jo išlaikymas man kainavo 
tik 2.5 cent. mylia!”

“Šito taupumo priežastis yra Ford 
Truck Power Pilot, kuris, suvartoda
mas mažiausia kuro, duoda daugiausiai 
jėgos!”
Daugiausiai pirkėju renkasi Ford sunk
vežimius ? Paskutinės registraci jos skait
linės rodo, kad Ford sunkvežimių par
davimas kyla. Palyginti 1950 metus su 
1949 metais, jų pardavimas yra 6 kar
tus didesnis, negu visas kitas rūšis kar
tu paėmus!”

Fordo sunkvežimiais važi 
liejimas pigesnis kadangi

Naudojantis paskutinė
mis registracijos skait
linėmis. apdraudos j- 
staigos įrodo, kad iš 
Amerikoj esanėių 7,- 
318.000 sunkvežimių, 
Ford sunkvežimiai tar

MARKSUI BUTŲ BEDA
Kai vokiečių naciai grynino 

tautą, tai turėjo būti "gryni” 
ir visi Didžiojo Reicho pilie
čiai. O kitaip to neįrodysi, kaip 
tik metrikais. Na, ir kapstėsi 
vokiečiai po senus archyvus, į- 
rodinėdami, kad yra “grynos 
ariškos giminės”. Kam to ne
pavyko įrodyti, turėjo bėgti 
ar eiti už vielų tvoros. Ma
žiausias lašas žydiškojo krau
jo jau buvo pavojingas. Vienas 
tik Hitleris, kurio gyslose ne
stigo to “negryno kraujo”, nie
kam nerodė savo metrikų. Ne
žinia, ar kas surašė ir jo mir
ties metrikas. Bet su ta jo mir
timi pasibaigė sena tvarka ir 
prasidėjo nauja. O su nauja 
tvarka atėjo ir naujas valy
mas.

Dabar Sovietų zonos vokie
čiai vėl turi sukti galvą ir raus
tis po dokumentus, kad galė
tų įrodyti, jog jie yra “gry
nos proletariškos giminės.” 
Kraujas dabar jau nebe taip 
svarbu, bet labai svarbus yra 
partijos bilietas arba tas dar
bas, kas kokį dirbo ar dirba. 
Ypač svarbu tas vaikams, ku
rie nori mokytis. Nors bolševi
kai visur skelbia, kad jie yra 
patys pažangiausi pasaulyje 
žmonės, bet į mokyklas ne vi
sus įsileidžia — tik “proleta
rų” vaikus. “Proletarai” jau 
gali lankyti ne tik pradžios 
mokyklas, bet ir gimnazijas ir 
universitetus. Bet įrodyk, kad 
nori, jog tavo vaikas yra gry
nų gryniausias “proletaras”.

Bolševikai nebūtų šunybių 
meisteriai, jei ir čia nerastų 
išeities. Jie leidžia vokiečiams 
tokį pedagoginį žurnalą,— jis 
taip pat vadinasi “Naujoji 
Mokykla”,—kur tuos painius 
klausimus ir sprendžia. O kad 
spręsti būtų lengviau, tai paim
tas pastovus pagrindas —1942 
metų sausio mėn. 1 d. Kodėl 
parinkta tokia, o ne kitokia 
data, galėtų atsakyti tiktai 
maskviniai galvočiai. Bet juos 
palikime nuošalyje, štai, patys 
uždaviniai ir sprendimai:

1. Tėvas 1942 metais buvo 
metalo tekintojas — darbinin
kas. 1945 metais jis prasimušė 
į valdininkus. Atsakymas: jo 

kainuoja tik 2,5 cent mylia!”
“Mano Ford Truck su Power Pilot yra 
ekonomiškas,” sako Clarence R. Gilbert 
“ir savo pajėgumu patenkina visus 
mano reikalavimus:”

vaikai — “proletarai.”
2. Tėvas 1942 metais buvo 

valdininkas. Dabar jis yra pa
prastas darbininkas. Atsaky
mas: jo vaikai — “buržujai”.

3. Motina 1942 metais buvo 
prekybininkė. Dabar ji taip 
pat dirba prekybos kontoroje 
— yra buhalterė — (“knygas 
kypina”, kaip amerikonai sa
kytų). Jos vyras paprastas 
darbininkas. Atsakymas: jų 
vaikai — “proletarai.”

4. Tėvas 1942 metais buvo 
ūkininkas ir ūkininkas paliko. 
Jis yra vedęs paprastą mer
gaitę darbininkę. Atsakymas: 
jų vaikai — “buržujai.”

5. Mergaitė 1942 metais bu
vo aukšto valdininko duktė. 
Dabar ji yra labai įsigilinusi į 
Markso - Engelso mokslą. Tu
ri ji ir sužadėtinį — tikrą par
tietį. Atsakymas: jie gali susi
laukti vaikų “proletarų”.

Taigi, naciai vaikus novijo, 
jei į juos buvo patekę “negry
no kraujo”. Bolševikai tą pa
tį daro, jei į vaikus pereina 
“buržujiško kraujo”. O kas 
buržujiška ar neburžujiška — 
nustato jau bolševikų partija. 
Jei kas buvo valdininku prie 
nacių — tai “buržujus.” O jei 
kas dabar sėdi bolševiko ko
misaro kėdėje — tai “proleta
ras.” Tokių ir vaikai “prole
tarai.”

Sunkiausia šitą egzaminą 
būtų išlaikyti Karoliui Mark
sui, pačiam socializmo tėvui, 
Nacionalsocialistai būtų jį čiu
pę už jo žydišką kilmę. Kom- 
socialistai dabar jį čiuptų už 
jo neproletarišką kilmę: jo tė
vai nebuvo proletarai ir jis 
pats niekada juodo darbo ne
dirbo. Jis buvo “inteligentas” 
(pašaipos žodis, kurį komunis
tai dažnai taiko kitiems, ne jų 
mokslo apšviestiems). Jis ne
būtų galėjęs komunistiškai ap
sišviesti, nes komsocialistai jo 
nepriimtų į jokią aukštesnę 
mokyklą. Garsus manifestas 
būtų likęs neparašytas. Gerai, 
kad jis buvo išleistas prieš šim
tą metų. Dabar komunistai ne
žinotų, apie ką turi vienytis: a- 
pie ‘buržujų” Marksą ar apie 
“proletatą” Staliną? L.

nauja ilgiausiai!
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SĖSK, PASIKALBĖSIM
Žmogus yra greitas kalbėti, bet jei kas pasiūlo jam pri

sėsti ir pasikalbėti, tai jis dar gerai pagalvoja: pikto iš to bus ar 
gero? Jis arba sėda arba nueina į šalį. Norėdami ištirti, ar ver
ta sėstis ir kalbėtis, keturių didžiųjų valstybių ministeriai suso
dino Paryžiuje savo pagalbininkus. Tegu jie pirma pasikalba, ar 
verta mums kalbėtis, kad galėtų susėsti ir šnekėtis pačios vy
riausios valstybės galvos.

Pokalbis, kaip matome, pradėtas iš apačios, bet jis vedamas 
iš viršaus — telefonais ir instrukcijomis. Jei tokio ryšio nebūtų, 
keturi viceministeriai jau seniai būtų palikę Paryžių. Sėdėti ir 
be galo kalbėti tik dėl to, kad Paryžius mini 2000 metų sukaktį, 
pagrindas būtų menkas. Paryžiui gal tai ir malonu, bet Londo
nas, Vašingtonas ir ypač Maskva nelabai sutiktų tą vieną sosti
nę tokia garbe vainikuoti. Jei kalba vis dėlto nenutrūksta, tai 
vainikuojamas koks nors bendras reikalas.

Jį nurodo atsibodusios kalbos. Po trijų mėnesių net griaus
mingam Andriejui Gromykui išsisėmė visas leninizmo ir stali
nizmo katekizmas, o vis dėlto šneka, kad šnekėtų. Taip daroma 
svečiuose, kada žmonės nebeturi ką sakyti ir verčiasi niekučiais. 
Jie žino, kad liežuviu palaiko draugišką ryšį. Tokį ryšį mezga ir 
Paryžiaus konferencija. Vis dar atrodo ramiau, kol prie bendro 
stalo bent pagalbininkai sutelpa. Ką jie ten kalba —kitas rei
kalas. Pagrindinis tikslas — nenutraukti ryšio, kol kardas jo dar 
neperkirto. Kad visų keturių jis yra aštrinamas, tai patys žino. 
Dėlto kalbos ir ilgėja, kad kalavijas aštrėja. Nė vienas nebedrįs
ta pirmas jį ištraukti ir baigti visas tas tuščias kalbas.

Vienas iš jų tėra diktatorius, kuris žodžiais švaistosi, kaip 
jam patinka. Patiktų jam ir kalaviju pirmam švystelėti, bet sa
vimi dar nepasitiki. O demokratai vis dar tiki, kad iš kalbos, ge
ros ar piktos, kas nors dar gali ir naudingo išeiti. Mat, kai Ko
rėja ir Kinija sudrumstė Saugumo Tarybos ir Jungtinių Tautų 
posėdžius, tai naudingam lošimui liko tik vienas apvalus staliu
kas — senoji diplomatijos sostinė Paryžius.

Kartais apie tą konferenciją visai užmirštama, kaip apie 
pasenusį daiktą. Vienas vokiečių laikraštis ją nupiešė voratink
liais apipintą. Ant voratinklio siūlo ji ir tesilaiko. Jei kurią dieną 
jis trūktų, stipresnio raikščio nenuvijęs, tada žmonės balsiai pra
šnektų, jog keturi pagalbininkai ilgai šnekėjosi, kol už jų pečių 
susišnekėjo generolai. Keturios didžiosios galvos jau niekada 
nebesusitiktų nei Jaltoje nei Potsdame.

Vakarai rūpestingai tveria 
Atlanto tvorą, kad raudonoji 
Maskvos kiaulė neįlįstų ir ne
išknistų jų daržo. Pastaruoju 
laiku girdėti, kad tą tvorą no
rima net pailginti ligi Graiki
jos ir Turkijos. Bet ją tverian
tiems tenka susidurti su ne
maloniu dalyku —yra likęs 
joje plyšys ir nėra kaip jį už
tverti. Airija ne tik nesutinka 
dėtis prie Atlanto pakto, bet 
ir iš viso atsisako su Anglija 
kalbėtis saugumo klausimais. 
O tokiose sąlygose tenka bijo
ti, kad konflikto tarp Rytų ir 
Vakarų atveju Sovietų para
šiutininkai nusileis Airijoje ir 
iš ten pradės žygį į Londoną. 
Dėl Airijos karinio silpnumo 
tai visai galimas dalykas.

Kliūtis čia yra šešios šiauri
nės Airijos provincijos. Lais
voji Airija be jokių nuolaidų 
reikalauja, kad tos provincijos 
būtų prie jos prijungtos. Ang
lai gi niekaip nesutinka tų 
provincijų atsisakyti. Dėl to 
jau ir antrojo pasaulinio karo 
metu Airija laikėsi griežto ne
utralumo, nors ir būdama dar 
anglų Commonwealtho dalis. 
Dabar gi airiai net kartais 
graso, kad naujo karo atveju 
jie jau ir neutralūs nebebūsią, 
bet susidėsią su Anglijos prie
šais. Ir nors dabar Airijoj ar
tėja rinkimai, po kurių gali į 
valdžią vėl sugrįžti De Valera, 
šiuo atžvilgiu jokio pasikeitimo 
nelaukiama, nes ir jis yra tos 
pat nuomonės, kaip ligšioliniai 
Airijos politikos vairuotojai.

Ši airių laikysena Vakarų 
sąjungininkams kelia rimto 
susirūpinimo, o Londone net 
nemažo nervingumo. Airiai la
bai apsukriai savo politiniams 
tikslams išnaudoja savo karinį 
silpnumą. Jie gerai supranta, 
ką šiuo metu anglams reiškia 
turėt pašonėj nepasiruošusį 
gintis kaimyną. Tai konflikto 
atveju -beveik pasiūlymas, kad 
ten išliptų anglų priešas, šiuo 
metu Airija turi vos 45.000 vy
rų armiją ir apie 50.000 vyrų 
teritorinių dalinių. Airiai yra 
geri kariai, bet visai menkai ap
siginklavę. Karinio biudžeto 
toli gražu nepakanka jų apsi
ginklavimui modernizuoti.

Ši “silpnybės propaganda” 
jau yra sukėlusi nemažų nesu
tarimų Airijos klausimu pačių 
Darbo partijos1 vadovų ir vy
riausybės narių tarpe. Neabe
jotina, jog dėl to reikalo skau
da galvą ir konservatoriams. 
Ir vieni ir kiti įžvelgia, jog 
negalima prisileisti, kad už 50 
kilometrų įsikur s sovietinės 
aviacijos bazės, bet kartu ir 
nenori sutikti, kad šiaurės 
provincijos būtų perleistos Ai
rijai.

JAV šis dalykas taip pat ne
malonus. Jis visoj Atlanto gy
nybos sistemoj sudaro nemalo
nų, o gal net ir pavojingą ply
šį. Dėl to jos norėtų, kad bū
tų rastas klausimo sprendi
mas, kuris įgalintų tą nepagei
daujamą spragą užtaisyti. Pa
galiau penki milijonai JAV gy
venančių airių taip pat svariai 
Airijos reikalavimus paremia. 
Tad JAV nuotaikos šiuo klau
simu susidaro anglams nepalan-

CKANOS SAULĖTOJE KOLUMBIJOJE
(Mūsų korespondentas Lš Medellino)

Prieš dvejis su puse metų 
mes išlipome į pažadėtąją že
mę — Kolumbiją su viltim ir 
ašarom akyse: kas mūsų lau
kia, ar mes pajėgsim įsikabin
ti į gyvenimą?

Kaip nelygus šio krašto 
gamtovaizdis ir vietinių žmo
nių socialinė padėtis, taip nely
gus ir mūsų žmonių likimas. 
Tik nedaugeliui čia sekasi tvir
čiau “ant kojų atsistoti”, įsi
kabinti į gyvenimą. Tik kele
tas laimingųjų turinčių gerą 
profesiją, jau griebiasi biznio, 
nuomoja ūkius ir t.t. Kiti 
skursta, šiaip taip pragyvenda
mi Yra ir tokių, kuriuos gyve
nimas įstūmė į didį skurdą ir 
neviltį. Todėl nenuostabu, jog 
daugeliui mūsų tautiečių JAV 
tapo didžiausia svajonė. Su pa
vydu čia kartoja žinią, jog še
šiems asmenims iš Medellino 
pavyko gauti vizą į Ameriką.

Gamta čia graži, klimatas 
pakeliamas ir žmonės manda
gūs bei mums palankūs, tik 
vienas “menkniekis” čia kliudo 

kios, kas Londonui taip pat 
baksnoja nervus. Pernai jau 
JAV atstovų rūmai buvo dėl 
jų laikymosi Airijos atžvilgiu 
benutraukią anglams pagalbos 
teikimą. CIO taip pat jau ne 
kartą reikalavo, kad JAV vy
riausybė įsikištų ir spirtų ang
lus atsisakyti nuo šiaurinių Ai
rijos provincijų bei leisti joms 
prisijungti prie nepriklauso
mos Airijos dalies.

Airiai gerai supranta, kad 
visos šios aplinkybės veikia jų 
naudai ir visom išgalėm sten
giasi jas išnaudoti. Jie tikisi, 
jog tai jiems padės pagaliau 
galutinai laimėti tiek laiko tru
kusią savo laisvės kovą ir su
jungti visas airių gyvenamas 
žemes į vieną nepriklausomą 
valstybę. Dėl to jie vis stipri
na savo propagandą, neužmirš
dami pabrėžti, jog dabartinė
mis sąlygomis kiekvienam ai
riui anglai išrodo niekuo ne- 
geresni už Sovietus.

mums gyventi: duonelė čia 
labai brangi, o uždarbiai labai 
maži. Be to, ir vietinių varg
šų knibžda visuose pakam
piuose.

Bogota gana rimtai tvarko
si, tik mūsų “namuose” Medel- 
line jau prisirinko tiek daug 
dūmų, jog jie ima graužti akis. 
Bet mūsų žmogus kantrus ir 
moka tylėti, žinodamas, kad 
laikas išdildo daugelį nesklan
dumų. Kai kas, nustoję nuo
taikos, pasitraukia iš vietinio 
visuomeninio gyvenimo ir vi
sai dingsta svetimųjų tarpe.

