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ŠTAI KAIP
Palaikytam gražią tradiciją
Džiugus reiškinys 
Bažnyčios įtaka auga

. 1600 kc
Djama
uzika
ir t.t.

1, N. Y

Gegužės mėnuo — gražiausias 
Lietuvoje mėnuo. Tur būt, dėl 
to ir visokios šio mėnesio šven
tės, apeigos, pamaldos mūsų 
krašte įgijo tokį patrauklų, švel
nų, pilną poetinio grožio pobū
dį. Ypač gegužinės pamaldos tuo 
Lietuvoje pasižymėdavo. Tad 
nors jos ir nėra privalomos lan
kyti, lietuvių visuomet buvo 
labai mėgiamos ir gausiai lanko
mos. Tvirtai tautoje prigijęs 
Marijos garbinimas, susijęs dar 
su gegužinių pamaldų ypatingu 
grožiu, visus traukė į jas rinktis. 
Ir lietuviai tremtiniai labai gau
siai tas pamaldas lankydavo. 
Tad ir dabar šią gražią tradici
ją turėtume išlaikyti — gegu
žinėse pamaldose juk randame 
ne tik religinės paguodos, bet 
nukildami mintimis į Aušros 
Vartus bei Šiluvą, ir tautiniu at
žvilgiu sustiprėjame bei atsigau
name.
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AMERIKOS LIETUVIU KATA
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Pasalintas Joliot 
Curie

Prancūzų vyriausybė žinomą 
komunistą atominės energijos 
tyrinėtoją Joliot-Curie atleido 
iš atominės energijos komisijos 
pirmininko pareigų ir taip pat 
pašalino iš tyrinėjimų instituto. 
Joliot - Curie balandžio 5 d.'pa
reiškė, jog niekad komunistas 
tyrinėtojas savo žiniomis nepri
sidės prie karo su Sovietais ruo
šimo. šis pasisakymas svetimos 
valstybės naudai prieš savo 
kraštą privertė išdaviką moks
lininką pašalinti iš labai svarbios 
Prancūzijos saugumui vietos.

Amerikiečiai, stato klausimą, 
kiek plačiai prancūzai šią valy
mo akciją vykdys, nes manoma, 
jog prancūzų atominių tyrinėji
mų įstaigose yra prilindę iT daug 
daugiau komunistų, tad vieno 
Joliot - Curie pašalinimas dar 
neišsprendžia viso dalyko.

»jPENKTADIENĮ, GEGUŽES-MAY 5, 1950

Balandžio 29 d. New Yorke apie 1 įhilijonas žiūrovų stebėjo 100.000 žygiuojančių Ištikimy
bės parado dalyvių. Tarp 38 paskirai dalyvavusių tautinių grupių buvo ir gausus būrys lietu
vių, dalyvavusių šūkiu “Apvalykime Ameriką nuo raudonųjų žiurkių.” Čia matome tautiniais 
drabužiais pasipuošusias lietuves, nešančias lietuvišką vėliavą.

ISPANIJAI PASKOLOS 
NEDUOS

JAV senatas 42 balsais prieš 
35 atmetė pasiūlymą suteikti 
Ispanijai 50 milijonų dolerių 
paskolą, šį pasiūlymą padarė

Džiugu pažymėti, kad vis dau
giau buvusių suklaidintų JAV 
lietuvių pamato, kas iš tikrųjų 
yra komunizmas, ir pradeda 
nuo jo nusisukti. Išsikalbėdami 
su atvykusiais giminaičiais ir 
pažįstamais, jie pamato, ką ko
munistai Lietuvoje padarė, ir 
nebenori toliau su savo brolių 
budeliais eiti iš vieno. Jų ligšio
liniai vadai jau mato, kad buvę
suklaidinti žmonės nuo jų nusi-; senatoriai McCarran (D-Nev.) 
grįžta, ir pradeda nerimti. Ką i ir Brewster (R-Maine), nurody- 
rengdami, jau kuone su ašaro
mis prašinėja, kad žmonės ‘su
simildami” ateitų. Bet išrodo, 
jog nebetoli laikas, kad apsižiū
rėję žmonės visai liausis ‘susi
mylėti”, ir rusų agentai liks vie
ni dairytis tuščiose salėse.

Šv. Metų proga ne tik katali
kai dideliais būriais vyksta į Ro
mą pasimelsti ir dalyvauti jubi
liejaus iškilmėse, bet vis dau
giau ir protestantų beix>rtodok-

HOOVERIS SIŪLO JUNGTINES TAUTAS BE SOVIETŲ
Reikalingas junginys visų į Dievą tikinčių tautų kovai prieš raudonąją bedievybę.

dami. jog, norint komunizmą 
nugalėti, reikia traukti į sąiun- 
gą visas tautas, kurios prieš 
ji kovoja. Bet senato užsienio 
reik, komisijos pirm. Connally 
(D-Tex) ir kiti diskusijose da
lyvavę senatoriai nurodė, jog 
tos paskolos teikimas nedemok
ratinei Isnanijai ne tik nesustip
rintų antikomimicfi^jo frOnto, 
bet dar ji susilpnintų.

Po diskusiiu balsuojant, už 
paskolos teikimą ( pasisakė 14 k 

sų kaip maldininkai pl^dędiį ten demokratu fr 21 resnublikonas, 
vykti, šiais neramiais ir pavojin- prieš — 28 demokratai ir 14 

respublikonų.

Buvęs prezidentas Herbet įrodyti. “Vienas pasaulis yra mi- 
Hoover. bal. 27 d. kalbėjo Ame- litaristinis, imperialistinis, be

dieviškas ir be jausmų. Antras 
pasaulis tai tas, kurs tebetiki į 
Dievą, laisvas tautas, žmogaus 
kilnumą ir taiką”, —- sakė Hoo
ver.

Toliau Hoover pabrėžė, kad 
šiandien pasaulyje reikalingas 
aiškus ir apčiuopiamas sujungi
mas visų .tikinčių į Dievą tau
tų kovai prįąš raudonąją be

mo-

Bedarbių skaičius mažėja
PRAMONĖS APYVARTA YRA REKORDINĖ

JAV dirbančiųjų skaičius pas
kutiniu laiku vėl pakilo beveik 
ligi 60 milijonų. Ligi balandžio 
8 d., lyginant su kovo mėnesiu 
bedarbių sumažėjo 561.000. 
Laukiama ir tolimesnio bedar
bių mažėjimo, nes pramonės 
gamyba ir apyvarta šiuo metu 
yra didžiausia visoj eilėj pasku
tiniųjų metų. Pramonės gauti 
kovo mėnesį užsakymai yra re-

kordiniai nuo karo pabaigos ir 
tikimasi, kad jų dar daugės.

MOLUKAI NORI NEPRI-/
KLAUSOMYBĖS

vykti, šiais neramiais ir pavojin
gais laikais Bažnyčia parodė 
tiek tvirtumo bei sugebėjimo 
nurodyti žmonėms tikrąjį kelią į 
geresnę ateiti, jog visiems geros 
valios žmonėms pradeda vis 
daugiau imponuoti ir juos prie 
savęs patraukti. Jau dabar gali
ma matyti, kad ypač Šv. Metų 
juhilieius ir visi su juo susiję žy
giai turės didelės įtakos žmonių 
prie Bažnyčios priartėjimui ir 
jos įtakos sustiprėjimui pasauly
je

TURKAI ATM^Ė SOVIETŲ 
REIKALAVIMUS

rikos laikraščių leidėjų ir re
daktorių susirinkime, įvykusia
me -Waldorf - Astoria viešbuty
je, New Yorke. Jo kalbos klau
sėsi per 1,800. dalyvių ir gal mi
ll jonai prie radijo.

Hoover labai ryškiai pasisakė, 
kad šiandien yra du pasauliai, 
o ne* vienas, kaip kieno bandoma

o ■. -

T SIŪLYS SUDARYTI VAKARŲ 
DIREKTORIJĄ

Iš Amboina pranešama, kad 
pietinės Molukų salos nori nu
traukti ryšius su Indonezijoj 
valstybių sąjunga ir pasiskelbi 
nepriklausomomis. Molukų salo 
yra tarp Celebes ir Naujosio 
Gvinėjos. Amboina yra salų sos 
tinė. Nepriklausomybės pareiš 
kime nurodoma, kad Pietų Mc 
lukai nebesijaučia saugūs dabar 
tinėje Indonezijos sąjungoje i’ 
dėlto nori nepriklausomai tvar 
kytis. Pagrindą tokiam žygiui 
išrodo, sudarė centro vyriausy 
bės pastangos vietoj dabartinė 
valstybių sąjungos siekti vienc 
centralizuotos valstybės. Tai 
pat turi reikšmės ir gyventoj' 
religija — Molukuose yra daur 
krikščionių, o daugumos kitu 
Indonezijos salų gyventojai dau 
giausia muzulmonai.

Prie separatistų prisidėio ir 
salose esantieji kariniai daliniai 
iš buvusios Olandų Indijos ar
mijos. Centro vyriausybė savo 
kariuomenės salose neturi. To
dėl ši revoliucija negreit galės 
būti likviduotą. . .

KVIEČIA TRUMANĄ
APLANKYTI ARGENTINA

Argentinos finansų ministeris 
įteikė prez. Trumanui Argenti
nos prez. J. Perono kvietimą 
atsilankyti Argentinoje. Išvyk
damas iš Baltųjų Rūmų Argen
tinos ministeris pareiškė, jog 
prez. Trumanas į kvietimą atsa
kęs, kad mielai Argentinoj apsi- 
'ankytų, bet šiuo tarpu negalįs 
nurodyti tokios kelionės termi- 
1O.

CIVILIU APSAUGA NUO 
ATOMINIO PAVOJAUS

P. J. Larsen, civilių mobiliza
cijos įstaigos direktorius, pareiš
kė. jog pagal vyriausybės planą 
civiliai turi būti apmokyti su a- 
titinkamais aparatais, parodan
čiais pavojingą gyvybei atominį 
spinduliavimą. Tai ypač reika
linga karo atveju. Toki kursai 
jau yra Brookhaven National 
Labaratory, Oak Ridge ir Kali
fornijos universitete Los Ange
les.

Larsen pareiškė, jog toks ap
mokymas ypač reikalingas ug
niagesiams, policijai ir gelbėji
mo komandų nariams.

Po pasikalbėiimo Va^ybės 
DenaHamenfe Turkiins ^nsiunti- 
nvs Vašintrtone pareiškė.' jng 
Turkija atmetė Sovietų nasiūlv- 
mą, kad Dardanielu sąsiauris 
būtu bendroie turkų ir sovietų 
kontrolėje. Pasiuntinys pažymė
jo. kad šiuo klausimu nebuvo 
reikalingos jokios diskusijos. nes 
jau 1946 m. Turkna yra Sovie
tams nurodžiusi, 
keisti Montreux 
nakeitimo siekti 
numatytu būdu.

kad norintieii 
sutarti turi to 
toje sutartyje

Prancūzų užs. reik, ministeris 
R. Šumanas pasiūlė sudaryti ta
rybą: Vakarų valstybių politi
niams, ūkiniams ir kariniams 
reikalams koordinuoti. Jis nuro
dė, kad turi būti suderinta veik
la visų po karo sukurtų tos rū
šies organizacijų. Čia tu
rima galvoj tautos, kurios pri
klauso Atlanto paktui, Europos 
Tarybai, Briuselio paktui ir 
Marshallio planui. Toje Tarybo
je turėtų dalyvauti ir Vakarti 
Vokietija, Austrija bei Šveicari
ja.

Šumanas nori Vakarų sąjun-

gininkų užs. reik. min. konferen
cijoj pasiūlyti Vakarų direktori
ją, kuri apimtų valstybes nuo 
Turkijos ir Graikijos rytuose li
gi JAV ir Kanados vakaruose. 
Įtraukiant Angliją, būtų per ją 
įtraukta į direktoriją ir visa bri
tų valstybių sąjunga, o per A- 
merikos valstybių sąjungą ir Lo
tynų Amerika. Tuo, būdu susi
darytų Ivg ir Jungt. Tautos 
slavų bloko.

PABĖGO ČEKŲ
FUTBOLISTAI

be

UŽDRAUS AUSTRALIJOJ KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ

Australijos min. pirm. R. G.{veiklos, bus baudžiamas kalėji- 
Menzies įteikė parlamentui įsta- mū ligi penkerių metų. Taip pat 
tymo projektą, kuriuo numato
ma krašto saugumo sumetimais 
uždrausti komunistų partiją.

Įstatymo projekte numatyta, 
kad komunistų partija turi būti 
uždrausta ir kiekvienas komuni-' nių sąjungų, jei net jos būtų ko
štas, nenutraukęs savo partinės

komunistai negalės turėti vietų 
nei valdinėse, nei privačiose į- 
staigose, kurios turi reikšmės 
krašto saugumui.

Draudimas nepalies profesi-

US NEPRIKLAUSOMYBES VAJUS

munistų kontrolėj.
Iš 7.710.000 krašto gyvento

jų apie 25,000 priklauso komu
nistų partijai. \

Bėgimas iš komunistinių kraš
tų nesiliauja, nors jam užkirsti 
imamasi visų įmanomų priemo
nių. Spaudos pranešimu vėl pa
bėgo į Austriją viena iš geriau
sių Čekoslovakijoj Bratislavos 
futbolo komanda.

dievybę. Reikia dorovinės 
bilizacijos prieš pražūtingas po
licines Valstybes ir žmogaus pa
vergimo idėjas. Reikia mobili
zuotis prieš šliaužiantį raudoną
jį imperializmą.

Hoover priminė, kad dar 1941 
metais jis buvo įspėjęs apie bū
simą pavojų iš bendradarbiavi
mo su Stalinu. Šiandie žinome to 
bendradarbiavimo tragiškas pa
sekmes vietoj laisvės praplė- 
tino, esame keliolikos- tautų ir 
600 milijonų žmonių pavergimo 
liudininkais.

Hooverio apskaičiavimu, So
vietų Rusija per paskutinius 12 
metų yra sulaužiusi daugiau nei 
35 iškilmingai pasirašytas, su
tartis. Sovietų Rusija pavertė 
Jungtines Tautas propogandos 
centru savo šmeižtams prieš 
laisvas tautas.

Hooverio nuomone, Jungtinės 
Tautos turėtų būti pertvarkytos, 
atsisakant komunistinių valsty
bių. Laisvų tautų susijungimas 
į nauią jungtinį frontą remtųsi 
doroviniais, dvasiniais ir apsigy-1 reiga buvo “vykdyti liaudies va- 
nimo pagrindais. Tokiam fan
tui turėtų priklausyti visi žmo
nės, kurie šalinasi komunizmo, 
kurie stovi už dorovę ir tikybą, 
kurie myli laisvę.

— Per TientsinO Ubstą"lš ko
munistinės Kinuos išvvko visi 
JAV diplomatiniai atstovai.

Gegužės 15 d. visame krašte 
prasideda US Saying Bonds pla
tinimo vajus, kuris tęsis iki lie
pos 4 d. Šis vajus vadinamas ne
priklausomybės vajumi. Laisvės 
varpas bus apjuostas kaspinu su 
įrašydintu šūkiu: “Taupyk savo 
nepriklausomybei; pirk US Sa
ving Bonds”. 49 Laisvės Varpo

KALTINA LATTIMORE

kopijos bus vežiojamos po visas 
JA Valstybes ir apskritis. Tai 
primins JAV gyventojams, ko
kios reikšmės jiems turi jų kraš
to nepriklausomybė ir kokią pa
žangą kraštas padarė po nepri-i 
klausomybės atgavimo.

Be šių vajui skelbti bus pa
naudotos ir kitos galimos prie
monės, k. a. radio, televizija, į- 
vairūs skelbimai, spauda.

Buvusi komunistė F. Utley 
pareiškė, jog nors ji neturinti 
duomenų, ar O. Lattimore pri
klauso komunistų partijai, bet 
esą visa, ką jis .nuo 1938 m. kal
bėjo ir rašė, 
komunistinio 
nusistatymo.
JAV Senato komisijai, tyrinė
jančiai priešamerikinę veiklą.

rodo, kad jis esąs 
ir priešvalstybinio

Ji tai paliudijo

— JAV pramonė turi kas me
tai sukurti 600.000 naujų darbo
viečių, kad nedidėtų nedarbas, 
pareiškė JAV pramonės rūmų 
pirm. H. W. Steinkraus.

LĖKTUVAI GALĖS BE PAVO
JAUS LEISTIS ANT LEDO 
JAV aviacija pagamino ana- 

ratą, su kurio pagalba galima 
nustatyti, ar ledas tiek stiprus, 
kad galima būtų ant jo nusileis
ti lėktuvui. Aparatas bus su pa
rašiutu numetamas ant ledo. 
Atsimušdamas į ledą, su elekt
ros pagalba jis sukels ledo vir
pėjimus, kuriuos sugaus lėktuvo 
aparatai ir iš kurių bus galima 
nustatyti ledo stęrį. šis išradi
mas būsiąs ypatingai reikšmin
gas skraidant arktinėse srityse. 
Jis šią žiemą jau buvo išbandy
tas.

TITO SUKA J VAKARUS
Tito Jugoslavijos parlamente 

pasakė kalbą, kurioje išdėstė 
savo užsienio politikos užsimoji
mus bei liniją. Nors viduje ir te
besilaiko komunizmo, bet užsie
nio politikoj, kaip ši kalba rodo, 
Tito linkęs artėti į Vakarus. Su 
sovietais ir jų satelitais santy
kiai pasilieka nedraugiški, kaip 
Tito pareiškė, dėl atkaklaus 
priešiško Sovietų laikymosi Ju
goslavijos atžvilgiu.

Tarp kita ko Tito numato pa
gerinti santykius su Graikija, 
Italija ir Austrija, šiomis dieno
mis būsiąs paskirtas ir naujas 
pasiuntinys Graikijai.

