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su pasigėrėjimu pripažinti, kad 
visi čia patekę vienuoliai hero
jiškai laikėsi, nepasiduodami jo-jon j Bornholmą, Lollandą ir 

Falsterj, kad iš ten galėtų kaip 
reikiant sekti tikruosius pabė
gėlius.

kiems komunistų viliojimams ir 
drąsiai nugalėdami visus sunku
mus, susijusius su jiems užkrau
tais darbais laivų statymo dirb
tuvėse.
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ROGGE PAKEITI: NUOMONĘ 
APIE SOVIETUS

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISUOMENINA IR 
KULTŪRINIO GYVE? MO 

SAVAITRAŠTIS
EINA KAS PENKTAI'lENI

AUSTRAI DINGSTA BE 
ŽINIOS
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TREJUS METUS NEMATE 
ŠAULES

Buvęs JAV vyriausio proku
roro padėjėjas O. John Rogge,I 
grįžęs iš Varšuvoj įvykusio ko-į 

į munistinio “taikos kongreso” i 
Į pareiškė, kad savo pažiūras į

“Politiškai perauklėja” vienuolius

Jau apie milijonas Kinijos ko- balsų, kad MacArthuro pajėgoms
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Velionio Roosevelto našlė ne 
kartą mėgdavo pasirodyti, kaip 
labai humaniška, liberali ir net 
Rusijos mandrybių žinove. Ji vis 
guodė kitus, kad reikią aiškintis munistų yra įžygiavę į Korėją toks leidimas būtų duotas. Bet

TRUMANO IR ATTLEE PASITARIMAI | PUOLAR?NTXGtysSUDA'

tils

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

prie vieno stalo ir su didžiau- j 
siais žmonijos priešais-komunis- 
tais.

Bet paskutiniu laiku Roosevel- 
tienės entuziazmas pradeda blės
ti. Kai Jungtinių Tautų politinės 
komisijos posėdyje Maskvos 
stovas kaltino Ameriką kaip 
resorę Korėjoje ir kai tuos 
čius žodžius kartojo Kinijos 
munistų delegatas, tai ir Roo- 
seveltienė išvydo šviesą ir tiesą. 
Rytojaus dieną savo gerai ap
mokamoje laikraščių skiltyje ji 
parašė, kad apkaltinimus Ame
rikai atvežė ne Kinijos komunis
tai, bet Sovietų Sąjunga.

Rusijos imperialistinė žmog
žudiška veikla atidaro akis vis 
didesniam ir didesniam liberalų 
skaičiui.

šiomis dienomis knygų rinko
je pasirodė storoka knyga apie 
FBI. Ją parašė adv. Max Lowen- 
thal. Knyga pilna nepagrįstos 
kritikos ir priekaištų Amerikos 
vidaus saugumo įstaigai ir jos 
ilgamečiam viršininkui J. Edgar 
Hoover.

Ši knyga gal ir nesusilauktų 
dėmesio, jei nebūtų žinomas jos 
autorius. O jis savo laiku buvo, 
o gal ir dabar tebėra, vienas ar
timiausių ir patikimiausių prezi
dento Trumano patarėjų. Mano
ma, kad ir Truman esąs nepa
lankus Hooveriui, kaip ir jo ar
timas patarėjas Max Lowenthal.

Tikime, kad ši knyga nesuma
žins FBI žmonėms patriotišku
mo, nei jų pareigingumo. Visi

ir spaudžia Jungt. Tautų pajė
gas, versdami jas sunkių kauty
nių sąlygomis trauktis atgal. 
Jungt. Tautų pajėgi) padėtis Ko
rėjoje vertinama kaip labai sun
ki. Nors dari aikoma, kad nėra 
dingusi viltis, jog pavyks Jungt. 
Tautų pajėgoms stabilizuoti 
frontą ir komunistų žygiavimą 
sulaikyti, bet jau labai skaito
masi ir su galimybe, kad gali 
tekti joms iš Korėjos ir pasi
traukti.

Susidarius tokiai kritiškai pa
dėčiai fronte, Vakaruose kilo 
kilo didelis susijaudinimas. Pa
sigirdo net balsų, kaltinančių 
gen. MacArthurą, kad jis šau- 
vališkai pradėdamas, kaip jis pa
brėžė, karui baigti ofensyvą, su
kėlęs šią krizę. Bet tai atitinka
mų institucijų buvo dement uotą, 
nurodant, jog Jungt. Tautų vy
riausias karo vadas vykdė su
tartus veiksmus. Kartu kilo įvai
rių balsų, kas naujoj padėty da
rytina. Tarp tų priemonių buvo 
ir reikalavimai panaudoti atomi
nę bombą, pakviesti čian-Kai- 
Šeko pajėgas, aprūpinti ginklais 
prieškomunistinius kinų partiza
nus, ginkluoti japonus ir kiti. 
Pats gen MacArthuras nurodė, 
jog ypatingą kliūtį sėkmingai 
atremtį priešą sudaro tai, kad 
Jungt. Tautų pajėgoms nelei
džiama bombarduoti priešo pa
rengties ir aprūpinimo bazių.
Ryšium su tuo buvo pasigirdę kalbėti.

netruko taip pat balsų, kad rei
kia ieškoti kokio kelio susitarti 
su Kinijos komunistais arba tie
siog iš Korėjos pasitraukti, kad 
tik būtų išvengta karo su Kinija.

Šio sąmyšio ir įtempimo metu 
vykstantieji anglų min. pirm. 
Attlee pasitarimai su prez. Tru- 
manu bent iš dalies išryškino 
kokios politikos šiuo klausimu 
Vakarai, ypač JAV, mano lai
kytis. Nors nedaug kas iš tų 
pasitarimų skelbiama viešumai, 
bet esamomis žiniomis JAV ir 
Anglija pasiryžusios ir toliau 
ginti Korėją nuo agresijos, nors 
imsis visų priemonių išvengti 
su Kinija atviro karo. Dėl to, 
pav., nenumatoma pradėti jų ba
zių Mandžiūrijoje bombardavi
mą. Tarp kitko laikoma esą, kad, 
pradėjus bombarduoti Mandžiū- 
rijos bazes, pradėtų karą ir So
vietai. Vis dėlto esąs nusistaty
mas, jog kinams ir privertus 
šiuo atveju Jungt. Tautų pajė
gas iš Korėjos pasitraukti, karas 
nebus nutrauktas ir ateity bus 
daroma invazija Korėjai išlais
vinti.

Apskritai tenka iš turimų duo
menų spręsti, kad padaryti nu
tarimai yra kompromisinio po
būdžio — anglai šiek tiek dau
giau angažuojasi, negu buvo jų 
kalbama prieš šiuos pasitarimus, 
o amerikiečiai atsisako nuo už
simojimų imtis labai griežtų žy
gių, apie kuriuos buvo pradėta

Korėjos įvykiams sukėlus aiš
kią naujo pasaulinio karo grės
mę, Europoj kilo didelis susijau
dinimas, kad Sovietai čia gali 
taip pat pradėti agresiją, o jėgų 
jai atremti'nesama. Tai, išrodo, 
ir buvo pagrindinė priežastis, 
paskatinusi Attlee skubėti j JAV 
ir bandyti jas įkalbėti, kad pir
moj eilėj būtų ginami ne Tol. 
Rytai, bet Europa', reikale pada
rant ten net labai didelių nuo
laidų. Taip pat svarbus anglų 
motyvas visomis priemonėmis 
vengti su Kinija karo, išrodo, 
buvo ir tas, kad su Rusijos pa
galba kiniečiai gali Vakarus iš
stumti iš Hong Kdngo, Indoki- 
nijos, Burmos bei Formozos ir 
padaryti nebesulaikoma net Ja
poniją. Dėl to, jų įsitikinimu, jei 
karas su Kinija ir .būtų nebeiš
vengiama, tai jis tliri būti kiek 
galima toliau nustumtas.

Iš esamų žinių apie šiuos pa
sitarimus galima’ spręsti, kad 
Attlee yra pavykę savo nusista
tymams rasti jjrez. Trumano 
pritarimo. Iš Vašingtono prane
šama, jog prez. Trumanas yra 
nurodęs, kad JAV karinė ir už-j

sienio politika, ginant laisvąjį 
pasaulį nuo komunistinio pavo
jaus, bazuosis Vakarų Europos 
gynimu. Amerikos siena prieš 
komunistų agresiją paliksianti 
ir toliau Vokietija.

JAV, siekdamos stiprinti Va
karų Europos pajėgas, paskubin
siančios Atlanto pakto valstybių 
ginklavimą ir taip pat savo pa
čių mobilizaciją. Bet iš savo pu
sės reikalauja, kad Anglija, 
Prancūzija ir kiti Atlanto pakto 
kraštai padėtų taip pat visas pas
tangas ir sudarytų reikalingas 
Sovietų agresijai atremti pajė
gas.

Su Kinija JAV pasiryžusios 
neįsileisti į visuotinį karą, kuris 
išsemtų jos žmonių ir ipedžiagų 
išteklius, nes tai būtų tik Sovie
tams nauda, bet Korėjoj pasiry
žusios kovoti toliau. JAV vyriau
sybė dar vis nenustojanti vilčių, 
kad Korėjos konfliktą gali pa
vykti ir pasitarimų keliu likvi
duoti. Bet ji nepasiryžusi dėl 
taikos su komunistine Kinija nei 
nutraukti jūrinę Formozos ap
saugą, nei įsileisti ją į Jungt. 
Tautas.

Komunistinės Vengrijos vi 
daus prekybos ministeris ir spau 
da įspėja gyventojus, kad jie 
liautųsi sudarinėję atsargas. Ne
paklausiusiems grasinama dide
lėmis bausmėmis. Paskutinėmis 
dienomis prie krautuvių susida
rė ilgos eilės, kadangi trūksta 
visos eilės produktų ir kiekvie
nas veržiasi į parduotuves, kad 
bent kiek gautų nusipirkti.

Stebėtojai mano, kad kalbos 
apie atsargų sudarinėtojus vy
riausybės tyčia keliamos, norint 
nuo savęs numesti už maiste 
trūkumą kitiems kalt?.

Irano armijoj atšauktos 
atostogos

Aukštas Irano pareigūnas 
reišką, jog ryšium su įtempta
pasauline padėtimi krašto kari
nių pajėgi) nariams atšauktos 
atostogos. Sovietų pasieny esan
tieji daliniai gavę įsakymą būti 
parengties padėty. Prieš kelias 
dienas vietos spauda pradėjo nu
rodinėti, jog esamomis pasauly 
šiuo metu sąlygomis greitu laiku 
gali prasidėti naujas pasaulinis 
karas.

PRAREGI BUVĘ KOMUNIZMO 
ŠALININKAI

• Senato finansų komitet fi
nansų sekretorius Snyder pa
reiškė, jog infliacijai išvengti 
turės būti įvesta kainų ir atly
ginimų kontrolė.

• Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenauer pareiškė, jog socialde
mokratai negalės sutrukdyti Vo- 
detijos apsiginklavimo.

• JAV vyriausybė įteikė kon
gresui planą, kuriuo numatoma 
>er ateinačius trejus metus civi

linei apsaugai išleisti 3.HXHMM).- 
000 dolerių. Daugiausia skiria
ma slėptuvėms nuo orinių puo- 
.imų statyti.

• JAV pasiuntinys Maskvoje 
Admirolas A. C. Kirk grįžo į 
Vašingtoną pasitarti su vyriau
sybe. Iš Maskvos taip pat išvy ko 
j Anglijos l>ei Indijos atstovai.

• Sovietinėj Vokietijos -zonoj 
pasireiškė didelis bulvių trūku
mas. Daugely sričių ūkininkai 
.leįstengė nė pusės pyliau* įvyk
dyti, tad jau dabar miestuose 
gyventojams trūksta bulvių.

• Prieš Vokietijos apginkla
vimą pasisakę socialdemokratai 
Berlyno vakarinių sektorių rin
kimuose smarkiai pralaimėjo 
krikščionių demokratų ir libera
lų naudai.

• Atlanto Pakto valstybės pa
ruošė naują vokiečių ginklavimo 
planą, kuriuo numatoma per tre
jus metus sudaryti dešimt vo
kiečių divizijų.

• Paskutinėmis žiniomis JAV 
dalinių nuostoliai Korėjoje siekia 
31.784 vyrus — 4789 nukauti, 
5018 dingusių be žinios ir 21.- 
900 sužeistų.

• Kanados užsienių reikalų 
min. L. B. Pearson pasiūlė sus
tabdyti Korėjoje kovas ir pra
dėti derybas, .Įtraukiant į jas ir 
komunistinę Kiniją.

• Vašingtone mirė prez. Tru
mano sekretorius Ch. Ross. Jis 
mirė staiga savo biure.

• Tarptautinė krikščioniškųjų 
bažnyčių taryba, kuri pritaria 
reikale atominės bombos panau- 
dojimui, kreipėsi į prez. Trumą- ■ 
na, kad nebūtų daromos kinų 
komunistams nuolaidos. Jei ato
minę bombą kraštutiniu atveju 
tektų panaudoti, tarybos nuomo
ne, tuo nebūti) pažeisti pagrin
diniai moraliniai principai.

.Austrijoj Sovietai didina 
savo pajėgas

Žiniomis iš Vienos, paskutiniu 
laiku Sovietų daliniai Austrijoje 
padidinti nuo 44.000 ligi 50.000. 
Tai Sovietai pridengia tariamai 
ruošiamais žiemos manevrais, 
bet manoma, jog tai daroma ry
šium su Sovietų pajėgų padidi
nimu visuose jų satelitų ir oku
puotuose kraštuose.

Valentinas Gonzales, kuris Is
panijos pilietinio karo metu bu
vo pasiskelbęs komunistų vadu, 
prancūzų socialistų laikraštyje 
“Le Populaire” taip pat pradeda 
spausdinti savo prisiminimus iš 
Rusijos. Šis ispanų komunistų 
vadąs pasibaigus Ispanijos .vi
daus 'karui, Majoje būvč su
tiktas kaip herojus. Vėliau jis 
buvo deportuotas į Sibirą, iš 
kur pabėgo, kad galėtų pasau
liui pasakyti tiesą apie sovietų 
pragarą.

Evangelikų teologas Dr. Liebe, 
buvęs Berlyno ” universiteto. pro
fesorius, kuris po s^vo sugrįžimo 
į Šveicariją vadovayo “šveicarų- 
Sovietų Draugystės” Sąjungai, 
paskutiniu laiku išsižadėjo ko
munizmo. ‘Komunistinė san- 

“jjį ^a moį^įo, 
kapinynas, ji yra 

tikros socialinės pažangos ir tai
kos stabdis. Komunizmas paver
gia žmogų ir jį išnaudoja pačiais 
žiauriausiais metodais.”

žinome^ kad FBI budi dieną ^- SOVIETŲ AGENTAI TARIAMŲJŲ<-»S^
naktį. Praėjusio karo metu netu
rėjome nei diesnio sabotažo, nei 
didelių išdavysčių. Tik FBI bu
drumo Ųuvo demaskuoti tokie 
nenaudėliai, kaip Hiss, Judith 
Copion, Gold, komunistų 
jos. sąmokslininkai vadai 
Amerikos priešai.

Žiniomis iš Europos iš 
tų satelitinių kraštų vis didesni 
aukso kiekiai plaukia į Šveicari
jos bankus. Juos ten dedą da
bartiniai tų kraštų valdovai ir 
kiti tūzai. Matyt, nesaugūs jie 
ten jaučiasi ir nežino, kurią die
ną reiks viską pametus bėgti 
nuo savo draugų į dabar keikia
mus Vakarus. Būdinga visiems 
tiems kraštams, kad net jų val
dovai nežino, ar jie dar budeliai 
tebėra, ar jau pakaruokliai.

Lietuvių katalikų rašto Šv. 
Tėvui pasisekimas

Vienas iš didžiausių katalikiš
kų žurnalų “Anima” patalpino 
ištisai šv. Tėvui adresuotą pa
vergtos Lietuvos katalikų laišką, 
ir išleido specialią jo atspaudą 
išri2 pusi, su komentarais. Pir
moji ..laida siekia 5000 egzpl. ir 
turi labai gerą pasisekimą. Ji 
platinama per klebonijas ir ka
talikiškas organizacijas, ši ant- 
spauda pavadinta: “Notschrei 
eibes sterbenden Volkes. Kyrie, 
Ein Sendeschreiben litauischer 
Christen aus dem Untergrund 
an. Papst PIUS XII.” Kitas ka
talikų žurnalas “Civitas” patal
pino ■ straipsnį apie dabartinę 
Lietuvojeir Pabalty padėtį, pa
vadintą ‘KYRIE...! Die Not der 
bąltischen Voelker.” Ir iš šio 
žurnalo yra padaryta brošiūros 
forma 8 pusi, atspauda ir visur 
platinama. Straipsnį parašė E. 
Schaper. Didžiausį įspūdį vi
siems palieka šv. Tėvui , adresuo
tas laiškas ir tuo pačiu Šveicari
joje, išgarsinama lietuvių kanki
nių, partizanų kova ir vardas.

(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)
Sovietai išmislingi žmonės, o Malmoe, šie gi tvirtina; kad 

be to, ir “pažangūs”. Seniau jiejnios yra tikros, čia jau Ir anks- 
savo agentus laivais įšmugeiiuo- j čiau buvo pastebima gana gili 
davo į Skandinaviją, dabar gi sovietų agentų infiltracija pabė- Į 
imas “nekaltesnių” būdų — įso- j gėlių tarpe, 
dyti į aplūžusius laivus “pabėgę-1 ~ 
liūs” ir iš Pieckestano, t. y. iš 
sovietų zonos Vokietijoje, pasiųs
ti į Skandinaviją. Artimiausioj 
ateity tokių svečių laukiama ga
na didokos bangos atšniokščiant 
į Švediją ir Daniją. Jau seniau 
plito gandai po Švediją apie to
kius agentus, bet dabar, atrodo, 
tie gandai gali ir išsipildyti.. čalstvos” įsakymu tokie pabėgė- 
Tiems agentams įsakoma kiršin- Į liai — komunistai pasiųsti Dani- 
ti pabėgėlius prieš krašto val
džios organus, skiepyti nesantai
ką pačių pabėgėlių tarpe — iš
provokuojant nesutarimus tiek 
religiniuose, tiek medžiaginiuose 
reikaluose.

Apie tokias “naujas instruk
cijas” tiems “pabėgėliams” ži
nių duoda danų laikraštis “Loer- 
dagsavisen”, nes viena iš tokių 
raštiškų ’instrukcijų raudonie
siems agentams, kaip reikia elg
tis su datviais pabėgėliais, pakly
do ir pateko laikraščio redak
cijom švedų laikraštis Aftonbla
det (1950 m. lapkr. 21 d.) tuo 
klausimu kreipėsi į pabėgėlius

Tokie agentai pirma išeina 
specialią mokyklą, pirmoje: eilė
je turi gerai išstudijuoti “pabė
gėlių mentalitetą” ir iš mokyk
los neišleidžiami tol, kol, be rusų 
kalbos, kaip reikiant išmoksta 
vokiškai, lenkiškai, na, ir Pa
baltijo kalbų.

Vokietijos sovietų zonos “na-

Austrijos vidaus reikalų mi- i 
nisteris parlamento komisijai 
pranešė, jog šių metų dešimties 
mėnesių laikotarpy Sovietai su
ėmė 235 austrų, iš kurių apie 67 
nėra visiškai jokios žinios, kasI 
su jais atsitiko.

- EI Senussi emiras, Kirenai- 
kos valdovas ir 3 mil. Senussi 
arabų klajoklių giminės vadas, 
paskelbtas pirmuoju naujai su
darytos nepriklausomos Lybijos 
karaliumi.

