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Vietoj trijų oro kelių j Berlyną Sovietai 
nori palikti Vakarams tik vieną

Vakarai laukia, kas toliau
Berlynas. — Derybose dėl 

oro kelių taip, Berlyno ’ ir Va
karų Vokietijos sovietai pasiū
lė dabar esančius tris oro ke
lius suplakti j vieną. Tas vie
nas oro koridorius turėtų būti 
Berlyn 26 mylių pločio, to
liau sienos link j vakarus pra
siplėštų iki 100 mylių. Lig šiol 
yra trys keliai po dvidešimt

SUIMTAS BOLŠEVIKŲ 
ŠNIPAS PASIKORĖ

Bonna. — Vokietijoje šiom 
dienom suimti 39 bolševikų 
Šnipai. Tai didižausia ūkinio ir 
karinio šnipinėjimo organizaci
ja, kuri Vokietijoje po karo 
buvo susekta. Dar nesurasti ne 
mažiau kaip 6 kiti jos nariai. 
Vienas iš suimtųjų Dr. Hans 
Hardig kalėjimo celėje pasiko
rė. Susekta taip pat, kad į 
vak. Voiketiją atkeliami iš I- 
talijos specialistai komunistai 
streikams ir ūkio sabotažui or
ganizuoti. Tai esanti paskuti
nės Sovietų taktikos mada.

Jungt. Tautos. — Į gen. se
kretorius vietoj norvego atėjo 
švedas Dag Hjalmar Agne 
Hammarskjoeld. Kiel ilga jo 
pavardė, tiek ilgas ir jo atlygi
nimas: nuolatinis metinis at- 

* lyginimas 20,000. ir dar .įvairių 
priedų metams 35,000. Mokes
čių nuo tos sumos neatskaito.

Ike tikėjimas
į
< Redaktorius Stanley 
' High, vienas iš Eisenhovve- 

rio rinkiminės kampanijos 
į patarėjų, apie Eisenhovve- 
j rį kalba :

“Ko prezidentas Eiseh- 
hovveris labiausiai Ameri
kai trokšta — tai religinio 

j atgimimo, kuris atgaivintų 
; religines dorybes ir žmonių 
; elgesį... Jis tiki, kad die- 
i vrškosios dorybės, kurių 
i globa Amerika buvo pra- 
j dėta kurti, ugdo ir jos ma- 
i tęrialinę gerovę. Jis tiki, 
| kad ir ateičiai religinių do- 
j rybų atgaivinimas yra pats 

išganingiausias.
“Sykį mkūninėje kam

panijoje kai kurie Eisenhp- 
vverio bendrininkai paste
bėjo, ar ne perdaug religi— 

i jos yra jo politikoje. Kad 
i jam nebūtų priekaištų dėl 

religijos perdėjimo, jie pa- .
Į skatino pasakyti keletą 
i kalbų sumažinant religinę 
i gaidą. Dėl to pasiūlymo 
, generolas buvo iš pradžių 

nustebintas, paskui susi- 
t jaudino: “Džentelmenai,— 

tarė jiems aštriai, — jūs 
i klaidingai įvertinate ame

rikiečius. .
“Jūs negalite išaiškinti 

; laisvo valdymosi be religi
nių žodžių. Mūsų valstybės 
kūrėjai kreipėsi į Dievą, 
kad Jis įprasmintų jų re
voliucijų bandymą. Jie įra- 

; še savo tikėjimo išpaižini-- 
mą į mūsų valstybės įstei-

1 gimo dokumentus...
“Mūsų pirmatakai paliu

dijo. kad tik labai religinga 
tauta yra pakankamai at
spari tironijai Išvengti... 
Šiandien mums tenka .liu
dyti. kad mūsų tikėjimas, 
nuolatos atnaujinamas, yra 
tiek pat atsparus šios die
nos tironijos paskelbtai ko-

• vai.” (Time, 1953.413). 

mylių pločio — tiesioginis su
sisiekimas tarp Berlyno ir 
Hamburgo, Berlyno ir Buecke- 
burgo, Berlyno ir Fuldos. To-- 
liau — sąjungininkų lėktuvai 
turėtų šiuo koridorium naudo
tis tik neginkluoti ir skraidyti 
ne aukščiau kaip 1000—1500 
pėdų vietoj ligšiolinių 7500 pė
dų.

Planas perduotas sąjungi
ninkų vyriausybėms. Iš Londo
no eina žinios, kad planas var
giai bus priimtas. Sąjunginin
kai negali atsisakyti nuo turi
mų lig šiol trijų kelių, lygiai 
nepriimtinas susivaržymas, 
kad ginkluoti lėktuvai negali 
skristi. Iš Berlyno gyventojų 
plaukia taip pat pareiškimai 
prieš sovietų pasiūlymą. Prasi
dės derybos dėl kompromiso.

Rene Fleven, nranetai krašto -p- 
saugos ministeris. atskridęs j New 
Yorką, šypsodamasis atsako žur
nalistams, kad jis neatvyko kal
bėti karinės politikos reikalais. 
Jis vyksta i Columbia, S. C. at
siimti garbės daktaro diplomo, ku
ris jam suteikiamas to universiteto 
ryšium su švenčiama 150 sukakti
mi, kai universitetas buvo prancū
zu įkurtas.

Berlynas. — Po Stalino mir
ties rytų Vokietija nėra paju
tusi jokio palengvėjimo.

Washingtonas. — Prez. Ei- 
senhoweris gegužės 4-5 kviečia 
gubernatorius posėdžio tartis 
dėl Amerikos saugumo ir gin
klavimosi ryšium su tarptauti
ne padėtim.

“Tokios baisybes dar nebuvau patyręs”
Washingtonas.— Sušuko šen. 

Byrd, išklausęs apsaugos sek
toriaus pavaduotojo W. J. Mc- 
Neil ii buv. apsaugos sekreto
riaus ^ovett pareiškimų apie 
munkjos pristatymą Korėjai.

Pirmasis pripažino, kad Pen
tagone e'anti didžiausia biuro
kratija. Buvo atsitikimų, kad 
užsakymai Korėjai sutrukdavę 
15 mėnesių, iki jie būdavę į- 
vykdyti. Užsakymas turi praei
ti per 42 įvairius biurus ir per 
200 asmenų, ligi jis atliekamas. 
Reikalingi popieriai eina devy- 
nius mėnesius ir padaro po 
10,000 mylių.

Paaiškėjo taip pat, kad nuo 
karo pradžios Korėjos reika
lams bu ve skirta 6 su puse mi- 
liardų ’čfol. munienos reika
lams. O i.’leista iš f kruni tam 
reikalui tik ketvirtadalis tos 
sumos. Ix>vett prinažino. kad 
keliais atvers Kcre’ai tikrai 
trūkę munici’os.

Šen. Byrd susijaudinęs šau
kė: “Kiekvienas pripaži? ta di
džiausią nepajėgumą, bet nie
kas neprisipažįsta atsakingas.” • artMljM attoha pratimu* m paraMutaK

Washiagtonas. — Sutartis 
dėl belaisvių ligonių ir sužeis
tųjų pasirašyta balandžio 10. 
Balandžio 21, vėliausiai, turi 
pradėti keistis. Per dieną są
jungininkai grąžins po 500, 
komunistai po 100. Tarp grą
žinamų bus tik 120 amerikie
čių.

Komunistai jau pasiūlė at
naujinti derybas ir dėl visų ki
tų belaisvių likimo. Jie atsisa
ko nuo reikalavimo grąžinti 
belaisvius prievarta. Tik rei
kalauja, kad tie, kurie atsisa
ko repatrijuoti, būtų perkelti 
trečios neutraliosios valstybės 
žinion. Sąjungininkai tiki, kad 
su komunistais pasiseks ir 
šiuo reikalu susikalbėti. Bet 
tuo tarpu tiria, kas už komu
nistų pasiūlymų slepiasi.

Vakarų politikų dėmesys 
tuo tarpu sutelktas į mįslę, ko 
sovietai nori tariamais taikos 
siūlymais ir kokie bus jų nau
ji ėjimai. Amerikos ir Eruopos 
vyriausybės nesiduoda užliū
liuojamos. Vyriausybių atskiri 
žmonės įspėja, kad tai tėra 
manievras vakarų saugumui 
silpninti. Tačiau visuomenėj ir 
tam tikruose parlamentų

Paliaubos Korėjoj—nuolat, nesaugumas
Washiftgtonas. — Del gali

mų paliaubų Korėjoje šen. 
Taftas įspėjo, kad laisvasis pa-

DAR VIENA RYKŠTE IŠ 
RYTŲ

Teheranas. — Iš rytų gresa 
įsibraut skėrių debesis į Per
siją. Kovai su jais paruošti 
trys periu lėktuvai ir du ame
rikiečių. Amerikiečiai apmokė 
tam rekalui šešis persų lakū
nus.

Skėriai nugraužia augalus, 
kur tik jie randa augalinių 
riebalų. Suėda 20-50 kartų 
daugiau, nei patys sveria. Ne- 
priėdę skėriai negali skraidyti. 
Jei nesuranda maisto, krinta ir 
nyksta. 0 skrenda jie 10-15 kil. 
<per valandą. Didelis skėrių de
besis suėda 500-800 tonų mais
to. Tokiu kiekiu esą būtų gali
ma išmaitinti per dieną pus
antro milijono 'žmonių.

Jo pa'iūlymu, kemisija nutarė 
pareikalauti iš Pentagono duoti 
pavardes visų pareigūnų, kurie 
turėjo ką bendra su 11 saky
mais Korėjai.

$ y &

• Iniciatyva vėl perėjo į So- 
ivetų rankas.

• Prancūzijos socialistai 
prie* sutartis.

• Amerikiečių senatoriai de
maskuoja sovietus.

• Nepasitenkinimas vyriau
sybės veikla. •-

sluoksniuose sovietai rado šio 
kio tokio palankumo. Prancū
zijos socialistai dabar aiškiai 
pasisakė, kad jie nepalaikys 
sutarčių dėl europinės saugu
mo tvirtinirtio.

Amerikos senatoriai labai 
aiškiai pasisako, kad sovieti
niai siūlymai neturi paveikt 
Amerikos nusistatymo linijos. 
Šen. Willey (iš užsienių komi
sijos) sako:

Sovietai nori užliūliuoti Va
karus, laimėti laiko ir pasiruoš
ti žygui į artimuosius rytus, 
kad susidarytų tiltą tarp Rusi
jos ir Afrikos.

Šen. Sparkman reikalausiąs, 
kad šią savaitę valst. sekr. 
Du lies išdėstytų vyriausybės 
nusistatymą dėl sovietinių siū
lymų.

Tarp respublikonų pradeda 
reikštis 

saulis jomis neturėtų duotis 
migdomas. Jis netiki, kad pa
liaubos Korėjoje galėtų atsi
liepti Amerikos ginklavimosi 
biudžetui. Kas Korėjoje be
būtų — kalbėjo Taftas — ka
rinis biudžetas 46 miliardai ga
lės būti sumažintas 4 miliar- 
dais, nesusilpninant krašto 
saugumo.

Sovietų taikos siūlymus >e-- 
natorius nelaiko rimtais. Bet 
kokios paliaubos Korėjoje bus 
tik nuolatinis nesaugumas, ku
rį bet kuriuo mefu gali per
traukti atnaujintos kovos. Jis 
netiki, kad tokios paliaubos 
turėtų bet kurios reikšmės pa
saulio taikai.

ARTĖJA SOVIETŲ UŽIMTO- 
JE VOKIETIJOJE BADAS

Berlynas. — Sovietų užimto
je Vokietijoje taip striuka su 
maistu, kad su vasaros pra
džia ateis badas, jei nebus pa
galbos iš kur kitur. Bado prie
žastis — suvarant i kolchozus 
ūkis sugriautas, didelės pylia
vos Sovietų kariuomenei išlai
kyti. O prieš karą rytinė Vo
kietija buvo maisto aruodas 
visai Vck etijai.

nepasitenkinimo, kad vyriau
sybė išleidžianti iŠ trankų 

iniciatyvą.
Nepasitenkinimo kyla dėl 

apsaugas sekretoriaus Wilsono 
įstaigos ryšium su paskutinėm 
dienom paaiškėjusią įstaigos 
biurokratija, kuri sukliudžiusi 
municijos pristatymą Korėjai. 
Daugiau nepasitenkinimo auga 
dėl valstybės departamento. 
Vienų nepasitenkinimą kelia 
neveiklumas valant įstaigą 
nuo buvusios administracijos 
Nors Bohlenas paskirtas į 
Maskvą, bet dalis senatorių li
ko tuo nepatenkinta, ir rūgi
mas eina. Nors Dulles kelionė 
į Europą davė teigiamų vaisių, 
bet yra senatorių nepatenkintų 
vyriausybės užsienio politikos 
improvizacija. Toji improviza
cija paskatina vieną dieną pa
daryti žingsnį, o rytojaus die
ną jį atšaukti. Taip buvo su 
‘pavergtųjų laisvinimo” šūkiu. 
Taip’ labiau sukompromituo
tas atsisakymas nuo Jaltos ir 
kitų slaptų susitarimų. O pas
kutinėm dienom buvo paskelb
tas neva departamento nusista
tymas sutikti su pasiūlymu 
Korėją dalyti pusiau, atsisa
kant nuo vieningos Korėjos 
minties; paskelbtas taip pat 
nusistatymas Formozą perves
ti JT globai. Nors vyriausybės 
įjuvo gandas dementuotas, bet 
jis paliko nepasitenkinimo pa
čia įstaiga, kuri davusis išmu
šama iniciatyva iš rankų ir net 
pasirengusi į naują appeas- 
mentą. Ryšium su tais nepasi
tenkinimais leidžiamas net 
gandas, kad Dewey galėtų-ge
riau pakeisti Dulles.

Kuo tas nepasitenkinimas 
virs, parodys nauji įvykiai.

Ispanija kovą su
Madridas. — JAV atstovas 

James Dunn balandžio 9 įtei
kė savo paskyrimo raštus Is
panijos vyriausybės galvai 
Franco. Tokiu būdu trukęs Va
karų sabotažas prieš Ispaniją 
sulaužyta? Ispanijos naudai.

KAUTYNES KORĖJOJE
TEBEEINA

Korėja. — Nors sutartis dėl 
karo belaisvių ligonių grąžini
mo pasirašyta, kautvnės Ko
rėjos frontuose nesilpnėia. Per 
5 dienas 6 kartus ėio iš ran
kų į rankas kovose tarp pietų 
korėjiečių ir kiniečių vietoves 
prie Texas viduriniame fronte.

•J-

Mrs (Meta Culp Hobby, paskirta Sveikatos Departamento pirmų, i 
sekretore. Baltuose Rūmunse sauna iš prez. Eiseiihowerio raštų.

MALENKOVAS SUSIRGO
Maskvos naujų valdovų tai

kos siūlymus vieni priėmė rim
tais veidais, kiti su šypsniu. 
Štai laikraštis N. Y. World Te- 
legram pažiūri į tai, kaip į 
laikinį Malenkovo susirgimą.

Malenkovas: Drauge dakta
re ,man labai gaila, kad aš 
tamstą taip vėlai iškviečiau, 
bet aš jaučiuosi baisiai.

Gydytojas: Aš negeriau jau
čiuosi nuo to laiko kai mane 
pašaukėte.. O kokie jūsų blo
gos savijautos ženklai?

M.: Kažkas keistu mari atsi
tiko: visai staiga pasijutau e- 
s^s švelnus. Man net rodos, 
kad aš nieko aplink save ne
galiu įtarti.

G.: Hm, hm. Dar kas nors7
M.: Pereitą vakarą buvo 

man baisus dalykas: gatvėj pa-

Vakarais laimėjo
Anglija, Prancūziaj ir Ameri
ka sabotavo Ispaniją neva dėl 
to, kad ji totalistinė, fašistinė, 
taigi artima Hitleriui. Tai bu
vo tik akių dūmimas, nes tos 
pačios valstybės santykius 
palaikė ir su totalistinė Jugos
lavija ir su totalistinė Sovietų 
Sąjunga. Pačioje Amerikoje 
seniai dėl to reiškėsi dvejopos 
nuomonės — politikai buvo’ 
prieš santykius su Ispanija, ka
riai Už, nes Ispanija buvo rei
kalinga bazėms.

JAV atstoavs tarėsi su 
Franco dėl karo sutarties tarp 
Ispanijos ir Amerikoe. Toji 
sutartis, pagal kurią Ispanija 
gauna pinigų, o Amerika oro 
ir uostų bazes, jau paruošta 
beveik ištisi metai. Belieka ją 
patvirtinti.

Ko amerikiečiai ne
matė Maskvoje /

New Ycrkas. — Tik ką grį
žo amerikiečių laikraštininkai 
ir leidėjai iš Maskvos. Jie bu
vo sutikti su stipriu nepasiten
kinimu, nes jau buvo spėję pa
skelbti iš Maskvos ružavų pra
nešimų apie Maskvos gražų 
gyvenimą .apie bolševikų tai
kingumą. Jie naiviai, lyg nie
kad nematę, anot vieno laikra
ščio. didelio miesto, žavė’osi 
tuo. ką jiems vadovai*rodė ir 
leido fotografuoti. Bet jau scė- 
jo jie prisipažinti, karšių laik
raštininkų dvejų norų v\ dėlto 
sovietai nepatenkino — neleido 
jiems pasikalbėti su Malenko- 
vu ir neleido jiems pamatyti 
eilinio darbinnko buto. 

mačiau amerikoną ir jokiu bū
du negalėjau sušukti — kai > 
kuršy to jas!

G.: Tai jau tikrai aliarmuo
jantis ženklas. Tikiuosi vis 
dėlto, operacija nebus reikalin
ga.

Pastebėjęs, kad gydytojas 
sujaudintas ir nervingas, M. 
klausia: Kodėl, drauge dakta
re .toks sujaudintas?

G.: Mes visi Rusijos gydyto
jai esame nervingi. 0 kai susi
nervini, atsitinka "Visokių daly
kų.

M.: Kas gi taip atsitinka?
G.: Va, gi mano kolegos su

sinervino ir pasakė, kad jie nu
žudė draugą Ždanovą. Už tą 
susinervinimą jie atsidūrė, 
drauge ministeri. žinote kur?

M. Betgi, išaiškinta, kao 
nekalti ir paleisti.
' G.: Taip, jie dabar vėl susi

nervino ir prisipažino, kad jie 
tada melavo, sakydami drau
gus vadus nužudė. Ar dabar jie 
nebus bausti už tai, kad jie ta
da melavo?

M. : Tikėk manim. Aš sakau, 
visi Rusi’os gydytojai yra be 
jokio įtarimo. Imk ir nustatyk 
mąno ligą, nors ir ka/žin ką 
rastum.

G.: Ar net ir tada, jei jūs 
pasijustumėt blogiai! nuo ma
no receoto?

M.: Tikriausiai. Bet tikiuo
si. tamsta esi užtenkamai ap
dairus žiūrėti, kad aš jausčiau
si geriau. Man tikrai bloga. Aš 
nemiegojau visą pusę nakties ir 
dėl to pakviečiau tamstą.

G.: Aš nemiegojau kitą pu
sę nakties. Kaip tik dėl to. kad 
jūs mane pašaukėt... Pasakyki-. 
te man dar kokių ženklų. Ar 
jūs turite visiško sunaikinimo 
jausmą.

M.: Ne. Jį turi mano prieši
ninkai.

G.: Ar jūs turite pagreitin
tą kvėpavimą?

M.: Ne .O tamsta?
G.: Tik tada, kai mane pa

kviečia panašiai kaip dabar. 
Leiskite man patikrinti jūsų 
pulsą. Taip... taip. Nepasaky
čiau, kad jis pergreitas; nepa
sakyčiau nei kad perlėtas.

M.: Kodėl gi?
G.: Mano vienas kolega pa

sakė apie vieną iš Kremliaus 
vadų visa tiesą, ir .jis nukelia
vo į Sibirą... Vis dėlto duosiu 
jums piliulių. Jei jums tuojau 
nepagerės, tai aš pats turėsiu 
susirgti.

M.: Kol vaistus turiu imti?
G.: Po dvi no kiekvieno val

gio. kol jūs išsivaduosite iš 
broliškos meilės ir meilumo 
antplūdžio.



