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VĖLIAUSIOS

APTARS ART. RYTŲ GYNYBĄ
Spauda praneša, kad vasario . ne viena, bet įjungta į bendrą 

mėn. Istambule susirenka kon-' šio regiono gynybos sistemą, 
ferencija, kurioje dalyvaus, ša
lia JAV diplomatų bei kariškių, 
taip pat Turkijos, Graikijos, I- 
rano, Egipto, Izraelio, Saudi A- 
rabijos, Irako, Syrijos, Libano- 
no ir Jordanijos atstovai. Iš 
amerikiečių pusės numatoma, 
kad šioje konferencijoje daly
vaus Viduržemio jūros laivyno 
vadas adm. R. Carney ir iš 
Valst. Departamento Art. Rytų 
bei Afrikos skyriaus vedėjas G. 
McGhee.

Dalyvausiančių šioje konfe
rencijoje kraštų ir.pačių atsto
vų sudėtis rodo, kad čia bus 
plačiai apsvarstyta Art. Rytų ir 
Viduižemio jūros ne tik politi
nės, bet ir karinės problemos, 
kurių šiuo metu yra daug ir ne
mažos svarbos.

Pirmiausia čia iškyla pačios 
Turkijos klausimas. Dabartinio 
įtempimo sąlygose pati jos ge
ografinė padėtis Turkijai užde
da ypatingai svarias pareigas. 
Ji saugoja Dardanelų sąsiau
rį, kuris Sovietų Juodosios jūros 
laivynui yra vienintelis išėjimas 
į Viduržemio jūrą bei kitus van
denis. Be to, konflikto atveju jai 
tektų pakelt pirmuosius Sovietų 
smūgius ir sulaikyti jų veržimą
si į Arabijos pusiasalį bei Suezo 
kanalo sritį. Tad labai svarbu, 
kad Turkija būtų pajėgi šiuos 
uždavinius atlikti ir kad būtų 
suorganizuota jai tokiu atveju 
reikalinga parama. Juo labiau, 
kad savo pašonėj turi ne tik So
vietus, bet ir komunistinę; Bul
gariją, o iš antros pusės silpną 
Iraną, kuris pats sunkiai bega
lėtų apginti savo naftos veik
mes ir sulaikyti į Persijos įlin
ką besiveržiančius Sovietus.

Turkija to neišleidžia iš akių 
ii’ laiko stiprią bei paruoštą 
veiksmams 500.000 vyrų armiją, 
kuri, Amerikai padedant, yra' 
aprūpinta ne tik kitais moder
niškais ginklais, bet ir nemažu 
skaičiumi modernių bombonešių 
bei naikintuvų. Tai armijai tur-giežius Pijus XII specialioje au
kai išleidžia 50% viso savo biu- dijencijoje priėmė Tautinį Lietu- 
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LIGI LIEPOS PABAIGOS REI
KĖS DAUGIAU, KAIP 

3.4G2.205 VYRŲ
Laivyno operacijų viršininkas 

adm. F. Sherman Senato komi
tetui pareiškė, kad numatytas 
3.462.205 vyrų ginkluotose pa
jėgose kiekis, tur būt, bus nepa
kankamas ir turės būti padidin
tas, jei tarptautinė padėtis ne
pagerės. Armijos štabo viršinin
kas gen. J. L. Collins komitetui 
taip pat pareiškė, kad JAV ligi 
liepos 1 d. vietoj anksčiau pla
nuotų 12-14 divizijų turės 24, ir 
prisidėjo prie adm. Sherman 
nuomonės, kad gali tekti sumo
bilizuoti didesnį vyrų skaičių, 
negu buvo anksčiau numatyta. 
Abu aukštieji karininkai taip 
pat pasisakė už 18 m. .jaunuolių 
mobilizaciją ir visuotinį karinį 
apmokymą.

Iš Korėjos fronto JAV INVAZIJOS PAVOJAUS 
NĖRA

džeto, bet dabartinėse sąlygose 
negali jos atsisakyti.

Ši armija, kaip parodė Korė
jos pavyzdys, reikia laikyti 
stambia karine jėga, ypač dėl jos 
kovingumo. Korėjoj puolančius 
komunistus šios armijos vyrai 
sutiko ne tik kulkomis, bet ir 
durtuvais bei peiliais. Vis dėl
to, nors Turkija ir sudaro šio 
regiono gynybos kertinį akme
nį, jos armija savo uždavinį ga
lės atlikti tik tuomet, kai kovos

' kuri turi apimti sritis nuo Per
sijos įlankos ir Suezo kanalo 
ligi Gibraltaro, šiam reikalui ir 
tenka suorganizuoti į vieną poli
tinį bei karinį bloką visas šio 
regiono valstybes, pradedant 
Iranu ir baigiant Viduržemio 
jūros srity ne tik Italijai, bet gal 
būt ilgainiui net Jugoslavija ir 
Ispanija. Tasai blokas turi ap
saugoti ne tik Art. Rytus ir Vi
duržemio jūrą, bet kartu ir Af
riką, kuriai Vakarų gynyboj 
tenka labai svarbi vieta ir į ku
rią Sovietai jau seniai labai 
trokšta įkelti koją.

Jau šie vieni dalykai yra pa
kankamo svorio, kad reikėtų 
susirinkti jiems aptarti. O čia 
tuo metu, kai bet kurią dieną 
gali tekti imtis gynybos, tarp 
šio regiono valstybių ir tarp 
jų sti Vakarais yra visa eilė ne
išaiškintų klausimų ir nesklan
dumų. Palestinoj nekokie san
tykiai tarp žydų ir arabų. Egip
tas niaujasi su Anglija dėl Su
ezo bei Sudano. Pagaliau arabai 
nelabai patenkinti ir JAV, lai
kydami, kad jos palaikiusios žy
dus prieš arabus ir arabų są
skaitom Tie ir panašūs dalykai 
yra stambūs kliuviniai šio regio
no saugumui suorganizuoti ir 
užtikrinti. Ar šaukiamoj konfe
rencijoj pavyks didelių rezulta
tų pasiekti, šiandien dar sunku 
spręsti, bet yra tikra, kad JAV, 
atstovai ir net turkai turės čia trijoj sudaryti “liaudies polici- 
dėti dar labai daug pastangų, jos” skraiste pridengtą komu- 
kad norimų rezultatų pasiektų, nistinę kariuomenę.
O tai yra labai svarbu, nes ne-  .

PAŠAUKS 150.000 AVIACIJOS 
ATSARGINIŲ

JAV aviacijos pareigūnai Wa
shingtone pareiškė, kad tuojau 
bus pašaukta į karo tarnybą 
150.000 aviacijos atsarginių ir 
priklausančių milicijai. Norima 
greitu laiku šią ginklo rūšį su
stiprinti ligi 971.000 vyrų.

SOVt^at REGISTRUOJA
” AUSTRIJOS VYRUS

Iš Vienos pranešama, kad So
vietai pradėjo jų okupuotoje 
Austrijos dalyje 18-23 metų vy
rų registraciją. Registracijos 
tikslas neskelbiama, bet mano
ma, kad norima pasiruošti Ry- 

I tų Vokietijos pavyzdžiu ir Aus- 
' x __4-:

ir Atlanto gynybai. 1 filmų artistas Jack Holt.

Šv. Metų Komiteto Lietuviams Priimti 
Romoje audiencija pas Šv. Tėvą

Š. m. sausio 13 d. Jo šv. Po-

Pastarosiomis dienomis Korė- , dong srityje taip pavyko prasi
jos fronte Jungt. Tautų daliniai 
visoj eilėj vietoyių pasistūmė 
pirmyn, užimdami Wonju aero
dromą, Osan, Ichon, Kumyang- 
jang bei kitas vietoves, kurios 
yra apie 25 mylios nuo Seulo į 
pietus. JAV 3 divizijos vadas 
gen. R. H. Soukf pareiškė, jog 
Jungt. Tautų pajėgos ne tik gali 
priešo puolimus atremti, bet ga
lėtų užimti ir Seulą, jei tam bū
tų duotas įsakymas. Generolas 
pažymėjo, kad daugely vietų bu
vo sunaikinti rinktiniai priešo 
pajėgų (denetai. Tai paaiškina
ma Jungt. Tautųjjdalinių geres
niu apginklavimu,’

Priešo veiksmams būdinga ir 
toliau- bandymas prasmukti pro 
frontą ir pradėti1’’puolimus už
nugary. šiuos veiksmus jiems 
palengvina kalnuotas krašto pa
viršius ir tuščios Vietovės. An-

užnugarį didesnėms priešo pa
jėgoms, kurių skaičius gali siek- 
veržti į Jungt. Tautų pajėgų 
ti ligi 20.000. Jos dabar yra 
JAV 7 divizijos ir kitų Jungt. 
Tautų dalinių apsuptos ir nai
kinamos.

Jungt. Tautų oro pajėgos ir 
toliau puola priešo užnugarį ir 
fronte kovojančius priešo dali
nius, prieš kuriuos daugiausia 
vartojamos gazolino želatinos 
deginamos bombos. Pastarosio
mis dienomis vis daugiau pradė
jo rodytis ir priešo lėktuvų, ku
rie yra Sovietų gamybos. Bet 
ligšioliniuose veiksmuose visais 
atžvilgiais jie buvo priversti su 
nuostoliais trauktis.

sako Gen. Brandley

Senato komisijai gen. Brad
ley pareiškė, jog šiuo metu nė
ra pavojaus, kad priešo pajėgos 
galėtų įsiveržti į JAV. Karo at
veju esą galima, kad nedidelis 
skaičius priešo bombonešių pa
siektų JAV ir padarytų mies
tams žalos, bet su Kanada kar
tu JAV yra ėmusiosi tokių sau
gumo priemonių, kurios priešui 
neleis suduoti JAV katastrofiš
kų smūgių.

— Iš čechoslovakijos prane
šama, jog ten prasidėjo tokio 
plataus masto gripo epidemija, 
kad kai kuriose vietovėse reikė
jo iš toliau atgabenti gydytojų 
ir seserų.

• JAV senatas prisidėjo prie 
atstovų rūmų nutarimo, jog turi 
būti daromi žygiai, kad Kinijos 
komunistai butų paskelbti agre
soriais ir atmestos jų pretenzijos 
būti priimtiems į Jungt. Tautas.

• JAV, Anglija ir Prancūzija 
įteikė Sovietams notas, kuriose 
prašoma paaiškinimų, kokius 
klausimus Sovietai nori disku
tuoti keturių didž. valstybių kon
ferencijoj.

• Prezidentas Trumanas pas
kyrė komisiją, kuri rūpinsis vi
daus saugumu ir pilietinių gy
ventojų teisių apsauga. Pirmi
ninku paskirtas adm. Nimitz.

• Sovietai įteikė Prancūzijai 
r Anglijai naujas notas, kurio
se vėl protestuoja dėl Vakarų 
Vokietijos ginklavimo ir laiko 
tai sutarčių laužymu.

• Dėl nesutarimo su vyriau
sybe atsistatydino iš pareigų 
Olandų armijos štabo viršinin
kas gen. H.J. Kruls. Jis reikala
vo daugiau pastangų krašto sau
gumui užtikrinti.

PASIGENDA SVETIMŲ 
KALBŲ MOKĖJIMO

Po II Pasaulinio karo Jungti
nėms Valstybėms tapus pasauli
ne jėga, atsiradd įvairiausių 
tarptautinių įsipareigojimų. Tai
gi jos pareigūnais tenka susi
durti su įvairių tautų atstovais. 
Ir, kai pastarieji ^nemoka ang
lų kalbos, tenka su jais bendrus 
reikalus aptarti pą* vertėjus.

Kadangi vertėjas ne visada

jungimą į laisvųjų tautų frontą 
prieš naują ginkluotų-, agresiją. 
JAV nori sudaryti taikbg sutar
tį, kuri įgalintų japonus vėl įei
ti j laisvųjų tautų bendruomenę 
ir į Jungt. Tautas, nors numa
to, kad Japonija turės visiems 

___ __  laikams atsisakyti savo turėtų 
tiksliai sugeba atjžasakoti kai- j kolonijų. Tuo būtų Tol. Rytuose 
bėtojo mintis, J. V. atstovai pa-1 vėl atstatyta jėgų pusiausvyra, 
sigenda svetimų kilbų mokėji- kurios po karo išnykimas Kaip 
mo. Dar blogiau, |ad, ieškant Į tik ir paskatino Kinijos komu- 
Vertėjų, °___________________-------- <nmc avonth'imms.

JAV nori paskubinti taikos 
sutartį su Japonija

Iš Vašingtono J.F. Dūles iš-1 tarpu reikėjo tik 75.000. O šio 
vyko j Tokio, kur jo uždavinys' korpuso apmokymo pažanga 
bus pagreitinti taikos sutarties Į šiandien jau leidžia pagerinti ir 
su Japonija sudarymą ir jos į- jo apginklavimą, kas jį padaro 

1 gana veiksmingu įrankiu Japo
nijos sienų apsaugai net ir da
bartinio jo dydžio.

INDIJAI GRESIA BADAS

KATASTROFIŠKOS SNIEGO 
GRIŪTYS ALPĖSE

Europoje Alpių kalnuose tre
jetą dienų siautusios didžiulės 
pūgos sukėlė sniego griūtis, ku
rios užvfertė pakalnes bei tarp
eklius. Nuo jų nukentėjo ir žu
vo didelis skaičius žmonių. Lig
šiolinėmis žiniomis žuvusių skai
čius Austrijoj siekia 112, Švei
carijoj 67, Italijoj 
zijoj—3. Vien
jos kalnuose nuo 
skirti liko 45.000
kurių vienų užsienio 
20.000.

15 ir Prancū- 
tik Austri- 
pasaulio at- 

asmenų, tarp 
turistų

JUGOSLAVIJA BAIGIA SU
AUSTRIJA KARO PADĖTĮ

Jugoslavijos parlamentas pri
ėmė Tito vyriausybės pasiūlymą 
baigti su Austrija karo padėtį. 
Šis žygis turi ryšio su Tito pa
starųjų mėnesių pastangomis 
sustiprinti savo ryšius su Vaka
rų kraštais. Numatoma, kad pa
našus nutarimas bus padarytas 
ir Vokietijos atžvilgiu.

Austrijos vyriausybė šį jugo
slavų nutarimą priėmė kaip 
draugiškumo ženklą, bet kartu 
ir pastebėjo, kad su Jugoslavija 
karo padėty ji niekad nėra bu
vusi, nes nei Jugoslavija nebuvo 
Austrijai niekada paskelbusi ka
ro, nei gavusi iš Austrijos karo 
paskelbimą.

Savo nutarime jugoslavai pa
žymėjo, kad tai neliečia repara
cijų reikalavimo klausimo. O 
kol santykiai buvo geri, Sovie
tai reikalavo Jugoslavijai iš 
Austrijos 150.000.000 dolerių ir 
prie Steiermarko bei Kaemteno 
1.000 kvadr. mylių srities, kur 
tariamai gyveną daugiausia slo
vėnai. Bet austrai tas pretenzi
jas atmeta, pažymėdami, kad 
Tito jau ir šiaip pasisavinęs 
100.000.000 dol. vertės- Austri
jos turto. ’

vių šventųjų Metų Komitetą. 
Šventųjų Metų Komitetas Lietu
viams Priimti Romoje buvo gal 
vienintelis, kuris po Centrinio 
šv. Metų Komiteto audijencijoje 
paprašė atskiro pasimatymo su 
Šv. Tėvu, nes jis, atstovaudamas 
kenčiančius ir po platų pasaulį 
išblaškytus Lietuvos katalikus, 
turėjo kai ką daugiau pasakyti 
aukščiausiam Bažnyčios Ganyto
jui.

Nesant Romoje Komiteto pir
mininko J. E. vyskupo Padols- 
kio, audijencijoje dalyvavo Ko
mitetas šio sąstato: kan. Z. Ig
natavičius, kun. V. Balčiūnas, 
Tėv. K. Rėklaitis MIC ir p. St. 
*Lozoraitis Jr.

Svarbiausias audijencijos tik
slas buvo įteikti Jo šventenybei 
meniškai pagamintą adresą, ku
ris savo išorine išvaizda ir savo 
turiniu kalba apie kenčiančios 
lietuvių tautos prisirišimą prie 
katalikų tikėjimo ir prie šv. Sos
to. Erškėčiai, meniškai įpinti ad
reso ornamentuose ir tekste, 
simbolizuoja bendrą lietuvių 
tautos ir šv. Tėvo skausmą. Ad
rese yra išskaičiuojamos maldos 
ir dvasinės aukos, kurios buvo 
surinktos Šiaurės Amerikos lie
tuvių parapijose bei po visą pa
saulį išblaškytose lietuvių bend
ruomenėse. Visų Lietuvos kata
likų jausmai Šv. Tėvui adreso 
tekste yra taip formuluojami:'

“Šventasis Tėve,
Lietuvos sūnūs ir dukros, jau 

nuo seniau išsikeldinę į kitus 
kraštus bei paskutiniais metais 
pasitraukę iš okupuotos tėvynės 
ir gyveną tremtyje, išgyvendami 
Jūsų šventenybės skausmą dėl 
šiuo metu siaučiančių žiauriau
sių Bažnyčios persekiojimų įvai
riuose kraštuose — tuo labiau,

kad ir pati jų mylimoji tėvynė 
buvo viena pirmųjų šio persekio
jimo aukų ir dabar tebėra po 
jo jungu — visa širdimi prisi
dėdami prie Romoje veikiančio 
Šventųjų Metų Komiteto pa
skelbtojo maldų vajaus, aukoja 
Jums šv. Tėve, įvairių dvasinių 
gėlių vainiką.

Aukojamos už Jus, šv. Tėve, 
ir intencijas, kurias Jūsų Švente
nybė nurodėte tikintiesiems, šį 
Šv. Jubilėjų paskelbdamas, šios 
dvasinės gėlės yra surinktos lie
tuvių kunigų rūpesčiu lietuviš
kose šiaurinės Amerikos para
pijose ir visame pasaulyje išsi- 
sklaidžiusiųjų lietuvių bendruo
menėse kaip ženklas sūniškos 
meilės visos Krikščionijos Tė
vui.

Štai Jūsų šventenybės inten
cija skiriamų maldų ir gerų dar
bų sąrašas:

Šv. Mišios atlaikytos 417, šv. 
Mišios išklausytos 68.057, šv. 
Komunijos 40.590, Šv. Rožan
čiaus dalys 86.730, Kryžiaus Ke
liai 30.105, įvairios Litanijos 59.- 
861, Dvasinės Komunijos 5,652, 
Švč. Sakramento aplankymai 
41.128, pasninko dienos 9.805, 
išmaldos 925, įvairūs geri dar
bai 21.804, apsimarinimai 4.- 
193, novenos 908, įvairios mal
dos 85.836, Pijaus XII Šv. Metų 
Malda 8.125, ugniniai aktai 2.- 
014.231.

