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V. A.

UŽ MCÍINCJ Meile
Tik vieną žodį pasakyt,
Tik kartą per metus,
Koks tuščias be tavęs, mamyt, 
Pasaulis šis platus!

motina, prie

1848 m. prie Norvegijos krantų vieną laivą ištiko ne
laimė. Smarki audra tėškė į uolas laivą ir šipuliai bepa
liko. Daug keleivių žuvo vietoje, kitus nuplovė šalta ban
ga į smėlėtą dugną. Vienų viena 
savo veido kūdikį, ..ilgai ko
vojo sil vandens šėlimu. Ta
čiau ėmė sekti ir jos jėgos, 
bangos vis dažniau ir dažniau 
paskandindavo ją verpetuo 
se. Ėmė stingti nuo šalčio są 
nariai, lietis Į burną vanduo... 
Jautė, kad pradeda netekti 
sąmonės. Mirtis iš gelmių iš
tiesė savo baisiąją ranką į 
ją ir, jos kūdikį. Baisaus siau 
bo pigai.ta, stipriai stipriai 
prisp-udė prie krūtinės bran 
giausiąją naštą. Dar spėjo 
stingstančiom lūpom pabučiuo 
ti šaltą veidelį: paskui tėškė 
į galvą baisi vilnis, ėmė spen 
gti ausyse, temo akys ir kas 
buvo toliau - ji neatsimena.

Nubudo ant akmens kranto. Danguje švietė saulė, o 
jūra buvo rami. Tarp akmenų suposi sudužusio laivo 

i lentgaliai. Niekur nei ženklo, nei garso gyvo žmogaus. Ji 
I buvo vienų viena sugrįžus iš mirties karalystės. Ak, ne- 
' ne ji viena, šalia jos pravirko gailiai jos kūdikis.

Jei prieš elgetos akis kas padėtų brangiųjų akmenų 
krūvą, ar patį karaliaus vainiką, tas taip neapsidžiaugtų, 
kaip nudžiugo ta molina. Dievas — taip, patsai Dievas jai 
gražino gyvenimą ir kūdikį! Ji pakėlė į dangų rankas ir 
niekad šioj pakrantėj niekas nebuvo karščiau meldęsis. 
Džiaugsmo ašaros — tasai laimingųjų širdžių lietus drė
kino nykius akmenis, o šypsniu pravertos lupos kalbėjo 
tuos pačius žodžius...

Niekad niekas nesužinos kaip ilgai ji ten meldėsi. O _ 
kūdikis vis verkė. Pagaliau ji pasiėmė jį ant rankų. Jis 
sušalęs ir alkanas. Beveik para visai nieko nevalgęs. Jis 
mirs — šovė j galvą mintis. Taip, jis mirs badu šitoj ak
menų dykynėj, kur nė skruzdėlė nerastų pakankamai sau 
maisto. Bet gal įvyks antras stebuklas? Gal atplauks į čia 
koks laivas ir atneš abiem išsigelbėjimą? Kai niekur nie
ko žmogui nebelieka, jam dar lieka viltis... Ir motinos 
akys nukrypo į jūrą...

Ne. Niekas neplaukė tenai, kur tik mėlyni vandens 
ir dangus. Ir kas beplauks prie uolotų krantų? O jai ir 
plauktų — ar pastebės ją tarp milžiniškų akmens gaba
lų? Ji šauktųsi — bet argi jai prarėkti bekraštės jūros 
amžinas ošimas? Vistiek jos niekas neišgirs...

Suprato motina kas dabar turi ateiti. Jei nenuskendo 
bangose, numirs ji ir jos kūdikis iš bado. Mirtis atslinks 
pamažu.

— Ne, mano kūdikis negali mirti! Jis turi gyventi! 
Mano kūdikis turi gyventi!... — vaitojo nelaiminga motina 
tarp tylių akmenų. Staiga jos akys nukrypo į aštrią gra
nito atšaižą netoli jos kojų... Kūdikis, drebėjo visu mažu 
kūneliu ir verkė kaskart vis guliau ir gailiau. O ji jau ži
no ką padarys! Ima aštrųjį akmenį, giliai įrėžia juo savo 
krūtinę, ir priglaudžia prie atviros žaizdos kūdikio lūpy
tes. Godžiai jos čiulpia šiltą srovę — savo motinos krau
ją, tekantį iš sužeistos krūtinės...

O laivo ka;p tik tuo tarpu plaukta savo draugui į pa- 
gelbą. Kai jūrinio ai išlipo ant kranto, jie rodo saldžiai 
miegantį bernioką ir sustingusį moters lavoną, sužeista ' 
krūtine ir kraujo klaną ant plokščio akmens.

Po dvidešimties metų grįžo į tą vietą jaunas vyras 
Jis buvo susimąstęs ir nekalbus. Akys, kurios žvelgė į 
kranto akmenis, buvo ašarotos. Kai laivas priplaukė kran
tą, jis liepė darbininkams iškelti didžiulę dėžę. Joje buvo 
sunkus bronzos kryžius su kenčiančio Kristaus paveikslu. 
Tą kryžių liepė pastatyti tarp šitų siaubingų atminimais 
akmenų. Žemiau Išganytojo kančios iš auksinių raidžių 
buvo sudėti trys žodžiai:

Už Motinos Meilę.
Už Motinos meilę! — Tuos tris žodžius kartoja šian

dien milijonai lūpų visame laisvame pasauly, ir tolimoj 

tėvynėj brangiausiai mūs Motinai dėdami pirmąsias pava
sario gėles.

Už Motinos meilę! — šnabžda grand ašara, kritus į 
purų mirusios motinos kapo smėlį.

Už Motinos meilę!... Nes ta meilė tokia gili kaip ma
rių vandens, tokia neišmatuojama, kaip žvaigždėtasai dan
gus, tokia tyra, kaip rasos lašas lelijos žiede, tokia kar
šta. kaip atogrąžų saulė, tokia begalinė ir neapimama, 
kaip ir pati jos širdis.

Tų, kurie jauni mylis, meilė yra kilni, ir Bažnyčia 
ją laimina 1 ievo vardu; tų, kurie ištiesia gailestingą ran
ką vargšui, meilė yra šventa, tų, kurie atleidžia priešui 
ir gera jam daro, meilė yra nuostabi, tačiau tik viena 
Motinos meilė šioj purvinoj žemėj yra labiausia sudievin
ta, nes tik ji viena laisva egoizmo priemaišų. Ir Motinos 
meilė neklausia, ar bus atsilyginama taip pat meile Ji ne
pažįsta keršto nei užmaršties. Ji niekad nemoka prikai
šioti ar išmetinėti. Kad ir visi jos kūdikio nusigręžtų, lyg 
raupsuoto, kad ir į kartuves jį vestų žmonių teisingumas 
ir apakusi minia, kad jei net kruvinai sužeistų širdį ir ją 
apspjaudytų jos pačios sūnus — ne, ji nė tada negali ma
žiau savo vaiko mylėti!

štai, kas yra-Motina.
Molina - tai vardas sudėtas iš šventų garsų, kuris j 

skamba kaip dangiška muzika.
Molina — tai dvi džiaugsmo kupinos akys ir viena ' 

meilės sklidina širdis viršum lopšio.
Motina — tai pirmasis žmonijos geriausias auklėto- į 

jas, mokytojas ir kunigas.
— Motina — tai rožių keras, kur pražįsta gražiausi i 

žmonijos žiedai. *
Molina — tai uostas, kurio ieško audringo gyvenimo 

išvargintos akys.
M ui; na - tai gyvoji statula, paskęstanti maldos ek 

stazėje prie Nukryžiuotojo kojų kai dar saldų sapną sap- į 
m oja jos šeimynėlė.

Motina — tar ištaigingų rūmų ir vargingos lūšnelės 
skaisti aušra.

Motina — tai keliai ant kurių galvą padėjęs pravirks- : 
ta vėjavaikis sūnus.

Motina — t ii vardas, kurio tikrąją reikšmą žino, kas 
ša kiasi jo iš kapų.

Štai kas yra Motina! Ne. ne tai: milijoną kartų dau
giau negu tai! Žmonijos žodyne nėra žodžių, kuriais būtų 
galima pakeisti tą trumpą ir skambų žodį:

MOTINA

KORĖJOS KARAS
Kiniečių ir korėjiečių pas

tangos paimti pietinės Korė
jos sostinę ne tik nebuvo a p 
vainikuotos pergale, bet UNO 
kariuomenė vėl šią savaitę 
daugelyje vietų peržengė 38

paralelę ir užėmė svarbių 
strateginių punktų. Ši pava
sario ofenzyva komunistams 
brangiai atsiėjo Kovos lau
kuose žuvo 71) tūkstančių ka 
rių. UNO kariuomenė atsiėmė

beveik visą teritoriją, kurią 
buvo praradę komunistų pa
vasario ofenzyvos metu.

Miestai Chonchon ir Inje 
krito į UNO kariuomenės ran 
kas. Amerikiečių nuostoliai 
Korėjos fronte sulig paduo
tais 4 gegužės oficialiais da
viniais siekia 64 tūkstančius 
55 vyrus. Užmuštų yra 9.765, 
sužeistų - 43 tūkstančiai 350, 
dingusių be žinios - 10.950.

