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LIETUVIAI, TAUTOS FONDAS
ŠAUKIASI JŪSŲ PARAMOS Iš Korėjos įremto LIETUVOS MIŠKAI NAIKINAMI 

SMARKIU TEMPU
Artėja Vasario 16-oji. Atsikūrusios nepriklausomam politi

niam gyvenimui Lietuvos istorijoj ta diena siejama su mūsų tau
tos nepamirštamu žygiu patikrinti sau laisvę ir lygiateisiu nariu 
įsijungti į laisvųjų tautų šeimą. Vasario 16-osios aktas, paskelbtas 
iš po okupanto letenos ir prieš jo valią, reiškė mūsų atkakliai iš
kovotą laimėjimą, žymėjo mūsų ateities tvarkymosi gaires ir da
rė mus pačius atsakingus už tolimesnius mūsų pasiekimus. Ir tuo
met žinojome, kad stojame prieš didelius uždavinius, kuriems te
sėsime tik savimi atsidėdami ir savimi pasitikėdami.

žiaurus likimas mums skyrė skaudesnlus bandymus, kaip 
galėjome tikėtis. Paskutinis dešimtmetis virto lietuvių tautai kru
vina Golgota. Kas pragyventi metai nešė kartų taupytų vertybių 
grobimą ir jų naikinimą. Lietuvių tauta šiurpiais maro ir praei
ties karų metais nebuvo tiek nukraujinama, kaip per dabartinį 
Sovietų pavergimą. Pasaulinių įvykių banga vėl mus atbloškė į

Pastarosiomis dienomis visam 
Korėjos fronte įsiliepsnojo pla
čiu mastu kovos. Praėjusiomis 
paskutinėmis savaitėmis komu
nistai daug kur traukėsi, o kai 
kuriuose fronto' dalyse Jungt. 
Tautų žvalgybiniai daliniai jų 
tiesiog surasti negalėjo. Tokią 
jų laikyseną, kaip manoma, nu
lėmė labai dideli žmonių nuosto
liai ir dėl Jungt. Tautų aviaci
jos vykdomų puolimų bei sunai
kinimų susidarę sunkumai aprū
pinti frontą. Jungt. Tautų kari
nės vadovybės duomenimis per 
trejetą maždaug savaičių po

ir laivynas bei aviacija. Ypač 
stiprius smūgius priešo dali
niams sudaro JAV aviacijos 
naudojamos gazolino bombos, 
kurios nemažas priešo fronto da
lis paverčia ištisa ugnies ir dū
mų juosta, palikdamos ten tik 
gryną žemę.

Dėl ateities kovų eigos JAV 
kariniuose sluogsniuose vyrau
ja, kaip matyt iš pareiškimų, 
optiministinė pažiūra. Gen. O. 
Bradley kongresą atstovams pa
reiškė, jog padėtis Korėjos 
fronte ilgainiui vis gerėsianti;

Jau anksčiau užsienio ir mū
sų spaudoje paskelbtos žinios 
apie bolševikų vykdomą milži
nišką Lietuvos miškų naikinimą 
patvirtinamos ir bolševikų spau
dos (Tiesa, 1950. XII. 13 d.). 
“Tiesoje” nurodoma, esą Lietu
vos miškams kirsti imtasi nau
jos technikos: automašinų, kil- 
jamų elektros stočių, elektrinių 
piūklų ir pan. Eilėje vietų su
ruošti kursai miško kirtimo spe
cialistams bei šoferiams paruoš
ti. Daugelyje vietų šoferiai dirba 
dieną ir naktį 2-3 pamainomis.

vietose sėkmingai vykstąs miškų 
naikinimo darbas. Daugelis ir 
veiklių kolchozų iki gruodžio 
mėnesio vidurio nepagaminę ir 
neišvežę nė vieno kūbino metro. 
Kitur buvę sudarytos miškų kir
timo brigados, bet dar iki šiol 
neišvyko į miškus.

Garsiosios Šimonių girios 
skambančios nuo elektrinių 
plūkiu garsų, kur kirtimo pla
nas jau dabar esąs perviršytas. 
Gruodžio 17 dienos rinkimų pro
ga miško kirtimas dar buvęs pa
spartintas todėl, kad Stalinas su-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

• Po smarkių ginčų Jungt. 
Tautų politinis komitetas priė
mė JAV pasiūlytą, rezoliuciją, 
kuria Kinijos komunistai pripa
žinti agresoriais ir numatoma, 
kad bus svarstomas sankcijų 
klausimas.

• Korėjos fronte komunisti
nės pajėgos smarkiai priešinasi 
Jungt Tautų daliniams šiaurėje 
nuo Suwon. Į smarkias kovas 
čia sutelkta ugnimi įsikišo ir 
JAV karo laivai.

• Prancūzijos min. pirm. Ple
ven baigė savo pasitarimus su 
prez. Trumanu. Jis pareiškė, jog 
svarstytais klausimais prieita vi
siškai vieningos nuomonės.

'• Rytų Vokietijos komunistai, 
norėdami sutrukdyti Vakarų Vo
kietijos įsijungimą į Vakarų blo
ką, tiesiog kreipėsi į Vak. Vokie
tijos parlamentą dėl derybų Vo
kietijos sujungimo klausimu.

• Maskvai sukėlė didelio rū
pesčio Italijos komunistų vadas 
V. Magnani, kuris pareiškė, kad

tą išeinamąjį tašką, kuriame esame buvę prieš trisdešimts su vir
šum metų ir vėl mus stato prieš uždavinį suvienytomis jėgomis, 
pasišventimu ir nepalaužiamu atkaklumu patikrinti sau laisvę.

Nežiūrint vist) patirtų smūgių, nesame palaužti. Kad ir trum
pas nepriklausomo gyvenimo laikotarpis, čia neminint darytų 
klaidų, sustiprino mumyse brangų įsitikinimą, kad lietuvių tautoje 
slypėjo mūsų pačių nežinotos jaunos, kūrybiškos1 jėgos, kurios leL 
do nugalėti naujakurio sunkumus ir su pavydėtinu veržlumu kūrė 
tautos ūkinį ir kultūrinį gyvenimą. Nesame palaužti ir dabar, kol 
tautos kamienas — lietuviškasis kaimas, — prievartaujamas ir 
niokojamas, tebepasilieka įaugęs kojomis ir siela į gimtąją že
mę.

Bet visi mes suprantame esamos padėties tragizmą. Lietuva 
puteka krauju, ir to mes, atsidūrę Vakaruose, neprivalome užmirš
ti nei vienam momentui. Jei ir iki šiol gyvenome skaudžiu netek-
tos Tėvynės ilgesiu, jei ir iki šiol kuo galėdami dėjomės talkinin
kauti namie kovojantiems ir žudomiems, tai dabartiniu metu tu
rime dešimteriopai sustiprinti mūsų pastangas. Mus skatina pa
dėtis krašte ir mūsų .viltis vėl gaivina diena iš dienos didėjąs san
tykių įtempimas tarp demokratinio' ir totalinio pasaulių. Su jų 
lemiamomis imtynėmis yra susijęs ir mūsų likimas.

Įvykiai žada virsti lemiamais ir mūsų ateičiai. Būkime veik
liais jų dalyviais. Dalyvaudami bendroj demokratinio pasaulio jė
gų mobilizacijoj taikai ir tautų laisvei patikrinti, mes kartu turi
me mobilizuoti mūsų jėgas Lietuvos reikalui. Turime pasiruošti 
galimiems lemiamies įvykiams. Turime patikrinti laisvinimo kovai 
vadovaujantiems veiksniams — VLIKui ir Vykdomajai Tarybai 
t- jų sustiprintai veiklai būtinas materialines sąlygas.

It dėl to šių metų vasario 16-osios minėjimas turi būti ypa
tingas rfiinėjimas. Tautos Fondo resursai yra kuklūs.-Reikia'tu
rėti galvoj, kad Vadovaujantiems Veiksniams pavestas uždavinys 
gal teks vykdyti ūmai pasikeitusiose ir pasunkėjusiose sąlygose. 
Reikia neužmiršti, kad įvykių eigoj gali būti nutrauktas ryšys su 
mūsų emigracijos atskiromis kolonijomis ir kad mes gal būsime 
priversti veikti izoliuotai ilgesnį laiką.

Dėl to aukų vajui, minint Vasario 16-tąją šiais metais, tenka 
skirti ypatingo dėmesio. Jis turi sudaryti tolimesnei kovai reika
lingas lėšų atsargas. Po platųjį pasaulį išblaškytieji lietuviai, trem
tiniai, senieji ir naujieji emigrantai, Tautos Fondo Valdybos var
du krepiuos į Jus su priminimu ir prašymu:

Minėdami Vasario 16-ąją dieną ir suprasdami gyvenamojo 
momento reikšmę, su nuoširdžiu duosnumu atlikite savo pareigą 
kovojančiai Tėvynei. Gal dar niekuomet Jūsų vieninga parama 
Lietuvai laisvinti nebuvo tiek reikalinga ir veiksminga, kaip šiuo
metu.

Prof. J. Kaminskas,
Tautos Fondo Valdytojas 

Tremtis, 1951. I. 16 d.

PIKETAVO BIMBINIUS 
MASKOLBERNIUS

šeštadieni, sausio 27 'd., rau
donųjų “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo proga New Yorko 
Antikomunistinė Lietuvių Akci
ja suorganizavo prie “Laisvės” 
“tvirtovės” Richmond Hill, N. 
Y., piketą, kurio metu buvo ne
šiojami paktai “Geriau praga
ras, nei Stalino rojus”, “Išdepor- 
tuoti visus bimbas į Rusiją”, 
“Pirmoji atominė bomba į 
Kremlių” ir kit. Taip pat buvo 
dalinami lapeliai, kuriuose buvo 
paaiškinta, kodėl tas piketas 
vykdomas.

Piketo “žvaigžde” buvo “en
kavedistas iš Maskvos”, kuris 
prašmatnia enkavedisto unifor
ma apsirengęs, atvykstančius 
bimbininkus rusų kalba kvietė 
‘spiauti į kapitalistinę Ameriką” 
ir čia pat užsirašyti vykti į “ro
jų.” Bet nė vienas bimbininkas 
neišdrįso į tą “laimės šalį” užsi
rašyti, ir “enkavedisto” storos 
Užrašų knygos puslapiai liko vi
siškai tušti.

Po daugelio ankstesnių pike
tų “Laisvės” rėmėjų skaičius 
matomai mažėja.. Tai aiškiai 
matyti ir iš jos skelbimų 'pusla
pio. Į šį suvažiavimą piketo me
tu atvyko vos apie 30 pačių at
kakliausių raudonųjų fanatikų.

Antikomunistinės Akcijos na

riams priklauso visos New Yor
ko lietuvių kolonijos padėka,, 
kad jie ir toliau veda ryžtingą 
kovą su mūsų tautos išgamomis, 
suklaidinusiais ne vieną mažiau 
susipratusį lietuvį. Reik tikėtis, 
kad suklaidintieji ilgainiui susi
pras ir liausis maskolių agentų 
klausę, o pačius tuos agentus gal 
neilgai jau trukus atitinkamos 
įstaigos patyrinės, ką jie iš tikro 
veikia ir padarys iš to tinkamas 
išvadas, kad daugiau neberuoštų 
laisvųjų žmonių bendruomenei 
vergų pančių.

Aim.

Naujų Metų komunistai neteko 
apie 40.000 užmuštų ir apie 
120.000 sužeistų. Bet pastaro
siomis dienomis jų pasipriešini
mas vėl žymiai sustiprėjo ir ko
munistinė karo vadovybė į da
bar vykstančias kovas meta ga
na stambius dalinius.

Jungt. Tautų pajėgos šį susti
prėjusį komunistų pasipriešini
mą stengiasi palaužti sutelkta 
visų ginklo rūšių ugnimi. Kovo
se labai aktingai dalyvauja ne 
tik žemyno daliniai, bet taip pat

AMERIKA NEĮSILEIDŽIA 
VERGŲ GAMINIŲ

Jau kurį laiką: ėję ginčai dėl 
iš Rusijos importuojamos kra
bų mėsos ir pakartotini krovėjų 
protestai krauti Rusijos prekes 
privedė prie to, kad JAV vy
riausybė uždraudė! importuoti iš 
Rusijos krabų mėšą. Tai pirmas 
rusų gaminių importo draudimas 
nuo 1935 m., kai JAV pripažino 
Sovietų Sąjungą de jure.

Miškuose įruošiamos specialios 
auto remonto dirbtuvės. Viskas 
daroma paskubinti miško kirti
mo ir vežimo tempui.

Bolševikų spauda šia proga 
džiaugiasi, esą pakilęs darbo na- 
šums. Šia proga nurodomos mas
koliškos kirtikų pavardės, ku
rie elektriniais piūklais per parą 
vietoje 1,5-2 kub. metrų, suplau
na po 6-7. <*•

Ta pati “Tiesa” nusiskundžia 
betgi, kad ne visose Lietuvos

STALINAS ŠJMET PASIRY
ŽĘS SUNAIKINTI TITO

Niekam ne paslaptis, kad Sta
linas yra pasiryžęs pagrobti vi
są Europą ir kad didžiausia kliū
tis jo planų įgyvendinimui yra 
neklusnus jo mokinys Tito. Kol 
Tito sėdi Jugoslavijos soste, 
Maskva nedrįsta Europoje pra
dėti karo veiksmų, kad negautų 
aštraus smūgio pašonėn iš Jugo
slavijos, kurios armija šiuo me
tu yra didžiausia ię.karingiausia 

■ Eurdpcįėjf’' T
Jau daug kartų$faskva bandė 

Tito nušluoti kitomis komunistų 
išbandytomis priemonėmis, siųs
dama Jugoslavijon specialius 
žudikus arba papirkdama pačius 
jugoslavus, kurie krato Tito val
džios. Bet, kadangi iki šiol jokia 
priemone nepavyko Tito likvi
duoti, nuspręsta dar šiais metais 
priversti Bulgariją, Rumuniją ir 
Vengriją pulti Jugoslaviją. Vė
liau gi rusų “savanoriai” ateitų 
jiems pagelbėti.

Kol dar Vakarų valstybių ap
sigynimo armija yra tik organi
zavimo stadijoje, Maskvai yra 
svarbu sutriuškinti Jugoslaviją, 
oaskui Graikiją ir tvirtai atsi
stoti ,ant Viduržemio jūros kran
tų. Vėliau jau būtų nesunku pri
versti kapituliuoti Turkiją ir I- 
raną. Šiuos kraštus turėdami sa
vo rankose, rusai jau nebijotų 
jokios ofensyvos iš Vakarų r

10,000 TURĖJO ŽIŪRĖTI 
ŽUDYNIŲ

Hongkongo apylinkėje kinų 
komunistams pavyko sugauti 28 
partizanus, kovojusius prieš ko
munizmo raudonąjį terorą.

Sučiuptieji partizanai buvo at
vežti į Tientsin ir nuteisti su
šaudyti. Į žudymo vietą komu
nistai suvarė apie dešimtį tūks
tančių kiniečių, kad jie pamaty
tų, kaip be pasigailėjimo žudo
mi čiang-kai-šeko pasekėjai ir 
amerikiečių garbintojai.

New Yorko lietuviai piketuoja raudonųjų “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą

“Enkavedistas”, kuris piketo metu su “tėvo” Stalino paveikslu 
rankose kvietė bimbinius gaivalus registruotis pas jį kelionei į 
komunistinį rojų. Po ranka jis laiko ir tam reikalui atsineštą 
knygą, į kurią įsirašyti, deja, nė vienas raudonukas nepanorėjo.

PRANCCZI UŽDRAUDĖ TRIS 
PROKOMUNISTINES UNIJAS

Prancūzų vyriausybė uždrau
dė tris prokomunistine unijas, 
tarp kurių ir World Federation 
of Trade Unions (WFTU), ku
riai įsakyta mėnesio būvy užda
ryti savo tarptautinį biurą. Ki
tos uždraustos organizacijos yra 
World Federation of Democra
tic Youth ir International De
mocratic Federation of Women.

Manoma, kad prancūzų vy
riausybę šių žygių imtis paskati
no komunistų pastangos suagi
tuoti uostų darbininkus, kad ne
krautų iš JAV atvežamų gink
lų. Prancūzų komunistinė darbi
ninkų sąjunga priklauso WFTU.

Kovai su WFTU jau 1949 m. 
įsikūrė International Federation 
of Free Trade Unions, apjungu
si 53 kraštų 50.000.000 darbinin
kų.

SILPNI LIETUVIŠKIEJI 
KOMSOMOLCAI

Pereitų metų gruodžio mėnesį 
įvykęs “Lietuvos Lenino Komu
nistinio jaunimo sąjungos” su
važiavimas praėjo su prislėgta 
nuotaika. Tiek centro valdybos, 
tiek komunistų partijos žmonės, 
tiek patys komjaunimo atstovai 
iškėlė visą eilę organizacinių 
trūkrfmų. Ypatingai nevykštą 
komjaunuoliams.kolchozose, kur 
vis dar tebėra gyva lietuviškoji 
dvasia. Eilė provincijos atstovų 
nurodė, kad komjaunimo or-ja 
esanti visiškai atitrūkusi ' nuo 
kolchozinio jaunimo (Tiesa, 
1950; XIIį 12). Labai smarkiai 
buvo kritikuota ir komjaunimo 
spauda “Molodiož Litvi” ir 
“Komjaunimo Tiesos” laikraš
čiai. Netgi pats Sniečkus su Pa- 
leckiū buvo atvykę, kad įneštų 
čia daugiau “bolševikinės dva
sios”.

NAUJAS LIETUVOS TSR 
ŪKIO PLANAS

Bolševikų spauda įvairiomis 
progomis pabrėžia, esą jau be
veik galutinai baigtas Lietuvos 
žemės sukolchozinimas, nes per 
90% visų Lietuvos ūkininkų jau 
suvaryta į kolchozus. Nuo dabar 
prasidėsiąs naujas ūkio etapas, 
kurį bolševikų partija ir atžy
mint! savos rūšies “petiletka”, 
kuri prasidės 1951 metais ir 
baigsis 1955 metais. Numatyta 
išplėsti kviečių, kitų grūdinių 
kultūrų, ilgapluoščių linų, cukri
nių runkelių kultūras. Lygiagre
čiai turėsianti būti pakeltas kol
chozuose visuomeninu gyvulių ir 
paukščių skaičius, padidintas 
pašarų bazės kolchozuose. 
Ypatingas d ė m e s i s bū
siąs kreipiamas ūkio mechani- 
zavimui, elektrifikavimui, Me
džiaginiam aprūpinimui. Per tą 
patį laiką turėsią būti sustiprinti 
ir kolchozų kadrai importuotais 
ir savais bolševikais. Šiam rei
kalui atidaroma visa eilė ilga
mečių (2-3 metų) kolchozų mo
kyklų.