Dekaaoaovas apie antrąjį a 
taip pat ir trečiąjį karą

kathgsi* su Molotovu (7) 
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Nei aš, nei draugas 
tMcanoaovBS nepriklauso tiems, 
Kurie nutarimus daro. Mes visi 
Į* partijos nutarimų akli vyk
dytojai, todėl negalim būti kal
tinami už partijos tikslų ir tak
tikos pakitėjimą. Draugas De- 
fctnooovas buvo tuomet su ju- 
nūs atviras ir nuoširdus, kaip ir 
dabar esame nuoširdūs...

— Vadinasi, šiandien jūsų 
partija yra nusistačiusi pilnai 
įgyvendinti sumanymą atkurti 
“vieningą ir nedalomąją” Ru
siją (edinuju i nedelimuju Ros 
sijų) senos caristinės imperijos 
ribose. Ką gi, matyti, su val
giu apetitas atsirado...

— Nekalbėk tamsta taip ir 
nemanyk taip, — sušuko net iš 
vietos pašokęs Dekanozovas.— 
Ne “vieningoji h* nedalomoji” 
nuims rūpi, tik visa žmonija, 
viso pasaulio proletariatas. Tu
rim viską suburti po viena rau
donąja vėliava, — ir subursi- 
me! šis antrasis pasaulinis ka
ras atiduos į mūsų rankas vi
są Europą, kaip nunokusį vai
sių. Trečiasis karas, kurio ne
išvengsime, suteiks mums lai
mėjimą visame pasaulyje.

— Tai dar klausimas — su
abejojau. — Patsai draugas 
Molotovas man pritarė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
mano būtinai įsikišti į šį karą. 
Keno pusėje — aišku. Abejoju, 
kad, karą laimėjusios, panorė
tų leisti jums įgyvendinti ko
munistinę santvarką visoje Eu
ropoje...

—■ Šioji valstybė dėl Europos 
su mumis nekariaus, galiu jus 
užtikrinti, — tikino Dekanozo-

— Juo mažiau panorės ka-' 
riauti dėl Pabaltijo valstybė- 
fių, kurios jų akyse jokios ver
tės nesudaro. Ką. gal turite 
naftos versmes, aukso kasyk
las? Ar gal jų kapitalai įdėti 
į jūsų pramonę? Ar gal suda
rote jų prekėms didelę rinką?..

Kas yra Sovietu priešas?
— Aš tamstai atvirai paaiš

kinsiu, — pradėjo saldžiu bal
su Vasiljevas. — Mūsų vadai 
labai atsargūs politikai. Mūsų 
partija visuomet stengiasi rim
tai išnagrinėti kiekvieną klau
simą, kurį gyvenimą. .aplinky
bės iškelia aikštėn, ir tik tada 
daro atitinkamus sprendimus.
Mes pripratę gerai pažinti kiek
vieną kraštą, to krašto žmones, 
jų. būdą, papročius ir nuotai
kas, jei numatome, kad toje ar 
kitoje plotmėje teks su jais 
turėti reikalų. Galiu tamstai 
pasakyti, kad Tarybinė Sąjun
ga 'turi tik du rimtu priešu,* su 
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kuriais šiandien tenka skaity- 
t is: tai Vokietija ir Japonija. 
Bet Vokietija bus nugalėta ir 
sužlugiiyta be mūsų, o Japoni
ja įklimpusi.

JAV Mra mum* pavojhiga — 
dMB Vasiljevas

Kas liečia Jungtinas Ameri
kos Valstybes, kuriomis jūs as
meniškai, visi Pabaltijo valsty
bių diplomatai, — mes tai ge
rai žinome, — ir tų kraštų 
gyventojai labai pasitiki ir vel
tui pasitiki, — tai jos nesudaro 
mums mažiausio rūpesčio. Tie
sa, šiandien šioji valstybė at
rodo milžinu. Tik visas reika
las tas, kad šis milžinas nepa
gydomai sergąs. Tamsta gal 
nežinai, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių gyventojas, vis- 
tiek, kas jis bebūtų — papras
tas darbininkas ar politikas va ■ 
dovas — nieku nesidomi, nieku 
nesirūpina, vien tik pinigu. Ten 
niekas nieko negerbia, neverti
na ,nei talento, nei mokslo, nei 
m.'ro, už oclcrj parduos 
ne vien tik savo krašto rei
kalus, bet savo draugų, tėvų 
ir net vaikų gerovę ir garbę... 
Bet ką sakau, ten niekas apie 
garbę net supratimo neturi, nes 
ten vienintelis garbės šaltinis— 
tai tas pats doleris. Jungtinių 
Amerikos Valstybių gyvento
jai mėgsta kalbėti apie demo- 
katiją .lygybę, laisvę ir net di
džiuojasi tuo kitų akyse. Bet 
niekas, išskyrus mus, nežino, 
kad šioji valstybė yra šlykš- 
čiausio nacizmo ir nelygybės 
kraštas. Anglosaksų kilmės 
gyventojai ten tikrai įsitikinę, 
kad tik jie yra pilnaverčiai 
žmonės, turį teisę valdyti visus 

JU-'visiems viešpatauti, o kiti — 
tai tik juodo darbo gyvuliai. 
Germanų kilmės gyventojai, 
kurių teh labai daug, su di
džiausia panieka žiūri į tuos, 
kurie nėra jų kilmės, kaip ir 
tinka vokiečiams, bet ir su di
džiausia neapykanta į anglo
saksus. kad tie nenori jų ori- 
ipažinti su lygiais... Vienu žo
džiu. visi gyventojai yra susi
skaldę į tautines kilmės atžvil
giu grupes, ir kiekviena grupė 
nekenčia kurios nors kitos, ku
rią nors kitą niekina....

— Niekur nėra pasaulyje to
kio aštraus pasiskirstymo į 
luomus, — išvedžiojo Vasilje
vas ,— tokio aklo atsiribojimo 
vieno luomo nuo kito ir dar ’a- 
biau nuo visų gyventojų masių, 
kaip Jungtinėse Valstybėse. 
Suprantama, luominis pasiskir
stymas ten irgi paremtas dole
riu. Kurie turi susikrovę mili
jonus, nenori nieko bendro tu
rėti su visais, kurie tų milijonų 
dar neturi. Kurie turi šimtus 

tūkstančių dolerių, nenori nie
ko bendro turėti su tais, kurie 
tų šimtų tūkstančių neturi. Jie 
su didžiausia panieka žiūri j vi
sus, mažiau iii juos pasiturin
čius, ir su didžiausia neapykan
ta j tuos, kurie turi, daugiau, 
negu jie, ir į savo -tarpą jų ne
įsileidžia. Bendrai — dolerio 
gaudymas (pogonia za dol ta
rom), neapykanta, pavydas — 
tai pagrindiniai Jungtinių Val
stybių visuomeninės santvar
kos pamatai. Tokia valstybė 
nėra mums pavojinga nei kaip 
priešas, nei kaip draugas. Be 
to ,mes nenorime ir niekuomet 
neturėsime reikalo norėti ka
riaut? su ja. O jei ten susirastų, 
kurie svajotų su mumis kariau
ti, visuomet mokėsime sutruk
dyti, kad tos svajonės neįvyk
tų. Kai pribręs <reikalas, su
griausime tą valstybę iš vidaus, 
pačių josios gyventojų ranko
mis. Su to visagalio dolerio pa
galba.

Angiai ir prancūzai jau mūsų 
rankose

Anglai, jei ir matytų sau 
pavojų iš mūsų pusės, gerai su
pranta, kad jie su mumis ka
riauti negali ir niekados vieni 
negalės. Galėjome turėti sun
kumų tik su Vokietija, .bet ji 
bus sutrypta ir pati pateks į 
mūsų rankas... Prancūzija jau 
sužlugdyta ir, kaip militarinė 
pajėga, niekuomet neatsigaus.. 
' — Be to, ji seniai jau mūsų, 
— įterpė savo pastabą Dekano
zovas. — Penkios dešimtys 
tūkstančių liaudies mokytojų 
komunistų ten jau seniai vei
kia mūsų naudai. Naujos pran
cūzų kartos jau mūsų. Ten 
jau seniai galejomęįplyptf val
džią į savo rankas -— ir paim
sime, kai bus reikalas.

Vargas, kad Lietuva 
katalikiška

— Taigi matai tamsta, šian
dien nėra pasaulyje tokių jė
gų, kurios sutrukdytų mūsų 
partijai įsigalėti Europoje, — 
kalbėjo toliau Vasiljevas. — 
Dabar tamsta turi patsai su
prasti, kodėl pakitėjo, mūsų 
partijos tikslai Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu. Jų, taigi ir 
Lietuvos, į Tarybinių respubli
kų sąjungą įjungimas yra vie
nas iš pirmųjų žingsnių tiems 
tikslams įgyvendinti. Mūsų 
partija negali toliau atidėlioti, 
nes antrą kartą tgjcių patogių 
sąlygų gali nepasikartoti. Mes 
norėtume, kad šie pirmieji 
"žingsniai .praeitų sklandžiai, 
be nereikalingo triukšmo. Lat
vija ir Estija nesukelia mums 
rūpesčių ,bet visai kitaip yra su 
jūsų valstybe. Lietuva — ka
talikiškas kraštas, jos gyven
tojai, visa liaudis fanatiškai ne
palankiai nusiteikę mūsų par
tijos atžvilgiu ir todėl čia turi
me laikytis didžiausio atsargu
mo. Draugas Molotovas žino, 
kad jūsų liaudis, ypač jaunoji 
karta, pasitiki jumis, todėl pa
geidautų. Kad tamsta pasilik- 
tum vyiraųsybėje iki jūsų kraš
to įsijungimo j tarybinių res
publikų šeimą. Jūsų pasitrauki
mas šiuo laiku būtų mums kol 
kas sunku liaudžiai išaiškinti...

Siūlo Krėvei įstoti į partiją

— Arba turėtume paaiškinti 
jūsų išėjimą iš vyriausybės to
kiu būdu, kuris nesuteiktų 
jums malonumo, — pagrasino 
dar Dekanozovas. — Protin
giausiai tamsta pasielgsi, jei 
įstosi į mūsų partiją..

— Mums tai būtų labai ma
lonu, nes pasistengtume nevar
ginti jūsų formalumais, susiju
siais su partijon įstojimu. — 
pritarė <tam ir Vasiljevas. — 
Bet tai jau tamstos reikalas, 
kaip panorėsi pasielgti. Turiu 
pasakyti, kad draugas Moloto
vas dar pavedė mums prašyti

Robėrt A. Tarto rodoma respublikonu partijos drambliu k-oleKci- 
>. Taftas užtikrino kanclerį, kad Sovietų taikos mostai nesusilpnins 
JAV gynybos pastangų.

DIENOS VEIDAI Su paslėptu veidu
Jei nepadoru atrodytų saky

ti “be veido”, jei irgi nepriim 
tina “su daugeliu veidų”, tai 
“su paslėptu veidu” pasakymas 
nebūtų įžeidimas žmogui, kuris 
vadinamas diplomatu. Nuosavą 
veidą jis turi paslėpti po savo 
vyriausybės įsakymais ir diplo-
matinio ceremonialo kauke... 
Taigi šitos rūšies žmonės, arba, 
kaip spauda pranešė, diploma
tinis karpas šiemet susilaukė 
200 metų jubilėjaus.

Nors pati diplomatija sena 
kaip ir žmonija, bet diplomati
nio konpo terminas buvęs tepa- 
vartotas prieš 200 metų . pir
miausia Vienoje. O visa diplo
matinio korpo sąranga nusta
tyta jau tik 1818 Acheno kon
ferencijoje. Ten buvo nustaty
ti diplomatų ketveriopi laips
niai. Patsvyriausias diplomato, 
arba atstovo, laipsnis yra am
basadorius, kurį vokiečiai da
bar vadiną Botschafter, pran
cūzai — ambassadeur. Tačiau 
prancūzų vartojamas pavadini
mas esąs iš tikrųjų vokiško ki
limo iš senosios vokiečių kalbos 
žodžio Ambath, kuris reiškia 
tarnybą; tafg^mbasadorius 
būtų ne kas kitas kaip tik 
“tarnautojas”.
Ambasadoriaus titulas seniau 

buvo dalinamas labai šykščiai. 
Sakysim, prieš pirmąjį pasauli- 
nį karą Vokietija teturėjo vos 
šešis ambasadorius — Prancū
zijoje; Britanijoje, Italijoje, 
Austro-Vengrijoje, Rusijoje, Is
panijoje, Turkijoje ir Ameriko
je, cr po kyo jau . 15. Laiko-

- * 
jūsų, kad tiek jo, tiek ir mū
sų (pasikalbėjimai su jumis pa
siliktų paslaptyje, ir tuo reika
lu nebūtų daroma jokių pra
nešimų, tiek viešai, tiek ir mi- 
nisterių posėdyje, kadangi pasi
kalbėjimai vyko bendro pasiti
kėjimo ženkle.

Atsakiau, kad pagalvosiu, 
kaip turėsiu šiuo atveju pa
slėgti. Neslėpsiu, kad pasielg
siu, kaip pareikalaus mano 
krašto nauda.

— Jūsų krašto nauda drau
giškai nuteikti liaudį mūsų sie
kimų reikalu, — pabrėžė Deka
nozovas.

Tuo pasibaigė šis mūsų pasi
kalbėjimas. Mane nuvežė į 
mūsų atstovybę. Ir šį pasikalbė
jimą atpasakojau Natkevičiui 
ir čia pat jį užfiksavome raštu 
— Pro memoria.”

Pastaba prie atsiminimų. 
Prof. V. Krėvės atsiminimai 
labai įdomūs ir vertingi pra
eičiai nušviesti. Būtų labai nau
dinga, kad jo pavyzdžio imtųsi 
ir kiti mūsų atsakingi veikėjai 
ir paskelbtų savo atsiminimus, 
nes juose nesenos praeities į- 
vykiai būtų nušviesti ir lie

tuviška šviesa.
Tačiau negalima prisiimti šių 

atsiminimų autoriaus vieno nu
švietimo, kuris lietuvių tautą 
teisina ir sykiu kaltina šiais 
žodžias:

“Mes buvome pirmoji bolše
vikų auka Europoje, nepažino
jome nei jų taktikos, nei meto
dų. nei pagaliau, siekimų. To
dėl nenuostabu, jei manėme, 
kad daug to, kas dedasi, vyks- 

tarpyje taip dviejų karų buvo 
ne tik pinigų, bet ir ambasado
rių infliacija. Ir šiandien tas 
titulas nebėra brangenybė.

Tik viena valstybė nepraside
da su ambasadoriais ir jų ne
priima. Bent lig šiol. Tai Švei
carija. Ji ir ambasadorių at
žvilgiu neutrali. Kitose valsty
bėse jai teatstovauja pasiunti
niai, įgalioti ministeriai; pran
cūzai juos vadina envoye. Ir iš 
kitų valstybių Šveicarijos sos
tinėje tėra taip pat ne ambaso- 
doriai, o tik pasiuntiniai. Švei
carija yra centras tarptautinei 
labdarai, tarptautinei kultūri
nei veiklai, tarptautiniam šni- 
pjnėjimui ir t.t. Už tat kitos 
valstybės norėtų savo atstovus 

Trygve Lie IdJewood aerodrome, N. Y., sveikina, savo įpėdini Dag 
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ta be Maskvos žinios ir prita
rimo. Jei žymūs Vakarų Euro
pos ir Amerikos diplomatai da
vėsi apgaunąmi todėl, kad ne- 
siorientavo, tai mums apsigau
ti patsai Dievas leido.”

Taip tvirtinti galima apie lie
tuvių visuomenės dalį, apie in
telektualų dalį, bet ne apie 
tautą. Tatai teisingai paryškina 
ir autorius;- kalbėdamas Molo
tovui, kad “mūsų liaudis pasi
rodė, kaip dabar matau, aky- 
lesnė. už mus ,ir jūsų- viešais 
pažadais netikėjo.” Autorius 
pasako čia tragišką faktą, kad 
liaudis teisingai nujautė pavo
jų, o tik intelektualų dalis to 
pavojaus nematė ir dar prieš 
okupaciją per eilų metų migdė 
visuomenė, ugdė bei globojo 
komunistinio aktyvo kadrus 
ir simpatijas Sov. Sąjungai, čia 
atsakomybė tenka mūsų aukš
tųjų mokyklų personalo daliai, 
kuri rengė Sovietų kultūrai pa
žinti parodas ir ugdė komunis
tuojančius rašytojus ir meni
ninkus. Į tai buvo ne kartą Lie
tuvoje dėmesys atkreipiamas 
(pav. prof. F. Kemėšio straips 
nis “XX amžiuje” 1936 m. 
gruodžio 7 d., įvardintas “Ko
munizmo talkininkai Lietuvo
je”). Prisimename ir “Nau
josios Romuvos” žurnalo aštrią 
kovą prieš kultūrbolševizmą, 
kuris buvo tuo metu “iLteratū- 
ros” žurnalo globojamas. Taigi, 
jei anuos laikus vertinam, tai 
už nesiorient avimą. už suklydi
mu* reikia prisiimti atsakomy
bę, o ne perkelti ją Dievui.

Red.

Tėviškė* Žiburiuose bal. 9 
paskelbtas Toronto Maironio 
mokyklos tėvų komiteto kreipi
masis. Jame sakoma, kad rū
pinamės visokiais veikimais, 
bet tper mažai rūpinamės vai
kais. Paliekame juos gatvei ir 
svetimai mokyklai. O kartais ir 
namie su jais imama nelietu
viškai keverzoti. Minėjimais ir 
koncertais palaikome suaugu
siųjų lietuvišką davsią. O kas 
palaiko tautinę dvasią vai
kams? Rūpinamės dabarties 
žmonėmis. O kas rūpinasi tais, 
kuriems ateitis priklauso? Vai

Šveicarijoje pakelti į ambasa
dorius. Jau apie 8 ar 10 yąl&- 
tybių savo tokius norus /yra 
pareiškusios. Tada turėtų ir 
Šveicarija kituose kraštuose 
skirti savo ambasadorius.

Po pasiuntinio eina reziduoją 
ministeriai ir charge d’affares, 
nors pirmieji retėja. Jie skiria
si nuo pasiuntinių ne tiek savo 
(pareigomis, kiek ceremonialu. 
Pirmieji, kaip ir ambasadoriai 
bei pasiuntiniai, atvykę į pas- 
kyrmo valstybę, turi prisitatyti 
valstybės galvai, prezidentui, 
karaliui, o charge d’affaires 
(reikalų tvarkytojai) prisista
to tik užsienių reikalų minis- 
teriui.

Diplomatais gali būti tiek 

vyrai, tiek moterys. Bet Brita
nijoje berods 1921 buvo priim
tas įstatymas, kuriuo moterys 
į ♦ diplomatus neįleidžiamos. 
Tam Britanija ir yra, kad ji 
žygiuotų paskiausia. Bet jei 
kapituliuos dėl ambasadorių 
šveicarai, tai "britai neatsilaikys 
dėl moterų.

Tvarkingas paštas
Vokietijoje, Eichsfeldo mies

telio bumiistras prieš kelias 
savaites gavo laišką iš savo su
žadėtinės. Laiškas buvo rašytas 
lygiai prieš 37 metus ir siųstas, 
jam, kada jis buvo dar kariuo
menėje. Po 37 metų laiškas 
grįžo siuntėjai su užrašu: “ad
resatas nesurastas.” Ta siuntė
ja jau seniai buvo nebe suža
dėtine, o jo žmona. Tik kai i 
laiškas sugrįžo, ir tos žmonos 
nebebuvo — prieš dvejus me
tus ji buvo mirus.

Ko. tuo paštu nesiunčiama!
Vokietijoje vienas amerikie

tis studentas, kuris mokosi 
Goettingeno universitete, gavo 
iš tėvo, kuris Amerikoje yra 
gydytojas, paštu atsiųstą po 
mirfinę kaukę. Muitininkai ra
do, kad kaukė apklijuota celi- 
fanu. Celifaną nuplėšus, kaukė 
atsidaro ir viduje pasirodė 10 
pakelių Chesterfieki su užra
šu: help yourself. 

kais rūpintis tėvų pareiga. Bet 
ne tik tėvų. Ir visuomenės^ Ko
mitetas kriepiasi ypačiai į 
vengungius, kad jie prisidėtų 
pinigu vaikams sudaryti sąly
gas, kurios ^ems padėtų išaug
ti lietuviais.

