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VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

■ • . t _______
• Amerikiečių įstaigos Vokie

tijoje pareiškia, kad 8-12 mėne
sių būvy bus baigta Vokietijos 
okupacinė kontrolė.

• Valstybės sekretorius Ache- 
sonas padarė pareiškimą, iš ku-

GINČAS DĖL SUESO IR SUDANO

Sudano ir 
Iš jų pusės 
grasinimai, 
nepatenki-

Egiptas reikalauja, kad anglai pasitrauktų iš Nilo slėnio
Šiuo įtempimo ir didelių pa

vojų metu, Kai Vakarai susirū
pinę nuo šiaurinės Europos ligi 
Tol. Rytų suorganizuoti saugu
mo pilimą, kuris sulaikytų iš Ru
sijos stepių ir Sibiro besiveržian
ti raudonąjį tvarią, staiga tame 
pilime ima rodytis Art. Rytų 
srity pavojingas plyšys — pas
taruoju laiku egiptiečiai vis 
griežčiau ima reikalauti, kad an
glai pasitrauktų iš 
Suezo kanalo srities, 
pasigirsta jau net 
kad, jų reikalavimų
nūs, jie galį prisijungti prie so
vietinio bloko, žinoma, nedaug 
kas patikės, kad tai rimtai ma
noma. Bet tai rodo, kad Egiptas, 
pasinaudodamas įtempta padėti
mi, nori savo reikalavimus žūt 
būt prastumti. O kadangi tai 
lengvai jiems nepavyks, čia bus 
silpna to prieškomunistinio pili- 
mo vieta, kuri Vakarams suda
rys daug rūpesčio.

Kokia šio ginčo esmė?
Atidarant parlamento rudens 

sesiją, karalius Farukas savo 
sosto kalboj pareikalavo, kad 
anglai pasitrauktų iš Suezo sri
ties ir Sudanas būtų prijungtas 
prie Egipto. Dabar su nemažu 
triukšmu vėl tas reikalavimas 
kartojamas. ,

. Aiškumo dėliai primintina, 
kad 1956 m. baigiasi 20 metų 
galiojusi anglų ir egiptiečių są
jungos sutartis, kas pašalins pas
kutinius anglų valdymo Egipte 
likučius. O 1968 m. baigiasi ir 
Suezo kailio bendrovės nuomos 
sutari išTPb VI?HagVJgiptas 
pelnysis iš šio gyvybinio hlrisie- 
kimo kelio. Be\,egiptiečiaK\ori 
jau prieš terminą šiais susiusi
mais nusikratyti. Panašia taki,- 
ka, kaip dabar, jie jau prieš dvA 
jus metus pasiekė, kad anglai

apetitai yra padidėję — ištrauk
tas Sudano klausimas ir 
slėnio sujungimo” šūkis.

Sudano klausimas
Sudanas nuo 1899 m. anglų ir 

egiptiečių valdomas bendrai ir 
sutartis numato, kad jam bus 
suteikta nepriklausomybė, kai 
tik tauta tam bus pribrendusi. 
Bet dabar egiptiečiai įsigeidė 
Sudaną prijungti prie Egipto. 
Tik tam atsiranda kliūčių ne tik 
iš anglų, bet ir iš sudaniečių pu
sės. Garsiojo kovotojo už Suda
no laisvę Mahdi vaikaitis svajoja 
apie Sudano karūną ir jo šalinin
kai platina šūkį “Sudanas—su- 
daniečiams”. O čia yra 12 milijo
nų žmonių, kuriuos prijungti 20 
milijonų egiptiečių nebus lenkva.

šie interesų priešingumai yra 
jau ir šiaip pavojingi, o ypač 
šiuo metu. Bet dar blogiau, kad 
jie yra' gyvybinės susisiekimo 
arterijos Suezo kanalo ir Arabi
jos naftos .srity. Vakarai šiuo 
įtemptu momentu Suezo apsau
gą, net ir norėdami, vargiai ga
lėtų išdrįsti perduot silpnai Fa- 
ruko armijai. Tad suprantama, 
kodėl ten lankėsi ne tik Bevinas, 
bet ir imperijos štabo viršinin
kas Sir W. Slim. Tik ar pavyks 
egiptiečius įtikinti, kad jų pasi
rinktas kelias sudaro ir jiems 
ir visiems Vakarams pavojų, kol 
kas neaišku.

“Nilo

JAV YRA 152.340.000 
GYVENTOJŲ

JAV Surašymo Biuro duome
nimis dabartinis JAV gyventojų 
skaičius yra 152.340.000."”^ 

1950 m. balandžio 1 d. sura
šymo duomenys rodo 150.697.- 
361 JAV gyventoją. Nuo to lai
ko žmonių padaugėjo 2.223.000. 
šis skaičius gautas pridėjus prie 
bendro skaičiaus 3.704.000 nau- 

atsisakytų kai kurių savo teisių Įjagimius ir 10.000 imigrantų ir 
ir koncesijų. Bet dabar egiptiečių atėmus 1.461.000 mirusiuosius.

LAUKIAMA NAUJO KARDI
NOLŲ PASKYRIMO

Artimoje ateity Vatikane nu
matoma sušaukti konsistoriją, 
kurios tikslas paskirti naujų kar
dinolų, tuo būdu papildant kar
dinolų kolegijos narių skaičių 
ligi pilno kolegijos sąstato — 70. 
Paskutiniu metu, keliems kardi
nolams mirus, o kitiems atsidū
rus už geležinės uždangos, kar
dinolų kolegija teturi tik 52 na
rius.

Naujųjų kardinolų kandidatų 
tarpe yra ir vienas negras.

Pereitą savaitę Vokietijos ru
sų zonoje mirė paskutinis laisvas 
ir veiklus kardinolas anapus ge
ležinės uždangos — tai kardinol. 
Konrad von Preysing. Dabar 
vienintelis laisvas kardinolas Ry
tų Europoje yra 84 m. Kroku
vos arkivyskupas Adam Stefan 
Sapieha, kurį rusai palikę ramy
bėje, atrodo, dėl jo gilios senat
vės.

Iš Korėjos front POLITINIS ŠMUGELIS

Kiniečiai ir šiaurės korėjiečiai 
tebevykdo per Naujuosius Me
tus pradėtą savo ofensyvą, su
telktomis žmonių masėmife pul
dami Jungt. Tautų pajėgas. Pie
tų Korėjos sostinė Seulas vėl 
liepsnų naikinamas pateko į ko
munistų rankas, o Jungt. Tautų 
pajėgos visu 150 mylių ilgio 
frontu traukiasi.

Kautynės Korėjos fronte vėl 
įgavo vasaros metu vykusių ko
vų pobūdį. Komunistai, kuriems 
esamomis žiniomis, vadovauja 
Sovietų maršalas Žukovas, sie
kia laimėjimo, be atodairos mes
dami į kautynes žmonių mases. 
Norėdami prasiveržti pirmyn, 
jie varo priekinius savo dalinius 
į tikrą mirtį per minų laukus ir 
spygliuotų vielų užtvaras, o pas
kui per tuos lavonų tiltus siun
čiami nauji daliniai. Jungt. Tau
tų pajėgos tuo tarpu karo laivy
no ir aviacijos ugnies priedangoj 
lėtai traukiasi, vesdamos sulai
komąsias kautynes. Kaip matyt 
iš pareiškimų ir veiksmų eigos, 
Jungt. Tautų pajėgos priešą nu- 
silpnint ir sulaikyt stengiasi nai- 
kindamos jo užnugary aprūpini
mo'bazes ir kariuomenės telki
nius. Nors tai žymiai trukdo 
faktas, kad Jungt. Tautų aviaci
ja neturi leidimo pulti priešo 
parengties bazes Mandžiūrijoje, 
bet pareiškiama, kad frontui to
liau nuo Mandžiūrijos sienos pa
sistūmėjus, šios operacijos sėk
mingai gali būti vykdomos ir Š. 
Korėjos teritorijoje.’ Kokį vaid
menį vaidina šiuo atveju Jungt. 
Tautų aviacija, matyt- iš JAV 
Tolimųjų Rytų aviacijos vado

■ gen. Stratemeyer pranešimo, kad

i užmušė 
?šo karei- 
ešo karių 
sandelius, 
jonus, 83 
iSl tiltą, 
t, Apskri- 
3 žmonių

per 30 dięnų jo dalini 
arba sužeidė 39.031 pr 
vį, sunaikino 12.293 pi 
gyvenamus namus bei 
1803 vežimus, 759 vj 
garvežius, 26 tuneliui 
69 laivus bei valtis ir į 
tai laikoma, kad prie
ir medžiagų nuostoliai yra labai 
dideli. Amerikiečių nuostoliai li
gi gruodžio 22 d. siekė 38.325 
vyrus, tarp jų 6.43$ nukautų. 
Paskutiniosios kautynės tuos 
nuostolius yra, žinoma, dar pa
didinusios, bet jie nė |š tolo ne
palyginami su priešo nuostoliais.

Dėl karinės vadovybės santū
rumo, šiuo tarpu nėra žinių, kas 
galvojama dėl tolimesnės kovų 
eigos ir kokios numatoma pers
pektyvos. Viena tik aiškią! pa
brėžiama, kad Jungt. 
pač JAV neprileidžia i 
kad Korėja būtų palik 
rių malonei. Aiškiai j, . .. 
•žiama, jog bus kovojimą, kol a- 
gresorius bus sudraustas. Kokiu 
keliu bus prie to einama gal pa
aiškės po to, kai Jungt Taūtos 
apsvarstys padėtį ir numatys 
naujas priemones. Apskritai 
daugelio manoma, kad komunis
tinei Kinijai atmetus Jųpgt. Tau
tų pasiūlymą sustabdyti karo 
veiksmus ir bandyti derybų ke
liu klausimą išspręsti, dabar 
greičiausia klausimas tegalės 
būti ginklo nulemtas. I

tūtos, y- 
minties, 
agreso-

1. pabrė-

KORĖJOJ RAUDONIEJI IŠ- 
\ ŽUDĖ MISIONIERIUS 
(Fides agentūros koresponden

tą; praneša iš Š. Korėjos, kad 
ten esančios katalikų misijos pa- 
tyijė skaudžių smūgių, ypatingai 
dviejų pastarųjų metų bėgyje. 
Viši korėjiečiai kunigai ir misi- 
jonieriai vienas po kito, pavie
niui ar grupėmis, buvo suimti 
ir didžiąja dalimi patalpinti 
Pyongyang kalėjimam Korėjos 
istorijoje pasiliks garsios savo 
liūdnumu spalių 3-7 dienos, ka
da komunistai surengė masines 
kalinių žudynes, kuriose nužudy
ta mažiausia apie 20 korėjiečių 
kunigų ir vokiečių misijonierių.

ĮSIGALĖJO PRAPLĖSTAS 
SOCIALINIS DRAUDIMAS
Nuo 1951 m. sausio 1 d. JAV 

įsigaliojo naujas soc. draudimo 
įstatymas, kuriuo soc. draudimo 
milijonų naujai apdraustų dar
bininkų, anksčiau soc. draudi
mo neturėjusių. Įskaitant juos, 
Amerikoje bus 35 milijonai soc. 
apdraustų asmenų.

Federalinė draudimo sistema 
naujuoju įstatymu apjungia 3 
dideles naujas grupes, būtent, 
namų ūkio darbininkus, žemės 
ūkio darbininkus ir amatininkus. 
Naujas įstatymas tačiau neap- 
draudžia ūkininkų, 
dantistų, advokatų ir 
vų profesijų žmonių.

Be to, padidinamos 
kų pensijos. Vietoje
aukščiausios pensijos 46 dol, mė
nesiui, darbininkas gaus iki 80 
dol. mėnesiui.

BULGARIJOJ VYKSTA ŽIAU
RUS KATALIKŲ PERSE

KIOJIMAS
Nežiūrint nuolatir# 

valdžios gyrimosi Bulgarijoj e- 
sančia religine laisve, patiriama, 
kad Katalikų Bažnyčios perse
kiojimas šiame krašte eina visu 
žiaurumu. Pasiekia žiųios, kad 
1944 areštuotas žinomas Tėvas 
kapucinas Mankin paskutiniu 
laiku yra komunistų nužudytas 
drauge su dviem pasauliečiais 
katalikais. Daugumas katalikiš
kų ligoninių, mokyklų, prieglau
dų ir kitų įstaigų yra nusavinta 
ir jų katalikiškas personalas iš
blaškytas. Dvasininkai yra nuo
lat sekami ir sistematingai a- 
reštuojami, žmonės, kurie lanko 
bažnyčias, yra laikomi įtartinais.

gydytojų, 
kitų lais-

darbinin- 
buvusios

PLANUOJAMA NEW YORKO 
GYVENTOJŲ APSAUGA 
NUO ATOMINIO KARO

Transporto reikalų vedėjas 
Sidney Bingham patiekė planą, 
kuriame numatoma naujai sta
tomą 2-sios Avė. požeminę gelž- 
kelio liniją pritaikinti civilinės 
gynybos reikalams. Jis yra nu
matęs įrengti joje 'milžiniškas 
slėptuves, kurios kartu su kito
mis požeminėmis stotimis, galė
tų sutalpinti iki 1 mil. žmonių 
atominio puolimo atveju.

Ar tą planą pavyks įgyvendin
ti, priklausys nuo to, kiek tam 
reikalui bus skirta lėšų.

Pagal Bingham planą slėptu
vės turėtų būti įrengtos tarp 80 
ir 81 St., tarp 21 ir 61 St., po 
76 gatve nuo 1 Avė iki East 
River Tunnel ir po 6 Ave. nuo 
12 iki 30 St.

VISIEMS NEPILIECIAMS ŽINOTINA
Visi svetimšaliai, kurie dar Commission, Washington, D. C.) 

nėra tapę Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais, kiekvienais 
ęnėtais iki sausio 10 dienos pri
valo pranešti savo adresą Teisin
gumo Departamentui (Depart
ment of Justice). Pranešimas 
turi būti atliktas ant specialaus 
blanko (Form 1-53), kuris gau
namas pašto įstaigose pareikala
vus “Alien Registration Form”. 
Be to, kiekvieną kartą pakeitus 
gyvenamąją vietą, tuojau reikia 
pranešti naują adr*esą minėtai 
įstaigai, kuriam tikslui blankai 
taipgi gaunami pašte. Pažymė
tina, kad tokius metinius prane
šimus ir adresų pakeitimus turi 
daryti ne tik naujai atvykusieji, 
bet visi, kurie dar nėra J. A. 
Valstybių piliečiai, nežiūrint, 
kiek metų jie čia bebūtų išgy
venę.

Nuo tokių pranešimų yra lais
vi tiktai svetimų valstybių diplo
matinio ir konsularinio korpuso 
nariai. • • \

Pažymėtina, kad pusmetiniai 
pranešimai Tremtinių Komisijai 
Vašingtone (Displaced Persons

privalo būti daromi savo keliu 
laike dviejų metų nuo atvykimo.

Ta pačia proga Lietuvos Ge
neralinis Konsulatas New Yorke 
prašo jam pranešti savo adresus 
visų tų lietuvių, kurie dar iki šiol 
to nėra padarę. Pranešant reikia 
nurodyti gimimo datą, vietą, at
vykimo datą, laivo vardą ir da
bartinį adresą. Tie, kurie jau yra 
tokį pranešimą anksčiau padarę, 
prašomi pranešti tik naują adre
są, jei yra pakeitę gyvenamąją 
vietą. Primenama, kad Lietuvos 
įstatymai įpareigoja užsienyje 
gyvenančius. Lietuvos piliečius 
pranešti savo adresus artimiau
siam konsulatui. Lietuviai ne 
Lietuvos piliečiai adresus prane
ša savo nuožiūra.

ŠVEICARIJA SKĘSTA PIENE
Praėjusį rudenį daug galvo

sūkio turėję dėl vaisių ir daržo
vių pertekliaus, šveicarai dabar 
nemaža susirūpinę ir “pieno po
tvyniu”. Jie nebesuranda rinkos 
pieno produktams. Ypač dideli 
kiekiai susirinkę sandėliuose sū
rio. Gamyba šiuo metu esanti 
10% aukštesnė, kaip prieš karą, 
o vartojimas žymiai sumažėjęs 
— nuo karo pabaigos apie 70%. 
Be to, pieno produktų rinkai pa
kenkę ir “konkuruojantieji pro
duktai”. Rudenį pavarius propa
gandą, kad būtų daugiau var
tojama vaisių, sumažėjo pieno 
produktų vartojimas.

Sovietai organizuoja juodąją rinką Vakarų Vokietijos ūkiui 
griauti. Pelnas skiriamas komunistų partijos reikalams.

Vakarų Vokietija seniai jau| Tuo būdu Sovietai vienu 
skundžiasi, kad juodoji rinka jai —x----- J” —
daro milžiniškus nuostolius — 
per ją valstybė netenka milijonų 
markių muito ir kitokių mokes
čių. Kas mėnesį į Vak. Vokietiją 
įšmugeliuojama apie 500 milijo
nų cigarečių. Dėl to Vak. Vokie
tija 1950 m. gavo 1,4 milijardo 
markių mažiau tabako mokes
čių. Taip išmušamas iš pusiaus
vyros krašto'biudžetas, nes ta
bako mokesčiai sudaro vieną 
reikšmingiausių pajamų šaltinių 
Per pirmus tik šešis 1950 m. mė
nesius, kaip apskaičiuojama, bu
vo nelegaliai įvežta 15.000 tonų 
kavos, o legaliai per tą laikotar
pį vos 13.725 tonai. Be to, dau
gybė arbatos, kakao, alkoholinių 
gėralų, šokolado, parfumų, *ny- 
lono kojinių ir kitų prekių.

Susirūpinusi šiuo reiškiniu, 
Vak. Vokietijos vyriausybė ėmė
si jį aiškinti ir priėjo labai įdo
mių išvadų, kad

juodąją rinką organizuoja 
Sovietai.