Bus globojami ir naujieji 
pabėgėliai

Paskutiniu laiku Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos (IRO) 
paskelbtas nutarimas, kad bus 
globojami ir nauji pabėgėliai iš 
anapus geležinės uždangos, buvo 
sutiktas su dideliu pasitenkini
mu. Pagal jį gaus minimalinę 
globą nauji tūkstančiai žmonių, 
kuriems pavyko pasprukti iš So
vietų tiranijos. IRO statistikos 
skelbia, kad nuo 1949 m. spalių 
15 d. iki 1950 spalių mėn. 15 d. 
į Vakarus yra atbėgę mažiausia 
55 tūkstančiai naujų pabėgėlių. 
Suprantama, kad šis skaičius ne- 
suima visų atbėgusiųjų, nes ne
maža dalis jų vengė registruotis, 

Į bijodami grąžinimo.

Penkmečio plano “sabotažas”
■ - *■ 1 • ••-' v, J1-' ' -.į • '

"Čekbslov^ijbs tėištfia's“ nutei
sė ūkininką Jiri Nedbal ketve
rius metus kalėti už tariamą ū- 
kio penkmečio plano sabotavimą. 
Nedbal, niekam nieko nesakęs, 
vietoj bulvių ir runkelių pasėjęs 
miežius ir pašarines žoles.

I Paskutiniais mėnesiais “Slo- 
i vakijoje buvo surinkta apie 80 
jaunų, iki 20 metų, vienuolių, 
kurie buvo uždaryti į Kostolną

■ Sovietų Sąjungą visai pakeitęs. Į Redemptoristų vienuolyną. Ten 
į Ekstremistai ir reakcionieriai,1 j*ems buvo suroušti politinio- 

Ministeris pažymėjo, jog per j parejškė Rogge, perspėdinėjo dėl perauklėjimo” kursai. Šiuos iš- 
S'| Sovietų planų. O dabar Sovietai leidus, tuo pačiu tikslu buvo su- 

įrodo, kad reakcionieriai kalbėjo rinkti naujĮ 59 jaunuoliai. Reikia 
tiesą, o aš klydau. Sovietai siekia 
Korėjos karą išplėsti į karą tarp 
Kinijos ir JAV.

pastaruosius dvejus metus aus-1 
trų vyriausybė daug kartų krei-j 
pėsi į Sovietus dėl okupacijos' 
laikotarpy 450 suimtų austrų, j 
bet vos vieną kartą 1949m . bu
vo sulaukta atsakymo.

SIBIRE — “ROJUS”

Nusikaltėlius siūlo “nubausti” 
siunčiant į Vakarų Vokietiją

Viename ūkininkų susirinkime 
Sovietų okupuotdj Saksonijoj 
oficialus komunistų referentas 
ragino ūkininkus sąžiningai ati
duoti valdžiai pyliavas, grasinda
mas sabotažininkus išsiusiąs į 
Sibirą. Tada atsistojo vienas ūki
ninkas ir tarė: “Aš pažįstu Sibi
rą iš daugelio filmų ir žinau, kad 
ten yra žemiškasis rojus. Siunti
mas ten sabotažininkų. -— būtų 
jokia bausmė. Aš siūlau tokiu# 
nedrausmingus elementus išsiųs
ti į Vakarų Vokietiją ir leisti 
ten jiems badu numirti”. Visi 
susirinkusieji, (žinoma, ne ko
munistai) ūkininko pasiūlymui 
entuziastingai pritarė.

New Yorko ir jo apylinkės Lie
tuvių Katalikų seimelis.

Katalikų seimelis bus V. J. 
Atsimainymo par. salėje 64-25 
Perry Ave., Maspeth,. L. I., N.Y. 
gruodžio 17 dieną, 2 vai. po pie
tų. Katalikiškos draugijos jau 
rimtai rengiasi seimelyje daly
vauti. Visos šios apylinkės kata
likiškos draugijos, kurios kad ir 
negavo pakvietimų, yra kviečia
mos seimelyje dalyvauti. Taip 
pat kviečiami ir pavieniai lietu
viai katalikai ir katalikiškosios 
lietuvių visuomenės veikėjai sei
melyje dalyvauti.

Seimelio dienotvarkėje, be 
svarbių šios apylinkės lietuvių 
katalikų veiklos reikalų, bus ir 
paskaitos: paskaitą “Mūsų arti
miausios ateities gairės” skaitys 
Pr. Naujokaitis, jaunimo reika
lu kalbės Liet. Vyčių pirm. A. 
Vasiliauskas, katalikų spaudos 
reikalu “Amerikos” redakt. A. 
Gražiūnas ir lietuv. tremtinių 
šalpos reikalu BALFo reik. ved. 
P. Minkūnas. Taip pat seimelyje

Japonai vaidina Kristaus kančią
Japonų artistų grupė po 10 

mėn. trukusių bandymų pradėjo 
Kristaus kančios vaidinimus. 
Šiam japonų artistų sumanymui 
turėjo įtakos pagarsėję Vokieti
jos Oberammergau Kristaus 
kančios vaidinimai.

— Šiomis dienomis Olandijoj 
švenčiama Olandijos katalikų 
radijo 25 metų sukaktis. Katali
kų radijas Olandijoj yra stipriau
sias radijo siųstuvas, kuris su 
nepaprastai dideliu pasisekimu 
skleidžia katalikybės idėjas šia
me krašte.

Tarp neseniai iš Lenkijos pa
leistų namo 46 austrų karo be
laisvių vienas buvo ligi paleidi
mo dienos trejus metus nematęs ’ pranešimus padarys Liet. Dienos 
saulės. Nuo 1947 m. jis dirbo Komitetas ir Lietuvybei Ameri- 
Lenkijos kasyklose, kur darbas koje Gaivinti Komisija, 
pradedamas prieš saulės tekėji
mą ir baigiamas po saulėleidžio.

Liet. Kat. Fed. N. Y. apyl. 
Valdyba

ŠVENČIŲ PROGA NEPAMIRŠKIME 
LIKUSIŲ EUROPOJE

Artinasi KalėdJ šventės, čia Amerikoje gyvenantieji lietu
viai, seniau ir dabar įsikūrę, ramiai laukia švenčių ir tikisi jas 
gražiai ir linksmai praleisti, nes gyvenmas šiame krašte, palyginti, 
yra gana geras.

Likę lietuviai tremtiniai Europoje, ypač palikti ten seneliai, 
ligoniai, vaikučiai ir našlės neturi ko laukti, nelinksmos bus jiems 
Kalėdų šventės, nedaug jiems žada naujieji metai.

Artėjant šioms šventėms, besirengiant joms, prisiminkime ir 
anuos lietuvius, paliktus anapus jūrų, kurie su ilgesiu žiūri Tė
vynės linkui ir prisimena ten praleistas šventes. Kalėdos ne liū
desio ir ašarų šventė, bet didelio džiaugsmo ir dėkingumo šventė. 
Neleiskime jiems liūdėti. Pralinksminkime juos geru žodžiu, geru 
darbu, gera širdimi; parodykime jiems/kad mes čia laimingai įsi
kūrę lietuviai neužmirštame jų. Pasveikinkime juos pasiųsdami 
dovanėlę, geriausia ją siųsti piniginės aukos formoje per Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondą, kad ne vienas, ne du ar trys, 
bet visi ten likę lietuviai būtų apdovanoti nors ir nedidelėmis 
dovanėlėmis. Savo auką BALF’o Kalėdų Eglaitei siųskite: United 
Lithuanian Relief Fund of America, Inc. pažymėdami, kad auka 
skiriama BALF’o Kalėdų Eglaitei. Aukotojų sąrašas bus skel
biamas spaudoje. Už Jūsų gražius darbus Dievas Jums atlygins 
savo gausiomis malonėmis.

Kan. Juozas B. Končius,
BALF Pirmininkas

PRANCŪZAI EVAKUOJA 
MOTERIS IR VAIKUS

Prancūzų pajėgos Indokinijoj 
pradėjo platesnio masto komu
nistų puolimus. Puolimai dau
giausia nukreipti prieš Phy-Lo 
ir Da-Puc rajonuose sutelktas 
komunistų pajėgas. Bet tuo pa
čiu metu karinė prancūzų vado
vybė išleido potvarkį, kad gali
mai greičiau iš Indokinijos būtų 
išgabenta prancūzų moterys ir 
vaikai. Tai esą daroma ne tiek 
dėl betarpiško pavojaus, kiek 
dėl apskritai įtemptos Azijoje 
padėties. Manoma, kad karui iš- 
siplečiant, gali ir Kinijos komu
nistai tiesiog į Indokinijos kovas 
įsitraukti, o tai sudarytų labai 
kritišką padėtį.

Kariškiai pritaria Jugoslavijos 
pagalbai

Senato komisijos posėdy gen. 
O. Bradley pareiškė, jog jis pri
taria Jugoslavijos aprūpinimui 
maistu. Generolas pažymėjęs, 
kad rusų puolimo atveju Jugos
lavijos armija turinti labai dide
lės reikšmės.

LIETUVIŲ ŠEIMA IŠLEISTA 
IŠ ELLIS ISLAND

Vladas Petuchovas, jo žmona 
Elzbieta ir jų du dvinukai (5 
metų) lapkričio 30 d. išleisti iš 
Ellis Island, kur jie išbuvo nuo 
šių metų balandžio 11 d. Petu- 
chovai atvyko nevardine NCWC 
sutartimi, bet New Yorke buvo 
sulaikyti. Kažkas Vokietijoje 
buvo juos įskundęs.

NCWC ir BALFas daug rūpi
nosi šios šeimos išlaisvinimu. 
Dabar ji apsigyveno Linden, N.J.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korės 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SAVAITES politika

Pasauline karo grėsmė — JAV pasiryžusios grumtis su agre
soriais. — Neryžtinga Vakarų Europa. — Vokiečiai perkratinėja 
sąžinę. —■ Tarpininkavimo bandymai.

Praėjusios savaitės politikoj 
pirmoj vietoj buvo Tolimieji Ry
tai, kur Kinijos komunistai jau 
pradėjo atvirą agresiją, o Sovie
tai taip pat telkia prie ’Korėjos 
sienos savo kariuomenę. Šie da
lykai jau aiškiai sukelia naujo 
pasaulinio karo grėsmę. Juo la
biau, kad Jungt. Tautų Saugu
mo Taryboje Sovietų veto su
trukdė priimti Kinijos komunis
tų veiksmus pasmerkiančią re
zoliuciją ir kai kurios valstybės 
bando pataikauti kinų komunis
tams, tikėdamosi tuo glostymu 
juo sulaikysią nuo agresijos, 
nors išt ikro tais nepasitikėjimą 
savim rodančiais veiksmais juos 
tik dar paskatindamos.

Jungt. Amerikos Valstybės 
rodo aiškaus pasiryžimo nenusi
leisti agresoriams ir imtis visų 
priemonių, neišskiriant nė ato
minės bombos, jiems sudrausti. 
Kai kurie atsakingi vyrai, kaip 
senatorius Ferguson (R., Mich.) 
net reikalauja Sovietams ir jų 
satelitams kinams paskelbti ul
timatumą, kad jie tuč tuojau 
kraustytus! iš Korėjos, ir tą ul
timatumą paremti visais demo
kratijų arsenale esančiais gink
lais. Nors prez. Trumanas ir jo 
administracijos atstovai taip toli 
ir neina, bet ir jie aiškiai rodo 
pasiryžimą agresoriams nepatąi- 
kauti ir su jais kovoti. Bet karo 
pavojaus išryškėjimas sukėlė 
JAV nustebinusių ir papiktinu
sių reakcijų Europoje. Ypač an
glai pradėjo šaukti, jog bet ko
kia kaina reikia išlaikyti taiką. 
Šiuo atveju iškilo aikštėn anglų 
gana savanaudiška politika. A- 
not jų, JAV turį Tol. Rytuose, 
galima sakyti, viską palikti ko
munistų malonei, o ginti Europą, 
kuriai karo atveju gresiąs labai 
didelis pavojus, žodžiu, jiems 
svarbu, kad tik jie būtų apginti, 
o kas kitus ištiks — jiems ne
daug terūpi. Bet šitokios nuotai
kos JAV susilaukė labai griežto 
pasmerkimo. Kaip tik dėl to, iš
rodo, atskridęs į JAV anglų min. 
pirmininkas Attlee, jau rodo lyg 
ir daugiau ryžtumo, nors kokie 
bus jo pasitarimų su prez. Tru- 
manu vaišiai, dar pilnai nežino
ma.

Tiek tegalima pastebėti, kad 
JAV aiškiai vyrauja mintis, jog 
nuolaidos agresoriams neduos 
nieko gero ir tuo keliu neverta 
sukti. O dėl Europos saugumo 
tai ir dabar JAV pasiryžusios ją 
ginti, bet iš antros pusės vis dau
giau pabrėžiama, kad ir pati Eu
ropa turi visas savo jėgas sutelk
ti gynybai ir nelaukti, kad ją 
kas iš šalies apgins.

Šitos JAV nuotaikos jau, iš
rodo, ir Europoj pradedamos į- 
vertinti. Tai matyti tiek iš an
glų ir prancūzų paskutiniųjų re
akcijų, tiek iš vokiečių. Pasta
rieji, kaip žinome, buvo užsimoję 
iš Vakarų sąjungininkų, o ypač 
iš JAV už savo prisidėjimą prie 
Europos gynybos labai daug rei
kalauti. Jie tikėjosi, kad įtempta 
tarptautinė padėtis vers jų opo
nentus pirkti jų paramą bet ku
ria kaina. Betekai pasigirdo bal
sai, jog nelabai gintinas tasai, 
kuris pats gintis nenori, vokie
čiai pradeda susigriebti ir patys 
jau vieni kitiems prikaišioja, kad 
su reikalavimais per toli nueita. 
Tai išryškėjo ir vakarinės Ber
lyno dalies rinkimuose, kur su 
dideliais reikalavimais pasišovę 
socialdemokratai, prieš šį įtem
pimą net Bavarijoj laimėję rin
kimus, labai prakišo krikščionių 
demokratų naudai.

Galima sakyti, kad JAV vy
raujančios nuotaikos, jog nega
lima Europos kraštams vado- 

‘ vautis tik bent laikiniu savo kai
lio išsaugojimu ir jog JAV nėra 

1 pasiryžusios vienos pasiimti jų 
■ gynybą ant savo pečių, patiems 
i Europos kraštams nedaug kuo 
beprisidedant, užpylė jiems šalto 
vandens ant galvos ir privertė 
blaiviau į dalykus pažiūrėti. Iš
rodo, jog, nors ir pasiraivydami, 
pačios dalykų eigos Vakarų Eu
ropos kraštai bus priversti rim
čiau pažiūrėti į savo dalyvavimą 
kontinento gynyboj.

Kai Vakarai didžiąja dalim 
sutelkę dėmesį, kaip reiks agre
sorius sudrausti, dar vis netrūks
ta bandymų tarpininkauti tarp 
agresiją pradėjusių Kinijos ko
munistų ir Vakarų. Ypač aktin
gai šiuo atžvilgiu reiškiasi Indi
ja. Bet kol kas be tuščių žodžių 
jokių kitų duomenų nėra, kad iš 
tų užsimojimų būtų kokios ti
kros naudos. Kinų komunistai, 
sekdami savo globėjų ir moky
tojų Sovietų pavyzdžiu, žinoma, 
nuolat kalba apie savo “taikos 
meilę”. Bet, kai prieinama prie 
konkrečių reikalų, pasirodo, jog 
jie nori, kad JAV ir kiti neko
munistiniai kraštai nuo jų agre
sijos atsipirktų pripažindami jų 
vyriausybę, priimdami juos į 
Jungt. Tautas, atiduodami jiems 
Formozą ir t. t. Bet šiuo mo
mentu neišrodo, kad bent JAV 
leistųsi į tokį jų malonės “pirki
mą”, nes aiškiai žino, jog šiuos 
jų reikalavimus patenkinus, jie 
tuojau pasiūlys naują “pirkinį”, 
priešingu atveju vėl grasindami 
agresija ar net ją pradėdami. 
Todėl ir visiems tarpininkavimo 
bandymams sunku laukti gero 
pasisekimo, ir pasaulis tebelieka 
karo pasauliniu mastu išsiplėti
mo grėsmėj.

BALFO-O SEIMO BANKIE- 
TAS SAUSIO 6

Penktasis metinis BALF-o 
seimas įvyks sausio 5-6 dienomis 
New Yorke. Jis bus Hotel New 
Yorker posėdžių salėje. Paskuti
niai du seimai buvo Chicagoje 
ir Philadelphijoje, kur susilauk
ta labai gražios vietinės visuo
menės paramos. New Yorke sei
mas iš eilės bus jau trečią kartą.

Seimo užbaigoje įvyks šeimi
nis bankietas. Jis bus Trijų Ka
ralių šventėje, šeštadienį, sausio 
6 d. Jam ruošti BALF-o centras 
pakvietė atskirą komisiją, kuri 
rūpinasi kiek galima daugiau 
žmonių sukviesti į šį bankietą, 
kurs turės būti tikra seimo puoš
mena.

Bankiete bus visa eilė įžymių 
svečių, kuriuos pakvietė BAFLo 
centro valdyba. Programa bus 
paįvairinta įdomia koncertine 
dalimi, kurią išpildyti maloniai 
sutiko operos artistė Vincė Zau- 
nienė ir pianistas Al. Mrozinskas. 
Bilietai po 5 dol. 50 et. gaunami 
pas komisijos narius, BALF-o 
raštinėje ir pas platintojus.

Bankieto rengimo komisiją su
daro garbės pirm. prel. Jonas 
Balkūnas, pirm. Ieva Trečiokie
nė, vicepirm. Juozas B. Laučka, 
sekr. Aldona Stašinskienė, ižd. 
Dr. Aldona šliūpaitė, nariai — 
kun. J. Gurinskas, Bronė Spu- 
dienė ir inž. Al. Novickis.

Melas yra šėtono vardas. Jis 
turi du vardus: pirmasis jo var
das šėtonas, antrasis — melas.

- Victor Hugo

Artinasi Kalėdos. Visi ląukia 
Kalėdų senelio. Vokietijos sovie
tų zonos “načelninkai” įsakė, 
kaip žinome, iš ten išvyti tą tra
dicinį, šmaikštųjį Kalėdų senelį, 
o^jo pareigas pavesti “sintetiš- 
kai” pagamintam “oicecui” — 
pilVŪzui Juozapui Visuresančiam. 
Vienas iš švedų dienraščių buvo 
jau ir to “seriblio” portretą įdė
jęs — šamaūsis senis, toks pa
stačius, toks paritus’, su “rubaš- 
ka”, kelnes į aulinius susikišęs, 
ant kupros maišas, o vietoje ži
binto neša pjautuvą ir plaktuką.

To naujojo “oiceco” jau ir do
vanos pradėjo į Švediją plaukti. 
Kadangi knyga yra viena iš pa
grindinių ir būtinų kalėdinių 
dovanų Švedijoj, tai kodėl gi so
vietų ambasadai Stockholme ne
palinksminti estų pabėgėlių Šve
dijoje, jei ne knyga, tai nors 
brošiurka “Muesti Kodumaal”

“fakirai” — jie tada ir nebeval- “dovana”, visai nauja —ten vie- 
gė ir vaikščiojo nuogi, nes už- name nepasirašytame straipsny- 
darbio vos tik butui teužteko. je kažkoks galvočius aiškiai pa- l 
Kaip žmonės bekalbėtų ant Šve-1 brėžia, kad estai pabėgėliai jo- į 
dijos, bet pabėgėliui ten tas pats kiu būdu nėra fašistai, kaip kadI 
atlyginimas, kaip ir švedui, nes švedų komunistų ruporas “Ny 
ir pabėgėliai, jeigu jie nori, gali Dag” juos kasdien vadina, o ge- 
priklausyt profesinėms sąjun-’ ri žmonės, tik gal vieno kito Šve-
goms, socialinė apsauga ir socia
linis draudimas pabėgėliui tai
komas toks pat, kaip ir švedui. 
Darbininkas, padorus ir sąžinin
gas, Švedijoje badu nemiršta, 
jeigu ir norėtum būti be pasto-

dijos ar Vokietijos fašisto įtakon 
pasidavę, še tau, boba, ir ragai
šis — kairė nežino, ką dešinė 
daro.

