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komunistų

— Iš Vašingtono pranešama, 
kelių savaičių laikotarpy prez. 
Trumanas kongresui įteiks nau
ją mokesčių pakėlimo projektą.

— Per Kalėdų šventes įvai
riose susisiekimo ir kitose nelai
mėse JAV žuvo 724 asmens.
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PASAULIS IR MES NAUJO KARO ŠEŠĖLYJE
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“AMERIKOS” RĖMĖJAMS, SKAITYTOJAMS IR BENDRADARBIAMS LINKIME

Laimingų Naujų Metų!
šiandien karo pranašautojai 

periasi iš kailio, bespėliodami, ar 
Tol. Rytuose kilęs gaisras jau 
reiškia trečiojo pasaulinio karo 
pradžią. Iki šiol, SSSR vis dar 
rėbereklamavo savo 1950 pietų 
mados “taiką”, nors jos “taikos 
švyturys” Kinijos komunistų 
Rankose baisia ugnimi siaučia 
Korėjoje, nešdama mirtį JT ka
riams ir baimę visam pasauliui.

žlugimas reikštų rimtą ir betar
pišką pavojų pačiai Amerikai. 
Attlee pastangos ir buvusios pa
tarti JAV kad ir skaudžia kaina 
išsijungti iš Azijos ir, išlošus 
laiko, skubėti rimtai organizuoti 
Europos gynimą. Tik ar jau nesą 
per vėlu?

Lietuvos diplomato žodis
Mūsų lietuviškoji visuomenė 

šiuo neramiu laiku turėjo retą 
progą sužinoti, ką galvoja mūsų 
pačių politikai ir diplomatai — 
asmenys, kuriems Lietuvos, at
statymas net ir trečiojo pasauli
nio karo angoje yra pirmasis ir 
svarbiausias uždavinys. Kas lau
kią mūsų ir mūsų tautos?

Kalbu apie buv. Vykd. Tary
bos pirmininko ministro V. Si
dzikausko kalbą per WWRL (p. 
Ginkaus vedamą lietuvišką radi- 
jd valandą), kurioje šis ilgame
tis nepriklausomos Lietuvos lai
kų diplomatas pasisakė šių dienų 
tarptautinės padėties ir Lietu
vos laisvinimo klausimais. \

Lietuvos klausimas
Toliau šis Lietuvą Tautų Są

jungoje atstovavęs diplomatas, 
kuris sumaniai lietuvių teises 
gynė ir Tarpt. Haagos Tribuno
le Vilniaus ir Klaipėdos bylose, 
tęsdamas kalbėjo, kad JT vargu 
gali mūsų klausimą iš esmės 
spręsti. Jį spręsti turėtų Taikos 
Konferencija, kurios sušaukimas 
esąs daugiau negu problematiš
kas. Vis dėlto, JT turinti teisę 
ir privalanti svarstyti žmogaus 
teisių ir pagrindinių, laisvių pa
žeidimo klausimą Lietuvoje, ly
giai kaip ir Lietuvoje sovietų 
vykdomą genocidą. Gaila, kad 
šie klausimai, o taip pat ir 1940 
m. SSSR agresijos klausimas
prieš Lietuvos valstybę nebuvę 
paliesti- nežiūrint, kad paskiros

sias Lietuvoje deportacijas ir so
vietų praktikuotą mūsų tėvų že
mėje genocidą?” Jis pasakė skai
čių neminėsiąs; juo išgirdę visi 
turėtų parausti.

Savo kalbą ministras V. Sidzi
kauskas užbaigė šiais žodžiais: 
“Geriausiai atliksime savo, kaip 
lietuvių pareigą, jei būsime or
ganizuoti ir drausmingi. Tad 
spieskimės apie ALTą, kiek tai 
liečia mūsų veiklą šiame krašte, 
ir apie VLIKą, kai reikalas eina 
apie Lietuvos valstybės išlaisvi
nimą, ir jiems pakluskime.

Pasibaigus JAV dalinių iš 
Hungnam prietilčip evakuacijai, 
pastarosiomis dieppmis nebuvo 
didesnio masto vę&smų pačia
me fronte. Bet laukiama, kad 
raudonieji vėl pradės puolimą, 
nes apie 150 mylių ilgio fronte 
jie yra sutraukę kpie 446.000 
kareivių. Bendri
pajėgų kiekis Korėjoj, su jų re
zervais Mandžiūrijojj, MacArthu- 
ro štabo žiniomis, siekia 1.350.- 
000 vyrų. Bet JAV*8 armija yra

užėmusi visus praėjimus į pietus 
ir manoma, jog, jei komunistai 
pradės puolimą, jie bus kruvinai 
atremti ir sulaikyti.
. Šiuo metu didesnę veiklą yra 
išvysčiusi tik JAV aviacija, kuri 
stipriais smūgiais naikina priešo 
pajėgų telkinius ir jų aprūpini
mo bazes.

Frontui vadovauja po gen. 
Walker mirties 8 armijos vadu 
paskirtas gen. M. B. Ridgway.

REIKES TRAUKT Į DARBĄ IR 
VYRESNIO AMŽIAUS 

DARBININKUS
Vašingtone Darbo Valdyba 

pareiškė, jog turima prieš akis, 
kad būtinai reikės įtraukti vėl 
į dirbančiųjų eiles daug tūkstan
čių darbininkų. 60 metų ir vy
resni darbininkai, kurie dabar 
iš darbo jau yra pasitraukę, teks 
vėl pašaukti į darbą, norint, kad 
karo pramonė galėtų pradėti 
darbą pilnu tempu. Numatoma, 
kad darbo jėgos ilgainiui vis la
biau truks. Manoma, kad įtrau
kiant į darbą vyresnius kaip 60 
m., darbininkus ir jaunuolius ne
turinčius 20 m. dar galima būtų 
sudaryti 5 milijonus gamybai 
reikalingų darbininkų.

Veto mirtinoji JT nuodėmė

Įžangoje Jhin. V. Sidzikauskas 
pasakė, kad -khip Kalėdos pri
mena žmonijai didįjį taikos ir 
ramybės pažadą geros valios 
žmonėms žemėje, taip lygiai ir 
JT simbolizuojančios pačios žmo-

vo palietosios.
Pasirodo, min. Sidzikauskas 

tęsė, kad lietuviai seniai atspėjo 
tarpt. įvykių raidą ir seniai de
maskavo Kremliaus siekimus -** 
dar ir tais laikais, kada Tehera-

nijos pastahgas šiam didžiajam no ir Jaltos pasitarimu užhūliuo- 
taikos ir ramybės pažadui įkū
nyti. Deja, kaip Tautų Sąjunga, 
faip ir Jungt. Tautos, pasirodo, 
suklupo Tol. Rytuose. Viena iš 
nepasisekimo priežasčių, gal būt, 
ęsanti ta, kad JT gimė su minti
ne nuodėme — su veto teise, pa- 
ęaližuojančia JT darbą. O kada 
kolektyvinė valstybių valdžia bū
na suparaližuojama, kai tarptau
tinė organizacija pasirodo esanti 
bejėgė sudrausti ir nubausti’ a- 
gresorių — žmonija grįžtanti į 
anarchijos stovį, kur lemia tik 
fizinė jėga. Tokiame mirties taš- 
įęe esančios šiandien ir Jungtinės 
Tautos.

Min. Sidzikauskas pasakė, jog 
SSSR ir kom. Kinijos veiksmai 
rodo, kad jos yra pasiryžusios 
savo tamsių tikslų siekti visomis 
priemonėmis — neišskiriant nė 
III pasaul. karo galimybių, nes 
SSSR patiektos taikos sąlygos 
reiškiančios JT kapituliaciją, o 
komunistinės agresijos triumfą.

ti nenorėjo mums tikėti. Dabar
tinės krizės tolimesnis rutulioji
masis esąs mums palankus, nes 
jis gali sudaryti sąlygas Lietu
vos valstybei išlaisvinti. Sudaryti 
sąlygas, ministras pabrėžė, nes 
jos išlaisvinimas turės būti vyk
domas pačios lietuvių tautos jė
gomis ir krauju.

Vilniaus Gedimino pilis snieguotą žiemą

SIŪLO ORGANIZUOTI JAV 
SVETIMŠALIŲ LEGIONĄ
Antikomunistinė “Common 

Cause” organizacija iškėlė su
manymą, kad būtų suorganizuo
tas JAV ’ svetimšalių legionas. 
Jei JAV atitrauktų rankas nuo 
Europos, tai Stalinas tikriausiai 
to nepadarytų, sako organizaci
jos vadovybė, ir šimtai tūkstan
čių ten esančių gerai paruoštų 
karių tikriausiai patektų į jo 
rankas. O juos sutelkus į svetim
šalių legioną, jie būtų JAV labai 
didelė parama.

“Common Cause” atmesdama 
buvusio prez. Hooverio pasiūly
mą, kad JAV atsitrauktų iš Eu
ropos, betgi pritaria jo minčiai, 
kad turi būti apginkluoti japo
nai. Japonų savanoriai turį būti 
taip pat priimami į JAV svetim
šalių legioną.

DALAI—LAMA BĖGA Į 
_ INDIJĄ

Iš Indijos pranešama, kad čia 
kaukiama poros savaičių laiko
tarpy atvykstant Tibeto dalai— 
lamos. Turimomis čia žiniomis, 
16 metų amžiaus Tibeto vyriau
sias dvasinis ir pasaulinis valdo
vas yra pabėgęs, 600 kareivių 
lydimas iš Lhasos, kad nepatek
tų komunistams į rankas, ir sten
giasi pasiekti Indiją.

Europa pavojuje
Tolimųjų Rytų karo pašvaistė 

nudriekusi savo makabrišką še
šėlį ir ant Europos. Jei JAV įsi
veltų į karą su 450 mil. kiniečių, 
kurių užnugaryje yra SSSR ka
rinis potencialas -— Vak. Europa 
būtų komunistų nušiaušta, o jos

• Baltieji Rūmai pranešė, kad 
prez. Trumanas P. Griffis pas
kyrė JAV ambasadorium Ispa
nijai. Ligi gruodžio 1 d. P. Grif
fis buvo JAV ambasadorius Ar
gentinoje.

• JAV vyriausybė pareikala
vo, kad visose vietovėse, kurioms 
karo atveju gresia oriniai puo
limai, būtų imtasi priemonių nuo 
masinio žmonių išžudymo apsi
ginti. Tokiomis “kritiškomis sri
timis” laikoma tirštai apgyventi 
didieji pramonės centrai ir vie
tos, kur yra ypatingai svarbios 
ginklavimo įmonės.

• Mitchel Field, N. Y., avia
cijos bazė paskelbė, jog New 
Yorkas ir rytinio Atlanto kran
to pramonės sritis yra saugoma 
greitų F-94 sprausminių lėktu
vų. Šie lėktuvai gali i kilti ligi 
45.000 pėdų, pasiekia 600 mylių 
greitį per valandą ir jų įgulos 
budi dieną ir naktį.

• Amerikiečiai sustiprina Ber
lyne savo įgulą ir apginkluoja 
Pershing tankais.

• Į Italiją atplaukė JAV lai
vas “Cape Kace”, kuris atvežė 
italų aviacijai lėktuvų ir kitų 
aviacijos reikmenų.

• J. W. Gibson iš Detroito pa
skirtas išvietintų asmenų komi
sijos pirmininku.

• Paryžiuje pradėti pasiruoši
mai apgyvendinti gen. Eisenho- 
weriui ir jo štabui. Pastovi Ei- 
senhowerio štabo būstinė grei
čiausia bus Versaly.

INDOKINIJOJ LAUKIAMA 
KOMUNISTŲ OFENSYVOS

Mao-Tse-Tungas ir Ho-Chi-Minh 
užmezgė diplomatinius santykius

Prancūzai praneša, kad šiau
rės Hanoi didėjantis komunistų 
dalinių aktyvumas rodo, kad jie 
ruošiasi pradėti jau seniai lau
kiamą savo ofensyvą. Prancūzų 
žiniomis, komunistai savo pajė
gas telkia šiaurės rytų Indoki
nijoj jau nuo pabaigos jų rudens

rėmimus. Platesnius veiksmus 
vykdo tik prancūzų aviacija, 
bombarduodama priešo stovy
klas ir tiekimo centrus.

Komunistinė Kinija savo ry
šius su Indokinijos komunistais 
vis plečia Šiomis dienomis Ho- 
Chi-Minh pranešė, kad Peipin- 
gas priėmė “Indokinijos komu
nistinės vyriausybės įgaliotą mi
nister į”, tuo būdu užmegzdamas 
su Ho-Chi-Minh pilnus diploma
tinius santykius.

KOVO MENESĮ PAŠAUKS 
9.650 KARININKŲ

Vašingtone paskelbta, kad 
JAV armija kovo mėnesį pašauks 
į aktyvią tarnybą apie 9.650 ka
pitonų ir leitenantų, tarp kurių 
890 gydytojų ir 850 dentistų.

Nauju šaukimu norima nuo 
Korėjos karo pradžios individua
liniai pašauktų karininkų skai
čių pakelti ligi 27.000. Daug ki
tų buvo pašaukta su Nacionaline 
Gvardija ir atsarginių vienetais.

BRANTINGO SŪNUS LIAUPSINA sovietai karui trūksta
' >' NAFTOS

Vašingtone kai kurie Rusijos 
žinovai yra nuomonės, jog naf
tos atžvilgiu Sovietai yra toje 
pačioje padėtyje, kaip buvo Hit
leris, kai jis pradėjo karą, tikė
damasis, kad jo turimų išteklių 
pakaks ir kad juos papildys užka" 
riavimais.

Tankas dviem mylioms kelio 
sunaudoja galioną benzino. Vie
nai kelionei į Europą B-36 lėk
tuvas sunaudoja daugiau kaip 
vieną tankvagonį benzino ir 10.- 
000 svarų aliejaus, šitokioms 
skysto kuro išlaidoms Vakarai 
yra pasiruošę, bet Sovietai, eks
pertų nuomone, benzino tūri tik 
žaibo karui. Tasai žaibo karas 
galėtų būti prailgintas tik tuo 
atveju, jei Sovietams pavyktų 
užimti Art. Rytų naftos versmes 
ir jie turėtų pakankamai stiprią 
oro apsaugą, kuri leistų tęsti 
naftos gamybą. JAV į metus ga
mina 2.311.000.000 tonų, o visi 
Vakarai kartu 3.075.000.000. 
Sovietai gi tik 324.000.000 tonų 
į metus.

MEKSIKA GINS ALIASKĄ
Meksikos spaudos pranešimu, 

prez. Aleman pareiškė, jog, agre
sinėms pajėgoms puolus Aliaską 
ar kurią kitą Amerikos kontinen
to dalį, Meksika pasiųs savo da
linius jai ginti.

Mūsų pareigos
Baigdamas savo dvylikos mi

nučių kalbą, min. V. Sidzikaus
kas nurodė, kad JAV gyveną lie
tuviai turi remti vyriausybės 
pastangas sudrausti komunistinį 
imperializmą ir stiprinti karinį 
JAV potencialą, nes visa tai pri
artins Lietuvos valstybės išlais
vinimą. Apsnūdimui ir abejin
gumui vietos neturi būti. Deja, 
faktai kalba mūsų nenaudai. 
Ministras klausė: “Kuris mūsų 
tautiečių nuošimtis aktyviai da
lyvauja šiandien lietuvių tautos 
kovoje dėl savo ir kitų laisvės? 
Kūris nuošimtis lanko susirinki
mus, moka įnašus ir duoda au
kas? Kiek tremtinių atsiliepė į 
Lietuvos pasiuntinybės paragini
mą duoti notarinius parodymus 
apie 1941 metais ir vėliau vyku-

KOREJA NEGALI BŪTI UŽ
LEISTA, JEI GRĖSTŲ IR 

KARAS SU KINIJA
sako Trygve Lie

Jungt. Tautų gen. sekretorius 
T. Lie Oslo pareiškė, jog Korėją 
turi būti išlaikyta, nors ir rizi
kuojant karu su komunistine 
Kinija. Jei karas iš tikro kiltų, 
sako T. Lie, atsakomingi bus tie, 
kurie jį provokuoja, gal būt, ti
kėdamiesi juo pasinaudoti. Jis 
esąs dar nenustojęs vilties, kad 
pavyks taikiu būdu Korėjos klau
simą išspręsti, bet kartu ir pa
žymėjo, kad jei Jungt Tautos 
Korėjoj pralaimėtų, tai būtų pra
žudytos viltys ir bet kur kitur 
pasauly agresorius sudrausti.

(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)
Taip jau surėdyta Dievulio, šo (ir jo korespondentas toje 

“svodboje” dalyvavo): “Ar tai
kos interesų vedami rusai laiko 
tokią stiprią “liaudies policiją” 
Rytų Vokietijoje, ginkluotą net 
tokiu policijai keistu ginklu kaip 
šarvuočiai. Sakoma, kad ji turi 
aviacijos bei laivyno dalinių, net 
šarvuotą traukinį. Advokatui 
Brantingui visa tai juk žinioma. 
Į rusų smurto ir jėgos laimėji
mus kitų tautų sąskaiton jis pro 
savo akiniuš žiūri kaip į taikin
gus veiksmus. Tatai reiškia, kad 
jis su didžiausiu liūdesiu žiūri į 
dar vis tebelaisvą Švediją, o Len
kijos ir Pabaltijo tautų (red. pa
braukta) pavergimas ginklo jėga 
yra jam tik rusų taikingos valios 
įrodymas. Nė nemirktelėjęs jis 
aukoja tautų laisvo apsisprendi
mo teisę, dėl kurios jo didysis 
tėvas ligi paskutiniųjų grūmėsi.