Su Italija santykius ypač ga
dina Triesto klausimas ir nenu
matoma, kad ta problema būtų 
galima artimoj ateity išspręsti, 
bet Tito vis dėlto tikisi, kad 
santykiai tarp abiejų kraštų 
gali būti pagerinti.

—Amerikiečių zonoje Vokie-
Suomiai nutarė užmegsti tijoje pabėgėlių kontrolę kariuo-

SOVIETAI PUOLA IZRAELĮ
Sovietų laikraštis “Naujas 

‘.aikas” puola Izraelio ministerį 
irm. D. Ben-Gurion ir kitus 

’aldančios Mapai partijos na- 
■ius kaip “anglų - amerikiečių 
mperializmo agentus.” Įvairio- 
lis kalbomis spausdinamas So- 
ietų laikraštis Mapai partijos 
.paudą vadina šliužų spauda ir 
virtiną jog Mapai partija ir vi- 
laus ir užsienio politikoj laikosi 
Vali Street linijos. Tuo būdu e- 
•ą Izraelis neišvengiamai tapęs 
:aro kurstytojų įrankis ir impe
rialistų šachmatų lentos figūra 
Art. Rytuose.

MOKYS VARTOTI AMERI
KONIŠKUS GINKLUS

Gynybos departamentas pa
skelbė, kad Europoj esantieji 
JAV kariniai daliniai apmokins 
1.600 Atlanto pakto valstybių 
karininkų ir kareivių, kaip nau
dotis JAV teikiamais ginklais ir 
karine medžiaga. Kursai truks 
ligfKJ Savaičių* ir juose dalyvaus- 
Belgijos, Dahijos, Liuksembur
go, Prancūzijos, Italijos, Olandi
jos ir Norvegijos kariai.

“KOMUNISTINE OKUPACIJA” 
MOSINNE

klamacijas ir kitus “raudonųjų 
valdymo” palaikus.

Kad viskas buvo pravesta pa
gal sovietinę tvarką, patvirtino 
aukščiau Maskvoj išėjęs komu
nistų organizacinius kursus J. 
Z. Kornfeder, kuris šią dieną ė- 
jo “Sovietų komisaro” pareigas, 
ir buvęs New Yorko komunistų 
partijos gen. sekretorius B. Git- 
low, kuris šiuo atveju buvo 
Kornfederio pavaduotojas. Vie- 
toso policijos šefas buvo be jo
kios bylos “nužudytas” už “atsi
sakymą bendradarbiauti su liau
dies valdžia. Kiti valdininkai iš- 
tikro buvo sukišti į kalėjimą. Į- 
monės buvo “nacionalizuotos” ir 
gyventojai su plakatais bei 
transparentais suvaryti į “liau
dies demonstracijas, o burmis- 
tas turrėjo išleisti “okupantų” 
reikalaujamą pareiškimą, kad 
gyventojai turi bendradarbiauti 
su nauja “vyriausybe”. Gatvėse 
policija nuolat tikrino asmenų 
dokumentus.

Mosinne, Wis., kaip buvo pe* 
neitą kartą minėta, gegužės 1 d. 
tikrai buvo įvykdyta tariama 
komunistinė okupacija. Jau ligi 
popietės ta tvarka įkyrėjo ne 
tik šiaip vietos gyventojams, bet 
“saugumo policijai”, kurios pa-

I reiga uuvu vyKuyu uauuies va- 
| lią”, ir visi laukė, kada vėl JAV 
vėliava pakeis ant valdinių pas
tatų raudonąją žvaigždę.

Vakare džiūgaudami gyvento
jai sudegino visus plakatus, pro-

SAVAITĘ
— Senato vidaus reikalų komisija svarsto Aliaskai valstybės 

teisių suteikimo klausimą.
— Sovietų minogaudis užpuolė švedų žvejų laivą ir norėjo jį 

pagauti, tačiau švedams pasisekė pasiekti savo teritorinius vande
nis. Vieną kartą šis laivai jau buvo sučiuptas, nuvilktas į Sovie
tų uostą ir įgula ilgai tardyta.

— Illinois gubernatorius Stevenson kalbėjo senato komisijoje 
už nuomų kontrolės pratęsimą, nes, panaikinus kontrolę, kiltų ne
tvarka ir nukentėtų daug žmonių.

— Čekai suareštavo du Jugoslavijos atstovybės tarnautojus. 
Prašymai juos paleisti — atmesti.

— Ligi šiol Vengrijos valstybės tarybos pirmininko (prezi
dento) pareigas dar ėjo, nors jau ir neturėdamas jokios valdžios 
galios, A. Szakasits, mažųjų savininkų partijos narys. Bet dabar 
ir jis atstatytas, o jo vieton numatomas komunistų partijos poli
tinio biuro narys S. Ronai.

— JAV komunistų partija oficialiai pranešė turinti 47.000 na
rių. Nuo pernai metų partijos narių skaičius žymiai sumažėjęs.

— Singapūre susektas komunistinis sąmokslas. Suimtas vie
tos komunistų partijos komitetas, nes rasta dokumentų, kad jis 
planavo pradėti plačią teroro akciją suardyti ramybei ir tvarkai 
sugriauti.

— Vos išsilaikė Anglijos darbiečių vyriausybė. Balsuojant dėl 
nelaukto konservatorių puolimo susisiekimo ministerijos išlaidų už 
vyriausybę pasisakė .279 atstovai, o prieš 278.

ĮSPĖJA NUO NAUJO VAISTO 
PRIEŠ DŽIOVĄ

“American Trudeau Society” 
tuberkuliozės sekcija paskelbė 
pareiškimą, kuriuo įspėja nuo 
vartojimo naujo prieš džiovą 

'vaisto “Tb.-l”. Šis vaistas buvo 
1946 m. išrastas Vokietijoj. 
Prieš metus jį pradėjo tyrinėti ir 
Amerikos specialistai, bet rado, 
jog šio vaisto vartojimas maži
na ligonių apetitą, sukelia vė
mimą ir iššaukia odos susirgi
mus.

— Antrą su Amerikos gink
lais atplaukusį laivą Neapolio

PAKARTAS MINISTERIO 
ŽUDIKAS

Egipte pakartas 23 m. stu
dentas Abdel Maguid Ahmed

— Kinų nacionalistai praneša, kad Sovietų lakūnai dalyvauja Hasan, kuris savo laiku nužudė
kovose prieš juos komunistų pusėje. | ministerį pirm. Mahmud Fahmy

Partijoms negalint susitarti, kur gyvens karalius Leopoldas, Nokraši Paša. Keturi jo bendri-■ Tr ■T”T T—--- c „ -c----------------c------------- ! —     e  —e j— , * *** lijvh.0 xiui fcjvuns n<wa.uua xjuvpviuiw, XNUKTciSl JLCtiScl. Pkt? LUPI JO UtllUn-
diplomatinius santykius su Fili- menė perdavė Aukštojo Komi- j uoste be jokių incidentu iškrovė jo sūnui valdant kraštą, paleistas Belgijos parlamentas. Nauji rin-, ninkai nuteisti kalėti ligi gyvos 
pinais. {sarožiniai. - antikomunistiniai darbininkai. Ikimai įvyks birželio 4 d. ‘ (galvos.
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Raštus ir Žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

Savaitės politika
JUNGTINES TAUTOS NEPATEISINO DĖTŲ VILČIŲ.— JAV 
“TOTALINES DIPLOMATIJOS” TIKSLAI. — SOVIETAI NORI 
IŠLAIKYTI INICIATYVĄ SAVO RANKOSE. — TOL. RYTŲ 

ĮVYKIAI SKATINA JAV TVIRTAI LAIKYTIS
Balandžio 25 d. sukako pen-1 Vakarai turi būti pasiruošę tą 

keri metai, kai buvo įkurtos krizę sutikti. Jie turi stovėt tvir- 
Jungtinės Tautos. Ši sukaktis or
ganizacijos, į kurią buvo dėta 
tiek vilčių, davė progos įvertinti 
jos pasiektus rezultatus. Deja, 
sukakties proga atsiliepimai yra 
ne tokie, kokių, tur būt, tikėjosi 
JT kūrėjai prieš penkerius me
tus. Sovietų ir jų satelitų sabo
tažo politika sukliudė JT suvai
dinti tą vaidmenį, kurio iš jų 
buvo tikėtasi. Jokių didžiųjų pa
saulinės politikos klausimų jai 
nepavyko išspręsti. Kiek mažai 
iš jų jau daugelis vadovaujan
čių politikų tikisi gero, rodo tai, 
kad jau bandoma ieškoti būdų 
šalia JT sudaryti naują tarptau
tinę organizaciją, kuri gal būt 
galės atlikti tuos uždavinius, 
kurių JT atlikti neįstengė. Pran
cūzų užs. reik. min. R. Šumanas 
jau .rengiasi pasiūlyti naują są
jungą, kuri iš tikro būtų JT be 
sovietų bloko, nors ir vadina ją 
Vakarų direktorija. O buvęs 
JAV prez. H. Hooveris jau visai 
aiškiai ir tiesiai pasisakė už 
Jungtinių Tautų organizavimą 
be komunistinių kraštų. Padėtis 
JT šiuo metu yra tokia, kad jų 
gen. sekretorius T. Lie, žinomas 
savo palankumu sovietiniam 
blokui, šiuo metu išvykęs pasi
kalbėjimams į Londoną ir Pary
žių, net negali apsispręsti, ar jis 
vyks dar ir su Stalinu kalbėtis, 
ar ne.

Vašingtonas, išrodo, yra nete
kęs taip pat vilties pasiekti san
tykių tarp Rytų ir Vakarų išly
ginimo. Tai rodo jo paskelbta 
“totalinė diplomatija,” kurios 
visas dėmesys sutelktas į Vaka
rų pasaulio politinį, karinį ir ū- 
kinį konsolidavimą, kad būtų 
pajėgus komunistinės agresijos 
grėsmei atsispirti. Tai bus pa
grindinė problema ir gegužės 8 
d. susirenkančios vakariečių 
užs. reik, ministerių konferenci
jos. Visi duomens rodo, kad 
Vakarai turi ruoštis. Yra balsų, 
kad jau 1953 m. bus kritiški, ir

Popiežius laimina 
lietuvius

Šv. Tėvas specialioje audien
cijoje priėmė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijos Kraš- 
tos Valdybos pirmininką Jurgį 
Balčiūną, šiuo metu kaip maldi
ninką, besilankantį Romoje. Au
diencijos metu J. Balčiūnas lie
tuvių tremtinių vardu įteikė Šv. 
Tėvui adresą, kuriame pareiškia 
Jo Šventenybei lietuvių tremti
nių prisirišimą prie šv. Sosto ir 
dėkoja už visokeriopą Jo Šven
tenybės dvasinę ir medžiaginę pa
ramą lietuviams tremtiniams. 
Galiausiai adrese prašoma, kad 
Šv. Tėvas savo maldose prisi
mintų kenčiančią ir kovojančią 
lietuvių tautą ir jai suteiktų sa
vo Apaštališkąjį palaiminimą.

Šv. Tėvas, priėmęs įteiktą ad
resą, padėkojo pirmininkui o 
per jį ir visai išblaškytų lietuvių 
bendruomenei už gražų atmini
mą ir pareiškė, kad puikiai žinąs 
jam taip mielos lietuvių tautos 
šio meto kančias ir meldžiąs 
Visagalį, kad mėginimo laikas 
būtų sutrumpintas. Atsisveikin
damas Šv. Tėvas laimino patį 
pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vokietijos Krašto Valdybos pir
mininką, o per jį ir visą lietuvių 
tautą, tiek po svetimus kraštus 
išblaškytuosius, tiek 'tėvynėje 
žiaurius persekiojimus kenčian
čiuosius.

tai ant kojų ne tik ekonomiškai, 
bet ir kariškai. Manoma, kad 
ligi to laiko jie Europoj jau tu
rės bent 36 pilnai apginkluotas 
ir paruoštas divizijas su atitin
kamu šiam kiekiui laivynu ir 
aviacija.

Ši “totalinė diplomatija” So
vietams rodo, kad Vakarai rim
tai į klausimą pradeda žiūrėti, 
tad labai sujudo neišleisti ini-- 
ciatyvos iš savo rankų. Jie pa
siryžę tą iniciatyvą išlaikyti ir,’ 
kaip ligi šiol, patys spręsti, kada 
ir kokius klausimus į politinę 
dienos programą iškelti. Tuo 
kaip tik paaiškinamas paskuti
niųjų dienų jų aktyvumas. Visai 
trumpu laiku jie iškėlė Triesto 
klausimą, pasisakė dėl japonų 
belaisvių, sudarė sutartį su Kini
jos komunistais, palietė Jeruza
lės reikalus ii’ manoma, jog ban
dys daryti žygių deryboms šią 
vasarą dėl Japonijos ir Vokieti
jos.

Ar pavyks sovietams šiais 
manevrais Vakarų politiką dar 
kartą nukreipti į šunkelius ir iš 
to pasinaudoti, šiandien sunku 
pasakyt, bet išrodo, kad poka
rio metų patirtis yra jau gero
kai Vakarus pamokinusi, ko iš 
tikro Sovietų politika siekia. O 
'šiomis dienomis susilaukė dar ir 
naujos pamokos. 252 "posėdis 
Austrijos taikos sutarties klau
simu buvo toks pats nesėkmin
gas, kaip visi kiti. Sovietai vi
som išgalėm stengiasi jos suda
rymą delsti. Šį kartą sugalvojo 
dar ir naujų priekabių. Esą aus
trai sulaužę sąjungininkų kont
rolės komisijos nuostatus nuna- 
cinimo ir demilitarizacijos at
žvilgiais.

Ameriką’skatina tvirtai prieš 
sovietus laikytis ir Tolimųjų 
Rytų įvykiai. Japonijos nugalėji
mas nepateisino vilčių, kad tuo 
būdu bus tame regione atstaty
ta tautų laisvė ir taika, nes So
vietai užsimojo pasinaudoti pro
ga ir patys čia įsitvirtinti.

Dabar jau ne vienas ameri
kiečių klausia, ai’ buvo prasmės 
mirti tūkstančiams Amerikos 
karių, kad Tolimuosiuose Rytuo
se japonų imperializmą pakeistų 
sovietinis imperializmas.

Visi šie dalykai ir nulėmė, 
kad Vakarai meta tuščias pas
tangas surasti kelią, kaip prieiti 
prie susitarimo ir sugyvenimo su 
sovietais, bet imasi taip susi
tvarkyti ir pasiruošti, kad sovie
tų grėsmė jiems nebebūtų baisi 
ir kad patys sovietai, matydami 
prieš save tikrą pajėgą, būtų 
priversti liautis provokavę ir at
sisakyti savo užmačių pavergti i 
laisvąjį pasaulį. Tai būtų jau 
milžiniškas žingsnis pirmyn, ku- ; 
rį vėliau galėtų sekti ir visų i 
Sovietų pavergtų tautų išlaisvi
nimas. i

— ------ . . . . . •. .-nr. a_-t . r... — . aft. • ? -. - .• • < .

Nesustokime pusiaukelyje ‘
šiemet sukako šeši lietuvių1 Vokietijoje ir Austrijoje lietuviai žino, kad jie mums lygiai bran- 

tremtimų šalpos darbo metai, būtų apgyvendinti vienoje vie- gūs ir reikalingi, kaip visi geri 
Liepos mėnesį sueis 2 metai, kai 
lietuviai tremtiniai pradėjo imi
gruoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes pagal DP įstatymą. 
Per tuos šešis metus Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
das įvairiais būdais pagelbėjo 
lietuviams, iš, tėvynės ištrem
tiems, nežiūrint kur jie buvo. Ta 
pagalbos ranka pasiekė toli ir 
sėkmingai; ją pajuto lietuviai 
Vokietijoje, Austrijoje, Anglijo
je, Belgijoje, Danijoje, Italijoje, 
Kinijoje, Filipinuose. Ispanijoje, 
Lenkijoje, Afrikoje, Olandijoje, 
Pietinėje Amerikoje ir kitur. 
Nemažą pagalbą BALF’as yra 
suteikęs ir atvykusioms į Ame
riką lietuviams naujakuriams.

Per paskutinius du metus į 
Ameriką atvyko ir apsigyveno 
virš 18,000 lietuvių tremtinių, 
bet to dar nepakanka, prieš mus 
dar eilė darbų, kurių neatlikę 
negalime pasakyti, kad mūsų 
darbas1 laimingai baigtas.

: J/ib' ;-aL » '

Kasdar Reikia padaryti

toje, ar bent vienoje apylinkėje. 
Tas palengvintų jų šelpimą ir 
globą ir pagerintų jų materialį 
ir moralį būvį.

Kiekvienas gyvas lietuvis 
šiapus geležinės uždangos turi 
būti branginamas, saugojamas ir 
globojamas Lietuvos atstatymui, 
nes anapus tos uždangos, Lietu
voje labai mažai jų beliko.

