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VĖLIAUSIOS

PASMERKIMO ŽODIS KOMUNISTINEI KINIJAI
, 1950 metų sausio 30 dieną1 Dr. V. A. Dambrava 
Jungtinių Tautų politinis komi-1 --------
tetas, o vasario mėn. 1 dieną ir žinimo negalį būti pasmerkimo. 
JT visumos susirinkimas tarė' Jei tos valstybės, vis dėlto, šį 
pasmerkimo žodį komunistinei režimą pasmerkia, tuo pačiu, at- 
Kinijai, formaliai pavadindama1 
ją agresoriumi. — šis nutari
mas buvo priimtas 44 balsais, 
prieš balsuojant Sovietų blokui, 
Indijai ir Burmai, o devynioms 
valstybėms susilaikant. Jungti
nės Tautos nutarė imtis ir bau
džiamųjų priemonių (sankcijų), 
jei net ir dabar kom. Kinija ne
panorėtų tartis ir pradėtą prieš 
JT karą užbaigti.

Šis pasiūlymas, už kurį balsa
vo 44 valstybės, buvo įneštas 
JAV. Tuo pačiu metu buvo svar
stoma ir antra — dvylikos ara- ma, po to, kai “dvylikos” rezo- 
bų kraštų ir Azijos valstybių re
zoliucija, siūlant tolimesnes de
rybas su kom. Kinija. Sovietų 
Sąjunga vėl beviltiškai bandė 
pravesti savo, reikalaudama, 
įcad JT besąlygiškai priimtų 
kom. Kinijos, taipgi JT priešo, 
diktuojamas sąlygas.

JAV motyvai savo rezoliuci
jai pravesti buvo paprasti, bū
tent, kad, Pekinui atmetus kelis 
taikos siūlymus ir nerodant jo
kio noro Tol. Rytų klausimus 
taikiu būdu spręsti, tolimesnės 
derybos yra betikslės. Kadangi 
kom. Kinija jau 3 su viršum mė
nesių kovoja Korėjoje prieš JT, 
tai ji yra įsijungusi į agresiją ir 
dabar jau yra laikas JT tą, kad 
ir nemalonų, faktą pripažinti.

rodo, netiesiogiai pasisako pri
pažįstą ir šią vyriausybę. Sir 
Benegal Rau perspėjo, kad, jei
gu ši rezoliucija nepraeis, jo tu
rimomis žiniomis iš aukščiausių 
sluogsnių, jokios vilties su kom. 
Kinija taikiai išspręsti Tol. Rytų 
klausimus nebepaliks. Gi prieš 
patį balsavimą jis prašė užpro
tokoluoti, jog Indija stengėsi 
žmoniją išsaugoti nuo 
žiaurumų.

Taip motyvavo Indija, kuri 
kartu su sovietiniu bloku ir Bur-

kom. Kinijos, taigi išardyti 
Maskvos - Pekino bičiulystę. 
Tai juto SSSR. Ir jei ji balsavo 
už kai kuriuos “dvylikos” rezo
liucijos punktus, tai tik todėl, 
kad ji žinojo, jog ši rezoliucija 
nepraeis. Maskva nori bet kokia 
kaina išlaikyti kom. Kiniją savo 
“globoje”, ir bent tuo tarpu jos 
rankomis siekti imperialistinės 
revoliucijos pasauliui pavergti.

karo

liucija nepraėjo, balsavo prieš 
JAV rezoliuciją, tuo tarpu, kai 
kiti tos pačios rezoliucijos rė
mėjai arba susilaikė, kaip, pav. 
Afganistanas, Indonezija, Syrija, 
ir kt., ar net balsavo už Ameri
kos rezoliuciją, kaip kad Iranas, 
Irakas ar Libanas. Beje, Švedija 
ir Jugoslavija taip pat susilaikė.

Ką galvoja Indija? •
Dvylikos valstybių rezoliuci

jos rėmėjai, betgi, galvojo, kad 
kom. Kinijos agresorium^ pa-

Stebinanti laikysena
Indijos laikysena visus stebi

na, lygiai, kaip anksčiau pasaky
ti premjero Nehru žodžiai, kad 
“JAV savo rezoliucija veda ne 
į taiką, bet į konflikto paaštri- 
nimą”. Kodėl Indija balsavo 
prieš — Indija, kuri nuolat 
mėgsta balsuojant susilaikyti ir 
tuo išvengti nemalonių situacijų 
— taip ir lieka paslaptis. Jos už
sispyręs aiškinimas, kad kom. 
Kinija nėra agresorius yra nai
vus. Gal būt, geriausiai į šį klau
simą galima būtų atsakyti, pri-

Anekdotas apie vaiką

Kas bus toliau? — bauginąs 
klausimas. Syrijos delegatas, 
aiškindamas, kodėl jo delegacija 
susilaikė, balsuojant JAV rezo
liuciją, pasakė anekdotą apie 
vaiką, kuris mokykloje net ir 
baudžiama nesutiko ištarti pir
mų abėcėlės raidžių. Mat, žino
jo, kad mokslas tų kelių rai
džių ištarimu nesibaigs. Taigi, 
Syrijai pripažinti kom. Kiniją 
agresoriumi būtų buvę pusė bė
dos, bet ji irgi, kaip tas vaikas, 
juto, kad visas reikalas tuo ne
sibaigs...

Anglija JT visumos susirinki
me prašė ilgesnį laiką sankcijų 
netaikyti, kad paskutinė viltis 
taikiam susitarimui nedingtų, 
tačiau JAV delegacijos narys 
Ernest Gross pareiškė sankci
jų komitetą darbą pradėsiant po 
kokios savaitės, jei paliaubų 
grupė, sudaryta iš' JT penktos 
sesijos prezidento Entezam, Ka
nados Pearsono ir Indijos Rau 
vėl po sekančio bandymo tartis 
jokiiį rezultatų neduos.

Austinas po balsavimo buvo 
linksmas, o korespondentams 
pasakė: “Ačiū Dievui, tai viskas,

TALIJOJ JAU ORGANIZUO
JASI TITOISTAI'

le fronte kuo 
nti priešo gy-

Iš Korėjos fronto
Jungtinių Tautą pajėgoms ne- vojaus apsisaugoti. Pastebima, 

Skubiai, bet pąstovai žengiant' jog Jungt. Tautų kariai nuo šil- 
. priekin ir jau Visai priartėjus 
prie Seulo, kovos Korėjos fron
te vyksta nemažėjančiu smar
kumu. Komunistipei Kinijai įsi
kišus į Korėjoj garą ’ su savo 
žmonių masėmietj, Jungt. Tautų 
vadovybė, kaip ępdo visa kovų 
eiga, yra pakeitusi savo taktiką. 
Neskubėdama stumti pirmyn 
fronto liniją ir Užimti naujus 
plotus, ji stengiami ’atkirsti priešo 
frontą nuo užnugario, nutrauk
dama jo susisiekimo linijas bei 
tiekimą, o pači; 
daugiausia suna 
vąją pajėgą.

Tuo tikslu fronto linijoj prie
šas naikinamas ,Į)e tik žemyno 
kariuomenės ginklais, bet taip 
pat stipria laivyno arti
lerijos ugnimi ir Aviacijos bom
bomis, ypač gazolino želatinos 
bombų ugnimi. l$io pačiu metu 
priešo užnugary * oro tvirtovių 
naikinami geležįtikeliai, tiltai, 
aerodromai, sandeliai ir kiti ka
rinės svarbos taikiniai. Dėl to
kios Jungt. Tautfi taktikos pa
staruoju laiku priešo nuostoliai 
labai dideli. Pranešama, kad per 
12 paskutiniųjų dienų jis neteko 
daugiau kaip 51.CįpO užmuštų ir 
sužeistų. Tuo bū jo nuostoliai 
nuo sausio 1 d. pr ko jau 200.- 
000 vyrų, neskaitėt visų patirtų 
medžiaginių nu lių. Priešo 
kovingumą, gal būt, sumažino, 
dar nepatvirtintoijįs žiniomis, 
jo armijoje pradėjfisi siausti šil
tinė. Jei šios žir

tinės yra paskiepinti, tad jiems 
ši epidemija pavojaus nesudaro.

Jungt. Tautų pajėgoms sudaro 
sunkumų žiemos karo sąlygos, 
bet pranešama, jog kariai vis 
dėlto tas sąlygas pakelia be di
delių nuostolių. Pasklidusios tuo 
klausimu aliarmuojančios žinios, 
karo sanitarijos vadovybės pra
nešimu, neturinčios pagrindo. 
Buvę tik 566 atvejai, kada dėl 
nušalimo kariai turėjo būti iš
vežti gydytis į JAV.

Pasklidę gandai, kad Jungt. 
Tautų daliniai sustos žygiavę, 
kai pasieks 38 paralelę, nebuvo 
niekieno patvirtinti.

Nuo komunistų sukelto karo 
ypač kenčia civiliniai gyventojai. 
Esamomis žiniomis dėl karo 
veiksmų jau žuvo apie 2 milijo
nai civilių Korėjos gyventojų.

Iš Italijos pranešama, kad du 
buvusieji žymūs Italijos komu
nistų vadai pradeda organizuoti 
nepriklausomą komunistų parti
ją. Jie išstojo iš Maskvai paklus
nios Italijos komunistų partijos 
ir imasi organizuoti naują, nes 
esą įsitikinę, kad pirmoj eilėj jie 
turi tarnauti savo tėvynei, o ne 
kokiai svetimai galybei, ir taip 
pat netiki, jog Sovietai negali 
pasidaryti užpuolikais. Naujieji 
sukilėliai prieš Maskvos diktatū
rą yra buvęs Reggio Emilia pro
vincijos komunistų vadas V. 
Magnani ir Bolognos komunis
tų veikėjas A. Cucchi, kuris karo 
metu kovojo partizanų eilėse 
prieš fašistus bei vokiečius ir 
yra už pasižymėjimą tose kovo
se apdovanotas Italijos aukš
čiausiais kariniais ordinais.

• Anglų vyriausybės atstovai 
pareiškė, jog Anglija pritaria 
greitam taikos sutarties su Ja- 
ponijaSudarymui ir jos daliniam 
apginklavimui.

• Paskutinėmis žiniomis, bu
vęs komunistinės Čekoslovakijos 
užsienio reikalų ministeris V. 
Clementi tikrai pal>ėgęs į Vaka
rus.

• Nevadoje įvykdytas penk
tas iš eilės atominis sprogdini
mas. Bandymų vadovas C. Tyler 
pareiškė, jog šiuo tarpu tai pas
kutinis sprogdinimas. Bandymų 
rezultatai esą labai geri.

• Iš Vašingtono pranešama, 
kad senate jau greitu laiku bus 
svarstomas naujų JAV dalinių 
į Europą siuntimo klausimas.

• Penkiasdešimt valandų bė 
pertraukos sniegant, šiaurinėj

; Italijos daly ir kai kuriose kitose 
vietovėse visiškai nutrauktas su
sisiekimas ir yra žuvusių žmo
nių. Sniego shiogsnis siekia ligi 
35 pėdų.

• Jungt. Tautose Sovietų ats
tovas apkaltino JAV, kad jų lėk
tuvai lapkričio ir gruodžio mėn. 
238 kartus puolę Kinijos terito
riją, ir pareikalavo, kad šį taria
mą JAV nusikaltimą Jungt. 
Tautos imtųsi ištirti.

Į pasitvirtins, 
galima laukti, kadetai priešui ga
li sudaryti rimtų^nkumų. Šilti-

KOESTLERIS SIŪLO EURO 
POS “LAISVES LEGIONĄ”
Buvęs garsus komunistas, o 

vėliau nuo jų atsiskyręs rašy
tojas A. Koestleris prancūzų 
spaudoje iškėlė mintį, kad būtų 
organizuojamas antikomunisti
nis Europos “Laisvės Legionas”, 
kuris sudarytų brandoulį busi
mosios Europos armijos.

Anot Koestlerio, Europa e- 
santi silpna, ligota, pasidalinusi 
ir grasoma komunistinių parti
jų. Ji neturinti pasitikėjimo sa
vimi ir esanti nepajėgi sėkmin
gai su komunizmu kovoti. Taip 
pat nesą galima tikėtis, kad ar
timoj ateity būtų tiek pakelta

ROCHESTERY IŠKRITO RA
DIOAKTYVUS SNIEGAS

Pranešama, jog pradėjus Ne
vadoje atominius sprogdinimus, i • Sovietai įteikė JAV, Angli- 
Rochestery iškrito radioaktyvus jai ir Prancūzijai naujas notas 
sniegas. Tai konstatavo Roches- keturių didžiųjų valstybių kon

ferencijos reikalu. Ir šioje notoje 
jie reikalauja, kad konferencijos 
pagrindinis darbų punktas būtų 
Vokietijos klausimas, bet jau 
pareiškia bent dalinį sutikimą, 
kad būtų svarstomi ir kiti klau
simai, jei konferencija įvyktų.

terio universiteto atominių pro
jektų direktorius Dr. H. Blair. 
Bet pažymima, jog šis radioak
tyvumas yra toks mažas, kad 
nei žmonėms, nei gyvuliams ne
gali pakenkti.

ANGLAI TURĖS DAR DAU
GIAU SUSIVARŽYTI

Anglų min. pirm. Attlee par
lamente pareiškė, jog Anglija 
turės imtis dar naujų suvaržy
mų, kad numatyta trejų metų 
13,000.000.000 dolerių sumai 
ginklavimosi programa būtų

DIDŽIULĖ TRAUKINIO 
NELAIME 

WOODRIDGE, N» J.
Per laikinį tiltą visu smarku

mu važiuojant Pennsylvania 
Railroad greitajam traukiniui, 
tiltas lūžo ir traukinys nukrito

manymu, Pekinas deryboms 
durų neuždaręs, priešingai, per 
Indijos ambasadorių Pekine da
vęs suprasti sutinkąs nutraukti 
mūšius ir sėsti prie septynių 
Valstybių derybų stalo. Indijos 
delegatas Sir Senegal N. Rau, 
kuris buvo oficialus dvylikos 
valstybių kalbėtojas, pareiškė, 
kad jo vyriausybė netiki, jog 
kom. Kinija Korėjoje turinti ko
kius nors agresinius ar teritori
nius siekimus ir kad jo vyriau
sybė nėra įtikinta, jog Pekinas 
yra agresorius. Kom. Kinija 
greičiausiai pradėjusi kovoti tik 
iš baimės dėl neaiškių JT ir ypa
čiai JAV tikslų... Jis iškėlė ir 
vieną juridinį argumentą: gir- 
,di, daugelis JT narių dabartinio 
kom. Kinijos režimo nepripažįs
ta, vienok ryžtasi šį režimą pa
smerkti. Kur logika? Be pripa-

ja azijatams”, kiek ir tai, kad 
kom. Kinija yra pavojingas jos 
pačios kaimynas.

Negalima ginčyti to fakto, 
kad Indija “dvylikos” rezoliuci
ja “spaudė”, nuoširdžiai trokš
dama taikos, o taip pat norėda
ma atskirti Sov. Sąjungą nuo

žinortie, kad nuolaidų politika 
prie gero neveda ir komunizmui 
tik ragus augina, sveikina JAV 
drąsą priimti faktus tokius, ko
ki jie yra, o taip pat ir ryžtingą 
nusistatymą kovoti prieš komu
nizmą iki galutinės demokrati
jos pergalės.

kitų ligų nuo seno yra karų pa
lydovės, sunaikinusios ne vieną 
armiją ir nulėmusios karo eigą. 
Nuo jų nukentėjo ne tik Cezario 
ir Hanibalo armijos, bet jos su
gniuždė Rusijoje net ir Napoleo
no armiją. Dėl to manoma, jog 
Kinijos komunistai ir Sovietai 
dės visas pastangas nuo šio pa-

SOVIETŲ PLANAI 1984 METAMS

ir “šviesiausias” Stalinas nežino, kaip įvykini komunizmą.
DINGO V. CLEMENTIS

Teismas pripažino, kad Sovietai 
naudoja vergų darbą.

Visa Paryžiaus spauda —iš
skyrus komunistinę— plačiai ap
rašė žinomo prancūzų rašytojo 
David Rousset bylą su komunis
tų savaitraščiu “Les lettres 
francaises” ir iškėlė nepaprastą 
jos reikšmę visoms laisvę my
linčioms tautoms.

Pagal neseniai paskelbtą šios 
bylos sprendimą minėtas sa? 
yaitraštis turi sumokėti minė
tam rašytojui 100.000 frankų 
^nuostolių, o jo redaktoriai yra 
jhubausti nuo 15 ligi 20 tūks
tančių frankų pinigine bauda.

Savaitraštis buvo apkaltinęs 
Rousset, kad šis rėmęsis sufal
sifikuotais įrodymais, norėda
mas apkaltinti Rusiją dėl pri
verčiamojo darbo stovyklų.

Teismas, ištyręs dokumentus 
ir apklausinėjęs liudininkus, 
konstatavo, kad Rousset patiek
ti dokumentai yra tikri ir duoda 
aiškų vaizdą to sunkaus nusi-. 
kaitimo, už kurį yra atsakinga 
JSovietų Sąjunga, laikydama pri
verčiamojo darbo stovyklas.

Pranešama, jog prieš kurį lai
ką Sovietai buvo sušaukę pačių 
žymiausių savo ekonomistų kon
ferenciją, kuri turėjo apsvarsty
ti Sovietų “palaipsniui perėjimą 
nuo socializmo prie komuniz
mo.”. Iš konferencijos kalbų 
santraukų Sovietų mokslų aka
demijos organe matyti, jog tam 
reikalui jau 1939 m. buvo suda
ryta komisija, į kurią įėjo net 
ir pats Stalinas, Molotovas bei 
Malenkovas. Bet komisija ligi 
šiol negalėjo rasti sprendimo ir 
buvo priversta šauktis mokslų 
akademijos ekonominio instituto 
specialistų pagalbos. Bet ir šie 
specialistai kol kas neranda to
kio kelio, kuris nuvestų į komu
nistų utopinę laimę, kada iš 
kiekvieno bus ‘reikalaujama pa
gal pajėgumą ir kiekvienam 
duodama pagal reikalą.” Jie pri
ėję išvados, jog komunizmas ne
galįs būti įgyvendintas, kol šalia 
Sovietų yra kapitalistiniai kraš
tai. Kai kurie Sovietų ekonomi
jos specialistai konferencijoj bu-

vo iškėlę mintį, jog reikėtų su
mažinti skirtumą tarp darbinin
kų ir aukštųjų valdininkų bei 
partijos veikėjų atlyginimų, bet 
tai buvo atmesta, kaip “buržua
zinė lygybė.”

Žiūrėdami į ateitį, Sovietų e- 
konomistai priėjo išvados, kad 
komunizmas galės būti įgyven
dintas tik apie 1980-1984 me
tus.

šios konfeerncijos pagrindinė 
išvada yra ta, kad Sovietai pri
valo imtis karo su vadinamais 
kapitalistiniais kraštais, nes ne
numatoma, kad be karo sovieti
nė tvarka pasauly įsigalėtų. O 
kol yra kapitalistinių kraštų, 
komunizmas, kaip teigia minėti 
Sovietų ekonomistai, nesą gali
ma įgyvendinti.