Visi tyrimų duomenys rodo, 
kad šis nelegalus importas yra 
viena Sovietų šaltojo karo prie
monių. Plačiai išvystytos šmu- 
gelninkų organizacijos centras 
yra Rytų Vokietijoj ir už jos 
pečių stovi “Užsienio prekybos 
draugija”, kuri kontroliuojama 
Sovietų. Taip pat ir satelitinių 
kraštų firmos yra įtrauktos į šį 
biznį, kurio pasekmės Vakarų 
Vokietijos ūkiui yra beveik tokio 
dydžio, kaip ir po karo įvykdyti 
demiJhtažai. r

Sovietų šmugelio metodai 
yra labai sukti ir gerai apgal
voti. Šmugeliuojamos prekės nu
perkamos daugiausia Belgijos ir 
Olandijos uostuose ir jūros keliu 
atgabenamos į Rytų zoną, o ten 
perkraunamos į sunkvežimius ir 
oficialiai vežamos per sieną. O 
muitinės neturi nei pakankamai 
personalo, nei techninių priemo
nių joms sukontroliuoti. Tik Ber
lyno—Braunšveigo plentu kas 
dieną pravažiuoja apie 500 pri
krautų sunkvežimių. Šmugeliuo
jamos prekės sukrautos didžiu
lėse geležies lankais apkaltose 
dėžėse ir vietoj kavos užrašyta, 
kad tai porcelanas arba metalo 
laužas. Norint tas dėžes atida
ryti, reikia su specialiais kranais 
kelti iš sunkvežimių, bet tam 
nėra nei laiko, nei pačių kranų. 
Kava vežama supilstyta bute
liuose kaip vynas. Dėžėse užde
dama ant viršaus eilė vyno bute
lių, o apačioj buteliai su kavos 
pupelėmis. Panašių ir kitokių 
apgavysčių sugalvojama daugy
bė. O iš viso to
pelnas eina komunistų partijai.

su-

šū- 
jieviu nušauna du zuikiu • — 

silpnina Vak. Vokietijos ūkį ir 
nebereikia jiems iš savo kiše- 
niaus duoti Vakarų Vokietijos 
komunistams pinigo. Jei jie to 
pinigo nori turėti, privalo visom 
išgalėm palaikyti ir plėsti nele
galią prekybą.

ATOMINIS LAIVAS DAR 
NĮMANOMAS

Naujai Londone išleistame 
“Loyd’s Register of Shipping” 
rašoma, jog kol kas- liuksusinio 
atominės energijos varomo lai
vo statymas yra tik svajonė. 
Specialistų teigimu, dar praeisią 
eilė metų, kol atominė energija 
bus pritaikyta laivų varymui.

Ten pat nurodoma, kad šiuo 
laiku pasaeuly yra 31.000 okea
ninių laivų, kurių bendras tona
žas siekia 84.600.000 tonų.

MINES ENCIKLIKOS “RERUM 
NOV ARUM” SUKAKTĮ

Paruošiamieji darbai jau vyk
sta paminėjimui 60 metų nuo 
išleidimo enciklikos “Rerum 
Novarum”. Ta proga šiais me
tais gegužės 15 d. įvyks tarptau
tinis kat. daębininkų sąjūdžių 
kongresas, kuriame be istorinio 
žvilgsnio į socialinį krikščionių 
judėjimą nuo 1891 m. iki šian
dien bus studijuojamos labiau
siai pritaikytos priemonės lai
mėti pasauliui socialinę taiką 
klasių bendradarbiavimą.

ir

NUTRAUKĖ RYŠIUS SU 
MASKVA

JAV ortodoksų bažnyčia, kuri 
turi apie 300.000 narių, galutinai 
nutraukė savo ryšius su Mask
vos Patriarchatu.

Prancūzai atmeta Sovietų 
kaltinimus

Prancūzų informacijų minis
teris A. Gazier pareiškė, kad 
prancūzų ministerių kabinetas 
priėmė Sovietams atsakymą, ku
riuo atmetamas Sovietų kaltini
mas, kad prancūzai Vakarų Vo
kietijos ginklavimu sulaužę 
Prancūzų—Sovietų draugišku
mo paktą.

rio sprendžiama, kad Vakarų 
valstybės iš Sovietų pareikalaus 
aiškaus atsakymo, ar jie priima 
keturių didžiųjų valstybių kon
ferencijos pasiūlymą ar ne.

• Prez. Trumanas pasirašė 
naująjį nepaprastų mokesčių įs
tatymą ir kartu pareiškė, jog 
reikės mokesčius dar žymiai pa
didinti

• Prez. Trumanas karo ga
mybos įstaigos vadovu paskyrė 
W. H. Harrison.

• Sovietai dėl keturių didžių
jų valstybių konferencijos notoj 
reikalauja, kad toje konferenci
joje pirmuoju ir svarbiausiu 
klausimu būtų Vokietijos dėmi- 
litarizacija.

• Iš Vakarų sąjungininkų. 
sluogsnių pranešama, kad, nežiū
rint Sovietų notos, pasitarimai 
tarp Vakarų sąjungininkų ir Va
karų Vokietijos atstovų Vokieti
jos apginklavimo klausimu vyks
ta ir toliau.

• Prieš baigdamas savo ka
denciją JAV 81 kongresas dar 
paskyrė 20.000.000.000 dolerių 
ginklavimosi reikalams ir 3.100.- 
000.000 dolerių civilinei apsau
gai.

• Pranešama, kad dar šio mė
nesio būvy į JAV atvyks Pran
cūzijos ministeris pirm. Rene 
Pleven.

• Britų vyriausybė paskyrė 
tris divizijas gen. Eisenhowerio 
žinion. Prancūzai greitu laiku 
taip pat jo žinion paskirsią tris 
divizijas. Gen. Eisenhoweriui 
priklausys ir Europoje esantieji 
JAV daliniai

• Naujų Metų išvakarėse, su
laukęs 80 metų amžiaus, mirė 
Austrijos prezidentas Dr. K. 
Renner.

• Indijos vyriausybė padarė 
nutarimą, kuriuo baigiama tarp 
Indijos ir Vokietijos karo padė
tis. Manoma, kad tokį aktą ne
ilgai trukus paskelbs lt JAV.

• Iš autoritetingų sluogsnių 
pranešama, kad anglai numato 
pavasarį pašaukti į aktyvią karo 
tarnybą 200.000 atsarginių.

• Pagal praėjusių metų kovo 
mėn. padarytą susitarimą, nuo 
Vokietijos atskirtas Sariro kraš
tas sausio 1 d. tapo nepriklauso
ma, nors Prancūzijos globojama 
valstybė. Ta globa numatoma 
baigti 2001 met. Nuo to laiko 
Saaras turėtų gauti pilną suve
renumą.

SOVIETAI BULGARIJĄ VISAI PERIMA 
Į SAVO RANKAS

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
41 West 82nd Street, 1 
New York 24, N. Y.

KATASTROFOJ ŽUVO 100 
SOVIETŲ KAREIVIŲ

Užtai sušaudyti visi pagauti 
vengrų geležinkeliečiai

Iš Vengrijos pranešama, kad 
susidūrė greitasis traukinys, ve
žęs Sovietų karius, su municijos 
traukiniu. Katastrofoj žuvo apie 
100 sovietinių kareivių ir keli 
šimtai buvo sužeisti. Išlikę gyvi 
Sovietų kareiviai, vietoj gelbėję 
sužeistuosius, nuskubėjo į Sar- 
pentele stotį ir sušaudė visus jo
je rastus vengrų geležinkeliečius. 
Taip pat buvo sušaudytas bur
mistras su visa šeima ir eilė kitų 
miesto gyventojų.

MAYORAS IMPELLITTERI 
DALYVAUS BALE SEIME 
Balfo seimo atidaryme sausio

5 d. 2 vai. p. p. maloniai suti^p 
dalyvauti ir New Yorko miesto 
mayoras finpellitteri.

Varnos uostas — prietiltis 
iš Bulgarijos išvaromi Sovietų

Pastarosiomis dienomis spau
doj pasirodė gana įdomi žinia— 
Bulgarijos vyriausybė paskelbė, 
kad Sovietų piliečiai be jokių 
formalumų gali Bulgarijoj už
imti bet kokią valstybinę arba 
ūkio srity vietą, šitas marijoneti- 
nės Bulgarijos vyriausybės lū
pomis Sovietų paskelbtas dekre
tas rodo, kad dėl krašto kariniu 
atžvilgiu svarbumo Sovietai nu
sprendė jį pilnai paimti į savo 
rankas.

Reikia pastebėti, kad jau il
gesnis laikas, kai Sovietai čia 
vykdo skubius karinius pasiruo
šimus. Bulgarijos Juodųjų jūrų 
uostas Varna prieš kurį laiką 
staiga buvo paskelbtas draudžia
ma sritimi ir apvestas aukšta 
lentų bei spygliuotų vielų tvora, 
už kurios iškraunami slaptingi 
siuntiniai iš Sovietų Sąjungos. 
Net prekybinės uosto dalies dar
bininkai yra gavę įsakymą nie
ko neprasitarti. Karo uosto sri
tis vieno kilometro spinduliu 
gjriežtai saugoma ir joks bulga
ras, net 'ir karininkai, ten negali 
patekti. Net ir darbininkai čia 
atvežti iš Rusijos. Visas miestas

šuoliui į Dardanielus. — Turkai 
karinio saugumo sumetimais.
knibždėte knibžda šnipais. Tie 
visi duomenys rodo; kad Sovietai 
čia ruošia sau prietiltį Dardanie- 
lų puolimui. Manoma, kad ry
šium su tuo iš Bulgarijos išva
romi ir turkai, kurie karo atve
ju Sovietų laikomi nepatikimais, 
ypač jei karas prasidėtų su Tur
kija.

STALINAS VĖL VEDĘS
Prancūzų spauda praneša, jog 

vienas buvęs Stalino asmeninės 
sargybos kapitonas tvirtina, kad 
Stalinas vėl vedęs. Stalino antro
ji žmona Alliliujeva staiga mirė 
1932 m. Buvo žinių, kad ją Sta
linas papiovęs pavydo apimtas, 
po vieno baliaus, kur Alliliujeva 
įsileidus į flirtą su vienu užsie
nio diplomatu. Po to Stalino su- 
gyventjnė buvo politbiuro nario 
Lazaro Chaganavičiaus sesuo. 
Dabar Stalinas vedęs buvusią 
lakūnę Raskovą, kuri esanti 
aukšta, plačių pečių, rudaplaukė 
ir tipingai rusiškai mongoliško 
apvalaus veido. Maskvoje ji ži
noma savo puošnumu ir Packard 
firmos automobiliu.

NEUŽMIRŠKITE: “Amerikos” KONCERTAS - BALIUS jiksta šį, sekmadienį 
sausio 7 d., 5 vai. šv. Stanislovą salėje Driggs Ave. ir Newell str., Greenpoint.

Kanadoj surinkti drabužiai
Kanados lietuvių siunta, suda

ryta iš Winnipego, Man. ir To
ronto, Ont. lietuvių surinktų dra
bužių, gruodžio mėn. iš New 
Yorko išėjo į Vokietiją.
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Naujųjų 1951 metų proga, 
* kaip ir visuomet, žmonės svei

kino vienas kitą, linkėdami lai
mingų Naujų Metų. Bet visi pa
brėžia, kad šia proga mažiau 
buvo linksminamasi, o daugiaū 
meldžiamasi, kaip kitąįs pana
šiais atvejais. Įtempta tarptau
tinė padėtis verčia žmones susi
mąstyti ir su didesniu susikau
pimu sutikti, gal būt,. lemiamus 
'žmonijos istorijoje naujai pra
sidedančius metus. Faktas, kad 
prez. Trumanas Naujuosius Me
tus sutiko ne kokioj iškilmingoj 
puotoj, bet atsiskyręs nuo triuk
šmo ir ruošdamasis artimiausios 
ateities darbams, kad pirmą kar
tą JAV istorijoj Naujų ' Metų 
dieną Atstovų Rūmai susirinko 
posėdžio ir kad tuo pačiu metu 
Korėjoj komunistai pradėjo sa
vo seniai jau ruoštą ofensyvą, 
visiems kelia klausimą:

ar esame jau naujo pasau
linio karo išvakarėse?

Šį klausimą, kaip kas galėda
mas, stengiasi atspėti ir atsakyti. 
Neatsilieka net įvairūs prana
šautojai iš žvaigždžių. Jie “iš
skaitė” žvaigždėse, kad karas 
dar šiais metais pasauliniu mas
tu neišsiplėsiąs, bet kadangi jie 
1939 m. karo neatspėjo, tai ne
daug kas jais pasikliauja. Juo 
labiau, kad tie, kurie žinias se
mia ne iš žvaigždžių, o iš žvalgy
bos duomenų, daug pesimistiš- 
kiau į dalykus žiųri.JAV žval
gybos karininkas, kuris tiksliai 
pranešė — nors juo nebuvo pa
tikėta — apie Korėjos karo pra
džią, skelbia, kad Sovietai pla
nuoja pulti JAV. O ir be jo pa
reiškimo daug duomenų rodo 
kad tai yra galimybių ribose 
Taip, išrodo, vertina padėtį ii 
visi atsakingieji valstybių politi 
kos vyrai. Tad 1951 m. praside
da

galimo karo ženkle.
Šitai ryškiai pabrėžia ne til 

faktas, kad Jungt. Tautų komi
sija, kuri turėjo siekti, kad Ki
nijos komunistai sustabdytų Ko 
rėjoj karo veiksmus, buvo pri
versta paskelbti, kad jai skirtoj 
misija įvykdyti nepavyko, bet 
gal net daugiau tai, kad visur 
labai skubiai ir plačiu mastu 
vykdomi pasiruošimai karui. Tai, 
suprantama, rodo, kiek maža 
pasitikėjimo, kad galima bus ka
ro išvengti. Tuo metu, kai JAV 
savo ūkį perorganizuoja karo 
pagrindu ir pasiryžusios ligi lie
pos mėn. pradžios jau turėti 24 
divizijas, gen. D. Eisenhoweris 
skuba Europon, nes ir ten eina 
skubūs pasiruošimai. Anglai jau 
svarsto atsarginių šaukimą ir su
sirūpinę saugiose vietose sukrau
ti karo metui reikalingas maisto 
atsargas. Prancūzai priėmė pa
gal jos išteklius labai stambų 
ginklavimo biužetą (740.000.- 
000.000.000 frankų — 2.100.- 
000.000 dol.) ir jau šiais metais 
padidins armiją nuo 7 ligi 10 di
vizijų. Vokiečių apginklavimas, 
išrodo, bus tikrai įgyvendintas. 
Italija ruošiasi pradėti 400.000.- 
000 dolerių sumai ginklų gamy
bą. Pagaliau JAV pasiuntinio Is
panijai paskyrimas ir greitu lai
ku ruošiamas JAV karo laivyno 
vizitas Ispanijos uostuose rodo, 
kad ir Ispanija, gal būt, netru
kus bus įjungta į Vakarų gyny
bos sistemą. Iš paskutiniojo 
Franco JAV korespondentui pa
reiškimo matyt, kad jis tuo be
veik įsitikinęs.

Tolimuosiuose Rytuose paste
bimas panašus reiškinys. JAV 
aiškiai pasiryžusios eiti prie tai
kos sutarties su Japonija suda-

rymo. Tuo pačiu metu vis gau
sėja balsų, reikalaujančių japo
nus ir apginkluoti. O kad tai ga- 
mybių ribose, galima spręsti iš 
gen. MacArthuro paskutinįpsios 
kalbos japonams, kur jis ne tik 
iškėlė didėjantį pavojų ir JAV 
pasiryžimą ginti Japonijos salas, 
bet ir pažymėjo, kad japonai ne
turi pasikliauti, jog kiti juos pa- 

i vojaus atveju apgins, bet turi 
būti pasiruošę ir patys gintis.

1 čiang-Kai-Šekas Formozoje taip 
pat atlieka paskutinius pasiruo- 

i Šimus, vykdydamas visuotinę 
mobilizaciją, matyt, tikėdamasis, 

i kad greit jam susidarys sąlygos 
įsijungti į karo veiksmus Kini
joje.

Kas verčia visus imtis šių 
pasiruošimų?

Būdingai tai iškelia komunis
tinės Jugoslavijos užs. reik, mi- 
nisteris E. Kardelj, kuriam ge
rai pažįstami Sovietai bei jų tiks
lai ir metodai. Jis Sovietų užsie
nio politiką pavadino apgavimu 
ir pažymėjo, jog dabartinis jų 
politinis kursas, jei jis nebus pa
keistas, neišvengiamai veda į 
pasaulinį karą. Pagaliau ir 
Kominformo savaitraštis rodo, 
jog komunistai skaitosi su gali
mybe, kad šiais metais Sovietai 
gali pradėti Europos puolimą. 
Nors jų straipsniai sukti it juose 
vengiama atskleisti savo planus, 
bet Naujų Metų proga nurodo
ma; kad komunistai esą didelės 
apimties kovų išvakarėse, O tą 
patį,, ką ir šie pasisakymai, rodo 
’r konkreūs komunistų veiks- 
nai. Nekalbant jau apie Sovie
tus, kurie savo arti 200 divizijų 
/ra sutelkę išeities pozicijose 
iek Europoj, tiek Artimuosiuo
se ir Tolimuosiuose Rytuose, ir 
jų satelitai skubiai ruošiasi. Y- 
pač Kinijos Mao-Tse-Tungas, ku
ris 1951 m. karo biudžetui pas
kyrė 9.000.000.000 sidabro do
lerių ir šių metų gale numato 
turėti jau 12.000.000 vyrų armi
ją-

Šitoj įtemptoj.padėty, kai kas 
lar deda viltis į
keturių didžiųjų konferenciją.

Bet kaip tik Naujų Metų die
ną gautas Sovietų į Vakarų vals
tybių notas atsakymas tas viltis 
gan žymiai sumažina. Vakarų 
pasiūlymo griežtai neatmesdami, 
Sovietai vis dėlto jo ir nepriima, 
o daro savo pasiūlymus, pakar
todami jau žinomus savo propo- 
gandinius išvedžiojimus. Bet tai 
visa jau seniai Malikas išdėstė 
Jungt. Tautose, ir mes žinome, 
kodėl Vakarai tų Sovietų pasiū
lymų negali priimti. Tad nenuos
tabu, kad Vakaruose dabar vy? 
rauja dėl keturių konferencijos 
pesimistinės nuotaikos. Jei ji ir 
įvyks, tai greičiausia baigsis 
taip, kaip baigėsi ir Jungt. Tautų 
derybos su komunistinės Kini
jos Wu-Hsiu-Chuan — Sovietai 
statys Vakarams neįmanomus 
reikalavimus, o paskui išvažiuos 
namo, šaukdami, kad “imperia-, 
listai” nenorį taikos.

KOLCHOZŲ PIRMININKAIS TURI 
BOTI TIK KOMUNISTAI

j. ękupuotos  ̂Lietuvos marjone- rie Raseinių, Ariogalos, Vilkijos, 
tiniams “ministeriams”, nors ir Jurbarko rajonų sustambinti kol- 
pačios Maskvos parinktiems, yra chozai nesurašė inventoriaus, ne- 
dar paskirti “virš ministerial”.1 suvarė gyvulių į bendrus tvar- 
Toks yra A. švercov, kolchozų'*— t1--—j- 
reikalų tarybos, prie SSSR vy
riausybės Maskvoje, įgaliotinis 
Lietuvai. Jo žinioje yra okup. 
Lietuvos žemės ūkio ministeris 
V. Augustinaitis. Šitam burliokui 
priklauso viso Lietuvos žemės ū- 
kio priežiūra. Jo pastangomis, šį 
rudenį 3.459 Lietuvos kolchozai 
buvo -“savanoriškai” sustambinti 
į 1.277. Dabar jis rūpinasi, kad 
visų kolchozų pirmininkai būtų 
komunistai. Tuo tarpu planas į- 
vykdytas tik 50%, tad švercov 
ragina komunistus kuo greičiau
siai šį planą įvykdyti 100%, nes 
jis ligi šiol neįvykdytas esąs tik 
dėl jų apsileidimo. Šiaulių pirmi
ninkų “rinkimo” reikalas komu
nistų buvo gerai suorganizuotas 
dėlto ten į pirmininkus pateko 
vieni komunistai. Jurbarko rajo
no komunistinė vadovybė dar 
esanti nesusipratusi, todėl ir ne
prižiūrėjo ką kolchozninkai į va
dovaujamus organus išrinko.