Pasilikusiųjų Vokietijoje tar
pe bus ligoniai, invalidai, sene
liai, našlės su mažais vaikučiais 
ir kiti, kurie negalėjo kvalifi
kuoti imigracijai. Jų priežiūrai 
reikės nemažai pinigų ir darbo; 
vien maisto produktų reikės apie 
150,000 svarų mėnesiui, neskai
tant vaistų, drabužių ir kitų 
reikmenų, nes IRO netrukus lik
viduojasi irtų nelaimingųjų Kur yi-a BALF skyriai, sustip- 
priežiūrą ir globą paves vokie- į rinkime juos naujais nariais, kur 
čiams ir savoms šalpos organiza- tokių skyrių nėra, organizuokim 
cijoms. Kas su jais daryti? Palik- juos, bendrą darbą įtraukime 
ti jų likimui? Atiduoti juos sve- visas lietuviškas organizacijas, 
timiems? ■ Ne, to mes negalime (veikėjus ir visuomenę! ? •

lietuviai.
To siekdamas, Bendrasis 

Amerikos Lietuvių šalpos Fon
das,* pradedant šių metų gegu
žės 1 d., skelbia didelį aukų rin
kimo ir BALF organizacijos su
stiprinimo vajų. BALF vadovy
bė šiuo maloniai kviečia visus 
BALF skyrius, Amerikos lietu
vių organizacijas ir visuomenės 
veikėjus, pritariančius lietuvių 
šalpos darbui, tuojau imtis dar
bo šukelti lėšų lietuvių šalpos, 
imigracijos ir įkurdinimo reika
lams. Ruoškite viešas rinkliavas 
gatvėse ir namuose, ruoškite 
pramogas, koncertus, sporto 
žaidimus, įvairius didesnius ir 
mažesnius pobūvius, kurių pelną 
skirkite lietuvių šalpos reikalui.

V. Čižiūnus

VAIKŲ VAIZDUOTĖ
Vaizduotė yra žmogaus dvasinė galia pergyventi ir naudeli 

vaidinius kaip tikrovę. Mėginsime bent- labai trumpai aptarti šj 
sielos reiškinį vaiko gyvenime.

Vaikas savo vaizduotės (kitaip dar — fantazijos) dėka gali 
turėti begalinę daugybę žaidimo pavidalų: kojų 
suolelis jam patarnauja kaip lėlių lovelė, iš dviejų 
kėdžių pasidaro greitai važiuojąs automobilis, lazda tampa žirgu, 
kuris berniuką - raitelį lydi tolimoje kelionėje ir 1.1. Gražiausias 
žaislas dažnai paliekamas be dėmesio (dideliam tėvų nusivyli
mui), o vaikas žaidžia daug mieliau visokeriopu šlamštu. Kodėl 
taip yra? Ogi todėl, kad tas šlamštas (suaugusių akimis žiūrint) 
teikia jo vaizduotei labai gausų gyvenimišką turinį, kitaip sakant 
— duoda galimybių atkurti vaiko įsivaizduojamoje tikrovėje visa 
tai, ką diktuoja jo vaizduotė. Brangūs ir sudėtingi žaislai patenki
na vaiko smalsumą tik trumpam laikui, neduodami vaikui jokių 
progų ką nors nauja ir savita sukombinuoti. Dėl to kaip tik daž- 
hai maži vaikai mėgina ardyti brangų žaislą, tuo pagadindami jį. 
Geriausias vaikui žaislas yra tas, kurto pagalba jis gali kurti savo 
Vidinio dvasinio pasauliuko daiktus ir vaizdus. Tokie žaislai yra: 
spalvotos kaladėlės, lentelės, lazdelės, rutuliai ir įvairūs kiti geo
metriniai kūnai.

Su didele įtampa seka vaikas pasakos turinį, įsigyvendamas 
į jį, kaip joks suaugęs žmogus. Vaikas mato pasakos veikėjus ir 
nori juos sutikti arba pats tokiu veikėju (karaliumi, karalaite, 
našlaite Elenyte ir pan.) tapti. Kadangi vaiko vaizduotė yra ne
paprastai jaudinama tokiais pąsakojimais, reikia vengti baimę ir 
nerimą keliančių pasakų. Mat, vaikas, prisiklausęs tokių pasakų, 
vėliau pradeda jaustis pasakose girdėtų būtybių apsuptas. Jis bi
jo vienas kambaryje būti, mato įvairias šmėklas tamsoje, negali 
užmigti. Jo veikli vaizduotė persekioja jį paslaptingais vaizdais.

Vaiko vaizduotė, kaip jokia kita dvasinė galia, valdo vaiko 
gj’venimą. Tik reikia tą nuostabią galią nukreipti kūrybine link
me, leidžiant vaikui žaisti, kiek jis pats panori, nes žaismas yra 
vaiko dvasinė kūryba.

Dažnai blaivūs ir rimti žmonės per mažai įvertina arba ir vi
sai nesupranta vaiko vaizduotės gyvenimo. Jie neįvertina ir vaiko 
žaismo, tuo sugriaudami jame kūrybinę nuotaiką, kurios neteki
mas vėliau jau nebeatitaisomas. Ir pats vaikas nebepasitiki tokiais 
suaugusiais žmonėmis, vengia jų ir niekuomet neįsileidžia jų savo 
žaidimų, lobių ir svajonių dalyviais. Vaikystė, tas gražiausias 
žmogaus gyvenimo laikotarpis, veiklia vaizduote ir žaismu rengia 
žmogų tapti vėlesniu realių vertybių kūrėju. To niekad neturi 
pamiršti tėvai ir auklėtojai.

toleruoti! Mūsų sąžinė ir, savi
garba to neleidžia! To negalime 
daryti, ypač dabar, kada lietu
vių . eilės Amerikoje stiprėja ir 
auga. Pasilikusius vargą-vargti 
Vokietijoje taip pat turime^ su
stiprinti materialiai ir dvasiniai. 
Mūsų pajėgumas tegul būna jų 
stiprybė, tegul jie jaučia ir žino, 
kad jų broliai ir sesės Ameriko
je dabar, susilaukę naują jaunų 
jėgų, visi, kaip vienas pasiryžę 
neužmiršti pasilikusių. Tegul jie 
žino, kad lietuviai Amerikoje ir 
kitose pasaulio valstybėse nieka
dos neužmirš ir neišsižadės sa
vųjų nelaimėje. Neužmirškime, 
kad tų nelaimingųjų, palyginti, 
nedaug, o darbingųjų ir pajė
giųjų lietuvių skaičius visur la
bai žymiai padaugėjo. Tos dau
gumos pareiga dabar ištiesti pa-

RėJuą mažiausia dar 8,- 
(100 lietuvūj^atgabenti iš Vokie
tį jos, ItaBjos ir Austrijos. Iki 
tas buš .pa<. 
rūpinti ma 
tais ir kitais reikalingais daik
tais. Mes turime jiems parūpin
ti darbo ir buto garantijas ir 
aplamai, pagelbėti jiems įsikurti 
čia Amerikoje. Mūsų atstovai 
Europoje „turi jiems pagelbėti 
atlikti įvairius formalumus, iš
aiškinti nesusipratimus, reika
lui esant; juos užtarti ir kuo ga
lima jiems pagelbėti. Su tais rei
kalais surišta labai daug darbo, 
daug rūpesčio ir išlaidų.

Kaip bešfetengsime, visų lietu
vių iš Vokietijos ir kitų kraštų 
negalėsime atgabenti į Amerikos 
Jungtines Valstybes. Tokių bus galbos ranką tai mažumai, kuri 
suvirš 3,000. Jau dabar dedamos ne savo noru pateko į vargingą, 
pastangos, kad visi pasilikusieji be ateities gyvenimą. Tegul jie

a, juos reikia ąp- 
drabužiais, vais-

BALF Direktorių Valdyba: 
Kan. Prof. Juozas B. Konciuš,

Pirmininkas.. * 
Antanas A. Olis, Vfcepirmin. 
Juozas Boley, Vicepifminink. 
Alena Devenis, Vicepirminink. 
Bronė Spūdis, Vicepirmininkė 
Nora M. Gugis, Sekretorė ■ 
A. S. Trečiokas, Iždininkas 
Stephen Bredės, Finansų 

Sekretorius.
1950 m., balandž. 21 d.

ARTĖJA PAVASARIS, O 
NĖRA SĖKLOS

GRAŽUS LIETUVIŲ PASIRODĘ 
AUS IR Ali JO J

metu malonus 
vaišino ir arčiau 
grupės dalyviais.

Canberroje. Australijos emig- 
gracijds departamentas suruošė 
naujųjų ateivių tautinio meno 
šventę, kurioje dalyvavo ir lie
tuviai. .© •

Meninė šventės dalis pradėta 
universitetėti patalpose tautodai- 
Is ir meno parodos atidarymu. 
Svečių tarpe buvo min. pirmi
ninkas Menzies, buv. ministeris 
Calwell’is, svetimų valstybių pa
siuntiniai ir. k. Lankytojus ypa
čiai domino tautodailės darbų 
margumas, jų gausumas ir net 
medžiagų bei atlikto darbo po
būdis. ...........

: Dailę atstovavo 22 meninin
kai su 101 darbu. Šalia europie
tiško masto esto Wirralt’o dar
bų bene stipriausi buvę lietuvių 
Bistricko ir ,Kalgovo dailės pa
veikslai. Lietuvius šioje parodos 
dalyje atstovavo Kalgovas, Bis- 
trickas, ^alkauskas, Mikševičius 
ir s|Įmkūnas.j, f

Antrąją šventės dieną įvyko 
naujos australų filmos “Čia nė
ra svetimų” premjera. Filmoje 
vaidina ir lietuvė aktorė Kseni
ja Dauguvietytė.

Iškilmingiausias šventės mo
mentas buvo 12-kos tautų see-" 
nos menininkų pasirodymas- 
koncertas. šiam koncertui Emi
gracijos Departamentas sukvie
tė daugumą geriausių Australi
joje esančių europiečių scenos 
menininkų. ' •

Lietuviams šio koncerto prog
ramoje skirtą laiką sunaudojo 
pakviesta iš Sydnejaus tautinių 
šokių grupė, vadovaujama B. 
Kirlytės ir Vyt. Asevičiaus. Gru
pė paliko malonų įspūdį. Šokių 
darnumu ir skirtingais, savitais 
tautiniais drabužiais žiūrovų at
mintyje ji tikrai įbrėžė lietuvių 
vardą.

Pertraukos metu šokėjus lie
tuviškai prakalbino Prancūzijos 
ambasadorius Australijai Pado- 
vani. Paaiškėjo, kad ambasado
rius yra buvęs Prancūzijos kon- 

_ . (sulas Lietuvai ir grupė, amba- 
metų gale 229.390. Ligi šiol jau sadoriaus pakviesta, atliko L-----—t
į kolchozus suvaryta 239.369 šei- Prancūzijos ambasadoje priva-1 palaiko tarp savęs kontaktą, ir 
mos. . taus pobūdžio koncertą, kurio kas mėnesį renkasi pasitari-

65% LIETUVOS ŪKIŲ 
SUKOLCHOZINTA

Gedvilo pavaduotojas rusas 
Mamojevas pranešė, kad jau 
65% visų Lietuvos ūkių sujung
ti į bolševikinius dvarus. Joniš
kio, Rietavo, Pasvalio ir Šiaulių 
apskrityje jau sukolektyvinta 
90% ūkių.

1948 m. į kolchozus buvo su
varyta 15.160 šeimų, 1949 m. vi
dury 128.368 šeimos, o tų pat j « ODA OAA T * * '■'1 1*

Rudenį tarybiniai rėksniai 
džiaugėsi, kad esą kolchozai pri
stato “grūdų paruošas virš pla
no.” Bet dabar tarybinė vy
riausybė įsakė kolchozininkathš 
pilti pyliavas iš savo išteklių, 
nes pasirodė, kad kolchozai, 
vykdę “virš plano paruošas” 
nebeturi sėklos. Ne tik reika
laujama pilti pyliavas, bet ir kad 
grūdai būtų geros kokybės;. O 
UŽ Jiepylimą grasinama visokio
mis bausmėmis. "Tik,'. 
žmonės jau neturi iš ko pilti; nes 
pati ‘Tiesa” rašo, kad Ukmergės 
apskr. išpylė tik 2%, o ir kitose 
apskrityse ne geriau. 1 ' -:

KULTŪROS NAUJIENOS

ir visur
— Medelline, Kolumbijoj, įsi

kūrė ateitininkų kuopa. Valdy
bą sudaro: pirm. J. Totoraitis, 
vicepirm. gen. V. Grigaliūnas- 
Glovackis ir sekr. V. čypienė.

— Maracay, Venecueloj, pra
dėjo veikti lietuvių savaitgalio 
mokykla. Patalpas mokyklai 
davė savo neseniai pirktam na
me inž. V^nchus. Kitoms moky
toms reikmenims pirkti sudėta 
aukų. ... ..

— Londono lietuvių bažnyčioj 
statomi vargonai.. Per Sekmines 
manoma naujuosius vargonus 
pašventinti. Lietuvių choras ta 
proga ruošia religinį koncertą.

— Valencijos apylinkės Vene- 
cuelos Lietuvių Sąjungos val
dyba išleido atsišaukimą į Pie
tų ir Šiaurės Amerikoje gyve
nančius lietuvius, ragindama 
kreiptis į “Amerikos Balso’” di
rektorių, kad greičiau būtų įves
ta transliacijos lietuvių kalba.

— Venecuelos vienintelė lie
tuvių organizacijos Lietuvių Sa
višalpos Sąjungos valdyba nu
tarė įsijungti į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę ir pasivadinti 
“Pasaulio Lietuvių Venecuelos 
Bendruomenė.”

— Į Rosario, Argentinoj, at
vyko kun. J. Duoba, M.'LČ;, ku
ris šios vyskupijos seminarijoj 
dėstys Šv. Raštą.

— Adelaidėje, Australijoj,, 
veikia lietuvių savaitgalio mo
kykla. Po atostogų pamokos vėl 
vyksta šeštadieniais nuo .9 ligi 
12 valandos.

— Buenčs Aires, Argentinoj, 
18 tautų užsieniečiai žumatistai.

maras. Sambūriui pirmininkauja 
lietuvis gen. T. Daukantas. Per 
šį žurnalistų sambūrį lietuviai 
turi progos painformuoti užsie
nio žurnalistus apie Lietuvą ir 
jos reikalus.

— Berisso mieste, Argentino
je, veikianti lietuvių “Mindau
go” draugija balandž. 15 d. mi
nėjo savo 19 metų gyvavimo su
kaktį.

IŠŽUDYTI LIETUVOJE 
PRANCIŠKONAI

Vatikano radijas paskelbė, jog 
gautomis žiniomis yra nužudyti 
Lietuvoje Kretingos pranciško
nų vienuolyno vyresnieji. Visi 
kiti pranciškonai taip pat likvi
duoti — vieni ištremti arba ka
linami, kiti nužudyti.

NAUJAS “AIDŲ” NUMERIS 
’ Išėjo jau “Aidų” š. m. Nr. 4. 

Rašo: Vysk. V. BRIZGYS Reli- 
ligijos ir. moralės vaidmuo tau
tos ir tautiškumo išlaikyme, Dr. 
PR. SKARDŽIUS-J. Jablonskis 
kalbininkas, A. VAIČIULAITIS 
Eilėraščiai, ST. BARZDUKAS 
Jonas Jablonskis švietėjas, ST. 
PRAPŪOLENYTĖ šviesos spin
dėjimas (eil.), BR. STOČKUS 
Technika ir dvasios kultūra, M. 
BRAZDŽIONIS Kalėdų dovanos 
(eil.), AL. .BARONAS Išdavi
mas, PABLO NERUDA, Vande
nyno plotuose (eik, vert, J, Kėk
što) , K. PAKŠTAS Keletas sam
protavimų . apie Lietuvos .ribas.
Taip pat plati literatūros, meno. k< 
bei religiniu ir visuomeninio gy- įtinių žiniomis, 
venimoapžvalga. ;
• . • / . •. - •. T -r ... . . •

— Poetas Pr. Kozulis Toron
te išleido savo- poezijos knygą 
“Dulkės ežere.” Knyga susilau
kė didelio susidomėjimo.

— Dailininkas A. Varnas už
simojęs piešti paveikslą, vaiz
duojantį Mindaugo vainikavimą. 
Šiuo laiku dailininkas renka sa
vo numatytam kūriniui reikalin
gą medžiagą.

— Rašytojas ir pedagogas J. 
Kralikauskas išrinktas Kanados 
lietuvių rašytojų pirmininku.

— Žinomas geografas dr. VI. 
Viliamas galutinai įsikūrė Čika
goje,. persikėlęs čia iš Dayton, 
Ohio.

— Rašytojas R. Spalis Angli
joj išleido savo feljetonų rinki
nį “Trylika. nelaimių.”

— Sydnejuje išleistas pirma
sis Australijos lietuvių kalendo
rius 1950 m. Spausdintas rota
torium.

— Argentinos rašytojas Ly- 
sandro Z. D. Galtier išvertė tris 
lietuvių darnūs į ispanų kalbą ir 
atidavė Argentinos liet, laikraš
čiui ‘^Laikas” išspausdinti. Ver
timui panaudotas V. O. Mila
šiaus vertimas tų dainų į pran
cūzų kalbą.

— Buenos Aires gyvenantis 
kompozitorius V. Kerbelis pa
ruošė spaudai lietuvių liaudies 
dainų rinkinį ‘Mažajam pianis
tui.” Turi ir naujų kompozicijų 
sukūręs — Baladę smuikui su 
fortepionu, jau kartą išpildytą 
smuikininkė E. Kuprevičiutč su 
pianistu A. Kuprevičium, B. 
Brazdžionio giesmę “Aušros 
Vartų Marijai” vyrų chorui ir 
preliudų liaudies motyvais.

— Čiurlionies ansamblis yrą 
pakviestas nariu j Tarptautinį 
Institutą, organizuojantį nuola
tinį festivalių komitetą.

Ties Palanga ištraukė iš jūros 
Privateer liekana

Iš Švedijos pranešama, kad 
vienas Švedijos žvejys 40 mylių 
į vakarus hUo Palangos ištraukė 
lėktuvo liekaną, kuri iš viso ko 
atrodb ėsanti balandžio 8 d. din
gusio nmėrikiečių Privateer ti- 
pb lėktuvo dalis. Amerikos am
basados spaudos atstoyas Wil
frid Fleisher pareiškė, jog, 
sprendžiant iš raidžių ant rasto 
lėktuvo rato, matyti, kad jis 
priklausė dingusiam JAV laivy
no lėktuvui. Amerikiečių ir šve
dų šaltiniai nurodo, kad dingės 
Privateer buvo vienintelis šio ti
po-lėktuvas, dingęs Baltijos sri
tyse paskutiniųjų mėtų būvyje.