Kaip iš visko matyti, į Sovietų 
ambasadą Stockholme yra at- 

gės ir badu mirtų prie švedų vykęs naujas attache repatriaci- 
socialinės santvarkos jokiu būdu niams reikalams. Likimo “vin- 
negalėtum. Jeigu apsergi, tave’tofka” nuo koto nuleis ir šį 
gydo nemokamai, o jei sveikas vargšą diplomatėlį, kaip ir jo 
kaip ridikas ir netingi, darbo ’ 

| gausi visada, gi sąžiningai dirb
damas iš uždarbio vistik pragy
vensi.

Bet toje brošiūroje yra ir kita' bar jų krašte.

pirmtakus Abeną, Simsoną ir 
pulk. Kangerį, kurie “atšaukti” 
kaip nepajėgūs įtikinti pabaltie- 

Įčius pabėgėlius, koks rojus da

(atseit, ‘Į tėvynę sugrįžus’). Tos 
brošiurkos tikslas — dar kartą 
pamėginti vilioti estus pabėgė
lius grįžti “namo”.

O. kad tie pabėgėliai geriau 
“patikėtų”, kad čia Švedijoje, 
kur jie jau įsijungę į krašto po
zityvų darbą, yra tikras praga
ras, tikra vergija, o Estijoje u- 
pės “vodka” teka, o laukai nu
kloti šašlikais ir kaviaru, “išpa
žįsta” apie 20 estų repatriantų 
iš Švedijos, Vokietijos, Prancū
zijos jr Anglijos. Pvz., Sofia ir 
Friido Toekman Oeselio pasako
ja, kaip jie “vergavo”’ viename 
švedų ūkyje, kur jie teuždirbo 
50 kronų į mėnesį, o iš tų pi
nigų reikėjo ir už butą užsimo
kėti, ir pavalgyti, ir apsirengti. 
Paskui jie persikėlė į miestą, 
kur jų abiejų algos neužteko 
dviejų kambarių buteliui. O da
bar Sofia ir Friido laimingiausi 
kolchozininkai visoje Sovietų 
Estijoje. Gaila vargšelių Sofios 
ir Friido, o gaila, kad jie suga
dino visą “gešeftą” bemeluoda
mi — darbininkas švedų ūkyje 
gauna ir maistą ir butą, o jei 

4q .negana, tai -už taL atskirai 
moka, gi tuos 50 kronų, matyt, 
jie gaudavo tik kaip kišenpini
gius. Bet Sofia ir Friido. vistik 
buvo baisūs “čerauninkai” — 
pragyvenk tu man iš 50 kronų 
mėnesį, kad vienam žmogui vie
nai savaitei teužtektų to, o jų 
vistik dvi burnos. O nuvykus į 
miestą Toekmanai pasidarė tikri

Lietuviai pasauly
ITALIJA

Paminėjo Lietuvos kariuomenės 
šventę.

Vatikano radijas lapkričio 22 
d. vakare paminėjo Lietuvos ka
riuomenės šventę. Programoje 
buvo duodamos lietuvių tautinės 
dainos iš plpkštelių, kurias įdai
navo Argentinos lietuvių šv. Ce
cilijos choras, diriguojamas Vac
lovo Ryrnavičiaus, pianinu pri
tariant Andriui Kuprevičiui. 
Tarp dainų buvo įpintos pritai
kintos deklamacijos.

— Lapkričio 1 d. iš Romos 
į Vokietiją išvyko kun. Br. Liu- 
binas, Romos ateitininkų drau
govės pirmininkas. Kun. Liubi- 
nas- Romoje baigė teologijos ir 
šv. Rašto studijas. Vokietijoje 
apsigyvens Tuebingene ir ten eis 
lietuvių studentų kapeliono pa
reigas. f

Italų spauda apie Lietuvą
Populiarus' italų savaitraštis 

“L’Ora deli’Azione”, kurį leidžia 
“Pro Deo” sąjūdis, šių metų 42 
numerio skiltyje, pavadintoje 
“Bažnyčia grandinėse”, patalpi
no straipsnį “Katalikybė Lietu
voje”. Straipsnyje sutrauktai 
duodama Lietuvos bažnytinio 
gyvenimo apžvalga bolševikinio

rėžimo priespaudoje, pradedant 
1940 mt. okupacija.

Gubern. Dewey atsakymas 
Italijos lietuviams

Kaip buvo pranešta, Italijos 
lietuviai pasiuntė Naujorko gu
bernatoriui Tomui Dewey padė
kos laišką už atvirą tiesos žodį, 
pasakytą Jungtinių Tautų atsto
vams priėmimo metu “Waldorf 
Astoria” viešbutyje, iškeliant So
vietų vergijos žiaurumus. Nese
niai yra gautas į šį laišką atsa
kymas iš Naujorko gubernato
riaus Vykdomųjų Rūmų. Atsa
kyme rašoma, kad gubernato
rius labai įvertina šį lietuvių at
siliepimą ir užtikrina savo drau
gišką palankumą lietuvių tautai.

VOKIETIJA
Lietuviška programa per 

Bremeno radiją.
Bremeno vokiečių radijo va

dovybei maloniai sutikus, Lie
tuvos kariuomenės šventės pro
ga lapkričio 23 d. per Bremeno 
radiją buvo transliuojamas lie
tuviškos muzikos koncertas.

AUKSO MEDALIO LAIMĖTOJA

UmBsi

• . ■ r ’ • * ' ’
Lietuvių visuomenei džiugu, kad nemaža dalis iš tremties 

atvykusio lietuvių jaunimo ir naujame krašte ne tik kelia lietuvio 
vardą geru elgesiu, bet taip pat nenuleisdami rankų siekia mokslo 
bei pasižymi savo -darbštumu ir gabumais. Viena iš tokių jau 
spėjusių pasižymėti tremtinių yra ir Gražina Frankaitė. Atvykusi 
iš tremties ir per Mr. Sudduth gavusi stipendiją, ji įstojo į Green
wich mergaičių akademiją, kurią per metus baigė pirmąja mokine, 
gaudama diplomą, aukso medalį ir stipendiją Michigan© univer
sitete medicinai studijuoti. Akademijoj Gražina pasižymėjo taip 
pat ir gabia plunksna, uoliai bendradarbiaudama akademijos žur
nale.

DAUGIAU D P LAIVŲ
Nuo rugsėjo mėnesio šiemet 

tremtinių įvežimas į Ameriką 
žymiai sulėtėjo. Bet tikimasi, 
kad nuo šių metų galo DP įsiga- 
benimas bus smarkiai padidin
tas.

Turimomis žiniomis, šį gruo
džio mėnesį į New Yorko uostą 
atplauks 8 DP laivai, kurie at
gabens apie 9,000 tremtinių. 
Kiek jų tarpe bus lietuvių, dar 
nežinoma. Spėjama, kad šiuose 
transportuose vargu ar bus dau
giau kaip 500 lietuvių.

Tragiškas tiesos apaštalų pripažino Mesiju 
gyvenimas. Jie nuolat per-idžiai paklausė: ‘ 
sekiojami, išjuokiami, 
žudomi. Tai 
darbas. Jie nemėgsta galvoti, i Luk. 7, 20). Išganytojas 
aukščiau akis pakelti, naujų jiems ne žodžiais, bet dar- 
gyvenimo kelių ieškoti. Mi-, bais atsako: “Eikite ir papa- 
nia proto ir širdies neturi. ’ šakokite Jonui, ką esatę gir- 
“Ji nepakenčia, kas viršum dėję ir matę. Aklieji regi, rai- 
jos iškyla, jai vadovauti šieji vaikščioja, raupsuotieji 
imasi” (Ernest Heilo). Apaš- pagydomi, kurtiniai girdi, 
talas yra viršum minios. Jis mirusieji keliasi, beturčiams 
yra tikra asmenybė, vadas,1 skelbiama Evangelija” (Mat. 
pranašas, revoliucionierius. 11, 4-6; Luk. 7, 22-23). Grįžę 
Todėl miniai jis yra keistas, jie viską papasakojo, bet ne- 
nesuprantamas. Apaštalas tikėjo, nes Mesijas nebuvo 
yra dažniausiai vienas gy- toks, kokį ji įsivaizdavo. Jis 
venime, kaip švyturys juro- nebuvo tik griežtas teisėjas, 
je ... j kartu švelnus, nuolaidus, kur

Šventasis Jonas Krikšty-; reikalinga. Jis buvo vargšų 
tojas — švyturys izraėlio di augas, jiems skelbė Evan- 
tautoje. Jis regi atėjusį Kris-' geli ją, su nusidėjėliais kartu 
tų, Jam ruošia kelią, kviečia sėdėjo ir valgė ... Nepatiko 
atgailai. “Tuomet pas jį ėjo tas kai kuriems šv. Jono mo- 
Jeruzalė, visa Judėja ir visa kytiniams. Jie nusigręžė nuo 
Pajordanio šalis” (Mat. 3,5). i visko ir nuėjo pas pariziejus. 
Visi jo klausėsi, bet ne visi i Tada, buvę šv. Jono mokyti- 
jį suprato. Minios atstovai niai, paskutinį kartą jie iš 
— Erodas, pariziejai, sėdu- Kristaus ir kartu iš savo mo
kėjai ir Jeruzalės hierarchai kytojo šv. Jono pasityčioja: 
juo net pasipiktino, pasmer- ’ “kodėl mes ir pariziejai daž- 
kė. Erodo įsakymu apašta-‘ n.ai pasninkaujame, o tavo 
las įmestas į kalėjimą. Ka-'mokytiniai nepasninkauja?” 
Įėjimo sienos turėjo jį nutil-j (Mat. 9, 14) ... 
dyti, nelaisvė turėjo jam ža-' visur išdavikų atsiranda. 
dą_ atimti. Jis vienas tarp Jei žmogus piktos valios, 
niūrių kalėjimo sienų: be, trumparegis, tai ir pats Die- 
užuojautos, paguodos, be jo-i Vas savo stebuklais jo neįti
ktos paramos ... Niekas ne-' kins. šv. Andriejus ii- kiti šv. 
skubėjo jo gelbėti; nei Jude-į Jono mokytiniai 
ja, nei Jeruzalė, nei visas Kristų įtikėjo. Bet šv. Jonui 
Pajordanis nesiruošė tam 
šventam žygiui. Kaip švy
turys jūroje jis liko vienas 
tenai . . . Dar labiau ta vie
natvė jam paaštrėjo, kada jo 
ištikimiausi mokytiniai už 
kalėjimo sienų liko liūdinti, 
bet nieko ryžtingo nevei
kianti. Rodos, jie buvo besą
lyginiai savo mokytojui at
sidavę: visur kartu ėjo, kar
tu kovojo, pasninkavo ir ken
tėjo. Tiesa, labai šv. Jono 
mokytiniai savo vadą mylė
jo, bet ne visi ji pilnai supra
to, todėl meilė liko be kilnių 
darbų, ji buvo neveikli, mi
rusi. Didysis Tiesos Apašta
las nenusimena, kalėjimas jo 
nenutildo. Visa siela jis ver
žiasi pro kalėjimo sienas pas 
Tą, kuris jau atėjo, kuriam 
jis nėra vertas kurpių dirže
lio atrišti... Jis siunčia du 
savo mokytinius, kad pa
reikštų savo paskutinę va
lią, kad jie matytų Mesiją, 
Jo darbus. Šv. Jonas siuntė 
du savo apaštalus, ne dau
giau, nes tuodu buvo Kristui 
abejingi. Juodu, sutikę Kris
tų, pamatę Jo darbus ir ste
buklus, Jam nenusilenkė, ne-

bet išdi- 
Ar tu esi 

net tas, kurs turi ateiti, ar mes 
miniažmogių kito laukiame?’ 

7, 20).

mielai į

skaudu,buvo pakankamai 
kad jis nebuvo tinkamai su
prastas. Tas šv. Jono kalė
jimo dienas tik pasunkino. 
Juo labiau, kad jo dienos 
tenai suskaitytos. Erodijados 
kerštas 
nuims 
galvą, 
— jos 
tas. ..
lūs, bet kalėjimo neatidaro, 
savo pirmtakūno neišleidžia, 
nors gerai žino jo kruviną 
likimą ... Paskutinės Apaš
talo dienos. Jis lyg visų už
mirštas. Taip, minios ir mi- 
niažmogių jis buvo ir užmirš
tas, bet niekada Kristus jo 
nepamirš. Priešingai! Kris
tus jam suteikė didžiausią 
pagarbą ir jo pergales įam
žinimą, nes Kristaus žodžiai 
ne kasdienybės, bet amžiny
bės svorį turi: “Ištiesų sakau 
jums, tarp gimusiųjų iš mo
terų nekilo didesnio už Joną 
Krikštytoją” (Mat. 11, 11; 
Luk. 7,28). Kristus neišleido 
jo iš kalėjimo, kad kančia 
Tiesos pergalę įrodytų, nes 
galutinė pergalė — tiesos 
pergale.

įsiverš kalėjiman, 
Kristaus Pirmtakūno 
padės ją ant lėkštės 
kerštas bus pasotin- 
Kristus daro stebuk-
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FILIPINAI
Lietuviai išvyksta Amerikon
Prieš kurį laiką iš Kinijos ir 

Mandžurijos būrelis lietuvių 
tremtinių laikinai apgyvendinti 
Filipinų salose, kur Bendrasis 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
das kiek galėdamas juos šelpė ir 
palengvino jų gyvenimą.

Dabar gautas pranešimas, kad 
paskutinis lietuvis Filipinuose, 
BALF tarpininkavimo dėka, ga
vo dokumentus atvykti ir apsi
gyventi Amerikoje. Tokiu būdu 
dabar visi lietuviai gyvenę Fili
pinų salose jau aprūpinti.

Dalis šių lietuvių iš Filipinų 
salų jau išvyko ir pasieks San 
Francisko uostą apie gruodžio 
mėn. pradžią. Kiti atvyks vėliau.

ANGLIJA
21 lietuvis išvyks į JAV

Kaip žinoma, vyrams, tarna
vusiems lenkų kariuomenėje an
trojo pasaulinio karo metu, tai
komos specialios privilegijos imi
gracijai į Ameriką. Lenkų ka
riuomenėje tarnavb ne mažas 
lietuvių skaičius, kurių dalis ap
sigyveno Anglijoje, o kiti pareiš
kė noro atvykti apsigyventi A- 
merikoje. BALF’o pastangomis 
pavyko tokiems išrūpinti garan
tijas ir, tikimasi, kad netrukus 
jie ir jų šeimos atvyks į Ameri
ką.

i sakąs pamokslą privačiuose na- 
--------  ■ muose.

Lapkričio 29 d. įvyko A. C. i Rygoj buvęs išniekintas ir su- 
W. of A. Lietuvių Siuvėjų 541 degintas Dievo Motinos paveik- 
skyriaus susirinkimas skyriaus 
Tarybos rinkimų reikalu. Šio 
skyriaus vadovų rinkimai ligi 
šiol buvo vykdomi viešu balsa
vimu. Bet šįmet Joint Board se
kretorius A. Milleris atsiuntė 
laišką, kad “slaptas balsavimas 
yra praktiškiausia”. Balsuojant, 
nors ir maža persvara, nutarta 
rinkimus vykdyti slaptai.

Šiame susirinkime įvyko taip 
pat rinkimams kandidatų nomi
nacija. Rinkimai bus gruodžio 13 
d. Skyriaus nariai turėtų ateiti 
balsuoti ir išrinkti į skyriaus 
tarybą gerus unijistus ir gerus 
lietuvius. O iš nominuotų kan
didatų ypač verti narių 
kėjimo į pirmininkus 
Ambrozaitis, iždininkus 
Montvila, Trade Board 
Žerolis ir Frank Vaitukaitis, 
Trade Executive Robertas Šūkis, 
Pildomąją Tarybą Juozas Urbo
nas ir Juodas Kivyta. Juos tu
rėtume ir išrinkti.

SIUVĖJŲ RINKIMAI

slas. Jo vietoj buvęs rastas raš
tas, šmeižiąs Rygos vyskupą 
Springovics, kuris jau ketveri 
metai, komunistų trukdomas, 
negali eiti ganytojo pareigų.

Čeki] vienuoliai Sibire
Vatikano radijo stoties prane

šimu, čekų komunistų policija 
neseniai suėmė 300 katalikų vie
nuolių. Visi suimtieji buvo su
krauti į gyvuliams vežti vago
nus ir išgabenti į Sibirą.
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Tikėjimo persekiojimas 
Pabaltyjy

Iš Stockholmo pranešama, kad 
ten turima naujų žinių apie ka
talikų persekiojimus Pabaltijo 
kraštuose. Patirta, kad š. m. 
rugpjūčio 15 d. Vilniuje buvo su
imtas kažkoks kun. Humnicki, 
kuris esąs buvęs pastebėtas be-

LIETUVIŲ KATALIKŲ CEN
TRO NARIŲ DĖMESIUI

Malonu pranešti, kad jau pa
ruošti visų Lietuvių Katalikų 
Centro (American Lithuanian 
Center, Inc.) narių ccrtifikatai. 
Šie reikšmingi lakštai bus įteikti 
jų savininkams arba jų atsto
vams apylinkės katalikų seime
lyje, gruodžio 17 d., Maspėthe. 
Būtų labai džiugu, jei visi nariai 
dalyvautų seimelyje.

Visų narių vardus labai artis
tiškai lakštuose įrašė Elena Raz- 
mantaitė, kuriai valdyba yra la
bai dėkinga 
tarnavimą.

Šia proga 
ir draugijas
nariais. Nario mokestis — 100 
dol.; tai galima sumokėti dali
mis.
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A. VIRŽIS

DANGAUS KARALYSTES RAKTAI
Mintys apie toleranciją praktikoje. — Croninas apie savo atsivertimą ir ... lietuvius.

čios zakristijoje. Ten, pažįstamo 
lietuvio kunigo ir seselių vienuo
lių palydėtam, teko lankytis ke
letą kartų. Nors karas ėjo visai

ri'~ '  3

GAISRAS AZIJOJ
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Tai, kas kabojo ties pasauliu pradeda vis labiau apimti karo 
tik kaip niūri grėsmė, šiandien 
tampa žiauri tikrovė — Aziją

gaisras, kuris lengvai gali išsi
plėsti ir į pasaulinį karą. Korė
joj jau apie pusė milijono rau
donųjų kinų puola Jungt. Tautų 
pajėgas, 
sutelkta 
rezervų, 
taip pat 
Sovietai

i sienos taip pat jau yra sutelkę 
i apie 8 divizijas. Tai rodo, kad ir 
Maskva gali čia tiesiog su savo 

, karo pajėgomis įsikišti.
j Taikaus klausimų išsprendimo 
Į viltys yra tiek sumažėjusius, jog 
daugelis jau mažiau svarsto, 
kaip galima būtų konfliktą lik
viduoti, kiek kokios ten galima 
laukti karo raidos, domėdamiesi, 
kiek ir kokių karinių pajėgų ga
lėtų būti mesta ten į kautynių 
lauką. Ir reik pripažinti, jog j 
tai pažvelgus, galima laukti, jog, 
karui tikrai išsiplėtus, čia lauk
tina labai sunkių ir kietų kovų.

knygas, išstudijavęs pro mikros
kopą tūkstančius plazmų ir pro
toplazmą, išpiaustęs šimtus la
vonų ir niekur — bent savo jau
nystėje — sako, juose neradęs 
jokių nemirtingos sielos žymių.

