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Sovietinių darbo stovyklų tikrovė
Pasaulinėj spaudoj vis dažnėja 

aprašymų, vaizduojančių gyve
nimą Sovietų koncentracijos ir 
darbo stovyklose. Po J. Margoli- 
no ir. buv. raudonasis generolas 
ispanų pilietiniam kare Valenti
nas Gonzalez, žinomas EI Cam- 
pasino vardu, pareiškė laikraš
tininko Davido Rousset byloje 
Paryžiuje, kad prakišus- karą, jis 
drauge su kt. 6.000 respubliko
nų kovotojų nuvyko į Maskvą, 
kur buvo sutikti kaip didvyriai. 
Jie ten tikėjosi rasti tikrą darbo 
žmonių tėvynę, bet veikiai buvo 
sukišti į koncentracijos Stovyk
las, kur jų 1948 m. bebuvo likę 
gyvų tik 1.200. Gi šiandien, jo 
tikinimu, ten vergų stovyklose 
yra sugrūsta per 19 mil. žmonių.

To liudijimo pilnutėlė salė 
publikos klausėsi sulaikiusi kva
pą. Savo pareiškimą raud. ge
nerolas baigė žodžiais: “Aš nesi- 
graudinu liejęs savo kraują prieš 
Franko fašizmą (jis buvo 11 
kartų sužeistas), bet dabar kei
kiu pats save, jog savo tėvų že
mei norėjau prievarta primesti 
komunizmą.”

Štai prancūzų “Combat” 
(1950. 12. 6) ir vėl išspausdino 
estų pastoriaus Juhkentalio į- 
spūdžius, pavadintus “Mano pa
tyrimai iš Sovietų priverčiamųjų 
darbų stovyklų.” Juose plačiai 
aprašoma, kaip minimas pasto
rius 1941 m. vasarą buvo iš Ta
lino drauge su besitraukiančiu 
frontu išgabentas pro Leningra
dą į Kotlos priverčiamųjų dar
bų stovyklą. Daugelis Talino 
pastorių buvo išvežti birželio 13 
d., kiti — pasislėpė ir prisidėjo 
prie rezistencijos.. Išvežimo-są
lygos buvo žvėriškos. Negeres
nės jos buvo ir Kotloj. ten visi 
jie buvo laikomi labai griežtoj 
MVD priežiūroj. Maisto gauda
vo po 800 gr. į dieną duonos, 2 
lėkštes sriubos ir truputį košės. 
Tai buvo tikras kalėjimas. Ka
linius sudaro ne tik tie 15 mili-

TIKEJIMO PERSEKIOJIMAS 
PABALTIJY.

Latvių tremtinių laikraštis 
“Latvija”, rašydamas apie tikė
jimo persekiojimus Pabaltijo 
kraštuose, nurodo, kad ten ko
munistinės valdžios yra uždraus
ta organizuoti bažnytinių pasta
tų atnaujinimo darbus. Uždrau
dimas motyvuojamas tuo, kad 
visos darbo jėgos turinčios būti 
nukreiptos į valstybei naudingą 
gamybą ir negalį būti išnaudoja
mos darbams, kurie tarnauja tik 
“religinių prietarų išlaikymo 
prailginimui.” Tas pats laikraš
tis praneša, kad kiekvieną kar
tą, kai bažnyčioje norima giedo
ti kokią nors giesmę, nors ji bū
tų ir labai sena, reikia prašyti 
valdžios leidimo, patiekiant cen
zūrai giesmės tekstą. Tokiu bū
dų, kaip aiškinama, norima “ap
sisaugoti nuo buržuazinės ir an
tidemokratinės propagandos.”