RUMUNIJOS IR BULGARIJOS 
JAVAI GABENAMI Į 

SOVIETUS
Iš Vienos pranešama, jog Ru

sijos laivai Bulgarijos uostuose 
skubiai krauna ir veža Rusijon 
Bulgarijos ir Rumunijos javus, 
tuo tarpu kai dėl menko perei
tų metų derliaus šiems patiems 
kraštams gresia badas.

Maskva teisinasi, kad tie ja
vai gabenami tik apsaugai ir vė
liau vėl bus grąžinti atgal;-

Tie, kurie savo akimis matė- 
kaip ruseli “apsaugai” iš Kauno 
gabeno kumpius, lašinius, svies
tą ir cukrų, o atgal grąžino tik 
tuščias dėžes, sako:. “Avižų iš 

žąsies niekada negausi.”

tikęs būti renkamas Vilniaus 
miesto tarybos nariu. Geriausi 
miško kirtėjai vadinami pirmū
nais ir apdovanojami pasižy
mėjimo ženklais. Tačiau bolševi
kai nelabai pasitiki lietuviais 
komunistais, kurie iki šiol vado
vavo miško kirtimo darbams. 
Taigi beveik visose apskrityse 
miško pramon. ūkio direktoriais 
paskirti importuoti rusai.

Sukirsta miško medžiaga ap
dirbta ar žalia, išgabenama į 
Rusijos gilumą.

1950. XH. 19 d. “Tiesa” str. 
‘Sparčiau vežkime miško me
džiagą “toliau informuoja, kad 
“kiekvieną dieną išeina vis nau
jos kirtėjų brigados”, viena ki
tas kviesdamos soclenktynių. 
Vien tik Zastaučių apylinkėje 
pasiųsta 100 naujų kirtėjų. Mil
žiniški miško medžiagos kiekiai 
betg laukią transporto priemo
nių.

italai komunistai turi ginti savo 
kraštą vis tiek kas jį pultų. Nors 
į Maskvą jie žiūri su simpatija, 
bet savo reikalus jie patys turi 
tvarkyti. Tas pareiškimas laiko
mas nauja titoizmo apraiška.

MOBILIZUOJAMIEMS BUS 
SUMAŽINTI KVALIFIKACIJŲ 

KEIKALAVMAI

Gynybos sekr. Marshallio pa
vaduotoja Anna Rosenberg 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
nuo šiol iš mobilizuojamųjų į 
kariuomenę nebus reikalaujama 
tokių aukštų kvalifikacijų ir tuo 
būdu galės būti paimta į ka
riuomenę apie 150.000 tų, kurie 
šiaip būtų atleisti. 799.000 anks
čiau į kariuomenę nepriimtų ga
lį būti dar kartą patikrinti.

GRAIKŲ VAIKAI TURI PASI
RAŠYTI NEGRĮŠIU 

TĖVYNĖN

Rytų Vokietijoje, Radebeul 
stovykloje, laikomi vidaus karo 
metu komunistų pagrobti graikų 
vaikai buvo priversti pasirašyti 
pasižadėjimus, kad niekad ne
grįši į savo “kapitalistinę tė
vynę.

2,000,000 SLAVŲ PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Republikonų senatorius Lodge, 
kalbėdamas Clover Club pobū
vyje Bostone, pareiškė turįs ži
nių, jog apie du milijonai slavų 
(neskaitant kitų tautų savano
rių) stotų kovon prieš komunis
tus, jei tik J.V. sutiktų juos ap
ginkluoti.

— 45.000 tonų kovos laivas 
“New Jersey”, kuris lapkričio 
mėn. buvo vėl įtrauktas į akty
vią tarnybą, jau atvyko į Nor
folk, Va., paimti maisto ir mu- 
nicijos. Jis priskirtas prie Atlan
to laivyno. Tai vienas iš JAV 
lova klasės laivų, kurie turi stip
riausią ugnies jėgą. Likusieji 
trys yra lova, Missouri ir Vis- 
consin.

— Komunistinė Lenkijos vy
riausybė pranešė, kad Kielcų 
vyskupas Cz. Karczmarek yra 
laikomas namų arešte. Jis esąs 
padaręs kriminalinį nusikaltimą. 
Bet manoma, jog tikroji arešto 
priežastis vysk. Karczmarek 
tvirtas laikymasis prieš komu
nistinės vyriausybės užmačias, 
dėl ko jis spaudos neseniai buvo 
puolamas kaip “reakcionieriš- 
kiausias” krašto dvasiškis. I

IŠPARDUODA KAPINES

Komunistai nepalieka ramy
bėj ne tik gyvųjų, bet ’r m’r- 
šiųjų. Iš Aussig miestelio. Čeko
slovakijoj, pranešama, kad ten 
pradedamas anksčiau gyvenusių 
vokiečių, kurie dabar iš ten iš
varyti, kapinių išpardavimas. 
Viešai iškabintame skelbime vi
suomenei skelbiama, jog pigio
mis kainomis parduodami ‘pa
minklų akmenys, kapų rūsių į- 
rengimai ir kiti dalykai iš buvu
sių vokiečių kapų.” Ši žinia tarn 
išvarytų į Vakarų Vokietiją šios 
apylinkės vokiečių, kurių arti
mieji tuose kapuose buvo palai
doti, sukėlė dideliausio pasipikti
nimo ir susijaudinimo.

VILNIAUS RUSINTOJAI

šluometu Vilnius .yra žymiai 
daugiau surusintas, kaip kad ki
ti Lietuvos miestai. Visus aukš
tuosius postus visuomeninėse, 
valdinėse ir techninėse instituci
jose užima beveik išimtinai ru
sai. Štai keletas konkrečių pa
vyzdžių (iš “Tiesos” 282 Nr.): 
Profesinių s-gų tarybos pirmi
ninkas drg. Maticinas, “Komu- 
naro” gamyklos vyr. inžinierius 
Obručnikovas, “Kaitros” vyr. 
inžinierius drg. Klempertas, pra
monės m-jos skyriaus v-kas žu- 
ravliovas, elektrinės katilų cecho 
viršininkas Gudimovas, Komu
nalinio ūkio m-jos vyr. inžinie
rius Teplovas, garvežių remonto 
v-kas Gudimovas, komjaunimo 
sekretorius Fedorinas ir dauge
lis kitų.

— Žiniomis iš Formozos, anti
komunistiniai kinų partizanai 
pradėjo Kientiab srity pulti ko
munistų kariuomenę.

— Sovietų spauda pranešė, 
kad miręs Sovietų mokslo aka
demijos pirmininkas J. Vavilo
vas, sulaukęs 59 m. amžiaus. 
Sirgęs angeina pectoris ir chro
nišku bronchitu.

— Anglijos ministerių kabi
netas skubiai baigia ruošti pro
gramą, pagal kurią ligi 1952 m. 
vasaros prie ginklo bus pašaukta 
1 milijonas vyrų. Programai į- 
vykdyti reikės išleisti 12-14 mi- 
liardų dolerių.

— JAV senato užsienio reika
lų komisija pritarė S. Griffis pa
skyrimui JAV pasiuntimu Ispa
nijai. Dabar dar turės padaryti 
savo sprendimą tuo reikalu pats 
senatas.

—Dėl anglies stokos Austri
jos vyriausybė 30% sumažino 
traukinių judėjimą.

— Sąjungininkų kontrolės ko
misija leido Vakarų Vokietijos 
policiją apginkluoti lengvaisiais 
pėstininkų, ginklais.

— Jungtinės Valstybės griež
tai pareikalavo iš Sovietų grą
žinti 670 laivų, kurie rusams 
buvo paskolinti pereito karo me
tu.

— Anglijoje mėsos davinys 
sumažinamas dar 60%.
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Raštus ir Heilas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotį raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Lietuviai pasauly
ŠVEICARIJA

Lietuviai nori išvykti

Tuojau po karo Šveicarijoje 
. buvo susitelkę apie 250 lietuvių, 

bet ligi šio laiko jų beliko apie 
šimtas. Kiti išvažinėjo į JAV, 
Australiją, Kanadą, Argentiną ir 
kitus kraštus. Kelios dešimtys 
lietuvių susispietė Ziuriche ir ar
timiausioje jo apylinkėje, šiaip 
gi dauguma yra išsiklaidžiusi po 
visą Šveicariją. Neseniai įsistei
gė Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menė, iš seniau gyvuoja Lietu
vių Sąjunga Šveicarijoje.

Bet didesnės veiklos išplėsti 
negali, nes trukdo išsiklaidymas 
po visą kraštą.

Dar likusieji Šveicarijoje šiaip 
taip verčiasi, bet, jokios tikres
nės ateities nenumatydami ir 
bijodami galimo karo, visi daro 
žygių išvykti kitur.

valdybų priežiūroje. Mokykloms 
vadovauja apylinkių valdybų pa
kviesti mokytojai — vedėjai, 
kurie sau pasikviečia kitus ben
dradarbius - mokytojus. Papras
tai kiekvienoje-vargo mokykloje 
dirba po 2-3-4 mokytojus. Mo
kytojų darbas neapmokamas — 
idėjinis. Vaikučai supažindinami 
nuodugniai su Lietuvos istorija, 
geografija ir mokosi gražiai ir 
taisyklingai lietuvių kalba reikš
ti savo mintis.

šiuo metu vargo mokyklos 
veikia Caracas, Maracay, Va
lencia ir Barquisimeto.

Įtrauktas ir religijos dėsty
mas. Tėvų tikybos lietuviškai 
vaikučius moko kun. Ant. Saba
liauskas, kuris kartą į mėnesį 
aplanko visas mokyklas.

LAISVĄJĮ KRAŠTĄ 
PASIEKUS

KANADA

SOCIALINIO DRAUDIMO PAANGA 1950 METAIS
• . A

D. L. Kopelman, Manager of the Social Security Administration field office, 258 Broadway, 
Brooklyn U, N. Y., pareiškimas 

bar turi teisę gauti pensiją, jei
gu yra išdirbį bedami socįali- 
niai apdrausti bent pusantrų me-' 
tų po 1936 m. ’Prie naujai soc. 
apdraustų asmenų grupių pri
klauso išlaikomi vyrai ir našliai 
ir dar 65 metų teturinčios į pen
siją išėjusių darbininkų žmonos, 
turinčios savo geboje vaiką iki 
18 metų. Taip pat padidėjo skai
čius vienkartinių, gyvybės drau
dimo premijų, pėt ir tuo atve
ju, kai asmuo gauna mėnesinę 
draudimo premiją po šeimos na
rio mirties. Be to, dpdraustieji, 
kuriems išmokėjimai buvo sulai
kyti, kai jie uždirbdavo 14,99 
dol., dabar ir toliau gaus drau
dimo primokėjimus, jei jų uždar
bis nesiekia daugiau kaip 50 dol. 
į mėnesį. Jei apdraustasis yra 
vyresnis kaip 75 metų, jis gau
na savo draudimo premiją, ne
žiūrint kiek jis uždirbtų.

Taip pat žymiai padidėjo pra
šymų skaičius priėmus nuostatą, 
kad II-jo Pasauk karo aktyvios 
karinės tarnybos dalyviai gauna 
160 dol. algų kreditą už kiekvie
ną atitarnautą mėnesį. “Mes 
stengiamės sueiti į kontaktą su 
žuvusių karo veteranų giminė
mis, dabar gavusiais teisę gauti 
pensiją”, sako Mr. Kopelman. 
“Anksčiau daugelio jų prašymai 
liko nepatenkinti, nes veteranai 
nebuvo pakankamai ilgai išdirbę. 
Dabar gi, suteikus veteranams 
160 dol. mėnesinį algų kreditą, 
daugelis žuvusių veteranų šei
mų galės gauti draudimo pini-

Tomas Žiūraitis, O. P.

Vasai

KEL
AKLIEJI MALDININKAI

Šelpia Europoje likusius 
tremtinius

Toronto Dainos grupė iš A. 
Steponavičienės Merginų Choro 
koncerto gavo 269 dol. pelno. Už 
tuos pinigus Kalėdų proga buvo 
išsiųsta 32 siuntiniai į Europą 
ten dar pasilikušiems lietuviams 
tremtiniams. Daugausia buvo 
siunčiama sanatorijose besigy
dantiems, bet taip pat išsiųsta ir 
seneliams, našlėms su vaikučiais 
ir kitiems ypatingai -pagalbos 
reikalingiems. Komisiją siunti
niams išsiųsti sudarė Stepaitie- 
nė, šakalienė, Novogrodskienė, 
Sakevičiūtė, Abromaitytė ir vė
liau dar pagalbon atėjo Dr. A. 
Užupienė, V. Abromaitis, Pun- 
dziuvienė ir Pundžius.

URUGVAJUS

Neleidžia į Lietuvą

Keletas seniau atvykusių 
komunistinės propogandos su
klaidintų vietos lietuvių išsipar- 
davė namus ir baldus, norėda
mi grįžti į Lietuvą. Bet kai jie 
kreipėsi į Sovietų ambasadą, ru
sai atsisakė leisti jiems į Lietu
vą įvažiuoti. Esą į Lietuvą galį 
grįžti tik tie, kurie išvyko iš 
Lietuvos jau Sovietų įguloms 
joje esant. Mat, Sovietai nori su
rankioti visus tuos, kurie matė 
sovietinę tvarką ir gali apie ją 
paliudyti pasauliui, bet bijo tų, 
kurie gali sugrįžę papasakoti a- 
pie gyvenimą nebolševikiniuose 
ki aštuose.

ir

VENECUELA

Statysis mokyklai ir vaikų 
darželiui namus

Caracaso apylinkės lietuviai 
yra nutarę statydintis mokyklai 
ir vaikų darželiui namus. Staty
ba numatyta Altą Vistos rajo
ne, kur P. Songaila tam reika
lui užleidžia nuosavą sklypą ir 
kur susitelkę daugiausia lietu
vių. Mokyklos ir darželio vedė
ja sutiko būti Jarmalavičiūtė. 
Piratą auką statybai įteikė lie
tuvių draugas vietinis prancūzų 
kilmės gyventojas B. Pujol.
Jau veikia 4 vargos mokyklos

Venecuelos Lietuvų Savišal
pos Bendruomenės rūpesčiu ir 
pastangomis Venecuelos lietuvių 
kolonija turi jau net 4 Sekma
dienio Vargo Mokyklas, kurias 
lanko kelios dešimtys Venecue
los lietuvių vaikų.

Vargo Mokyklos suorganizuo
tos VLSB atitinkamų apylinkių 
ribose ir tiesioginėje apylinkių1

Naujai į JAV atvykusio 
įspūdžiai

Ir vėl nauja 1042 tremtinių 
grupė, tarp kurių 39 lietuviai, 
sausio 25 d. atplaukėm į New 
Yorką ir išlipom į JAV krantą. 
Po ilgų klajojimų po Vokietiją, 
po sunkių DP komisijos'kaman
tinėjimų ir varginančios jūros 
kelionės pagaliau pasijutome 
laisvi žmonės mus priglaudusioj 
laisvoj JAV žemėj. Po 11 metų 
pirmą kartą vėl atsikvėpėme 
tikrai laisvo krašto oru. Daug 
naujų įspūdžių ir pergyvenimų 
jaučiame susitelkus mūsų šir
dyje. Iškyla daug prisiminimų 
apie mūsų išgyventus vargus ir 
siūlosi palyginami su šio krašto 
žmonių išgyvenamomis nuotai
komis. Viskas liejasi į bendrą iš
gyvenimų jūrą, ir žmogus jau
tiesi lyg besapnuojąs. Bet vis 
dėlto ne sapnas, o nauja tikrovė 
stovi prieš mūsų akis. Čia turi
me daug savų brolių seserų lie
tuvių, atvykusių dar prieš kelias 
dešimt metų, kurie mums, trem
tiniams, tiek daug padėjo. Čia 
sutiksime daug ir pirma mūsų 
atvykusių DP. Jiems yra artimi 
mūsų išgyvenimai, nes neseniai 
dar bendrą vargą vargome. Mes 
pasiryžę įsijungti į čionykštį gy
venimą —jį suprasti, mokytis 
ir darbuotis. Darbuotis, kad čia 
įsikurtume patys, padėtume dar 
tremty vargstantiems broliams 
ir prisidėtume prie Tėvynės at
vadavimo. žodžiu, jungtis į ben
drą" tautinį, kultūrinį bei ekono
minį gyvenimą, kiekvienas pa
gal savo asmeninius sugebėji
mus. Gyvenimas yra labai sudė
tingas, ir kiekvienas jame turi
me savo vietą bei uždavinį. Mū
sų geros pastangos ir Dievo tei
kiama pagalba išves mus į lais
vę bei laimėjimą.

Dr. P. Celiešius

“1950 metai buvo atmintini 
visiems vyrams, moterims ir vai
kams, kurie įeina į socialinį 
draudimą”, sako David L. Ko- 
pelman, Manager of the Social 
Security Administration field 
office, 258 Brodway, Brooklyn 
11, Neiy York. Apie metų vidu
rį, po daugelio mėnesių studijų, 
Kongresas pakeitė įstatymą ir 
rugpiūčio 28 d. prezidentas nau
jąjį įstatymą pasirašė. “Nuo to 
laiko mes Socialinio draudimo 
administracijoje labai smarkiai 
dirbom, vykdydami nauj. įstaty
mo nuostatus ir padėdami žmo
nėms suprasti jų naujas teises 
bei pareigas”, pareiškė Mr. Ko
pelman. “Mūsų pirmas uždavi
nys buvo mokėti aukštesnes 
draudimo premijas daugiau kaip 
3 milijonams vyrų, moterų ir 
vaikų visame krašte, jau anks
čiau buvusiems mūsų draudimo 
sąrašuose.”