Prez. Gottvaldą saugo Sovietų 
pastatytos sargybos

žiniomis iš Čekoslovakijos, 
kažkur dingęs buvęs komunis
tinės Čekoslovakijos užsienio 
reik, ministeris V. Clementis. 
Spėjama, kad jis pabėgęs į už
sienį, kai sužinojęs, kad jo vie
nas žymus rėmėjas nebetekęs 
Sovietų pasitikėjimo. Clementis 
savo laiku buvo pašalintas iš 
pareigų už “netekimą pasitikė
jimo Stalinu.”

Ryšium su šiais įvykiais, So
vietų įsakymu policija jau sau
gojanti ir Čekoslovakijos komu
nistinį prez. Gottvaldą, kuris ar
timai draugavęs su Clementi.

utopijos nustotų savo patrauk
lumo, arba iškiltų? ideologija, 
kuri galėtų sėkmingai sukelti o- 
poziciją marksizmui. Koestlerio 
nuomone, Europą galįs išgelbėti 
tik jos susijungimas. O trum
piausias į tai kelias esąs sukūri
mas Europos armijos. Tai esą 
būtų gyvas vieningos Europos 
simbolis ir jis atgaivintų jos pa
sitikėjimą savimi bei padėtų at
statyti jos savigarbą ir didybę.

Pagal Koestlerio projektą, šis 
legionas turėtų būti sudarytas 
iš visų Vakarų Europos kraštų 
savanorių. Jis turėtų savo vėlia
vą ir vyriausybės privalėtų - tar
nybą legione laikyti lygia kari
nės prievolės atlikimui. Legio
no nariams turėtų būti diegiama 
Europos sujungimo ir laisvės 
mintis.

SPAUDŽIAMI IR IŠNAUDO
JAMI ČEKOSLOVAKIJOS 

DARBININKAI

JAV GAUNA MAROKE NAU
JAS SEPTYNIAS ATRAMOS 

BAZES

dalykų* gamyba turės būti su
mažinta arba net visai sustabdy
ta, o žaliavų naudojimas griež- buvo jau 75 užmušti arba mirę 
tai kontroliuojamas ir, reikalui' nuo žaizdų ir apie 400 sužeistų, 
esant, net rekvizuojami fabrikai Traukiny viso buvo apie 900 ke- 
bei sandėliai. Taip pat turės bū- Jeivių.

metu buvo sutriuškinti penki va
gonai. Ligi paskutinio momento

ti griežčiau kontroliuojami ir 
darbininkai. Karo pramonėje 
dirbantieji galės būti suvaržyti, 
kad nepasitrauktų iš darbo, o 
nesvarbių karo gamybai įmonių 
darbininkai galės būti perkelti į 
kitas svarbesnes darbovietes.

VĖL “VALOMA” ČECHOSLO- 
VAKUOS KOMUNISTŲ 

PARTIJA

SUOMIAI PALAIDOJO SAVO 
TAUTOS DIDVYRĮ

Vasario 4 d. Helsinky suo
miai palaidojo Šveicarijoj miru
sį savo tautos didvyrį maršalą 
G. Mannerheimą. Žymusis suo
mių tautos karys palaidotas 
Sundudd karių kapuose, kur il
sisi ir jo trijų karų metu vado
vauti kareiviai. Maršalas Man- 
nerheimas vadovavo ir pastara-

Prancūzų vyriausybės atsto
vai pareiškė, jog gruodžio pabai
goj buvo pasirašytas susitari
mas, kuriuo JAV buvo duotos 
septynios naujos aviacijos atra
mos bazės, skirtos Europai nuo 
agresijos ginti.

Be to, teismas pripažino, kad.jąni karui su Sovietais, kurio 
Rousset dėl savo darbų ir savo 
raštų viešosios opinijos gali būti 
laikomas žmogaus laisvės ir 
žmogaus vertės bylos laimėtoju.!

metu mažutė Suomija, nors ir 
netekdama eilės sričių, apgynė 
savo kraštą nuo komunistinės 
okupacijos.

RADIO AKTYVŪS DEBESYS 
TIES PRANCŪZIJA

Prancūzų žinių agentūra pra
neša, kad jų karo aviacijos lėk
tuvai vasario mėnesį pastebėjo 
pietų vidurio Prancūzijoj radio
aktyvų debesį. Jis buvo aptiktas 
13.5000 pėdų aukšty. Apie jo 
spėjamą kilmę ir ar jis siejamas 
su atominiais sprogdinimais 
Nevadoje tuo tarpu nepraneša
ma.

VOKIETIJOS SAUGUMAS 
BŪSIĄS UŽTIKRINTAS

>
Britų užsienio reįkalų minis

terijos parlamentinis pasekreto- 
ris E. Davies, lankydamasis 
Beryne, pareiškė, jog Vakarų 
sąjungininkai tiek sustiprinsią 
Vakarų Vokietijoj savo karo pa
jėgas, kad jos saugumas bus pil
nai užtikrintas, ir tai įgalins Va
karų Vokietiją artimiau bendra
darbiauti su demokratiniais 
kraštais. Tarp kitko Davies pa
žymėjo, kad tokį pareiškimą pa
daryti jis yra įgaliotas.

Šis pareiškimas yra atsakymas 
vokiečių politikams,’ ypač social
demokratams, kurie kėlė reika
lavimą, kad Vakarų sąjunginin
kai pirmiau turėtų tiek sustip
rinti Vokietijoj savo, pajėgas, jog 
nebebūtų pavojaus,, kad, pra
dėjus Vokietijai ginkluotis, ji 
bus staiga Sovietų užpulta ir už
imta pirmiau, negu' spės susi
daryti pajėgią jiems’ pasipriešin
ti karinę pajėgą. ’ 1

Žiniomis iš Čekoslovakijos, 
krašto pramonės darbininkų 
nuotaika yra labai prislėgta. Į- 
monėse viešpatauja nuolatinio 
skubinimo ir niekad dar nebu
vusio išnaudojimo sistema. Ko
munistiniai įmonių direktoriai 
yra žiauriausi darbininkų spau- 
dėjai ir žmonių išniekintojai. 
Seniau komunistų propogandai 
naudotas šūkis, kad turi būti vis 
trumpinamos darbo valandos ir 
didinamas atlyginimas, dabar 
apverstas visai aukštyn kojomis 
— nuolat iš darbininkų dabar 
reikalaujama dirbti ilgiau, grei
čiau ir pigiau. Buvę seni komu
nistai darbininkai yra nusiminę, 
kad jie, visą gyvenimą kovoję 
prieš diktatūrą, dabar yra daug 
daugiau išnaudojami, kaip pir
miau. Proletariato diktatūrą jie 
vaizdavosi visai kitaip. Juo la
biau, kad vyksta nuolatiniai su
ėmimai už tariamus sabotažus. 
Beveik nėra čekų šeimos, ku
rios narių nebūtų kalėjime arba 
priverčiamojo darbo stovykloje.

Žiniomis iš Pragos, čechoslo- 
vakijos komunistų partijoj pra
dėtas naujas valymas, kuris y- 
pač nukreiptas prieš buvusio 
partijos sekretoriaus Sling bu
vusius draugus ir bendradar
bius. Ryšium su tuo suimta ligi 
šiol buvusi partijos centro komi
teto narė ir parlamento atstovė 
M. Svermova, žinomas partijos 
veikėjas K. Svitovsky, buvęs 
prekybos viceministeris E. Lo- 
ebl, Bruenno srity visa eilė įmo
nių vadovų ir eilė kitų partijos 
pareigūnų bei narių.

STALINO PAVEIKSLAS GE
RIAU TINKA BATAMS

ĮVYNIOTI
Fuldos vyskupui A. Bolte ke

liaujant į sovietinę Vokietijos 
zoną, Sovietų kareiviai padarė 
smulkią jo daiktų kratą ir rado 
‘propogandinės medžiagos” —jo 
batai buvo suvynioti į vakarinės 
Vokietijos zonos laikraštį. Vys
kupas atsakė batus ne pats vy
niojo ir visai nežinojęs, kame jie 
įvynioti. Jis esąs pasiryžęs savo 
batus gabenti visai neįvyniotus. 
Bet tai Sovietų kareiviai man
dagiai atmetė ir atgabeno su 
milžiniška Stalino galva propa
gandinį plakatą, į kurį įvyniojo 
vyskupo batus.

— žemės ūkio sekretorius Ch. 
F. Brannan pareiškė, jog JAV 
žemės ūkis šiuo metu yra geroj 
padėty ir maisto produktų ga
mina 40% daugiau, kaip prieš 
praėjusį karą. 1950 m. derlius 
buvo didžiausias nuo 1948 m.

— JAV vyriausybė vėl pradė
jo transporto laivų statybą. Pir
masis 10.000 tonų transporto 
laivas šiomis dienomis jau baig
tas. Jis yra moderniškesnis ir 
greitesnis už “Victory” ir “Li
berty” tipo laivus.

— Valdinėmis žiniomis, pra
ėjusiais metais į Vakarų Vokie
tijos Kelsen - Bohldamm pabė
gėlių stovyklą kreipėsi prieglau
dos 78.683 pabėgėliai iš rytinės 
Vokietijos zonos.

— Prez. Trumanas įteikė kon
gresui projektą, kuriuo numato
ma dešimt milijardų padidinti 
mokesčius. Kartu prezidentas 
nurodė, jog vėliau šių metų bū
vy mokesčiai turės būti dar pa
didinti.

— Anglijoj prasidėjo didelis 
anglies trukumas, nes kas savai
tė sunaudojama 500.000 tonų 
daugiau, kaip iškasama, ir visos 
atsargos baigiasi. Yra pavojus, 
jog reikės sustabdyti daug fabri
kų.

— Šiaurės Korėjos radijas 
pranešė, kad sausio 30 d. fronte 
nukautas Šiaurės Korėjos min. 
pirmininko pavaduotojas Kim- 
Chek, kuris taip pat buvo pra
monės ministeris ir komunisti
nės korėjiečių armijos genero
las.

— šių metų sausio mėnesį 
JAV gamyba pasiekė nuo karo 
pabaigos aukščiausią lygį. Nuo 
Korėjos konflikto pradžios ji pa
kilo 10% ir yra dvigubai dides
nė kaip vidutinė gamyba 1935- 

i 39 metais.

— Dedamos pastangos išrū
pinti speciales Beromuensterio 
bei Stuttgarto radio transliaci
jas Vasario 16 minėjimo proga.

— Gubernatorius Dewey savo 
straipsnyje “Colliers Magazine” 
pareiškė, jog Sovietų puolimo į — Kanados generalgubema- 
galima tikėtis ne 1954 m., kaip torius Alexander savo kalboje 
anksčiau buvo prileidžiama, bet parlamentui pareiškė, jog pa
jau šiais arba vėliausiai ateinan- šaulio padėtis yra pablogėjusi ir 
čiais metais. karo pavojus labiau priartėjo.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korės 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Netuš Uralo buvo vežiimi žmoiiės rinkti Staliną į Vilniaus miesto 
■tarybą/ . '*

Pr. metų gruodžio 17 dieną 
/ieoje pavergtoje Lietuvoje bol
ševikai suvaidino dar vieną nau
ją, visiems krašto žmonės taip 
labai įkyrėjusią rinkiminę ko-' 
mediją: buvo renkamos “darbo 
Įmonių deputatų tarybos.” Mū
sų terminu šnekant, tai buvo 
‘savivaldybiniai rinkimai.” Iš 
viso buvo renkami 32.749 kan
didatai. Paties Justo
žodžiais “paruošiant rinkimus, 

. letarpiškai dalyvavo daugiau 
kaip 170.000 apygardų rinkimi
nių komisijų ir apylinkių balsa
vimo komisijų narių. Taigi toks 
milžiniškas rinkiminis aparatas 
buvo įkinkytas, kad dar kartą 
būtų mulkinami Lietuvos žmo
nės.
' Tačiau “rinkimai” pavergtoje 
Lietuvoje niekam nėra naujiena

Paleckio

Praėjusios savaitės svarbiau
sias politinis įvykis be abejo 
buvo Jungt. Tautų visumos su
sirinkime priėmimas rezoliuci
jos, kuria Kinijos komunistai o- 
ficialiai paskelbti agresoriais. 
Nors sankcijų klausimą kol kas 
neskubama svarstyti ir Jungt. 
Tautos pasiruošusios ir dabar 
derėtis dėl taikaus Korėjos kon
flikto likvidavimo, bet maža, iš
rodo, tėra vilčių, kad pavyks to 
pasiekti. Komunistinės Kinijos 
min. pirm. Chou En-Lai savo 
kalboj per radiją, -puolė Jungt. 
Tautas už komunistinę Kiniją 
pasmerkiančios rezoliucijos pri
ėmimą ir pareiškė, jog kovos 
nebus sustabdytos, nebus eina
ma į jokias derybas ir nebus jo
kio taikaus Korėjos klausime 
sprendimo. Šitoks pareiškimas, 
aišku, privers Jungt. Tautas im
tis jau priimtoj rezoliucijoj pra
matytų sankcijų svarstymo ii 
taikymo, nors kai kurios valsty
bės, su Anglija prieky, gana 
aiškiai prieš sankcijų taikymą 
nusistačiusios ir įrodinėja, kac 
nuo jų daugiau nukentėsią kiti 
kraštai, negu patys Kinijos ko
munistai. Bet išrodo, kad, Ki
nijos komunistams savo laikyse
nos nekeičiant, sankcijos prieš 

-ją bus neišvengiamos.
Reikia pažymėti, kad, praves- 

damos komunistinės Kinijos pa
smerkimo rezoliuciją, JAV lai
mėjo vieną didžiausių Jungt. 
Tautose “mūšių’ų Iriame joms 
teko nugalėti Indijos vadovau
jamo vadinamo Azijos tautų 
bloko ■ atkaklų pasipriešinimą. 
Ta tvirta laikysena, kurios JAV 
šiuo atžvilgiu parodė Jungtinėse 
Tautose, galima laikytis ženklu, 
kad JAV jau pagaliau yra pasi- 
ryžusios nebesileisti provokuo
jamos ir komunistinei ekspansi
jai užkirsti kelią, nors reikėtų 
imtis ir ypatingai griežtų prie
monių.

Vos pasibaigus šioms rungty
nėms Jungt. Tautose, grįžo iš 
Europos gen. Eisenhoweris. Jo 
pranešimas nebuvo pesimisti
nis — Europos tautos savo lais
vę pasiryžusios ginti, -bet reika
lingos JAV paramos. Gal ma
žiau malonu JAV visuomenei 
buvo išgirsti, jog generolas ma
no, kad reikia siųsti į Europaą 
daugiau JAV dalinių. O gal la
biausia nemalonus jo konstata
vimas, kad karinės parengties 
padėty JAV reikės likti nuo 
dvejų ligi trisdešimt metų, jei 
nori komunizmo sudaromo pavo
jaus išvengti. Kartu jungtinės 
Europos armijos vadas įnešė ga
na daug aiškumo ir į supainio 
tą Vokietijos ginklavimo klausi
mą. Kartais susidarydavo įspū
dis, lyg Vakarai norėtų vokie
čius apginkluoti prieš jų pačių 
norą. Bet gen. Eisenhoweris ki
taip‘į klausimą žiūri. Jis laike 
natūraliu dalyku, kad tauta im
tųsi priemonių savo laisvei ap
saugoti. Bet vokiečiai tai patys 
tur nuspręsti. Jei jie nenorėtų te 
imtis, nėra prasmės juos versti 
— tokia tauta yra menkas ir ne
reikalingas sąjungininkas. Tuo 
būdu vokiečiai galės dabar apsi- 
svarstyti, kaip elgtis, žinoma, 
apsvarstydami ir vienokio ar ki
tokio savo elgsesio pasekmes. 
Vis dėlto iš visa ko galima 
spręsti, kad vokiečiai neliks ša
lia ir stos su ginklu rankoje ša
lia VakArų sąjungininkų. Juo la
biau, jei nebeturės baipiės, kad, 
pradėjus jiems mobilizuotis, 
puls juos Sovietai, norėdami tai 
sutrukdyti. O tai jiems, išrodo, 
bus garantuojama.
' Šis gen. Eisenhowerio pareiš
kimas beveik visai, sutapo su

santūriomis vokiečių ginklavimo 
klausimu prancūzų pažiūromis, 
ir tai išsklaidė įspūdį, kad pran
cūzai esą beveik vokiečių ginkla
vimo sabotažninkai. (Kiti gi. bu
vo net linkę spręsti, kad pran
cūzai iš viso nebetekę atsparu
mo ir ryžto pasipriešinti agre
sijai.) Juo labiau tas įspūdis nu
bluko, kad beveik tuo pačiu lai
ku Vašingtone lankęsis prancū
zų min. pirm. Pleven taip pat 
parodė gana ryžtumo pasiprie
šinti agresijos grėsmei. Šie daly
kai gerokai paveikė JAV nuotai
kas Europos ir ypač Prancūzi
jos naudai.

Vesdams vis aktyvesnę užsie
nio politiką ir vis energingiau 
organizuodamos Vakarų gyny
bą, JAV vis platesniu mastu 
prie šių reikalų pereina ir vi
daus gyvenime. Ginkluotų pajė
gų štabo atstovai šiomis dieno
mis pareiškė, kad ginklavimui 
bus išleista 87 miliardai dole
rių. žaliavų paskirstymas vis 
daugiau jų nukreipia į karo pra
monę. Gamyba civiliniams rei-J 
kalams mažinama. Tai, žinoma, 
JAV tautai reiškia dideles au
kas, bet joms ryžtamasi, kad tik 
būtų apsaugota krašto laisvė ir 
ateitis. Šiuo metu JAV ypač de
da pastangas sudaryti pilnai pa
ruoštą ir pirmiems galimo karo 
metams pilnai aprūpintą karo 
najėgą. Tam skubama perorga
nizuoti ir ūkį karo pagrindu, kol 
karas -dar neprasidėjo, papuošti 
atramos puhktuš bei apgirikluor-' 
ti sąjungininkus. Kai šie tikslai' 
bus pasiekti, padidės ir galimy
bės išvengti visuotinio karo, o 
jei jis pasirodys neišvengiamas 
ir kils — JAV su savo sąjungi
ninkais bus pajėgios agresorių 
sudrausti.

ir nieko jie nėbejaudina. Komu
nistų partija tąd sugalvojo nau
ją ir “nepaprastą” triuką: į ViL 
niaus, miesto tarybą sutiko būti 
renkamas pąts Stalinas... Greta 
jo į to paties miesto tarybą iš
rinkti: Molotovas,. Malenkovas, 
Suslovas ir kiti maskoliai. Rin
kimų metų Vilnius buvo kaip ir 
paprastai L papuoštas maskoliš
kais stabais, o rinkiminės apy
linkės buštas, kur “kandidata
vo” Stalinas (Pakalnės gt. 10) 
atrodė sitkifn “sienos apmuštos 
aksomu, išklotos kilimais, ant 
postamento iškelta urna skendi 
gėlėse” (fi^a, 1950. XII. 17).