“Kolumbijos Lietuvio” antra
sis sąsiuvinys

Išėjęs “Kolumbijos Lietuvio” 
antrasis sąsiuvinys turinio at
žvilgiu stipresnis už pirmąjį, 
nes šiuo kartu stipriom inte
lektualinėm jėgom prisidėjo 
Bogota. Gaila, kad jo žurnalis
tinis ir estetinis sutvarkymas 
žymai šlubuoja. Pirmas nume
ris tuo atžvilgiu išėjo kur kas 
vieningesnis, nes buvo tvarky

siu metų birželio mėn. su
kanka 10 metų, kai Sovietų 
Sąjunga, smurtu okupavusi 
Lietuvos teritoriją ir krašte į- 
vedusi sovietinę santvarką, 
pradėjo pagal iš anksto paruo
štą planą naikinti lietuvių tau
tą. Tik per tris dienas, 1941 
m. birželio mėn. 14-16 d.d. 40,- 
000 niekuo nekaltų vyrų, mo
terų ir vaikų buvo prievarta 
išplėšti iš savo namų ir išga
benti lėtai mirčiai vergų sto
vyklose Sibiro gilumoje.

Tuoj po to prasidėjęs vokie
čių - rusų karas laikinai su
trukdė pasibaisėtino Krem
liaus valdovų plano vykdymą; 
tačiau, 1944 m. bolševikams 
vėl grįžus Lietuvon, lietuvių 
tauta atsidūrė dar labiau su
žvėrėjusių budelių sauvalėje;
• • ■

Masiniais trėmimais ir žudy
mais iki šiol sunaikinta dau
giau kaip ketvirtadalis visos 
lietuvių tautos. Išlikusieji gyvi 
nuolatinėje baimėje laukia, 
kad NKVD kraugerys parei
kalaus ir jų aukos.

Tėvynėje kenčiančių mūsų 
brolių ir seserų akys krypsta 
į mus, Amerikos lietuvius, jau 
praeityje daug kartų Lietuvai 
jos nelaimėt*? gelbėjusius. Da
bar, kai pati lietuvių tautos 
gyvybė yra pavojuje, mūsų 
pagalba tari būti gausi ir nuo
latinė. Turime daryti visa, kas 

ta labiau prityrusių spaudos 
darbininkų. Gaila, kad nesi
stengiama pilnai panaudoti 
vietines pajėgas, o jų užtektų, 
juk yra net penki mūsų daili
ninkai.

Lietuviškos pamaldos

Lietuviškos pamaldos sujun
gia visus Medellino lietuvius. 
Tai yra tikra mūsų paguoda. 
Gimtąją kalba besimelsdami ir 
giedodami, mes prisimename 
savo tėvynę bei visus artimuo
sius ir gaivinamės viltimi, kad 
šio ištrėmimo dienos pagaliau 
pasibaigs. Lietuviškom pamal
dom vadovauja didelio takto ir 
mielas kapelionas kun. Bar- 
čaitis. E. P. 

tik mūsų jėgomis įmanoma, lie
tuvių tautai nuo sunaikinimo 
išgelbėti ir krašto laisvei grą
žinti.

Dešimties metų sovietinio 
teroro Lietuvoje minėjimo pro
ga tokia pagalba bus efektin
gai suteikta, jei Amerikos lie
tuviai visose jų gyvenamose 
vietovėse

1) vieningai pareikš protes
tą prieš Sovietų genocido veiks
mus Lietuvoje, demaskuodami 
tikrąjį raudonojo imperializmo 
veidą ir reikalaudami Lietu
vai užtarimo ir pagalbos, ir

2) piniginėmis aukomis dos
niai parems tą akciją, kurią 
Amerikos lietuviai veda Lie
tuvos žmonėms padėti ir Lietu
vai išlaisvinti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
paskelbtas Laisvės Mobilizaci
jos Vajus tebeina. Nustatyta 
jam $100.000 suma privalo 
būti sukelta. Iki šiol tik kelios 
veiklesnės lietuvių kolonijos 
pasiekė savo kvotas. Turi su
krusti visi patriotingieji Ame
rikos lietuviai, kad Lietuvos 
laisvinimo darbui nepritruktų 
lėšų.

Taigi, minėdami liūdnuosius 
birželio mėnesio įvykius ir kel
dami balsą prieš lietuvių tautos 
naikintojus, parodykime savo 
nuoširdų atsidavimą šventam 
Lietuvos reikalui gausiomis 
aukomis.

Ši dešimties metų bolševiki
nio smurto sukaktis teprime
na kiekvienam lietuviui ir 
kiekvienai lietuvių organizaci
jai mūsų pareigą — dirbti ir 
kovoti, kad mūsų tėvų žemė 
būtų laisva.

Aukas siųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybos Centrui (1739 
South Halsted Street, Chicago 
8, Hilnois), kuris jas perduos 
kur reikia.

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBA

Vykdomasis Komitetas
L. šimutis, pirmininkas 
A. A. Olis, vicepirmininkas 
Dr. P. Grigaitis, sekretor.
M. Vaidyla, iždininkas

11

Žmogus žmogų drasko, tauta tautą naiki
na. Ir kodėl? Ar ne visi lygūs, ar pasauly
je vietos per maža. ar saulės ir oro trūks
ta. Ateis laikai, ateis, kada ir jūs sakysite: seniau 
sunku buvo gyventi, štai kodėl turi išvažiuoti. Reikia 
vykti į namus ir ten pasilikti. Paukštis negali išskristi 
iš savo lizdo, tuoj ateis kiti ir jo vietą užims, o jis taip 
ir praklajos be niekur nieko. Jūs sakote — būti moky
toja. Ar tai nėra gražu? Jūs kasmet išleisite iš savo ran
kų 20-30 vaikų, kurie jūs dievins, kurie bus jūsų vaikai, 
kuriems pasakosi apie ateinančius laikus. Ar tai nėra 
pranašo darbas: nešti ugnį ateinančiom kartom! Ar tai 
nėra daugiau, negu visi šio miesto turtai? Jie išnyks, 
mes patys išmirsime, o tie vaikai kalbės mūsų kalba 
ir mąstys apie mus. Štai, kur yra amžinybė! Štai, ko
dėl turime pasikelti naujam darbui. Visur nauji vėjai pu
čia, visur ateina laisvė. Kaip jūs galite ją parduoti už 
šito miesto vaizdą, gražų gyvenimą, patogų gyvenimą. 
Anuška, kaip jūs galite išsižadėti savo namiškių, kurie 
eina parsinešti naujo gyvenimo! Ir jūs nenorite būti jų 
eilėse? Bijotės! O gal tik vienas jūsų buvimas, jūsų žo
dis ir darbas bus pats lemtingiausias: taip, ar ne. O kas 
tada? Jūs esate mergaitė, bet ir jūs neturite nusileisti. 
Turite atsistoti greta savo tautos žmonių ir turėti vyrą 
lietuvį, kad vaikų vaikai kalbėtų ta pačia kalba ir turė
tų tuos pačius namus....

Jo kalba jaudino mane. Jaučiau, kad visi dėdės ir 
kitų įtikinėjimai griūva ir užleidžia vietą naujam stip
riam vėjui, kuris neša kitas dienas. Tačau man buvo 

įdomu, kodėl Ivanas visa tai sako, ir aš paklausiau.
— Dėl to, Anuška, kad jus myliu!
— Ak!
— Taip! — jis paėmė mano ranką ir švelniai su

spaudė. — Seniai jus myliu, bet nestoviu skersai kelio 
ir nedarau iš pavydo, kad sugriaučiau jūsų ir 
Zigmanto laimę. Ne! Nepykite, kad taip kalbu, aš — ru
sas, Anna Leonovna. Jis turi išsikalbėti, kad būtų leng
viau. Noriu jus matyti laiminga,o tokia tebusite tik savo 
žemėje. Štai, kaip keistai kalbu, tiesiog save žudau. Juk 
galėčiau, ar galėjau, stoti į rungtynes, galėjau net lai
mėti, bet aš negaliu taip pasielgti, kaip šie žmonės—plė
šikai. Žinau, kad save naikinu, bet tai nereiškia, kad 
jūs turite save vėliau ar anksčiau sunaikinti. Norėda
mas jumyse pabudinti namų ilgesį, atvesti į tikrą kelią, 
atėjau per Velykas ir padovanojau paveikslą. Manot, tai 
buvo lengva — jūsų nustoti, nes su pirmu pamatymu 
aš jus myliu. Man perdaug rūpi jūsų laimė. Aš padova
nojau paveikslą, kuris turi savo legendą, ilgesio bokštą, 
tą nuolatinį žmogaus nerimą, kuris eina kartu su mumis 
per pasaulį. Paveikslas turi gražų šviesų vakarinį dan
gų, kurį matome visuose saulėtuose kraštuose.

Ivanas įsižiūrėjo į tolumą ir kalbėjo, tartum pats 
matytų kažkur kyšančius ilgesio bokštus.

— Anuška, visa žemė perverta ilgesio, ir mes ne
galime iš jo išbėgti. Kartais mes miegame ir nejaučiame 
jo. Bet vieną kartą kažkas mus pabudina. Toks yra ir 
dovanotas paveikslas. Sena legenda pasakoja, kad jis 
daug ką prikėlė savo žemei. To nežinau, nemačiau; kad 
mane tiesiog vyte parvijo iš Aleksandrijos namo, tai aš 
tikrai žinau. Jūs niekur nerasite ramybės. Jau taip yra! 
Nuolat visur kyšos ilgesio bokštas, kurs šauks tave at
galios, nes visi ilgesiai remiasi į žemę, į tą vakarinį dan
gų, spindintį viršum gimtinės stogo. Ot kas yra! Rodos, 
niekis niekis ta mūsų Rusija, tik stepės, taigos, tik 
liūdnos dainos, bet kai jų netenki, viską supranti. Tik 
netekti reikia, tik atsiskirti, tuoj žinosi kas yra tėviš
kės dangus ir kaip be jo sunku gyventi. Aš atnešiau pa
veikslą, kad jis grąžintų jums namus. Laukti nebegalė
jau. Jaučiau, — norite čia įsitvirtinti.

— Taip, Ivanai Aleksandrovičiau, paveikslas atne

šė namų ilgesį, bet pagalvokite, aš sutikau žmogų, kurį...
— Cha, žmogų! — nutraukė Ivanas. — Jūs jo ne

pažįstate. Atleiskite, kad kalbu apie jį, to nenorėjau. 
Anna Leonovna, čia viskas kvepia pinigu. Jis pastebė
jo, kad jus myli Stankevičienė kad jus vertina, kad jūs 
ir jūsų dėdė palikimo reikale galite turėti sprendžiamą 
žodį. Jis priėjo prie jūsų ir gavo dvarą. Apsukrus jis, 
bet ir tuščias pagyrų puodas, išpuikėlis. Jūs nežinote, ką 
jis galvoja, ir niekada nežinosit. Jis kartą jus pavadino 
kvaila litvinka, kuri dėl jo iš proto eina, kabinasi ant 
kaklo. Gal būt, ją vesiu, kad galėčiau išjuokti ir paže
minti, — kalbėjo draugams. Atleiskite, Anna, kad taip 
kalbu; mano lūpose jau dega pavydas. Gal jis myli jus. 
nežinau, bet koks charakteris! Vieną dieną jus ir mylė
damas gali pamesti ir nueiti ten, kur bus dalinami ordi
nai, kryžiai. Per dieną tūkstantį kartų įžeis, kad buvote 
neturtinga, ne grafaitė, o litvinka. Juk tai baisu. Bet, 
Anna Leonovna, nekalbėkim apie tai, negalima taip 
žmogaus niekinti...

Nežinau, kas dėjosi manyje. Staiga nutilau ir su
stingau kaip geležis.

Ivanas nustebęs žiūrėjo į mane, glostė ranką ir taip 
pat buvo nuliūdęs, prislėgtas. Staiga jis apkabino mane 
ir pradėjo bučiuoti.

— Ivanai! — sušukau išsigandus.
— Aš beprotis, Anuška, beprotis... — jis nusisuko 

į upės vagą ir žiūrėjo į tolį. Valandėlę tylėjo, paskui at
sigręžė, nusišypsojo ir tarė švelniu virpančiu balsu:

— Eime!
Tylėdami perėjome parką. Mieste visu įkarščiu 

linksminosi žmonės. Nieko negirdėjau, kaip grojo mu
zika, kaip šaukė cirkininkai ir dainavo čigonės. Viskas 
man buvo vistiek.

Atsisveikinusi su Ivanu, dar klajojau gatvėse, kad 
galėčiau atsigauti. Buvau linkusi abejoti, ar visa tai 
tiesa, bet Ivaną pažinojau, — jo kiekvienas žodis buvo 
teisybės pasvertas.

Grįžusi' namo, radau laišką. Tėvelis rašo! Be galo 
nudžiugau. Tokioje sunkioje valandoje jis atėjo manęs 
nuraminti ir paguosti. Puoliausi skaityti, bet mano 
džiaugsmas pasibaigė dar didesniu skausmu.

— Ilgiau nebeišlaikiau, — rašė jis pavargusia brai
žą. Grįsk, vaikeli, padaryk laimingą tėvą, nes tau tik 
laimės trokštu. Štai, sėdžiu sode, ir nėra Anės. Visur 
žaliuoja, visur linksminasi jaunimas, lietuviškai dainuo
ja ir puošiasi, o tavęs — nėra. Argi tik turtai ir laimė 
svetur, o namų pastogė tuščia? Argi labiau brangini ba
jorystę, negu savuosius? Tu nori pabėgti iš mūsų, kai 
visi grįžta, kai knygas skaitome sava kalba. Rašo tau 
tėvas pirmą ir paskutinį kartą. Apsispręsk, pagalvok, 
kokia meile aš tave mylėjau.

Gale buvo dar prierašas, kad apie šį laišką motina 
nieko nežino.

Kritau į lovą ir pravirkau. Tėvo žodžiai lyg varpas 
skambėjo kas kartą garsiau ir garsiau. Savo patari
mais jis niekados manęs neapvylė, jo visada klausiau. 
Ar dabar galėjau užsikimšti ausis prieš jo balsą? Pri
siminiau visa: mūsų pokalbius namuose, brolio laišką, 
Ivano žodžius. Jie vist kalba—pavasaris eina Karpatų 
kalnais, o aš pasilieku svetimoje žemėje.

— Ne! — pakilau iš lovos, — turiu parvažiuoti na
mo ir ten — apsispręsiu.

pARVAŽIAVUS dėdei, tuoj nuėjau ir pareiškiau savo 
sumanymą.
— Ką tu galvoji? — sušuko susierzinęs dėdė,—tuoj 

Zigmas parvažiuos ir tavęs neras...
— Nereikia jo... —visa sudrebėjau.
— Ką? Kas atsitiko? Kaip gali taip galvoti?
— Taip! Jūs nežinote, kas jis. Jis visus apgaudinė

ja. Jis juokiasi iš mūsų, o mane vadina kvaila litvinka.
— Tai neteisybė!
— Teisybė, dėde! Jis nori mane pažeminti.
— Šmeižtas! — šaukė dėdė. — O jei taip ir būtų, 

jis atsakys. Tuo labiau reikia tau pasilikti.
— Tai nesvarbu. Jeigu jis mane mylės, susiras... O 

dabar aš noriu parvažiuoti namo.
— Nieko nebus! Pagalvok tik truputį. Aš dėl tavęs 

rūpinuosi, kad būtų geriau, o tu — vėjo botagas. Aš 
tave čia atsivežiau, kad provincijoje nežūtum, viską pa
dariau, kad laimė griūte griūtų ant tako, tu paspiri ko
ja, plepalų klausai.
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BALFo VEIKLA IR PADĖTIS 
VOKIETIJOJE NEPAKITĖJO

Pasikalbėjimas su BALFo centro reikalų vedėju P. Minkūnu

Ryšium su BALFo Centro 
patvarkymu atšaukti J. Valai
tį iš Vokietijos, spaudoje ir 
visuomenėje pasigirdo priešin
gų ‘nuomonių ir reikalo aiški
nimų. Vieni ėmė Centrą pulti, 
kiti teisinti. Bet pats Centras 
ligi šiolei dar nieko oficialiai 
nepaaiškino. Tuo tikslu mūsų 
korespondentas lankėsi Cent
re ir pasikalbėjo su reikalų 
vedėju P. Minkūnu, kuris at
sakė šiuos klausimus.

Kodėl atšauktas J. Valaitis iš 
Vokietijos?

. f.