Ant ištraukto lėktuvo rato 
rasta' įvairių ženklų, jų tarpe

vieno Buffalo pramonininko pa
vardė. Rate rasta kulkos išmuš
ta skylė, iš ko matyti, kad lėk
tuvas buvo pašautas.

Švedų laivyno štabo viršinin-' 
kas Stellan Hermel in sako, kad 
vieta, kur lėktuvo ratas nukrito, 
yra maždaug už 40 mylių nuo 
-Palangos, taigi net 28 km. už 
Rusijos pretenduojamo 12 mylių 
ruožo.

EUROPOJE ŠALČIAI IR 
SNIEGAS

SOVIETAI MINUOJA 
BALTIJOS JCRĄ

Vokiečių vandenų policija 
praneša, kad vokiečių žvejai pa
kartotinai pranešė, jog rusai 
minuoja Baltijos jūrą. Ypatingai 
.prie Rtiegėno yra pridėliota mi
ną. žvedai savo tinklais buvo iš- 

net minų inkarus. Kitų šal- 
rusar Ruegene

Paskutinėmis dienomis Vaka
rų Europa kenčia nuo šalčio ir 
sniego pūgų. Balandžio 26 d. 
Anglijoj buvo didžiausia pūga 31 
metų būvy. Kelyje buvo užsnig
ti traukiniai ir daug kur nu
trauktas telefono susisiekimas. 
Sniego naštos neišlaikydami, iš
virto daug medžių ir užvertė ke
lius bei geležinkelius.

Taip pat nuo šalčio ir sniego 
kenčia Belgija, Prancūzija ir 
Italija. Ypatingai "daug prisnigo 
Alpėse.

Šiaurės ii’ Rytų Europoj, prie
šingai, yra jau šilta
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Lietuvos dvarai seniau ir dabar! darbininkas savo poilsio valan- paskirtis visai kita, negu demo- tos po 150 kiaušinių. Kol dar ne &

Mūsų seneliai vilko dvaruose 
baudžiavos jungą, o daugelio 
tėvai buvo kumečiai. Koks buvo 
baudžiauninko ir kumečio gyve
nimas visi žinome: ilgas ir sun
kus darbas, o atlyginimas ma
žas. Dėl to tie dvarų darbinin
kai buvo tikri vargo pelės.

Atsikūrusi nepriklausoma Lie
tuva šitą neteisybę atitaisė, iš
dalindama dvarų žemes buvu
siems kumečiams. Bet dabar 
Lietuvą okupavusieji bolševikai 
vėl atėmė iš žmonių žemę, iš 
naujo padarydami dvarus ii' vi
sus žemės ūky dirbančius pa
versdami kumečiais. Pravartu 
tad pažiūrėti, koks panašumas ir 
skirtumas yra tarp senovinio ir 
naujojo Lietuvos dvaro.

kraštų. Taip darbininkas pri
verčiamas dirbti daugiau, negu 
normaliai jis turėtų dirbti ir 
darbas jam pasidaro tikra kan
čia.

Padėtį dar pablogina, kad so
vietinis darbininkas neturi poil
sio. Sovietai yra užsimoję dar
bininkus “perauklėti”. Tam tiks-

sunkesnis, negu buvo net bau
džiauninko — gresia ištrėmi
mas, kalėjimas arba sunkiųjų 
darbų stovykla.

Pagaliau darbininkas gali į- 
kliūtį net pats nieko blogo ne
padaręs. Jeigu nepavyksta pa
siekti plane numatytų rezultatų, 
tai visuomet darbininkas liks 
kaltas, o ne tas, kas plana pa-|

yra komunistų lui ruošiami nuolat įvairūs susi
rinkimai su agitatorių kalbomis, 
rengiami kursai komunistų par
tijos istorijai ir Stalino biografi- 

išeina, tai visuomet, jų akimis mokytis, _ įvairūs vadinami 
žiūrint, kalti tik plano vvkdvto-! saviveiklos būreliai, reikia daly- 
jai, ir jie turi už savo ‘kaltę” at- į v_auti visokiose komunistų šven- 
sakyti. Tai ir paaiškina, iš kur' tose, eisenose, demonstracijose ir 
sovietuose tiek sabotažininkų, į O visa, tai lankyti nėra lais- 
kurie nuolat teisiami. I’ -

niose. Planai
partijos dalykas. O pagal sovie
tines pažiūras partija klysti ne
gali ir neklysta. Jei kas blogai 
išeina, tai visuomet, jų akimis

vauti visokiose komunistų Sven

das turi pašvęsti Visiems tiems kratiniuose kraštuose. Jos turi 
komunistinės propogandos rei
kalams.

Neturi čia darbininkas nė 
laisvo sekmadienio. Tai nulemia bininKų įmokų sudaryti lėšų 
ypač komunistų kova su religi- j vesti tarp tų pačių darbininkų 
in TfoH ’zmnnne nncrnlnfii lonlrxi- • IcomilHlSTiriPi DFODO^ATirlAi •

tik du uždaviniu: 1. žiūrėti, kad 
darbininkai vykdytų valdžios po
tvarkius bei planus ir 2. iš dar

□
visi gyventojai suvaryti į val
džios dvarus, propogandos su
metimais, kad, varomi į dvarus, 
gyventojai mažiau spirtųsi, šios 
normos dvarams kiek sumažina
mos. j

Kumečiams iš tų pyliavų labai 
maža naudos, nes valdžia už 1 

i klg. rugių ar kviečių moka tik 
po 10 kapeikų, bulvių 4 kapeikas 
Ir mėsos 1 klg. 16 kapeikų.

Antra dalis tenka pačiam 
dvarui išlaikyti. Turi būtį palik- į 
ta grūdų sėklai ir gyvuliams 
šerti bei apmokėt mašinoms ir į 
darbo įrankiams, remontams ir 
eilei kitų panašių dalykų.

Taip pat iš to turi būti išlaiko
ma dvaro administracija. Sovie
tinių dvarų administracija yra 
labai gausi, ligi 10-15 tarnautojų, 
nes laikoma, kad visur reikia 
prižiūrėtojų. O, be to, reikia dar 
viską apskaičiuoti, susirašinėti 
su valdžios įstaigomis ir t.t. Tad 
dvare paprastai yra pirminin
kas, politinis vadovas, sekreto
rius, buhalteris, matuotojas, i 
gyvulių ūkio, daržų ir kitų ūkio 
šakų vedėjai ir eilė panašių tar- 
pautojų.

Kartu dar atskaitomos vadi
namos aukos. Sovietai suranda 
daug progų paraginti darbinin- j 
kus, kad jie dienos ar kelių die-, 
nų uždarbį skirtų įvairiems tiks
lams — armijos stiprinimui, su
kakties proga Stalinui padėkai 

pareikšti, užsienio komunistų 
veiklai remti ir pan. Tokių “au
kų”, nuo kurių niekas negali 
drįsti atsisakyt, per metus susi
daro gana daug.

Visa tai atskaičius, likutis pa
dalinamas kumečiams pagal iš
dirbtų darbadienių skaičių. Pa
gal pačius Sovietų šaltinius už 
darbadienį net geriausių re
zultatų pasiekusiuose dvaruose 
kumetis gauna nuo 5, ligi 7 klg. 
grūdų ir apie 4-5 rublius pini
gais. Tuo būdu, pav., 4 asmenų 
šeima, kuri išdirbo 320 ar 400 
darbadienių, gauna nuo 144 ligi 
168 pūdų javų ir 1600-2000 rubl. 
pinigais, šitokiais skaičiais So
vietai ne kartą bando nustebinti 
dalyko nežinančius. Jie savo 
spaudoj parašo; kad tokio tai 
dvaro kumečio P. ar J. šeima už
dirbo kokius 300 pūdų grūdų ii’ 
atitinkamą sumą pinigais, bet > 
niekad nepasako, kiek iš tos šei
mos dirba, kad nebūtų matyt, 
kiek iš to vienam darbininkui 
išeina. O iš tikro išeina tarp 30- 
40 pūdų grūdų ir 400-500 rubl.
' . (Perkelta į 5 psl.)

Salve Regina
Pasaulinio karo metu ties 

Filipinais įvyko jaudinąs į- 
vykis: kareiviams besiruo
šiant mūšiui, vienam jūrinin
kui įkrito į vandenį švarkas: 
jaunas kareivis prašė leidimo 
jį išsiimti; leidimo negavęs, 
jis šoko į jūrą ir, pasitvėręs 
švarką, užlipo ant laivo lubų; 
už sauvaliavimą kareivis bu
vo areštuotas ir nuteistas 
kelis metus kalėti. Genero
las Dewey, perskaitęs kariuo
menės teismo sprendimą, pa
klausė kareivio, kodėl jis dėl 
menko švarkelio drįso daryti 
tokią kvailybę ir sulaužė ka
rišką drausmę. Tada jūrinin
kas ištraukė iš kišenės foto
grafiją ir pasakė: “švarko 
kišenėje buvo ši vienintelė 
mano motinos fotografija”. 
Tai išgirdęs generolas do
vanojo kareiviui baus
mę ir pasakė: “Kareivis, ku
ris dėl motinos paveikslo sta
to pavojun gyvybę, bus išti
kimi ir savo tėvynei”.

Iš tikrųjų, kas motinos ne
myli, tas jau nevertas žmo
gaus vardo. Tačiau katalikai 
myli ne vien tik savo žemės 
motiną, bet taip pat ir dan
giškąją motiną — Mariją, 
kuri įvairiomis malonėmis 
gaivina pasaulį, ramina nu
liūdusius, gelbsti nelaimin
giesiems. Ką apie ją prieš 
700 metų pasakė Šv. Ber
nardas, tas dar ir šiandieną 
tebegalioja: “Visiems ji ta
po viskuo. Kiekvienas turi 
teisės į jos širdies gerumą.”

Ar nuostabu tad, kad ka
talikai net du ištisus mėne
sius metuose, kaip niekam 
kitam, yra paskyrę Marijos 
garbei: žiedais pasipuošusį 
bei nuostabaus pavasario 
grožio pilną gegužį ir der
liaus mėnesį — spalių mė
nesį. Per ištisus tuos du mė
nesius visų tautų vaikai mal
dauja suklupę: “Tavo apgy- 
niman puolėme.”

Kreipsis prie jos ir lietu
vis. Nors šiluvon, Žemaičių 
Kalvarijon ar į Vilniaus Auš
ros Vartus žiaurūs budeliai 
kelius pastojo, tačiau lietu
vis taip skurdo pilnuose kol
chozuose, taip Sibiro nelais
vėje. taip tremtyje nešios 
širdyje visada gyvą Marijos 
paveikslą ir maldaus:

“Palengvink vergiją, 
pagelbėk žmonijai, 

išgelbėk nuo priešo baisaus.
Kun. Vytautas Pikturna.

■+

komunistinei propogandai.
Darno gavimo paskirstymas
HoiseviKinio dvaro kumečių 

dai’oo rezultatas yra paskirsto
mas į keletą dalių.

Pirmiausia savo dalį pasiima 
valdžia. Jai turi būti įspirtos 
grūdų pyliavos, atiduota linų 
pluoštas ir vilnos bei nustatyti 
kiekiai mėsos, pieno, kiaušinių 
ir kitų ūkio gaminių. Pabaltijo 
kraštuose nuo 1 hektaro turi 
būti atiduota valdžiai rugių 
kviečių po 350 kilogramų, avižų 
ir miežių po 300 kilogr., o bulvių 
1.000 kilogr. Už kiekvieną karvę 
350 kilogr. pieno bei 50 kiogr. 
jautienos mėsos (ji gali būti pa
keista ir kiauliena) ir 210 kilogr. 
kiaulienos. Nuo kiekvienos viš-

' ja. Kad žmonės negalėtų lanky- 
iti bažnyčios, sekmadieniais or
ganizuojami' ne tik visoki pa
rengimai, kursai ir panašūs da
lykai, bet ir darbai, kaip, pav., 
vežimas virš plano miško, rau
donosios gurguolės pyliavoms 
nuvežti ir 1.1.

Kaip nuo bausmių, pririšimo 
prie darbovietės, taip ir nuo per- 
sunkaus darbo, atėmimo poilsio, 
perdidelių darbo ' normų nei 
pats darbininkas gali gintis, nei 
yra kas jį gintų. Iš vienos pu
sės stovi vyriausybė, kuriai pri
klauso visa policinė ir karinė jė
ga, o iš antros pusės palaida 
darbininkų minia, kuri jokios jė
gos neturi. Tiesa, yra vadina-

vo pasirinkimo dalykas. Jei bū
si pastebėtas, kad tokių dalykų 

Darbininkai ir darbo tvarka j vengi, būsi įtartaos “liaudies 
Sovietiniuose dvaruose laiko- i priešu.” Gi tokiems vieta kalėji

mas darbingu kiekvienas, kuris me ar darbo stovykloje. Taip' mos profesinės sąjungos, bet jų 
sukakęs 15 metų ir nebelanko 

. (jau mokyklos, tiek vyras, tiek 
galėjo išeiti ir kitur pasi- rnofe,^S- §je darbininkai gauna 

atlyginimą už vadinamus dar
badienius. Bet tai nereiškia, kad 
kiekviena dirbta diena sudaro 
darbadienį. Darbams yra nu
statytos normos, kiek per dieną 
reikia nudirbti. Pav., 1 hektaro 
išarimas arkliais laikoma viena 
darbo diena, nors iš tikro tektų 
tą hektarą dėl kokių nore prie
žasčių arti 2 ar 3 dienas. Normos 
paprastai yra didelės ir įmano
mos tik ypatingai tvirtiems bei 
spartiems darbininkas. O skur
džiai gyvenantis sovietinis darbi?

- - - - - S ninkas nėra ypatingai pajėgus,
vietėse paskirsto pagal savo pla- rpa(j darbadienių jam išeina ne
rią ir darbininkus iš vieno darbo daug. Skaitoma, jog 4 asmenų 

šeima per metus gali išdirbti a- 
pie 320 darbadienių.

Bet darbas sovietiniam dar- 
______  _____ . Valdžia 

galėtų, nes laisvos darbo rinkos j noia ją darbininko kuo daugiau 
rera, visos darbovietės yra vy-. išspausti. Pav., Amerikoje per- 
riausybės žinioj. Palikęs darbą, daug bandąs skubėti ir padirbti 
jis turės mirti badu, nes kito darbininkas yra pačių darbinin? 
- Į kų sutramdomas, nes tai gali

Teisinė padėtis

Kaip prisimename, kumetis 
dvare buvo laisvai samdomas 
darbininkas. Jeigu nenorėjo ten 
dirbti, s 
ieškoti darbo. Baudžiauninkas 
buvo pririštas prie dvaro. Pasi
traukti negalėjo. Taip pat jis 
galėjo būti dvarininko baudžia
mas įvairiomis bausmėmis, jei 
tik baudžiauninko darbas jam 
nepatiko.

Palygindami teisinę dabarti
nių dvarų darbininkų padėtį su 
padėtimi senoviniam dvare, ga
lime pasakyti, ji 
kumečiai, 
Sovietuose darbininkas negali 
keist i savo nuožiūra darbovietę.! 
Darbo jėgą vyriausybė darbo- ■

Danguje pasirodė didelis ženklas: saule apsiausta moteriškė, mėnulis po jos kojomis ir 
ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. . Apr. 12, 1. s’

JORDON JOVKOV

Po pietų, kaip Hadži Draga-

ganui nešpėjus suprasti kalbos 
turinio.

Iš dalies norėdamas užmas-

vis- 
lyg

jog jie yra ne 
bet baudžiauninkai.

jie. • ' • < .
— Saugok Dieve, mano vaike,

— tarė tėvas Nejko, — atėjęs 
jis nežiūrės į dantis. . ‘ i

— Ne, — juokėsi Ticha, .—šį

perkelia į kitą savo nuožiūra, 
neklausdama niekieno noro. O' 
jei ir netrukdytų niekas iš dar- Į 
bo pasitraukti, darbininkas ne- ųjrūnkui yra sunkus.

gali būti? 7 i

— Kodėl gi ne ? Išleidžiu savo 
dukterį Ticną už vyro/ Aš ati-

prasidėjo nelabasis kas atrodė tamsu ir pilka, 
niikiaiihn ImaSixa ' *“ - —“

gauti negales.
Bet ir dirbdamas jis nuolat paskatinti įmones padidinti dar- 

turi bijoti, kad ištiks jį nelai-. bo normas. O sovietuose yra 
mė. Jis gali būti nelabai pajė-( priešingai ‘— toki spartuoliai 
gus, ką nors sugadinti ir t.t. To- (vadinami darbo herojais. Gavę 
kinis atvejais sovietinėj san- pagalbą, geresniais įrankiais ir 
tvarkoj darbininkas tuojau gali panašiomis aplinkybėmis pasie- 
būti apkaltintas sabotažu, reiš
kia — [likta valia kenkęs. Įro
dyti, jog nesi sabotažininkas, iš 
viso yra sunku. O Sovietuose 
beveik ir neįmanoma, nes ten 
vyrauja visur įtarimas bei nepa
sitikėjimas. Gi sabotažu apkal
tinto likimas yra jau žymiai

kę rekordo, jie statomi kitiems 
pavyzdžiu ir visi skatinami pa
sidaryti vadinamais partuoliais, 
kas darbininkus ypatingai jvar- 
gnla.