Jau tš 'iMkdro į Vilnių buko 
suvežta daug žmonių iš kitų Lie
tuvos viėtiį/kad čia jie balsuotų 
už Staliną.'Nesant tinkamų pa
talpų, daugelis jų turėjo šalti

lauke.
Tokį triuką Stalinas padarė 

betgi rie viename Vilniuje: jis 
buvo tuo pačiu laiku “išrinktas” 
ir visoje eilėje kitų didesniųjų 
sovietų inieštų.

Kaip skelbia 1950. XII. 19 d. 
“Tiesa”, į Vilnių už Staliną bal
suoti buvo vežami žmonės ne 
tiktai iš kitų Lietuvos vietų, bet 
iš Gudijos ir kitų “broliškų” res
publikų: Sevastopolio, Molodeč
no, Polocko, Odesos, Leningra
do, Kurgano, Pravdinsko, Kry
mo, o vienas kitas netgi atvykęs 
iš Uralo. Balsuotojai turėję įdė
ti į urnas netiktai specialiai su 
Stalino vardu paruoštas korte
les, bet netgi patys savo ranka 
prirašyt visokių liaupsinimų jam. 
Kada balsų skaičiavimas buvęs 
baigtas, rinkiminės komisijos 
pirmininkas su džiaugsmu pra
nešė: “Už — šimtas procentų.”

Tomas Žiūraitis, O. P.

KRISTUS DYKUMOSE

SV. PRANCIŠKAUS SESERŲ
IŠKILMĖS SAO PAULO

— VLIKo bei VT pirmininkas 
M. Krupavičius ir URT Valdyto
jas J. Brazaitis lankėsi Paryžiu
je. kur turėjo svarbius pasita- 
ri-rus Lietuvos vadavimo reika
lais su ten esančiais Lietuvos 
diplomatais.

— Buvęs VLIKo narys ir 
Vykdomosios Tarybos pirminin
kas V. Sidzikauskas nuo šių me
tų pradžios paskirtas VLIKo 
bendradarbiu JTO reikalams.

— Radio siųstuvo “Laisvoj 
Europa” lietuviškųjų transliaci
jų reikalams sudaromas komite
tas iš 4 pagr. grupių atstovų 
JAV ir aptariama jo veikime 
programa.

— Prof. z. Ivinskis pasikalbė
jime su italų katalikiškosios en
ciklopedijos redaktorium. išgavo 
sutikimą įdėti į enciklopediją a- 
-iie'10 straipsnių apie Lietuvą ir 
jos atskirus žmones.

— Federalistų Unija jau. for
maliai priėmė lietuvių federališ- 
,ų klubą tikruoju nariu.
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© Išeidamas po krikšto iš 
© Jordano upės, Kristus pama- 
I tė atvirą dangų, iš dangaus 
| nusileidžiančią ir pasiliekan- 
© čią ant Jo šventąją Dvasią 
I (Mork. 1, 9-11). Vėliau Jis 
© buvo tos pačios Dvasios nu- 
® vestas į dykumas (tyrus), 
© kur Jis 40 dienų ir naktų 
| pasninkavo ir buvo velnio 
© gundomas. Pasitraukė Išga
iš nytojas į dykumas, kad pa- 
© tvirtintų panašų pavyzdį Eli- 
© jo, Mozės, Dovydo, Danielio 
g ir kitų Senojo Testamento 
| tesingųjų. Dykumose Kris- 
| tus susikaupė paskutiniam 
© savo misijos žingsniui, atgai- 
© laivo už Adomo nuodėmes, 
© nieko nevalgydamas ir ne- 
© gerdamas. Baigiantis negir- 
© dėto pasninko dienoms, Iš- 
f ganytojas pajuto didelį alkį. 
© Tuojau prisistatė velnias su 
© savo patarimais, žinodamas, 
© kad Kristus yra ne tik Die- 
© vas, bet ir žmogus. Velnio— 
© dykumų dvasios -y-patari- 
| mas atrodo labai nuoširdus 
f ir geras: padaryti iš akmenų 
© duoną. Didžiausias rusų ir 
© viso pasaulio filosofiškai psi- 
© chologinio žanro romanistas 
© Dostojevskis, pasisakydamas 
| už Kristų, pastebi, kad gun- 
| dytojo mintis buvusi “parū- 
© pinti” duonos ne tik Išgany- 
© tojui, bet ir Jo pasekėjams, 
© minioms. Minios niekada nė- 
© ra sočios, patenkintos. Gun- 
© dytojas lyg ir teisingai gal- 
© vojo: ką padės Tau, Kris- 
| tau, kad Tu kovoji už dan- 
| gaus karalystę, bet pats ba- 
© dauji ir nepasotini kitų alks- 
© tančiųjų... Duok minioms 
© duonos, ir jos bus paklusnios 
© Tau. Alkstantis, ypač badau- 
| jantis žmogus beveik su vis- 
© kuo sutiks — tik duok jam 
© duonos..

Taip dažniausiai gyvenime 
© yra. Duona, t. y. materiali- 
© nės gėrybės turi didelės 
| reikšmės. Taigi gundytojas 
f ir pasiūlė tas grybes. Bet 
© Išganytojas atmetė dykumų 
® dvasios pasiūlymą. Jis pali- 
® : ko ramybėje akmenis. Tai 
© padarė svarbiausia dėl dvie- 
| jų priežasčių: viena — mate
lį Halinių gėrybių, duonos 
© žmogui nepakanka, reikia 
© dvasinių, kurios plaukia iš 
f paties Dievo; antra —Kris

tus jokios prievartos nenori 
I vartoti. Jis nenori, kad ba

do, vargo priversti žmonės 
sektų Jį. Kristus trokšta 
kiekvienam laisvės, nori lais
vo apsisprendimo. Juo la
biau, kad prievarta parali- 
žuoja žmogaus veiksmus, pa- 

| daro jį beteisiu ir neatsako- 
1 mingu automatu — žmogus

nužmoginamas, tokiu būdu , 
jis sunaikinamas. Tas pats į- , 
vyksta, kada žmogus tik/ 
duonai gyvena, kada jis gy
vuliams skirtu likimu dalina
si. Reikia žmogui dvasinių 
vertybių, be kurių jis nieka
da negalės būti pilnas, lai
mingas žmogus, nors ir visi 
akmenys duona pavirstų... 
Taip pat žmogus bus nelai
mingas, nieko gero nežadąs, , 
jei jis alkanas, badauja. Tai 
kraštutinumai. Reikia dvasi
nių ir medžiaginiu gėrybių 
harmonijos žmonių gyveni
me, tada vargstančių ir ba
daujančių nebus. Prisiminki
me pirmuosius krikščionis. 
“Tikinčiųjų daugybė buvo 
vienos širdies ir vienos sie
los. Nė vienas iš jų nesakė,, 
apie savo lobį, kad tai jo , 
vieno būtų, bet visa jiems . 
buvo bendra... Nes jų tarpe 
nebuvo ne vieno stokojančio. 
Kas tik turėjo dirvų ar na-' 
mų, parduodavo, pinigus už 
parduotąjį turtą atnešdavo 
ir dėdavo prie apaštalų ko- ’ 
jų; kiekvienam buvo dalija
ma tiek, kiek jam buvo pri-( 
valu” (ApD.4,32-35). Duo
na visų nepasotins, jei ne
bus dvasinės kultūros, kuri 
duoną tinkamai padalintų; 
žus ir dvasinė kultūra, jei 
nebus tinkamai suprastas, 
duonos būtinumas. Vien dva
sia ir vien tik duona žmogus 
negali gyventi, reikia į žemę, 
pasispirti, norint dangų pa
siekti.

Dykumų dvasia teisingai ; 
suprato duonos būtinumą,' 
bet sąmoningai nutylėjo dva-' 
sinių vertybių reikalingumą. 
Todėl Kristus jos gundymą 7 
akmenis duona paversti, kad 
jos užtektų ne tik Jam, bett 
ir visiems kitiems, griežtai, 
atmetė, pakartodamas Mo
zės žodžius: “Žmogus yra 
gyvas ne viena duona, bet. 
kiekvienu žodžiu, kurs išeina1 
iš Dievo burnos” (5 Moz.f 
8,3).

Dykumų dvasia netyli ir 4 
nąūsų laikais. Daug ką ji sa- 
,yo duonos pažadais sužavėjo, 
bet ji galutinai įsikūnijo bol-' 
ševizme. Todėl bolševistinis 
komunizmas užimtuosius ! 
laisve ir gyvenimu žydėju-i 
sius kraštus pavertė klaikio
mis dykumomis, kurių neii 
našlaičių ašaros, nei milijonų, 
tekantis kraujas nepajėgia 
atgaivinti. Tai ryškiausias 
šių dienų pavyzdys, kodėl te
nai laisvės nėra ir badaujan-. 
čių minios beviltiškai dairosi, ’ 
kodėl mes ne tik duona nori
me gyventi, bet nemažiau e- 
same pasiryžę Kristaus dva
sia gyvenimą atnaujinti.

T

IŠ MIŠKININKŲ GYVENIMO
Nuo beartėjančio bolševikų 

antplūdžio 1944 m. pasitraukė iš 
Lietuvos apie 200 miškininkų, 
kas sudaro 30% visus Lietuvos 
miškų administracijos.

Vokietijoje dar 1944 m. miš
kininkai susiorganizavo ir to ry
šio iki šio laiko nenutraukė. Po 
karo, 1945 m., buvo įsteigta 
Lietuvos miškininkų ir medžio 
pramonės darbuotojų sąjunga 
tremtyje.” 1946 ir 1947 m. buvo 
sušaukta visuotinis miškininkų 
suvažiavimas Vokietijoje. 1946 

įeresa reuausnane, xnuaM.įm. buvo suorganizuoti miškų 
Cristina Zakarevičiūtė, Irma M. I technikams kursai, kuriuos bai- 
Giovanni Sernauskaitė, Irma M. Į gč daugiau kaip 20 tremtinių.. 
Lucia Joteikaitė, Irma M. nez, Sąjunga išleido du informaci- 
Irma M. Aparecida, Irma M. ■ nio pobūdžio šapiragrafuotus lei- 
Mercedes, Irma M. Dorotea, Ir- J dinius, o 1949 m. dėmesio vertą 

“Lietuvos Girios” žurnalą, kurį 
redagavo Ant. Skėrys.

Miškininkai iš Europos išemi
gravo daugiausia į JAV, apie 80 
asmenų, ir apsistojo iš jų Chica- 
goje bei apylinkėse apie 30 as
menų. 1949 m. rudenį, keletas 
vadovaujamųjų miškininkų dė
ka, Sąjunga persiorganizavo į 
“Lietuvos Miškininkų Sąjungą 
Išeivijoje” su būstine Chicagoje. 
1950 m. vasario pabaigoje buvo 
sušauktas visuotinis miškininkų 
suvažiavimas Chicagoje, kuris 
priėmė Sąjungos statutą ir iš
rinko naują dviem metam valdy
bą, į kurią įeina prof. A. Rukui- 
ža, inž. V. Žemaitis, dipl. mišk. 
P. šilas, dipl. prekyb. St. Baku
tis ir mišk. A. Skėrys. Tame su
važiavime buvo paminėta Lietu
vos miškų žinybos 30 m. gyvavi
mo sukaktis.

Laikinoji Sąjungos valdyba y- 
ra išleidusi miškų žinybos jubi
liejaus proga knygą “Lietuvos 
Milžinai”. Tai įdomus ir vertin
gas leidinys kiekvienam lietuviui 
pasiskaityti.

Dabartinė valdyba deda pa
stangas susirišti su visais po pa
saulį išblaškytas miškininkais, 
kelti per savo spaudą bei gilinti 
profesines žinias ir patyrimą bei 
nelaimės ištiktiems pagelbėti.

A. Š.

Pauliaus atsiverti- Jos padedą f Amerikos seserims 
25, Šv. Pranciš- Į mokymo, auklėjimo, ir ruošos 
Naujokyno koply- srityse. Jų vardai: Irma M. Ber

narda Aškinytė, Irma M. Antoi- 
neta Ambrųzevičiūtė, Irma 
Teresa Petrauskaitė, Irma

M.

Minint Šv. 
mą, sausio 
kaus Seserų 
Šioje, Villa Alpina, Sao Paulo,
Brazilijoj, įvyko metinės iškil
mės. Dvi novicijos priėmė Šv. 
Prianciškas Seserų abitą, o vie
ną profesė padarė amžinuosius 
įžadus.

Novicijos dabar yra: Angela 
Joteikaitė, 24 m. amžiaus, atvy
kusi iš Lietuvos į Braziliją bū
dama dvejų metų. Vienuolyne ji 
vadinsis Irma (Sesuo) Maria 
Lucia.

Justina Rosa, 29 m. amž., duk
tė portugalų tėvų, gimė Brazili
joje. Ji buvo krikštyta katalike, 
bet išauklėta baptistų sektoj. 
Vėliau, susidraugavusi su kata
likė' panele, grįžo į tikrąjį tikė- 
jįhią. Justina yrą baigusi riioky-

rNdfttlaT " Sėhbol.'i ’’Seserų* M; KaroliSS Strelauskas 195Q.
Veikla'fiėtūrtingųjij tarpe ją pa- "— ■
f raukė') vienuolynį luomą. Ji 
nori pasišvęsti biednuomenei. 
Vienuolyne ■ ji vadinsis Irma M. 
Hilda.

' Amžinuosius įžadus padarė 
'Irma Maria Inez, 25 m. Tai pir
moji brazilietė kandidatė, įsto
jusi į seserų lietuvaičių naujo
kyną Pietų Amerikoje. Pirma ji 
'vadinosi Iracema Costa.

Į naujokyno kandidatūrą šio
mis dienomis įstojo Carlos Ro
drigues, 19 m., ir Rita Domin
gues de Faria, 24 m. Dar lau
kiama viena lietuvaitė, baigusi 
"high school Santo Andre mies
telyje.

Nesulaukta žinios, kuris ku- 
’higų buvo įgaliotas atlikti apei
tas. Naujokyno nuolatinis kape- 
jonas ir artimos parapijos kle

bonas yra kun. J. J. Lyons,, Ob- 
'ates of Mary Immaculate Or- 
iino. šios Kongregacijos kuni- 

'gėi darbuojasi Sao Paulo mies
te ir apylinkėje nuo 1945. Jų Sao Migufil Arcanjo — Šv. My- 
centras Jungt. Vals. yra Tewks
bury, Mass.

Auklėjimą vietinių mergelių 
vienuolyniame luome Šv. Pran-! 
ciškauš Sesery pradėjo 1941: gerbti. Piįie Amerikos lietuvių 
metais. Per tą laiką įstojo 19; aukų, Preri_- 
hėujų narių. Iš jų 6 lietuvaitės, šį Instituiį pastatyti, 
o kitos brazilietės (portugalės).1

ma M. Clarice, Irma M. Rose de 
Lima, Irmą M. Margarida, Ir
ma M. Isabel, Irma M. Jose, Ir
ma M. Celia. Braziliečių 
dės nepanwetos.

Naujokyrio vedėjomis

pavar-

būna 
seserys Is vienuolijos centro 
Pittsburgh^ Tose pareigose bu
vo: Sesuo iM. Paulina Šimonis 
1942-1948 j^rSesuo M. Gertruda 
Radžiukyniš- 1948-1950; Sesuo

1940 m. Vienas žymus asmuo, 
Doctor Giaccagline, italas, tam 
tikrom sąlygom, pavedė gražius 
savo rūmuš, ne per toli nuo lie
tuvių centro Brazilijoj, . Seserų 
Pranciškidčių globai. Bažnyčiai 
leidžiant,"-jos ten įsteigė naujo
kyną vietinių pašaukimų į vie
nuolyną patraukti ir aprūpinti.- 
Todėl, kad jo žmona turėjo y- 
patingą pamaldumą į Karmelio 
Švenč. Panelę, naujoji įstaiga 
tapo pavadinta Nossa Senhora 
Carmo.

Kitose lietuvių, amerikonų ir 
brazilų mokyklose Sao Paulo ir 
apylinkėje nuo 1938 m. darbuo
jasi Seserys Pranciškietės lietu
vaitės iš I-’ittsburgho. Jos yra; 
S. M. Julija, vyresnioji;. S. N. 
Marcelina, S. M. Evangelista, S. 
M. Dolores, S. M. Irena, S. N. 
Leonida. S. M. Norbertą grįžo 
į J. V. A. 1949 m.

Prancišliiečių Centras Brazili
joje yra 'pavadintas Instituto

kolo Arkangelo, Sao Paulo mies
te. Jis buvo pastatytas 1948 m., 
ir taip pavadintas a. a. Prel. 
Mykolo Krušo atminimui pa-

atas gausiai prisidėjo

M. M. A.

— Krašto apsaugos įstaigos 
Vašingtone paskelbė, jog balan
džio mėnesį pašauks į armiją 
80.000 vyrų. Sausio, vasario ir 
kovo mėnesiais šaukiama taip 
pat po 80.000. I aviaciją, laivyną 
ir jūrų pėstininkus balandžio 
mėn. nauji kontigęntai šaukti 
nenumatoma. .

Sao Paulo lietuvių klebonas yra kttn. ‘P.Šv. Pranciškaus Seserį] vadovaujama mokykla Sao Paulo, Brazilij 
Ragažinskas.
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Ryškiausioji lietuvi y asmenybe
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rinktus ryškiausius lietuvių tau
tos asmenis, pasirašydamas tuo 
pačiu slapyvardžiu. Premija te
galės būti skiriama tik viena 
tam pačiam autoriui.

6. Sprendimo bešališkumui 
patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirajnc 
uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, taip
gi įrašant siunčiamų rašinių pa

Naujas “Draugo” Konkursas
Pasibaigė pirmoji XX šimtme-. pus tarp eilučių — duoble 

čio pusė. Tai gera proga iškelti space), geriau trumpesnis, 
nuopelnus tų lietuvių kultūrinin-' 5. Autorius gali siųsti ■ kelis 
kų, rašytojų, pedagogų, politikų, straipsnius apie kelis jo pasi- 
visuomenininkų ir kitų, kurie 
daugiausia nusipelnė 1900-1950 
metų laikotarpyje. Tam reika
lui:

1. Dienraštis “Draugas” skel
bia konkursą: Ryškiausioji lie
tuvių asmenybė. Konkursui 
skirtas straipsnis turi būti įteik
tas iki 1951 m. gegužės men. 1 
dienos.

2. Už tris geriausius straips- i
nius skiriamos premijos: I — 50. vadinimus ir pasirinktą slapy- 
dolerių, II — 30 dolerių ir III— j vardį.
20 dolerių. Premijas parūpins į 7. Siųsdami savo rašinius kon- 
District Savings & Loan Assn.,! kurso komisijai, autoriai tuo 
kurios vedėjas yra Juozas Mo- pačiu sutinka, kad jų kūriniai, 
zeris.

3. Premijuotiniems kūriniams 
nustatyti teisėjų komisiją suda
ro: konsulas dr. P. Daužvardiš, 
dr. K. Drangelis, redaktorius 
Edv. Kubaitis, dr. O. Labanaus
kaitė ir prof. B. Vitkus.

4. Konkurse dalyvaujančiam 
atitoriūi pialiekama teisė pasi- 
rihkti ryškiausią lietuvių asme
nybę (iš. gyvų ar jau mirusių) ir 
ją apibūdinti. Pageidaujama, 
kad straipshiš būtų parašytas 
mašihėle ir nėbūtų ilgesnis kaip 
keturi puslapiai (paliekant tar-

premiją laimėję ar nelaimėję, 
gali būti išspausdinti “Drauge.”