BALFas yra Amerikos lie- 
' tuvių organizacija ir laikosi iš 
aukų, žymiai sumažėjus trem
tinių skaičiui Vokietijoje ir 
mažėjant * aukoms, tenka ma
žinti ir išlaidas, redukuojant 
tarnautojų aparatą, norint, 
kad kiekvienas centas pasiektų 
pagalbos reikalinguosius, šie
met vasario mėn. 9 d. posėdy
je, kuriame dalyvavo visų 

’ srovių direktoriai, valdybos 
nariai vienu balsu nutarė ban- 

. dyti Vokietijoje veikti taip, 
kaip ligi šiolei buvo veikiama 
Anglijoje, Prancūzijoje, Italijo- 

, je, Belgijoje ir kt., tai yra, at
šaukti savo apmokamą atsto
vą, o visą gėrybių paskirsty
mą atlikti pačių tremtinių pa
galba, gi oficialų atstovavimą 

■ pavesti kitos kurios nors ame
rikiečių šalpos organizacijos 

* atstovui.
y Tame nutarime ir buvo pa- 

.- sakyta, kad BALFo atstovas
iš Vokietijos yra atšaukiamas 
nuo gegužės mėn. 1 d., kas da
bar įvykdyta. Keistoka, kad 

j posėdžių metu ir po to niekas 
į to sprendimo nekvestionavo, o 
? tik dabar pasigirdo kritikos 
'* balsų. Žinoma, jeigu praktiko
je pasirodytų, jog vis dėlto 
BALFo atstovas tenai būtų 
būtinai reikalingas, BALFo 
valdyba gal rastų reikalų savo 
nutarimą ir pakeisti.

1 L. ;■e'
Kokia dabartinė BALFo pa

dėtis Vokietijoje?
». % - v* - '
i BALFo valdybos pavestas, 
BALFo pirmininkas susitarė 
su NCWC, ir jos direktorius......
Europoje Mr. Norris sutiko o- 
ficialiai BALFą atstovauti. 
Bet praktiškai tai nereiškia, 
jog BALFas taps NCWC sky
riumi. BALFas ir dabar vei
kia savarankiškai, o jo siun

Kongregacijos Geradariu Pavasario 
Švente ir Rėmėjų Seimas

n

r

įvyks š. m. gegužės 27 dieną Nekalto Prasidėjimo vienuoly
ne Putnam, Conn. Seimas žada būti įdomus ir turiningas. 
Seime bus paminėtas pirmasis Lietuvos krikštas. Taip pat 
bus aptarta mūsų uždaviniai ir pareigos to krikšto jubilė- 
jaus akyvaizdoje.
Seimo tvarka bus ši:

11:00 vai. Šv. Mišios, kurias laikys Prel. P. Juras, 
Pamokslas — Kun. Prof. St. Yla,

12:30 vai. Seimo dalyvių ir svečių pietūs,
2:00 vai. Seimo posėdis, paskaita — Dr. A Kučas,
4:30 vai. Meninė dalis, kurią atliks pensijonato mer- 

mergaitės. Jos įscenizuos — O LIETUVA, MOTI
NĖLĖ, ir šoks naujai sukomponuotus plastinius 
šokius.

5:15 vai. Fatimos Marijos šventovės atlankymas ir 
laiminimas švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame seime visus Kongre
gacijos rėmėjus, Gildos narius. Garbės ir Amžinuosius na
rius. Taip pat visus, kurie norėtų paremti seserų dirbamus 
darbus ir jų įstaigas, o ypač jų laikomą lietuviškąją mer
gaičių stovyklą bei naujosios koplyčios statybą.

; Putnam, o ypač seselių vienuolyno apylinkė vis pavasa
riškai gražėja. Todėl tikimasi, kad atvykimas į Seimą, į se
selių motiniškojo namo jaukią aplinką bus Kongregacijos 
rėmėjams ir maloni atsigaivinimo bei poilsio proga. Seselės 

? visų laukia ir rengiasi svečius gražiai priimti.
Iki malonaus pasimatymo Seimo.

NAUJ. ANGLIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
SESERŲ GILDOS CENTRO VALDYBA

e
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čiamas gėrybes paskirstys pa
tys tremtiniai. Faktiškuoju į- 
galiotiniu yra paskirtas Pra
nas Zunde.

Pr. Zunde balandžio mėn. 30 
d. jau perėmė įstaigą, o gegu
žės mėn. 7 d. matėsi Frank
furte su Mr. Norris. Savo pra
nešime Pr. Zunde BALFui ra
šo: “Mr. Norris sutinka būti 
nominaliu BALF atstovu, bet 
praktiškai mūsų darbas bus sa
varankiškas, kaip buvo ligi šio
lei. Svarbesniais klausimais 
Mr. Norris bus nuolat infor
muojamas ir pažadėjo, kur bus 
reikalas, mus remti. Susidarė j- 
spūdis, kad mūsų bendradar
biavimas turėtų būti sklandus. 
Ta proga jis mums su J. Va
laičiu aprodė ir visą savo 
Frankfurte įstaigą ir supažin
dino su bendradarbiais.”

Kokia teisinė BALFo
JAV?

padėtis

niekas 
Atskiru

BALFo struktūroje 
iš esmės nepakitėjo, 
raštu centras pranešė apie tai 
valstybės departamentui, kuris 
tą sistemą patvirtino. Tenka 
pažymėti, kad panašia sistema 
naudojamės ne tik mes vieni, 
bet taip daro net amerikietiš
kosios organizacijos. Gal iš tik
rųjų mažai kam tėra žinoma, 
jog ir tas pats mūsų atstovas 
Vokietijoje buvo American 
Federation of Institutes atsto
vas ir tas jo buvimas nė kiek 
nežemino anos įstaigos darbo. 
Žinoma, jei būtų lėšų, malonu 
būtų visur turėti savo atsto
vais Amerikos piliečius ir tai 
dar lietuvių kilmės, tačiau čia 
vien gražių žodžių nepakanka. 
Todėl dabar ne BALFas pada
rė malonę NCWC įstaigai, kad 
ją paprašė leisti savo direkto
riui užsikrauti naujas parei
gas nemokamai, bet NCWC 
padarė paslaugą, kad leido sa
vo apmokamam tarnautojui ne
mokamai padėti mūsų organi
zacijai.

Ligšiolinė praktika parodė, 
kad panaši darbo sistema yra 
sėkminga ir Amerikos lietu
viams sutaupo daug pinigų.

Kur ir kaip praktiškai ši siste
ma buvo panaudojama?

Amerikos valdžia, kuri šal
pos organizacijoms teikia labai 
daug įvairių teisių ir lengvatų, 
reikalauja, kad iš to krašto ki
tur plaukiančių gėrybių paskir-
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stymas būtų kontroliuojamas 
Amerikos piliečių. Tačiau nie
kur nėra pasakyta, kad tas 
pilietis būtų būtinai tos tauty
bės, kurią paskira organizaci
ja šelpia. Tuo būdu Amerikos 
piliečius savo atstovais turėtu
me turėti visur tenai, kur yra 
šelptinų lietuvių: Anglijoje, 
Belgijoje, Prancūzijoje, Italijo
je ir kt. Bet Amerikos piliečių 
išlaikymas kaštuotų daugiau, 
negu BALFui per metus su
plaukia iš viso aukų. Todėl lie
tuvių kilmės JAV piliečių savo 
atstovą BALFas ligi šiolei te
turėjo tik Vokietijoje (kuris 
drauge aptarnavo ir Austri
ją), o kitur susitarėme su ki
tų amerikietinių organizacijų 
direktoriais, kad jie mus prieš 
Washingtoną atstovautų

Anglijoje jau dvejus metus 
mus atstovauja protestantų or
ganizacijos Congregational
Christian Service direktorius 
Mr. Reid Isaac, Belgijoje ir 
Prancūzijoje — mus atseovau- 
ja WRS - NCWC delegatas 
Prancūzijai ir Benelux kraš
tams — Mr. John B. McLos- 
key, Italijoje keleris metus 
mus atstovavo JAV ambasa
dorius prie šv. Sosto Myron 
Taylor, o jam išvykus, Marijo
nų viršininkas kun. Rėklaitis. 
Šitie asmens laikomi tik oficia
liais atstovais, bet praktiškai 
darbą atlieka patys lietuviai: 
Dr. Bačkis, Dr. Vaišnora, M. 
Bajorinas ir t.t.

Dėl šitokio atstovavimo 
BALFas netapo Anglijoje pro
testantiška įstaiga arba Belgi
joje ir Prancūzijoje — katali
kiška, o Italijoje — JAV vals- 
stybės departamento skyriumi. 
Jų patarnavimas yra labai pa
vyzdingas ir jokių nesklandu
mų nėra buvę.

Tokia padėtis duoda pagrin
do manyti, kad nebus nesklan
dumų nė Vokietijoje.

PIRMIEJI LIETUVIAI ATVYKO PAGAL

SENELIŲ SCHEMĄ

i-Prieš pusę metų NCWC 
steigė specialų skyrių NCRC, 
kuris rūpinasi senelių atgabe
nimu iš Vokietijos į JAV. BAL
Fas yra pilnateisis to skyriaus 
narys. Kiekviena diecezija pa
sižadėjo priimki po vieną trem
tinį senelį ir ų aprūpinti. Pro
porcingai į šį skaičių pateko ir 
lietuvių senelių. Pirmasis lie
tuvis senelis iš Vokietijos į 
JAV vyko laivu “General 
Muir”, bet, nepasiekęs kranto, 
balandžio 7 d. mirė ir buvo pa
laidotas Atlanto vandenyne.

Gegužės 17 d. tuo pačiu 
“General Muir” laivu laimingai 
atvyko pirmieji du lietuviai se
neliai į New Yorko uostą, tai 
generolas Pr. Tamašauskas ir 
M. Naužemienė. Abu vyksta į 
tą pačią, gražiojoj Kaliforni
joj, Los Angeles mieste, Little 
Sisters of the Poor išlaikomą 
prieglaudą.

dėvėjo Lietuvos

Mūsų korespondentui suti
kus uoste generolą, jis jautėsi 
gana gerai, 
kariuomenės karininko kailinį 
apsiaustą su kiškio kailio a- 
pykakle ir priminė mūsų gra
žiosios kariuomenės laikus. 
Džiaugėsi, kad jūra buvo gana 
rami ir saulutė nepavydėjo sa
vo šypsnio. Dėkingas senas 
Lietuvos karys BALFui už rū
pestį ir sudarytą galimybę at
vykti į JAV. Visą amžių dir
bęs savo Tėvynės labui, ir li
kusias tremties dienas yra pa
siryžęs skirti savam kraštui. 
Pasilsėjęs ir aplankęs pažįsta
mus, senelis generolas mano 
baigti rašyti savo atsiminimus 
iš Lietuvos kariuomenės gyve
nimo. Maloniai pasižadėjo ben
dradarbiauti ir “Darbininke.”

Generolas sako neturįs in-

DARBININKAS

BENDRO VISUOMENINIO DARBO REIKALU
Atsimindami, kad lietuvių 

tauta šiais laikais išgyvena 
patį tragiškiausią savo istorijoj 
metą, ir matydami mūsų tau
tos taip didvyriškas pastangas 
kovoj dėl Lietuvos laisvės ir 
lietuvi ųtautos gyvybingumo, 
mūsų sąžinės verčia mus kreip
tis į plačiąją lietuvių visuome
nę bendro vieningo darbo rei
kalu.

Lietuviai tremtiniai, naujai 
atvykusieji į šią šalį, patys sa
vo akimis matę ir asmeniškai 
išgyvenę baisias lietuvių tau
tos kančias, veikliai dalyvauki
me didžiosiose lietuvių tautos 
grumtynėse dėl savo likimo. 
Būkime veiklūs ir duosnūs 
visokiame lietuviškame darbe. 
Rūpinkimės jaunųjų 
kartų auklėjimu, kad jie aug
tų lietuviškoje dvasioje, mokė
tų gražiai lietuviškai kalbėti ir 
rašyti, visa širdimi mylėtų lie- 

tencijos savo amžių baigti prie
glaudoje. Jo sesers sūnus kun. 
Just. Bertašius, prieš kurį lai
ką atvykęs į Kanadą, turi vil
ties savo dėdę išsikviesti pas 
save.

Keletą metų generolas trem
tyje, Vokietijoje, gyveno Gre- 

Gen. Pr. Tamašauskas

veno, Westf., lietuvių stovyk
loje. Paskutinius metus buvo 
perkeltas į Neubecken, Westf., 
pas ūkininką, kur ganė bandą 
ir kapojo malkas. Atliekamu 
laiku rašė atsiminimus. “Drau
gui” esąs pasiuntęs pluoštą 
prisiminimų apie prezidentą 
Al. Stulginskį, kurio jis yra 
buvęs asmeniniu adjutantu, ir 
taip pat apie vysk. K. Paltaro
ką.

Metus laiko gyvenant pas 
vokiečių ūkininką, teko gene
rolui patirti jų nuotaikas šio 
meto politikos raidoje. Eilinis 
vokietis samprotaująs, kad du 
kartus vokiečių tauta turėjusi 
progos sumušti bolševikus ir 
abu kartus vakariečiai jiems 

tuvių tautą ir Lietuvą. Sten
kimės būti tautinėmis asmeny
bėmis, kurios keltų lietuvio 
vardą ir surastų lietuvių tau
tai ir Lietuvai vis naujų drau- 
gū-

Sesės ir broliai Amerikos 
lietuviai, nuo seniai šioje šaly
je gyvenantieji, mes nuošir
džiai Jums dėkojame už kilnų 
darbą lietuvių tautai ir už 
tremtinių gelbėjimą. Dabar, 
būdami kartu su Jumis, mes 
norėtume, kad Jūsų ir mūsų 
lietuviškos širdys vieningai 
plaktų, kad Jūsų ir mūsų lie
tuviškas darbas sutartinai eitų 
ir kad mūsų bendroji veikla 
neštų vis didesnių vaisių. Mes 
neabejojame, kad būti geru A- 
merikos piliečiu ir geru lietu
viu visiškai derinasi 
krašto gerove. Jei 
gyvenančios tautos 
pasireikš savo tautinėmis sa-

ir su šio 
visos čia 
tinkamai

4

tai sutrukdę. Po paskutinio ka
ro padalinę Vokietiją į dvi da
lis, pusę jos atiduodami bol
ševikų įtakai, ir tuo suskaldę 
tautos jėgas. Iš to galima esą 
suprasti vokiečių tautos pasy
vumą šio meto politinėse prob
lemose.

Apie 1 vai. p. p. generolas 
su būriu kitų tremtinių, paly
dėtas organizacijų pareigūnų į 
Grand Centrai stotį, išvyko 
geležinkeliu į savo apsistojimo 
vietą Los Angeles, Calif.

Senutė Marija Naužemienė, 
gim. 1875. 12. 18 d. Šilalėj, 
Tauragės a., Lietuvoje, trem
ties dienas praleido Diepholzo - 
stovykloje. Kas ją iškvietė ir v 
kokiu būdu pateko į šį kraštą X 
senutė nežinanti. “Tur būt Die- & 
vulis mano maldų išklausė ir 2 
atsirado nepažįstamų gerų y 
žmonių, kurie pasirūpino ma- A 
nimi senatvėje. Esu viena, si- i 
rata. Vyras ir duktė su šeima Z 
dingo per karą Vokietijoje, u 
prie Dirschau.” x

Priminus, kad dabar galės 4 
pasilsėti ir ramiai praleisti se- z 
natvės dienas, senutė atsakė: u 
“Visą savo gyvenimą nė minu- v 
tės nebuvau be darbo. Kaip Z 
tėvynėje, taip ir tremtyje sun- v 
kiai dirbau ir pelniau sau duo- c 
ną. Vokietės “būrelkos” net % 
verkė, kai važiavau iš Diep- 
holtzo. nes nebeturės, kas I 
joms daržus ravi, verpia ir vai
kus prižiūri...”

• >

IŠNUOMOJAMA FARMA
labai prielankiom sąlygom są
žiningam žmogui. Gausi šeima 
arba dalinai invalidai ar senes
nio amžiaus žmonės galės ten 
susikurti gražų gyvenimą. Sku
biai atsišaukti: Maziliauskas, 
164 W. Sixth St.. So. Boston. 
Mass.
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vybėmis, įnešdamos į šio kraš
to gyvenimą ką jos savyje ge
ro turi, tai tuo Ameriką pra
turtins. Tautų įvairumas pra
turtina JAV kultūrinį gyveni
mą.