Pagal naująjį įstatymą, taip 
pat, dar daugelis tūkstančių vy
rų, moterų ir vaikų tuojau įgavo 
teisę į mėnesinius draudimo iš
mokėjimus. “Daugiau, kaip 3500 
prašymų buvo paduota mūsų į- 
staigai- nuo tada, kai soc. draud. 
pakeitimas tapo įstatymu,” sa
ko Mr. Kopelman. Jis pažymi, 
kad šis prašymų skaičius yra 
apie 2-3 kartus didesnis už per
nai tuo pat metu įteiktą prašy
mų skaičių. Prašymų skaičiaus 
padidėjimas yra keletos naujų 
įsatymo nuostatų rezultatas. 
Daugelį naujų prašymų įteikė 
asmenys virš 65 metų, kurie da-

Nuo 1951 metų senatvės ir gy
vybės draudimas buvo praplės
tas, įjungiant nuolatinius namų 
ūkio darbininkus, žemės ūkio 
darbininkus ir kai kurių profesi
jų savarankiškai dirbančius as
menis į soc. draudimą. Pagal 
specialias sutartis ir kai kurias 
kitas sąlygas naujasis įstatymas 
apdraudžia ne pelnu pagrįstų or
ganizacijų, bei valstybinių'ir fe- 
deralinių įstaigų tarnautojus.

‘Pagal naują įst. iš 4 dirban
čių vyrų ir moterų 3 įeina į soc. 
draudimo programą. Tuo būdu 
,1951 m. bus tikra darbymetė 
soc.. draudimo administracijai’ ’, 
sako Mr. Kopelman. “Manp į- 
staiga, 258 Broadway, Brooklyn, 
aptarnauja Williamsburgo, 
Greenpoint’o, Ridgewood’o, 
Glendale’s ir dalį Bushwick’o 
gyventojų. (Pašto zonos 6, 11, 
21, 22 ir 27); kitos įstaigos yra 
pažymėtos telefonų knygoje. 
Mūsų įstaiga padeda darbinin
kams ir savarankiškai dirban
tiems asmenims gauti social se
curity sąskaitų numerius ir in-1 
formuoja naujai apdraustuosius I 
apie naująją programą.

“Informacijos biuleteniai apie[ 
naująjį įstatymą apskritai, apie 
savarankiškai dirbančių asme
nų draudimą, namų ūkio darbi
ninkus, žemės ūkio darbininkus 
ir kitas grupes gali būti gauna
mi nemokamai paskambinus 
EVergreen 7-1800 arba parašius 
mums atviruką”, užbaigė Mr. 
Kopelman.

Išganytojo paskutinės die
nos Galilėjoje. Jis su apašta
lais keliauja į Jeruzalę. Jo 
laukia tenai išniekinimas ir 
žiauri mirtis, mirtis ant kry
žiaus. ' Jo veide begalinis ra
mumas, drąsa ir ryžtingu
mas. Apaštalai tai pastebi, 
bet nesupranta. Jie galvoja, 
kad Išganytojas Jeruzalėje 
bus visam laikui iškilmingai 
pagerbtas, paskelbtas net 
karaliumi. Jie labai apsirin
ka. Todėl Jis apaštalus įspė
ja: “štai mes einame į Jeru
zalę, ir įvyks visa, kas pra
našų parašyta apie žmogaus 
Sūnų. Jis bus paduotas pago
nims, iš jo tyčiosis, bus plak
tas ir apspiaudytas; nuplakę 
jį užmuš, bet trečią dieną jis 
prisikels” (Luk. 18, 31-34). 
Nustebę apaštalai bailiai dai
rosi aplink, susimąstę keliau
ja toliau. Prie jų prisijungia 
minios žmonių. Tai maldinin
kai, keliaujanti Velykų šven
tėms į Jeruzalę. Pakelėje jie 
sutinka aklą žmogų, elegtą, 
Timejaus sūnų, akląjį Bar- 
timiejų, — pastebi šv. Mor
kus (10,46). Tas vardas apy
linkėje buvo gerai žinomas, 
todėl evangelistas jį paminė
jo. Bartimiejus buvo sveikas 
ir laimingas, tik nelaimingas 
atsitikimas, aiškina šv. Au
gustinas, beviltiškai užtemdė 
jo akis, padarė elgeta. Jis 
nėjo išmaldos prašyti prie 
teatrų, užeigos namų,
turtingesni renkasi, bet pasi
rinko nuošalų kelią, kuriuo 
maldininkai keliavo. Pasitu
rintieji nelabai vargšus su
pranta, todėl aklasis tiesė 
rankas į tikinčiuosius. Pasta
rieji, lyg jo nematę, praėjo. 
Ne visi spėjo praeiti, bet nie
kas nesiruošė pažvelgti į su
klupusį elgetą. Tada jis pa
siteiravo, kas čia eina... Su
žinojęs apie praeinantį Jėzų 
Nazarietį, stipriu balsu krei
pėsi į Jį, prašė regėjimo. Mi
nios liepė jam nutilti, ne
trukdyti jų eisenos ir maldų, 
bet nelaimingasis dar labiau 
šaukėsi Nazariečio... Jėzus 
sustojo,' liepė atvesti pas Jį 
maldaujantį neregį ir jį pa
gydė: jis vėl matė ir, garbin
damas Dievą, keliavo kartu. 
Išganytojas vargšo neklausė 
kas, iš kur esi, kodėl trukdai 
maldininkus; neklausė, ko
kių pažiūrų esi, ar meldies ir 
t.t. Išganytojas matė nelai
mingą žmogų, jo skaudžią 
nedalią; pasiliko prie vargšo,

kur

NEPAPRASTOS FUTBOLO 
RUNGTYNĖS UŽDAROJE 

PATALPOJE

Kaip jau buvo spaudoje minė
ta, Lietuvių Sporto Klubo pir
masis futbolo vienetas yra pa
kviestas dalyvauti 4 stipriausių 
New Yorko futbolo vienetų tūr- 
nyran. šios rungtynės bus tuo 
ypatingos, kad jos bus pravestos 
didžiulėje 104 Field Artillery 
armory, Jamaicoje. Tai didžiulė 
dengta salė apie 300 m. ilgio ir 
150 m. pločio, ši salė kūrena
ma, man lankantis joje buvo 61 
laipsn. F. Tas stadionas talpina 
daugiau kaip 1500 žiūrovų virš 
aikštės (balkone). Atrodo, kad 
tai bene pirmas toks įvykis mū- i 
sų futbolininkų istorijoj ir labai į 
retas įvykis mūsų sporto mėgė
jams. Todėl reikia manyti, kad 
lietuviai - sporto rėmėjai suda
rys pakankamą moralinę para
mą (“chorą”), kuri taip reika
linga mūsų sportininkams žai
džiant svetimoje aplinkoje.

Lietuvių priešininku bus tą 
vakarą mums gerai žinomas vie
netas German - Hungarians.

Taigi rungtynės įvyks š. m. 
vasario mėn. 9 d. (penktadienį) 
8:30 vai. vak. Vykti į rungtynes: 
subway: — Jamaica line iki pas
kutinės stoties (168 str.), arba 
8th Ave. subway iki 168 str. ar
ba žaliu autobusu Nr. 56 iki 168 
str., ąr Metropolitan autobusu 
iki tos pačios stoties; nuo kampo 
Jamaica Ave. ir 168 str. apie 100 
mtr. 168 gatve iki 104 Field Ar
tillery armory, Jamaica (nepri
ėjus L. I. geležinkelio linijos). 
Tą patį vakarą žiūrovai pamatys 
dar vieną susitikimą D.S.C. 
Brooklyn prieš Pfaelzer S. C. (a- 
bi aukščiausios DAFB lygos ko
mandos) . Sp. V.

LIETUVA REMIA PRAGA
RIŠKAS STATYBAS

Šiuo metu Sovietų Sąjungoje 
vyksta nauji didžiuliai katorgi
niai darbai, kuriuose dirba mi
lijonai pavergtų žmonių, darbo 
vergų. Ir Lietuvos žmonės turi žiūrovų būrį namuose, vis dėlto i 
šias hydro elektrines statybas, nesulaikė LSK I futbolininkų su- 
perkasų bei kanalų kasimą pa- kovoti draugiškose rungtynėse 
remti savo žmonėmis bei me- | prieš New Yorko (DAFB) aukš- 
džiaginėmis aukomis. Lietuvos i čiausios futbolo lygos atstovą 
medžio fabrikai pradėjo gamin
ti ištisus namus, kurie perveža
mi į Rusiją. Tik gruodžio mėnesį 
Naujosios Vilnios medžio apdir
bimo įmonės pasiuntė į Kuiby- 
ševą 60 vagonų su 13 standarti
nių namų. (“Tiesa”, 1950. XIL 
17).

LSK I — PFAELZER SC

(OBERLIGA)—2:3 (1:3)
Blogas oras, sulaikęs didelį

ninkas išbėgo stipriausioj savo 
sudėty.

Po teisėjo švilpuko priešinin
kas pradeda spausti lietuvių 
vartus, bet Šašaičio vadovauja
mas gynimas, nors ir sunkiai, 
bet vis dėlto atpigina. 5 žaidimo 
minutėj, tojirn^s smūgiu, prieši
ninkas kerta'pirmąjį įvartį, ku
rio Skobeika nespėja sulikviduo- 
ti. Taigi 1:0 Pfaelzer naudai. 
Mūsų vyrai sukaupia jėgas ir iš
tisas 12 minučių atakuoja prie
šininko vartus, bet be pasekmių. 
Tik 25 min. Steponavičius, gra
žiai praėjęs pro amerikiečių gy- 
niką, iš sunkios padėties lygina 
pasekmę 1:1. Lengviau atsidūs
ta ir negausus lietuvių žiūrovų 
būrelis, bet čia vėl priešininko 
antpuolis; teisėjas priteisia Pfa- 
elzer naudai laisvą smūgį (apie 
25 m.) ir jo centro saugas 
(Hirdt) šauna 1:2 ir po 3 min.

: pakelia pasekmę 1:3 šeimininkų 
j naudai, žaidžiama sutrumpintu i 
laiku (30 min.) taigi tokia pa
sekme kėlinys ir baigiamas.

Pasikeitus vartais, lietuviai 
pasiima inicijatyvą į savo ran- j 
kas, bet visa bėda, kad norima; 
pasiekti užtikrintos padėties 
šauti į vartus ir, to išdavoje pra
randamas kamuolys. Tačiau ge
rai žaidęs lietuvių gynimas greit 
jį grąžina atgal puolimui ir Jo
kūbaitis, išnarpliojęs kamuolį iš 
krūvos kojų ir pargriuvusių žai- 
dikų, įsiveda jį į vartus —2:3. 
Atkaklios LSK pastangos išly
ginti pasekmę lieka be vaisių, 
nes slidinėjant ant ledu apklotos 
aikštės, tikslus kamuolio valdy
mas buvo neįmanomas. Taigi lai
mėjo tas, kas daugiau laimės 
turėjo.

Priešžaismyje LSK II (B) — 
Pfaelzer Res. lengvai laimėjo 
lietuviai 4:1 pasekme. Įvarčius 
pelnė: Mileris—3 ir Labutis—1.

Čia tektų tik pastebėti, kad 
labai netikslu yrą leisti žaisti kai 
kuriems pirmojo vieneto žaidi- 
kams dvejas sungtynes (Skobei- 

| ka, Mileris, Labutis). Tai, gal 
I būt, ir atsiliepė į LSK I viene
to pralaimėjimą.

A. Vakselis.

7(7), Staknys — 6(6), Kondro- 
tas — 4y2 (8), Trojanas — 4 j 
(9), Galminas — 4(10), Šukys' 
— 3(6). Kiti 8 žaidikai taip pat 
apsirūpino taškais.

Penktojo rato pirmenybių' 
rungtynės įvyks šį šeštadienį! 
(vasario mėn. 3 dieną, 18 vai.) 1 
Liet. Alt. Klubo patalpose, 168' 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. Į

A. Vakselis

SPORTAS ŠĮ SAVAITGALĮ
a) šeštadienį (H.3):

LAK II krepšinio vienetas žai
džia pirmenybių rungtynes prieš 
Irving Square Presb. Eastern 
District YMCA salėje, Marcy 
avė. Pradžia 6:45 vai. vak.
b) Sekmadienį (II.4):

LSK I (pilnoje sudėtyje) sve
čiuosis pas DAFB antrąjį “Ober- 
lygos” atstovą Eintracht “Big 
Ten Division”. Rungtynių pra
džia 2:30 vai. p. p. Rungtynės į- 
vyks Eintracht Ovai (37 Str. ir 
20th Ave.). Astoria. Važiuoti 
iki Queens Plaza, o iš ten auto
busu (“Steinway”) iki pat aikš
tės.
c) šeštadienį (H.3):

LAK New Yorko šachmatų 
pirmenybių V-tasis ratas, LAK 
patalpose, 168 Marcy Ave., 
Brooklyn. Pradžia 18 vai.

jam atidarė akis. Maldinin
kai, kiek nutolę nuo Gailes
tingojo, stabtelėjo, pamatė 
kas įvyko. Dabar ir jiems a- 
kys atsivėrė. Jie matė gerai 
kelią, tik nematė artimo ne
laimės, jie buvo dvasiškai 
akli...

Panašių Dievo garbintojų 
visais laikais buvo. Jų pa
kanka ir šiandieną. Jie ma
to viską, tik nemato maldau
jančių rankų, neranda net 
švelnaus žodžio nelaimėje 
suklupusiam žmogui. Jie ge
rai žino kelią .į stebuklingas 
vietas, į bažnyčią, bet neieš
ko kelio į artimo širdį... Jie 
pamiršta paprasčiausią žmo
niškumą ir mano, kad mal
dos žodžių Dievui pakanka. 
“Nieko nėra kilnesnio, nieko 
žmoniškesnio, kaip pasigailė
ti ir gera daryti” (šv. Dio- 
nyzius Aleksandrietis). Pa
galiau “žmoniškumo pavyzdį 
rodo jau pati žemė; ji teikia 
vaisių, kurių nešėjai, ir pa
daugintus atiduoda tuos, ku
riuos ji priėmė” (šv. Ambro- 
ziejus). Suprantama, kad Iš
ganytojas net už vandens 
stiklą, paduotą trokštan
čiam, danguje atlyginimą 
pažadėjo... Taigi ir maldos, 
jei jos nėra nuolat gaivina
mos gailestingumo ir arti
mo meilės, nėra maldos, bet 
maldų pajuoka. Kelias į Die
vą yra neabejotinai artimo 
meilės, gailestingumo ir tei
singumo kelias. Tokiu būdu 
pagarbinsime Dievą, nekal
bant apie kitas dorybes ir 
krikščioniškas pareigas. Prie
šingai galvojantieji yra mal
dos automatai, ceremonijų 
fanatikai, Dievo ir žmogaus 
niekintojai. Tai aklieji maldi
ninkai, kurie žiūri, bet kas 
reikia—nemato; jie meldžia
si, net ištisas valandas, bet 
Dievą įžeidžia nežinia kaip 
ilgam laikui... aišku, kol su
sipras, praregės, paliks savo 
tuščiavidures maldas ir grįš 
prie gailestingumo darbų, 
prie neregio pakelėje... Tik
roji malda, kaip širdis žmo
gulį nepakeičiama. Tokia 
malda yra tada, kad melsda
miesi artėjame prie Kris
taus, su juo kartu bendrau
jame, bet netolstame, kaip 
ta minia, nuo Jo. Nenutolsl- 
me savo maldomis nuo Kris
taus, nebūsime tais aklais 
maldininkais, jei mūsų mal
dos trykš iš gyvo tikėjimo ir 
gailestingos, artimą mylin
čios širdies.

©

©

© 
©

©
©

Pfaelzer New Farmers Oval 
(stadione) pereitą sekmadienį.

LSK I prisistatė priešininkui 
susilpninto sąstato: Skobeika; 
Mileris, ’ Simonavičius; Madzi- 
liauskas, Saldaitis, Kligys; Ste
ponavičius, Kalašinskas, Jokū
baitis, Gražys, Labutis. Prieši-

NEW YORKO ŠACHMATŲ 
PIRMENYBIŲ PADĖTIS PO 

4-OJO RATO

Po pereito sekmadienio žaidi
mo padėtis žymiai nepasikeitė: 
1. Repečka — 11 t (11), Mer
kevičius — 8(9), Paškevičius—

GOLUBCOVAS ŠOKA
“Tiesa” neretomis progomis 

iškelia faktus, kad daugelis bol
ševikų valdininkų, netgi iš So
vietų Sąjungos atsiųstų, ir šiaip 
jau patikimų, niekuo daugiau 
nesirūpiną, kaip tik lėbavimais 
ir šokiais. Kaip vienas tokių 
ryškesnių pavyzdžių esąs Nau
josios Vilnios kultūros namų di- 
retkorius drg. Golubcovas, kuris 
kultūros namuose nieko daugiau 
neveikiąs, kaip tiktai organizuo
jąs šokius (Tiesa Nr. 282). Iš 
kiekvieno šokėjo jis imąs po 3 
rublius už vieną vakarą, šokama 
esą kiekvieną dieną.

KOLCHOZUOSE NESĄ 
LAIŠKANEŠIŲ

“Tiesa” 1950. I. 19 praneša, 
kad Vievio rajone esą jąu dau
giau kaip 100 kolchozų, tačiau 
nė viename jų nesą laiškanešio. 
Nors pašto viršininkė Staliorova 
ir dariusi žygius pas drg. Jeleckj 
klausimas taip ir likęs neišspręs
tas. Laikraščiius ir laiškus žmo
nės gauną labai netvarkingai.

— Italijos parlamento krašto 
gynybos komisija pritarė pasiū
lymui paskirti gynybos reika
lams 200 miliardų lyrų.

Civilinės Apsaugos Įstaigos 
įspėjimas

Office of Civil Defense City of 
New York skelbia gyventojams 
šį įspėjimą:

Bandymai New York City ir 
New Jersey oro puolimo sirenų 
įvyks kas šeštadienis vidurdie
nį. Tai bus tik bandymas ir gy
ventojams nėra pagrindo, sire
nas išgirdus, išsigąsti.