8. Straipsnius siųsti adresu: 
Straipsnio Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley 
avė., Chicago 8, Ill.

— Visi tautiečiai, radę nelie
tuvių spaudoje medžiagos apie 
Lietuvą, skubos keliu prašomi ją 
persiųsti Informacijų Tarnybai: 
ELTA, (14) Pfullingen, Goetfae- 
str. 16, Germainy. Ypatingai 
kreipiamės į tuos, kuriems siun
tinėjami “ELTO Biuleteniai. q
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VASARIO 16 ARTĖJANT
Netrukus visi po visą platųjį 

pasaulį išblaškyti lietuviai mi
nėsime Lietuvos valstybės ne
priklausomybės paskelbimo tris
dešimts trečiąją sukaktį. Nor
maliais laikais būtų tai mįsų 
tautinio pasididžiavimo ir 
džiaugsmo šventė. Mes vertintu
me Lietuvių Tautos Tarybos 
1918 m. vasario 16 dienos akto 
reikšmę, jo sukeltą mūsų tauto
je entuziazmą, savanorių ir jau
nutės Lietuvos kariuomenės bei 
Lietuvos šaulių žygius, krauju ir 
plienu tą aktą įgyvendinusius, 
Amerikos lietuvių neįkainuoja
mą paramą, tiek politinę, tiek 
medžiaginę, Lietuvos valstybei 
atsikurti, sutvirtėti ir gauti di
džiųjų valstybių, ypač Jungtinių 
Amerikos Valstybių, teisinį pri
pažinimą. Mes minėtume atkak
lias lietuvių tautos kovas, diplo
matines ir kitokias, vestas tiks
lu grąžinti Lietuvai jai teisėtai 
priklausiusias žemes rytuose, 
vakaruose, pietuose ir šiaurėje, 
ypač jos sostinę ir Nemuno žio
tis. Mes pasidžiaugtume turėtais 
laimėjimais, pasimokytume iš 
padarytų klaidų ir gautų smū
gių, ir sustiprintume ryžtą nau
jiems žygiams.

Tačiau nuo to laiko, kai ir vėl 
dėl piktų kaimynų klastos sute
mo Lietuvos laisvė, lietuvių tau
ta gyvena viena didžia mintimi, 
vienu didžiu siekimu—išlaisvin
ti Lietuvos valstylię, atstatyti 
jos suverenių teisių vykdymą, 
atstatyti Vasario 16 d. akto ga
lią. Tatai pakeitė mūsų tautos 
šventės prasmę. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimo paskirtis šiandie 
yra sutelkti tai didžiai kovai, ku
rią mes vedame ir kurios lemia
mas etapas sparčiai artėja, vi
sas mūsų tautos jėgas, susipras
ti dėl kelio, kuriuo turime eiti 
ir dėl priemonių, kurias turime 
pavartoti, pasiruošti naujiems 
bandymams ir naujiems žy
giams.

Politinis Lietuvos likimas yra 
neatjūngiaitia EUropos ir'net 
viso pasaulio politinio likimo da
lis. Jį nulems didžiųjų valstybių 
politika ir jų jėgų santykis. 
Bendros pasaulio įvykių raidos 
mes nė paveikti, nė palenkti ne
galime. Bet kai tie įvykiai su
darys, kuo mes šventai tikime,

• palankias sąlygas ir Lietuvos
• valstybei išsilaisvinti, visi mums
• taip gyvai rūpimieji klausimai 
■ bus tik iš dalies sprendžiami di-
• džiųjų valstybių kanceliarijose: 

praktiškas jų sprendimas vyks
; prie Nemuno, Nėries ir prie 
ų Kuršių Marių. Priešindamiesi 

žiauraus ękupanto užmačioms 
mūsų broliai ir sesės tėvynėje tą 
kovą jau ir dabar veda, — jų 
valios nepalaužė nė masiniai žu
dymai, nė masiniai trėmimai į 
Sibirą. Artėja ir mūsų eilė veik
liai įsijungt į tą kovą, padaryt 

■11 savo įnašą.
Lasvame pasaulyje gyvenan- 

” tieji lietuviai galime pagrįstai 
didžiuotis, kad ištikę mūsų tau
tai ir mūsų valstybę skaudūs li- 

\ Kimo smūgiai mūsų ne tik ne- 
suskaldė ir nepalaužė, bet prie
šingai mus dar labiau apjungė 
ir dar labiau užgrūdino mūsų 

*' ryžtą bekompromisiniai kovo
ti už mūsų tautos idealus, šian- 

” die mes esame dalyviai šio kraš
to ir visos civilizuotos žmonijos 

''vedamos kovos su Kremliaus 
"Vadovaujamo pasaulinio komu

nizmo pasišovimu pavergti pa
saulį.

f,(l Kad mūsų veikla būtų sekmin- 
,, ga, kad būtų padaryta visa tai,

i kas turi būti padaryta ir ko iš 
mūsų reikalauja gyvenamas po- 

p Utinis momentas, kad į politinį 
pjjlarbą galėtų būti įtraukti visi 
,(įą darbą sugebą dirbti žmonės, 
reikalingos lėšos ib tai didelės 
lėšos. Jos reikalingos politinei 
ir informacinei veiklai šiame 

' krašte, kurią atlieka Amerikos 
'•'(Lietuvių Taryba, jos Skyriai ir 
•'•įstaigos, jos reikalingos išlaiky- 
'•mui Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto ir jo plačiai iš
sišakojusiai veiklai, jos reikalin-j 
•gos išlaikymui visos eilės mūsų rių. Jaunuolis sėdėjo šalia jos, 
poltinių, diplomatinių ir infor- , kelius apkabinęs rankomis. Bu- 
macinių ekspoziturų. j yo nuostabiai puiku būti su juo

a

*

Kaip 1918-19 metais Lietuvos 
vyriausybės, taip dar labiau šiuo 
metu Lietuvos laisvinimo orga
nų akys su viltimi kreipiamos į 
Ameriką. Žymi mūsų tautos da
lis rado čia pastogę, daugelis ir 
naują tėvynę. Mūsų gausingoji 
išeivija šiame krašte, tiek senes
nioji, tiek dabar atvykusioj! iš 
tremties, nėra nutraukusi ryšių 
nė su kraštu, iš kurio ji yra ki
lusi, nė su tauta, su kuria ją 
sieja kraujas. Ypač kritiškais 
mūsų tautai momentais mūsų 
senesnioji išeivija mokėdavo 
pademonstruoti jos tikrą meilę 
Lietuvai. Toks kritiškas momen
tas ir vėl artėja. Bet kurią die
ną gali išmušti dvyliktoji valan
da. Vargas bus mums, jei ji už
klups mus nepasiruošiusius, tin
kamai neapsišarvavusius. Todėl 
šiais metais vasario 16-ji turi 
būti minima lėšų Lietuvos lais
vinimui telkimo šūkiu. Priemo
nės — ALT VYKDOMOJO KO
MITETO PASKELBTAS. VA
JUS IR PASTOVUS APSIDEJI- 
MAS. Pavartokite abi. .

Pasauliniai įvykiai ir lietuvių 
tautos tragedija stato organizuo
tą mūsų visuomenę prieš nau
jus ir sunkius kvotimus. Aš no
riu tikėti', kad ir šiuos kvotimus 
lietuviškoji ir patriotiškoji vi
suomenė garbingai išlaikys.

V. Sidzikauskas

KELIONE

' 1 /
AMERIKA

Tris sukaktis minint
Dar mūsų ausyse skamba T. Dr. Klemensas Žalallis, OFM 

švelnusis, bet kartu autoritetin
gas ir tvirtas, dabartinio popie
žiaus balsas, girdėtas 1941 m. 
birželio 1 dieną. Tai Sekminių 
dienos kalba’, pasakyta užbai
giant 50 metų minėjimą nuo Le
ono XIII enciklikos “Rerum No
varum” pasirodymo. “Mes kal
bame, sklido Vatikano radijo 
bangomis Pijaus XII balsas, šiuo 
metu, kai visos tautos pajėgos 
ir industrija yra įjungtos į ge
ležinį karo įstatymą... šioje 
svarbioje valandoje.. Mums yra 
didelis džiaugsmas ir gilus pasi
tenkinimas suteikti jums, mielie
ji sūnūs, progą išgirsti visų Tė
vo balsą, sušaukti visus į bend
rą katalikų susirinkimą, kad ga
lėtumėte apčiuopiamai pajusti 
esą vienos širdies ir vienos sielos 
jungiami saldžiuoju taikos ryšiu, 
kuris jungė, šv. Dvasiai nužen
giant, Jeruzalės bendruomenę. 
Sekminių dienoje.” Popiežius, 
pasidžiaugęs, kad ir šiuo metu, 
kai karas sustabdo intimų ben
dravimą tarp Vyriausiojo Gany
tojo ir žmonių, radijo bangos ga
li paskleisti žodį per visą pasau
lį, tęsia: “Su nuoširdžiu pasiten
kinimu šiandien naudojamės 
šiuo stebėtinu įrankiu, kad ga
lėtume patraukti dėmesį visų 
pasaulio katalikų į sukaktį, kuri

Kokiais keliais, kokios linkmės 
Į saulę didelę eini, 
Keleivi amžių ištarmės, 
Dienos rūsčiosios tremtiny?

Ne kartą ieškai tu žvaigždės, 
Tiktai mažos, tiktai vienos, 
Kuri takelį palydės 
Į kelią brėkštančios dienos.

Ir kai sustoji kryžkelėj, 
Neklupdo nežinia tavęs! 
Širdis tau šviečia, ir keliai 
{ saulę didelę nuves,

A. Tyniolis

Bažnyčios gyvenime gali būti 
pažymėta auksinėmis raidėmis: 
į 50 metų sukaktį nuo Leono 
XIII pagrindinės socialinės en
ciklikos “Rerum Novarum” iš
leidimo 1891 m. gegužės 15 die
ną.”

Taigi, jau prabėgo 10 metų 
nuo šios popiežiaus kalbos, ku
rioje davė keletą socialinių pa
pildymų, minėdamas krikščio
niškosios sociologijos Magna 
Charta penkiasdešimtmetį, ne
pamiršdamas paminėti ir jo 
pirmtakūno Pijaus XI enciklikos 
“Quadragesimo anno”, pasiro
džiusios prieš dešimt metų, t. 
y. 1931 m. gegužės 15 d. Šiais 
metais, todėl, krikščioniškasis 
pasaulis mini trigubą šešiasde
šimties, dvidešimties ir dešimties 
metų sukaktį’ nuo pagrindinių 
socialinių enciklikų Ir kalbos. 
Tai nėra paprastas minėjimas, 
nėra vien tik prisiminimas bu
vusio įvykio. Šis minėjimas yra 
sujungtas su darbais, su studi
jomis, su rezoliucijomis. Papras
tai, kitos sukaktys yra proga 
prisiminti praėjusį įvykį ir kar
tu priminti kitiems, kad svarbes
nės tautos istorijos dienos būtų 
pagerbtos. Pavyzdžiui, mums 
lietuviams yra brangi Vasario 
šešioliktoji, Rugsėjo Aštuntoji, o 
šiais metais prisiminsime ir 
Mindaugo krikštą. Atėjus šioms 
dienoms, mes jas paminėsime 
susirinkimais, paskaitomis, vai
dinimais, viena kita rezoliucija,

ir vėl lauksime kitų metų minė
jimo. Visai kitas reikalas su po
piežių socialinėmis enciklikomis. 
Jas minime dešimtmečiais ne 
dėl to, kad primintume pamirš
tą faktą, bet kad pasinaudotume 
proga geriau jas išstudijuoti, 
peržvelgti, kurie punktai jau y- 
ra įgyvendinti praktikoje, o ku
rie dar reikia įvesti. Išleistosios 
enciklikos nėra pasenusios ir at
gyvenusios savo amžių. Jos pa
siliks visada, nes ten yra duoda
mi nekeičiami principai, pagal 
kuriuos reikia tvarkyti visą so- 
calinį gyvenimą. Pijus XII, kaip 
ir Pijus XI, džiaugiasi ir dėkoja 
Dievui, kad Leono XIII encikli
ka atnešė žmonijai geresnį gy
venimą, kad net daugelis ir ne
katalikiškų valstybių priėmė ir 
įgyvendino praktikoje Darbinin
kijos Tėvo nurodymus. Tačiau 
laikams keičiantis, visuomeninė 
santvarka reikalauja praktinio 
dėsnių pritaikinimo, kuris atitik
tų šiems laikams. Štai kodėl da
bartinis popiežius nepakeičia ne- 
ciklikos, bet ją papildo tiek šia
me minėjime, tiek 1942 m. Kū
čių dienos kalboje.

Džiugu pastebėti, kad lietuviai 
jau išreiškė norus ir pageidavi
mus paminėti sukaktį, ir jau 
spaudoje pasirodė šiuo klausimu 
keletas straipsnelių. “Amerikos” 
puslapiuose irgi norime pami
nėti šią katalikams brangų pri
siminimą, studijuojant Pijaus 
XII mokslą socialiniais klausi
mais, kuris yra šių dienų aktua
liausias klausimas.

Mažos tautos didelis pasiryžimas
(Rašo mūsų korespondentas Šveicarijoje)

Nauji Leidiniai

PARTIZANAI UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Geležinei uždangai nusileidus 
tarp Lietuvos ir laisvosios pasau
lio dalies, jau eilę metų vos vie
na kita žinelė iš ten pasiekia 
mus. Akylas skaitytojas dar 
šiek tiek gali išskaityti, kas iš 
tikro vyksta Lietuvoj, iš bolše
vikų lietuvių kalba leidžiamos 
spaudos. Užsiminimai apie skubų 
miškų kirtimą, kolchozus, reika
lą atiduoti valstybei ražienose 
surinktas varpas, barniai dėl ne- 
atidavimo grūdų, šieno, mėsos 
bei kitų duoklių, maskoliškos 
valdininkų pavardės ir panašūs 
dalykai atskleidžia skurdžios ir 
liūdnos dabartinio Lietuvos gy
venimo tikrovės dalelę. Bet iš 
to dar sunku susidaryti visiškai 
pilną viso ko vaizdą. Kas nori 
arčiau ir plačiau su okupuotos 
Lietuvos gyvenimu, o ypač su 
lietuvių tautos rezistencija susi
pažinti ,tas turi imti į rankas 
ką tik iš spaudos pasirodžiusią 
J. Daumano knygą “Partizanai 
už geležinės uždangos.” Knygos 
autorius, kaip daugelis jau bus 
girdėję, yra vienas žymiausių 
Lietuvos rezistencijos vadų, ku
ris prieš tam tikrą laiką, nuga
lėjęs visas kliūtis, buvo pasiekęs 
laisvus demokratinius kraštus, 
turėdamas tikslo sueiti į kontak
tą su politine laisvame pasauly
je esančių lietuvių vadovybe ir 
suderinti Tėvynėje ir už jos ri
bų gyvenančių lietuvių pastan
gas, kovojant už Lietuvos išlais
vinimą. Tai yra patikimo ir sa
vo akimis įvykius mačiusio 
žmogaus liudijimas, kas vyksta 
žiauriaus priešo naikinamoje 
mūsų tėvynėje. Joje atsiskleidžia 
prieš mūsų akis visas okupanto

žiaurumas, visa begaline žudo
mos mūsų tautos kančia ir did
vyriškumas, su kuriuo ji gru
miasi, kovodama už savo laisvę 
ir pagrindines žmogaus teises.

Dėl šių knygos ypatumų ji 
turėtų būti perskaityta kiekvie
no laisvame pasaulyje gyvenan
čio lietuvio. Kankinių ir kovo
tojų Tėvynėje pavyzdys bus 
mums įkvėpimo šaltinis eiti jų 
pėdomis ir, atidėjus visa kita į 
šalį, visas jėgas ir visus ištek
lius aukoti didžiajam mūsų vi
sų tikslui — Lietuvos laisvei.

(J. Daumantas PARTIZA
NAI UŽ GELEŽINĖS UŽDAN
GOS. Liet. Kat. Spaudos Drau
gijos leid. Nr. 5. Chicago, 1950 
m., 398 psl., kaina 82,50. Virše
lis dail. V. Vijeikio.)

Ir viso tavo žygio to
Auka paklysti tau neleis:
Kas temo šiandien, degs ryto
Skaidriaisiais saulės spinduliais.

(Iš naujai pasirodžiusio 
rinkinio “Kelionė”)

Pasibaigus antrojo pasaulinio 
karo veiksmams, karą laimėju
sios valstybės, išskyrus Sovietų 
Sąjungą, šventai tikėdamos, 
kad, nugalėjus' ašies valstybes, 
įsiviešpataus amžina taika, de
mobilizavo savo ^karines pajė
gas, o ginklavimosi pramonę 
pervedė į civilinio aprūpinimo 
pramonę. Sovietų Sąjunga ir ka
rui pasibaigus paliko savo dide
lę kariuomenę ir pradėjo dar 
smarkiau ginkluotis. Demons
truodama savo karinę galybę,

PASIUTĘS BULIUS
— Šiandien jis mane pabu

čiuos, — svajojo Agnė.—šian
dien aš jau pasistengsiu, kad 
niekas mūsų nesutrukdytų.

Ji pasižiūrėjo į kampe stovin
čią lovą, kurioje gulėjo mažoji 
Kersti.

—Dabar ji miega kaip katinas, 
— galvojo Agne,—bet kai vaka
ras ateis, jos į lovą nepriprašy
si; visur tik maišosi ir visus 
trukdo. Mama, vietoj mane su 
Nilu, turėtų daugiau ją prižiū
rėti. Jei pereitą sekmadienį, kai 
mes sėdėjom už daržinės, ant 
uolos, mūsų nebūtų sukliudę, jis 
būtų mane tikrai pabučiavęs...

Agnė pakėlė galvą. Jūra bu
vo mėlyna ir rami.

Po pietų, kai motina su Ker
sti išvyko į paštą, panoro ji iš
plaukti su Nilu į Norrholmo sa
lą, kuri buvo kitame įlankos ga
le, tankiai apaugusi medžiais, 
paslaptinga.

Nilas dėvėjo margais marški- 
nai, jūrininko kelinėmis, o už 
diržo kyšojo didelis suomiškas 
peilis. Agnė pastebėjo, kad jos 
akys buvo nuostabiai gražiai 
mėlynos, ir jis išrodė kaip tikras 
jūrininkas, daug tikresnis, negu 
pajūrio žvejai, nors jis, kaip ir 
ji pati,, buvo iš miesto.

Po pietų jie išplaukė. Netru
kus prieš juos iškilo sala. Jie ap
sistojo mažoje įlankėlėje ir išlipo' 
į krantą. Sala išrodė niekieno 
negyvenama; jie nematė, jokio 
namo, negirdėjo jokio balso. At
sisėdo jie ant kalvos pamiškėj, o 
prieš juos mėlynavo jūra. Agnė 
padėjo skrybėlę tarp žolių ir me
tė skubų žvilgsnį į savo kavalie-

Andre v. Foelckersam

ant salos. Dabar jis prisislinko 
šiek tiek arčiau.