Tam pačiam reikalui organi
zuojamos lenktynės tarp paskiru 
dvarų, tarp ištisų rajonų ir netl

r- ■ ■1 — ■ 1 ■ r

lygiai perskirti, o skruostai bu
vo tartum švieži persikai. /Net 
ir šiandien ji negalėjo susilaikyti 
nieko nepaerzinusi: paduodant 
seniams kavą, jai pasisekė, tė
vui nepastebint,- pašnabždomis

'imonės pamiršo savo atsargu
mą. Pirmiausia kaimynas su kai
mynu ėmė kalbėtis per tvorą, 
paskui išėjo ii’ į gatvę.

Nelaimė niekad neateina vie
na. Tomis dienomis kiekvieni 
namai pajuto įvairių daiktų trū
kumą. Miltai visai išsibaigė. Ki
tas tad nemažesnis pavojus at
sistojo visiems prieš akis— ba
das. Moterys dejavo ir skundėsi 
vyrams; vyrai, susitikę prie tvo
rų, pasikeisdavo keliais žodžiai; 
ir žiūrėdavo pastyrusiomis aki
mis į žemę. Kas jiems daryti, 
jei rytoj baisioji liga užpultų 
kaimą? Bėgti į kalnus? Betgi 
kiekvienas jų turėjo parūpinti 
penkioms, šešioms alkanoms 
burnoms duonos. Reikėjo išrink
ti išmintingą ir gerą žmogų, ku
ris galėtų kaimui patarti įr va
dovauti. Pašnabždomis buvo 
linksniuojama Hadži Dragano 
pavardė. Tai buvo vyras, kuris 
galėjo kaimą išgelbėti. Pir-

"1‘anal šventąjį VieSpaties lemi- medžius 11' gatves taip, jog 
nui ši:) vasari) 
maras, kuris nusiaubė kraštą,1 išdžiūvusi žemė. Jau keli mėne- 
miestciius ir kaimus; nė vienas šiai, kaip nė lašo nenulijo. Kal- 
kainias neliko nepaliestas — ir tai nuošė degė raiškai. Dienomis to
dėl mūsų nuodėmių.” | buvo matyti tik dūmų debesys,

< iš senos kronikos)' bet naktimis į juodus Balkanų 
--------- kontūrus atsimušdavo liepsno

janti ugnies juosta, apsupdama 
I kalnus galingus, nuolat besiple- 
jčiančiu žiedu.

Šie reiškiniai, kurie kitais lai
kais buvo paprasti ir nieko ne
stebino, dabar įgijo nepaprastos 
reikšmės. Baimė gniuždė jėgas, 

c.emdė protus^ Baisioji liga vi
sur tykojo, ir kiekvienas sten
gėsi sau padėti, kaip išmanyda
mas pats ir kaip iš kitų kada 
girdėjęs, česnakai tapo retas ir 
brangus vaistas. Nebuvo pamir- miausia taip nutarė kaimynai, 
sta nė burtų galia. Prie dauge-, paskui toji nuomonė ėjo iš kvar- 
'io durų kabojo keisti ryšulėliai j falo į kvartalą. Neilgai trukus 
sudaryti iš žolių, gabalėlių rau- j keturi viso kaimo išrinkti seniai 
donų siūlų, šikšnosparnio spar-' nuėjo į Hadži Dragano sodybą 
aų arba varlės šlaunių. Kana- ir pareiškė, kad viso kaimo li- 
'uose vanduo sumirgėjo įvairio-' kimas yra jo rankose.
mis spalvomis, įpylus į jį išvi- j Begalvodami, kaip jie įžengs 
rintų gydažolių. Vienam atėjo, į jo namus, seniai beveik ir ma- 
mintis padegti savo kieme kar-' rą užmiršo, nes Hadži Dragan 

buvo ūmus ir įnoringas; kartais 
jis žmogų priimdavo maloniai, o 
kartais užrikdavo ir išvalydavo 
iš namų. Kai seniai pasiekė sun
kias, , geležim apkaustytas Ha
dži Dargano duris, tėvas Nejko 
pasibeldė, o kiti, pasirėmę ant 
savo lazdų žiūrėjo į žemę. Di
džiausiam jų nustebimui, Hadži 
Dragan, sužinojęs, kas jie yra ir 
kokiu tikslu atėję, liepė juos

Sklido gandas, kad viename iš 
žemutinių kaimų, esančių ne 
daugiau kaip vienos dienos kelio 
atstume, prasidėjo maras, ir 
žmonės ten taip gausiai mirštą, 
kad esą nebeįmanoma juos pa
laidoti.‘Ši baisi žinia kėlė siaubą 
visų žmonių tarpe, ir, kaip tai 
būdavo įprasta įvairių nelaimių 
išvakarėse — kai pasirodydavo 
turkų ordos arba kildavo karas 
ar sukilimas — ir šį kartą pasi
dalinti naujienomis vyrai rinko
si čerkovo smuklėj, o moterys 
ties namų durimis. Kadangi pa
vojus jiems visiems lygiai grė
sė, veikiai įsivyravo lygi nuotai
ka, ir daugelis dar sugebėjo juo
kauti ir. juoktis. Tačiau vakare’ 
kai kiekvienas pasilikdavo pats 
vienas, žiauri ir negailestinga 
maro šmėkla prieš juos iš naujo’ 
iškildavo. Kitą rytą kiekvienas 
įtarė savo kaimyną užsikrėtus, 
dėl to visi užsidarė savo trobose 
ir užsisklendė duris. Visi tylėjo 
ir klausėsi, ar neišgirs giltinės 
griaučių barškėjimo arba siau
bingo riksmo.

Oras buvo nesveikas, tvankus, 
tartum užnuodytas sunkių nuvi- 
r-o gr’-ų kei nešvarumu ir pilnas 
d.Jkių. Tos dulkės dengė namus,

vių mėšlą; netrukus tokie laužai 
dėžė visuose kiemuose. Tiršti 
dvokianti dūmai pripildė kaimą 
ir drauge su degančių Balkanų 
dūmais aptraukė visą apylinkę. 
Nė mažiausia oro srovelė neju
dėjo. Tyla darėsi kaskart vis 
gilesnė ir siaubingesnė.

Taip praėjo kelios dienos, Nie
kas nemirė. Maras nepasirodė ir 
gal niekad nemanė pasirodyti.

tuojau pakviesti į vidų. Hadži 
Dragano kiemas seniams pasi
rodė kitoks, negu anksčiau. Juos 
vedantis tarnas ėjo ant pirštų 
galų ir bailiai dairėsi aplinkui. 
Iš visos gausios šeimynos kieme
nebuvo matyti nė gyvos dvasios, paklausti, kodėl maras dar ne- 
Didžiuliai Anatolijos šunes prie ima tokių senų žmonių, kaip 
savo grandinių nejudėjo, šakos 
su trąšiais pageltusiais vaisiais 
kabojo ant sodo tvoros, ir se
niams dingtelėjo, kad jie tik to
dėl taip gražiai atrodė, jog,- galį
būt, jau rytoj nebebus kam juos kartą jis išsirinks tik senas o- 
skinti. Ant vynuogienojų buvo das, — ir ji išbėgo, Hadžį Dfa- 
daugiau vynuogių negu lapų, bet 
ir šios tamsios, vešlios vynuogės 
atrodė jiems tartum likimo pa
ženklintos. . ' ! ;

Hadži jie surado viršuj, sė
dintį kambary ant turkiško 
minkštasuolio, su pypke ranko
je. Dar penkios ar šešios tur
tingai pagražintos pypkės kabo
jo už jo ant sienos. Prieš jį ant 
raudono kilimo stovėjo kavos 
puodukai, o pro langą krintan
čiuose saulės spinduliuose plau
kiojo lengvi dūmų debesėliai. Be 
jokio garso įslinko seniai su sa
vo vizitinėmis kurpėmis ir atsi
sėdo ant pagalvių. Hadži Dragan 
nebuvo daugiakalbis, todėl tuo
jau be užuolankų pasiteiravo a- 
pie jų atsilankymo tikslą.

Išmintingai, oriai ir. lėtai pra
bilo tėvas Nejko. Pirmiausia jis 
kalbėjo apie marą, apie baimės 
siaubą kaime, apie skurdą, ir 
kai tik jis norėjo prabilti apie 
badą, įėjo Hadži Dragano duk
tė Ticha. Ji atnešė visiems ka
vos. Pamatę'bent vieną linksmą 
žmogų, seniai lengviau, atsikvė- klausė tėvas Nejko. 
pė. Tichos akys buvo pailgos, 
tamsios kaip slyvos ir demoniš
kai spindėjo. Jos plaukai buvo

duosiu paskutinę man likusią 
mergaitę.

— Viešpatie, dabar?! Kai 
žmonės miršta?

— Kas miršta? Kur miršta? 
Apie ką čia jūs man plepat? Aš 
jums sakau: nėra maro! Kas 
įniršta, tas miršta iš baimės! 
Taip ir yra: kas yra bailus ir 
bijo, mirties, tas miršta! Ai’ ma
note, kad žvirblis man galvon 
įskrido? Ar jūs iš tikrųjų ma
note, kad aš ruoščiau vestuves, 
jei . būtų maras?

Seniai sumišo. Viltis, kurią 
kiekvienas savy puoselėjo, pabu
do, ir jie ėmė ja tikėti. Hadži
teisus, pamanė jie. Čia ne tiek. galiau jos net sutiko, kad Hadži

nas buvo sakęs, prasidėjo ves
tuvių išvakarės. Pro tirštas ug
nies smalkes iki šiol kaime vieš
patavusią mirtiną tylą staiga 
perplėšė vamzdžio ir būgno gar
sai. Aikštėse ir ties durimis rin
kosi moterys:

— Kas čia yra? Ar čia bepro
čių kaimas?

Ir kai jos sužinojo, kad Hadži 
Draganas kelia savo dukters 
vestuves, jos šnekėjosi:

— Ar jis pamišo? šiuo metu?
Jos galėjo smerkti Hadžį Dra- 

ganą kaip įmanydamos, bet 
būgno dūžiai jas pralinksmino; 
jos nenoromis pralinkšėjo; pa-

kaltas maras, kiek .baimė. Tik 
tėvas Nejko vis dar nenusilei
do.

■ — O badas? Niekas jau nebe
turi miltų?

Hadži Dragan pamojo pypke.
—- Mano daržinės pilnos, už

teks visam kaimui; aš visiems 
Šiek tiek duosiu. Jūs turėsit vė
liau man užmokėti, bet aš jums

kuoti mergaitės pokštą, iš dąlfes 
stengdamasis susivaldyti, tėvas 
Nejko kostelėjo. Po to pradėjo 
savo kalbą iš naujo. Vėl kalbėjo 
jis apie marą, paskui apie baidą, 
paskui vėl apie marą. Pagaliau 
baigdamas tarė: , ?

— Kaimo akys atkreiptos į 
tave, Hadži Draganai. Tu esi 
jam ir tėvas ir motina L.žį/ų

Šią lemtingą minutę ąėniai paskolinsiu. O vestuves irgi švę- 
sužiuro ir sukluso, ką Hadži sirne.
Dragan pasakys. Staiga per 
kambarius nuaidėjo juokas: Ha
dži Dragan juokėsi! Seniai pri
trenkti žiūrėjo į jį. Jis buvo 
aukštas vyras, ir kai juokdama
sis atsilošė, visas jo kūnas vir
pėjo ir veidas paraudonavo.

— Dėl to jūs pas mane atė
jot, — griaudė jo stiprus balsas.
— Kad aš... cha, cha, aš ruošiu 
vestuves, o jūs man kalbat apie 
mirtį! . '

— Ką tu sakai, Hadži? —pa-
Argi taį

Kai Ticha įeidama trečią ir 
ketvirtą kartą pripildė Hadži ą- 
sotį seno raudono vyno, ji ma
tė linksmai vyno nuteiktus se
nius kalbant vienas per kitą. Ji 
patarnavo jiems ir protarpiais 
šypsodamosi numesdavo smailų 
žodelį:
; — Ar jūs savo šermenis šven- 
čiąte?

? Seniai lingavo galvomis, ir 
juos liūliuojančiam saldžiam 
vyno svaiguly užmiršo savo se- 
nątyę, o tamsiaakė mergaitė at
rodė jiems tokia išdykusi, tokia

Draganas gerai pasielgė. Jis ži
nąs, ką darąs. Tik vienos mįs
lės jos negalėjo atspėti: kodėl 
jis leido dukterį už jaunuolio, 
kurio piršlius prieš mėnesį bu
vo pavaręs. Buvo manyta, kad 
Ticha laukia Veličkos Dočkino, 
su kuriuo ji taip gerai sutarė ir 
kuris prieš trejis metus iškeliavo 
į svetimus kraštus laimės ieškot. 
Kas gi dabar atsitiko? Ar pati 
Ticha atsisakė Veličkos? Ar jos 
tėvas kitą nužiūrėjo? Apie tai 
buvo karštai kalbama tarpdu
riuose ir aikštėje. Tuo tarpu tė
vas Nejko bėgiojo iš vieno kai
mo galo į kitą. Jam buvo visai 
vis tiek, kodėl Hadži leido savo 
dukterį už turtingo Lužkanovo 
sūnaus vietoj laukęs našlės Doč- 
kos sūnaus, kuris buvo vargšas, 
kaip bažnyčios pelė. Hadži Dra
ganas žinojo, ką darė. ,

Tėvui Nejko rūpėjo tik viena, 
būtent, kad Hadži Dragan ati
darė kaimo gyventojams savo 
javų aruodus ir tuo pačiu užkir
to kelią badui. Sutiktų moterų 
tarpe jis skleidė žinią:
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•MUZIKOS ŽINIOS" yra vienintelis perijodini- bažmui,-.-. I . imiu 
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"MUZIKOS ŽINIOSE" šalo žinių apie mūs muzikų, choru i: am.uubliii 
veikimų, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina ■ -u gai
domis* parašyta solo balsui arba chorui.

"MUZIKOS ŽINIAS" leidžia Amerikos Romos Kataliku Var :>>in:nnku 
Sąjungą, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietiniai \.-ligoniniu■ 
kai. daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

“MUZIKOS ŽINIŲ" prenumerata metams tiktai Sl .oo, užG.-m s: .50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo

Mr. Leonard J. Šimutis, Jr„ 6322 So. ’I’roy SI. Chicau,, ."1 |j 
Gi visus rašius tam laikraščiui reikia siųsti .šiuo adiwi:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago S. III
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PIJAUS XII LANKYTOJAI
Sakoma, jog būti Romoj ir nias, 

nematyt Popiežiaus — yra tik
ras apsileidimas. Bet dauguma 
lankančių Romą ne tik nori Po
piežių pamatyt, bet ir apsilan
kyti pas jį — gauti audienciją. 
Popiežiaus lankytojų skaičius 
ypač pakilo šįmet, Šventųjų Me
tų proga. Nemaža ir mūsų tau
tiečių iš Amerikos ir kitų kraš
tų šia proga jau buvo Popiežiaus 
priimti.

Kas tie Pijaus XII lankytojai? 
Tai įvairiausių tautybių, luo
mų, tikybų ir rasių žmonės. 
Klystume, manydami, jog Popie
žių lanko tik katalikai. Labai 
daug žymių protestantų, maho
metonų, net žydų tikėjimo žmo
nių nuolat prašo pas Popiežių 
audiencijų.

Kažkas palygino minią, lau
kiančią Popiežiaus pasirodymo, 
su UN rūmų foye publika. Švie
siaplaukiai šiaurės europiečiai, 
linksmi amerikiečiai, susirūpi
nusios italės motinos su maža- 
meičais vaikais ir net kūdikiais, 
kunigai, klierikai ir vienuolės — 
vis tai įvairiaspalvė Popiežiaus 
lankytojų minia.

Popiežiaus audiencijos esti 
ketveriopos: iškilmingos, viešos, 
specialios ir privačios. Iškilmin
gose audiencijose paprastai pri
imamos valstybių galvos, minis
terial pirmininkai, naujai pa
skirti diplomatai ir tam tikrais 
atvejais kardinolų kolegija. Vie
šųjų audiencijų metu Popiežius 
priima dideles maldininkų mi-

duodamas Popiežiaus pa
laiminimą. Specialiose audien
cijose Popiežius priima mažes
nes grupes, poras ar pavienius 
asmenis.

Privačios audiencijos yra ski
riamos pavieniams asmenims. Jų 
metu Popiežius turi progos il
giau pasikalbėti su vienu asme
niu ir tuo pačiu susidaryti vaiz
dą vienu ar kitu jam rūpimu 
klausimu. Privačios audiencijos 
ir yra, paties Popiežiaus žo
džiais, jo “langas į pasaulį”, hes 
čia Popiežius gauna progos pats 
kai ką išgirsti, kai kitų audienci
jų metu jis tiktai pats kalba.

Kiekvieną dieną iš ryto prieš 
devynias Popiežius savo darbo 
kambary peržiūri privačių au
diencijų sąrašą ir jo lankytojų 
trumpą asmeninę apžvalgą. At
vykę lankytojai rūmuose yra 
lydimi specialių rūmų tarnauto
jų, o ties kiekvienomis durimis 
Popiežiaus 
mėlynomis
atiduoda pagarbą. Priešpasku
tiniam kambary lankytoją pa
tinka rūmų ceremonialmeiste- 
ris, kuris įveda į Popiežiaus ka
binetą.

Audiencijos pasauliečiams pa
prastai trunka apie 20 minučių. 
Popiežius sėdi už ilgo rašomojo 
stalo, ant kurio stovi dvi dide
lės dėžės rožančių ir medalijonų. 
Jų Popiežius pasiūlo beveik vi
siems lankytojams audiencijos 
gale.

Popiežiaus Pijaus XII prakti-

vardijos tamsiai 
. irmomis nariai

Šv. Petro bazilika, visų Šv. Alėtų iškilmių centrinė vieta.

trumpu laiku aptarti daugelį 
dalykų. O jo nuoširdi laikysena 
besivaržančius lankytojus atpa
laiduoja nuo nesmagaus įtempi
mo.