Nėra nereikšminga, kad tokių 
laisvei'priešininkiškų ir taip gi
liai antidemokratinių pažiūrų vy
ras tebeatstovauja švedų social
demokratiją”.

“Tas tikrai taip reikšmingas 
Hjalmaro Brantingo palikimas 
turėtų būti geriau saugojamas”, 
rašo laikraštis toliau, “ypač šiais 
laikais, kada pirmojo rango ka
rinė pajėga dar kartą grasina 
tai dar užsilikusiai laisvei, kurią 
ir socialdemokratai nori ginti”.' 
_________ «__ ._________ •

kad šioje žemėje nieko tobulo 
nėra. Net ir priežodis, toji mūsų 
tėvų ilgo stebėjimo ir patyrimo 
išdava, ima ir pakiša sau koją’. 
Sakoma, kad obuolys nekrenta 
toli nuo., obelies. Bet kur tąu! 
Taip gali jis pasileisti į pakalnę 
ir net į kitą “parapiją” nuriedėti.

Kas nežino garbingojo švedų 
socialdemokratų pionieriaus 
Hjalmaro Brantingo nuopelnų. 
Bet ot jp sūnus, advokatas Georg 
Branting, sovietų ambasados ju
riskonsultas arba tas žmogeliš, 
kurs 1940 m. kartu su sovietų 
“činovniku”, prisistatė į Lietu
vos pasiuntinybę Stockholme jos 
“perimti”. Jisai, tasai advoka
tas Brantingas, neseniai buvo pa
kviestas “ant vodkos, ikros; šaš
liko ir arbūzo” ir per Švedų- 
Rusų draugijos 15 metų jubiliejų 
kaip Jerichono dūda ištriūbino: 
Tavoriščiai, kalbos apie geležinę 
uždangą yra nonsensas, tai ka
pitalistų plepalai. Laisvo pasau
lio spauda ir literatūra uždeda 
vargšėms lengvatikėms tautoms 
spalvotus akinius, ir jos nemato, 
kokia puiki yra rusų visuomeni
nė santvarka ir kokie taikingi 
yra bolševikai.

Švedijos vienas iš įtakingiau
sių dienraščių, dešiniųjų organas 
“Oestergoetlands Dagdlad” raJ

SOVIETŲ PAJĖGOS IR JŲ SUGRU
PAVIMAS

Šveicarų žiniomis, Sovietų ge- (ropa ir Balkanai) — 29 divizijos, 
neralinis štabas nustatė taikos iš jų 14 šarvuotų. Joms betarpiš- 
metui rusų armijos dydį 169 di- kai pagalbon gali ateiti dar 27 
vizijų, iš jų 49 šarvuočių. Sovie- i divizijos, stovinčios Leningrado 
tų diviziją sudaro 11.000 vyrų. 
Laivyne yra 325.000 aktyvios 
tarnybos karių. Aviacijoj — 
310.000. Tuo būdu bendras kie
kis siekia 2.494.000. Pagalbiniai 
daliniai sudaro 25% kovos dali
nių. Taigi viso raudonoji armija 
dabar turi 3.100.000 vyrų, švei
carų žiniomis, Sovietų satelitai 
turi tokias pajėgas: Lenkija 23’ 
divizijas, Čekoslovakija — 9, 
Vengrija — 4, Rumunija — 9 
ir Bulgarija 4. Karo metu Sovie
tai gali sudaryti 218 divizijų.

Sovietinių pajėgų paskirsty
mas esąs toks: Europos saugu
mo zona (Vidurio bei Rytų Eu-

—Karaliaučiaus—Vilniaus tri
kampy, ir dar 3 arktinės divi
zijos, esančios Murmansko rajo
ne. Taip pat Europai skirtos 25 
divizijos yra Brest-Litovsk srity 
ir 30 divizijų Kievo—Liublino— 
Kišeniovo—Sevastopolio srity.
Prie šių 111 sovietinių divizijų 
priskaičius 49 satelitų, bendras 

' sovietinių pajėgų kiekis Euro
poje yra 160 divizijų, b) Juodų
jų ir Kaspijos jūrų srity yra 35 
divizijos, iš kurių 10 šarvuotų. 
Jųjįaskirtis — pulti Turkiją ir 
pasiekti Irano bei Irako naftos 
sritis, c) Centrinėj Azijoj 9 divi
zijos, iš jų 2 šarvuotos, d) Si
bire 8 divizijos, kurių 3 šarvuo
tos. Priešais Aliaską yra suda
ryta nauja armija, kurią sudaro 
tik vietos gyventojai ir rusai ko
lonistai, kurie yra pripratę prie 
arktinio klimato.

Šv. Metų atlaidai 1951 metams 
išplečiami visam pasauliui

Popiežius Pijus XII, baigda
mas Romoje Sv. Metus, pasirašė 
bulę, kuria Šv. Metų atlaidai 
tam tikromis sąlygomis 1951 
metams yra išplečiami visam pa
sauliui. Popiežius pareiškė norą, 
kad 1951 metais būtų visam pa
sauly maldos, atgailos’ir taikos 
metai. ; '

Užsieniečių registracijos blankai 
bus gaunami po sausio 1 d.
Imigracijos ir Natūralizacijos 

Valdyba praneša, kad blankai 
1-53, kuriuos turi užpildyti visi 
JAV gyvenantieji užsieniečiai po 
įlaujų Metų bus gaunami paš
tuose. Juos užpildyti užsieniečiai 
privalo sausio 1-10 dienomis. Re
gistruotis privalo visi pastoviai 
JAV gyvenantieji užsieniečiai, 
įskaitant ir buvusius DP. Si re
gistracija įvesta naujuoju kraš
to apsaugos įstatymu.

■1'i t
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Raitus ir Italas Amerika trumpina savo nupžiūrp. Nesunaudotl raitai korės 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui ntpriaiunčlama pašto ženklų.

Kalėdų ir Naujų Metų laiko- riksmu “Pravda” ir “Raudonoji 
tarpis paprastai nepasižymi poli- žvaigždė” puola JAV karius už 
tikos aktyvumu ir stambiais po- tariamai jų vykdomus Korėjoj 
litiniais įvykiais — ir politikai žiaurumus, čia JAV kariartis pri- 
nori Švenčių poilsio. Bet jau tik kišami visi enkavedistų naudo- 
faktas, kad prez. Trumanas tu-! jaįųi žmonių kankinimo būdai— 
rėjo sutrumpinti savo švenčių' akitį tapimas, pylimas verdančiu 
atostogas ir grįžti konferencijai, vandeniu, korimas už rankų bei 
su Achesonu bei Marshalliu, nors kojų Ir t, t. Antras triukšmingai 
jo sekretorius ir pareiškė, jog' daromas JAV kaltinimas — ja

ponų ginklavimas. Esą JAV ga
benančios japonų savanorius ko
voti Incįokinijoje ir taip pat su
darą'japonų dalinius Korėjos ka
rui. Jei prie šio agresyvaus ir 
triukšmingo riksmo pridėsime 
ne tik Sovietų pastangas įgąs
dinti Vakarų Europos tautas, 
ypač vokiečius, kad jie nepradė
tų jokių pasiruošimų nuo komu
nistinės agresijos gintis, bet ir 
faktą, kad belaisviai vokiečiai 
prie Čekoslovakijos sipnps kasa 
Sovietams prieštankinius grio
vus ir kulkosvaidžiams lizdus, 
tai turėsime, jei dar ir nepilną, 
tai jau pakankamai ryškų vaiz
dą, kodėl Vakarai nė Kalėdų 
metu neturėjo ramybės.

nieko naujo ir kritiško neįvyko,’ 
rodo, kad įtempimas nėra nė 
švenčių metu sumažėjęs, šių me
tų Kalėdos pasaulinės krizės bu
vo gerokai apniauktos.

Šis faktas joms davė ypatingą 
atspalvį. Šia proga daugiau, negu 
kada nors, išryškėjo Vakarų pa
saulio taikos troškimas. Popie
žius Pijus XII šv. Metų baigimo 
proga paskelbtoj bulėj nurodo, 
kad ateinantieji metai turi būti 
maldos, atgailos ir taikos metai. 
Ir ne tik Popiežius ragina žmo
nes atgaivinti tikėjimo dvasią, 
kuri viena yra tikras geresnės 
ateities laidas. Prez. Trumanas 
ir Anglijos karalius Jurgis VI 
savo Kalėdų proga pasakytose 
kalbose taip pat prisijungė prie^ 
Popiežiaus pasakytų minčių. 
Krikščionių bažnyčios šių Kalė
dų proga ypatingai buvo pilnos 
besimeldžiančių, kurių dauguma 
meldėsi, kad grįžtų pasauliui pa
stovi ir teisinga taika.

Bet. tuo pačiu metu taikos 
trdkštanti Vakarai, gresiančių 
pavojų akyvaįzdoje, priversti, 
kaip Vak. Vokietijos kancleris 
Adenaueris savo kalėdinėj kal
boj pažymėjo, net ir. kaip mylė
dami taiką, telkti armijas ir ryž
tis ginti tai, kas sudąro jų gy
venimo vertę. Ir to negalima iš
leist iš akių nė Kalėdų metu, 
nes priešas nebešvenčia kartu 
su likusiu pasauliu, bet jų progą 
tyčia panaudoja savo agresyviai 
politikai suintensyvinti.

Kalėdos jam, žinoma, yra pir
miausia proga dar sustiprinti sa
vo akcijai prieš tikėjimą. Norė
dami priversti žmones užmiršti 
Kalėdų tikrąją prasmę, pav. Ry
tų Vokietijoj, komunistai sugal
vojo vietoj Kalėdų padaryti dve
jų metų plano šventę — buvo 
raginama aiškinti, koks tas pla
nas reikšmingas: jo dėka esą ga
lima nusipirkti iš Rusijos gautos 
medžiagos apsiaustui, batus iš 
Čekijos ir žąsį iš Lenkijos. Kitur 
bandyta vietoj Kalėdų švęsti net 
jau praėjusią Stalino 71 metų 
sukaktį.

Greta su priešreligine akcija 
buvo vykdoma ir politinė. Kaip 
tik Kalėdų išvakarėse komunis
tinės Kinijos min. pirm. Chou- 
En-Lai pasakė kalbą, kurioje 
atmetė Jungt. Tautų pasiūlymą 
sustabdyti karo veiksmus ir ieš
kot taikaus klausimo išsprendi
mo. Jis pareikalavo, kad Jungt. 
Tautų pajėgos pasitrauktų iš 
Korėjos, amerikiečiai nebėgintų 
Formozos ir komunistinė Kinija 
būtų priimta į Jungt. Tautas. 
Patys Sovietai dar nieko neatsa
kė į Vakarų notas dėl jų pačių 
pasiūlytos keturių didžiųjų vals
tybių konferencijos. O jei ir at
sakys, greičiausia jų atsakymas 
bus nepalankus, nes Vakarai ne
nori apsiriboti tik Vokietijos 
klausimu, kaip nori Sovietai, o 
siūlo svarstyt visus svarbiuosius 
klausimus, dėl kurių yra labiąu- 
sia nesutariama. Tie svarbiau
sieji šiuo metu klausimai yra 
Vokietiją, kinų interyepcija Ko
rėjoj, Formozos ateitis, atonpnių 
ginklų Kontrolę ir Austrijos tai
kos sutartis. Vietoj atsake į tas 
Vakąrų notas, Sovietai kaip tik 
šiomis dienomis pradėjo nayjus 
Vakarų puolimus, ypač, jų puola
mos JĄV. Pirmiausia su dideliu

GARANTIJŲ 
PRAŠO

British

40 m.

Šie lietuviai tremtiniai Vokie
tijoje, neturėdami giminių Ame
rikoje, prašo gerų lietuvių pa
gelbėti jiems gauti garantijas at
vykti į Ameriką apsigyventi: ’
(1) A. Gružauskas, 43 m. aipž., 

nevedęs. Baigęs mokytojų se
minariją. Adresas:. Dacl^ąu, 
Durgangslager, U/ Š. Zęrje/ 
Germany.

(2) M. Miksas, 42 m. amž., turi 
žmoną ir du vaikus 10-12 m. 
amž. Ūkininkas, moka trakto
rių vairuoti. Adresas: (23) 
Seedorf, Camp bei Zeven, Ger
many, British Zone.

(3) Petras Skablauskas, 34 m. 
amž., ūkininkas iš Joniškio. 
Adresas: Bamberg, Lagarde 
Kaserne, 4204 Lab. Service 
Co., Germany, U. S. Zone.

(4) Sofija Duoba, 47 m. amž., 
dantų gydytoja, bet sutinka ir 
kitokį darbą dirbti. Turi duk
terį Žibutę 11 m. amž. Adre
sas: Sofija Duoba, Munster 
Westf. H. Auslander Lager, 
Schiffahrterdamm, 
Zone, Germany.

(5) Eduardas Kireilis,
amž., žmona 26 m. amž., sū
nus 1 m., abu darbingi. Auto- 
mechanikas. Adresas: (13a) 
Amberg, Leopold Kaserne, 
Bl.D-21, U. S. Zone, Germany.

(6) M. Galejauskas, 39 m. amž., 
batsiuvis, pusiau nevaldo kairę 
koją, bet savo darbą gali dirb
ti. Adresas: (23) Eversburgh 
b. Osnabruck, Voc. Training 
Centre, B1.29, British Zonę, 
Germany.

(7) Paulina Bernotienė, 45 m.
amž., sutinka dirbti bet kokį 
darbą, darbinga. Adresas: 
Grafenaschau b. Murnau, D. 
P. Camp:, U. S. Zone, Germa
ny. ’ i-

(8) Marija Venckienė, 40 m. 
amž., duktė Rūta 12 m., sūnus 
Albertas 10 m., duktė Erika 
8 m. amž., sūnus Romanas 3 
m. amž., darbinga ir gali dirb
ti bet kokį darbą. Adresas: 
(13b) Memmingen - Flieger- 
horst, Block 3, Zimmer 1, U. 
S. Zone, Germany.

(9) Filomena Jacienė, našlė, 42 
m, ąmž., duktė Matilda 15 m., 
sūnus Juozas 3 m. ir duktė 
Ona i m. amž. Adresas: Augs
burg Hochfeld, Lith. D. P. 
Camp, U. S. Zone, Germany.

(10) Stasys Zųbrickas, 32 m. 
amž., siuvėjas, žmona vofcie-

ČEKOSLOVAKIJOS VIENUO
LIAI GABENAMI J SIBIRĄ

i Paįjėgėliaj iš Čekoslovakijos 
liūdną faktą, kad žinpmąsįą dęspotaą, kuris pavergė Lietuvą, dar praneša, kad daugybė šio krašto 
ją tebefcaųkmą. Mūsų tėvų, krąštas tebėra piešiamas; jo gėrybės vienuolių yra išvaryti iš savo na- 
vežaipos į. Rusiją, kad gąįėtų, pasipuošti ip slapiai pavalgyti bolše- mų ir kaip vergai išgabenti į 
vikų biurokratija; jo prąmonė ip ženiės ūkis yra įkinkyti į karine'"—“-- 
Sovietų imperializmo mašiną..

Ir kas už viską baisiausia — nepasiliauja Lietuvos žmonių 
gabenimas į šiaurinės Rusijos sritis ir Sibirą prievartos darbams, 
kur daugelis jų žūna klaikiose skurdo, bado ir teroro sąlygose.

šita pasibaisėtina lietuvių tautos padėtis paliktų mus be jokios 
vilties dėl jos ateities, jeigu tiktai vieniems lietuviams būtų svar
bus jos likimas. . Bet Lietuva nėra vienintelė bolševikų tiranijos 
auka. Ištisą eilę tautų ištiko tokia pat nelaimė; ir jų išgelbėjimas 
yra neatskiriamai susijęs su Lietuvos. Be jų išlaisvinimo negalėtų 
jaustis saugios ir didžiosios Vakarų tautos, kurios dar tebėra 
laisvos.

Jps vis aiškiau mato gresiantį pavojų ir paskutiniu laiku ėmė 
mobilizuoti savo pajėgas kovai prieš plėšikišką Kremjiaus impe
rializmą. Jungtinės Amerikos Valstybės, kurios niekad nepripažino 
Lietuvos ą^eksijos, stovi šito galingo sąjūdžio priešakyje.

Lietuvių tautos pastangos nusikratyti bolševikinės tiranijos 
jungo yra tos pasaulio kovos dalis.

Taigi atėjo laikąs ir mums mobilizuoti savo pajėgas!
Pradėkime tuojąu ir stokime į darbą visi!
Amerikos Lietuvių Taryba savo suvažiavime New York’e 

nutarė pravesti platų aukų rinkimą Lietuvos išlaisvinimo reika- 
ląms. Todėl ALT Vykdomasis komitetas šiuo skelbia

LAISVES MOBILIZACIJOS VAJŲ
Pirmas šio Vajaus tikslas yra 

reikalams

Rusijos darbo, stovyklas. Vieno 
Čekoslovakijos kaimo gyvento
jams pavyko užmegzti ryšius su 
paskutiniu laiku pravežtais vie
nuoliais. Pranešama, kad tai bu
vo apie 300 asmenų, vežamų gy
vuliniais traukiniais, paskirtais 
į Sibirą. Vežamieji stokojo duo
nos ir vandens. Daug buvo ligo
nių, kurie šalo, neturėdami kuo 
apsivilkti.