— Argi čia negražu?
— Taip, nuostabiai gražu!
Agnė žiūrėjo į jį šypsodama-

si.
— Bet, gal būt, jums su ma

nim nuobodu? —paklausė jis.
— O, ne!
Ilga tyla.
— Burlaivis!

padėjo ranką ant jos 
parodė į mažą baltą 
jūroje. “Aš nieko ne- 
Jis prisitraukė ją šiek

vimą ir šakų treškėjimą. Ji bė- 
go miško pakraščiu nuo kalvos 
žemyn. Prieš ją atsivėrė pieva, 
o už savęs ji vis girdėjo sunkiais 
šuoliais atsivejantį bulių bei jo 
šniokimą ir bliovimą. Ji sušuko 
ir tolumoje išgirdo Nilo balsą. 
Užlipo tad ant uolos, paskui nu
čiuožė žemyn, vėl lipo ir paga
liau sustojo pačioj aukštumoj. 
Visur buvo tylu, girdėjo tik sa
vo širdies plakimą. Ji atsargiai 
tad paslinko pirmyn ir praskyrė 
tankių krūmokšnių šakas—prieš 
ją stovėjo bulius!... Agnė pasilei
do bėgti krantu’

Po to, kai ji antrą kartą nu
slydo, jaučio daugiau nematė ir 
negirdėjo. Dabar, atsidūrusi 
saugioj vietoj, ji įtūžo ant savo 
kavalieriaus. Kai tik bulius iš 
krūmų išsiveržė, jis pabėgo, pa
likdamas’ją pavojuje. Jos nauja 
skrybėlė tikriausiai buvo su
trypta... Ką jai motina pasa
kys! O pabučiuoti jis taip pat 
jos nepabučiavo!

— Agne! !
Nilas stovėjo ant1 uolos ir mo

savo jai jos skrybėle.
— Bulius visą laiką mane vi

josi... Aš turėjau gelbėtis, lipda
mas į medį. Jis stoyėjo per pen
kis žingsnius nuo manęs.

— Netiesa! Jis visą laiką ma
ne persekiojo. Aš dvi valandas 
bėgau.

Nilas įlipo į valtį.
— Aš grįžau dap kartą, bu

lius vėl mane'vijosi, bet aš iš
gelbėjau tavo skrybėlę ir foto 
aparatą.

Agnė kaip tik norėjo kažką 
sakyti, kai Nilas išsigandęs su
šuko:

— Ten!
Vyrukas pasilenkė prie Agnės, 

atsargiai 
pečių ir 
trikampį 
matau..”
tiek arčiau prie savęs.

— Dabar! — galvojo Agnė.
— Dabar jis mane tuoj pabu- 
čius...

Ji vos pastebimai atsilošė.
Nilo apvaliame veide mėlynos 

akys plačiai išsiplėtė. Jis žiūrėjo 
pro ją į krūmus.

— Kas yra? .
— Ten!
— Kas?
Agnėj pasirodė, kad ne tik 

motina su Kersti, bet ir visi va
sarotojai Už jų stovėjo. Ji pa
stūmė Nilą ir už trijų žingsnių 
nuo savęs* krūmuose, pamatė 
milžinišką juodą galvą su ragais.

— Bulius! . .
Nilas pasileido dideliais žings

niais prie blos. Agnė kelias se
kundės dar matė juodą' galvą, 
kyšančią iš lazdynų krūmo, ir 
porą akių, kurios į ją spokso
jo, o paskui šoko per foto apara- ' — štai ir vėl jis! 
tą bei skrybėlę ir nukūrė į miš-

lengvai galėjo pasiekti politinį 
laimėjimą sovietizuodama oku
puotus kraštus, arba duodama 
impulso laisvuose kraštuose ko
munistiniam judėjimui. Šveica
rija, pramatydama komunistinį 
pavojų, netikėjo ilga taika ir>iš- 
anksto, dar prieš keleris metus, 
pradėjo organizuoti ir ginkluoti 
savo karines pajėgas. Po visiško 
komunistų laimėjimo Kinijoje ir 
dabartinių įvykių Korėjoje, 
Šveicarija dar daugiau susirūpi
no savo krašto gynyba. Turėda
ma gerą ginklų pramonę, gerai 
gali apginkluoti savo kariuome
nę ir šiandie skaitoma turinti 
geriausią ginkloutą pajėgą Va
karų Europoje.

Šveicarija yra mažas kraštas 
su 4,5 milijono gyventojų ir ne
turi savo pramonei žaliavų nei 
pakankamai maisto gyvento- 
jarųs išmaitinti, bet ekonomiškai 
gana pajėgi. Per du pasaulinius 
karus išlikusi ne tik karo nepa
liesta, bet dar nemažai pelniju- 
si, turi tiek kapitalo, kad gali be 
jokios pagalbos iš kitur tvarky
ti valstybės ir tautos reikalus. 
Per paskutinį karą Šveicarija 
buvo aplink apsupta vienos ka
riaujančios šalies ir atsidūrė tos 
šalies tiesioginėje kontrolėje, 
dėl ko valstybės nepriklausomy
bė ir krašto ūkis buvo dideliame 
pavojuje. Kad ateityje tas nepa
sikartotų, pereitų metų pradžio
je vyriausybė paragino gyven
tojus pasidaryti maisto atsar
gas, o pramonės vadovus apsi
rūpinti ilgesniam laikui žaliavo
mis.

.Šveicarija savo užsienio poli
tiką remia dar Vienos Kongreso 
pripažinta jai neutraliteto teise 
ir jau tautoje įsigyvenusia tra
dicija laikytis nuo visų pasauli
nių konfliktų nuošaliai. Nesidėti 
prie jokių karinių blokų, o išti
kus pavojui krašto nepriklauso-

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO 
SESERŲ KONGREGACIJA
Lietuviai išeiviai JAV sukūrė 

daug stambaus masto tautinių, 
kultūrinių bei religinių židinių ir 
per ilgus dešimtmečius atliko di
delės reikšmės darbus, ne tik pa
čios išeivijos, bet ir visos mūsų 
tautos bei valstybės mastu i- 
mant. Tik apie juos ne visi ži
nome, nes daugelis ir nepasi
rūpina susižinoti, ką iš tikro šio
je šalyje lietuviai yra įkūrę bei 
nuveikę. Antra vertus, darbo ir 
aukos žmogus retai daug ir gar
siai apie savo darbus kalba. Tad 
labai girtina, kad žinomasis 
mūsų istoriką S. Sužiedėlis ė- 
mėsi nušviesti Jėzaus Nukry
žiuotojo Seserų Kongregacijos 
25 metų veiklą. Jo darbo išdava 
yra 302 psl. gausiai iliuostruotas 
leidinys, kuriame apžvelgiama 
šios Kongregacijos kūrimasis 
bei išaugimas ir gausūs bei įvai
rūs darbai — parapijų židiniuo
se, mokyklose, našlaičių bei se
nelių prieglaudose, organizuo
jant mergaitėms rekolekcijas ir 
t.t.

šis rūpestingai paruoštas ir 
gražiai išleistas leidinys pravers
tų paškaftyti kiekvienam nuošir
džiam lietuviui, ypač naujai at
vykusioms. Jis ne tik supažindi
na su gausiais Kongregacijos 
nuopelnais mūsų visuomenei, 
bet daugeliu atvejų gali būti ir 
įkvėpimo šaltinis nepailstamai 
darbuotis Dievo garbei ir savo 
tautos bei Tėvynės gerovei.

(Simas Sužiedėlis JĖZAUS 
NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ 
KONGREGACIJA su S. Anun 
ciatos anglišku tekstu ir 220 i- 
liustracijų. Viršelis dail. J. Ste
ponavičiaus. Brockton, Mass., 
1950 — Šventieji — Metai. 302 
pi. Kaina nepažymėta.)

liūs; jis nuleido galvą ir subliu
vo.

Iš miško išėjo maža senutė 
margą skarele. Ji nešėsi suolelį 
ir milžtuvę. Kai ji priėjo prie 
buliaus, tasai pasuko į ją galvą 
ir sumykė. .

— Eikš, Blenda, — tarė se
nė savo karvutei. Ji pasistatė į 
žoles suolelį, atsisėdo ir pradėjo 
melžti.

Nilas yrėsi greitai ir nekalbė
damas. Agnė žiūrėjo pro jo pe-tą bei skrybėlę ir nukūrė į miš- Jis parodė į pievą prie van- ūmuos. žiurėju 

ką, o užpakaly girdėjo garsų blio- dens. Aukštoj žolėj stovėjo bu- tį į saulėleidžio žarą.

mybę ginti savo jėgomis. Jie ti
kisi, kad gerai apsiginklavusi ir 
likusi neutrali, karo atveju Va
karų Europoje, gali išlikti nepa
liesta, ne nė viena kariaujanti 
šalis nenorės dar įsigyti vieną 
priešą, kuris pasiryžęs atkakliai 
gintis. Žinoma, prileidžia, kad 
kuri nors, kariaujanti šalis gali 
nepaisyti Šveicarijos neutralite
to ir gali ją užpulti, ir nors ge
rai ginkluotą ir pasiryžusią gin
tis kariuomenę sumušti ir dez
organizuoti. Tokiu atveju jau 
dabar svarstoma kaip geriau su
organizuoti partizanų veikimą 
prieš okupantą.

Dėl Šveicarijos tokio nusista
tymo daroma jai iš kamynų pu
sės, ypač prancūzų priekaištų, 
bet nei vienas šveicarų valstybės 
vyras negalėtų šios politinės li
nijos keisti, nes tai susilauktų 
visos tautos didžiausio pasiprie
šinimo, nežiūrint, kad dėl tokio 
laikymosi turi šiuo metu ir ūki
nių sunkumų.

Šveicarija per paskutinį šimt
metį pasidarė bemaž grynai'pra
monės kraštas ir savo pramonės 
gaminiais yra gerokai užkaria
vusi pasaulinę rinką, bet pra
monei žaliavą ir gyventojų iš- 
maitinimui maistą turi įvežti iš 
kitų kraštų. Dabar, pradėjus 
daugumai valstybių ginkluotis, 
žaliavų paskirstymas pasaulinė
je rinkoje yra kontroliuojamas 
ir teikiama pirmenybė Atlanto 
paktui priklausančioms valsty
bėms. Šveicarijai, nepriklausan
čiai tam paktui, tai kelia dide
lio susirūpinimo. Iš bolševiki
niam blokui priklausančių vals
tybių žaliavą gauti neįmanoma, 
nors gaminius, žinoma, tik tin
kamus karo reikalams, ten par
duoti yra plačiausia rinka. At
sargom pramonę per ilgesnį lai
ką vistiek aprūpinti nėra gali
ma, todėl stengiamasi, kad iš 
skiriamų Atlanto paktui pri
klausančioms valstybėms žalia
vų dalį perleistų ir Šveicarijai. 
Tuo reikalu atrodo žymus švei
carų prekybininkas ir parlamen
to antrųjų rūmų atstovas 
(Staenderat) G. Dutweiler lan
kėsi Jungtinėse Amerikoj Vals
tybėse. Tai matyti iš jo padaryto 
New Yorko spaudos atstovams 
pareiškimo, kuriame jis išreiškė 
viltį, jog JAV supras Šveicarijos 
padėtį ir skirs jai reikalingą 
kiekį pramonei žaliavų ir mais- 127 psl. Ka'ina $1.25? liliustravo

KELIONE
Nuo pirmojo, 1935 m. išleis

to A. Tyruolio eilėraščių rinkinio 
praėjo jau nemaža metų. Per 
tą laiką periodinėj spaudoj ma
tėme nemaža'jo naujų eilėraščių, 
bet, tur būt, dėl karo ir tremties 
sąlygų naujas rinkinys pasiro
dė tik dabar, autoriui įsikūrus 
JAV. Šis rinkinys, palyginamai, 
gana stambokas — 127 psl., nors 
išrodo, kad autorius ne visa į jį 
įdėjo, kas buvo periodikoj 
spausdinta, bet gerokai atrinko.

Ir šis rinkinys, kaip ir visa A. 
Tyruolio poezija, pasižymi idė
jiniu taurumu, švelnumu ir ra
miu optimizmu, nors tremties ir 
tėvynės netekimo skausmas taip 
pat yra A. Tyruolio poezijoj pa
likęs ryškią žymę. Naujajame 
savo poezijos rinkinyje autorius 
apdainuoja gamtą ir jos grožį, 
tremtinio kelius, toli palikusią 
Tėvynę bei nuotaikas naują 
kraštą pasiekus.

Šalia teigiamų ypatumų, turi, 
žinoma, Tyruolio poezija ir kai 
kurių silpnybių.

Bet pasitaikančios vieno ar 
kito eilėraščio silpnos pusės, 
kurių galima rasti ir kiekvieno 
kito poeto kūryboj, nenustelbia 
gerųjų jų ypatumų, dėl kurių, 
reik tikėtis, A. Tyruolio poeziją 
daugelis su malonumu perskai
tys.

(A. Tyniolis, KELIONE. Eilė
raščiai. Išleido Liet. Kat. Spau
dos Draugija, Chicago, 1950 m.

dali. V. Vijeikis.)
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LAUKINIŲ SEKTA POLITINIO TERORO TARNYBOJ
Afrikos džiunglėse vėl dunda tam-tam būgnai.—Klaikios žmonių - leopardų sektos orgijos. — 
Komunistai kreipia laukinius į rasinę neapykantą ir politines žudynes.

Nigerijos, Pusiaujo Afrikos ir 
Belgų Kongo tropiniuose miš
kuose kartas nuo karto pasigirs
ta vadinamo tam-tam būgno 
dundesys, kuris įvaro baimės ne 
tik izoliuotose vietose gyvenan
tiems baltiesiems, bet ir vietos 
gyventojams. Tai išgirdę, visi 
baimingai šnabždasi, jog tai a- 
niotai švenčia savo šventę.

Afrikos džiunglėse vis dar te
bėra žmonių - leopardų, kaip jie 
patys save vadina aniotų, sek
tos narių.

Ant pirštų galima suskaičiuo
ti asmenis, kuriems yra pavykę 
pamatyti šios sektos • šventes, 
kurių metu jos nariai stengiasi 
priartėti į žvėrį arba net įsivaiz
duoja esą žvėrim pavirtę. Bet 
bendrais bruožais tos apeigos y- 
ra žinomos. Pačiose nuošaliau
siose miško vietovėse susirenka 
apie katilą, kuriame, sakoma, 
verda iš alkohooidinių augalų ir 
nužudytų žmonių širdžių klaiku
ma kelianti putra, šios sektos 
nariai ir švenčia savo šventę, 
skirtą leopardų dievaičio Juju 
garbei. Jos metu mušami būg
nai ir giedamos iš seniausių lai
kų išsilaikiusios giesmės, ku
rios primena beždžionių riksmą 
ir didžiųjų plėšrių žvėrių staugi
mą. Apie katilą moterys šoka 
laukinį šokį. Tuomet į laužų 
šviesą išeina, nešdamiesi sunkų 
kailį, jaunuoliai. Kai jie tais kai
liais apsisiaučia, galima pastebė
ti, jog tai leopardų kailiai, prie 
kurių palikti net šio baisaus 
kraugerio dantys. Rūpestingai 
nuluptą ir preparuotą leopardo 
galvos odą jie dabar užsitraukia 
sau ant galvos. Giestnei daran
tis vis labiau laukinei, šokiui 
virstant klaikiu siautuliu ir vis 
rūsčiau dundant būgnams, tie 
jaunuoliai dar užsimauna kailio 
pirštines, prie kurių pritaisyti 
kaip peilis aštrūs kelių colių il
gumo nagai. Tuomet jie jau iš 
tikro daugiau panašūs į žvėrį, 
kaip į žmogų.

Po tokios šventės rytojaus 
dieną paaiški, jog aplinkiniuose 
kaimuose leopardai išžudė mo
teris bei vaikus. Tik negausūs 
baltieji tyrinėtojai ir kai kurie 
vietos burtininkai žino, jog tai 
ne žvėrių, bet žmonių - leopardų 
darbas.

Šios sektos kilmė yra nežino
ma. Težinoma tik, kad pagal 
dabartines jos apeigas ji prime
na indų khali sektą ir Europos 
pasakų vilkatus. Pagal jų įsiti
kinimą, aniotu reikia gimti. Juo 
gemąs paprastai anioto vyriau
sias sūnus. Bet galima ir pasida
ryti. Jei juo tapti norįs jaunuo
lis iškenčia visus nustatytus kan-

kinimus, jis priimamas į sektą, 
bet jei nors kartą iš skausmo 
surinka, tuojau pat nužudomas. 
Aniotai savo žudomųjų nesu
valgė, neaukoja jokiam dievai
čiui ir neapiplėšė, o žudo tik dėl 
laukinio ir žvėriško žudymo ma
lonumo. Šioms žudynėms aniotai 
atlieka tam tikrą autosugestinį 
pasiruošimą, kurio metu jie eilei 
dienų pasislepia nuo savo kilties 
džiunglėse ir minėta tyre “mai
tina savyje leopardo dvasią” bei 
lipa į medžius, kuriuose tykoja 
savo aukos.

Apie penkioliką metų Centri
nės Afrikos žmonės - leopardai 
palyginamai mažai reiškėsi. Bet 
nuo 1947 m. jie vėl prancūzų 
ir belgų kolonijinei valdžiai pa
sidarė nemažas rūpestis. Jau tre7 
jetas metų, kai jų teroras pasi
kartojančiomis bangomis siau
čia tose srityje. Nors ir buvo 
imtasi griežtų priemonių, bet dėl 
laukinio krašto pobūdžio nepa
vyksta jį visiškai užgniaužti.

Bet kartu ir pažymėtina, kad 
naujai pasireiškęs žmonių-leopar- 
dų siautimas yra įgavęs naujo 
pobūdžio. Jų žudynės ypatingai 
nukreiptos prieš baltuosius ir

prieš tuos vietos gyventojus, 
kurie su baltaisiais yra geruose 
santykiuose bei turi artimesnių 
ryšių — tarnaujančius pas bal
tuosius, darbininkus baltųjų ū- 
kiuose ir net vaikus, kurie lanko 
kolonijines mokyklas arba yra 
misijonierių pakrikštyti. Šie fak
tai rodo, kad slapta ranka šiuos 
laukinius žudikus sąmoningai 
kreipia rasinės neapykantos ir 
politinio teroro linkme.

Kieno yra ta slapta ranka?
Stebėjimai rodo, kad šis te

roras atgijo kaip tik tuomet, kai 
iš Sovietų propogandos mokyklų 
grįžo tam tikras skaičius jų a- 
gentų prisiviliotų ir į tas mokyk
las nugabentų čiabuvių. Sovietai 
savo propagandą Afrikoj grin
džia tuo pat, kaip ir tarp kitų 
spalvuotųjų rasių žmonių, bū
tent baltųjų neapykanta ir ra
sinės kovos kurstymu. Tad visai 
su pagrindu manoma, kad ir šios 
žudynės yra organizuojamos ko
munistų propogandos mokyklo
se ‘apšviestų” Afrikos burtinin
kų, kuriuos, dėl jų įtakos tam
siose masėse, komunistai dau
giausia ir pasirenka savo agita
toriais.