Pijus XII yra tiek įgudęs kal
bėtis, kad, lankytojui pasakius 
vos keletą žodžių, jis jau su
pranta, kokį atsakymą jam no
rėjo duoti, ir tuoj pergina prie 
kito klausimo. f '.

Būtų klaidinga manyti, kad 
Popiežius privačiose audiencijo
se priima tik žymius asmenis. 
Jo lankytojai įvairuoja nUo bri
gados generolų iki jūrininkų ir. 
Texas’o kaubojų. Prašymai 
gauti privačioms audiencijoms

!

ui-

— Nėra jokio maro; 
Hadži nekeltų vestuvių!

Taip jis kalbėjo ne tik norė
damas kitus nuraminti, bet ir 
dėlto, kad pats tuo tikėjo. Jis 
bėgo toliau, smagus ir įsiparei
gojęs, nuo Hadži Dragano seno 
vyno šiek tiek padūmavusia 
galva, skubėdamas, kiek sveika
ta leido, į žemutinį kaimą, kur 
jam reikėjo atlikti dar vieną 
svarbų uždavinį. Jis žinojo, kad 
tada, kai iš baimės nieks nebe
drįso nei įeiti nei išeiti, vienoje 
žemutinio kvartalo smuklėje su
sirinkę keli nuskurę dykūnai 
kalbėjo:

— Mūsų maras negriebs! Ma
ras yra aniems turtingiesiems 
žemių savininkams. Juos mes 
vilksime į kapus!

Tėvas Nejko užtiko juos be
sėdinčius prie vyno ir besiklau
sančius būgno garsų.

— Kas yra? — paklausė jie.
— Kas yra! Vestuvės! — 

drėbtelėjo Neijko ir nuėjo sau, 
palikęs juos bespoksančius iš nu
stebimo.

Kai tėvas Nejko sugrįžo į
Hadži Dragano kiemą, po tam- sas. Grokit toliau! — šaukė jis 
siomis vynuogėmis šoko didįjį 
bulgarų tautinį šokį — choro. 
Šoko ir trypė suprakaitavę, kaip 
laukiniai. Hadži Draganas ne
turėjo priešų, jo kieme buvo su
sirinkęs visas kaimas. Vieni šo
ko, kiti daržinėje pylėsi javus į 
savo maišus. Dragano tarnas 
Valko sėmė kaip auksą grūdus 
ir žymėjo kiekį, įpiaudamas pei
liu ženklą lazdelėje. Tėvas Nej
ko buvo patenkintas.

Taip buvo švenčiamos vestu
vės ištisą savaitę. Rytui brėkš
tant, kiekvienas bėgo pas Ha
dži Draganą. Kiekvienas stengė
si pralenkti kitus savo išdaigo
mis, o šokdavo tol, kol nuvarg- 
davo. Bet jų išdykavime buvo 
kažkalš liguisto. Jie gėrė, norė
dami užmiršti savo vargus, ir 
juokėsi, norėdami pergalėti savo 
baimę; jie bailiai žiūrėjo vienas
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kiečių, anglų ir ispanų kalbo
mis. Prieš baigdamas audienciją, 
Popiežius dar pašnekina vieną 
kitą grupę maldininkų ir specia
liai palaimina motinų iškeltus 
.'ūdikius. Tuo metu maldininkai 
vėl kelia entuziastingas 
jas.

Popiežiaus audiencijų 
mė yra labai didelė. Jos 
sustiprina daugelio tikėjimą. Iš j 
pasikalbėjimų su įvairiais žy- 
miais asmenimis Popiežius susi
daro taip pat vaizdą apie pa-' 
šaulio svarbiuosius įvykius. To
mis progomis jis nurodo ir ke
lius, kuriais krikščioniškasis pa
saulis turi eiti. Griežtai pasisa
kydamas įvairiais klausimais, 
Popiežius į vyskupų bei kunigų 
rankas įduoda religinio gyveni
mo vadovą.

1939 m. Kalėdų išvakarėse 
kardinolų audiencijoje Popiežius 
išdėstė principus, kuriais turi 
vadovautis pasaulio taika. Jo 
anuomet išreikštos pažiūros ir 
šiandien tebelaikomos 
kos taikos sąvokos pagrindu.

Pereitais metais 
mėn. Italijos juristams skirtoje 
audiencijoje Popiežiuj ragino 
pasaulio katalikus teisėjus ne
daryti sprendimų, vadovaujantis 
antikatalikiškais įstatymais.

Tą patį mėnesį jis pranešė US 
Senato karo fondų pakomisei, 
kad jis pritaria Vakarų Europos 
ginklavimo programai, jei, žino
ma, tas ginklavimas bus nu
kreiptas tik apsaugai nuo Sovie
tų agresijos.

Labai dažnai, ypač katalikiš
kuose kraštuose, Popiežiaus pa-

j$Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso-
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Viešųjų audiencijų dienomis, 
vidudienį, varpams skambinant, 
Pijus XII pasirodo milžiniškoje 
palaiminimų salėje prie Šv. Pet
ro bazilikos. Popiežių specialioje 
kedėje jo gvardijos nariai pama
žu neša per salę. Tuo metu jis 
laimina maldaknyges,-rožančius, 
kryžius ir kt. sakralijas. Popie
žiui nužengiant nuo kėdės ir sė
dant į salės gale stovintį sostą, 
italai .entuziastingai ploja ir 
šaukia. “Viya ii Papa.” Tada Po- 
piežius pasako ’ trumpu kalbą, 
kreipdamasis dažniausiai į kurią 
nors iš toliau atvykusių 'maldi- 

. ninku grupę. Paskui duoda pa- 
> laiminimą italų, prancūzų, vo-

rių politinių rezultatų. Vienas 
iš tokių galima paminėti krikš
čionių demokratų partijos lai
mėjimas Italijoje 1948 m., nors' į 
buvo didžiausias pavojus, kad i 
komunistai gali Italijos valdžią (* 
paimti į savo rankas. ;1

tai ir siiim] 
tremtųjų ii' 
siekia šimtu

naikinimu. J 
Likusiems 

masi išrauti 
sudai o žino! 
mę: taulvbę

šiaip į kitą, įtardami, kad kitas žino 
i kažką blogo, tik nesako. O nak
timis kalnai skendo liespnose.

Grįžus namo iš linksmų vestu
vininkų pasidarydavo bailiai 
besiklausą, kas yra už uždarų 
durų. Kąsniai jiems strigo gerk
lėse, o sapne slėgė slogutis ir 
silpnoje lempų šviesoje jų veidai 
atrodė išblyškę ir iškrypę lyg 
numirėlių.

Hadži Dragano kieme žmonės 
ūžė kaip bitės avily. Visi laukė 
išvykstant nuotakos. Bet kaip 
tik tuo momentu įvyko kažkas, 
įnešęs į vestuvininkų tarpą mir
tiną baimę. Per miškus, šiaurės 
link, pasirodė ereliai. Visi su
žiuro. Jų buvo daug. Plačiai iš- 

; skleidę sparnus, jie tartum čiuo
žė, vėjo nešami. Iš kur galėjo r___________ _________
tie ereliai atskristi, jei ne iš ten, ■ vualį ir mikliais pirštais taisė 
kur yra pūvančių lavonų. Pauk- jo klostes.
ščiai skrido tiesiai tolimųjų kai-l Jaunajai apleidžiant tėvų na
mu krvntim. o ton siautė maras.!
ten mirė žmonės! Niekas to ne- 

, pasakė, bet kiekvienas apie tai 
• pagalvojo.

— Ko žiopsote? — nuskam- 
į bėjo garsus Hadži* Dragano bal-

• — Aaa, maras atvyko! —su
spiegė moteriškas balsas vidury 
bažnyčios —ir tučtuojau visi 
ėmė bėgti lyg laukinė banda.

Tai

ant

— Kas? Aš? Tu manai, kad 
aš galiu šiandien verkti?

Ji juokėsi,, nors jos akyse ži
bėjo ašaros.

— Ak, Ticha, kad tu būtum 
mačiusi tą daugybę erelių! 
blogas ženklas.

— Ak, palikime tai!
— Ticha, sesele, nepyk

manęs... bet ar turėjo tai įvykti 
po tokio ilgo laukimo? Veiičko 
gali sugrįžti....

— Veiičko?! Kam man reikia 
Veiičko? Aš turiu savo vyrą! 
Kas žino, kur Veiičko maras iš
tiko. Tegul arai jo kūną lesa!

Valandėlei jos akys apsiblau
sė; bet tuoj jos vėl nušvito, ir ji 
juokėsi. Tuo metu įžengė ir ki
tos jos draugės. Ant Tichos juo
dų plaukų jos uždėjo raudoną

mų kryptim, o ten siautė maras,; mus, buvo įprasta verkti, šį kar-

nustebusiems dūdoriams. — Aš 
noriu matyt šokant choro! Pir
myn, pasijudinkit!

Muzikantai, ant kurių kaktų 
žibėjo Hadži Dragano padovano
tos monetos, pūstelėjo savo dū
das. šokėjai nubangavo per kie
mą. Draganas, dviem galvom 
aukštesnis už visus kitus, pats 
vadovavo šokiui. Iš naujo juos 
pagavo kažkoks karštligiškas šė
limas. Bet keli, nuošaliai stovė
ję, šnabždėjo:

— žiūrėkit tik, kaip parau
dusios Hadži Dragano akys!

Nuotakos rūbais aprengta, 
Ticha buvo likusi viena namuo
se. Jos draugės buvo išbėgusios 
pažiūrėti erelių. Geriausioji 
draugė Rada pirmoji grįžo at
gal. Ji pamatė Tichą užsidengu
sią rankomis veidą.

— Tu verkei? — paklausė ji.

tą verkėme tik artimieji, bet. Vi
si vestuvininkai ir nėt tie, kurie 
šiaip niekad neverkdavo. Hadži 
Draganas ir vėl įsikišo, ir ves
tuvininkų eisena pajudėjo baz-' 
nyčios link. .

Pakeliui nieko ypatingo ne
atsitiko, išskyrus tai, kad kito 
kaimo gale pasirodė šuoliais le
kiantis raitelis. Vyras spaudė 
paskutines jėgas iš savo arklio. 
Kas tai galėtų būti? Ką jis ga
lėtų atnešti?

Bažnyčia prisipildė žmonių. 
Uždegė didžiojo žibinto žvakes. 
Po juo stovėjo jaunoji pora. 
Staiga, ’ prie durų pasigirdo 
triukšmas.'

— Ar jūs matėt jį? — nu
traukė moteris įsiviešpatavusią 
tylą; visi pažino našlės Dočkirios 
balsą. — Jis ką tik atvyko! — 
šaukė ji šalia stovinčiam. —Jis 
nušoko riuo arklio, ir kai aš jam 
pasakiau... tiesiog į bažnyčią!., 
jis bus tiesiog" čia atskubėjęs..

— Atvyko?- Kas atvyko? - 
paklausė kažkas siaubo apim
tas,

V
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Baras ir Restoranas
Lalsniuotaa

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 
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—Pasilikite, žmonės! —šaukė . 
keli vyrai. — Juk nieko neatsi- j 
tiko!.

Minia pamažu nusiramino ir 
grįžo atgal. Bet ties altorium li
ko tuščia. Ten stovėjo tik vie
nas jaunas žmogus, indai įdegęs 
ir dulkėm apneštas.

Jo degančios akys buvo nu
kreiptos į Tichą. Jis norėjo prie 
jos prieiti, bet tik susvyravo ir 
krito. Jo kūną sutraukė skaus
mingas mėšlungis, o veidą nu- 
sėjo juodos dėmės.

-— Maru užsikrėtęs! — 
kas sušuko, — bėkime!

Visi pasibaisėję metėsi atgal, 
veržėsi, šaukė. Trypimas, lyg 
kokios bėgančios bandos — ir 
bažnyčia liko visai šviesi ir tuš
čia. Po didžiuoju žibintu stovėjo 
tiktai Ticha. Ji norėjo bėgti, bet 
pamatė vieną moterį ir sustojo. 
Tai buvo Dočkina. Ji pastyrusio- 
mis akimis žiūrėjo į sukniubusį 
ties altorium vyrą ir laužė ran
kas. Jos akys klaidžiojo lyg pa
mišėlės.

į — Dieve mano, kas man da
ryti? — šaukė ji. — Tai mano 
sūnus, bet jis serga maru! Ak, 
mano Dieve.

Čia ji žengė artyn, čia trau
kės atgal, pagaliau nubėgo bal
su raudodama ir raudama sau 
plaukus. i

Ticha priėjo prie maro ištik
tojo: tai’ buvo Veiičko, ji paži
no jį; iš pirmo žvilgsnio. Ji pa
silenkė ties juo ir atsuko jo gal
vą. Paskui atsisėdo ant akme
ninių altoriaus laiptų, padėjo jo 
galvą sau ant kelių ir žiūrėjo 
jam į 'akis. Nuotakos vualis nu
sidriekė žemyn ir apdengė jų a- 
bfejų veidus. Už jų iš tamsios 

' ikonos žiūrėjo Kristus, • iškėlęs 
savo laiminančią dešinę.
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Tel. Market 2-5172

Matthew A. Btiyus
(Buyauskas)

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogomsš
> 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. $

Tel. EVergreen 4-9737 $
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1 iek bulvių, 
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pat dar bu| 
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"indi\ idualia 
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Telefonas: EV 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.
LISAUSKO ANGLIŲ KOMP

.Anglys, Coke ir Aliejus
496 GRAND STREET

Gyvenimo vieta 
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y

Telefonuoti po 5 vai. vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENA SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų

Laidotuvių Direktorius
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Knyga puikiais viršeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., labai 
lengvai atsidaro ir skambinan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, South Boston 27, Mass.

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
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\ us šieno. 4 
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PASAULIO LIETUVES
Didžiausiomis lietuvių tautos 

sūnų ir dukterų aukomis iš po 
svetimos priespaudos atsikėlusi 
Lietuva neilgai džiau
gėsi savo n e p r i k 1 a u - 
somų gyvenimu. Mūsų ramų ir 
kūrybinį darbą nutraukė priešas, 
įsibrovęs į nuo šimtmečių mūsų 
protėvių gyvenamą žemę, su
griaudamas mūsų statomos vals
tybės rūmus ir užgesindamas 
mūsų kultūroj židinius.

Kraštą, kur pilkoji Baltija ir 
ošiantieji miškai mums nuo am
žių kartojo: “Čia jūsų žemė, čia 
jūsų namai”, užvaldė svetimieji, 
kiekvieną susipratusį lietuvį pas 
kelbdami priešu ir šalindami jį 
iš gyvenimo. Anksčiau savo že
mėje buvęs šeimininkas ir kūrė
jas, lietuvis tapo paverstas be
teisiu vergu.

Apgaule ir smurtu 1940 m.
* birželio mėn. 15 d. į mūsų tėvy
nę įsiveržęs raudonasis priešas, 
ištisus metus niokojo kraštą, sa
vo aukščiausio žiaurumo pasiek
damas 1941 m. birželio 14-17 
dienomis, vien tik tada į polia
rines Sovietų Sąjungos sritis iš
trenkiamas per 40,000 nekaltų 
mūsų tautos vaikų.

Antrukart sugrįžęs, ir jau šeš
tuosius metus mūsų žemėje be- 
siaučiąs, okupantas sistemingai 
ii- dar žiauresnėmis priemonėmis 
baigia naikinti mūsų tautą. Šian
dien mus pasiekiančios žinios iš 
tėvynės byloja anie naujus masi
nius išvežimus į Sibirą, į prievar
tos darbus, kur išsemtuosius 
laukia nepakeliamas šaltis, ba
das ir lėta kankinio mirtis. Taip 
pat kartojasi ir nuolatiniai areš
tai ir suimtųjų kankinimai. Iš
tremtųjų ir suimtųjų skaičius 
siekia šimtus tūkstančių žmonių 
ir graso visišku mūsų tautos iš
naikinimu.

Likusiems tėvynėje stengia
masi išrauti iš širdžių visą, kas 
sudaro žmogaus gyvenimo pras
mę: tautybę, tėvynės meilę ir re
ligija. Nauju įnirtimu tęsiamas 
tikinčiuių persekiojimas, suima
mi ir tremiami dvasininkai, tau

tos branginamos šventyklos pa
verčiamos sandėliais, šokių salė
mis ii’ arklidėmis.

Mes girdime sunkiai aidinčius 
mūsų brolių ir seserų žingsnius 
tolimame Sibire, negailestingai 
nuo motinų atskirtų vaikų grau
dų skundą ir tėvynėje pasiliku
siųjų mūsų kovotojų ir partiza
nų pagalbos šauksmą.

Ir visa tai vyksta dvidešimta
jame amžiuje, veikiant Atlanto 
Chartos, Jungtinių Tautų Char- 
tos principams, žmogaus Teisių 
Deklaracijai ir esant pasmerk
tam genocidui.

Mes, išgyvenusios mūsų tautos 
naikinimo pirmuosius etapus, 
gyvos liudininkes 1941 m. birže
lio 14-lj dienų išvežimo žiauru
mų, būdamos didžiausio pavo
jaus dėl mūsų tautos likimo- iš
vakarėse, susiradusios prieglob
stį Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir kituose vakarinių demo
kratijų kraštuose, kreipiamės į 
viso pasaulio moteris.

Mes kviečiame prisiminti lie
tuvių tautos tragediją — jos de
šimties metų okupaciją ir po me
tų vykusius išvežiotus, skelbda
mos birželio 15-ąją mūsų rim
ties ir susikaupimo diena.