Esą ir kitų trūkumų. Kai ku-

t,us. Laukininkystės brigadų dau
guma sustambintų kolchozų 
taipgi netinkamai sudaromos iš 
senų kolchozų narių vienetų. Tas 
dabar netinka, reikia visus iš
maišyti, o’ į brigadininkus turi 
patekti komunistai. Tuo turį pa
sirūpinti rajoninių partijos ko
mitetų žemės ūkio skyriai.

ARKIV. BERAN IŠVEŽTAS 
NEŽINOMA KRYPTIMI

KORSAKAS ATGAILAUJA

Okupuotosios Lietuvos bolševi 
kinių rašytojų suvažiavime Lie
tuvių Literatūros institutodirek- 
torius Kostas Korsakas-Radžvi- 
las viešai atgailavo dėl neseniai 
išleistos savo knygos “Literatū
ra ir kritika”. Korsakas viešai 
prisipažįsta, kad bolševikiškai 
neįvertino dabar prie bolševikų 
pritapusių prof. Mykolaičio-Pu
tino, Vienuolio-Žukausko ir An
tano Venclovos kūrinių. Anta
nas Venclova, neseniai parašęs 
naują pavergtos Lietuvos him
ną, praeityje savo kūrinuose bol
ševikų partijai tiek pat nusikal
tęs, kiek ir kiti buržuaziniai-na- 
cionalistiniai rašytojai.
, Korsakas dabar pripažįsta, 
kad jo knygoje esą “permaža 
bolševikinio principiškumo ir ne- 
Sųtaikomumo vertinant literatū
rinio palikimo reiškinius ir triuš
kinant buržuazines teorijas”, kad 
jo knygoje visiškai neliečiami 
naujausi lietuvių sovietinės lite
ratūros “laimėjimai”. Visos tos 
“klaidos” Korsako knygoje atsi
radę dėl jo nepakankamumo įsi
sąmoninimo istorinių bolševikų 
partijos nutarimų ideologiniais 
klausimais, dėl atitrūkimo nuo 
partinio požiūrio į literatūrą. Tas 
pačias klaidas darąs ir Korsako 
vadovaujamas Lietuvių Litera
tūros Institutas. Pastarasis už
vilkino lietuvių literatūros bolše
vikinio konspekto paruošimą, pa
darė eilę ideologinių “klaidų” 
savo paskelbtuose darbuose. 
Korsakas žadėjo naują lietuvių 
literatūros konspektą netrukus 
paruošti ir perduoti bolševikinei 
cenzūrai.

Šveicarų katalikų agentūra 
KIPĄ patyirtina žinias, jog Pra
hos arkivysk. Beran, laikytas 
daug mėnesių arešte arkivysku
pijos rūmuose, buvo išgabentas 
iš savo rezidencijos nežinoma 
kryptimi. Patikimų šaltinių nu
rodymai leidžia spėti, kad patal- 

i pintas į kalėjimą ar koncentra
cijos stovyklą. KIPA priduria, 
jog šiuo metu yra internuoti ir 
uždaryti į kalėjimus 7 Čekoslo
vakijos vyskupai. Taip pat pra
nešama apie veiklesniųjų apaš
talavime kunigų suėmimus ir vi
sų tų Rytų apeigų kunigų, kurie 
atsisakė prisidėti prie vyriausy
bės išprovokuotos atskalos. Vie
nuolių likimas yra toks: seni ir 
ligoniai uždaryti koncentracinė
se stovyklose, geros sveikatos 
pašaukti į kariuomenę ir paskir
ti sunkiems kelių, geležinkelių 
:r pan. darbams, gi patys jau
niausieji pasiųsti į marksistinius 
perauklėjimo kursus.

BALF SEIMAS NEW Y0RKE 
SAUSIO 5-6 DD.

Sausio 5-6 dd. New Yorke į- 
vyksta Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo penktasis 
metinis skyrių atstovų suvažia
vimas — seimas, Hotel New 
Yorker, Eigth Ave. ir 34th St., 
New York, N. Y. Posėdžiai pra
sidės sausio 5 d. nuo 11 vai. ryto.

Sausio 5 d. pasibaigus posė
džiui tame pat viešbutyje 9 vai. 
vakaro North Ballroom salėje 
įvyks BALF 100 skyriaus ren
giamieji šokiai, o sausio 6 d. 8 
vai. vakare toje pat salėje įvyks 
iškilminga vakarienė, dalyvau
jant garbingiems svečiams.

Šeštadienį, sausio 6 d., 2 vai. 
pp. ten pat viešbutyje bus rodo
mos dvi filmos iš tremtinių gy
venimo Vokietijoje “Hard Core 
Case” ir “Home for the Home
less”, šios filmos įdomios ne tik j 

i seniems Amerikos gyventojams, | 
bet ir buvusiems tremtiniams, į 
ypač gyvenusiems Muenchene. '

Į seimą ir seimo pramogas 
kviečiami ne tik seimo delegatai, 
bet taip pat svečiai — vietos ir 
apylinkių lietuviai.

BALFo 100 skyrius surinko 
6 sunkvežimius baidų

BALF 100 skyriaus pasidar
bavimu, per 1950 metus, iš lietu
vių ir amerikonų gauta 6 sunk
vežimiai vartotų, bet dar gerų 
baldų, kurie buvo išdalinti nau
jakuriams New Yorke ir kitur. 
Gautieji ir išdalinti baldai apkai- 
nuoti apie $300, nors perkant 
krautuvėse ir senus baldus, būtų 
kainavę kur kas daugiau.

Lietuviai pasauly
ITALIJA

Lietuvio novelė italų žurnale
Italijos katalikų jaunimo dvi

savaitinis žurnalas “Giovani” sa
vo pasku&hįo numerio skyriuje, 
pavadintame^ “Europos rašyto
jai”, kuriame talpinami įvairių 
Europos rašytojų kūriniai, iš
spausdino lietuvio Vinco Mince
vičiaus trumpą novelę, gražiais 
lyriškais vaizdais vaizduojančią 
lietuvę motiną. Supažindindamas 
skaitytojus su novelės autorium, 
laikraštis rašo, kad Vincas Min
cevičius yra lietuvis rašytojas 
ir publicistas, kurį skaudi jo tė
vynės tragedija atskyrė nuo gim
tojo krašto. Be abejonės ši lie
tuvio rašytojo novelė Italijos 
jaunimo tarpe sužadins nemaža 
simpatijų lietuviams ir Lietuvai.

— Šiomis dienomis Torine pa
sirodė seniai lauktas, lietuvių 
saleziečių išleistas neperijodinis 
leidinys “Saleziečių Balsas”, re
daguojamas kun. Dr. Juozo 
liausko.

VOKIETIJA

Ze-
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LENKIJOS KOMUNISTAI
SUSITARIMO NESILAIKO

Tomas Žiūraitis, O. P.

KALĖDINES MINTYS

kankiniai: 
Tomas ir 
kūdikiai.

ir Išmin-

POPIET

daro daugiau kaip 40 asmenų. 
Jų dalis yra seni gabūs choristai, 
likusieji yra čiagimiai mokslei
viai.

ČILĖ

JIS — NE PAMIŠĖLIS
Laukdamas sveikatos komisa

ro vizito, sovietinių pamišėlių 
namų gydytojas, kad įgytų’ko
misaro malonę, šiaip tąip išmokė 
keletą pamišėlių sušukti “Tegy
vuoją Stalinas!” Kai tik komi
saras pasirodė, pamišėliai ir su
šuko išmokintą šūkį. Bet komi
saras pastebėjo, kad vięnąs ker
tėj stovėjęs vyrukas nešaukia.

— Kodėl tu tyli? — klausia 
jį piktai komisaras.

—■ Aš.nesu pamišėlis, o pri
žiūrėtojas, — paatiškino klausia- 
masis.

Nežiūrint visų propagandinių 
Rusijos pažadų, komunistai Len
kijoje metodiškai eina prie galu
tinio lenkų tautos religinio gy
venimo sunaikinimo. Pamažu iš
stumiamas religijos dėstymas iš 
mokyklų, uždaromos dvasinės 
seminarijos ir likviduojama ka
talikiška spauda. Balandžio mė
tėsi padarytu susitarimu, komu- 
lištai įsipareigojo išlaisvinti 400 
kunigų, kurie tuo laiku buvo po
litinės policijos suimti. Tačiau 
ne tik anie kunigai nebuvo pa
leisti, bet dar daugelis kitų buvo 
areštuoti. Kunigai, kurie šiuo 
laiku dar yra laisvėje ir atsisa
ko ^bendradarbiauti su komunis
tais, yra kiekviename žingsnyje 
sekami. Net klausyklose kunigai 
nėra'laisvi nuo komunistinių šni
pų. Protestuodami prieš tokią 
komunistinės valdžios akciją, 
Krokuvos kardinolas Sapieha ir 
Lenkijos primas Višinskis įteikė 
memorandumą, išskaičiuodami 
Bažnyčiai padarytas skriaudas 
ir kaltindami už nesilaikymą ba
landžio mėn. padaryto susitari
mo. Komunistai tačiau į šį me
morandumą nedavė jokio atsa
kymo. •

Registruoja buvusius kaceti- 
ninkus

Vokietijos LB krašto valdyba 
nutarė suregistruoti lietuvius, 
buvusius vokiečių kacetuose, kad 
išgautų įstatymais numatytas 
jiems kompensacijas.

Lietuvis atstovavo Čilės 
universitetą

Santiage įvyko Tarpameriki- 
nio geografijos ir istorijos "insti
tuto atstovų suvažiavimas, kuris 
buvo pradėtas parlamento rū
muose, dalyvaujant Čilės prezi
dentui, o posėdžiai vyko geriau
siam Santiago viešbuty Hotel 
Carrera.

Suvažiavime dalyvavo atsto
vai veik iš višų Pietų Amerikos 
valstybių, o taip pat iš Šiaurės 
Amerikos ir Kanados. Čilės vals
tybinis Universitetas savo atsto
vu istorijos sekcijai paskyrė lie
tuvį studentą istoriką Julių Ka
karieku. Tas rodo, kad šitas jau
nas ir gabus studentas lietuvis 
greitu laiku atkreipė Universite
to vadovybės dėmesį, kad jį de
legavo net tokiam svarbiam su
važiavimui (iš visų studentų is
torikų jis tik vienas buvo išrink
tas).

URUGVAJUS

AUSTRALIJA
Organizuoja lietuvišką biblioteką 

. Melburno Liet. Kultūros Fon
do skyrius sėkmingai veda kny
gų vajų. Suaukotomis knygomis 
prie bažnyčios bus atidaryta bi
blioteka. šiuo metu jau suauko
ta apie 300 knygų.

Urugvajaus lietuvių veikla 
stiprėja

Urugvajaus lietuviai su au
gančiu pasitenkinimu seka nuo
lat kylančią U. L. Kultūros Dr- 
jos veiklą ir jos daromą pažangą 
visose srityse. Susipratusių pa
triotų kantrybė, pasiryžimas ir 
griežtas teisingumo laikymasis 
duoda savo vaisius, šiuo metu 
didžiausias dr-jos rūpestis yra 
įsigyti nuosavus namus, šiam 
reikalui vietos lietuvių pritari
mas yra neabejotinias.

ARGENTINA
v

Atgaivintas Berisso lietuvių 
choras

Poilgos pertraukos “Mindau
go” Dr-ja vėl atgaivino chorą, 
kuris A. D. Petraičiui vadovau
jant, po trumpo pasiruošimo su
rengė viešą dainų koncertą. Kon
certą paįvairino V. Jakubkienės 
ir E. Matukienės duetas, Ign. 
Valentinavičiui akordeonu paly
dint.. Kai kurios dainos publikai 
taip patiko, kad choras buvo pri
verstas jas pakartoti, žmonės 
laukia daugiau tokių koncertų.

“Mindaugo” Dr-jos chorą su-
- ’ • 1 kohIbt . .

Lietuvos kunigams uždrausta 
kalbėti vaikams apie religiją
Vatikano radijas praneša, kad 

norėdama galutinai užgniaužti 
Lietuvoje ligi šiol nuo areštavi
mo deportacijos užsilikusių ku
nigų jtaką, komunistinė valdžia 
reikalauja iš kiekvieno kunigo 
pasirašyti pareiškimą, kad jam 
yra žinomas valdžios uždraudi
mas vaikus mokyti religijos. Ku
nigui uždrausta bet kokioj vietoj 
kalbėti apie tikybą vaikams. 
Priešingu atveju yra trraukiami- 
į teismą. j

Kalėdų šventės pasibaigė, 
bet prakartėlė dar kurį lai
ką liko. Ne kartą mes prie 
jos grįždavome, pasimelsda- 
vome ir susimąstydavome. 
Dar girdėjosi angelų gies
mes, piemenėlių maldos, ke- 
letos gyvulių alsavimai. Visi 
jie garbino Naujagimį. Ne- 
atsilikome ir mes ... Mūsų 
maldos ir mintys skrido ten, 
kur nėra palaimintos pra- 
kartėlės, kur angelų balsų 
nesigirdi, piemenėliai — mū
sų broliai ir seses ramybės 
neturi, kur negeri žmonės ir 
gyvuliui gėdą daro . .. Nuo 
prakartėlės kiek pasitraukė
me, nes eilės laukė Tolimųjų 
Rytų Išminčiai, karaliai. Jų 
buvo trys. Jie turėjo brangių 
dovanų: aukso, smilkalų ir 
myros. Kiekviena dovana 
turėjo atskirą reikšmę: auk
sas turėjo priminti Naujagi
mio karališkąją kilmę ir ga
lią; smilkalai — kunigystę 
ir myra — Kristaus kančią 
ir mirtį. Išminčiai viešai pa- 
reikė, kad Dievo Sūnus, Iš
ganytojas tikrai yra mūsų 
tarpe. Prieš tai, tuojau po 
Kristaus gimimo, tą patį pa
liudijo pirmieji 
šv. Steponas, šv. 
pagaliau nekalti 
Kankinių kraujas
čių tikėjimas visiems laikams 
paliudijo, kas yra mums pra- 
kartėlė . .. Kalėdos pasibai
gė, bet panašios mintys mū
sų neapleido. Viena mintis 
gal stipriausiai širdin įsmigo: 
kodėl dangaus ir žemes Ka
ralius pasirinko tokį papras
tą, pasigailėjimo vertą, išga
nymo kelią? Aišku, Dievas 
galėjo ir kitu būdu mus išga
nyti. Bet Jis pasirinko pra- 
kartėlę — Įsikūnijimą. Die
vas gi yra tobuliausia esybė. 
Taigi ir visi jo darbai, keliai 
tik tobuliausi gali būti. To
dėl ir Įsikūnijimas turėjo bū
ti tobuliausias žmonijos ke
lias atgal į Dievą. Svarbiau
sia dėl šių priežasčių:

1. Įsikūnijimu Kristus at
naujino mūsų tikėjimą ir iš- 

' ganymo viltis. Kad žmogus 
būtų tikras tiesos pergale ir 
Dievo buvimu, tai pats Die
vas, neklystanti Tiesa, nu
žengė į žmogaus prigimtį 
(plg. šv. Augustinas, De Ci-

. ®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®cc:
LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI j 

ASMENYS: i
Bitkauskaitės, Magdalena ir UršuB 

šulė, iš Cečkų k., Gižų v., Vilkaviški 
ap. /

Cechanavičiutč, Vanda, iš UrnežiųB. 
Dotnuvos v., Kėdainių ap. €

Cižauskas, Izidorius, Dr.
Endriukaitis, Antanas, iš Pelenių f., 

Sintautų v., šakių ap.
Gabrėnas, Romualdas, iš Micgonių 

k., Kuprcliškio parap.
Genselis, Juozas, iš Mardosų k., 

Marijampolės ap.
Gosickis (Gusickis), Felicijus ir Juo

zas, Gegiedžių k., Pašvintinid v., Šiau
lių ap.

Kairaitis, 
Sintautų v., 

Karcckas, 
Krasauskas, Balys, iš Gyliškių k., 

Užpalių v., Utenas ap.
Krueger, Adolf ir Oskar, iš Kušelev- | 

čiznos k., Marijampolės ap.
Kulikauskas, Vincas, iš Paduščio k., 

Antalieptės v., Zarasų ap.
Labanauskas, Antanas, 

Telšių v.
Michelkcvičiutės, Sofija 

gimusios Amerikoje, kuri 
nusios Kaune—Šančiuose.

Mickevičius, Juozas, iš Kybartų.
Milinis, Pranas, iš Pašeršnės k., sū

nus Izidoriaus.
Mockevičiūtė, Ona, iš Seinų ap., 

duktė Simano ir Petronėlės Bagdo- 
niūtės.

Noreika, Juozas, brolis Aloyzo.
Pečkys, Petras ir Vincas, iš Kirs- 

nakaviznas (Cečetų km.,), Marijam
polės ap.

Petkus, Pranas.
Salys, Kazys.
Urbakonis, Petras, iš Miliūnų k.. 

Suvainiškio parap.
Valantinas, Antanas, žmona Sofija, 

sūnus Vaclovas ir duktė Zuzana, iš 
Terespolio dv., Gudžiūnų v., Kėdainių 
ap.

Vizbaras, Juozas, iš Cečkų k., Gižų 
v., Vilkaviškio ap.

vit. Dei, cap. 2). Kokiu kitu 
būdu būtų buvę galima to
buliau nušviesti žmogui ti
krąjį Dievą, amžinąjį gyve
nimą, jei ne Įsikūnijimu? Ir 
kas kitas būtų galėjęs taip 
apčiuopiamai užtikrinti mū
sų išganymo viltis, jei ne 
pats Dievas, esąs mūsų tar
pe (plg. šv. Augustinas, De 
Trinit. 13).

2. Įsikūnijimas — tikrosios 
meilės pavyzdys. Kristus lais
vu noru, iš begalinės meiles 
paklydusiam žmogui atėjo 
čia. Todėl, jei kartais neno
rėtume Dievo mylėti, lai bent 
nereikėtų pamiršti, kad įkū
nytąja! Meilei meile turėtu
me atsidėkoti ( šv. Augusti
nas ).