KOVA DEL NEOFICIALAUS 
LIETUVIŲ KREPŠINIO MEIS

TERIO

JEI BOMBOS KRISTŲ ANT 
MANDŽIURIJOS

Lietuvos nepriklausomybes mi
nėjimas per Vatikano radiją
Lietuvos Nepriklausomybės 

Šventės Vasario 16 paminėjimui 
skirta programa per Vatikano 
radiją bus šia tvarka:

1) Vasario 11 d., sekmadienį, 
15 vai. Romos laiku bus skaito
mos Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto atsišaukimas. 
(Banga: 31,10-25,55-19,84-196).

2) Vasario 16 d„ penktadienį, 
17,30 vai. Romos laiku: šventei 
pritaikinta kalba ir giesmių bei 
poezijos montažas. (Banga: 50-1, 
26-31,10-196-202).

3) Vasario 18 d. 15 vai. Prof. 
Dr. Zenono Ivinskio progai pri- 
taiokinta paskaita. Banga: 31,- 
10-25,55-19,84-196).

Vasario 16 d. 19, 25-19, 40 vai. 
Romos italų Radijas RAI- Rete 
rosea transliuos lietuviškas liau- 

• dies dainas. (Banga 355 metr.)

Minės “Rerum Novanim” 
sukaktį.

Šiomis dienomis Tnnsbrucke 
Austrijoj įvyksta Tarptautihės 
Katalikų Socialinės Draugijos 
(AISC) vadovaujančio Komiteto 
susirinkimas, kuriame bus svar
stomas bendradarbiavimas su į- 
vairiomis katalikų organizacijo
mis, ruošiantis “Rerum Nova- 
rum” šešiasdešimt metų sukak
ties paminėjimui.

Gen. MacArthuras ne vienu : 
atveju pažymėjo, jog didžiausią 
kliūtį sėkmingai pravesti Korė
joj karo veiksmus sudaro drau
dimas pulti priešo bazes ir ki- : 
tus karinės svarbos taikinius 
Mandžiurijoj. Iš tų pareiškimų i 
galima buvo spręsti, kad Jungt. ■ 
Tautų karo pajėgų vyr. vadas ; 
yra už tai, jog tasai draudimas 
būtų atšauktas. Dabar, Jungt. 
Tautoms oficialiai pripažinus 
Kinijos komunistus agresoriais 
ir ruošiantis svarstyti sankci- ;

jų prieš juos klausimą, kaip tik 
galima laukti, kad Jungt. Tautų 
aviacijai gali būti leista tuos Į 
puolimus pradėti. •

Šiuo atveju daug kam kyla 1 
klausimas, kokios svarbos iš tik
ro gali turėti tolimesnei karo ei
gai to draudimo atšaukimas ir 
Mandžiurijos puolimas.

Ši šiaurės rytų Kinijos pro
vincija su 1.300.000 kvadratinių 
kilometrų ploto ir 43.000.000 
gyventojų jau seniai buvo Azijos 
didžiųjų valstyb. varžytynių ob
jektas, kol pagaliau pakliuvo į 
japonų rankas ir buvo sukurta 
marionetinė. Mandžiuko valsty
bė.

Paėmę į savo rankas, japo
nai skubiai griebėsi išnaudoti 
Mandžiurijos gamtos turtus. O 
jų čia gausu — nafta, anglis, 
geležis, auksas, varis, nekalbant 
jau apie vandens energiją ir ga
na derlingas dirvas. Per kelioli- 
ką metų japonai Mandžiuriją pa
vertė pramonės atžvilgiu pažan
giausiu Azijos kraštu. Buvo pra
dėta išnaudoti naftos versmes, 
geležies rūdos ir anglies klodai, 
nutiesta gausios geležinkelių 
linijos, o sojos pupų, kukuruzų, 
kviečių ir ryžių derlius pakeltas 
ligi 80 milijonų tonų į metus. 
Ten, kur seniau neapmatomuose 
plotuose bastėsi su savo bando
mis nomadai, dabar dygo pra
monės įmonės ir skubiu tempu 
kilo modemiškas žemės ūkis. 
Todėl nenuostabu, kad Mandžiu- 
rija į metus pagamina 292.500 
tonų plieno, kai tuo pačiu metu 
visa likusioji Kinija vos 20.500 
tonų. Iš bendros Kinijos metinės 
22.500.000 tonų anglies gamy
bos Mandžiurijai tenka 11.000.- 
000. Iš 521.000.000 tonų Kinijos 
naftos rezervų Mandžiurijai ten
ka 333.000.000 tonų. Iš 1.800.- 
000.000 kilovatų metinės elekt
ros energijos gamybos Mandžiu
rijai tenka 1.400.000.000.

Šie skaičiai labai ryškiai pa
rodo Mandžiurijos reikšmę Ki
nijai tiek gyventojų išmaitini- 
mo, tiek ginklavimosi atžvilgiu. 
Tai yra Azijos Ruhro kraštas ir 
Mao-Tse-Tungo ginklų kalvė. Ji 
kartu didelį vaidmenį vaidina ir 
Kremliaus planuose, siekiant A-

zijos ir viso pasaulio užvaldymo. ■ 
Jis čia turi nemažų koncesijų ir, ( 
kokius planus dėl Mandžiurijos | 
ateities yra apmetęs, ir pačiam ] 
Mao-Tse-Tungui nemaža rūpi. , 
Buvęs paskutinis Kinijos ir Man- , 
džiuko karalius Henry Puyi, vi- 1 
sais patogumais aprūpintas, ligi 1 
šiol Sovietų laikomas vienoje vi- ( 
loję prie Maskvos.

1945 m. užėmę Mandžiuriją, 
Sovietai jo nenuteisė kaip karo . 
nusikaltėlio, bet internavo Rytų i 
Sibire, Chobarovske, iš kur jis < 
trumpai buvo išėjęs į viešumą, 1 
pasirodydamas tarptautinio teiš- 1 
mo bylose, prieš įvairius japonų i 
generolus. i

Nankino vyriausybė už susi- 1 
dėjimą su japonais Puyi buvo už 1 
akių nuteisiusi mirties bausme 
ir reikalavo Sovietus jį išduoti 
kaip karo nusikaltėlį, bet Sovie
tai atsisakė tai padaryti. Vietoj 
to jie apgyvendino buvusį kara
lių prie Maskvos liuksusinėj vi
loj, kur jam trūksta tik Man
džiuko soste sėdint turėto hare
mo. Jie turi savo planus. Jei ki
taip savo tikslų negalės įgyven
dinti, gal būt, bus priversti, 
khip kitkart japonai, vėl iškišti 
į priekį Puyį.

Visi šie dalykai rodo, kad 
Mandžiurijos pramonės subom- 
bordavimas arba net eneventua- 
lus jos užėmimas Kinijos komu
nistams būtų labai skaudus, tie
siog pribloškiantis, smūgis. Be 
jos Mao-Tse-Tungo žmonių ma- 
sės netenka didžiosios dalies sa
vo reikšmės, nes nebūtų kuo 
juos nei aprūpinti, nei apgink
luoti. Vienintelė galimybė liktų 
jo divizijas aprūpinti iš užsie
nio, kas nėra taip lengvai įvyk
domas dalykas, ypač kad Kini
ja neturi su Sovietais gerų susi
siekimo kelių. Tos aplinkybės 
daug nulemtų karo eigą Jungt. 
Tautų pajėgų naudai. Bet iš ant
ros pusės suprantama, kad Mao- 
Tse-Tungas Mandžiuriją gins vi
somis išgalėmis. Pagaliau, kaip 
matėme, Mandžiurijos puolimas 
jau tiesiog paliestų ir Sovietus 
— tiek jų koncesijas šiame kraš
te, tiek ir jų ateities planus. To
dėl lauktina, kad Sovietai čia 
taip pat kiek išgalėdami remtų 
'Mao, o gal pet ir patys tiesiog į- 
sikištų. Iš to darosi supranta
ma, kodėl ligi šiol Jungt. Tau
tos vis vengė Mandžiurijos bom
bardavimo. Jos vengė karo išsi
plėtimo. O jei jo ateity imsis, tai 
tik todėl, kad kinų komunistų 
vykdoma ir Sovietų remiama 
agresija nebepalieka kitos išei
ties ir bus prieita išvados, jog 
tai jau nebesudarys laisvajam 
pasauliui didesnio pavojaus, ne
gu jis jau dabar gresia.

Kaip jau buvo spaudoje skelb
ta, Lietuvių Atletų Klubo krep
šininkai (I ir II vienetai) vasario 
mėn. 24 d. laukia Amsterdamo 
Amerikos Lietuvių Klubo krep
šininkų (I ir II) atsigriebimo 
rungtynėms, šis susitikimas įdo
mus tuo, kad turės išsispręsti, 
ar didžiausio pasaulyje miesto 
lietuviai krepšininkai atsilankys 
prieš provinciją. Reikia pasaky
ti, kad ALK yra senas lietuvių 
klubas, turįs* virš 5000 narių ir 
jo krepšinio vienetas sudarytas 
iš čia gimusių ir augusių krep
šininkų. Šis klubas per eilę me
tų buvo nenugalėtas ir turi dau
giau kaip 50 įvairiausių taurių ir 
dovanų už laimėtas pirmenybes 
ir pavienes rungtynes. ALK 
krepšinio lygis yra jau “ameri
kinės klasės” ir būtų tikrai įdo
mu pamatyti, kaip europinės 
klasės atstovai galės atsilaikyti 
prieš juos. Tuo labiau, kad Am
sterdamo spauda mano, jog 
ALK krepšininkai išmoko žaisti 
krepšinį iš amerikonų kareivių 
Europoje!! Tur būt, jau per se
nas laikas atsiminti, kad Lietu
va buvo Europos krepšinio meis
teris. Todėl Brooklyno LAK už
davinys būtų pasistengti atsi
griebti prieš svečius ir parodyti 
gerą europietiškų žaidimo lygį, 
gerą komandinį - kombinuotą 
žaidimą ir atskaityti svečiams 
daugiau negu 20 taškų skirtumu 
pasekmę. Reikia tikėtis, kad 
LAK krepšinio vadovas ir žaidi- 
kai padarys viską, kad pateisin
tų save krepšinyje. Teko patir
ti, kad LAK I jau pradėjo rim
tai tam susitikimui ruošti, ta
čiau, kas iš tikrųjų bus laimėto
ju dar sunku yra pranašauti.

šiomis rungtynėmis susidomė
jimas turėtų, būti tikrai didelis, 
nes tai primas šį sezoną aukš
čiausios lietuvių krepšininkų 
klasės pasirodymas ir New Yor- 
ko lietuviškosios visuomenės — 
mėgstančios( sportą — moralinės 
ir materialįnės paramos de
monstracija į prieš Amsterdamo 
didelę ir vieningą lietuvių kolo
niją. Sp. V.

ŠĮ PENKTADIENĮ LSK FUT
BOLININKAI RUNGTYNIAUS 

STADIONE PO STOGU
Amerikiečių ir vokiečių spau

da ir radijas veda didelę propo- 
gandą už LSK futbolininkus są
ryšyje su pirmosiomis šiais me
tais futbolo rungtynėmis didžiu
liame (ir šiltame) stadione — 
104 Field Artilery Armory, Ja
maica, š. m. vasario mėn. 9 d. 
8:30 vai. vak. Kai kurie laikraš
čiai (ne lietuvių kalba) spėja

lietuvius būsiant šių rungtynių 
nugalėtojais. Nors patiems save 
girti būtų nepatogu, bet reikia 
vis dėlto pažymėti, kad L.S.K. 
futbolininkams yra didelė proga 
ir galimybė laimėti šį susitikimą 
prieš geriausią New Yorko fut
bolo komandą—German - Hun
garians. Atrodo, kad lietuvių 
žiūrovų šį kartą bus pakanka
mas skaičius, kad tinkamai mo
raliai paremtų saviškius, pato
giai sėdint šiltoje salėje.

Vykti į .104 F. Art. Armory 
Jamaica elev. line iki paskutinės 
stoties — 168 str. ir iš ten pės
čiom — 168 gatve.

LAK — II Irving Square Presb.
— 55:45 (25:13)

Pereitą šeštadienį, vasario m. 
3 d., 6:45 vai. v., LAK II krep
šinio vienetas, žaisdamas pirme
nybių rungtynes prieš Irving Sq. 
Presb., lengvai laimėjo pasekme 
55:45. Nors pirmasis ketvirtis 
atrodė silpnokas (6:6) ir lietu
viams žadėjo gana sunkią kovą, 
bet tolimesnė žaidimo eiga pa
rodė LAK II krepšininkų prana
šumą. Puslaikis baigiamas 25:13, 
III-ketvirtis - 39-31. Įstojimas 
vienetan dviejų naujų jėgų 
(Landsbergis ir Bogužas), atro
do sustiprino LAK II. Taškus 
pelnė: Daukša—18, Mikulskis — 
14, Ruzgas — 8, Alg. Ošlapas ir 
Bogužas po 4, Bilėnas — 5, Kli- 
gys II — 2 ir Landsbergis—0.

Ateinantį šeštadienį, vasario 
m. 10 d., 9:45 vai. v., YMCA sa
lėje, Marcy Ave., LAK II žais 
pirmenybių rungtynes jorieš Tri
nity Lutheran. Vasario mėn. 24 
d. pirmenybių rungtynes prieš 
Ridgewood Pentecostal nukeltos 
vėlesniam laikui, kad LAK II 
galėtų žaisti priešžaismio rung
tynes Amsterdamo Amerikos 
Lietuvių Klubas — LAK I.

J. Repečka ir E. Staknys be 
pralaimėjimo

L.A.K. suorganizuotose lietu
vių New Yorko šachmatų pir
menybėse, po paskutinio šešta
dienio lošimų (vas. 3 d.), J. Re
pečka (12:0) ir Ed. Staknys (8:- 
0) pirmauja. Toliau seka: Mer
kevičius — 8:2, Paškevičius — 
7:0 (1 p. atidėta), Galminas — 
5:6, Kondrotas — 4y2:4^ (1 
atid.), Trojanas—4:4, Zeidotas 
— 4:5, Šukys-— 3:3 ir kiti su 
mažiau taškų.

Teko patirti, kad Bostono 
šachmatininkai sutiko priimti 
LAK šachmatininkus pas save 
rungtynėms kovo mėn. pradžio
je.

Šį sekmadienį, vasario mėn. 
11 d. 6 vai. v., bus žaidžiamas 
6-tasis pirmenybių ratas.

A.

SURINKO “TAG DAY” RINKLIAVOJ
$173.34. (Iš tos sumos prie baž
nyčios surinkta $148.53).

Bayonne, N. J.
Mr. J. Masalskis — $20.98; 

Mr. M. Ruzgi — 20.80; Miss 
D. Milvid t— 14.77; Mrs. C. Fe- 
kete — 14.43; Mrs. M. Schultz
— 11.99; Mrs. U. Milvid —11.- 
94; Mrs. A. Tumas — 9.16; 
Mrs. P. Peters —- 8.73; Miss M. 
Brunza — 8.62; Miss M. Goupsa
— 6.90; Miss S. Razilevich — 
6.90; Mrs. M. Grigaliūnas —5.- 
51; Miss K. Miskewitz — 5.43; 
B. Gurskytė — 5.15; S. Stoc- 
kiutė — 4.79; Mrs. E. Chizzone
— 4.71; Mrs. H. Maceika —3.- 
90; Mrs. J. Mosko — 3.49; Mrs. 
F. Malakauskas — 2.48; Mrs. 
M. Sverciauskas — 1.41; Mrs. 
J. Burza — 1.25.

New Yorko Rinkliavos Komi
tetas didžiai įvertina New Jer
sey štato: Newark, Kearny, 
Hillside, E. Orange, Linden, Pa
terson, Elizabeth ir Bayonne lie
tuvių talką.

Visą New Jersey lietuvių tal
kos darbą koordinavo BALFo 
direktorius ir iždininkas A. S. 
Trečiokas.- New Jersey lietuviai 
(be Bayonne) surinko ir suau
kojo $292.83.

Bayonne postui vadovavo kle
bonas kun. M. Kemežis. ir jo pa
galbininkas kun, V. Karalevi- 
čius. Bayonne lietuviai surinko

Jono Urbanavičiaus iš Višakiu 
Rūdos palikimas H

Ieškomi giminės arba žinan
tieji apie Urbanavičius: tėvą Jo
ną, motiną Evą (Paltanavičiutę), 
brolį William (Vincą?), seserį 
Margaretą.

Giminės iš motinos pusės: Pal
tanavičiai Petras, Jonas ir Anna, 
Atsiliepti prašome į: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 
82nd St., New York 24, N. Y.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc

Gyvuoja virš 20 metų oro ‘bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(VietLiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-9293

I ienos,

♦ * * * f
♦ * ♦ 4*

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tai.
WO 2-3497 NE 9-568t
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DAvenport 6-0259 /
RALPH KRUCH'

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 
= Maspeth, N. Y. '

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

| Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms S
i 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. I
f Tel. EVergreen 4-9737 |

XKKKKKKKKKKKKKXKKnKHnKKKKHKKKKMnKMnKRnKKKKKKKKKKnr.KKX
Phone STagg 2-3108

JERSEY PORK

a 
x 
x 
X 
X 
X

Onos Kundrotaitės. (Anna Cond- 
rat) palikimas

Giminės ar žinantieji apie 
Jankaičių km., Raseinių ap. gy
ventojus Kundrotus (Condrat): 
Karolį, Karolę, Konstanciją, 
Katrę (Katie), Juzefą (Jose
phine), Georgie (Jurgis) ir An
taniną, prašome atsiliepti į: 
Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd St., New York 
24, N. Y. .

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

LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANUS SKILANDŽIAI

MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA
jj^= -----  NEBRANGU — ir — SMAGU -----

Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KONIAKO ir kitokių rūšių
t

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

M 
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Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

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

Todėl

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

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

IŠNUOMOJAMAS apšildoma 
kambarys atskiru įėjimu vyriš
kiui. 304 Bedford Ave. ir kam
pas So. 1st St. Brooklyn, 11, 
N. Y. Tel. EV. 7-4049 (6) Į

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

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

Užsienyje ...............................   $3.50
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 

numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11. N. T.

sausio 
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jo vate 
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Philadelphijos, Pa., naujienos

— Mrs. Petronėlės Antanai
tienės, 1427 S. 2nd St., vedama 
beveik 17 metų radijo programa 
sausio 31 dieną buvo girdima 
paskutinį sykį. Lietuviškos radi
jo valandos vedėja per visą tą 
laiką labai daug gera padarė lie
tuviškumui. Jos programoj bu
vo galima girdėti žymių kalbėto
jų, ten buvo duodama laiko įvai
riems lietuviškiems reikalams 
pranęšti ir svarstyti. Be to, duo
davo ir lietuviškos muzikos. Pati 
vedėja rūpestingai rengdavo sa
vo programą, stengėsi duoti ko 
nors daugiau, ne tik skelbimų. 

į-^Tos programoj nuolat dalyvau- 
■? davo prof. A. Senn su savo svar- 
fejjiomis kalbomis. Kartkartėmis 

ten buvo galima išgirsti ir |dtų 
'^pranešėjų ar kalbėtojų. Gaila, 

• kad ji turėjo nutraukti tą prog
ramą dėl brangumo laiko per 

radiją. Nežinia, ar kas kitas ga
lės išlaikyti jos vietoj. Ar ne ge- 

, riau buvo susitarti su vedėja ir 
palaikyti bendromis jėgomis tą 
lietuvišką žodį radijo bangomis?