Korėjos fronte kiniečių ar
mijos vadas Lin Piao paša
lintas iš savo pareigų. Jo vie 
ton paskirtas Nie Yung-Shen. 
Sulig pranešimu, naujasis va 
das yra didelis šalininkas 
Maskvos ir Peiping bendra
darbiavimo.

Yra žinių, kad tarp Mask
vos ir Peiping paskutiniu rne 
tu pasireiškė nesklandumų, 
nes Maskva neišpildžiusi sa 
vo pasižadėjimo, neatsiuntė 
Korėjos frontan karo reikn e 
nu. ka buvo pažadėjusi dar 
prieš karo pradžią. Nors po
litiniuose sluoksniuose šios 
žinios yra sutinkamos gana 
rezervuotai, bet gandai kokį 
nors na grinda turi.

UNO aviacija gegužės mėn. 
9 d. su žeme sumaišė komu
nistų slaptą aerodromą, kurį 
surado arti miesto Šinuiju, 
lalu upės dešiniame krante. 
Visi buvusieji aerodrome lėk 
tuvai, o jų buvo apie 100, 
buvo sunaikinti. Tas bombar
da vimas buvo pats stipriau
sias Korėjos karo istorijoje.

UNO kariuomenė nuolatos 
persekioja priešą neduoda
ma galimybės pasiruošti nau
jai ofenzyvai.

JAV KOREJUS POLITIKOS 
DEBATAI

Pereitą savaitė JAV ir pa
saulio visuomenė stebėjo su 
dideliu dėmesiu Amerikos 
kongreso pradėtas diskusijas 
apie Amerikos Tolimųjų Ry
tų politiką. Gen. Mac Arthur 
vėl pakviestas į senatą atsa
kyti į įvairius senatorių klaii 
simus. Mac Arthur apklausi
nėjimas tęsėsi porą dienų. 
Kai kurios atsakymų vietos 
nebuvo leistos paskelbti spau 
doje saugumo sumetimais. Pa 
baigus apklausinėjimą, davė 
savo parodymus -JAV krašto 
apsaugos sekretorius gen. 
Marshallas, kiro atsakymui 
atvaizduoja dabartinę prezi
dente Trumano vedamą Korė 
jos politiką, su kuo nesutiko 
Mac Arthuras.. Mac Arthuro 
pareiškimų turinys senato spe 
cialioms komisijoms gali būti 
išreikštas šiomis svarbiausio
mis išvadomis. Tarptautinio 
komunizmo ginkluotasis pa
saulio užpuolimas jau yra pra 
sidėjęs. JAV ir jos kitu sajun 
gininkų ateitis priklauso nuo 
to, kaip š’s užpuolimas, kuris 
šiandien yra kariaujamas Ko 
rėjoje, bus airemtas! Tikriau 
sias būdas sul-iikyti Sovietų 
S-gą nuo tiesioginio puolimo 
ir trečiojo karo pradžios yra 
sumušti Korėjos komunistų. 
Mac Artcuro nuomone Rusi
ja tik tada įsikiš arba pra
dės bendrai karą, jeigu
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Lietuviai atgauna savo laivyną
Tokia antrašte tilpo žinutė 

lietuvių dienraštyje «Draugas» 
š. m. kovo 6 d.. Gailu, kad 
trumpoje žinutėje nebuvo pa 
minėta nei kokie laivai atgau 
narni, nei kas tuo rūpinasi. 
Nemanau, kad tai būtų pas
laptis, be to visuomenė pati 
tuo suinteresuota, kad mūsų 
tiek privatus, tiek visuomeni 
niai, valstybiniai turtai kuo 
greičiau patektų savo savi
ninkų rankosna. .Juk yra ži
noma,, kad pastarais valsty
bės nepriklausomo gyvenimo 
metais mūsų pusiau valstybi
nė. pusiau privatinė bendro
vė ’‘Baltijos L idas” jau ture 
jo nemaža skaičių gana dide 
lio tonažo laivų kurie gana 
sėkmingai musų importui ir 
exportui tarpininkavo Taip 
pat nemaža» skaičius laivų 
plaukiojo ir Nemunu. Dalis 
tų laivų pagrobta bolševikų, 
dalis vokiečių, taip pat yra 
ir nuskendusių. Su bolševi
kais dabar jokios kalbos būti 
negali ir sąskaita jiems bus 
patiekta vėliau. Bet kad lig 
šiol mums priklausomo turto 
negrąžino vokiečiai, arba tik 
rian pasakius aliantai — an
ulai bei amerikiečiai, tai čia 
bus ir musų visų kaltė, tiek 
mūsų “veiksnių”, tiek b-vės 
nariu, tiek tremtinių, kurie 
lyg ir užmiršo šitais reika
lais kelti balsą. Deja, su nu
siminimu turiu konstatuoti, 
kad mes lietuviai jau senai 
“nusigręžėme nugara” j mū
sų jūrą. Lyg kokia tai nelai
mė žvilgsnius nukreipė į mon 
golu stepes ir mes, lyg tas 
paukščiukas gyvatės užkerė
tas, krentame j jos žiotis.

Laivų atgavimas, arba net 
naujų jsigijimas yra be galo 
svarbus. Juk likimo dėka mes 
dabar turime visame pasau
lyje gana skaitlingas, judrias 
kolonijas, kurias turės gi na 
laikyti tamprius ryšius tiek 
su savo metropolija, tiek tar
pu savęs. Gal mes nė nepas 
tebėjome, tačiau mūsų brolių 
žemdirbių dauguma tremtyje, 

lyg nejučiomis, tapo pirkliais, 
amatininkais bei jūreiviais. 
Nėra abejonės, kad tose kryp 
tyse mes kaskart augsime, 
stiprėsnne ir tobulinsimės. 
Tai labai suprantama ir svei 
kiūtina. Norom nenorom, o 
gal tas pats likimas mūsų tau 
tą padarys jūreivių tauta, o 
Lietuvą - jūrų valstybe gal 
net su trimis uostais. Nepato 
gu prisipažinti, tačiau buvo 
laikai, kada mūsų tėvynėje 
pirklio verslas buvo laiko
mas ne tai negarbingu, ne tai 
lietuviui netinkamu; tūla ma
žuma labai buvo suinteresuo 
ta šita pažiūra ir ją ir toliau 
skiepijo mūsų tautoje: girdi 
žemdirbiu tauta tik žemę tu
ri dirbti, ne jai prekyba jū
rininkystė, fabrikai, bankai 
bei miestų rūmai!... Nemaža 
laiko turėjo prabėgti, kol šios 
nesąmonės pradėjome kraty
tis.

Ant šios žemelės viskas kei 
čiasi, baigiasi, ta'gi kada nors 
pasibaigs ir šitas trečiasis ka 
ras, ir jeigu ne visi tremti
niai, tai bent didelė 8jų dau
guma. panorės grįžti tėvynėn. 
Taigi bus gyvas reikalas per 
vežti kokį 30-40 tūkstančių 
tautiečių. Vidutiniai imant vie 
no asmens pervežimas ligi 
Klaipėdos arba Karaliaučiaus 
tegul kainuoja apie 250 dole
rių, tai jau susidarys milijo
ninės sumos. Dar pernai šiuo 
reikalu aš rašiau buv, mūsų 
finansų ministerial gerb prof. 
Kaminskui, tai jis minčiai pri 
taręs pavadino ją ...gražia 
svajone. Tačiau aš užsikirtęs 
laikiausi savo: argi yra tok'ų 
svajonių, kurių negalima bū 
tų įvykdyti? Daugiau drąsos, 
pasitikėjimo savimi! Ryžki
mės platesniu, gilesniu mos
tu vykdyti savo tautinius, vai 
stybinius užsimojimus: gana 
tų smulkiu aukų kamantinėti 
iŠ tautiečiu, nes tuo pat ir jie 
verčiami “smulkėti”. Laikas 
mūsų Laikinajam Seimui bei 
vyriausvbei mesti šūkį: Lietu 
vos Valstybės atstatymui rei

kalingas atgaivintas, pajėgus 
laivynas!

Laivynas reikalingas ry
šiams palaikyti tarpe pasauly 
je išbarstytų tautiečių.

Laivynas reikalingas par
vežti tremtinius atgal į tėvy
nę!