3. Įsikūnijimas — tobu
liausio gyvenimo pavyzdys 
ir užtikrinimas. Buvo asme
nybių, kurias mate žmogus, 
jomis žavėjosi, bet jos nebu
vo tobulo gyvenimo pavyz
džiai. Buvo Dievas šiame pa
saulyje ir prieš Kristų, ku
ris galėjo būti tokiu pavyz
džiu, bet niekas Jo taip ap
čiuopiamai nematė, neišgy
veno. Todėl tapo Dievas žmo
gumi, neprarasdamas savo 
dievybės, kad turėtume to
bulo gyvenimo regimą pa
vyzdį ir užtikrinimą.

4. Pagaliau, Įsikūnijimu 
Kristus išaukštino žmonių 
giminę. Garbingas svečias— 
visuomet yra garbė šeiminin
kui ir jo namams. Kristaus 
įžengimas į žmonių giminę 
yra aukščiausias tos gimines 
pagerbimas, išaukštinimas. 
Šv. Tėvas Leonas XIII viena
me Kalėdų pamoksle mums 
primena: “Krikščioni, pažink 
savo vertę ir iš dieviškosios 
draugystės nenusileisk j nuo
dėmės vergiją”.

Įsikūnijime randame am
žinąją Tiesą, Meilę; tikėjimą 
ir viltį; tobulo gyvenimo re
gimą pavyzdį ir užtikrinimą. 
Tai svarbiausios būtų prie
žastys, kodėl Kristus pasirin
ko Įsikūnijimą, prakartelę.

Po Kalėdų, iškilmių, dar 
įvairių rL^čių esame _ki^. 
bet pagrindinės minties vi- 
sus ipetus nepamiršime: Įsi- ® 
1 ’-i”/-» rvsi-icm i wionc vmn /i'.

%

oioioioroioioioioioioioioioio

Pranas, iš Voverių 
Sakių ap.
Pranas.

•Jo sveiifm

liui nekantr 
heme ir pra< 
jų. kuris išv

Atrodo, ta i 1
dais dar skj 
žiai. kuriais ] 
Durys, tapti 
tautų susibūJ 
džiūgavimas, 
tiko JubilėjaĮ

Tada nuo 
išskrido Vieši 
sas keturias 
norėdamas is 
bendrųjų visi 
nesuskaitomi 
kų. besiilgini 
ninguo.se aj 
trokštančių

rno. j
Šiandien d 

dos, pakarto] 
finos kadaisl

binkite žemė

kuris vra mą

inties vi

(To.. 12. 20
Žodžiu "pa 

šio gyveninį 
švenčiausius 
dalykus, maj 
mingiausius J 
lintos ir ŠV. 
"••■rlyse paliel

■ džiaų
J 

kurie lydėjo J 
laikius nuo

kūpfjime — mūsų, visos žmo
nijos išganymas, viltis ir gy
venimas.
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! Arlauskas, šeima, iš Mažeikių.
[ Blažytė-Satiserienė, Ona.

Černiauskas, Pijus ir sesuo Černiaus
kaitė, Kotryna, iš Rudos km.. Gižų vi.

Dikleraitienč- Kulkaitytė. ir jos bro
liai Adomas ir Jonas Kulkaitis.

Jokynias, Jonas ir Jokymaitė, Ma
rijona, iš Pervazninkų km., Kidulių 
vi., Sakių ap.

Kalašinskas, sūnus Andriaus.
Kazakevičiulė-MarKolienė < Marge

lis), Ona.
Kilkus, Antanas su š-inia, gyvenę 

Hartshorne, Oklahoma.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti j:
Consulate General of Lithuania

41 W. 82nd St., New York 24, N, Y.

“AIDŲ” GRUODŽIO MĖN. 
NUMERIS

iš Kielių k.,

ir Veronika, 
laikų gyve-

Pricš pat Kalėdas išėjo pas
kutinis 1950 m. “Aidų” numeris. 
Turiny randame šiuos straips
nius: Vysk. V. Brizgys — Tea- 
teinie Tavo Karalyste, J. Žilevi
čius — M. K. Čiurlionio spalvų 
garsuose, A. Maceina — Apie 
poeto būtį ir kūrybą, V. eižiūno 
— Tautines sąmonės ugdymas ir 
išlaikymas emigracijoje ir J. Lin- 
gis — Hans Christian Andersen. 
Apžvalgų skyriuje literatūros, 
mokslo, meno ir visuomeninio 
gyvenimo klausimais rašo J. Ais
tis, Dr. J. Pikūnas, J. Žilevičius, 
M. Matukas, K. Žukas ir kit. 
Žurnalą dar praturtina K. Bra- 
dūno, B. Rutkūno, K. Veselkos 
poezija, ir Althoferio, V. K. Jo
nyno, M. K. Čiurlionio, A. Pink- 
hamo, V. Dragunevičiaus ir J. 
Valiaus meno kūriniai.
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BALF 100-jo SKYRIAUS

ŠOKIAI—KARNAVALAS
1951 m. sausio 5 d., penktadienį,

HOTEL NEW YORKER
34th St. ir 8th Ave., New York, N. Y.

Pradžia 9 vai. vakaro.
Bilietu kaina $1.25

Tėvui, visokį 
vėjui, kiekvid 
vienoje vietoj 
uolumu ryto 
spauduotos 
Mūsų širdies 
padėkos him 
nepaprastu d

bet viena viej 
talikiškojo pa

Po Švedija 
basčiausi visa 
vau net turis 
ar kitur pakld 
nos ar kitos u 
t i namo kitų s

Vieną vakal 
Jis sėdėjo ant 
liai galando n 
net trukdoma 
nau, bet jis n| 
ir galando tol 
nas, dar bevl 
jame buvo ka 
t ūmo suaugu 
niūraus, lyg 
kių n uja utimi

Aš nuėjau 
veido išraiško 
t į peilį vyrą 
Aš tai žinojai 
rimo. Buvo n 
bei tai čia ne

.stovyklą, kur 
nieku ypatind 
gyveno Pikta,

link stovyklą j 
ir ganėsi bevl 
šiaurės elnių.

Kaip aš ad 
riau ' Kas man 
vokia, kaip tai 
tai iš tikro nd 
tektyvinių nu 
padėkotų už rd 
lieso kaulo t] 
virti. Vagis pi 
pavogta — su 
liniams didvyrį 
vo progos pasį

ninguo.se


POPIEŽIAUS ŽODIS AKTUALIAIS PASAULIO IR BAŽNY
ČIOS KLAUSIMAIS

Jo šventenybės Popiežiaus Pijaus XII kalba, pasakyta užbaigiant Šventuosius Metus, 1950 m. 
gruodžio mėn. 23 d., Kalėdų išvakarėse.

NAUJIEJI SOVIETŲ KOLCHOZAI
Chriuščiovo tikslas — subiaurint kaimiečių gyvenimą. — Didžiuosiuose kolchozuose žemės dar

bininkai galutinai paverčiami vergais

I

Garbingieji Broliai ir Myli
mieji Sūnūs! Jau visi metai pra
bėgo nuo paskutinės Kalėdų Vi
gilijos, nuo tos atmintinos die
nos, kai, katalikiškajam pasau
liui nekantriai laukiant, paskel
bėme ir pradėjome didįjį Jubilė- 
jų; kuris išvarė tokią gilią vagą 
Bažnyčios gyvenime ir kuris 
perviršijo visus, net ir drąsiau
sius, lūkesčius.

Atrodo, tarsi vakar dienos ai
dais dar skamba plaktuko dū
žiai, kuriais buvo atidarytos Šv. 
Durys, tapusios dvasine visų 
tautų susibūrimo vieta, ir girdėti 
džiūgavimas, kuriuo tikintieji su
tiko Jubilėjaus paskelbimą.

Tada nuo Šv. J^urų slenksčio 
išskrido Viešpaties Angelas į vi
sas keturias pasaulio šalis, tarsi 
norėdamas išjudinti ir surinkti į 
bendrąją visų tikinčiųjų tėvynę 
nesuskaitomus būrius maldinin
kų, besiilginčių nusiplauti išga
ninguose atgailos vandenyse, 
trokštančių nusipelnyti grįžimą 
ir tapti vertais didžiojo atleidi
mo.

Šiandien tas pats angelas, ro
dos, pakartoja tuos žodžius, ku
riuos kadaise arkangelas Rafa- 
elis yra pasakęs Tobijui: “Gar
binkite žemėje Viešpatį ir dėko
kite Dievui. Štai aš einu pas tą, 
kuris yra mane siuntęs. Jūs už
rašykite visa, kas yra įvykę.” 
(To., 12, 20).

žodžiu “pabaiga”, kuris pagal 
šio -gyvenimo dėsnius seka ir 
švenčiausius bei brangiausius 
dalykus, maloniausius bei reikš
mingiausius įvykius, bus paženk
lintos ir šv. Jubilėjaus Durys, 
’’njyse paliekant drauge ir skai-

sircA džiaugsmo ir ilgesingos 
-T7I?lųJpl’<:rTĮ<ž, panaite į tuos, 
kurie lydėjo-Įeis Apaštalus, grįž
tančius nuo 'labo r o kal'rfc.

Jei yra verta ir teisinga‘cėkoti 
Tėvui, visokio tobulo gėrio Da
vėjui, kiekvieną valandą ir kiik- 
vienoje vietoje, su juo didesri.u 
uolumu rytoj, kada bus užant
spauduotos Šv- Durys, kils iš' 
Mūsų širdies ir iš Mūsų lūpų 
padėkos himnas, prie kurio su 
nepaprastu džiaugsmu prisijungs 
tūkstančiais įvairiausių išraiškų, 
bet viena vienintele mintimi, ka
talikiškojo pasaulio balsai.

Sustojant paskutinį kartą ant 
to slenksčio, kurį peržengė tokia 
daugybė maldininkų, atėjusių 
čia ieškoti apsivalymo ir atleidi
mo, prieš mūsų akis iškils visi 
tie nuostabūs šių, su nieku ne
palyginamų, metų įvykiai, didin
gas iškilmingų liturginių apeigų 
puošnumas, nors nematomas, 
bet juo gražesnis, žavesys, At
gailos Sakramento gailesčio aša
romis atnaujintų ir prie altorių 
meilės ašaromis pašventintų, 
sielų.

Atgis Mūsų mintyse iškilmin
gos Kanonizacijos ir Beatifika
cijos, gyvai paliudydamos, kiek 
daug gali padaryti, Dievo malo
nės vedama, žmogaus prigimtis 
ir kokių nuostabių darbų nuo
lat galima rasti Bažnyčioje.

Dar kartą išgirsime tuos ne
sulaikomus džiaugsmo šauks
mus, nuolankias maldas, gies
mes, nuo kurių virpėjo Vatikano 
Bazilikos skliautai, ir ji, nepa
jėgdama sutalpinti vis augančios 
žmonių daugybes, turėjo prasi
plėšti už kavo sienų, ištiesdama 
didžiųjų savo kolonadų rankas. 
Vėl dvasioje pamatysime Velykų 
ir Dievo Kūno dienas; šv. Mari
jos Goretti Kanonizacijos išva
kares; neįprasta, paslaptinga 
šviesa nušvitusį Marijos Dangun 
Paėmimo Dogmos skelbimo ry
tą. Pamatysime šv. Romos gat
vėse didžiąsias atgailos bei per
maldavimo procesijas su Nukry
žiuotojo ir Švč. Panelės paveik
slais. Mūsų atmintyje iškils tiek 
daug įvykusių kongresų, studi
javusių šv. mokslus arba apaš
talavimo problemas; aidai Mūsų 
pamokymų, kurie buvo skelbia
mi visame pasaulyje gyvu tautų 
balsu, o taip pat spaudos bei ra
dijo pagalba; Popiežiaus Doku
mentai, skirti daugybei įvairių 
asmenų, o ypatingai enciklika 
“Humani generis” ir Mūsų pa
mokymas dvasininkams, iš ku
rio laukiame labai gausių vaisių.

Mūsų prisiminimuos prabėgs, 
sukeldami gilų ilgesį, taip pat 
ir visų Jūsų brangūs veidai. Visų 
pirma Jūsų, Garbingieji Broliai 
Vyskupai, kurie taip nepaprastai 
gausiai Mus aplankėte ir su to
kiu dideliu palankumu klausėtės 
Mūsų žodižio. Ir po to veidai jū- 
isų, mylimieji sūnūs ir dukterys. 
‘Niekuomet negalėsim užmiršti iš

jūsų akių šviečiančio susižavėji
mo, o dar labiau jūsų lūpų vir
pėjimo, kuriuo jūs patikėjote 
Mums savo rūpesčius ir viltis. 
Neužmiršime ir to neišakomo 
susijaudinimo, kuris kiekvieną 
kartą kildavo ir Mūsų širdyje, 
kai būdavome Mūsų brangiųjų 
katalikų tarpe.

Joks kitas reikalas, joks nuo
vargis negalėjo būti toks didelis, 
kad būtų pajėgęs priversti Mus 
atsisakyti nuo susitikimo su Ju
mis. Kviesti jus pas save, jūsų 
laukti ir net ilgėtis Mums buvo 
daugiau širdies reikalas, negu 
ganytojiška .pareiga. Ir kiekvie
ną kartą, kai užtrukdavome, jus 
sveikindami, šaukdami jus tau
tomis, vyskupijomis, parapijo
mis, grupėmis, norėjome tarsi 
surinkti visus jūsų balsus, visas 
jūsų maldas, kad jos — kaip jūs 
troškote — Mūsų rankomis būtų 
paaukotos Jėzui.

Kaip būtume tada norėję pri
glausti visus prie savo širdies; 
leisti pajust visiems, kad trokš
tame atsilyginti už širdį širdimi 
ir įdiegti jumyse visuose pasiti
kėjimo ir vilties žodžius. Galvo
jome ypatingai apie jus, Jėzaus 
ir Mūsų numylėtieji, jūs vargšai 
ir ligoniai, kurie nekartą buvote 
pats gražiausias Vatikano ba
zilikos papuošalas ir kurie visuo
met esate pats vertingiausias ir 
brangiausias Bažnyčios turtas.

Kai šv. Petro Konfesijos alto
rius Vatikane yra buvęs liudi
ninku ir centru tokių įspūdingų 
viso pasaulio katalikų vieningu
mo tikėjime ir meilėje manifes
tacijų, šios šventos vietos garbė 
buvo dar padidinta ir kitu at
žvilgiu: atkasinėjimai po šiuo al
toriumi, bent kiek tai liečia A- 
paštalo karstą, (tyrinėjimai, į 
kuriuos Mes nuo pirmųjų Mūsų 
Pontifikato dienų kreipėme ypa
tingą dėmesį), ir jų mokslinis 
patikrinimas buvo šiais jubilėji- 
niais metais galutinai užbaigti. 
Artimiausiu laiku šie labai 
kruopštaus tyrinėjimo rezulta
tai, pagrįsti dokumentais, bus 
paskelbti visuomenei.

Šie rezultatai yra nepaprastai 
turtingi ir svarbūs. Bet esminis 
klausimas yra šis: ar tikrai buvo 
atrastas šv. Petro kapas? Į šį 
klausimą galutinė studijų ir dar
bų išvada aiškiai atsako: taip.

Prieš kokį laiką visasąjungi
nės bolševikų partijos sekreto
rius ir politbiuro narys Nikita 
Chriuščiovas pasakė Maskvoje 
kalbą, kurioje tarp kita ko buvo 
pasakyta: “Kaimiečiams, kurie 
nesilaiko drausmės, reikalinga 
jų gyvenimas subiaurint. Žemės 
ūkyje turi būti sudarytos tokios 
sąlygos, kad kiekvienas kaimie
tis jaustų, jog yra nuolatinėje 
priežiūroje. Kiekvienas kaimietis 
turi žinoti, kad kiekvienas jo, 
kad ir mažiausias nusikaltimas 
padarytas šiandien, ryt bus žino
mas vietos partijos komitetui, o 
poryt nusikaltimo vietoje pasi
rodys prokuroras.”

Nikita Chriuščiovas yra nau
joji Kremliaus žvaigždė ir vienas 
artimiausių Stalino žmonių. Po 
karo jis buvo paskirtas Ukrainos 
valdovu. Savo darbais čia jis pel
nė Ukrainos budelio vardą. “Nu
raminęs” Ukrainą, jis atsidūrė 
sekančių metų pavasaryje Mask
voje kaip visasąjunginės bolševi
kų partijos sekretorius, Maskvos 
Sovieto sekretorius ir sovietų 
žemės ūkio diktatorius, kurio už
davinys buvo įvesti sovietų kai
me “taiką ir ramybę.”.

Karo metu sovietų kaimo gy
venimas gerokai pairo. Kaimie
čiai, pasinaudoję karo sunku
mais vyriausybei, daugelyje vie
tų kolchozus savo valia panaiki
no ir žemę pasidalino tarp savęs. 
Štai, iš kur atsirado renkalas 

> duoti kaimui “taiką ir ramybė, 
pacifikacija”. Vedant taiką ir 
ramybę, žemė iš kaimiečių buvo 
atimta prievarta. Klek tos rū-

sies. “taika” paėmė kaimiečių 
gyvybių, sunku pasakyti. Spėja
ma, kad žuvo didelis kaimiečių 
skaičius. Tą “taiką” nešė kaimui 
Chriuščiovas.

Sekančių (metų. pavasarį 
Chriuščiovas paskelbė įsakymą 
jungti kolchozus į didesnius ūki
nius vienetus—didžiuosius kol
chozus. Tas jungimas šiandieną 
vykdomas visu brutalumu, tyokį 
sugeba rodyti tik sovietų valdžia. 
Į sudaromus didžiuosius kolcho
zus įjungiama gyvasis ir negyva
sis inventorius tų ūkelių, daržų, 
kurie buvo duodami kolchozinin- 
kams privačiam naudojimui. Čia 
Chriuščiovas sutiko stiprų kai
miečių pasipriešinimą. Priešina
masi dažniausia pasyviai, bet 
dažnai pasitaiko, kad tas pasy
vus pasipriešinimas pereina į su
kilimo formas. Suprantama, tas 
ūkininkų pasipriešinimas skan
dinamas negailestingai jų pačių 
kraujuje. Kremliaus įprasti ke
liai.

Oficialiais duomenimis, . šių 
metų pradžioje Sovietų Sąjunga 
turėjo 254,000 kolchozų. Dabar
tiniu metu jų pasiliko apie .215,- 
000, vadinasi, likviduota apie 
35,000. Jungimas možesnių kol
chozų į didžiuosius varomas to
liau. Brutaliausia ši naujoji ko- 
lektivizacija varoma Ukrainoj 
ir Gudijoj. Gudijoj iš 9,782 kol
chozų padaryta 3,480. Tuo būdu 
likviduota apie du trečdalius ma
žesnių kolchozų. Ukrainoj buvo 
10,000 kolchozų. Iš jų padaryta 
4,000 didžiųjų. Oficialiai šaltiniai 
kalba apie rytų Ukrainą. Nieko 
nekalbama apie vakarų Ukrainą, 
buvusią lenkų valdžioje, nei apie 
Lietuvą. Kodėl? Ar ten nebūtų 
vedama kolektivizacija? Turime 
žinių, kad Lietuvoje jį pradėta. 
Tačiau naujose srityse ji veda
ma nedrąsiai; eina lyg ir bandy
mas. Galimas daiktas dėl to, kad 
ten dar nebaigta pirmoji kolek
tivizacija—jungimas į mažuosius 
kolchozus. Bijomasi per stipraus 
ūkininkų pasipriešinimo, bet 
svarbiausia — partizaninis tų 
kraštų sąjūdis. Partizanai drąsiai 
ir sėkmingai kovoja su kolekti
vizacija. Sovietiniams valdžios 
organams jie padaro daug jun
tamų nesmagumų ir nuostolių. 
Tad su naująja kolektivizacija 
rodosi nedrąsiai. Tačiau, reik 
manyti, kai ji bus įvesta visoj

Apaštalų Kunigaikščio kapas bu
vo atrastas.