Suklupę prie Jūsų Šventeny
bės kojų nuolankiausiai prašome 
Apaštališkojo Palaiminimo vi
siems tiems, kurie šias gėles Jū
sų Šventenybei paaukojo ir ypa
tingai negarbinga geležine už
danga nuo jų atskirtiems bro
liams ir seserims, kenčiantiems 
pasibaisėtinus persekiojimus Tė
vynėje ar toli nuo jbš esančiuo
se kalėjimuose bei priverčiamojo 
darbo stovyklose, o taip pat mi
nėtojo Lietuvių Komiteto Pirmi

rint, naudotis svetimšalių pagal
ba.

Šiuo metu J. V. federalės val
džios žinioje dirba 855 svetim
šaliai vertėjai, tačiau iki š. m. 
birželio 30 dienos, plečiant 
“Voice of America” tinklą, sve
timų kalbų vertėjų skaičius siek
siąs 1600.

Todėl Svetimų Kalbų Lyga y- 
ra pasiruošusi svetimų kalbų iš
mokyti kiek galint daugiau 
čių amerikiečių.

pa-

ŠALINA KATALIKUS 
PROFESORIUS

Kinų komunistų spauda skel
bia pranešimą apie pašalinimą 
iš Tsinkov Universiteto dviejų 
profesorių.

Minėtas universitetas yra pa
laikomas daugiausia katalikų 
aukomis, kurių tačiau komunis
tai neatsisako priimti.

oms avantiūroms, 
ypač galėtų'£t- 

statyti ir palaikyti japonų gink
luota pajėga, kuri, niekam ne
grasindama, vis dėlto būtų pajė
gi sulaikyti agresiviriius šiame 
regione pasikėsinimus. O kad 
tokią pajėgą būtų galima suda
ryti, rodo policijos rezervinio 
korpuso organizavimas, į kurį 
pasisiūlė 350.000 vyrų, norsvtuo

Dėl menko praėjusių metų 
derliaus Indijoje gresia badas, 
kuris gali paliesti apie 110.000.- 
000 gyventojų.

Taupydami maisto atsargas 
tose apylinkėse valdžios pareigū
nai buvo nustatę dienos davi
niui tik 12 uncijų maisto.pie
nam asmeniui, tai yra tik pusę 
to, kiek normaliai žmogui yra 
reikalinga.

Tačiau paskutiniuoju metu tą 
davinį reikėjo sumažinti iki 
uncijų.

9

LENKIJA DIDINA DARBO 
DIENŲ SKAIČIŲ

Komunistinė Lenkija, kaip ir 
Sovietai stengiasi iš dirbančiųjų 
išspausti kuo daugiausia. Tuo 

i tikslu jos parlamentas sumaži
no valstybinių ir bažnytinių 
švenčių A&ičių nuo IT ligi 12. 
Komunistinė Lenkijos spauda 
aiškina, kad tuo būdu bus padi
dinta 75 milijonais darbo dienų 
į metus skaičius, o per tas die
nas galima esą iškasti 200.000 
tonų anglies.

SUSTIPRINAMOS JAV PAJĖ
GOS ANGLIJOJE

Britų aviacijos ministerija pa
skelbė, kad kovo mėnesį Angli
joje pradės veikti šeštasis JAV 
aviacijos atramos punktas Sea- 
lande, 180 mylių nuo Londono. 
Pranešama, kad jame bus apie 
3.000,lakūnų ir apie 3.000 prieš
lėktuvinės apsaugos dalinių. Tuo 
būdu JAV aviacijos dalinių skai
čius Anglijoje pakils ligi 21.000 
vyrų.

KINŲ KOMUNISTŲ SĄLYGOS
KARO VEIKSMAMS NUTRAUKTI

-- Sausio 22 d. visai netikėtai Ki-' ms iš Korėjos atitraukti, b. prie- 
nijos komunistai pareiškė su-' monės, kurios įgalintų korejie- 
tinką nutraukti Korėjoj karo 
veiksmus susirinkus pirmajam 
planuotos septynių valstybių 
konferencijos posėdžiui. Jų są
lygos veiksmų nutraukimui šios:

1. Veiksmai nutraukiami ribo
tam laikui, susirinkus minėtos 
konferencijos pirmajam posė
džiui. Tuo metu turėtų vykti de
rybos. f

2. Sąlygos Korėjos karui baig
ti ir taikai Rytų Azijoj atstatyti 
turį būti diskutuojamos ryšium 
su politinėm problemom šiuo bū
du: a. žygiai svetimoms pajėgo-

KOMUNISTAI — TAIKOS 
SPEKULIANTAI

Italų komunistų partijai pri
klausanti jaunimo grupė išleido 
į viso pasaulio jaunimą atsišau
kimą Cassino jaunimo vardu. 
Šiomis dienomis Cassino demo
kratiškasis jaunimas savo ruož
tu išleido atsišaukimą į pasaulį. 
Atsišaukime tarp kitko sako
ma: Cassino komunistų jaunimo 
grupė yra visai menka. Jie netu
ri teisės kalbėti šio miesto de
mokratiško jaunimo vardu. Mes 
protestuojame preš netikruosius 
pacifistus. Karo metu daug iš
kentėjęs Cassino jaunimas krei
piasi į pasaulį, kad būtų daroma 
viskas, naujo karo pavojui iš
vengti. Taikai grasina sovietiš
kasis imperializmas, be jokios 
atodairos pavergiąs tautas. Cas
sino miestas perdaug yra praei
to karo metu iškentėjęs; lengvu 
būdu jo negali apgauti taikos tipo tankų. Šiuose manevruose 
spekuliantai.” < . - . - - - -

ŽYDAI REIKALAUJA ATLY
GINTI NUOSTOLIUS 

žydų vyriausybės atstovas 
pareiškė, jog Izraelis kreipėsi į 
okupacines valstybes dėl vokie
čių padarytų žydams nuostolių 
atlyginimo. Bendra reikalauja
moji suma siekia 1.112.000.000 
dolerių. Bet tai dar tik suma, 
kurią sudaro vertė vokiečių iš 
žydų atimtų arba sunaikintų 
vertybių. Į ją neįeina žydų iš 
vokiečių reikalaujamas atlygi
nimas už nužudymus, sužaloji
mus, kalinimą ir pan. dalykus.

— Už tariamą šnipinėjimą 
Jugoslavijos naudai Albanijoje 
keturi asmens nuteisti mirti, o 
astuoni nubausti nuo 8 ligi 20 
metų kalėjimo.

— Rytų Vokietijos ‘liaudies 
policijos” pavasario manevrams 
Sovietų armija paskyrė 15 T-34

ninkui Jo Ekscelencijai Vincen
tui Padolskiui, Tituliariniam La- 
randos Vyskupui ir mums, to 
Komiteto nariams.

Pasirašė: vicepirmininkas
Kan. Z. Ignatavičius, sekretorius 
Kun. V. Balčiūnas, nariai: Tėvas 
Kaz. Rėklaitis MIC, Stasys Lo
zoraitis jr.
Roma, 1950 š. Metai
gruodžio mėn. 24 d. ’

čius pačius savo reikalus tvarky
ti, c. atsitraukimas JAV iš For- 
mozos bei vandenų tarp Formo- 
zos ir Kinijos žemyno, d. kitos 
smulkiau nenurodytos Tol. Rytų 
problemos ir e. “pripažinimas 
teisėto kinų liaudies respublikos 
statuso Jungt. Tautose.”

Toje konferencijoje turėtų, 
pagal buvusį pasiūlymą, daly
vauti šalia Kinijos komunistų 
JAV, Sovietai, Anglija, Prancū
zija, Indija ir Egiptas.

Jungt. Tautų komitete JAV 
atstovas atmetė šį kinų koųju- 
nistų pasiūlymą ir iš savo pusės 
siūlė priimti rezoliuciją, pasmer
kiančią kinų komunistus už pra
dėtą agresiją. Vis dėlto narių 
dauguma pasisakė už klausimo 
laikinį 48 vai. atidėjimą, kol at
stovai išstudijuos pasiūlymą ir 
dėl naujos padėties susisieks su 
savo vyriausybėmis. Vienokio ar 
kitokio šio klausimo sprendimo 
galima. laukti artimiausiomis 
dienomis.

Išsiveržus ugniakalniui, žuvo 
nemaža žmonių

Iš Australijos pranešama apie 
didžiulį ugniakalnio išsiveržimą 
pusiaujo džiunglėse esančiame 
Lamingtono kalne. Ligi šiol tu
rimomis žiniomis, žuvę yra 23 
asmenys, o kiti 34 dar taip pat 
ligi šiol nesurandami.

dalyvaus taip pat Sovietų ir jų 
satelitų karininkai.

— Oficialiai pranešama, kad 
. praėjusią savaitę nuo gripo epi
demijos Anglijoje mirė 890

i asmenų. Savaitė prieš tai mirė 
458 asmens.

— Brazilijos aukščiausias 
rinkimų teismas patvirtino S. 
Vargas išrinkimą krašto prezi
dentu. Pareigas jis perims sau
sio 31 d. Rinkimai įvyko pr. me
tų spalio 3 d., 
8.132.122 balsų 
3.829.560.

— Prancūzai

kurių metu iš
Vargas gavoMALDOS Į “TĖVĄ” STALINĄ

Pasiekia vis naujų liūdnų ži
nių apie krikščioniškų papročių 
piktnaudojimą anapus geležinės jįems pavyko Indokinijoj atmuš-

praneša, kad

Uždangos. Taip, pav., Rumunijoj 
mokytojai yra įpareigoti prade
dančius eiti į mokyklas vaikus 
pirmiausia išmokyti taip vadina
mą “rytinę maldą į genialųjį 
Staliną”, kurioje Stalinui 
teikiama dieviška garbė.

yra

— WAF direkt. G. P. May 
paskelbė, kad JAV oro pajėgos 
savo moterų personalą nuo 
7.000 padidins ligi 21.000.

ti penkias dienas trukusią ko
munistų ofensyvą, kurios tiks
las buvo užimti Hanois.

— JAV automobilių pramonės 
atstovai pareiškė, kad pirmąjį 
šių metų ketvirtį keleivinių au
tomobilių gamyba bus sumažin
ta 20-25%.

— Katalikai karo veteranai 
piketuoja kino teatrus, kur rė
doma katalikus įžeidžianti fil
mą “Miracle”.



' - 'y ' «r-

Amerika Sausio 26, 1951

LIETUVOJE TEBEIEŠKOMA “PLECHAVIČIAUS BANDITŲ” Tomas Žiūraitis, O. P. Sausio

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC.

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungi. Vąlst. metams ...
Jungt. Valst. pusmečiui
Užsienyje metams .........
Užsienyje pusmečiui .....
Skelbimų kainos pagal susitarimu

3.00
1.60
3.50
1.75

LITHUANIAN WEEKLY • 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU. Inc. 

Subscription Rates:
In U; S. A. one year...... ......... 3D0
In U. S. A. six months ........... 1.60
Other Countries one year .......  3.50
Other Countries six months .... 1.75 
Advertising rates on application

Raštus ir Ilnias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SAVAITES POLITIKA

Praėjusioji savaitė tarptauti- 
tinėj politikoj praėjo Mao-Tse- 
Tungo neigiamo atsakymo į 
Jungt. Tautų pasiūlymą sustab
dyti kovas ženkle.

Suprantama, kad nuosekli iš
vada iš to buvo viena — Kini
jos komunistų paskelbimas ag
resoriais, ką JAV ir pasiūlė. Bet 
šiuo klausimu Jungt. Tautos pa
sirodė nevieningos. Suprantama, 
kad Sovietai su savo satelitais 
tam pasipriešino. Ir ne tik jie. 
Indijos vadovaujama Azijos tau
tų grupė pasisakė už palikimą 
dar “atvirų durų” deryboms, o 
pasmerkimas tas duris, jų aiški
nimu, užtrenktų. Bet ir prita
riančių pasmerkimui tarpe buvo 
dar nuomonių skirtumų. Pa
smerkimą nuosekliai turėtų sek
ti sankcijos — politinių ir preky
binių santykių nutraukimas bei 
Kinijos krantų ir, gal būt, oro 
blokada su bombardavimu susi- 
zsiekimo linijų bei pramonės. Bet 
ne visi rodė tam palankumo. 
Vieni pareiškė abejonę dėl 
sankcijų pasisekimo, kiti kėlė 
galimo karo išsiplėtimo pavojų, 
o pagaliau kai kurie tarėsi turė
sią iš prekybos su Kinijos komu
nistais nutraukimo ir patys 
stambių nuostolių.

Šias diskusijas staiga nutrau
kė nelauktas Kinijos komunistų 
naujas pareiškimas, kad jie su
tinką tam tikromis sąlygomis 
sustabdyti karo veiksmus ir de
rėtis. Nors JAV aiškiai^ iškėlė, 
jog tai tik komunistų manev
ras laisvosioms tautoms suskal
dyti, Jungt. Tautų komisija 27 
balsais prieš 21 nutarė to klau
simo svarstymą atidėti, kol at
stovai tuo reikalu susisieks su 
savo vyriausybėmis. Bet iš ko
munistų pateiktų deryboms są
lygų galima spėti, kad jos ne
galės būti priimtos. Juo labiau, 
kad JAV aiškiai pareiškė, jog 
Formoza komunistams nebus 
užleista ir kad ji įeina į JAV 
Pacifiko saugumo liniją.

Europoje svarbiausias daly
kas buvo gen. D. Eeisenhowe- 
rio lankymasis Atlanto pakto 
valstybių sostinėse ir Vakarų 
Vokietijoje. Visi tos kelionės re
zultatai dar nėra paaiškėję, bet 
bendras įspūdis, kad Vakarų 
Europa yra pasiryžusi gintis ir 
kad jos gynyba gali būti sėkmin
gai suorganizuota. Spragą vis 
dar tebesudaro Vokietija, kuri 
šia proga nori iš Vakarų sąjun
gininkų už prisidėjimą prie-Va
karų gynybos kuo daugiausia iš
siderėti įvairių nuolaidų ir pa
žadų. Bet susidaro įspūdis, jog 
jiems bus palikta apsispręsti, 
pažymint, kaip pabrėžė, ir gen. 
Eisenhoweris, kad nuo to, kiek 
vokiečiai prisidės, priklausys ir 
kur bus gynybos linija — prie 
Elbės, Reino ar dar toliau į Va
karus. Tai, išrodo, privers vo
kiečius būti nuosaikesniais ir sa
vo reikalavimus gerokai apribo
ti.

Visos politinės raidos akivaiz
doje JAV praėjusią savaitę pa
darė visą eilę naujų žingsnių 
tautos išteklių bei pajėgų mobi
lizacijos kryptimi, kad būtų už
tikrinta JAV ir viso laisvojo 
pasaulio saugumas. Prez. Tru- 
mano pasiūlytas 71,6 miliardo 
biudžetas ir visos priemonės tau
pyti karui svarbias medžiagas, 
imtis kainų bei atlyginimų kon
trolės bei paskelbtasis darbo jė
gos mobilizacijos planas, nekal
bant jau apie naujų kontingen
tų šaukimą prie ginklo, rodo, 
kad JAV jau plačiausiu mastu 
ruošiasi visoms galimybėms. O 
kas pasaulio laukia net * arti

miausioj ateity, ir geriausiai 
informuoti asmenys atsisako 
drąsiai spręsti. Oficialūs kalbė
tojai, kaip paprastai, stengiasi 
raminti tautas, kad betarpiško 
pasaulinio konflikto pavojaus 
šiuo tarpu dar nesą. Bet yra ir 
kitų nuomonių. Kai kurie stebė- 
tdjai net reiškia nuomonę, kad 
td konflikto jau galima laukti 
net artimiausių 90 dienų būvy. 
Bet ir nesiimant pranašauti vis 
dėlto galima sutikti, kad tai yra 
net ir netolimos ateities galimy
bių ribose.

Stockholm į(LAIC). — Po 
draugo Pervuchino apsilankymo 
Pabaltijy, prasidėjo nerusų ko
munistų valymas. Rugpiūčio 
mėn. ąpskričių-rajonų komparti
jos sekretoriatai buvo tikrinami. 
MGB valdininkai tikrino archy
vus ir tardė administracijos 
tarnautojus, kurie nacių oku
pacijos laikais buvo pasilikę Lie
tuvoje. Maskvos archyvuose pa- 
siknisus, surastos 1940-41 m. by
los ir naujai pradėti suėmimai ir 
apklausinėjimai.
- “čistkai” Lietuvoje vykdyti 

sudaryta komisija: prokuroras 
Bacharov, valstybės kontrolės 
pareigūnas (buvęs MGB ‘minis
teris”) Jefremov, ministerio 
pirmininko pavaduotojas Pisa- 
riov ir MGB operatyvinis įgalio
tinis Tarasov. Pastebėta, kad 
naujuose tardymuose nuolat 
klausia: ar gurėjai pažįstamų, 
arba ar bent girdėjai apie Sau
gumo agentus savo apskrity,

Kaune, kituose miestuose, ir kur 
tardomasis asmuo gyveno iki 
1939 m. < "

Rugsėjo mėnesy prasidėjo 
“Plechavičiaus banditų” ieškoji
mas.

Spalio pradžioje prasidėjo 
suėmimai: Klaipėdos Krašte su
imta apie 60 asmenų, Kauno ap
skrity apie 50, Šiaulių - Panevė
žio srity virš 100. šį kartą bol
ševikai naudojosi pilnai išnagri
nėtais ir suklasifikuotais Gesta
po ir vokiečių civilinės adminis
tracijos archyvais.

Tardymai ir suėmimai vykdo
mi patylomis, nepastebimai, ne 
masiniai.

Po to, kai Niunka ir Maskvos 
kritikai viešai spaudoje išbarė 
“prezidentą” Paleckį, o Latvijoj 
“prezidentą” Kirchenšteiną, pa
dėties “viešpačiai” ilgai drebė
jo. Atrodo, betgi, kad nusista
tyta kol kas dar palikti juos vie
toje. Visviena bolševikai pasiekė 
tikslo: kompartijos nariai dar 
uoliau vienas kitą seka ir skun
džia, o maskoliai rankas trina — 
bus “pyragų”, kai ateis laikas 
visus litovcus iš krašto išguiti.

ŽODIS IR GYVENIMAS

DĖMESIO VASARIO 16 
RENGĖJAMS

New York (LAIC). — ALT 
ragina, kad visos lietuvių ame
rikiečių gyvenamos kolonijos su
ruoštų Vąsario 16 Akto pami
nėjimus ir ta proga būtinai ap
lankytų savo Senatorius ir Kon- 
gręsmanus.

Be savo raštinės prie Kapito- 
liaus Washingtone, kiekvienas 
senatorius ir kongresmanas tu
ri po raštinę savo gyvenamoje 
vietoje. Kongreso nariai visuo
met yra “prieinami” savo rin
kėjams. Taigi, reikėtų nesiten
kinti vien savo rezoliuciją per
siuntimu, bet ir gyvu žodžiu su 
jais pasikalbėti, paraginti kalbė
ti Kongrese Vasario 16, dažniau 
kelti Lietuvos klausimu balsą, 
ratifikuoti Genocido Konvenciją 
be rezervacijų. Be to, atskirų 
valstybių ir kongresinių distrik- 
tų gyventojai turi savo ypatingų 
pageidavimų.