Užsiminus apie Dievą, tas už
kietėjęs ateistas seniau tik su 
panieka nusijuokdavo ir į tai žiū
rėjo kaip į seniai atgyventą mi
tą. Tačiau paskum kaip gydy
tojas pateko į angliakasių gy
venamą apylinkę, ir čia pamažu 
pribrendo jo dvasinis lūžis. Ten 
jis akis akin susidūrė su tokiais 
paprastais ir kartu nuostabiais 
gyvenimo faktais, kurie jį su lai
ku grąžino į tikrąjį tiesos kelią. 
Pirmiausia jam didelį įspūdį pa
darė gyvas tikėjimas, su kuriuo 
tie paprasti gamtos žmopės su
tikdavo likimo smūgius. Pakvies
tas ne kartą prie ligonio mirties 
patalo ir veik apčiuopiamai re-

Misijų sekmadienis. Kažkaip 
netikėtai į rankas pateko A. J. 
Cronino ’‘Dangaus karalystės 
raktai”. (The Keys of the King
dom) — veikalas, skirtas ku- j į galą ir naciams buvo brangus 
kliam Kinų misininkui tėvui kiekvienas žmogus, tačiau, ne- 
Chischolmui pagerbti. Tačiau iš ■ paisant to, jėzuitai, kaip ypatin- 
tikro tiek pats autorius, tiek ir' gai pavojingi jiems savo idėjo- 
šis jo veikalas •— dėl minčių pa- ' mis, nors ne vienas už narsumą 
prastumo ir aktualumo — verti 
didesnio dėmesio.

Tiesiog stebėtis reikia, kaip 
autorius su įsijautimu sugeba 
pravesti lygiagretę tarp tokių 
trapių dalykų, kaip 2 kat. kuni
gų sugyvenimas,'kataliko ir pro
testanto misininko tolerancija 
“konkurencinėje” praktikoje, 
kodėl ir ar iš tikro buvo Bažny
čios vardu laiminami karo metu 
vokiečių, prancūzų ir anglų gin
klai, kaip ir kodėl ateistas gydy
tojas, atvykęs iš tolimosios šiau
rės į Kinų žemę gelbėti nuo ki
lusios epidemijos tūkstančių 
žmonių, pats užsikrėtęs, galiau
siai miršta ir taip šiltai atsisvei
kinamas kat. kunigo etc. Tai 
tolerancijos Įmyga.

Religijos gerumas, sako auto-, 
rius (320 psl.), geriausiai įrodo
mas jos sekėjų gerumo. Ir jei 
ką tėvas Chischolmas ten nuvei
kė, tai daugiausia savo šviesia 
asmenybe. Jei kuo jūs atvertėte 
mane į kat. tikėjimą, tai lik 
savo pavyzdžiu ir gerais darbais, 
atskleidžia jam įtakingas kinų 
mandarinas visą jo pasisekimo 
paslaptį.

Nesu tikras, ar visa, kas ten 
parašyta, būtų aprobuota iš 
aukščiaus ir ar visi su tuo su
tiks, tačiau vis dėlto, nors ir ne 
visi tam pritartų, negalime nu
slėpti to gražaus idealizmo, kuris 
dvelkia iš kiėkviėno knygos pus
lapio, bylodamas — autoriaus 
nuomone — apie tikrąjį kelią į 
dangaus karalystę. Kelią, kuris 
veda ten ne gražiais žodžiais, 
bet pirmoj eilėj gerais darbais.

Tai, reikia pripažinti, konkre
čiai paliesta, pasirodo, esanti la
bai jautri sritis. Tačiau, iš kitos 
pusės, vis dėlto gal nereikia bi
joti taip realybei pažvelgti į akis, 
kaip kad jai žvelgė ar žvelgia 
tokie neabejotini kat. autoriai, 
kaip kad Bernanos su savo “Pro
vincijos klebono dienoraščiai”, 
Paul Bourget, Paul Claudel, 
Graham Greene, Sigrid Undset, 
Hans Carossa arba kad ir mūsų 
toks griežtasis Jakštas su paly
ginti liberalesniais Vaičiulaičiu 
ar Brazdžioniu, kurie ne vieno 
griežtojo irgi ne kartą buvo pei
kiami ir vis jiems rodėsi esą dar 
“per laisvi”. Gyvenime niekad 
nebus per maža, ko nebūtų ga
lima nuolatos taisyti ar tobulin
ti. Tik gal nereikia bijoti visur 
žiūrėti atviromis akimis ir ne 
tiek paisyti, ką kiti dėl to pasa
kys. Kadaise trumparegiai fana
tikai sudegino ant laužo ne tik 
Joaną d’Arc ir Savanorolą: be 
abejo, jie tą pat už skelbtąsias 
socialines reformas padarytų ir 
tokiam Ketteleriui arba net pa
čiam Leonui XIII, nekalbant jau 
apie mūsų prel. Krupavičių, jei 
jie, žinoma, būtų tais mėginusių 
bažnytinių autoritetų vardu 
dangstytis valstybinių inkvizito
rių laikais gyvenę. Tačiau anų 
laikų inkvizitoriai nublanksta, 
kaip silpnas šešėlis, prieš šių die
nų inkvizitorius, panaudojančius 
savo įtakai skleisti visą sudėtin
gą valstybinį aparatą ir praga
rišką propagandą, melą įstaty- 
dami tiesos vietoje. Jie nuo 
Cronino skelbiamos tolerancijos 
tiek toli, kaip žemė nuo dangaus.

Nebūtų galima pasakyti, jog 
ir tarp katalikų ar apskritai 
krikščionių būtų tolerancijos sri
ty viskas tvarkoj. Ir čia esama 
dulkių, netobulumų, taisytinų 
dalykų. Tik gal nereikia bijoti 
tų gyvų žaizdų atskleisti — ži
noma, su ta tolerancijos dvasia, 
su kuria jas išdrįsta išnešti į draugai paįvairina laiką paša- Kas per papročiai!” 
viešumą Croninas. i kojimais apie vagis ir vagystes.. “Aš esu nuomonės”, įsiterpė

Į atmintį kažkaip įsminga ka- “Vakar”, pradeda ponas Wang, Wangas, “kad jūs patys turėtu- 
ro ir pokario metai Muenchene ( “aplankė vagys mano kaimynus, mėt taikiai mūsų vagių atžvilgiu 
— ir vieno pasižymėjusio jėzui- Jie ten buvo jau trečią kartą laikytis. Niekad nevartokit 
to, kelių veikalų autoriaus, šv. dviejų savaičių laikotarpy. Pir- smurto. Tikriausiai būdas juos 
Rašto komentarai nedidutėje, [ mą kartą jie paėmė tik gėrimus, nubaidyt—riksmu. Netinka net 
kažkaip per nesusipratimą nuo net gi geriausio vyno butelį prie1 jiems -grasinti. Bet dėl Dievo 
bombų išlikusioje vienos bažny-j sienos paliko. Antrą kartą jie jų nemuškit, nenaudokit ginklo

atžymėtas geležiniais kryžiais, 
buvo atleidinėjami ne tik iš visų 
viešųjų tarnybų, bet net ir iš ka
riuomenės. O minimasis tėvas 

•tiek tada, tiek ir po karo, paly
ginti, gana gausiam klausytojų 
būriui su lygia šypsena aiškino 
apie tuos pačius dangaus kara
lystės raktus — praeity ir da
barty. Atminty kaip gyvas išliko 
ypačiai vienas sakinys, kurio 
mintis, trumpai suglausta, yra 
ši: kai į dangų sueis visi duon
kepiai, muitininkai ir gatvių šla
vėjai, galimas dalykas (taigi,
tik!), kad tada su paskutiniuugėdamas mirties piasnojimą, -
transportu bus įleisti ir visi eg-' 
zegetai, kurie iš nuostabos krai
pys galvas, negalėdami suprasti, 
kaip tat galėjo įvykti, kad jie, 
tikėjęsi ten būti pirmieji, iš tikro 
atsiras paskutinieji, ir tai dar su 
klaustuku. Išgirdusios tokius žo
džius, vienuolės tik kraipė gal
vas, bylodamos: “Jei nežinotu
me, kad čia šneka jėzuitas, ir 
tai žymus pamokslininkas, kelių 
svarbi!) veikalų autorius, neno
rėtume luo tikėti."

pasakoja tas žymus gydytojas ir 
rašytojas savo atsiminimus 
žurnale “Woman’s Home Com
panion”, jis sakėsi juste juto, 
kaip pamažu tirpsta jo senasis 
įsitikinimas: pasirodo, gyveni
mas yra kažkas daugiau, negu 
jis iš savo knygų buvo išskaitęs. 
Ir tai buvo pirmasis žingsnis į 
Dievą.

Tolimesnį kelią paspartino to
kie menkučiai, bet vis dėlto jo 
gyvenime turėję didelę reikšmę 
įvykiai. Kartą kasyklose užgriu
vo 14 žmonių. Kol gelbstimoji 
komanda prasikirto prie jų ke
lią, truko net 5 dienos. Ir gelbė
tojai juos rado begiedančius cho
ralu maldas, kad tokiu būdu iš
liktų tvirti ir nesugniužę; pas
kum prie jų giedojimo prisijun
gė džiaugsmingi tūkstantinės 
minios balsai. Kitą kartą jam 

j teko susidurti su gail. seseria, 
Paliko tave paukščiai ir bitutės,; beveik 15 metų vienų viena dir- 
mielasis kleve, po langais.
Kaž kur nuklydo vėjas 
gelsvą žiedų pusnį pūtęs 
nuo saulėj virpančių 
šakelių čia kadais.
Šiandien nukrito lapas pasku-

[finis..
Taip baisiai, baisiai 
vienišas atrodai tu, 
kai žvelgiam į tave mes 
iš visų langų.
Gi manęs niekas nepaliko 
ir nežada palikt, 
o vieniša esu labiau aš už tave. 
Kai švilpia drėgnas vėjas 
lieknučiuos tavo pirštuos, 
o sutemoj tu raudi 
namo stogą apkabinęs, 
tada širdis mana apmiršta ... 
lyg, rodos, mano karstui 
jau kala paskutinę vinį...

Kodėl aš tikiu Dievą?
— stato sau klausimą tas žy

mus gydytojas ir rašytojas, iš- 
knisęs svarbiausias medicinines

Kotryna Grigaityje

busią 15 km spindulių diena iš 
dienos, dažnai net naktimis ne
turėjusia kada lemtai sumerkti 
akių. T&čiau niekas niekad ne- 

' matė jos piktos, niekad ji neat- 
i sisakė išpildyti pareigos. Jos at- 

. • lyginimas buvo nedidelis, toli 
gražu nepakankamas, ir kai 
d-ras kartą, po vieno ypatingai 

■sunkaus atvejo, drauge beger- 
damas stiklą arbatos, pasiteira
vo: — Sakykite, sesute, kodėl 
nesirūpinate, kad jums pakeltų 

. atlyginimą? Kad mokėtų bent 
porą svarų į savaitę..., ji tik silp
nai nusišypsojo ir pastebėjo: — 
Et, daktare. Svarbu, kad tai ma
to ir žino Dievas; o kitkas—man 
nerūpi...

Ir netikėtai klausėjui prieš 
akis iškilo visas jos gyvenimo

VAGIS IR APVOGTASIS KINIJOJ
Vaizdelis iš Kinijos visuomeninių santykių

paėmė kilimus, bet paliko užuo
laidas. Vakar pavogė jie ne tik 
užuolaidas, bet ir tarno pinigus, 
kurie buvo šalia miegančiojo pa
dėtuose drabužiuose. Mano kai
mynas jų vieną vos nenutvėrė. 
Tik, būdamas visiškai nuogas, 
nedrįso toliau kaip ligi gatvės 
kertės jį vytis. Bet kiti su savo 
grobiu seniai jau buvo dingę. 
Mitrūs vyrukai tie vagys!”

“Blogi laikai. Daugiau nebėra 
elgetų, liko tik vagys, ir tai va
saros metu”, pareiškė kitas, la
bai pagarbos vertas senienų pir
klys ponas Hsiung.” Be to, se
niau vagys buvo taikūs. Jie ne
turėjo kitų kėslų kaip tik vogti. 
Jų gyvenimas buvo visai be pa
vojaus. Prieš keletą dienų įsilau
žė vagys priemiesty į mano 
draugo namus. Kai jis rytą pa
budo, nebebuvo jo auksinio lai
krodžio ir ant kėdės buvo padė
tas didelis akmuo. Išrodo, kad 
vagis norėjo mano draugą pri
mušti, jei jis per anksti prabustų.

Vagių yra visur. Bet niekur 
nėra tokių patriarchališkų san
tykių tarp vagies ir jo aukos 
kaip Kinijoj. Niekur taip švel
niai nekalbama apie “mano va
gį”. Net išrodo, kad išmintinga
sis Kungas suklydo, kai jis pra
leido savo pejikiuo.se pagrindi
niuose žmonių bendruomenės 
santykiuose (tarp valdovo ir pa
valdinio, tėvo ir sūnaus, jaunes
nio ir vyresnio brolio, vyro ir 
žmonos bei draugo su draugu) 
patį svarbųjį — santykį tarp va
gies ir jo aukos. Artimas tarp 
jų ryšys iškyla ypač Pekine, kur, 
pagal tipingą namų tvarką, jie 
yra iš visų pusių apsupti kiemo. 
Jei jūs tinkamu laiku pabusite, 
jūs galite kartais pamatyti, kaip 
nuo kiemo pražūva jūsų dviratis, 
kurį vagis užsitraukia virve ant 
stogo.

Po pietų pasivaikščiojant Tai 
Miao, geriant arbatą centriniam 
parke arba jums stebint nuo kal
vos mėnesį prie šiaurės ežero,

■ , • ,vadą, jog pačioj visatos pradžioj
pačiame 
gamtos 
siypčti 
auKstesiK?
tacla' Visokie

pį"' I>|' ■' ir skausmas, nusivylimai, nelai-
m(’s rūpesčiai bus sutinkami 
kaip lemtis, žmones bus išlaikę 
didįjį bandymą — bus. lyg tas' 

IHHHHBHBMtffiBIIElIBBBiB^^^^BIOvll Jobas, nusilenkę Dievo valiai.'
. ~ j Ir į Dievą gali nuvesti tik vidinė j

Laisvojo Litiianistikos Instituto atidarymas Pliiladelphijoje j šviesa, nes, nors mes ir kaip
Spalių 28 d?“ Ateities” klubo pastangomis Philadelphia, Pa., stengsimės protu įsii austi į pa

buvo atidarytas , naujas lituanistinio švietimo židinys Laisvasis ^!u,s es.I^’n^aU8'US 
Lituanistikos Institutas, kuriame lietuvių jaunimui skaitomos 
lietuvių kalbos, literatūros ir Lietuvos istorijos paskaitos. Insti
tuto lektoriai yra Pennsylvanijos universiteto profesoriai dr. A. 
Sennas, dr. A. Salys ir dr. V. Krėvė ir buvę Lietuvos universitetų 
profesoriai dr. J. Puzinas, dr. V. Maciūnas, dr. A. Vasiliauskas ir 
L. Dambriūnas.

Čia matome prieky iškilmių metu profesorius A. Salį, L. 
Dambriūną, A. Senną, V. Krėvę, J. Puziną ir garbės svečią kun. 
kleb. Čepukaitį, daug parėmusį instituto steigimą. Kalba instituto 
organizatorius dr. A. Vasiliauskas.

kad ir kaip begalvotume — mes 
visuomet esame Dievo vaikai. 
Jis laukia mūsų, ir mums terei
kia tarti tik vieną vienintelį žo
dį, kad jį išpažintume.

Nesuskaitoma daugybė žmo
ni!) ištisus šimtus metų išgyveno 
savo gyvenimą su tikra sielos di
dybe, kaip šviečiu gyvo tikėjimo 
pavyzdžiai. Jis silpnam suteikia 
drąsos ir netekusius vilties vėl 
atgaivina. Ir jį rasime kiekvie
name iš mūsų, jei tik jo ieškosi
me.”

Dievo negalima įrodyti kaip 
kokios matematinės formulės. 
Tačiau kai akis žvaigždėtą naktį 
atsigręžia į pasaulio visatą su 
jos nuostabiomis paslaptimis, su 
visur iki pačių smulkiausių de
talių įskvirbstančia tvarka, su 
pagarbą keliančiu jos didingumu 
— ar kas gali paneigti pačią pir
mykštę kuriamąją pajėgą? Ga
lima atmesti biblinį Dievą su jos 
pasakojimu, kad jis savo ranko
mis pasaulį sukūręs per 6 darbo 

kaip gryną vaizduotės

prasmingumas, prieš kurį sava
sis jam pasirodė toks skurdus ir 
tuščias. Arba vėl: neseniai lan
kydamasis Italijoje] kalnuose 
prie Fiesolos užsuko j seną gar
sų vienuolyną, Kur tarp įvairių 
senobinių meno paminklų, su
kurtų didesnei Viešpaties garbei, 
užtiko patį didžiausią tarp jų, 
būtent — seną senutėlį, amžiaus 
naštos ir padagros prineštą prie 
žemės, tačiau niekad' nenustoju
sį žavinčio sielos skaidrumo. 
Daugiau kaip 30: metų jis puo
selėjo tą žemę ir.. į mano klausi
mą, ar tiki į Dievą, atsakė pa
prasčiausiai: ‘“Kaip netikėsi. Aš 
matau, kaip mano vyšnių sprog
sta pumpurai, paskum,- kaip tie 
pumpurai pasipuošia žiedais, 
paskum, kaip jie atneša vaisių, 
— ir tuo būdu tikiu”. ,

Kad mes turėtume nors dale
lę tokio tikėjimo, 4»Iiau sampro
tauja autorius, įmd mes patys, 
galėtume taip visiškai kitiems 
pasišvęsti, taip, tada mes būtu
me tikrame kely į Dievą, nes dienas, 
pirmasis žingsnis reiškia savęs padarą, galima laikytis evoliuči- 
išsižadėjimą: aš esu niekas ir jos teorijos su visomis jos. fosi- 
niėko nežinau. Ir juo toliau tuo lijomis ir pirmykštėmis porūšė- 
keliu einame, juo stipresnis da- mis — ir vis tiek visuomet teks 
rosi mūsų tikėjimas ir gilesnis susidurti su ta pačia paslaptimi, 
mūsų žinojimas, kuris galiausiai tokia paprasta ir kartu begali- 
virsta nepajudinamu įsitikrini- : ne, kaip neišmatuojama bedug
niu. Ir kai paskum švystelia j nė: juk iš nieko vis tiek neatsi- 
pirmieji silpni šitos giliausios vi- i randa nieko — !
zijos atspindžiai, drauge atsis-! Priešingai, visuose mokslo ty- 
kleidžia baisus pažinimas, koks' rinėjimuose, siekiančiuose ats- 
tuščias ir beprasmis yra be to1 kleisti pačius esmingiausius 
įsitikrinimo gyvenimas. ' I gamtos vyksmus ir jų paskirtį,

“Kad ir ką mes bedarytume, i neišvengiamai tenka prieiti iš-

tiek niekados neįstengsime pra
simušti į pačius viršutinius be
galybės sluogsnius. Dievas atei
na tik per širdį.