Mes privalome grįžti j K lai 
pėdą, Karaliaučių bei Švento

Lietuviai Pasaulyje...
LIETUVOS VARDAS 

UŽSIENIO SPAUDOJE

Jei seniau lietuvių tautos 
ar okupuotos Lietuvos raišty 
bės reikalais buvo tiesiog sun 
ku prasimušti ne tik į didžią 
ją, bet kartais net į vietinio 
pobūdžio užsieninę spauda, 
tai šiandien senoji padėtis 
y.a žymiai pakitusi jau mū
sų naudai: dabar lietuvių ar 
pavergtos Lietuvos vardą ra
sime dažnai linksniuojant įvai 
riomis progomis nętirpačiuo 
se stambiausiuose pasaulinio 
masto spabdos organuose. Šit 
imkime kad ir šiemetinę Lie 
tu vos nepriklausomybės šven 
tę-

Prieš Vasario 16 ir ,po jos 
ta proga apie Lietuvą bei 
lietuvius rašė ne tik patys 
įtakingieji JAV laikraščiai 
kaip “New York Times” ar 
“NY Her. Tribune”, bet ta:p 
pat eilė kitu. Apie žymią da
lį tų atsiliepimų buvome ra
šę jau anksčiau, tad čia su 
žymėsime tik bfidingesniuo- 
sius likusius “The Pittsburg 
Press” garsino Lietuvą net 
4 laidose, “Chic. Daily News” 
“Wat Americen". laikraščiai 
įsidėjo ta proga vedamuo
sius, o “The Bay Times” ve
damajame pavadino Lietuvą 
“laisvės simboliu”. NtwYorko 
“Evening Herald" vedamasis 
skambėjo “Lietuva pančiuose” 
“Detroit Free Press'^ Komen
tuodama prof. Padolskio pas
kaitą, uždėjo antraštę, kad 
"Rusija yra didžiulis kalėji
mas”. Panašiai atsiliepė “Tri 
hune Tower” ir didžioji Čika 
gos spauda. “Chicago Tribu
ne” taip pat įsidėjo taut, dra 

sios uostus ne tuščiomis!
Todėl reikalinga tuojau at

gaivinti Baltijos Laivyno b-vę. 
sukviesti atatinkamus specia 
listus šiam reikalui išstudijuo 
ti, išleisti akcijų, kurias visi 
susipratę piliečiai grObstyte 
išgrobsi} s.

K. K. nizdeika

bužiais apsivilkusių lietuvai
čių. susėdusių aplink dain. 
A. Kaskas, nuotrauką. “Sun 
Tinier”, be aprašymo, dar 3 
lietu\aičių nuotrauką, “Chic. 
D. P.” - seu. Dirkseno ir kon. 
Daudžvardžio pareiškimus. 
“Chic. Herald Americen” St. 
Piežos straipsnį etc. Spec, 
pranešimus taip pat davė ir 
JAV tel. agentūros.

Argentinoj apie , Lietuvą 
straipsniai pasirodė dar šiuo 
se dienraščiuose: “Los Prin
cípios”, “La Voz del Inter
ior’,, “Meridiano" ir kt.

ELTA

Lietuvos byla Jungtinėse 
Tautose

Nors ir keista, bat JAV ligi 
šiol dar nėia ratifikavusios 
genocido konvencijos. Daug 
tuo reikalu rūpinasi mūsų 
veiksniai, diplomatiniai ir kon 
sulariniai organai, organizaci 
jos ir atskiri asmenys. Taip 
pat daug padeda senat. Ben- 
tonas. genocido termino kū
rėjas prof. Lemkinas ir kt.. 
taip pat visa eilė amerikie
čių laikraščių. Kaip kad pa
žymėjo savo kalboj Roch- 
estery bvv. VLIKo narys B. 
Gaidžiūnas, lietuviams šiuo 
metu itin svarbu iškelti Lie
tuvos bylą Jungtinėse Tauto
se. “Chicago Herald-Ameri 
can" įsidėjo ta proga žurn. 
St. Piežos straipsnį, pavadin
tą «Lietuviai šaukiasi gelbėti 
tautą», kuriame cituoja min. 
Žadeikio atsišaukimą, į «lais
vojo pasaulio sąžinę»., kad 
būtų kiek galint greičiau gel 
bstima lietuvių tauta nuo iš

naikinimo, ir apžvelgia jo 
įteiktą tuo reikalu J. Tautoms 
notą. Gen. sekretoriui Tryg
ve Lie įteiktame pareiškime 
sakoma, kad jau pats laikas 
JT imtis tuo reikalu žygių. 
VKIKo, vadovaujamo M. Kru 
pavičiaus, pareiškimu, sovie
tai yra išžudę ar deportavę 
daugiau kaip 5C0.0C0 mūsų 
tautiečių.

Tačiau svarbu stą bylą ne 
tik iškelti; kaip kad pažymė
jo min. Žadeikis per pareiš
kimą spaudai, bet ir ją laimė 
ti — kad neatsitiktų taip, kaip 
kad pvz. atsitiko su S. Salva 
doro iškeltu Tibeto užpuoli
mo klausimu. O tam reikia 
parinkti patį tinkamiausią mo 
mentą.

— VLIKo delegacija (Bra
zaitis ir Kaminskas) kovo 13 
d. per Vokietijos užsienių rei 
kalų ministeriją įteikė Vokie 
tijos kanzleriui Dr. Adenau
eriui memorandumą. Pa si k ai 
bėjime parodyta daug supra
timo ir nuoširdumo Lietuvos 
reikalu. O balandžio 9 d. iš 
užsienių reikalų ministerijos 
gautas atsakymas į memoran 
durną raštu, kuriuo pareiškia 
ina m oširdaus apgailestavi
mo del Lietuvą nelaimingai 
ištikusių Ribbentropo Moloto
vo sutarimo padarinių ir pa
žadama Vokietijos vyriausy 
bės visokeriopa parama VLI- 
Kui rūpinantis Vokietijoje 
esančių lietuvių reikalais.

— VLIKas pakvietė savo 
nuolatiniu bendradarbiu — pa 
tarėju kariniams klausimams 
gen. št. pik. J. Lanskoronskį, 
buv Lietuvos Karo AttaŠe Pa 
ryžiuje ir Briuselyje.

— Vokietijoje dar yra 3. 
500 pabėgėlių studentų, kurie 
sudaro savo organizaciją — 
ÍCRSO. Jai vadovauja lietu
vis Edvardas Pašaitis- Iki šiol 
Vokietijos aukšt. mokyklas 
baigė ir diplomus įgijo 800 
tremtinių.

Ramiojo Vandenyno Didvyris...
GIMĘS PO LAIMINGA ŽVAIGŽDE

Prieš 46 metus — rusų japonų kare — japo
nų pusėje lankėsi Amerikos generolas ir jaunutis 
leiten mtas. Jie buvo atvykę kaip karo stebėtojai 
ir vaikščiojo net pirmose linijose. Visi pastebėjo 
abiejų karininkų panašumą. Tai buvo Arthur Mac 
Arthur, Amerikos generolas, ir jo sūnus — Doug
las.

Jis gimė 1880 m. vasario 2 d. karininkų šei
moje. Jo didžiai karjerai auklėjo jį ne tėvas ge
nerolas, bet motina, kuri nuolat sakydavo, kad sū
nus gimęs po laiminga žvaigžde. Ji buvo tartum 
futbolo komandos treneris, nuolat skatinąs verž
tis ir laimėti. Visada rengė sūnaus gimtadienius, 
kurių metu sakydavo ligas kalbas apie būsimą 
garbę. Douglas Mac Arthuras jaunutis atėjo į ka
rišką gyvenimą ir čia nusiskynė visas galimas 
Amerikos žvaigždes. Jis yra 5 žvaigždžių genero
las t. y. feldmaršalas. Aukštesnių kariškų titulų 
Amerika neturi.

Karo Mokykloje West Point jis buvo pirma
sis mokinys ir geriausias sportininkas. Ta mokyk
lą baigė kaip niekas kitas, iš galimų 100 taškų 
surinkdamas 98,14. Pirmajame d. kare jis buvo 
jauniausias garsios «Vaivorykštės divizijos» vadas, 
vėliau jauniausias karo mokyklos viršininkas 
West Point, jauniausias Amerikos kariuomenės 
štabo šefas.

1935 m. jis išvyko į Filipinus, kur kadaise jo 
tėvas yra buvęs Amerikos karinis gubernato
rius. Nuo to laiko jis niekada nėra buvęs Ameri 
koje. 1937 m. jis pasitraukė į atsargą ir gyveno 
Filipinų salose.

Kadaise pirmojo d. karo metu iš atsargos 
staiga buvo pašauktas Hindenburgas. Jo žmona 
net stotyje užsiuvo maršalo antpečius, taip jis 
skubėjo į tarnybą. Taip 1941 m. bręstant ameri
kiečių — japonų konfliktui, vieną naktį Mac Ar- 
thuras būdamas 61 m. amžiaus, buvo pašauktas 
į karo tarnybą kaip vyriausias Ramiojo Vandeny

no ir Tolimųjų R.vtų vadas. Apsivilkus generolo 
uniformą, pirmas jo rūpestis buvo sustiprinti ka
riuomenę Jis prašė Vašingtono, kad Filipinus 
tvirtinti: ir įkurtų didelę armiją. Tačiau Vašingto
nas, jo balso nesuprato, o spauda jj pavadino net 
isteriku. Niekas tada nematė, koks didėlis pavo
jus gręsia iš japonu pusės.

Tuoj po to atėjo Pearl Harbur, japonų inva
zija į Filipinus, atėjo kraujo maudynės, kurias 
pranašavo Mac Arthur.

Prasidėjus karui su japonais, jis norėjo pa
silikti Filipinuose ir juos ginti iki paskutinio vyro. 
Tai būtų reiškę ir jo žuvimą. Vašingtonas įsakė 
keltis i Australiją ir iš ten organizuoti pasiprieši
nimą. Mac Arthur iš Manilos išskubėjo greitlai- 
viu ir kaip Cezaris pasakė tris žodžius: «Aš greit 
grįšiu!» Tie trys žodžiai guodė filipiniečius sun
kioje japonu ^vergijoje.