Antras klausimas, susijęs su 
pirmuoju, liečia Šventojo relik
vijas. Ar jos buvo atrąštps? Ka
pe buvo atrasti žrrid^aus katilų 
likučiai, tačiau negalima tikrai 
įrodyti, kad tai būtų Apaštalo 
mirtingieji palaikai. Vis dėlto tai 
nesugriauna kapo istorinio ti
krumo. Milžiniškoji bazilikos ku
polą kaip tik apgaubia pirmojo 
Romos Vyskupo, pirmojo Popie
žiaus kapą, kuris pradžioje buvo 
labai kuklus, tačiau vėlesniųjų 
amžių pamaldumas nuostabiu 
nepaliaujamu darbu ant jo pas
tatė didžiausią krikščionybės 
šventovę.

(Bus daugiau)

kimams. Kas kita yra didysis 
kolchozas, čia tas "savumo” 
charakteris išlaikyti negalima. 
Labai atmiešiama giminingumas 
ir pažintys. Didysis ūkis parei-
kalauja daug naujų darbininkų. 
Jie atkeliami iš toliau. Į savųjų 
tarpą įjungiamas nežinomas sve
timasis elementas. Tuo būdu su
daromos sąlygos, kuriose kol
chozininkai nebegali prieš nusta
tytą tvarką pasigelbėti sau iš 
kolchozo svirnų ir tvartų. Čia 
didžiojo kolchozo naudingumas 
Maskvai, Chriuščnovui. Privačios 
nuosavybės idėja stipri kaime. 
Didysis kolchozas ją silpnina.

Trečia. Mažo kolchozo kolcho- 
zininkas daugiau uždirbdavo, 
nes prie menkučio uždarbio dar 
gaudavo privačiam naudojimui 
daržą su teise turėt tą ar kitą 
gyvulėlį ir naminį paukštelį. Jis 
dar jautėsi nors skurdžium, bet 
vis ūkininku, turinčiu labai silp
na forma nuosavybę. Didysis 
kolchozas visa tai naikina. Iš 
kolchozininkų atimama daržai ir 
visas inventorius. Jis turi ilgiau 
dirbti ir mažiau jam už darbą 
mokama, ūkininkas paverčia
mas tikru vergu. Iš visa to atro
dytų, kad didysis kolchozas tu
rėtų duoti valstybei žymiai dau
giau pelno. Tačiau iš tos pačios 
“Pravdos” aiškėja, kad bent šiuo 
metu nesidžiaugiama naujos rū
šies kolchozu Maskvoje. Kolcho- 
zininkas, kaip esu minėjęs, nau
jai kolektivizacijai, bent pasy
viai, priešinasi. Jis skerdžia ir 
valgo, net naikina kitu būdu sa
vo gyvulį, kad jis nepakliūtų di
džiajam kolchozui. Jis taip pat 
naikina ir savo padargėlį—nei 
man, nei tau. Kolchozininkas 
randa ir kitokių būdų padaryt 
nuostolių naujam kolchozui. Tai 
verčia Maskvą didinti partinę 
biurokratiją ir kontrolę kolcho
zuose, laikyti juose ne tik geęai 
apmokamų enkavedistų, bet ir 
dresiruotų šunų. “Pravda” skun
džiasi, kad nors kolchozų skai
čius sumažėjo 35,000, bet admi
nistracijos tarnautojų skaičius 
labai padidėjęs. Tačiau, nepai
sant to, kolchozininkų kontrolė 
ir sekimas beveik bevaisis, ne
sėkmingas. Laikraštis konstuoja 
daugelyje vietų veiklų sabotažą. 
Kitur sudarymas didžiojo kol
chozo tik popieryje egzistuoja, 
faktinai gyvenimas eina sena va
ga, tikrenybėje nieks nepasikei
tė. Kitur vėl kaimų didelis atstu- 
tumas nuo kolchozo kliudo sėk
mingai ir pelningai dirbti.

M. K.

Rusijoj, kai bus įvesta “taika” 
rusų ūkininkijai, visu spartumu 
nauja kolektivizacija bus pradė
ta varyti ir naujai raudonosios 
rankos užgrobtosiose , žemėse.

Koks naujos kolektivizacijos 
ir naujo karo Kremliaus su ūki- 
hinkiją tikslas?

Pirma. Sovietai projektuoja 
naujųjų viešųjų darbų eilę: di
džiųjų kanalų kasimą, drėkinimo 
ir elektrifikavimo darbų ir kit. 
Tiems darbams atlikti neturi rei
kiamos darbo žmonių jęgos. Nau
jų darbininkų gali duoti tik kai
mas. Didieji kolchozai sudaro 
geresnes sąlygas žemės ūkiui su
mechaninti. Atliks milijonai kai
miečių, kuriuos galima bus per
mest į pramonę ir į viešuosius 
darbus. Ūkininkai nuo tų Krem
liaus užsimojimų ginasi kiek įma
nydami, bet suprantama, be di
desnių, deja, pasekmių. Maskvi- 
nė “Pravda” pasakoja, kad prie. 
Stalingrado elektros jėgainės 
statymo duota darbo 200 kai
miečių. Su jais sudaryta sutartis 
ligi š. m. liepos mėnesio. Sutar
čiai pasibaigus, kaimiečiai norė
jo grįžti į savo kaimus. Tos pa
čios “Pravdos” teigimu, tie kai
miečiai pavieniui ir mažesniais 
būreliais buvo kviečiami (nors 
nepasakyta kieno, bet mes leng
vai galim tai patys suprasti) ir 
verčiami pasirašyt sutartį ki
tiems metams. Tačiau, nepaisy
dama spaudimo, kaimiečių di
džiuma sutartį pasirašyt atsisa
kė. “Pravda” nutyli, kas su tais 
atsisakiusiais kaimiečiais atsiti
ko. ' Kas pažįsta bolševikus, ne
sunkiai ir šį klausimą gali išaiš
kinti.

Antra. Ligšioliniai mažieji 
kolchozai apimdavo ar didesnius 
ūkius ar visus kaimus. Tokis 
kolchozas turėjo šeimyninio dva
relio charakterio. Jame visi na
riai buvo gerai pažįstami, dau
gelis giminių, vienas kitam pa
dėdavo ir visi bendrai lengvino 
savo sunkią būklę. Dėl to ir kie
ta bolševikų drausmė nevyko 
palaikyti ir kontrolė buvo nesėk
minga. Kolchozą kolchozininkai 
laikė kaimo, o ne valstybės nuo
savybe. Išeinant iš tos pažiūros 
skirtingumo, labai skyrėsi ir pa
žiūra į kolchozo turtą. Ta kai
miečių pažiūra buvo labai nuos- 
tolyinga bo Iševikų valdžiai ir la
bai tolima jos idealams bei sie-

I >Užburta dėžute
*

Po Švedijos lapių kraštą aš 
basčiausi visai be tikslo. Nebu
vau net turistas, kuris nori ten 
ar kitur pakliūti, užlipti ant vie
nos ar kitos uolos ir paskui grįž
ti namo kitų stebinti.

Vieną vakarą sutikau Vidarą. 
Jis sėdėjo ant akmens ir taip uo
liai galando peilį, kad nesileido 
net trukdomas. Aš jį pasveiki
nau, bet jis nei matė nei girdėjo 
ir galando toliau. Jis buvo jau
nas, -dar beveik berniukas, bet 
jame buvo kažkokio tvirto ryž
tumo suaugusio vyro, kažkas 
niūraus, lyg kokio ateities įvy
kių nujautimo. •

Aš nuėjau savo keliu. Tokios 
veido išraiškos ir taip galandan
tį peilį vyrą nereikia trukdyti. 
Aš tai žinojau — iš savo paty
rimo. Buvo man kartą taip ... 
bet tai čia nepriklauso.

Po to greit aš pasiekiau Pilaas 
stovyklą, kuri nors didelė, bet 
nieku ypatingai nepasižymi. Čia 
gyveno Pilaa, jo žmona, du sū
nūs, duktė Jenni ir tarnai. Ap
link stovyklą bastėsi Pilaa šunes 
ir ganėsi beveik du tūkstančiai 
šiaurės elnių.

Kaip aš apie vagystę paty
riau? Kas mane pažįsta, gal nu
vokia, kaip tai suuosčiau — bet 
tai iš tikro ne tiek svarbu. De
tektyvinių nuotykių rašytojas 
padėkotų už malonumą, iš tokio 
lieso kaulo turėdamas sriubą 
virti. Vagis puvo susektas, kas 
pavogta — surasta, ir krimina
liniams didvyriams čia maža bu
vo progos pasireikšti.

BERNHARD NORDH

Dalykas buvo paprastas. Jenni 
vieną dieną pastebėjo, kad din
gęs jos kaklo papuošalas. Dėl to 
kilo, žinoma, susijaudinimas, Je
nni verkė, o Pilaa buvo taip pat 
nesavas, nes tai nebuvo paprasta 
kokia puošmena. Tik auksas bu
vo vertas dviejų šimtų kronų. 
Meninė vertė to papuošalo gal 
ir nebuvo labai didelė, bet tai 
buvo relikvija, amuletas, beveik 
šventas daiktas, kurį nuo pat gi
mimo dienos ant sidabro grandi
nėlės Jenni nešiojo ant kaklo. 
Bet greit dalykas buvo išaiškin
tas. Trim valandom nuo pavo
gimo praėjus, amuletas buvo 
rastas Vidaro bate, pačiam gale 
po pirštais į batuose buvusį šie
ną įkištas.

žinoma, galima būtų stebėtis, 
kad Vidaras nebuvo tuojau išvy
tas iš stovyklos ar perduotas 
policijai, nes ir lapių tarpe va
gystė nelaikoma dorybe. Bet da
lykas lengvai išaiškinamas ir 
būdingas Pilaa.

Prieš keletą metų Vidaras sa
vo šeimininką išgelbėjo iš tikros 
mirties, o Pilaa nebuvo žmogus, 
kuris padėkoja tik gražiais žo
džiais. Vidaras buvo priimtas 
šeimos nariu. Sulaukęs dvide
šimt vienerių metų, jis turėjo 
vesti Jenni ir pasidaryti keturių 
šimtų elnių kaimenės savininku, 
o jau ir vienas pastarasis daly
kas vargingam lapiui yra tikra 
dangaus karalystė. Tik viena 
sąlyga su tuo buvo susijusi — 

Pilaa norėjo turėti garbingą žen
tą.

Dabar Vidaras buvo be gar
bės, vagis. Jo neišvijo, tiesa, bet 
Jenni ir keturių šimtų elnių jis 
buvo netekęs—tai jau tikrai jau
čiama bausmė.

Griežtai imant, tai manęs ne
lietė ir, gal būt, jau artimiausią 
dieną būčiau išsibastęs tolyn, jei 
atsitiktinai nebūčiau pamatęs, 
kaip Vidaras peilį galanda, ir . ne
būčiau turėjęs šioje srityje spe
cialaus nusimanymo. Joks vagis 
visame pasaulyje negalanda pei
lio tokiu niuriu veidu bei tokiais 
sunkiais judesiais—ir taip min
tyse paskendęs. Nę, Vidaras ne
buvo vagis!

Aš tuo pasižymiu, kad visuo
met susirandu tinkamo darbo. 
Dabar prieš savo aplinką aš vai
dinau geologą, ir man nereikėjo 
visagalinčio pinigo, kad būčiau 
pakviestas į lapio palapinę ir joje 
man būtų pasiūlyta visi patogu
mai. Pilaa buvo sužavėtas, o ir 
kiti atvirai reiškė pasitenkinimą, 
kai pasakiau čia apie savaitę 
pasiliksiąs.

Jau pirmą dieną, vaidindamas 
geologą, aš basčiausi aplink ir 
turėjau laimės sutikti Vidarą. 
Jis ir šiandien sėdėjo ir galando 
peilį su tokia veido išraiška, lyg 
lauktų greitos pasaulio pabaigos.

—Aš žinau, kad tu to nepa
darei, — tariau aš staiga.

Jis pakėlė akis. Bet tai nebu
vo nekalto avinėlio žvilgsnis. Jo 
akys buvo kietos, beveik stikli
nės.

— Ne, to aš nepadariau, — 
tarė jis kurčiai.

— Duok man peilį.
Jis aiškiai sumišęs padavė 

man savo peilį ir aš perbraukiau 
pirštu per ašmenis. Peilis buvo 
išaštrintas kaip skustuvas. Ir vis 
dėlto ... žmogus galanda ir ga
landa ... ir vis jam ašmens ne
pakankamai aštrūs. Reikia vis 
dar galąsti...

— Tai nereikalinga, — tariau,
— aš tau padėsiu.

Vidaras lėtai įsikišo galąstuvą 
į kišenę ir jo veidas staiga visiš
kai pasikeitė. Jo vyriškas niau
rumas buvo pranykęs ir mačiau 
tik jauną nelaimingą veidą.

— Nueik ir pasakyk jiems, 
kad aš to nepadariau, — mikčio
jo jis.

— Dar palauk, — tariau aš.
— Mes surasime vagį. Argi tu 
jiems nesakei, kad esi nekaltas?

— Sakiau, bet netiki, nė vie
nas netiki.

Jo balse skambėjo kartumas.
Mes dar valandėlę kalbėjomės 

ir, nors daug gudresnis nepasi
dariau, vis dėlto lengvesniu 
žingsniu nuėjau į stovyklą.

Apsiginklavęs padidinamu sti
klu ir milžiniškais nuo saulės 
akiniais, aš su girtinu uolumu 
tęsiau savo “geologines studi
jas”, laikydamasis arti elnių 
kaimenės., Iš elnių saugotojų 
mape daugiausia domino Anta
nas — sukempėjęs senas nenau
dėlis, kuris galėjo pasisiūlyti 
varžyboms dėl pasaulinio taba
ko kramtymo meisterio vardo.
• — Jenni puiki mergaitė, —- 
tariau aš. — Dėl jos galima ken
tėti. Gaila, kad ji nebetėkės už 
Vidaro...

Antanas seniams būdingu bū

du nusispiovė, liesais pirštais 
nusišluoštė savo ožio barzdelę ir 
žiūrėjo mirksėdamas į mane.

— Tai dar ne taip bloga — 
he-he-he, — sukikeno jis.

Jis krapštė pypkę, ir aš jam 
numečiau savo tabako krepšį, 
kartu pridurdamas, kad vis dėlto 
aš tai apgailestauju.

Antanas įsikišo pypkę į dan
tis, patraukė ir taip primerkė 
akis, kad liko tik siauri blizganti 
plyšeliai.

— Jie sako, kad aš tinginys, 
miegu tik. Bet kai kada aš žiū
riu s— ir tada pasiutusiai gerai 
matau.

Aš neparodžiau nė mažiausio 
smalsumo, tik pasakiau, kad 
Jenni yra liūdna.

Antanas nusižvengė.
— Ne, ji nėra liūdna — he- 

he-he! Aš mačiau, ją su Jerker! 
Jie čia susitinka...

Senį palikdamas, pasakiau, 
kad jis didžiausia^ pasauly mela
gis, bet tai nekliudė man jausti, 
kad staiga gyvenimas malones
nis pasidarė. Kai įsimaišė į šią 
istoriją meilė, dalykas tuoj pa
sirodė kitoj šviesoj.

Kas buvo Jekeris? Tai paty
riau iš Vidaro. Jekeris buvo gry
nas lapis, nei turtingas, nei labai 
didelis skurdžius, ir gyveno sto
vykloj apie penkios mylios nuo 
čia. Jis kartais užsukdavo pas 
Pilaa ir buvo Vidaro varžovas. 
Gal būt Jenni ir Jerkeris...? 
Vidaras nežinojo. «...

Savo geologines studijas taip 
sutvarkiau, kad turėjau padaryti 
vienos dienos iškylą. Bet, deja, 
išdavos buvo labai menkos. Jer
keris negalėjo būti įtartas. Nors 
įvairiais alibi negalima lyg kokia 
nepajudinama uola remtis, bet 

šiuo atveju dalykas buvo aiškus. 
Jerkeris nei diena prieš vagystę, 
nei diena po jos nebuvo iš savo 
stovyklos išėjęs^

Grįždamas, aš pakeliui tai ap
svarsčiau ir priėjau nemalonios 
išvados, kad man reikia griebtis 
burtų ar ko nors panašaus, no
rint dalyką sutvarkyti.

Rytojaus dieną į trumpą ge
ologinę ekspediciją išsivadinau 
Pilaa. Bet ta ekspedicija tuojau 
baigėsi, kai tik mes likome vieni.

— Aš galiu surasti, kas pavo
gė amuletą, — tariau jam.

Pilaa mano žodžių nebuvo nu
stebintas — juk žinoma, kas va
gis.

— Argi Vidaras toks kvailys? 
— paklausiau.

— Ne, jis nekvailas, — su
murmėjo Pilaa.

— Bet jei jis amuletą pavogė, 
tai jis kvailiausias su batais bė
giojantis sutvėrimas visame pa
saulyje. Argi ne rudenį jis tu
rėjo vesti Jenni? Keturi šimtai 
elnių! Argi protingas žmogus 
lengvai nusispiauna į keturis 
šimtus elnių?

Pilaa sutiko, jog tai kvailiau
sias dalykas pasauly, bet vis 
dėlto amuletas rastas Vidaro ba
tuose.

— Kas nors jį ten įdėjo.
Pilaa susimąstė. O kad jis tu

rėtų daugiau pagalvoti, pradė
jau jam dėstyti mokslinius psi
chologinius sumetimus, kurių 
nei aš, nei jis nesupratome. Bet 
tai veikė.

— Gali tu pasakyti, kas’vagis?
■— Galiu, — atsakiau aš ir vėl 

pradėjau painioti visokius nesu
prantamus žodžius, iš kurių betgi 
išėjo, kad dabar mokslas, su tam 
tikrų prietaisų pagalba, gali iš

aiškinti kiekvieną nusikaltėlį.
— Visi turi būti ištirti, — 

tariau aš.
— Tik ne aš, tik ne aš!
žinoma. To nemanau ... nors 

padovanoti keturis šimtus elnių 
nėra smulkmena.

Pilaa suprato. Jis išbalo ir iš
rodė, kad nori griebtis peilio.