Delegacijoms asmeniškai lan
kant savo atstovus Kongrese 
(Senate ir Atstovų Rūinuose) 
lietuvių balsuotojų svoris ir įta- 
kingumas pakils ir Išlaisvinimo 
Byla greičiau laimės.

“PRAGARINES BOMBOS” 
EKSPERTAS KILĘS IŠ 

LIETUVOS
New York (LAIC). — Alfred 

A. Knopf leidykla tik ką išleido 
William L. Laurence veikalą 
‘The Hell Bomb”.

Autorius yra “New York 
Times” mokslų skyriaus vedė
jas. Jis intimiai susipažinęs su 
visa atominės energijos tyrinė
jimų pažanga nuo pat pradžios. 
Vienas gabiausių žurnalistų ša
lia savo mokslinių žinių, Lau
rence sugeba paprastais “su
prantamais” žodžiais išreikšti 
painiausias problemas ir moka 
skirti paslapties ribas. Todėl, 
juomi visiškai pasitikima.

Šis gabus žurnalistas - moks
lininkas yra gimęs Salantuose, 
Žemaitijoj, 1888 m. kovo 7 d. Jo 
tėvai buvo Lipmanas ir Sara 
Preusaitė Sievai, kurie emigravo 
Amerikon 1905 m. Patsai Lau-

PABALTIJY VARŽOMAS 
MAISTO PARDAVIMAS

Berlin (AIC).. — Pabaltijo 
valstybių grūdų atsargų vadovy
bė gavo iš Maskvos patvarkymą 
ligi 60% “likviduoti” atsargas ir 
suvežti jas iš vietinių “punktų” į 
centralinius sandėlius. Iš ten, 
grūdai gabenami Rusijon—trau
kiniais ir laivais. Vėliau grūdai 
skirstomi tarp SSSR įstaigų — 
MGB ir kariuomenės rezervams, 
sėklų ir eksporto atsargoms.

Estija buvo šio patvarkymo 
paliesta dar vasarą, ir tuojau 
buvo pajusta maisto stoka. Ap
nuoginus apskričių sandėlius ir 
kepyklas, suvaržytas laisvas 
duonos pardavimas. Įvestos 
‘normos”, gyventojų perregist
ravimas “gorkomuose” (mieštų 
komitetuose) ir “sielsovietuose” 
(provincijos tarybose), kas ne
įsiregistruos — negaus duonos. 
Tuo būdu MGB įgijo dar dides
nę kontrolę.

Tenka įsidėmėti, kad masko
liai tuo būdu sprendžia gyvento
jų likimą: vienai savaitei maisto 
tiekimą iš valdiškų (apnuogin
tų) sandėlių nutraukus—palies
toje apylinkėje viešpatauja ba
das.

SKUBA VYKDYTI KARINĮ 
GYVENTOJŲ PARUOŠIMA
Vilniuje įvyko DOSARM 

(Laisvanoriškos Draugijos So
vietų Armijai Remti) pasitari
mas. Dalyvavo draugijos nariai, 
“karo didvyriai”, atsieit —rusų 
karininkai, sričių bei rajonų 
(MGB bei MVD) komitetų at
stovai. Apie draugijos veiklą 
pranešė draugijos pirm. pulk. 
Šurkus (Vjlniaus Pedagoginio 
Instituto karinio paruošimo ka
tedros vedėjas), vice-pirminin- 
kas rusas I. Jefstifejev, švietimo 
darbuotojų profesinės sąjungos 
resp. komiteto pirmininkas P. 
Kurkulis. Iš pranešimų aiškėja, 
kad draugija smarkiai plečia sa
vo veiklą ir jau turi 1.585 pir
mines organizacijas. Įkurta 
daug radio, šaudymo ir sporto 
klubų, organizuojami radistų, 
šaudymo, auto-moto ir panašių 
“sportų” rateliai. Numatoma 
masinį “sporto” darbą išplėsti 
kolchozinink ųtarpe.

Pasitarime dalyvavo ir Krem
liaus DOSARM draugijos atsto
vas Klukav.

Visi Lietuvos gyventojai, ku
rie gali nešti šautuvą, verčiami 
laikyti egzaminus ir atlikti pra
tybas iš minėtų “sporto” šakų 
tam, kad įsigytų PDG (Pasi
ruošk darbui ir SSSR gynybai) 
ženkliuką.

i

— -Dėl javų stokos Indijos 
maitinimo ministeris įsakė laiki
nai sumažint gyventojams 25% 
maisto davinį.

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS:
BAKAJSA - KRYŽEVIČIŪTE, Kla

ra, gyvenusi Wiesbadene, Vokietijoje.
BEIGA, Pranas.
BIZOWSKI, Charles, buvęs Vokie

tijoje kaip Amerikos kariuomenes 
kapitonas.

BUZAS, Motiejus ir žmona DANE- 
VICICTE - BUZIENE, Bronė.

GRIGAITE (GRIGAS), Petronėlė, 
iš Veisėjų vi., Seinų ap.

KANAPKA, Kazimieras, iš Sitka- 
viznos km., Becailų par., gyvenęs Kal
varijoje, ir vaikai Aldutė, Edvardas, 
Tonas ir Marytė.

KARANAUSKAITE - WALAINIS, 
D. M., iš Vantainių km., Krakių vi., 
Kėdainių ap., gyvenusi New Haven, 
Mich.
' KARANAUSKAS, Jonas, iš Vantai
nių km., Krakių vi., Kėdainių ap.

KULIKAUSKAS, Vincas, iš Paduš- 
čio km., Antalieptės vi., Zarasų ap.

MISEVIČIUS - MISIŪNAS, Jonas, 
iš Sunkiškių km., Skrebotiškiu vi., 
Panevėžio ap.

MOTIUKAS, Banius, iš Gučiūnų 
km., Kamajų vi., Rokiškio ap.

RATKEVIČIENE, žmona Augusto 
Ratkevičiaus.

RATKEVIČIŪTE, Veronika, iš
Daukšų km., Krinčino vi., Biržų ap.

SABANSKAITE, Pranciška, iš 
Liaudiškių km., Radviliškio vi., Šiau
lių ap..

Schultz, Adolhp, iš Jurbarko.
SEDLICKAS, Andriejus, Kazimie

ras ir Motiejus, iš Pajaučiškių km., 
Žaslių par.

ŠULIN8KAITE, Ona, duktė Motie
jaus.

ŠULINSKAITE - TYLERTAITE,
Julė, iš Viduklės par., Raseinių ap., 
ir jos duktė-Ona.

SUTKAITYTE, Veronika, iš Stotau- 
klo km., Pajevonio vi, Vilkaviškio 
ap.

SVENTICKAS, Vincas ir Agota.
VASILIU8, Feliksas, iŠ žeberių 

km., Užvenčio vi., Šiaulių ap.
VILYS, Juozas, iš Taraldžių km., 

Salų' par., Kamajų vi., Rokiškio ap.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti 4:
Consulate General of Lithuania

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

rence ėjo mokslus Harvardo ir 
Bostono universitetuose ir Be- 
sancon Universitete, Prancūzijo
je. Jis yra studijavęs teisę, filo- 
sofiją;- mediciną, inžinieriją, a- 
viaciją ir t.t., buvęs intrukto- 
riūm, žurnalistu, dramaturgu, 
vertėju, kariu ir t.t. Šiuo metu 
jis kasdien rašo straipsnius NY 
Times iš įvairių mokslų srities, 
ir yra pripažintas kaipo žymiau
sias “mokslų interpretatorius.”

BANDO ATOMINES BOMBOS 
PAVOJŲ

Norėdami tiksliai nustatyti, 
ligi kokio laipsnio gali atominės 
bombos sprogimas apdeginti 
žmogų, anglų gydytojas Dr. W. 
Butterfiel su kitais septyniais 
tyrinėtojais pradėjo bandymus 
su savim pačiais. Iš atliktų ban
dymų nustatyta, kad 5600 met
rų nuo sprogimo centro nuotoly 
nuo apdegimo oda tik pavir
šium parausta. 4300-4600 metrų 
nuotoly oda jau taip stipriai nu
deginama, kad iškyla pūslės. 
Nudegimai užgyja tik po kelių 
savaičių, yra labai skaudūs ir 
reikalauja rūpestingo gydymo.

SKANDALINGAI GADINA
LIETUVIŲ NARDĄ

Ką likimas Kori nubausti, tam 
atima protą ir bet kokį padoru
mą. Pasinaudodamas Lietuvos 
nelaime, užsimanė toks suvaikė
jęs senis Paršaitis Šveicarijoje 
pasivadinti ne tik Tautinu, Gin
tautu, bet dar ir laikinuoju ko
vojančios Lietuvos prezidentu 
tremtyje. Prezidentu su ambici
ja visus padorius lietuvius 
šmeižti ir jiems grasinti, tuo 
pačiu metu rinktis sau bendra
darbius panašius į save.

Na, ir paskyrė ‘prezidentas” 
tokius “ministrus”, kaip ‘dak
tarą” A. K., iš Paryžiaus atvy
kusį į Argentiną ir ‘daktarą” 
P. šacikauską, pabėgusį iš ne
priklausomos Lietuvos, iš Boli
vijos, iš Argentinos, o dabar 
“garsinantį” lietuvių vardą Uru
gvajuje.

Pastarasis Paršaičio “nepa
prastas Pasiuntinys ir įgaliotas 
Ministras visai P. Amerikai” kai 
kuriais nenormalumais toli pra

BALF Vajaus New Yorko Komiteto valdybos nariai: (iš kairės 
į dešinę) „ A. S. Trečiokas— vicepirmininkas, dr. Aldona šliupaitė 
— Iždininkė, Vaclovas Alksninis — vicepirmininkas ir Juozas Bo
ley — pirmininkas. BALF Seimo metu New Yorke komitetas įtei
kė $34230.90, Tag Day rinkliavos likučius. Vajus New Yorke iš vi
so davė $9,709.20. ’ ‘ • - •

lenkė net ir Paršaitį. Jau keletą 
kartų jis, matomai, be savo še
fo žinios, siuntinėjo Montevideo 
dienraščiams “laikinojo kovo
jančios Lietuvos prezi
dento prof. M. Gintauto” viso
kius pareiškimus, sveikinimus, 
notas etc., kiekvieną kartą tuos 
raštelius sulipdydamas iš kitų 
autorių išpešiotų sakinių (mat, 
pats “daktaras ir ministras” ne
sugeba be klaidų parašyti jokio 
lietuviško ar ispaniško sakinio). 
Lietuvos Pasiuntinybė Urugva
juje buvo viešai įrodžiusi tuos 
P. Š. triukus. Lietuvių-Uruga- 
viečių kultūrinė sąjunga šį be 
gėdos poną už plagijatus pašali
no iš savo narių.

Bet šiemet Paršaičio “minis
tro” Urugvajuje mandrumas 
peršoko visas ribas. Naujų metų 
proga kai kuriuose Montevideo 
dienraščiuose pasirodė “sveikini
mas viso pasaulio lietuviams” 
būk tai M. Gintauto (“preziden
to!”) vardu, tačiau tai ne kas 
kita, kaip dieną prieš tai spau
doje paskelbto Italijos preziden
to Einaudi viso pasaulio italams 
sveikinimo plagijatas! Jis nura
šytas beveik ištisai, tik žodis 
Italia pakeistas Lituania (com- 
batiente, democratica ir pan.).

Net ir p. Paršaitis savo “mi
nistrą” Urugvajuje už tokius pa- 
sitarnavimus lietuvių vardui, ro
dos, turėtų papeikti, o jau Lie
tuvos partizanai, kuriu vardą ši
tie neatsakingi ponai plačiame 
pasauly taip piktnaudoja, jiems 
tikrai nepagailėtų “beržinės ko
šės su druska”, o gal ir kulku- 
tės... Kor.

Gluckas išjuokęs “liaudies 
demokratiją”.

Geros operoj, Tiuringijoje, 
buvo uždrausta vaidinti garsio
ji Glucko opera “Orpheus”. Ko
munistai rado, kad joje išjuokia
mas sovietinės Rytų Vokietijos 
“atstatymo darbas”. Kartu at
statytas iš pareigų ir patrauktas 
atsakomybėn to teatro drama
turgas Dr. G. Schwartz, kuris 
neatkreipęs dėmesio į ‘priešval
stybinį” tos operos turinį.

Dangaus karalystės darbi
ninkai jau nuo ankstyvo ry
to, nuo krikščionybės pra
džios, uoliai darbuojasi, sėja 
amžinybės sėklą, tačiau ji ne 
visur randa tinkamą dirvą, 
ne visur prigyja. Ta dirva, 
žinome, yra kiekvieno žmo
gaus siela; sėkla — Dievo 
žodis. Rodos, kuris kitas žo
dis turėtų būti žmogui bran
gesnis už Dievo žodį, kurio 
visagalybe kalnai atsirado, 
giliausi vandenynai su
šniokštė, paukščiai pragydo, 
žmogus rojuje atsirado — 
Dievo žodžio galybe dangus 
ir žemė sutverti. Ir vis dėlto 
tas žodis ne visur randa sau 
tinkamą dirvą. Priežasčių 
tam daug, jų keletą prisimin
sime.

Negerbimas savęs. Esame 
laimingi, bet kartais ir ne vi
sai laimingi, kad galime kal
bėti, turime žodį. Esame lai
mingi, nes žodžiu apreiškia- 
me save, pasakome savo 
mintis, įsitikinimus, troški
mus, skundą ir pageidavi
mus — mes gyvename, ben
draudami su žmonėmis ir 
pasauliu. Nelaimingi, jei iš
tartas žodis buvo mūsų men
kavertiškumo arba net niek
šiškumo apreiškimas, ski
riąs mus nuo žmonių ir kul
tūringo pasaulio — mes nyk- 
stame, palengva savo laido
jame. Kiekvienas žodis yra 
galingas: jame slepiasi gy
venimas arba mirtis... Jei 
žmogus gerbia save, tai jis 
trokš tikro gyvenimo, tada 
ir jo žodis bus kilnaus gyve- 
nmo liudininkas. Jei žmogus 
savęs negerbia (dažniausiai 
apie tai negalvodamas), tai 
jo žodžiai jam garbės nesu
teiks. Save gerbiantis žmo
gus nebus egoistas, tuščiai 
ambicingas, bet atlaidus, 
taktingas ir sveikos savigar
bos. Jo žodis bus svarus, 
jaukus, pilnas gyvybės. Kas 
gerbia save, tas skaitosi su 
savo žodžiu, nes jis yra mūsų 
vidaus gyvenimo apreiški
mas. Pirmiausia gerbkime 
save, kad turėtume pagarbą 
savajam žodžiui. Tos pagar
bos vis permaža...

Negerbimas artimo. Koks 
žmogus — toks jo ir žodis. 
Gali žmogus kurį laiką veid
mainiauti, bet kartą jis pats 
save išduos arba jis ieškos 
kito asmens, kad jam savo 
paslaptį galėtų patikėti. Sa
vęs negerbiantis — negerbs 
savo žodžio, jo nesilaikys ir 
artimo nuoišrdžiausiam žo
džiui jokios vertės nepripa
žins. Galims daiktas, kad ar
timas irgi save nieku laiko, 
tai ir jo žodis ne daugiau

vertas. Tačiau save gerbian
tis žmogus visada, jei įma
noma, stengsis, kad artimo 
žodis būtų garbingai atstaty
tas, pagerbtas; stengsis arti
mą pamokyti, patarti ir, jei 
buvo kokie nesusipratimai, 
išsiaiškinti, susitarti. Tik 
gerbdami save ir artimą tu- 
rėsme pakankamai kantry
bės ir pagarbos jo žodžiui. 
Dažniausiai prešingai būna.

Negerbimas Dievo žodžio. 
Kada žmogvvus (negerbda 
mas savs, nei artimo) pra- 
randapagarbą žmogiškajam 
žodžiui, tai jis negali turėti 
tinkamos pagarbos Dievo 
žodžiui. Kiekvienas žmogus 
yra Dievo tvarinys. Nieki
nant Dievo tvarinį, niekina
me ir patį jo Tvėrėją. Juo 
garbingesnis, atsakominges- 
nis asmuo paniekinamas, tuo 
labiau pats Tvėrėjas įžeidžia
mas. O Dievo žodį skelbia ir 
skelbs šio pasaulio motinų 
sūnūs, turį tam galią, apaš
tališką pasiuntinybę — ku
nigai. “Kas niekina jus (ku
nigus), tas niekina ir mane; 
kas niekina mane, tas nie
kina ir Tą, kuris yra mane 
siuntęs”, — įspėja Kristus. 
Sunkiai kai kam suprantama 
tas rKistaus pasakymas, ta
čiau jis nepakenčiamas, nes 
skelbiamas Dievo žodis liečia 
ne tik klausytojus, bet nere
tai ir patį Žodžio skelbėją. 
Dievas ir Jo žodis visus įpa
reigoja, visi jam turi paklus
ti, jį priimti, tik ne iš prie
vartos, bet iš laisvo apsi
sprendimo, meilės. Pagarbos 
nustojęs žmogus, jokiam žo
džiui meilės neturi. Ir Dievo 
žodyje jis tik paprastos kas
dienybės aidą ir laiko gaiši
nimą jaus. Pats Kristus sa
kė pamokslus, bet ne visus 
klausytojus Jis sau laimėjo, 
nes ir Jo žodyje kai kurie 
matė tik paprastą kalbą. Tik 
antgamtinė meilė ir pagarba 
Dievo žodžiui, trokštant pir
miausia Dievo karalystės ir 
Jo teisybės, turės dieviškos 
galios mūsų sielai. Tai reiš
kia: Dievo žodžio kelias j 
sielą turi būti laisvas nuo 
aukso mamono, laisvas nuo 
žmogiškų išskaiičavimų, lais
vas nuo neapykantos sau ir 
artimui. Dievas laimina ma
terialines gėrybes — jos bū
tinos ir Dievo žodžio skleidi
mui, bet Jis smerkia tuos 
grašius, kuriais Jis išduoda
mas, kurie užkertą kelią 
Dievo žodžiui į mūsų sielą. 
Pamirškime grubią kasdie
nybę bent laike pamokslo, 
kad pajustume dievišką žo- 
dž:io galią. Tada Dievo žody
je rasime gyvenimą ir gyve
nime palaimintą žodį.

NAUJOS ‘LIETUVIŲ DIENOS’
Lietuvių Dienų Nr. 9 telpa 

šie įdomūs straipsniai: “Lietu
vių Didžioji Galybė”, “Lietuvių 
Radio Programos Amerikoje”, 
“Lietuvių Literatūra nesiliauja 
augusi" — pasikalbėjimas su 
rašytoju A. Vaičiulaičiu, “Idėjų 
sikirtumai ir tikslų santarvė” — 
(Bronys Raila), “Operos solistas 
Vladas Baltrušaitis Kalifornijo
je”, “Rogės” (A. Vaičiulaitis), 
“The Lithuanian American 
Council”, “Soviet Military Move
mens in Lithunia”, “Zegonas, 
Jonas and Fabijonas”, A Lith
uanian Tale.