Išvežtųjų vienuolių namuose 
‘buvo apgyvendintos komunistų 
šeimos arba įsteigtos partijos 
mokyklos. Kiti pabėgėliai pasa
koja, kad kai kuriose Čekoslova- 

j kijos dalyse religinis gyvenimas 
yra visiškai sunaikintas: kunigai 
išblaškyti, bažnyčios uždarytos, 
tikintieji persekiojami, nelei
džiant jiems atlikti religinių pa
reigi). Kalėjime pastaruoju lai
ku mirė Tranavo vyskupas pa- 

'galbininkas Buzelka ir Zelino 
............. .... vienuolyno abatas Vit. Tajovski.surinkti Lietuvos laisvinimo

H00 0 0 0
susiorganizuoti, įtraukiant jtikslas — tvirčiau 

lietuvių draugijų ir paskirų asmenų, sudarant
Antras jo 

darbą daugiau 
savanorių darbuotojų ir nuolatinių aukotojų būrius.

Trečias tikslas — plačiau paskleisti Lietuvos laisvės idėją 
amerikiečių visuomenėje ir spaudoje, gauti valdžios žmonių ir 
įtakingų asmenų paramą Lietuvai.

Pranešdamas apie tai, ALT Vykdomasis Komitetas prašo 
visus ALT skyrius, draugijų sąryšius miestuose ir kitas lietuvių 
organizacijas tuojau pradėti šitam Laisvės Mobilizacijos Vajui 
rupštis.

Nedelsiant susirinkite, pasitarkite ir padarykite planus. Ren
kite prakalbas ir pramogas Lietuvos išlaisvinimo naudai; kvieskite 
į talką, vietinius veikėjus; įgaliokite darbščius ir patikimus aukų 
rinkėjus; informuokite spaudą.

Paraginimai ir smulkesnės instrukcijos yra siunčiami iš ALT 
Centro (1739 So. Halted Street, Chicago 8, Illinois) tiesiog į 
kolonijas, Toliau jų bus pasiųsta daugiau.

_ Dar kartą: Stokime visi į darbą! Tuojau!
Mobilizuokime visąs gyvąsias lietuvių tautos jėgas Lietuvos 

išlaisvinimui!
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

VYKDOMASIS KOMITETAS

Lietuviai pasauly
AUSTRALIJA

Aukštųjų mokslų institutas 
jau organizuojamas

Australijos lietuviai savo užsi
motą įkurti Karaliaus Mindaugo 
Aukštųjų Mokslų Institutą, orga
nizuoja gana sėkmingai. Jau nu
statyta instituto organizacija ir 
paskirti atitinkami, pareigūnai 
Centrinė vadovybė visai Austra
lijai bus Melburno mieste.

Lietuviai dalyvaus meno 
dirbinių parodoj

Ateinančiais metais Australijoj 
organizuojama kilnojamoji meno 
dirbinių paroda, kurioje bus ir 
lietuvių skyrius. Lietuvių skyrių 
šioje parodoje tvarko dail. J. Bis- 
trickas.

VOKIETIJA
Vokietijoje dar yra 10,405 

lietuviai tremtiniai
BALF įgaliotinių Vokietijoje 

pranešimu, šiomis dienomis Vo
kietijoje buvo 10,405 lietuviai 
tremtiniai (stovyklose ir už sto
vyklų ribų), kurie reikalingi 
drabužių, maisto, vaistų ir kitų 
daiktų. Iš to skaičiaus daugiau
sia lietuvių yra Britų Zonoje — 
6,170 asmenų; antroje vietoje 
Amerikos Zona su 3,850 asmenų. 
Mažiausia lietuvių yra Prancū
zų Zonoje — 467 asmenų.

ANGLIJA

Persiorganizuojama į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę

Visų Anglijos organizacijų at
stovai savo suvažiavime nutarė 
persiorganizuoti į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės skyrių, pi- 
džios. Britanijos Lietuvių Ben- 
drumenės nariais bus visos pri
tariančios Lietuvių Chartai lie
tuviškos organizacijos. Neorga
nizuoti lietuviai taip pąt galės 
būti Bendruomenės nariąis. Į 
Organizacinį Komitetą išrinkti 
5 nariai — pirm. P. Varkala, vi- 
cepirm. kun. J. Gutauskas, sekr. 
O. Gailiūnaitė, ižd. S. Prapuole- 
nytė ir narys J. Kalvis. Bendruo
menės būstinė bps Londone.

taitė, turi du vaikus, žmęna 
Hedwig, 24 m., sūnus 2 m,., 
duktė 1 m. Adresas: (21a) Au: 
gustdorf b. Detmold, Auslan
der Lager, BĮ. 32/5, British. 
Zone, Germany.

(11) Kazys Masiulionis, 40 m,! 
amą., gali dirbti lengvą darbą. 
Adresas: Gauting T. B. Sena
torium, U. S. Zone, Germany.
BALF Imigracijos Komitetas

ARGENTINA 
DideUs susidomėjimas naujausia 

C. Verax knyga apie Lietuvą

Lietuvių radio valandėlės Ar
gentinoje vedėjas Zeferinas Juk
nevičius gauna daug laiškų iš tos 
valandėlės klausytojų argentinie
čių, kurie prašo prisiųsti jiems 
naujausią C. Verax (K. Čibiro) 
knygą ispanų kalba apie Lietu
vą, pavadinta “Diez Anos dc 
Martirio” (Dešimt kankinystės 
metų). Vienau iš pačių rimčiau
sių Argentinoj žurnalų “CRITE- 
RIO” 1950 m. spalio 26 šitąip 
apie ją rašo:

“Šitas lietuvis rašytojas, kuris 
su taip dokumentuotu atsidėji
mu pasišventė parodyti katas
trofą, kurią i id kraštą atnešė 
komunistų okupacija, patiekia 
dabar kitą knygą, trumpą pus
lapių atžvilgiu, tačiau labai sva
rią savo turiniu, kuriame atsklei
džiamas staliniškojo totalitarizr 
mo siautėjimas Lietuvoje. Kny
goje daugybė gal net perdaug 
įspūdingų fotografijų, kurios pa
vaizduoja metodus, vartojamus 
menkinusiems opozicijos poreiš- 
kiamš pavergtoje tautoje sunai
kinti ’ir yra baisus kaltinimas 
niek) ir makiavelizmo, kuris glū
di kiekvieno totalitarizmo esmė
je ir kurį dabartinė Rusijos val
džia panaudojo pavergti tautai, 
kuri, nežiūrint visko, nėra mirur 
si, nes ją palaiko jos dvasią.”

RUOŠIASI KINIJOS APAŠ
TALAIS

Ištyrus dabartinę kinų kunigų 
seminarijų padėtį, paaiškėjo, kad 
šiuo laiku jose ruošiasi tapti ku
nigais 4.056 kinai studentai. Pa
lyginus su 1940 m. Kinijoj teo
logiją studijuojančių skaičius 
paskutiniais metais yra sumažė
jęs. Tai įvyko komunistų spau
dimo įtakoje. Priešingai, teologi
ją studijuojančių kinų studentų 
skaičius užsieniuose yra paskuti
niais metais žymiai padidėjęs. 
Šiuo laiku jų įvairiuose kraštuo
se yra 427.

“NEBCŠIM BALF SEIME, BET
PRISIDĖSIU DARBU...”
Kaip žinoma, BALF metinis 

seimas įvyks 1951 m. sausio 5-6 
dd. Hotel New Yorker, New 
Yorke.

Ne visi BALF skyriai ir koo
peruojančios organizacijos galės 
jame dalyvauti. Vieni skyriai ne
turi tam tikslui piningų, kiti ne
turi laisvų nuo darbo narių. East 
St. Louis, Ill. skyriaus pirminin
kas praneša, kad prieš kurį lai
ką jo skyriaus nariai susirinkę 
nutarė j BALF Seimą delegato 
nesiųsti, nes atseitų labai bran
giai, o skyrius neturtingas. To
liau pirmininkas sako, kad nors 
ir negalės seime dalyvauti jų at
stovas, jie visi sutartinai, nuo 
gruodžio 4 d. pradės savo mieste 
drabužių rinkimo vajų, o po nau
jų metų suruoš viešą pramogą, 
kurios pelnas eis lietuvių šalpos 
reikalams. Be pramogų ir dra
bužių vajų bus renkamos aukos.

Kitas skyrius, taip pat netur
tingas ir toli nuo New Yorko, 
trumpai ir aiškiai pareiškia: 
“Labai gaila, seime nebūsime, 
neturime pinigų ir laiko. Bet ne
sirūpinkite, mes būsime su Ju
mis mintimis ir darbu, kiek mū
sų jėgos leis, pagelbėsime toliau 
tęsti taip reikalingą lietuvių 
šalpos darbą ...”

Tai tik pora pavyzdžių, kaip 
BALF skyrių nariai jaučiasi ir dėjo jiems pagelbėti reikalus sū- 
ką mano apie lietuvių šalpos tvarkyti. Tais reikalais pirmi- 
darbo reikalingumą. i ninkas išvyko į Washingtoną.

Kiek mums žinoma, daugu
mas BALF skyrių, ypač iš arti
mesnių miestų, atsiųs savo dele
gatus į BALF seimą. Jeigu ku
rie skyriai iki šiol dar savo at
stovų į seimą neišrinko, pasis
kubinkite tai padaryti, nes laiko 
liko nedaug. Juo daugiau žmo
nių dalyvaus seime, juo geriau.

BALF Valdyba

RUOŠIAMA PAVASARIO 
DAINŲ ŠVENTE

1951 metų gegužės men. 6 d. 
New Yorke įvyksta lietuviška 
Pavasario Dainų Šventė—Kon
certas. Šitokio didelio masto mu
zikos vakaro dar niekuomet nė
ra buvę New Yorke, nes šiame 
koncerte dalyvauja žymiausieji 
lietuvių muzikos ir dainos meni
ninkai, Amerikos lietuviai ir at
vykusieji iš tremties.

Koncertas įvyks
Center salėje, 34th St. ir St h 
Ave., New Yorke, didžiausioje 
miesto salėje, kurioje telpa apie 
50(X) žmonių. Seniau šioje pui
kioje salėje 
opera.

Netrukus bus 
čiau apie koncerto dalyvius ir 
programą.

Koncertas rengiamas daininin
ko Alekso Vasiliausko iniciaty
va.

Gruodžio 29,

Alsis\<'ikin

Manhattan

buvo Manhattan

pranešta pla-

BALF pirmininkas aplankė 
lietuvius Ellis Islande

Gruodžio 17 d. BALFo pirmi
ninkas kan. Juozas B. Končius, 
Kalėdų švenčių proga, aplankę 
11 lietuvių tremtinių sulaikytų 
Ellis Islande (Ašarų Saloje). 
Reikalingiems pagalbos suteikė 
pašalpą ii- dvasinį sustiprinimą. 
Paguodęs sulaikytuosius, patyrė 
jų sulaikymo priežastis ir pąža-

juos palydim, 
go ir nerimo 1 
pareikalavo. ! 
laimes jie mu

PULS

Enciklikos ‘

BALF Kalėdų Eglutei aukojo

Šiais metais BALF Kalėdų 
Eglutei aukojo šie geri lietuviai 
amerikiečiai: Juzė Dičkienė, New 
Haven, Conn. $2.00;,Antosė Do- 
vidauskas, Linden, N. J. 1.00; 
Matas Senkus, Brpoklyn, N. Y, 
3.00; John Lukosevich, Brook
lyn, N. Y. 5.0Q; John Baltrainai
tis, Brooklyn, N. Y. 5,00; Jonas 
Pakalka, Middle Village, L. I., 
N. Y. 10.00; V. Dalangauskas, 
New Britain, Conn. 1.00; Alfon
sas Pargauskas, Chicago, Ill. 
10.00; Rev. Ralph Garvey, Ba
bylon, L. L, N. Y. 10.00; BALF 
116 Skyrius, Shamokin, Pa. 12.- 
00; A. Kalvaitis, Augusta, Maine 
2.00; ALT Skyrius. Akron, Ohio 
21.47; N. Trumpickas, Akron, 
Ohio 3.00. Viso — $85.47.

BALF už aukas visiems nuo
širdžiai dėkoja ir užtikrina, kad 
surinkti pinigai bus panaudoti 
sušelpti nelaiminguosius Vokie
tijoje ir kitur. Aukas Eglutei pra
šo siųsti United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. |vi

Kun. V. Sobutas apsistojo 
Brooklyne

Atvykęs iš tremties kun. V. 
Sobutas apsistojo Brooklyne pas 
St. Gudą, 504 Wilson Ave. Trem
tyje būdamas, kun. V. Sobutas 
gyveno Muenchene.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
NEMUNOS, nepriklausomas 

kultūros žurnalas, Nr. 3-4, re- 
dakt. L. Dovydėnas. Leidžia Lie- , 
viškų Raštų Rėmėjai. Adr.: 2140 
Brick Ave., Scranton, Pa. .

KARYS, pasaulio lietuvių ka- ri 
rių mėnesinis žurnalas Nr. 2 
(1261). Redaguoja ir leidžia kpt. , 
S. Urbonas, St. Butkus ir A. As
trauskas, adr.: 156 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y.

Vytautas Kerbelis LIETUVIŲ 
LIAUDIES DAINOS JAUNIE
SIEMS PIANISTAMS. Išleido , 
K. Deveikis—Pipiras, Buenos 
Aires, 1950 m. 32 psl.

TE V. J. BRUŽIKO LAIŠKAS
Brangūs Tautiečiai, nydama, jog tai eilinis religinis

Jūs beveik visi esate girdėję laikraštukas, kaip daugelis kitur 
daug mano pamokslų, skaitę Vis dėl to, kitų įkalbėta, paskai- 
laiškų, bet gal svarbiausią laišką 
rašau Jums dabar. Noriu nuro
dyti, kaip Jūs galite ne tik per 
keletą dienų, bet per išeisus me
tus klausytis gražiausių pamoks
lų, gėrėtis naudingomis konfe
rencijomis, dalyvauti nuolatinė
se misijose. Ir visa tai galėsite 
atlikti labai lengvai, patogiai, be 
jokio vargo. Kaip tai yra galima, 
pamatysite, perskaitę šį laišką.

Pirmiausia norėčiau pasakyti 
tai, ką iš kitų žymiausių mūsų 
veikėjų esu girdėjęs, neminėda
mas jų pavardžių. Viena žinoma 
kultūrininkė sako: “Kai pirmą 
kartą pamačiau “Laiškus Lietu
viams”, tai numojau ranka, ma-

Ona, Juozas ir sūnus Ginkai
VISIEMS GERIEMS LIETUVIAMS
Siunčia nuoširdžiausius linkėjimus

NAUJIEMS METAMS

Lietuvių Sporto Klubas,
Bropktyn, N. Y.

SVEIKINA SAVAITRAŠTĮ “AMERIKĄ”, 
SAVO NARIUS IR SPORTO. BIČIULIUS

*
Naujųjų 1951 Mėty proga.

Į BALF 100-jo SKYRIAUS J

j. ŠOKIAI—KARNAVALAS |
| 1951 m. sausio. 5 penktadienį, *
t HOTEL NEW YORKER J

I 34th St. ir 8th Ąve.f New York, N. Y. *
t Pradžia 9 vai. vąįaro, - Z
1 Bilietų kaina $1.25 X

, čiau. Ne tik paskaičiau, bet visą 
. perskaičiau ir pamačiau, kaip 
. mano pirmas manymas buvo 
, klaidingas! Dabar kiekvieną mė- 
. nesį nekantraudama jo laukiu/ 
. o tą savo pirmutinę klaidą sten

gsiuosi “išpirkti”, platindama šį 
, religinės ir tautinės kultūros ne- 
> šėją”. • • /

O štai ką sako vienas gerai 
pažįstamas kunigas—organiza
torius: “Gaunu beveik visus lie
tuviškus laikraščius ir žurnalus, 
bet, gėda prisipažinti, kartais 
neturiu laiko net juos perversti > 
Tačiau vieną iš jų visuomet per
skaitau nuo pradžios iki galo — 
tai “Laiškus Lietuviams”. Šiame 
laikrašty yra sprendžiamos be 
galo įdomios ir intriguojančios 
nroblemos. Nesakau, kad aš'ne
žinočiau, kaip tas problemas iš-- 
rišti, bet man labai įdomu pama- ■ 
lyti, kaip jos šiame laikraštyje 
bus išspręstos. Ir turiu pripažin
ti, kad jos čia sprendžiamos la
bai įdomiai ir artistiškai”.

Kitas žymus visuomenininkas^ 
buvęs K. V. C. narys, rašo: “Ne 
'ik lietuvių kalboj, bet nei kitose 
kalbose man neteko matyti to
kio laikraščio, kurs taip tiesiai 
?itų į žmonių širdis, kaip “Laiš
kai Lietuviams”. n > ■

Po tokių pasisakymų man ne
keikia daug ko pridėti, tik noriu 
priminti, kad, platindami šį laik
raštį, Jūs patys būsite geriausi 
misijonieriai, nes paskleisite tarp 
visam pasuly išblaškytų savo 
tautiečių tokių gražių ir naudin
gų minčių, kurios juos gaivins,, 
kaip nuolatinės misijos.

Kievienas lietuvis turėtų skai
tyti “Laiškus Lietuviams”, o-skas 
jau skaito, surasti bent vieną 
naują skaitytoją arba užprenu
meruoti savo pažįstamiems.