Jis vėl grįžo! Jis suorganizavo Australijoje 
invazinę kariuomenę. Niekados jis besakydavo, 
kad tai Amerikos kariuomenė, bet «mano aviaci
ja, mano laivynas, mano kariuomenė.» Amerikos 
prezidentas Roosevelts» buvo tos nuomonės, kadi 
pirmiausia reikia baicti kara Vokietijoje, o tiki 
paskui visa jėgą perkelti prieš Japonija Vis ma
žiau ir mažiau pastiprinimų siuntė generolui Mac 
Arthurui

Nežiūrėdamas į negausią savo kariuomenę 
Australijos generolų protestus, jis puolė Naująją 
Gvinėja, nes jis gerai žinojo, kad puolimas yra 
geriausias gynimasis. Jis vėl grįžo i Filipinus. Vos 
išsikėlus pirmiesiems kareiviams, iis atsirado sa- 
loie ir per radiją pasakė kalbą: «Čia yra laisvės 
halsas! Čia kalba generolas Mac Arthur. Visaga
linčio Dievo malone mūsų kariuomenė vėl Filipi
nuose. Išvadavimo valanda jau atėjo! Viši pakil
kite ir junkitės prie mūšų» Jis išvadavo Filipi
nus ir, kaip patys filipiniečiai sako, jis buvo jų 
respublikos tėvas.

Po metų jis nulaužė japonu militarizmui ra
gus ir «Missouri» karo laive priėmė japonų dele

gaciją, kuri pasirašė visišką kapituliaciją. Po šios 
pergalės jis galėjo grįžti į Ameriką, kur jį būtų 
sutikę su dideliu triumfu. Jis pats norėjo pasi
traukti į atsargą, bet jj paskyrė Japonijos kariniu 
gubernatoriumi. ’■

BALTASIS VICEKARALIUS

Japonijoje, esant dideliam karaliaus kultui ir 
laikant jj dievu, generolas mokėjo paimti valdžią 
į «avo rankas, kartu neužgaudamas ir senų kraš
to papročių. Jis pravedė svarbias žemės refor
mas ir pertvarkė visą kraštą. Ir japonų tautos jis 
buvo vadinamas baltuoju vicekaraliumi, pusdieviu. 
Jo imponuojanti išorė ir aristokratiškos manieros 
tom pareigom ir tiko.

Tačiau šis pusdievis, baltasis vicekaralius, 
Amerikoje pasidarė nepopuliarus kaip tik del tų 
savo manierų.

Gerai pažindamas Tolimųjų Rytų visus reika
lus, jis nuolat reikalavo Vašingtono, kad stiprin
tų kariuomenę. Vašingtonas buvo kurčias. Praei
tais metais birželio viduryje pas jį lankėsi Ame
rikos gynybos sekretorius Luis Johnson ir štabo 
viršininkas Bradley. Jiems generolas vėl pakar
tojo savo pareiškimus: kariuomenės. Tačiau buvo 
per vėlu. Vos svečiai grįžo į Vašingtoną, už ke
liolikos valandų nuaidėjo Korėjos karo šūviai, ©is 
vyrąs iš «bambuko trobelės» tampa Jungtiniu Tau- 
iū kariuomenės vadu. Ne kartą jis lanko fronto 
pirmąsias linijas ir ne kartą spaudai pareiškė, 
kad Azijoje bus išspręsta bolševikų klausimas.

Sakoma, kad jį garsų padarė amerikiečių 
spauda. Tačiau beveik visi jo štabo karininkai 
žavėjosi šiuo generolu. Jo štabo viršininkas sako, 
kad jis yra pats didžiausias šiuo metu gyvenąs 
vyras. Dar toliau nueina gen. George E. Strate- 
meyėr, jo aviacijos štabo viršininkas: «Jis yra 
pats didžiausias vyras istorijoje».

Toks generolo atleidimas yra ne pirmas Ame
rikos istorijoje. Panašiai yra atsitikę su 8 Ameri
kos generolais ir jie visi vėliau buvo išrinkti 
Amerikos prezidentais. Dabartinis Mae Arthuro 
populiarumas Amerikos tautoje yra toks didelis, 
kad net VaŠingtonui kelia rūpestį.
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BRAZILIJOS ŽINIOS
Brazilijos anglys
Pagal žemės ūkio ministe

rijos statistikos davinius Bra 
ziliją iškasė 1950 metais ak
mens anglies 1.983.000 t. ku
rios vertė yra 379 milijonai 
kruzęirų. Daugiausia anglies 
buvo iškasta Santa Catarina 
estąde, Rio Grande do Sul ir 
Parana.

AUTOMOBILIŲ PADANGOS

Jau keli mėnesiai, kaip orą 
dėjo būti jaučiamas padangų 
trukumas. Rio Grande do Sul 
eštade ypač šis trukumas jau 
čiamas, kur net juodosios bir

(Atkelta iš 1 pusi) 

jos satelitai bus latmį dabar
tinius mūšius, kuriuos dabar 
kariauja Maskvos rengiami 
ir diriguojami Kinijos komu
nistai.
Gen. Marshallas išdėstė JAV 

nusistatymą del dabartinės 
Tolimųjų Rytų politikos. Jis 
pareiškė, kad JAV yra griež 
tai nusistačiusios ir toliau ne 
išduoti Formozos salos arba 
įsileisti Kinijos komunistus į 
UNO, bet iš kitos pusės Ame 
rikos karo aviacija pultų Ki
nijos teritoriją, jeigu komu
nistai atakuotų kurias nors 
amerikiečių bazes už Korė
jos ribų Geri. Marshallas nu
rodė. kad Mac Arthuro siūlo 
moji taktika netik išplėstų ka 
rą Azijoje, bet taip pat galė
tų išprovokuoti rusus pradėti 
karą Europoje, kur rusai turi 
stiprias karo pradžiai reika
lingas jėgas. Jeigu komunis
tai patys išplėstų karo veiks 
mus už Korėjos ribų, visa at 
sakomybė kris Maskvai ir 
UNO organizacijai nebus jo
kių abejonių pasmerkti So
vietų agresiją.

žos kainomis nėra lengva nu 
sipirkti padangų. Vietinė kai 
nų kontrolės įstaiga padarė 
patvarkymą, kad padangos 
gali būti pardavinėjamos tik 
su šios įstaigos leidimais.

— Iš Rio de Janeiro prane 
šama, kad nuo šių metų sau
sio mėn. 31 d. valstybės pre
zidentui buvo pasiųsta virš 
30.000 laiškų, kurių pasiuntė- 
jai prašo tirnybos. Tik šeši 
tarnautojai turi darbo, kad su 
tvarkytų šiuos laiškus pagal 
siuntėjo kvalifikaciją.

KATALIKŲ MANIFESTACIJA

Šį šeštadienį São Pąulyje 
8:30 vakare Praca da S ė bus 
didelė katalikų manifestacija 
pagerbimui Panelės šv: Škap 
1 ievinės. Ta proga kalbės 
kardinolas ir kiti įžymus kai 
bėtojai. Vidurnaktį statomos 
katedros laiptuose bus atlai
kytos mišios. Tas pagerbimas 
yra daromas sąryšy su 700 
metų škaplierių jubiliejumi.

— Pranešama, kad dideli 
debesys gafaniotų - skėrių 
per Argentinos teritoriją ar
tinasi Brazilijos link. Rio 
Grande do Sul imasi priemo 
nių jų naikinimui. Skėriai 
trumpu laiku sunaikina gra
žiausius derlius.

PRAGYVENIMO KAŠTAI 

Ekonominis laikraštis «Con

juntura Ekonomica» paskel
bė apie Brazilijos pragyve
nimo kaštų pasikeitimą pas
taruoju metu. Per pirmąjį 
1951 metų ketvirtį pragyveni 
mo kaštai pakilo nuo 148,9 
(indeksas nuo seniau) iki - 
156,2, didmenų prekybos kai
nos nuo 213 iki 217,6. Pinigų 
apyvartoje skaičius padidėjo 
nuo 164 iki 166,8.

ASMENS DOKUMENTAI

Pagal darbo ministerijos 
ir užsieniu registracijos ben
drą nuturimą vidaus asmens 
dokumentai vadinamoji «Car
teira Modelo 19» ir darbo 
knygutė vadinamoji «Carteira 
profesonal» bus išduodami 
kartu ir dar prieš išleidžiant 
emigrantus iš Gėlių salos - 
(Ilha das Flores), kur norma
liai jie yra laikinai patalpina 
mi, tik ką atvykę į Braziliją, 
kur paprastai yra išlaikomi, 
kol gauna darbą. Tas patvar 
kymas, be abejonės, nau
jiems emigrantams yra labai 
naudingas, nes vėliau sutau
po laiką ir išlaidas, kol kiek 
vienas individualiai susitvar
ko savo dokumentus.

— Pereitą penktadienį gele 
žinkelio linijoje Uruguiana. - 
Porto Alegre įvyko dvi gele 
žinkelio nelaimės, bur buvo 
sužeista nemažas skaičius 
žmonių ir žuvo vienas maši
nistas. Dar pakol kas nėra 
tikslių žinių apie šių katas
trofų priežastis, bet esama 
Įtarimų, kad galį búti sabota 
žo veiksmų, del kurių polici 
ja pradėjo griežtą tardymą.