Dėl to mes, kreipdamiesi į 
iš seniau čia gyvenančią lietu
vių visuomenę, ypač į jos jau
nimą ir į visus atvykusius 
tremtinius, prašome stipriai 
jungtis ir darniau bendrai dirb
ti lietuvių tautos gerovei. Vei
kime kaip viena gerai organi
zuota kovojanti kariuomenė. 
Gyvas reikalas mus šaukia į- 
gyvendinti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, sukelti lėšas 
Lietuvos laisvės kovai, globoti 
sunkioj būklėj esančius neiše
migravusius tremtinius, skleis
ti lietuvišką spausdintą žodį, 
ugdyti lietuvišką kultūrą, 
remti lietuviškojo jaunimo 
veiklą, išlaikyti gyvą lietuviš
ką sąmonę lietuvių tarpe visa
me pasaulyje.

Mes tikime lietuvių tautos 
genijumi ir nepalaužiama va
lia.

Mes tikime, kad ten yra lai
mėjimas, kur atsparumas yra 
stipresnis už slėgimą, kur į 
kiekvieną ardomą bendro dar
bo pastangą kyla dvigubai di
desnės vieninugo darbo pastan
gos, kur į kiekvieną kritusio 
kovoje ar veikloje vietą stoja 
naujos dar stipresnės jėgos. Į 
tokį pasiryžimą, į tokią veiklą 
mes kviečiame visus lietuvius.

Tebūnie amžiais gyva lietu
vių tauta ir visuomet laisva ir 
graži Lietuva!

Bostono Lietuvių
Rašytojų Klubas

DĖMESIO!

PITTSBURGHO

DIDYSIS PIKNIKAS
įvyks

JONINĖSE—BIRŽELIO 24 D., 1951 M. 
LIETUVIŲ ŪKIO KLUBE, MTLLOCK, PA. 

PROGRAMOJE 
Žaidimai, šokiai ir kt.

Visi į Vyčią radijo pikniką 
ieškoti paparčio žiedo!!

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS
Parties-Weddings 
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Gegužės 22, 1951

Letuviai pasaulyje
• Londone gegužės 8 d. ati

daryti Lietuvių namai. Iškil
mėse dalyavo ir mūsų ministe
ris Balutis. Namų atidarymą 
paminėjo Anglijos ir Amerikos 
spauda.

• Popiežius Pijus XII už di
delius nuopelnus Katalikų Baž
nyčiai, ypač kat. akcijos srity
je, dr. P. Karvelį apdovanojo 
“Commenda Sancti Gregorii 
Magni” ordinu ir dr. V. Kar- 
velienę “Pro Ecclesia et Ponti- 
fice” kryžiumi.

• Austrijoje prie Braunau 
mirė atsargos majoras Germa
nas - Jurgis Pliuskaitis, buvęs 
Klaipėdos komendanto pava
duotojas.

• Austrijoje LRK nauju įga
liotiniu paskirtas C. Liutikas. 
AULB nori įsiregistruoti val
džios įstaigose.

• Vokietijoje leidžiamas Ma
žosios Lietuvos lietuvių “Ke
leivio” laikraštis pasisako už 
visų lietuviškų žemių sujungi
mą į vieną laisvą, nepriklau
somą demokratinę Lietuvos 
valstybę.

• Vokietijoje numatoma lik
viduoti visą eilę DP stovyklų. 
Augsburgo emigracinė stovyk
la, kurioje dabar gyvena dau
giausia ukrainiečiai ir lenkai, 
perkeliama į Muencheną. 
Schweinfurto emigracinis cent
ras likviduojamas. Numatyta 
likviduoti ir Bad ReichehalI bei 
Inglostadto stovyklos.

• Australijos emigracinė mi
sija, neradusi tinkamų emig
rantų, todėl ir masinės emig
racijos į Australiją nebūsią.

• Sao Paulo liet, konsulatas 
rūpinasi ir Kolumbijos bei Ve- 
necuelos lietuviais, nes ten jo
kio mūsų konsulato nėra.

• Argentinoje pianistas A. 
Kuprevičius per Buenos Aires 
radio stotis davė pianino mu
zikos koncertą.

• Paryžiuje išėjo “Darbo 
Rankų” antras numeris. Jame 
randame įdomius pranešimus 
ir straipsnelių apie I-ją Tarp
tautinę Darbo konferenciją ir 
vietinę lietuviškojo gyvenimo 
kroniką.

• Vokietijoje pradeda veikti 
Tremtinių bankas. Paskolos 
bus duodamos Voiketijoje pa
siliekantiems tremtiniams.

• Argentinoje gyveną lietu
viai inžinieriai ir architektai 
susiorganizavo į Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos skyrių.

• Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės pranešimu Vakarų 
Vokietijoje balandžio 1 d. gy
veno 10,271 lietuviai.

DĖMESIO!

VYČIŲ RADIJO

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

Communion Breakfasts 
B a n q u ets

HALL
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Filosofas kalba mus

RūpintojėlisK. VARNELIS (šenj.)

Pasirodžius Antano Macei- 
nos “Didžiajam Inkvizitoriui”, 
su nekantrumu buvo laukiama 
tolimesnės jo knygų serijos, 
kurią jis pavadino bendru var
du Cor inųuietum ir skyrė 
Dievo ir žmogaus santykiams 
nušviesti. Neseniai Ameriką 
pasiekė šio studijų ciklo naujas 
tomas — JOBO DRAMA — 
žmogiškosios būties apmąsty
mai.

vaizdą. A. 
žvilgsniu ir 
pro poetinį 
problemati- 

kurie

Į literatūros “mišką

A. Maceina jau kuris laikas 
susidomėjo didžiaisiais poezi
jos kūriniais ir mėgina juose 
praskleisti Dievo ir žmogaus 
santykius. Jis čia nepasakoja 
didžiųjų meno kūrinių, nesvar
sto jų literatūrinės vertės ar 
formų, bet skverbiasi į jų gel
mes. Poetas giliau pergyvena 
visą būtį ir ją ryškiau išsako. 
Tačiau šis pergyvenimas yra 
įvilktas į poetinį 
Maceina filosofo 
nori įsiskverbti 
vaizdą į žmogaus 
ką bei jos sprendimus, 
amžinai kankina žmoniją.

Prie poezijos kurinių filoso
fo žvilgsniu pirmą kartą jis 
priėjo antrojo pasaulinio karo 
metu, profesoriaudamas Kau
no universitete. Tada skaity
tas epizodinis kursas — žmo
gaus filosofija Rilkės elegijose 
— sukėlė didelį susidomėjimą 
ir sutraukė tiek klausytojų, 
kad jie netilpo didžiulėje audi
torijoje. Rilkės elegijos nuvi
liojo filosofą toliau į literatū
ros “mišką.” Jau tuomet A. 
Maceina susidomėjo didžiais 
poezijos veikalais ir įžvelgė gi
lią jų prasmę. Kaune ir kilo 
Dievo ir žmogaus klausimų cik
las ir gavo pirmuosius pagrin
dus. Tačiau į rimtas atbaigtas 
studijas išaugo tik tremtyje.

1946 m. pasirodė pirmas to
mas “Didysis Inkvizitorius." 
1950 m. — jo antra papildyta

LIETUVIŠKUOSIUS “KOMIKUS”
PASITINKANT

Amerika yra verste užvers
ta taip vadinamais “komikais” 
— piešiniais pavaizduotomis 
istorijomis. Į jas tuoj kibte įsi
kimba jaunimas. Nuo jų neat
silieka ir vyresnieji. Lėktuvais 
net į frontą gabena kaip svar
bią karo medžiagą. Besirūpi
nant savo lietuviškuoju jauni
mo auklėjimu, tikrai buvo di
delis reikalas, kad panašiu bū
du paveikslais būtų papasako
jama lietuviškoji buitis, tautos 
žygiai, 
lengva 
auklėti

Nūn
viškųjų “komikų"

t
■Į

pasakos. Per piešinį 
prieiti prie jaunimo, jį 
ir nuteikti.
pasirodė pirmas lietu- 

sąsiuvinys.
Šis “komikų” vardas mums ir 
netinka, nes dažnai šie pieši
niai vaizduoja ne linksmas is
torijas, bet didžiųjų vyrų gy
venimą. Jie pasivadino “Vaiz
dais”. Dail. Vladas Vi.jeikis 
šiuos vaizdus pradeda labai po
puliariu Dariaus ir Girėno žy
giu, pavadindamas ir visą są
siuvinį “Lituanica”. įsijausda
mas į jauną skaitytoją, visą la
kūnų skridimą sufantastinda- 
mas, jis duoda 34 įvairiaspal
vius piešinius, pagrečiui prira
šydamas ir tekstą. Kartu tai 
nėra paprastas skridimo pa
vaizdavimas, jis turi ir auklė-

laida. Pasinaudodamas F. Dos
tojevskio Didžiojo Inkvizito
riaus legenda, jis svarstė Die
vo ir žmogaus santykius pasau
lio istorijoje, žmogaus nužmo
ginimą technikoje ir totalisti- 
nėje valstybėje. Karo griuvė
siuose šis veikalas kalbėjo di
džiu tragizmu apie inkvizito

riaus grėsmę ir atskleidė žmo
nijos išsigelbėjimo kelius.

Pagal planą antruoju tomu 
turėjo eiti ką tik pasirodžiusi 
“Jobo drama”. Bet autorius 
praeitais metais Solovjovo mir
ties sukakties proga (jis mirė 
1900 m.) susidomėjo “Pasako
jimu apie antikristą”, kuris sa
vo problematika yra artimas 
Dostojevskio Didžiojo Inkvizi
toriaus legendai. Jis ir parašė 
naują studiją, pavadindamas 
ją “Niekšybės paslaptis —mls- 
terium iniųuitatis”. ši studija 
ir pažymėta II tomu, o “Jobo 
drama” — IIL

Tolimesniame šių studijų ke
ly turėtų 
Žmogaus 
išeinama 
“Vėlinių” 
cijos, ir kaltės bei atgailos san
tykis su Dievu, pasinaudojant 
F. Dostojevskio “Nusikaltimu 
ir bausme.” 

dar pasirodyti — 
kova su Dievu, kur 
iš A. Mickevičiaus 
Konrado impraviza-

jimo, pedagoginių momentų, 
skatina karžygiškumui, aukai 
bei drąsai ir kartu taip pat suri
ša su Lietuva. Dėl to šie “Vaiz
dai” yra labai ir labai sveikin
tini bei girtini. Tikrai tai di
delė dovana mūsų mažiesiems 
skaitytojams.

“Vaizdai,” kaip skelbiasi, 
bus neperijodinis leidinys, dai
lininkų piešiamas. Birželio 
mėn. išeina to paties dailinin
ko VI. Vi.jeikio pasaka “Bro
liukas ir sesutė”, toliau— dail. 
V. Petravičiaus “Gedimino sap
nas.” Vėliau — Lietuvos isto
rijos .tautosakos ir literatūros 
temomis.

Reikia čia dar atkreipti dė
mesį kad šiuose “Vaizduose” 
būtų parodyta kuo daugiausia 
mūsų praeities, atskiromis le
gendomis pavaizduotas mūsų 
kraštas, jo vietovės, didieji 
žmonės, o juos piešiant reiktų 
bent mažiausio portretinio pa
našumo.

Vaizdus leidžia Ulinojaus 
Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės Mokytojų Sekcija, šis 
numeris 16 psl., kaina 40 cet. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: “Vaizdai” 2313 West 
91 St., Chicago 20, m.
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Teistinio egzistencializmo 
apmatai

“Jobo dramai” A. Maceina 
pasinaudojo Senojo Testamen
to Jobo knyga. Jobo kančios, 
velnio gundymai pasmerkti 
Dievo gerumą ir suteikė pro
gos autoriui pafilosofuoti apie 
Dievo ir žmogaus santykius 
asmeniniame žmogaus 
gyvenime. Nagrinėdanlas šiuos 
santykius, autorius bando duo
ti teistinio egzistencializmo ap
matus.

Skleisdamas žmogaus būtį, 
A. Maceina nesustoja tik šia
pus, kaip egzistencialistai. Jis 
nagrinėja, kaip žmogus neša 
savo amžinąją esmę, kaip ją 
apreiškia ir praskleidžia į ana
pus, į transcendenciją. Jis nori 
paregėti esminį žmogaus apsi
sprendimą Dievui. Pasinaudo
damas dabarties 
laimėjimais,

filosofijos 
juos papildyda

mas, autorius žmogaus sklai
doje būtį pastato transcenden
cijos akivaizdoje.

VYTAUTAS MAČERNIS

Pavasaris
DIDELI ir monotoniški ir abejingi
Upių vandenys tekėjimu masyvišku, plačiu
Liejasi per lygumas, nuo jų šnerėjimo sultingo 
Svaigsta žemė, tartum moteris nuo mylimojo kuždesių.
Ir jos įsčius juodas, supelėjęs, išdraikytas, 
Susimaišo su derlingu atneštu dumblu, 
O po to ateina šiltas ūkanotas rytas, 
Ir iš vandenų ir žemės dulkių sumišų

Gimsta vėl pavasaris, gražus kaip Dievas jaunas, 
Ir jo kūną pirmas kvepiantis lietus nuplauna 
Ir pribarsto plaukus vos pražydusių žiedų.
Užsimetęs ant pečių plačiųjų skraistę žalią. 
Eina jis per žemę. Jam žaibai nušviečia kelią. 
Naktimis nupuldami iš debesų juodų.

ŪŽDAMAS per dangų šaltas marių vėjas.
Neša grįžtančius paukščius per vandenis plačius, 
Ir dainuodamas į sausumą atėjęs,
Išmeta iš medžių jų supuvusius lizdus:

Ir nueina šniokšdamas per lygumas pilkąsias. 
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų skaras. 
Saulės kamuolys plačiai palieja žemėn tąsyk 
Virpuliuojančios ir plūstančios ugnies upes.
Medžių pumpurai pilki, poškėdami dusliai. 
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Džiūsta vėjuje ir saulėje visi keliai;
Ir širdis, į tolumas melsvas įsižiūrėjus. 
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas!

A. BAGDONAS Iš jūros

darbininkes

Šitoje studijoje autorius su
sitelkia apie kančią, kaip vie
ną iš kraštutinių situacijų, kur 
labiausiai prasiskleidžia mū
sų nebūtis ir Absoliutas —Die
vas.

Sunkūs čia klausimai kelia
mi, ir knyga nelengvai skaito
ma. Tačiau ji yra kartu ir mū
sų pačių drama, mūsų kančios 
knyga, nes kiekvienas daugiau 
ar mažiau mes esame tas ken
čiantis Jobas. Todėl ir verta 
giliau pažvelgti į mūsų pačių 
būtį, verta susimąstyti. Kiek
vienam, kuris nori pakilti 
aukščiau ir save labiau įpras
minti, ši knyga yra tikras min
čių aruodas šiais sausros 
bado metais.

Čia būtinai reikia paminėti 
ir prel. Pr. M. Jurą, kuris įga
lino mokslininkui filosofui at
sidėti kūrybai ir kuris finan
suoja visų šių studijų išleidi
mą. Tik šitokiomis pastango
mis ir aukomis tegali augti lie
tuviškoji kultūra ir kūryba.

(Antanas Maceina — JOBO 
DRAMA, išleido Ventos lei
dykla Vokietijoje 1950 m., 240 
psl., kaina 2 dol.) P. J.

I
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Keistas knygų platinimo būdas

Amerikoje keletas leidyklų, 
gavę įvairių adresų, išsiunti
nėjo savo išleistas knygas. 
Žmonės manė, kad čia kokia 
nors dovana, bet greit pradėjo 
plaukte plaukti leidyklų laiš
kai, kad tamsta tiek ir tiek esi 
skolingas už knygą. Daugelis,

PARODOS

New Yorke pavasario sezo
nas davė visą eilę įvairiausių 
parodų. Neseniai Miesto Biblio
tekoje pasibaigė nedidutė, bet 
gana įdomi muzikų — Robert 
Schumann ir Klaros Wieg pa
roda. Ten pat vyko ir vaikų 
piešinių turtinga paroda. Mo
deminio Meno muziejuje da
bar vyksta italų modernisto 
Amadeo Modigliani (1884- 
1920) apžvalginė paroda. Joje 
išstatyta gana daug tapybos ir 
skulptūros darbų.