Kaina tik vienas dol. metams.
Adresas: “Laiškai Lietuviams”

5541 So. Paulina St.,
Chicago 36, Ill. USA

Jūsų J. Bružikas, s. j.

tikrumu seka i 
ir dramatiški 
naujo karo ve 
sias Bažnyčiom 
XII šių metų g 
Motinos Nok: 
šventės išvakaj 
jų enciklikų, Į 
džiais “Mirabii 
dar kartų nurc 
į taikų.

Mums at rodi 
naujojoj savo c 
nuostabus bro 
reginys, kurį 
išgyventi šiais 
darni pesuskai 
kinčiųjų beveil 
kraštų maldir 
Romoje, tarsi į 
iškilmingai pal 
tautos trokšta 
santaikos, ne i 
iš visos širdies1 
džių vienybes ii 
kos meilės, kur 
sukurti geresni 
laikus.

Skaudama ši 
kaip 'tautos k’ 
kitas; uždegdaiį 
konfliktus, ir k 
kraštuose jau v 
dynės, naikindų 
dinčias gyvybėj 
trokštame, kad 
galiau būtų visi

Kas nemato, 
kovas seka gri 
ir didžiausias si 
tiems tikslams 
genijus šiandien 
baisias karo pi 
sukelia pasi baise 
garbingam žmo; 
kiną ne til: karii 
nai ir ramius ; 
moteris, ligoniu 
nyčias ir neatste 
minkius. Kas 
minties, kad šč 
neseniai pasibai; 
prisijungs nesusi 
kad viršum dar 
ėjusio karo griu 
nauja sunaikinir 
pagaliau nedret 
kad naujas turi 
— neišvengiama 
gali dar pasunk 
pasaulio krizę, k 
veik. visos t auti 
neturtingųjų žm

Mes, į visa ta| 
priklausomai nuc 
trų ir jausdami 
kurną visoms pa 
trokštame, kad j 
liestos, galėtų gy 
saugiai, kasdien 
vo gerovę. Kiekv 
Mes matome, ka 
kiasi grėsmingai 
kad viršum paša 
pavojai, negalimi, 
ragindami pames 
atnaujinti tikrąją 
tikrintų tikėjimo 
toms bei pavieni 
priklausančias tei

Gerai žinome, 
priemonės šiam i 
viniui nėra pak; 
pirma reikia at 
nutildyti aistras, 
apykantą, įgyver 
mo reikalavimus, 
gesnio turtų pac 
dinti visa išlygini 
sus kelti j doryt 
Kad šis taip aukš 
pasiektas, be abi 
kita^ negali tiek 
kaip krikščionis! 
Jo dieviškasis mo 
visi žmonės yra 
ro vieną šeimą,
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-uRr Naujuosius Metus sutinkant
AtŠisveikiname senuosius me-jčius — nežinia. Tik vienas‘daly

tus’. ''" Neatšaukiamon į 
juos palydim. Daug kančių, var
go ir nerimo valandų jie iš mūsų 
pareikalavo. Daug gražių vilčių, 
laiipęs jie mums žadėjo, bet ne
daug jos davė. Ką šie metai 
žada,— laimę ar nelaimę, laisvę 
visai, žmonijai ar vergijos pan-

praeitin' kas yra aiškus, kad šių metų 
laimė, kurios vienas kitam lin
kime, daug priklausys nuo mūsų 
pačių. Dievas padeda tik tiems, 
kurie visu rimtumu laimingo gy
venimo sau ir kitiems ieško, dėl 
jo kovoja; arba, pritrūkę jėgų, 
patys vieni nepajėgia žengti tau-

Tomas Žiūraitis, O. P.

ne, ir kurios amžinoji tėviškė 
yra Dangus. Jei šie dieviškieji 
pamokymai būtų praktiškai įgy
vendinti, tikriausiai nei karai, 
nei nesantaikos, nei sąmyšiai, 
nei suvaržymas pilietinės bei re
liginės laisvės neardytų viešojo 
ir privataus gyvenimo, bet įsi
viešpatautų rami tvarka, pagrįs
ta teisingumu, ir būtų laisvas ke
lias siekti vis didesnės gerovės.

Tiesa, tai pasiekti yra sunku, 
bet drauge yra būtina. Ir, jei yra 
būtina, negalima delsti, o reikia 
tuoj imtis darbo. Jei darbas vir
šija žmogaus jėgas, reikia mal
domis kreiptis į Dangiškąjį Tėvą, 
kaip kad darydavo mūsų prose
niai, norėdami nugalėti jėgas 
viršijančias kliūtis ...

Toliau šv. Tėvas ragina visus 
katalikų vyskupus, kad jie, nu-

raus gyvenimo link. Tiems Jis 
padeda.

Pasigedome praėjusiais metais 
Dievo palaimos, nes atsakingi 
valstybių asmenys ir dauguma 
mūsų mažiausiai ta palaima sie
lojosi. Būtina yra pasitikėti savo 
jėgomis, niekada nenusiminti 
pralaimėjus, bet ne mažiau yra 
svarbu pripažinti aukščiausią 
Pajėgą — Kristų, nuo kurio gi
mimo ir Naujuosius Metus skai
čiuojame. Veltui žmogus tiesia 
gražiausiam pastatui pamatus, 
jei visatos Statytojas ir Palaiky
tojas to darbo nelaimins. Seniai 
sugriuvo stiprūs pamatai galin
gosios Romos Imperijos; be Die
vo palaimos neilgai laikėsi Di
džiojo Reicho ir fašistinės Itali
jos galingas pastatas. Panašaus 
likimo sulauks ir raudonasis mil
žinas.'.. Nors padėtis dabar la
bai kritiška, tarptautinė gyveni
mo sąskaita didžiais nuostoliais 
skundžiasi, tačiau ta krizė pasie
kė augščiausią laipsnį. Laisvasis 
pasaulis kasdieną darosi vienin- 
gesnis, drąsesnis ir ryžtingesnis, 
užkirsdamas kelią raudonajam 
slibinui. Pasaulio politinė ir mo
ralinė krizė — bolševizmas, ma
tysime ateityje, nebeturės gali
mybės aukščiau kopti, taigi liks 
jam viena galirfiybė — leistis 
žemyn. Laisvu noru jis niekada 
žemyn nesileis, bet bolševizmo 
smurtas, klasta jo paties pama
tus anksčiau ar vėliau pagrauš 
ir visas raudonasis pastatas pa
virs panašiais griuvėsiais, ko
kiuose ilsisi jo pirmtakūnai. 
Žmonijos istorija dar nežino ir 
nežinos atsitikimo, kad smurtu 
ir apgaule būtų galutina pergalė 
laimėta. Laikina pikto pergalė

—ne pergalė, o tik įrodymas, kur 
yra tikrasis priešas ir tikrosios, 
galutinos pergalės keliai. Ta pati 
istorija taip pat nežino atsitiki
mo, kad teisingasis pasaulis, su
dėjęs rankas, nieko neveikdamas, 
būtų savo teisingumą įrodęs ar- > 
ba blogiui šaknis pakirtęs. Ne
žiūrint, kokie laikai ir Sukrėti
mai būtų, mes liekame vieningi, 
ryžtingi, pasitikinti Dievo palai
ma ir savo jėgomis. Griauti yra 
lengva, statyti — labai sunku, 
ypačiai kada audros aplinkui 
siaučia ... Todėl statymo ir at
statymo darbas eina kukliais, 
bet tikrais, kartais vos pastebi
mais, žingsniais. Taigi šių metų 
laimė, pasisekimai priklausys 
nuo geros valios žmonių, nuo 
mūsų pačių vieningo aktyvumo 
už Dievo garbę, visų gerovę. Tai 
idealas. Jo pilnai niekada nepa-

sieksime. Bet tuo idealu abejoti, 
jam nesiryžti — reikštų sau ir 
kitiems šermenis ruošti. Bent 
žingsnelis kilnaus idealo link yra 
daugiau, negu viso gyvenimo pa
aukojimas tuščiai kasdienybei...

Neklauskime, ką gero duos 
Naujieji Metai. Giliai pagalvoki
me, ką mes jiems pasiryžę duoti
Nori būti laimingas — laimę 
nešk kitam, nes nejučiom ir pas
laptingai ji grįžta tau pačiam. 
Laimės nešėjai į Naujuosius Me
tus būsime tik tada, kada ištisus 
metus nepamiršime vieno gyve
nimo dėsnio: ką Dievas ir Tėvy
nė man širdin įrašė — tai mane 
’statymas ir šventa pareiga!

. .'ir

Šarmotas Lietuvos miškas Naujų Metų dieną

Lietuvių Naujų Metų papročiai
ŠV. TĖVAS UŽBAIGĖ

ŠV. METUS

kruvinas 
žudynės 
Visai ki- 
žmogaus

* Mykolas' Nėr Ii bdvo šauniojo 
Florencijos miesto bankininkas. 
Mušant devintą valandą ryto, jis 
jau sėdėjo prie savo stalo ir de
vintą valandą vakaro jis dar te
bedirbo ten, berašinėdamas skai-

POPIEŽIUS LAIMINA ALRKF 
VEIKLĄ

Šiomis dienomis Lietuvių Ka
talikų Federacijos pirm. St. Pie- 
ža gavo iš Vatikano Valst. Se
kretoriato laišką, kuriame užgi
nama Federacijos veikla ir jos 
valdybai bei nariams Popiežius 
teikia specialų apaštališkąjį pa-1 
laiminimą. Laiške rašoma:

“Jo šventenybės Valstybės Se-1 
kretoriatui šventasis Tėvas įsa-’ 
kė pranešti apie gautąjį iš Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų
Federacijos nuolankų laišką, iš- doti komunistų propogandai, y- 
reiškiantį Jam dėkingumą ir iš- patingai tarp kaimo gyventojų, 
tikimumą ir turi malonumą pra
nešti, kad jo Šventenybė šiltai 
vertina pagarbos ir prisirišimo 
sentimentus, kurie įkvėpė šį ma
lonų gestą, nuoširdžiai suteikia 
valdybai ir nariams savo specia
lų Apaštališkąjį Palaiminimą”.

Gruodžio 24 d. Popiežius t si 
iškilmingomis apeigomis baigė 
25-sius Šv. Metus. Pirmą kartą 
Šv. Metai buvo paskelbti 130C 
m. šiais Šv. Metais maldininkų 
atvyko į Romą daug daugiau 
kaip kada nors ligi šiol. Didžio
siose Šv. Metų iškilmėse yra da
lyvavę apie 7 milijonai žmonių.

Šv. Raštą nori panaudoti komu
nistinei propagandai

Pranešama, kad kulto minis- 
terio įstaiga Prahoje paskutiniu 
laiku rūpinasi surinkti Šv. Rašto 
citatas, kurios tinkamos panau-

Minimos citatos bus patiektos 
spaudai ir aktyvistams kalbėto
jams, kurie stengsis įrodyti, kad 
šv. Raštas pasmerkia privačią 
nuosavybę ir rekomenduoja že
mės' nusavinimą bei kitas komu
nistines reformas.

DUONA ANT ŠV. MYKOLO SVARSTYKLIŲ

PIJUS XII DAR KARTI NURODO 
KELIA I TAIKI

Enciklikos “Mirabile iilud” mintys pasaulio taikos klausimu
Kai pasaulis su baime ir ne-1 yra Tėvas, Kristus Išganytojas, 

tikrumu seka diplomatų derybas gaivinantis savo dangiška malo- 
ir dramatiškai besivystančius 
naujo karo veiksmus, aukščiau
sias Bažnyčios Ganytojas Pijus 
XJTšiU metų gruodžio 6 d. Dievo 
Motįho’s Nekalto Prasidėjimo 
šventės išvakarėse paskelbė nau
ją ’ encikliką, prasidedančia žo
džiais “Mirabile iilud”, kurioje 
dar kartą nurodo žmonijai kelią 
į taiką.

Mums atrodo, sako Pijus XII 
naujojoj savo enciklikoj, kad tas j 
nuostabus broliško sugyvenimo 
reginys, kurį turėjome progos 
išgyventi šiais Šv. Metais, maty
dami pesuskaitomas minias ti
kinčiųjų beveik iš visų pasaulio 
kraštų maldingai susirenkant 
Romoje, tarsi įspėja ir pasauliui 
iškilmingai paliudija, kad visos 
tautos trokšta ne karo, ne ne
santaikos, ne neapykantos, bet
iš višos širdies ilgisi taikos, šir-1 statydami viešas maldas, kvies- 
džių vienybės ir tęs krikščioniš- > tų savo tikinčiuosius į maldos 
kos' meilės, kuri tik viena tegali, žygį už taiką ir tautų sugyveni- 
sukurti geresnius, laimingesnius Į mą. Ypatingai reikia prašyti Ne- 
laikulš. kaltai Pradėtosios Švč. Panelės

Skaudama širdimi žiūrėdami, I užtarimo, kad pasiliovus neapy- 
kaiįi'tautos kyla vienos prieš kantai, įsigyvenus teisingumui 
kitas,1 uždegdamos grasinančius ir lygybei, visoms tautoms nu- 
konfliktus, ir kaip kai kuriuose švistų pilna ir pastovi taika, 
kraštuose jau vyksta baisios žu
dynės, naikindamos jaunas, žy
dinčias gyvybes, Mes karštai 
trokštame, kad šis įspėjimas pa
galiau būtų visų išgirstas.

Kaą. nemato, kaip 
kovas, seka griuvėsiai, 
ir didžiausias skurdas? 
tiems tikslams skirtas
genijus šiandien išgalvojo tokias čius savo lentelėse. Jis Karaliui 
baisias karo priemones, kurios 
sukelia pasibaisėjimą kiekvienam 
garbingam žmogui, nes jos nai
kina ne tik kariuomenes, bet daž
nai-- ir i ramius piliečius, vaikus, 
moteris, ligonius, senelius, baž
nyčias ir neatstatomus meno pa
minkius. Kas gali neišsigąsti 
minties, kad šalia taip gausių 
neseniai pasibaigusio karo kapų 
prisijungs nesuskaitomi nauji, ir 
kactviršum dar rūkstančių pra-. 
ėjusio’karo griuvėsių jau slenka 
nauja sunaikinimo šmėkla? Kas 
pagaliau nedreba, galvodamas, 
kad ^naujas turtų sunaikinimas 
—neišvengiama karo pasėka — 
galio dar pasunkinti ekonominę 
pasaulio krizę, kurią kenčia be
veiki visos tautos, o ypatingai 
neturtingųjų žmonių klasės?

Mes, į visa tai žiūrėdami ne
priklausomai nuo žmogiškų ais
trų ■ ir - jausdami tėvišką palan
kumą visoms pasaulio tautoms, 
trokštame, kad jos išliktų nepa
liestos, galėtų gyventi ramiai bei 
saugiai, kasdien didindamos sa
vo gerovę. Kiekvieną kartą, kai 
Mes;matome, kad dangus niau
kiasi^ grėsmingais debesimis, ir 
kad viršum pasaulio kybo nauji 
pavojai, negalime nekelti balso, 
ragindami pamesti nesantaiką ir 
atnaūjinti tikrąją taiką, kuri už
tikrintų tikėjimo laisvę ir tau
toms j bei pavieniams asmenims 
priklausančias teises.

Gėlai žinome, kad žmogiškos 
prieriionės šiam svarbiam užda
viniui nėra pakankamos; visu 
pirma" reikia atnaujinti sielas 
nutildyti aistras, numalšinti ne 
apykantą, įgyvendinti teisingu
mo 'tėikalavimus, pasiekti teisin
gesnio turtų padalinimo, paža- 
dintirvisa išlyginančią meilę, vi
sus .kelti į dorybių gyvenimą. 
Kad šis taip aukštas tikslas būtų 
pasiektas, be abejonės, niekas 
kita^ negali tiek daug padėti, 
kaip krikščioniškas tikėjimas, 
jo dieviškasis mokslas sako, kad 
visi žmonės yra broliai ir suda
ro vieną šeimą, kurios Dievas

ir visiems kitiems skolino pini
gus. O jei pačiam velniui jų ne
skolino, tai tik todėl, kad bijojo 
apgaulės, nes juk visi jį nelabuo
ju vadina dėl to, kad jis yra bai
sus klastininkas.

Savo vardą mieste Nerli išgar
sino, gausiai aukodamas geriems 
dalykams. Jis prie miesto vartų 
pastatydino ligoninę, kurios sie
nose buvo nutapyti tauriausi jo 
gyvenimo žygiai. Už jo nuopel
nus, baigiant Santa Maria-Nove- 
lle statyba, jo paveikslas buvo 
pakabintas viškose.

Nerli buvo ir pirmasis valsty
bės pilietis. Kadangi jis niekad 
nepakėlė balso prieš įstatymus, 
nesikišo į vargšų klausimą ir ne
užstojo dėl politinių dalykų iš
tremtųjų, vyriausybės nuomone, 
nebuvo jam jokio prikaišto, ku
ris būtų mažinęs viešiesiems rei
kalams aukomis jo įgytą garbę.

Kai jis vieną vakarą, vėliau 
kaip' paprastai, grįžo į savo rū
mus, prie durų jį apstojo būrys 
pusnuogių skurdžių, kurie tiesė 
džiais nuo jų gynėsi, bet išbadėję 
skurdžiai buvo pasidarę lauki
niai ir atkaklūs kaip vilkai. Jie 
apstojo Nerli ratu ir vieni skųs
damiesi, kiti piktais balsais pra
šė duonos. Netekęs kantrybės, 
jis jau lenkėsi akmens jiems nu
vyti, kaip pasirodė jo tarnas, ku
ris nešė ant galvos jo virtuvės, 
tvartų ir sodo darbininkams pin-, 
tinę duonos. Jis tad pašaukė tar
ną ir pagriebęs metė tą duoną 
vargšams.