Bet gyventojai raginami jau 
dabar susipažinti su orinio puo- 
lįmo signalais. Tai gali kurią die- 
ną būti naudinga.

Jeigu išgirsit oro puolimo sig
nalą kitu laiku, ne šeštadienio 
vidurdienį, greitai nuvykit .j 
slėptuvę, rūsį, pogrindį arba ko
ridorių.

Jeigu nespėsit nuvykti į slėp
tuvę, — netelefonuokit, atsukit 
savo radiją, neikit prie langų, 
atsigulkit prie sienos arba po 
stalu kniūpščias. Uždenkit ne- 
pridnegtas kūno dalis ir užsimer
kit.

Galima išlikti gyvam nuo ato
minės bombos puolimo. Išliki
mo paslaptys yra šios:

Žinokit bombos tikrus pavo
jus.

žinokit, kokie žygiai pagelbės, 
Būkis pasiruošę. Prisidėkit prie 

civilės apsaugos šiandien.
Nueikit į savo apylinkės poli

cijos nuovadą, gaisrininkų įstai
gą, ligoninę arba į Welfare Cen
ter, 500 Park Avenue.

Šis vajus rekrutuoti 500,000 
savanorių prasidėjo sausio 3 d. 
ir veiks ligi Civilės Apsaugos Sa
vanorių darbas daugiau nebus 
reikalingas.

SUŽAŽINDINKIME AMERI
KIEČIUS SU LIETUVOS 

ISTORIJA

Lietuvos istorija, atsklei
džianti didingą lietuvių tautos 
praeitį ir žygius, yra neginčija- f 
mas įrodymas, kad lietuvių tau
ta sugeba ir turi teisę savaran
kiškai tvarkyti savo valstybinį 
gyvenimą.

Pavergtos tėvynės išlaisvini
mui daug pasitarnautume sve
timtaučių visuomenę kiek gali
ma plačiau supažindindami su 

Į Lietuvos praeitimi. Lietuvos Ne
priklausomybės 33 metų sukak
tis yra gera proga šitokiai pro
pagandos akcijai.

ALT Centras savo žinioje turi 
didesnį kiekį dviejų Lietuvos is
torijos knygų anglų kalba. Tai

History of Lithuanian Nation 
by Constantine R. Jurgėla, 544 
pslp., kaina 85.00, ir

The Story of Lithuania by 
Rev. Thomas G. Chase, 392 psi., 
kaina $3.50.

Abi knygos gerame popiery- 
je, gražiai įrištos, kietais virše
liais.

Pasistenkime paskleisti šias 
knygas angliškai skaitančios vi
suomenės tarpe.
Kreiptis: Lithuanian American 

Council, 1739 So. Halsted St., ’ 
Chicago 8, Illinois.

Jei nori savo brangiam asme
niui padaryti džiaugsmo, užsa
kyk jam “Laiškus Lietuviams”.

Kaina tik 1 dol. metams.
Adresas: “Laiškai Lietuviams”, 

5541 So. Pauline St., Chicago 
36, DI.
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MINĖJIMO

Dar savaitė, kita, ir vėl mi
nėsime tą mums brangią dieną, 
daugumas būdami išblaškyti po 
platųjį pasaulį, toli nuo savo 
tėvų žemės, ir užtat dar giliau 
išgyvendami savo ir savo tėvy
nės skausmą.

Jau pasirodė mūsų spaudoje 
ir skelbimai su. minėjimo prog
ramomis bei įvairiais tuo reika
lu pranešimais. Deja, šį kartą jie 
jautresniam ir giliau savo tau
tos kančias išgyvenančiam žmo
gui, ypač lietuviui katalikui, pa
darė labai netikėtą ir nemalonią 
staigmeną. Ta staigmena — tai 
programoje numatyti šokiai ga
vėnios metu.

Visai gerai žinome, kad Lietu
voje nuo 1927 m., t. y. nuo tada, 
kai lygiai Vasario 16 d. mirė 
didysis lietuvis ir tautos patriar- 
kas Dr. J. Basanavičius, atsi
sakyta visokių šokių bei triukš
mingų programų ir ta diena 
švęsta kaip susikaupimo ir ryž
to diena. Jei jau tada, tautos 
laisvės ir nepriklausomybės bei 
gražaus klestėjimo laikais, nuo 
to buvo lengva širdžia visų atsi
sakyta, tai nuo 1940 m., kada 
taip žiauriai netekome savo ne
priklausomybės, kada per du 
svetimų kariuomenių žygius per 
Lietuvą kraštas virto griuvė
siais, kada per abi okupacijas ir 
dabartinę žiauriausią vergiją 
tauta masiškai žudoma, kada 
ten ašaros ir kraujas nenudžiūs- 
ta, rodos, neturėtų būti nė ke
liamas šokių klausimas, kada 
svarstoma Vasario 16-sios mi
nėjimas.

Kada iš BALF’o seimo grįžę 
astovai pasakojo, kad numaty
tas BALF’o balius neįvyko dėl 
to, kad New Yorko miesto bur
mistras Vincent Impelliteri pa
geidavo jo nedaryti dėl rimtos 
pasaulinės padėties ir dėl Korė
joje liejamo kraujo, tai kokia 
logika ir kokiu žmoniškumu, ko
kia tėvynės meile ir jos kančių 
atjautimu vadovaudamies mes 
rengiamės šokta per savo bran
giausią susikaupimo šventę, tą 
dieną, kada pajėgiame visi su
eiti ir susėsti prie bendro stalo, 
nežiūrėdami nei pažiūrų, nei įsi
tikinimų skirtumo. Argi tik šo
kiai gali mus sujungti, argi tik 
šokiai gali atvesti į tuos minė
jimus čia gimusį lietuvių jauni
mą, kaip kažkas išsireiškė. Jei 
taip, tai tikrai liūdna ir grau
du.

Jei manoma, kad tokiu būdu 
gyvybiniams tautos vadavimo 
reikalams sukelsime didesnes 
sumas, tai irgi liūdna, kad rim
čiausios tautos susikaupimo 
šventės virsta triukšmingais šo
kiais, biznio bazarais ir dar ne
žinia kuo. Vasario 16 d. turi būti 
ne biznio diena, bet broliško 
bendravimo, patriotizmo 
monstravimo ir dvasinio 
kaupimo šventė.

Antras dalykas — tai
nis motyvas. Lietuvoje Vasario 
16-sios pačią svarbiąją dalį su
darydavo pamaldos už žuvusius 
už Lietuvos laisvę, už tuos, ku
rie už ją kovojo ir tebekovoja, o 
čia paskutiniu metu daugiausia 
laiko užima svarstymas su šo
kiais ar be šokių. Kadangi šie
met Vasario 16-ji išeina gavė
nioje, tai, rodos, neturėjo jokio 
klausimo kilti dėl šokių. Juk 
mūsų tautos 80% katalikai, ir 
Lietuvoje gavėnioje niekad jokie 
pasilinksminimai iš viso nebuvo 
rengiami. Kodėl čia neparodyti 
to gražaus papročio, ypač dabar
tiniu metu. Jei reklamuojame 
per radiją ir spaudą lietuviškai 
pagamintus kumpius ir dešras, 
tai kodėl nepareklamuoti lietu
viškų patriotinių ir religinių pa
pročių. Juk religinis motyvas 
buvo labai svarbus veiksnys ko
voje prieš caro priespaudą, o da
bar jis yra dar svarbesnis kovo
je prieš komunizmą. Jei mūsų 
tauta būtų praradusi savo tėvų 
tikėjimą, ji daug greičiau būtų 
buvusi komunizmo suvirškinta.

Lietuvoje pirmąją gavėnios 
savaitę ir Didžiąją savaitę prieš 
Velykas net žydai uždarydavo 
kino teatrus. Buvo rodomi tik 
religiniai su Kristaus gyvenimu

pade- 
susi-

religi-

ir kančia susiję paveikslai. Taip 
buvo užlaikoma gavėnia Lietu
voje. Man rodos, kad ne kitaip 
ji užlaikoma ir čia. Praėjusiais 
metais Jokūbas Stukas per savo 
radijo valandėlę pranešė, kad 
gavėnios metu jis neduosiąs nei 
polkų, nei triukšmingos muzi
kos, išskyrus vienų kitų tautinių 
šokių plokštelę. Ir to laikėsi, 
dažnai duodamas gražią religi
nę programą.

Jei taip, tai kam užgauti ti
kinčiųjų jausmus ir statyti savo 
tautiečius į keblią padėtį, ren
giant programas su šokiais. Rei
kia tikėtis, kad kol dar ne vėlu, 
komitetai savo programas per- 
svarstys ir šokius iš programų 
išims, nes kitaip bus sukeltas di
delis pasipiktinimas ne tik mūsų 
tautiečių, bet net ir mūsų drau
gų svetimtaučių tarpe. Jei to 
nebūtų padaryta, tai visi, ypač 
lietuviai tremtiniai turime pa
sielgti griežtai. Mes matėme ve
žamų į Sibirą tautiečių kolonas, 
girdėjome jų verksmus, matė
me jų ašaras, matėme nužudy
tųjų masinius kapus. Kas gi apie 
tai paliudys, jei ne mes savo el
gesiu. Tad griežtai boikotuokime 
tuos šokius, nes mūsų šokimas, 
būtų šokimas ant motinos, ant 
brolio, ant tėvo ar draugo kapo. 
Įrodykime, kad mes tikrai at
jaučiame savo tautos kančias.

Lietuvis

Prieš pirmąjį BALF Direktorių posėdį — Po BALF seimo direktoriai renkasi poseiminiam po
sėdžiui. Iš kairės į dešinę (viršutinėje eilėje): B.Spudienė, M. Michelsonienė, V. Tysliavienė, V. 
Sidzikauskas (už J. Tuinilą), M. Kasevičienė, Juozas Ginkus; antroje eilėje: P. Pivaronas, P. Gri- 
bienė, J. P. Mačiulis (už prelatą J. Balkūną), Juozas B. Laučka; (priešaky) Albinas S. Trečiokas, 
Nora M. Gugienė, kan. prof. J. B. Končius, Elab- Paurazienė (už Matą Zujų), Alena Devenienė.

Nauji Leidiniai

LIETUVYBES SILPNĖJIMO 
PRIEŽASTYS

LIETUVIS GYDYTOJAS VENECUELOS KAIME
Tremtis privertė nemažą lie

tuvių tautos dalį išsiblaškyti po 
po įvairiausius kraštus ir pa
tekti į tiek pat įvairias sąlygas. 
Daugelis tremtinių pateko ir į 
Pietų Amerikos kraštus, kur 
gamta ir gyvenimo sąlygos yra 
lietuviui labai neįprastos. Vene-

DAINOS GIMIMAS
Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, 
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos,

Ir vejas dangiškas j jos lapus atklysta, 
Ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą.

Ir skamba medyje melodija tyli, 
O aš klausausi jos ir užrašau smėly.

Ir vamzdį paimu, ir groju, ir dainuoju 
Su vėju ir paukščiu ir su. medžiu baltuoju,

H. Radauskas

Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos
Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.

(Iš naujai išleisto rinkinio
“Strėlė danguje”)

cuela yra taip pat vienas tokių 
kraštų, kur pateko gana dido
kas būrys mūsų tautiečių. Apie 
tą kraštą ir savo darbo sąlygas 
gana įdomų straipsnį parašė Ve- 
necuelos lietuvių laikraštyje 
“Tėvų Kelias” Dr. F. Zubinas, 
kuris dirba ten viename sveika
tos punkte.

Savo straipsnyje Dr. Zubinas 
rašo:

Visa Venecuela yra padalyta 
į atskiras, estadais vadinamas, 
valstybes, kurios turi daug sa- 
vystovumo valdymosi srityje. Gi 
Sveikatos Ministerija yra bend
ra visoms valstybėms ir yra 
krašto sostinėje, Caracas’e. Svei
katos Ministerijai priklauso vi
sos krašto gydymo ir socialinės 
įstaigos. Medicinos pagalbos tei
kimo reikalu visa Venecuela pa
dalinta į pačius mažiausius vie
netus — tai sveikatos.punktai, 
Medicaturomis vadinami, ku
riuos aptarnauja valdžios skirti 
gydytojai.

Mano toks sveikatos punktas, 
Medicatura Rural de San Fran
cisco, Municipio (valsčius) Mon-

Nejauki Islandijos laimė

Tik

Belankydamas Atlanto pakto 
valstybių sostines, gen. D. D. 
Eisenhoweris neaplenkė ir Islan
dijos, kuri taip pat yra to pakto 
narys, nors ji neturi nei kariuo
menės, nei laivyno, nei aviacijos 
ir net paprastos krantų apsau
gos. Net jos policininkai neturi 
ir nenešioja jokių ginklų,
kelios dešimtys medžiotojų vi
sam krašte turi šautuvus.

Ko tad Europos jungtinės ar
mijos vadui 
lankytis?

Čia viską 
kvadratinių 
140.000 gyventojų salos geogra
finė padėtis. Ji yra vieta, iš kur 
karo atveju galima ne tik kon
troliuoti šiaurinę Atlanto dalį, 
bet ir vykdyti puolimus, ypač 
Europos žemyno. Dėlto visai su
prantama, kodėl čia Vakarai į- 
sisteigė savo karinę bazę ir yra 
stipriai susirūpinę, kad karo me
tu Islandija nepatektų į Sovietų 
rankas. Iš čia jų povandeniniai 
laivai ir lėktuvai galėtų labai 
trukdyti Atlante Vakarų laivy
no veksmus ir ji galėtų būti pa
naudota net kaip Vakarų puoli-' 
mo bazė.

tokiam krašte dar

nulemia šios 39.758 
mylių ploto ir su

Nežino, ar džiaugtis, ar •— 
verkti

Islandijos gyventojams šiuo 
metu iš tikro sunku apsipręsti, 
ar džiaugtis savo salos padėtimi, 
ar verkti dėl jos. Pastaraisiais 
metais šioje tolimos šiaurės sa
loje įvyko tikra revoliucija. La
biausiai techniškai atsilikęs 
kraštas, galima sakyti, per naktį 
pasidarė pačiu moderniškiausių. 
Islandietis, aplenkęs geležinkelį 
ir automobilį, nuo savo patvario
jo ponny persėdo tiesiog į lėktu
vą, Kiekvienas, net nuošaliau

gyvenantis, Islandijos ūkininkas 
šiandien turi telefoną ir elektri
nę melžiamąją mašiną,. o prie
šais duris privatų aerodromą, 
kuriame nusileidžia krašte susi
siekimą palaikantieji lėktuvai.

Salos sostinės Reykjaviko vi
si namai baigiami aprūpinti la
bai patogiu šildymu. Nors tai to
limos šiaurės sritis, Islandijoje 
yra nemaža šaltinių, iš kurių 
trykšta beveik verdantis van
duo. Šis vanduo dabar vamz
džiais nuvedamas į namus ir la
bai puikiai pavaduoja malkas 
bei anglį. Dar daugiau. Tas van
duo šildo šiltadaržius, ir sniego 
bei ledų krašte dabar noksta 
bananai, apelsinai ir ananasai. 
Pagal vyriausybės programą, to
kį šiltadaržį turi turėti neužilgo 
kiekvienas islandietis. Tas pats 
vanduo šildo ir menkai Islandi
jos saulės šildomas lysves, ku
riose islandietis jau auginasi 
šparagus, salotas bei pamidorus. 
Atliekanti to vandens dalis tei
kia jam dar ir elektrą.

Pasikeitė, žinoma, dėl to ir 
visas islandiečių gyvenimo bū
das. Islandietės meta verpusios 
ir audusios iš vietinių avių vil
nos sau apdarą. Vietoj vilnonių 
kojinių jau nešioja nylon. Kos
metikos salionai Reykjavike pil
ni klienčių. Buvę žvejai ir avių 
augintojai šiandien yra tapę sta
tybų rangovais, pirkliais ir fab
rikantais.

Bet šis pasikeitimas nėra atsi
radęs kokio nuostabaus pačių

rikiečių įgulos, su kuriom atsi
rado ir šioj saloj dar nematyti 
kiekiai pinigo. Visur vyko sta
tybos — uoste nauji sandėliai, 
skystojo kuro tankai, kranai, 
mieste prekybos įmonės, ligoni
nės, viešbučiai, radijo stotis, ae
rodromai ir t.t. O, pav., toks 
amerikiečių pastatytas Keflavi- 
ko aerodromas, po Fairbankso 
aerodromo Aliaskoje, yra antras 
savo didumu pasaulyje, su kilo- 
metrąis nusitiesusiais .kilimo ta
kais bei radijo ir radaro įrengi
mais. Jau dabar į Keflaviką kas 
mėnuo atskrenda 350 lėktuvų. 
Ir tai dar tik pradžia — turi bū
ti pastayta dar 40 lėktuvų nusi
leidimo aikščių ir penki hydro- 
planų uostai.

Trumpai kalbant, tafe nepa
prastas Islandijos pakilimas re
miasi tik tuo, kad čia yra vieta, 
iš kur JAV didieji bombonešiai 
gali pasiekti bet kurią europinės 
ir azijinės Rusijos vietą ir be 
sustojimo vėl sugrįžti atgal.

Štai šis dalykas netikėtą ir 
kiek savotišką islandiečių laimę 
ir padaro jiems nejaukią. Kari
nai pasiruošimai jiems suteikė 
nė nesvajotas galimybes. Antra 
vertus, dėl jos svarbos Vakarai 
iš paskutiniųjų gins Islandiją 
nuo Sovietų. Tuo būdu islandie- 
čiams žymiai sumažėja pavojus 
patekti į sovietinių barbarų na
gus. Bet, dėl svarbių joje kari
nių tikslų, Islandija gali laukti 
ir kietų puolimų, kurie visa, ką 
islandiečiai dabar turi, gali dul-

islandiečių išradimo dėka, šian- j kėmis paversti. Ir apie tai galvo- 
dien trečdalis visų salos gyven- jant, jiems ne tiek mielas darosi 
tojų gyvena. Reykjavike. Poka- net jų neseniai įsteigtas tautinis 
rio metais jame padaugėjo 15.- teatras, kuriis yra pats šiauriau- 
000 gyventojų. Juos čia patrau-j sias, bet kartu ir modemiškiau- 
kė pradžioj anglų, o vėliau ame- sias pasaulyje teatras.

tęs de Oca, yra šiaurinėje Esta- 
do Lara dalyje: apie 30 klm. nuo 
Caroros ir apie 150 nuo Barqui- 
simeto miestų.