VISAME PASAULYJE
JAV KARIUOMENĖ 

ISLANDIJOJE

Amerikos krašto apsaugos 
ministerija oficialiai pranešė, 
kad gegužės mėn. 7 d. Ame 
rikos kariuomenės pirmasis 
dalinys iš 200 vyrų išsikėlė į 
Islandijos salą. Išsikėlimo pa 
gi'nd u buvo nurodytas Ame
rikos ir Islandijos š. m. ge
gužės 5 p. pasirašytas susita 
rimas, pagal kurį Amerika 
yra įsipareigojusi duoti pa- 
gelbą ir patikrinti šios salos 
saugumą Atlanto pakto reko
mendacijų ribose.

San Salvadore
Šią savaitę buvo dideli že

mės drebėjimai, Viso žuvusių 
yra 2000 asmenų. Daug liko 
be pastogės. Kaikurie mies
teliai visiškai sunaikinti.

Panamoj jau ramu
Praėjusį pirmadienį Pana

mos prezidentas Arnulfo Ar
ias paleido parlamentą, ir at
šaukė 1946 m. konstituciją. 
Bet parlamentas nepasidavė. 
Susirinkę posėdžiui, nutarė 
prezidentu paskelbti vicepre
zidentą Acebiades Aroseme- 
ną, o Arias iškelti bylą už 
piktnaudojimą ir peržengimą 
prezidento teisių. Parlamen
tą palaikė kariuomenė ir po
licija, kuri ginklu privertė 
prezidentą pasiduoti parla
mento nutarimams. Pervers

mo metu žuvo 12 asmenų ir 
keli desėtkai sužeista

BOLIVIJOJ LAIMI FAŠISTAI

Bolivijoj šiomis dienomis 
vyko prezidento rinkimai. Bu 
vo išstatyti keli kandidatai. 
Daugiausią balsų surinko Vic 
tor Paz Estensoro fašistų va
das. Būti išrinktam reikia, 
gauti balsų daugumą. Nega
vus nė vienam kandidatui ap 
soliutinės balsų daugumos, 
parlamentas renka preziden
tą iš trijų daugiausia balsų 
gavusių kandidatų. Balsų skai 
tymas d-r nebaigtas,

Demokratinis pasaulis susi 
rūpinęs fašizmo atgijimu Pie
tų Amerikoje.

EGIPTO KARALIAUS 
VESTUVĖS

Egipto karalius Farukas ve 
dė nekaraiiškos giminės egip 
tietę Narriman Sadek, kuri 
dabar bus Egipto karalienė. 
Kaip žinia Farukas išsiskyrė 
su pirmąją žmona, kuri buvo 
Persijos šeicho sesuo. -Į ves
tuvių iškilmes suplaukė labai 
didelės masės žmonių iš viso 
Egipto į Kairo miestą. Vestu 
vių iškilmės tęsėsi tris die
nas.

• - Žinios apie atentatą prieš 
Jugoslavijos diktatorių 'kito 
nepasitvirtino.

Durys prasivėrė ir ant slenksčio pasirodė 
(38) tamsiaplaukė mergina nešdama rankojo ži

balinę lempą, nes kambarys pradėjo temti 
prieblandoje.

— Štai, mano anūkė Gražina! Prašau susipa
žinti, — pasakė senelė rodydama ranka į anūkę.

Lūšis atsistojo ir žengė žingsnį prie atėjusios, 
ištiesdamas ranKą pasisveikinimui, bet jo ranka 
pusiau pakilusi sustingo.

Mergina taip pat sustojo ir plačiai praverto
mis akimis žiūrėjo tiesiai Lūšiui į veidą. Ir stai
ga jos ranka paleido lempą, kuri žvangėdama kri
to į grindis ir sudužo į smulkius gabalėlius. Ji me
tėsi tiesiai į Lūšio glėbį, ir kukčiodama norėjo 
jam ką tai pasakyti, bet niekas iš to neišėjo.

Senelė nesuprasdama kas atsitiko, stovėjo su 
pusiau praskėstom rankom, žiūrėdama tai į duris, 
tai į savo anūkę svečio glėbyje.

Pirmas atsipeikėjo Lūšis. Jis švelniai paliuo- 
savęs Gražiną iš savo glėbio, laikydamas ją už 
rankos privedė prie senelės ir pasakė:

— Gražina, paaiškink senelei, kad mes ne 
tik esame pažįstami bet ir... — ...Bet ir mylimės!
— užbaigė Lūšio sakinį Gražina.

— Senele, vadas Lūšis anksčiau vadinosi ki
taip ir aš jį pažįstų dar nuo to laiko, kada mo
kytojavau žemės ūkio mokykloje. Aš jau esu sa
kiusi mamai ir jums, senele, kad buvau susižie
davusi. Štai, čia ir yra mano sužieduotinis, apie'ku 
rį aš jums kalbėdavau, — pasakė Gražina arčiau 
prisitraukdama prie Lūšio.

— Kaip čia dabar, kaip čia dabar, taip ne
lauktai, taip netikėtai susitikot. Dieve tu mano! 
Einu motinai pranešti, vaikeliai. Dieve tn mano,
— prakalbėjo senutė šluostydama prijuoste akis 
ir trependama išėjo iš kambario.

Ne tik Gražinos senelei Lūšio ir Gražinos su
sitikimas buvo staigmena, bet jiems patiems vis 

dar atrodė, kad viskas atsitiko tik sapne.
— Gražina ar tu tikėjai, kad mes vėl kada 

nors susitiksime? Ar tai teisybė, kad mano akys 
vėl tave mato? — prabilo pirmas Lūšis senelei 
išėjus.

— Aš irgi buvau nustojusi vilties, kad mes 
kada ūors pasimatysime Bet atsitiko visiškai 
mums nelaukiant, — pasakė Gražina pakeldama 
galvą ir prisiglausdama prie Lūšio lūpų.

Gražina ir Lūšis susipažino viename Žemės 
Ūkio Akademijos baliuje. Jų pažintis po kiek lai
ko perėjo į abipusišką meilę ir jie susižiedavo. 
Tai buvo 1939 m. kada raudonarmiečiams pasi
traukus Lietuvos kariuomenė užėmė Lietuvos sos
tinę Vilnių ir Lūšis kaipo Lietuvos armijos akty- 
vosios tarnybos karininkas tarnavo Vilniaus kare 
įgulos štabe.

Vėl raudonarmiečių Įsiveržimas Lietuvon. 
Besąlyginė viso krašto okupacija, aieštui, masi
niai trėmimai. Lūšis su kitais karininkais vieną 
naktį buvo suimtas ir patalpinias Lukiškių kalė
jime. Ji darė visas pastangas jį pamatyti, bet lei
dimo negavo. Bolševikai vėl bėga naikindami vis
ką ką tik suspėja. Kalinius ir tuos varosi kartu, 
o kuriuos nepajėgia toliau nuvaryti nužudo vie
toje.

Girdėjo, kad visas kaliniu ešelonas, kuriame 
buvo ir Lūšis varomas į Rusijos giluma, pakely
je prie Minsko buvo enkavedistų išžudytas. O po 
to jokios žinios. Ji, Gražina., vokiečiams užėmus 
Vilnių grižo prie savo tėvų, čia tarp miškų į vi
siškai nuošalią ir kurčią vietą. Bolševikai vėl grį
žo į Vilnių, bet ji pasiliko pa* tėvus. Grįžę bol
ševikai dar žiauriau, dar su didesniu įsiutimu pra
dėjo vykdyti kolektyvinį terorą nukreiptą prieš 
visus krašto gyventojus. Išveže jos tėvą. Brolis 
su kitais vyrais išėjo partizanais į mišką ir apie 
ji garsai dingo. Gyvas ar žuvo, nežinojo...

Priemenėje pasigirdo balsai. Kambarin įėjo 
Mykoliukas, Barkus ir dar keli partizanai, kurie 
ką tik buvo atvykę. Tai buvo pirmieji Žalgirio 
vadovaujamos partizanų grupės žvalgai.

Naujai atvykusieji Žalgirio vyrai trumpai pa
sikalbėję su Lūšiu išėjo ieškoti poilsiui vietos ir 
maisto į brigados virtuvę. Netrukus buvo laukia
mas ir pats Žalgiris atvykstant.

— Pasakyk, Mykoliukai, kodėl tu man nieko 
nepasakojai, kad čia gyvena tavo senelė ir puse- 
serė Gražina? — paklausė Lūšis Mykoliuką ki
tiems išėjus.

-- Jūs manęs, tamsta vade, neklausėt. O yra 
labai teisinga patarlė, kad «liežuvis mano prie
šas» ir kad «tyla gera byla», — aiškinosi Myko
liukas.

Jau man senelė viską papasakojo. Tat apie 
tai geriau ir nekalbėkim, — pridėjo Mykoliukas.

— Kas naujo? Yra kokių žinių? — paklausė 
Lūšis pereidamas prie bendrų reikalų.

— Ką tik atvyko iš Varėnos Vaivaros siųstas 
ryšininkas su žinia, kad Alytun atvyko naujas MGB 
dalinys - penki šimtai vyrų, o iš Aišiškės, Nočės, 
Daržininkų ir kitų kaimų bei bažnytkaimių visi 
NKVD ir kompartijos agentai persikėlė į Radu- 
nę, - pranešė Mykoliukas.