— Būk, ramus, Pilaa, — ta
riau. — Tai nėra kaltinimas, bet 
tik prileistina galimybė. Aš vagį 
surasiu. Viena tik sąlyga, kad 
visi būtų ištirti.

— Žinoma, visi, — suriko 
niauriai lapis.

Aš buvau patenkintas. Toks 
lapis, kaip Pilaa, savo stovykloj 
yra neaprėžtas valdovas.

— Sušauk, kiek tik gali, šian
dien vakare į palapinę, — ta
riau aš. — Bet prieš tai niekam 
nė žodžio, nes gali neateiti.

Pilaa mane paliko ir, kai jis 
tik pranyko iš akių, aš pradėjau 
tikrai įdomų darbą — pasigami
nau “užburtą dėžutę” ir žiūrė
jau, kaip ji veikia.

Turiu, kad ii’ nenorėdamas, 
prisipažinti, jog buvau truputį 
susijaudinęs, kai vakare pama
čiau visą stovyklą, išskiriant du 
elnių sargus, susirinkusią didelėj 
Pilaa palapinėj. Gal šitai reikėjo 
paaiškinti tuo, kad buvo man 
nutikęs nuotykis ir kairę ranką 
aš buvau pasirišęs.

Vidaras buvo čia. Jenni, visa 
šeima ir aš turėjome malonumo 
matyti čia ir Jerkerį. Jis būva 
atėjęs aplankyti .ir, sėdėdamas 
vidury, susimąstęs traukė savo 
pypkę. Staiga jis atsikėlė, nore- 
damas išeiti, bet Pilaa aštriu 
balsu jam paliepė pasilikti, ir 
Jerkeris atsisėdo. Visų veidai ap
link jį buvo ypatingai rimti.
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Jei dėl nuodėmių tau širdį 
nesi pražuvęs... 

atgailaujantis nusi- 
angelas ramintojas

ŽMONES BE SVORIO
Pagrindinis kelionės į visatos erdvę klausimas

Pagrindinė kelionės į visatos 
erdvę problema

Technikai ir visatos erdvės ty
rinėtojai tvirtina, kad, gal nė 
dešimčiai metų nepraėjus, jau 
galės žmogus leistis kelionėn į 
visatos erdves. Bet šį klausimą 
besvarstant, yra iškilusi viena 
problema, kuri gali niekais pa
versti visas svajones apie kelio
nę į tarpplanetinę erdvę, nors

MOKSLAS VERŽIASI Į JURŲ 
GELMES , » • •

Mechaninė akis pažiūrės, kas 
yra amžinai tamsiose gelmėse
Jūrų gelmėms tirti žmonės 

imasi vis naujų būdų. Po to, kai 
visa eilė bandymų nusileisti į 
1.000—3.000 metrų gylį nepavy
ko, dabar norima suruošti gel
mių foto ekspediciją. Po ilgų 
bandymų yra pagaminta eilė 
foto aparatų tipų, kurie yra pri
taikinti įvairių gylių vandens 
spaudimui* ir aprūpinti stipria 
šviesa. Juos norima nuleisti į 
gelmes ir jas nufotografuoti. Tuo 
būdu tikimasi atskleisti gelmių 
gyvūnijos gyvenimą, apie kurį 
dar beveik nieko nežinoma.

Kaip žinoma, dienos šviesa 
negiliai tepasiekia. 400 metrų 
gilumoj jau yra rausva prieblan
da, o 500 metrų gelmėj viešpa
tauja visiška tamsa. 1000 metrų 
gelmėj jau išnyksta augmenija 
ir 1500 metrų gilumoj jautri 
šviesai foto plokštelė nebepa- 
juoduoja. Giliausia žinoma vieta 
yra Ram. Vandenyne — 10.793 
metrų gylio. Kad tų gelmių įvai
riuose sluoksniuose yra fantas
tiškų gyvių, mokslui žinoma, bet 
dar nėra pavykę susidaryti tos 
gyvūnijos bendro vaizdo. Atskiri 
egzemplioriai yra pavykę iš
traukti į paviršių, bet jie suspro
go dėl sumažėjusio oro spaudi
mo. Tos gelmių gyvūnijos gyve
nimo būdas dar yra visiškai ne
žinomas ir, gal būt, tik planuo
jamoji gelmių kamera jį žmo
nėms atskleis.

Mokslininkai spėja, jog bus 
padaryta sensacingų atradimų, 
jei ši ekspedicija pavyks. Mano
ma, jog tuo būdu pavyks išaiš
kinti ir klausimą, ar iš tikro gel
mėse yra milžiniškų žuvų, kaip 
kai kurie mokslininkai mano.

Viena pagyvenusi ir vieniša 
anglė karo metu siuntinėjo ne
pažįstamiems fronto kareiviams 
sitintinėlius. Bet nors ir daug ji 
tų siuntinėlių pasiuntė, negavo 
iš gavėjų jokios padėkos, išski
riant vieną. Jaunas aviacijos ka
reivis iš Libyjos dykumų jai 

_______________ „_____ _ parašė laiškelį, kuriame reiškė 
nerių rutulį galėtų jis vienu pirš- didelį džiaugsmą dėl gautos do- 
tu kaip vaikų žaislą į vieną ar 
kitą pusę pastumti. Lengvo smū
gio ten pakaktų, kad kybantis 
erdvėje daiktas būtų išjudintas 
amžiniems laikams. Tas pats at
sitiktų ir su žmogumi, jei jis 
ten patektų — jis nebetektų 
svorio. Visatos erdvėj nėra nei 
“viršaus” nei “apačios”, nei lu
bų, nei grindų. Visatos erdvių 
keleivis galėtų gulti ant bent ku
rios sienos ir niekur nenukristų. 
Taip pat jis galėtų kyboti erd
vėje. Negalėtų tik eiti.

Bet toks kybojimas erdvėje 
galėtų būti pavojingas gyvybei, 
jei laivo kabinos sienos nebūtų 
išmuštos minkštais apmušalais, 
nes, kiek pasistūmęs, žmogus vi
sa jėga atsimuštų į priešingą 
sieną arba į kitą žmogų.

Stalai, kėdės, suolai ir lovos 
tokiame erdvių laive būtų ne
reikalingi. Norėdamas po ma
žiausio pajudėjimo nuo jų nenu
plaukti, žmogus turėtų prie jų 
prisirišti. Norėdamas, pav., ra
šyti, jis turėtų prisirišti prie pri
tvirtinto prie sienos stalo.

Norint miego, visai nebūtų 
reikalo gulti, nes ten nebūtų 
“apačios”. Tektų tik užmerkti 
akis ir miegoti, kybant erdvėje. 
Bet geriausia būtų prisirišti, nes 
neatsargiai pasistūmus nuo vie
nos sienos, grėstų pavojus smar
kiai atsimušti į priešingą sieną. 

Jei erdvių keleivis ištrokštų, 
jis negalėtų prisipilti iš butelio 
stiklą vandens. Nesant svorio, 
vanduo iš butelio nebėgtų. Jį 
reikėtų iškratyti. Tuomet van
duo pavirstų rutuliais ir plaukio
tų erdvėj kaip muilo burbulai.

Būtų painu pasigaminti ir val
gį. Norint kepti ką nors, keptu
vė nuskristų su visu kepsniu, nes 
ją liepsna išjudintų. Tad galėtų 
būti tik elektrinė virtuvė.

Dėl visų tų tarpplanetinės ke
lionės ypatumų gydytojai abejo
ja, ar žmogus galėtų tokioj ke
lionėj ištverti. Kūno muskulatū
ra tiek atsileitų, tiesiog “apsnūs
tų”, jog abejotina, ar galėtų būti 
palaikoma kraujo apytaka.

tam laivą ir pavyktų technikams 
pastatyti.

Kaip žinoma, visatos erdvėje 
svorio dėsnis negalioja, nes ten 
nebėra žemėj veikiančios trau
kos. Jei žmogui pavyktų išskristi 
iš žemės traukos ribų, 100 čent-

vanos ir kartu dėkojo už ją siun
tėjai.
•. Moteris buvo sujaudinta, kad 
susilaukė padėkos ir pasiuntė 
jam didesnį siuntinį, o kai jis 
po sunkaus sužeidimo buvo pa
leistas iš ligoninės, pakvietė pas 
save. Visą karo laiką ji siuntinė
jo jam siuntinėlius.

Po karo buvęs aviacijos ka
reivis išvyko į Afriką ir jo keliai 
su senute išsiskyrė. Bet neseniai 
jis gavo advokato pranešimą, 
kad senutė numirė ir testamentu 
jam paliko kelis šimtus svarų 
sterlingų, kadangi jis “buvo vie
nintelis toks mandagus kareivis 
ir jai už siuntinius padėkojo, ko 
nepadarė nė vienas iš tuzinų jo 
draugų”.

Sovietai, nukopijavę vokiečių 
Opel Olympia automobilį, pradė
jo savo • vadinamų “Maskviečių” 
gamybą. Per metus Sovietai pa
gaminą 70.000 automobilių, iš 
kurių tų “Maskviečių” apie 30.- 
000. Dabar jų pačių laikraštis 
“Automobil” taip pasakoja apie 
tą “priešakinės” Sovietų techni
kos stebuklą: “Iš pažiūros auto
mobilis gerai išrodo. Bet tai ne
gali paslėpti jo techninių trūku
mų. ’ Kai automobilis Pradeda- 
važiuoti — nusmunka langai. O 
jie ir taip netikusiai įstatyti, kad 
pro juos automobilis prilyjamas. 
Bagažo skyrius taip blogai įreng
tas, kad negalima jį atidaryti. 
Automobilio sienos yra iš kar
tono ir .trumpu laiku lietuje pa
sileidžia. Taip pat neveikia ir 
priekinio lango stiklų valiklis. O 
kai jis pradeda veikti, tai reikia 
visai sustabdyti mašiną, norint, 
kad jis sustotų.”

(Tęsinys) ,
Elenutė Jurgelaitė — 10.86; Ge
ne Zavadskienė — 10.84; Vida 
Ramanauskas — 10.55; Pranas 
Gružauskas — 10.45; Giedrė 
Sidaravičienė — 10.44; Albinas 
Virbila— 10.14; Antanas Jonai
tis — 10.11; Mrs. Bronė Žukas
— 9.98; Adelė Bernotienė — 
8.68; Antanas Zavadskas—8.61; 
Sigitas Novickis — 8.49; Dr. Al
dona Slupas — 8.36; Mrs. Ona 
Kubilius 8.35; Dr. Domas ir 
Jadvyga Jasaitis — 8.31; Ignas 
Gasiliunas — 8.00; Antanas Dau- 
noris — 7.96; Dr. Elena Letutie- 
nė — 7.91; Aldona Mikuckytė— 
7.87; Moterų paroda — 7.65; 
Herman Jelinskas — 7.25; Juo
zas Sodaitis — 7.13; Andrius 
Ignaitis — 7.09; Antanas Kau
nas —6.98; P. Lukoševičius — 
6,70; Elena Andruskevičienė — 
6.68; Petras Minkunas — 6.65; 
Juozas Laučka — 6.60; Stepas 
Malinauskas — 6.34; Ona Sal- 
pukienė — 6.30; Ona TerciJonie
nė — 6.25; Pranas Vainauskas
— 6.24; Ona Staskevičienė — 
6.20; Kazys Budrytis — 6.09; 
Adolfas Kregzdys — 5.85; Al
dona Valaitis — 5.77; Danutė 
Pajaujytė — 5.54; Vytautas Vll- 
kutaitis — 5.49; Balys Vyliau- 
das — 5.01;, Vytautas Veršelis
— 5.00; Edmundas Vambutas— 
4.93; Apolonija Radzivonienė — 
4.87; Dr. Gediminas Balukas — 
4.72; Vladas Kulpavičius — 4.56; 
Zigmas Arimavičius — 4.34; Jo
nas Meliesius — 4.20; Danielius 
Starka — 4.10; Ramunė Vilku- 
taitis — 4.05; Vladas Jasinskas
— 4.04; Pranas Polteraitis — 
3.79; J. Rajeckas — 3.71; Anta
nas Arūnas — 3.58; Emilija Vai
nauskienė — 3.57; Ant. Diržu- 
laitis — 3.55; Aldona Marė Va
laitytė — 3,54;'Gražina ir Vy
tautas Veršelis — 3.50; Izabelė 
Ramanauskai— 3.34; Vidas Kli
bas — 3.19; Juozas Vilpišauskas
— 3.15; Mykolas Tomasickas — 
3.13; Sophie Dry ja — 3.09; Ar
turas Andriulis — 3.00; Antani
na Tomasickas — 2.94; Aleksan
dras Vilčinskas — 2.89; Juozas 
Ambroziejus — 2.85; Juozas Šu
kys — 2.79;<.Waitkus — 2.78; 
Angelė Krauceliunienė — 2.64; 
Alex Mathews — 2.51; Antanas 
Trimakas — 2.43; Lithuanian

Citizens Club — 2.37; Liudas 
Narkevičius — 2.36; Juozas Plec- 
kauskas — 2.36; Juozas Ginkus
— 2.19; Helen Merkevicz —2.18; 
Elena Vilčinskas — 1.90; Zigmas 
Grabnickas — 1.73; Dalia Min
kunas — 1.70; Margie’s Bar and 
Grill — 1.68; Jūrate Šukys —
I. 66; M. Burtkus—1.58; A. Vi- 
krikas — 1.48; Aloyzas Petrikas, 
Jr., — 1.46; Mitchell and Shi- 
manski — 1.39; Anthony Kun
drotas and Frank Block—1.38; 
Whithavage — 1.32; S. Milchius
— 1.30; Lithuanian Citizen 
Club, Maspeth — 1.21; Vasikaus- 
kas — 1.20; St. Misiūnas—1.13; 
Parkside Cafe — 1.07; John 
Patashius — 1.00; I. Sutkus — 
0.96; Grand Tavern — 0.91; No- 
vickie — 0.86; W. Ambroze —
O. 84; Tautininkų Klubas — 0.81; 
Lithuanica Restaurant — 0.70; 
X. Strumskis — 0.66; Mrs. So
fija Kiaune — 0.50; Bruno’s Bar
— 0.49; Anth. Rogers — 0.48; 
Happy Day Restaurant — 0.42;
P. Suipis — 0.40; E. Povilonis — 
0.34; A. Leimon — 0.20; P. Ra
dzevičius — 0.10; Grand Florest
— 0.10; M. Ballas — 0.08.
Įteikė atskiras aukas:

Brooklyn© Vyskupas, Thomas 
E. Molloy — $500.00; Amalga
mated Clothing Workers of A- r 
merica Unijos lokalas No. 54 — £ 
$500.00; Lietuvių Tremtinių 
Draugija — $100.00; Pranas 
Narvydas — 42.00; Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų D-ja — 
35.00; Antanas Vikrikas ir jo 
draugas per Veroniką Černienę
— 35.00; Moterų Vienybė — 
25.00; Faustas ir Gediminas Ra
jeckai — 20.00; George Putnam 
per Polyną Stoską — 15.00; W. 
Sinus — 15.00; Petras Atkočai- 
tis —10.00; V. Čižiūnas —10.00; 
Br. Jacikevičius — 10.00; Pr. 
Kalantienė — 10.00; Mrs. Kaz
lauskienė per Kazį Būdvytį — 
10.00; B. Kulys — 10.00; Mrs. 
M. Papečkienė — 10.00; St. Ši
leika — 10.00; Juozas Stragaus- 
kas — 10.00; Tautininkų Klubas
— 10.00; Ona Vilnonytė—10:00;
J. L. — 5.00; Frank Aleksis — 
5.00; Dr. Albertas Aviža — 5.00; 
A. Balys — 5.00; D. H. Brazai
tis— 5.00; Konstancija Dudonie- 
nė — 5.00; Adelė Dulskienė — 
5.00; Juozas Ginkus — 5.00; Dr. 
J. Kalpokas — 5.00; A. Karpavi
čius — 5.00; A. Klimas — 5.00;

(Bus daugiau)
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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 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-9293
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Jos. Zeidat, Jr. — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
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Dabar aš pradėjau, nors dar < 
ne su “užburta dėžute”. Pakasy- i 
nų tonu aš pakartojau savo j 
“mokslinius psichologinius” pa- ] 
aiškinimus, kuriuos dieną Pilaa 
pūčiau į galvą, tik dar labiau . 
puošniai ir vaizdingai. Bet tema 
mane įkvėpė, ir pakasynų tonas 
greit pasikeitė karštais sakiniais, i 

' palydimais išraiškingų mostų.
Lapiai, žinoma, nieko nesuprato, 
nes ir aš pats gal dešimtą dalį 
tesupratau, ką malu. Bet paskai
ta vis dėlto buvo taip pavykusi, 
kad mane už ją lengvai galėjo 
padaryti profesorium arba išvež
ti į pamišėlių namus. Aš taip 
karštai kalbėjau, kad išmušė 
mane prakaitas ir plaukai sruo
gomis šiaušėsi man ant galvos, 
lyg kokiam dvasių kerėtojui pa
gonių laikais.

Staiga nutilau. Lapiai sėdėjo 
tarsi sustirę, bijodami sujudėti. 
Dabar tad išsitraukiau savo 
“burtų dėžutę”. Ji buvo apie kva
dratinio decimetro dydžio, o ati
dengus dangelį, buvo joje stik
las, po kuriuo virpėjo raudona 
rodyklė, gi po ja buvo dar keis
tais ženklais išmargintas lapas 
popieriaus.

— Štai tasai instrumentas, — 
tariau aš niauriai.

I beveik išgesusį ugniakurą į- 
mečiau keletą pagalių ir suži
busio] šviesoj paaiškinau , vi
sai paprastą instrumento varto
jimo būdą. Priešakinėj daly e- 
sančiu mygtuku reikia tik pa
liesti žmogaus rankos riešą ir 
rodyklė tuojau parodanti, kas 
reikia.

Priėjęs prie Pilaa dar ryškiau 
viską paaiškinau.

— Baltas taškas reiškia “ne
kaltas”, — tariau aš, — o juo
das “kaltas”. Kiti ženklai šiuo

atveju mums nesvarbūs. Imk i 
instrumentą ir laikyk prie mano i 
rankos, tai matysi, kaip jis vei
kia.

Pilaa padarė, kaip jam liepiau. 
Jis paėmė “burtų dėžutę” ir pa
lietė mano riešą, kai tuo tarpu 
kiti uoliai sužiuro, kas bus. Ro
dyklė virpėjo, lyg gyva, ties bal
tu tašku, kas buvo neabejotina 
tiesa, nes jei kas čia nekaltas bu
vo, tai buvau aš.

Dabar liepiau Pilaa save intru- 
mentu patikrinti. Jis dėl to 
šniokštė ir prakaitavo, bet pa
klausė. Rodyklė virpėjo ties bal
tu tašku — Pilaa buvo nekaltas.