Montes de Oca Municipio plo
tas apima apie 8.000 kv. klm. 
ir turi tik 15.000 gyventojų. Vi
są valsčiui de Oca priklausantį 
žemės plotą galima būtų suskir
styti į dvi dalis: pirmoji — dide
lė lyguma — Savana, kur auga 
tik biaurūs spygliuoti tropinių 
kraštų augala — tūnos, cardonai 
•ir kiti, ir kur be ožkų retą kurį 
kitą gyvulį tepamatyti; antroji— 
didesnė Andų kalnų sritis, taip 
pat su mažai apgyventomis vie
tomis, bet turinti kiek daugiau 
įvairesnę augmeniją ir čia jau 
auginami net raguočiai. Šitame 
dideliame plote yra du medicinos 
punktai, aptarnaujami gydytojų. 
Yra taip pat keletas šundakta
rių, bet jie policijos persekioja
mi, baudžiami, atimamos jiems 
gydymo priemonės ir reikia pa
sakyti, jie neturi didelio pasi
sekimo gyventojų tarpe.

Prieš 400 metų šio krašto 
šeimininkai buvo indėnai. Vė
liau, 300 metų kraštą valdant 
ispanams, buvo atgabenta iš Af
rikos daug negrų ir iš baltosios, 
indėnų ir juodukų rasės kraujo 
susidarė tarpinė rasė-mišinys, 
kuriai dabar visame žemyne pri
klauso dauguma gyventojų. 
Žmonės, bendrai paėmus, yra 
neblogi: geros širdies ir gero bū
do.

Valsčiaus teritorijoje žemė y- 
ra labai sausa. Ištisą pusmetį, t. 
v. sausame periode, neiškrenta 
nė lašo lietaus; gi antrame pus
metyje, vad. lietaus periode, kai 
kitos sritys mirksta nuo tropikų 
lietaus— čia labai mažai lija. 
Lietingas dienas, pasakyčiau, 
gali suskaityti ant pirštų. To
dėl šiose vietovėse ir gyventojų 
yra nedaug ir tie patys neturtin
gi. Vadinami ūkininkai teturi 
mažą iš žabų moliu išteptą tro
belę, kurioje dažnai telpa gausi 
šeima ir kartu prisiglaudžia na
miniai gyvuliai. Žmonės, mūsų 
akimis žiūrint, maitinasi silpnai: 
valgo vos du kart į dieną: to
dėl jie daugumoje yra išblyškę 
ir silpnos sveikatos. Maži vaikai 
vaikšto visai nuogi. Gyventojų 
išsilavinimas yra menkas: pri- 
skaitoma apie 60% beraščių. 
Tai, seniau buvusios ilgos okupa
cijos ir priespaudos padaras.

Religingumas taipogi ne geres
nis. Nors jie skaitosi dauguma 
katalikais, bet, pasakyčiau, yra 
“šiaudiniai”, nes neturi suprati
mo, kas yra katalikybė. Dauge
lis savo gyvenime nė karto nėra 
buvę bažnyčioje. Priežastis—di
delis trūkumas kunigų. Mano 
miestelis turi gražią bažnyčią, 
bet kunigas pąsirodo joje vos tik 
porą kartų į metus ir tada baž
nyčion ateina tik ant pirštų su
skaitomi vaikučiai ir moterys. 
Gyventojai yra atpratę nuo reli
ginių praktikų ir neranda reika
lo jas atnaujinti. Kadaise kraš
tas, matyt, yra buvęs religingas,

(Perkelta į 4 psl.)

Šią sunkią Lietuvai ir lietuvių 
tautai valandą mums gana daž
nai tenka susidurti su visa eile 
plačių ir sudėtingų mūsų tauti
nės politikos klausimų bei ieš-, 
koti jiems tinkamo sprendimo. O 
tam ne kartą pasigendama ir 
reikalingos medžiagos ir reika
lingiems sprendimams gairių. 
Šiuo atžvilgiu gana reikšmingas 
yra prel. J. Balkūno neseniai 
pasirodęs nedidelis, bet gana 
svarus straipsnių rinkinys, pa
vadintas “Lietuvybės silpnėjimo 
priežastys ir kiti straipsniai.”

Turint galvoje lietuvių kolo
nijos JAV svarbą ir šiandieninė
je kovoje už Lietuvos laisvę ir, 
išlaisvinus Lietuvą, jos atkūri
mo darbe, ypač reikšmingas yra 
pirmasis šio rinkinio straipsnis, 
kuriame nagrinėjama JAV lie
tuvių nutautimo priežastys ir 
priemonės šiam procesui sulai
kyti arba bent sulėtinti.

Šis straipsnis labai praverstų 
su dėmesiu pasiskaityti daugu
mai mūsų visuomenininkų, kaip, 
žinoma, ir kiekvienam savo tau
tos reikalais susirūpinusiam lie
tuviui. Tai, išrodo, padėtų dau
geliu atvejų prieiti teisingesnio 
klausimų sprendimo ir išvengti 
žalingos tarpusavio trinties.

Straipsniai “Kenčiančioji Lie
tuva” ir “Lietuvos genocidas” 
ne tik ryškiai nušviečia dabar
tinę lietuvių tautos padėtį, bet ir 
duoda gana gausiai svarbios bei 
sutvarkytos medžiagos, kurios 
ne vienam prireikia dirbant tau
tinį bei visuomeninį darbą.

Dėl šių savo ypatumų šis prel. 
J. Balkūno straipsnių rinkinys 
pravers kiekvienam, kuris jį įsi
gis ir rūpestingai perskaitys.

(Prel. J. Balkūnas. LIETU
VYBĖS SILPNĖJIMO PRIE
ŽASTYS IR KITI STRAIPS
NIAI. “Amerikos” leid., New 
York, 1950 m. 24 psl. kaina 30 
cent.)

vynėje liaudies daina nutyla ir 
yra žalojama svetimų atėjūnų, o 
laisvame pasaulyje išsiklaidžiu- 
sių lietuvių tarpe ji yra viena 
svarbiųjų priemonių jų tautinei 
dvasiai išlaikyti bei stiprinti. 
Šiais savo leidiniais K. V. Ba
naitis atlieka ne tik didelį dar
bą muzikinės kultūros kūrimo 
bei ugdymo srity, bet ir kovoj už 
mūsų tautos egzistenciją, nes 
tautą gyvą gali išlaikyti tik gy
va ir auganti jos tautinė kultū
ra.

Šia proga negalima praeiti ty
lomis ir pro šio sąsiuvinio leidė
ją kun. P. M. Jurą, kuris ne tik 
išleido šį “Liaudies dainų” są
siuvinį, bet taip pat leidžia ir 
V-VIII sąsiuv. Jo nuopelnai, re
miant gausius ir įvairius kultūri
nius užsimojimus, jau žinomi ne 
tik JAV, o ir visur kitur gyve
nantiems lietuviams. Bet šiuo 
atveju jo parama K. V. Banai
čio “Liaudies dainoms” išleisti 
yra ypač pažymėtina, nes muzi
ka yra iš tų kultūros apraiškų, 
kuriomis žmonės daug naudoja
si, bet kurios labai'retai kaž
kodėl susilaukia reikiamos para
mos. Tad šiuo atveju jis yra y- 
pač šviesus pavyzdys visiems, 
kuriems tautinė mūsų kultūra 
yra ne tuščias žodis, bet pagrin
dinė gyvenimo vertybė.

(Kazys Viktoras Banaitis 
LIAUDIES DAINOS. Mišriam 
chorui. IV. Išleido kun. P. M. 
Juras. Kaina nepažymėta.)

— * —

PAŠVAISTES” LEIDINIAI

STRĖLĖ DANGUJE

Mūsų tautinei kultūrai, ypač 
literatūrai atsidūrus labai sun
kiose, tiesiog žudančiose sąlygo
se, yra tikras džiaugsmas paim
ti į rankas naujai iš spaudos pa
sirodžiusią lietuvišką knygą, y- 
pač grožinės literatūros. Su to
kiu jausmu imame į rankas ir 
naująjį Henriko Radausko eilė
raščių rinkinį “Strėlė danguje”. 
Jau malonų įspūdį daro ir pats 
knygos skoningas appavidalini- 
mas bei išleidimas. O poezijos 
mėgėjas nemaža turės ir esteti
nio pasigėrėjimo, perskatęs 
šiuos eilėraščius.

Žinoma, kaip ir kiekvienas 
žmogaus kūrinys, taip ir šis H. 
Radausko eilėraščių rinkinys tu
ri ir savo didesnių ar mažesnių 
silpnybių, kurias, smulkiai rin
kinį nagrinėdamas, literatūros 
kritikas galės surasti. Bet tos, 
palyginamai, nežymios silpnybės 
nė trupučio nemažina mūsų pa
sitenkinimo šia knyga. Reik ti
kėtis, kad lietuviškos knygos ir 
poezijos mėgėjų ji bus labai šil
tai sutikta.

Yra žmonių, kuriems tam tik
ros srities darbas pasidaro nebe 
paprastas verslas duonai pelny
ti, bet širdies dalykas, nors jis 
net duonos neduoda arba maža 
teduoda. Toks, išrodo, yra “Pa
švaistės” leidyklos savininkas 
B. Jacikevičius.

Kiekvienas, arčiau susipažinęs 
su spaudos leidimo klausimu, la
bai gerai žino, kad muzikinės 
mūsų literatūros, gaidų leidimas 
yra pats mažiausiai pelningas 
dalykas. Toks jis buvo net nepri
klausomoj Lietuvoj, toks jis dar 
labiau yra šiuo metu. Bet štai 
J. Strolios “Vai ir prijojo” ir B. 
Budriūno “Malda” yra jau ke
lioliktas iš eilės “Pašvaistės” lei
dinys. O kiek teko girdėti, šiais 
tik metais jų leidėjas yra užsi
mojęs tokių leidinių išleisti vėl 
net kelioliką. Ir ne tik išleidžia
ma, bet, tik pažiūrėjus į leidi
nį, matai, kad tai atliekama su 
meile ir su skoniu, deramai api
pavidalinant, dėl ko leidinys yra 
ne tik vertingas, bet ir mielas į- 
rankas paimti. Reikėtų tik, kad 
mūsų muzikos darbuotojai ir 
chorai taip pat įvertintų kaip 
tik jų naudai su tokiu pasišven
timu atliekamą darbą ir juo pa
sinaudotų.

(Bronius Budriūnas MALDA. 
Mišrių balsų chorui. J. Strolia 
VAI IR PRIJOJO. Duetas su 
mišrių balsų choru ir fortepio- 
nu. “Pašvaistės” leidiniai. New 
York. 1950 m.)

*
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(Henrikas Radauskas, STRĖ
LE DANGUJE. Eilėraščiai. Vir
šelio ir skyrių piešiniai Vytauto 
Kasiulio. Išleido Vyt. Saulius. 
Tiražas — 700 egz. Chicago, Ill. 
1950 m., 110 psl. Kaina nepa
žymėta.)

TEGUL SKAMBA MĖSŲ 
DAINOS...

Didžiai malonu, neseniai mi
nėjus K. V. Banaišio “Liaudies 
dainų” III sąsiuv. pasirodymą, 
jau imti j ranką ir šiomis dieno
mis pasirodžiusį iš spaudos TV 
sąsiuvinį, kurį išleido kun. P. 
M. Juras.

Liaudies dainos—vienas bran
giausių mūsų tautos turtų —yra 
labai stipriai atkreipęs komp. K. 
V. Banaičio dėmesį, ir jis yra 
daug darbo bei talento įdėjęs, 
suteikdamas joms kultūrinę mu
zikinę formą, kad jos galėtų 
skambėti ir toliau, dainuojamos 
mūsų solistų bei, chorų. O tai 
ypač svarbu šiandien, kada tė-

MIŠKININKŲ ŽURNALAS 
“GIRIŲ AIDAS”

Šiuo vardu išėjo pirmas Lie
tuvos Miškininkų Sąjungos išei
vijoje periodinio žurnalo nume
ris. Jį redaguoja redakcinė ko
misija iš: V. Žemaičio, P. Šilo 
ir K. Sčesnulevičiaus. Šis žurna
las yra švariai šapirografu at
spausdintas ir skoningai ilius
truotas, 82 puslapių dydžio.

“Girių Aidas” nesiriboja vien 
miškų bei jų ūkio klausimais, 
bet skiria ne maža vietos ir me
džioklės bei žuvinių vandenų ap
rašymams. Yra ir populiarus 
kraštotyros priedas. Gal ne- 
nustąbu, kad šiame žurnale ben
dradarbiauja ir nemiškininkas. 
Šiame numeryje yra straipsniai 
šių bendradarbių miškininkų: A. 
Rukuižos, J. Raukčio, K. Sčes
nulevičiaus jr. A. Skėrio, Js Kup- 
rionio, K. Sčesnulevičiaus sr., P. 
šilo ir ne miškininkų: pulk. K. 
Griniaus, prof. Ig. Končiaus ir 
kun. Dr. J. Prunskio. Numerio 
kaina — 50 centų.
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Irlmeierio pranašytes apie ateitį
Kas tasai Irlmeieris?

Aiškiaregystė yra reiški- šakele surasti po žeme esantį 
nys, dėl kurio nėra dar vienos vandenį. Kai pajunta vandenį, jo 
nuomonės — vieni .jį neigia, pirštai pradeda “niežėti”. Van- 
kitl juo abejoja, bet yra ne- dens kryptį nustato labai tiks- 
maža.ir tokių, kurie tvirtai į- liai. Jis tuo ir verčiasi, surasda

mas, kur yra vandens gyslos ir 
kasdamas šulinius.

Irlmeieris yra vedęs ir turi su
augusį sūnų, kuris jam talkinin
kauja darbe. Sūnus neperdaug 
džiaugiasi tėvo “dovana”, kuri 
jį atitraukia nuo darbo. Jo žmo
na labai energinga moteris, bet

sitikinę, jog tokių reiškinių iš 
tikro yra. Nurodoma, jog vi
suomet yra buvęs asmenų, 
kurie su tokiu ypatumu buvo 
jau gimę arba jį’ įgavo po ko
kių nors ypatingų jų gyveni
me .įvykių.

Šiuo reiškiniu mokslininkai 
jau daug amžių domisi, bet li
gi šiol psichologijos mokslas 
teįstengė užregistruot faktus, 
vis dar neįstengdamas šio da
lyko išaiškinti. Dėl to kol kas 
galima įvairiai į aiškiaregys
tės apraiškas žiūrėti. Tik už
registruoti faktai verčia dėlto 
lengvabūdiškai nenumoti į 
juos ranka, kaip į kokį dėme
sio nevertą nieką, ir tų žmo
nių iš ankšto, be dalyko rim
to tyrimo, nelaikyti kokiais 
pugalviais arba apgavikais.

Paskutiniu laiku Vokietijo
je garsėja šiuo ypatumu ba
varas Alois Irlmeier. Tai pa
prastas šulinių kasėjas, kuris 
nuo mažens pasižymėjo ga
bumu susekti požemines van
dens gyslas. Po vienos Dievo 
Motinos vizijos jis pasidaręs 
aiškiaregys. Jis dalykus ma
tąs panašiai kaip filmoje ir 
apie juos gali smulkmeniškai 
papasakoti, bet tam turi su
sikaupti.

Apie jį platesnių žinių pa
tiekia rimtas žurnalas “The 
Christian Family and Our 
Missions”, iš kur ir duodame 
“Amerikos” skaitytojams ke
letą įdomesnių A. Irlmeierio 
aiškiaregystės faktų bei kai 
kurias jo pranašystes apie ar
timą ateitį.

* * *
A. Irlmeieris dabar yra apie 

65 metų amžiaus, vidutinio ūgio, 
truputį praplikęs, siauromis lū
pomis.'Jo akių žvilgsnis kartais 
esti perveriantis. Jis yra gero 
būdo, linskmas, su trupučiu ju
moro ir ironijos, kaip ir daugelis 
ūkininkų nuo Chiemgau. Jis gi
mė Mariaeck’e, netoli Freilassin. 
Jaunas būdamas, jis išmoko su

ir jai dažnai nepasiseka prisi
šaukti savo vyrą pietų.«

irlmeieris jau priėmė tūkstan
čius suinteresuotųjų, įskaitant 
amerikiečius, karius, biznierius. 
Net generolo Clay sesuo turėjo 
eilėj su kitais stovėti.

Tikram aiškiaregiui nėra lai
ko ir erdvės ribų. Praeitis, atei- 
tig ir dabartis susilieja į 
Vizijos staiga pasirodo, 
ir pranyksta, bet būna 
aiškios, kad jis pastebi 
klausias detales.

viena, 
staiga 
tokios 
srnul-

Keletas Irlmeierio aiškiaregystes fakty
Apie Irlmeierio nepaprastą 

galią yra daug užregistruotų 
faktų. Keletą iš jų čia paminėsi
me. Praėjusio pasaulinio karo 
metu, jis lankėsi Rozenheime ir, 
prasidėjus oro puolimui, patarė 
žmonėms telktis slėptuvės vidu
ryje, nestovėti prie įėjimo, nes 
ten jis matė daug lavonų, žmo
nės paklausė ir išsigelbėjo. Nie
kas nebuvo užmuštas, išskyrus 
keletą kareivių, kurie neklausė 
jo ir pasiliko prie įėjimo. Pana
šiais patarimais jis pagelbėjo ir 
Freilassingo žmonėms.