— Tai reiškia, kad NKVD jau turi žinias 
apie mūsų žygio kryptį, — pastebėjo Lūšis, dary
damas popieryje atžymėjimus.

Tuo tarpu Gražina uždengė langus ir užda
rė langines. Senutė atneše dvi vaško žvakes ir 
užžiebus pastatė ant stalo.

Mykoliukas karo lauko radijo siųstuvą perkė
lė į kambarį, nes čia buvo daug patogiau telegra
fistui darbuotis.

Radijo telegrafo zirzeklis slaptingai perda- 
vinėjo sutartinus ženklus. Iš gautų pranešimų aiš
kėjo. kad ne vien tik NKVD ir MGB koncentra
vosi Radunėje, bet taip pat Lydoje. Varanovoje, 
Gardine, Kapčiamiestyje ir Varėnoje. Iš Varšuvos 
į Gardiną irgi atvyko keli šarvuoti ir pėstininkų 
MGB daliniai, o j Molodečną perkelti du pulkai 
vokiečių kareivių iš von Paulus’o dalinių.

Žalgiris atvyko kiek vėliau. Jis prie Jakubo- 
nių susidūrė su vietine MGB grupe, kurią tik su
naikinęs galėjo žygiuoti toliau. Iš viso buvo lik
viduota penkiolika MGB «strebokų», kurie, matyt, 
pagal įsakymą, buvo pakelyje į Radunę. (B.’ d.)
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Mes Pagerbsime Savo Motinėlės
< .m M ■ •, .- . tj., i u J i .
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Jau nedaug dienų beliko ligi antrojo gegužės mėnesio 
sekmadienio — Motinos Dienos šventės. ši šventė švenčia
ma visame kultūringame pasaulyje

Motinos Dienos rytą, vaikučiai, kurie myli savo motinė
les, atsikėlę pirmiausia gražiai pasveikina savo motinėles ir 
jei turi, ta proga Įteikia kokią nors dovanėlę. Po to rengia
si ir eina kartu su mamytėmis bažnyčion. Tie. kurie turi gy
vas motinas, eina prašyti, kad Dievas duotų daug sveikatos, 
o kurių jau yra mirusios pasimelsti už jų vėles.

Taip pat yra paprotys, kad tie sūnūs ir dukterys, kurie 
turi gyvas motinas, prie krutinės nrisisega baltą ■ gėlę, o ku
rie yra našlaičiai — krūtinę papuošia raudona g’ėle.

Motinos Dieną stengiamasi kartu su motinomis praleisti.
Daug kur yra ruošiami vieši Motinos Dienos minėjimai 

į kuriuos susirenka motinos. Programoj būna tai dienai pri
taikintų vaidinimu, deklamuojami eilėraščiai, dainuojamos 
dainos apie motiną.

Motinos Diena yra didelė šeimos šventė. Tą dieną visų 
dėmesys yra nukreipiamas į motiną.

Labai būtų skaudu ir nedėkingi būtų tie vaikai, kurie 
užmirštų Motinos Dieną pasveikinti savo motinėles, pasaky
ti jai malonų žodį, parodyti paklusnumo ir pagarbos.

Tu mano motinėle, močiute sengalvėle, 
Gana pailsai, gana pavargai, 
Kol mane užauginai.

Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios Tėvynės!

JVE1EIMAM, MAMYTĖJ
Mg. Vinkšnaitienė

Šiandien tavo Diena! 
Sveikinam, mamyte!... 
Maža mūs dovana: 
Tik margos gėlytės.

Va, šita ramunė 
Šiąnakt pražydėjo... 
Tulpė pirmutinė, 
Bet tau negailėjom. —

•
Tik nepyk, kad būvam 
Dažnai negeručiai...
Kur einam, užkliūvam — 
Juk mes dar mažučiai!

Nuo šiandien mylėsim 
Tave daug labiau’ 
Visuomet padėsim, 
Kad tau būt lengviau! —

Tad, prašom, priimki 
Mūs meilę ir gėles 
Ir šiandien užmirški 
Vfsus rūpestėlius.

Tegul šios gėlytės 
Ilgai, ilgai žydi, 
O meilė mamytės 
Mus visur palydi.

Lietuvi1! Kalba

Seniausios mokslo pasau

bą, nes jomis kalbėjusios tau 
tos išmirė, arba ėmė kalbė
ti kitomis - kalbomis. Tomis 
kalbomis teliko rašytų raštų 
laikomų seniausiais pasauly.

Prieš keletą šimtmečių mok 
slininkai ėmė tirti kalbas, aiš 
kinti jų giminingumą ir skir
tumus. Atsirado taip vadina
mas «kalbų lyginamasis moks 
las»

Ir šitie tyrinėjimai parodė, 
kad iš tebevartojamų pasau
lyje kalbų (jų yra per 3000) 
seniausioji kalba yra L;ĘTU- 
V1U kalba! Ji net esanti gimi 
ninga visų seniausiai pasau
lyje kalbai, Sankritui.

Šitai turime visi žinoti, sa
vo kalba didžiuotis, stengtis 
ją gryną vartoti, nes gryną 
lietuvių kalba yra ne tik se
niausioji. bet ir gražiausioji 
pasaulio kalba.

N A Š L A I T É
P. Orentaitė

Aš basa ir nušalus — 
O, mamyte, kur tu? 
Man ir skruostai išbalo,
Ir širdy taip gūdu...

Kas nupraus mane rytą?
— Ašarėlė gaili...
J as paglostys galvytę?
Ak, kodėl tu tyli?

Juk matai, mane skriaudžia 
Kaip šuneli visi...
Man tik virkauti graudžiai, 
Motinėl, kur esi?

.Ūkana ir nubarta
Kas manęs pagailės?
Aš — kaip smilga prie vartų, 
Kaip šapelis žolės...

Ir Kodėlgi našlaitei 
Čia laimužės nėra?
Visi nori tik barti, 
O kur meilė tyra?

Argi mylinčią širdį 
Jau sutikti sunku? 
Niekas skundo negirdi, 
Einant vargo taku...

liui žinomos kalbos yra Zun
do ir Sanskrito kalbos Jau 
daug tūkstančių metų, kaip 
tomis kalbomis niekas nekal-

Aš kas vakaras rytas — 
Taip širdies alkana, 
Vien tik tu. o mamyte, 
Dar mylėjai mane...
(Iš knygos «Šulinys Sodyboj»)

Atvykus Žalgiriui, kambaryje pas Lūšį susi
rinko ir kiti dalinių vadai. Visas namas buvo pil
nas stačių ir sėdinčių vyrų. Visi kalbėjosi gyvai, 
tarp savęs dalindamiesi Įspūdžiais ir pergyventais 
įvykiais.

— Pasisekė jums užmegsti radijo ryšį su Ža
liuoju Velniu? — Paklausė Žalgiris Lūšio.

— Gaila, bet jau visa savaitė, kaip apie jį 
neturiu jokios žinios. Paskutinė žinia iš jo buvo 
gauta nuo Pilėnų tuo momentu, kada Žaliasis Vel
nias su savo vyrais sunaikinęs Rumšiškės «strie- 
bokus» persikėlė prie Kampiškių per Nemuną ir 
pasislėpė miškuose. Kryptis buvo Prienų miškai... 
— pasakė Lūšis.

— Nori cigaretę? pasiūlė Lūšis atplėšęs 
pokelį ir paduodamas Žalgiriui.

— Su malonumu. Pas mane, kaip tik viskas 
pasibaigė, o rūkalai kuriuos paėmėm iš «striebo
kų» niekam neverti - tikras degutas.

— Žinau, žinau, kad pats esi gero tabako 
mėgėjas. Manau, kad šitos pačiam patiks. Čia dar 
likučiai iš paties Kazarakio atsargų, — paaiškino 
Lūšis.

— O, šita markė man žinoma, «Raudonoji 
žvaiždė» - nat:es Stalino mėgiamiausia rūšis, — 
pastebėjo Žalgiris užsitraukdamas cigaretės dūmą.

Vadai vėl pasilenkė prie ant stalo ištiesto 
topografinio kariško žemėlapio ir ėmė nagrinėti 
bendrą situacijos padėtį. Įsiviešpatavo trumpa ty
la,. pertraukta Lūšio pastabos:

— Mūsų padėtis darosi kas kart rizikingesnė. 
Neabejotiną, kąd NKVD turi apie mus neblogas, 
nors ir nevisiškai tikslias žinias. Sprendžiu, kad 
jie koncentruojasi didesnėmis grupėmis bijodami 
būti sunaikinti paskirai. Dabar jie pradeda kon
centruotis visuose didesniuose punktuose, kad pa
ruoštų mums spąstus

jie dar nepradėjo veikti; nes neturi tikslių 
žinių apie mūsų kieki, jėgas’ir kovingumą...

Tuo momentu nervingai pradėjo svirpti ra
dijo priimtuvo zirzeklis. Telegrafistas skubiai žy
mėjo sutartinas ženklus popieryje/ Visi’ pradėjo 
įtemptai klausytis laukdami pranešimo pabaigos. 