N. Lietuva bal. 8 taip pat 
aliarmuoja: ‘‘Girdisi kartais a- 
bejonių, nusivylimų at net sar
kazmo, kad mes maža tauta ir 
prieš vėją nepapūsim... Ir atsi
randa net komiškų reiškinių, 
kad net vaikus moko svetima 
kalba ir leidžia jiems net na
muose svetima kalba kalbėti.”

Į tuos 'balsus tenka žiūrėti 
kaip į aliarmo ženklus, kad vi
som jėgom besaugojant lietu 
vybės pylimą, potvynio van
dens pragraužia pylimo šonus 
iš neįtvirtintos pusės. Iš įsi
bėgėjimo daugumo veikėjų dė
mesys sutelktas į politinę veik
lą, nors joje galimybės labai 
ribotos, o 'gelbėti vaikus palik
ta likimo valiai, nors šioje sri
tyje galimybės tebėra didelės. 
Duoti vaikams pasiskaitymų, 
duoti jiems prieinamų lietuviš
kų koncertų, telkti juos į jiems 
galimas organizacijas, kur jų 
yra, daugiau būtų didelė talka 
tėvams ir nuopelnas tautai. Bet 
tam reikia plačiu mastu orga
nizuotos jėgos. Tai būtų pa
grindinis uždavinys bendruo
menės, jei ji visur stotų ant ko-

Irgi stipendijos
Naujienos bal. 9 praneša, 

kad Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje nutarė duoti stipen
dijas studentams. Jas gaus tie, 
kurie “pasidarbuos įrašydami 
į SLA naujų narių.” Būtent: 
“jei pavienis ar grupė įrašys 
tiek narių, kurių mėnesiniai 
apdraudos mokesčiai bus apie 

.$140.00, tai gaus $700.00 sti
pendijos sumą.”

Kitaip sakant: jei tu parū
pinsi man per metus $1,680, tai 
aš tau parūpinsiu $700.00.

Ar ten būta nesusipratimų?
Nantenos bal. 8 rašo, kad 

tautininkų sąjungoje esą rung
tyniavimo dėl vadovavimo. E
są paskutinis sąjungos suvažia
vimas vykęs ne pagal Rastenio 
ir Gaidžiūno liniją. Ryšium su 
tuo esą prasitariama ir apie 

“Dirvos” redaktoriaus keitimą;
Tuo tarpu Dirva bal. 9 at

sargiai polemizuoja su atskiro
mis tame suvažiavime pareikš
tomis nuomonėmis ir kaltini
mais.

Gailestingi policininkai
Vakarų Vokietijoje eilėje 

vietų policininkai atsidūrė teis
me. Jie teisiami už gailestin
gumą. Įsigėrusicms šoferiams 
buvo surašyti protokolai ir pa
imta jų kraujo, kad patikrintų, 
kiek jame alkoholio. Kai kurie 
geros širdies policininkai, ku
rie priėjo prie indelių su tuo 
krauju, vienur indelį papildė 
vištos krauju, kitur davė ir sa
vo kraujo, kad tik nebūtų tiek 
daug alK&holio. Dabar Osna 
briuko teismas vienam tokiam 
gailestingam policininkui pas
kyrė net pusantrų metų kalėji
mo.

Angliškos anketos
Anglijoje* Essex mieste, ke

liose mokyklose mokiniams bu
vo išdalinti anketų lapai, kup
riuose buvo toks klausimas: 
“Kaip vadinasi žmogus, kuris 
visada bijosi kuo blogiausio.*' 
Daugiau kaip ketvirtadalis vai
kų atsakė: 'Tėtis."
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Kas tas pavojus?
MILIJONAI spaudos ir radijo išnešiojamų žodžių lieka ne

nugirstų, nepastebėtų. Tik už vieno kito užkliūva dėmesys, ir 
nori jj ilgiau pasilaikyti kaip sublizgusį aukso grūdą. Tokių 
auksinių žodžių švystelėjo Pijus XH velyknėje kalboje, kai pra
šneko apie šių dienų pavojų.

Kas tas pavojus? Apie bolševizmo ir karo pavojų užsimi
nęs Pijus XII terficinosi tik pažymėjęs, jog horizonte nėra jokių 
ženklų, kad padėtis keistųsi teisingumo kryptimLPijus XII pri
minė kitą pavojų, kuris daugelio nepastebimas, nes jo pastebėti 
nenorima, nes sykį pastebėtas jis uždeda pareigų. Priimkite di
dįjį įspėjimą — kalbėjo Pijus XII—: šią dieną pavojus yra tei
siąją pavargimas.”

Ką tas švelnus ir atsargus įspėjimas reiškia? Ogi jis reiškia, 
kad šv. Tėvas nurodo pavojų kylant ne iš teisingumo priešų, bet 
iš teisingumo išpažintojų. Tai reiškia, kad teisieji ar gerieji 
anksčiau spindėjo dorybėm, bet šiandien jos yra nebeveiklios. 
Anksčiau teisieji ėjo pimyn. šiandien jie pavargo, sustoja, o su
stoję ims ir atgal riedėti.

Pijus XH tolimesniais žodžiais vėl įspėja: Nenurimkite tik 
ant praeities laurų; nesustokite tik žiūrėdami į kitados išvary
tas vagas; bet sutelkę, kas yra lig šiol padaryta, visados siekite 
naujų laimėjimų...

Gyvenimas yra tekanti upė, ne uola. Kas gavo krikščionies 
vardą ir stojo į teisiųjų eilę, nereiškia, kad jis tokis ir šiandien 
yra. Koks šiandien esi, nereiška, kad rytoj toks būsi.'Visada esi 
pavojuj ir turi būti budėjime.

Ir vėl: maža tik žiūrėti ir pasyviai svarsyti, o reikia veržtis 
pirmyn, naujų laimėjimų duoti... “Nusikratykite bet kurios* for
mos apsvaiginimu. Atgaivinkite jums įprastų dorybių prakti
kavimą.” Tai gyvosios ir veikliosios dvasios skatinimas. Būdin
ga, kad Pijus XII rado reikalo šį teisiųjų pavargimą nurodyti 
kaip tik šių dienų dideliu pavojum.

Šv. Tėvo įspėjimas tinka visom tautom ir visiem žmonėm. 
Kiekvieną verčia susimąstyti. Jei sustosim prie lietuvio — jei 
jis bus visuomenės veikėjas, anas įspėjimas jį tiria: ar jis nesu
stingo ant pirmatakų laurų? ar jis atsiliepia į naujas gyvenimo 
idėjas? ar ieško naujų metodų ir organizacinių formų?

Jei jis bus kovotojas dėl idėjos: ar jis iš pavargimo nepa
mojo ranka į savo idėjos gynimą ar nušvietimą? ar savo tylėji
mu neatidavė neteisiojo melui veikti kitus teisiuosius?

Jei jis’ bus sielų ganytojas: ar jis nesustingo laukime, kad 
Dievo ieškantieji eitų prie jo? ar jis pats leidžiasi ieškoti tų, ku
rių taip daug dabar nuklydusių?

Jei jis pagaliau eilinis tautietis: ar jo patriotizmas, jo orga
nizacinės pareigos švyti pirmykščiu skaidrumu .’...

Kiekvienos profesijos ir kiekvienos visuomeninės padėties 
žmogui prabyla anas įspėjimas: ar jis visa padaro, kad pavargi
mu nusikratytų, nes jam tenka atsakingumas už pavojaus virti
mą nelaime.

Komunizmas, vienybės praradimas ir panašios nelaimės pri
simeta ten, kur teisiųjų gyvenimas sustingsta nuovargyje ir 
atsilikime.

Britų karinės ekspedicijos ir 
teismai nesustabdė Mau Mau 
keršto. Kovo pabaigoje buvo 
didžiausias užpuolimas. Nakčia 
Lari kaimo britams lojalių gy
ventojų trobelės buvo padeg
tos, ir iš ugnies bėgą žmonės 
išžudyti. Tuo vienu kartu žuvo 
apie 150 vietinių gyventojų. 
Priskaitoma, kad iš viso nyo 
Mau Mau rankos žuvo apie 
300. Britai po paskutpio užpuo
limo pasiuntė lėktuvais naujus 
kariuomenės dalinius.

Šalia viski taurią revolveriai
Spalių mėnesio saulė jau bu

vo arti laidos. Jos paskutiniuose 
spinduliuose linksmai maudėsi 
ponų Dawsonų farma prie 
Bungalovo, toje mažai žino
moje britų kolonijoje Kėny a, 
rytų Afrikoje. Namuose viskas 
buvo kaip paprastai. Ponia 
Dawson verandoje pateikė po
rai svečių ir savo vyrui vaka
rienę. Elektros šviesoje spindė
jo ant stalo sidabras ir porce- 
lanas. Prislopintas radijas ty
liai skleidė šokių muziką iš 
Kairo. Juodi tarnautojai su 
baltais švarkeliais vikriai ir ty
liai sukosi basomis kojomis į 
kiekvieną šeimininkės mostelė
jimą. Prie verandos sustoję du 
jeepai galėjo būti ženklas, kad 
tik už 65 kilometrų nuo šios 
farmos yra Kenyos sostinė 
Nairobi su savo septyniais ki
nais .trimis moderniais viešbu
čiais moderniu miestišku gyve
nimu.

Bet šis vakaras buvo kažkuo 
ne toks kaip kiti. Kai tik juodas 

Šimtai įtariamųjų (tolomoje) stovi Unijoj, lenkdami Nairobi poli
cijos, Kenya kolonijoj^ apklausinėjimo apie žudynes, kuriose te ro
ristas Mbu Mau nužudė apie 156 Kykuyu genties vyrų, moterų 
bei vaikų.

tarnautojas savo basomis pėdo
mis tyliai, ptrsiartindavo iš už
pakalio ir pro petį patiesdavo 
sidabrinius padėklus su patie
kalais, ponia Dawson suvirpė
davo. Ponas Dawson, visiems 
pritilus, nejučiomis įsiklausy
davo į darbininkų molines pir
keles, iš kurių šiandien kažko
dėl negirdėti įprastinių dainų, 
juoko, barnių. Abudu svečiai, 
advokatas iš Nairobi ir žemės 
agentas, priešingai visiems pa
pročiams, pasiprašė šeimininkę, 
kad leistų rūkyti jau prie sriu
bos. Viršum tylių kalnų aiš
kus žvaigždėtas dangus, kuris 
nerodo jokios audros. Ir vis 
dėlto atmosferoje kažkoks į- 
tempimas. Svečiai ir šeiminin
kas šalia visiki stiklų pasidėję 
revolverius.

Ore suūžė keleivinis lėktu
vas, kuris turi leistis Nairobi ir 
kuris turi atgabenti vieną ad
vokato klijeritą. Advokatas ne
trukus pakyla ir skambina te
lefonu į aerodromą. Padeda 
nieko nekalbėjęs. Laidai nu
traukti. Vyrai tylomis pažvel
gia vienas į kitą. Niekas nepa
stebėjo, kad jų veidai balstelė- 
jo. Tuo tarpu (patalpoje, kur 
veikė dizelinis motoras ir ga
mino elektrą, kažkas sprogo. 
Dar nespėjo vyrai pašokti, din
go elektra, ir nutilo šokio mu-'' 
zika iš Kairo. Trys vyrai su
griebė savo revolverius ir ap- 
sičiupinėdami išslinok į lauką.

Tuo tarpu iš verandos tam
sumos pasirodė prie ponios 
Dawson dar tamesesnis pavida
las, kurio rankoje, buvo peilis...

Kitą dieną pasaulio spauda 
skelbė apie Mau-Mau naujus 
teroro aktus. Skelbė apie ponią 
Dawson, kurią ponas Dawson 
ir jo svečiai, kaip po betikslių 
šūvių lauke grįžę į verandą ra
do su perplauta gerkle. Skelbė 
apie kitus du nužudymus prie 
Nairobi, apie baltųjų kolonistų 
namų padegimus ,apie jų kai
menių išnuodijimą, apie nukan
kinimą negrų giminės viršinin
ko, kuris norėjo būti lojai'is 
baltiesiems.

Kai britų vyriausybė oro ke
liu pasiuntė savo kariumenės 
batalijoną ,kad jis saugotų bal
tuosius kolonistus ir jiems išti
kimus juoduosius gyventojus 
nuo slaptos organizacijos už
puldinėjimų, pasaulis staiga su
žinojo, kad yra. tokia teroristi
nė organizacija Mau-Mau.

Užmušti baltuosius
Vienam britų misionieriui 

vyskupui Walter C. Carey pa
sisekė patirti dalį Mau Mau pa
slapčių, jų priesaiką kovoti su 
baltaisiais.

Didelės pirkios kampe buvo 
pakabinta bjauri kaukė. Jos 
Siaurių akių skylėse buvo į- 
spraustos akys avino, kuriam 
gyvam jas išrovė, šalia kaukės 
laukia trys Mau Mau vadai, 
kaukėmis prisidengę. Prieš 
juos šliaužia pilvais kaip milži
niškos angys, juodi nuogi kū
nai ir duoda priesaiką — klau
syti vadų įsakymų, užmušti 
baltuosius, jų moteris ir vaikus 
ir dar prieš nužudymą jas iš
niekinti. jie prapjauja sau ran
kas ir vienas kitam iš žaizdų 
čiulpia kraują. Tuo jų priesai
ka yra sutvirtinta. Kai nauji 
Mau Mau nariai išeina iš nir- 

t kios, jie yra jau tik klusnūs va-

Vokietijoje ’sikūrusios vargo mokyklos—tautos ateitis
Lietuvių tremtinių bendruo

menė Vokietijoje, berods, ne 
paskutinė pasaulyje skaičiumi 
(apie 8000), savo ekonominiu 
pajėgumu neatsvertų tekių ne
gausingų bendruomenių, ko
kios yra N. Zelandijoje ar Ve- 
necueloje. Nelabai tesuklysiu 
pasakiusi, kad 90-95% tos V. 
L. Bendruomenės narių tegy
vena iš rankos i burna ei iš 
viso turi ka i burną Įdėti.

Ir štai, didele dalimi dėl to 
ekonominio nepajėgumo apie 
Vokietijoje likusius lietuvius ė- 
mė slankioti nutautėjimo 
šmėkla.

Ką bendro turi nutautėjimo 
pavojus su medžiagine padėti- 

dų įranikai, pasiryžę būti nu
žudyti, jei įsakymų neklausy
tų.

Misionierius patyrė taip pat, 
kad vadus pakursto prieš bal
tuosius kolonistus dar ir baltie
ji, kurie gauna nurodymų 
trumpųjų bangų siųstuvais iš 
anapus geležinės uždangos. 
Ranka į ranką eina senieji 
juodųjų prietarai ir moc^mioji 
komunistų agitacija. Drauge 
suėję dveji priešai virsta dide
liu pavojum ir Afrikai.

Ar moka groti pianinu?
Kenya vadinama Afrikos ro

jum baltiesiems gyventojams. 
Aukštumos, derlinga žemė, pa
kankamai drėgmės, tinkama 
temperatūra. Tos teritorijos e- 
są apie 5000 kv. kilometrų.

Kam ta žemė priklauso. Bri
tai tvirtina, kad tai jų nuosa
vybė. Kikuyu giminė, kurios y- 
ra apie milijonas, laiko britus 
tik nuomininkais, kurie turi 
jiems, juodiesiems, mokėti 
nuomą. Spaudoje buvo rašo
ma, kad Kenya buvo apgyven
dinta tik tada, kai buvo nu
tiestas geležinkelis tarp Ugan
da ir Mombasa. Tada čia atsi
kėlė iš Ugandos Kykuyu gimi
nės, kurios čia medžiojo ir gy
vulius augino. Su jų giminės 
viršininku buvo sudaryta britų 
kolonistų nuomos sutartis. Kai 
ginčas kilo, buvo sudarytas tre
čiųjų teismas, bet vykdant teis
mas buvo tiek delstas, kad jo 
vietoj atsirado nusikaltimai su 
žmonių aukomis. Nesulaukę 
teismo, juodieji vykdė savo 
prievartą. Juo toliau, juo krau
jas gausiau liejasi. Britai gau
do ir teisia Mau Mau vadus ir 
daylvius, o Mau Mau metė šū
kius: Baltieji pagrobė mums 
žemes, šalin baltuosius- šūkiai 
negali nerasti atgarsio ne tik 
juodojoj Afrikoj. Kai suimtasis 
Mau Mau vadas buvo teisia
mas, atsirado savanorių advo-

E. BEINARAUSKIENE, 
Seedorf b/Zeven Vargo 

Mokyklos mokytoja

mi— paklaus ne vienas? Gi tai, 
kad, gaunant socialinę bedar
bio pašalpą, o ja verčiasi 90- 
95%, neįmanoma įsigyti lietu
viškos spaudos, nemanoma įsi
gyti būtiniausių vadovėlių ir ki
tų su mokyklos darbu susijusių 
reikmenų, nemanoma pagerinti 
mokinių maisto ir neįmanoma, 
nors ir kukliai, atlyginti moky
tojams.

Vaikams didelėje daugumoje
nemačiusiems savo tėvynės, ne
diegsi lietuviškumo ir tėvynės

1

Peipingo radijas paminėjo pa
vardes amerikiečių lakūnų, pa
tekusių nelaisvėn. Tarp. K’ su
minėjo ir knp. HaroM K. Fls- 
eher, pagarsėjus] sprausminių 
lėktuvų pilotą. Jo lėktuvas bu
vo sMunuStas viršum Mandžiu- 
rijos.

katu ne tik iš Afrikos, bet iš 
Indijos ir Amerikos. Kai Mau 
Mau paskutiniu laiku jau šim
tais žudo savo tautiečius, iš
tikimus baltiesiems, bus pra
lieta ir žudikų kraujo. Bef sy
kiu atverčiamas prieš viešumą ^ 
ir britų kolonijinės politikos 

lapas ir į jį leidžiama pažiūrėtix 
visam pasauliui.

Nairobi yra sudaryta euro
pinio ir afrikinio susipratimo, 
sąjunga. Prie jos būstines durti 
pakabintas jos ženklas — pia
nino klaviatūrą, kurioje juodi 
ir balti spaustukai gali duoti 
puikią muziką, ženklas labai 
gražus. Tik besiliejantis krau
jas ne vieną privers pasidomė
ti, ar tie britai, kurie yra pa
skirti į kolonijas, moka“ groti 
tais klavišais.

meilės kibirkštėlės, juos teiš
mokydamas tik paprasčiausios, 
ir tai labai pilkos, tik kasdie
nybę apimančios lietuvių kal
bos. Ir tai daugumoje tik žo
džiu, nes daugelis tremtinių, 
dėl dažnai ne nuo jų pareinan
čių priežasčių, ir patys savo 
gimtosios kalbos, ypač raštu, 
taisyklingai nemoka.

Priaugantys vaikai, ypač 
mišriose arba vadinamose 
“dvikalbėse” šeimose, lankyda
mi vokiečių mokyklas, su vo
kiška aplinka santykiaudami ir 
dažnai namuose tegirdėdami 
vokiečių kalbą, daugelio atve-
jų pamiršo ar primiršo gfrntą- 
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Sėdžiu už stalo. Su manim 
saulė ir knyga, bet mano akys 
bėga per raides lyg pro tvoros 
statinius, nieko nepagaudamos. 
Jos greit nušoka į sodą, kur 
liuoksi dvi voveraitės. Striksi 
jos plonytėm šakom, lyg ten 
būtų ištiesti gražiausi tiltai. 
Krypteli uodega varnėnam ir 
staiga sustoja: pumpurai, veš
lūs pumpurai! Jos — dvi vove
raitės — pavasaryje, pačiuose 
pumpuruose!

Seku kiekvieną krebždėjimą 
namuose, gal Onutė pareina su 
žiniom. Kažkas veria duris. 
Gal ji, bet — pasigirsta gies
mė. Mama. Ji gieda kaip per
nai. kaip užpernai, kaip jos tė
vai giedojo prieš daugel metų... 
“Viso svieto linksmybė užge
so...” rauda giesmė. Kai išgirs
tu namuose motiną giedant, o 
ji gieda kiekvieną adventą, ga
vėnią ir ypač per didžiąją sa
vaitę, — man pasivaidena be
galiniai plotai, kur vos vos ma

tosi girios brūkšnelis. Tenai po 
pilku dangum šliaužia kelias ir 
klumpa prie koplytėlės. Tuose 
plotuose šaukia žmogus sunkiai 
suvokiama gaida taip ilgesingai 
ir liūdnai. Nūnai šis balsas te
ka per sienojus, ir, rodos, laik
rodis pritildo savo plakimą, 
kad nedrumstų namų nuotai
kos.