šimtais atvejų Irlmeieris nu
pasakojo dingusių karių likimą, 
pasakydamas, ar jie gyvi, ar mi
rę, ar grįš, ir tiksliai atspėda
mas grįžimo datas. Būdamas 
jautrios širdies, jis labai neno
riai pasakoja apie rusų nelaisvė
je mirusius karius. Vieną kartą 
jam padavė kario nuotrauką. 
“Paimkite ją”, sušuko Irlmeie
ris, “aš negaliu žiūrėti į ją. 
Vargšas žmogus! Kap aš galiu 
pasakyti jo vargšei motinai?” 
Pagaliau, labai prašomas, jis pa
sakė, ką matęs. Kareiviui ran
kinė granata buvo nuplėšusi petį

pasikartojantį skaičių 27. Vė
liau paslaptingi 27 paaiškėjo: 27 
rugsėjo tas vyras buvo paleistas 
iš stovyklos Uralo kalnuose. 
Transportui pasiekus Frankfur
tą prie Oderio, jis susirgo ir bu
vo paguldytas į karo ligoninę, 
kur mirė spalio 27 d. Gruodžio 
27 d. giminės gavo pranešimą a- 
pie jo mirtį. Grįžęs draugas da
tas patvirtino. Kai Irlmeieriui 
prikišo, kodėl jis nepasakė apie 
kario mirtį, jis tarė: “Aš aiškiai 
mačiau, kad jis buvo apgaubtas 
šydu (jis mirusius visada mato 
apgaubtus šydu), bet nenorėjau 
jums pasakyti, nes jums tai bū
tų buvę nemalonu išgirsti, o taip 
pat ir man pasakyti.”

Tūkstančiai suinteresuotųjų 
per jį gavo kibirkštėlę vilties, o 
kiti bent tapo tikri, kad mirtis 
jų mylimuosius išvadavo iš kan
čių.
Irlmeieris daugeliu atvejų pasa

kė, kur yra paslėptas pavogtas 
turtas, o taip pat kur yra pa
slaptingai dingusių žmonių ka
pai. Sykį pavogė ūkininkui jo 
geriausią arklį. Jis nubėgo pas 
Irlmeierį, kuris jam liepė skubė-

ir sužeidusi smilkinį, nuo ko jis ti pas arklienos mėsininką, nes 
ir mirė. Giminės dėl to nenuste
bo, nes iš mirusio kareivio kuo
pos grįžęs karininkas jo mirtį 
buvo lygiai taip nupasakojęs.

Paklaustas apie kito belaisvio 
likimą, jis ilgai žiūrėjo į paveiks
lą ir paskui pasakė: “Jis greit 
grįš į Vokietiją, bet jis turi eiti 
į karo ligoninę. Aš daugiau nie
ko nematau.” Ar jis grįš namo? 
Irlmeieris sakė, kad jis negalįs 
to pasakyti, bet jis matąs 3 kart

tarp 12 ir 4 vai. naktį. Jis per
spėjo, kad beeinantį sustabdys 
austrų sargybinis, bet jis turįs 
jam papasakoti teisybę ir sargy
binis jį perlęisiąs. Jis taip pat 
jam pasakė, kąd jis vesiąs aust
rę našlę. Vėliau visa įvyko taip, 
kaip Irlmeieris buvo sakęs.

Kartą Irlmeieris kasė šulinį 
Austrijoje, netoli Salzburgo. 
Viena šeima jį pakvietė pietų. 
Begeriant kavą jis staiga pa
klausė: “Kas . tas vyras, kur 
antai stovi? Ak, jis yra iš šių na
mų. Prie sodo vartų jis mirė nuo 
širdies smūgio. Dabar jis prašo 
šv. Mišių. Jis gyveno šiuose na
muose ir turėjo savo atelje ant 
aukšto. Jo vardu pavadinta gat
vė Salzache. Kai jam parodė dai-

lininko autoportretą, jis tarė: 
“Tai šis žmogus čia stovi. Rytoj 
rytą užprašykite mišias pas ka
pucinus. Dabar jis dėkoja ir nu
eina.” Nė vienas iš susirinkusių 
nežinojo, kad kadaise čia gyve
no garsus dailininkas. Paklausi- 
nėję pas sargą, jie tikrai suži
nojo, kad Irlmeieris buvo nuro
dęs tikrą atleje vietą, dailininko 
mirties priežastį ir t.t.

Apie save Irlmeieris mažai te- 
pasakoja. Jis tik sako, kad kai 
kurie žmonės norėtų jo mirties, 
bet jo valanda dar nėra atėjusi. 
Jis taip pat sako, kad toje vie
toje, kur jis matė Dievo Moti
ną, bus pastatyta koplyčia ir jis 
mirs tik tada, kai ji bus 
statyti.

Ką Irlmeieris pranašauja apie 
būsimą karą

baigta
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Apie busimąją pasaulio kata
strofą Irlmeieris yra ne kartą 
kalbėjęs. Visi sveiki vyrai būsią 
pašaukti prie ginklo, bet dalykai 
taip greit vystysis, kad daugu
mai jų neteksią kariauti.

“Mūsų tėvynės ateitis, sako 
Irlmeieris, neatrodo šviesiai. 
Pirmiausia, bus nužudytas tre
čias asmuo. Du jau buvo nužu
dyti1 ). Veiksmai prasideda stai
ga. Trys didžiulės armijos juda 
prie šiaur. vakarinio Dunojaus. 
(Čia jis aiškiai nupasakoja vy
riausios būstinės vietą. Jis mini 
ir miesto vardą).

“Paskui taip daug ‘balandžių’ 
(lėktuvų) pakyla nuo smėlio 
(Afrikos?), kad aš negaliu jų 
suskaičiuoti. Jie skrenda pro 
mus, bet nereikia bijoti, nes jie 
ant mūsų nieko nemes. Bet ten, 
kur vyriausioji būstinė, jie meta 
“juodas dėžes” ir viskas dings
ta... Tada jie skrenda į šiaurę. 
Vidury yra vieta, kur neliks gy
vo nei žmogaus, nei gyvulio, nei 
žolės. Jis skrenda dar toliau į 
šiąurę, kol pasiekia trečią kolo
nu ir ją atkerta. Nė vienas tų 
trijų armijų kąrys negrįš į savo 
namus.

“Toliau aš matau vieną skren
dantį iš rytų. Jis įmeta kažką di
delio į didelius vandenis ir kaž
kas keisto įvyksta: vanduo pa
kyla, kaip milžiniška siena ir 
krenta vėl atgal; viskas patvins
ta. Tuo pačiu metu įvyksta že
mės drebėjimas ir pusę didžiulės 
salos užlieja jūra. Visa tai truks 
neilgai — tris dienas, tris sa
vaites, tris mėnesius, aš pats 
nežinau; bet ilgai tai netruks.”

Italijoj vyksta baisūs dalykai. 
Daug kunigų nužudoma, daug 
bažnyčių paverčiama griuvė
siais. Popiežius turi bėgti, bet jis 
grįžta ir karūnuoja tris krikš
čioniškuosius karalius: Vengri
jos, Austrijos ir Bavarijos. Pa
starasis yra senas, o jo plaukai 
balti, kaip sniegas. Jis dėvi odi
nes kelines, kaip ir kiti bavarai. 
Pirmiausia ateina badas, bet ne
ilgai trukus maisto visiem pakan
kamai atsiranda. zDaug žmonių 

■ | iškeliauja į dykumomis paver-

Irlmeieris nupasakoja, 
išrodo ‘juodosios dėžės” 
bos) ir nurodo jų vidutinį dydį 
25x25 cm. “Jos yra velniški 
daiktai.” Kai jos sprogsta, paky
la geltonai - žalia migla ir, ką 
ji paliečia, viskas miršta: žmo
nės, gyvuliai, augalai. Nuodai y- 
ra taip stiprūs, kad kūnai pa
juoduoja, kaip anglys ir mėsos 
nukrenta nuo kaulų. Nuo K. 
miesto ugniniai liežuviai skrenda 
į šiaurės vakarus, vakarus ir 
pietus. ‘Aš matau juos kaip ko
metų uodegas. Vienas iš jų 
sprogsta, nepasiekęs savo tikslo, 
ir sunaikina mažą miestelį į 
šiaurę nuo mūsų.” Bavarams 
bet gi nesą ko bijoti. Muenche- 
ne būsią neramumų, bet nieko 
baiusaus neįvyksią ir viskas 
greit pasibaigsią.

kaip 
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LIETUVIS GYDYTOJAS

2) Miestų vardai viešai nemi
nimi, išrodo, todėl, kad nenorima 
tų miestų gyventojų tarpe su
kelti paniką.

1) Kai kas mano, jog tie du 
asmens tai, Gąndhi ir Bernado
tte. Bet kiti spėja, jog tai Mus- 
solinis ir Hitleris. Trečiasis tu
ri būti Stalinas.

IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DARBININKŲ KLUBO 

VEIKLOS

tt.

(Atkelta iš 3 psl.) < 
nes bažnyčias turi ir menki kai
meliai.

Šeimos stovis yra taip pat ap
verktinoje padėtyje. Mano mies
telis turi apie 1.000 gyventojų ir 
jame, pažįstamo mokytojo skai
čiavimais, randama tik 10 lega
liai susituokusių šeimų. Visi ki
ti gyvena susimetę, be moterys
tės ryšio. Todėl šeimos, galima 
pasakyti nėra: ji yra išardya ar
ba, tiksliau pasakius, nesukurta. 
Mergaitės apsikrovusios vaikų 
būriais. Jų globa, auklėjimu, su
prantama, nėra kam rūpintis.

Kaime gyventojų sveikatingu
mas yra ne pergeriausias: yra 
daug sergančių ir įvairiomis li
gomis.

Todėl vyriausybė dabar meta 
didžiausias pinigų sumas krašto 
sveikatingumui pakelti.

Gydymas krašte yra nemoka
mas. Visas kraštas turi tinklą 
įvairiausių gydymo įstaigų. Vie
noje iš tų įstaigų tenka ir man 
dirbti krašto atsveikatinimo 
darbą, kaip jau minėjau anks
čiau, Medicaturoje Rural de San 
Francisco.

Medicatura turi gražius val
diškus pastatus, kuriuose yra 
atskiri kambariai: laukiamasis, 
ligonių apžiūrėjimo, vaistinė, o- 
peracinė ir vienas kambarys su 
keliomis lovomis stacionariniam 
gydymui, atseit — ligoninė.

Turiu pagalbinį personalą: 
medicinos seserį, kuri atlieka ir 
vaistininko pareigas; akušerę, 
kuri laisvu laiku dirba medica
turoje,‘bet esant gimdymams, 
vyksta teikti pagelbą į namus; 
ir sanitarę — valytoją.

Gydytojo darbui čia, saky-

čiau, yra platesnė dirva, negu i 
Tėvynėje sveikatos punktų gy- ] 
dytojams: medicaturos gydyto
jui yra pavestos ir apskrities gy- ; 
dytojo funkcijos. Taigi toms ; 
pareigoms atitenka ne tik gydy
mas, teismų medicina, visokie 
liudijimai, bet ir gyventojų pro
filaktika, kova su užkrečiamo
mis ligomis, skiepijimai, mokyk
los, socialiniai reikalai ir pan. 
Darbo yra daug, bet jis yra 
sklandžiai suorganizuotas. Iki 
pietų dirbu medicaturoje, o po 
pietų lankau ligonius namuose 
bei atlieku kitas man tenkančias 
pareigas. Ligonius lankyti va
žiuoju su džipu-automobiliu, to
dėl tas vyksta greit ir nelabai 
nuvargina. Palijus, į kaimus nu
vykti įmanoma tik su džipu, ku
riuo pasiekiamos ir blogiausios 
kelio atžvilgiu vietos.

Vaistai ligoniams duodama 
nemokamai ir patys moderniau
sieji.

Taipogi inventorius, visi in
strumentai yra modernūs ir 
brangūs.

Sveikatos punktu darbuoto
jams mokamos tokios mėnesinės 
algos: gydytojui — 1500 boliva
rų, med. sesutei — 250 boliva
rų, akušerei — 200 bolivarų ir

■ sanitarei — 50 bolivarų. Priva- 
’ tinė praktika gydytojams laisvu 
1 laiku nėra draudžiama.

Bendrai imant, valstybė rūpi
nasi krašto gyventojų sveikatin
gumu ir skiria daug lėšų kovai 
su ligomis. Krašte siautusią ma
teriją beveik baigia išnaikinti.

Atkakli kova vedama su anal
fabetizmu, kovojama su vaikų ir 
suaugusiųjų mirtingumu.

Krašte gyventojų skaičius au
ga ir jų sveikatingumas gerėja.

tas rengiasi jo arklį piauti. žmo
gus dar spėjo savo arklį išgel
bėti.

Irlmeieris nę sykį yra bendra
darbiavęs su policija, padėdamas 
išaiškinti vagystes, žmogžudys
tes ir apiplėšimus. Kartą Štut
garte buvo nužudyta moteris. 
Kadangi ji, gyva būdama, nela
bai sugyveno su savo vyru, jos 
vyras buvo įtartas žmogžudys
te. Jis kietai gynėsi esąs nekal
tas, bet policija prie jo taip pri
kibo, kad jis nebežinojo, ką da
ryti. Pagaliau jis pasiūlė pa
klausti Irlmeierį. Jis jo nekaltu
mą įrodysiąs. Policija sutiko ir 
pasiuntė du policininkus su kal
tinamuoju į Freilassing’ą, kur 
juos pasitiko trečias Freilassin
go policininkas. Stuttgarto poli
cininkai paliko kaltinamąjį tre
čiojo policininko saugomą už du
rų, o patys įėjo vidun. Irlmeie- 
riui jie parodė nužudytos moters 
ir jos vyro nuotrauką. Ją pama
tęs, Irlmeieris tuoj pasakė: “Ne, 
ne; jis to nepadarė. Tai padarė 
kas kitas. Parodykite man kitą 
fotografiją, kurią su savim turi
te.” Iš tikrųjų vienas policininkų 
turėjo savo portfelyje moters 
laidotuvių fotografiją. Irlmeieris 
pasižiūrėjo į ją ir tarė, rodyda-'sus plotus (per bombardavimą) 
mas pirštu: “šitas vyras ją nu
žudė. Jis pavogė jos brangeny
bes, žiedą ir foto aparatą. Jūs 
patys galėjote jį susekti, nes na
muose turite raštą, kuris tai pa
rodo.”

Dokumentas buvo surastas, 
žiedas buvo atrastas pas žudiko 
mylimąją. Foto aparatas buvo

■ dingęs. Areštuotas žudikas pri
sipažino ir buvo nubaustas.

Amerikiečių kariams, ypač 
> negrams, su kuriais jis dažnai 
• kalbasi per vertėją, jis nuosta-
■ biu tikslumu nupasakoja jų na

mus ir apylinkes. Vienam ameri
kiečiui jis liepė tuoj važiuoti na
mo, nes jo žmona esanti mirusi, 
o vyras jo namuose ruošiasi pa
grobti visą jo turtą. Kareivis iš
skrido į namus, rado žmoną mi
rusią, o jo svainis tikrai buvo 
dėjęs daug pastangų jo turtą pa
sisavinti.

Buvęs esesininkas iš Berlyno 
norėjo pereiti Austrijos sieną ir 
aplankyti savo žmonos kapą. Jis, 
žinoma, neturėjo reikiamų doku
mentų. Irlmeieris liepė jam eiti
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ir laisvai kuriasi bei gyvena.
Rytuose žmonės žiauriai ko

voja, bet gedu gale kryžius tri
umfuoja. Irlmeieris paslaptingai 
priduria: “Danguje pasirodo di
delis ženklas — Nukryžiuotasis 
su žaizdomis; ir visi gali Jį ma
tyti.” Miestuose bus sukilimų, 
apiplėšimų ir vagysčių, bet neil
gai.”

Neseniai Irlmeieris pranašavo 
liūdną trijų didžiųjų miestų li
kimą: ‘Vienas žus vandeny, vie
ną sudegins iki pamatų jo paties 
gyventojai (miestą su didžiuliu 
bokštu), trečiasis sugrius.” Jis 
žino ir miestų vardus, bet dėl 
tam tikrų priežasčių spauda to 
nemini2). iJs taip pat pasakoja 
apie socialinius neramumus 
krašte už vandenų ir dideles ko
vas Vakaruose, kurių metu su
deginama sostinė.

Jau tuoj bus dveji metai, kai 
Brooklyne gyvuoja Lietuvių 
Katalikų Darbininkų Klubas, ( 
kurį sudaro be darbų skirtumo t 
abiejų lyčių pilnamečiai lietu- ' 
viai viešai praktikuojantieji ka
talikai, kurių tikslas vesti idėji- 1 
nę kovą prieš darbnininkų prie- ( 
šą komunizmą, palaikyti katali
kybės ir tautybės dvasią lietu
vių darbininkų tarpe, ugdant 
juose valstybinį sąmoningumą, 
ruošti paskaitas ir prakalbas, 
palaikančias savo kilmės ir kraš
to meilę, bei įvairiais darbininkų 
klausimais, rūpintis Lietuvos ir 
lietuvių tautos opiais klausimais 
ir reikalais, paremti kiekvieną 
naudingą lietuvių gerovei suma
nymą ir pastangas, palaikyti 
glaudžius santykius su lietuvių 
katalikų spauda ir ją remti bei 
ruošti visokius parengimus.

Siekdami savo tikslo, L. K. D. 
Klubo nariai rengia 1951 metų 
vasario 25 dieną, sekmadienį, 6 
valandą vakare, Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne didelę 
ir šaunią su menine programa 
ir muzika vakarienę, kad Klu
bą daugiau lietuvių visuomenės 
tarpe išgarsintų ir savo veikimui 
įsigytų lėšų, be kurių kiekvie
nos draugijos platesnė veikla ne
įmanoma. i

L.K.D. Klubo nariai, žinodami 
lietuvių didelį palankumą savo 
katalikiškai - lietuviškai veiklai, 
maloniai kviečia juos į vakarie
nę atvykti ir savo gausiu atsi
lankymu Klubo veiklą paremti. 
Taigi savas pas savą. Vakarie
nei bilietus galima jau gauti 
“Amerikos” administracijoje, 
417 Grand St., Brooklyne, ir pas 
L.K.D. Klubo narius. Bilieto 
kaina yra tik $2.50 asmeniui. 
Pasiskubinkite bilietus iš anksto 
įsigyti, nes vietų skaičius yra 
ribotas.

S. K. Lukas, sekretorius

— Brooklyne dėl padažnėjan- 
čių vagysčių smarkiai pakilo 
premijos už apdraustus nuo vo
gimo -daįktus.