Magazine telpa apie 40 nau
jausių iliustracijų iš lietuvių vei
kimo — iš Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimo Chicagoje, J. 
Ginkaus radio propgramos New 
Yorke, iš New Yorfco lietuvių 
pikniko, iš Waterburio Kris
taus Karaliaus šventės mani
festacijų, literatūros vakaro 
Philadelphijoje, Bradfordo ir 
Manchester — Anglijoj lietuvių 
grupės, VI. Baltušaičio ir A. 
Vaičiulaičio šeimos, puikūs Lie
tuvos vaizdai ir daugelis kitų 
nuotraukų.

“Lietuvių Dienos” bet kuria
me pasaulio krašte kainuoja 
$3.00 metarps. Red. ir Adm. ad
resas — 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif. Geriausiai at
silyginti draugams’ ir giminėms 
už gautas švenčių metu dovanas

užsakant jiems modernišką, i- 
liustracijų magaziną “L. D.”

LIETUVOS PRAEITIS —MU
SŲ MORALINIS GINKLAS

Lietuvos praeitis, turtinga lie
tuvių tautos žygiais ir kovomis 
del laisves, pasiektais laimėji
mais ir sunkių bandymų metais, 
yra svarbus moralinis ginklas 
dabartinėje kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Laisvės Mobilizacijos Vajaus 
proga pasklciskime Lietuvos 
laisvės idėją, kiek galima pla
čiau supažindindami amerikiečių 
visuomenę su didinga lietuvių 
tautos istorija.

Amerikos Lietuvių Taryba sa
vo žinioje turi didesnį kiekį 
dviejų Lietuvos istorijos knygų 
anglų kalba. Tai —

History of Lithuanian Nation 
by Constantine R. Jurgėla, 544 
pslp., kaina $5.00, ir

The History of Lithuania by 
Rev. Tomas G. Chase, 392 pslp., 
kaina $3.50.

Abi knygos gerame popieryje, 
gražiai įrištos, kietais viršeliais.

Kreiptis: Lithuanian Ameri
can Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, Illinois.

— Sovietai daro pasiruošimus 
pagrobti Austrijos žibalo vers
mes. Tuo tikslu iš Maskvos Ge
ologijos Departamento Austri- 
jon yra pasiųstas prof. Dubinin.
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APIE BOMBAS, KULTŪRĄ IR KITK|
Chicaga ir New Yorkas. Du 

didieji Amerikos miestai ir du 
lietuvių centrai šioje šalyje. Pa
žvelgus į išviršinį abiejų miestų 
vaizdą, ryškiai krenta į akis di
džiulis skirtumas. Kiek New 
Yorkas susispaudęs ir išsitiesęs į 
aukštybes, tiek Chicaga žema ir 
pašėlusiai erdvi. Būdavo, eini 
New Yorko gatvėmis tų aukštų
jų dangoraižių pavėsiais ir pa
galvoji: — Jei keletas bombų 
nukristų, kokia velniava čia gau
tus... Bet vaikštant ar važinė
jant po Chicagą, kažkodėl žmo
gus nė nepagalvoji apie tai. Iš
skyrus miesto centrą, kitur ne
matyti didmiesčio vaizdo. Tiktai 
šimtai fabrikų kaminų, ilgos 
juodų dūmų juostos tau byloja, 
kad čia pramonės miestas.

Be abejonės, kiekvienam di
pukui, jau pratusiam gerokai 
paskrajoti po pasaulį, įdomiau
sia darbo ir buto klausimas. Ką- 
gi, pernai žiemos metu, kiek gir
dėjau, buvo sunkumų su darbu 
ir čia. Bet šiemet žodis, kad ta
me fabrike “užkvitinau” ir rytoj 
pradėsiu dirbti kitame fabrike 
dažnas svečias daugelio lūpose. 
Tad, atrodytų, kad su darbais 
rūpesčio nėra. Gi didieji fabrikai 
jau gauna užsakymus kariš
kiems reikalams. Kad ir mano 
fabrike (gink, Dieve, ne nuosa
vas, tik kuriame dirbu) visur 
viešose vietose išklijuoti prane
šimai, kad padarytas didelis 
‘contractas” dirbti kariuomenei. 
Taigi, greit jau turėsime klau
syti monotoniško mašinų ūžimo 
po 60 vai. savaitėje.

Butų reikalu daug nešnekėsiu, 
nes į tai geriausiai atsako rašyt. 
Alb. Valentino žodžiai iš vieno 
feljetono: “Dieve, duok beis- 
mantą, o dipukas pats atsiras”...

Ten jūsų klimatą terorizuoja 
Atlantas, o čia jam kartais ra
mybės neduoda Michigano eže
ras (savo plotu didesnis už Bal
tijos jūrą. Lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais buvo dienų, kada oras 
pasikeisdavo keletą kartų paro
je. -Prieis "'Kalėdas iškrito kiek 
sniego ir Chicaga baltavo. Pir
mos Kalėdų dienos vakare buvo 
pakilusi didžiulė pūga, kuri pri- 
bėrė storą klodą sniego. Susto
jo susisiekimas tramvajais ir 
automobiliais. O žmonės tą va
karą daugiausiai svečiavosi, 
linksminosi. Laimingi buvo tie, 
kurie anksčiau apsižiūrėjo ir 
pasiskubino namo. Kitiems vi
durnakty teko sunkiai grumtis 
su sniegu. Naujų Metų dieną jau 
krito šiltas lietus, sunaikinda
mas kalėdinį sniegą, kai kam ir 
daug išdaigų iškrėtusį.

Nesvarbu, ar lyja-sninga, ar 
šilta-šalta, žmonės noriai lanko 
geresniuosius kultūrinius paren
gimus. Prieš Adventą Tautinės 
S-gos suruoštas Sokolų salėje 
muzikos ir literatūros vakaras, 
kuriame dalyvavo sol. S. Bara
nauskas, muz. Kučiūnas ir sve
čiai bostoniečiai: poetas B. Braz
džionis, rašyt. A. Gustaitis ir 
akt. H. Kačinskas, buvo vienas 
iš stipriausių meno vakarų. Vė
liau sekė šiltai sutikta St. Pilkos 
Vaikų Teatro premjera ir dar 
po savaitės su nekantrumu lauk
ta A. Škėmos “Živilės” premje
ra, pastatyta rež. J. Blekaičio. 
Nesigilinant į veikalo turinį, 
tenka pabrėžti, kad tai buvo pa- 
st'ątytamas aukštos meninės ver
tės. Tiesa, spaudoje buvo prie
kaištų, bet ne dėl vaidybos, o 
veikalo turiniui, kuris kitų gal ir 
nebuvo gerai suprastas. “Drau
go” literatūros vakaran taip pat 
prigūžėjo pilna šv. Jurgio para
pijos salė. Visus bene labiausiai 
domino poezijos konkurso re
zultatai. Ši garbė, deja, atiteko 
Brooklynui. Laureatų L. Žitke
vičiaus ir J. Krumino premijuo
tus eilėraščius perskaitė rašyt. 
St. Tamulaitis, o chicagietė S. 
Pipiraitė pati. Ta proga spaus
dinto žodžio mylėtojai svečiai 
Vokietijoje tebegyvenančiam 
poetui J. Kruminui sumetė apie 
130 dol. Stambiausią auką davė 
prel. Urba. Sausio 1 d. Tremti
nių namuose įvyko Rašytojų 
Klubo rengtas literatūros vaka
ras. Dešimties geriausių rašyto
jų: A. M. Katiliškio, A. Rūko, A. 
Barono, H. Radausko ir kitų 
kūrybos klausėsi apie keturi

(Raportažas iš Chicagos)

šimtai žmonių. Ta proga litera
tūros fondui, iš kurio bus ski
riamos rašytojams premijos, į- 
plaukė apie 250 dol. Šiaip kas 
mėnesį įvyksta Rašytojų Klubo 
susirinkimai, kur be rašytojų 
dalyvauja ir nemažai literatūros 
mėgėjų. Klubui energingai vado
vauja B. Babrauskas. Dar būtų 
galima daug paminėti įvairiau
sių parengimų, kur kartais buvę 
garsūs aktoriai už dolerį gero
kai nužemina meną, bet tiek to. 
Įdomiausia juk tik didieji.

Kalbant apie didžiuosius, no
risi prisiminti ir vieną pavardę, 
kuri, manau neapsiriksiu pasa
kęs, dažniausiai chicagiečių mi
nima. Skaitytojas pagalvos, kad 
tai gal energingo konsulo Dauž-

Sovietu
t f

Kai karo su Sovietais grėsmė 
vis didėja, bandoma vispusiškai 
įvertinti tikrąją sovietų karinę 
pajėgą. Turėdami prieš akis a- 
pie 200 jų divizijų, tarp kurių 
40 šarvuotų, ir apie 3 milijonus 
jose sutelktų vyrų, žinoma, visi 
sutinka, kad tai ne lengvai at
remiama pajėga. O ją dar pa
didina po karo sukurti nauji ka
ro pramonės centrai, kurie tas 
divizijas aprūpina moderniškais 
ginklais. Bet kariniai stebėtojai 
pažymi, kad ši armija turi ir 
labai stambių silpnybių, kurias 
tinkamai išnaudodami, karo at
veju Vakarai net su mažiau 
gausiom pajėgom gali Sovietų 
divizijų antplūdį sulaikyti.

Kokios tos silpnos pusės? Ar 
Sovietų kareivis nepatenkintas 
medžiaginėmis savo gyvenimo 
sąlygomis? — Tas dalykas ne 
tiek daug turi neigiamos įtakos. 
Tiesa, jis laikomas labai prastai 
įrengtose patalpose, maitinamas 
daugiausia -'tik arbata, juoda 
duona bei koše ir per maža gau
na rublių, kad galėtų nusipirkti 
‘votkos” (degtinės). (Puskari
ninkis gauna 4 kartus daugiau 
atlyginimo už eilinį kareivį, o 
kapitonas net 24 kartus). Jis 
neturi nosinės ir dėvi ne kojines, 
bet autus. Bet civiliam gyveni
me jam ne geriau buvo. O prie 
to kas savaitė jis nuvedamas į 
pirtį, gauna nemokamai davinį 
“machorkės” (rūpiai piaustyto 
tabako, kuris Sovietų kareivių 
paprastai sukamas į kariuome
nės laikraščio “Krasnaja Zvez- 
da” lapą), apmokamas atosto
gas, nuvedamas į kiną ir nemo-

Tėvas Charles Kelly, S.V.D.
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Iš misionieriaus darbo 
žmonės moka gerus pinigus 

už atostogas, praleidžiamas be- 
jodinėjant, stovyklaujant, besi
maitinant maistu, pagamintu 
stovykliniu būdu ant laužo lieps
nos, 70 laipsn. temperatūrą, siū
buojančias palmes, tropikų mė
nesieną ir egzotinį vietinių žmo
nių gyvenimą. Bet man toks gy
venimas yra kasdienybė, kai aš 
slenku per Naująją Gvinėją nuo 
krūmo prie krūmo, lankydamas 
savo parapijiečius tolimuose kai
muose. Panašu į atostogas? Ne 
visai,!

Tie visi tolimieji kaimai turi 
bažnyčią, mokyklą, šiaudais 
dengtą trobelę mano reikalams 
ir vietinį katekistą, kuris veda 
mokyklą bei vadovauja pamal
doms šiokiadieniais ir sekmadie
niais. Vizituodamas, aš klausau 
išpažinčių, laikau mišias, krikš
tiju, tuokiu, patikrinu mokyklų 
veikimą ir mokau suaugusius 
bei vaikus.

Iš kaimo į kaimą aš keliauju 
raitas takais, kurie tingiai tę
siasi per kalnuotą kraštą. Kar
tais aš turiu perplaukti per upę 
valtele, palikdamas savo arklį 
anapus. Aš teturiu vežiotis tik 
altoriaus akmenį ir kieliką, o vi
sa kita randu nuvažiavęs vie- 

vardžio, L. Simučio, adv. Olio, 
dr. Grigaičio ar kito kurio gar
bingo mūsų veikėjo pavardė bū
tų. Tai jauno talentingo beletris
to ir originalių bei aktualių 
straipsnių autorius Al. Barono. 
Kaip tik pasirodo jo naujas 
straipsnis “Drauge”, taip ir ky
la audra, baisios diskusijos už 
ar prieš jį šeimyninėse ar dides
nio masto kompanijose. Tai ryš
kiai matyti, kad A. Baronas pa
judina mums svarbius ir aktua
lius reikalus, nes į tai jautriai 
visi reaguoja.

Taigi, taip prabėgomis atrodo 
šį vakarą šilto vėjo glostoma pa
saulio lietuvių sostinė. Jei fab
rikai žiauriai nežudys šių eilu
čių autoriaus, tikiuosi ir ateity 
pasidalinti Chicagos aktualio
mis su “Amerikos” skaiytojais.

Vladas Ramojus

armijos silpnybės
kamai vežamas traukiniu, apie 
ką jis civiliame gyvenime nei 
svajoti negalėjo. Tad apie kito
kias gyvenimo sąlygas neturin
čiam nuovokos Sovietų kareiviui 
išrodo, kad jis palyginamai su 

'kitais Sovietų gyventojais “ge
rai gyvena.” Bet yra kita daug 
nemalonesnė jo gyvenimo pusė 
—tai nepaprastai aštri drau

smė. Tuo daugiausia skundžiasi 
į Vakarus pabėgę Sovietų dezer
tyrai. Nors rusas jau pripratęs 
prie nepaprastų suvaržymų visa
me gyvenime, bet dabartinė So
vietų armijos drausmė, kuri nuo 
1945 m. ypatingai pagriežtinta, 
ir jam jau nebepakeliama. Už 
puskarininkio nepasisveikinimą 
jam skirta penkios paros kalė
jimo. Už dviejų valandų pavėla
vimą iš atostogų — 10 metų pri
verčiamojo darbo stovykloje. O 
šalia to dar ne tik visa karinė 
mankšta bei pratybos, bet ir 14- 
16 valandę į savaitę ‘politinio 
švietimo/’1,

Tokį savo gyvenimą ginti So
vietų kareivis neturi noro. Tai 
parodė praėjusio karo su vokie
čiais pradžia, kada sovietiniai 
kareiviai masėmis pasidavė į 
nelaisvę. Jei paskui jie kovojo, 
kartais iš paskutiniųjų, tai šią 
pagalbą Sovietų valdžiai suteikė 
patys vokiečiai, kurie masiškai 
naikino ne tik belaisvius, bet ir 
šiaip Rusijos gyventojus, bei ne
slėpdami savo kėslų po karo 
juos paversti savo vergais. Tai 
privertė Sovietų kareivį kovoti 
jei ne dėl ko kito, tai bent gi
nant savo ir kitų gyventojų gy
vybę.

bei nuotykių.
toje, būtent: trobelę, moskitų 
tinklą, antklodę, puodų, indų, 
stalą ir kėdę, reikalingus mi
šioms. Su manim keliauja ber
niokas šaulys, kuris parūpina 
šviežios mėsos, dažniausiai lau
kinių paukščių. Kartais kelionę 
smarkiai sutrukdo liūtys, o ne 
kartą paguldo ir drugys. Iš tik
ro, gyvenimas yra skurdus ir 
ir artimas čiabuvių gyvenimui, 
bet tai yra Dievo darbas, kuris 
turi savo atlyginimą.

Grįždamas iš vienos kelionės 
po šią sritį, patyriau, kad nu
griuvo Šv. Marijos altorius. Vė
liau sužinojau, kad vienas iš 
kunigų, puošdamas altorių, stai
ga išgirdo po savim medžio 
treškėjimą. Jis tuoj suprato, kad 
skruzdės buvo išgraužusios sta
lo kojų vidurius ir kad visas al
torius griuvo. Tada jis tik tvirtai 
apsikabino Dievo Motinos statu
lą. Altorius sugriuvo. Pagaliau, 
patikrinus nuostolius, buyo nu
tarta, kad jie nedideli. Laužo 
krūvoj tebesėdėjo kunigas, tvir
tai laikydamas statulą. Nei jis, 
nei statula nenukentėjo. Būtų 
buvę gaila, jei statula, atvežta 
net iš Philadelphijos, būtų sudu
žusi. Nekalbant jau apie misi- 
jonierių, atvykusį iš Olandijos.

JAV istorija Sovietu vadovėliuose
Marksas ir Engelsas — JAV generalinio štabo strategai

Jau naciai buvo išradę ‘istori
ją” pagal kurią vieni vokiečiai 
sukūrę visą pasaulio kultūrą, at
likę visus istorinius žygdarbius 
ir esanti vienintelė ‘geros rasės” 
tauta, skirta išnaikinti pasaulio 
veidą bjaurinančias kitas “blo
gos rasės” tautas. Bet Sovietų 
fantazija jau pralenkia ir na
cius. Savo istorijos’vadovėliuo
se jie aiškina, kad Amerikos re
voliucija buvęs tik ginčas tarp 
Anglijos ir Amerikos kapitalis
tų. Apie tai, kad Amerika buvo 
persekiojamųjų prieglauda, apie 
Žmogaus Teisių Deklaraciją ten 
nė neužsimenama. Vietoj to tik 
pasakojama apie žiaurų ameri
kiečių masių išnaudojimą. Ypač 
jų yaizduotė pasirodo laki, kal
bant apie pietinių ir šiaurinių

Ta griežta drausmė turi ir 
kitą neigiamą pusę. Pripratęs 
būti visuomet tik valdomas ir 
komanduojamas, Sovietų karei
vis nesugeba ir nedrįsta pats 
daryti sprendimus ir savo ini
ciatyva veikti. Jei jų dalinio va
das turi kišenėj įsakymą, jis tą 
įsakymą išpildys, nors ir matys, 
kad esamoj padėty reikėtų gal 
visai priešingai veikti, nes jei 
jo iniciatyva galutiniam rezul
tate nepasiteisins, jis bus ne tik 
pažemintas, bet atsidurs ir teis
me.

Artimai su tuo yra susiję ir 
organizacijos trūkumai. Masinėj 
armijoj mažas atsižvelgimas į 
paskirą kareivį turi savo ne tik 
teigiamų, bet ir svarių neigia
mų pusių. Praėjusio karo metu 
sovietinės divizijos buvo laiko
mos dar fronte, kada tebuvo li
kę gyvų vos 10% jų kareivių. 
Prie kraštutiniškai mažų reika
lavimų pripratintam jų kareiviui 
buvo savaime suprantamas da
lykas, kad apie sužeidimą tuo
jau pat nepranešinėtų ir kad 
kuopos vadas yra pilnas jų gy
vybės bei mirties viešpats. Tech
ninis, žinių bei ryšių personalas 
yra' apribotas minimumu, tad 
Sovietų divizija turi daugiau 
kovotojų, kaip, pav., Amerikos. 
Bet silpnos pusės pasireiškia 
taktiniam nelankstume, kai rei
kia daryti atitinkamus pakeiti
mus ar organizuoti nenumatytą 
bendradarbiavimą su kitais vie
netais. Kai vokiečių artilerijos 
batalionas statė 20 stebėjimo 
postų, rusai — 2-3. Radio ir ra
daro tarnyba taip pat reikalauja

Be nenaudėlių skruzdžių mes 
čia turime keletą ožkų, kurios 
taip pat yra destruktyvūs pa
darai. Ožkos skirtos aprūpinti 
mus pienu, bet kadangi pieno 
dar iš jų negavome, jos mums— 
tik atsakomybė ir žala. Ožka 
yra keisčiausias Dievo sutvertas 
padaras, išskiriant beždžionę. 
Jos turi pailgas akių lėliukes ir 
ėda viską, ypatingai tuos daly
kus, kuriuos jos žino, jog neno
ri, kad jie būtų suėsti. Jos visur 
vaikštinėja, su apsimestu bailu
mu, ėsdamos žalumynus, dar
žoves ir gėles. ....