Melskite tą dienš, kad Aukš
čiausias suteiktų mūsų kraštui 
laisvę ir nepriklausomybę, kad 
grąžintų mūsų tautos Vaikus iš 
šaltojo Sibiro, kad atitolintų 
mirtį nuo tų mūsų tautiečių, ku
rie kaukinasi vergų darbais, kad 
laimintų mūsų brolius, kovojan
čius prieš okupantą.

Skelbkite tą dieną apie Lietu
vai padarytą skriaudą savo su
sirinkimuose, minėjimuose, spau
doje ir per radiją.

Veikite savo vyrus, vaikus ir 
pažįstamus, kad jie remtų jūsų 
balsą.

Kovokite, kad vieningu visų 
pasaulio lietuvių darbu mūsų tė
vynė atsikurtų laisvam demo
kratiniam gyvenimui.

Pabaltijo Moterų Tarybos Lie
tuvių Atstovybės Prezidiumas 

New York, 1950 m. bal. 20 d.

GRAŽI PUOTA NUSIPELNIU
SIAM VEIKĖJUI PAGERBTI

Brooklyn, N. Y. Žinomam ka
talikų veikėjui K. Krušinskui 
sukakus 70 m., jo šeima savo 
namuose Woodhaven suruošė 
jam pagerbti puotą, kurioje da
lyvavo ir apie dešimt jo kaimy
nų ir draugų.

Ta proga sukaktuvininkui pa
linkėta geros sveikatos, jėgų ir 
sugiedota ilgiausių metų. Kartu 
sukaktuvininko bičiuliai iškėlė ir 
mintį, kad žymiam veikėjui pa
gerbti reikia suruošti ir viešą 
minėjimą, nes iš tikro jubiliatas 
yra didžiai Lietuvai ir lietuvių 
tautai nusipelnęs ir žinomas ne 
tik New Yorko lietuvių tarpe, 
bet ir visoje JAV lietuvių vi
suomenėje. O reik pastebėti, kad 
net ir dabar, žilos senatvės su
laukęs, nenuleidžia rankų, bet 
darbuojasi, kiek jėgos leidžia.

P. J. M.

ĮDOMI MOTINŲ DIENOS PA
GERBIMO MENO PROGRAMA 

Waterbury, Conn. — Švento 
Juozapo parapijos choras, vad. 
A. J. Aleksio, sekmadienį, gegu
žės 14 d., 7 vai. vakare, mokyk
los auditorijoje ruošia nepapras
tai gražų koncertą, kuriame dai
nuos Lietuvos operos solistas 
Ipolitas Nauragis, bosas, ir so
listui akompanuos NBC radio 
stoties pianistas kompozitorius 
Tadas Šidlauskas iš New Yorko.

Šalia choro daug gražių dainų 
išpildys vietinis mišrus oktetas, 
duetas ir vyrų kvartetas. Taip 
pat tautinių šokių grupė, vad. 
J. Alesiūnaitčs, pašoks “Malūną” 
ir “Sukčių”. Po programos gros 
šaunus orkestras ir bus šokiai. 
Visas pelnas skiriamas parapijos 
naudai.

Šio koncerto rengėjai nuošir
džiai kviečia visus vietinius bei 
apylinkės miestų lietuvius atvyk
ti ir pasiklausyti žymaus dainin- 
ko Ipolito Nauragio, o taip pat

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato V 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar v 
Užsienių šalyse. W

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių N 
biznių, partnerystes ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto J) 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz. kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris Y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių f) 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. N 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose Ji 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link Y 
mano geriausio jums patarnavimo. 7

s. RAŠYKITE: 2

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) į
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y. 4

' Telefonas: EV 4-3049 J)

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR aLVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
- (8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

DVARAI LIETUVOJE
tų, turi visi gyventojai atiduoti 
valdžiai. Nuslėpti ir pačiam na
muose iš tų linų ar vilnos austis 
nėra prasmės. Apsivilkęs nauju 
namų darbo apdaru tuoj bus pa
stebėtas komunistų partijos pa
reigūnų ar kitų valdžios atstovų 
ir pateks ne tik tardytojui į ran
kas, bet ir į kalėjimą kaip “ken
kėjas” ir “sabotažininkas”, per
žengęs valdžios potvarkį ir ne
ardavęs jai Turimos verpalinės 
medžiagos. O apdaras Sovietuo
se yra brangus net ir blogiau
sios rūšies.

BAISUSIS BIRŽELIS VYČIŲ 
SCENOJE

sopranas, kalbėjo teatre. Gavusi 
savo didž. debiutui Kaune pa
ruošti “Martą”, suviliota naujai 
įsikūrusios Vilniuje operos, ke-

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
•Nebrangiausia—ir—Geriausia-

(Atkelta iš 3 psi.)
Prie to dar reikia priskaityti šiek 
tiek bulvių, daržovių ir gaunamo 
pašaro vienai leidžiamai priva
čiai kumečiui turėti karvei. Taip 
pat dar buvo duodami maži 
sklypeliai žemės vadinamam 
“individualiam ūkininkavimui”, 
bet, turimomis žiniomis, toki 
sklypeliai daugiau nebus duoda
mi, nes tai kenkia bolševikinei 
propogandai, kadangi kumečiai 
savo sklypeliuose užaugina ge
resnį derlių, negu dvaras savo 
žemėje.

Lietuvos dvaruose apie 1905- 
6 m. dvarininkai sutiko tokį 
aukščiausį atlyginimą kumečiui 
(vienam darbininkui) mokėti: 
a) pinigais 35-40 rubl.; b) grū
dų: rugių 44 pūdus, miežių 32 
pūdu, žirnių 7 ir kviečių 7; vi
so 90 pūdų; c) žemės duoti: 1. 
dešimtinę 6 kumečiams bulvėms 
sodinti, 1 dešimtinę 8 kumečiams 
linams sėti ir po 2-3 pūrų sodi
nimo gabalą žemės daržui; d) 
pašaro dviem karvėm: 4 birka-1 pirkti propogandines knygeles,

Taip pat reikia nusipirkti ki
tų būtinų dalykų — druskos, ži
balo ir kitų, nekalbant apie rei
kalą papildomo maisto, kaip 
mėsos, žuvies, cukraus ir t.t. Tad 
jau ir vieniems šiems dalykams 
sunkiai ištektų neskalsių rublių, 
nes viskas labai brangu.

Tik kumetis priverstas daryt 
dar visai pašalinių išlaidų. Jis, 
nori ar nenori, turi išsirašyti 
jam pasiūlomus laikraščius ir

vus šieno, 4 birkavus vasarinių 
šiaudų ir ruginių kiek reiks. 
Daugumoj dvarų tas atlygini
mas buvo mažesnis, bet dabarti
niuose dvaruose kumečiai vis 
dėlto gauna mažesnį atlyginimą, 
negu jis buvo Lietuvos dvaruo
se mokamas prieš 45 metus.

Pragyvenimo galimybės
Iš šio savo uždarbio dvare, 

priskaitant, kiek jis dar gauna 
už miško kirtimą ir kitus pana
šius darbus, bolševikinio dvaro 
kumetis ir turi gyventi.

Iš gautų, grūdų jis turi ne tik 
duonos ištekti, bet jais šerti ir 
savo turimą paršelį bei vieną 
kitą vištą. Tai papildo jo maistą, 
tik ir šiuo atveju dar dalį turi 
atiduoti valdžiai, nes ir jis nuo 
pieno, mėsos ir kiaušinių davi
mo nelaisvas, jei turi kokį gy- 

- vulį.
Antras labai svarbus dalykas 

yra apdaras. Jį kumetis turi 
pirkti, nes visą linų pluoštą -ir

mokėti profesinių sąjungų mo
kesčius, aukoti “tarptautiniam 
proletariatui remti”, įtaisyti
“raudoniesiems kampeliams” ir 
panašiems dalykams. O di
džiausia našta yra vadinamos 
valstybinės paskolos. Nors jos 
oficialiai yra neprivalomos, bet 
niekas negali drįsti nuo jų atsi
sakyti. Paskolai pasirašyti pa
prastai sušaukiamas susirinki
mas, atvažiuoja kom. partijos 
pareigūnai bei enkavedistai ir 
tuomet dvaro pirmininkas pa
siūlo nutarti, kad kiekvienas 
kumetis perka po 200, 300 ar 
daugiau rublių paskolos lakštų, 
už kuriuos jam pinigų niekad 
niekas nebegrąžins. Pasiūlęs, 
pirmininkas klausia, kas prieš 
tokį pasiūlymą. Žinoma, niekas 
prieš negali pasisakyti, žinoda
mas, jog tuoj dėl to bus apkal
tintas liaudies priešas esąs. Tad 
ir belieka tik pasirašyti ir įmo-

, Juze Knstoiaityte
Juzė Krištolaitytė,, koloratū- Carmen) ir kt., tai buvojos pir- 

rinis sopranas, Vilniaus valst. o- mos sceninės pakopos, nuo kurių 
peros solistė, Kauno valst. kon- J. K. jau nebenusileido; o laips- 
serv. auklėtinė, yra vilkaviškie- niškai kijo aukštyn. Pagaliau at- 
tė, kilusi iš ūk-ko šeimos. Atsi- sirado senai laukiamas kolorat. 
kėlusi Kaunan lankyti, universi
teto, pkaluso širdies traukimo ir 
įstoja konservatorijon, o taip 
pat konkurso keliu patenka o-
peros choran. Po keletos sezonų liasi tenai ir paruošia Violetą, 
chore ryškiai išsiskyrė savo brę- j Gildą ir kt. Čia J. K. atsivėrė 
stančiu balsu, dideliu muzikalu- puikios perspektyvos. Deja, grįž- 

sceniniais gabumais bei^tanti karo audra nubloškia J. K.
į vakarus. Baisūs prisiminimai iš 
pirmos rusų okupacijos, kuomet 
buvo NKVD nukankintas ir mi
rė jos brolis, vertė be atodairos 
bėgti. Tremtyje J. K. tapo kon
certine dainininke. Dėl savo pui
kaus balso, gražios išvaizdos, 
kuklumo J. K. buvo visur lau
kiama ir mylima viešnia. Atvy
kusi Amerikon, jau spėjo užsi
rekomenduoti ne vien ją pri- 
glaudusiame Worcestery, bet ir 
gretimose bei tolimesnėse lietu
vių kolonijose. Baigiant tenka 
priminti, kad J. K. priklauso 
jauniausiai, dar savojo teatro 
prieauglio kartai. Šia proga ten
ka konstatuoti, kad greta visų 
tremtinių tragiško likimo, teat
ralai skriaudą dar giliau jaučia 
— jiems atimtas teatras, jų pro
fesinės darbo kūrybos, brendimo 
ir pilno pasireiškimo lopšys. Te
atralai be savojo teatro lyg 
paukštis pakirstais sparnais. 
Jiem beliko siauresnė sritis — 
tai koncertinė estrada ir tai tik 
atliekamu nuo kasdienių sunkių 
rūpesčių ir fabriko darbo.

Koncerte 7 geg. Tamstos ma
tysite ir girdėsite šalia senų ope
ros korifėjų ir J. K., jaunąją, 
talentingą sidabrinio atspalvio 
jausmingą koloratur. sopraną, 
sceniškai grakščią blondinę.

V-lis.

mu, 
stropumu ir sąžiningumu darbe. 
To negalėjo nepastebėti teatro 
vadovybė, kaip ir teatro publika. 
J. K. pradeda dainuoti nedideles 
solistines partijas (Frasquita-

linksmai praleisti Motinų Dienos 
pagerbimo vakarą.

Mary Klikna

L. Vyčių 41 kuopa bal. 30 d. 
Brooklyno Apreiškimo par. sa
lėje pastatė P. J. Naumiestiškio 
trijų veiksmų pjesę “Baisusis 
Birželis.” Vaidino vienuolika 
dramos mėgėjų, Juozo Bulevi- 
čiaus vadovaujami. Vaidintojų 
tarpe buvo ir vietiniai ir nese
niai atvykę. Jie sudarė labai 
tamprų vienetą, kurį jungė ryž
tingas pasiaukojimas scenos me
nui ir didelė meilė savo tautai.

ši pjesė tebėra rankraštyje, ji 
pirmą kartą scenoje pastatyta. 
Autorius jai davė ir gilaus turi
nio, ir reikalingos intrygos, ir 
labai gyvo veiksmo. Viena scena 
veja kitą. Nėra jokios pauzos 
nuobodžiauti.

Veikalas gyvenimiškai per
duoda vaizdus iš pirmosios bol
ševikų okupacijos Lietuvoje. 
Nors 3 veiksmai trumpoki ir la
bai skubūs, bet jais autorius su
gebėjo parodyti baisią tautos 
tragediją, kai per akimirką 
griūva sunkiai iškovota nepri
klausomybė, kai sąžiningi dar
bininkai netenka savo kruvinu 
prakaitu įsigytos nuosavybės, 
kai jaunimui išplėšiama teisė 
tęsti mokslus, kai padugnės o- 
kupanto panaudojamos vieti
niams žmonėms terorizuoti, kai 
net seneliams nepaliekami ra
mybėje.

Pirmas ir antras veiksmas vy
ko malūno kontoros kambaryje, 
o trečiasis — kumetyno pirkioje.

Visi vaidintojai susilaukė už
tarnauto dėmesio. Ryškiausiai 
išsiskyrė nedėkingoje Berkio ro
lėje Vincas Trainis. Jam pavyko 
sukurti tikrą kompartijos atsto
vą — žiaurų, cinišką, klastingą, 
kraštutiniausių aistrų, valdžios 
ištroškusį tipą.- Juozas Bulevi- 
čius, veikalo režisierius, turėjo 
slapto kovotojo Vytauto Audro
nio rolę. Kiek vienas atstovavo 
blogiui, tiek kitas — gėriui ir 
tautos norui išlikti gyva. Tarp

Tad, visa peržvelgus, lieka tik 
viena pasakyti: mūsų tėvų ir se
nelių prakeiktas dvaras vėl Lie
tuvoje atgijo ir prislėgė mūsų 
tėvų ir brolių pečius. Tik nau-

kėti “nutartą” sumą. Taip bol- jasis dvaras yra dar blogesnis ir 
pui/oK} n ševikinis kumetis lieka galutinai | už senovinį.

vilnas, jei jų kiek ir pasirūpin-1 tuščiom rankom. Kumečio Vaikas

šių dviejų jaunų vyrų autorius 
pastatė jauną idealistę, Ameri
koje gimusią lietuvaitę studen
tę — Oną Buivydaitę, kurios ro
lėje labai laisvėti jautėsi ir vy
kusiai vaidino Marytė Kašėtai
tė.

Malūno 
papročių 
“žiurkių” 
šio senelio rolę turėjo Vladas 
Būtėnas. Janą, pavyko sukurti 
labai simpatišką senelį, kovojan
tį dėl savo teisių ir sprando ne
nulenkiantį nei prieš “žalčiu
kus”, nei prieš svetimuosius o- 
kupantus.

Algirdui Mikolaičiui teko būti 
malūno savininku Juozu Buivy
du, buvusiu amerikiečiu, grįžu
siu į Lietuvą su savo centeliu e- 
konominiam gyvenimui sustip
rinti ir — savo kaulus palikti 
žemelėje gimtojoje. Jis laisvai 
jautėsi scenoje ir puikiai rami
no savo žmoną, Uršulę (Adelė 
Bobinaitė), kad Amerikos pi
liečių niekas nenuskriaus...
' Scenoje dar matėme su žinio
mis belaksiančią simpatišką 
Barbute (Eugeniją Karpiūtę), 
bolševikų priverstą šnipinėti ir 
agentauti Simą Juozaitį (Praną 
Bilėną), iš savo namų išvarytą 
Strazdienę (Aldoną Jesinskaitę), 
liaudies milicininką (Eduardą 
Kastor) ir NKVDistą (J. And- 
ruškevičius).

Dekoracijas nupiešė Dr. Mari
ja Žukauskienė; kumetyno pir
kios scenovaizdis tikrai pavykęs. 
Režisūrai pagelbėjo Eugenija 
Bendoriūtė.

Veikalas statytas bal. 30 d. 
du kartu — popiet ir vakare. 
Vakariniam pastatymui publi
kos gausumo atžvilgiu labai pa
kenkė didelis liėtus.

“Baisusis Birželis” yra vertas 
visų mūsų scenos meno žmonių 
dėmesio. Gaila, kad šis tinkamas 
veikalas yra tik rankraštyje. Jis 
turėtų susilaukti leidėjo, nes vai- 
dintinų ir vaidinti įmanomų vei
kalų turima labai, labai mažai.

Šalia labai nuširdaus sveikini
mo P. J. Naumiestiškiui, tenka 
reikšti šiltą sveikinimo ir dėkin
gumo žodį visiems “Baisiojo 
Birželio” vaidintojams su reži
sieriumi priešakyje, o L. Vyčių 
41 kuopai — pagarba už tauti
nį, kultūrinį darbą.

Br-'Laimius

sargo, senųjų tautos 
saugotojo, didžiai 

privisimu susirūpinu-

A. A. KAZIMIERAS KISIELIUS

Philadelphia, Pa.—Po sunkios 
ir ilgos ligos, balandžio 19 d. mi
rė visiems gerai žinomas Kazi
mieras Kisielius, sulaukęs 65 me
tų amžiaus. A. a. Kazimieras A- 
merikon atvyko 1906 m., iš Bi- 
čionių kaimo, Anykščių parapi
jos.

Čia paliko nuliudime žmoną, 
du sūnus, dukterį, anūkų ir a- 
nukių. Lietuvoje pusbrolį kun. 
Petrą Kisielių. Taipgi mirusiojo 
brolio Chicagoje sūnų ir dukterį, 
kurie atvyko į laidotuves. Velio
nis visuomet buvo linksmo ir 
malonaus būdo.