Metropolitan Muziejus nese
niai atidarė karikatūrų ir ko
mikų parodą, sutelkdamas ne 
tik dabarties meistrus, bet ir 
senuosius šios 
Tai yra pirmas 
greta klasikinio 
mas šios rūšies 
menas, kuris iki šiol mažai bu
vo vertinamas, šia paroda no
rima karikatūras ir komikus į- 
prasminti kaip tikrą kūrybą.

rūšies šulus, 
įvykis, kada 
meno pastato- 
pritaikomasis

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet New Yorko He- 
rald Tribūne kultūros maga
zinas ruošia vaikų literatūros 
parodą. Joje bus skiriamos ir 
premijos už geriausiai išleistas 
šiais metais knygas.

la-būdami mandagūs, nors ir 
bai pasipiktinę, pasiuntė kele
tą dolerių, norėdami atsikra
tyti “bombardavimo” laiškais. 
Kiti pasidarė visai kurti laiš
kams, tik kur galėjo plėšė lei
dėjų ir lietuviškos knygos šlo
vę. Nors Amerika yra didžių 
laisvių šalis, bet šitoks knygų 
platinimas yra pernelyg drą
sus ir tikrai baisiai nemanda
gus. Argi galima šitokiu būdu 
“apstoti” žmones? Jei mes ieš
kome lietuviškai knygai rin
kų. tai toks platinimas tikrai 
užveria duris ir gerai knygai. 
Ar ne geriau būtų vietoj kny- 
kų siųsti reklamas ar knygų 
sąrašus. Turime gerbti indivi
do laisvę, kuri leido suklestėti 
Amerikai, ir leisti laisvai pasi
rinkti sau knygas. Leidykloms 
lieka tik rūpestis, kaip jas ge
riau išleisti, kad patrauktų 
skaitytojus. K. L.

GERIAUSI ROMANAI

Daug kas įvairiomis progo
mis sudarinėja sąrašus rinkti
nių arba geriausių knygų, ku
rias, pvz., pasiimtų keliaudami 
į negyvenamą salą ar Šiaurės 
ašigalį. Šių sąrašų kandidatai 
dažnai labai panašūs: pirmoje 
vietoje eina šv. Raštas, paskui 
Dantės “Dieviškoji Komedija”, 
Šekspyras ir t.t.

Neseniai Kanados rašytojas 
Morley Callaghan sudarė ge
riausių romanų sąrašą: 1. 
Servantes “Don Kichotas”;
2. Balzako “Tėvas Gori jotas”;
3. Stendahlio “Raudona ir 
juoda”; 4.R.Dikenso “Dovydas 
Koperfildas”; 5. F. Dostojevs
kio “Nusikaltimas ir bausmė”;
6. F. Dostojevskio “Broliai 
Karamazovai”; 7. G. Flaubero 
“Madam Bovary”; 8. Tolsto
jaus “Anna Karenina' 
Tolstojaus “Karas ir 
10. Emily Bronte 
mos”.

”; 9. L. 
taika” ir 
“Aukštu-

kad pir-J akis čia krinta, 
maišiais smuikais groja Euro
pos klasikai, ne modernistai. 
Visi jie taip pat didesni ar ma
žesni realistai; be Servantes vi
si jie 19 amžiaus žmonės. Di
delio dėmesio vertas ir tas 
faktas, kad šių romanų sąraše 
beveik pusę (keturias vietas) 
užima du rusų rašytojai: F. 
Dostojevskis ir L. Tolstojus. Su 
kokia jėga rusų tauta buvo pa
sinešusi į kūrybą, kai turėjo 
individualinę laisvę. O dabar 
rusų genijus nutilo, nes ten 
viešpatauja komunistinė ver
gija ir melu pagrįsta propa
ganda.

r 5

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

• Per Sekmines, gegužės 13 
d. Chicagoje Dainavos ansam
blis pastatė “Nemunas žydi”. 
Režisavo pats autorius K. Ve
lička, dirigentas Stepas Sodei
ka.

• Kaip praneša Londono 
spauda, Lenkijoje mirė buvęs 
garsus Vilniaus fotografas Jo
nas Bulhakas, kuris vienas iš 
pirmųjų išfotografavo Vilniaus 
meno paminklus. Nors jis buvo 
lenkiškos orientacijos, dėstė 
fotografijos meną buvusiame 
Stepono Batoro universitete, 
bet lietuviams buvo palankus.

• Lietuvoje mirė kun. A. Sa
baliauskas — Žalia Rūta, po
etas. rašytojas, didelis lietuviš
kos tautosakos rinkėjas, išver
tęs suomių epą “Kalevalą” į 
lietuvių kalbą.

• Dr. J. Balys pasirašė su
tartį su viena leidykla Vokieti
joje parašyti knygą “Litau- 
ische Volkskunde” (Lietuvių 
tautotyra).

• Chicagos lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjunga pra
dėjo leisti mėnesinį technikos 
darbuotojų laikraštį Technikos 
Žodį. Redaguoja gausi inžinie
rių ir architektų komisija. 
Laikraštį techniškai tvarko P. 
Jurėnas ir G. J. Lazauskas.

• Dail. A. šepetys, gyvenęs 
Edmontone, Kanadoje, atidarė 
savo studiją.

• Landsbergio novelė “Kar
veliai viršum stogo” buvo ats
pausdinta angliškame “Voices” 
žurnale, ši novelė greit pasiro
dys “Prozos” rinkinyje, ku
riame dalyvauja A. Landsber
gis, J. ir A. Mekai, L. Lėtas. 
Leidžia “Gabija”.

• Albina Katiliūtė, buvusi 
Vilniaus dramos aktorė, prieš 
metus atvyko į JAV iš Italijos, 
kur buvo bepradedanti pir
muosius žingsnius italų filme. 
Amerikoje ji vėl mėgina teatro 
meną, įstojo į Hartfordo vieti
nę amerikiečių teatralų grupę 
ir su pasisekimu dirba. Dar 
jai kliudo angių kalbos akcen
tas. Paskutiniu metu gavo dub- 
leriuoti svarbiausią rolę “Born 
yesterday” dramoje.

• Praeitą savaitę “The New 
York Times Book Review” įsi
dėjo dail. Prano Lapės pieštą 
viršelį Sargei Maximovo kny
gos “The restless heart”. Kny
goje aprašytas gyvenimas ant 
Volgos krantų. Viršelyje dail. 
P. Lapė pavaizdavo .jūrininką, 
rusiško kaimo kampelį ir Volgą 
su garlaiviais.

• A. šlepetytės baleto studi
ja Detroite sėkmingai dirba ir 
susilaukia mokinių ne tik iš lie
tuvaičių, bet ir amerikiečių 
tarpo.

Organizuojasi trem
tiniai menininkai
New Yorke dabar organi

zuojasi Tarptautinė Tremtinių 
Menininkų Draugija, kuri ap
jungs albanus, bulgarus, če
kus, estus, jugoslavus, latvius, 
lietuvius, rumunus, slovakus ir 
vengrus menininkus — skulp
torius, dailininkus, grafikus ir 
architektus. Vienas pirmųjų 
šios draugijos užsimojimų yra 
surengti tarptautinę meno pa
rodą New Yorke, kad gyvu pa
vyzdžiu susipažintų Amerikos 
visuomenė su tų tautų daile ir 
meno kryptimis. Paroda nu
matoma kilnoti po didesnius 
miestus. Lietuviai menininkai 

. prašomi susiorganizuoti ir savo 
atstovus deleguoti į šią są
jungą. Rašyti šiuo adresu: Ele- 
mer K. Kedzi. 68-03 41st Avė., 
Woodside, L. I., N. Y.
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Motinos diena per radiją

tais pirmininkauja Janina Val- 
kauskaitė.

PITTSBURGH, PA

CLEVELAND, OHIO PATERSON, N. J.

• Dr. Alf. Martuseričius su 
žmona gegužės 17 d., laivu 
“General Muir”, atvyko į 
JA Valstybes ir apsistojo 
Brooklyne pas ponus Mrozins- 
kus. Dr. A. Martusevičius Vo
kietijoje, Muenchene, tris su 
puse metų dirbo pereinamoje 
stovykloje IRO rentgeno sky
riuje.

• Prel. L. Tulaba, šv. Kazi
miero kolegijos Romoje vice- 
rektorius, gegužės 18 d. atskri
do į JAV. Trumpai buvo susto
jęs Maspethe pas prel. J. Bai- 
kūną ir išskubėjo į Lavvrence, 
prel. P. Juro investacijos iškil
mėms.

• Nauji kunigai. Dijak. Jo
nas Ūsas, MIC, Antanas Klei
va, MIC, ir Petras Krenčius, 
MIC, baigė TT Marijonų semi
nariją Hinsdelyje ir gegužės 19 
d. šv. Prokopijaus kolegijoje 
Lisle, III. įšventinti į kunigus.

•Dijak. Albinas Jankauskas 
iš Worcesterio, gegužės 19 d. 
šv. Povilo katedroje įšventin
tas kunigu, gegužės 20 d. lie
tuvių Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje laikė pirmąsias šv. 
mišias.

• Aikštės lietuvių vardais. 
Žuvusiems kare dviem lietu
viams pagerbti Worcestery, 
Mass. gegužės 20 d. buvo dedi
kuota dvi aikštės. Viena Ma- 
ieckio, kita Kamandulio var
du. Dedikacijoje dalyvavo ir 
lietuviai karo veteranai.

• S. Sakalienė, “Moterų 
Dirvos” redaktorė, gegužės 15 
d. sulaukė daug svečių sąjun- 
giečių, atėjusių ją pasveikinti 
vardinių proga.

• Lietuvos Antinacinės Re
zistencijos buvusių politinių 
kalinių sąjungos valdyba pa
rengė raštą, kurį išsiuntinės 
visiems JAV kongresmanams 
ir senatoriams, nacių bei bol
ševikų kalėjimuose kentėjusių 
lietuvių vardu, prašydami dėti 
pastangų, naudojant savo au
toritetą ir įtaką, kad: 1) JAV 
vyriausybė viešai ir oficialiai 
pasmerktų sovietinę Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių oku
paciją,

2) JAV vyriausybė pa
reikalautų sustabdyti genocidą 
ir atitraukti Sovietų kariuome
nę iš Lietuvos ir kitų Pabalti
jo kraštų,

3) dar gyvi esą Sibiro kon
centracijos stovyklose lietuviai 
būtų grąžinti į gimtąjį kraštą,
UN tarptautinės komisijos 
priežiūroje,

4) Lietuviai vyrai, prievar
ta paimti į rusų kariuomenę, 
tuoj pat būtų demobilizuoti ir 
grąžinti į Lietuvą,

5) šių sąlygų Sov. Rusijai 
nepriėmus, JAV teiktų morali
nę ir materialinę paramą Lie
tuvos partizanams, vieninte
liams teisėtiems suvereninių 
teisių reprezentantams krašte.

Raštą pasirašė LAR b. p. k. 
Sąjungos Valdyba.

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

Kaina: Amerikoje $3.00: kitur—$3 50 
Pinigus Ir užsakymus siuskite: 

EGLUTĖ, P. O. Box 22,
Montallo Statlon. Brockton 68, Mass.

ALT susirinkimas ir piknikas

Praeitą savaitę Lietuvių Pi
liečių svetainėje įvyko Pitts
burgho. Lietuvių Tarybos susi
rinkimas, kuriame buvo dau
giausia svarstomi pikniko ren
gimo reikalai. Piknikas, įvyks 
gegužės 27 d. Pikniko šeimi
ninku išrinktas J. Virbickas, 
padėjėju Ant. Mažeika. Vaišė
mis rūpinsis Ona Rumšienė. 
Pikniko tvarka — Ant. Stan
kevičius, Juozas Taoras ir Jo
nas Globis. Propaganda rūpi
nasi kun. Alfa Sušinskas. Jis 
sau į talką apsikvies ir kitų 
žmonių. Užkandžių bilietų par
davinėjimą tvarkys Jonas 
Grėbi iūnas. Pikniko pradžia 1 
vai. įėjimas 50c. Taryba prašo 
visus Pittsburgho lietuvius ta
me piknike dalyvauti, nes ten 
bus galima ne tik gražiai laiką 
praleisti, bet kartu ir prisidėti 
prie pavergtos Lietuvos vada
vimo fondo, nes visas pikniko 
pelnas skiriamas Lietuvos va
davimo reikalams.

Kitas Tarybos susirinkimas 
įvyks gegužės 22 d. 8 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių svetainėje.

•

Grįžta į Pittsburghą

Pittsburgho lietuvis aviaci
jos Įeit. Kazimieras Miskevi- 
čius, antrojo pasaulinio karo 
metu 1944 m. žuvo Vokietijoje. 
Ligšiol jokiu būdu nebuvo ga
lima surasti jo kapo. Tik dabar 
jo tėvas gavęs pranešimą par
sivežė į Pittsburghą ir čia ge
gužės 16 d. palaidojo. Velionis 
buvo geras susipratęs lietuvis, 
rūpestingas tėvų sūnus. Pitts- 
burghe gyvendamas dalyvavo 
šv. Kazimiero parapijos chore.

Vyčiai savais reikalais

Praeitą savaitę Lietuvos Vy
čių 19 kuopa South Side turėjo 
savo mėnesini susirinkimą, ku
rio metu buvo tartasi svarbes- 
niaisiais kuopos reikalais. Be 
kitų dalykų buvo panagrinėta 
Vyčių radijo programa ir ruo
šiamas radijo piknikas. Buvo 
pabrėžta visų narių pareiga 
aktyviai prie pikniko ruošimo 
prisidėti. Reikia pastebėti, jog 
kuopa paskutiniu metu gerokai 
sustiprėjo ir vis gyviau įsi
jungia į bendrą lietuvių kul
tūrinį darbą. Kuopai šiais me-

♦

YATERBURY, CONN.

“Aušros sūnūs" Waterbury
Per Sekmines čia gastroliavo 

Worcesterio Henriko Kačinsko 
vadovaujama artistų trupė ir 
suvaidino Čiurlionienės “Auš
ros sūnus”. Vaidinimas žavėjo 
žiūrovus ir spaudė ašaras, kai 
matė vaizduojamas lietuvių ko
vas prieš caristinės Rusijos 
priespaudą. Vaidinimo vadovas 
H. Kačinskas, visą laiką buvęs 
užkulisiuose, vaidinimo pabai
goje publikos buvo iškviestas į 
sceną ir jam sukeltos triukš
mingos ovacijos.

Per vaišes čia buvę garbingi 
svečiai kan. F. Kapočius, kun. 
prof. St. Yla. dr. šerkšnas, po
etas Aistis ir kt. savo kalbose 
teisingai įvertino vaidintojų ir 
režisoriaus H. Kačinsko nuo
pelnus.

VVaterburio visuomenė tikisi 
ir laukia kitos progos H. Ka
činsko trupę vėl pamatyti pas

Motinos dienos proga Lietu
vių Kątalikų Radijo Valanda, 
kuriai vadovauja Lietuvos Vy
čiai, davė specialiai pritaikintą 
programą. Ypatingai gražią ir 
turiningą paskaitėlę skaitė 
kun. Alfa Sušinskas. Motiną 
Lietuvą prisiminus, buvo pa
deklamuotas Bem. Brazdžionio 
eilėraštis. Programą labai pa
gyvino močiutei sengalvelei 
skirta muzika ir dainos. Kaip 
teko patirti, šia specialia prog
rama ir apskritai vyčių radijo 
valanda pittsburghiečiai yra 
labai patenkinti.

Motinos diena New Kensing-
tone

Visas Nevv Kensingtono 
mažos lietuvių kolonijos gy
venimas sukasi apie ten akty
viai veikiančią lietuvių susi
vienijimo kuopą, kuri turi per 
80 narių. Šiuo metu kuopai 
vadovauja jaunas ir energin
gas antros kartos Amerikos 
lietuvis patriotas Ant. Stanke
vičius. Jo ir visos kuopos pa
stangomis gegužės 13 d. gana 
jaukioje “Sokol” salėje įvyko 
banketas - minėjimas motinų 
garbei. Jame dalyvavo gana 
gražus būrys New Kensingtono 
lietuvių taip pat keli svečiai 
iš Pittsburgho, tarp jų Pitts
burgho lietuvių Tarybos sek
retorius ir vienas iš veikliau
siųjų visuomenininkų Stasys 
Bakanas. Po vakarienės įvyko 
pats minėjimas, kuriam vado
vavo Ant. Stankevičius. Svei
kinimo kalbas pasakė vietiniai 
veikėjai, Sakalauskas, Mika
lauskas, ir St. Bakanas. Ilges
nę kalbą pasakė pittsburghie- 
tis A. Kasulaitis.

Nuoširdžiųjų newkensingto- 
niečių minėjimas buvo labai 
jaukus. Apskritai jų veiklumu 
galima tik džiaugtis ir linkėti 
jiems pasisekimo. Pittsburghie- 
čiai lietuviai turėtų su jais 
tampriau bendradarbiauti. Sa
vo draugiškumą jie galėtų pa
rodyti dalyvaudami New Ken- 
singtono kuopos piknike, kuris 
įvyks birželiu 17 d.