Šiandien Didysis ketvirtadie
nis. Visi buvome bažnyčioje. 
Ten gedulas surišo varpų širdis 
ir nutildė vargonus. Bet aš ne
jaučiau pamaldų šventumo. Aš 
ieškojau jos —Kristinos! Kiek
vieną žmogų apsukau žvilgs
niu, bet jos neradau. Kai po 
misijų buvo tyli procesija j šo
nini altorių, kur buvo įrengtas 
Kalėjimas, pasinaudojęs proga 
perėjau suolus, išžvalgiau kam
pus. bet jos nemačiau.

Nesutikau nei šventorių ė, 
nei gatvėje. Tikrai — ji neatė 
jo. O seniau drauge buvom 
bažnyčioje, drauge krautuvėse 

rinkom pirkinius ir vilkom juns 
namo. Bet ko jai eiti dabar? Ji 
išteka. Ji rengiasi vestuvėm!

Traukiu tiesiai namo. Jos 
sodas pasviręs į kelio alkūnę, 
ant kalniuko palipėję namai. 
Langai tiesiai žiūri į baltuojan
tį kelią, seka kiekvieną praei
vį. Ten esame abu stovėję. Vie
ną kartą, — o tai buvo seniai, 
ji pradėjo gimnaziją,. — vakare 
matėm jauną mėnulį. Jis buvo 
ką tik gimęs, — toks plonytis, 
kaip aukso siūlas, lenkėsi dan
guje. Kristinos motina, — ji 
dar nebuvo mirus tada, — atsi
klaupė kieme ant didelio topo
lio kelmo ir meldėsi, kad atei
tų gražus pavasaris ir ledai ne
išmuštų javų. Kristina įsitvėrė 
man į ranką ir kuždėjo, kad 
jai baugu: mėnulis, vakaro ty
luma ir motinos malda..

Ėjau pro jos namus, visai 
nežvelgdamas į langus, 6et a- 
kys sekė, ar nepasimatys jos 
veidas. Tačiau languose neju
dėjo užuolaidos, nei gėlės.

Sugrįžus Orutė tftoj pripylė 
stiklą sulos. O jos tyrumas, o 
jos šviesumasT'Geri, ir burnoje 
tirpsta.

— Ar matei bažnyčioje? — 
klausia ji pakužda.

— Aš? Visai jos neieškojau...
— dlia Ha! Manai, kad pati

kėsiu. Ne tau įsikniaubti į 
maldaknygę. Aš tuoj! Iki pietų 
sugrįšiu. Užeisiu pas ją ir pa
kalbėsiu.

— Nereikia ne! Ji tuoj pa- 
gal^js,- kacLaš paskui vaikauši. 
Aš noriu tik pakalbėti. Tu 
prie progos ją susitik ik pasa
kyk.

— Būk ramus, Aleksį, nenu
šnekėsiu vėjų. Reikalai mane 
užvys tenai...

Ji pasisakė mamai, kad sku- 
-ba į miestą, ir, užsivilkus trum
pus kailinėlius, išdundėjo. Po 
valandos uždusus atsirado pas 
mane:

— Nėra nei jos, nei tėvo. Tai 
pasiutimas, tikriausiai pasislė
pė. Vieni samdiniai kepa ir 
čirškina, o su jais apie meilę 
nešnekėsi.

i Staiga virtuvėje suklego. Pa
žįstami balsai: ji ir tėvas.

— Girdi! Alekti, dabar ge
riausia • roga. Sakyk tiesiai į a- 
kis. Pasipiršk! Mačiau, kaip tu 
jos ieškojai bažnyčio'e, — ji 
prišoka prie manęs, įsitveria 
švarko atlapą, — Aleksį, neap
gaudinėk savęs!

— Onut! — atitraukiau jos 
rankas, — ką tu galvoji? — 
Šitaip pasielgti,— kokia gėda!

— Gėda? Tu seni, seni, mylė

ti tau gėda! — ji apsisuko ir 
išbėgo į virtuvę.

Aš visas degte degiau. Ir ji 
čia atėjo! Pasijuokti! Ne! Ma
nęs tai neras! Stvėriau knygą 
ir šokau prie durų į gonkas. 
Bet jie žino — aš namuose. Ta
da visi liežuviais užbadys: stu
dentas įsimylėjo savo kaimynę. 
Nukonkuravo kitas, kaimo ber
nas, o šis bailys — pabėgo, kad 
nepakviestų į vestuves...

Sugrįžau prie stalo, girdis 
trankosi, visas drebu. O jie — 
ateina. Girdžiu žingsnius. Sėdu 
ir atvožiu knygą. Tegu ras ba
skai tantį.

Durys prasiveria, aš dar lai
kau akis prie knygos, tartum 
turėčiau baigti sakinį. Paskui 
atsistoju ir bijausi, kad nepa
stebėtų mano susijaudinimo. 
Motina pažiūri kietu žvilgsniu 
ir išskaito mane lyg knygą. Jos 
suraukta kakta draudžia man 
suklysti net žodžio gaidoje.

Nusišypsau ir ištiesiu ranką 
visiems. Prie Kristinos nuolat 
grįžta mano akys ir stebi, kaip 
ji pasipuošus. Tamsūs plaukai 
gražiai sušukuoti, kaip javai 
sublokšti į vieną pusę. Nauja 
skrybėlaitė su skoningais ne
perkrautais papuošalais, gra
žiai pasiūtas kostiumėlis. Visa 
lyg ii naujausių albumų išim

ta. Ji pagauna mano žvilgsnį ir 
lengvai sėdasi, susideda koją 
ant kojos, tartum sakytų: pa
žiūrėk, kokia aš daili, ar mies
te ką nors panašaus matei

Tėvo apskritas veidas tru
putį įraudęs, vėjo nugairintas. 
Ir jis apsirengęs tvarkingai ir 
gražiai su nauja eilute, gražiai 
išsiskutęs ūsus.-Sunkiai jis sė
dasi ir dar sunkiau renka žo
džius, kažko jam nesmagu.

— Taigi, kaip čia pasakius, 
šiandien važinėjam ir šen ir 
ten, prisireikė ir čia sustoti.

— J vestuves mus kviečia.— 
įsiterpia motina, — aš iau ank
sčiau buvau davus sutikimą vi
sų mūsų vardu.

— Sveikinu, Kristina, —at
sistoju ir nusilenkiu, — sako 
labai gerai išteki, — šypteliu. 
Pabrėždamas paskutinius žo
džius.

— žinoma, — suvirpa jos lū
pų kampučiai, — išteku kur 
kas geriau, nei bet kada galvo
jau. Niekam nereikės prikaišio
ti. kad aš liksiu senmergė ir 
galėsiu žąsis į rugienas ginti.

— Ką tu, Kriste. — sudrau
dė tėvas, — tu visą laiką ku
kuoji tą patį. Niekas tau nie
kada to neprikaišiojo. aš tau 
—Iruti

Motina perbėga visus akim 
ir, tuoj pagavus kalbą, nusuka 
į ūkiškus vestuvių reikalus. Tė
vas vėl nori grįžti, kažką pa
aiškinti, kas jį taip slegia, bet 
motina vėl jį sulaiko ir greit 
sudaro progą visiems išeiti.

Aš noriu palydėti, bet Kris
tina sulaiko:

— Nesivargink, mielas Alek
sį! Knygos, mokslas. Duris su
rasim. Tik į vestuves atvyk!

Užpakalyje stovi Onutė visa 
įraudus. I mane žaibuodama 
žiūri ir vos vos susilaiko. Kai 
noriu palydėti, ji pastumia 
mane nuo durų ir pati išeina.

Prieinu prie stalo ir metu 
knygą į lentyna. Mintys tik šo
ka galvoje: kvietė j vestuves, 
ha! Norėjo pasirodyti, kaip ji 
pasirengusi. Pasiutimas!

Iš kiemo išeina visi, šneku
čiuojasi. Onutė nežymiai nusi
veda Kristiną į priekį, užpaka
ly kalbasi mano mama su jos 
tėvu. Prie vartų visi atsisveiki
na. Pati pirmo i. nieko nelauk
dama. šuoliais šoka Onutė. Vė
juje plakasi jos plaukai, rodos, 
kad ji neštų skubią ir nepapra
stai svarbią žinią. Ji ką nors 
kalbėjo, ką nors ištraukė iš jos.

Uždusus ji atlekia tiesiai pas 
mane su žiniom.

(bus daugiau)
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TYLŪS VAKARAI

apie

teiA ttteti geltonosios rases

Vakarai tokie ramūs čia būna. 
Už langų nusileidžia tamsa, 
Prisiglaudus prie stiklo ji tūno 
Ir suvirpa už lango basa.

Taip ilgai nejudėdama tūno 
Už langų tamsumos paslaptis... 
Vakarai tokie ramūs čia būna, 
Ir taip tyliai ateina naktis.

Mano tylios ir vienišos mintys 
Iškeliauja žvaigždėtais keliais, 
Vakarų vienumoje supintos 
Padabintos troškimų sparnais.

iš kur gi tiek kiniečių atsirado 
Amerikoje?

*1 Buriniu aukštose mokyklose
niekas nesistebi; jie lyg sudaro studentai, kuriems buvo įdo- 
vierią integralinę studentijos
dalį. Tačiau įdomu,

Šiandien beveik kiek- šakojo apie vargą Kinijoje, a- 
Vikrioje katalikiškoje

Studentai iš.Kinijos
VYT. VYGANTAS

Kas studijavo politinių 
mokslų įvadinį kursą, žino, kad 
geltonosios rasės atstovams ne
paprastai sunku patekti į A- 
meriką. Tiesa, studentams į šį 
kraštą įvažiuoti ne tiek sunku, 
nes jie atvyksta pagal studentų 
vizą, tačiau norint ją gauti, 
reikia turėti išlaikymo garan
tiją ir raštą, liudijantį priėmi
mą į universitetą ar kolegiją. 
Tai iš kur gi tiek daug kinie
čių gavo tokias garantijas? 
Juk Amerikos universitetai, 
slegiami savų finansinių prob
lemų patys tokios akcijos ne
pravedė. Reikėjo žmonių tai 
akcijai. įdomu, kad šioj srityj 
pasidarbavo vienas kunigas.

II pasauliniam karui pasi
baigus, kun. Mao buvo suteik
ta galimybė atvykti į šį kraštą. 
Jaunas, energingas kunigas, 
pasižymėjęs savo idealizmu, su
prato momento reikšmę ir nu
tarė Amerikoje paaukoti visas 
savo jėgas ir visą savo laiką 
reikalams tų studentų, kurie 
kurs Kinijos ateitį. Jis pradėjo 
važinėti po Ameriką. Nuo Mai
ne traukė iki tolimos Washing- 
ton valstybės. Lankė jis beveik 
visas katalikiškas kolegijas ir 
universitetus ir kalbėjo. Jo 
žodžiai plaukė iš širdies gilu
mos, kai jis amerikiečiams pa

PtaaHdeidė gėlės ir Mrt ptudento stale. Reikia mokytis, o pavasaris k*.ukia7
(Klišė iš paskutinio “Ateities" numeri >>

Studentų Sąjungos rinkimam artėjant
P. GANVYTAS

t

i./

Ir vėl artinasi svarbus mo- tams, kurie kandidatuoja į įvai- 
mentas studentų organizacinė
je veikloje. Dabartiniu metu 
kiekvienam Lietuvių Studentų 
Sąjungos nariui išsiuntinėja
mas balsavimo lapelis. Kiek
vienas studentas yra ragina
mas pareikšti savo nuomonę, 
ką jis laiko tinkamu rinkti į 
valdomuosius są-gos organus. 
Svarbu, kad kiekvienas jaunuo
lis prie šio darbo prisidėtų. Mos 
visi turime rinkti: tai yra or- 
ganizaciojs nario šventa parei
ga. Už ką atiduosime savo bal
są, tai yra kiekvieno asmens 
privatus reikalas, nes tik jis 
tegali pasirinkti sau kandida
tus. Tačiau svarbu, kad iš viso

mu parodysime tiems studen- 

pie padėtį raudoniesiems užė
mus kraštą, apie Inteligentų 
trūkumą ir apie socialines 
problemas Kinijoje. Kiekvieną 
kartą jo kalbų klausyti susirin
ko didelis amerikiečių būrys: 

mu, kas dedasi Azijoje, profe
soriai, kurie stengėsi gauti 
kiek galint daugiau informaci
jos apie Kiniją ir daugelis kitų 
amerikiečių. Nors kun. Mao 
kalbėjo laužyta anglų kalba, 
jo žodžiai klausytojams buvo 
suprantami, nes jie buvo nuo
širdūs ir tiesos kupini. Taip šis 
kunigas ruošė dirvą kiniečių 
studentams.

Amerikiečiai kalbėto jams 
visuomet atlygina

Mes juk žinome vieną lietu
vį, kuris savo kalbomis
komunizmą Californijoje užsi
dirba pragyvenimą. Tad visiš
kai nenuostabu, kad kun. Mao, 
pabaigęs kalbėti, buvo klausia
mas, kuo universitetai jam ga
li padėti. Kiekviena mokykla 
jam siūlė pinigų. Tačiau jis : 
mandagiai atsisakė ir pareis- ; 
kė: “Būkite geri ir suteikite ■ 
galimybę vienam kitam kinie- Į 
čiui studentui studijuoti jūsų : 
kolegijose.”

Amerikiečiiai mielai sutiko, ; 
nes studento išlaikymas jiems, 
nebuvo didelė problema. Tuoj : 
buvo suruoštos rinkliavos, ir ■ 
bematant buvo galima garan- ; 
tuoti vieno kito studento išlai- : 
kymą. Ir tas kartojosi kiekvie- ; 
nam universitete ar kolegijoje, 
kur Tėvas Mao lankėsi.

Ir kai jis pasiekė Washingto- 
no valstybę, jis buvo surinkęs 
apie 400 stipendijų. Jis tuomet 
grįžo j Formozą ir iš ten pra-

rius organus, tuo atsisakydami 
savo laisvalaikio, kad mes jų 
veikla ir jų darbais domimės. 
Gausus balsavimas yra vienas 
iš geriausių būdų parodyti sa
vo palankumą tiems idealis
tams, kurie yra pasišventę vi
suomeninei veiklai. Tad, kai 
gausime rinkiminius lapelius, 
nuoširdžiai apsvarstykime, už 
ką atiduosime-savo balsą. Pa
svarstykime kandidatų sugebė 
jimą, jų veiklos pasireiškimus 
ir tuomet atlikime savo parei
gą. Tai labai lengva atlikti, o 
tačiau nuo to priklauso visų 
ateinančių metų studentų veik
la. Tad aktyviai dalyvaukime 
rinkimuose!

0X*Strt!!tKAS

Daiva Naur&gyte

Mažas laikrodis tvaksi ritmingai, 
Kaip liūdna ir apleista širdis. 
Viskas, viskas šešėliuos pradingę 
Ir alsuoja tyla taip arti.

Jos pakyla į skaistų pasaulį, 
Kur tiek daug sidabrinės šviesos, 
Jos pasiekia ir dangų ir saulę, 
Ir paklysta svajonių dausos.

dėjo studentų parinkimo akci
ją. Kun. Mao ir šį klausimą 
vykusiai išsprendė, parinkda
mas gabius, katalikus studen
tus, kurie atvykę į šį kraštą sa
vo geru pasirodymu ir puikia 
pažanga moksle įrodė savo dė
kingumą ir amerikiečių nenu
vylė. Akcija plėtėsi, ir šiandien 
mes visi matome, kad beveik^ 
visur yra kiniečių studentų. 
Studentų skaičius vis augo, nes 
stipendijų skaičius vis didėjo.

Šios akcijos svarbumas ir 
naudingumas yra didelis. Čia 
studijavę kiniečiai, pamykę į 
savo kraštą, galės bent truputį 
suartinti Rytų ir Vakarų pa
saulį. Katalikų universitetai, 
kurie šioje akcijoje ypatingai 
pasižymėjo, išugdys ne vieną 
rimtą asmenybę, kuri Kinijos 
tolimesniam gyvenimui turės 
daug reikšmės. Ir misijų pasi
sekimas bus geresnis, kai į tė
vynę galės grįžti jaunuoliai, 
mokslus baigę šiame krašte. 
Jų pagalba tikę ūmo plėtime 
turės didelės reikšmės.

Ir visi šie nuostabūs laimėji
mai, kurių, reikia tikėtis, su
lauksime artimoje ateityje, sa
vo pradžią randa vieno idealis
to darbuose. Tai pavyzdys 
mums visiems. Mes lietuviai, 
deja, esame labai nerangūs. 
Juk ir mūsų kraštas greitai bus 
laikomas misijų kraštu, nes re
ligija niekinama ir naikinama.

Iš Liet. Studenty Sąjungos veikimo
• šalia Lietuvių Studentų 

Sąjungos JAV veikiąs Studen
tų Fondas šį pavasarį pradeda 
skirstyti reikalingiems studen
tams stipendijas. Stud. Sąjun
gos Centro Valdyba susitarė su

* Vidurinės Europos Studijų 
Centro (MESC) p. Downey, 
kad ateityje Laisvosios Euro
pos, Komiteto stipendijų kandi
datai bus atrenkami, pasinau
dojant Stud. S-gos valdybos 
suteiktomis informacijomis ir 
su ja bendradarbiaujant.

• Studentų Fondo Taryboh 
Chicagoje maloniai sutiko įeiti 
D. Kuraitis ir teis. A. Wells.

• Baltų Studentų Federaci- 
jon lietuvių atstovais paskirti

Jau Pax Romana savo kongre
se praeitais metais užakcenta
vo tą minti, kad reikia pagal
bos mūsų jaunimui. Tačiau

Kęstutis J. Kudžma, veiklus 
studentas, studijuojąs visuo
meninius mokslus §v. Jono ko
legijoje Broėklyne, šiuo metu 
aktyviai darbuojasi prie Pa
baltijo studentų federacijos 
steigimo bei veiklos išjudini
mo. Kudžma kandidatuoja į 
LSS centro valdybą. Jis yra 
akyvus skautų ir ateitininkų 
organizacijų narys. Paskutinio 
studentų suvažiavimo metu jis 
pravedė meno ir literatūros va
karą ir priklau ė suvažiavimo 
rengimo komisijai .

R. Koatrfrnas, studijuniąs 
chemiją Fordham universitete, 
pasižymi dideliu veiklumu. Jo 
asmeniška iniciatyva Fo-dham 
universiteto radio stotis, pla
čiai Amerikoje girdima ir mė
giama, sutiko transliuoti sa
vaitinę lietuvių programą, ši 
programa, skirta amerikie
čiams yra didelis žygis į lie
tuviškų problemų iškėlimą pla
čioje amerikiečių visuomenėje. 
Reikia tikėtis, kad atitinkami 
veiksniai ateis Ričardui Kontri
mui į pagalbą šiame nepapras
tai svarbiame darbe. Kontri
mas savo universitete yra pa
garsėjęs kaip geras šachmati
ninkas; jis atstovauja savo u- 
niversitėtą visose tarpuniversi- 
tetinėse varžybose. Ričardas 
tajp pat dainuoja Brooklyno 
skautų vyčių oktete.

Regina. Rauchattė, studijuo
janti ekonomiją Chicagoje, yra 
pasižymėjusi savo veikla. šiuo 
metu ji yra Lietuvių Studentų 
Sąjungos centro valdybos nare.

Vienas iš geriausių Mariana- 
polio gimnazijos būv. mokinių, 
Jdozfts Mastelis, šiuo metu stu
dijuoja paruošiąmąjį medicinos 
kursą Illinois universitete. Jis 
yra žinomas kaip aktyvus ir 
Veiklūs jaunuolis, gyvai pasi
reiškęs riioksteivių ir studentų 
ateitininkų organizacijoje.