“Kai aš šneku apie “tikėji
mą”, — toliau dėsto autorius, — 
tai Juriu galvoj paprasčiausią 
tikėjimą Dievą — o tai, savai
me aišku, šiandien yra nusipelnę 
kur kas didesnio dėmesio, negu 
kada nors žmonijos istorijoj iš 
viso. Juk visos žmonijos pusė 
laikosi pasaulėžiūros, kuri neigia 
bet kokį Dievo buvimą. Dar 
daugiu:
toji pusė susibūrė j jokių skru
pulų nepripažįstantį karo žy
gį prieš visokias religijas ir 
mintį, jog visata yni sukur
ta, iš viso.
Tuo tarpu mūsų, tos kitos pu

sės, didžioji dalis, esame savo 
nusiteikimu Dievo atžvilgiu to
kie abejingi, taip toli nuo tikro- 

Isios gyvenimo prasmės, jog tie
siog nesusivokiame, kokiam bai
siam pavojui šiandien yra išsta
tyta visa dvasinė buitis.”

Gražūs ir prasmingi žodžiai. 
Dostojevskis kadaise rrtėtė šūkį, 
jog net už didžiausio luošio am
žiną pražūtį nevalia atpirkti kad 
ir visos žmonijos laimės, nes a- 
noji — amžinybės akirtiiš žiūrint 
— yra didesnė vertybė. Tačiau 

; kas šiandien to šūkio klauso?
Tuo skaudžiu atskiro žmogaus 

> ir visos žmonijos likimu dosto- 
jevskjškai sielojasi ir Croninas, 
nors savo literatūrinė forma nu
toldamas nuo ano ir .įsiliedamas 
į vad. psichologinį realizmą. Au
torius savo “žaliuosiUose metuo
se”, taip pat šiame veikale mini 
ir lietuvius (čia lietuvį kun. Slu- 
ką). Lietuvių skaitančiai visuo
menei pažįstamas tik iš “Cita
delės” ir vienos kitos žurnaluose 
pasirodžiusios ištraukos. Gi tu
rime visą eilę ir kitų jo romanų: 
“Ispanų sodininkas”, “Shonano 
kelias”, “Trys meilės”, “žvaigž
dės žiūri žemyn” ir kt.

o agresorių užnugary 
ir apie antra tiek jų 
kurie gali greitu laiku 
įsijungti į kautynes, 

prie Sibiro — Korėjos

nė viena pusė negalės 
Tolim. Rytus visų savo 
(jei net kol kas kitas 
Vakaruose ii1 nepradėti!

iir jų nesužeiskit. Vagys smulk- 
i meniški žmonės. Jei juos mušda
mi išvysite, jie grįš su draugais 
jums už savo prarastą veidą at- 
keršinti. O tuomet jau nelauk 
pasigailėjimo. Jie nepakęs jokio 
pasipriešinimo, šunį jie nunuo
dys. Jie nesileis į jokias derybas 
nei viską juokais paversti. Net 
už tūkstantį dolerių.grynais pi
nigais jums nepavyks savo žie
minį apsiaustą iš jų atgauti. O 
jei jums pasiseks mitriai stogais 
pabėgti, jie išjuoks jus. Jie taip 
garsiai rėkia, kad visa apylinkė 
jų pajuokas išgirs, ir jūs liksite 
žmonių pajuokos dalyku. Jei jūs 
staiga supykęs mušite vagį, nie
kam to nesakykite. Vagies mu
šimas užtraukia nelaimę visiems 
kaimynams.

Ponas Cu tuoj pagyvėjo, kai 
tik buvo paliestas jo mėgiama
sis “veido” klausimas. “Man pri
simena”, pastebėjo jis, “kas ne
seniai atsitiko ir dabar pasiekė 
mano ausis. Keletas vagių išvalė 
visiškai vieną namą — baldus, 
paveikslus, knygas, radiją, mais
to atsargas. Viską, kas tik po 
ranka pakliuvo. Savininkas su 
žmona viską pramiegojo. O kai 
rytą pabudo, rado tuščią namą. 
Bet jie buvo geruose santykiuo
se su policijos-viršininku ir krei
pėsi pas jį. Policijos viršininkui 
ši vagystė reiškė labai didelį vei
do netekimą, nes anot jo žodžių, 
mieste tvarka ir ramybė 'viešpa
taujanti. Tad jis pasišaukė sa
vo draugą vagių gildijos pirmi-

ninką (po miesto majoro patį 
galingiausią mieste vyrą) ir jam 
tarė: “Atsitiko vakar biauri va
gystė, kuri man visai atima veL 
dą. Labai biaurus dalykas. Ar 
negalėtumėt šį reikalą sutvar
kyti? Ilgainiui jums šis nuosto
lis išsilygins.” Jie pažiūrėjo vie
nas į kitą ir vagių gildijos pir
mininkas nusišypsojo. Kitą rytą 
visi daiktai vėl stovėjo savo vie
toje, lyg niekas juos ir palietęs 
nebuvo.”

“Bet ne visuomet tuo baigiasi 
veido klausimas”, manė ponas 
Hsiung. “Pirkliui Ho, kurį visi 
pažįstate, prieš kelias savaitei 
pavogė dviratį. įsivaizduokit — 
jam iš bidro tą dviratį pavogė. 
Kaip apdairus žmogus, koks jis 
ir yra, tuojau jisai liepė įtaisyti 
savo name aliarmo skambutį, 
žinbt, tą daiktą, kuris kelia bai
sų triukšmą, kai tik atidaroma 
durys ar langas. Bet po savaites 
jį vėl aplankė. Jis baisiausiai iš
sigando, kai viena sekunde po 
penkių ryte staiga namuose pa
sigirdo aliarmas. Visai nuogas, 
kaip jis tuomet buvo, šoko į 
kiemą. Bet tespėjo pamatyti už 
kertės dingstantį viršugalvį ir 
rado pamestą bronzinę peleninę. 
Kai į namus sugrįžo, pamatė, 
kad trūksta brangaus leopardi- 
nio apkloto, poros Kansu kilimų, 
elektrinio gramafono ir kitų 
brangių dalykų. Per vėlai pasi
girdo aliarmas. Kodėl ? — Nagi 
žinote, kad elektros bendrovė 
taupymo sumetimais tarp 3 ir

5 vai. naktį išjungia srovę. Aš 
jus klausiu , kas čia kaltas už 
nuostolius? Tur būt, elektros 
bendrovė.

Trys draugai nusijuokė. “Tai 
galėjo tik Ho atsitikti. Kai aš 
buvau apvogtas, atėjo jis man 
patarti, kodėl aš to ir kito ne
padaręs,” sušuko ponas Ču. O 
ponas Wang grįžo dar kartą 
prie savo taikios teorijos: “Tik 
jų nemuškit. Jei užklupsite vagį 
darbo metu, neatimkite nieko, 
ką jis pasisavino. Jūs dėl kiek
vieno dalyko su juo derėkitės. 
Kas jums būtinai reikalinga, iš 
jo išprašykite, kas jums nebū
tina — jam palikite. Viskas turi 
eiti tvarkingu ir garbingu keliu. 
Ir vagims reikia gyventi. Be to, 
ir vagims galioja tie patys dori
niai dėsniai. Atsimenat čuang- 
Ce pasakojimą apie vagį če? 
Štai jis:

— Ar doriniai dėsniai ir va
gims galioja? — paklausė kartą 
jį jo gaujos nariai.

— žinoma, — atsakė Če, 
kąip kitaip gąli būti. Reikia
minties namuose paslėptus, lo
bius sužinoti. Reikalinga drąsa 
pirmam į namus įeiti ir didvy
riškumo paskutiniam išeiti. Rei
kia mitrumo atsitikusiam susi
rėmimui laimėti ir grobį garbin
gai pasidalinti. Nė vienas gar
bingas plėšikas šiems nuosta
tams nenusikals.

Taip pasikalbėję, draugai nuė
jo kiekvienas savo keliu. .

iš

RAUDONŲJŲ PAJĖGOS
Apskaičiuojama, kad Sovietai 

su savo satelitais turi 720.000.- 
000 žmonių ii- jų armijas šiuo 
metu sudaro apie 6.658.000 vy
rų. Antikomunistiniai kraštai 
turi arti 5.000.000 karių. Bet, 
žinoma, 
mesti j 
pajėgi) 
frontas 
veikti).

Sovietai, jei įsitrauktų j karą, 
kol kas turėtų remtis šiuo metu 
Sibire esančiais savo daliniais. 
Esamomis žiniomis, Sovietai Si
bire yra sutelkę savo VI karuio- 
menės grupę, kurią sudaro 61 
divizija, paskirstytos į penkias 
armijas. Tarp jų yra penkios 
šarvuočių divizijos ir 36 pėsti
ninkų. Lėktuvų čia Sovietai turį 
4.000. Jūros laivyno Sovietų ba
zės čia yra Vladivostoke, Kom- 
somolske, Nikolajevske, Korsa- 
kovske ir Petropavlovske. Taip 
pat paskutiniu laiku skubiai bu
vo statomi laivyno atramos 
punktai Ajane, Ocholske ir Jam- 
skyj. Čia esą apie 100 Sovietų 
povandeninių laivų. Be to, pas
kutiniu laiku eilėj dirbtuvių bu
vo skubiai statomi invaziniams 
veiksmams iš jūros laivai. Jų esą 
apie 300.

Taip pat Kinijoj Sovietai nau
dojasi savo karo laivynui Port 
Arthuro ir Daireno uostais, o 
prie Šanchajaus turi stiprią a- 
viacijos bazę.

Silpnoji Sovietų vieta, kad tie
kimams į Tol. Rytus jie turi tik 
Transsibirinį geležinkelį, kurio 
veikimas gali būti karo metu 
greit sutrikdytas. Šiam pavojui 
sumažinti prie Baikalo ežero 
yra įkurtas Sibiro ginklavimosi 
rajonas. Čia taip pat yra urano 
kasyklos ir, kaip manoma, ato
minių bombų gamybos įmonės.

Šalia Sovietų pajėgų, žinoma, 
reik priskaityti ir milijoninę Ki
nijos komunistų armiją, kuri iš
skirstyta visais Kinijos pakraš
čiais — prie Korėjos, ties For- 
moza, kur turi ir 250.000 vyrų 
transportui valčių, bei Indokini- 
jos, Buriuos, Indijos ir Tibeto 
pasieniais.

Prie raudonųjų pajėgų taip 
pat priskirtina didesnės ar ma
žesnės komunistinių partizanų 
bei penktosios kolonos pajėgos 
Indokinijoj, Filipinuose, Mala
juose, Burmoj ir kituose Azijos 
kraštuose, kur jie dėtų visas 
pastangas karo atveju pagelbėti 
rusų ir kinų komunistams.

šioms komunistinėms pajė
goms duoda ne maža pirmenybių 
dideli ir daug kur dar laukiniai 
šių kraštų plotai bei žmonių iš
tekliai. Silpnoji jų pusė — aprū
pinimo sunkumai, kadangi čia 
pramonės beveik nėra ir viskuo 
aprūpinti turėtų Sovietai.

Antikomunistinis frontas
Antikomunistiniam fronte, ži

noma, reikšmingiausios yra JAV 
pajėgos. Kaip žinome, 1945 m. 
jos prie ginklqn turėjo 12.364.- 
000 vyrų. Taigr reikale jos gali 
pastatyti labai stambią karinę 
pajėgą. Bet šiuo metu jos prie 
ginklo turi tik 2.225.000, kurių, 
žinoma, tik dalis galėtų būti

' (Nukelta į 4-tą puslapį;
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KOVA SU ATOMINE MIRTIMI
Ar galima atominio spinduliavimo sužalotuosius pagydyti?

Nuo Hiroshima ir Nagasaki Bombos pakaitalas laboratorinį 
dienų slegia žmoniją niaurus 
slogutis — atominės mirties bai
mė. Pirmųjų atominių bombų 
paliktas žmonijos sukrėtimas li
gi šiai dienai nemažėja, nors jau 
penketas metų praėjo. Priešin
gai, masėms visoj apimty pavo
jus tik dabar išryškėja, kada pa
aiškėjo katastrofą pergyvenu
siems jos pasekmės. Bet medici
nos mokslui tai buvo aliarmo 
ženklas. Kai žmonija deda pas
tangas kaip nors atominio karo 
išvengti, medicinos mokslininkai 
skubiai ieško priemonių kovai su 
atomine mirtimi.

Naujas maisto siuntinys tremtiniams 
Vokietijoje

“Atominiai skiepai”
Europoje nedidelė, bet turinti' 

ypatingai daug urano išteklių 
Belgija šioj srity imasi pionie
riaus darbo. Liuveno universite
to klinikose yra sukurtas radiu- 
mo institutas, kuris, specialistų 
nuomone, yra moderniausias ir 
geriausia įruoštas visame pasau
lyje. Jame garsus vėžio ligos ty
rinėtojas prof. Maizin dabar sku
biai ieško priemonių atominei 
mirčiai nugalėti.

Belgų specialistai darbą varo 
dviem kryptim. Iš vienos pusės 
ieško jie priemonių, kurios pa
keltų organizmo atsparumą prieš 
žalingą atominio veikimo įtaką. 
Iš hntros pusės ieškoma priemo
nių gelbėti atominio spinduliavi
mo paliestiems nuo mirties ir 
luošumo.

Pirmojoj srity pažymėtinų re
zultatų yra pasiekęs prof. Bacq. 
Cyanino injekcijų pagalba jis 
70-80% bandomųjų gyvulių — 
šiuo atveju pelių — apsaugojo 
nuo X spindulių veikimo. Gi prof. 
Maizin institute buvo pasiekta 
labai įdomių laimėjimų gydant 
atominio spinduliavimo palies
tuosius.

Trisdešimt gramų radiumo 
vienam aparate.

Šiems bandymams prof. Mai
zin ir jo bendradarbiai turi apa
ratą, kokiu negalėtų-pasigirti 
joks kitas pasaulio institutas. 
Tai “radiumo patranka”, kurio
je yra ne mažiau , kaip 30 gra
mų radiumo, kurio vieno vertė 
siekia 30 milijonų belgų frankų. 
Tasai aparatas, nors yra pažy
mėtino dydžio, yra tikras tech
niško tikslumo stebuklas. Radiu
mo transportas ir aparato mon
tažas buvo atliktas su ne ma
žesniu atsargumu, kaip kad dir
bama JAV didžiuosiuose atomo 
fabrikuose. Radiumas buvo at
gabentas šešiais atskirais trans
portais, o jį į “patranką” įdėjo 
dešimtis specialistų, kurie dirbo 
po 30-80 sekundžių pakaitomis, 
kad kiek tik galima sumažintų 
radiumo veikimo pavojų.

Pats radiumas, kurio čia iš 
viso pasaulio vienoj vietoj yra 
daugiausia, neapsaugotam orga
nizmui yra ypatingai pavojingas. 
Dėl to jis yra storam švino šar
ve, kuriame, paspaudus mygtu
ką, prasiveria anga. Visas apa
ratas valdomas iš tolo ir pacien
tas stebimas tai pat iš tolo tam 

. tikrų veidrodžių sistemos pagal
ba. Su gydytoju jis susikalbėti 
gali tik mikrofono pagalba.

Kol aparatas nenaudojamas 
'gydymo tikslams, jis tarnauja 
kaip atominės bombos pakaita
las spinduliavimo žalai tirti. Jis 
naudojamas dieną ir naktį, nes 
yra per brangus, kad galima jį 
būtų be darbo laikyti.

Apie savo darbo tikslus ir a- 
pimtį prof. Maizin sako:

— Mes esame nuomonės, kad 
kova su atomine mirtimi turi 
būti organizuojama jau taikos 
metu, jei mes norime visoms ga
limybėms pasiruošti. Nuo Hiro- 
shimos ir Nagasaki mes žinome, 
kad atominės bombos sprogimo 
pasekmės nesiriboja tik sunaiki
nimais sprogimo metu, bet ir 
radioaktyvių spindulių veikimas 
ne mažiau pavojingas. Sprogimo 
sritis ir apylinkė dar ištisas sa
vaites yra tikra mirties zona, 
kurioj pavojus tik palaipsniui 
mažėja. Net atmosfera tiės ja 
yra gyvoms būtybėms dėl radio
aktyvumo pavojinga. Jos pavo
jingumo laipsnis yra įvairus — 
padaryta žala gali būti gydomo
siomis priemonėmis pašalinta, 
bet gali ir mirtinai veikti.

Prof. Maizin nurodo, kad ir 
klasiniai gydymo metodai dau
gely atvejų padeda. Tai visos 
kraujo regeneracijos priemonės 
ir antibiotiką — penicilinas, au- 
reomycinas ir kit. — kuri gana 
ilgam kraujo silpnumo laikotar
pį saugoja organizmą nuo ap
krečiamų ligų. Dėlto prof. Mai
zin nurodo, kad dar taikos metu 
turi būti sudaryti pakankami 
šių priemonių ištekliai. Jei jų 
būtų buvę Nagasaki ir Hirshi- 
moj pakankamai, prof. Maizin 
nuomone, būtų galima buvę 50% 
aukų išgelbėti.

Apie savo tyrimus kalbėda
mas, prof. Maizin nurodo, jog 
norint atominio sprogimo pada
rytą žalą pašalinti, pirmiau ją 
reikia ištirti, nes dar nėra pilnai 
žinoma, kaip tasai sprogimas or
ganizmą' paveikia. Tad su s'avo 
“patrankos” pagalba tyrimų me
tu profesorius sudaro mažo mas
to panašias sąlygas, kokios būna 
atominio sprogimo vietoj. Kad 
galima būtų atominio spindulia
vimo veikimą geriau ištirti, ban
domiesiems gyvuliams įleidžiama 
medžiagų, kurios pagreitina a- 
tominio spinduliavimo metu or
ganizmo irimą, o kitais atvejais 
tų, kurios tą irimą sulaiko. Tuo 
būdu galima nustatyti, kas gali 
nuo atominės mirties apginti.

Profesorius nurodo, jog šioj 
srity dar daug teks dirbti, kad 
galima būtų reikale tikrai pa
gelbėti atominių sprogimų suža
lotiems žmonėms, bet nuolatinis 
toje srityje darbas duos savo 
vaisių.

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo pastangomis šio
mis dienomis iš Amerikos val
džios atsargų gauta 60,000-sva
rų pieno miltelių, 30,000 svarų 
sūdyto sviesto, 30,000 svarų 
kiaušinių miltelių ir 20,000 sva
rų sūrio.

Sviestas, kiaušinių ir pieno 
milteliai prieš keletą dienų buvo 
pakrauti Great Lakes uostuose 
į laivus S/S Vatnajokull ir S/S 

Cygnus, kurie išplaukė į Vokie
tiją, kur bus iškrauti ir gerybės 
išdalintos lietuviams tremti
niams. Sūris jau pakuojamas ir 
šiomis dienomis bus išsiųstas 
Vokietijon.

Šios trys siuntos, skaitant val
džios nustatytomis žemiausiomis 
kainomis, vertos 840,600.00. Jų 
pasiuntimas atseis apie $1,500, 
tokiu būdu bendra šių siuntų 
vertė yra $42,100.00 neskaitant 
jų transportacijos Vokietijoje.'

Šias gerybes lietuviams pavy
ko gauti tik BALF’o pastango
mis. Kaip žinoma, BALF’as yra 
Amerikos valdžios pripažinta ir 
įregistruota šalpos įstaiga, kuri 
naudojasi visomis valdžios tei
kiamomis privilegijomis, teikia
momis pripažintoms šalpos orga
nizacijoms Amerikoje.

Privatiems asmenims ar nepri
pažintoms organizacijoms šios 
siuntos, skaitant rinkos urmo 
kainomis, kainuotų $60,000.00.

Tuo tarpu BALF’ui jos tekainuo
ja tik tiek, kiek kainuos jų supa- 
kavimas ir vidaus transportaci- 
ja, o jūrų transportaciją apmoka 
federalinė valdžia.