Pakilusia nuotaika ir trium
fuodamas jis apsidairė po pala
pinę ir jo akys įsmigo į sėdėjusį 
prie ,durų Vidarą.

Atėjo Vidaras. Jis buvo išba
lęs ir sukandęs dantis. Pilaa pa
lietė dėžute jo riešą, o visi sprau
dėsi pamatyti, kokios bus pasek
mės. Rodyklė virpėjo, bet pasili
ko ties baltu tašku. Ir Vidaras 
buvo nekaltas.

Dabar palapinę užgulė lyg ko
kia baisi naktis. Visi tylėjo. 
Pilaa prakaitas varvėjo per vei
dą.

— Sekantis! — sušuko jis.
Vienas po kito jie ėjo, bet visi 

buvo nekalti.
Po kiekvieno patikrinimo nuo-

■ taika darėsi vis labiau nepake- 
• liama. Pilaa akys blizgėjo krau-
■ ju ir jis pradėjo virpėti. Bijojau, 

kad jis toliau nebepajėgs tikrin
ti. Bet tai buvo būtina. Aš pats 
negalėjau to daryti, nes rodyklė 
man greit galėjo iškirsti pokštą.

Dar buvo likęs Jerkeris. Jis 
buvo stumiamas priekin, ir 
aš mačiau, jog. ne viena ranka 
siekia peilio. Tad pradėjo ir man 
prakaitas nuo kaktos lašėti. Vie-

nu akimirksniu čia galėjo pra
sidėti pragaras.

Pasigirdo palengvėjimo atsi
kvėpimas — jis buvo taip pat 
nekaltas.

Pilaa stovėjo ir svyravo. Psi
chozė jį buvo taip.pagavusi, kad 
jis jau nebegalėjo atsakyti už 
savo veiksmus. Beveik maniau, 
kad man reikia įsikišti. Bet buvo 
per vėlu. Aš pusiau pasisukau į 
šalį. Jenni stovėjo prisispaudusi 
prie sienos, o jos veidas buvo 
pilnas neapykantos ir baimės.

— Jenni! — sukriokė Pilaa.
Ji slinko pirmyn, kitų stumia

ma, ir Pilaa nutvėrė jos ranką. 
Jam putos dribo iš burnos. Visi, 
stūmėsi artyn, norėjo pamatyti, 
ir aš, metęs aplink save trumpą 
žvilgsnį, taip pat prasiveržiau 
pirmyn.

Pilaa palietė dėžutės mygtu- 
•ku Jenni riešą, ir tuo pačiu me
tu aš ištiesiau savo kairę ranką.

Rodyklė sujudėjo. Ji apsisuko, 
suvirpėjo į vieną ir kitą pusę ir 
sustojo drebėdama ant juodo 
taško.

Aš nutvėriau Jenni ir pastū
miau už savo pečių, o artimiau
sią akymirką turėjau gyvą vaiz
dą, kaip senovės laikais raganos 
išvengdavo mirties. Prieš save 
mačiau laukinius, sujaudintus 
veidus, iš kurių išrodė, kad jie 

■ nori ką nors nudėti ir į gabalus 
• suplėšyti. Vieną akimirką išro- 
> dė, kad lapiai kaip audra puls 

mane, norėdami pasiekti mergai
tę.

Aš pažiūrėjau į Pilaa. Jis bu
vo baisus. Prakeiktą "užburtą 
dėžutę” jis dar tebelaikė ranko
je. Aš išskėčiau rankas. -

— Varyk visus lauk! — suri
kau.

— Išeikit! — sustenėjo jis ir

parodė į duris. :
Visi tuojau išgužėjo lauk. 1
Aš nutvėriau Pilaa už rankos 

ir išsivedžiau į gaivų nakties orą. .
Mano “užburta dėžutė” buvo 

savo uždavinį atlikusi ir dabar 
gulėjo giliai mano kišenėje, o 
atidus stebėtojas būtų pamatęs, 
kad mano kairė ranka vėl svei
ka ir neaprišta.

Jei aš būčiau numatęs, kad 
mano bandymas sudarys tokį 
pavojų, aš būčiau ilgiau pasvars
tęs, ar jo imtis. Bet dabar pavo
jus buvo praėjęs. Jei visi tik at
gautų pusiausvyrą, Jenni dau
giau nebūtų ragana, kurią slap
tingos pajėgos išdavė, bet daly
kai pasirodytų tikroj savo švie
soj.

Pilaa buvo nurimęs. Jis už
sirūkė savo pypkę, ir mes grįžo
me į palapinę.

Jenni gulėjo ir verkė. Pilaa 
liepė jai. prisiartinti. Jo balsas 
nebuvo nei rustus, nei švelnus, 
beveik be tono.

Jenni prisipažino amuletą įdė
jusi į'Vidaro batus.

— Ar tau kas liepė? — pa
klausiau aš.

— Ne -r- niekas. Aš tai pada
riau, kadangi nenorėjau už Vi- 
daro tekėti.

Rytojaus dieną Vidaras buvo 
pašauktas į palapinę, kur buvo
me tik Pilaa,. jo žmona, Jenni 
ir aš. Pilaa sėdėjo ir giliai susi
mąstęs rūkė.

— Ar nori Jenni vesti ?
Vidaras Sėdėjo nejudėdamas. 

Apie ką jis galvojo, nežino nie
kas, bet aš sprendžiu, kad jo 
'mintys sukosi apie keturis šim
tus elnių.

— Ne, -t— pagaliau atsakė ji-

. Sunkiafwargsas vyrukas tuos

žodžius išspaudė. Buvo matyt, < 
kad jis daro didelę auką. '

Pilaa sėdėjo tylėdamas. Teisė- į 
jas negalėtų oriau išrodyti. i

— Versti aš tavęs negaliu, — 1 
tarė jis pagaliau. — Jenni dabar ( 
nebeturi elnių. Neturi kraičio. 
Tu gali kitos pasiieškoti. Tu esi 1 
turtingas, turi keturis šimtus ei- i 
nių.

Ką tai reiškė? — Ogi Pilaa 
jam padovanojo elnius, kurie 
turėjo būti Jenni kraitis.

Pasakojimą būtų galima už
baigti ir be jokių paaiškinimų. 
Mano “psichologiškai — moksli
nė burtų dėžutė”, žinoma, buvo 
blefas. Kad Vidaras nekaltas, aš 
žinojau iš to, kaip Vida
ras galando savo peilį. Tai gali 
keistai išrodyti, bet ne tam, ku
ris pats panašų dalyką yra per
gyvenęs. Taigi kas nors kitas 
turėjo amuletą į Vidaro batus 
įkišti, ir aš buvau įsitikinęs, jog 
tai padarė Jenni. Bet tai įrodyti 
buvo nelengvas dalykas.

Mano “užburta dėžutė” buvo 
nepaprastai nesudėtinga. Aš tru
putį pakeičiau tik savo kompasą. 
Po plunksnele aš įdėjau popierių, 
kurį išmarginau įvairiais ženk
lais, o plunksnelę nudažiau rau
donu rašalu. Suprantama, kad 
baltasis taškas buvo nukreiptas 
į šiaurę. O norint suprasti, kodėl 
kompaso plunksnelė pasisuko 
į juodą tašką, reikia prisiminti 
mano apraišiotą ranką. Po tvars
čiu aš turėjau geležgalį, kurio 
pagalba buvo galima plunksnelę, 
kur tik nori, pasukti.

• Ar yra kas dar papasakoti?— 
■ Taip, bet nėra labai svarbu, ko

dėl aš manau, kad Jenni, ir ne
tekusi keturių šimtų elnių, vis 
dėlto ištekėjo.

Vert. J. P.

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. (j
Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“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 i 
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.
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Philadelphijos, Pa., naujienos S

— Dr. A. Senn, Pennsylvani- 
jos Universiteto profesorius, 
gruodžio 20 dieną per p. P. An
tanaitienės radijo programą pa
sakė labai svarbią kalbą. Jis pa
reiškė, kad Philadelphijos lietu
viai, įsteigdami Laisvąjį Lietu
vių Institutą, išsiskyrė iš visų, 
nes tai tik vienintelis toks Insti
tutas. Tik ragino lietuvius įver
tinti, ką jie gauna per tą Insti
tutą. Sveikino visus savo kole
gas profesorius ir studentus, vi
siems linkėdamas ištvermės, dir
bant lietuvių kultūros naudai. 
Prof. Dr. A. Senn yra išrinktas 
to Instituto Direktorium. Visi 
profesoriai pasiaukoja ir dėsto 
lituanistiką nemokamai. Institu
tas yra numatęs labai plačią ir 
didžiai reikšmingą lietuviškumo 
veiklą.

-— Reimondas Mišauskas, jau
nas karys, jau buvo parvykęs 
pirmųjų atostogų iš kariuome
nės. Jis tikrai sėkmingai veikia' 
US kariuomenėj. Ten jis aiškina 
komunizmo pavojus iš savo as
meniškų patyrimų ir pergyve
nimų. Jaunas karys suspėjo pa
sižymėti ir įsigijo labai didelį pa
sitikėjimą savo daliny. Laisva
laikiu studijuoja mediciną, nes 
tikisi patekti į karo mokyklą.

— Kutkų šeima, Petras, Jani
na ir Danutė, atvyko į Philadel- 
phiją gruodžio 13 d. Jais rūpi
nasi p. J. Augaitytė. Naujausi 
philadelphijiečiai pradeda įsigy
venti naujose sąlygose.

— P. p. Sakavičiai, 1908 S. 
Front St., jau gyvena 60 metų 
moterystėj. Jis pats per Kalėdas 
šventė 80 metų amžiaus sukaktį.

Bridgeport, Conn

Šventėms praėjus
Mūsų bažnyčioj Bernelių Mi

šias 6 vai. ryto atnašavo kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas. Choras, 
vad. A. Stanišausko, gražiai pa
sirodė su mišių ir lietuviškų gies- 
mių giedojimu, Šauniai pasirodė 
ir choro solistai: O. 'Radvilaitė, 
O. Janiuniėnė, M. Noricevičiutė, 
L. Jurkšaičiutė, B. KulŲerienė, 
O. Gludzinskaitė, H. Cibylskie- 
nė, F. česikas, J. Barnotas, V. 
Brilvičius, broliai Jurkšaičl^i ir 
kiti. Parapijiečiai yra dęįdngi už 
gražų pasirodymą. Būtų labai 
gera, kad ir daugiau tokių at: i- 
rastų. Vietoj bastęsi po pakam
pes eitų į jaunimo tarpą ir pra
sidėtų prie lietuviškos bažnytŲ 
nės ir tautinės muzikos. ’

Choras turėjo savo privatinį 
pasilinksminimo vakarėlį, kur 
buvo ne tik choristų, bet atsilarv- 
kė ir svečių, kurie praleido gra
žiai su jaunimu vakarą. Paren
gimui daug pasidarbavo choro 
pirm. V. Brilvičius, iždininkė H. 
Cibulskienė, rašt. M. Deselets 
ir kiti.

Švenčių metu parapijos cho
ristus pavaišino vikaras kun. V. 
Pranskietis ir A. Stanišauskas.

— Jaunų parapijos moterų 
draugija turėjo vaikučiams Ka
lėdų senelio vaišes, kur buvo 
daug berniukų ir mergaičių. Visi 
gražiai linksminosi.

—r Buvęs tremtinis Alfonsas 
Radvila paaukojo parapijai gra
žų patiesalą bažnyčioj prie durų. 
Manau, kad už tokią auką para
pijiečiai Alfonsui bus dėkingi.

Atrodo sveikai ir labai gražiai, 
jei neįsimetusi liga, kuri atėmė 
jaųi koją ir silpnina sveikatą. 
Gyvena pas sūnų ir marčią.

— Edvardas Balčaitis, pasižy
mėjęs parašiutininkas, jau akty
viai tarnauja tolimoje Korėjoje. 
Jo tėveliai maldauja jam ištver
mės ir laimės savo krašto tar
nyboje.

— Vyčių rengiamas vaidini
mas. Kuomet teks pamatyti sce
noj, dar negalima pasakyti. Vi
suomenė laukia ir tikisi tikrai 
susilaukti.

— Kun. P. Vasiliauskas, Villa 
Joseph Marie kapelionas, išvy
ko ilgesnių atostogų Floridon. 
Apsigyveno Miami. Jo vietoj pa
siliko kun. Dapkus, iš tremties 
neseniai atvykęs.

— Eglutė vaikučiams buvo su
rengta gruodžio 30 dieną. Taj 
Ateities Klubo ir jo nepailstan
čio pirmininko Dr. A. Vasiliaus
ko ir jo pagelbininkų nuopelnas. 
Eglutėj susirinko apie 300 vai
kučių ir svečių. Buvo 
atitinkama programa su Kalėdų 
seneliu ir dovanomis. Tai pirmas 
toks parengimas Philadelphijoj. 
Gausus dalyvių skaičius parodė, 
kad toks parengimas labai pa
tinka vaikučiams.

— A. a. Juozas Mackunas, 
1901 N. 2nd St., staiga atsiskyrė 
su šiuo pasauliu gruodžio 29 d. 
Velionis buvo dar jaunas, vos 56 
metų amžiaus. Per Kalėdas buvo 
bažnyčioj, laukė Naujųjų metų. 
Iškilmingai palaidotas sausio 3 
dieną šv. Kryžiaus kapinėse.

— K. Ramanauskas, laidotu
vių direktorius, 1113 Mt. Vernon 
St., Kalėdų metu sunkiai susi
žeidė automobilio nelaimėj. Da
bar gydosi namuose. Linkima 
daug ir greitos sveikatos.

— A. Dzikas, lietuvių radijo 
programos vedėjas, ką tik pami
nėjo savo radijo programos 14 
metų sukaktį. Ta proga labai 
gražiai programą paįvairino p. 
J. Augaitytė, kuri tikrai nuotai
kingai dainavo. Per radiją klau
santis atrodė, kad tai vieną Me
tropolitan žvaigždė. Panašių 
programų lietuviai labai laukia.

— P. Antanaitienė, lietuvių 
radijo valandos vedėja, išvyko 
atostogų. Ją pavadavo p. V. Vo- 
lertas. Jo balsas per radiją 
skambėjo labai maloniai ir ryš
kiai.

— Pp Stasys ir Agnes Timins- 
kai, 305 Tasker St., gruodžio 1 
d. susilaukė pirmos dukrelės, ku
ri pakrikštyta Irenos vardu 
gruodžio 31 d. Daug sveikinimų 
jauniems tėveliams.

— Pabaltijo Moterų Tarybos 
skyriaus-rūpesčiu Kalėdų šven
čių proga Vokietijoje esantiems 
tremtiniams pasiųsta 30 maisto 
siuntinių.

KREPŠININKŲ IŠVYKA Į 
AMSTERDAMĄ, N. Y.

Lietuvių Atletų Klubo pirma
sis krepšinio vienetas išvyksta 
Amsterdamo Amerikos Lietuvių 
Klubo kviečiamas, į Amsterda
mą žaisti draugiškų krepšinio 
rungtynių. LAK numato kelio
nę autobusu, jei susidarytų pa
kankamas norinčių vykti skai
čius. AALK numato labai nuo
širdžiai priimti lietuvius iš New 
Yorko ir rengia tą dieną dides
nio masto sporto vakarą. Rung
tynės Amsterdame įvyks 1951. 
I. 6. Eventualiai autobusas išvyk
tų iš 168 Marcy Ave. (Lietuvių 
Atletų Klubo) lygiai 10 vai. ryto. 
Kiek teko patirti dar esama lais
vų vietų. Kadangi keleivių skai
čius ribotas, norintieji važiuoti 
turi paskubėti užsiregistruoti 
Lietuvių Atletų Klubo bare. Ke
lionė į ten ir atgal kaštuoja tik 
$6.50 (normaliai traukiniu $12). 
Kelionė tęsiasi apie 6 valandas 
per gražias, kalnuotas New Yor
ko ąpylinkes. Iki Amsterdamo 
yra apie 180 mylių.

LAK I atstovaus: Alfonsas 
Andriulis (krepšinio vadovas), 
Algirdas Birutis, Algirdas Bag
donas, Algis Mikulskis, Jack 
Narbutas ir kit.

kad LSK išeitų laimėtoju. LSK 
tikisi taip pat iš p>K. Brazaus
ko, nors ir toliau-gyvenančio ir 
dėl to negalinčio nuolatos treni
ruoti futbolininkų, malonaus 
bendradarbiavimo, rengiant fut
bolininkus būsimoms- kovoms.

N. Y. State Cup turnyrai, kaip 
ir Dr. Manning turnyras; prasi
dės vasario mėn. pradžioj. Savu 
ruožtu futbolininkams linkėtina 
darnaus ir drausmingo darbo 
atstovaujant lietuvius futbole 
1951 metais. ! • ■* ■< •

Swedish, Ukrainian Americans,. 
Peterson Dover, Yonkers Amer
icans, Goja. f

LIL: viena klasė: 8 vienetai: 
Great Neck S. C., Mineola S. C., 
Franklin Square S. C., Flushing 
Heights S. C., Jamaica S. C., St. 
Leo’s Olympics, Hicksville S. C;, 
Great Neck Wanderes.

ASL: taip pat viena klasė: 9 
vienetai: Brokhattan, Phila. 
Americans, Irish Americans, 
N. Y. Americans, Trenton Amer
icans, Hakoah, Phila. Nationals, 
Kearny Scotts, Hispano. '

Visos komandos paduotos pa
gal paskutinius pirmenybių duo
menis pagal pajėgumą.

"Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ 

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. 

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

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

Tel. WAverly 6-3325 

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Jau 9-ti Metai Kai Visi

'i'1 Sp. V. '

ŠACHMATAI-
sekmadienį (Į. 7) 17 vai.ši 

pradedamas New Yorko ir apy
linkės šachmatų , ^pirmenybės. 
Registracija priimama iki pir
menybių pradžios., Bus žaidžia
ma Lietuvių Atletų Klube, 168 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8041. •

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS 

245 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
taiso laikrodžius ir juvelinius - 

dalykus.
Darbas atliekamas greitai, 
sąžiningai ir nebrangiai.

Amsterdam, N. Y

Kūčios pas naujakurį
Man teko dalyvauti kūčiose 

ir per Kalėdas pas p.p. Karius, 
kurie buvo susikvietę būrį buvu
sių Lietuvos inteligentų. Buvo 
atsilankę Janiūnai, Kariai, J. 
Butkus, F. Mockaitis, A. Stani- 
šauskas ir kiti. Maloni šeiminin
kė vaišino visus namie gamintais 
valgiais, o šeimininkas gardžiu 
gėrimu. Tikrai buvo malonu da
lyvauti tokiam šauniam inteli
gentijos būryje ir pasiklausyti 
jų gražių ir liūdnų prisiminimų 
iš praeities jų gyvenimo. P. p. 
Kariai jau yra gražiai savo butą 
susitvarkę ir gali svečius priimti 
taip, kaip Lietuvoje. Aš, būda
mas netremtinis, esu p. p. Ka
riams labai dėkingas, kad gavau 
tą kampelį pamatyti ir jų įspū
džiais pasidžiaugti.