Laikraštis taip pat patiekia 
žinių,. kad norėdami eiti į baž
nyčią, Pabaltijo kraštų katali
kai turi išsiimti iš atitinkamų 
komunistų įstaigų leidimą, ku
rį reikia parodyti prie bažnyčios 
durų slaptosios policijos pastaty
tam policininkui. Kiekvienas, 
kuris išdrįsta prašyti leidimo 
lankyti bažnyčią, yra įtraukia
mas į Sibiran išvežamųjų sąra
šus. Laikraštis toliau rašo, kad 
pagal komunistų potvarkius pa
maldos bažnyčiose tegali būti tik 
anksti rytą; popiečio valandos y- 
ra rezervuotos įvairiems politi- 

, niams mitingams ir susirinki
mas. Jei kas bandytų tuo laiku 
dirbti ką nors kita, būtų apkal
tintas sabotažu. Padėtį dar pa
sunkina jau nuo seniau veikiąs 
nuostatas, kad nuo vienos baž
nyčios iki kited turi būti bent 7 
km. atstumas, nedarant išimties 
nė miestams.
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LAISVES MOBILIZACIJOS
VAJUS TEBEVYKDOMAS

jonų esančių kalėjimuose, bet ir 
kiekvienas Sovietų pilietis yra 
yra tikras kalinys. Ar įmanoma 
kalbėti apie laisvę krašte, kur 
negalima nieko kito skaityti ir 
klausyti, išskyrus oficialią bol
ševikų partijos propagandą? 
Krašte, kur žmona negali pasiti
kėti vyru ir vyras žmona?” 
klausia laikraštis. Iš jų būrio 
kiekvieną dieną mirdavo po 4 
ar 6 žmones plaučių uždegimu 
ir kruvinąja. Jiems reikėjo dirbti 
po 12 vai. per dieną ir 50 laips
nių šalty kirsti medžius. Tačiau 
ir to buvo per maža: visi jie, be 
to, turėjo ‘atsiversti”, pasidaryti 
atgailojančiais komunistais ir 
dergti savo senąsias tėvynes.

1942 m. vasario mėnesį buvo 
pareikalauta savanorių į frontą. 
Tai buvo vienintelė proga išsi
vaduoti — ir 20 žmonių iš jų 200 
būrio pasisiūlė, čebarkui vieto
vėje, kur juos nugabeno, jau 
buvo apie 30.000 estų aprengtų 
sovietinėmis uniformomis; ta
čiau ir tais dar nepasitikima, nes 
mankštino tik mediniais šautu
vais, o ir iš tų pačių dalį vėl at
mesdavo. “Tarp atmestųjų pa
kliuvau ir aš, pasakojosi pasto
rius. Mus nugabeno į Uržunkos 
stovyklą, kur gyvenimo sąlygos 
buvo dar žiauresnės.” Tada 5 iš 
jų pasiryžo bėgti. Jų visas išsi
gelbėjimas buvo nedidelis Sovie
tų atlasas, kuris jiems po ilgiau
sios odisėjos, vaidinant iš fronto 
dėl silpnos sveikatos grįžtančius 
karius ir valdininkus, galiausiai 
galėjo pasiekti Afganistaną, kur 
jie vėl buvo 2 metus išlaikyti ka
lėjime, kiekvieną dieną turėdami 
drebėti, kad nebūtų grąžinti at
gal Sovietų pareigūnams, kur jų 
likimas būtų buvęs išspręstas. 
Galiausiai jų pasigailėjo britai, 
ir 1944 m. gegužės 22 d. jie bu
vo įsileisti į Indiją. Dabar jis, 
susiradęs savo šeimą, dirba kaip 
tarnas D. Britanijoj.

Pastorius po tų visų siaubingų 
išgyvenimų daro tokią išvadą: 
tikra tiesa, jog didžioji gyvento
jų dalis Sov. Sąjungoj yra per
vargusi ir nusivylusi rėžimu. 
Šiuo metu daug trimituojama a- 
pie religijos laisvę Sov. Sąjungoj, 
tačiau pastorius, gavęs apkeliau
ti apie 10.000 km. tvirtina, nėra 
matęs nė vienos vienintelės baž
nyčios, kuri nebūtų buvusi pa
versta muziejum ar kokiu nors 
centru. Senoji karta, tiesa, lai
kosi senojo tikėjimo ir įprasti
nių tradicijų, tačiau didžiąją da
lį jaunosios kartos jau yra pra
rijusi valstybė.