Grįžęs namo, jis atsigulė ir 
užmigo. O bemiegant ištiko jį 
širdies smūgis, ir jis staiga nu
mirė. Bet jis dar buvo prie savo 
lovos, kaip staiga pamatė šven
tumo spindulių apsiaustą šv. 
Mykolą.

Arkangelas laikė rankoj svars
tykles ir kažką .dėjo į jų lėkštes. 
Ir kai Nerli dirstelėjo į kairę 
svarstyklių lėkštę, jis ten pama
tė našlių brangenybes, kurias jis 
buvo paėmęs užstatu, daugybę 
neteisėtai pasisavintų talerių bei

kai kuriuos ypatingai gražius pi
nigus, kuriuos jis tik vienas per 
savo suktybes teturėjo, ir jam 
pasidarė aišku, kad šv. Mykolas 
dabar sveria jo gyvenimą. Tad 
jis pasidarė neramus.

— Šventasis Mykolai, — tarė 
jis, — jei tu ant vienos svarsty
klių lėkštės dedi viską, ką aš 
gyvendamas įgijau, tai prašau 
ant antros padėti, ką aš paauko
jau ir kas mano vardą išgarsino.

— Nebijok, Mykolai Nerli, — 
atsakė arkangelas, — aš nieko 
neužmiršiu.

Ir jis uždėjo ant antros lėkštės 
Santa Maria-Novella katedrą bei 
ligoninę, kurios sienose buvo nu
tapyti Nerli geri darbai. Bet jos 
neatsvėrė pirmosios lėkštės.

Pagaliau jis uždėjo dar sostą 
ir indą šventintam vandeniui, 
bet ir tuomet svarstyklės neju
dėjo. Tad Nerli pajuto, kad jo 
kaktą išmušė šaltas prakaitas.

jis,— ar esate tikras, ka^l jūsų 
svarstyklės visai teisingos?

Šv. Mykolas nusišypsojo ir 
tarė:

— Jos nepagamintos pagal 
modelį, kuriuo naudojasi Pary
žiaus lombardai ir Venecijos pi
nigų keitėjai. Tikslumo joms ne
trūksta. Matai, Mykolai Nerli, 
tavo suktybės daug sunkesnės, 
kaip tavo geri darbai.

— Tai man teks eiti į pragarą! 
— nusigando florcntietis ir pra
dėjo taip drebėti, kad net dan
tys barškėjo.

— Kantrybės, — tarė dangiš
kasis svėrėjas, — kantrybės! 
Mes, Mykolai Nerli, dar nebai
gėme. Štai, kas dar mums liko.

Ir arkangelas paėmė duoną, 
kurią vakare Nerli numetė varg
šams. Jis padėjo ją į gerų darbų 
lėkštę, kuri tuojau nusvėrė an
trąją tiek, kad dabar svarstyklės

buvo pilnai pusiausvyroj. i 
Bankininkas nenorėjo savo 

akimis tikėti.
Bet arkangelas jam tarė:
— Žiūrėk, Mykolai Nerli, tu 

netinki nei į dangų, nei į praga
rą. Grįžk atgal, padaugink tos 
tavo tamsoje, niekam nematant, 
išdalintos duonos, ir tu būsi iš
gelbėtas. Dangus nepasitenkina 
atidarydamas savo vartus tik at
gailaujantiems valkatoms ir ver
kiančioms ištvirkėlėms. Dievo 
gailestingumas yra neribotas, jis 
nori ir turtuolį išgelbėti. Eik tad 
ir padaugink duonos, kurią tu 
matai mano svarstyklėse.

Mykolas Nerli atbudo savo 
lovoj ir ryžosi laikytis arkange- 
lo patarimo. Per trejus metus, 
kuriuos po pirmosios savo mir
ties dar gyveno, jis buvo gailes
tingas nelaimingiesiems ir gau
siai aukojo vargšams.

A. FRANCE

Tapytojas Jonas Subačius nutapė Stebuklingojo Medaliko paveikslą, kuris bus nu
gabentas į Prancūziją ir pakabintas toje yietoje, kur Švč. Panelė apsireiškė šv Kotrinai 
Laboure. Čia matome prie to paveikslo (kairėj) Vincentiečių Kongreg. viršininką kun. 
Wm. Slattery, C. M., kuriam tas paveikslas nutapytas, Bayonne, N. J._ kleb. kun. M. 
Kemežį (viduryje ir (dešinėje) dail. J. Subačių.

Naujuosius Metus sutikdami, 
kaip ir visi kiti žmonės, lietuviai 
vylėsi, kad jie, gal būt, bus lai
mingesni, linksmesni už praėju
sius. Ir ne tik tikėjosi, bet ir sten
gėsi atspėti, ką tie Naujieji Me
tai jiems neša, palenkti laimę 
savo pusėn. Pavyzdžiui, vienas 
kuris apsirengdavo senais, nune
šiotais drabužiais, o kokia graži 
rriergaitė naujais ir būdavo pasi
tinkami Naujieji Metai — senais 
drabužiais apsirengęs išvaromas 
lauk, o naujais apsirengęs — 
įleidžiamas į vidų. Tada apvers
davo ant stalo stikliukus, numė
tydavo į pastalę butelius ir vy
rai, išbėgę į gatvę, eidavo imčių. 
Visi stengėsi nugalėti vienas ki
tą, nes nugalėjusiam ištisus me
tus seksis. Sugrįžę į kambarį, 
šeimininkė užtiesdavo stalą nau
ja staltiese ir atnešdavo naujus 
valgius bei gėrimus. Pirma ger
davo šeimininkas, o paskui šei
mininkė, gi kas likdavo — pilda
vo į lubas. Jaunimas linksmin
davosi ligi pusiaunakčio. Net ir 
vaikus 12 vai. pažadindavo, kad 
savo laimės nepramiegotų.

Sulaukę Naujųjų Metų, visi 
džiaugdavosi, linksmindavosi ir 
linkėdavo vienas kitam laimės. 
Taip pat prasimanydavo ir įvai
rių pramogų — berniukai persi
rengdavo mergaitėmis, mergai
tės berniukais ir eidavo per kai
mą baidydami. Persirengdavo 
meškomis, ožkomis ir arkliais. 
Seniems praėjusiems metams at
žymėti kaldavo į sieną vinį arba 
ragą. Būdavo ir kitų vaidinimų. 
Pavyzdžiui, susitaria trys pus
berniai: vienas apsirengia seniu, 
kitas jaunikaičiu, o trečias gilti
ne. Prisidengia veidus atitinka
momis kaukėmis. Giltinės kaukė 
visai juoda, rankoje ji laiko ilgą 
balaninį kardą. Taip apsirengę 
eina sveikinti Naujų Metų. Senis 
(Senieji Metai) labai kriokia, 
kosti, stena arba susikūprinęs 
tyli. Giltinė mosuoja jam kardu. 
Tuo tarpu jaunikaitis, vaizduo
jąs Naujuosius Metus, sveikina 
šiais žodžiais: “Sveikinu su Nau
jais Metais ir žyčioju nuo visų 
jaknų ir vėdaro visokios laimės 
ir gero žyvato: kad pas jus aug
tų rugiai su ūsais, bulvės ir kitos 
daržovės su uodegom, kad jūsų 
karvės turėtų daug teliukų, o 
riebios kiaulės daug paršiukų, 
būtų daug taukų puoduose ir 
daug... aruoduose”. Kai jauni
kaitis paskutiniame sakiny pa
sako žodį “daug” ir mąsto, tai 
Senieji Metai sako: “pelų”, bet 
Jaunieji Metai jį nustumia ir 
baigia “grūdų aruoduose”. Bai
gus sveikinimą, Giltinė su kardu 
puola Senuosius Metus. Praside
da juokinga kova: senis bailiai 
laksto po trobą, neradęs sau vie
tos pasislėpti, lenda pakrosnin, 
bet Giltinė jį ištraukia už kojos. 
Senis slepiasi po stalu, po suo
lais, pagaliau Giltinė jį suranda 
ir nužudo balaniniu kardu. Senis 
“mirdamas” juokingai tamposi

Naujieji Metai buvo susiję ir 
su įvairiais tikėjimais. N. Metų 
naktį galima esą pamatyti, kaip 
raganos šoka: reikia nueiti už 
klojimo ir atsistoti už akėčių; 
prieš pat dvyliktą pasirodyk ra
ganos, kurios pirmiausia įvai
riais būdais mėgins gąsdinti, bet 
reikia nekreipti dėmesio — ly
giai dvyliktą jos pradės šokti.

Ir mirusieji N. Metų vidurnak
tį prisikelia. Daugelis tautų (ir 
lietuviai) mano, kad, metams 
baigiantis, reikia mirusiu pavai
šinti. Rytprūsiuose gerai iškūre-

narnos krosnys, pastatomas suo
las, kad mirusieji galėtų ir pasi
šildyti — rytą randą pėdsakus 
pelenuose.

N. Metų išvakarėse būdavo 
daroma daugelis burtų ir spėji
mų. Ypač rūpėdavo žmonėms du 
klausimai: vedybos ir mirtis. 
Liejama buvo į vandenį švinas, 
vaškas, kiaušinio baltymas ir 
žiūrima, kokios susidaro figūros, 
arba deginamas suglamžytas po
pieriaus lapas ir žiūrima, kokį 
šešėlį duoda jo suanglėjimas, 
Ypač įdomių būrimų prasimany
davo merginos. Pavyzdžiui, N. 
Metų išvakarėse eidavo niekam 
nematant į kryžkelę su grėbliais 
ir sulygindavo ant kelio sniegą, 
o anksti rytą žiūrėdavo, kas tuo 
keliu praėjo: jei pėsčias — ište
kės neturtingai, jei važiuotas — 
turtingai, jei ėjo vyžuotas — gy
vens labai skurdžiai, jei batuotas
— bus viskuo aprūpinta; o jei 
niekas nėjo, ir nevažiavo — tais 
metais neištekės.

Kitas svarbus klausimas — ar 
išgyvens ateinančius metus. 
Tarp kitko būdavo buriama taip. 
N. Metų išvakarėse, jei šviečia 
mėnuo, reikia eiti pažiūrėti savo 
šešėlio: jei šešėlis bus be galvos, 
tai tą metą mirsi, o jei su galva, 
tai išgyvensi. Arba: vakare įkiš- 
davo sniegan po žagarą, jei ryto 
metą kurio žagaras nugriuvęs, 
tai tas žmogus mirs prieš kitus 
N. Metus.

N. Metų dienos tikėjimai turi 
bendrą bruožą, kad kokia bus ši 
diena, tokie bus ir ateinantieji 
metai. Todėl tą dieną buvo sten
giamasi būti linksmu, nesipykti, 
nesibarti, nesimušti, neliūdėti, 
turėti prie savęs šiek tiek pinigų, 
būti apmokėjusiam skolas ir tą
dien niekam nieko neskolinti, nes 
savo laimę atiduosi. Vagys tą 
dieną stengdavosi būtinai ką 
nors nukniaukti, — tada visus 
metus seksis vogti.

Buvo tikima, kad per N. Me
tus galima esą paveikti ateinan
čių metų derlių ir laimę gyvulių 
ūkyje. N. Metuose geriant iš 
karto po keturis stiklus alaus, 
avys vedančios po keturis ėriu
kus. N. Metuose ir šuns negalima 
mušti, nes jis bus neištikimas, 
vagies nepiaus. Ūkininkas, apda
linamas N. Metuose elgetas, vi
sados duodavo javų indą su kuo 
didžiausiu kaupu, kad būtų der
lingi metai. Jei N. Metuose va
žiuodamas išvirsi, tai javai gerai 
derės. Plačiai buvo tikima, kad 
kas pirmas per N. Metus parva
žiuoja iš bažnyčios namo, tas 
pirmas bus visuose darbuose, pir
mas javus nuo laukų nuims.

Daug spėjama ir iš N. Metų 
oro. Jei šaltis išpaišo lango sti
kle panašius į kokias nors javų 
varpas pavidalus, tai tie javai 
ateinančiais metais gerai derės. 
Gražus N. Metų oras pranašauja 
gerus ateinančius metus. Giedra 
pranašauja, kad vasarą bus pil
ni kluonai gėrybių, žvaigždėtas 
dangus žada gerą gyvulių prie
auglį, jei sninga — karvės duos 
daug pieno. Sniegas ir pustymas 
yra derlingų metų pažymys — 
bus derlingi metai, pilni aruodai, 
tačiau jeigu sninga dienos metu
— tai mirs daugiau jaunųjų, jei 
nakčia — senųjų. Jei saulė graži 
—geri metai, jei tekėdama saulė 
labai raudona — bus dideli ka
rai; jei vėjas siaučia — gyvulius 
užpuls ligos. Koks N. Metų die
nos oras (giedras, lietingas, šal
tas ir pan.), toks vyraus ir per 
visus metus.
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PRADEDA ATŠILTI ŽEMĖJE KLIMATAS
Paskutiniaisias laikais paste- ■ svyravimai. Bet kokios priežas- 

bima, kad kylą vidutinė metinė i tys bebūtų, daugelis stebėtojų 
oro temperatūra ir dažnėja bei Į prieina išvados, kad iš tikro da- 
ilgėja sausros. Tai kelia klausi
mą, ar iš tikro pradeda kisti že
mės klimatas, tropikai slenka į 
šiaurę ir artėja žemėje 
laikotarpis bei kokios to 
nio priežastys.

Aiškinimų yra įvairių.
australų mokslininkas net tvir
tina, kad atominių bombų sprog
dinimas paveikęs žemės klimatą, 
nors tai mažai įtikimas dalykas. 
Kiti mano, kad tam tikri reiški
niai Saulėje dėl to kalti. Paga- 

' liau yra ir manančių, jog tai pa
prasti periodinio žemės klimato

sausrų 
reiški-

Vienas

MAO-TSE-TUNGAS PO 
KUNTAPLIU

Nu-Py-Hao juoku su savo 
varžovėmis nedaro

Šio šimtmečio pradžioj dar bu
vęs niekam nežinomas Hunano 
provincijos ūkininko sūnus, Mao- 
Tse-Tungas, pasidaręs komunis
tinės Kinijos vadovu, šiandien 
yra įgijęs didelės galios. Per tą 
laiką jis parodė nemaža atkak
lumo — vos dešimt metų turė
damas, jis jau pabėgo nuo lupu
sio jam kailį savo tėvo, kuris bu
vo toks pats, koks šiandien yra 
Mao — gudrus, užsispyręs ir 
savanaudis. Pasidaręs fanatiškas 
komunistas, jis atkakliai ilgus 
metus kovojo su Čiang-Kai-Šeku. 
Bet, pasirodo, kad, nors ir koks 
atkaklus būdamas, jis vis dėlto 
neįstengė atsispirti ir pakliuvo 
po savo antrosios žmonos Nu- 
Py-Hao kuntapliu.

Neseniai Holywoode gastrolia
vusiai kinietei šokėjai Mae- 
Wang Mao-Tse-Tungas pasiūlė 
pasakišką honorarą — už 21 
dienos gastroles 200.000 dolerių 
ir priedo paskutinės Kinijos ka
ralienės Tsi-Fen- Hi deimanti
nius kaklo papuošalus, kuriuos 
sunku ir įvertinti. Mae-Wang 
yra graži ir godi garbės bei pini
go, bet šiuo pasiūlymu nesusi
gundė. Tik, žinoma ne todėl, kad 
jai 200.000 dolerių ir karališki 
puošmens nieko nereikštų. Gal 
net ir ne todėl, kad ji nepasitiki 
klastingu Mao-Tse-Tungu, kuris 
gali jos daugiau iš Kinijos nebe- 
išleisti. Ji savo laiku jau buvo 
artimuose santykiuose su Mao 
artimiausiu bendradarbiu gen. 
Chou-En-Lai. Mae-Wang atsar
gi, kad už Mao-Tse-Tungo žmo
nos Nu-Py-Hao nugaros tyko bu
delis. Ji atsidėjusi seka, kad jo
sios vyro aplinkoj nesipainiotų 
jokia moteris, kuri galėtų pasi
daryti jos varžovė. Seniau bu
vusi visoj Kinijoj žinoma artistė 
gerai žino, kokį jai pavojų gali 
sudaryti Mao aplinkoj graži mo
teris. Po pirmosios Mao žmonos 
mirties ji daug pastangų padėjo, 
kol atkreipė raudonojo diktato
riaus dėmesį į save, tad dabar 
toli gražu nelinkusi kitai savo 
poziciją užleisti. Būrys rinktinių 
jos agentų praneša jai kiekvieną 
smulkmeną iš privatinio diktato
riaus gyvenimo ir jau ne viena 
moteris, pabandžiusi atkreipti į 
save diktatoriaus dėmesį, per 
naktį dingo be pėdsako. Taip pat 
ir Pekino pasiuntinio išvykimo į 
Holyvvoodą pas gražiąją Mae- 
Wang ji nepraleido tylomis. Tuo
jau išvyko ir jos pasiuntinys, ku
ris Rytų žvaigždei, kaip vadina
ma Mae-Wang, davė tokių gerų 
patarimų, kad ji tuojau atsisakė 
Mao-Tse-Tungui pašokti ir 
200.000 dolerių.

už

PATAIKĖ DOVANĄ
Prie Bremeno suruoštoj 

vijų parodoj Lilienthalio veisli
nių bulių laikytojų draugijai bu
vo paskirta nepaprasta dovana 
— garsiojo vokiečių poeto Goe
thes statula. Juokdariai teirau
jasi, ar ta statula bus ir pasta
tyta tvarte buliams džiuginti.

gal-

PASISKUBINO
Bar - Le - Due, Prancūzijoje, 

septyniasdešimt metų amžiaus 
kalvis Jean Dekkers iš susijau
dinimo krito negyvas, pamatęs, 
kaip automobilis pervažiavo kai
myno dukterį. Bet jis pasiskubi
no numirti — mergaitė išliko nė 
trupučio nesužeista.

lykai ton pusėn krypsta, nors 
nežinia, ar tai bus laikinis, ar 
pastovus reiškinys.