J. Virpša

save ir kartu linki tęsti pradėtą 
darbą iki grįšime į laisvą Tė
vynę.

Vaidinimo pelnas paskirtas 
Putnam, Conn. N. Pr. seselių 
vienuolyno koplyčios fondui.

• BALFo viešai rinkliavai 
sudarytoji komisija intensyviai 
ruošiasi aukų vajui.

• Kleb. kun. Valantiejus 
šiuo metu atostogauja. Jį pava
duoja kun. čebatorius.

• šv. Juozapo parapijos 
choras rugpiūčio 11 d. išvyks
ta į Kennebunk Port, Maine, 
kur Tėvų Pranciškonų rengia
mose Lietuvių Dienos iškilmėse 
išpildys dainų programą.

Birželio 3 d. choras koncer
tuos LDS seimo bankiete ir tą 
pačią dieną 11 vai. kun. A. 
Kleivos primicijose giedos iš
kilmingas šv. mišias.

VVaterburietis

Pagerbtos motinos. Gegužės 
11 d. motiną, tą žemės žvaigž
dę iš dangiško žvaigždyno, pa
gerbė lietuvių radijo valandėlė. 
Brazdžiono, Augino ir kitų au
torių kūrinius paskaitė J. Ra- 
čylienė ir B. Auginąs, foną su
darė atitinkamos nuotaikos 
muzika.

Aušros Vartų moterų drau
gija Motinos Dienai šv. Jurgio 
parapijos salėje gegužės 13 d. 
suvaidino keturių veiksmų 
vaizdelį “Motinos širdis”. Vai
dino scenos mėgėjai: Vidugirie- 
nė, Samsonaitė, Dumbrys, Bal
čiūnaitė, Apanavičius, Joga, 
Trainauskienė, Kunigiškis ir 
Šukys. Režisavo Juozas Sa
dauskas. Seniesiems lietuviams 
čia gražiai patalkino naujai at
vykę, ir malonu pažymėti, kad 
tokia talka Clevelande įvyksta 
jau nebe pirmą kartą.

Koncertinėj daly pasirodė 
Br. Petruškevičiūtė, Galdikie
nė, V. Jurgelis, padainuodami 
po du dalykus. Iš seniau ir da
bar atvykusių sudarytas cho
ras padainavo penkias dainas. 
Visus pianinu palydėjo šv. 
Jurgio parapijos vargonininkas 
muz. Pr. Ambrazas.

Pradžioj žodį tarė ir vėliau 
programai vadovavo kun. dr. 
K. Širvaitis. Jis kvietė iš šio 
minėjimo išeiti su viena minti
mi — kad motina yra kiekvie
no vaiko brangiausias, arti
miausias ir ištikimiausias 
draugas: ji nė vieno savo vaiko 
neišleidžia iš akių šios žemės 
kelionėj, ji lygiai meldžiasi už 
kiekvieną palikusį šį pasaulį.

Pasveiko M. Drosutis. žino
mas Clevelando lietuvių veikė
jas, Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus valdybos pirmi
ninkas, katalikų spaudos ben
dradarbis M. Drosutis po apen
dicito operacijos jau pasveiko 
ir vėl imasi darbo — gegužės 
13 d. jau dalyvavo tarybos po
sėdyje.

Kultūros Fondo susirinki
mas. Lietuvių Kultūros Fon
do skyriaus visuotinis susirin
kimas šaukiamas gegužės 27

Mahanoy City, Pa.
Sodaliečių suvažiavimas

Gegužės 13 d. Mahanoyaus 
mieste, Pa. įvyko Schuylkill 
district Union aštuntas meti
nis suvažiavimas. Dalyvavo 8 
parapijų atstovės, iš viso apie 
400 sodaliečių. Po susirinkimo 
parapijos salėje, buvo eitynės 
per miestą, kurios sutraukė 
tūkstantinę minią žiūrovų. Ei
tynėse matėsi kaimyninių pa
rapijų kunigai, vienuolės sese
lės, sodalietės ir Mahanoyaus 
liet, parapijos mokyklos moki
niai.

Po to visi suėjo į šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, kur buvo 
atlaikytos gegužinės pamaldos, 
išklausytas kun. Fr. Statkaus 
pamokslas ir suteiktas palai
minimas šv. sakramentu. Po 
pamaldų suvažiavimo dalyviai 
grįžo į salę, kur buvo paruoš
tas užkandžių stalas.

Atgaivinamas choras. Ant
rasis pasaulinis karas, parei
kalavęs daug vyrų, apardė ir 
mūsų chorą. Kurį laiką seserys 
pranciškietės vargonininkau- 
damos tenkinosi vaikučių cho
ru. Paskutiniu laiku, atvykus 
energingam vargonininkui J. 
Stankūnui, choro reikalai pa
gerėjo. Po 10 metų pertrau
kos, gegužės 13 d. vėl viešai 
pasirodė parapijos choras. Mo
tinos Dienos proga choras la
bai gražiai sugiedojo lietuviš
kas giesmes.

Parapijiečiai linki chorui 
sėkmingo darbo ateityje.

Parapijietis 

d., 11:30 vai., lietuvių salėje. 
Senoji valdyba ryšium su Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
gimimu Amerikoje svarsto 
persiorganizavimo klausimą 
ir rengia ateities veiklos pro
jektą. Susirinkime taip pat bus 
padaryti apyskaitliniai prane
šimai ir renkami nauji sky
riaus organai — valdyba ir 
kontrolės komisija.

Maloni žinia. Kun. dr. K. 
Širvaitis pradėjo mokyti lietu
viškai prieiti išpažinties tuos 
vaikus, kurie prie to buvo pa
rengti angliškai. Daugumas 
vaikų šio mokslo imasi su no
ru, nes savo širdies paslaptis 
gimtąja kalba jiems išsakyti 
lengviau ir paprasčiau nei sve
timąja. Džiaugiasi šia gerąja 
naujiena ir tėvai, nes grįžta į 
šeimas tas dvasinis ryšys, kuris 
atsiranda iš gimtosios kalbos 
vartojimo.

Atleidinėja darbininkus. Kai 
kurios įmonės pradėjo atlei
dinėti didesniais skaičiais savo 
darbininkus. Nemaža lietuvių 
buvo atleista ypačiai iš geležin
kelių New York Centrai Co. 
kaikurių vietų.

Pamaldos angly kalba. Šv. 
Jurgio lietuvių parapijoj šiais 
metais įvestos gegužinės pa
maldos ir anglų kalba. Ligi šių 
metų šiose pamaldose tebuvo 
vartojama tik lietuvių kalba. 
Pažymėtina, kad daugumas 
telanko lietuviškas gegužines 
pamaldas, nes, atvykus tremti
niams lietuvių skaičius parapi
joj žymiai padidėjo. A. B.

Lowell, Mass.

Pagerbė geradarius

Gegužės 12 d. 8 v. v. DLK 
Vytauto kubo patalpose vietos 
tremtiniai surengė banketą pa
gerbti savo geradariams, kurie 
sudarė darbo ir buto garanti
jas ir tuo davė galimybės 
tremtiniams atvykti į šį kraš
tą.

Pobūviui vadovavo tremti
nis L. Kapickas, kuris šiltais 
žodžiais padėkojo geradariams 
už jų parodytą gerą valią ir 
dideles pastangas padėti savo 
broliams tremtiniams. .

Tremtiniai padainavo keletą 
liaudies dainelių, pašoko tau
tinių šokių ir padeklamavo ei
lių.

• Šv. Juozapo lietuvių para
pijos bažnyčioje gegužės 13 d. 
Šv. M. Marijos mergaičių so- 
dalicijos narės, pagerbdamos 
motinas, dalyvavo šv. mišiose 
ir bendrai ėjo prie šv. komu
nijos, paaukodamos ją už gy
vas ir mirusias motinas. Po 
pamaldų gyvoms motinoms pa
gerbti parapijos svetainėje tu
rėjo pokylį.

šv. Vardo vyrų dr-jos nariai 
taip pat ėjo tą dieną prie šv. 
komunijos ir ją aukojo už 
gyvas ir mirusias motinas.

• šv. Juozapo liet, parapijos 
klebonas kun. J. Skalandis grį
žo iš ligoninės ir baigia sveik
ti namuose. O kapelionas kun. 
K. Jankus dar tebeguli šv. Jo
no ligoninėje.

S
JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJOS

RĖMĖJU SEIMAS
globojamas šv. Petro lietuvių parapijos So. Bostone, įvyks BIRŽELIO (JI NE) 3 D., 
sekmadienį.

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

Paskaitas skaitys PROF. KUN. ST. YLA iš
KAltft iš Kanados. Apie Kongregacijos veiklą
Brockton. Mass.

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

Turiningas Motinos Dienos 
minėjimas

Gegužės 13 d. Patersono lie
tuvių kolonija gražiai paminė
jo Motinos Dieną.

Visose pamaldose dalyvavo 
daugiau žmonių negu papras
tais sekmadieniais, o prie šv. 
Komunijos einančių buvo tiek, 
kiek per pačias didžiąsias me
tų šventes. Vietos kunigams 
talkininkavo atvykęs svečias 
salezietis T. Endriūnas, kuris 
per sumą pasakė gražų šventei 
pritaikintą pamokslą.

4 vai. p.p. parapijos salėje 
įvyko minėjimas, kurį gyvai 
pravedė minėjimui rengti ko
miteto pirm. A. Rugys.

P. V. čižiūnas skaitė turi
ningą paskaitą, kurioje tarp 
kitko paminėjo, kad tautų kul
tūringumą galima nustatyti iš 
to, kiek jos moka gerbti mo
tinas. Tik vienintelė pasauly 
rusų tauta keiksmažodžiuose 
vartoja motinos vardą. Už tat 
gal rusų tauta šiandien ir ken
čia tokią priespaudą ir vargus.

Kun. kleb. Kinta taip pat 
dalyvavo ir gražiai pasveikino 
susirinkusias fnotinas.

Linksmąją dalį išpildė šeš
tadieninės mokyklos mokiniai. 
Jie suvaidino vieną inscenizuo
tą liaudies pasaką, pašoko 5 
tautinius šokius, parodė visus 
prajuokinusius “Nykštukus” ir 

RADIJO VALANDĖLĖS

Lietuvos Vyčių Radijo Programa |
transliuojama iš stiprios Braddocko radio stoties X

WLO A
į 1550 KYLOCYCLES į
£ KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai. !
g Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: t
| KNIGHTS OF LITHLANIA, 2211 SARAH ST., j
| prrrsBi RGH 3, pa. į
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Lietuvių Radijo Draugijos 

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 V AL POPIET — WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 

(Viethiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir tt 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293
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JOK. J. STEKAS, Dir. 

1264 White St, Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325 
SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Stotis VVEVD—1330 kil. 5000 w.

"Lietuvos Atsiminimą"
RADIJO VALANDŲ
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Putnam. Conn. ir PROF. DR. A. ŠIDLAI'S- 
pranešimą padarys MOTINA LIGORIJA iš

šv. Petre lietuvių bažnyčioje 10 vai. ryto. Po- 
Draugijos salėje, kampas W. Broaduav ir E

padainavo Motinos Dienai pri
taikintas daineles, paįvairin
dami jas deklamacijomis.

Vaikučiai apdovano pobūvy
je dalyvavusias motinas gėlė
mis.

Minėjimo programą paįvairi
no p. Pristernik pianino muzi
ka.

Minėjimą surengė vietos 
Tremtinių Dr-ja. Dr-jos pirm. 
J. Jasiukevičius, baigdamas 
minėjimą, iškėlė ypatingą tam 
minėjimui rengti pasidarbavi
mą brolių Stepono ir Vaclovo 
Augulių ir Elenos Augulienės. 
Jie ir vaidinimus režisavo ir 
dekoracijas patys piešė ir net 
kostiumus artistams siuvo. Jie 
visuomet mielai panašiuose da
lykuose talkina.

Be to, labai šiltais žodžiais 
buvo įvertintas p. V. Justo, vie
tos vargonininko, ir p. Prister- 
niko bendradarbiavimas viso
kius parengimus ruošiant.

Gautas nedidelis pelnas bus 
pasiųstas per BALFą tremti
nėms motinoms Vokietijoje.

l>zūkas.

EVergreen 7-1423

J. KUMPIKO
F.I.F.KTRO MOTOM* DIRBTUVĖ:
TAISO:
Eleetro Motorus — Ventiliatorius— 

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

105 Grand Street. Brooklyn. N. Y. 
Garantuotas ir greitas patarnavimas.
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PUTNAM,CONN PARDUODA NAMUS DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

Lietuviškas pensijonatas aka- 
demikčms ir kolegistėms 
č ; \ ' e / • r - ■* . -
Nekalto Prasidėjimo Vie

nuolyne, Putnam, Conn. veikia 
lietuviškas pensijonatas mer
gaitėms lankančioms akademi
ją ir kolegiją. Tėvai, kurie no
ri, kad jų dukterys išaugtų 
susipratusios lietuvaitės, tegu 
užregistruoja jas sekantiems 
mokslo metams iki š. m. bir
želio 25 dienos. Čia mergaitės 
turi geras ir nebrangias 
sąlygas mokslui ir auklėjimui- 
si. Jos lanko gerai pastatytą 
katalikiškąją akademiją arba 
kolegiją, kuri inkorporuota į 
Washingtono Katalikų Univer
sitetą.

Namie, atseit pensijonate, 
jos turi visiškai lietuvišką ap
linką ir turi progos gerai iš
mokti lietuvių kalbą. Lietuvių 
kalbą joms dėsto buvusi Pane
vėžio gimnazijos lietuvių kal
bos mokytoja sesuo M. Felici
ja. Taip pat, kurios nori, gali 
mokytis ir muzikos, šioje apy
linkėje nėra lietuviškos mer
gaitėms akademijos nei kole
gijos. Todėl seselės, norėdamos 
šią spragą užpildyti, įkūrė 
mergaičių pensijonatą.

Dėl sąlygų prašoma kreiptis 
šiuo adresu: Rev. Mother Su
perior, Immaculate Conception 
Convent, RFD 2, Putnam, 
Conn.

gražiai pasirodė. Iš jų labiau
siai pasižymėjo Enata Skrups- 
kelytė, Elona Marijošiūtė ir 
Nijolė Mekytė. ‘The Putnam 
Patriot” laikraštis šiuos kon
certėlius plačiai aprašė.

100 Lietuvos bažnyčių, kop
lytėlių, kryžių ir kitų paveiks
lų bus išstatyta parodėlėje, ku- 
ri įvyks Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Rėmėjų Seimo metu, 
gegužės 27 dieną, Putnam, 
Conn. Tai V. Augustino nepa
prastai gražios foto nuotrau
kos.

Kan. F. Kapočius, buvęs Po
piežiaus Misijos delegatas lie
tuviams Vokietijoj ir Austri
joj, dalyvaus Nekalto Prasidė
jimo Seserų Rėmėjų Seime ir 
pasakys kalbą.

N. Pr. Seserų Spaustuvė 
Putname šiuo metu gražiai vei
kia. Seselės turi labai daug 
darbo. Kiek girdėti, šiai spaus
tuvei trūksta dar vienos kitos 
mašinos. Spaustuvė verta mū
sų visuomenės paramos.

GREAT NECK’O VYČIŲ
KUOPOS VAKARAS

Muzikos keliu

Daug kas visai nėra nė gir
dėjęs, kad Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne, Putnam, Conn. 
mokosi virš 20 apylinkės vaikų 
muzikos. Baigiant mokslo me
tus, buvo suruošta du mokinių 
koncertėliai. Juose dalyvavo 
mokinių tėvai ir giminės. Kon
certėliai padarė dalyviams gerą 

meto- 
muzi-

įspūdį. Vaikai rimtai, 
diškai mokomi klasinės 
kos.

Šiemet 
nančios

ir lietuvaitės, 
seselių pensijonate,
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Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir
kai bematant išskalbsime

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

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

Real Estate X Insurance
460 W. BROADVVAY

SO. BOSTON. MASS.

Res. 37 Oriole Street

WEST ROJ5BURY, MASS.
Tel. PA—7-1233-W

MULIOLIS
INSURANCE 

and
REAL ESTATE 

6606 Superior Avenue 
CleveJan., Ohio

'Vili 1 »"l UI llil H-I-H-1+1H
PARDUODAMI NAMAI

Great Neck, L. L, N. Y. Vie
tos energinga Vyčių kuopa šį 
šeštadienį, gegužės 19 d., Port 
Washingtone Vilią Nova So
čiai Club salėje, 115 Main St., 
Port Washington, L. I., N. Y., 
rengia savo tradicinį pavasari
nį pasilinksminimą. Bus įdomi 
programa, šokiams gros vie
nas geriausių Long Island’o or
kestrų.