Laisvės Mobilizacijos Vajus, 
savo kulminacinį tašką pasiekęs 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimo 
metu, bus vykdomas dar ir kovo 
mėnesį, duodant progą koloni
joms, iki šiol dar nesuspėjusioms 
išpildyti joms numatytas vajaus 
kvotas.

Paskirų asmenų aukos nuolat 
plaukia į ALT Centrą. Gauna
ma laiškų, kuriuose pasižadama 
kasmet mokėti pastovią sumą 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Iš stambesnių aukotojų, savo 
aukas betarpiškai pasiuntusių 
ALT Centrui, pažymėtini: F. 
Šlapelis, Rochester, N. Y. $100.- 
00, P. Petrauskis, Chicago, Ill. 
50.00, Dr. E. Gurskis, Detroit, 
Mich. 50.00, M. Rėklaitis, Chica
go, Ill. 40.00, John Passick, Ho
quiam, Wash. 25.00, J. Chiliaus- 
kas, Chicago, Ill. 25.00, Paulius 
Augius, Chicago, II. 25.00, P. 
Mankus, Blackstone, Mass. 20.- 
00.

Amerikos Lietuvių Taryba 
laukia, kad visi lietuviai pasisku
bins kovo mėnesį atlikti tėvynės 
meilės ir gyvenamojo momento 
diktuojamą tautinę pareigą.

Aukas siųsti: Lithuanian A- 
merican Council, 1739 So. Hals- 
ted Street, Chicago 8, Ill., arba 
įteikti vietos ALT Skyriams.

Amerikos Lietuvių Taryba

Lietuvos Nepriklausomybes minėjimas 
Romoje

Lietuvių Komiteto Italijoj pa
stangomis Šv. Kazimiero Lietu- 

GOTTWALDAS SKELBIA 
API E SUSEKTĄ 

SĄMOKSLĄ
Clementi likimas neaiškus

Komunistinės Čekoslovakijos 
prezidentas Gottwald viešai pa
reiškė, jog Čekoslovakijoj esąs 
susektas jau prieš penkerius me
tus sudarytas sąmokslas Čeko
slovakiją įtraukti į Vakarų blo
ką. To sąmokslo prieky stovėjęs 
Clementi ir eilė kitų “liaudies 
demokratijos” priešų. Tarpų tų 
kitų Gottwaldas paminėjo bu
vusią Čekoslovakijos komunistų 
partijos gen. sekretoriaus pava
duotoją Mariją Svermovą ir 
anksčiau buvusį žymų partijos 
pareigūną. Sling.

Apie Clementi likimą vis dar 
nėra aiškių žinių. Buvo kalbama, 
kad jis pabėgęs į Jugoslaviją, 
bet iš Gottwaldo pareiškimo su
sidaromas įspūdis, kad jis suim
tas.

— Senato Bankų komisija pri
ėmė įstatymo projektą, kuriuo 
turėjusi kovo 31 d. pasibaigti 
būtų nuomų kontrolė prailgina
ma dar trims mėnesiams. Pro
jektas perduotas svarstyti Sena
to plenumui.