Tremti 
su

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!
KIEKVIENA 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 k 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

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

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

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

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius susipažinimui

“AMERIKA”
417 Grand Street Brooklyn 11. N. T.
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Philadelphijos, Pa., naujienos

—Ateitininkai savo metinia
me susirinkime, sausio 21 dieną, 
svarstė savo ateities veikimo 
planą. Programinę kalbą sakė 
nepailstantis ateitininkų pirmi
ninkas Dr. A. Vasiliauskas. Po 
diskusijų nutarta ir toliau veikti 
panagia linkme kaip ligi šiol bu
vo dirbama. Tuo pačiu uolumu 
rūpintis moksleivija ir studenti
ja. Įsteigtas ir Ateitininkų Susi- 
šelpimo Fondas. Pasiryžta dirb
ti spaudos platinimo vajuj. Ar
timiausioj ateityje ateitininkai 
rengia vaidinimą ir nori įsitai
syt savo veiklai ugdyti kamba
rį - ramovę.

— Vyčiai rengiasi savo veik
los dešimtmečio minėjimui. Jau 
sudarytas smulkus planas, kurį 
reikės tik įvykdyti.

— Philadelphijos lietuvių an
samblis, ypač choras, jau nero
do gyvybės. Atrodo, philadel- 
phiečai dar vieną sykį pasiryžo 
eiti senu keliu — būti be choro! 
ir apskritai be didesnio meninio 
pajėgumo. Gaila. Vyrų ir Mote
rų Oktetai daro repeticijas ir 
rengiasi savo pirmam viešam va
karui, kurs bus tuoj po Velykų. 
Oktetą moko ir jam vadovauja 
L. Kaulinis.

— Misionierius kun. J. Bruži- 
kas S. J., sausio 22 dieną buvo 
sustojęs Philadelphijoj, vykda
mas iš Chicagos į Braziliją mi- 
sionieriauti. Jis aplankė šv. Ka
zimiero parapiją ir savo gimi
nes.

— Paula Slivynienė, Darby, 
Pa.; šiuo metu gydosi šv. Pran
ciškaus ligoninėj, Floridoj. Ji y- 
ra pasižymėjusi geradarė ir uoli 
lietuvių veikėja.

— Philadelphijos tremtiniai, 
ypač jų valdyba, yra numatę 
gražų ir labai naudingą savo 
veiklos planą. Jie jau išleido pir
mą biuletinį iš savo veiklos ir 
su svarbiais pranešimais. Trem
tiniams vadovauja K. čikota.

— Vėl atvyko kelios lietuvių 
šeimos. Jos jau pradėjo, kurtis 
naujoj vietoj. Daugiausia atvyk7 
sta iš Oldenburg stovyklos.

— Radijo valanda Lietuvos 
Nepriklausomybės proga rengia
ma'vasario 17, 8:05 ir bus lig 9 
vai. iš Radijo stoties WHAT. Ti
kimasi, kad ši programa bus la
bai įvairi, patrijotiška. Be to, 
daug kas tikisi, kad gal iš tos 
programos prasidės nuolatinė 
kultūrinė lietuviška programa. 
Rengėjai turi tai mintyje ir gal 
tai bus tik pirmas jų viešas 
mėginimas kaip tas pasiseks.

Elizabeth, N. J.
— šv. Petro ir Povilo parapi

jos bažnyčioje pereitų metų pa
baigoje ir šių pradžioje buvo pa
krikštyti šie kūdikiai: Jonas Al
bertas Karalius, Keith Anthony 
Kativa, Veronika Staskevich, 
John Edward Zaranka, Jean 
Pagoda, Arūnas Tomas Jarmu- 
ševičius, . William George Kle- 
bous, Jerome Joseph Berzenskis, 
William Joseph Ward, Arelene 
Lazauskas.

— Buvo palaidoti paskutiniu 
laiku: Liudvikas Bumeckis, Do
minikas Anilionis, Stanislovas 
Rakauskas, Ieva Misiukevičienė, 
Juozapa Rusteikienė, Juozas 
Šimkus, Domicėlė Jurkšienė, 
Antanas Masaitis.

— 1950 metais mūsų parapi
jos bažnyčioje: buvo pakrikšty
ta 57 kūdikiai, palaidoti — 33, 
moterystės sakramentą priėmė 
— 22 jaunavedžių poros, pirmą 
komuniją priėmė — 57.

— Vasario 16 d. minėjimas 
bus Elizabethe sekmadienį vasa
rio 25 d. lietuvių bendrovės sve
tainėje.

— Metinės rekolekcijos para
pijos bažnyčioje bus vasario 18- 
25 d.d. Gavėnios metu tretinin
kės rengiasi parodyti Kristaus 
kančią krutamuose paveiksluose 
kovo m. 4 dieną.

motinėlė, jaunojo brolis, kleb. 
kun. J. Bakšys, prof. Pr. Padais- Į 
kis iš Detroito, muz. J. Olšaus
kas iš Amsterdamo, Ant. Saba
liauskas, Iz. Stankaitienė pa
deklamavo Brazdžionio eilėraštį 
apie nuotaką.

Abu jaunavedžiai labai žino
mi ir mėgiami Rochestero lietu
vių visuomenėje. Jaunoji yra at
eitininkų kuopos sekretorė, o 
jaunasis — Rochesterio bend
ruomenės pirmininkas, veiklus 
ateitininkas. Visi linki O. A. 
Stankaičiams labai daug laimės, 
pradėjus šeimos gyvenimą.

T. N.

Harrison-Kearny,

Gražiai veikia BALFo skyrius
BALF 7 sk., kuriam jau 7 m. 

vadovauja Pietarienė, už 1950 
metus į centrą yra nusiuntęs 
$844.75 ir 300 sv. drabužių.

Buv. pirm. Pietarienė, nors ir 
labai prašoma, daugiau pirmi
ninkauti nesutiko. Išrinkta nau
ja valdyba — pirm. Antanas 
Vitkauskas, vice-pirm. Pietarie
nė, ižd. J. Vaičkus, sekr. A. Ar
minas ir iždo globėja Gerulienė.

Konstatuota, kad į šalpos dar
bą gražiai jungiasi naujai atvy
kusieji. Beveik galima teigti, kad 
susidarė nerašyta tradicija į BA
LF sk. susirinkimus, kurie vyk
sta kiekvieno mėnesio 3-jį tre
čiadienį 8.v. v., 6 Dukes Str., at
vyksta iš kiekvienos šeimos, ši
tokią tradiciją reikia tik ugdyti.

— Parapijos choro pirm, iš
rinkta Veronika Kemežytė, vi- 
cepirm. Juozas Kasperas. Visi 
kiti nariai tie patys. Chorui 
dovauja muz. Dulinskas.

Newark, N. J

va-

Bridgeport, Conn

Waterbury, Conn.
Tremtinių Draugijos 

susirinkimas
Sausio 21 buvo metinis Trem

tinių Draugijos susirinkimas. 
Tremtinių valdyba buvo suda
riusi keletą komisijų įvairiems 
darbams atlikti. Lietuvos laisvi
nimo darbui tęsti komisija renka 
iš tremtinių solidarumo įnašą, 
ir susirinkime pranešė, kad jau 
turi surinkusi už paskutinį pe
reitų metų ketvirtį arti 300 dol. 
Pinigus įteiks ALTui. Pastebi
ma, kad šią sumą surinko ap
lankę tik apie 80 šeimų. Kadan
gi lankymas namuose, išrenkant 
įnašą1, sudaro komisijai daug 
darbo, tai ieškoma būdų, kad 
žmonės patys įnašus suneštų. 
Susirinkime tuo reikalu buvo a- 
titinkamų pasiūlymų, nes žmo
nės ir patys reikalavo, kad jiems 
būtų paskelbta, kur jie įnašus 
galėtų atnešti. Pinigų rinkimas 
tėvynės laisvinimo reikalams 
vykst nepertraukiamai ir toliau. 
Waterburio tremtiniai labai 
trokšta, kad visoj Amerikoj ir 
visi tautiečiai tokį mokestį 
brangiam tėvynės vadavimo rei
kalui mokėtų. Iš to susidarytų 
gražios ir pastovios sumos. Wa
terburio tremtiniai savanoriškai 
moka po 50 centų suaugę ir po 
10 centų nuo 6 metų vaikai. 
Vaikų apsidėjimas mokesčiu nu
tartas auklėjimo tikslu.

Jaunimui organizuoti komisi
ja šaukia trečią tremtinių jau
nimo susirinkimą. Jaunimas pa
sisekė išjudinti.

Susirinkime buvo perrinkta 
naujp. valdyba, į kurią daugumoj 
įėjo tie patys veiklūs asmenys.

Taip įvairių kitų sumanymų 
susirinkime buvo iškeltas klau
simas tremtiniams suorganizuo
ti koperatyvą. Pasiūlymas buvo 
plojimais palydėtas ir pavestas 
valdybos dėmesiui.

Waterbury klebonijoj gyvenęs 
lig šiol kun. Edvardas Statkus 
išvyko į pastovią darbo vietą 
Graųd Rapids lietuvių parapijoj, 
kuisis vyskupo buvo maloniai 
priimtas.

Šaunios vestuvės
Sausio 27 d. šv. Petro ir Po

vilo lietuvių bažnyčioje susituo
kė B. Montviliūtė su P. Jonaičiu. 
Sutuokė kleb. kun. Simonaitis, 
kuriam asistavo du kunigai. Su
tuoktuvių liudininkai buvo ke
turios poros. Jaunųjų tėvai iškė
lė šaunią puotą, kurioje dalyva
vo daugiau kaip 400 svečių, tarp 
kurių buvo ir kleb. kun. Simo
naitis, kun. Starkus ir muzikas 
J. Žilevičius, ir Montvidų gimi
nės iš Brooklyno — Žernauskai, 
Kubiliai, Bušiai, Montvilai ir 
Dobilai.

šios puotos metu buvo pasvei
kinti ir jaunosios tėvai Montvilai 
jų vedybinio gyvenimo 25 m. su
kakties proga.

Ruošiamas smagus blynų 
vakaras

šių metų vasario 4d., sekma
dienį, Newarko šv. Trejybės pa
rapija rengia priešgavėninį, tra
dicinį blynų balių ir šokių vaka
rą parapijos salėje. Pradžia 6 
vai. vakaro. Gros pagarsėjęs Bo- 
gateheff orkestras. Veiks bufe
tas su skaniais užkandžiais, bly
nais ir alučiu. Nepraleiskit pro
gos visi atsilankyti į šį paskutinį 
priešgavėninį pasilinksminimą. 
Pelnas skiriamas parapijos nau 
dai.

Tremtiniai pagerbė savo 
geradarius

Praeitą šeštadienį, mūsų kolo
nijos tremtiniai surengė gražų 
vakarą, pagerbdami savo gera
darius, kurie jiems pagelbėjo at
vykti į šią šalį.

Vakar atidarė H. Blazas gra
žia, jungiančia vienus1 lietuvius 
su kitelis kalba ir paprašė vieti
nį kleboną kun. J. V. Kazlauską 
sukalbėti maldą.

H. Blazo parašytą labai gra
žią invokaciją perskaitė El.Ja- 
niunienė, sugraudindama kiek
vieno lietuvio širdį. Po šios in- 
vokacijos kelius žodžius pratarė 
ir pasveikino tremtinius ir se
nuosius lietuvius A. Stanišaus- 
kas.

Muzikinę programą atliko EI. 
Janiūnienė, B. Kulerienė, O. Ar
monienė ir J. Lambergienė, ku
rios padainavo “Kur giria ža
liuoja”, “Palankėj, palankėj” ir 
“Daug mačiau”. Dainos gražiai 
nuskambėjo. Pianinu pritarė 
A. Stanišauskas.

Jauni lietuviukai pašoko 
“Kalvelį” ir “Kepurinę” kuriuos 
išmokino N. Tamušaitienė. Šie 
šokiai visiems patiko ir pagei
dautina, kad šie vaikučiai neiš
kriktų, bet būtų sudaryta dides
nė grupė. Pon. Tamušaitienė 
kviečiama sudaryti ir suaugusių 
grupę, kuri pavasarį bus labai 
reikalinga lietuviams pasirodyti 
miesto rengiamam tautų pasi
rodyme. Širdingai kviečiam 
prie darbo.

Vaidinimas, tam vakarui pa
rašytas H. Blazo ir jo paties re
žisuotas, sukėlė daug juoko. 
Vaidino Baurienė, Tamušaitie
nė, Valiulis, Armonas, Tamušai- 
tis ir Rastas. Po vaidinimo buvo 
tremtinių moterų paruošta va
karienė. Vakarienės metu kal
bėjo kleb. kun. J. V. Kazlauskas, 
vikaras kun. V. Pranskietis ir 
kiti dalyviai. Taipgi pasveikino 
visus atvykęs miesto majoras J. 
McLevy, kuriam visi gausiai 
paplojo.

Sekmadienį 10 vai. buvo trem
tinių šv. Mišios už jų geradarius. 
Labai gausiai į šias pamaldas 
susirinkę, tremtiniai gražiai giė-' 
dojo lietuviškas giesmes.

PAMINĖJO KLAIPĖDOS AT
VADAVIMO SUKAKTI

Sekmadienį, sausio 28 d., 4 
vai. p. p. buv. Susivienijimo sa
lėj, 195 Grand St., Brooklyne, 
įvyko Klaipėdos atvadavimo su
kakties minėjimas. J. Ginkui ta
rus atidarymo žodį ir, pian. A. 
Mrozinskui akompanuojant, su
giedojus Al. Vasiliauskui JAV, 
o V. Jonuškaitei Lietuvos Him
nus bei susirinkusiems atsitoji- 
mu pagerbus žuvusiuosius Klai
pėdos sukilime. Liet. gen. kon
sulas ir buvęs Klaipėdos suki
lėlių vyriausias vadas J. Budrys 
gana išsamiai pavaizdavo, kaip 
buvo ruoštasi šiam sukilimui, 
kaip jis vyko ir kaip pagaliau 
Klaipėdos kraštas buvo prijung
tas prie Lietuvos. Po jo kalbėjęs 
min. V. Sidzikauskas savo kal
boje iškėlė jūros reikšmę tautos 
bei valstybės gyvenime

Meninėje minėjimo dalyje da
lyvavo solistai V. Jonuškaitė, 
padainavusi ypatingai būdingų 
Maž. Lietuvos dainų, Br. Jaci- 
kevičienė ir Al. Vasiliaukas, po
etas L. Žitkevičius ir aktoriai 
K. Vasiliauskas, T. Daubaraitiė 
ir V. Kidolis.

Pabaigoje dar kalbėjo neseniai 
iš tremties atvykęs A. Kača- 
nauskas, po kurio kalbos Diep- 
holzo lietuvių gimnazijai (Vokie
tijoje) paremti buvo surinkta 54 
dol.,

SKUBIAI REIKALINGA
prie namų ruošos moteris mylin
ti vaikus. Sąlygos geros. Yra 
patogumai ir indams plauti ma
šina. Algos $80 mėnesiui. Skam
binti SH 5-7713.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyiis
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Minėsim Vasario 16 Tel. POPlar 4110

Rochester, N. Y.
Vestuvių varpai..

Sausio 20 d. šv. Jurgio par. 
bažnyčioje susituokė Olga Moce- 
jūnaitė ir Dr. Alfonsas Stankai
tis. Jungtuvių apeigas atliko 
kun. Dominikas Mockevičius, 
jaunosios brolėnas; jam asistavo 
kleb. kun. J. Bakšys ir kun. Ka- 
zirriieras Mockevičius. Iškilmin
gas mišias laikė ir jauniesiems 
Bažnyčios palaiminimą suteikė 
klebonas, asistuojamas abiejų 
brolių kunigų Mockevičių, o ap
eigų tvarkytoju buvo klierikas 
E. Mockevičius. Jungtuvių liudi
ninkais buvo Izabelė Laučkienė 
(jaunosios sesuo) su Dr. Jonu 
Stankaičiu (jaunojo broliu), Iza
belė Stankaitienė su Juozu B. 
Laučka ir jaunosios broliai, Pra
nas ir Juozas Mocejunai. Gėlių 
nešėja buvo Kristina Stankaity- 
tė, jaunojo brolio dukrelė. Jau
nąją iki altoriaus palydėjo jos 
tėvelis, Juozas Mocejūnas. Per 
mišias solo giedojo V. Sabaliaus
kienė, p. Armonienė ir muz. P. 
Armonas. Bažnyčios takas buvo 
išklotas baltu kilimu, o didysis 
altorius ir bažnyčios vidurio ta
kas skendo baltose gėlėse. Per 
jungtuves ir mišias bažnyčia 
buvo pilna žmonių, kaip sekma
dienį.

Vestuvių pietūs įvyko jauno
sios tėvelių, Pranės ir Juozo Mo- 
cejūnų, namuose, čia jaukioje 
ir labai vaišingoje aplinkumoje 
jaunavedžiams linkėjimų ir svei
kinimų kalbas pasakė jaunosios

šaukiamas tremtinių , 
susirinkimas

Vasario 4 d., sekmadienį, tuoj 
po sumos, apie 12 vai., parapi
jos salėje šaukiamas visuotinis 
Newarko apylinkės tremtinių 
susirinkimas. Visi tremtiniai su
sirinkime privalo dalyvauti. 
Naujai atvykusieji į Newarko, 
N. J. apylinkę tremtiniai kvie
čiami nedelsiant užsiregistruoti, 
pranešant savo vardą, pavardę 
ir visų šeimos narių amžių trem
tinių valdybai Newark, N. J., 
207 Adams st., arba susirinkimo 
metu.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 17 d. parapijos’svetainė
je. Pakviesti geri kalbėtojai, o 
choras rūpestingai ruošiasi dai
nų programai. Dalyvaus miesto 
majoras ir daug kitų svečių. 
Penktadienį, vasario 16 d. rytą 
bus šv. Mišios už žuvusius ka
rius, o po pietų, 4:15 vai., prog
rama iš WLJZ radijo stoties. Vi
si lietuvai kviečiami šioje šven
tėje dalyvauti. O.