Bal. 24 d. po iškilmingų gedu
lingų pamaldų Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, kurioje velionis stro
piai zakristijonavo per 26 me
tus, palaidotas Šv. Kryžiaus ka- 
pinėse. Tegul gailestingas Die
vas suteikia amžiną atilsį jo sie
lai!

Laidotuvių apeigomis rūpinosi 
gerai žinomas laidotuvių direk
torius Mykolas Bigenis, 311 

L -Wharton St., Phila., Pa.
Pūkas

PARDUODAMAS
labai pigiai 8 šeimų namas 

Williamsburge.
Telefonas: LA 5-3638..

41.\ GRANO STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

* 161 Nol 6th Street
TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietą
6—8 vakare

šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7-6888 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooldvno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

'Stephen Aromiskis1
i (Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

į Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

* F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
> Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
* Laidotuves

■ - $150 -
* KOPLYČIA SUTEIKIAM
) NEMOKAMAI
) 84-02 Jamaica Avenue,
* Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

-BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenae Rochester, N. Y..

Tel.: Main 7646
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Lietuvių Katalikų Centras Auga
Šiomis dienomis Lietuvių Ka

talikų Centras susilaukė naujų 
narių — draugijų ir asmenų. 
Naujieji nariai kiekvienas įmo
kėjo pilną nario mokestį — po 
šimtą dolerių.

Naujieji L. K. Centro nariai 
yra kan. Dr. Juozas B. Končius, 
Juozapina Gražienė, kun. J. Si- 
tavičius, Angelų Karalienės par. 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja ir Ap
reiškimo par. Tretininkai. Be to, 
Apreiškimo par. šv. Vardo vyrų 
dr-ja nutarė prisidėti prie L. K. 
Centro, bet tik dar nėra sukėlusi 
visos sumos. Dr-ja yra pasiry-

žūsi įvairiomis pramogomis su
rinkti šimtinę ir tapti pilnu na
riu.

Visi artimi L.K.C. bičiuliai, 
kuriem rūpi pagelbėti šiai įstai
gai, informacijų reikalais gali 
kreiptis į bet kurį vieną iš L.K.i 
C. valdybos narių. Valdybą su
daro pirm. kun. N. Pakalnis, vi- 
cepirm. prel. Ig. Kelmelis ir prel.1 
J. Balkūnas, ižd. Juozas B. 
Laučka, sekr. M. Milukas, iždo 
globėjai K. Krušinskas ir Alf. 
Stankevičius. L.K.C. adresas —
417 Grand St., Brooklyn, N. Y.

•S

PIRMAS DIDYSIS

NEW YORKO LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJOS

KONCERTAS - BALIUS

Sekmadinįj Gegužes-May 7,1950

SCHWABEN HALL SALEJE

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietelės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET . BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9293

Iš SKAUTŲ GYVENIMO

Praėjusį sekmadienį turėjusi 
įvykti skautų vyčių ruošta eks
kursija neįvyko. Ją sutrukdė blo
gas oras; ji atidėta vėlesniam lai
kui. Tą dieną buvo gera proga 
pamatyti New Yorko uoste sto
vintį JAV karo laivą “Missouri”, 
ant kurio denio 1945 m. rugsėjo 
2 d. paliaubų sutarties pasirašy
mu su Japonija buvo baigtas H 
Pasaulinis Karas. Nemažas bū
rys skaučių ir skautų nuvyko jo 
aplankyti.

Gegužės 6 d., šeštadienį, skau
tų vyčių darugovė ruošia “subat- 
vakarj” su pramogėle ir pasilink- 
minimu. Kviečiamos visos skau
tės, skautai ir jų bičiuliai atsilan
kyti ir kartu praleisti vakarą. 
Vakaro pradžia 6 vai. vakare 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėj (South 4th ir Roebling Sts, 
Brooklyn, N. Y. Įėjimas iš Roe
bling St.).

Visi neužsiregistravę skautai 
kviečiami registruotis 
pas psktn. V. Katelę, 446 Lin
wood St, Brooklyn 8, N. Y, o 
skautai vyčiai pas psktn. Vyt 
Kamentavičių, 35-09 Starr Ave, 
Long Island City 1, N. Y.

Vyt. K.

Apreiškimo Parapi ja
Parapijos bažnyčioje baigėsi 

40 vai. atlaidai. Per visas dienas 
pamaldų metu buvo pilna baž
nyčia žmonių. Kristus Švenčiau- 
siame Sakramente įstatytas al
toriuje, tarsi gražiausiame dar
želyje, skendo įvairiausiose gė
lėse. Choras savo gražiu giedo
jimu nuteikė žmones emaldai ir 
davė progos išgirsti didžiųjų ir 
nemirštamų kompozitorių kuri
nius, kaip Mocarto Magnificat.

Pamokslus sakė ryte: kun. A. 
Petrauskas ir kun. J. Kartavi- 
čius; vakare per mišparus: kun. 
A. Pažereckas, kun. J. šarmus ir 
kun. V. Pikturna.

Angelu Kar. parapija
Pereitą sekmadienį po sumos 

įvyko choro susirinkimas, kuria
me nutarta kas penktadienį da
ryti giedojimo ir dainavimo pa
mokas. Pamokos vyks vakarais 
8 vai. visiems bendrai, o šešta
dieniais 2 vai. po pietų tik vy
rams, ypač tiems, kurie dirba 
naktimis. Kviečiami nauji nariai 
stoti į chorą.

Choro ved. Pr. Dulkė.

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kat. Darbininkų Klu

bo mėnesinis svarbus susirinki
mas bus gegužės 12 dieną, 1950., 
penktadienį, 7:30 vai. vakare, 
“Amerikos” patalpose, 417 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti. Yra 
daug svarbių reikalų apsvarsty
ti ir aptarti.

Valdyba.

SIUVĖJAMS SVARBU
Prie siuvėjų vietinės unijos 

yra siuvėjų nepriklausomas klu
bas, kuris dabar pertvarkomas 
ir jo nariai patikrinami. Tad bus 
dar du tikrinimo komisijos susi
rinkimą gegužės mėn. 12 ir 26 
d., pentkadienio vakarais, nuo 
4:30 iki 8 vai. Piliečių klubo sa
lės pirmam kambaryje.

Komisija.

Maspetho Žinios
— Bal. 22 d. palaidota Elzbie

ta Melkūnienė, staiga širdies li
ga mirusi, sulaukusi voš 42 me
tų.

— Kun. A. Senkus laikinai 
gyvena Maspethe. Kun. S. Va- 
liušaitis ir kun. V. Cukuras iš
vyko į Columbia, Ohio ir laiki
nai apsistojo St. Charles Boro- 
meo kolegijoje.

— Sodalicijos narės ruošiasi 
dalyvauti P. šv. M. Sodalicijos 
metiniame suvažiavime Kara
lienės Angelų par, Brooklyne, 
geg. 7 d.

— Kun. V. Slavinas iš War, 
W. Virg, buvo atvykęs pas gy
dytojus New Yorke ir aplankė 
draugus. Jis yra ateitininkų me
cenatas.

Bal. 22 d. susituokė Raimun
das Račelis su Eleonora Nedzin- 
skaite. Sutuokė jaunosios brolis 
kun. Edvardas.

ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS
Angelų Karalienės parapijos 

Apaštalystės Maldos Draugijos 
susirinkimas įvyks pirmą gegu
žės mėn. penktadienį po pamal
dų parapijos salėje. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

Valdyba.

Tėvas J. Bružikas, S. J. 
ves misijas

Neseniai iš tremties atvykęs 
žymus misijonierius kun. Jonas 
Bružikas, S. J., geg. 14-21 d. ves 
misijas Great Neck, L. I. lietu
viams šv. Aloyzo bažnyčioje. 
Visi Long Island lietuviai kvie
čiami į šias misijas.

RUOŠIAMAS GRAŽUS
PIKNIKAS

lie-Newarko ir jo apylinkės 
tuviai tremtiniai rengia gegužės 
21 d. didelę gegužinę — pikniką. 
Programoje meninė dalis su Bik- 
nevičiūtės vadovaujamos broo- 
klyniečių grupės tautiniais šo
kiais ir linksmu šiupiniu. Pikni
kas įvyks Linden at Lithuanian 
Liberty Park. Bus turtingas bu
fetas. šokiams gros puiki kapela. 
Blogam orui esant, viskas vyks 
erdvioje ir gražioje salėje.

Pelnas skiriamas Vokietijoje 
likusiems tremtiniams šelpti.

• Gen. J. Černius BALFo rei
kalais išvvko į Čikagą, kur išbus 
ilgesnį laiką.

• Operos solistė A. Dabraus- 
kaitė, būdama New Yorke apsi
lankė “Amerikos” redakcijoj. 
Dainininkė paskutiniu laiku per
sikėlė gyventi 2026 N. Hum
boldt Blvd., Chicago 47, Hl. (Te- 
lef. BR 8-0597).

REIKALINGI 
garu apšildomi 3 ar 4 kambariai 
jaunai porai. Nuomos kaina ne
svarbu. Skambinkite telefonu 
LA 5-1321.

2 EV 4-9293 v. j
2 SALDAINIŲ PALOCIUS
į GERIAUSIOS RŪSIES A
A LMgvl Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate A
į PUSRYČIAI — PIETOS — VAKJMnENZ. Goriausias pasirinkimas V 
A AISKRYMAS gamintas namie U geriausios Smetonos, ALUS 11 ge- į 
A riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: J

J Juozas Ginkus j
} 495 Grand Street, . ...r. Brooklyn, N. Y. J

Myrtle Avė. ir Knickerbocker Ave, Brooklyn
PROGRAMOJE: Dainų, muzikos, poezijos vainikas 

“Tėvynę aš sapnuoju” ir liaudies dainos, operų arijos ir 
linksmoji dalis.

DALYVAUJA: Lietuvos Valstybinės Operos solistai: 
Vincė JONUŠKAITE, Juzė KRIŠTOLAITYTĖ, Ipolitas 
NAURAGIS.

Lietuvos Valstybinio Dramos Teatro aktoriai:
Ase DAUGUVIETYTE, Kązys VASILIAUSKAS, Vitalis 

ŽUKAUSKAS. Ir vaidintojai: Aldona Baužinskaitė, Kon
stantas Ostrauskas.
“OPERETES” choras, vadovaujamas prof. V. K. Banaičio.

Lietuvos Valstybinių Radiofono Koncertmeisteris 
Aleksas MROZINSKAS

Šokiams gros A. Jezavito Orkestras
Kviečiame į šį turiningą koncertą - vakarą visus savo 

globėjus ir geradarius brolius - seses amerikiečius, norė
dami arčiau susipažinti ir atsidėkoti.

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga $1.50

Pasiekiama: 1. Canasie — 14 St. Line iki Myrtle Ave. 
stoties; 2. Brooklyn-Broadway Elevated Lines Metropoli
tan traukiniu iki Knickerbocker Ave. stoties; 3. Wilson 
Ave. tramvajum iki Myrtle Ave. stoties.

LIETUVIŲ DIENOS REIKALAI
Jau buvo minėta, jog šių metų prašomi kuodaugiausiai tų kny- 

didžiulis New Yorko apylinkės 
lietuvių išvažiavimas, Lietuvių 
Diena vadinamas, įvyks sekma
dienį, liepos 2 dieną, Dexter 
Parke, Woodhaven, N. Y.

Pelnas iš Lietuvių Dienos pa
rengimo, kaip visiems žinoma, >«*uuo 
eina savaitraščio “Amerika” . rėmėjų sąrašuose. Bet kas to pa- 
naudai, todėl tas parengimas vi- daryti negali, yra prašomas nors 
sų mūsų bičiulių yra uoliai re- (vieną bilietėlį paimti, paaukojant 
miamas.

Parengimo pelnas daugiausia1 dolerio galima prisiųsti pašto 
susidarydavo iš baro, bufeto ir ženklais. v
platinamų knygelių, kadangi į-j Visiems, kurie į šį mūsų krei- 
ėjimo mokestis padengdavo tik pimąsi atsilieps, nors ir su ma- 
aktualiaųsias išlaidas — nuomą, 
orkestrą, taksus ir k.

Kadangi šiemet pelną iš bufe
to ir baro pasiima sau parko sa
vininkas, mūsų pelnas liks tik iš 
knygelių. Todėl visi maloniai

NAMAI TURI BŪT PARDUOTI 
IR PIGIAI

AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

"AMERIKA"
417 GRAND STREET, -:- BROOKLYN 11, N. Y.

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

(.•>

428

JERSEY PORK

Grand St., Brooklyn, N. Y

GRAŽIAI PAVYKĘS 
KONCERTAS

Bridgeport, Conn. — Balan
džio 23 įvyko parapijos svetai
nėj parapijos choro koncertas. 
Žmonių prisirinko daug, atsilan
kė net iš kitų kolonijų. Choras, 
vad. A. Stanišausko, padainavo 
“Oi kad išauštų aušrelė” Žilevi
čiaus, “šią naktelę” Šimkaus, 
“Vasaros naktys” Kačanausko ir 
“Gimtinė šalis” Čižausko. Vyrų 
grupė padainavo kelias liaudies 
dainas. Taip pat choristai gra
žiai išpildė solo ir duetus: A. Si- 
tavičius, O. Radvilaitė, B. Kule- 
rienė, Česikas, Batcevičius, J. 
Barnotas, L. Argustienė, H. Ci- 
bulskienė, E. Dziedelis.

Svečių šokikų grupė, vad. J. 
Stuko, pasirodė labai gražiai, pa
šokdami lietuviškus tautinius 
naujus šokius, kurie visiems taip 
patiko, kad plojo ir plojo, kad 
daugiau dar šoktų. Linkėtina 
vedėjui J. Stukui ir jo grupei 
geriausio pasisekimo ir ateityje 
keliant lietuvių vardą. Bridge- 
portiečiams pasiliks ilgai atmin
ty ta graži- jaunimo grupė. ' 

šiam vakarui daug pasidarba
vo visas choras ir choro pagel- 
bėtojai. Pelnąs buvo skiriamas 
parapijos naudai.
z — Gegužės 7 d. vakare. įvyks 
parapijos svetainėje didelis ju- 
biliejin. banketas vietiniam kleb. 
kun. J. V. Kazlauskui jo 25 metų 
kunigystės proga pagerbti. Ban
keto vyr. rengėjas yra parapijos 
vikaras kun. V. Pranskietis. Va
karienė rengiama parapijos var
du. Tikimasi, kad parapijiečiai 
gausiai atsilankys. -----—-...

gelių išplatinti.
Knygelės jau pradėta platinti. 

Kas dar jų negavo, prašome 
kreiptis į ‘Amerikds” adminis
traciją.

Kas išplatins visą knygelę, tų 
vardus skelbsime “Amerikos”

nors 25 centus. Pinigus mažiau

Visi yra mūriniai, atskirai sta
tyti, turi tuščius floras, aliejumi 
apšildomi ir su garažais.
Maspeth: 2 šeimom su 11 kam
barių, 50x100.
Elmhurst: 2 šeimom.
Cypress Hills: 2 šeimom su 
kambarių.
Richmond Hill: 2 šeimom.
Telefonas: REpublic 9-1506

Skambinti tarp 9-11 vai. 
kare.

KP.PPtęięitPMUPPPPPPIfPPPPPPPMg

| John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

t 15 Park Row, New York
X Telefonai:
x Ofiso Tel. Namų Tel.
I WO 2-3497 NE 9-568*

B N 
M

11

va-

Didelis pasirinkimas

Lietuvišku dešrų ir skilandžių

INCOME TAX
Raportų Reikale

J. P. MACHULIS

žiausia parama, iš anksto dėko
jame.

Lietuvių Dienos Rengėjai
ir “Amerikos” Administracija

EVergreen '7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus —■ Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas —- skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas. 
105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Modemiška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

EVergreen 4-0203 
DAKTARAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

Real Estate & Insurance
8656 85th St.

Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway stoties— 

BMT Jamaica linija)
Tel. Virginia 7-1896

KLAUSYKITE1
Kiekvieną sekmadienį, l:lf 

valandą popiet, radijo bango 
mis, iš stoties WLIB, 120< 
klc. leidžiama Didž. Ne v 
Yorko ir apylinkių Lietuvi! 
Biznierių Lietuviška pro 
grama, kuri tęsiasi visą va 
landą. Biznio reikalais kreip 
kites asmeniškai arba lalš 
kais pas Petrą Lisauską, 49( 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas —------- -j-------- —------ *
IMS Gate. Ave. Brooklyn 21, N. Y. rame stovyje. Skambinti telefo- 
Tel. GL 5-7285 Ręs. TA 7-9070 nu:. Michigan 2-4465.

PIGIAI PARSIDUODA Piani

nas ir Player Piano. Labai ge-

Geriausias vasaros poilsis 

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ) 
(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio) 

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKES, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 
šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir Lt.

Tik vasarą: birželio-June, liepos-July, rugpijūčio-August ir 
z ragsėjo-September mėnesiais.

Vietos užsakomos iš anksto: telefonu —
Torrington, Conn. 9655, arba laišku: •

R. BUTAN, Torrington, Coiiil, EFD1, Mountain Rd, T ~ T t? .............- ■

\ 8Ta« 2-1454 ,
į F. GRAŽYS ir SŪNUS J 
( KONTRAKTOR1AI k
į Atlieka mūrinių namu sienų H- i 

lyginimą, plasteriavima, ialigat- « 
į rių eementavimą ir kt. darbus, e 
S 2»S MAUJER ST, G 
į BROOKLYN «, N. Y. į

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,

PIGIAU, NEGU KADA BUVO
PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų P

REFRIGERATORIES ji
• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE t
• WESTINGHOUSE • PHILCO I!

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ Į
Gasiniv ir aliejum šildomij PEČIŲ ;;

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, i ! 
sad musų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. ; [

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu < >
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą ....
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