Great-Neckiečiai Vyčiai ti
kisi, kad ir šiais metai į jų tra
dicinį pasilinksminimo vakarą 
sugužės daug lietuviško jauni
mo iš plataus New Yorko ir jo 
apylinkių. Tuo labiau, kad ir 
susisiekimas su Port Washing- 
tonu iš New Yorko tiek trauki
niais, tiek automobilais yra la-

gyve- bai patogus. Vakaro pradžia 8 
vai. 30 min. K. K. M.

PHILADELPHIA, PA

Paminėjo Motinos Dieną
Philadelphijos Vyčiai gegu

žės 13 d. pagerbė motinas. Mo
mentui pritaikytą kalbą sakė 
vytis J. Kananevičius. Jis nu
švietė Motinos Dienos minėji
mą Nepriklausomos Lietuvos 
laikais Tėvynėje, nupasakoda
mas motinos pagerbimo iškil
mes Karo Muziejuj.

Philadelphijiečiai Chesteryje.
Gegužės 13 d. Philadelphijos 

Oktetai ir keli vaidintojai Che
steryje surengė koncertą ir 
Motinos Dienos minėjimą. Gra
ži grupė lietuvių grožėjosi dai
nomis ir vaidinimėliu. Po to

visi buvo pavaišinti. Jau kelin
tą kartą philadelphijiečiai lan
ko Chesterį-

Marijos vainikavimo iškil
mės. Gegužės mėnesio procesi
ja ir Marijos stutulos vainika
vimo iškilmės šv. Kazimiero 
parapijoj buvo atliktos Motinos 
Dienos proga. Procesijoj daly
vavo mokykla, vyresnės soda- 
lietės ir labai daug žmonių.

40 m. vedybų sukaktis

Harrison-Kearny,
Nevv Jersey

“Lietuviška muzika”

Šiuo vardu kun. V. Voisie- 
kauskas, Harisono lietuvių pa
rapijos klebonas, pereitais me
tais išleido Česlovo Sasnausko 
veikalus. Autorius 300 egz. 
“Lietuviškos muzikos” pavedė 
Lietuvos Gener. Konsulatui, 
New Yorke, 41 W. 82nd St., 
New York, 24, N. Y. parduoti 
ir gautus pinigus panaudoti 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
10 egz. pasiųsta šv. Pranciš
kaus seselių vienuolynan, 
rtttšburghė, apsaugai. Apie 
200 ėgž. autorius pasiliko sati. 
Leidėjas praneša, khd šios 
knygos antros laidos neleis ir 
savo žinioje turimų knygų ne
parduos.

Kas norėtų šią knygą įsigy
ti, prašoma kreiptis į Genera
linį Konsulatą Nėw Yofrkė, 
aukščiau nurodytu adresu.

PARDUODAMI NAMAI

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

J. P. M A C I U L I S
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St, UoodhavPO 21. N.
Tel. Vlrginia 7-1896

CHARLES SPORTSVEAR

t

Y.

Sav. K. Krasnakevičius,
515 VVashington St., 

Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

LIEPOS ŽIEDAI

New Yorke Bostone

Su tuščiais kambariais. Namai gra
žūs, gražios ir patogios vietos arti su
sisiekimo punktu, parku ir krautu
vių.

Geros progos įsigyti pelningą nuo
savybe visais atvejais patogioje vie- į 
toje.

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

Pardavimui 
miesto dalyse 
Nassau.

Visuose yra
kaina, su mažu įnešimu, netoli stočių

Taip pat priimu ir pardavimus.

turime namu visose 
— Brooklyne, Queens,

tuščių florų, prieinama

J. VASTCNAS
Real Estate & Insurance

IMS Gatės Avė., Brooklyn, N. Y. 
TeL GLenmere 5-7285

Z I N I S

I

361 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

P.Epublic 9-1506
EVergreen 4-3487

♦----------------------------------------j
į Tel. EVergreen 7-4335! . -. IJStephen Aromiskisj

Ii (Armakauskas)
Graborius—Balsam uoto jas 

Moderniška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn. N. Y.
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Į Tel. STagg 2-5043

Į Mattlievv P. Railas 
i
i
i
i
i 
j 
i

(Bieliauskas)
Laidotuvių Direktorius 

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.
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VAITKUS t
FUNERAL HOME j

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambiidge. Mass.

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

Balsamuotojas 
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir______
Nauja moderniška koplyčia šer- j 
menims dykai. Aptarnauja Cam- ' 
bridge ir Eostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus, v

I I
iiij

naktį. Į

V
ir

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434
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i
i 
i 
i 
i
i
i
i
i 
i 
i
i

S. Barasevičius ir Sūnus |

FUNERAL HOMEj
254 W. BROADVVAY j
South Boston, Mass.

.JOSEPH BARASEVIČIUS j 
laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.
Tel. SOuth Boston 8-2596 

AVenue 2-2484

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

1

Į EVergreen 8-9770
|

I
I
I
II
i

Joseph Garszva
Graborius—Balsamuotojas

231 Eedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

•N 
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WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS I
Farmer Tractors

McCormick - Deering Farm Machines
International Trucks, Paris & Service 

Refrigerators & Home Freezers J ?
X 1 Good U sėd Trucks and Used Farm
X j Machinery _ ha. . .«
! McCARTHY EQUIPMENT COMPANY|
| 1740 MAIN ST., BROCKTON, MASS.$

Teis. 6385 — 8-0771 |

TELEVIZIJA
SPORTAS - MUZIKA

i

4i

:■

4
LS

Tel. A V 2-4026

I Tel.
I 
j i
I 
!
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i

VIrg.nia 7-4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

I 
i 
i 
i 
i

J. REPSHIS, M. D
LIETUVIS GYDYTOJAS

' *• <95 Cotumbia Rojui 
arti Uphams Corner 

DORCHESTER, MASS.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street
TeL EVergreen

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

I i i
1
1 
1
L

1!
įI

I *
1 I

» 
i

JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas

ZUPP’S BAR
Visų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

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

t

2&
1

f—-- .............................................................. .

1 Tel. NEvvton 9-4464
I

I
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■
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| 54-41 — 72nd StreetĮ

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT

C A S P E R
FUNERAL HOMEj

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Mass.

Joseph W. Caspe
•KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3966

t
į 

rl
I 
i
I i iJ

VYTAI TAS YAKAVONIS j

FUNERAL HOMEj
741 NO. MAIN STREET *1

Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai

Tel. BROCKTON 8-1580

-4f i i i i i i i i i i i

ZALETSKAS
FUNERAL HOMEj

564 EAST BROADH AY
South Boston, Mass. |

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas j 
Graboriai ir Balsam uoto jai 
Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenims d) kai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

D.

Simonas ir Agota Mažeikai, 
335 Earp St., gegužės 14 d. 
minėjo savo 40 metų vedybų 
sukaktį. Jų sūnus kun. S. Ma
žeika atlaikė padėkos šv. mi
šias. Artimieji ir saviškiai svei
kino sukaktuvininkus ir linkė
jo daug sėkmės. Jų viena duk
tė yra vienuolė, sesuo Anunci- 
jata, o jauniausioji — Tere
sė šiemet baigia aukštesnė mo
kyklą.

Sunkiai serga

Magdalena Stonis, 114 Miff- 
lin St., sunkiai ir pavojingai 
serga. Ji buvo ligoninėj, o da
bar jau gydoma namuose.

Tautiniu šokių kursai

Gegužės 19 d. Int. Institute 
prasideda tautinių šokių kur
sai, kuriuos ves prityrusi mo
kytoja Elba Gurzau. Bus mo
koma ir lietuviškų šokių. Ma
noma. kad lietuviai pasinaudos 
ta proga ir kursūs lankys.

Piknikas

Tremtinių pirmas piknikas 
jau Čia pat Jie jį rengia gegu
žės 20 d, P. Mikolaičio sode. 
Visi kviečiami dalyvauti.

<'
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UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS <5

Pristatom geriausj toniką
Piknikams, Vestuvėms.

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

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

J. ARLAUSKAS, Savininkas +
220 E Street TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass. *

*
Tr< JfA.lt JrAiĮiJiifriliiI-T-ĮTrifritr.Yr <¥<11117! iTriTriY/iT-iTriYri*-w TT TTTįT ilr A .<riT,, R, » * *

■ • ■ 5'- •Phone STagg 2-3108

ANTON APPEL
JERSEY PORK

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
DMiiansias pasirinkimas visokios mėsos

UETUVMKOS DEAROS — SKANUS SKIIJtVOŽIA I

A. L WENSLOVAS

■+ 
i
■
t
■
■
I i
■

Maspeth, N. Y. •
----- ----------------- 4

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

2128 Carson Street S.S., Pittshurgh, Pa. *
Tel. HEmlock 1-0203

LIETI VIS GRABORIUS 
LAISNIUOTAS LAIDOTI VIU DIRRKTORII S

SUTVARKOMI BIZNIUI TAKSAI ž )
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato 

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

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksy pavieniams, pavienių (’ 
bizniu, partnerystės ir korporacijų mieste ir už Nevv Yorko miesto 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Foderalės Valdžios ir kuris \ 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, dideliu 
Ir mažu, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. C 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. 4

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

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČILS) j

111 Aimlie Street Brooklyn 11, N. T. A
Telefonas: EV 4-3049 fĮ,

•i- 
t 
+• ++
+■

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms.^ 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandams. X
Šaukite: * i

BORIS BEVERAVE CO. I
EV 4-9293

Brooklyn, N. Y.495 Grand Street, 'J

SALDAINIŲ P AL )CIUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava. Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas ATSKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS

I 
I 
i
iI

WAITT j
FUNERAL HOMEįiIIj 

i
I
i 
i

36 EMF.RSON A VE.
Brockton, Mass.

EDVVARD J. WAITT
(VVaitekūnas) 

laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

Tel. Brockton 3368

Kitur
s--------------------------

Tel. POPlar 4110

9.
- +♦-- f
--- + į į + f
♦ + + +---♦

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktj

Phone, FEderal 1622

II A S E R
Funeral Home

AMBULANCE SERVICE
Mes esame dėkingi už jūsų 

biznį
512 Chartiers Avenue 

McKees Rocks, Pa.

t

+

t

t
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LIETUVIŲ DIENA

Pabaltiečių diena
Prieš kurį laiką New Yor

ke susidarė bendras Pabaltijo 
Valstybių Laisvinimo Komite
tas, į kurį įeina visų trijų Pa
baltijo tautų atstovai. Šis 
komitetas nutarė ir ruošia at
einančio mėnesio 16 d. BAL- 
TIC STATĖS DAY, kuri įvyks 
Camegie Hali, New Yorko 
mieste. Dayvauti yra pakviesti 
vieni iš žymiausių amerikiečių 
politikų - kalbėtojų, visų trijų 
Pabaltijo tautų ministeriai ir 
visa eilė kitų įžymių žmonių 
bei amerikiečių ir lietuvių 
spaudos atstovai. Meninę prog
ramos dalį išpildys žymiausieji 
Pabaltijo tautų menininkai.

Lietuviai prieškomunistinėje 
veikloje

New Yorko radijo pramonės 
fabrikuose, kurie ligi šiolei pri
klausė komunistų vadovauja
mai UE unijai, paskutiniu me
tu pasireiškia didelė antikomu
nistinė veikla. Fabrikai nori iš 
tos unijos išstoti ir įsijungti į 
CIO. Netrukus tuose fabrikuo
se bus balsavimai, kurių metu 
darbininkai turės pasisakyti, 
kuriai unijai jie nori priklausy
ti.

Pats didžiausia UE 430 loka- 
lui priklausantis fabrikas Em- 
merson gegužės 15 d. turėjo 
balsavimus, per kuriuos di
džiuma darbininkų pasisakė už 
CIO. Prieškomunistinėje veik
loje per šiuos rinkimus daly
vavo ir Micamoldo radijo fab
rike dirbantieji lietuviai. Vie
nas jų buvo apsirengęs Stali
nu ir vaikščiojo su plakatu: 
“Vote for UE—Vote for me”.

Netrukus ir Micamolde vyks 
panašus balsavimas. Lietuviai, 
nors dabar dėl darbo sulietini- 
mo jų ir nedaug pasiliko, prieš
komunistinėje veikloje labai 
aktyviai reiškiasi.

Sodafieaų seimas
įvyksta sekmadienį, gegužės 

27 d., Newarke, N. J. lietuvių 
parapijos salėje. Vyr. dvasios 
vadas kun. J. Schemas kviečia 
visas sodalietes ir dvasios va
dus iš New Yorko ir New Jer- 
sey apylinkių seime gausiai da
lyvauti.

KARALIENES ANGELU 
PARAPIJOS

Šv. Vardo Draugija
Rengia

DIDELĮ
Pavasarinį

BALIŲ
su užkandžiais, gėrimais, 

muzika ir šokiais
1951 M. GEGUŽES 26 DIENĄ 

Karalienės Angelų 
parapijos salėje 

Roebling ir South 4th St.
Brooklyne

Pradžia 7 vaL vakare.
Įžanga 50 centų (11)

Didysis tradicinis Lietuvių 
Dienos piknikas vyksta Dex- 
ter Parke liepos 1 d.

TT Pranciškonai, “Darbi
ninko” leidėjai, kviečia visas 
organizacijas ir pavienius as
menis, iš arti ir toli, jau dabar 
pradėti šiam didžiąjam spau
dos pobūviui ruoštis ir jame 
dalyvauti.

Dainuos operetės choras, 
vadovaujamas muziko Liuber- 
skio. Be to, bus tautiniai šo-

Iš L. Kat Darb. Klubo 
veiklos

Gegužės 11 d. LKD Klubo 
narių susirinkime, kuriame 
pirmininkavo G. Žėruolis, K. 
Lukoševičius padarė praneši
mą iš New Yorko apskrit. L. 
K. Federacijos veiklos, o apie 
Liet. Tarybos veiklą pranešė 
G. Žėruolis ir J. Montvila. Nu
tarta aktyviai dalyvauti bir
želio 16 d. 7,30 vai. vak. Car- 
negie Hali didžiojoj salėj ruo
šiamam prieš Sovietus protesto 
mitinge, kur lietuviams numa
tyta 1000 vietų.

Lietuvių Dienoje, liepos 1 
d., L. K. Darb. Klubas Dexter 
Parke turės savo vardu stalą. 
Susirinkime buvo aptarta stalo 
įrengimas ir kt.

Į klubą įstojo naujas narys 
Monika Stasiukynienė iš 
Brooklyno.

Apreiškimo parapijos
Moterų S-gos 29 kuopa ge

gužės 27 d., 4 vai. p.p., parapi
jos salėje rengia laimėjimų va
karą. Kuopos valdyba malo
niai kviečia visus atsilankyti, 
bus skanių užkandžių ir įvai
rių laimėjimų.

Kuopos narės: O. Dobrovols- 
kienė, U. Cižauskienė, T. Ci- 
žauskienė ir M. Kaukarienė iš
rinktos į New Yorko ir New 
Jersey apskrities Moterų S- 
gos suvažiavimą atstovauti 
kuopą.

Kuopos narė
grįžo iš Floridos. Pagerbdamos 
jos grįžimą, kuopos narės V. 
Gaigalienei vadovaujant su
ruošė pokylį.

Į kuopą įstojo nauja narė 
Ona Kuneckienė.

BALFo pranešimas
Gegužės 23 d. 8 vai. vak., 

BALFo patalpose, 105 Grand 
St., Brooklyn, 11, N. Y., BAL
Fo vadovybė kviečia visų New 
Yorko lietuviškų organizacijų 
atstovų pasitarimą, tikslu su
daryti bendrą komitetą, kuris

kiai, graži muzika, įvairūs lai
mėjimai ir kt.

Taigi visi į LIETUVIU DIE
NĄ, liepos 1 d. Dexter Parke.

• Brooklyno diecezijos socia
linės akcijo^departamentas ge
gužės 6 d. Brooklyno muzikos 
akademijos salėje suruošė pre
kybos mokyklos mokiniams 
Leono XIII ir Pijaus XI darbo 
ir socialinių enciklikų minėji
mą. Susirinkimą globojo pats 
Brooklyno arkivyskupas Th. 
E Molloy. Buvo įteiktos pre
mijos už tuo klausimu geriau
siai parašytus keturis straips
nius. Premijų laimėtojai gavo 
bilietus trijų dienų kelionei į 
Washingtoną ir specialų me
dalį.