Jau vien šios siuntos, nežiū
rint kitų, pateisina Bendrojo A- 
merikos Lietuvių šalpos Fondo 
veiklą ir patvirtina jo reikalin
gumą ir naudingumą lietuvių 
šalpos veikloje.

Dar yra asmenų ir net orga
nizacijų, kurios mano, kad tie
sioginė šalpa lietuviams Vokie
tijoje ar kur kitur yra naudin
gesnė, negu per BALF’ą. Pa
vyzdžiui, vienas BALF skyrius, 
kurį pavadinsime Skyrius X, su
manė užpirkti ir surinkti maisto 
produktų ir juos pasiųsti į Vo
kietiją. Produktų surinko 206 
svarus, kuriuos įkainavo $49.00 
sumai ir juos š. m. spalių mėn. 
pasiuntė į Vokietiją. Pasiunti
mas kainavo $29.00. Kiek gi kai
nuotų persiųsti 140,000 svarų 
maisto produktų, jei jie būtų 
pasiųsti panašiu būdu? Čia yra 
aiškus įrodymas, kad per BALF 
paaukotas doleris yra daug na
šesnis,n egu tiesiai pasiųstas.

Šia proga visos organizacijos 
ir asmenys prijaučią lietuvių 
šalpos darbui prašomi bet kokią 
pagalbą lietuviams užsienyje 
siųsti BALF’ui, nes kiekviena 
BALF’ui atsiųsta auka atneš 
mažiausia trigubai daugiau, ne
gu siunčiant privačiai.

SĖKMINGA NARKOZE
Trys vagys labai nustebę dai

rėsi, kur jie yra, kai pagaliau 
pabudo iš narkozės ir pamatė 
juos apstojusius policininkus. 
Jie buvo išplėšę gydytojo kabi
netą, bet automobily sumušė 
indą su chloroformu, ir tuoj visi 
užmigo giliu miegu. Šoferis, pa
jutęs nenugalimą nuovargį ir 
snaudulį, tik spėjo dar sulaikyti 
prieš tai automobilį. Paryčiu 
žmonės juo ir rado tame auto
mobily tebemiegančius. Apiplėš
tasis gydytojas pareiškė, jog tai 
dar pirma tokia sėkminga nar
kozė visoj medicinos istorijoj.

GERI DANTYS
Bloemfontaine, Pietų Afrikoj, 

zoologijos sodo darbininkai tu
rėjo iš transportinio narvo įva
ryti į jam skirtą užtvarą liūtą. 
Bet veltui jį basliais ir mėšlo 
šakėmis baksnojo — tyrų kara
lius gulėjo ir nė nemanė keltis. 
Bet staiga vienam juodukui atė
jo į galvą gera mintis — jis nu
tvėrė liūto uodegą ir iš visų jėgų 
įkando. Ši priemonė padėjo — 
liūtas staugdamas iššoko iš nar
vo.
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VISKAS PRAEINA
1931 m. prie Reino buvo iš 

milžiniškų marmuro gabalų pa
statytas paminklas buvusiam vo
kiečių užsienio reik, ministeriui 
Stresemanui. Bet neilgai tas pa
minklas stovėjo — 1936 m. Hit
leris jį nugriovė ir jo marmurą 
panaudojo tuo metu statytai rei
cho kanceliarijai. Tik ir šis pa
statas neilgai bepatvėrė — karo 
metu jis buvo sugriautas, o jo 
marmurą rusai dabar panaudo
jo savo “pergalės” paminklui 
Berlyne. Dabar visi domisi, kada 
bus nugriautas šis sovietinis sta
tinys.

RUSAI IŠRADO
Viename Romos komunistinia

me laikraštyje neseniai pasirodė 
toks vieno prekybininko skelbi
mas: “Draugai, gerkite Coca- 
Cola. Coca-Cola išrado ne Ame
rikos kapitalistai, bet rusai 1902 
metais.

GAISRAS AZIJOJE

(Atkelta iš 3 psl.)

mesta į kautynių lauką. Euro
pos kraštų pajėgos, išrodo, čia 
žymesnio vaidmens nesuvaidin
tų, nes jos yra negausios ir pri
rištos Europoje, kur taip pat 
kiekvienu momentu galima lauk
ti sovietinės agresijos. Pagaliau 
net Azijoj esančios Europos kraš
tų pajėgos yra nebelaisvos. Pran
cūzai sunkiai kovoja Indokinijoj, 
o ir anglams iš Singapore bazės 
nuolat reikia grumtis su Malajų 
komunistais. Daugiau tikimasi 
iš pačių Azijos tautų, pirmoj ei
lėj iš pačių kinų ir japonų, čiang- 
Kai-Šekas ir kinų antikomunis
tiniai partizanai, gavę pakanka
mos paramos, galėtų būt labai 
jaučiamas veiksnys. O, gal būt, 
dar daugiau japonai, jeigu jie 
būtų pakviesti j talką. (Kaip tik 
dėlto yra balsų, kad tuojau būtų 
pašauktas į kovą čiangas, Kini
jos partizanams metami ginklai 
ir ginkluojami japonai. Atsakin
gi JAV pareigūnai neginčija, jog 
reikale tai nebus daroma).

JAV padėtį gerina tai, kad 
jos turi Tol. Rytuose savo bazes 
nuo Attu salos Eleutuose šiau-

rėje ligi Davao Filipinuose. Gre
ta bazių didelio svorio turi ir jų 
pramonės pajėgumas, o ypač 
atominė bomba. Didžiausia pro
blema tai tiekimas, kur reikia 
nugalėti didelius nuotolius. Nuo 
Seattle per Dutch Harbor ligi 
Tokio yra 8.100 kilometrų, o nuo 
Panamos kanalo per Honolulu 
ir Guamą į Filipinus 16.620 ki
lom. Tiems nuotoliams nugalėti 
ir per juos permesti milžinš- 
kiems kiekiams moderniniam 
kare reikalingų žmonių bei me
džiagų reikia tikrai milžiniško 
masto transporto sistemos, i) 
Bet yra pagrindo manyti, kad 
šį uždavinį JAV pajėgs atlikti. 
Tai rodo praktika nuo Korėjos 
karo pradžios. Čia veikia nuo to 
laiko ne tik jūrų laivynas, bet 
ir milžiniško masto oro tiltas, 
žymiai pralenkiąs garsųjį Ber
lyno oro tiltą. Prasidėjus Korė
jos karui, buvo sudaryti trys 
JAV oro tiltai, kurių vienas nuo 
S. Francisco į Aleutus net bemaž 
per šiaurės polių. Pietinėj daly 
oro tiltai yra nuo S. Francisco 
per Honolulus į Tokio arba kitas 
paskirties vietas Tol. Rytuose. 
Šie “tiltai” gali atlikti milžiniš-

KIEKVIENA TURI SAVO 
SKONĮ

Afrikos Aukso Kranto čiabu
viai apsilaižydami valgo plaukų 
tepalu apteptą duoną. Taip pra
neša United Africa Company 
prekybos biuletenis, nurodyda
mas kokioms prekėms Afrikoj 
yra rinka. Taip pat čia mėgiamas 
skanesys yra ir kvepaluose pa
mirkyta plytelė cukraus. Be to, 
Aukso Kranto gyventojai yra 
suradę naują pritaikymą ir mui
lui naudoti — jis čia naudoja
mas masalu žuvis gaudant. Jų 
tvirtinimu, šiam masalui žuvys 
negalinčios atsispirti.

Klimatas ir nusikaltimai
Vienas italų mokslininkas pas

kelbė savo tyrimų duomenis, 
kaip klimatas veikia į nusikals
tamumą. Esą drėgname klimate 
atsirandą daug sadistų, sausame 
kišenvagių, šaltame lytinių nu
sikaltėlių ir karštame —< apga
vikų. Jis tik negalėjo pasakyti, 
kokiame klimate visai nesama 
nusikaltimų.

OŽKA, KURI PRAŽUDĖ ROMMELĮ
Už Rommelio “nugalėjimą”, ožka pakelta į puskarininkius.

Kas metai minima mūšio ties 
EI Alamein sukaktis. Tas mūšis 
nulėmė praėjusio karo metu a- 
šies pajėgų Afrikoje likimą — 
jos buvo iš Afrikos išvytos. Bet 
nedaug kas žino, kad šitų pla
taus masto karinių veiksmų ei
gai didelės įtakos turėjo menku
tė stepių ožka, kuri už Romme
lio armijos “nugalėjimą” buvo 
pakelta į prancūzų armijos pus
karininkius.

Kas turi progos Džibuti mies
te pamatyti prancūzų sargybų 
prie gubernatoriaus būstinės pa
sikeitimą, ne mažai nustemba. 
Atvykstančio pakeisti sargybas 
dalinio prieky žygiuoja koloni
jinės prancūzų kariuomenės uni
formoj to dalinio viršininkas, 
kurį seka keturkojis puskarinin
kis — barzdota stepių ožka su 
pakabintais po kaklu puskarinin
kio ženklais. Tik po jos žygiuoja 
margomis uniformomis ir bal
tomis ligi alkūnių pirštinėmis 
keturi puskarininkiai su prancū
zų vėliava.

Kaip čia ta ožka pateko ir 
laimėjo net puskarininkio ran
gą?

Tas jos žygdarbis yra jau ge
rokai praeity, kada 1942 m. Ro

mmelio vadovaujama vokiečių 
armija jau stovėjo prie Aleksan
drijos vartų.

Tuo metu anglų generolas 
Montgomery buvo užsimojęs 
pradėti prieš vokiečius ofensyvą. 
Jam į pagalbą buvo pasiųsta ir 
prancūzų senegaliečių divizija, 
tuo metu stovėjusi Čado ežero 
rajone, kuri tuojau pradėjo per 
anglų Sudaną žygį fitmto kryp
timi. Nors šie Senegalo šauliai 
gali pakelti didžiulį karštį, bet 
jie savo jėgas pervertino ir po 
daug šimtų kilometrų žygio EI 
Alamein pasiekė visai nusibaigę. 
Neradę net vandens troškuliui 
numalšinti, jie stojo į kautynes 
ir buvo kruvinai atremti.

Po nelaimingųjų kautynių 
senegaliečiai pasitraukė į dyku
mas, kur jų laukė mirtis nuo 
troškulio. Padėtis išrodė tokia 
bloga, kad nakties metu divizi
jos štabo karininkų buvo nus
pręsta, jei per naktį koks ste
buklas neįvyks, rytoj pasiduoti 
vokiečiams į nelaisvę, nes kitaip 
visa divizija turėjo tyruose žūti.

Bet toks stebuklas įvyko — 
rytą senegaliečiai pamatė, kad 
prie divizijos priklydusi stepių 
ožka klane maudosi. Jai pakrapš-

čius žemę, iš po akmens tryško 
vanduo. Ir tai buvo gausus šal
tinis, kurio vandens visiems pa
kako.

Vienu akimirksniu senegalie
čiai atgijo. Jie tuojau susisiekė 
su froto štabu Kaire ir vėliau 
pradėjo antrą vokiečių fronto 
puolimą.

Rommelis nesitikėjo, kad su
muštoji divizija pajėgtų pradėti 
naują puolimą. Tuo pat metu 
pradėjo jį pulti ir Montgomery 
armija. Ir tos kautynės nulėmė 
vokiečių likimą. O jei ne stepių 
ožka, kuri lemiamą valandą su
rado vandens, nežinia, kiek dar 
kovos būtų trukusios ir kaip 
pasibaigusios.

Po karo Senegalo šaulių divi
zija buvo perkelta į Džibuti, kur 
pateko, jau pakelta į puskarinin
kius, ir “Milly” (taip buvo ta 
stepių ožka praminta).

Šis “puskarininkis” gyvena 
su kitais kareiviais kareivinėse 
ir kasdien dalyvauja pratimuose 
bei iškilmėse. Gauna ir algą — 
žinoma, natūra. Bet kad pran
cūzų Somalijos dykumose ožkai 
maisto nėra, ji už 1280 Džibuti 
frankų gauna pašarą 
tiesiai iš Prancūzijos.

lėktuvu

----—----------

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
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-9293

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų T®1.
WO 2-3497 NE 9-568*
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DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
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E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas
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kus uždavinius — 236 lėktuvai 
per 40 dienų pergabeno 15.000 
karių ir 3.000 tn. medžiagų. Bet 
dar didesnį uždavinį atlieka jū
ros tiltas — per tą patį laiką 
300 transporto laivų ir tank
laivių pergabeno 50.000 karių 
ir 500.000 tonų medžiagų.

Jei JAV paleistų į darbą savo 
transporto priemones visu pajė
gumu, net ir per tuos nuotolius 
Tol. Rytų frotą galės pilnai ap
rūpinti.

Šie trumpai sutraukti duome
nys apie abiejų pusių pajėgas ir 
pirmenybes bei silpnas puses 
rodo, kad karas čia turėtų būti 
sunkus ir kietas. Bet reik paste
bėti, jog sunku tikėtis, jog tuo 
atveju būtų tik vienas šis fron
tas. O tuo atveju ir Vakarams 
atsirastų dar kitų didelių užda
vinių. Bet Sovietai tuo atveju 
būtų apsupti iš visų pusių, nes 
Europoj ir Atlante taip pat yra 
Vakarų atramos punktų žiedas 
nuo pat Turkijos krantų ligi 
šiaurinio Atlanto. O iš tų bazių 
Vakarų oro pajėgos (ir su ato
minėm bombom) gali pasiekti 
bet kurią Sovietų sritį. Taigi ji 
daug daugiau yra pažeidžiama 
už JAV.

i) Kokie transportui reikala
vimai naujo karo atveju bus sta
tomi, galima spręsti iš to, kad 
15.000 vyrų JAV divizija gink
luota ne tik šautuvais, pistoletais 
ir kulkosvaidžiais, bet prie jos 
apginklavimo bei aprūpinimo 
taip pat priklauso 160 minosvai
džių, 72 patrankos, 123 sunkieji 
ir tam tikras kiekis lengvų šar
vuočių, 18 helikopterių, motori
niai laivai, 50 tonų tiltas, daug 
motociklų, 1020 jeepų, 336 len
gvi municijos sunkvežimiai, apie 
1000 sunkvežimių, 38 sanitarinės 
mašinos, keletas važiuojančių 
keliamųjų kranų, 28 traktoriai, 
kelių lygintojai, 1523 priekabos 
35 iš dalies šarvuotos ypatingos 
paskirties mašinos, skalbyklos, 
ambulatorijos ir t. t.

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

Phone STagg 2-3108

JERSEY PORK
428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos
LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANUS SKILANDŽIAI

ZUPP’S BAR 
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA 

-----  NEBRANGU — ir — SMAGU -----
Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KONIAKO ir kitokių rūšių

Jos. Zeidaf, Jr. — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta 

58-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!
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“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekviena^ 
turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
★ visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų U 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

“AMERIKA”
■fa yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 

bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia i 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai "AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
metams kainuoja tik ......................... $3.00
Užsienyje ..................  $3.50

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y,
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Gruodžio 8, 19Į50 Ą M Ę -R < K A

Philadelphijos, Pa., naujienos

— Reimondas Mišauskąs, jau
nas karys, atsiuntė savo drau
gams vyčiams labai įdomų laiš
ką. Jis džiaugiasi savo laimėji
mais ir tarnyba Tėvynės ir žmo
nijos labui. Jaunas karys jau su
spėjo daug išmokti ir dabar ren
giasi tikriems žygiams. Vyčiai 
parašo jam laiškus, štai keli žo
džiai iš jo laiško: “Kovon, mieli 
draugai, jums gyvu žodžiu, man 
su ginklu rankoje prieš mūsų 
tautos engėjus... Visur stengiau
si iškelti mūsų — lietuvių var
dą.”

— Lietuviška mokykla šv., Ka
zimiero parapijoj pradėjo darbą 
gruodžio 2 d. Pradžioj susirinko 
labai gražus būrelis mokinių. 
Šiuo metu mokytojauja 3 moky
tojai: P. Balčius, E. Mitalienė ir 
L. Kaulinis. Mokiniai tikrai jau
čiasi patenkinti, kad galės dau
giau ir daugiau lietuviškai iš
mokti. šiuo metu jie rengiasi 
Kalėdų eglutei, kuri bus gruo
džio 30 d. šv. Kazimiero parapi
jos salėje, visiems vaikučiams.

— L. K. Federacijos Philadel
phijos apskrities susirinkimas, 
turėjęs įvykti gruodžio 1 dieną, 
šv. Jurgio parapijos salėj, neįvy
ko dėl mažo atsilankiusiųjų skai
čiaus. Susirinkime turėjo būti 
padarytas pranešimas iš katali
kų kongreso Pittsburghe. Tiki
ma, kad bus vėl sukviestas kitas 
susirinkimas.

— Kalėdų švenčių proga gan 
žymus skaičius siuntinių siun
čiamas į įvairias šalis. Taip iš
siųsta vyčių 2 siuntiniai, treti- 
nikų 1, privatiškai išsiunčia daug 
daugiau. Tai geriausia dovana 
Kalėdoms.

— Ateitininkai rengia savo 
vaidinimą Sekminių Vainikai. 
Pažymėtina, kad ateitininkai la
bai gražiai vysto savo veiklą. 
Jų būreliai tikrai nuosekliai vyk
do savo programą ir rengiasi gy
venimui.

— Scrupskiai, Walter ir Julia, 
susilaukė gražaus sūnaus, kurs

ir pakrikštytas Dennis vardu šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
gruodžio 2 dieną. Scrupskiai, 
nors gyvena ir toliau nuo para
pijos, bet palaiko savo lietuviš
ką katalikišką parapiją.

/ -
New Haven, Conn.

AMSTERDAMO PADANGĖJE

Spaudos platinimo vajus
Jau bemaž šešetas mėnesių, 

kai Amsterdame gyvuoja vietos 
moksl. ateitinikų iniciatyva įs
teigtas spaudos kioskas. Per tą 
laiką išplatinta jau nemaža laik
raščių ir knygų, bendroje sumo
je maždaug už $450. Kioskas 
veikia kiekvieną sekmadienį šv. 
Kazimiero bažnyčios patalpose, 
nuo 8:00 — 12:30 vai. Vietos lie
tuviai turi progos čia pat, išėję, 
iš bažnyčios, įsigyti lietuvišką 
knygą, laikraštį ar žurnalą,'Už
simokėti prenumeratą ar. pasi
naudoti kitokiais spaudos patar
navimais.

Gilią padėką čia tenka išreikš
ti parapijos klebonui kun. Raš- 
tučiui už malonų sutikimą nau
dotis bažnyčios patalpomis, ir už 
kitokią paramą, bei kun. Balčiui 
už nuolatinį skelbimą iš sakyklos.

Tačiau vien nuolatiniu spau
dos platinimu nepasitenkinama. 
Gruodžio 10-17 d. d. at-kų kuo
pos pastangomis Amsterdame 
skelbiama spaudos platinimo sa
vaitė. Jos metu norima kiek ga
lint daugiau paskleisti spausdin
tą žodį ar tautinių motyvų rank
darbį vietos lietuvių tarpe. Užsa
kyta didelis kiekis naujų vertin
gų knygų, medinių rankų darbo 
kryžių, koplytėlių, meniškų lėkš
čių, gražių lietuviškų piniginių 
ir kitų dirbinių. Reikia tikėtis, 
kad šios pastangos ras pilną at
garsį Amsterdamo lietuvių šir
dyse. Tuo labiau, kad nusipirk- 
damas knygą ar užsisakydamas 
laikraštį bei žurnalą, kiekvienas 
žino, jog tuo pačiu paremia ir 
vargstančius brolius Europos 
stovyklose, nes dalis gaunamo 
pelno skiriama jų šalpai.