AatiUtaš Sužiedėlis, kuriam 
neseniai buvo paskirta “Ne
ries” pirmoji stipendija, yra 
vienas iš gabių ų lietuvių 
studentų. Savo universitete jis 
pasižymėjo kaip nepaprastai 
geras studentas. Jis šiuo metu 
studijuoja Boston kolegijoje, 
kur pirmininkauja psichologų 
klubui. Rudenį studijas tęs 
Katalikų universitete Washing- 
rione it ten rbošis daktaro laips
niui. Netv York o suvažiavimo 
metu jis buvo išrinktas suva
žiavimo pirmininku. Bostone jis 
ilgą laiką buvo LSS skyriaus 
pirmininku.

Yra džiugus reiškinys, kad 
studentų veikloje pasižymi ne 
tik atvykę tremtiniai, bet ir 
vietiniai, t y. čia gimę lietu viai. 
Vienas iš tokių jaunuolių yra 
Kymantas Ivaška, kuris pasi
žymėjo savo susidomėjimu ir 
aktyvia veikla jaunimo orga
nizacijose. šiuo metu jis kandi
datuoja į Lietuvių Studentų Są 
jungos Revizijos Komisiją. Rei
kia tikėtis, kad visi studentai į-, 
vertiną šio jaunuolio pastangas 
dalyvauti mūsų visų veikloje ir 
jį atitinkamai pagerbs per rin
kimus.

Mūsų veržimasis į mokslus 
yra tikrai džiuginantis. štai 
prieš kurį laiką iŠ Australijos 
į Ameriką
Baltrušaitis jau stojo Illinois 
institutan,

reikia ne vien nutarimą, 
bet ir darbą

Nors jau lyg ir pervėlu pra
vesti tokią plačią akciją, kaip 
tai atliko kun. Mao, tačiau ar 
negali mūsų studentai rimtai 
įsijungti į antikomunistinį 
darbą ? Savo trumpomis kalbo
mis apie komunizmą, savo pa
tirtais įspūdžiais atversime a- 
kis tų amerikiečių, kurie ne
mato to pavojaus ir kurie ne
supranta mūsų padėties.

Tačiau negalima to palikt: 
pavienių studentų iniciatyvai. 
Reikia organizuotumo. Mes 
turime savo organizacijas, ku
rios palaiko ryšį ir su ameri
kiečių akademinėmis organiza
cijomis. šiuo keliu eidami, mes 
galime daugiau pasiekti, nes 
organizuotas darbas bus sėk
mingesnis. Ir jeigu tik vienas 
kitas supras mūsų siekimus, 
mes būsime daug padarę. Ver
tėtų tad studentams nukreipti 
savo dėmesį nuo visokiausių 
“ideologijos”, “visuomenišku
mo” to kitų tik kalbinės pras
mės turinčių ginčų ir dirbti po
zityvų darbą, informuojant a- 
merikiečius. To iš mūsų reika
lauja mūsų patriotizmas. Tad 
į darbą, nes barai neapsako
mai dideli!

atvykęs Juozas

gis gabus 
aktyviai reiškiasi 

Būdamas

kuriame dėstoma 
technikos dalykai.
jaunuolis
sporto pasaulyje.
Australijoje, yra pasiekęs gra
žių laimėjimų stalo teniso sri
tyje.

metraščio leidimu. Metraštis 
turėtų Užfficsuoti kūrybines ir 
vsiuomenines dabartinės stu
dentijos nuotaikas to išreikšti 
jos veidą raštuose ir nuotrau
kose. Projektą ruošia T. Na- 
giUionis iš Bostono.
• Iš studentų suvažiavimo

lapas ir K. Kudžma. J Federa
cijos kontrolės komisiją pas
kirtas Vyt. BanelLs.

• Jūltos dmtilkšįys yra* įga
liotas rūpintis pasaulio lietuvių New Yorke pajamų ruošiamasi
studentų atstovybės steigimo paskirti konkursui terpa, kuo 
reikalais. studentai gali būti naudingi-
• Susirūpinta akademinio Lietuvos atstatyme.

Vienas iš geriausių tremties 
stalo tenisininkų Jonas šoliū- 
nas šiuo metu studijuoja inži
neriją Illinois universitete.

Vytautas Gylys, studijuojąs 
Northwestern universitete Chi
cagoje pritaikomą matemati
ką, yra buvęs pirmosios lietu
vių Studentų Sąjungos centro 
valdybos nariu: šiuo metu vėl 
kandidatuoja į centrinę valdy
bą. Džiugu, kad ir moksle pa
žengę studentai, (kol. Gy’ys 
jau yra baigęs kolegiją ir čr. ) 
metu tęsia studijas rradu..' y‘:j 
mokykloje), iš aktyvu*: veikla; 
nėra pasitraukę.

Ir aircri. iečių s’r.cgsnivose 
lietuviai studentai y a at’ne nę 
į save dėmesį, štai kol. Eduar
das Vitkus, studijuojąs archi
tektūrą Illinois un vėrsiteie, y- 
ra laimėjęs eilę premijų už vy
kusius projektus. Lengvoje at
letikoje minėtas studentas yra 
atsiekęs gražių rezultatų, šiuo 
metu jis dalyvauja savo univer
siteto komandoje.

Korėjos karo veteranas Ju
tos Jucdelė vėl pradėjo tęsti 
savo studijas. Nepasitraukė jis 
ir iš visuomeninės veiklos, nes 
šiuo metu sutiko kandidatuoti 
į LSS šalpos fondą studentų 
atstovu. Jis Studijuoja mecha
ninę inžineriją Illinois univer
sitete.

Nors jau įgijo magistro laip
snį ir šiuo metu kaip instrukto
rius Pennsylvanijos universite
te dėsto vokiečių kalbą bei 
ruošiasi daktaro laipsniui, An
tanas Klimas aktyviai da'y- 
vauja studentiškoje veikloje. 
Jis yra sutikęs kandidatuot i į 
LSS Garbės Teismą.

Nors Kęstutis Keblinskas 
studijuoja chemiją Northeas- 
tem universitete, jis yra pa
siekęs gražių laimėjimų litera
tūros srityje. Dažnai jo daly
kėlius skaitome periodinėje 
spaudoje, ypač “Ateities” žur
nale. Veiklus jis amerikiečių ir 
lietuvių studentų organizacijo
se. Praeitais metais jis atstova
vo savo universitetą užsienie
čių studentų suvažiavime New 
London, Conn. šiuo metu Keb
linskas yra ateitininkų studen
tų užsienio skyriaus vadovas. 
Jo rūpesčiu išleistas pirmasis 
biuletenis anglų kalba, šiuo lei
diniu jis daug pasitarnavo lie
tuvių problemų iškėlimui pa
saulyje. iš visur dabar jam 
plaukia atsakymai; užmezga -
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Iš stud. ateitininku veiklos
STUD. AT-KŲ TINGINIS 

VAJUS
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos suruoštas piniginis vajus 
jau baigėsi. Kovo 29 d. Chica- 
gos studentų ateitininkų susi
rinkime įvyko dovanų trauki 
mas.

I mą dovaną laimėjo S. Va
nagaitė iš Toronto. Ont., Ca- 
nada.

II- rą dovaną laimėjo kun. J. 
Marčiulionis iš Campbell. Cali- 
fornia.

III- čią dovaną laimėjo O. 
Kazlauskaitė iš \Vorcestcr. 
Mass.

IV- tą dovaną laimėjo V. Bu- 
čiulis iš Baltiniem'. Md.

mas ryšys su viso pasaulio ka
talikų stud. organizacijomis.

Vienu iš daugiausia pasižy
mėjusių studentų šiuo metu 
tenka laikyti Vytautą Zvirzdį. 
Jo plačiai paskelbtsa šūkis 
“Vienybė įvairume” rado pla
tų atgarsį studentuose. Jis stu
dijuoja Wisconsin universitete 
ir ten ruošiasi daktaro laips
niui. šis studentas gyvai reiš
kiasi lieutvių veikloje: jis vie- 

’ nas iš lietuvių studentų sąjun
gos Amerkoje steigėjų, pirmo
sios centro valdybos pirminin
kas, ateitininkų studentų są
jungos dabartinis pirmininkas,

• gyvai reiškiąsi ir spaudoje. 
Praeitais metais jis dalyvavo 
Pax Romana kongrese Kana
doje, buvo išrinktas eilėn ko
misijų, kurios formula/o k -i 
kurias rezoliucijas ir kongreso 
nutarimus. Savo metu, ką tik 
atvykęs į Ameriką ir dar gerai 
anglų kalbos nemokėjęs, jis . 
stojo iškalbos konkursan ir sa
vo kalbomis apie genocidą lai
mėjo II vietą šiaurės vakarų 
Amerikos regi jone. Po to daž
nai buvo kviečiamas kalbeli 
per radiją, šiuo metu parengė 
įdomią studiją apie naująją vo
kiečių socializmo evoliuciją. 
Gerai susipažinęs su socializmo 
klausimais, savo darbštumu, 
gabumais ir veikla į save yra 
atkreipęs ne vieno profesoriaus 
dėmesį. Praeitų metų paskuti
nę dieną buvo išrinktas į tarp
tautinę jaunimo delegaciją lie
tuvių atstovu. Ši delegacija 
lankėsi pas Valst. Departamen
to sekr. F. Dulles, kuris gyvai 
domėjosi delegacijos keliamo
mis problemomis.

Otonas Vaitkevičius, vien; s 
iš veiklių studentų ateitininkų 
organizacijoje, šiuo metu medi
cinos mokslo studijas tęsia Vo
kietijoje. Greitu laiku jis tiki
si studijas baigti ir grįžti į šį 
kraštą, kur vėl aktyviai įsi
trauks į jaunimo veiklą. Kartu 
su juo studijuoja V. Dragūnas 
ir Petras Žemaitis.

Viena iš geriausių lietuvai
čių sportininkių Elvyra Šikš- 
niūtė šiais mokslo metais pra
dėjo savo studijas Ohio State 
universitete. Kadangi ši mo
kykla yra pasižymėjusi savo 
soprtininkais, tenka laukti, kad 
prie geros priežiūros, kuria to 
universiteto treneriai pasižymi, 
ji pasieks dar didesnių ir gra- 
žesnų laimėjimų.

V. Tasvyga

Studentų At-kų Sąjungos 
Centro Valdyba visiems prie 
šio vajaus pasisekimo prisidė
jusioms nuoširdžiai dėkoja.

Pavasarinės konferencijos

Studentų At-kų Są-gos Cent
ro Valdyba, norėdama pagyvin
ti Sąjungos veiklą, rengia stu 
deniams at kams dviejų dienų 
suvažiavimus - konferencijas. 
Rytines vaistytas draugoves to- 
kią-konfereneiją jau turėjo Ral- 
timorčje balandžio 11 ir 12 die
nomis. Vakarinės dalies studen
tija vyksta į Clevelandą. kur 
balandžio 18-19 dienomis bus 
suvažiavimas.



šv. Vardo Draugijos šventė
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IŠKILMINGI PUSRYČIAI KEARNY, N. J.

Lietuvių šv. Vardo Draugi
joje jau iš seniau yra nusisto
vėjusi graži tradicija: kasmet 
suruošti bendrą komuniją ir iš
kilmingus pusryčius.

Ši šventė ypatingai gražiai ir 
spūdingai buvo atšvęsta šie
met Verbų sekmadienį, kovo 
29 <T.

8 vai. iškilmingose šv. mi
šiose dalyvavo daugiau, kaip 
200 Šv. Vardo Draugijos vyrų 
ir priėmė šv. Komuniją. Mišių 
metu giedojo šioje apylinkėje 
pagarsėjęs “Corpus Christi" 
vyrų choras iš Hasbronck 
Heights.

Po pamaldų Lietuvių Po!. 
Klubo salėje įvyko iškilmingi 
pusryčiai su atitinkama prog
rama.

Pusryčiuose dalyvavo taip 
pat Kearny miesto meras Hoa- 
ly, jo pagalbininkai Vincent ir 
Bergęn, Tėvas A. Mažukna. 
MIC. kuris šioje parapijoj vedė 
misijas, šios draugijos dvasios 
vadas kun. D. Pocius, muž? 
Alg. Kačanauskas. advokatai 
Ch. Paulis (Paulauskas) ir A. 
Selvest (Selvestravičius).

Iškilmingąjį pobūvį atidarė 
šiai šventei ruošti pirmininkas 
P. W. Velevas.

Po trumpo įžangos žodžio. 
P. W. Velevas pristatė šventės 
dalyviams garbės svečius, pa
dėkojo visiems, kurie šią šven
tę padėjo i suruošti. o ypač 
“Corpus Christi” vyrų chorui, 
atvykusiam iš toliau šioje šven
tėje dalyvauti ir ;ą paįvairin
ti.

Pobūvio vadovavimą perė
mus šv. Vardo Draugijos pir
mininkui Wm. Grinevičiui, dva
sios vadas kun. D. Pocius per
skaitė šv. Vardo Draugijos 
priesaiką, kurią visi dalyviai 
pakartojo.

Toliau sekė kalbos. • Miesto 
meras Healy džiaugėsi, kad lie
tuviai dideliu uolumu dalyvau- 

» jjrskata Ūkiškose organizacijose 
ir tuo būdu prisideda prie stip
rinimo katalikiškosios akcijos, 
kuri ypač šiais laikais yra rei
kalinga. Dvasios vadas kun. D. 
Pocius savo kalboje pabrėžė, 
kad laikas, kur mes gyvename.

reikalauja aktyvios kovos prieš 
baisųjį komunizmą. Šv. Vardo 
vyrai yra pirmieji pknieriai to
je kovoje. .

Labiausiai visus nuteikė ad
vokato Pauliaus patriotine kal
ba. Gražiai ir taisyklingai lie
tuviškai adv. Paulius, nors ir 
čia gimęs, iškėlė senesniųjų 
mūsų ateivių nuopelnus. Jie 
sunkiai uždirbtais pinigais pa
statė bažnyčias, sukūrė šias 
garbingas organizacijas ir ki
tas kultūrines institucijas, ku
riomis žavisi ir kurias pavyz
džiu stato kitiems įvairūs sve
timtaučiai.

Adv. Paulius dar ragino vi
sus, ar tai senesnės kartos at
stovus, ar jau čia gimusius, ar 
dabar atvykusius, išvien dirbti 
katalikiškose organizacijose, 
kelti lietuvių kultūrą, o laikui 
atėjus čia užugdytąsias gra
žiąsias tradicijas nusivežti į 
į mūsų brangią tėvynę Lietu
vą.

Tėvas A. Mažukna MIC 
džiaugėsi matąs taip gražią šios 
parapijos Šv. Vardo Draugijos 
veiklą. ši taip įspūdinga šven
tė įrodo, jog Kearny-Harrison 
lietuvių parapija yra organi
zuota ir ji bus pajėgi pasista
tyti naujus Dievo namus. Jis 
tikįs, kad nediilgo šv. Vardo 
Draugijos vyrai savo tradicinę 
bendrą Komuniją atliks naujo
je bažnyčioje. Taip pat Tėvas 
A. Mažukna džiaugėsi matyda
mas, kad naujieji ateiviai taip 
gausiai -dalyvauja šioje garbin
goje šv. Vardo Draugijoje.

Šventė paliko gilų įspūdį vi
siems dalyviams ir davė progos 
naujoms jėgoms įsirašydinti 
nariais į Šv. Vardo Draugiją, 
įsirašė nemažai naujų narių.

Pabaigai gražų padėkos žodį 
tarė Šv. Vardo Draugijos pir- 

, mininkas Wm. Grinevičius.
Dėkojo gerbiamiesiems prele
gentams už pasakytas kalbas, 
chorui už taip gražų pasirody
mą ir visiems dalyviams už at
silankymą.

Tėvui A. Malžuknai sukalbė
jus maldą, tradicinė Šv. Vardo 
Draugijos šventė buvo baigta.

J. M.

Rostono gakrinMcM atgaivina dvieju metu berniuku Louis J3on<», 
kuris buvo nustojęs kvėpuoti dėl gerklės infekcijos.

Ir AL Bendruomeneje Nėw Yorko apygardo je ne be kliūčių

miausiu laiku. Numatoma su
organizuoti viso 22 apylinkes, o 
vietose, kur lietuvių maža, su
daryti atskiras seniūnijas.

1 urii taip
ar-

Vokietijoje. Šveicarijoje, 
‘ Kanadoje, Anglijoje. Australi

joje ir kitur Lietuviu Bendruo
menės kuriasi sparčiai ir 
sklandžiai .ir veikimas ten reiš
kiasi pažangiai. Tk JAV bend
ruomenes
sunkiai, kain ir eu. opinę 
miją... Tuo buvo nusiskųsta ir 
ALĘ Nevv Yorko apygardos 
kovo 27 pasitarime Brooklyne, 
kur dalyvavo apygardos val
dyba. su iorganizavusių apy
linkių valdybų nariai ir LOKO 
atstovas p. Bielinis.

Iš apygardos pirmininko adv. 
J. šleijeėio pranešimo paa’.l- 
kė.io, 
birželio 
padarė 
zavo 7 
zuojasi

kad nuo iM’reitų metų 
26 d. lig šiol valdyba 
17 posėdžių, suorgani- 
apylinkes. o 3 organi- 
ir pradės veikti arti-

Iš Patersono lietuviškojo gyvenimo

Sandra Raina, R. L*br Ir A. J. Bnrns nuostoMn Mtdn »’•-« nesužeisti. 
Dp“> jų automobilis Ir nuriedėjo nuo Manrhrster Hito prie Pitt-Jrirgo. 
Mergaitės K maMnos^nivo Hmesto* prie* ^atj matines kritimą. irt Šo
feri*, korio M’Hm* tuno gavę* tik prie* t diena*. pasiliko marinoje, 
bet MUko rMMuU avrikao.

— Tremtinių Draugija nuta
rė veikti, kol bus įsteigta Ame
rikos Liet. Bendruomenės sky
rius. Valdybą sudaro: St. Sta
naitis—pirm., kun. V-yt. Demi- 
kis, A. Eitmanas, A. Aidukas 
ir A. Gelažėla. Tremtinių rū
pesčių čia’veikia šeštadieninė 
mokykla, kuriai vadovauja ži
nomas pedagogas V. Cižiūnas ir 
moko dar kun. Vyt. Demikis ir 
J. Keraitis. Yra ir Vasario 16 
d. Gimnazijai remti būrelis, 
kuriuo daugiausia rūpinasi Pr. 
Vilimas. Jis net ir vieną seną 
emigrantą žydą į tą ratelį į- 
traukė, nors kai kuriuos lietu
vius inteligentus prikalbinti ne
pavyko. Nors tremtinių čia 
nedaug, bet jie aktyvūs ir žino 
savo pareigas: jau trečias me
tas iš eilės per 70*7 Lietuvos 
laisvinimui kvotos sudeda 
tremtiniai, o Paterson kvota y- 
ra didžiausia visoj Nevv Jergey.

— Gegužės 31 d. Lindbergh 
parke, N. Haledon, N. J., Pa
terson tremtiniai rengia visų 
vietos ir apylinkių lietuvių ge
gužinę - pikniką su šokiais ir 
vaišėms, grojant puikiam or
kestrui. Pikniko pelnas bus pas
kirtas Lietuvos laisvinimo ir 
senelių, ligonių bei našlaičių li
kusių Vokietijoje šalpos reika
lams. Laukiama daug svečių ir 
iš toliau.

— Velykų švenčių proga kle
bonas kun. J. Kinta ir kun. 
Vyt. Demikis savo laiškus pa
rapijiečiams taip užbaigė: ’Pa- 
simelskime ir už mūsų ken
čiančią Lietuvą, kad ji greit 
prisikeltų į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą”. Iš mūsų baž
nyčios dažnai pasigirsta pana
šūs šauksmai. Gal dėl to ir ko

lonija yra tokia jautri Lietu
vos reikalams.

— Šv. Kazimiero D-ja Lič-- 
tuvos vajui paskyrė 25 dol.. o 
narys Lydeka dar pridėjo savo 
5 dol. Piliečių klubas tam rei
kalui taip pat, paskyrė 25 dol. 
Laukiama ir kitas draugijas 
bei asmenis atsiliepiant su au
komis. Norima, kad mūsų ko
lonija viena pirmųjų išpildytų 
Lietuvos laisvinimo kvotą.