Radijo - telegrafistas pakvitavęs pranešimo pri
ėmimą padavė Lūšiui sutartiniu šriftu perduotą 
radijogramą.

Lūšis paėmęs popierį į rankas ėmė studijuo
ti pranešimo turinį. Vyrai dar glaudžiau susispau
dė aplink jį laukdami naujienų.

— Štai, mes ką tik kalbėjome apie Žaliąjį 
Velnią, o jis pasirodo randasi apie Kašėtus. Per 
savaitę laiko jis su savo vyrais atsidūrė Daugų 
miškuose. Čia gavęs žinių, kad Dauguose apsisto
jo «striebokų» kolona vykstanti iš AlytauKĮ Varė
ną, užėjęs jai už akių laukė pakelyje prie Bab
riškių, ir kada striebokų sunkvežimiai pervažiavę 
miestelį pasuko per mišką einančiu vieškeliu Va
rėnos link, atsidūrė Žaliojo Velnio vyrų kryžmi
nėje ugnyje. Sunaikinęs sunkvežimių įgulas, jis 
pasinaudojo tais pačiais sunkvežimiais, strimgal
viais pralėkė Varėnos miestelį ir pasiekęs Man
dagi rius sunkvežimius sudegino, pats pasinerda
mas Kašėtos girioje, - - atpasakojo Lūšis vyrams 
Žaliojo Velnio radiogramos turinį. — Dabar mums 
yra vienintelė išeitis pasitraukti į miškų gilumą, 
išrinkti tokią vietą, kad mus niekas negalėtų su
sekti ir kurį laiką palaukti. Bet prieš tai turime 
susimuliuoti pasitraukime visiškai priešinga kryp
timi, — t^sė toliau Lūšis.

— Kur galėtum dingti be pėdsakų - aš tokią 
vietą jau žinau. — įsiterpė Mykoliukas.

— O kur manai? — paklausė Lūšis.
— Ot. štai čia MastreikiiĮ pelkyne pagal Kat

ros u ne, ten beveik nepraeinama vieta. Galima 
sėdėti iki pasaulio pabaigos. Niekas nesuras. Tik 
maisto reikia pasirūpinti iš anksto, — aiškino My
koliukas rodydamas žemėlapyje Mastreikų pelkių 
a pylinke.

— Ši vieta ir man atrodo tinkamiausia, — 
sutiko Žalgiris.

— Na, aš irgi prisidedu prie Mykoliuko su
manymo — pastebėjo Barkus. — O dėl kitos pu
sės vado plano, tai pagal mano nuomonę — tęsė 
toliau Barkus, — reikėtų suduoti iškart dvigubą 
smūgį su maža pertrauka, pavyzdžiui taip, kad 
atrodytu, jog veikia vienas ir tas pats dalinys. 

Labai geras supuolimas tas Žalioje Veluio pasiro
dymas prie Babriškių. Dabar reikėtų pirmą smū
gį smogti Marcinkonių MGBstams, sekantį Drus
kininkų, ir trečią Kapčiamiesčio, simuliuojant pa
sitraukimą Augustavo kryptimi, — išdėstė jis.

Lūšis valandėlę pasvarstęs Barkaus projek
tą kreipėsi į Žalgirį.

—- Aš su Barkaus planu sutinku! O kaip bus 
Tavo nuomonė?

— Mano nuomone, šitose sąlygose, prie par
tizano Barkaus patiekto projekto nieko negalima 
pridėti nei at mti. Dabar tik lieka susirišti vėl su 
Žaliuoju Velniu ir palaukti ką jis atsakys.

Po pusvalandžio buvo ganias Žaliojo Velnio 
atsakymas, kuris skambėjo šitaip: «Sutinku. Per
duokite smulkmenas. Laukiu atsakymo».

Kitą dieną Brigada persiskyrusi į keturis da
linius pakilo naujam žygiui Lūšis išžygiavo Kap
čiamiesčio kryptimi, Žalgiris prie Druskininkų, 
Barkus su savo vyrais pas Žaliąjį Velnią Marcin
konių link, o Mykoliukas su visa maisto, ginklų 
ir amunicijos atsarga į Mastreikių pelkes. Buvo 
nutarta, kad visi trys smūgiai būtų suduoti vienas 
po kito trijų dienų laikotarpyje pradedant Žalia
jam Velniui Marcinkonių puolimą. Po to visi da
liniai turės pasitraukti ilgesniam guoliui pas My- 
koliuką į Mastreikių pelkes.

Pasitraukus partizanams iš Radunės, j Graži
nos tėviškės viekiemį atvyko būrys striebokų. Nors 
jie ir nerado partizanų bei jų pėdsakų, bet suėmė 
visas tris moteris, o trobesius sudegino. Nušlavę 
viską nuo žemės paviršiaus pasišalino.

Pirmas apie tai sužinojo Mykoliukas. Jis nie
ko nelaukdamas su šešiasdešimt vyrų, kurie su 
juo sutiko eiti savanoriais, sekančią naktį puolė 
Radunės NKVD būstinę. Mykoliuko ir jo vyrų puo
limas buvo toks staigus ir netikėtas Radunės en
kavedistams, kad jie ne tik jokio organizuoto pa
sipriešinimo neparodė, bet siaubo apimti -'mėgino 
gelbėtis bėgimu. (Bus daugiab)-
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| MARTINS & ŠIMKUS | 
■■ ■■ 
j BAR e CARE d© POVO [
H 55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55 H

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

& FILHOSJONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

R u,a 12 No 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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j RÜA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 ÃND. — SALA 73
§ TEL. 34-7482 — SÃO PAULO Į
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MŪSŲ LIETUVA

MADEIRAS DO BRASIL

I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11.o and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais:

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & CIA.

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros 
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo 

pat yra radio laboratonja įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
, Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

O o
o Or

vitrolų. Čia taip

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius loto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

'CAJA.J
JÀO JI©IR©IE

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDUJTRIA IE C'CMIEIRCIIO DIE 
CAI.ÇADCjí M AT IE IL II €>N IJ LTDA.
KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua São Caetano, 526 * Rua Javaés 719
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

Rua São Caetano, 510 São Paulo

VIENINTE’ I.-l ATSTOVAI
G A SI OJ O V A N D EN S,„ Y

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini

Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis 
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

■■'■'V *

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

IRMÃCÍ CAIRIRIIIEIRI

RUA DINO BUENO, 795 a 835, Caixa Postal 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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VYRAI ŠVENTĖ

Liet kat. bendruomenės Vy
rų Brolijos dešimtmečio šven
tė gegužės m. 6 d. praėjo vy
riškoj nuotaikoj.

Dešimtmečio minėjimas pra 
dėtas šv. mišiomis. Po jų nariai 
ir svečiai, viso apie 200 vyrų, 
susirinko mokyklon, kur jau 
buvo gražiai apdengti ilgi sta 
lai su kumpiais, lietuviškais 
kopūstais, alučiu. Susirinkimą 
pobūvį pradeda kun. P. Ra- 
gažinskas malda. Šventei va
dovauti pakviečiamas kun. K. 
Miliauskas.

Ką Brolija per dešimts me
tų yra nuveikusi, pranešė 
pirmininkas J. Paukštys. Ben
druomenės vyrų choras vado 
vaujamaso maestro A. Ambro- 
zaičio sudainavo kelias dai
nas. o paskui-visą laiką po
būvio metu vadovavo ben
dram dainavimui

Brolijos organizatorių kūrė
jų vardu kalba Liudvikas 
Jarmalavičius pasidžiaugda
mas nuveiktais darbais. Kun. 
P. Ragažinskas meta žvilgsnį 
ateitin kviesdamas visus lie
tuvius katalikus vyrus rikiuo
tis į Brolijos gretas. Nuošir
džius žodžius pasako iš to
liau ar arčiau atvykusieji sve 
čiai: Ant. Šiaučiulis, J. Silic- 
kas. Juozas Karpavičius, vai
stininkas Juozas Lukoševičius 
Vladas Kazlauskas.

Menininkų Klubo pirminin
kas K. Ambrazevičius ir žo
džiu sveikino ir nuotaikingai 
padainavo «Ten, kur Nemunas 
banguoja...»

Choro vardu ugningą žodį 
taria S. Butrimas. DP vardu 
sveikina inž. Z. Bačelis, lin
kėdamas vyrams išlaikyti iš
eivijoje lietuviškas tradicijas. 
Dalvyavo šventėje ir šiitai 
sveikino vienas iš steigėjų 
kun. K. Tamošiūnas.

«Mūsų Lietuvos» vardu svei 
kino J. Antanaitis. Paskutinis 
kalbėtojas buvo St. Remen- 
čius, ragino vyrus drąsiau ir 
ryžtingiau žengti pirmyn.

Šiame pobūvyje taip pat 
buvo pagerbtas vardinių pro
ga klebonas kun. P. Ragažins 
kas sugiedant ilgiausių me 
tų.

Labai sveikintinas reiškinys, 
kad šioje šventėje dalyvavo 
ir iš kitų tolimesnių apylinkių 
vyrai, kaip Vila Anàstacio, 
Casa Verde, Bom Retiro, 
Mooca. Jau atėjo laikas, kad 
visas jėgas reikia sujungti 
vienon vieton. Šis Brolijos de 
šimtmetis buvo graži proga 
užmegzti artimesnius ryšius.