Tuo pačiu šis vajus yra pui
kiausia proga pradžiuginti arti
muosius Kalėdų švenčių proga. 
Argi gali būti vertingesnė dova
na už lietuvišką knygą ar laik
raščio prenumeratą, kuris per 
visus metus lankydamas primins 
dovanos davėją.

Vajaus metu kioskas veiks 
kaip ir paprastais sekmadieniais 
— 8:00 — 12:30 vai.

Vyt. Valaitis

Sėkmingai pavyko Sąjungiečių 
vakaras.

Moterų Sąjungos 33-čios kuo
pos vaidinimas trijų veiksmų 
“Katriutės Gintarai” su didžiau
siu pasisekimu atliktas lapkričio 
19 d. parapijos svetainėje. Vai
dinime dalyvavo S. Leikienė, A. 
Kazickienė, S. Paulionienė,. S. 
Tamulienė, J. šilkieriė, T. Stri
maitienė, Aug. Ramanauskas, A. 
Gruzdis, P. Kruvelis, plovėjai 
ir kaimo jaunimas, A. Kruvelytė, 
N. Ramanauskaitė, B. Strimai
tis, V. Kronkaitis ir J. Kronkai- 
tis. Akordijonistas T. Vaitužis. 
Visi savo vaidmenis šauniai ir 
tinkamai atliko. Publika tiek bu
vo sužavėta ir taip atydžiai sekė 
vaidinimą, kad svetainėje vieš
patavo rimta tyla. Tik kai buvo 
juokingas momentas, pasigirsda
vo skanus juokas.. Vaidintojams 
nesigailėta gausių aplodismentų.

Vaidinimą režisavo mūsų sce
nos pažiba Stasė Paulionienė, 
kuri pati vaidino gana ilgą čigo
nės ir svočios vaidmenį. Suflio- 
rius buvo V. Paulionis.

Šį veikalą pagražino taip pat 
naujos scenos dekoracijos, ku
rias nupiešė mūsų darbštus me
nininkas tremtinis Bronius Zem- 
bliauskas. Taip pat daug prie 
dekoracijų padarymo prisidėjo 
A. Gruzdis, V. Paulionis, J. Šil
kas, J. Gruodis ir kiti tremtiniai, 
kurių pavardžių neteko sužinoti, 
bet visi užsitarnauja padėkos žo
džio. Prie šio veikalo pasisekimo 
daug prisidėjo piešėja Elena Ra
manauskienė, kuri nugrimavo 
visus vaidintojus.

Veikalo pamatyti atsilankė 
mūsų vikaras kun. A. Zdanavi
čius, kuris vakaro vedėjos buvo 
pakviestas pasakyti kalbą. Kaip 
visuomet, taip ir šį kartą vika
ras pasigėrėjo lietuvišku veiki
mu, kviesdamas visus ir toliau 
pasidarbuoti. Nors kleb. kun. A. 
E. Gradeckas po sunkaus dviejų 
savaičių darbo negalėjo atsilan
kyti, bet daug prisidėjo prie šio 
veikalo išgarsinimo, už ką są- 
jungietės yra jam ir vikarui dė
kingos. Taip pat sąjungietė nuo
širdžiai dėkoja visoms ir visiems 
vaidintojam ir vaidintojoms, ir 
visiems, kurie prisidėjo prie šio 
vakaro pasisekimo bei visiems į 
šį vaidinimą atsilankiusiems.

Įvyks svarbūs Susirinkimai
Gruodžio 7 d., ketvirtadienį, 

parapijos mažojoj svetainėj į- 
vyks svarbus Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus metinis susi
rinkimas, taipgi ir BALFo sky
riaus. Visi draugijų atstovai bei 
atstovės ir kiti geros valios lie
tuviai ir BALFo nariai bei na
rės kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

M.

Waterbury, Conn.
Ruošiamas įspūdingas koncertas

Ryšium su Šv. Metais Šv. Juo
zapo parap. choras, vad. komp. 
A. J. Aleksio, rengia įspūdingą 
religinės muzikos koncertą, ku
ris įvyks Šv. Juozapo parap. baž
nyčioje gruodžio 10 d. 7 vai. 
vakare.

Programą išpildys vargonų 
virtuozas Kauno konservatorijos 
profesorius Jonas Žukas, Vil
niaus operos solistas St. Liepas 
ir vietos bažnytinis choras bei 
jo solistai ir solistės. Panašaus 
masto koncerto čia nebuvo per 
25 metus, todėl lietuvių visuo
menės tarpe juo didelis susido
mėjimas.

Visas pelnas skiriamas para
pijos ir bažnyčios reikalams.

Lyra

ATEITININKŲ METINE 
ŠVENTE

Waterburio ateitininkai gruo
džio 10 d. rengia savo metinę 
šventę. 11 vai. kuopos nariai or
ganizuotai dalyvaus pamaldose, 
o po pamaldų įvyks iškilmingas 
posėdis ir vėliau bendros vaišės. 
Laukiama nemažai svečių ir iš 
kaimyninių kuopų. t

Cleveland, Ohio
NAUJIENOS

— Ligi šiol negalint susikal
bėti su jos vyresnybe, kad šv. 
Jurgio parap. mokykloje lietu
vių vaikams būtų dėstoma lie
tuvių kalba, kai kurie tėvai 
kreipėsi į Public shools teirau
damiesi, ar ten, susidarius dides
niam lietuvių vaikų skaičiui, 
nebūtų galima mokyti lietuvių 
kalbos. Gautas teigiamas atsa
kymas, reikalaujant, kad būtų 
nemažiau kaip 15 mokinių.

— šiuo metu vykdomas Balfo 
piniginis vajus aukų lapais.

— Gruodžio 10 d. ALTAS 
rengia Literatūros vakarą, ku
riame dalyvaus Bernardas. Braz
džionis, A. Gustaitis ir Henr. Ka
činskas. - . - - ■

— Tremtinių Draugijos numa
tytas geradariams (sponseriams 
ir globėjams) padėkos vakaras 
įvyks 1951 m. sausio mėn. 14 d.

— “Čiurlionies” dešimtmečio 
paminėjimas dėl siaučiusių snie
go audrų nukeltas į gruodžio 30 
dieną.

— Pilnutėlė Lietuvių salė Cle- 
velande atšventė Lietuvos ka
riuomenės šventę. Kalbėjo trem
tinių draugijos pirm. J. Daugėla 
ir gen. K. Tallat-Kelpša. Gen. 
Tallat-Kelpša savo pranešime 
apžvelgė lietuvių kovas ir pabrė
žė, jog kova dėl Lietuvos dar 
nebaigta ir ji šiuo metu tęsiama 
.visur, kur tik esama lietuviškų 
širdžių.

Po kalbų buvo suvaidinta St. 
Lauciaus drama "Signalas”, ku
rią režisavo buv. karių teatro 
dir. pulk. V. Braziulis.

ROCHESTER, N. Y.

Lietuvos kariuomenės 
minėjimas

Lapkričio mėn. 26 dieną Ro- 
chesterio lietuviai pakilia dvasia 
minėjo tradicinę Lietuvos ka
riuomenės šventę, kurioj buvo 
pagerbti žuvę savanoriai, parti
zanai ir Sibiro taigų kankiniai.

Iš vakaro Rochesterio radio
fone trumpai buvo paminėta ši 
šventė, padainuojant kelias lie
tuviškas dainas ir pagerbti žuvę 
kariai ir partizanai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir laisvės.

Lapkričio 26 d. 11 vai. Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje iš
kilmingos mišios buvo aukoja
mos už visus žuvusius Lietuvos 
karius bei dabar kenčiančią Lie
tuvą. Šv. Mišių metu giedojo pa
rapijos choras ir solistė Armo- 
nienė. Po pamaldų sugiedotas 
tautos himnas.

7. vai. vakare parapijos salėje, 
gausiai dalyvaujant lietuvių vi
suomenei, įvyko minėjimas, ku
rį pradėjo lietuvių karių sąjun
gos “Ramovė” skyriaus vicepir
mininkas Ciemenis, pakviesda
mas paskaitą skaityti pulk. Pra
ną Saladžių. Pulk. Pranas Sala- 
džius, aktyvus dalyvis Nepriklau
somybės kovų, apie valandą tru
kusioj paskaitoje prisiminė, prieš 
32 metus Lietuvos kūrimosi sun
kiąsias valandas, savanorių ko
vas ir kariuomenės vaidmenį dėl 
Lietuvos geresnio rytojaus. Po 
paskaitos lietuvių parapijinės 
mokyklo mokiniai: Kristina 
Stankaitytė, Rhuta Vaičius, Kl. 
Ruzgytė, Aldona Balčiūnaitė, 
Violeta Mackevičiūtė ir Jonas 
Jankus padeklamavo šventei pri
taikintus eilėraščius, kupinus tė
vynės meilės ir ilgesio, o Virgi- 
lius Jankus akordeonu pagrojo 
kelis lietuviškus maršus. Armo- 
no vedamas vyrų choras padai
navo kelias buv: Lietuvos ka
riuomenės karių dainuotas dai
nas, kurios praskambėjo pakiliai 
ir darniai.

Minėjimui baigiantis pulk. Sa- 
ladžius, Rochesterio lietuvių ka-

rių s-gos “Ramovė” skyriaus 
pirm., įteikdamas per kleb. kun. 
Joną Bakšį, didelį ryšulį knygų, 
jas prašė perduoti lietuvių pa
rapijinei mokyklai. Šiuo žygiu 
romuviečiai norį duoti pavyzdį 
kovai dėl lietuviško žodžio. Mi
nėjimas baigtas tautos himnu.

— * —

— Pavykęs bazaras. Lapkri
čio m. 18 ir 23 d. d. Šv. Jurgio 
parapijos bazaras praėjo su di
deliu pasisekimu. Daugelis lai
mėjo įvairių dalykų, o nieko ne
laimėję turėjo malonios progos 
kelias valandas praleisti prie pu
tojančio alučio ir tarp savo tau
tiečių. Šv. Jurgio parapijos klb. 
Jonas- Bakšys pareiškė, kad ba
zaras pavyko ir už gautą pelną 
būsią galima daug naudingų da
lykų parapijai atlikti. Jis dėkoja 
didžiulei aukotojų armijai ir pri- 
sidėjusiems savo darbais prie 
bazaro pasisekimo.

— Susižiedavo. Prieš kelias 
dienas žinomų Rochesterio vi
suomenės veikėjų Mocejūnų šei
moje įvyko jų dukrelės Olgos 
Mocejūnaitės sužieduotuvės su 
veter. dr. Alfonsu Stankaičiu. 
Mocejūnai yra pasižymėję lietu
viai patriotai, duosnūs aukotojai 
visuomeniniams lietuviškiems 
reikalams, skaito visą lietuvišką 
spaudą, neseniai atšventę 42 me
tus savo vedybinio gyvenimo. 
Jie yra išauklėję dvi dukras ir 
du sūnus, kurie yra susipratę 
lietuviai. Olga Mocejūnaitė yra 
baigusi Nazareth College, aktyvi 
vyčių ir ateitininkų veikėja. Al
fonsas Stankaitis prieš metus at
vykęs iš tremties, yra aktyvus 
lietuviškų organizacijų dalyvis 
bei visų mielai laukiamas sve
čias.

— Spaudos atstovybė. Nuo 
grudžio mėn. 1 d. Rochesterio 
ateitininkų sąjungos skyrius a- 
tidaro spaudos platinimo atsto
vybę, kuri veiks žemutinėje šv. 
Jurgio parapijos salėje kas penk
tadienį vakarais. Čia bus galima 
užsisakyti visus lietuviškus laik
raščius. Taip pat ir “Ameriką”.

St—

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ 

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. 

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

JOK. J. STUKAS, Dir. 
1264 Wliite St., Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325 

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Jau 9-ti Metai Kai Visi

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

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

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

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) *
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. 5.

Telefonas: E V 4-3049

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
f 161 No. 6th Street
y TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

SURINKO “TAG DAY” RINKLIAVOJ

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Sventsdieniais susitarus

TeL EVergreen ’’-6868
VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Craboriai

'ei. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

tephen Aromiskis
fArmakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

Bridgeport, Conn.
— Lapkričio 26 dieną parapi

jos choro metinis koncertas ir 
vaidinimas praėjo labai gražiai. 
Kadangi iš vakaro aplankė mūsų 
valstiją didi audra, tai ir publi
kos buvo neperdaugiausia, bet 
kurie atsilankė tai buvo paten
kinti. Choras padainavo daug 
gražių dainų ir solo duetų. Prie 
vaidinimo prisidėjo pora gabių 
vaidintojų, tai F. Serbentas ir 
A. Klimaitis, prie darbo prisidė
jo Mikulskis ir O. Lučinskieriė ir 
visi choristai. Chorui ir vaidinto
jams vadovavo A. Stanišauskas. 
Svetainėn atsilankė kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas ir vik. V. Prans- 
kietis.

Dabar choras pradės rengtis 
prie Kalėdų švenčių, kad galėtų 
gražiai pasirodyti su lietuviško
mis giesmėmis.

— Buvo mūsų parapijoje dra
bužių rinkliava nuo karo nuken- 
tėjusiems šelpti. Žmonės atnešė 
gana gražių ir švarių drabužių. 
Rinkliava jau baigėsi ir drabu- 

Ižiai jau pasiųsti centram

Baltimore, Md.
Apsidėjo mokesčiu Tautos 

Fondo reikalams
Baltimorėje apsigyvenusieji 

tremtiniai savo susirinkime gy
vai atsiliepė į VLIKo kvietimą 
paremti laisvės kovą. Nusitarta 
Tautos Fondui mokėti ne ma
žiau kaip $5 metinį mokestį. Visi 
dirbantieji tremtinai moraliai į- 
sipareigojo patys šį mokestį įmo
kėti.

Susirinkimas taip pat pasisa
kė už vienintelės Vokietijoje 
Diepholzo gimnazijos parėmimą 
ir čia pat suaukojo 45 dol. (Viso 
nusistatyta surinkti ne mažiau 
100 dol.). -i

Į Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

j

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

j
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ANGELŲ KARALIENĖS PAR. 
BROOKLYNE POSTAS:

(Tęsinys)
Agnes Vasauskas — 4.75; Adele 
Garben — 4.41; Pranas Dulkė
— 4.21; Jonas Butkus — 4.00; 
Julija Pažereckas — 3.85; Ši- 
mansko krautuvė — 3.72; Ko
tryna Novickienė — 3.70; Vik
torija įteikė per Sijevičienę — 
3.50; Antanas Sakaitis — 3.41; 
Marijona Strogis — 3.33; Regi
na Legeckytė — 3.21; Dr. Bro
nius Svogūnėlis — 2.86; Vyt. 
Kydolis — 2.54; Ričardas Kan- 
trimas — 2.51; Algis Grigaitis
— 2.43; Mary Branau — 2.40; 
Ona Petrulionienė — 2.30; Švel- 
nys — 2.28; fonas Cuprinskas
— 2.10; Saulius Remeza — 1.83; 
George Pajunde — 1.80; švelny- 
tė — 1.76; Rimg. Remeza—1.46; 
Romualdas Kezys — 1.44; Ga
lina Macelytė — 1.40; Anthony 
Appel — 1.35; Albina Dičmonai- 
tė — 1.34; Vytautas Žumbakis
— 1.33; Juozas Milius — 1.30; 

Aldona Dubauskaitė — 1.18; 
Švelnienė — 1.09; Jonas Remeza
— 1.05; Vytautas Kulpavičius— 
1.05; Emilija Vilutis — 1.01;
Stasė Kerpytė — 1.00; Kazė Re- 
mezienė — 0.84; Giedrė Terci- 
jonaitė — 0.76;

Įteiktos atskiros aukos: Gar- 
banauskas — $10.00; J. J. Hart, 
Inc. — 10.00j James H. Mason’s 
Sons — 10.00; Miklasevičienė — 
10.00; Jonas Civinskas — 5.00; 
Miklaševičių šeima — 5.00; B. 
Wyden — 5.00; Rutkauskienė
— 4.00; Kotryna Novickienė — 
2.87.

Angelų Karalienės Parapijos 
postas viso surinko $984.50. Pos
to vedėju buvo kun. Vytautas 
Pikturna.

— 32.77; Jonas Kondratavičius
— 31.70; Zuzana Gudaitienė — 
31.35; Jane Gerdvilienė — 30.52; 
Viktorija Slikas — 28.31;. Bal
trušaitis —27.98; Veronika Nor
vaišas—27.98; Stasys Peškys — 
26.01; V. Maželis — 25.03; Vikt. 
Janušonis — 25.00; Mary Lakš- 
tutienė — 24.50; Marija Virbic- 
kienė — 24.12; Juzė Obelienė — 
22.18; Jadvyga Grigaitienė — 
20.20; Paulyna Pakalniškis —
— 20.00; Antanina Mockeliūnas
— 19.95; Pranas Mačiulis — 
17.71; Antanas Benderius — 
17.30; Jonas Atkočaitis — 17.25; 
Elzbieta Jermalienė — 17.05; 
Mary Kaukaras — 17.05; Diana 
Mockeliūnas — 16.79; Emilija 
Galčius — 16.01; Elzbieta Ka- 
šėtienė — 15.14; Aušrelė Ben- 
doriūtė — 14.78; Jūra Bendo- 
riūtė —- 14.76; Julia Černauskas
— 14.72; Nijolė Grudzinskaitė
— 14.59; Pranciška Plaktonienė
— 14.48; Adelė Bobinas—14.37; 
Veronika Gaigal — 14.05; An
toinette Rinkinis — 13.88; Ge
novaitė Kvietkus — 13.64; Mo-

(Bus daugiau)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
' Ijaisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
' Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

i,---------- .------------------------------------□

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

- Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

□----------------------------------------——S

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BROOKLYNE POSTAS

Lucija Guodelis — $51.84; 
Aniceta Gribauskienė — 43.95; 
Petronėlė Vismantas — 36.35; 
Apreiškimo parapija (prie durų) 
— 35.35; Mary Ruzinskas — 
33.56; Magdalena Cisliauskiūtė

t STagg 8-1454 *!

t F. GRAŽYS ir SŪNUS - 
f KONTRAKTORIAI I 
+ Atlieka mariniu namų sienų U- J! 
Ž lygintina, piasteriavlma, šaHgat- ;
J vių eementavima ir kt. darbu*.. !!
| MsMAUjfcB st,
T BROOKLYN «, N. T.
T ■ i >
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Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
„ GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE*
Spausdinami įvairūs

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

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.



AMERIKA Gruodžio 8, 1950
.. AM

VIETOS ŽINIOS]
Apreiškimo Parapija Angelų Karalienes

— Gruodžio 1 d. įvyko choro 
valdybos rinkimai. Išrinkti: pir
mininku Petras Evans, vicepirm. 
Petras Lenk, sekretorius Fran
cis Jackett ir kasininkas Aleksas 
šiška. Choras smarkiai ruošiasi 
pagiedoti Kalėdoms naujas mi
šias. * ' ’

— Sekmadienį, gruodžio 3 d., 
Gyvojo Rožančiaus susirinkime 
nutarta dalyvauti “Amerikos” 
bazare. šiame susirinkime daly
vavusios ir kitų draugijų valdy
bos nutarė vieningai dirbti "A- 
merikos” bazare atstovandamos 
Apreiškimo parapiją.

— Parapijos bazaras baigėsi. 
Nors bazaro dienomis pasitaikė 
lietūs ir audros, bet gerųjų para
pijiečių dėka gauta nemaža pel
no. Bazaro pasisekimui daug pa
sidarbavo visos prie parapijos 
esančios draugijos.

— Sekmadienį, gruodžio 3 d. 
Matas ir Elena Milukai pakrikš
tijo sūnų vardu Matas-Vytalius.