— Šv, Kazimiero D-ja vėl 
nupirko bonų už 1,500 dol. Da
bar jau beveik visi D-jos pini
gai bus laikomi Amerikos bo- 
nais. Draugija dar turi ir Lie-

tuvos Laisvės bonų. Draugijos 
pirmininkas yra J. Sprainaitiš, 
o valdyboj dar yra: Obelevi- 
čius, Adomaitis, Bušniauskas, 
Juškaitis, Yesolitis ir Yustas. 
Draugijos piknikas kirkeiio 7 
d., Lindbergh parke, N. Hale- 
don, N. J.

— Vikt. ir Jadvyga Povilo- 
niai sulaukė sūnaus, kurį pa- 
krikštino Stasio vardu. Povilo- 
niai jau augina ir dukrelę. Iki 
šiol jau gimė tremtinių šeimose 
16 kūdikių, 4 iš jų su čia gimu
siom lietuvaitėmis santuokose.

Prane’ėja' * :abrėžč, kad nors 
bendruftnenės siekiami tikslai 
svarbūs: nors ji nesi!-ošina i i >- 
kias \eikianč!as organi'acijas. 
padalinių steigimas vyksta ne
be kliūčių, ir dėl to ne .parėiai, 
nors pastangų apygardos val
dyba tam nesigaili. Tų kliūčių 
pasitaiko įvairių. P i-miau-i1, 
mūsų visuomenės didelė dalis į 
lietuviškus reikalus per maža 
kreipia dėmesio, užsidarydama 
savo asmeniniuose reikaluose. 
Nekalbant apie vertingų kultū
rinių pramogų negausų lanky
mą. net tautos švenčių minė i- 
mai lankomi ne taip, kaip gali
ma būtų laukti. Nemaža kliū
tis yra ir per ilgai užtęstas ben
druomenės nario pasų išdavi
mas, nors tie pasai paruošti 
prieš porą metų, tik veiksniai 
vis negali susitarti tarp savęs 
dėl jų platinimo.— O pasai ne
abejotinai pagyvintų ne tik 
benruomenės plėtimą, bet žy
miai padidintų ir lėšų telkimą 
lietuviškiems reikalams.

Nevv Yorko apygardoje — 
kalbėjo pranešėjas — jau labai 
pribrendęs ir kultūrinių reika
lų. ypač šivetimo, tvarkymas.. 
Būtina artimiausiu laiku su-’ 
kviesti gausesnį liet, kultūrinių 
organizacijų ir atskirų kultūri
ninkų bei pedagogų, gyvenan
čių Nevv Yorke, pasitarimą ir 
sudaryti kultrūos reikalams at
skilą organą. Susirinkimas tam 
pritarė ir pavedė apygardos 
valdybai balandžio mėn. tokį 
pasitarimą sukviesti.

Iš apylinkės atstovų praneši
mų paaiškėjo, kad kai kuriose 
apylinkėse kultūrinis darbas 
jau organizuojamas. Suvaidin
tas vienas kitas veikalas. Daro
mi žygiai įsteigti lietuvių kal
bos kursus lietuvių jaunimui, 
steigiami angių kalbos kursai 
naujai atvykusioms. Kur nėra 
ALTo skyrių, surengė nepri
klausomybės minėjimus.

Šis pirmas Nevv Yorko apy
gardos bendruomenės pasitari“ 
mas praėjo gyvai ir darniai.

Rs.

Skaitykite ir platinkite knltii- 
ros žurnalą “Aidus”

P. J. BAGDAN AVICIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clmton Avenue Brooklyn 5. N. Y.
Priėmimo valandos:

Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.
Tėl. MAIN 4-2329

Jurg. Ežer. Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Namų tel. Vlrginia 9-0476 Į

Liet. Karių Motinų Dr-ja Amsterdame
Balfo skyrius, 

atsiliepdamas į Balfo vadovy
bės prašymą prisiminti tremti
nius Velykų švenčių proga, su
ruošė rinklivą. Norint, kad au
kos pasiektų $avo tikslą dar 
prieš šventes, teko apsiriboti 
dviejų savaičių laikotarpiu. Ir 
šis kartas parodė kad amster- 
damiečiai turi gera širdį ir dos
nią ranką, nes nežiūrint nei to
kio trumpo laiko nei mažo rin
kėjų būrelio, pavyko surinkti 
$417.25. AukotojaYns pageidau
jant, dalis šios sumos, būtent 
$200.00, buvo pasiųsta tremti
niams per Tėv. .Alfonsą P. Ber
ną4 onį. liku.-i dalis per‘centrą.

A. M.

Amerikos Liet? Karių Motinų 
draugija

prieš kiek laiko suruošė gražią 
vakarienę Švėgždų namuose.

LITERATŪROS VAKARAS NEWARKE
Newarko ateitininkai, puose

lėdami mūsų literatūrą ir me
ną, Velykų pirmą dieną šv. 
Jurgio Draugijos salėje suren
gė muzikos ir literatūros va
karą.

Programai buvo kviesta iš 
Philadelphijos solistė Juzė Au- 
gaitytė, bet ji susirgus neatvy
ko. šią didžią spragą užpildė 
aktorius Vitalis Žukauskas, 
anksčiau Brooklyne ir kitur 
taip sėkmingai pravedęs dauge
lį koncertų, savo humoru gra
žiai linksminęs publiką, prieš 
metus’ išvykęs j Bloomington. 
Ind.. kur universitete dėsto lie
tuvių kalbą, šventėm jis lan
kėsi su šeima Nevv Yorke ir 
pakviestas maloniai sutiko ir 
š tam literatūros muzikos va
kare pasirodyti.

Vakarą - koncertą pradėk 
Kęstutis Kudžma, “Ateities” 
icdakci os nary*. pakviesda
mas visai programai vadovauti 
aktorių Žukauską. Tarp visų 
programos dalių "jis įpynė link
smus pasakojimus, anekdotus 
ir nuotaikingai ir gražiai links
mino publiką, naujai oagauda- 

“ mas žmonių nuotaikas. Kaip 
gražiausi jo sukurti ilgesni da- 

f

lykėliai visiems pasiliks “Ketu- 
ritį,partijų atstovai sako kal
bas” ir “Keturių didžiųjų akto
rių” imitacija.

Muzikinėje dalyje pasirodė 
pianistė Julija Ra :auskaitė-Su- 
šienė, dviem atvejais paskam
bindama Clair de Lune — Mė
nesienoje — Debussy. Toccatta 
Khachaturian, Sonetto 104 dėl 
Petrarca — Liszt ir Polonaise 
As dur — Chnnin. Visada ji 
žavi ir patraukli, su giliu įsi
jautimu. tiksliai pagaunanti ir 
lyrinius ir dramatinius kūri
nius.

Literatūrinėje daly'e Jonas 
Aistis paskaitė pavasario nuo
taikos eilėraščių. Katryna Gri
gaityje - Gr”i<l 'šiene šventėrn 
rrit»'kvtii eilėraščiu. Antanas 
Vaičiulaitis — Novelę “V viki’- 
po brolis”, Leonardas Žitkevi
čius paskaitė trijų rūšių eilė
raščius: n’imtų. humoreskų . ir 
vaikams.

Vakaras nors re im*h* nu’ ? 
didelio būrio publikos, bet pra
ėjo gražioje mintai ko e. Prie 
jo surengimo prsidėio daug 
kun. P. Totoraitis ir Zimrns 
Kungys bei kiti vietos ateiti
ninkai. A. K.

kur jie turi restoraną ir vieš
butį. Draugijos pirmininkės 0. 
Maleskienės dėka buvo labai 
gražiai papuošti stalai.' Netgi, 
dovanėlės laukė kiekvienos na
rės. Tas buvo padaryta pačios 
pirmininkės lėšomis.

Vakarienės metu buvo prisi
minta ir rimties valandėlė pa
gerbta neseniai mirusi S. Kup
čiūnienė, kuri nuo pat įsikūri
mo draugijos buvo nare ir ilga
metė iždininkė.

Šios draugijos pastangomis 
pastatytas lietuvių kapuose 
gražus žuvusiems lietuviams 
kariams pamintas, kur yra iš
kalti jų vardai. L. K. Motinos 
šv. Kalėdų proga papuošia pa
minklą gėlių vainiku, gi miru
siųjų minėjimo dieną (gegužės 
30 d.) jos organizuotai daly
vauja pamaldose ir, pagerina
mos žuvusius sūnus, padeda 
prie paminklo vainiką. Jos kas
met organizuoja kalėdinių do
vanų pasiuntimą karo tarnybo
je esantiems vyrams. Neaplen
kia mcūniškoji širdis ir trem
tyje patekusių į vargą.

Pobūvio metu peržvelgta kas 
draugijos padaryta ir“kas da
rytina ateityje. Juo smagiau, 
kad ši organizacija susilauk'a 
vis daugiau nauju narių. Dide
lis rtuor einas priklauso ener
gingai p’.rmininkei Onai Ma’es- 
kienei.

>
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DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushvvick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. K) iki 3 p.p 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

JOHN DERUHA. F. II
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, viduriu ir kitų ligų gydytojas.

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

128 E. 86th STREET NEVV YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES .

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai | 
ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

69-38 Myrtle Avė. 185-24 Ilorace Harding Blvd
Glendnle, N. V.

•
Fre*h Meadows, Flushing 

219-17 Ja.-naica Avenue
136-59 Roosevelt Avenue Queens Village, N. Y.

Flushing. N. Y. . 176 Rockaway Avenue
63-38 Forest Avenue Valley Stream, N. Y.

Ridgewood. N. Y. 4380 White Plains Road
Bronx, N. Y.

60-04 VVoodside Avenue 19 West Post Road
VVoodside, N. Y. White Plains, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLF. AVĖ. GLENDALE 27. N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & CRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA. KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai i” su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
importuoti konjakai - Užkandžiai - Telrvbija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampas l nion Avė. BROOKLYN, N Y
SCHOI.ES BAKING Ine.

V. Lukas — Vedėtas
532 Grand St., Brooklrn. N. V.

Tel. EVergreen 4-8802
Lietuviška duono - eeria’ivia 

duona. Mes kepamo duona*- nv- 
ragus ir fiyragaičius pagal vi«ų 
skoni. Tortai, v.mtingai pyrago* 
vestuvėms. krikštvn r.i« ir 
Tokioms iškilmingom* progom* 
l’žsakymai išp* įdomi koge-iau-

ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

T.'l APphgate 7-7(«;.

4 
< v.

Ine

BARAS. SALE susirinkimams, 
vestuvėms etc.

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties 

Peledy“ orkestrui
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y.

Tel. EV 2-9586 <Prie Forest Avė. stoties'. Ridgcwo<>d

SCHOI.ES


s
s*

■v.

Įsa *L. taMia u i, &i cx*ti«i«*iB<; 3?

SPORTAS
SPORTAS PASAULYJE

Norvegas Sverre Strandlj viešėda
mas Argentinoje pasiekė naują pa
saulini rekordą kūjo sviedime pa
siekdamas 61.38 m. distanciją. Tuo 

' jo paties rekordas pagerintas 13 
cm. •

Dr. D. Freeman septiną kartą A- 
merikoa badmintono pirmenybėse 
laimėjo pirmą vietą, šį kartą jis fi
nale nugalėjo J. Alston per 2 setus.

Paryžiaus R. klubo plaukikų ko
manda pasiekė naują pasaulinį re
kordą 4:100 m. distancijos estafete 
nuplaukdami per 432.5 minė Tuo 
senasis rekordas pagerintas 0.7 sek. 
Reikia pažymėti, kad rekordus pa
siektas 25 m. ilgio baseine.

2 nauji pasauliniai rekordai bu\<> 
pasiekti NCAA plaukimo Varžybose 
Colųmbus,- Ohio. Tačiau klausimas 
ar jie oficialiai bus pripažinti, Qhiu 
State U. komanda 3:100 m estafete 
nuplaukė per 2:45.3 min., tuo page
rindami rekordą 1.8 sek. Vienas iš 
plaukikų Yoshi Oyakaua 100 m. nu
plaukė per 56.1 sek. Tai reiškia 0.5 
sek. pagerinimą.

Tenley Albright laimėjo moterų 
grupės dailaus čiuožimo pirmenybė
se pirmą vietą, tuo tapdama Ame
rikos meistere. Davė Jenkins tose 
pačiose varžybose laimėjo vyrų gru
pės nugalėtojo vardą.

Harmarville Hurricanes. vienas iš 
geriausių futbolo klubų Amerikoje 
laimėjo rytinės srities National 
Challenge Cup finalines rungtynes 
nugalėdami NY American* 2:1 ir 
1:0. Pastebėtina, kad minėtas klu
bas ir pernai laimėjo tą taurę.

Paskutinėse rugby sezono rungty
nėse Valijos rinktinė, nuvykusi į 
Paryžių ir ten susitikusi su Praneū- 
aijos rinktine, šeimininkus nugalėjo 
6:3. Rungtynes stebėjo 40.000 žiūro
vų.

Tradicija pavirtusios krepšinio 
rungtynės tarp rytų ir vakarų A- 
merikps mėgėjų rinktinių šiais me
tais baigėsi rytiečių laimėjimu 72:- 
54.

Vic Seixas laimėjo Evergladcs te
niso turnyrą finale per 3 tatus nu
galėjęs A- Larsen. Moterų grtųM’je 
D. Hart nugalėjo meksikiete M. Ra- 
miyez per 3 setus ir tuo pačiu lai
mėjo turnyrą Cannes, Prancūzijoje, 
itnale nugalėdamas S. Davidson iš 
Švedijos per 3 setus. Vokietaitė Lx>t- 
te Zehden laimėje moterų grupes, 
pirmenybes, nugalėjusi angie J. 
Curry per 3 setus.

talas Aldo Grosso laimėjo ^iro 
Della Campania, vienas iš žymiausių 
dviračių lenktynių Italijoje. šiais 
metais 21 kartą šios lenktynės bu
vo pravestos.

Anglija nugalėjo Škotiją 26:8 
tarpvalstybinėse rugby rungtynėse. 
Tuo būdu Anglijos rinktinė laimėjo

Britų Unijos pirmenybes ir tuo pa
čiu jiems atiteko Calcutta taurė.

Jau paaiškėjo Anglijos ftubolo po- 
kalo dalyviai: Blackpool ir Bolton, 
kuri pokalą laimėjo jau 3 kartus. 
Blackpool yra laidžiusi finale, bet 
laimėjimo dar nepasiekė. Rungtynes, 
kurias skaitomos vienu iš svarbiau
sių sporto reikimų Anglijų,e, įvyks 
gegužės 2 d. Wembley stadione.

Cambridge universitete irk avimo 
rinktinė visam pasaulyje pagarsėju
siose tradicinėse varžybose su O.x- 
ford universitetu laimėjo 99-tas var
žybas. Cambridge laimėjo varžybas 
54 kartus, vieną kartą varžybos bai-. 
gėsi lygiomis, kitus kartu laimėtoju 
tapo Oxford. Cambridge rinktinėje 
šiais metais daly v a\ o ii v.enas 
merik ietis.

Vengras Ferenc Stdo laimėjo 
saulines stalo teniso varžybas.

Help wanteį Female
DARBININKES 

įgudusio* dirbti kajintn presu. Gami
nami raukinųkai. Pastovus darbas, 
•eras atlyginimą*. Puiki proga paki
limui. Malonios darbo talygos.

Kreiptte:
SALRO MFG. CORP.

331 Melrese St., Brooklyn, N. Y. 
TeL HY 7-2538

PATARNAUTOJA - SKAHUUOTOJA

FI8HL*8 CONTECTIONERY

■w

a-

pa- 
______ _____ ___ _ . —___ ku
rios buvo pravestos. Bukai ešte. Sido 
finale nugalėtų čekoslovaką Andre- 
adis per 3 setus. Rumunė A. Rosea- 
nu laimėjo moterų grujH-s varžybas 
nugalėjusi G. Farka* iš Vengrijos 
per 4 setua UP agentūra* praneši
mas. paremtas radijo pranešimais iš 
Rumunijos, nieko nesako apie SSSR 
dalyvavimą varžybose, domu, kaip 
tose varžybose laikėsi (jei iš viso jos 
dalyvavo) Rusijos meisteris lietuvis 
Ą. Saunoris._______________ 4 . P- V.

SIUVĖJOS 
mokančio* double needle (stitektag on 

tcup*>, o taip pat single needle stovė
jo*. Pastovu* darbas prie Stanikų 
(brassier*). Geras atlyginimas, 
trio* paldtano sąlygos. Kreiptis: 
BRASSffite: CONTRACT1NG

1853 Cropsey Ave„ Brooklyn
' "įfet lŠ 2-3587

Fui

CO.

SUKNELIŲ SIUVĖJOS
Patyrusios prie išeiginių suknelių 

(Street dresses) — $$14.75 — $23.75. 
Dirbame 5$ savaites i metas. Moka
me aukštesnius atlyginimus. Galima 
uždirbti $168 j sąvaitę.

AUBURN DRESS CO. V 
1« W. MSt, N.Y.C. 

TeL CH 3-7751

SIUVĖJOS

$|4-$1< Bu®. Pastovus dar-

IRSNEFROCKS

SIUVĖJOS 
Daite* daltari* (reetiaa werk). Siuva-

ba*, geras atlyginimas. Kreiptis:
RAINWEAR MFG. CO^

257 We*t 38 8$. N.y.<X

PARDUODAMI LOTAI
labai gražioje vietoje: prie upės, 

gelžkelio bei plento; už labai žemą 
kainą. Kreiptis:

MRS. M. TUMASONIS
24^4 Ten Eyek St. BTdyp. N. Y.

PARDUODAMA \vniiams- 
burgh krautuvė (grosemė ir 
delikatesinė). Krautuves užpa
kalyje 4 dideli kambariai su 
karštu vandeniu ir garu 
(steam).

Kreiptis teL EV 7-7252

REIKALINGAS
N AMT,’ DARBININKAS—VIR&JAS

Savas kambarys. Privalus mažas 
namas. Ten pat gali nakvoti.

Kreiptis: VI 7-1829!
Mrs. Wm« Gertanan Richmond Hill

Skaitykite ir platiakite 
“Darbiniaką” *

55 Wmt 17* 3t. N.Y.C.

SIUVĖJOS
patyrusio* prie viengubo* siūlė* Sta
ger mašinų. Taip pat reikalingo* 
Mind-stitėb operatorės. Pastovu* dar-

angliškai, rusiškai ir lenkiškai).
Kreiptis:

H. and R. Co.
1333 Southern Btvd., Bronx, N. Y. 

(Freeman Str. stotis)
TeL LU 9-5842

SIUVĖJOS
PatyntsMa Darbas daUnda (seetion 
w*ck). Siuvami vaikų drabužiai. Dir
bama ištikus metas. Geras atlygini
mas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
LOUIS S. WEINER 

1363 Myrtle Aveu, BreoUyn, N. Y. 
(1 flight up)

Help Vanted^Male

for
AUTO ASSEMBLY

WORK
WEI4>ERS 

METAL FINI8HERS

MILLWRIGHT VELDERS 
ELECTRICIANS

Westahe«tar

iv-=y

Genuty

YONKERS—HOMEFIELD '■ 
3-bedroom ranch, 2-car attached ga- 
rage; full cellar; country setting; 4 
blocks Irom Saw Mill River Parkvvay 
A N Y Central Station. $24,500. Oor- 
ner Odeli Avenue, 180 Westminster 
Drive. YO 9-2856.

FARMS

HMATAI
Veda K. MERKIS

pir
tie--:

t'hieagos miesto pirmenybėse 
niaujančių padėtis nepasikeitė. 
Turiansky ir Tautvaiša laimėjo po 
pilną tašką. Pirmasis iš Jakšto, o 
Tautvaiša iš Grombacherio. Be to, 
Zujus įveikė Mengelį, Alb. Sandrin — 
Noriną ir Cehen — Ang. Sandrimi,

Pirmenybių stovis po 8 ratų: Tu- 
riansky 7l;>. Tautvaiša 7. Cohen 
51.,(D, Zujus ir Alb. Sandrin įw 5. 
Grombacher 4, Norin 3t-_>> Jakštas 
3, kL mažiau.

Čia dera pabrėžti Aleks. Zujaus 
gerą stovį, kai matome ji g t ta 
Tautvaišos, kopiantį į (įUicag.is stip
riųjų eiles. Zujus iki šiol įveik* V. 
Tums, Mengelį, Jakštą. Angelo San
drin ir Czerneckį.