Ar ne keista? Mums pradžioj 
jos pasirodė juokingos, bet vel
ijau pamatėme, kad tai gyvuliai 
be humoro. Sykį, pavyzdžiui, 
radome vieną užmigusią ant di
džiojo altoriaus prieš tabernaku
lį. Altoriaus gėlės buvo dingu
sios. Joms nieko nereiškia nei 
durys, nei tvoros, nei vartai. 
Jos vis kaip nors įeina. Jei mes 
greitai pieno negausime, tai 
manau, kad valgysim ožkieną.

Yra ir kitokių įdomių daly
kų, neskaitant skruzdžių ir ožkų. 
Tarp čiabuvių šioj srityj pasitai
ko albinosų. Savo tinko baltumo 
oda, šviesiais plaukais ir rožinės 
spalvos akim jie šviečia čiabu
vių masėje. Nelaimei, tačiau, 
kadangi juoda ant balto gerai 
matyti, albinosai neteikia džiū
gaus vaizdo (dėl mažų nešvaru
mų jie nesijaudina). Ir jei kuris 
iš jų užsikrečia tropikine odos 
liga, jūs turite liūdniausią vaiz
dą. Visi kiti čiabuviai dėl tų 

valstybių vidaus karą. Tasai ka
ras atkreipęs Markso bei Engel
so dėmesį ir jie šiaurinėms val
stybėms išdirbę planą, kaip tu
rįs būti laimėtas karas. Karo 
eiga, sakoma sovietiniam istori
jos vadovėly, pagaliau privertė 
šiauriečius priimti planą, kurį 
Marksas su Engelsu jau pačioj 
pradžioj buvo pagaminę. Po ne
priklausomybės paskelbimo 
šiauriečių armija buvusi apva
lyta nuo kontrrevoliucionierių ir 
abejotinos vertės asmenų. Dar
bininkai išsirinkę savus vadus, 
tarp kurių buvę nemaža socialis
tų. Taip susidarę rinktiniai pul
kai, su kurių pagalba šiauriečiai 
tik ir laimėję karą. Bet šiaurės 
kapitalistai ir kontrrevoliucio
nieriai papirkę J. W. Booth Lin- 
kolną nužudyti ir tada įsteigę 
savo diktatūrą, kuri esanti ligi 
dabar.

ĮSIGALI GENOCIDO

United Nations (LAIC). — 
Sausio 12 dieną įsigaliojo Tarp
tautinė Konvencija Tautžudys- 
tės Nusikaltimui Išvengti ir 
Bausti. Jung. Tautų Sekretoria
tas tą dieną išleido proklamaci
ją.

Į iškilmes pakviesti, tarp ki
tų, patsai Genocido termino nu- 
kalėjas ir vienas pagrindinių su
tarties autorių, prof. Raphael 
Lemkin, ir jo artimi bendradar
biai — LAIC personalas.

Dr. Lemkin, kilęs iš Gardino 
apylinkių, šiuo metu yra tarp
tautinės teisės profesorius Yale 
universitete. Kai 1939 metais 
vokiečiai ir maskoliai parbloškė 
Lenkiją, prof. Lemkin rado glo
bą Lietuvoje ir šiek tiek pramo
ko lietuviškai. Po to jis atvyko 
Amerikon ir nuolat rūpinosi “ge
nocidą” paskelbti tarptautiniu 
nusikaltimu. Sutartį pagaminus, 
jo dėmesys pakrypo į jos ratifi
kaciją. JAV Senatas kol kas dar 
neratifikavo. Kovoje už ratifi
kavimą, geriausi prof. Lemkino 
talkininkai pasirodė esą ALT- 
LAIC ir Amerikos Ukrainiečių 
Kongresas.

— Vengrijos Tatabąrny ang
lies kasyklose įvyko •didelis 
sprogimas, kurio metu žuvo 87 
angliakasiai.

paruoštų žmonių ir šiuo atžvil
giu rusai yra dar gerokai atsi
likę. Apskritai Vakarų aukštes
nė technika ir geresnis jų ka
reivių apmokymas rusų dar ne
greit bus pasivyti.

savo baltųjų brolių nesisieloja ir 
prima juos į savo tarpą taip, 
kaip ir kitus.

Bet nors kai kurie čiabuviai 
skiriasi nuo kitų savo odos pig
mentu, jie visi lygiai kenčia 
skurdą. Aš užsakiau stakles, ti
kėdamasis išmokyti juos austi 
(žinoma, kai pats išmoksiu). Jei 
pasisektų bent siauru mastu iš- 
vystytti kokį amatą ar pramo
nę, jie galėtų šiek tiek užsidirb
ti. Visi čiabuviai labai nori gau
ti kiek pajamų, bet apie atlygi
nimo vertę jie mažai nusimano. 
Jų kultūroje mainai yra norma
lus ir plačiai praktikuojamas 
reiškinys: maistas keičiamas į 
molinius indus, riešutai į taba
ką. Audimas, žinoma, bus tik 
bandymas, kadangi jis- čiabu
viams gali greit nusibosti. Ta
čiau šį lošimą verta pabandyti, 
kadangi mes turime padėti čia
buviams ne tik dvasiškai, bet ir 
materiališkai.

Ar staklės yra, ar nėra, bet 
aš štai esu drabužių rinkoje. Tie 
drabužiai tai paprasti gabalai 
dviejų jardų ilgio medvilninės 
medžiagos, tiesiog iš ritinio, be 
siūlių, be sagų, be automatinių 
užsegimų. Čiabuviai apsivynioja 
jais juosmenį ir štai — jie pil
nai apsirengę.

Nepaisant alkanų skruzdžių 
bei ožkų ir vargingai apsirė
džiusių žmonių (neturinčių kiše
nių pinigams, nei pinigų kiše
nėms), misijų darbas žengia 
pirmyn tik Dievo Malone išaiški
namu būdu. Vert. H. B.

TARP SAVŲJŲ IR SVETIMŲJŲ
Lietuviška mokykla po ąžuolu

Besikalbant su Girardville, 
Pa., Šv. Vincento lietuvių para
pijos kleb. kun. M. F. Dauman
tu, atkreipė dėmesį jo gryna ir 
taisyklinga lietuvių kalba —tiek 
žodynas, tiek tartis ir sintaksė. 
Į mano pastabą tuo klausimu 
kunigas klebonas nusijuokė.

— Mokėmės ir mes čia savo 
gimtosios kalbos, — sako jis.— 
Lietuvybė mums rūpėjo.

Ir jis šia proga papasakoja a- 
pie vieną įdomiausių lietuviškų 
mokyklų — po ąžuolu Kanados 
pasienyje.

— Studijavome mes keletas 
lietuvių klierikų, — pasakoja 
kun. Daumantas: — aš, prel. J. 
Balkūnas, kun. Lekešis ir dar 
keli kiti. Na, susieiname, pasi
kalbame ir nutarėm, jog reikė
tų mums pasimokinti lietuvių 
kalbos. Taip nutarę, ryžomės 
prašyti mokyklos vadovybės, 
kad leistų mums pasinaudoti 
tam reikalui viena mokyklos pa
talpa. Bet pritarimo nesulaukė
me — vadovybė nenorėjo, kad 
mes sudarytume kokią išsisky
rusią iš kitų auklėtinių grupę. 
Bet jau lietuvio toks būdas — 
jei jis kam pasiryžo, savo vis 
tiek padarys. Pasitarėm, pasi- 
dairėm — ir aptikom prie pat 
Kanados sienos stambų ąžuolą. 
Puikų ąžuolą, vis tiek kaip Lie
tuvos miškų.

i

Rimas varo
• Kadangi Ansonia, Conn., nėra 
lietuviškos mokyklos, Rimas 
lanko amerikiečių seselių mo
kyklą. Na, seselės jam ir sako, 
kad jis turėtų išmokti angliškai 
atlikti išpažintį — čia gyvenant, 
tai esą reikalinga.

— Aš grįšiu į Lietuvą, —pa
aiškina Rimas. i

— Tai kodėl gi čia atvažiavai, 
kad nori vėl grįžti? — teirau
jasi seselės.

— Ten dabar bolševikai, — 
paaiškina Rimas.

— O ar jie labai blogi?
Taip, jie labai blogi, baisūs. 

Rimas dar papasakosiąs, ką jie 
Lietuvoje padarė.

— Rytojaus dieną, — pasako
ja tėvas, — žiūriu, kad Rimas 
traukia iš lentynos vaizduojan
čią Lietuvoje bolševikų įvykdy
tas žudynes “Red Star.” Kai 
vakare sugrįžo iš- mokyklos,

Lietuviškos knygos draug
— Čia kiek pagyvenę, —pa

sakoja mano bičiulis — išėjome 
po mūsų miestelio apylinkę pa
sidairyti. Ta proga aplankėme 
jau beveik už miestelio ribų į- 
sikūrusius kai kuriuos mūsų 
tautiečius. Pagaliau, jau besi
ruošiant namo grįžti, mano 
draugas rodo dar vieną namelį 
— ten taip pat gyvenąs lietu
vis. Tai man buvo ir aukščiau 
kažkas sakęs. Bet aš nebuvau 
pradžioj linkęs ten eiti. To na
melio savininko beveik nematy
ti lietuvių tarpe, yra lyg nuo vi
sų atsiskyręs. Gal koks komu
nistas, sakau.

— O vis dėlto užeikime. Kai 
užeisim, tai ir pamatysim, kas 
jis toks, — sako mano draugas.

Užeiname.
Mus sutinka pagyvento am

žiaus tylus, kuklus tautietis. Su
tinka nuoširdžiai, maloniai ir 
pradedame kalbėtis. Bet mūsų 
dėmesį atkreipia ne visur randa
mas dalykas — daugybė knygų. 
Tasai tylus ir nedaug kur pasi- 
rodąs lietuvis turi beveik visa, 
kas tik vertingesnio nepriklau
somoj Lietuvoj buvo išleista. 
Nors jis ne teisininkas, jo kny
gyne netrūksta nė Lietuvos į- 
statymų rinkinio. Mes jaučiame, 
kad to žmogaus širdis yra prie 
knygos prisirišusi. O kartu ir 
lietuvio būdo jis nenustojęs. Ma
no draugas teisininkas. Jis ilgai 
varto Lietuvos įstatymų rinkinį, 
pasakoja jo savininkui, jog tai 
didelis turtas ir apgailestauja,
kad jo paties teisinės knygos bus knygos.
jau dingusios, kol jis grįš į Lie- Viršelis papuoštas praeitų me- 
tuvą. Kai mes pakylame eiti na- tų Laisvės Parado vaizdu ir ke
rno ir atsisveikiname, šeimi- j liomis nuotraukomis iš Lietuvos 
ninkas ištraukia iš lentynos Lie- j Laisvės Kovų.

— Na, čia bus mūsų mokyk
la, — nutarėme.

Dabar, sulaukę sekmadienio 
ar kita proga mes pavieniui, 
kad nesukeltume įtarties, jog 
kažką, gal būt negirtino ar ne
leistino, esame sugalvoję, trau
kiame to miško link ir susieina
me prie ąžuolo. Susieiname, su
sėdam, ir prasideda mūsų pamo
kos. Kartais kuris nors pasiruo
šia pamokslėlį (ruošėmės gi lie
tuviams pamokslus sakyti) ir, 
atsistojęs prieš ąžuolą, jį drožia, 
o kiti, kartu su paukščiais ąžuo
lo šakose klausosi, o paskui kri
tikuoja, taiso.

Taip ir išmokau grynesnės, 
taisyklingesnės lietuvių kalbos. 
Neturėjom mes tų galimybių, 
kurių turėjo nepriklausomos 
Lietuvos jaunimas, gimtajai kal
bai išmokti, bet darėme, ką ga
lėjome.

Į mūsų kalbą įsiterpia ir kun. 
Lekešis, gyvai dar pavaizduoda
mas, kaip ta ‘lietuviškoji mokyk
la po ąžuolu” veikė, ir priduria:

— Prieš kiek laiko, kai teko 
pro tą vietą važiuoti, specialiai 
sustabdžiau mašiną ir nuėjau 
aplankyti ąžuolą, kurio šakų 
pavėsy buvo mūsų lietuviškoji 
mokykla. Puikus tai ąžuolas, vis 
tiek kaip Lietuvos miškų, ir ma
lonu prisiminti jo papėdėj su 
draugais praleistas valandas.

propogandfj
klausiu, kam jis tą knygelę ne
šėsi.

— Seselėms parodyt, — pa
aiškina jis.

O! Seselės labai buvo susido
mėjusios. Jos pirmiausia pačios 
peržiūrėjusios tą leidinį, o pas
kui, paaiškinusios visiems vai
kams, kad bolševikai, užpuolę ir 
užėmę Lietuvą, jos gyventojus 
žudo ir. daro daug kitų skriau
dų, paleido “Red Star“ per ran
kas vaikams pasižiūrėti, kartu 
pridurdamas, jog ir jų tėvynę 
tas pats ištiktų, jei čia bolševi
kai ateitų .

Kai vaikai knygelę peržiūrė
jo, seselės dar pasiliko keletai 
dienų ją paskaityti.

Tuo Rimas labai patenkintas 
— dabar seselės žinos, kodėl 
žmonės bėga iš ten, kur ateina 
bolševikai.

as
tuvos įstatymų knygą ir ištiesia 
mano bičiuliui: teimąs, sugrįžus 
į Lietuvą, jam gal ir labai jos 
reikėsią. Neišleidžia be dovanos 
ir manęs. Kadangi aš turiu sū
nų, įteikia man Haufo pasakas - 
teskaitąs, kad nepamirštų lie
tuvių kalbos ir rašto.

Korespondentas.

SIUNTINĖJAMAS NAUJAS 
“LITHUANIAN BULLETIN”

New York (LAIC). — Jau 
siuntinėjamas ALT leidžiamo 
“Lithuanian Bulletin” numeris. 
Tai jau 8- tomo Nr. 7-12.

Turinį sudaro: Columbia Uni
versiteto profesoriaus Clarence 
A. Manning straipsnis apie 
tarptautinio bendradarbiavimo 
reikalą; padėties “Išlaisvinimo 
Fronte” apžvalga, kame nušvie
čiami santykiai tarp įvairių są
jūdžių; vėliausiojo VLIK įteikto 
Jung. Tautoms memorandumo 
tekstas; buv. MGB majoro “Pet
rovo” prisiminimai apie Balti
jos valstybių sunaikinimą 1940 
metais; “Vėliausieji įvykiai” lie
tuvių tarpe — ALT posėdžiai, 
įvairios sukaktys, nauji leidiniai, 
ir t.t. ir suregistruota lietuvių 
amerikiečių spada; “Gyvenimas 
Pavergtoje Lietuvoje” pagal ta
rybinės spaudos pranešimus; 
“Rusų Pasiruošimas Genoci
dui”, kame tęsiama NKVD-NK- 
GB slaptų įsakymų skelbimas 
viešumon; Dr. Jono Balio pa
ruošta “Lituanistika Svetimomis 
Kalbomis”; ir LAIC’o gaunamos
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Džonkos tykoja ties Formosa
Nuo to laiko, kai čiang-Kai-Še- 

kas pasitraukė iš žemyno, nuo
lat kalbama, kad Mao-Tse-Tun- 
gas yra sutelkęs kariuomenę, jį 
Formozoje pulti. Pastaromis 
dienomis amerikiečių žvalgyba 
net vėl pranešė pastebėjusi 
džonkų telkinius, kurie gali.būti 
tam puolimui ruošiami. Paga
liau kiekviena proga Kinijos ko
munistai prisispyrę reikalauja, 
kad jiems būtų užleista ši sa
la.

Ko tad Kinijos komunistai 
taip veržiasi į tą salą? Ar jiems 
neduoda ramybės patriotinis Už
sidegimas, kad būtų sujungtos 
visos jų kinietiškomis laikomos 
sritys ar kiti sumetimai? Paga
liau, kaip jie mano užimti 160 
kilometrų nuo žemyno esančią 
salą, neturėdami moderniško 
karo laivyno?

Skėrių armada

I pastarąjį klausimą tenka at
sakyti, kad Mao-Tse-Tungas 
šiuo atveju nori imtis grynai ki- 
nietiško puolimo. Kinijos pa
kraščiais, kaip minėta, telkia
mos džonkos. Tos džonkos tai 
maži ir vidutiniai mediniai (daž
niausia bambukiniai) laivai, ku
riais milijonai kinų plaukioja u- 
pėmis bei jūros pakraščiais, juo
se ir pastoviai gyvendami. To
kių laivų Kinijoj yra didelė dau
gybė. Pastebėtina, kad prakiuri
mas jiems mažai pavojingas — 
jie ir tuo atveju negreit skęsta 
ir gali būti nesunkiai pataisomi. 
Su tais laiveliais Mao ir ruošiasi 
pulti Formozą. Apie pora tūks
tančių džonkų, galinčių paimti 
po 50 vyrų, gali kurią dieną pra
dėti pulti 700 kilometrų ilgio tos 
salos krantus. O gali jų būti pa
leista ir daugiau — ligi 6.000. 
Gi vakaro prieblandoj išplaukę, 
per 12 valandų jos gali jau pa
siekti savo tikslą. Kadangi tris 
ketvirtadalius laiko jos plauktų 
tamsoj, tai ir JAV 7 laivynui bei 
lėktuvams juos aptikti ir sunai
kinti būtų labai sunku. Todėl 
šis kinietiškas laivynas nėra jau 
toks nepavojingas, kaip gali pir
mu pažvelgimu išrodyti.

Iš europiečių pirmieji salą at- yra vienas iš tų kraštų, kuris 
rado portugalai 1520 m. Jie ją daugiausia pasaulio rinkai teikia 
pavadino Isla - Formozą (gra-1 Varv,r',”v' 
žioji sala). Portugalai saloje te
rado vietinius gyventojus ir ki
niečius. Vėliau dėl salos varžėsi 
ispanai ir olandai, kol 1622 m. 
ji atiteko kinams, kurių valdžio
je išbuvo iki 1905 m.

Geografinė salos padėtis buvo 
labai svarbi japonams, nes jie iš 
Formozos galėjo veržtis į pietus. 
Tad po kinų - japonų karo For- 
moza atiteko japonams ir tik 
1945 m. vėl grįžo Kinijai.