Žuvys traukia į šiaurę
Vienas ryškiausių tos rūšies 

reiškinių yra vis didėjantis pie
tinių žuvų rūšių traukimas į šiau
rę. Nuo 1919 m. ligi šio laiko kai 
kurios žuvys nuo 64 šiaurės pla
tumos laipsnio išplito ligi 73 š. 
platumos laipsnio. Į šiaurę slen
ka ir eskimų sodybos, nes besi
keliančios į šiaurę žuvys teikia 
jiems maisto ir tose srityse, kur 
anksčiau negalėjo išmisti. Gren
landijoj tiek gyvenimo sąlygos 
pasikeitė, jog 1948 m. danų mi
nisteris pirmininkas net jau kal
bėjo, kad čia prasideda visai nau
ja . gyvenimo era. Tarptautinė 
vandenynų tyrimo taryba savo 
paskutinėj konferencijoj iškėlė, 
jog šis žuvų traukimas į šiaurę 
visai pakeitė žvejybos pagrindus. 
Tuo pačiu aiškinama ir kas me
tai vis mažesnis silkių žvejybos 
pasisekimas _Jose srityse, kur ligi 
šiol buvo žvejojama.

Paukščiai pradeda vietoje 
žiemoti

Islandijos sostinėj Reykjavike 
vidutinė temperatūra įvairiais 
mėnesiais nuo 1,2 ligi 2 laipsnių 
aukštesnė, kaip buvo prieš 70 
metų. Tuo pačiu metu esąs pas
tebėtas temperatūros kritimas 
tropinėse ir subtropinėse srity
se, taigi yra temperatūros žemė
je išsilyginimo reiškinių.

Senka ežerai
Taip pat pastebimas ir kritu

lių sumažėjimas. Ispanijoj ir pie
tų Prancūzijoj paskutiniaisiais 
metais iškrito tik 20 - 40% ilga^ 
mečio vidutinio kritulių kiekio. 
Belgijoj,. Olandijoj, Vokietijoj, 
Austrijoj ir Čekoslovakijoj 40- 
60%. Ryšium su tuo senka eže- 

i rai. Šveicarijoj jų yra nusekusių 
ligi 2 metrų nuo buvusio lygio. 
Rytų Afrikos ežerai katastrofiš
kai senka. Viktorijos ežeras per 
paskutinius 10 metų nuseko 2,5 
metro, o Nakuru ežeras beveik 
visai išdžiūvo.

Panašūs reiškiniai pastebimi 
ir paukščių gyvenime. Visa eilė 
pietinių paukščių pradėjo laiky
tis Skandinavijoj, Islandijoj ir 
Fererų salose, o šiaurinės rūšys 
žiemos metui pradeda visai ne- 
beišskristi ir žiemoja, vietoje.

Pažymėtina, kad kad 1940 m. 
Europos ir Azijos šiauriniai kraš
tai nuo rugpiūčio ligi spalio dar 
buvo visai be ledų. Sovietiniam 
poliaus sektoriuje nuo 1924 m. 
plaukiojančių ledų plotas yra su
mažėjęs apie 1 milijonu kvad. 
kilometrų. XIX amž. pabaigoj 
iš Špicbergeno laivai vos tris 
mėnesius per metus galėjo vežti 
anglį, o dabar — jau septynis.

MOKYKLŲ IR STIPENDIJŲ 
INFORMACIJA

Norėdamas pagelbėti lietu
viams studentams, o taip pat ir 
tėvams, besiruošiantiems siųsti 
vaikus į aukštesniąsias J. A. 
Valstybių mokyklas, Lietuvos 
Generalinis Konsulatas New 
Yorke yra numatęs laiks nuo lai
ko duoti spaudai informocijų a- 
pie Amerikos mokyklas, studen
tus ir stipendijų galimumus.’ Pra
nešimuose bus nurodyti ir adre
sai kur kreiptis, todėl į Gen. 
Konsulatą tais reikalais prašo
me nesikreipti.

Nyksta ledynai
Pastebėta ir visam žemės ru

tuly ledynų tirpimas. Pasterze 
ledynas nuo 1855 m. sumažėjo 
7,5 kvad. kilometrų ir 800 mili
jonų kubinių metrų ledo. Abrek- 
ke ledynas Islandijoj, dar 1933 
m. buvęs milžiniškas ledų lau
kas, beveik visai ligi šio laiko 
yra sutirpęs. Muir ledynas A- 
liaskoje nuo 1902 m. sutrumpė
jo 22 kilometrais. Ir t. t.

šiandien dar nežinoma, ar tai 
bus pastovus reiškinys, bet jau 
neabejojama, kad tai turės di
delių pasekmių, šiaurės srityse 
gyvenimo sąlygos pagerėjo, bet 
su tuo atsiranda ir blogybių — 
sausros, blogi derliai, dėl van
dens nusekimo sunkėja susisie
kimas upėmis, trūksta vandens 
elektros jėgainėms ir t. t. Todėl 
į šiuos klimato kitimo reiškinius 
daugelio žiūrima su nemažu su
sirūpinimu.

Dvylika kolegijų dalyvauja spe- 
cialim Carnegie Institute of 

Technology plane
Daugelio universitetų techno

logijos kolegijos (fakultetai) iš 
įstojančių reikalauja, kad būtų 
baigę bent dvejų ar trijų metų 
kolegijos kursą. Užbaigęs dvejų 
ar trejų metų technologijos ko
legiją, gaudavo chemijos, elek
tros, industrijos, mechanikos ir 
panašius bakalauro laipsnius 
(Bachelor of Science in Chemi
cal Engineering, B. S. in Indust
rial Engineering, etc.). Vadinas, 
į technokologijos kolegijas sto
jantis už dvejus ar trejus ben
dro lavinimo kolegijoje praleis
tuosius metus jokio laipsnio ne
gaudavo, išskiriant liudijimą, 
kad jis tiek tai metų yra lankęs 
kolegiją.

Pagal Carnegie Institute of 
Technology planą, prie kurio 
jau yra prisidėję dvylika kolegi
jų, baigusis atitinkamos kolegi- lege stojančioms. Trys tų sti- 
jos trejų metų kursą ir Carn.1 pendijų bus paskirtos New Yor- 
Inst. of Technology dvejų metų ko valstijos gyventojams, o trys 
kursą gaus iš karto du laipsnius, kitų valstijų gyventojams. Bai- 
būtent, Bachelor of Arts iš tos' gusieji ar bebaigiantieji gimna- 
kolegijos ir Bachelor of Science 
iš Carn. Inst, of Technology.
Prie to plano jau yra prisidėju
sios šios mokslo institucijos: Al
bion College (Michigan), Alle-

gheny College (Pennsylvania), 
Baldwin-Wallace College (Ohio), 
Denison University (Ohio), De 
Pauw University (Ohio), Geneva 
College (Pa.), Hiram College 
(Ohio), Iowa Wesleyan College 
(Iowa), Washington and Fef- 
ferson Coll. (Pa.), Washington 
and Lee University (Virginia) ir 
Willamette University (Oregon).

Ta proga pažymėtina, kad 
Carnegie Institute of Technology 
yra Pittsburgh, Pa. mieste, įkur
tas 1905 metais. Mokslapini- 
giams ir pragyvenimo išlaidoms 
metams reikia turėti bent $1,- 
300. Institutas turi mokslapini- 
giams 20 metinių stipendijų po 
$500 ir per 60 stipendijų tarp 
$200 ir $500. Institutas turi 
šiuos skyrius: mergaičių kole
giją (Margaret Morrison Carne
gie College for Women), meno, 
inžinerijos ir bibliotekininkų 
mokyklą. Be B. S. dar teikiami 
magistro ir doktorato laipsniai.
STIPENDIJŲ INFORMACIJOS 
šešios mokslapinigiu stipendijos 

Hobart ir William Smith 
kolegijose.

1951 metų balandžio 30 d. bus 
paskirstytos šešios mokslapini
giu stipendijos per visus kėtve- 
ris kolegijos metus tarp stojan
čių į vyrų Hobart College (Ge
neva, N. Y.) ir mergaičių Wil
liam Smith College (Geneva, N. 
Y.). Keturios stipendijos numa
tytos į Hobart College stojan
tiems ir dvi į William Smith Col-

W. Churchillio vizitas Gibraltaro beždžionėms
1943 m. vieną naktį anglų ge-[1943 m. iš 200 jų sumažėję ligi 

neralinio štabo šefas Sir Alan 
Brooke buvo prikeltas iš miego 
ir, vietoj žinių iš fronto, gavo 
tokią telegramą: “Liūdna girdėti, 
kad yra pavojus, jog išnyks bež
džionės. Prašau neatidėliojant 
imtis priemonių. Churchill.”

Tuo metu Churchillis buvo 
Afrikoje, Marakešo kurorte, ir 
telegrama, matyt, lietė Gibral
taro beždžiones, kuriomis rūpin
tis jau 200 metų yra viena bran
giausių. anglų tradicijų, nes sa
koma, jog, beždžionėms Gibral
tare išnykus, iš ten bus išvaryti 
ir anglai.

Kaip tos beždžionės Gibralta
re atsirado, nėra tikrų žinių. 
Greičiausia maurai kitados čia 
jas atgabeno. Bet jau nuo seniai 
jos čia yra įsikūrusios. Tai Ma- 
caca sylvana rūšies beždžionės, 
kurios suaugusios sveria ligi 60 
svarų ir pasižymi nepastovia 
nuotaika — vieną dieną labai 
linksmos, antrą, žiūrėk, nepa
prastai nuliūdusios. Yra ne kar
tą atsitikę, kad nulipusios nuo 
uolų jos atėjo į miestą ir pri
darė nemaža žalos bei nepato
gumų — įlindo į maisto sandė
lius, apvogė parduotuves, sutik
tus vaikus apausiavo ir kitokių 
išdaigų pridirbo. Vienam aukš
tam karininkui kartą ne tik nu
lupo visą vilos stogą, sode vai
sius nuskynė ir nuardė tvoras, 
bet prieš paradą pavogė ir jo 
uniformines kelines.

Bet anglai vis tiek jomis rūpi
nasi ir tam reikalui yra net spe
cialus karininkas, kuris prie visų 
savo laipsnių ir pareigų dar pri
deda ir titulą “beždžionių kolo
nijos prižiūrėtojas”. Jo pareiga 
parūpinti beždžionėms maisto, o 
šaltų orų metu ir reikiamą kiekį 
whisky. Taip pat jis registruoja 
jų prieauglį ir duoda joms, daž
niausia anglų diduomenės varto
jamų^, vardus.

Šias taip globojamas beždžio
nes dabar buvo ištikęs liūdnas 
likimas. Orinių puolimų jos taip 
buvo sukrėstos, kad daugiau ne
lietė maisto, net į whisky nežiū
rėjo, bet tik tupėjo susirietusios 
ir kramtė nagus. Tuo būdu ligi

pusės tuzino.
Apie tai pagaliau išgirdo Chur

chillis ir ėmėsi priemonių. Po jo 
telegramos prasidėjo raštų rašy
mas, įsakinėjimai, nurodymai. 
Brooke tuo reikalu kreipėsi į 
atitinkamą valstybės sekretorių, 
valst. sekretorius į Gibraltaro 
gubernatorių, gubernatorius į 
Jo Didenybės konsulą Prancūzų 
Maroke, ir taip užvirė darbas 
beždžionėms nuo išnykimo ap
ginti. Ne tik Gibraltare esančio
mis buvo susirūpinta, bet atga
benta ir iš Afrikos. Gibraltaro 
gubernatorius, paprašęs atsiųsti 
porą beždžionių, po kiek laiko 
gavo iš anglų konsulo Tetuane 
tokią telegramą: “Tai tikrai gar
binga diena. Vos po žinios apie 
mūsų pergalę Italijoj, vėl džiugi 
naujiena, kad pora kalnuose su
gautų beždžionių yra pakeliui”.

1944 m. Churchillis inspekta
vo Gibraltarą. Jau po pusės va
landos po savo atvykimo jis pa
reiškė norįs asmeniškai susipa
žinti su beždžionių padėtimi. Ir 
jis galėjo savo susirūpinimo vai
siais pasidžiaugti — jau buvo 
visas tuzinas suaugusių beždžio
nių ir geras būrys prieauglio. Ne 
be pasitenkinimo ministeris pir
mininkas beždžionių kolonijos 
prižiūrėtojo užrašuose skaitė: 
“Daisy padovanojo Packui liepos 
13 d. 10 vai. 10 minučių papildo
mą jauną damą... Eileen ir Joan 
greit bus subrendusios... Packas 
prisideda prie vaikų priežiūros... 
Kai Beatriče savo vaiką pažindo, 
perduoda jį Bessy, kuri grąžina 
atgal, kai jos paprašo. Tai yra 
labai įdomu, nes paprastai moti
na labai įtūžta, jei jos vaiką kas 
nors paliečia... Peggy atleista iš 
Belindos mažosios dukters auk
lių. Vietoj jos dabar vaiku rū
pinasi pats tėvas Stanley, jodin
damas jį ant savo nugaros”. Ir 
1.1,

Po inspekcijos Churchillis da
vė įsakymą, kad niekad nebūtų 
Gibraltare mažiau, kaip 24 su
augusios beždžionės. To vaisiai 
šiandien — 50 suaugusių beždžio
nių ir geras būrys vaikų. Jdmis 
jau 20 metų rūpinasi artileristas

W. Portlock, kuris, anot jo drau
gų, ne tik beždžionių kalbą su
prantąs ir ją mokąs kalbėti, bet 
ir galvoja, o kartais ir jaučia 
kaip beždžionė. Nors ir jam kar
tais beždžionės iškerta pokštų — 
priselinę ištraukia iš po pažastės 
į šėryklą nešamą bananų ryšulį 
ir dingsta krūmuose. Tuomet iš 
tolo girdėti, kaip jis rėkauja ant 
“seno valkatos Winstono”, kad 
grąžintų pagrobtus bananus.

ŠYPSENOS
NORĖTŲ KIEK TOLIAU 

PAKLIŪTI
Enkavedistinis teismas 

kontrevoliucinę veiklą nuteisė 
vieną gruziną išsiųsti dešimčiai 
metų j Vorkutską.

— Ar Vorkutskas labai toli 
nuo Gruzijos? — klausia nuteis
tasis.

— Žinoma, tūkstančiai kilo
metrų lig ten, — atsako jam en
kavedistas teisėjas.

— O ten dar sovietai valdo? 
— teirąujasi toliau pasmerkta
sis.

— Sovietai, — patvirtina en
kavedistas.

— Tuomet, drauge teisėjau, 
išsiųsk mane dar bent kiek 
liau, — paprašė gruzinas.

zijas (high schools) turi paduoti 
į tas mokyklas įstojimo prašy
mus nevėliau 1951 m. vasario 17 
dienos. Stipendijos bus teikiamos 
atsižvelgiant į mokslo pažymius, 
anglų kalbos mokėjimą ir paro
dytą pažangą matematikoje ir 
bent vienoje svetimoje kalboje.

Trūksta jauni; inžinierių
Pasibaigus karui dėl didelio 

skaičiaus studentų technologijos 
mokyklose buvo prisibijoma, kad 
daugelis nepajėgs rasti darbo 
savo specialybėje. Dabar padėtis 
pasirodžiusi priešinga: iš visur 
girdimi balsai apie jaunų inži
nierių trūkumą, kuris toliau esą 
didės, bet nemažės.

Konkursiniai egzaminai į jūri
ninkystės mokyklą.

Konkursiniai egzaminai vyks
ta kas savaitę norinčių stoti į 
New York State Maritime Ac
ademy (Bronx, N. Y.) nuo 1951 
metų rugsėjo mėnesio. Kursas 
trunka ketveris metus ir baigu
sieji gauna B. S. arba B. M. E. 
(Bachelor of Marine Engineer
ing) laipsnius. Mokėti už moks
lą nereikia. Mokykla ruošia ka
rininkus ir vadovaujantį perso
nalą prekybiniam laivynui.

Lietuvos Gen. Konsulatas 
New Yorke

te- 
dėl 
iš

to-

Keleivis, pirkęs prie langelio 
geležinkelio biliertą, vėl grįžta 
prie kasininko.

— Man jūs neteisingai atida
vėte grąžą, — sako jis kasinin
kui.

— Gaila, — truktelėjęs pe
čiais, atsako kasininkas, — bet 
grąžą reikia patikrinti neatsi
traukus nuo langelio.

— Labai malonu, — sako ke
leivis, — jūs man perdavėte 50 
dolerių.

— Mano sužieduotinis iš visų 
išsiskiria.

— Tikrai, kad jis iš visų išsi
skiria: jis vienas toks ir tėra, 
kuris nori tave vesti.