16 d. įvyko iškilminga Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minė
jimas. Kaip praėjusiais metais, 
taip ir šiemet šią reikšmingą lie
tuviams dieną Romos lietuvių 
tarpe dalyvavo Jo Em. kardino
las Pizzardo. Aukštasis svečias 
atlaikė už Lietuvą šv. Mišias, ku
rių metu susirinkusiems pasakė 
paguodžiantį ir padrąsinantį pa
mokslą. Pamokslo pradžioje Jo 
Em. pareiškė savo džiaugsmą, 
kad gali dalyvauti šios didvyriš
kai kovojančios ir kenčiančios 
tautos šventėje, drauge pasisakė, 
kad tas liūdesys ir skausmas lie
tuvių, negalinčių grįžti į savo tė
vynę, yra ir jam savas. Toliau 
Jo Eminencija iškėlė tą paguo
džiantį faktą, kad šiandien pa
saulis jau aiškiai pradeda įžiūrė
ti pavojų, kurio anksčiau nema
tė. Jei anksčiau pasaulis neišdrį
so ginti užpultos Lietuvos, tai 
šiandie Vakarą demokratijos tai 
turės padaryti, gindamos jau 
pačios save. Ir gal jau netoli to
ji diena, kada tremtiniai galės 
grįžti į savo namus.

“Tautos nemiršta”, sako Be
nediktas XV, juo labiau nemirs 
lietuvių tauta — tęsė toliau Kar
dinolas — kuri taip didžiuojasi 
savo katalikiškuoju tikėjimu, 
kuri savo Nepriklausomybės 
šventę pradeda Šv. Mišių auka, 
kuri taip nuoširdžiai šaukiasi 
Marijos pagalbos.

Pabaigoje Jo Eminencija kar
dinolas Pizzardo kvietė visus 
melstis, kad būtų sutrumpintos 
bandymų dienos ir kad Lietuva 
greičiau sulauktų laisvės.

Po religinės Nepriklausomy
bės švent.ės dalies visi lietuviai ir 
svečiai susirinko į kolegijos sa
lę, papuoštą tautinėm ir Vatika
no vėliavomis, kur įvyko trum
pas paminėjimo aktas, čia pir
masis prabilo visiems minėjimo 
dalyviams suprantama italų kal
ba p. Macevičius Lietuvių Komi
teto vardu. Savo kalboje iškėlė 
lietuvių tautos kančias, lietuvių 
tautinį ir religinį atsparumą, 
priminė šios katalikiškos tautos 
ištikimybę Šv. Sostui, ir Popie
žiui, prašydamas Jo Ėm. Kar
dinolą pareikšti šv. Tėvui lietu
vių dėkingumą ir ištikimybę. To-

Iš Korėjos fronto
Paskutinėmis dienomis kovos 

Korėjos fronte sulėtėjo, nors 
Jungt. Tautų pajėgos ir šią sa
vaitę, puldamos visų rūšių gink
lais, padarė priešui stambių nuo
stolių ir pažengė pirmyn. Ame
rikiečių žvalgybiniai daliniai, 
peržengę Han. upę, yra vos dvi 
mylios nuo Seulo. Jungt. Tautų 
žemyno dalinių žygį žymiai su
lėtino prasidėjęs blogas oras' ir 
didelis purvas.

Priešas paskutinėmis dienomis 
vengė didesnių kovų, žvalgybos 
duomenimis, jis šiuo metu vyk
do savo dalinių telkimą bei per
grupavimą, iš ko daroma išvada, 
jog jis ruošiasi fnaujai ofensyvai. 
Be to, manoma, jog priešo laiky
senai turi įtakos, kad daug jo 
karių yra smarkiai nukentėję 
nuo šalčių, siaučia jų tarpe šil
tinės epidemija ir patirti labai 
dideli nuostoliai. Esamomis ži
niomis komunistai ligi šiol Ko
rėjos kare neteko 624.000 vyrų, 
iš jų 206.000 kinai ir 418.000 
šiaurės korėjiečiai. Amerikiečių 
nuostoliai ligi vasario 16 d. pa
siekė 49.132 vyrus. Pagal gen. O. 
N. Bradley Atstovų Rūmų ko
mitetui pranešimą, šiuo metu 
Korėjoj kovoja daugiau kaip 
250.000 JAV karių, neįskaitant 
laivyno ir aviacijos dalinių. Kaip
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liau kalbėjo mirt. Stasys Lozorai
tis, dėkodamas'Jo Em. Kardino- 
lui už palankumą ir rūpinimąsi 
Lietuvos reikalais. Paminėjęs, 
kad lietuviai šiandien renkasi į 
savo tautos šventę tikėdamiesi, 
jog nematoma Apvaizdos ranka 
jau pradeda versti naują pasau
lio istorijos lapą, min. Lozorai
tis žadino viltis naujų, šviesesnių 
laikų.