O.

LIETUVIŲ S. K. ĮREGISTRUO
TAS TAURES TURNYRAMS
Paskutiniame L. S. K. mėnesi

niame narių ir rėmėjų susirinki
me Jonas Atkočius pranešė, kad 
LSK užregistruotas šioms tau
rėms: a) žaibo turnyrui salėje 
(žaidžia 7 žaidikai); b) New 
York State Cup (bus varžomasi 
,dėl 2 taurių, ir c) LSK “B” vie
nuolikė varžysis dėl Dr. Manning 
taurės, žaibo turnyras įvyks 
1951. I. 19, Armory Club salėje, 
Brooklyne. Turnyras prasidės 
8 vai. vakaro. Tai neeilinis fut
bolininkų pasirodymas ir, tur 
būt, ne vieųam futbolo žiūrovui 
pirmos tokios rūšies futbolo 
rungtynės. New York State Cup 
varžybose dalyvaus geriausios 
N. Y. valstybės komandos (ir 
profesionalai), bus žaidžiama 
vieno minuso sistema ir, jeigu 
LSK seksis, futbolo mėgėjai ga
lės pamatyti vėl LSK kovojant 
prieš German Hungarians. Ar 
mūsiškiai pajėgs laimėti bent 
vieną minėtų turnyrų, šiuo me
tu sunku dar pasakyti, bet rei
kia tikėti, kad naujai pakviestas 
futbolo komandų treneris p. Ar
tūras Andriulis padarys viską,

LIETUVIŲ — YONKERS 
RUNGTYNES

Šį sekmadienį, sausio 7 d., 
2:30 vai. po pietų Arctic Ovai 
aikštėje, 490 Johnson Avė., į- 
vyksta Lietuvių A. komandos 
rungtynės prieš Yonkers. Lietu
vių B komanda žais prieš 
Schwaben 12:30 vai. Visi futbo
lininkai renkasi aikštėje.

PIRKITE 
Geriausias gėles pas 

FRESH POND FLORIST
Edward Chesnik 

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

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

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

FUTBOLO LYGOS NEW 
YORKE

Laidotuvių Direktorius

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Fcderalius Stato 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar Užsienių Šalyse.
Visos knygos ir rekordai raportavimui taksu pavieniams, pavienių 

biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federaiės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
Ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant sį patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje.

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

RASOKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn- 11, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
? 161 No. 6th Street 
v
7 Tek EVergreen 8-9229

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų
6—8 vakare •

Sven tsdieniai s susitarus

Be DAFB (GASA) futbolo 
lygos, New Yorke yra dar šios 
futbolo žymesnės lygos: Eastern 
District Soccer League (EDSL), 
National League (NL), Long 
Island League (LIL).- 'New York 
Central League (dar vadinama 
Metropolitan League) (NYCL) 
ir American Soccer League 
(ASL). Ši paskutinioji yra gry
nai profesionalų lyga.

EDSL: a) Premier Division — 
9 vienetai: Morning .Star, New 
World.Club, .Maccabi A- .C^.Gd- 
lumbia F. Č., Ukrainians, Cari- 
bbeans, French S. Q, Milan Ho
boken ir Bronx J. S. C.

b) A Division —.12 vienetų.
, Be to, ši lyga turį dar gana 

aukšto pajėgumo rezervines ko- 
rtiandas ir B klasę.

NL: tik viena klasei 8 viene
tai: Danish A. C., Pnag, Warsaw,

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Am

iOĮoĮo;

Stephen Bredes Jr, 
ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-9394

Tel. EVergreen 7-4335

EVergreen 7-1423
z 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.

MĖNESINIS ŽURNALAS “KARYS”

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Tet EVergreen 1-6868
VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Tel. STagg 2-5043

7 >' Matthew P. Ballasi (Armakauskas) w u 
(Bieliauskas)

Laidotuvių DirektoriusGraborius—Balsamnotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

“Garbė drg. Andriuliui.”
Taip šaukia “Keleivio” 48 nr. 

p. A. Jenkins į p. Andriūno laiš
ką, įdėtą minimam laikrašty. 
Bet, paskaičius tą laišką, atrodo, 
jog be reikalo p. A. Jenkins taip 
pagarbino Andriūną, nes tame 
laiške, be kurstymo tarp naujų
jų ir senų ateivių neapykantos, 
niekd įdomesnio nėra. Niekas 
mūsų kolonijoj nesibrauko diplo
mais per nosis ir vienas kito ne
žemina, kaip skelbia Andriūnas. 
'Pasitaiko tik smulkių asmeninių 
nesusipratimų tarp paskirų as
menų.

Pagaliau, jei kas iš senųjų tei
raujasi naujųjų ateivių, kokio 
jie išsilavinimo ir ką dirbo tėvy
nėje, negi jie negali pasakyti — 
Lietuva nebuvo juk koks tam
suolių kraštas ir diplomas nėra 
nusikaltimas. Gal p. (ar “drau
gui”) Andriūnui ir nesinorėtų 
pasakoti, ką jis dirbo 1940-41 m. 
ir kokias pareigas ėjo, kai Lietu
vą okupavo bolševikai. Bet savo 
masto kitiems jis galėtų ir ne
taikinti. Pagaliau ir jis pats pa
sipasakoja, kad jam teko būti 
piemeniu, o vėliau baigti žemės 
ūkio mokyklą — taigi ir pats 
stengiasi pasirodyti esąs ne koks 
šapas, bet stipriai mokytas vy
ras...

Tiesą Andriūnas pasakė, kadį^

Lietuvoje gyvenimas buvo geras. 
Bet, amerikiečius paversdamas 
proletarais, stipriai prašovė pro 
šalį — čia darbininkai per daug 
pasiturinčiai gyvena, kad galima 
būtų apie juos pasakyti, jog vie
nintelis jų turtas yra vaikai. O 
tik tokis žmogus iš tikro yra 
proletaras.

Taip pat įdomu išgirsti iš p. 
Andriūno, kiek kartų jis buvo 
pakliuvęs į katalikų monopolį ir 
“nukorotas iki pirštais badymo”. 
Mums išrodo, kad katalikai nė 
trupučio jam nekliudo nueit pa
sėdėti kirpykloj, kurioj galima 
“tarp kitų lietuviškų laikraščių” 
pasiskaityti ir ten paslėptai lai
komą “proletarų” “Laisvę”.

Apskritai mes manome, kad 
būna atvejų, kada tinka kai kam 
kalbėti, o kai kam ir patylėti. 
O šiuo atveju kaip tik Andriuliui 
tiktų būt kuklesniam ir nesibrau- 
ti į mūsų visuomenės mokyto
jus, nepūst tuščių burbulų ir ne
drumsti Amsterdamo lietuvių 
kolonijos gyvenimo.

D. IĮ.
B

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo Įstaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

-fi

visų lietuvių mėgiamas ir plačiai skaitomas visame pasauly. Įsi- 
gykime “Kario” 2 nr.,Jame gausu įdomios ir vertingos medžiagos 
bei originalių iliustracijų.

Nedelsdami prenumeruokimės “Karį” 1951 metams. Už 4 
dolerius — 12. didelių ir gausiai iliustruotų numerių.

Sausio mėnuo “Kario” platinimo ir išsirašymo mėnuo.
“Karys” jungia visus lietuvius, visus karius.
Redakcijos ir administracijos adresas: “Karys”, 156 Steam

boat Road, Great Neck, N. Y.

H Y 7-4554 - 4555

ILARDI CO
Brooklyn 6, IN. Y.

■, t

; 895 Broadway,

m

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE 9 PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ 

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

■!

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
Kad mūsų prakSs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamnotojas

Tel. NEwton 9-4464

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
J (Šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
> KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI
i 84 - 02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

FILMŲ - DAINŲ - ŠOKIŲ

VAKARAS
Šeštadienį, Sausio-Jan. 6,1951

Pradžia 7 vai. vakare

a)

c)
d)

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

Harmonijos Ansamblis, vadovaujamas Violetos Tamkiūtės.
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



VIETOS ŽINIOS
Angelų Karalienes 

Parapija
— Elzbieta Rutkauskienė mū

sų bažnyčiai įtaisė puikią, gra
žią baltą kopą ir tos pačios spal
vos gražų veliumą, naudojamą 
prie palaiminimo švenčiausiu 
Sakramentu.

Džiugu, kad atsiranda duosnių 
parapijos geradarių.

— Kun. Sobutas, prieš Kalė
das’ iš Vokietijos atvažiavęs į 
Brooklyną, šventąsias mišias lai
ko Angelų Karalienės parapijoje.

417 Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y. Bus valdybos bei komisijų 
rinkimai, pasitarimai rengiamos 
vakarienės ir patalpų klausimu 
bei svarstomi kiti aktualūs rei
kalai. Visi klubo nariai kviečia
mi susirinkime dalyvauti.

Valdyba

AMERIKA Sausio 5, 1951

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

■ Angelų Karalienės parap. šv. 
Vardo draugijos metinis susirin
kimas įvyks tuoj po 9 vai. mišių 
parapijos salėje sausio 14 d. 10 
vai. ryte. Bus renkama valdyba. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti 
bendroje komunijoje ir susirin
kime.

Valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ ŠEŠTADIE
NINĖJE MOKYKLOJE

ATEITININKŲ NAUJŲ 
METŲ SUTIKIMAS "

New Yorko ateitininkai Nau- 1 
juosius Metus sutiko Angelų 
Karalienės parapijos salėje. Su
sirinko gražus būrys vienminčių 
ir džiaugėsi jaukia ir linksma 
nuotaika. Prie puošniai paruoš
tų stalų buvo išklausyta vakaro 
programa ir puikus jumoristinis 
“Skersvėjis”. Po kelias minu
tes trukusios kun. Pikturnos 
kalbos lygiai 12 vai. vieni kitus 
pasveikino ir bendrai sugiedojo 
Lietuvos himną.

Po to visi suėjo bažnyčion, 
kur buvo palaiminimas su Šven
čiausiu Sakramentu. Ten visi 
sugiedojo ateitininkų himną ir 
vėl grįžo salėn dar bendrai pa
silinksminti, pašokti.

Visi buvo patenkinti jaukia 
nuotaika.

j KONCERTĄ
IR

BALIUS
Gruodžio 30 dienos popietį 

Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne įvyko Lietuvių šeš
tadieninės mokyklos ir tos mo
kyklos Tėvų Komiteto suruoš
tas Kalėdų Eglutės pobūvis. Pil
na salė vaikučių ir jų tėvelių (jų 
tarpe nemažas skaičius ir se
niau Amerikoje gyvenančių lie
tuvių) žiūrėjo gana turiningos 
programos, kurią atliko šešta
dieninės mokyklos mokiniai, pa
ruošti atitinkamo dalyko moky
tojų.

Suvaidinta J. Kuzmickio vie
no veiksmo paveikslas “Leiskit 
į Tėvynę” (mokytojo B. Kulio 
režisūra). Op. sol. V. Jonuškai- 
tės paruoštas mokyklos mišrus 
choras vienu ir dviem balsais 
padainavo lietuviškų dainų. Gra
žiai nuteikė tautiniai šokiai, ku
riuos paruošė p. J. Matulaitienė. 
Pirmasis skyrius, vadovaujamas 
mok. L. Vilkutaitienės, insceni
zavo V. Nemunėlio “Mažąją abė
cėlę” ir taip pat padainavo kele
tą dainelių. Tarp stambesniųjų 
programos numerių buvo dekla
muojama V. Nemunėlio, B. 
Brazdžionio, L. Žitkevičiaus, V. 
Šimaičio eilėraščiai.

Prie gražiai papuoštos eglu
tės Kalėdų senelis su vaikais pa
dainavo ir pažaidė, o pabaigoj 
apdovanojo juos dovanėlėmis. 
Visi mokyklą lanką vaikai ir 
jaunuoliai gavo, be kitų dalykė
lių, ir po lietuvišką knygą.

Šis mokyklos pasirodymas, 
kuriame turėjo progos vienu ar 
kitu būdu pasireikšti beveik 
kiekvienas mokinys, parodė, kad 
mokykla jau turi savo lietuviš
ką dvasią ir kad yra organizuo
tas vienetas. Glaudus mokytojų, 
Tėvų Komiteto, mokinių tėvų 
ir mokyklą remiančios lietuviš
kos visuomenės bendradarbia
vimas duoda vilčių, kad ateityje 
mokykla pasieks tikrų laimėji
mų.

“AITVARAI” RUOŠIASI 
KONCERTUI

, “Aitvarų” vyrų balsų kvarte
tas, vadovaujamas A. Mrozinsko, 
New Yorko lietuvių jau pažįs
tamas iš visos eilės gerai pavy
kusių pasirodymų, sausio 14 d. 
ruošia savo pirmąjį koncertą.

šiame koncerte kvartetas pa
siryžęs pasirodyti iš savo gaiZ 
saus repertuaro su pačiais ge
riausiais dalykais. Kvartetas y- 
ra gerai susidainavęs ir gerų 
balsų. Jo sąstate dainuoja Vilius 
Bražėnas,. Bronius Svogūnėlis, 
Izidorius Ališauskas ir Kazys 
Skobeika.

Be pačių dainininkų jų kon
certe dalyvaus ir dramos akto
rius Henrikas Kačinskas bei ra
šytojas—humoristas Antanas > 
Gustaitis. A. Jezavito radijo or
kestras gros šokiams ir su kvar
tetu atliks keletą dainų.

Koncertas įvyks Schwaben 
Hąll, 474 Knickerbocker Ave., 
5 vai. p. p.

Pavykęs “Šviesos” sambūrio 
Naujų Metų koncertas

“šviesos” sambūris Naujų 
Metų sutikimui Knapp Mansion 
Hall, Brooklyne, suruošė gerai 
pavykusį koncertą balių. Kon
certo programoj dalyvavo oper. 
solist. Ip. Nauragis, “Aitvarų” 
kvartetas, aktorius V. Žukaus
kas ir poetas L. Žitkevičius. Ip. 
Nauragis šį kartą ypač gerai nu
teikė publiką, padainavęs links
mų dainų. “Aitvarai” pasirodė 
taip pat su naujom dainom. Y- 
pač pasisekimo turėjo Strauso 
valsas. L. Žitkevičius paskaitė 
savo poezijos. Ypatingo pasiseki
mo turėjo akt V. Žukauskas, 
stipriai pasirodęs su savo links
mais programos numeriais.

Sausio -Jan. 7. ’51
Sv. Stanislovo Parap. Salėje

J. A • IV II Qt f ■
Driggs Avė. ir Newell St, Greenpoinl /, vri cenpoinl

DALYVAUJA

CHORAI:

Žinomi Kauno Operos Solistai
VINCE JONUŠKAITE ir VLADAS IVANAUSKAS

Apreiškimo parapijos, vadovaujamas prof. P. SAKO.
Maspetho parapijos, vadovaujamas muziko A. VISMINO.
Angelų Kar parapijos, vadov muziko Pr. DUULKĖS.

Pradžia 5 vai. po pietų Išlietai — $1.25 ir$1.50
Perkant iš anksto — $1.00 ir $1.25

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

Bufetas — Šokiai ---------- •------ -----------------------—
Šokiams gros J. Navicko NAKTIES PELEDŲ orkestras

___ 1* .
IŠ ANKSTO BILIETŲ GALIMA GAUTI: Gabijoj — 340 Union Ave., Brooklyn H, 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
-

Kelrodis: Važiuoti Crčss 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.

— šeštadieninėje Lietuvių 
mokykloje Brooklyne šiuo metu 
yra apie 90 mokinių, kurie mo
kosi 5 klasėse: dvi klasės yra 
pradžios mokyklos tipo, dvi že
mesniųjų gimnazijos klasių ir 
viena vyresnioji gimnazijos kla
sė.

Šioje mokykloje dirba šie mo
kytojai: Lietuvos geografiją dės
to Ant. Benderius, Lietuvos 
istoriją — B. Kulys, dainavimą 
— op. sol. V. Januškaitė, tauti
nius šokius ir žaidimus — J. Ma
tulaitienė, lietuvių kalbą ir lite
ratūrą — Pr. Naujokaitis (ved.). 
Mokyklos kapelionas yra kun. 
J. Pakalniškis.

— Per Tris Karalius šeštadie
ninė Lietuvių mokykla nedirbs.

Trumpai iš visur
• Jurgis Savaitis, vienas iš 

“Draugo” redaktorių, kuris šiuo 
metu atlieka karinę prievolę, t įvyks BALF Seimo posėdžiams pasibaigus, 
švenčių metu viešėjo New Yorke m. sausjo 6 J, (šeštadienį) 7 Vai. Vak. 
ir ta nmca lankaisi Amerikos I *■

"North Ballroom, Hotel New Yorker
8th Ave. ir 34th Street, N. Y. CŽ'

Visi delegatai ir svečiai maloniai kviečiami dalyvauti 
BANKIETE DALYVAUS GARBINGI SVEČIAI, 

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

arba telefonuy: EV 7-1422

ŠEIMINIS BALF BANKIETAS'

LIETUVIŲ KAT. DARBININ
KŲ KLUBO NARIAMS

Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 12 d., penktadienį, 7:30 vai. 
vakaro “Amerikos” patalpose,

ir ta proga lankėsi “Amerikos1 į 
redakcijoje.

• Konstantas Gagas, Liet. 
Kat. Darbininkų Klubo darbuo
tojas ir uolus “Amerikos” skai
tytojas išvyko į Floridą atosto
gų-

• Aktorius Juozas Palubins
kas, tremtyje buvęs Liet. Teatro 
meno vadovas, iš Baltimorės bu
vo atvykęs į New Yorką aplan- _ 
kyti akt. V. Žukauską ir kitus e, 
savo pažįstamus. Ta proga lan- H 
kėši ir “Amerikos” redakcijoje. |

• J. B. Laučka su šeima Nau- j
jų Metų proga buvo išvykęs į J; 
Rochester] pasilsėti ir aplankyti J 
gimines. i

• Kun. M. F. Daumantas, Gi i 
rardville, Pa., Šv. ’ Vincento lie- I 
tuvių parapijos klebonas buvo i 
atvykęs į New Yorką į Kunigų i 
Vienybės posėdį. Ta proga ap-ii 
lankė ir “Amerikos” redakciją.' j

PARDUODAM! 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, aliejtųn apšildomas — $7.900.

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

Visuose yra tuščių kambarių.
Z I N I S

3G1 Union Ave., Brooklyn, N.
REpublic 9-1506

AITVARŲ KVARTETO

KONCERTAS■
Y.

1951 m. sausio 14 d. (sekmadenį)

EV 4-9293

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

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

geriausios Smetonos
Priimami užsakymai (vairiems parengimams

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

I’-’” J.'
s

P AR DUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
bariu, 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 Sto
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. VASTCNAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

IeL GLenmore 6-7285 ,

SCHWABEN IIALL SALEJE
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. Ginky, 495 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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