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
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų T«1
WO 2-3497 NE 9-568*

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

* Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
K 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737S

Phone STagg 2-310.8
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JERSEY PORK

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

LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANŪS SKILANDŽIAI

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

65-43 Grand Ave. Maspeth, N. Y.
Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

LINIJAI IŠTIKIMOS 
MARIONETES

Garsusis čekų marijonečių 
atro veikėjas prof. Skupa 
“techniškų kliūčių” negavo
vyriausybės leidimo dalyvauti 
Edinburgho tarptautiniame ma
rijonečių teatrų festivalyje. Da
bar visi stengiasi atspėti, kokios 
iš tikro tos “techniškos kliūtys” 
—ar prof. Skupa lėlės įtariamos 
neištikimybe liaudies demokra
tijai, ar pats Skupa įtariamas 
galįs pasekti pėdomis visų tų 
garsenybių, kurios, gavusios iš
vykimo vizą, užmiršo namo grįž
ti, ar (kas laikoma labiausia įti
kimu dalyku) Stalinas sau vie
nam rezervuoja teisę laikyti ran
koje visus siūlus, ant kurių pa
kabintos marijonetės?

NEPASITIKI
Du Sovietų piliečiai kalbasi 

apie politiką. Iš jų vienas prade
da kritikuoti Sovietų tvarką.

— Būk geras, nekalbėk apie 
tai, — sako jam draugas.

— Kodėl ? — nustebo sovieti
nės-tvarkos kritikas.

— Gal būt, kad iš mūsų kuris1 
šnipas, — paaiškino antrasis. 1

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų Ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

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

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKA,” 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.



Gruodžio 29, 1950 A ME R I K A

Philadelphijos, Pa., naujienos

Lietuvos Nepriklausomybės Ka
ro Invalidę Draugijai iš Brook

lyn© atsiųsta aukų.

jos Valdyba taria lietuvišką ačiū 
visiems aukotojams.

V. Saurimas

S p o r tas
1950 METŲ SPORTINIS BALANSAS

SPORTAS ŠĮ SAVAITGALĮ IR 
ARTIMIAUSIOJ ATEITY

Šį šeštadienį (XII. 30):
Krepšinis: LAK II — St. Marks 

pirmenyb. rungt.), 8:45 vai.
YMCA Eastern Dist. salėje

1950 metų gruodžio 3 d. Da
riaus ir Girėno vardo Amerikos 
lietuvių Legiono postas, minėda
mas Lietuvos Kariuomenės įsi
kūrimo šventę, Angelų Karalie
nės parapijos salėje Brooklyne, 
parinko be sveikatos išblašky
tiems invalidams aukų. Minėjimo 
kalbose buvo prisiminta žuvę už 
Tėvynę ir.vienos minutės atsis
tojimu pagerbta jų šviesus atmi
nimas. O dar gyviems, be svei
katos likusiems nepriklausomy
bės karo invalidams Adelė Kizie- 
nė ir Stela Lesevičienė surinko 
54 dolerius ir 51 centą aukų.

Lietuvos K. Invalidų Draugi-

Waterbury, Conn.
Pavykęs bažnytinės muzikos

. koncertas
“Waterbury Republican” gra

žiai atsiliepia apie Šv. Juozapo 
parap. bažnyčioje Šv. Metų pro
ga suruoštą religinės muzikos 
koncertą, kuriame dalyvavo bu
vęs Kauno konservatorijos pro
fesorius Jonas Žukas (vargo-1 
nais), oper. solistas St. Liepas J 
ir 50 narių choras, vadovauja
mas A. J. Aleksio. Įvedamąjį žo
dį pasakė kleb. kun. J. Valantie- 
jus.

Koncerte su pasisekimu buvo 
atlikta visa eilė lietuvių ir kitų 
tautų kompozitorių bažnytinės 
muzikos kūrinių. “Waterbury 
Republican” šiltai atsiliepia ne 
tik apie J. Žuką, St. Liepą bei 
A. J. Aleksio chorą, bet taip pat 
iškelia miesto majoro žmonos 
Mrs. Helen Snyder atliktą se
sers S. C. Hammelle “Mother 
At Your Feet Is Kneeling”, Nell 
Meškūnas ir Marcella Andrikis 
atliktą Cherubini “Bless Our . 
Land” bei A. Miklasevičiaus, V. I 
Mauručio, K. Selioko ir A. Cam
pe pagiedotą Palestinos “Gerasis 
Jėzau”.

Koncertą suruošė komitetas, 
kurį sudarė kun. E. Statkus, 
Marcella Andrikis, M. Kašėtaitė, 
J. Ambrozaitis, Vera Kaspar, J. 
Griškauskas ir P. Kauneckis.

Harrison-Kearny,
New Jersey

Persikėlė laidotuvių direktorius 
Shawkonis

Laidotuvių direktorius Ber
nardas Shawkonis ir jo žmona, 
sūnus ir duktė persikėlė iš Har
rison miesto į Kearney, į savo 
naują namą ir didelę, gražią, mo
dernišką koplyčią, 138 Davis 
Ave., prie kampo Bergen Avė., 
Kearny, N. J., prie kurios vietos 
Newarko ir Jersey City busai 
priveža. Telefonas Kearny 2-22- 
65.

Shawkonis yra laidotuvių di
rektorius 15 metų ir nuo jaunų 
dienų yra pasižymėjęs veiklumu 
tarp lietuvių. Vis linkim jam ge-1 
riausio pasisekimo naujoje vie
toje.

Linden, N. J.

Rochester, N. Y.
Pavykusi Eglutė

Gruodžio m. 17 d. Šv. Jurgio 
parapijos pradžios mokyklos vai
kų eglutės programa buvo įvairi 
ir įdomi. Beveik visi mokiniai 
buvo įtraukti į vaidinimą. Vaidi
nimas pradėtas Amerikos him
nu. Vėliau anglų kalba lyg ir 
maža operetė, kuri dainomis, de
klamacijomis visus mažuosius 
žiūrovus nukėlė į kalėdinius pa
pročius, pas šv. Mikalojų dan
gun ir t. t. Antroje dalyje vaikai 
sulaukė Kalėdų senio ir trečioj 
dalyje parodytas vaizdelis “Leis
kit į tėvynę” (liet, kalba). Dau
gelis tėvų, šio vaizdelio žiūrėda
mi, verkė, nes buvo parodyta 
kenčianti tėvynė. Prie progra
mos pasisekimo labai daug prisi
dėjo vykusios kalėdinės scenos 
dekoracijos, kurias parūpino 
dail. Vilimas iš vienos krautuvės. 
Vakaras buvo baigtas Lietuvos 
himnu, kurį giedojo visi. Visu 
vakaro parengimu rūpinos mo
kyklos mokytojos seselės-vie- 
nuolės.

— Naujų Metų sutikimą ruo
šia PLB skyriaus valdyba. Se
nieji ir jaunieji lietuviai — visi 
drauge sutiks lemtinguosius 1951 
metus.

— Vasario m. 4 d. šv. Jurgio 
pradžios mokyklos lituanistinių 
dalykų grupės tėvų komitetas 
ruošia viešą mokinių vakarą — 
koncertą. Programą .išpildys mo
kiniai.

— Sausio vidury PLB sky
riaus valdyba rengia operetę 
“Kaminkrėtys”, kuriai vadovau
ja muzikas Armonas.

— Valančiaus minėjimas. 
Gruodžio m. 30 d. PLB skyrius 
ruošia viešą vyskupo Valančiaus 
minėjimą.

— Baisusis birželis. Artimiau
siu laiku ateitininkai stato 3 
veiksmų pjesę ‘Baisusis blržęBs’. 
Režisuoja akt. Kaributas.

sb-

BALFo skyrius veikia
Lindeno 132 Balfo skyrius po 

ilgesnės pertraukos ir vėl subruz
do darban su nauja energija ir- 
užsimojimais. Gruodžio 17-os die
nos susirinkime buvo perrinkta 
valdyba sekantiems metams. 
Skyriaus pirmininku liko ilga
metis ir uolus lietuvių veikėjas 
Jonas Liudvinaitis, vicepirminin
ku Mykolas Klimas, sekretorium 
Juozas Prapuolenis, kasininku 
Stasys Žiurlys ir finansų sekre
torium Vladas Tursa.

Į skyriaus piniginį vajų pir
mutinės atsiliepė Lindeno L. R. 
K. Moterų Sąjungos kuopa su 
penkių dolerių auka ir kartu įs
tojo nariu į BALFo skyrių. BA- 
LF-o skyrius laukia ir kitas or
ganizacijas pasekant šiuo gražiu 
ir kilniu moterų pavyzdžiu.

Šiuo metu jau 21 narys užsi
mokėjo nario mokestį už 1951 
metus. Be naujo piniginio vajaus 
skyrius organizuoja ir naują rū
bų rinkimo vajų. Tarp kitų dar
bų skyrius, bendradarbiaudamas 
su kitomis organizacijomis, ruo
šia ir Vasario 16-tos dienos mi
nėjimą, kuris įvyks vasario 17-os 
dienos vakare 3 vai. po pietų 
Lindeno lietuvių svetainėje, Mit
chell Ave. 340. Kviečiami visi 
kuogausiausiai dalyvauti.

Skyrius į BALFo seimą įvyks
tantį New York sausio 5 ir 6-tą 
dienomis 1951 m. siunčia tris 
atšovus: Joną Liudvinaitį, My
kolą Klimą ir Stasį Žiurlį.

J. Prapuolenis

Amsterdam, N. Y.
— Gruodžio 17 dieną įvyko 

BALFo Amsterdamo skyr. vi
suotinis narių susirinkimas. Iš
rinkta nauja valdyba. Pirminin
ku perrinktas p. Lukšys. Linkė
tina naujai valdybai visakerio- 
pos sėkmės ir žymiai pagyvinti 
mūsų kolonijos skyriaus veiklą.

— Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vad. p. Olšausko, nutarė 
suruošti koncertą—vakarą.

D. K.

PIRKITE
Geriausias gėles pas

FRESH POND FLORIST
Edward Chesnik

66-69 Fresh Pond Road
Ridgewood Queens, N. Y.

Tel. H. Y. 7-3313
(2)

. —...„„..I

TeL Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas) '

Laidotuvių Direktorius (

426 Lafayette Street I
Newark 5, N. J. *

Kaip ir kiekvienais metais, I atvykus didesniam skaičiui lie- 
taip ir šiais metais būtų pravar- tuvių futbolininkų iš Vokietijos, 
tu, baigiant 1950 metus, patiekti Jono Atkočiaus pastangomis šis 
sporto mėgėjams bent sutrauk- klubas vėl buvo atkurtas ir turi
tai žymesnius New Yorko sporto 
įvykius. Šia proga reikia pažy
mėti, kad sportinė lietuvių spor
tininkų veikla praėjusiais metais 
daugiau buvo kūrimosi stadijoje, 
kur reikėjo nugalėti nemažus 
materialinius sunkumus ir nenu
matytas techniškas kliūtis.

Didžiąjame New Yorke 1950 
metais veikė 2 žymesni sporto 
klubai: Lietuvių Atletų Klubas 
ir Lietuvių Sporto Klubas (kūri
mosi stadijoje). LAK apėmė dau
giau krepšinį ir šachmatų spor
tą, gi LSK — futbolą. LAK, bū
damas vienas iš seniausių lietu
vių sporto' klubų visoje Ameri
koje, jau 1948 metais maloniai 
sutiko paremti lietuvius sporti
ninkus tremtyje ir, jiems atvy
kusį U. S. A., tuojau juos priėmė 
į savo eiles ir 1948 metų rudenį 
buvo įkurta LAK krepšinio vie-
netas, kuris savo buvimą pereitų 
metų sezone pilnai pateisino, lai
mėdamas meisterio vardą Brook- 
lyno Eastern District Church 
League. Be to, šis vienetas su
rengė 4 gana aukšto lygio susiti
kimus su amerikiečių klasės vie
netais ir aplankė lietuvių krep
šininkus Toronto (Kanadoje) ir 
parsivežė gražią pergalę, šiais 
metais šis vienetas pasitenkino 
kol kas pasirengimu numato
moms platesnio masto rungtynė- 
nėms. 1950/51 sezonui LAK už
registravo savo antrąjį krepšinio 
vienetą Church League pirme
nybėms. LAK n iškopė į pirmau
jančių vienetų eiles. Šiose pirme
nybėse žaidžia 10 amerikiečių 
krepšinio vienetų. LAK I atsto
vavo: Arturas Andriulis (viene
to vadovas), Alfonsas Andriulis, 
Adęlfas Andriulis, Algirdas Bi
rutis (vien, kapitonas), Algirdas 
Bagdonas, Stasys Birutis, Juo
zas Buzinskas, Kęstutis Čerke- 
liūnas, Aleksas Lauraitis, Algis 
Mikulskis, Jack Narbutas, Algis 
Ošlapas. LAK II atstovavo: Ruz
gas, Daukša, Ošlapas Alg., Oš
lapas Raim.., feilėnas, Birutis St., 
Mikulskis, Kligys II.

LAK šachmatų sekcija, pradė
jusi veikti 1949 metų žiemą, pra
vedė New Yorko šachmatų pir
menybes, kuriose dalyvavo 16 
šachmatininkų. Pirmenybių nu
galėtoju tapo žinomas šachmati
ninkas Juozas Repečka. 1950/51 
metų sezoną šachmatininkai pra
dėjo žaibo turnyru, kurį laimėjo 
p. Vilpišauskas. LAK šachmati-
ninka! išsirinko vadovybę ir nu
tarė New Yorko šachmatų pir
menybes pradėti 1951. I 7. Už
registruota 12 šachmatininkų.

LAK vadovauja pirmininkas 
J. Peterson (Pranckevičius),
sporto vadovu yra A. Vakselis.

Linkėtina LAK ir toliau ska
tinti lietuviškąjį sportą ir 1951 
metais.

Antrasis besikuriantis, bet ne
maža nuveikęs lietuvių sporto 
sambūris yra Lietuvių Sporto 
Klubas (žinomas amerikiečių ir 
vokiečįų spaudoje, kaip Lith
uanian S. C.). Iš tikrųjų šis spor
to klubas jau egzistavo 1938 m. 
ir jo pagrindinė kultivuojama 
sporto šaka buvo futbolas. 1938/ 
39 m. šio klubo futbolo vienetas 
žaidė Eastern District—Premier 
division užimdamas pirmaujan
čią vietą, 1939/40 m. pirmeny
bėse atsistojo 4 viet. ir 1940/41 
— 6 vieta. Išėjus į kariuomenę 
didesniam žaidikų skaičiui, 1941/ 
42 m. šis klubas žaidžia A klasė
je iki galutinai susilikvidavo. Tik 
a------------------------------------- □

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St 
Philadelphia,z Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salč 

Pakeleivingiems nuteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį 

db-------------;— -----------------------------d

jau gana geras pozicijas išsiko
vojęs New Yorko futbolininkų 
tarpe: 1950. VIII. 16 LSK užre
gistruotas German American 
Soccer Assotiation A klasėje. 
Šioje klasėje jis sužaidė 8 rung

tynes: 7 laimėdamas ir 1 sužais- 
damas lygiomis: 2 rungt. užskai
tytos be žaidimo laimėtomis. Tai
gi LSK laimėdamas A klasės 
meisterio vardą iškopė į DAFB 
lygą. LSK taip pat žaidė US 
Amatuer Soccer Cup žaidynėse 
— 3 rungtynes, pralaimėdamas 
šio turnyro nugalėtojui, po pra
tęsimo, ir iškrisdamas iš turny
ro. Sužaistos 4 draugiškos fut
bolo rungtynės su New Yorko 
aukščiausios klašės vienetais ir( 
visos laimėtos. Bendras šio fut-j 
bolo vieneto įvarčių balansas — 
86:19 (pirmenybių — 66:12; tau
rės turnyro — 14:7 ir draugiškų
— 6:0). LSK pirmajam futbolo 
vienetui atstovavo:

žaidė rungt. pelnė jvarč.
1. Kalašinskas — 15 21
2. Gražys — 14 19
3. Adomavičius — 12 18
4. Jokūbaitis — 15 8
5. Steponavičius — 14 7
6. Sabaliauskas — 13 5
7. Gricevičius — 3 4
8. Kligys St. — 1 1
9. Meilus , — 3 1

10. Labutis — 2 1

Žaidė, bet nepasiekė nė vieno 
įvarčio: Saldaitis (15 rungt), 
Madzilauskas (8), Mileris (13), 
Simonavičius (15), Kubilius (1), 
Ošlapas Alg^ (2), Kligys Vyt. 
(1), Daukša (10), Bagdonas (3).

LSK antrasis futbolo vienetas,' 
neseniai pradėjęs žaisti “B” kla
sės pirmenybes, neblogai užsire
komendavo atsistodamas 1950/ 
51 metų “B” kl. lentelėje 6 vie
toje (iš 23).' Iš žaistų 6 rungty
nių 2 išlošė,- 2 sužaidė lygiomis 
ir 2 pralošė. LSK II atstovauja: 
S. Kligys, V. Beleckas, A. Šim
kus, J. Nevin, J. Lapurka, M. 
Petrikas, P. Daukša, A. Ošlapas, 
S. Bagdžiunas, J. Kubilius, V. 
Labutis, J. Kiveris, A. Grabnic- 
kas, St. Birutis, Nakutavičius.

Šio klubo' reikalus veda ir 
daugiausia darbo ir rūpesčio pri
deda Jonas Atkočius.