Salos augmenija ir klimatas 
yra tropiškas. Kraštas nepapras
tai derlingas ir turtingas žemės 
turtų. Neveltui Formozą yra va
dinama Azijos aruodu. Čia auga 
ryžiai, cukrinės nendrės, bana
nai, arbata ir kt. Dėl palankių 
klimatinių sąlygų dukart ima
mas ryžių derlius. Tas nepapras
tai svarbu, nes ryžiai azijatams 
yra pagrindinis maistas. Iš že
mės turtų randama anglies, ži
balo, sidabro, aukso. Formozą

kamparo, opiumo, arbatos.
Iki 16 a. saloje daugiausia gy-. 

veno malajų, polonezų kilmės 
žmonių. Dabar gyventojų dau
gumą sudaro kinai ir apie 309 
tūkst. japonų. Bet taip pat yra 
išlikusių 150.000 senųjų salos 
gyventojų.

Turint prieš akis šiuos For- 
mozos ypatumus, lengva supras
ti, kodėl kinų komunistai taip 
godžiai j ją žiūri. Jau vieni jos 
gamtos turtai yra labai didelės 
svarbos. Bet dar komunistams 
svarbiau, kad, gavę Formozą, 
jie įsiveržtų į JAV Pacifiko gy
nybos liniją ir gautų bazę toli
mesnei savo ekspansijai Pacifiko 
erdvėj. Bet kol kas ten yra Či- 
ang-Kai-Šekas su savo gerai pa
ruošta armija ir yra pasiryžęs 
visus komunistų bandymus lip
ti į šią salą paversti niekais. Vis 
dėlto dėl jos lauktina ne tik 
smarkios politinės kovos,bet ga
limas dalykas, kad ir kruvinų 
karo veiksmų.
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Įteiktos atskiros aukos:

Jonas Cirgelis -r—'5.00; Vin
cas Jonikas — 5.00; Šv. Jurgio 
Parapija — 1.33.
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Mrs. Helen Kulber — $25.32; 
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Elena Jurgela — 11.51; Infor
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Ar pavyks Sovietams surasti ligi šiol nesurastus senovinio Oriento turtus?
Mongolijos raiteliams pasiro- j taip, susižavėjo gamtos grožiu,1 gyveno jo narsieji sargybiniai ir 
:ius Korėjos fronte, pasauly kad tarė savo bendrams: “Čia jo žmonos. Dar ir šiandien jo iš-

Kodėl komunistai veržiasi 
į Formozą?

Netenka daug aiškinti, kad 
čia ne patriotizmas nulemia. Jei 
taip būtų, tai jie daug daugiau 
turėtų šaukti dėl Sovietų anek
suotų Kinijos sričių. Visi komu
nistų užsimojimai kreipiami į 
savo karinio potencialo stiprini
mą bei užėmimą pozicijų ateity 
numatomai agresijai. Taip yra 
ir šiuo atveju.

Formozą, arba kinų vadina
ma Taiwan, yra viena didesnių
jų vakarinio Pacifiko salų. Ji tu
ri 6 mil. gyv. ir yra 13.429 kv. 
mylių didumo. Salos sostinė 
Taihoku.

607 m. prieš Kristų pirmieji 
į salą atvyko kiniečiai. Greit po 
to pasirodė ir japonai. Bet, ma
tyt, anų laikų valdovams lauki
nė sala atrodė nereikšminga, ir 
jie ją paliko.

Knygoms padėti vieta — 
palangė ■ T

Vilniaus Universiteto studentė 
Z. Budrytė nusiskundžia, kad 
visame Vilniuje negalėjusi nusi
pirkti ar užsakyti spintelės ar 
lentynos knygoms susidėti. Bu
vo nuvykusi į miesto pramonės 
kombinato stalių dirbtuvę, kur 
jai pasakę, kad priimamį tiktai 
stambūs užsakymai, kurie atei
na dažniausiai iš Maskvos; nuvy
kusi į dirbtuves Didžioje g-vėje, 
iš direktoriaus Kaco išgirdo, kad 
nėra žaliavų. Buvo nuvykusi ir 
į “Lignum” bei “Beržo” dirbtu
ves, kur direktorius Šmakov net 
neišklausė jos prašymo. Galų 
gale,kreipėsi į miesto pramonės 
kombinato vyr. inžinierį rusą 
Kriško. Pastarasis pripažino, 
kad tos rūšies prekių po karo 
nėra Vilniaus parduotuvėse ir 
patarė jai knygas laikyti ne ant 
grindų, bet sudėti ant lango, 
kaip jis pats daro ir kaip pri
prasta daryti visoje Sovietų Są
jungoje.

džius Korėjos fronte, 
prisimenama, kad šią pasaulinio 
įtempimo valandą iš Mongolijos 
stepių pasirodę raiteliai yra ne 
kas kita, kaip palikuonys kit. 
kart plačias sritis nusiaubusių 
Džingis Chano kareivių. O su 
tuo kartu prisimenama ir ligi 
šiol neišaiškintų su to pasaulio 
siaubo gyvenimu surištų pa
slapčių. Ypač jo pasakiškų lo
bių dingimas, kuris ligi šiol dau
gelį tebedomina.

Dvidešimts dvejus metus val
dęs, 1227 m. mirė “pasaulio val
dovas” Džingis Chanas. Jo mir
tis atėjo pačiame pasiruošimo į- 
karšty lemiamam mūšiui dėl 
Pietų Kinijos. Jis buvo užkaria
vęs jau 40 valstybių ir kitos 40 
valstybių drebėjo prieš jį. Jo val
džioj buvo kraštai nuo Dunojaus 
iki Geltonosios jūros, nuo Hima
lajų iki amžinu sniegu užklotų 
Sibiro tundrų.

Bebūdamas savo kariuomenės 
stovykloje, Chanas susirgo neži
noma liga. Iš savo ligos patalo 
jis įsakė, jog nė mažiausia žinia 
apie jo būklę neprasiskverbtų 
pro siaurą jo asmeninės sargy
bos ratą, kad nepakirstų drą
sos kariuomenei, kuri ruošėsi su
sitikti su priešu, ir nepakeltų 
nuotaikos priešui. Tuo būdu at
sitiko, kad jis mirė, stovykloje 
skambant juokui ir džiūgavi
mams, o jo palapinės šalutiniam 
kambary toliau grojant orkest
rui.

Buvo įsakyta žygiuoti. Karo 
vado palapinė buvo išardyta pas
kiausiai. Jo tūkstanties vyrų as
meninė gvardija tankiom gre
tom išsirikiavo apie Džingis 
Chano karstą, kurs buvo padė
tas ant dviračio vežimo ir labai 
apdangstytas. Nepageidaujamie
ji asmenys neprivalėjo matyti, 
kad mongolų kariuomenė gabe
no savo mirusį karalių.

Mirusiojo kūnas turėjo būti 
pargabentas į Mongoliją, 
kur jis užaugo ir į pasaulio val
dovus prasimušė. Kariuomenei 
tik peržengus sieną, Mongolija 
sužinojo, kad Chanas miręs. 
Procesijos jau laukė jo žmonos, 
kurioms buvo pranešta per spe
cialius pasiuntinius. Po raudų ir 
kitų apeigų, buvo einama prie 
pačių valdovo laidotuvių.

Iki šio taško visi istorijos šal
tiniai sutinka; Bet toliau žinios 
yra labai miglotos. Neturime 
jokių rašytinių žinių apie Cha
no laidotuves.

Yra tačiau išlikę du labai po
puliarūs padavimai. Vienas 
moksliškai remiasi pasakojimu 
iš Chano jaunystės laikų. Pagal 
tą pasakojimą, vieną' kartą be
medžiojant Delugun - Boldog 
kalnuose, rūpesčių išvargintas 
Džingis Chanas užmigo ant Bur- 
hąn - Kaldum kalno po medžiu. 
Pabudęs pačiame saulėleidy, jis

ten,

aš po mirties noriu būti palaido
tas. Pasižymėkite!” Jo ištiki
mieji pasižymėję vietą ir pagal 
jo valią palaidoję mirusį Chaną 
kalno viršūnėje. Jis buvęs įdė
tas į akmens karstą ir į kapą 
jam sudėję jo ginklus — ietį ir 
lanką su strėlėm. Tada buvę 
užleista 10,000 arklių kaimenė 
ir leista jai kelias valandas toje 
vietoje trypti, kad nebeliktų ka
po žymės. Pagaliau tūkstantis 
ištikimųjų asmens sargybinių 
apsodinę vietą medžiais ir krū
mais taip, kad greitu laiku ka
po vietoje žaliavęs tankus miš
kas.

Visoj šioj istorijoj nieko ne
kalbama apie pakastą lobį.' Kai 
kurių mokslininkų nuomone, 
mongolai laidojo savo mirusiuo
sius be pompos ir, jeigu jie Di
džiojo Chano lobius kur paslė
pė, tai tik ne kalno viršūnėje.

Vieno šie mokslininkai negali 
užginčyti, būtent, kad mongo
lų lobiai iki šios dienos dar ne
buvo atrasti. Tai turėtų būti 
ddžiausias turtas, kokį kada 
žmonių rankos sunešė. Auksas, 
sidabras ir papuošalai iš 40 ka
ralysčių ir neįsivaizduojamos 
brangenybės dar prieš nukaria
vimą žlugusių Azijos kultūrų 
guli kur nors Azijos vidury, ar 
tai pakasti Chano kape, ar ats
kirai nuo mirusio valdovo.

Dėl šito nėra jokios abejonės, 
nes žinoma, kad šių kraštų tur
tai iš priešmongoliškų laikų yra 
žuvę ir niekad nebuvo atrasti.

Antrosios tezės šalininkai 
šiuos spėliojimu paneigia. Jie 
tvirtina, kad valdovas, kuris, 
kaip retas kuris kitas, su pa
grindu vadinosi “Pasaulio Val
dovu”, turėjo būti palaidotas iš
kilmingai. Jis esąs palaidotas 
mauzoliejuje, prieš kurį nu
blanksta visi Egipto faraonų ka
pai, o drauge su juo palaidoti ir 
visi Oriento turtai. Aplink kapą 
išaugęs didelis miestas, kuriame

tikimųjų palikuonys saugoją ka
raliaus kapą. Jei būtų rūpestin
gai ieškoma, šį miestą būtų ga
lima rasti kur nors Gobi dyku
mos vidury, už smėlio kalvų ir 
kabančių uolų.

Ši teorija nėra visai iš oro 
pagauta, kaip iš pirmo žvilgsnio 
atrodo. Tibete ir Šiaurinėj Ki
nijoj galima išgirsti daug pasa
kojimų apie “užgintą miestą” 
Deneen slėnyje, anksčiau vadin
tame Delugun - Boldok slėniu. 
Ir vėl čia prisimenama, kad 
mongolų turtai iki šiol nebuvo 
atrasti. O kur gi kitur galėtų jie 
būti pakasti,‘ jei ne šalia vyro, 
kuris juos surinko, klausia tos 
tezės šalininkai.

Iki šiol tačiau visos pastangos 
mongolų lobius atrasti, nuėjo 
niekais. Niekam nepavyko pilnai 
savo tezės pagrįsti ir nurodyti 
mauzoliejaus vietą. Buvo su
ruošta daug, ekspedicijų Gobi 
dykumai tirti, tačiau jos grįžo 
be pasekmių” Net geriausiom 
priemonėm aprūpintos rusų eks
pedicijos nieko nelaimėjo. Di
džiojo Chano kapas nebuvo at
rastas.

Dabar, Mongolijai patekus į 
Sovietų rankas, yra kalbama, 
kad tų lobių klausimu esąs ne
mažai susidomėjęs Kremlius. 
Jam labai pravestų tie lobiai, 
iš naujo bandant įvykdyti Džin- 
gis Chano nespėtą įvykdyti sva
jonę — užvaldyti visą pasaulį. 
Sakoma, kad jie tyliai, bet at
kakliai jų ieško. Bet ar pavyks 
jiems surasti ligi šiol dar nesu
rastus pasakiškus turtus, kurių 
jau taip daugelis ieškojo, paro- 
rys

Emilija Končienė — $33.95; 
Aldona Stašinskienė — 31.34; 
Irena Laurinavičienė
Marija Valušienė — 21.50; A-
delė Končiutė — 20.64; Gražina 
Daunienė — 12.66; Janina Si
mutienė — 9.77; J. Vastunas — 
9.00; Janina Brazinskienė — 
7.30; Marija Varnienė — 5.07; 
Algirdas Budrys — 4.50; Janina 
Staškevičiutė — 3.86; Algirdas 
Kepalas — 3.69; Justinas Petke
vičius — 3.29; Vanda Zelenkevi- 
čienė — 3.10; Antanina Michu- 
raitė — 3.04; Algirdas Bražins
kas — 0.33.

įteikta atskira auka — Vale
rija Grigaitytė — 1.50.

Lietuvos Generalinio Konsula
to poste viso surinkta $196.29.

Postui vadovavo A. Simutis ir 
V. Stašinskas

Si x X X x X X X 
į X X
X 
X 
X 
X T X

E. POVILANSKŲ

tik ateitis.

NORI GAUT IŠ STALINO 
1.000.000 RUBLIŲ •

Išgirdęs, kad “Sovietskaja 
Armija” paskelbė, jog pranešu
siam tikras žinias apie Sovietų 
karininko Jokūbo Džiugašvili li
kimą bus išmokėta 1.000.000 
rb., buvęs vokiečių karo nelais
vėje belgas A. Prevost atvyko į 
Briuselio Sovietų ambasadą ir 
pareiškė už nurodytą atlyginimą 
pasiryžęs tas žinias suteikti. Jis 
žinąs, kur vyriausias Stalino sū
nus esąs palaidotas. Jokūbas 
Džiugašvilli buvęs laikomas be
laisvių karininkų stovykloje Ba
varijoj netoli Hammelsbergo ir 
ten vėliau miręs. Prevost sakosi 
taip pat toje stovykloje buvęs ir 
žinąs, kur Stalino sūnus buvo 
palaidotas.

Lietuvių Tautininkų Klubo 
Brooklyne Postas:

J. Galminas — $29.13; Euge
nija Liaugaudienė — 20.00; Ole 
Kirvelis — 17.69; Ant. Jurgėla
— 16.60; Vitas Katinas — 15.- 
40; P. Mackevičius — 10.55; Si
mas Kontrimas — 10.20; Vincas 
Stasiūnas — 10.11; Aldona Sta
siūnas — 9.94; Kazys Krulikas
— 9.70; Jurgis Gimbutas —8.- 
78; Andrius Armonavičius —8.- 
36; Jadvyga Kontrimienė — 7.- 
56; Elena Mickeliunas — 7.17; 
Vanda Burnickytė — 7.00; Ka
zys Pačesa — 6.68; Stasė Kfu- 
šinskas — 6.37; Petras Barta- 
šiunas — 5.50; Vyt. Alksninis ir 
Alina Pajaujis — 5.30; Pr. Nar
vydas — 5.25; Jonas Jankus — 
5.00; Ž. Mickeliunas — 5.00; 
Stasys Gudas — 4.02; Stasys 
Baltauskas — 4.00; J. Butkus— 
3.80', Balys J. Sidzikauskas — 
3.71; Ant. Pupius — 2.51; Juo
zas Pupius — 2.28; P. Ališaus
kas — 2.17; Jonas Pranokus— 
2.14; Jurgis Gudelis— 2.09; Vyt. 
Augustinas — 2.08; Ramutė 
Senkus — 1.80; Joana Kirvelis
— 1.53; D. Klinga — 1.43; Juo
zas Bandziukas — 1-34; Jonas 
Jakulevičius—1.15; Jonas Sprin- 
ga — 1.12; Antanas Duoba — 
1.06; Danutė Krušinskas —1.- 
04; K. Lakačauskas — 0.02.

Įteikta atskira auka — Vyt. 
Žukauskas — $10.00.

Lietuvių Tautininkų Klubo 
posto vedėju buvo D. Klinga.

Poste surinkta aukų $276.58.

NEDIPLOMATIŠKAS 
ŠUNELIS i

Buhareste anglų ambasados 
nariui W. H. Birch išėjus pasi
vaikščioti, jo šuo savo papročiu 
sustojo prie telegrafo stulpo. 
Tad sustojo ir jo šeimininkas. O 
tai atsitiko kaip tik ties rumu
nų komunistų partijos namais, 
kur tuo metu būta posėdžio. Tad 
tuojau prie Bircho ir jo šunelio 
priėjo civiliškai apsirengęs ru
munas ir abu suareštavo. Į ang
lo protestus, kad jis ambasados 
narys, niekas nekreipė dėmesio. 
Paleido tik po poros valandų, 
kai anglų pasiuntinys dėl tokio 
elgesio pareiškė protestą.

Mūsų vyrams ir tokios 
‘pareigos tenka

“Daily News” įdėjo paveikslą 
iš Korėjos, kur matome, kaip 
Cpl. Leo Norkus iš Bridgeport, 
Conn, šypsosi, bežiūrėdamas į 
vienos korėjietės naujagimį. Ir 
ne be pagrindo — jam teko šiai 
į Kojedo salą evakuotai korėjie
tei sutrikti gimdymo pagaibą.

J. P. Machulio Woodhaven
Postas:

J. P. Machulis — $30.12; Mrs. 
D. Genaitis — 28.60; Mrs. P. 
Shimkus — 19.76; Miss M. Ska
rulis — 6.14; Miss Gloria Ma
chulis — 2.08; Petras Gaurys 
— 1.14.

J. P. Machulio poste surinkta 
$87.84.

J. B. Shalins Woodhaven 
Postas:

Lina Jezavitas — $30.73; 
George Kulis — 26.56; Binčas— 
21.16; Amilia Stira — 17.70; V. 
Pūkas — 13.69; J. B. Shalins— 
7.95; Jonas Klimavičius— 7.50; 
Vytautas Račkauskas — 6.94; 
Anna Kanauka — 6.79; Kostas 
Grudzinskas — 5.64; Ella Ska
rulis — 5.15; Danutė Klimavi
čius — 2.60; Alex Skarulis — 
1.45.

Postui vadovavo pats J. B. 
Shalins ir jam padėjo dežuruoti 
Vincas Pūkas. Poste viso surink
ta aukų $148.86.

(Bus daugiau)

ZUPP’S BAR 
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Jos. Zeidat, Jr. •— Savininkas
411 GRAND STREET b BROOKLYN, N. Y. 

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Telefonas: EV 7-7411 
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta 

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

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

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

Todėl

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

“AMERIKOS”
•fa šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 

Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

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

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “AmerikaT 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11. N. Y.
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Philadelphijos, Pa., naujienos PA D E K A

Philadelphia, Pa. — Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas 
rengiamas vasario 18 dieną Lie
tuvių Muzikalinėj salėj. Minėji
mo programa sudaryta labai į- 
vairi ir graži. Laukiama labai 
daug dalyvių. Meninės progra
mos pasisekimu rūpinasi Vytas 
Volertas. Minėjimo išvakarėse 
rengiama radijo programa pil
ną valandą. Radijo volandą or
ganizuoja p. Gaigalas.