Pobūvio metų prisirašė 11 
naujų narių. Pradedant naują 
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g AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZEL1NA — S. PAULO
Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 

,, acidentes

às 19 horas.

Aberturas de
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrafos na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8
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dešimtmetį linkime Brolijai vi
sus susipratusius lietuvius vy
rus sutraukti po savo vėliava.

Krsp.

PARENGIMAS, KURĮ PRIVA
LO VISI REMTI.

Liepos mėn 14 d. Mokoje 
Meno klubas rengia koncertą 
vakarą, Tai bus pirmas vie
šas menininkų pasirodymas. 
Šio parengimo tikslas yra su 
kelti reikalingų lėšų lietuvių 
dailininkų ir tautodailės paro
dai São Paulyje. Todėi 14 d- 
liepos vieton eiti kur nors į 
kitus pasilinksminimus, pairau 
kime Mokon, rua Lituania, 67 
linkui ir tuo prisidėsime ir 
prie vakaro pasisekimo ir 
prie meno parodos surengi
mo.

XIPORTAJ
Praėjusį sekmadienį gegu

žės mėn. 6 d. E. C. S. Jose 
susitiko su Grêmio Jardim 
Independencia. Abi São José 
komandos išėjo nugalėtojais. 
Pirmoji laimėjo 3 I 1. Įvar
čius įkirto Rapa (2) ir lėros 
(1), Antroji komanda baigė 
2 : 1.

Pirmosios komandos sąsta
tas buvo šis: Lito, Diamanti
no, Bichinho, Vareta, Sordi 
Pinduca, Kiškis, Rapa, Saghi 
lėros.

Šį sekmadienį 13 gegužės 
S. José susitiks s vo aikštė
je su E. C. Independencia iš 
Casa Verde.

— Šį šeštadienį Vila Zeli- 
noje bus šliubai: Kazio Bau
žio su Elena Godliauskaitė, 
Vinco Kutkos su Hilda A ra
gas, Vitoldo Baranausko su 
Marija Beniuskevičiūte.

Praėjusį šeštadienį sukūrė 
naujus šeimos židinius Sta
sys Milinavičius su Marija 
Kižyte Juozas Žulandauskas 
su Elvira Baziliauskaite.

— Gegužės mėn. 6 d. ligo
ninėje Hospital das Clinicas 
mirė Jonas Leskauskas. 40 
m. amžiaus nevedęs, gyve
nęs Vila Granadoje.

PARSIDUODA BARAS 
BILHARAS

Su gera klijentela kaina 
Cr $40 000,00. Vila Alpina, rua 
Maria d e Carmi Nr. 19.

Del smulkesnių žinių teirau 
tis vietoje.

— IŠKILMINGAS MOTINOS 
DIENOS minėjimas šį sekma 
dienį Vila Zelinoj mokyklos 
patalpose 3 vai. po piet.

Motinos atvykite Jūsų gar
bei ruošiamon šventėn.

PAIEŠKO

Liuda Matelionienė gyve
nanti São Paulyje, Rua da 
Graça 415, ieško Bronės Ky- 
mantienės gyvenančios Bra
zilijoje.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ 
(Secos e molhados) 

Vila Oratorio, Avenida A 
Nr. 1180, geromis sąlygomis. 
Smulkesnių informacijų gali

ma gauti vietoje.

........................................* ai ai v.................

PAIEŠKO

Jurgis Matikonis paieško 
savo dėdės Vincento Matiko- 
nio gyvenusio Š. Amerikoje 
606 Camden ave., Burlington 
N. J., ir prieš kiek laiko at 
vykusio Brazilijon ir galimai 
apsigyvenusio São Paulyje. 
Dėdės arba apie jį žinančių 
prašau pranešti šiuo adresu: 
Snr. Jurgis Matikonis, Caixa 
Postai 74 Cambará, Vila Au 
rora - Ėst. do Paraná.

PAIEŠKOJIMAS.

J. F. Pačinskas gyvenantis 
Amerikoje 54 Tenney st ieš
ko savo brolio V. Pačinsko, 
gyvenančio São Paulo mies
te, ar apylinkėse.

BARDU DAMA KRAU'I UVĖ
(Secos e molhados)

Vila Libanes, Rua L Nr. 265 
Autobusas Vila Paulina.

Geromis sąlygomis. Smulkes
nių žinių galima gauti vietoje

PARSIDUODA 
RŪBŲ KRAUTUVĖ - BAZAR

Su gera Iregues’a, Vila Ma- 
cedopolis, Rua Barore, 2. 
Onibus Vila Alpina. Teirau
tis vietoje.
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(Prie pa<k. sustopma vietos autobuso 3? Quarta parada)

Savininkas V IL A ID A JÍ ID © © I 'U JÍ
S Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. g 
g Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas! j
i Lietuviams pigiausios kainos! |
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Kazys Baužys ir Elena Godliauskaitė šį šeštadienį, gegu
žės men. 12 d. Vila Zelinoj lietuvių bažnyčioj sumainys žie
dus. Jaunasis yra Juozo ir Anelės Baužių, žinomų prekybi
ninkų sūnus, baigęs gimnaziją ir komercijos mokyklą Escola 
Técnica de Comercio «Bernardo Leite Silva» so kontado- 
riaus diplomu. Brazilijon su tėvais atvyko dar mažas vaikas. 
Jaunoji, Napoleono ir Adelės Godliauskų duktė, yra gimusi 
Brazilijoj. Abudu jaunieji yra susipratę lietuviai ir gražiai 
vartoja lietuvių kalbą. Jauniesiems, sukuriantiems naują lie
tuviškos šeimos židinį, linkime daug laimės.

PRANEŠIMAS

1951 m. kovo 17 d. nutarimu 
Lietuvos Teisininkų Draugijos 
Užsienyje Centro Valdyba krei 
pėsi į LTDU Garbės Teismą 
prašydama jį suorganizuoti 
1951 m. Chicagoje Lietuvos 
Teisininkų Draugijos Užsie
nyje atstovų suvažiavimą

Šį nutarimą vykdydamas 
LTUD Garbės Teismas labai 
moloniai prašo šiame krašte 
gyvenančius Lietuvos teisi 
ninkus (neišskiriant nė baigų 
sius teisių mokslą tremtyje) 
nedelsiant ir ne vėliau kaip 
iki 1951 m. birželio 15 d. pra 
nešti jam savo adresus.

Jei kur veikia L. T. Dr-jos 
Užsienyje skyriai ar šiaip or
ganizuoti Lietuvos teisininkų 
sambūriai, jų vadovybės pra
šomos tatai padaryti.

Kur lig šiol jokios Lietuvos 
teisininkų organizacijos nėra 
o yra keletas teisininkų, jie 
labai prašomi sudaryti Lietu- 
Teisininkų Draugijos Užsie
nyje skyrių ar seniūniją.

Sudaręs kartoteką, Garbės 
Teismas yra nusistatęs gali
mai artimesniu laiku Chicago 
je sukviesti šiapus geležinės 
uždangos esančių Lietuvos 
teisininkų atstovus organi
zacijai nustatyti ir vadovybei 
sudaryti Kad ne Jungtinėje 
Valstybėse gyveną Lietuvos 
teisininkai galėtų būti atsto
vaujami, galvojama įgalinti 
juos savo mandatą perduoti 
atitinkamiems J V gyvenan
tiems teisininkams, arba L. 
Teis. Draugijos Užsienyje cen 
tro organų rinkimus atlikti

TEISININKAMS
korespondencijos būdu. Gar
bes Teismas bus didžiai dė
kingas už kiekvieną sugesti
ją po pasaulį pasklidusių Lie 
luvos teisininkų organizacijos 
reikalu.

Mūsų iš Tėvynės išsineštas 
profesinis solidarumas ir sa
vosios atsakomybes bei už- 
daviniių supratimas ir šį kar
tą, kaip visada, padės mums 
sėkmingai ir kuo greičiau per 
sitvarkyti Lietuvos Teisininkų 
Draugijos Užsienyje tikslams 
vykdyti.

LTDU Garbės Teismo adre
sas: V. Bulota 2515 w. 42 and 
ST CHICAGO 32‘ ILL. , USA 
arba B. Ivanauskas Route Nr.4, 
Wilow Springs Farm W. Mc- 
HENRI. 111. , USA.

LTDU GARBĖS TEISMAS: 
(Pas) Br. Ivanauskas, V. Bųlo 
ta, V. Mieželis, V, Vaitekū
nas, J. Talala.

KNYGŲ NAUJIENOS.

Taupioji. Virėja. Sudarė Ha 
liną Mačiulytė - Daugirdienė, 
išleido kun. Pr. Juras 1951

Kaina du amerikoniški do
leriai.

Lietuviškos knygos mece 
natas kun. Pr. M. Juras po vi 
sos eilės išleistų įvairaus tu
rinio knygų, nepamiršo ir prak 
tiško jo gyvenimo reikalų. O 
viena tokių praktiško gyveni
mo reikalų yra mokėjimas ge 
rai. skaniai ir taupiai gamin
ti valgius. Šioje knygoje yra 
daug valgių gaminimo receptų.
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