Juzė Augaitytė New Yorke
Operos solistė Juzė Augaity

tė, kuri šiuo metu gyvena Phi- 
ladelphijoj ir tenai dėsto daina
vimą, pereitą savaitę buvo at
vykusi New Yorkan. Ji dalyva
vo “Kario” koncerte, o koncer
to išvakarėse lietuviškų dainų 
padainavo per J. Ginkaus ra
diją. Paskutinioji jos daina 
“Grąžink mus tėvynėn” yra St. 
Gailevičiaus parašyta prieš 
keletą savaičių Vokietijoje ir 
šįsyk buvo atlikta pirmą kar
tą.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas

šaukiamas gegužės 26 d. 8 
vai. vak. Angelų Karalienės 
parapijos salėje, So. 4th St ir 
Roebling St. kampas. Susirin
kime bus diskutuojama jauni
mo auklėjimo klausimai. ,

Visi ateitininkai sendraugiai 
kviečiami dalyvauti.

“Kario” koncertas
Gegužės 20 d. Schwaben 

Hali salėje įvyko “Kario” žur
nalo koncertas. Pradedamąjį 
žodį tarė “Kario” redaktorius 
S. Urbonas ir generalinis kon-

G. Katilienė 31x135 J- Budrys. Programą iš-

šį rudenį suruoštų didelį pa-
renigmą ir vienos savaitės vi-
daus rinkliavą lietuvių tremti
nių, liekančių Voiketijoje, šal
pos reikalams.

Priešrinkiminis posėdis
Gegužės mėn. 23 d. Lietuvių 

Siuvėjų patalpose įvyksta Lie
tuvių Siuvėjų Unijos 54 lokalo 
specialus posėdis nominuoti at
stovus į delegatus

si į balių atvykti ir linksmai va
karą praleisti, ir savo atsilan
kymu šv. Vardo draugiją pa
remti.

Amžinojo Rožančiaus dr-jos
Angelų karalienės parapijos 

skyriaus narės, gegužės 27 d. 
prašomos dalyvauti 9 vai. šv. 
mišiose ir eiti bendrai prie 
šv. komunijos. Po pamaldų, pa
rapijos salėje bus draugijos na
rių susirinkimas, o 6 v. v. 
draugija ruošia laimėjimų va
karą, į kurį kviečia visas na
res ir parapijiečius dalyvauti. 
Įspėjama, kad šis susirinkimas 
ir parengimas paskutinis prieš 
vasaros atostogas, todėl visi 
prašomi pasinaudoti.

Draugijos pirmininkė 
(22) O. Sijavičienė

NUSKRIAUSTŲ SIUVĖJŲ
DĖMESIUI

Neprigulmingo Siuvėjų Klu
bo pinigus pasidalinant nu
skriaustų unijos narių susirinki
mas įvyks gegužės 23 d. 7:30 
vai. vakaro, 11-27 Arion pi. Vi
si suinteresuotieji kviečiami bū
tinai atsilankyti. Bus aptarta 
kokių priemonių reikia imtis 
savo teisėms ginti.

pildė: Lietuvos operos solistė 
Juzė Augaitytė, solistas Alek
sas Vasiliauskas, Violeta Pran- 
skus su lietuvių harmonijos an
sambliu, pianisto A. Mrozinsko 
vedamas “Aitvarų” kvartetas, 
dramos aktorė Albina Ka
tiliūtė, dramos aktorius Vita
lis Žukauskas. Koncertas pra
ėjo su geru pasisekimu, publi
kos buvo atsilankę gana gau
siai.

Karalienės Angelų parapijos
Švento Vardo draugija ruošia 

didelį ir šaunų pavasarinį balių
gegužės 26 d., 7 vai. vakare, pa-
rapijos salėj, Roebling ir South 

4th St., Brooklyne. Balius bus 
su užkandžiais, gėrimais, muzi
ka ir šokiais. Įžanga suaugu
siems asmenims 50 centų, o vai
kams nemokamai. Kviečiami vi

Išaušus gražiam pavasariui, 
atšilo oras, gamta pasipuošė 
žaliu rūbu, visi žmonės palikę 
uždaras tvankias sales veržiasi 
į gamtą.

Viena pirmųjų iškilų Bosto
no padangėje ruošiama L.R.K. 
Susivienijimo 94 kuopos jau
nimo birželio 3 d. 2 vai. p.p., 
“Romuvos” parke, Montello, 
Mass.

Iškilos šeimininkais sutiko 
būti dr. J. Antanėlis ir A. Šid
lauskienė. Programoje: komiš
kos lenktynės maišuose, bokso 
rungtynės statinėse, aklųjų 
puodų daužymas, virvės trau
kimas, šokių varžybos ir daug 
kitokių pramogų jauniems ir 
seniems. Gros Al. Stevens-But- 
kaus orkestras.

Gražiausi tautiniai rūbai bus 
premijuojami, o įėjimo bilietas 
laimės vyrišką ar moterišką 
laikrodį, kurį šia proga pado
vanojo lietuvis laikrodininkas 
Pr. G. Witkuš-Vaitkus iš So. 
Bostono.

Visiems parengimo darbams 
vadovauja kuopos pirm. Pr. 
Razvadauskas ir nuoširdžiai 
visus kviečia į pirmąją šį pa
vasarį lietuvišką iškilą.

Autobusai kursuos nuo 
“Darbininko” atstovybės pra
dedant 1 vai. p.p. kas 15 min.

Tad visi į Montello, Mass. 
“Romuvos” parką.

Paminėtos socialinių enciklikų 
sukaktys

Sekminių dieną, geg. 13 d., 
Bostono visuomenė iškilmingai 
paminėjo Soc. Enciklikų su
kaktis: 60 metų nuo “RERUM 
NOVARUM” ir 20 metų nuo 
“QUADRAGESIMO ANNO” 
pasirodymo.

Ta intencija buvo atlaikytos

iškilmingos pamaldos. Pamok
slą sakė kun. Kontautas.

Minėjimo iškilmės įvyko Mu- 
nicipal salėje, kurias atidarė 
Federacijos skyriaus pirminin
kas pulk. Andrius. Paskaitą: 
“Mūsų- dienų darbininkijos už
daviniai socialinių enciklikų 
šviesoje” skaitė kun. K. Mažu
tis. Prof. A. Vasiliauskas kal
bėjo tema “Socialinės encikli
kos ir jų autoriai”. Mr. J. H. 
Ryan sveikino ir kalbėjo Bos
tono Sočiai Worker Gildė var
du.

Po paskaitų sekė meninė da
lis. Ją atliko Šv. Petro parapi
jos choras, vadovaujamas J. 
Kačinsko, ir Vilniaus operos 
solistas St. Liepas.

• Kas norėtų įdukrinti naš
laitę. Vienoje DP stovykloje 
gyvena mergaitė, gimusi 1935 
metais. Tėvai abu yra mirę, 
kilimo nuo Tauragės, evangeli

kai. Mergaitė turi ten pat gy
venti pas globėją, kuris nuo jos 
atsisakytų, nes išemigruoti tuo 
tarpu negali. Mergaitė kalba 
lietuviškai, vokiškai ir gan ge
rai angliškai. Norintieji ją į- 
dūkrinti yra prašomi kreiptis 
šiuo adresu: kun. K. Mažutis, 
50 W. 6th St., So. Boston, 
Mass.
• Bostono parapijos mokyk

loje baigiamieji ir keliamieji 
egzaminai prasideda birželio 

mėn. 5 d. Baigsis birželio 12 d.
• Prof. Antanas Vasiliaus

kas su žmona lankėsi gegužės 
mėn. 13 d. Bostone. Profeso
rius kalbėjo socialinių encikli
kų sukakties minėjime.

• P. Paulauskas, LDS Nau
josios Anglijos provincijos

centro valdybos pirmininkas, 
dalyvavo socialinių enciklikų 
sukakties minėjime Bostone.

• Solistas Stasys Liepas per
sikėlė į naują butą, dr. Pilkos 
namuose, H Broadway. Ten 
pat gyvena ir kitas Valstybės 
Teatro aktorius ir solistas Vla
das Puškorius.

• Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas baigia komponuoti 
naujas šv. Mišias Mindaugo 
krištui paminėti.

• Neliko gėlų. Motinos Die
nos proga Minkaus gėlių par
duotuvėje neliko gėlių, viską 
išpardavė.

• Kun. Janušonis gegužės 15 
d. lankėsi Bostone ir laikė šv. 
Petro bažnyčioje iškilmingas 
pamaldas už savo mirusią mo
tiną.

ŠACHMATAI
— Veda K. Merkis —

• Massachusetts pirmenybėse šitaip: Tautvaiša (atidėta), Est-
Kazys Škėma turi galimybės 
dar iškopti į pirmą vietą. Jo par
tija su inž. Heising (5-tam ra
te) buvo puikiai sulošta ir nu
trauktoj padėty Škėma turi aiš
kų laimėjimą. Šitam rate F. 
Keller gražiai pasitarnavo Škė
mai, įveikdamas iki šiol pirma
vusį E. Undenvood. Reikia skai
tyti, kad F. Keller, Undenvood 
ir Škėma dabar pirmauja Mas
sachusetts pirmenybėse turėda
mi po 31/? - iy2 taško. Beliko 
vienas ratas. Škėma susitinka 
su Undenvood, o Keller su ži
nomu H. Daly.

K. Merkis savo partijos su H. 
Daly neužbaigė, bet ji nutrauk
ta su Merkio persvara.

• Chicagos Grandis turi 2 ati
dėtas partijas iš rungtynių su 
Chicago University prie padė
ties 1^-2^.

Grandies sąstatas . sukovojo

ka 0, Antanaitis Vs, Kaunas 0, 
Karpuška (atidėta), Zujus 1. 
Atidėtos partijos, atrodo, baig
sis lygiom.

• Chicagos pirmenybėse 
Tautvaiša susitinka su Chicagos 
meisteriu Poschel, kuris tėra at
silikęs nuo Tautvaišos vienu taš
ku. Šis susitikimas, atrodo, tu
rės lemiamos reikšmės, kuris iš 
jų bus 1951 Chicagos meisteriu.

• Hamilton Chess Club išrin
ko Povilą Vaitonį to klubo gar
bės amžinu nariu.

• Botvinnik pasaulio meiste
ris. Jo 24-toji partija su Brons- 
teinu baigėsi lygiom ir visas 
matčas taip pat lygiom 12-12. 
Botvinnikui užteko lygiųjų, kad 
liktų pasaulio meisteris. Abu 
laimėjo po 5 partijas ir 14 sulo
šė lygiom.

• Pasaulio pirmenybės jau
niams įvyko Anglijoje.

Marianopolis, 
Kunigų susikaupimo ir studijų 

dienos
Massachusetts ir Connecti- 

cut provincijų lietuviai kuni
gai, gegužės 8 d., buvo suva
žiavę į Marianapolį, pas tėvus 
Marijonus, kur turėjo trečiąją 
susikaupimo ir studijų dieną. 
Dienos vadovaujama tema bu
vo socialinių problemų svars
tymas. Konferencijų vadovas 
kun. K. Mažutis pirmoje kon
ferencijoje palietė socialines 
problemos esmę, o antroje — 
socialinės katalikybės laikyse
ną.

Kun. Benesevičius nurodė, 
kaip bendraujama amerikiečių 
parapijose su darbo jaunimu.

Kun. St. Yla nurodė prie
žastis, kurios privertė Ameri
kos moterį palikti šeimą ir ei
ti į fabriką dirbti.

MANCHESTER, N. H.
— Balandžio mėn. pradžioje 

Lietuvių Klubas Manchestery, 
N. H. gavo kvietimą iš vietinio 
Meno ir Mokslų Instituto da
lyvauti su programa pavasari
niam Tautų Festivaly. Gegu
žės 9 d. instituto salėj lietuvių 
programą atliko H. Antanavi
čienės (Nashua, N. H.) vado
vaujama tautinių šokių grupė. 
Vienuolikos tautybių tarpe lie
tuvių programa buvo išpildyta 
pabaigoj kaipo viena iš spal

vingiausių ir gražiausių. Šokė
jams akompanavo A. Griauz
dė, paaiškinimus pateikė ir or
ganizaciniam darbe padėjo inž. 
K. Daugėla.

—Daugėlų šeima Mancheste- 
ryje, N. H. susilaukė sūnaus.

Koresp.

Padėka
Bostono Federacijos ir LDS 

valdyba, džiaugdamasi gražiai 
pavykusiu socialinių enciklikų 
sukakties minėjimu, yra ypa
tingai dėkinga kun. kleb. Pr. 
Virmauskui, prof. A. Vasiliaus
kui, kun. Kontautui, kun. K. 
Mažučiui, Sočiai Worker Gildė 
atstovui, dailininkams p. And- 
riušiui ir p. Tričiui, solistui 
Stasiui Liepui, kompozitoriui 
Jeronimui Kačinskui, šv. Petro 
parapijos chorui, Kneižui, Stri- 
kaičiui Broniui, Minkui ir Ivaš
kai už vienokiu ar kitokiu bū
du suteiktą pagalbą ir paramą 
organizuojant socialinių encik
likų sukakties minėjimą.

ALRK Federacijos ir Liet.
Darbininkų Sąjungos Bosto

no skyriaus valdyba
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Kunigo Prelato J. Balkono.
MASPETHO PARAPIJOS KLEBONO

25 metų kunigystės

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Markrienė,
625 E. 8th SL, So. Borton, IfajM. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Ylce-Pirminink*—B. GailiOnMn*.

8 Winfleld SL, So. Boston, Mug 
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. 6th SL, So. Boston, Maaa. 
Tel. So-8-6029.

finansų RaiL — B. Cūnienė,
409 Eroadway, So. Boston, Mass. 

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

51 Tampa SL, Mattapan, Mase.
Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 

868 E. 5th Sl, So. Boston, Mass.
Kasos GI-—Elzbieta AukttlkalnytS, 

110 H SL, So. Boston, Mase.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7.30▼. 
▼-kare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais krelpkitle 
pas protokolų i Bitininke

1
į Stephen B rėdės Jr.

ADVOKATAS
• 197 Havemeyer Street

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVerrrmn 7-93M

Ms—IM.—IMB—MBM ■ Ml M — j

Maspeth, N. Y.
A

Telefonai EV 7-7411
KU3EN KOL OOAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

4M GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta 

65-43 Grand Avė.
Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ KVTO

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

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

Žurnalo “ATEITIES” koncertas
APREIŠKIMO PARAPIJOS DIDŽIOJOJE SALĖJE

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

Po koncerto šokiai, kuriems gros muz. KACANAUSKO vadovaujamas 
orkestras. (12)

JUBILĖJAUS MINĖJIMAS
Įvyksta gegužės 30 dieną

10 vai. Iškilmingos Padėkos Mišios 
. ir vakare 6 vai. Jubiliejinis Banketas

KLASČIAU S SALĖJ E, MASPETHE
Bilietas asmeniui į banketą $5.00. Banketo komitetas prašo 

visų dalyvauti ir bažnyčioje ir salėje. Bilietus dar šiandien 
prašome užsisakyti dabar. KOMITETAS.

“Iš DŪMINES LŪŠNELES”
Šiuo verdu K. B. Kraučiūnae M1H- 

diie savo jumoristiniu riliu knyga. 
Kviečiami rėmėjai prisidėti prie 
knygos Hleidimo. Kas autoriui at
sius ligi gegulės mėn. pabaigos bent 
1 dol., to vardas ir pavardė bus at
spausdintas knygoje ir gaus pačia 
knyga- Nepavetuokite: Raitykite Uuo 
adresu:

K. B. KRAUCICNAS
IMS Fnuntain Rrneklyn «. N. Y.

(16)

Proga jaukiai praleisti laiką ir paremti lietuvišką dainą!
GEGUŽES 27 D., 4 vai. 30 min.

PILIEČIŲ KU BO SALEJE, 280 I NION AVĖ. 
BROOKLYNO OPERETES CHORO

KONCERTAS
Programoje: žodinis menas, moterų, vyrų ir mišraus chorų dai
nos, solo duetas. Chorams vadovauja muzikas M. Liuberskis. 
Po programos šokiai su paįvairinimais. Gros Macelio orkestras. 
Bilietų kaina: $1,50; 1,25: šokiams $1. Bilietus gausite pas cho- 
listus, Piliečių klube, pas p. J. Ginkų ir prie įėjimo.