Perkūne komanda, Ch i vagos ko
mandinėse pirmenybėse, pralaimėjo 
užsilikusias pirmojo rato rungtynes 
su Austįn klubu 21/j—312 Perkū- 
niečiai šiuokart neturėjo pilno sąs
tato. Tbškua pelnė tik pirmosios 
trys lentos: Zujus i/,, Estka 1. Šal
kauskas 1.

Maateealte mieste p-bėse Ignas 
Žalys ėjo 4 ratus pirmuoju, turėda
mas 4-0 taškų, tačiau toliau prarado 
2 taškus: prieš Kemper ir pernykštį 
meisterį WiUiams. Po 8 ratų skel
biama tokia padėtis: M. Cohen ir A.' 
ReiUer po 612, L. Joynęr 5(2), Ig-Į 
nas Žalys, E. Davis ir Novitsky po' 
5.

Lietuviai ląimėje pirmą vietą 
Montrealio B komandų pirmenybėse, 
šurįnkę 1312—6i2 taškų. Antroj 
vietoj liko Montreal Chess Club su 
12-8.

Lietuvių komandą sudarė: A. My- 
lė, A. Puzarauskas, V. Sirvydas ir 
J. Zmuidzinas. Puzarauskas surinko 
daugiausia taškų, būtent 6-0.

Be lietuvių ir Montreal CC dar da
lyvavo: Maple Leaft. Canadians. 
Dominion Bridgc ir McGill Universi-

Vytautas Sirvydą*, Mdntreal Prc- 
mier Rescrves p-bių pirmame rate, 
laimėjo prieš P. Fullum.

J. Stonkus, laimėjęs antrą vietą 
1952 Montreal Premier Reserves p- 
bėse, išsikėlė iš Montrealio j Lestock. 
Sask.

P. Menčiunska* iš Anglijos lošia 
4 partijų koresp. matčą su Ignu Ža
liu (Kanada).

Latvis A. Lydums Australijos jau
nių pirmenybėse užėmė 3-čią vietą 
su 814 taškų. Viso 12 dalyvių. Lai
mėjo M. D. Broun 10-1.

Mar Del Plata turnyro padėtis po 
17 ratų (beliko 2>: Gligoric 15. Naj- 
dorf 13, Bolbochan ir Trifunovic po 
12. Cuellar 11, Eliskases 101.4, Lete- 
lier ir Pilnik po 10. Amerikietis 
Steiner su ispanu Medina turi po 
7.

Help Wante<l Malė

TUOJAU REIKALINGI 
PLANER OPERATORE 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS 
MILUNG MACHINE OPERATORS 

TURRET LATHE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plokščių gamybos.

FEAME CUTTING MACHINE OPERATORS 
mokanti blueprint.

TAIP PAT WELDER8—PAGALBININKAI 
Kretotfa pa$ jmoa&t superintendentą

1MPROVED MACHINERY UX 
150 BURKE STK, 

Nashna, New THmpMfii. NW. 4370

3

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti Stager mašinomis. Siu
vamos suknelės, — $6.75 — $8.75 line. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis:
SAPPHIRE DRESS CO.

FABRIKO DARBININKES 
darbui kojiniu presu ir surįnkinėji- 
mui. Pastovus darbas. Dažni atlygini
mų pakėlimą!. Maloni dąrbo atmos
fera. Teirautis pas: MR. MICOL, 

CA 6-3376
Springfield Electrical Specialties, Ine. 

126 Wre*ter St, N.Y.C. (1 aukštas)

JIG & 7KTURE 
BLTLDERS 

PROCESS ENGINEEBS 
TIME KEEPERS 
CLERK-TYPISTS

Rotating Two-Shtft Operations 
High Starting Rates 

Cost-of-living Allowances 
Other Benefits

Proof of Birth Reęuired 
Apply

LJNDEN PLANT 
MONDAY THRU SATURDAY

KAKLARAIŠČIU ISSIUVINETOJOS
Darbas prie gero* rūšie* vyrų kaklo 
apdaro. (Patyrimas būtinas). Nuola
tinis gabalų kirtis, 5 dieno*. Maloni 184 W. 27th SL, N. Y. C. (10 aukštas) 
aplinka. Kreiptis:

BROOKS BROTHERS 
19 E. 44th St., N.Y.C.

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
darbui prie vidutinė* kaine* išeiginių 
(party) suknelių- Pastovu* darbas, 
gera* atlyginimas. Unijinėdirbtavė.

Kreiptis:
JCSTEL - MARIS

133 W. 31 SL, N.Y.C. (H aukštas) 
TeL CH 3-5888

PRO8YTOJA
Patyrimas būtinas. Ranka ir mašina 
Pastovus darbus, geras atlyginimas. 
Malonina darbe sąlygos. Kreiptis:

P. M. CLEANERS 
75 Orlental Btvd., Brooklyn 

Tef. DE 3-1588

SIUVĖJOS
gorsetų, Stanikų (brassiere). Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

MERZON
666—5th Avė., N.Y.C. Tel. EL 5-9043

MOTORS CORP
UNDEN, N. J.

Mass&chusetts
LARGE operating poultry farm on 
famous Mohavvk Trail, vicinity popu- 
lar ski area; over 200 aeres, 20 til- 
lable, 3-story modern breller hateh- 
ery, 2-story broiler house, 2-story 
grain and eąuipment building, other 
buildings; annual sales 300.000 baby 
chicks; raiše 40,000 ckicken* as meat 
hirds, all marketed in Utis ąrea; 
completely eųuipped, Pontiac station 
wagon, farm truck; New England 
type farmhou«e (modernized); 8
roomą, 2 bąth*. automatic heating 
system; satisfactory profits, būt own- 
er 65 mušt retire; prjęe $29.500 for 
quick sale. DEERFIELD VALLEY 
POULTRY FARM, INC., Shelburne 
Falls, Mass. Phone 2012.

DI8PLAY

Į»

*>

MERGINOS - MOTERYS 
pakavimu darbut Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Puikios darbo sąly
gos. Kreiptis:

LONG ISLAND BAKING CO. 
63-08 — 69th Place

Middle Village, Leng Itiand

matinėmis, Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Maloni** 
darbo sąlygea. Kreiptis:

J»AUL DRAGO
387 W. 36th St., N.Y.C.

SIUVĖJOS 
įgudusios prie Singer mašinų. Siuva
mi sijonai. Taip pat btind-atiteb ir 
sagų bei kilpų mašinų operatorės. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis:
RACHMIN SPORTSVVEAR

124 E. Broaduay, N.Y.C. (3 aukštas)

BRIDLE OR SADDLEMAKER 
Good Pay — Steady Job. 

Tel.: FL 4-3874
ACARO & DAN’S SADDLERY 

335 Hempetead Avė. Elmont, L. L 
End of Independ. Subway E or F

train. Hempstead Turnpike Bus to 
Door.

S C H M I D TS FARM
Fort Hill Road, Scarsdale, N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

quets — Parties. Reasonable 
rates. Accommodates 600 poople.

Phone Scarsdale 8-1384
OPEN EVĘRY DAY

With 
road 
West

SIUVEJOS
patyrusio* — darbas dalimi* (section) 
arba vienetais (pieee werk). Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Siuvama 
bliuzės ir sijonai. Kreiptis:

A. aod B. SPORTSVVEAR
2384 — 86 SU Brooklyn, N. Y.

Tel. Coney Island 6-6784

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. Pastovus 

darbas, geras atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

MAY MFG. CO.
32-38 — 62nd St ' VVoodside, L. L

SIUVĖJOS 
patyrusios apykaklių įstatytojo*. Taip 
pat siuvėjos vienguba siūle Stager 
mašinomis. Siuvama moterų suknelės. 
Pastovus darbas, aukščiausi atlygini
mai. Kreiptis:

BARBARA — LIN
541 Broadway, N.Y.C. (5 aukštas) 

Tel. BE 3-6844

M E N
late model tractors for over the 
work with large East & 
Freight Carrier.

Pbone Market 2-0165
Newark, N. J.

Mid NEW YORK

SUKNELIŲ SIUVĖJOS
■ Įgudusio* siūti geros kokybė* sportini 

apdarą. Geras darbas. Puikios darbo 
sąlygos. Aukštas atlyginimas.

Kreiptis:
LORRAINE DRESS CO.

119 W. 23 SL, N.Y.C. Rm- 995

SIUVĖJOS 
įgudusios prie populiarios kainos si
jonų. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Puiki galimybė pakilimui. Ma
lonios darbo sąlygos. Kreiptis: 

RUDLEY SPORTSWEAR 
32 W. IStii St. New York City 

(10 aukštas)

RIŠYKLOJE SUDESTYTOJOS (Col- 
lators). Patyrę sudėstyti nuorašus 
(earbon), susegti ir mokančio* visus 
kitus darbus. Gera proga guvioms 
merginoms. Pastovus darbas. Atosto
gos, apmokami šventadieniai, poilsio 
laikas. Kreiptis:

MAR-DEN BINDERY
137 W’. 37 SU, N.Y.C. Tel. CH 3-4180

KNYGRIŠYS
Įgudęs daryti aukso įspaudas (stam- 
ping). Gera proga kilti naujoj kom
panijoj. Kreiptis:

SALES PORTFOLIOS, INC.
147 W. 54 Str., 4th floor

Tel. CI 7-0666

Tel. EVergreen 7-4335
S

Stephen Aromiskis^
(Armakauskas)

Graborius-Bateamuotojas Į
Moderniška Koplyčia 5 

423 Metropolitan Avė. į 
Brooklyn, N. Y.

SIUVĖJOS
patyrusios. Pastovus darbas, ge- 
atlyginimas. Kreiptis:

U-GLOW SPORTStVEAR 
264 VV. 35 St., N.Y.C.

PATYRUSI MOTERIS AR 
MERGINA

siūti draperijom* ir apvalkalams (*lip 
covers). Taip pat atsakinėti telefonu. 
Tas pat* asmuo turi tai atlikti. Geras 
atlyginimas. Malonios darbo sąlygos.

TeL Scarsdale 3-0110

Tik 
ras

JAUNOS MOTERYS 
pakavimui skalbykloje. Patyrusio* ir 
nepatyrusios. Pastovus darbas. Apmo
kamos atostoge* ir šventė* bei kiti 
priedai. Geros darbo sąlygos. $45 — 
vėliau pakeliama. Kreiptis: 

VICTORIA LAUNDRY 
Tel. Tuchahoe 3-5535

DARBININKES 
patyrusios prie Stager mašinų. Gami
nami megztukai. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Malonios darbo są
lygos. Kreiptis:

CASHMERE KNTTTERS
741 Flushing Ave^ Brooklyn, N. Y.

FINGERWAVER - MANICURIST 
mokanti visus darbus. Darbui ketvir
tadieni, penktadieni ir šeštadienį- Pa
stovus darbas, geras atlyginimas. Ma
loni darbo atmosfera. Kreiptis: 

CHARM BEAUTY SALON 
2838 Wedd Avė., Brons, N. Y. 

Tel. KI 6-9664

SIUVĖJOS
įgudusio* siūti suknele*. Pastovus dar-

geras atlyginimas. Malonios dar
bo sąlygos. Kreiptis:

J. C. DRESSES
347 W. 36 SL, N.Y.C.

SIUVĖJOS 
pety ru*ie* prie Stager mašinų. Miava- 
<"a matracų užvalkalai su užrišimu. 
Pastovu* darbas, geras atlyginimas.
Malanioe dariM sąlyga*. Kreiptis:

Natfaaal Box Spring Corp.
3-8 Hudson St., Yonkrr*. N. Y.

SIUVĖJOS
įgudusios siūti Singer mašinomis. Siu
vamo* suknelės. Taip pat reikalingos 
iškarpinėtojos (pinker) ir stovėjęs 
ranka. Pastovus darbas, gera* atlygi
nimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
JILL DRESS CO

691 E. 223rd Str„ Bro 
Tel. TU 2-1919

SIUVĖJOS 
mokančios siūti Singer mašinomis. 
Siuvama geresnės rūšie* suknelės. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. Kreipti*: 

BABBY DRESS
151 Atlantic Avė., Brooklyn, N. Y.

DARBININKAS PRIE DELIKATEST 
Patyręs, švarus darbininkas prie dar
žovių patiekalų (salads) ete. Reika
lingos rekomendacijos. Daliniam ar 
pilnam laikui — pastovus darbas. 
Kreiptis nuo 12 vai. Telef. NE 8-1877.

SKANDI A DEUCATESSEN
244 Flatbush Avė., Brooklyn

)•»•*•( M»« • IHHNNHIt

ŠUKUOTOJA-HAIRDRESSER 
mokanti visus grožio priežiūros dar
bus. Pastovus darbas (5 dienos), ge
ras atlyginimas. Maloni darbo atmo
sfera. Kreiptis: 
CHARLAN BEAUTY SALON 
2153 Knapp St, Brooklyn, N. Y.

Tel. SH 3-3834

PROSYTOJOS RANKA
Turi boti patyrusio*. Pastovu* darbas,
5 dienos j savaitę. Geras atlyginimas.

Kreiptis:
ROCKET CLEANERS

3179 White Plains R<L, Bronx, N. Y.

SIUVĖJOS RANKA
Patyrusios ir greitai dirbančios.

Uos prosytojos.
Tel OR 9-4640

Skambinti tarp 8 ir 11 vai. prieš 
pietus.

MOTĖMS

šie* gaminti moterų diržu*. Pastovus 
durtas, geras atlygtatmas.

Kreiptis:
CHIC BELT CO.

68$ Br«adway, N.Y.C’.

DARBININKES 
patyrusios apsiuvinėti hervletėles 

(napidns). iš keturių šonų ir grašiai

geras atlyginimas. Kreiptis: 
Tel. RE 2-8788

BEAUTICIAN 
darbui ištisą savaitę arta savaitga
liai*. Pastovu* darbas, geras atlygfrd- 
ma*. MSfoaiee darbe sąlygas.

Kretotis:
HELENOS BEAUTY SALON

835 Sutter Ayaų Braeklyu
TeL Dičkėm 2-8388

DARBININKAS PRIE SODOS 
dirbti prie išvežiosimo Brooklyne. 
Nauja jmonė, puiki proga pakilimui. 
Kreiptis nuo 8 ligi 18 vai. ryto.

666 — 861 h St., Brooklyn 
Tel. SH 5-1508

Tel. STagg 2-5843

Matthew P. Bailus 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Baltas — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėja* 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

N O T ARY PUBLIC

SIUVĖJOS 
patyrusios prie Singer 'mašinų. Siuva
mi vaikų drabužiai. Dirbama ištisus 
metus be pertraukom. Puiku* atlygi
nimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
5922 — 29th Avė. Brooklyn, N. Y. 

Tel. BE 2-3575

HELP W. MALE-FEMALE

SUPERINTENDENT
Couple for 2 SmalI Houses on 2nd 
Avenue near 58th St., New York Ci
ty. For details call:

Plasa 3-9688

Fingerwaver - Maaicurist 
mokantis visus darbus. Pastovus dar
bas, $58—$88. Malonios darbo sąly
gos. Kreiptis:

JIMMY’S BEAUTY SALON
222 E. 178 8U Brenx, N. Y.

TeL JE 6-3788

EMPL. AGENCY

CITY & COUNTRY
HOME SERVICE

767 Lexington Avė. (60 St.) 
TE 2-9248

Exccl!ent positions availabfe in 
ail branches of the domestic 
field. We specialize in placing 
the right person in the right 
position.

MARY’S EMPLOYMENT 
AGENCY

1387 Atlantic Ave^ R*klyn 
Cooks; geni houseworkers — 
withAwlthout cooking; coupies: 
buŲens; vvaitremes; Ist rate 
jobs in best houses avaiiahle.

SlTUATtONM WANTED 
COOKS-MAIDS-VVAITRESSES 
Invcst. hourly part-full time, 

sleop in-out.

19

SHEET METAL HORKER
WANTED AT ONCE

JAEGER FRANZMA.N, 
Alexander Str., Yonkers, N. Y.

Tel. YOnker* 5-5454

Real Estate

16*

6 ŠEIMŲ NAMAS
Visi butai po 4 kambarius ir vonią. 
Vienu butu galima naudotis ir gauti 
geras pajamas. Gerai pastatytas na
mas gražioj rezidencinėj sekcijoj. Arti 
mokyklos, bažnyčia, krautuvės ir su
sisiekimas. Ateičiai daug malonumo. 
Geras pirkinys už prieinamą kainą.

Kreiptis j savininką telef.:
Applegate 7-7083

SOUTH YONKERS
Gerai pastatytas, su insuliacija, prieš
kariniu stucco, namas. 8 kambariai ir 
foyer bei tinklinis priestatas. Dvi pil
nos virtuvės, dušas, cino bei vario ap- 
taisymas, dvi vonios, tinklinės ir kito
kios durys. Galima išnuomuoti už ga, 
ra kainą vieną butą. Netoli pirkimo 
bei susisiekimo centrai. Tikrai puiku* 
pirkinys, — ir tik už $13.500.00. Kreip
kis | savininką pamatyt bei Jvertiriti

Yo«kers 3-8500

WESTCHEMTER HfLLM

SHALINS
(Shaknskas)

FUNERAL HOME
• AIR CONDITIONED
84-02 Jamaiea Avė.

(at Forest Parkway Station)
Woodhavęa, N, Y. ’

Suteikiam garbingus laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
F. W. Shalins ir J. B. Shnlins 

Tel. VIrginia 7-4488

EVergreen 84)770

Joseph Garaava

231 Bedfonl Avomje 
BroaMyn, N, Y.

vienas NmnataM I

Su S«nMUv 
apsnuMa

Choice of Severai Modeis 
stone front, center hall, flreplace, 
largo room, 2 complete baths in 4- 

bedroom house 
VINCENT S. GARAMBONK

karatai MMatavh 
vetimas ir vtenM Hm«8ta8« I 
bet kurias vietos kapine*. Junti 
kainuotų $435 taktas taktatųvta

YO. 5-1119

$4 FT. RUNABOUY .

BOATS FOR
rama j«mm gan
ANTANAS H)tJUUS
LAIDOTUVR’ KOPLYČIA

HAULED; Aukime $458.
For detali rali Gedncy 6-5882

i

I I
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St Baranauskas, choras ir stygų orkestras didžiajam koncerte

Namų kontroles pakeitimai. Kiek nuomų galima kelti?

kaus, nepalankiausiose aplin
kybėse atlikto darbo vaisius. 
Šiandien ypatingai reikia įver
tinti noras tų žmonių, kurie,

Numatytas balandžio gale 
ruošti metinis Aitvarų koncer
tas atidedamas j š. m. rudenį.

Nutarta surengti gegužės 
23 d. balių su užkandžiais, gė
rimais, muzika ir šokiais, pa
rapijos salėje.

buvo sunkiai susirgusi. Pagul
dyta į šv. Vincento ligoninę ir 
padaryta operacija. Sveikata 
gerėja. Tikisi pasveikti.

Metiniai atlaidai
Apreiškimo parapijoje- pra

sidės ateinantį sekmadienį, ba
landžio 19 d., 11 vai. mišio-

Šeštadienį Lietuvių Politinių 
Studijų Klube Pabaltijo Lais
vės Rūmuose kalbėjo tema 
“Lietuva ir federalizmas.”

V. J. Atsimainymo parapijoj
misijos lietuvių kalba prasi

dėjo praėjusį sekmadienį. An
glų kalba idės ateinančio

ėnio vakare. Misijas 
veda pasijdnlstas Tėv. Geral- 
das.

Sekmadienį, pirmadienį ir 
antradienį 7:30 vai. vak. bus 
iškilmingi mišparai ir pamoks
lai.
' Pirmadienį ir antradienį 6 
vai ryte pirtnos mišios ir iš
statymas švenč. Sakramento.

Kviečiame visus parapijie- 
- čius uoliai lankyti ir pagarbinti 

Kristų švenč. Sakramente bei 
pasinaudoti Banžyčios teikia
momis malonėmis.

Maspetho L. Vyčių
pavasariniai šokiai rengiami 

balandžio 17 d. Arion Temple 
Ballroom, 11-25 Arion Place, 
Brooklyne. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Kun. Dr. J. Matusas,
žinomas Lietuvos istorikas, 

ilgesnį laiką gyvenęs Chicago
je, dabar apsigyveno New 
Yorke ir eina vikaro pareigas 
vienoje airių parapijoje.