Pabaigoje J. Em. Kardinolas 
Pizzardo pasakė padėkos žodį ir 
pareiškė savo nuoširdžius linkė
jimus. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Be jau suminėtų asmenų mi
nėjime dalyvavo J. E. vyskupas 
Būčys, buvęs Latvijos ministeris 
prie Kvirinalo p. Spekke, mons. 
Ciamanis, prof. Turchi, nemaža 
spaudos atstovų ir visi Romos 
lietuviai.

AŠTRI KRIZE VOKIETIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOJ
Vakarų Vokietijos komunistų 

partijoj prasidėjo aštri krizė, ko
kios dar nebuvo nuo pat karo 
pabaigos, šiomis dienomis iš vie
nuolikos įvairių Vokietijos pro
vincijų komunistų partijos pir- 
miniiikų trys pašalinti iš savo 
pareigų ir laukiama, kad tokių 
pašalinimų bus ir daugiau. Vo
kietijos komunistų partija susi
dūrė su tais pačiais sunkumais, 
kaip ir kituose kraštuose, kur 
vis plačiau pradeda reikštis ko: 
munistų eilėse nusistatymas 
prieš Maskvos diktatūrą. Šis da
lykas jau pradėjo reikštis tokiu 
mastu, kad Kremlius rodo dide
lio susirūpinimo. Ligi šiol Mas
kvoj “gydęsi” vakarų Europos 
komunistų vadai gavo įsakymą 
tuojau grįžti namo ir imtis prieš 
plintantį titoizmą visų įmanomų 
priemonių. Italų komunistų va
das P. Togliatti jau grįžo namo. 
Pakeliui į namus esąs jau ir 
prancūzų komunistų vadas M. 
Thorez. Panašius įsakymus gavę 
ir Maskvoj buvę Norvegijos, Ry
tų Vokietijos bei kitų kraštų ko
munistų vadeli.

— • Iš Paryžiaus pranešama, 
kad JAV gaus Prancūzijoj dvi 
dideles aviacijos bazes. Jos bus 
gen. Eisenhowerio žinioj ir įeis 
į bazių sistemą, kuri nuo Atlanto 
tęsiasi ligi . Persų įlankos.

neseniai buvo pranešta, Korėjos 
vandenyse šiuo metu JAV laivy
nas turi 90.000 vyrų. Apie avia
cijos pajėgas nėra viešai 
skelbta, bet jų ten taip pat 
telkta gana daug.

Gen. Mac Arthuras savo
pranešime Jungt.

pa- 
su-

pa-
kutiniajam
Tautoms nurodo, kad pastaruo
ju metu priešas stiprina savo a- 
viacijos veiklą iš Mandžiurijos 
bazių, nors didelių nuostolių 
Jungt. Tautų pajėgoms ligi šiol 
nepadarė. Kol kas bombarduoti 
priešo aerodromus Mandžiuijjoj 
vyriausias Jungt. Tautų pajėgų 
vadas nesiūlo.

Pranešime taip pat nurodoma, 
kad pabėgėlių klausimas vyriau
siajai karo vadovybei sudaro di
delio rūpesčio, nes jų yra dide
lės masės.