— Kun. kleb. Ig. Valančiūno 
vardinių pobūvis - bankietas bus 
vasario 4 d. 5 vai. p.p. parapijos 
salėj, 331 Earp St. šv. Kazimie
ro parapijos veteranai rengia 
šaunią vakarienę, įdomią sveiki
nimų programą. Vakarienės bi
lietus galima įsigyti pas vetera
nus ir klebonijoj.

— Mr. & Mrs. Juozas Kava
liauskas, 1601 S. 2nd St., sausio 
28 dieną mini savo vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktį. Jų si
dabrinės vestuvės bus paminėtos 
vaišėmis savo namuose sausio 28 
dieną. Kavaliauskai yra visoj 
Philadelphijoj žinomi lietuviai 
visuomenininkai. Daug sveikini
mų ir linkėjimų tolimesniam jų 
gyvenimui.

— Edmundas Kaniušis, 4800 
N. Broad St., susituokė su Elz
bieta Pearson. Jų sutuoktuvės į- 
vyko sausio 14 dieną Šv. Andrie
jau parapijos bažnyčioj. Jauna
sis Kaniušis yra lietuvių veikė
jų Kaniušių šeimos sūnus. Svei
kinimai ir linkėjimai naujai šei
mai.

— E. Braumanas sausio 18 
dieną buvo nesunkiai sužeistas 
automobilio. Jis yra neseniai čia 
atvykęs iš Vokietijos su savo 
motina. Berniukas gydomas ir 
prižiūrimas draudimo įstaigos, 
kurios automobilio jis buvo su
žeistas.

— Philadelphijos tremtiniai 
kviečia savo visuotinį susirinki
mą sausio 28 dieną šv. Kazimie
ro parapijos salėj. Bus padaryta 
labai svarbių pranešimų ir pa
aiškinta, kaip galima gauti val
dinius darbus nemokant anglų 
kalbos ir t.t. Svarbu, kad visi 
dalyvautų ir pasinaudotų val
džios kvietimu dirbti valdžiai. Y- 
pač reikalingi inžinieriai ir ma
šinistai bei visokį mechanikai.

— Lietuvių Klubas, 928 E. 
Moyamensing Avė., sausio 14 
dieną turėjo savo metinį susirin
kimą, kuriame priėmė apyskai
tą ir rinko kai kurious valdybos 
narius. Pirmininku išrinktas bu
vęs pirmininkas J. Sutkaitiis, 
sekret. A. Noreika, fin. sekr. A. 
Rinkus, kasininku A. Rupšis. Bet 
po rinkimų paaiškėjo, kad du 
sekretoriai atsisako, todėl pa
skelbtas kitas susirinkimas 
jiems išrinkti. Klube įtaisytas 
.naujas baras.

Elizabeth, N. J.
Gražiai darbuojasi šv. Pranciš

kaus seserys
pradžios mokykloje la-Mūsų 

bai gražiai darbuojasi šv. Pran
ciškaus seselės. Kalėdoms jų rū
pesčiu buvo suruošta graži eg
lutė. Programoj buvo lietuviškos 
dainelės, pačios vyresniosios se
selės Kristinos išmokinti tauti
niai šokiai ir vaidinimėlis. Vis 
kas buvo atlikta lietuvių kalba. 
Prie šio parengimo daug prisi
dėjo visos seselės, vadovauja
mos sės. Kristinos.

Sesuo Kristina apie 1938 m. 
yra buvusi Lietuvoje, todėl ge
rai pažįsta nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą bei giliai su
pranta dabar mūsų tėvynę išti
kusią nelaimę, tad su gilia tė
vynės meile darbuojasi Lietuvos 
ir lietuvių tautos labui. Jos dė
ka mokyklos patalpomis gali 
pasinaudoti ir šeštadieninė lie
tuvių mokykla, kur vaikučiai 
gali pasimokinti daugiau lietuvių 
kalbos. Savaitės būvy ir pačioj 
pradžioj mokykloj būna lietuvių 
kalbos pamoka.

Už jų darbą vietos lietuviai se
selėms labai dėkingi.

< Lietuvis.

Linden, N. J.
Choras dirba

Bridgeport, Conn
Minėsim Vasario 16

Vasario 16 minėjimas su mu
zikine programa įvyks vasario 
17 d. 7 vai. vakar, parapijos 
salėje. Kalbės miesto majoras 
Jasper McLevy, “Vienybės” re- 
rekt. J. Tysliava ir parapijos ku
nigai. Pramatoma gauti progra
mai išpildyti artistę dainininkę. 
Taip pat dalyvaus parapijos 
choras su savo solistais ir jau
nos lietuvaitės pasakys eilėraš
čių. Iškilmės prasidės vasario 16 
d. rytą iškilmingomis pamaldo
mis Šv. Jurgio parap. bažnyčio
je, o po pietų 4 vai. bus progra
ma per vietinį miesto radiją.

Choras rengia koncertą
Bridgeportiečiai laukia balan

džio 15 d. įvyksiančio šaunaus 
parapijos choro metinio koncer
to, kuriame dalyvaus ir operos 
solist. St. Liepas. Pageidauja
ma, jog tą dieną nebūtų daro
ma kitų parengimų, kad visi 
galėtų dalyvauti šiame koncer
te.

STAMFORD, CONN.

Koncertavo “Aitvarai”

L.S.K. I PASKUTINES RUNG
TYNES A KLASĖJE

Šaltas ir vėjuotas oras, atbai- 
dęs didelį šilumą mėgstančių 
žiūrovų būrį nuo atvykimo pasi
žiūrėti šios paskutinės L.S.K. I 
kovos A klasėje, nesulaikė lietu
vių vienuolikės nuo tradicinių 
laimjimų serijos. Lietuvių prie
šininku šį kartą buvo Forest 
Hills S. C. Buvo pranašaujama 
triuškinanti lietuvių pergalė, bet 
rungtynės baigėsi labai švelniu 
rezultatu — 4:0. Kas čia buvo 
kaltas, gal būtų ir sunku spręs
ti, bet viena, kas buvo aišku, kad 
mūsų vyrams reikėtų vieną kar
tą visam laikui mesti tą žalingą 
įprotį, būtent norėti įsivesti ka
muolį į priešininko vartus. De
šimtys palankių progų šauti į 
vartus buvo neišnaudota ir ve- 
džiojamasi priešininko vartinin
ko aikštelėje, kol galų gale prie
šininkas kamuolį atimdavo. At
rodo 10-16 metrų atstumas tu
rėtų būti pakankamai geras L. 
S. K. puolimui šauti (ir pataiky
ti!) į vartus.

Nuo rungtynių pradžios iki 
pabaigos L.S.K. turi inicijatyvą 
savo rankose ir žaidimas vyksta 
priešininko aikštės pusėje beveik 
visas 90 minučių. 4-oj minutėj 
Gražys, prasiskynęs sau kelią 
tarp tirštai priešininko ginamų 
vartų, iš beveik sėdimos padė
ties (ir apie 3 m. atstumo) 
šauna pirmąjį įvartį — 1:0. Jo
kūbaitis, supratęs, kad veržtis 
per priešininkų žaidikų sieną 
prie vartų yra nelengva dalykas, 
rado geresnę išeitį pasiekti taš
ką — 8 min. jis pasiekia ameri
kiečių baudos aikštės ribas ir 
žaibišku smūgiu pasiunčia ka
muolį į priešininko vartų deši
nįjį kampą. Žiūrovai džiaugsmin
gai sušunką ‘sėdi”, o oficialiai 
tariant tai reiškia 2:0, o p. Mo
tuzas, pasistatęs šavo filmų apa-

Muzikui Cižauskui vadovau
jant, Lindeno lietuvių choras la
bai gražiai reiškiasi kolonijos 
kultūrinio gyvenimo srityje, šių 
metų sausio 13-tą dieną, perrin
kęs naują valdybą, pradeda nau
jus kultūrinio darbo metus. Pe
reitų metų darbo rezultatai gra
žūs: choras muziko Cižausko 
pasišventimu ir choristų pastan
gomis pasiekė tikrai gražaus 
meninio lygio. Žymesnieji choro 
pasirodymai pereitais met. bu
vo: koncertas per radijo, daly
vavimas New Jersey “Lietuvių 
dienos” programoje ir koncer
tas - vakaras. Be šių pasirody
mų choras su dainomis dalyvavo 
beveik visuose kultūriniuose ko
lonijos parengimuose. Ir šiais 
metais choro uždaviniai nemaži. 
Dabar organizuoja dramos sek
ciją rimto veikalo pastatymui. 
Pačioj artimiausioje ateityje 
choras dalyvaus kolonijos ruo
šiamam Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime ir išpildys me
ninę -programos dalį, šiuo metu 
vyksta repeticijos ir ruošiasi ra
dio koncertui. Iki šiol choro ei
lėse‘dar vis pasigendama Ame
rikoje gimusio lietuviškojo jau
nimo. Choras maloniai kviečia 
juos papildyti choro eiles.

J. Prapuolenis

Waterbury, Conn.

L.A.K. II SUNKUS LAIMĖ
JIMAS

Pereitą šeštadienį, 
L.A.K. II žaidė antrąsias 
antrojo rato pirmenybių rungty
nes prieš Ainslie Presb. ir vos 
vos jas laimėjo 39:38 (21:24). 
Pirmosios minutės jau parodė 
būsimą sunkią kovą ir pirma 
ketvirtis baigėsi 10:13 lietuvių 
nenaudai. Tik paskutiniame ket
virtyje L.A.K. II pasekmę išly
gina ir persveria 38:34 (l/2 mi
nutės prieš rungtynių pabaigą), 
bet nemokėjimas* išlaikyti ka
muolio paskutinėse žaidimo se- 
kundėse davė progos priešinin
kui rezultatą sušvelninti iki 39:- 
38. Daukša ir A. Ošlapas žy
miai pasitaisė baudų mėtyme, a- 
bu iš gautų 4 mesti laisvu meti
mu įmetė po 3. L.A.K. II taškus 
pelnė: Daukša — 15, A. Ošlapas 
— 11, Ruzgas — 7, Bilėnas, Kli- 
gys II ir Landsbergis po 2, Gri- 
cevičius — 0. Sp. V.

1.20,

Lietuvių Sporto Klubo futboli
ninkai pradeda pavasario futbo

lo kovų sezoną
Labai plati ir įvairi rungtynių 

programa laukia futbolo mėgė
jus netolimoje ateityje, nes L. 
S. K. pradeda rungtynes taurės 
turnyruose ir 4 stipriausių fut
bolo vienetų turnyrą salėje.

Vasario mėn. 4 d. DAFB Ly
gos ir A klasės — “Deutsch” 
taurės futbolo turnyro pradžia. 
Į šios taurės turnyrą užregis
truota L.S.K. I, kaip lygos at
stovas ir tai bus pirmasis lie
tuvių pasirodymas lygos klasė
je. Tą dieną rungtynės įvyksta 
Arctic Ovai (L.S.K. stadione).

Vasario mėn. 9 d. futbolo tur
nyras salėje, šiame turnyre da
lyvaus L.S.K. I, German Hun
garians, D.S.C. Brooklyn, ir 
Pfaelzer S. C. Kiekvienas vie

ratą už aikštės ribų, įamžina šį netas bus sudaryta iš 7. žaidikų. 
ic: ______ •__>_ usmūgį filmoje. 15 minutėj Kala- 

šinskas, apvedęs gerą būrį prie
šininko žaidikų, šauna į virpstą, 
bet Gražys sugrąžina kamuolį į 
vartus, o teisėjas užsirašo į sa
vo knygutę 3:0 lietuviams. Taip 
ir baigiamas pirmasis kėlinys.

.Antrame kėlinyje vaizdas tas 
pats. Nors.lietuviai žaidžia, ir pa- 
vėjuj, bet nuolatinis vedžiojima- 
sis prie vartų įgalina juos tik 
65 min. pasiekti įvarčio ir tai 
atlieka vėl Gražys. Tokiu būdu 
baigiamos rungtynės 4:0. Šia 
proga reikėtų priminti, kad L. 
S.K. II, š. m. sausio mėn. 14 d. 
nugalėjo tą patį priešininką re
zultatu 5:1, taigi nė kiek neblo
gesne pasekme, kaip jų vyres
nieji kolegos.

Ateinantį sekmadienį L. S. K. 
jokių rungtynių neturi. Jei kas 
norėtų pamatyti Kalašinską ir 
Gražį žaidžiant Metropolitan 
Oveal prieš German Hunga
rians, Brockhattan S. C. sudė
tyje, teatsilanko į šias rungty
nes 2:30 vai. p.p. Sp. V.

šįs turnyras įvyks 104 Field 
Artilery Armory, Jąiąaięą (va
žiuoti Jamaica elev. line iki pas
kutinės stoties). Rungtynių pra
džia 20,15 vai. Bus žaidžiama 
vieno minuso sistema. Rungty
nių kėlinys 30 min. Tą dieną 
įvyks dvejos rungtynes.

Vasario mėn. 25 d. prasidės 
New York State Cup pirmasis 
ratas, šiame turnyre dalyvaus 
L.S.K. I. Tą pačią dieną L.S.K. 
H (B) pradeda pirmąjį ratą 
DR. MANNING Cup turnyre.

Sp. V.

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondo New Yorko aps
krities organizuotoji rinkliava, 
prasidėjusi spalių 27 ir pasibai
gusi lapkričio 11 d., sukėlė $9,- 
708.77. Tai didelis įnašas pa
remti Europoje dar tūkstančius 
mūsų tautiečių, reikalingų sku
bios ir nuolatinės materialinės 
paramos.

Dar prieš Kalėdų šventes dau
gelį jų pasiekė BALFo didelės 
maisto siuntos. Amerikos lietu
vių dovanos nuskaidrino ne 
vieno niūrią nuotaiką, susida
rančią paprastai per metines 
šventes, prisiminus vargingą pa
dėtį ir po visą pasaulį likimo iš
blaškytus artimuosius.

Tačiau BALFo materialinės 
paramos mūsų tautiečiai yra rei
kalingi ne tik metinių švenčių 
proga, bet ji reikalinga kasdien, 
ji turi būti nuolatinė. Didžiojo 
New Yorko srityje įvykusios 
rinkliavos metu surinktieji pini
gai padės tą paramą tęsti.

Suprasdami sunkią saviškių 
padėtį Europoje, rinkėjų eilėse 
dalyvavo 748 rinkėjai ir rinkė
jos, tiek senieji Amerikos lietu* 
viai, tiek naujai atvykusieji. 
Jiems visiems priklauso nuošir
džiausia padėka.

Rinkliavos Komitetas, kuriam 
teko artimai bendradarbiauti su 
įvairių sričių žmonėmis, čia y- 
patingą savo padėką nori pa
reikšti visiems Brooklyno ir 
New Yorko bei New Jersey lie
tuviams klebonams ir jų pagal
bininkams kunigams ir pasaulie
čiams. Spauda ir radijas gyvai 
suprato rinkliavos reikalą ir 
svarbą. “Amerika”, “Vienybė” 
ir kiti laikraščiai, J. Ginkaus ir 
J. Stuko radijai lygiai, kaip ir 
parapijos ir įvairos organizacijos 
ir draugijos, padėjo Rinkliavos 
Komitetui suburti tą gausią 
rinkėjų šeimą.

Dėkojama visoms lietuviš
koms organizacijoms, jų vado
vybėms ir nariams, rinkliavos 
reikalą rėmusiems ir net pa
tiems rinkėjais dalyvavusiems. 
Taip pat Rinkliavos Komitetas 
dėkoja duosniems aukotojams, 
kurie ta’ proga atsiuntė savo au
kas.

Rinkliavos Komitetas savo 
darbą atliko, patyręs nuoširdžią 
lietuvišką talką.

Didžiojo New Yorko
Rinkliavos Komitetas.

PADĖKA

Tel. Market 2-5172

Matthew A.-Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Lietuvos Atsiminimi;
RADIJO VALANDŲ

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

Tel. WAverly 6-3325

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

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar 
i Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
i biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
f ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 

kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 

' ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, 
i Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
I naudojant st patarnavimų visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)
I 111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. T.

Telefonas: EV 4-3049

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

i Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen ’-8888 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

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

Matthew P. Balias'
(Armakauskas) » 4 ...... <’ « X (Bieliauskas) i

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
. Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Praėjusį sekmadienį koncerta
vo Stamforde iš Brooklyno at
vykęs “Aitvarų" kvartetas. Nors 
čia lietuvių kolonija nedidelė, 
bet publikos buvo apščiai ir 
kvartetas turėjo didelį pasiseki
mą. Ir senieji ir naujai atvyku
sieji lietuviai susikaupę klausėsi 
jo dainų.

Koncertui pasibaigus, Stam- 
fordo lietuvių bendruomenės at
stovas pareiškė “Aitvarams” 
padėką už atsilankymą, įteik
damas puikų gėlių krepšį, ir pa
linkėjo pasisekimo tolimesniam 
darbe. Taip pat vietos lietuviai 
svečiams surengė nuoširdžias 
vaišes. Žiūrovas

Ruošia genocido Lietuvoje 
parodą

Lietuvių Tautinės Martirolo
gijos Skyriaus vedėjas Jonas Ri- 
mašauskas yra surinkęs daug 
vaizdžios medžiagos genocidui 
Lietuvoje pavaizduoti. Waterbu- 
rio ALTo Skyrius, naudodamasis 
Jono Rimašausko paslaugumu, 
jo surinktąją medžiagą parodys 
plačiajai Waterburio visuome
nei. Tam tikslui ruošia vasario 
mėnesį Genocido Lietuvoje paro
dą. Parodą globos miesto bur
mistras p. Snyder. Paroda apims 
6 skyrius, kurie parodys Lietu
vos nepriklausomą gyvenimą, 
pirmąją bolševikų okupaciją, na
cių okupaciją, antrąją bolševikų 
okupaciją, Lietuvos diplomatinę 
kovą ir kruviną bolševizmo ran
ką Vakaruose,

REPEČKA PIRMAUJA
Po 3-jo rato New Yorko šach

matų pirmenybių padėtis žy
miai pasikeitė, nes visi dalyviai 
surinko daugiau ar mažiau taš
kų. Tvirtai pirmauja J. Repečka 
su 11 t. (iš 11 r.), po jo seka 
Paškevičius — 6 (6), Merkevi
čius — 6 (7), Staknys — 5 (5), 
Kondrotas — 4>/2 (8), Trojanas 
— 4 (7), Šukys — 3 (5), Galuti
nas — 3 (8), Augustinas —2!Z> 
(8) ir kiti su mažiau taškų.

Ketvirtojo rato rungtynės į- 
vyks Lietuvių Atletų Klubo pa
talpose š. m. sausio men. 28 d., 
sekmadienį. A.

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110 .