T

Balandžio 1 d. pradėjo ga
lioti New Yorko valstybėje 
dvejiems metams pratęsta nuo
mų kontrolė su kai kuriais pa
keitimais.

1. Nuo šių metų gegužės 1 
d. namų savininkai turės teisę 
pakelti 15% nuomos tiems bu
tams, kurių nuomos nebuvo 
keltos nuo 1943 m. kovo 1 d. 
Jeigu kambariai nebuvo iš
nuomoti 1943 m. kovo 1 d„ 
bet buvo vėliau išnuomoti, ta
čiau ne vėliau kaip 1947 m. lie
pos 1 d. ir nuo to laiko pagrin
dinė nuoma nebuvo kelta —ge
gužės 1 d. gajjės būt pake’ta 
15%. Gyventojams tų kamba
rių, kurie pirmą kartą po nuo
mų užšaldymo buvo išnuomo— 

* ti po 1947 m. liepos 1 d., nuo- 
msl negalės būt pakelta,-gegu
žės 1 d. taisykle. Pakėlimui 
nuomos už padarytus pagerini
mus, kaip naujus pečius, nau
jus šaldytuvus ar televizijos 
anteną nebus laikomi pagrin- 
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jos šv. Vardo d-jos nariai bal. 12 
8 vai. ėjo bendrai prie šv. Ko
munijos. Šv. mišias laikė kun. 
Vikt. Dabušis ir pasakė pa
mokslą. Po mišių' šv. Vardo 
dr-jos nariai parapijos salėje 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą, kuriam vadovavo pirm. 
V. žemantauskas. Apie Kris
taus mirtį, prisikėlimą kalbėjo 
kun. Vyt. Pikturna.

Susirinkimui buvo pranešta, 
kad Angelų Karalienės parap. 

- balius - piknikas bus liepos 12 
d. čekų parke, Woodside, L. I., 
N. Y. ir pakviesta šv. Vardo 
dr-jos vyrai prie to pikniko 

ruoštiis. S. K. Lukas

Dainos - muzikos - literatūros 
vakaras

lituanistikai Apreiškimo pa- 
rap. mokykloje išlaikyti ruo
šiamas ateinantį sekmadienį 
Angelų Karalienės parap. sa
lėje.

Liet. Kat. Federacijos New 
Ycrko apskrities susirinkimas 
bus balandžio 24 d. 8 vai. vak. 
Aipreiškimo par. salėje, Brook- 
lyne. Visos lietuvių katalikiš
kos draugijos kviečiamos šia
me susirinkime per savo atsto
vus dalyvauti. Ir ne atstovai 
kviečiami atvykti susirinki
mam Valdyba 

dinės nuomos pakėlimu. Bet 
pakeltos nuomos laisvu susita
rimu ir pasirašymu dvejų metų 
terminui sutarties (lease), bus 
laikoma, kad pagrindinė nuo
ma jau buvo pakelta. Tik jei
gu, buvo jjiažiau pakelta negu 

tai -pasirašytam'terminui 
pasibaigus galės būt pakelta li
kusi dalis pasiekimui 15%, ar
ba pasirašant kitų dviejų metų 
terminui sutartį galės būt pa
keliama 15%.

2. Vienos ir dviejų šeimų na
mai, kai iš jų gyventojai išsi-, 
kraustys, po šio mėn. 1 d. - 
išeis iš kontrolės. Nauji šių na
mų gyventojai neturės kontro
lės protekcijos. Naujiems gy
ventojams nuoma bus tokia, 
kokią namo savininkas nusta
tys ir galės gauti.

3. Tie kambariai, kuriuose 
gyveno namo savininkas vienus 
metus laiko, taipgi bus išleisti 
iš kontrolės. Bet jeigu namo

Aitvarų kvartetas,
vadovaujamas Alg. Kača- 

nausko, gegužės 9 d. koncer
tuos Hamilton, Ont., vietinio 
Tautos Fondo skyriaus jo dvie
jų metų sukakčiai atžymėti 
rengiamam vakare. Tai bus 
pirmoji Aitvarų išvyka į Kana-

Vincė Jonuškaitė, 
operos solistė, balandžio 25 

d .išvyksta į Chicagą, kur dai
nuos Dantų Gydytojų Sąjungos 
koncerte.

Kan. Mykolas Vaitkus sr 
vaitgaliui buvo atvykęs J 
New Yorką ir dalyvavo “Ai -a 
dų” literatūros vakare. Jr O 

parašė pluoštą savo atsimini n 
mų apie Tumą Važgantą p 
Atsminimus greit pradėsime įgj 
spausdinti “Darbininke”, tur I 
paminėdami Vaižganto 2C ■ 
metų mirties sukaktį.

Kun. I>r. J. VAIŠNORA, MIC. 
balandžio 12 d. i$ Romos atvyko j | 
New Yorką ir lankėsi “Darbinin
ke”.

savininkas iškraustė gyventoją 
teismo keliu, reikalaudamas 
kambarių savo šeimai, tai^ to
kie kambariai išeis iš kontrolės 
tik po dvejų metų juose savi
ninkui išgyvenus.

4. Jeigu, namų užlaikymo iš
laidas apmokėjus, nelieka na
mo savininkui 6% . pelno nuo 
miesto įkainotos taksų tiks
lams namo vertės, tuomet nuo
ma galės būt pakelta, bet ne 
daugiau kaip 15% vienų metų 
bėgyje, šiuo atveju reikalinga 
užpildyti tam tikros blankos ir 
pasiųsti nuomų kontrolės ofi- 
san, kuris, reikalą išsprendęs, • 
•praneš namo savininkui ir nuo
mininkui - nuo kada ir kiek 
didesnė nuoma galės būt ima
ma, arba aplikacija atmesta. 
Tik tais atsitikimais, kur namo 
išlaidos yra didesnės negu įei- 
gos, nuoma galės būt pakelta 
tiek, kiek bus reikalinga įeigas 
sulyginti su išlaidomis, nepai
sant kokį nuošimtį toksai pa
kėlimas sudarytų.

5. Iki šiol namo savininkas 
gale'o reikalauti savo name

-kambarių tik savo šeimos na
riams ,sūnui, dukteriai, tėvui 
ar motinai,, bet ne savininko 
žmonos tėvams. Dabar galės 
gauti leidimą iškraustyti gy
ventojus ir dėl to, kad kamba
rių reikia žmonos ar vyro tė
vams.

Kiti nuomų kontrolės nuos
tatai, su mažais pakeitimais, 
liko tie patys, kurie galiojo iki 
šiol. Namų savininkai turi lai
kyti namus tvarkoje ir teikti 
visus patarnavimus, kuriuos 
gyventojai gavo nuomų užšal
dymo metu.

Plačiau nuomų kontrolės 
knauji potvarkiai bus išaiškinti 

ir ‘įvairūs paklausimai atsaky
ti sekančiame lietuvių namų 
savininkų susirinkime, kuris į- 
vyks penktadienį, balandžio 
(April) 17 d. 8 vai. vakare, 
Leader Observer salėje, 80-30 
Jamaica Avė., Woodhaven, N.

Brooklyn and Queens Home 
Owners, Ine.

Kiekvienais metais, pasitel
kusi žymesnes menines jėgas, 
Bostono šv. Petro lietuvių pa
rapija rengia didesnio pobūdžio
koncertą, šiemet toks koncer- atitrūkę nuo savo tiesioginių 
tas įvyks sekmadienį (po Atve
lykio) balandžio 19 d. 3 vai. 
p.p. So. Bostono High School 
salėje Thomas Park.

Amerikoje pasikeitus lietu
vių gyvenimo sąlygoms ir nuo-

taikoms, meniniai parengimai 
iš rengėjų ir menininkų reika
lauja kas kart daugiau darbo 
ir energijos. 1950 m. prasidė
jęs kultūrinis judėjimas lietu
vių kolonijose ėmė gana greit 
atslūgti. Tiesa, dabar turime 
gana daug naujai susikūrusių 
kultūrinių, profesinių ir pasau
lėžiūrinių organizacijų, tačiau 
ne visos jos bendram lietuvių 
gyvenimui Ameriko e neša ap
čiuopiamų vaisių. Daugelis jų 
taip pamėgo savo vienašališką 
aplinką, kad pasidarė nepriei
namos bet kokiai kultūrinei 
talkai.

Niekada mūsų gyvenime ne
buvo tiek atsikalbinėjimo ir a- 
bejingumo kaip dabar. Todėl 
kiekviena didesnė, rūpestingiau 
ruošiama koncerto programa, 
kur reikia veikti su didesniu 
žmonių būriu, yra ilgo, sun-

New Ybrko Alto apyskaita ir padėka
New Yorko ALTo skyrius, 
ruošdamas šiais metais Va

sario 16 d. minėjimą, turėjo 
pajamų: 1) už parduotus bilie
tus $1,021.75 ir (2) surinko 
aukų $717.30. ALTo centrui 
tiesiogiai^ pasiųsta $717.30, per 
p.,Sodaitį — Maspethe surink
tų pinigų iš vietos organizacijų 
ir parapijos — $200.0. Tai yra 
dar toli nuo New Yorkui skir
tos normos, bet numatyta dėti 
pastangų šiai normai pasiekti.

New Yorko ALTo Taryba 
darė visa, kad Vasario 13 d.

Liet. Žurnalistą S-gos 
C. Valdyba

posėdžiavo antradieni ir nu
statė sąjungos veikimo gaires. 
Kiekvienam sąjungos nariui 
bus pasiųstas ta škas su smul
kiomis informacijomis. Taip 
pat laiškai bus pasiųsti ir vi
siems lietuvių laikraščiams.

I.ietuvią - vokiečių kalbą 
žodynas

redaguojamas prof. Nieder- 
mann, prof. Senn ir prof. A. 
Salio, leidžiamas Heidelbergo 
Universiteto leidyklos*Vokieti- 
jo e, pradėjo leisti trečią tomą. 
“Gabijos” leidykla yra gavus 
šio žodyno atstovybę Amerikai. 
Prieš Velykų šventes Gabija 
jau gavo pirmuosius du gražiai 
įrištus tonus.

Ark. Cushing įstojo .’ 
pranciškonus

Bostono arkivyskupui R. J. 
Cushing balandžio 8 d. Pran
ciškonų ordino provinciolas T. 
Whee!er įteikė atitinkamus 
drabužius ir dokumentus. Apsi
vilkęs (pranciškonų drabužiais, 
arkivyskupas pareiškė, kad tai 
jas esanti didelė garbė. Tą die- • 
ną arkivyskupas nesveikavo if 
buvo atšaukęs visus dienos nu
matytus darbus .tačiau į pran
ciškonų iškilmes būtinai ėjo.

pareigų, kiek įmanydami sten
giasi išlaikyti Amerikos Sėtu
vių kolonijų gyvenimo pulsą.

Šv. Petro parapijos rengia
mas koncertas bus kaip ir įro
dymas didelių pastangų pasi- 

šventusio būrelio žmonių, ku
rie balandžio 19 d. patieks lie
tuvių visuomenei plačią ir gana 
turiningą dainų ir muzikos pro
gramą. Koncerto programos 
išpildytojai bus šv. Petro pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Jeronimo Kačinsko, solis
tas Stasys Baranauskas ir sty
gų kvartetas iš Bostono.

Šv. Petro parapijos choras 
šiuo laiku turi 50 nariu; 17 vie
tinių ir 33 naujų ateivių. Į tą 
skaičių įeina keli iš artimesnių
jų kolonijų pakviesti daininin
kai, nes kai kurioms dainoms 
išpildyti savo žmonių nepa
kanka. Visos pastangos sukelt' 
Bostone vietinio, naujai atvy
kusio jaunimo ir vidurinio am
žiaus žmonių prielankumą ir į- 
jungti į šv. Petro parapijos 
chorą nuėjo niekais. Giedoda
mas kiekvieną sekmadienį baž* 

minėjimaą būtų galimai efekty
vus ir pinigingas. Propagandi
niu atžvilgiu jis, pirmoje eilėje 
Alto Informacijos Centro ve
dėjos p-lės M. Kižytės dėka, 
labai pavyko. Piniginiu atžvil
giu jo pasisekimas nėra pilnai 
patenkinamas. Svarbiausios ne
pasisekimo priežastys kon
statuota: 1) minėjimo dieną 
prastas oras; 2) nepakankamas 
paskirų lietuviškų organizacijų 
prisidėjims prie tautinės šven
tės minėjimo; 3) per kritiškas 
ir abuojus spaudos ir paskirų 
asmenų laikymasis dėl šventės 
paskirų programos dalykų.

Konstruktyvi kritika vietoje 
ir laiku yra tik pageidaujama, 
tačiau nesaikus kritiškumas 
neretai iš tų, kurie i minė imą 
visai nesiteikė atvykti, arba 
jam reikiamą duoklę paskirti, 
arba atvykę savo duoklę laikė 
atlikę, numesdami tik doleri ar 
tik centus, yra nepateisina
mas: 4) meninių pajėgų minė
jimui sunku gauti be atlygini
mo. ir tai labai pakelia minėji
mo išlaidas.

New Ycrko Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrius nuošir
džiai dėkoja visiems pristdėju-' 
siems prie Vasarioo 16 d. nami
nė jimo ir narėmusiems Lietu
vos laisvinimo darbą savo 
aukomis.

New Yorko Amer. Liet.

Žada vėl atnaujinti komunistą 
ieškojhną

Aniksčiati čia veikusi šen. 
Jenner vedama komisija ap- 
klausinėjo daugiausia mokyto
jus, kurių tarpe rado komunis
tų šiomis dienomis FBI agen
tas Philbrick paliudijo, kad 
Bostone esama apie 80 žymių 
įvairių profesijų komunistų, jų 
tarpe net keletas dvasininkų. 
Ryšium su tuo yra manoma, 
kad senato tyrinėjimų komisija 
vėl grįš į Bostoną.

nyčioje, choras neužmiršta ir 
lietuviškos dainos. Savo reper
tuare jis turi keliolika žymes
nių^ mūsų kompozitorių dai
nų. Blogai harmonizuotoms, 
be stiliaus ir savitumo dainoms 
choro repertuare nėra vietos.
Išskyrius J. ŽUevičiaus “Anoj 

pusėj ežero”, choras koncertui 
parengė daugumoje Bostone 
dar nedainuotas dainas. K. V. 
Banaičio: Oi tu, berne, Tupėjo 
vanagas. Pučia vėjas ąžuoluos- 
na, Sugiedojo raibi gaidžiai; J. 
Gaubo — Kas bus, močiute; J. 
Kačinsko — Kelionės daina 
(moterų chorui) iš viso bus be
ne pirmą kartą išpildytos. Di
delė koncerto naujiena bus pir
mojo veiksmo choras iš St. 
Šimkaus operos Pagirėnai, 
stambus, sunkiai mėgėjų cho
rams prieinamas, bet nepapras
tai skaidrus ir efektingas kūri
nys. Tai besirenkančio lauko 
darbams^ lietuviško jaunimo 
scena. Saulei tekant, atbunda 
gamta. Laukuose tebeskamba 
šienpiovių ir grėbėjų dainos. 
Garsai liejasi į vieną džiaugs-

. Jeronimas Kačinskas

mingą, gyvybės pilnos jaunos 
dvasios išsjyertimą. — Saulė 
motina pakilo! Skamba iš jau
nų krūtinių, ir visa gamta lyg 
kartoja giesmę pabudusiai 
saulei, vis daugiau uždegdama 
jaunimo entuziazmą. Poeto St. 
Santvara parašyti šiai operai 
žodžiai, kuriuose išreikšta tiek 
meilės Lietuvos žemei, turėjo 
būti stiprus akstinas St. Šim
kaus kūrybai.

Stasys Baranauskas — mū
sų visuomenei gerai žinomas 
gražaus ir galingo balso dra
matinis tenoras. Svetimtaučių

S. Baracevičins ir Sfinra 
FUNERAL HOME 

254 W. RroadvBv 
South Boston. Mass 

JOSEPH BAR4CFV»čIUS 
LaMotevfa) Direktorius 

Tel. SOnth Boston *8-2.”

W AITRUS 
FUNERAL HOMV

Camt^ridge. Mas*.
PRANAS WAITKtts 

LaMotuvhy Direktorius 
ir Balnamnotoja* 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimai* diena ir naktį

Nauja modemiška koptvči.n ’>r 
" menims dvkal Aptnrnnuin Om- 

bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
BtBtale tauki te: Tel TB 4-44S4

Pagražins So. Bostoną
Lietuvių gausiai apgyventą 

So. Bostoną miestas nutarė 
gražinti. Mayoras Hynes jau 
paskyrė atitinkamą komisiją, 
kuri pradės darbą gegužės 1 d. 
Numatyta pirmiau pagražinti 
miesto dalį, esančią tarp Bro- 
adwy, I St., Columbi Rd., W. 
8th St. ir F St., kurios supa 
Dcrchester Heights. Miestas 
numato paimti pasenusius na
mus ir juos griauti, sodinti me
džius, taisyti gatves, pakeisti 
gazo šviesas elektros šviesomis 
ir pan.

Bostono lietuviams reikia 
knygyno ir skaityklos

Viešojoje So. Bostono biblio
tekoje iš sena esama kiek lie
tuviškų knygų. Rodos, jas visas 
turi tos bibliotekos skyrius ar
ti Liet. Pil. Dr-jos W. Broad- 
way, So. Boston. Jokio kijo di
desnio knygyno nesama. Liet. 
Bendruomenės Komitetas da
bar ieško galimybių tokį kny
gyną suorganizuoti. Taip pat 
nesama ir rimtesnės skaityklos. 
Tiesa, Liet. Pil. Draugija cre- 
numeruoja daug lietuviškų 
laikraščių, tačiau faktinai ma
žai juos kas mato,—nėra vietos, 
kur tuos laikraščius būtų ga
lima gauti. Tikimasi, kad tas 
reikalas bus išspręstas sykiu 
su knygyno reikalu.

spauda St. Baranausko balsą 
nekartą yra palyginusi pasau
linio masto dainininkams. Jis 
yra geras dainų išpildytojas, 
tačiau operų arijose St. Bara
nauskas išsiskleidžia visame sa
vo pajėgume. Dabartiniu laiku 
St. Baranauskas gyvena ir 
nuolatinį darbą turi Chicagoje. 
Retas kuris koncertas Chica- 
goje, kur reikia reprezentuotis 
svetimtaučių tarpe, apsieina 
be St. Baranausko reikšmingos 
pagalbos.

Stygą kvartetas. Kad arčiau 
supažindintų klausytojus su in- 
strumentaline muzika ir paįvai
rintų programą, koncerto ren
gėjai pakvietė Iš Bostono sty
gų kvartetą, kurio nariai nuo
lat koncertuoja Bostono mieste 
ir apylinkėse. Frank MacDo- 
nald (smuikas), Robert Bran- 
ton (smuikas), Richard Hago- 
pian (viola) ir John Hsy (vio- 
lenčelė) išpildys patrauklų sa
vo tautine-romantine nuotai
ka, gyvu ritmu ir gražiomis 
melodijomis keturių dalių če
kų kompozitoriaus A. Dvorak 
kvartetą in F major. pk—
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SO 8-4618
INS JRED and BONDED

Local and Long Distance Mover $

826-828 W. Broadway $
<50 BOSTON MASS *

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston. Mas*.
D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 

Graboriai ir Bahamuotojai 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

Tel. SO 8-4M15 
SOuth Boston *-?fiO»

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Kvrpiančio 
šaknis turi 
nuo senovės, 
gelis buvo

Dzin ’elio 
padavimu 

kad Dzin- 
vnrtojamas 

nuo išpūtimi), dusinimo,
troškulio. neatftavimo 
kvapo, nuomario. ;>a«,i- 
l.vžiau*. dieglių ir skaus

mingu mėnesiniu: uJdems kvėpiną, 
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus šr.knis darytis arbata ir 
gerti sutrynus šaknis n.a’.yti : t.ib.t- 
ka rūką si ir dliaugsiėsl maloniu 
kvepėjimu. Svaras IVhigetio StaiM: 
kvoleris svaro $1 00.

ALEXAN1)ER*S CO. 
414 BROADWAV 

BORTON 2?. MASS.
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