? Gyvename viltimi, kad ji gaus 
kitą stotį ir vėl lietuvišką žodį 
skelbs. Radijo klausytojai giliai 
įvertina jos atliktą darbą ir dė
koja už lig šiol įdėtas pastangas 
lietuviškumui palaikyti.

— Kazimieras Gauba, 5337 
Chestnut St., vis dar sirguliuo- 
■ja namuose. Jo sveikata buvo 
pasitaisiusi, bet po susižeidimo 
vėl pablogėjo. Linkėtina sveika
tos.

’ — Mrs. M. Kairevičius, 2855
Cantrell St., kiek susirgo ir bu
vo išvykusi gilesniam sveikatos 

; patikrinimui į šv. Agnietės ligo
ninę. P. Aleknienė, 114 Sigel St., 
staiga sunkiau susirgo ir dabar 
gydosi šv. Juozapo ligoninėj. P. 

’A. Žemaitis, 2811 CantrelPSt., 
gydosi General ligoninėj. Po 
trumpos ligos ligoninėj, dabar 
namuose taiso savo sveikatą A.

,, Banionis, 118 McClellan St. Ona 
Urbonienė, 210 Greenwich St., 
vis dar serga namuose. Visus li

tį gonis lanko jų draugai ir pažįs
tami.

|j — Pp. Juozas .ir .Ona Kava
liauskai šauniai paminėjo savo 
25 metų vedybinį jubiliejų sau- 

’ šio 24 dieną. Buvo daug svečių 
, ir sveikinmų.

— Šv. Vardo Draugijos su
rengtas pobūvis sausio 24 dieną

pasisekė ir davė draugijai gra
žaus pelno.

— Kun. Dapkus, Villa Joseph 
Marie, kapelionas pavaduotojas, 
šiomis dienomis lankėsi Phila- 
delphijoj ir sustojo šv. Andrie
jau parapijoj.

— Prof. Alfonsas ir Ona Jurs- 
kiai, 526 Mifflin St., vasario 6 
dieną mini savo 25 metų vedy
binio gyvenimo jubiliejų. Tą die
ną visa šeima paminėjo bažny
čioj ir namuose. Daug sveikini
mų ir linkėjimų jų sukaktuvėse. 
Pažymėtina, kad prof. A. Jurs- 
kis uoliai dalyvauja lietuviškame 
veikime ir nuolat turi labai ak
tualių ir naudingų minčių. Jo 
kalbų mielai klausosi lietuviška 
visuomenė.

— Tautinių šokių festivalis 
Pennsylvanijos universitte buvo 
vasario 2 ir 3 dienomis. Pirmą 
dieną dalyvavo kaž koks Lyros 
vienetas. Niekas iš lietuvių ne
žino, kas tai būtų. Jų pasirody
mas tokiame rimtame festivaly
je visus nustebino, nes nei jų 
programa, nei jų lietuviškumas 
nežinomas. Už tat antrą dieną 
Philadelphijos lietuvių ansamb
lio šokėjai labai gražiai atliko 
savo 3 šokius. Pranešinėjo ang
liškai, o šoko gražiais lietuviš
kais drabužiais apsirengę an
sambliečiai. Jie dažnai tai vie
nur, tai kitur pasirodo. Jie vie
ni ir belaiko tą gražų ansamblio 
vardą. Choro nebėra, nes jis net 
atsisakė dalyvauti Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo prog
ramoj, kai tuo tarpu jie dar ne
seniai dalyvavo didelės krautu
vės surengtoj programoj.

Newark, N. J
Pa-

Bayonne, N. J.
— Po 3 savaičių atostogų 

grįžo parapijos klebonas kun. M. 
Kemėžis.

— Pereitą sekmadienį parapi
jos choras suruošė lietuvišką va
karėlį. Chorui vadovauja jaunas 
ir energingas vargonininkas A. 
Jakupčionis. Vakarėlis neblogai 
pasisekė.

— Gavėnios metu kiekvieną 
^ penktadienį Kryžiaus Keliai bus 

einami 7:30 vai. vakare. Be to, 
kiekvieną šeštadienį bus šv. Mi
šios mūsų bažnyčioje 12:05 vai. 
pietų metu.

— Širdingai dėkojame jėzui
tui Tėvui Mėšliui, S. J. už talką 

^parapijos darbe, klebonui ato
stogaujant.

— Vasario 9 d. vakare kata
likai veteranai rodys parapijos 
salėje regilinę filmą “Golgota”.

— Mūsų parapijos moterys 
sodalietės vasario 17 d. vakare 
ruošia kortų vakarėlį (card par
ty).

. • < — Mūsų parapijos Vyčių kuo
pa ruošia kiną (movie) kovo 9 
d. parapijos salėje. Bus rodoma 
įdomi religinė filmą: “Monte 

-f .Cassino stebuklas.”
} — Pakrikštyta: Alfonso ir 
Marijos Jakupčionių sūnus Povi
lo vardu; Juozo ir Marijos Mie

li kūnų duktė Monikos vardu; Jo- 
tį ’no ir Dolores Rolek sūrius Jo

kūbo vardu ir Vinco ir Onos 
Druback duktė Onos vardu.

— Mūsų parapijos bažnyčioje 
^susituokė Bertha Stasiulaitis su 
‘’’-Michael Karaffa.

— Mūsų mirusieji: Tomas 
Amšiejus, Juozapina Kačanaus- 
kienė, Marijona šriupšienė ir 
Jonas Dogintis. Visi po šv. Mi
šių palaidoti šv. Kryžiaus kapi- 

'nėse N. Arlington, N. J. Teilsisi 
Ifefljie ramybėje ir Amžinoji šviesa 

jiems tešviečia.

choras vedamas muz.
Bernoto, Newarko

Veteranai ir deklama-

Lietuvos Nepriklausomybės 
skelbimo 33 metų sukakties 

minėjimas
New Jersey Lietuvių Taryba 

praneša Newarko ir apylinkės 
lietuvių visuomenei, kad šių me
tų Vasario 16-tos dienos minė
jimas yra rengiamas vasario 11 
d., sekmadienį 12:30 vai. p. p., 
Lietuvių šv. Jurgio draugijos sa
lėje, 180 New York Avė., Ne- 
warke.

Programą pildys ypatingai 
svarbios asmenybės, k. t. nese
niai iš Europos atvykęs buvęs 
Lietuvos įgaliotas ministras 
Vaclovas Sidzikauskas, Vilniaus 
operos solistė Felicija Vasiliaus
kienė, adv. Kazys F. Paulius, 
prelatas Ignas Kelmelis, kun. 
Petras Totoraitis, šv. Cecilijos 
Newarko 
Marijono 
Lietuviai 
toriai.

Buvo pakviesti, bet negalės 
dalyvauti New Jersey (U. S.) 
senatoriai ir gubernatorius. Se
natoriai parašė labai reikšmiin- 
gus laiškus N. J. L. Tarybai, o 
gubernatorius savo atsakymo, 
laiške pažadėjo Vasario 16 die
nos minėjimo proga proklamaci
ja paskelbti Vasario 16 ypatin
ga švente. Kadangi minėjimas į- 
vyks sekmadienį, tai vietos lie
tuvių bažnyčioje 11 vai. prel. 
Kelmelis yra pažadėjęs atlaikyti 
ypatingas pamaldas (sumą) už 
Lietuvos laisvintojus. N. J. L. 
Tarybos vadovybė ir nariai pa
maldose dalyvaus.

Bus paruoštos priimti atitin- 
karpos rezoliucijos Lietuvos lais
vinimo reikalu. Įžanga yra ne
mokama. Prašomi visi newar- 
kiečai ir plačios apylinkės lietu
viai dalyvauti.

Bus priimamos aukos Lietu
vos laisvinimo riekalams iš pa
vienių ir organizacijų. Dabarti
niu laiku visokis veikimas yra 
galimas tiktai organizuotu būdu 
ir visiems dalyvaujant. Todėl N. 
J. L. Taryba prašo ir kviečia 
visus šiame minėjime dalyvauti.

<A. S. Trečiokas,
N. J. L. T. Sekr.

Putnam, Conn
Ruošiamos mergaitėms 

rekolekcijos t
Uždaros mergaitėms rekolek

cijos įvyks Gavėnio metu, kovo 
9,10 ir 11 dų Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyne, Putnam, Conn, k

šias Rekolekcijas Vės kun. prof. 
St. Yla, Vienuolyno kapelionas.

Rekolekcijose dalyvauti kvie
čiamos visos lietuvaitės, o ypač 
atvykusios iš tremties, čia jos, 
savoj, lietuviškoj aplinkoj, ge
riausiai galės atgaivinti saVo 
dvasią bei pasiruošti Velykoms.

Rekolekcijos prasidės penkta
dienį vakarė 8:30 vai. Vakariniu 
traukiniu iš Bostono ir Hartfor
do pilnai galima spėti laiku at
vykti -į rekolekcijų pradžią. Re
kolekcijos baigsis sėkmadiehį. 
Atlyginimas už visą rekolekcijų 
laiką $5.00.

Užsiregistruoti prašoma kiek 
galima greičiau šiuo adresu:

Rev. Sister Superior, Immacu
late Conception Convent, R.F.D. 
2, Putnam, Conn.

Lietuviškoji mergaičių sto
vykla (Camp Immaculata) Put
nam, Conn, šimet prasidės lie
pos 1 dieną. Pernai daug mergai
čių negalėjo patekti į stovyklą 
dėl vietos trūkumo. Šimet pra- 
matoma stovyklos patalpas pa
didinti.

New Haven, Conn.

Waterbury, Conn.
Vasario 10 atidaroma genocido 

paroda
Kaip jau spaudoj minėta, Wa- 

terburyje nuo vasario mėn. 10 
iki 25 d. bus genocido paroda. 
Ta proga išleidžiamas parodos 
katalogas. Parodos metu šešta
dieniais ir sekmadieniais bus 
anglų ir lietuvių kalbomis pra
nešimai - paskaitos apie bolše
vizmą. Į parodą atvyks ir iš to
liau lankytojų. Laukiama ištisų 
ekskursijų iš artimesniųjų vietų 
mūsų tautiečių; Parodos rengi
mo komitetas stengias paskai
toms parodos metu pakviesti žy
miausius Europos antikomunis
tinius asmenis Amerikoj. Paro
dai eksponatus yra parengęs 
Clevelande gyvenąs Jonas Rima- 
šauskas.

Atidaryme dalyvaus genocido 
sąvokos kūrėjas Yale universite
to profesorius iš Washingtono 
R. Lemke ir pasakys kalbą. 
Atidaryme dalyvaus ir pasakys 
kalbą taip pat miesto burmist
ras R. Snyder.

Paroda bus atidaryta šiokio
mis dienomis nuo 10 vai. ryto 
iki 9-os vakare. Sekmadieniais 
nuo 1 vai. dienos metu iki 6 v. 
po pietų. Paroda vyks Centrinės 
Bibliotekos patalpose 247 
Grand St. Kviečiame visus apy
linkių lietuvius šią pirmą parodą 
Amerikoje aplankyti.

Parodą rengia vietos ALTo 
skyrius. Parodos Komitetan įei
na iš Washingtono profesorius 
R. Lemke ir burmistras R. Sny
der.

Iš sąjungiečių susirinkimo
Metinis Moterų Sąjungos 33- 

čios kuopos susirinkimas įvyko 
sausio 18 d. Jame pasitarta apie 
kuopos reikalus ir platesnę dar
buotę ateityje. Pareikšta taip 
pat užuojauta mūsų vicepirmi
ninkei Stasei Tamulienei ir Onai 
Žakienei, kurios šiuo tarpu ne
sveikuoju ir negalėjo dalyvauti 
susirinkime. į

Vienu balsu nutarta dalyvau
ti Vasario 16 minėjime ir pas
kirta atik& $10.00 Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Kuopos valdyboje pasiliko be
veik visos tos pačios narės, iš
skiriant nutarimų raštininkę, 
kurią su apgailestavimu atlei- 
dom nuo pareigu. Valdybą su
daro — pirm. M- Jokubaitė, vi- 
cepirm. S. Tamulienė, fin. rašt. 
M. Ramanauskienė, nutarimų 
rašt. S. Paulionienė, ižd. O. čir- 
vinskienė. Širdingą padėką są- 
jungietės reiškia Onai Dekienei, I 
buvusiai nutarimų raštininkei, 
kuri per daug metų puikiai pasi
darbavo kuopos labui ir yra pa
rodžiusi jos reikalams daug pa
siaukojimo. Pareikšti taip pat 
sveikinimai Onai ir Kaziui De- 
kams jųjų 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga ir 
palinkėta laimės bei sveikiems 
sulaukti sidabrinio jubiliejaus.

Po susirinkimo įvyko jauki ar
batėlė pagerbti darbščiai kuopos 
raštininkei ir visuomenės veikė
jai sajungietei M. Ramanaus- ,, 
kienei, kurios gimtadienis pasi
taikė. Maloniai pasivaišinta, pa
reikšta sveikinimai ta proga 
įteikta gražių dovanėlių.

dieną. Choro nariai įteikė jam* 
labai gražų auksinį kryžių. Visi 
trys Omahos lietuviai kunigai 
dalyvavo išleistuvėse.

Nauji gyventojai
Paskutinėmis dienomis vėl at

vyko pas mus didelis skaičius 
tremtinių: — Vladas Natkevi
čius, Jurgis Černiūs, Steponas 
Dambra, Alfonsas Gudauskas, 
Elena Lizdienė su vaikais, Alek
sandras Fedorovas su penkiais 
vaikais, kurių vienas yra nere
gįs, Jurgis Lokamas su keturiais 
vaikais, Ričardas Izokaitis su 
vienu vaiku ir žmona, Romaldas 
Mickionis su trimis vaikais ir 
žmona. Iš Chicagos atvyko pas 
mus Irena Dapsavičienė su vai
kais. Ji apsigyveno pas savo ge
rus draugus Blazauskus.

Vietinis

ASHLAND, PA.

ir

Omaha, Nebr.
Tremtinių pareiškimas per 

radiją,
Radio stotis K.Ė.A.B. sukvie

tė keletą tremtiriių — kun. L. Į 
Musteikį, Juozą 'Sakarą, Ribo- 
kienę ir A. Mikulį ir turėjo su 
jais pasikalbėjimą apie Lietuvos 
padėtį, jų pabėgimą nuo komu
nistų ir dabar Orhahoje gyveni
mą. Visi pareiškė, kad Omahoje 
patinka gyventi savųjų tarpe, y- 
ra daug progų dhrbui ir labai 
sveikas oras. Svetimtaučiai svei
kino lietuvius, kad greit mokosi 
anglų kalbos.

Lietuvių Dienos posėdis
Sausio 24 d. Fountain Springs 

Country Club arti Ashland, Pa. 
įvyko Pennsylvanijos Lietuvių 
Dienos posėdis.

Susirinkime dalyvavo kunigai: 
prelatas Stanislovas Dobinis, Pi
jus Gesna, Mykolas Daumantas, 
Vincentas Nanorta, Pranas Moc
kus, Petras Laumakis, Jonas 
Klimas, Kazimieras Rakauskas, 
Jeronimas Bagdonas, Albinas 
Bielskis, Leonas Pečiukevičius ir 
Juozas Neverauskas.

37-tai Lietuvių Dienai tvar
kyti valdybon įėjo garbės pir

mininkais .prelatas Stanislovas 
Dobinis, Šv. Kryžiaus par. kle
bonas, Mt. Carmel, Pa. ir kun. 
Pijus Česna, šv. Juozapo par. 
klebonas, Mahanoy City, Pa.; 
pirmininku kun. Jeronimas 
Bagdonas, šv. Vincento par. vi
karas, Girardville, Pa., iždinin
ku kun. Kazimieras Rakauskas, 
šv. Juozapo par. vikaras, Maha
noy City, Pa., raštininku ir spau
dos atstovu kun. Juozas Neve
rauskas, šv. Jurgio par. vikaras, 
Shenandoah, Pa.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

Harrison-Kearny,
New Jersey

Tremtinių įtaka seniesiems
Nuo senų laikų Pašalpinė 

Draugija šaukė siisirinkimus ki
tur. Taip pat ir Susivienijimo 
susirinkimai visada buvo pas 
Armošką 36 gatvėj. Dabar tos 
dvi draugijos tremtinių įtakoje 
nutarė daryti susirinkimus šv. 
Antano salėje. Tremtiniai aiški
na, kad jiems neįmanoma rink
tis kitur, kai čia yra lietuvių 
salė. Mes senesnieji tremtiniams 
dėkingi, kad jie mus visus vieni
ja.

426 Lafayette Street 
Newark 5/N. Ji

& a
Tel. POPlar 4110

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. P-

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

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

Tel. WAverly 6-3325

Liėtuvos Atsiminimi!
RADIJO VALANDŲ

IŽ
 SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI

Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 
ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

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

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.Telefonas: E V 4-3049

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
J 161 No. 6th Street 
įl TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7-6888
VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooldvno Lietuviai Graboriai
Cel. EVergreen 7-4335

tephen Aromiskis'
(Armakauskas)

Grabo ritis—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Tel. STagg 2-5043

p Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Gražiai veikla Šv. Vardo dr-ja
Šv. Vardo Draugija, vadovau

jama pirm. W. Grinevičiaus, 
1950 m. baigė su pelnu. Kaip ir 
kitais metais, iš gautojo pelno 
paskyrė aukų — BALF, parapi
jai, ligoninei, seserims, spaudai 
ir kt. $215.

1951 m. išrinkta valdyba —- 
pirm. W. Grinevičius, vice- 
pirm. Daskferis, kl. fin. sekr. 
Aleksas, prot. sękr. Barzdukas, 
ižd. Pilas, tvark. Janušas, kl. 
ved. Case, teis, pat/adv. Paulis, 
Jr., dr-jos fin. sekr. Pauliukaitis 
ir namo kom. pirm. Vėlyvas. 
Kaip matyti, valdyba yra dide
lė, nes ji adminstruoja ir drau
giją ir klubą, kuris daro tūks
tantines apyvartas.

Kiekvieno mėn. 2-jį pirmadie
nį 8 v. V;, 6 Dukes Str., yra da
romi visuotini susirinkimai,, kur 
pareigūnai smulkiai praneša a- 
pie nuveiktus darbus ir priima
mi taip pat nauji nariai.

Draugijos veikla taip išsiplėtė,- 
kad yra išrinkta komisija, kuri 
rašo statutą, kuris turės apimti 
visas draugijos veiklos šakas.

Išleistuvės
Tremtinių choras suruošė gra

žias išleistuves tremtinio šarkos, 
kuris išeina į Amerikos kariuo
menę. Išleistuvės buvo sausio 20

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

Joseph Garszva

Graborins—Balsamuotojas

. Tel. NEwton 9-4464

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
j (Šalinskas)
j Laisniuotas Graborins
1 Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
• KOPLYČIA SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI

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

SKUBIAI REIKALINGA
prie namų ruošos moteris rriylih- 
ti vaikus. Sąlygos geros. Yra 
patogumai ir indams plauti ma
šina. Algos $80 mėnesiui. Skam
binti SH 5-7711

54-41 —

4

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborins
GENERAL INSURANCE AGENT

72nd Street Maspeth, N. Y.