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) ■ 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vęrnon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Reiškiame gilią padėką vi
siems, parodžiusiems mums di
delio nuoširdumo mūsų sutuok
tuvių proga. Ypatinga mūsų pa
dėka priklauso mus sutuokusiam 
šv. Jurgio parap. klebonui kun. 
A. Petrauskui, pasakiusiam gra
žų jamokslą kun. V. Masiuliui ir 
varg. Brundzai bei chorui už 
giedojimą sutuoktuvių metu. 
Taip pat už dovanas, sveikini
mus ir atsilankymą į mūsų su
tuoktuves širdingai dėkojame 
Mr. ir Mrs. Teleiša, Mr. ir Mrs. 
Grand, Dr. ir p. Grušniams, Ro
berto ir Jono Žukų šeitnoms, Mr. 
ir Mrs. Cilciams, Vyt. Žukui, 
Kiaunėms, Jakams, Bagdonams, 
Br. Kulytei ir D. Alenksahdravi- 
čiūtei bei už sveikinimus Bu
kauskams ir Mr. ir Mrs. Virby- 
loms.

Liudvika ir Romualdas 
Šidlauskai

'ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

PADĖKA

TĖVAS ALFONSAS BERNATONIS »
Vyriausias Lietuvių Tremtinių Vokietijoj ir Austrijoj 

Sielovados Tvarkytojas,
negalėdamas visiems jį Švenčių proga sveikinusiems 

asmeniškai atsakyti,

jį prisiminusiems, prašo Visagalio Dievo palaimos lietuviams 
Amerikoje ir tikisi, kad jie ir toliau neužmrš savo Europoj 
vargstančių tautiečių.

Vokietija, 1951 m. sausio mėn. 16į 
Dieburg, Kapuzinerkloster.
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Savo pirmojo koncerto sausio 
14 d. proga “Aitvarų” kvartetas 
susilaukė iš įvairių įstaigų bei 
asmenų daug nuoširdžios para
mos, už kurią jiems visiems 
reiškiame gilią padėką. Mes nuo
širdžiai dėkojame už suteiktą 
mums paramą “Amerikos” ir 
“Vienybės” savaitraščiams, Juo
zui Ginkui su šeima ir jo veda
mai liet, radijo valandai, žurnal. 
S. Narkeliūnaitei, S. Kontrimui, 
A. Jezavitui ir jo orkestrui; 
“Gabijai” ir jos šeimininkui J. 
Sodaičiui, P. Narvyrui, D. Klin- 
gai, Jurgėlai, Paprockui ir Vil- 
galiui, o taip pat dram, aktor. 
V. Žukauskui su žmona, malo
niai globojusiam mūsų svečius iš’ 
Bostono dram, aktor. H. Ka
činską ir rašyt. A. Gustaitį. •».

“Aitvarų” kvartetas

iTel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
i (Šalinskas)
> Laisniuotas Graborius
l Suteikiam Garbingas
• Laidotuves

; -r $150 -
< KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
> NEMOKAMAI
t 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.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
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AMERIKA Sausio 26, 1951

VIETOS ŽINIOS
Trumpai iš visur

Apreiškimo Parapija
PARAPIJOS BŪKLĖ 1951 

METAIS
Praėjusi sekmadienį, sausio 

21 d., Apreiškimo pąrap. klebo
nas kun. N. Pakalnis padarė 
pranešimą apie parapijos me
džiaginę ir moralinę būklę 1950 
m. Darydamas finansinį praneši
mą, kun. klebonas pažymėjo, 
kad praėjusiais metais parapijie
čiai gausiai rėmė savo aukomis 
parapijos reikalus ir visus tuos 
tikslus, kuriems per parapiją 
buvo renkamos aukos. Per pra
ėjusius metus Apreiškimo pa- 
rap. parapijiečiai sudėjo visiems 
tiems reikalams $50,051.22, Iš
leista per metus $52,362.85. 
Skaitant su likusia iš 1949 m. 
suma, 1951 m. sausio 1 d. yra 
likę pinigais ir vertybiniais 
popieriai $29,220.91.

Moralinis parapijos stovis, 
kaip kleb. kun. Pakalnis pažy
mėjo, yra puikus. Tiek senieji 
parapijiečiai, tiek iš naujai at
vykusių tarpo pasižymi tvirtu ir 
sąmoningu katalikiškumu, kas 
leidžia tikėtis, jog ir ateity Ap
reiškimo parapija bus tikra ka
talikybės, lietuvybės bei tautinės 
kultūros tvirtovė. -

APTARĖ ŠIŲ METŲ VEIKLĄ
Gausiai dalyvaujant kuopos 

narėms, įvyko Moterų Sąjungos 
29 kuopos metinis susirinkimas, 
kuriame buvo aptarta šių metų 
veikla. Kuopai buvo pranešta, 
kad serga narės M. Vainienė, M. 
Jankevičienė, R. Diržienė ir A. 
Senkus. 1951 m. į valdybą iš
rinkta pirm. V. Gaigalienė, vice- 
pirm. J. Moskevičienė, protokolo 
rast. J. Razmantienė, finansų 
sekr. J. Terebeizienė ir iždin. G. 
Katilienė. I. R.

ŠV, JURGIO DRAUGYSTĖS
BALIUS

Vasario 3 d. Šv. Jurgio Drau
gystė ruošia savo metinį balių, 
kuris įvyks Grand Paradise sa
lėje, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Gros A. Pavidis orkestras 
lietuviškus ir amerikietiškus šo
kius. Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Įėjimas 75 cent.

APAŠTALYSTĖS MALDOS 
DRAUGIJOS SUSIRIN

KIMAS
Vasario 2 d. po vakarinių pa

maldų parapijos salėje šaukia
mas Apaštalystės Maldos Drau
gijos susirinkimas. Nariai ir no
rį į draugiją įstoti kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

Liet. Kat. Federacijos 
susirinkimas

Liet. Kat. Federacijos New 
Yorko apskr. svarbus susirinki
mas šaukiamas sausio 26 d., 
penktadienį, 8 vai. vakaro, Ap
reiškimo parap. salėje, Brookly
ne.

Visi katalikiškųjų draugijų 
atstovai, jų valdybos ir katalikų 
visuomenės veikėjai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

Valdyba

SIUVĖJŲ NEPR. KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Siuvėjų Neprigulmin- 
go Klubo metinis susirinkimas 
įvyks sausio 26 d. 7:30 vai. va
kare Liet. Amerikos Piliečių 
Klubo name 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Einant į su
sirinkimą reikia pasiimti nario 
knygutę, nes be jos nebus įlei
džiama į salę.

Sekr. J. Bikulčius.

ATITAISYMAS
“Ainerikos” š. m. Nr. 3 kores

pondencijoj apie Maspetho Alto
riaus Draugijos susirinkimą įsi
brovė klaida — pirmininke 
rinkta ne M. Markevičienė, 
M. Norkevičienė.

iš- 
bet

Angelų Karalienes 
Parapija

— Pereitą sekmadienį bažny
čioje buvo išduota metinė para
pijos pajamų - išlaidų apyskaita. 
Per 1950-sius metus gauta 39.- 
082 doleriai ir 55 centai, o išleis
ta 23.905 doleriai ir 36 centai. 
Taigi 1951 metais sausio mėn. 1 
d. parapijos kasoje buvo 15.177 
doleriai ir 19 centų.

Išduodant metinę apyskaitą, 
per klaidą aukotojų sąraše ne
atspausdinta parapijos tretinin
kų 100 dolerių auka.

Per 1950-sius metus mirė 41 
parapijietis, o pakrikštyta 67 
kūdikiai. Jungtuvių buvo 17.

— Šį šeštadienį 7:30 vai. vak. 
New Yorko ateitininkai 
draugiai mūsų parapijos 
turės susirinkimą.

— Vasario mėn. 4 d. 
vakare parapijos salėje
Pikturna skaitys paskaitą ir ro
dys filmą iš šv. Povilo gyvenimo.

sen- 
salėje

5 vai.
kun.

RENGIA LINKSMĄ 
BLYNŲ BALIŲ

Parapijos choras Užgavėnių 
vakare, vasario 6 d., 8 vai. va
kar., rengia su dainų programa, 
šokiais ir gėrimais blynų balių. 
Visas pelnas skiriamas svetai
nės dažymui. Kviečiami visi at
silankyti į šį linksmą pobūvį ir 
kartu paremti gerą tikslą. Įžan
ga $1.00.

• Algirdas Kačanauskas, jau
nas bei gabus muzikas ir chor
vedys, žinomo lietuvių kompozi
toriaus A. Kačanausko sūnus, 
atvyko iš tremties ir apsistojo 
New. Yorke pas gimines. Trem
tyje A. Kačanauskas buvo pa
garsėjusio “Sietyno” ansamblio 
vadovas ir paskutiniu laiku 
Schwaeb. Gmuend lietuvių sto
vyklos vadovas.

• Kun. St. Yla iš Putnam,. 
Conn., lankėsi New Yorke. Ta 
proga apsilankė “Amerikos” re
dakcijoj ir aplankė draugus bei 
pažįstamus.

• P. Milas ir J. L. Rimša, ne
seniai įsigiję 101 Cooper St. cor. 
Evergreen Ave. nuosavą Cooper 
Bar and Grill biznį, rengia arti
mu laiku iškilmingą to biznio a- 
tidarymą.

• V. Vaitiekūnas, VLIKo na
rys, šiomis dienomis jau atvyko 
į JAV. Keletą dienų pabuvęs 
New Yorke ir aplankęs “Ameri
kos” redakciją bei kitas lietuvių 
įstaigas, išvyko į Cleveland, 
Ohio.

• J. R. Simonavičius, Kana
dos Liet. Bendruomenės Toron
to laik. organiz. komiteto pir
mininkas buvo atvykęs į Brook- 
lyną pas gimines bei pažįstamus 
ir ta proga lankėsi “Amerikos” 
redakcijoj.

• Kun. L, Kemėšis, gyvenan
tis Kanadoje,' kur dirba Port 
Arthur, Ont., italų parapijoje, 
lankosi JAV. Ta proga atvykęs 
į Brooklyną, aplankė savo stu 
dijų draugą ‘Amerikos” redak
torių ir kitus pažįstamus.

• Dr. A. škėrys pakviestas 
nauju “Ateities’
riumi ir jau perėmė 
gas.

• Pr. Naujokaitis, 
pakviestas “Eglutės” 
rium, šias pareigas jau perėmė
ir pradėjo darbą. Jau spausdi
namas naujas numeris išeis jo 
redaguojamas.

Alfonsas ir Olga Stankaičiai, 
iš Rochesterio, po savo vestuvių 
sausio 20 d., atvyko paviešėti 
pas gimines ir pažįstamus į New 
Yorką.

NEPAPRASTAS DIDŽIULIS

Balius
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO

ĮVYKS

PENKTADIENĮ, SAUSIO-JAN. 26, 1951
Pradžia 9:00 vai. vakare

Della Robbia Room, Hotel Vanderbilt
34th St. ir Park Ave. New York, N. Y.

ŠOKIAMS GRIEŠ

Joe Thomas Orchestra
Įžanga (su taksais) $2.00 Apsirengimas pasirenkant

“AMERIKAI” AUKOJO
Gražienė, Josephine 

Brooklyn, N. Y.
Barakauskas S. Mrs.

Brooklyn, N. Y.
Buton, Rose

Torrington, Conn.
Grigaliūnas, Alex 

Long Island, 
Aukojusiems

koja
“Amerikos”

$10.00

1.00

1.00

1.00N. Y. 
nuoširdžiai dė-

Administracija

ATIDARĖ SAVO FOTO 
s STUDIJĄ —

AMŽINOJO ROŽANČIAUS 
DRAUGIJOS NARĖMS

Šį sekmadienį, sausio 28 d., 
per 9 vai. mišias Amžinojo Ro
žančiaus Draugijos narės eis 
bendrai prie komunijos. Po va
karinių pamaldų bus procesija' ir 
po to susirihkimas parapijos sa
lėje. Visos narės ir norinčios į 
draugiją įstoti kviečiamos susi
rinkime dalyvauti.

Moterų Sąjungos 24 kuopa 
minj sukaktį

Moterų Sąjungos 24 kuopa va
sario 10 d. mini savo 35 metų 
veiklos sukaktį. Minėjimas pra
dedamas Angelų Karalienės pa- 
rap. bažnyčioje mišiomis 9:30 
vai. Tuoj po šių mišių parap. 
salėje bus bendri pusryčiai. Na
rės bei kuopos bičiulės ir bičiu
liai kviečiami taip pat dalyvau
ti. Bilietas į pobūvį — $1.50.

administrato- 
tas parei-

neseniai 
redakto-

Jaunas, bet jau pasižymėjs 
fotografas Donatas Šulaitis, ben
dradarbiavęs tremties spaudoje, 
o dabar JAV lietuvių spaudos 
foto korespondentas, atidarė sa
vo studiją 660 Willoughby Ave., 
Brooklyn 6, N. Y. (Tel. EV. 7- 
8137). Šiuo metu jis yra iliu
struoto “Lietuvių Dienų” maga
zino Rytinėse valstybėse kores
pondentas ir taip pat priima ki
tus užsakymus.

L I E T U V I IĮ

DIENOS
MODERNIŠKAS ILIUSTRUOTAS 

LIETUVIU MAGAZINAS

Adresas: 9204 So. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif.

Kaina—$3.00 metams visam pasaulyje.

EVergreen 7-1423

J. Kumpi ko
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.

IŠKILMINGAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

Minėjimas
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

IŠKILMINGAS 33-SIS METINIS MINĖJIMAS
ĮVYKS

Sekmadienį, 1951 m. vasario-Feb. 18 d.,
WEBSTER HALL, 119 East llth st- New York

’ PRADŽIA 4 V. 1'. P.
PROGRAMOJE:

Op. solistė Iz. MOTIEKAITIENĖ Solistas St. BARANAUSKAS
I. Kalbos.

a. Lietuviai kalbėtojai:
ALT Pirm, ir "Draugo” red. L. ŠIMUTIS,
ALT Narys ir “Vienybės” red. J. TYSLIAVA,
Min. V. SIDZIKAUSKAS,
p. J. PAKALKA.

b. Yra užkviesti amerikiečiai kalbėtojai.
II. Dainuos

Solistai: IZABELĖ MOTIEKAITIENĖ ir 
STASYS BARANAUSKAS.

Pianu palydės pianistas A. MROZ1NSKAS.
III. šokiai.

šokiams gros JOĘ TH AMO orkestras.
Įėjimas: Pirmos vietos $2.00

Antros vietos $1.50
Trečios ir balkonas $1.00

Rengia NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

Entere
Office i

A 
nimn j 
tos ne 
įsijiint 
iš po c 
kovotų 
rė mus 
met žii 
sėsime

OIOTO

EGLUTĘ) UŽSISAKYTI
patogu Apreiškimo parapijos 

mokykloj šeštadieniais 9-13 vai.
šeštadieninė Lietuvių

' Mokykla Brooklyne

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394
oToToToTo:oio:oioToToToio:oioToioio:oToro:o

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

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

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

Pageidaujamas amžius 20-30 
metų.

DR. A. B. GOLDSTEIN 
259 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-0190

su moderniškais įrengimais vie
nam vyrui. Kreiptis telef. GR. 
5-6558. “ (4)

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

dalykus.
Darbas atliekamas greitai, 
sąžiningai ir nebrangiai.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO, MASPETH, N. Y.

BANKETAS ir ŠOKIAI
40 metų Įsikūrimo sukakties proga

Sekmadienį, 1951 m., Sausio 28 d
Pradžia 5 vaL p. p.

' i

Atsimainymo Parapijos Salėj e
64-25 — 56th Drive, Maspeth, N. Y.

MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y. 

TeL GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

iWRnntUUUmKWHHKMWMMtUUMnRMlUUUlMMtKKHMMRKKtumKkMnMIltKKJc
į Š
| EV 4-9293

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

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE —• ALUS 
Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 

geriausios Smetonos
Priimami užsakymai įvairiems parengimams

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

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS

apšildymu ir karštu van-su
deniu. Galima pamatyti sekma
dieniais: 8069 87 Rd. (prie 85 
str.). Tel. 9-4078. (Važiuoti Ja
maica linija). (5)

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

Parduoda
Namų ir biznių pirkimo Ir parda

vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — Visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896

su baldais. 6507 Hull Ave., 
Maspeth, N. Y. Mr. Protach.

(4)

PARDUODAMI NAMAI

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

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

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

Ridgewood — 8 šeimoms po 5 švie
sius kambarius, mūrinis, geros Įplau
kos, arti parko — $14,500.

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

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

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

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

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

TeL GLenmore 5-728S

t 8Tagg J-14M
J F. GRAŽYS ir SŪNUS 

KONTRAKTORIAI
+ Atlieka mūrinių namų (lenų U- 
!+ lyginimu plaeteriavlma, šaligat

vių eementavima ir kt. darbu*.
žtj MAUJER ST, 

BROOKLYN «, N. Y.

*

į

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI
8 šeimų mūrinis namas po 5 kam

barius su maudynėmis ir 2 Storais — 
$9.500.

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

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

Visuose yra tuščių kambarių.
Z I N I S

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

Kyiečiame į Hotel New Yorker
8th AVENUE ir 34th STREET

- kur VASARIO 1 DIENĄ
Jonas Jalinskas, lietuvis atstovas Real Estate Firmos 

ACKLEY McCLAIN & CO.,

RODYS SPALVUOTAS FILMAS
(movie pictures) gražaus miesto Vinelando, parduodamų namų 
ir ūkių. Keturi rodymai vyks Parlor “A” ir prasidės 2, 4, 6 ir 
8 P. M. Įėjimas visiems laisvas. Dėl buletinių ir informacijų 
apie sąlygas ir galimumus čia įsikurti rašykite angliškai ar 
lietuviškai J. JASINSKUI, c/o Ackley McClain & Co., 544 Lan
dis Ave. Vineland, N. J. Phone: 9-3210.

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITIS
ATEITYJE rašo žymiausieji mūsų literatai, visuomenininkai bei 

mokslininkai, tačiau
ATEITYJE turi progą pasireikšti ir jaunos jėgos — pats jau

nimas. .
ATEITIES prenumerata metams 3 dol. Garbės pren 10 dol. 

Užsieny — pagal dolerių kursą.
ATEITIES redakcijos ir administracijos adresas:

‘‘ATEITIS’’
417 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

MĖNESINIS ŽURNALAS “KARYS”
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.

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
j kurortą, į stotį ir 1.1. — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar- 

Skambinti CYpress 9-7879 tu su bagažu ir daiktais. 
Biuras veikia nuo 6 v. ryto iki 10 vak. 7 dienas per savaitę.

TRANSPORTATION BUREAU
2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

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

PIGIAU, NEGU KADA BUVO | 

PARDUODAMA! į 
Televizijos Aparatai 'j 

RCA Victor T100 j:
Tik $169.95 (

% 1 Duodami lengvam ir ilgalaikiu! < 
išmokėjimui į >

Siūlo Geriausių Firmų L
REFRIGERATORIES t

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE <
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ f 
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ
Pirm, negu ką plrksite, prašome atsilankyti pas mus Ir Įsitikinti, 

«ad mūsų prakės Ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu

JOSEPH N. ZAYAN, neg tik per ji gausite didžiausią nuolaidą ....
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