Mirė tremtinis P. Remeika
Sausio 9 d., širdies smūgio iš

tiktas, mirė, palikdamas dide
liam nuliūdime žmoną, dukrelę 
ir mažametį sūnų, pirmas šioj : t 
apylinkėj tremtinis a. a. Pranas, 5 
Remeika, 46 m. amž. Palaidotas; į 
sausio mėn. 13 d. iš Harrison;t 
R. Kat. parapijos bažnyčios Ne- 
warko Arkivyskupijos kapuose. 
Gedulingas šv. Mišias atlaikė ir 
atsisveikinimo kalbas ant kapų 
pasakė Harrisono klebonos kun. 
Vaicekauskas ir Newarko apy
linkės tremtinių pirmininkas 
kun. Petras Totoraitis. Tremti
niai, vietoj vainiko ir gėlių, su
aukojo apie 176 dolerius likusiai 
be globėjo velionio šeimai.

Už a. ą. Pramo Remeikos vė
lę šv. Mišios bus atlaikytos va
sario 4 d. 11 vai. (surrfa).

LINDENO LIETUVIŲ ŽINIAI
Pranešame, kad šių metų va

sario 4-tą dieną 2 vai. po pietų 
Lindeno lietuvių svetainėje šau
kiamas visuotinis BALFo 132 
skyriaus susirinkimas. Visa lie
tuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti. Bus ap
tariami labai svarbūs reikalai ir 
daug kitų dąlykų. Valdyba,

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir nakti

Niekad nevėlu užsisakyti 
mėnesinį religinio - patriotinio turinio laikrašti

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
kuris aplink save yra sutelkęs daug žymių bendradarbių ir 

kurį šiandien mielai skaito lietuviai pasaulyje.
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ” ’ *

leidžia

Tėvai Pranciškonai, Kennebunk Port, Maine.
Prenumeratos kaina: metams 2 dol.

SKAITYKITE DIDŽIAUSIĄ PASAULIO LIETUVIŲ 
SAVAITRAŠTĮ

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS”
^“T. Ž.” bendradarbiauja garsūs lietuvių žurnalistai ir rašytojai.; 
?Jo skiltys apima ne tik Kanados, bet viso pasaulio lietuviui

* Kaina: JAV ir Kanadoje — 4 dol. Visur užsieniuose —į 
£4 dol. 50 et. . J
j Adresas': “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”, 941 Dundas St. W., * 
i ‘J Toronto, Ont. t

LIETUVIŲ UŽEIGA
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
s x aa bbx=

101

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. P-

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

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

Tel. WAverly 6-3325

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI ?
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų, jurisdikcijų: Federaiius Stato 7 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių Šalyse. A

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių A 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, . kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris Y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 7 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. A 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose .J) 
naudojant ši patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje. Z

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link \
mano geriausio jums patarnavimo. 7

RAŠYKITE: S
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) |

111 Ainslle Street Brooklyn 11, N. T. A
Telefonas: EV 4-3049 ' A

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

7 TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pielų
6—8 vakare

šventadieniai] susitarus

TeL EVergreen 7-6868 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadienials uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Tel. Evergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

tephen A romi ski s
(Armakauskas) i

Grabo rius—Balsamuotojas

e Matthew P. Ballas
\ (Bieliauskas)

S Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (šalinskas)
j Laisniuotas Graborius
l Suteikiam Garbingas
• Laidotuves

; - $150 -
• KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
[ NEMOKAMAI
i 84-02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairus

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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VIETOS ŽINIOS
Apreiškimo Parapija

PUIKI VAKARIENE

Angelų Karalienes 
Parapija

Sekmadienį, sausio 28 d., pa
rapijos salėje įvyko Amžinojo 
Rožančiaus draugijos surengta 
vakarienė. Šalia gardžiai pa
ruoštų valgių buvo programa. 
Antanina Kašėtaitė ir Nancy 
Kazlauskaitė padainavo lietuviš
kai keletą dainelių, kurių tarpe 
pavaizdavo pikniko dainas. Bro
nė Kulytė gražiai padeklamavo 
keletą eilėraščių. Draugijos pir
mininkė E. Kašėtienė pristatė 
draugijos įkūrėją Janušonienę, 
kuri papasakojo apie sunkumus, 
kurie buvo besikuriant draugi
jai. Klebonas kun. M. Pakalnis 
sveikino veiklią valdybą ir ragi
no visas nares artimai bendra
darbiauti su valdyba. Nežiūrint, 
kad oras buvo labai nepalankus, 
vakarienėje dalyvavo gražus 
būrys žmonių.

— Šeštadienį, sausio 27 d., 10 
vai. mišių metu William Palu
binskas susituokė su Darata 
Walinch.

— Sekmadienį, vasario 4 d. po 
mišparų įvyks Gyvojo Rožan
čiaus Draugijos susirinkimas.

PASKAITA IR FILMĄ APIE 
ŠV. POVILĄ

Sekmadienį, vasario 4 d. 5 vai. 
vak. Angelų Karalienės parapi
jos salėje įvyks paskaita ir bus 
rodoma filmą iš šv. Povilo gyve
nimo. Įžanga 2 5cent. Pelnas ski
riamas filmos rodymo išlaidoms 
padengti. Kviečiami visi gausiai 
atsilankyti.

Šv. Vardo Dr-jos Valdyba

APAŠTALYSTES MALDOS 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Vasario 2 d. po vakarinių pa
maldų Angelų Karalienės para
pijos salėje šaukiamas Apašta
lystės Maldos Draugijos susirin
kimas. Nariai ir norį į draugiją 
įstoti kviečiami susirinkime da
lyvauti. ’

Maspetho Žinios
— Kun. Leonas Klimas atvy

ko Amerikon sausio 20 d. ir po 
kelių dienų turėjo atsigulti Šv. 
Jono ligoninėje, Long Island Ci
ty, kur ir dabar yra.

— Ona Petrulienė, “Ameri
kos” korespondentė ir draugijų 
sekretorė, sunkiai susirgusi, guli 
namuose. Taipgi susirgo p. Pau
lauskienė.

— Kun. Alfonsas Glaveckas, 
paviešėjęs apylinkėje (atvyko iš 
tremties) laikinai apsistojo Šv. 
Antano klebonijoje, Ansonia, 
Conn.

— Kun. Pijus Lekešis buvo 
išvykęs atostogų ir grįžta į na
mus šią savaitę.

— Katalikų Veteranų Užga
vėnių šokiai bus šį šeštadienį, 
vas. 3d.

— Kun. K. Girnius buvo iš
vykęs sveikatos patikrinti į kli
niką, ■ Lawrence, Mass. Grižo į 
Maspethą ir išbus čia ligi Vely
kų.

— Kovo 11 d. ruošiamas gra
žus vaidinimas ir koncertas pa
rapijos salėje. Bilietai jau parda
vinėjami. Tretininkai kviečia vi
sus tą vakarą ruoštis į Maspe
thą.

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.

■ Prasidedant gavėniai choro 
repeticijos bus penktadieniais po 
stacijų. Choristai prašomi rink
tis 8 vai. vakar. Kviečiami ir ki
ti giesmių ir dainos mėgėjai sto
ti į chorą.

Varg. P. Dulkė

RUOŠIAMAS SMAGUS VAKA
RAS - KONCERTAS

Vasario mėn. 11 d., sekmadie
nį, 5 vai. vakaro Angelų Kara
lienės parap/ salėje ruošiamas 
vaidinimas, kuriame dalyvauja 
aktoriai K. Vasiliauskas ir T. 
Daubaraitė. Taip pat programo
je dalyvauja V. Kidolis ir R. 
Kontrimas bei choras.

Pelnas skiriamas parapijos sa
lės išdažymui.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

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

ATEITININKŲ SUSIRIN
KIMAS

šeštadienį, sausio 27 d., Ange
lų Karalienės parap. salėje įvyko 
ateitininkų sendraugių susirinki
mas, kuriame buvo išklausytas 
K. Jurgėlos pranešimas ir disku
sijos aktualiais pasaulinės politi
kos bei Lietuvos laisvinimo 
klausimais. Taip pat buvo pasi
kalbėta aktualiais ateitininkų 
organizacijos bei veiklos klausi
mais — Ateitininkų Šalpos Fon
do, dėl Ateitininkų Sendrauagių 
laikinojo statuto projekto ir kt.

EGLUTĘ UŽSISAKYTI 
patogu Apreiškimo parapijos 

mokykloj šeštadieniais 9-13 vai.
Šeštadieninė Lietuvių 

Mokykla Brooklyne

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Katalikų Darbininkų 

Klubo narių svarbus susirinki
mas bus 1951 m. vasario mėn. 9 
dieną, penktadienį 8 vai. vakare 
“Amerikos patalpose, 417 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y. Klubo 
nariai malonėkite šiame susirin
kime dalyvauti ir, jeigu galite 
atsiveskite pažįstamą katalikų 
darbininką į šį susirinkimą supa
žindinti su ,LKD Klubo veikla. 
Be kitų reikalų, šiame susirinki
me turėsime jau galutinai nusta
tyti ir sutvarkyti vakarienės 
programą ir tvarką. VaMyba.

BALFo 100 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

BALFo 100 skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks vasario 6 d., 
7:30 vai. vakaro, BALFo patal
pose, 105 Grand Str., Brookly
ne. Visi nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

IŠKILMINGAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES

Minėjimas
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO 

IŠKILMINGAS 33-SIS METINIS MINĖJIMAS
ĮVYKS

Sekmadienį, 1951 m. vasari o-Feb. 18 d.,
WEBSTER HALL, 119 East nth St, New York

PRADŽIA 4 V. P. P.
PROGRAMOJE:

Op. solistė Iz. MOTIEKAITIENE Solistas St. BARANAUSKAS

:: a:

• •
«t
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EntenJ 
office

r
Maspetho Liet. Piliečių Klubo 40 metų sukakties minėjimo rengėjai. Viršutinėje eilėj Rengimo 

komisija (iš kairės į dešinę): J. Norvilą, Pr. Venis, Pr. Yoeis, Pr. Reiza, P. J. šlapikas. Apatinėj ei
lėj — valdyba: vicepirm. S. Rachelis, iždin. P. Mikalauskas, pirm. S. Bredes, Jr., finansų sekr. 
A. Chepulis.

Trumpai iš visur
• Algis Jurgėla, Kosto ir Ele

nos Jurgėlų sūnus, pirmuoju 
baigė Jamaicos High School ir 
gavo Chicagos universiteto pilną 
stipendiją tolimesniam mokslui 
eiti. Jis mokslo baigimo iškilmė
se savo klasės vardu pasakė ir 
atsisveikinimo su mokykla bei 
mokytojais kalbą.

• Vlado ir Onos Mučinskų sū
nus baigė Šv. Jono High School 
ir gavo Šv. Jono universiteto sti
pendiją tolimesniam mokslui

• Kun. Dr. P. Celiešius sausio 
25 d. atvyko iš tremties į JAV. 
New Yorke aplankęs lietuviškas 
įstaigas bei pažįstamus, išvyko į 
Indiana Harbor, Ind., kur dar
buosis šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijoj pas kleb. kun. K. Bič
kauską.

• Dr. J. Pikūnas, neseniai at
vykęs iš tremties, pakviestas į 
Detroito universitetą dėstyti psi
chologiją.

• Prof. K. V. Banaičio muzi
kos studija veikia kaip ir se
niau: 310 Chauncey St., Brook
lyn, N. Y. (tel. GLenmore 
5-7102). Dėstoma: pianas, muzi
kos teorija, solfedžio,. harmonija 
(akordų mokslas), kontrapunk
tas, muzikos formos. Priimami 
vaikai ir suaugusieji; taip pat 
priimami dainininkai ir dainos 
mylėtojai, kurie nori praplėsti 
savo repertuarą naujomis lie
tuviškomis dainomis. Komp. K. 
V. Banaitis turėdamas didelį lo
byną paruoštų spaudai dainų 
(liaudies ir originalių) gali mū
sų dainos menininkams (ypač 
jauniems bei pradedantiems!) 
šiuo atžvilgiu daug padėti, pra
turtinant jų repertuarą naujais 
kūriniais.

GRAŽIAI PAMINĖJO 40 METŲ 
VEIKLOS SUKAKTĮ

BROOKLYNO vaidintojų trupe
Pirmojo lietuviško vaidinimo Palangoje 

50 metų sukakties proga

1951 m. vasario men. 25 d.
5 VAL. PO PIETŲ

vaidina klasikinę lietuvišką Keturakio 3 v. komediją

“AMERIKA PIRTYJE”
Režisuoja dramos aktorius Vitalis Žukauskas. 
Dekoracijos dail. C. Januso.

Vaidinimas įvyks:
UKRAINIAN NATIONAL HOME 

216 - 218 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
Bilietai iš anksto gaunami pas J. Ginkų, 495 Grand St., “Ga

bijoj”, 340 Union Ave., Brooklyn, N. Y. ir pas dalyvius.
Kaina 1,75 dol. ir 1,50 dol.

i
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EV 4-9293

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

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

geriausios Smetonos
Priimami užsakymai (vairiems parengimams

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

m s
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Sausio 28 dieną, 5 vai. vakare 
Atsimainymo par. salėje, Mas- 
pethe, įvyko Maspetho Lietuvių 
Piliečių Klubo 40 metų gyvavi
mo sukakties minėjimas su ban-! 
kietu ir šokiais.

Sukakties minėjimo daly
viams užėmus prie stalų savo 
viets, Petrui Mikalauskui apibu
dinus trumpais bruožais Klubo 
nuveiktus darbus ir ateities pla
nus bei apibrėžus šio minėjimo 
reikšmę ir sugiedojus, A. Vismi
nui akompanuojant pianu, Lie
tuvos ir Jungt. Valstybių him
nus, buvo .pradėta vakarienė su 
malda, kurią atkalbėjo prel. J. 
Balkūnas.

Vakarienės metu grojo P. Li
sausko parūpinta plokštelių mu
zika.

Vakarienei įpusėjus, A. Vis- 
manui pianu-pritariant, Mečislo
vas Razgai^is padainavo kelias 
lietuviškas vieną itališką dai
neles. .-f. I

Vakaro programą vedė adv. S. 
Briedis, Jr.

Pirmiausia kalbėjo prel. J. 
Balkūnas ir džiaugėsi Maspetho 
Liet. Pil. Klubo veikla ir jų už
simojimais atlikti didelius tautai 
ir lietuvybei darbus bei linkėjo 
Klubui ilgiausių metų ir daugiau 
drąsos ir pasiaukojimo lietuviš
koje veikloje, kad dar aukščiau 
pakiltų čia lietuvių vardas ir jis 
daugiau išgarsėtų svetimtaučių 
tarpe.

Sekantis kalbėjo Maspetho 3- 
jo Distrikto Demokratų Partijos 
vardu C. Imperial. Jis pareiškė 
Klubui linkėjimus ir prašė lie
tuvius prisidėti prie Maspetho 
gyventojų būklės gerinimo bei 
miesto pagražinimo, padidinant 
čia turimą parką bei steigiant 
kitus parkus ir vaikų žaidimo 
aikštes.

Toliau po žodį kitą tarė ir pa
reiškė linkėjimus Maspetho Liet. 
Pil. Klubo RĮoterų Skyriaus var
du M. Tamašauskienė, Šv. Var
do dr-jos vardu J. Tuska, šv. 
Jurgio dr-jos P. Vilčinskas, At
letų klubo J. Petersonas, Liet. 
Kat. Darbininkų Klubo S. K. Lu
kas, LDS 19 kuopos J. Kalvelis 
ir Brooklyno Liet. Piliečių Klu
bo J. Zakarauskas. Be to, dar 
kalbėjo Petrauskas, Matulis, F. 
Vaitukaitis, Pr. Jočius, J. Pe- 
čiukonis, J. Mockevičius, P. šla
pikas, R. Skučas, J. Norvilą, P. 
------------- —.—-------------------
P A R D U ODA MU NAMAI 

su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose Irvprje gero susisiekimo

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

2 šeimoms marinis, 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 marinis su dviem Sto
rais, geros įplaukos — $9,500.

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

5 akrai žemčs prie geriausio Jericho 
Turnpike kelio r- $3,000.

' j. VĄSTCNAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel: GLenmore 5-7285

Lisauskas ir eilė kitų vietos bei- 
iš kitur atvykusių veikėjų ir sve
čių. Taip pat minėjime buvo ma
tyti Liet. Siuvėjų 54 skyr. ta
rybos narys P. Kyrius ir kiti 
skyriaus nariai. Vakarienės da
lyviai bendrai padainavo keletą 
linksmų liaudies dainelių.

Vakarienei baigiantis, vakaro 
vedėjas pristatė susirinkusiems 
visus 
Liet, 
dėka 
augo
tančių dolerių pinigų ir su vir
šum 300 narių.

Sukakties minėjimo vakarienė 
baigėsi 8 vai. vakare ir prasidėjo 
šokiai, kurie tęsės iki vidunak
čio. Ten buvęs.

salėje esančius Maspetho 
Pil. Klubo veikėjus, kurių 
ir pastangomis Klubas iš- 
ir turi dabar apie 30 tūks-

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

I 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

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.

Stephen Bredes J r
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394
rasssEsSSSSSSSSSSSE

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

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

dalykus.
Darbas atliekamas greitai, x 
sąžiningai ir nebrangiai.

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

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

S61 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
REpublic 9-1506

L 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: IZABELE MOTIEKAITIENE ir 
STASYS BARANAUSKAS.

Pianu palydės, pianistas A. MROZINSKAS.
III. Šokiai.

Šokiams gros JOE THAMO orkestras.
Įėjimas: Pirmos vietos $2.00

Antros vietos $1.50
Trečios ir balkonas $1.00

Rengia NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITYJE

ATEITYJE

ATEITIES

ATEITIES

rašo žymiausieji mūsų literatai, visuomenininkai bei 
mokslininkai, tačiau
turi progą pasireikšti ir jaunos jėgos — pats jau
nimas.
prenumerata metams 3 dol. Garbės pren. 10 dol.
Užsieny — pagal dolerių kursą.
redakcijos ir administracijos adresas:

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

MĖNESINIS ŽURNALAS “KARYS” 5
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.

r

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.t. — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

1

Skambinti CYpress 9-7879
Biuras veikia nuo 6 v. ryto iki 10 vak. 7 dienas per savaitę.

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

895 Broadway,

| HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
Brooklyn 6, N. Y

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGDDAIRE
• WESTINGHOUSE • • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome apsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
icad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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