SKAITYKITE DIDŽIAUSIĄ PASAULIO LIETUVIŲ
' SAVAITRAŠTĮ

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” |
“T. Ž.” bendradarbiauja garsūs lietuvių žurnalistai ir rašytojai.J 
JO skiltys apima ne tik Kanados, bet viso pasaulio lietuvių?

enimą.. y
Kaina: JAV ir Kanadoje — 4 dol. Visur užsieniuose —j 
dol. 50 et.

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

I COOPER BAR & GRILL
||j 101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.
•jį "' Tel. GL. 2-8589
M Savininkai: FRANK MILAS

'JOHN L. RIMŠA

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

I

"AMERIKA"
417 GRAND STREET, -:- BROOKLYN 11, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS
Apreiškimo Parapija

— Sekmadienį, vasario 4 d.
4 vai. p.p. įvyko Prano Gago ir 
Elenos Markevičius jungtuvės. 
Vestuvių pokilis įvyko parapijos 
salėje.

. — Šv. Vardo dr-jos susirinki
mas įvyks sekmadienį, vasario 
11 d. tuojau po 8 vai. mišių.

— Vasario 5 d. įvyko laido
tuvės a. a. Vincento Laurinaičio 
ir Izidoriaus Matijošaičio, vasa
rio 8 d. a. a. Mikalinos Vainie-

Angelų Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo Draugijos nariams

švento Vardo dr-jos nariai 
vasario 11 dieną per devintos va
landos šv. Mišias eis prie bend
ros šv. Komunijos, o po tų Mi
šių 10 vai. ryte turės parapijos 
salėje savo mėnesinį susirinki
mą. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Valdyba

nės.

MOTERŲ 29 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Moterų Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas įvyks vasario 21 d. 
8 vai. vakaro Apreiškimo pa- 
rap. salėje.

Valdyba kviečia atsilankyti į 
susirinkimą ir prisidėti prie dar
bo visas nares, o taip pat norin
čias į kuopą įstoti.

CHORAS DALYVAUS VASA
RIO 16 MINĖJIME

Muz. P. Dulkės vadovaujamas 
Angelų Karalienės parap. choras 
dalyvaus Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėjime va
sario 18 d. Webster Hall, 119 
East 11th St., New York.

Svarbios choro repeticijos bus 
šio penktadienio vakare, 8 vai. 
Visi choristai kviečiami punk
tualiai į repeticijas atvykti.

Operos solist. Iz. MOTIEKAITIENĖ, kurią 
New Yorko lietuviai išgirs Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties minėjime .

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Katalikų Darbininkų 

Klubo narių svarbus susirinki
mas bus 1951 m. vasario mėn. 9 
dieną, penktadienį, 8 vai. va
kare “Amerikos” patalpose, 417 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
Klubo nariai malonėkite šiame 
susirinkime dalyvauti ir, jeigu 
galite atsiveskite pažįstamą ka
taliką darbininką į šį susirinki
mą supažindinti su LKD Klubo 
veikla. Be kitų reikalų, šiame 
susirinkime turėsime jau ginti
nai nustatyti ir sutvarkyti va
karienės programą ir tvarką.

Valdyba

ATEITININKAI MINĖS 
VASARIO 16 SUKAKTĮ

New Yorko ateitininkai vasa
rio 16 d. 8 vai. vakaro Apreiški
mo parap. salėje rengia savo 
tradicinį Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimą. 
Programoje bus paskaita ir me
ninė dalis. Visi nariai ir visuo
menė kviečiami į šį minėjimą at
silankyti. Įėjimas nemokamas.

GEGUŽĖS MĖNESĮ NEW YOR
KE ĮVYKS DIDŽIULĖ LIETU

VIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Šių metų pavasaris bus kitoks, 

negu bet kuriais praėjusiais 
metais. New Yorke, didžiausia
me pasaulio mieste, šio pavasa
rio gegužės mėnuo prasiskleis 
lietuviškas — su raibos gegužės 
kukavimu, su pievų margumu, 
su visa, niekur nežinoma kitur, 
nuostabia Lietuvos gamtos nuo
taika. Kiekvienas Amerikos lie
tuvis, ar seniai išvykęs ir tėviš
kės pavasarį per dešimtmečius 
tik širdyje prisimenąs, ar tasai, 
kurio ausys dar neseniai girdėjo 
namuose gimtas dainas —kiek
vienas, kas šių metų gegužės 
mėnesio 6 dieną, 4 vai. po pietų 
bus New Yorke, Manhattan cen
ter, 34th St. ir 8th Ave. lietuviš
koje Pavasario Dainų šventėje, 
vėl pajaus ir paregės tėvynės 
pavasarį. Jį perkels tenai gražio
sios mūsų dainos, dainuojamos 
milžiniško jungtinio choro, diri
guojamo žymių dirigentų, di
džiulė grupė tautinių šokių šo
kėjų parodys mūsų šokių grakš
tumą, geriausi lietuviškos Ame
rikos solistai ir muzikai daly
vaus šitame koncerte - šventėje.

Neužmirškite, kad gegužės 6 
dieną visi keliai veda į New Yor- 
ką, pamatyti didžiausio ir gra
žiausio iki šiol lietuviško paren
gimo. Šios šventės ruošimui va
dovauja dainininkas Alex Vasi
liauskas.

Tą pačią dieną toj pačioj sa
lėj, 1 vai. po pietų, įvyksta A- 
merikos Lietuvių Scenos Dar
buotojų Sąjungos (Lithuanian 
Artists Guild of America) susi
rinkimas.

BUVO RODOMA RELIGINĖ 
FILMĄ

Vasario 4 dieną, 5 vai. po pie
tų, parapijos salėje buvo paskai
ta apie Šv. Povilą, kuri buvo 
paįvairinta spalvota garsine fil
mą. Paskaitą skaitė ir filmą ro
dė kun. Vyt. Pikturna. Paskai
tos pasiklausyti ir filmos pama
tyti buvo prisirinkus pilna salė 
žmonių. Kita paskaitėlė su fil
mą numatyta kovo 11 dieną tuoj 
po Mišparų, 4:30 vai. po pietų, 
parapijos salėje. Atsilankusiems 
į paskaitą ir pagelbėjusiems sa
vo aukele padengti filmos rody
mo išlaidas nuoširdžiai dėkoja
me.

NUBRAIŽĖ LIETUVOS 
ŽEMĖLAPĮ

Brooklyno lietuvių šeštadieni
nės mokyklos penktosios klasės 
mokinys R. Kontrimas, Lietuvos 
geogr. mokytojo p. A. Bendo- 
riaus patariamas, nubraižė di
džiulį spalvuotą Lietuvos žemė
lapį, kuris bus naudojamas mo
kykloje ir šiaip per paskaitas a- 
pie Lietuvą. Dėl savo didumo jis 
gerai tiks ir labai didelėj salėj, 
nes iš tolo išskaitomas, žemėla
pio gamintojas yra gabus jau
nuolis, veiklus visuomenininkas 
(ateitininkų kuopos pirminin
kas) ir muzikos mėgėjas. Jis 
pats pasidirbdino ir žemėlapiui 
padidinti prietaisą — pantogra- 
fą.

ORGANIZUOJAMAS KULTĖ- 
RINIS VEIKIMAS

Lietuvių Tremtinių Draugijos] 
New Yorke valdyba šių metų 
sausio 26 d. sušaukė organizuo
to jaunimo atstovų posėdį, ku
riame sudarytas komitetas rū
pintis jaunimo tautiniu auklėji
mu ir kultūrine veikla, šis ko
mitetas, kuris bus praplėstas į jį 
įtraukiant spaudos, visuomenės 
ir čia gimusio jaunimo atstovus, 
vadovaus visai tremtinių jauni
mo tautinei - kultūrinei veiklai: 
organizuos ansamblį, teatrą, 
rengs literatūros vakarus, kon
certus, kultūrines pramogas, 
skatins tėvus leisti savo vaikus 
į šeštadieninę lituanikos mokyk
lą, ruoš jaunimo iškylas, ieškos 
būdų mažus vaikus burti į sa
viškių ratelius ir t.t. Komiteto 
pirmininku bus Tremtinių Drau
gijos Valdybos atstovas.

EGLUTĘ UŽSISAKYTI

patogu Apreiškimo parapijos 
mokykloj šeštadieniais 9-13 vai.

šeštadieninė Lietuvių
Mokykla Brooklyne

Trumpai iš visur
• PreL J. Balkūnas išvyko ke- 

letai savaičių poilsio.
• Gyd. Tadas Savickis, išlai

kęs nustatytus valdinius egza
minus ir įgijęs praktikos teisę, 
atidarė savo gydymo kabinetą 
1390 East 31st ■ St., ir kampas 
Avenue N. Brooklyn 10, N. Y. 
Tel. ESplanade 7-1135. Ligonius 
priima nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
ir 6-8 vai. vakare.

• Andr. Urbanskas, vargon. 
P. Dulkės žmonos dėdė, mirė 
Tamaqua, Pa. Palaidotas šį ket
virtadienį.

• Alf. Volodkevičius ir Alex 
Mathews atidarė mėsos ir kitų 
maisto produktų parduotuvę 
256 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

• Kan. Dr. J. B. Končius nuo 
vasario pradžios pakviestas 
Fordhamo universitete skaityti 
paskaitas iš Rusijos istorijos.

• ,Dr. K. Ambrozaitis, “Atei
ties" rędaktorius, žurnalo ir At- 
kų s-gos reikalais buvo išvykęs 
į Chicagą.

• Veronika Jomantienė, Lie
tuvių, Katalikų Centro narė, žie
mos atstogas leidžia saulėtoje 
Floridoje.

• “Eglutės” šių metų pirma
sis numeris jau pasirodė. Jį su
redagavo naujasis vaikų žurnalo 
redaktorius* Pranas Naujokaitis. 
: • Kazimieras Visminas, mu
ziko Antano ir Teklės Visminų 
sūnus, baigė Grover Cleveland 
High school, gaudamas Theodor 
Roosevelt aukso medalį ir pagy
rimo. certifikatą. Toliaus tęs stu
dijas Aeronoutical Engineer 
Brooklyn Polytechnic Institute.

• Prano Milo ir Jono L. Rim
šos Cooper Bar and Grill atida
rymas įvyks 1951 m. vasario m. 
17 d. 101 Cooper St., Brooklyn 
7, N. Y. Bičiuliai, pažįstami ir

visi lietuviai kviečiami atsilan
kyti. , ‘ : f-

• Aleksandras Katkus ir V. 
Grigaitienė, Lietuvos operos so-, 
listai ir ilgamečiai Lietuvos Kon
servatorijos dėstytojai, Brookly- 
ne įsteigė dainavimo studiją. 
Norintieji šią studiją lankyti ga
li skambinti A. Kutkui: TA-7- 
2706 arba V. Grigaitienei: EV. 
6-2066 kasdien tarp 6 ir 9 vai. 
vakarais.

• Elena Mickeliūnienė perei
tą savaitę minėjo, savo gimta
dienį. yaišių metu, J. Bagdono 
iniciatyva, svečiai suaukojo 37 
dol., už kuriuos nutarta per Pr. 
Narvydą pasiųsti tremtiniams 
Vokietijon maisto siuntinių Ve
lykų švenčių proga. Pati soleni- 
zantė paaukojo 10 dol.

NEW YORKO APYLINKĖJE
— Stiprinant priešlėktuvinę 

apsaugą, iš Fort Tildon trobesių 
(prie Rockway Beach). bus iš
kraustyta civiliai gyventojai, vi
so 281 šeima.

- — Beveik pusę New Yorko 
žemės ploto užima gatvės, par
kai, ligoninės, mokyklos ir kiti 
valdžios bei savivaldybės pasta
tai už kuriuos nemokama mo
kesčiai.

— Praėjusiais metais New 
Yorko miestas išleido $2,000,- 
000 savo klinikose vaistams 
pirkti. Pusė tų išlaidų teko pir
kimui naujų vaistų, kaip penici
linas, streptomicinas, aureomi- 
cinas ir k.

IŠKILMINGAS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES

Minėjimas
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

IŠKILMINGAS 33-SIS METINIS MINĖJIMAS

ĮVYKS

Sekmadienį, 1951 m. vasario-Feb. 18 d.,

WEBSTER HALL, no East nth St, New York 
PRADŽIA 4 V. P. P.

PROGRAMOJE:
Op. solistė Iz. MOTIEKAITIENĖ Solistas St. BARANAUSKAS

I. Kalbos.
a. Lietuviai kalbėtojai:

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

b. Yra užkviesti amerikiečiai kalbėtojai.

II. Dainuos
Solistai: IZABELĖ MOTIEKAITIENĖ ir 

STASYS BARANAUSKAS.
Pianu palydės pianistas A. MROZINSKAS.

III. Šokiai.
Šokiams gros JOE TH AMO orkestras.

Įėjimas: Pirmos vietos $2.00
Antros vietos $1.50
Trečios ir balkonas $1.00

Rengia NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

ame:
ld
KU

Entered 
office at

ATEITININKŲ DĖMESIUI
Vasario ’11“d” sekmadienį, 

New York’o Ateitininkai lankys 
Metropolitan Meno muziejų. Vi
si, kurie domisi menu, kviečiami 
susirinkti 2 vai. prie Metropoli* 
tan Museum of Art, 32nd St. ir 
5th Ave. Važiuoti iš Union Sq. 
IRT Lexington linija iki 86th St.

Aplankius šį muzejų, arti
miausioj ateity numatomas me-

Inžinieriams, Architektams ir 
Technikams

Vasario 16 d. (šeštadienį), 7 
vai. vakare r Ę. Poyilanskienės 
svetainėje, 158 Grand St. Brook
lyn 11, N-.X ivyks Am. Liet 
Inž. ir Architektų Draugijos 
New Yorke fyisuotinis narių su
sirinkimas. Bus svarstomi svar
būs Am. Lifet. Inžinierių suva
žiavimo reikalai. Kviečiami visi 
inžinieriai, ąrchitektai ir techni
kai susirinkame dalyvauti.

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ

Pirmojo lietuviško vaidinimo Palangoje 
50 metų sukakties proga

i 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. Č. Janušo.

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 1,5Q. dol.

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS

x 
X 
X 
X 
X

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS 

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai Įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, . Brooklyn, N. Y.xxxxc*v4io*v/j uLuiij xxuxxxkx.LViAiao xxxv. j UFallU . JtEyOOKiyilj j.,

no klausimais pasikalbėjimas. j j

PIRMASIS AMERIKOS LIE
TUVIŲ INŽINIERIŲ IR AR

CHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS

Įvyks New Yorke 1951 m. va
sario 24-25- d.d

Visus Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir kaimyninėje Ka
nadoje gyvenančius inžinierius, 
architektus ir technikus malo
niai kviečiame į. pirmąjį Ameri
kos lietuvių inžinierių ir.archi
tektų suvažiavimą New Yorke 
1951 m. vasario 24 ir 25 dieno
mis “New >Yorkeri’ viešbutyje, 
8th Avė. ir 34th Street, New 
York City/JN.

Suvažiavimo darbų tvarka:
1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Amerikos ir Lietuvos

Himnai,
3. Garbės ir darbo prezidiumų

sudarymas,
4. Sveikinimai,
5. Suvaž|avimo atstovų

pran ešimai,
•6. Komisijų sudarymas,
7. Kon«

vak
tas-pobūvis 8 vaL 
Alliance Hall, 195 

Graijd $t, -Brookyn 11, 
N.

Vasario J 15 d. (sekmadienį)
ik?;

Komisjjų pranešimai,
Inžinierių centro organų 

rinkimai,’-
Rezoatcijų ir sveikinimų 

priėjimas,
4. SuV;
Amerikoj Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų Draugijos 
vaidyba New Yorke. 

-- ---------- .**$■■■-------------- ---------------------

D-ro oi 
viškai ir i 
lestingoji sjšuo.

Darbo i 
tų iki 9:3 
nos savai

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

, Tel EV. 4-0190

vai.
1.
2.

3.

tvimo uždarymas,

9

li reikalinga lietu
viškai kalbanti gai-

kas nuo 5:30 po pie- 
rakaro, keturios die-

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

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

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesių kam
barių, geram stovy — $12,500.
- Ridgewood — 8 šeimoms po 5 švie
sius kambarius, mūrinis, geros įplau
kos, arti parko — $14,500.

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

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

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

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

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

Tel. GLenmore 5-7286

EVergreen 7-1423

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.
105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes Jr, 
ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-9394
oioioio:oioio:oioioio:oio:o'o’o:oioio:oioio

Lietuvis laikrodininkas

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

dalykus.
Darbas atliekamas greitai, 
sąžiningai ir nebrangiai.

Parduoda
Namų ir biznių pirkimo Ir parda

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

. J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE. & INSURANCE

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

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 IS

861 Union Ave., Brooklyn, N. Yj 
REpublic 9-1506

Niekad nevėlu užsisakyti

, mėnesinį religinio - patriotinio, turinio laikraštį

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

kurį šiandien mielai skaito lietuviai pasaulyje.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELI”
leidžia

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

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

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

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

boat Road, Great Neck, N. Y.

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

i HY 7-4554 - 4555 |

ILARDI CO.
895 Broadway, 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

REFRIGEBATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FKIGIDAIKE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
tad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

Šia Va 
kitai pnj 
kais. .Jal 
vientislil 
be Lietui 
tautos k| 
liktąją š| 
Įėję, ne I 
išblaškyt 
tami ir I 
mis ranll 
akimis, J 
nuolatini 
kada gi,l 
mūsų k;J 
me j sal 
savus <1 
Dar sunl 
broliai iii 
savo gini 
čia savo I 
kraujo iii 
linksmosl 
veriančij 
slegia sul 
spauda, I 
nėra mal 
mi j kryl 
namą tėl 
mažinimą 
lygose nl 
šešiolikta 
kad ji yi] 
nė, kad I 
me savo I 
riname, J 
tuvos kel 
svetimuol 
dar kvėpi 
kuoju ori 
kuoju gyl 
tome be I 
siekimų. I 
me Lieti! 
tik tai, 1-1 
atvirkščia 
tai, kas ai 
sąlygose I 
tai pasit] 
pasiryžiml 
stipriniml 
dabar kai 
moms jėa 
laisvę įgyl 
nugalėti, I 
lūžus pakl 
tims gaivi! 
tyrai lietų 
ir didvyri! 
1 a i k y i 
neišsemia! 
šešiolikto! 
tinio apshl 
jsirikiavinl 
vaikų plia 
jančias ua 
ir gerovę, 
kad iš to d 
tuva. Švę| 
bos papral 
ir ištekliu! 
be jokių J 
nei paveda

Kova si 
va ne tik 
ju priešu, 
visos likin 
džiamas. J 
donąjį pri 
deda imti 
su juo ko\ 
Juodi deq 
mūsų galv 
simis švies 
tojaus vilti 
saulis tai 
kovai riki 
ir joms vis 
ria. Mes tų 
-jąme front] 
kovosim k 
miausia pa 
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riausiaja \ 
vyriausioji] 
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