žengiant į Naujuosius Metus, 
abu paminėti klubai numato pa
tiekti sportu besidominčiai visuo
menei tikrai aukšto lygio krep-

(Marcy Ave. prie Broadway).
1951. I. 7:
Šachmatai: LAK Šachmatų sek

cijos New Yorko pirmenybių 
pradžia, 17 vai. 168 Marcy 
Ave. Brooklyn, N. Y. Regis- 

j tracija priimama iki 17 vai.
A. V.— * —

PAAIŠKĖJO ŠACHMATŲ ŽAI
BO TURNYRO NUGALĖTOJAS

Lietuvių Atletų Klubo šach
matų sekcijos pradėtas XII. 10 
šachmatų žaibo turnyras buvo 
užbaigtas pereitą sekmadienį 
(XII. 17). Susitiko 4 šachmati
ninkai, laimėję po 8 taškus fina
liniame žaibo turnyre. Pasibai
gus partijoms, Vilpišauskas tapo 
turnyro nugalėtojas su 3 taš
kais, o antroji vieta teko Stak- 
niui (2), II-ji Galminui, IV-ji 
Trojanui. Turnyro nugalėtojui 
Vilpišauskui įteikta p. čerkeliū- 
no skirta dovana.

A. V.— * —
ŠACHMATININKAI PERSI

ORGANIZAVO
Š. m. gruodžio mėn. 17 d. 18 

vai. įvyko New Yorko lietuvių 
šachmatininkų susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė L. A. K. spor
to vadovas, pakviesdamas šach
matininkus, jų veiklai prasiplė- 
tus, išrinkti gausesnę vadovybę. 
L.A.K. šachmatų sekcijos vado
vybėm išrinkta: Vilpišauskas 
(pirm.), Staknys (sekr.), Arma- 
navičius (narys); kandidatai: 
Repečka ir Paškevičius. Susirin
kimas nutarė 1951. I. 7 d. pra
dėti New Yorko 1951 metų lie
tuvių šachmatininkų pirmeny
bes. Bus žaidžiama taškų siste
ma. Pirmenybių nugalėtojai gaus 
vertingų dovanų. Registracija 
priimama iki 1951. I. 7 d., 18 
vai. Pirmenybių pradžia 1951. 
I. 7, 17 vai., bus žaidžiama kiek
vieną sekmadienį 17 vai. Lietu
vių Atletų Klubo patalpose, 168 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. Su
darytas pirmenybėms pravesti 
komitetas. Pirmenybėms jau už
siregistravo 12 šachmatininkų.
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Į Stephen Bredes Jr.|
ADVOKATAS

f 197 Havemeyer Street f
Brooklyn 11, N. Y. ®

& Tel. EVergreen 7-9394 ®
@®®®s®

ĮoIoĮcg

šinio ir futbolo rungtynių.
Šia proga linkėtina LAK ir 

LSK ir toliau garsinti lietuvių 
ir Lietuvos vardą per sportą.

Sp. V.

EVergreen 7-1423

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO.
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y,

j PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui

Televizijos Aparatai 
RCA Victor T100

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIUS

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką pirkaite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
icad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankę,'reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes. tik per ji gausite didžiausia nuolaida ....

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

JOK. J. STUKAS, Dir.
12G4 White St., Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325 

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus vigu jurisdikcijų: Federalius Stato 7 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar v 
Užsieniu Šalyse. f)

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių N 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto fi 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- <1 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris v 
vra patyręs aecountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių r) 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. N 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 2) 
naudojant sj patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. /.

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

RAŠYKITE: A
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) |

211 Ainslie Street Brooklyn 11, N. T. A
Telefonas: EV 4-3049 2)

Brooklyn o Lietuviai Gydytojai

? Dr. John Waluk
J 161 No. 6th Street 

TeL EVergreen 8-9229

5 Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietą

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-8888
VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

'Stephen Aromiskis;
i (Armakauskas) i

Graborins—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborins—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Tel. STagg 2-5043

p Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorins

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
' Laisniuotas Graborins
i Suteikiam Garbingas
' Laidotuves

j - $150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM <?
j NEMOKAMAI
i 84-02 Jamaica Avenue, 
1 Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborins
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

FILMŲ - DAINŲ - ŠOKIŲ

VAKARAS
Šeštadienį, Sausio-Jan. 6,1951

/ Pradžia 7 vai. vakare

56-70 — 58th St. Maspeth, N. Y.
a) Brolių Motūzų-Beleckų specialiai sporto vakarui pritai

kytos filmos.
c) Harmonijos Ansamblis, vadovaujamas Violetos Tamkiūtės.
d) Po programos ŠOKIAI, “Nakties Pelėdų” orkestrai grojant

Įžanga $1.00, (tik šokiams 0.75) vaikams 0.50
(Visas vakaro pelnas skiriamas Lietuvių Futbolo

Komandai — aprangai įsigyti.)
Visa New Yorko apylinkės lietuvių visuomenė kviečiama 

skaitlingai dalyvauti.
Lietuvių Futbolo Komandų Rėmėjų Komitetas
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AMERIKA Gruodžio 29, 1950-

VIETOS ŽINIOS
Apreiškimo Parapija

— Kalėdų naktį, 12 vai., per 
Bernelių Mišias choras giedojo 
naujai išmoktas Cesar French, 
Missa Solemnis in A, kurios 
skambėjo gražiai ir didingai. 
Choras, vadovaujamas muz. Po
vilo Sako, -šioms mišioms išmokti 
yra įdėjęs daug darbo.

žmonių Bernelių Mišiose baž
nyčioje buvo tiesiog prikimšta. 
Jau nuo 11 vai. nebebuvo sėdi
mų vietų. Stovinčių buvo pilnos 
eilės.

— Kalėdų dienos vakare “Vy
čiai” suruošė šokius. Buvo prisi
rinkę daug jaunimo. Nemaža į- 
domumo sudarė “Kalėdų senelis” 
atvykęs iš Lietuvos. Jau spėjęs 
gerokai pramokti ir angliškai. 
Vargšeliui, anot jo paties pasa
kymo, barzdelę gerokai apipe
šioję rusai.

— Naujų Metų naktį, 12 vai., 
bus laikomos Mišios. Prieš Mi
šias 10:30 vai. bus įstatytas Švč. 
Sakramentas iki Mišių. Popie
žius ragina visus tikinčiuosius 
dalyvauti Švč. Sakramento ado
racijoj ir Šv. Mišiose.

PADĖKA

“Amerikos” bazaras, įvykęs 
1950 m. gruodžio 16, 17 ir 18 
dienomis Maspetho parap. salė
je, pavyko tik nuoširdaus ben
dradarbiavimo ir draugijų bei jų 
atstovų tikro pasišventimo dėka. 
Parapijų draugijos ne tik savo 
narių darbu prisidėjo prie baza- 
ro suruošimo ir jo vykdymo, bet 
taip pat parėmė bazarą ir pini
ginėmis bei daiktinėmis auko
mis.

Pinigais paaukojo: Apreiški
mo parapijos Amžinojo Rožan
čiaus Dr-ja $10, Gyvojo Rožan
čiaus Dr-ja $10, Maldos Apaš
talavimo Dr-ja $5, Šv. Pranciš
kaus Tretininkai $5 ir p. Veroni
ka Stelmokienė $2.

Maspetho parapijos Rožan
čiaus Draugija $25.00.

Angelų Karalienės parapijos: 
Gyvojo Rožančiaus Dr-ja $10, 
Amžinojo Rožančiaus Dr-ja $5 
ir Tretininkai $5.

Draugijoms tariame nuoširdų 
ačiū.

Virtuvei produktų suaukojo 
Maspetho parapijos Tretininkės 
ir Altoriaus draugijos narės. Jų 
aukų dėka virtuvei nereikėjo 
nieko pirktis ir todėl virtuvė— 
bufetas padarė gražaus pelno.

Virtuvei vadovavo pirm. Ju
zefą Paulauskienė. Virtuvėje 
darbavosi vicepirmininkė J. Ku- 
nickienė, M. Zurlauskienė, A. Ki- 
vytienė, P. Šimkienė, Tarnaus- 
kienė, Juknevičienė ir kitos. 
Draugijoms ir jų narėms už au
kas ir nuoširdų darbą — dėko
jame.

Taip pat padėka priklauso už 
daiktines aukas p. p. Juozui Cin
kui, Ch. šimanskiui ir Ch. Mi- 
čiuliui (483 Grand St.).

Apreiškimo parapijos paviljo
ną tvarkė ir bazaro metu dar
bavosi šarkaitė su atsidėjusio- 
mis tos parapijos darbuotojomis.

Angelų Karalienės paviljoną 
tvarkė O. Sijevičienė su tos pa
rapijos draugijų darbuotojomis 
Butkiene, Adomaitiene, Panke- 
vičiene, šarkauskiene ir kt.

Maspetho parap. draugijų na
rės bei “Amerikos” rėmėjos dar
bavosi Maspetho parap. paviljo
ne, Maspetho vyčiai prie gėrimų 
stalo, o choristai prie didžiojo 
rato.

Bazaro pirmininkas buvo Jo
nas Tuska, kuris su J. Butkum 
kartu darbavosi ir bufete.

Kasperas Ghlčius, nenuilstąs 
bazaro darbuotojas, valdė ir 
tvarkė piniginius reikalus.

Visiems ir visoms tariame nuo
širdų ačiū.

Didžiausia padėka ir pagarba 
priklauso Atsimainymo parapi
jos klebonui prelatui J. Balkūnui 
su padėjėjais, priėmusiam “Ame
rikos” bazarą parapijos salėje 
ir pakėlusiam visus bazaro orga
nizavimo bei įvykdinimo sunku
mus.

Angelų Karalienės 
Parapija

RENGIAMOS KUN. V. PIK
TURNOS VARDINES

Angelų -Karalienės par. drau
gijos 1951 m. sausio 5 d. parapi
jos salėje rengia kun. V. Piktur
nos vardines.

Kun. V. Pikturna yra gimęs 
1915 m. vasario 26 d. darbininkų 
šeimoje Kelmės miestely, Žemai
tijoj. Baigęs Šiaulių gimnaziją ir 
Kauno kunigų seminariją, 1939 
m. jis buvo įšventintas į kunigus 
ir ėjo gimnazijos kapeliono bei 
Šv. Zitos koplyčios Kaune rek
toriaus pareigas. Karo metu vo
kiečių buvo areštuotas ir puske
tvirtų metų išlaikytas Dachau 
koncentracijos stovykloje.

Tremtyje gyvendamas, buvo 
studentų kapelionu, Liet. Kat. 
Kunigų Sąjungos vicepirminin
ku, “Vox Temporis” biuletenio 
redaktorium, Liet. Antinacinės 
Rezistencijos buvusių politinių 
kalinių s-gos pirmininku ir Liet. 
R. Kryžiaus Muencheno skyr. 
valdybos nariu. I JAV atvyko 
1949 m. į Hartfordą pas savo 
dėdę St. Pikturną, iš kur persi
kėlė į Brooklyną, kur jį pas save 
priėmė kleb. kun. J. Aleksiūnas. 
Metus išbuvusį svečio teisėmis, 
spalių mėn. Brooklyno vyskupas 
jį paskyrė čia vikaru.

Jam pagerbti parapijos drau
gijos ir rengia šį pobūvį. Pradžia 
8 vai. vak., įėjimas $2. Bilietus 
galima įsigyti pas draugijų na
rius prie bažnyčios N. Metų die
ną arba užsisakyti telefonu pas 
Sijevičienę — EV 7-5780, But
kienę — EV 4-4724 ir Panataus- 
kienę — EV 4-8337. I

303 SLA kuopa Brooklyne 
sušelpė tremtinius

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 303 kuopa Brooklyn, N. Y. 
atsiuntė BALFo centrui tremti
nių šalpai $162.79.

Tremtinių vardu BALFo va
dovybė nuoširdžiai dėkoja SLA 
303 kuopai už gražią paramą 
lietuvių šalpos reikalams ir už
tikrina aukotojus, kad jų auka 
bus panaudota sušelpti tuos, ku
rie daugiausia pagalbos reikalin
gi-

BALFo Centras.

SMARKIAI RUOŠIAMASI 
“AMERIKOS” KONCER

TUI — BALIUI
Sausio 7 d. įvykstančiam “A- 

merikos” koncertui — baliui 
smarkiai ruošiasi tiek progra
mos dalyviai, tiek rengimo ko
mitetas. Solistam p. V. Jonuš- 
kaitei ir p. V. Ivanauskui bei 
chorams žada nenusileisti su sa
vo linksmąja dalim ir akt. Vit. 
Žukauskas. Tad neabejotina, kad 
koncerto programa visi bus pa
tenkinti. O po programos daly
viai turės taip pat smagią pra
mogą, nes rengėjai groti pakvie
tė žinomą J. Navicko “Nakties 
Pelėdų” orkestrą ir parūpino 
turtingą bufetą, kuriame šokė
jai galės atsigaivinti, o nešokan
tieji maloniai pasivaišinti ir pa
sikalbėti su draugais bei pažįs
tamais. Tad išrodo, kad ir šių 
metų “Amerikos” koncertas — 
balius bus vienas iš smagiausių 
visą šios žiemos sezoną.

“AMERIKAI” AUKOJO:
Poderys, Kazys,

Brooklyn, N. Y.........  $2.00
Motuzas, K.

Richmond Hill, N. Y. 2.00 
Degutienė, K.

Elizabeth, N. J.  .......... 1.00
Kaminskas, K.

Bayside, N. Y.............  1.00
Aukojusiems nuoširdžiai dė

koja.
“Amerikos” Administracija

. Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
Ne visų dar bazare dirbusių pa- 
vardės, čia suminėtos. Kai jas 
gausime — paskelbsime sekan
čiuose “Amerikos” numeriuose.

“Amerikos” Administracija

KONCERTAS
IR .

BALIUS
amu llimili lliMIIIIM SEKMADIENĮ

Sausio - Jau. 7. ’51
Šv. Stanislovo Parap. Salėje

' jį4. | ' ■ p U ■ ' | ,>r' ' Ų ? £ ‘
LYVAUJA ' '

Žinomi Kauno Operos Solistai
DALYVAUJA

VINCE JONUŠKAITE jr VLADAS IVANAUSKAS
CHORAI:

Apreiškimo parapijos, vadovaujamas prof. P. SAKO.
Maspetho parapijos, vadovaujamas muziko- A. VISMINO.
Angelų Kar parapijos, va^ov muziko Pr. DUULKES.

Koncertui — Baliui vadovaus ir dalyvaus taip pat programoj dramos aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS.

Pradžia 5 vai. po pietų Bilietai — $1.25 ir$L50
Perkant iš anksto — $1.00 ir $1.25

Bufetas — Šokiai .............. —
Šokiams gros J. Navicko NAKTIES PELĖDŲ orkestras

IŠ ANKSTO BILIETŲ GALIMA GAU^I: , Gabijoj — 340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.
“Amerikos” Administracijoje 417 Grand St., Brokklyn, N. Y. Juozo Ginkaus Saldainių Palociuje 495 Grand St., Brooklyn

“AMERIKOS” SKAITYTOJAI, BIČIULIAI IR VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
RENGĖJAI

---------  ----------------------------------------------------- j---------------------------- -------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------—— ------------
Kelrodis: Važiuoti Cross Town karu arba Lorimer St. busais ligi Newell St.; Graham Ave. busu ligi Driggs Ave., IND subway “GG” traukiniu ligi 
Nassau Ave. Nuo 14th St., traukinio galima išlipti Lorimer St. ir nemokamai pasikeisti į IND linijos ir “GG” traukiniu važiuoti iki Nassau Ave.

SEIMINIS BALF BANKIETAS 
įvyks BALE Seimo posėdžiams pasibaigus, 

1951 m. sausio 6 d. (šeštadienį) 7 vai. vak.
North Ballroom, Hotel New Yorker

8th Ave. ir 34th Street, N. Y. C. ! ’ . ' v
Visi delegatai ir svečiai maloniai kviečiami dalyvauti 

BANKIETE DALYVAUS GARBINGI SVEČIAI, 
LIETUVIAI IR AMERIKIEČIAI i

įžanga $5.50 vienam. Vietas prašome dabar užsirezervuoti 
BALF Centro raštinėje, 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y., 

arba telefonuy: EV 7-1422

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI
8 šeimų mūrinis namas po 5 kam

barius su maudynėmis ir 2 Storais — 
$9.500.

2 šeimų mūrinis namas 11 kamba
rių, aliejum apšildomas — $7.900.

2 šeimų mūrinis 11 kambarių, alie
jum apšildomas, garažas — $10.500.

Visuose yra tuščių kambarių.
Z I N I S

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

AITVARŲ KVARTETO

KONCERTAS
1951 m. sausio 14 d. (sekmadenį)

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS 
Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš.

geriausios Smetonos *
Priimami užsakymai įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS ~
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 

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, šviešūs kamba
riai — $10,500.

6 šeimoms mūrinis su dviem što- 
rais, geros įplaukos — $9,500.

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

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

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

TeL GLenmore 5-7385

SCHWABEN HALL SALĖJE
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn 21, N. Y.

PROGRAMOJE DALYVAUJA:
Aitvarų kvartetas: dainuoja V. Bražėnas, B. Svogūnėlis,

I. Ališauskas ir K. Skobeika, vadovauja pianistas
A. Mrozinskas.

Dramos aktorius H. Kačinskas
Rašytojas—humoristas A. Gustaitis
A. Jezavito padidintas orkestras.

ŠOKIŲ METU — TANGO KONKURSAS
LAIMĖTOJAMS SKIRIAMOS DOVANOS

Koncerto pradžia 5 vai. po pietų
Bilietai gaunami pas J. Ginkų, 495 Grand St, Brooklyn, N. Y.
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