Albinas ir Rūta Strazdai pa
krikštijo sūnų Vardu Albertas- 
Vytas. - .

— šeštadienį, gruodžio 2 d., 
Jonas ir Ieva Kondratavičiai 
šventė 50 m. vedybinio' gyveni
mo sukaktuves — auksines ves
tuves. 11 vai. įvyko specialios 
pamaldos ir šv. Mišios jų inten
cija. Abu Kondratavičiai yra ne
seniai atvykę iš tremties. Jonas 
Kondratavičius visą savo amžių 
dirbęs prie geležinkelių, Šių gra
žių sukaktuvių proga linkime 
tolimesnės Dievo palaimos.

ir

Bendra Komunija
Šv. Vardo draugijos bendra 

Komunija bus sekmadienį, gruo
džio 10 dieną, 8 vai. Mišių metu 
Po Mišių parapijos salėje bus 
draugijos pusryčiai. Po pusry
čių. šv. Vardo draugijos metinis 
susirinkimas, kuriame bus reh- 
kama draugijos valdyba.

Prašomi visi draugijos nariai 
dalyvauti bendre jo Komunijoje, 
pusryčiuose ir susirinkime, kad 
būtų galima -išrinkti ateinan
tiems metams tinkamą' valdybą.

DARBININKŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Svarbus Lietuvių Katalikų 
Darbininkų Klubo susirinkimas 
įvyks gruodžio 8 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakaro “Amerikos” pa
talpose 417 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Darbų tvarkoj numatyta 
ir paskaita.

Valdyba

LRKSA SUSIRINKIMAS
L R K Susivienijimo Ameriko

je 135 kuopos metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 10 d., sek
madienį, tuoj po sumos Apreiš
kimo parapijos salėje. Bus ren
kama kuopos valdyba, atstovai 
į New Yorko katalikų seimelį 
ir aptarti kiti svarbūs reikalai, 
tad visi nariai prašomi susirin
kime dalyvauti.

Parapija
— Sekmadieni, 10 gruodžio, 

Moterų Sąjungos New Yorko ir 
New Jersey apskritis turi savo 
narių seimelį.

1 valandą Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioje bus ben
dros pamaldos, o 2 vai. po pietų 
parapijos salėje įvyksta pats sei
melis.

Po posėdžio bus bendra vaka
rienė.

—Praėjusį šeštadienį buvo 
Alekso Vaičiūno ir Julijos La- 
kačauskaitės gražios jungtuvės.

— Pas kunigą Piktumą apsi
lankė lenkas kun. Franciszek 
Korzonek, kuris drauge su kun. 
Pikturna buvo toje pačioje Da
chau koncentracijos stovykloje 
ir abu dirbo toje pačioje darbo 
grupėje.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
SUSIRINKIMAS

Angelų Karalienės parapijos 
draugijų valdybų susirinkimas 
įvyks gruodžio 11 d., pirmadienį, 
parapijos salėje po vakarinių pa
maldų.

Vist} draugijų valdybos pra
šomos dalyvauti.

SIUVĖJŲ DĖMESIUI
Lapkričio 29 dieną A. C. W 

of A. Unijos Lietuvių Siuvėjų 
54 skyriaus nepaprastam susi
rinkime į Skyriaus Valdybos rin
kimus yra išstatyti šie kandida
tai: pirmininko pareigoms — 
Zaveckas, Vincas ir Amabrozai- 
tis, Juozas; finansų sekretoriaus- 
iždininko pareigoms — Žukaus
kas, Vitalis ir Montvila, Petras; 
Trade Ex. Board atstovo parei
goms — Šukys, Albertas-Teodo- 
ras ir Nazveckas, Mikas; į Trade 
Board atstovus — Kyrius. Povi
las, Michelsonas, Vincas^ žerolis, 
Jurgis ir Vaitukaitis, Pranas; į 
Pildomąją Tarybą kandidatai 
— čerka, Kazys, Bikulčius, Jo
nas, Kivyta, Juozas ir Urbonas, 
Juozas.

Sekančiam terminui, kaip ne
turintieji, sau oponentų, ir toliau 
pasilieka eiti savo pareigas: Pil
domosios Tarybos sekretorium- 
Ubarevičius, Vytautas, Board of 
Director — Bubnys, Antanas ir 
Joint Board atstovais — Jackus, 
Stasys ir Petersonas, Juozas.

Valdybos rinkimai įvyks slap
tu balsavimu ir tik viena diena, 
š. m. gruodžio 13 d. Unijos na
muose, 11-27 Arion PL, B’klyn, 
N. Y. Rinkimų salė bus atidara 
nuo 4 vai. po pietų.

Skyriaus nariai yra raginami 
eiti balsuoti ir kartu primenama, 
kad su savim reikia turėti social 
security ir unijos korteles.

Lietuvių Siuvėjų 54-to 
Skyriaus Sekretorius

A. Zapkus, gyvenantis New 
Yorke ar apylinkėje, prašomas 
atsišaukti: J. Verba, 1808 So. 
May St., Chicago 8, Hl.

K .. .............. ..... --- . į
MSSALDAINIŲ PALOVIUS

495 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
pilnai pasiruošęs Kalėdų šventėms

J ČIA GAUNAMI:
ar Kalėdiniai*eglutės papuošalai —importuoti iš Europos, viso- 
» kių pavyzdžių ir gražiausių spalvų.

Rašomosios plunksnos Parker.
Kalėdiniai .eglutės papuošalai — importuoti iš Europos, viso- S 
kių pavyzdžių ir, gražiausių spalvų. J
Kalėdiniams sveikinimams atvirutės — angliškos ir lietuviš- J 
kps, geriausių menininkų pagamintos.
Saldainiai — specialiai Kalėdoms pagaminti, geriausių išdir- 
bysčių.
Kalėdų dovanoms dėžutės.

_ Vaikams žaislai.
S Šioje krautuvėje galima gauti visokių tinkamiausių do
ll vanų suaugusiems’ ir jaunimui.
S Trisdešimtieji mętai šioje krautuvėje, tad turim pakan-
* karnai patyrimo parinkti irf pagaminti šventėms dovanas.
| ONA JUOZASIR SCNUS GINKAI

Tel. EV.4-9293

S

Sjjp ojr tas
Garbingas pralaimėjimas

120 minučių įtemptos kovos, 
120 minučių kvapą užimančių 
grumtynių pergyveno daugiau 
kaip 800 žiūrovų Metropolitan 
Ovai stadione pereitą sekmadie
nį (XII. 3), kai Lietuvių F. K. 
savo atkaklumu stengėsi par
klupdyti savo priešininką Ger
man—American S. C. Sakau 
“120 minučių” todėl, .kad atkak
lus ir permainingas žaidimas tę
sėsi nuo rungtynių pradžios iki 
pabaigos. Vokiečių “Stand—Zei- 
tung und Herold”, prišininką re- 
miąs laikraštis, tarp kitų malo
nių žodžių, apie mūsų vfyrus štai 
kaip atsiliepia: “Lietuviai buvo 
iš tikrųjų pranašautoji “mistiš
koji komanda”. Jie žaidė labai 
greitą, labai garbingą ir gerą 
žaidimą, ir kovojo iki paskuti
nės sekundės. Jie savo technika 
nėra priaugę iki DAFB — Vyr. 
lygos — lentelės pirmaujančio 
lygio, bet jie laikėsi vis dėl to 
puikiai nustebindami daugiau, 
kaip 800 žiūrovų. Jie išbėgo šva
riuose geltonuose megztinukuo
se, žaliomis apykaklėmis ir ran
kogaliais ir žaliomis kelnaitėmis, 
vidury aikštės sušuko savo spor
tišką šūkį (Sveiks! Valio! A. V.) 
ir elgėsi taip pat kaip, puikūs 
sportininkai.”

Lietuviai išbėgo tokiame sąs
tate: Bagdonas; Mileris, Simo
navičius; Modzeliauskas, Saldai- 
tis, Jokūbaitis; Sabaliauskas, 
Steponavičius, Adomavičius, Ka- 
lašinskas, Gražys ir atsarginiai 
Kligys II ir Meilus.

Priešininkas pasirodė savo sti
priausios sudėties: Scott; Dunn, 
Flaherty; Ed. Souza, A. Hritz, 
John Souza, St. Hritz. (Abu 
Souza atstovavo J. A. V. Pasau
lio futbolo pirmenybėse).

Jau ketvirtoj įtempto žaidimo 
minutėj Lietuviai veda 1:0. Įvar
tį įsimuša sau priešininko centro 
saugas. G—Hungarians pradeda 
spausti Bagdono vartus ir 8 min. 
A. Hritz kerta sunkiai laikomą 
1:1. Įtempimas dar padidėja. 
Aiškiai matomas abiejų pusių 
karščiavimasis. Lietuviams ten
ka sunkiai gintis, nes priešinin
kas atrado silpną vietą — Simo- 
navičių ir jo padedami jau 27 
min. Vengrai veda 2:1. Spaudi
mas į Lietuvių vartus nė kiek 
nesumažėja, be atsikvėpimo Jo
kūbaitis kitų gynikų padedamas 
likviduoja priešininko vykusias 
kombinacijas ir štai 43 min. lie
tuvių puolimas, staigiu puolimu 
atsiduria priešininko baudos aik
štės ribose. Sabaliauskas kelia 
gražų flanką į kairę vartų pusę, 
Gražys praskrenda pro kamuolį, 
bet priešininko gynikas, nesiti
kėjęs gauti kamuolio, nukreipia 
jį į savo vartus. Taigi Vengrai 
mušė 4 įvarčius, o rezultatas 2:2. 
Taip baigiamas pirmasis kėlinys.

Ir pertraukos metu dar niekas 
negali pasakyti, kas laimės.

Antrojo kėlinio pradžioje Ma- 
dziliauskas pakeičiamas Meilum. 
Antrojo kėlinio pradžia rodo žy
mią Lietuvių persvarą, žaidimas 
vyksta priešininko aikštės pusė
je. Tačiau ir čia vėl nesėkmė. 
Komm, apvedęs Simonavičių, 
šauna Bagdonui į rankas, bet jis 
kamuolį paleidžia ir tas pats 
priešininko dešinysis puolikas 
fiksuoja 2:3 Vengrų naudai (72 
min.). Susijaudinimas žiūrovų 
veiduose ir gausesni skatinantie
ji šauksmai girdimi iš tribūnos. 
Lietuviai susikaupia ir pradeda 
puikų puolimą, kurį sėkmingai 
užbaigia įvarčiu Kalašinskas, tai
gi vėl lygiomis 3:3. Toks rezul
tatas išsilaiko iki rungtynių 
(normalaus laiko) pabaigos.

Pagal N AC (taurės) taisyk
les, pasibaigus rungtynėms ly
giosiomis, daromas pratęsimas 
— 2 kėliniai po 15 min. Jau bu
vo gerokai sutemus, kai prasidė
jo pratęsimas. Priešininkas ma
tydamas sunkias laimėjimo ga
limybes pradėjo gana žiaurų žai
dimą. Padėtis dar labiau įsitem
pė, abi pusės žūt būt stengėsi 
pasiekti lemiamo įvarčio ir tai 
pasisekė Vengrams, kurie iš su
sigrūdimo 99 min. garantavo 
sau pergalę 4:30, ir tuo pačiu 
išstūmė Lietuvių F. K. iš J. A. V. 
mėgėjų taurės turnyro.

šia proga tenka pabrėžti ypa
tingai sąžiningą ir darnų Jokū
baičio (kaip saugo) ir Kalašins- 
ko žaidimą. Atrodo daug bėdos 
Lietuviams šiose rungtynėse pri
darė Simonavičius. Stipresnio 
gyniko buvimas šioje pozicijoje 
būtų apsaugojęs lietuvius nuo 
pralaimėjimo. Didelis stabdis 
žaidime buvo taip pat ir dešiny
sis kraštas.

— * —
ŠIĄ SAVAITŲ:

Futbolas: — XII. 10 d.
Lietuvių F. K. žaidžia savo 

aikštėje, Arctic Ovai (Johnson1 
Avė.) A klasės pirmenybių rung- Į 
tynęs 2:30 vai. p. p. Priešininku 
bus Helenic S. C. — stipriausias 
A klasės Lietuvių varžovas. Pir
mojo rato rungtynes Lietuviai 
sužaidė lygiomis (3:3).

Krepšinis: XII. 16. d.
Lietuvių Atletų Klubo n 

netas žaidžia Church League 
pirmenybių rungtynes prieš Ir
ving Square Presb. Rungtynių 
pradžia 9:45 vai. vak. YMCA 
salėje, prie Broadway, B’klyne.

vie-

šachmatai: XII. 10 d.
14 vai. Lietuvių Atletų Klubo 

šachmatų sekcija organizuoja 
New Yorko ir apylinkių šach
matų žaibo turnyrą, Turnyras 
įvyks L. A. K. patalpose, 168 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

FUTBOLO RUNGTYNES
A klasės čempionato rungty

nės tarp lietuvių ir stiprios grai
kų Hellenic komandos įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 2:30 
vai. po pietų lietuvių aikštėje 
Arctic Ovai, 490 Johnson Avė. 
Laimėjusioji komanda bus 
kelta į aukštąją lygą.

B komandos rungtynės 
prieš Eintracht 12:45 vai. 
pietų. .>

Visi futbolininkai renkasi aik
štėje. r

pa-

bus
po

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, t. y. 10 gruo
džio, 5 vai. vakare, Angelų Ka
ralienės parapijos salėje (Roe
bling ir So. 4th gatvių kampas) 
įvyksta New Yorko lietuvių 
tremtinių draugijos susirinki- 
rųas.

Bus svarstoma visa eilė svar
bių klausimų. Visi tremtiniai 
kviečiami dalyvauti.

VYČIAI RUOŠIA ŠOKIUS
Lietuvos Vyčių 41 kuopa gruo

džio 25 d. Apreiškimo parap. 
salėje rengia linksmus kalėdinius 
šokius. Šokiams gros žinomasis 
J. Thomas orkestras. Į juos taip 
pat atsilankys Santa Claus ir bus 
kitų malonių staigmenų.

Išnuomojamas 5-kių kamba
rių apšildomas, su šiltu vandeniu 
ir daržu butas.

Lietuvių šeimai pirmenybė.
Tel.'D. A. 6-0259 

Maspeth, N. Y.

bus

Šių metu 44Amerikos”

BAZAR A
— įvyks —
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Pranas Milas, 
“Amerikos” bičiulis, Katalikų 
Centro šėrininkas ir visuome
nės veikėjas.

ĮSIGIJO SAVO BIZNI
Praeitą savaitę Pranas Milas 

ir Jonas Rimša įsigijo savo biznį 
— Cooper: Bar and Grill, 101 
Cooper St. (kampas Evergreen 
Ave.), Brooklyn, N. Y.
.. Pranas Milas, veiklus visuo
menininkas, daug dirbąs ir vei
kiąs lietuviškose organizacijose. 
Daugiausiai dirbęs A. C. W. of 
A. unijoje, kur teko eiti įvairias 
atsakingas pareigas valdyboje, 
taip pat kovoti už lietuvių reika
lus.

Naujame biznyje linkėtina ge
riausio pasisekimo. Atrodo, iš 
abiejų savininkų populiarumo 
kaimynų ir visuomenės tarpe, 
jiems bus lengvai pasiekimas.

J. D.

D-ro ofisui reikalinga lietu
viškai ir angliškai kalbanti gai
lestingoji sesuo.

Darbo laikas nuo 5:30 po pie
tų iki 9:30 vakaro, keturios die
nos savaitėje.

Pageidaujamas amžiūs 20-30 
metų.

259 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. E. V. 4-0190

BROLIŲ MOTUZŲ — BELECKŲ 

SPALVUOTOS FILMOS 
rodomos:

-• Sekmadienį, gniodžio-Dec. 10 d., 1950
5:30 vai. po pietų — Laisvės Salėje, Elizabeth, N. J.

Šeštadienį, sausio-Jan. 6 d., 1950
7 vai. vakare, Klaščiaus Salėje, Maspeth, N. Y.

SPALVUOTOS LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS

16 atviručių su vokais $2.20 vertės tik už 1.00
Gražiausi religiniai, tautiniai ir gamtos vaizdeliai, žy

miausių Lietuvos ir Amerikos menininkų piešti.
Krautuvininkams ir pavieniams asmenims urmu perkant 

didelė nuolaida.
Siųskit-užsakymus

■ Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

. \ Tel. E. V. 4-9293

KALĖDOMS BESIARTINANT
Ruošdami artimiesiems kalė

dines dovanas atsiminkit, kad 
geriausia dovana — lietuviška 
knyga. Dovanodami knygą, Jūs 
kartu remiate ir bendrą visų 
kultūrinį reikalą — liet, knygų 
leidimą. Lietuvių Spaudos Cen
tre Amerikoje “Gabijoje” (340 
Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.) 
rasite visas laisvame pasaulyje 
išleidžiamas liet, knygas. Para
šykite atviruką su adresu, ir 
gausite nemokamai naujausią 
knygų katalogą. “Gabijoje” di-I 
delis pasirinkimas lietuviškų gin
tarų, liaudies meno drožinių, o-, 
dos dirbinių, liet, plokštelių j

PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacijos).

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
barių, atskiras, arti parko, atskirai 
apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesių kam
barių, geram stovy — $12,500.

Ridgewood — 8 šeimoms po 5 švie
sius kambarius, mūrinis, geros įplau
kos, arti parko — $14.500.

3 šeimoms mūrinis, šviesūs kamba
riai — $10,500.

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

East New York — 2 šeimoms, 11 
kambarių, geram stovy -— $6.300.

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

J. VASTCNAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. 

Tel. GLenmore 5-7285

M)®)®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^

I Stephen Bredes Jr. | 
ADVOKATAS.

| 197 Havemeyer Street £ 
® Brooklyn 11, N. Y. ® 
| Tel. EVergreen 7-9394 ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«®®®S

HY 7-4554 - 4555

Artimuosius sveikinkit lietu
viškais atvirukais. “Gabija" iš
leido dail. P. Osmolskio pieštus 
spalvotus tautiniais ir religiniais 
motyvais kalėdinių sveikinimų 
atvirukus. Siųskite SI.00 ir gau
site 15 gražių atviruku su vokais.

Skelbinuti

Išnuomojamas kambarys su 
baldais 'vienam asmeniui.

Mrs. Protas
6507 Hull Ave., 
Maspeth, N. Y.

(50)

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI

Jamaica — a. Didelėje prekybinėje 
(biznio) gatvėj 2 namai, vienas iš jo 
kampinis. Du lotai. 16 kambarių. Flo
ras tuščias. Stymas. Nėra lislo. Turi 
būti parduoti už žemiausių kainų. 
Priežastis — senatvė ir liga.

b. Mūrinis dviem šeimom namas, 
tuščias floras. 14 kambariu, uždaryti 
porčiai. aliejum apšildomas, garažai. 
Lotas 40x100.

Maspeth — Mūrinis namas. 11 kam
barių. dviem šeimom, tuščias floras. 
Atskirai statytas. Gyvenama vieta ir 
beismente. Aliejum apšildomas. Dviem 
karam garažas. Kaina $15.000.

Mes turime visokiu namų visose 
miesto dalyse, taipgi ir naujų, ir pri
imam pardavimus.

361 Union Ave., Brooklyn, N
REpublic 9-1506

EVergreen 7-1423
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Electro Motoru 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.

| ILARDI CO
| 895 Broadway,

. sBrooklyn 6, N. 1.1
'iPIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiai 

išmokėjimui
į Siūlo Geriausių Firmų
> REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE

> • WESTINGHOUSE • PHILCO
TAIPGI . TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ

; RADIO APARATŲ
\ TELEVIZIJOS APARATŲ
: SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
i >cad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
! Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
[ JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausia nuolaidą....
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