JAV REIKALE GINS IR 
JAPONIJĄ

. JAV sustiprinti saugumui 
siunčia į Japoniją dvi Tautinės 
Gvardijos divizijas. Tai laikoma 
aiškiu JAV pareiškimu, kad jos 
pdsiryžusios ginti nuo galimo 
komunistų puolimo ir Japoniją. 
Kalbamų divizijų pasiuntimas y- 
ra pildymas pažado, kurį padarė 
taikos sutarties su Japonija pasi
tarimuose J. Dulles, pareikšda
mas, jog į Japonijos užpuolimą 
bus žiūrima kaip į puolimą pa
čių JAV.

VISUR TIE PATYS METODAI
Vasario 18 d. Romos dienraš

tis “R Qyotidiano” rašo: '‘Pati
kimomis žiniomis, Kinijoj/krikš
čionybę sunaikinti siekiama tais 
pačias metodais, kaip Lietuvoj, 
Lenkijoj, Čekoslovakijoj ir ki
tose Europos tautose. Pagal ko
munistų planą krikščionybės 
naikinimo darbas turįs būti at
liekamas trimis fazėmis: 1) ku- 
riiąnt tautinę kinų Bažnyčią, 2) 
Bažnyčios panaudojimas kaip 
antiimperialistinės priemonės, 3) 
ištrėmimas ar sunaikinimas di
delės daugumbs misionierių. Nuo 
1945 iki 1950 m. daugiau negu 
100 kunigų ir vienuolių Kinijoj 
yra mirę už tikėjimą.

“KANTATA” APIE KORĖJOS 
KARĄ

Čekoslovakijos kompozitorių 
sąjungos generalinis sekretorius 
M. Barvik parašė kantatą “ša
lin rankas nuo Korėjos”. Tai ba
ritonui solo su choru ir didžiuliu 
orkestru. Tekstas rašytojo Ci- 
tovsky. Pirmojo tos ‘kantatos” 
išpildymo proga programoj bu
vo rašoma, jog čia girdima, kap 
važiuoja tankai bei gaudžia pa
trankos ir sprogsta šrapneliai. 
Visai aiškiai galima esą išskirti 
pirmyn besiveržiančių “išva
duotojų” žingsnius ir amerikie
čių bėgimą.

— Anglų vyriausybė nutarė 
per ateinančius fiskalinius metus 
sudaryti 143 milijonų svarų 
(400.000.000 dolerių) sumai 
maisto produktų ir žaliavų at
sargas.

— Vakarų sąjungininkų atsto
vai pareiškė, jog artimiausiu lai
ku bus įkurta Vakarų Vokieti
jos užsienių reikalų ministerija, 
jei tik neatsiras nenumatytų 
kliūčių.

— Buvęs JAV aviacijos virši
ninkas gen. Spaatz senato komi
sijai pareiškė, jog JAV oro pa
jėgos turi būti padidintos ligi 
250 grupių, kad, karui kilus, ga
lėtų Sovietus iš oro nugalėti. Pa
gal Spaatz reikalavimą, JAV oro 
pajėgos turėtų būti dvigubai pa
didintos, negu dabar numatyta 
(95-100 grupių).

— Iš Ottavos pranešama, kad 
Kanada siunčia į Korėją dar 4.- 
000 vyrų dalinį.

i

Kaina 10c.

NORVEGAI TAIP PAT 
RUOŠIASI

Pasiruošdami visomis galimy
bėms, norvegai Oslo gyvento
jams riuo atominių bombų ap
saugoti jau iškalė uolose slėptu
ves, kuriose gali sutilpti 60.000 
žmonių. Kitos keturios slėptu
vės 13.000 asmenų jau pradė
tos statyti. Panašiai norima ap
saugot ir kitos “pažeidžiamos” 
krašto vietovės. Kol gyventojų 
apsaugai nenaudojamos, tos 
slėptuvės bus naudojamos gara
žams, biurams ir kit. panašiems 
reikalams.

ČEKAI MASIŠKAI BĖGA 
Į AUSTRIJĄ

Austrų policija pareiškia, jog 
pastarosiomis savaitėmis labai 
pagausėję pabėgėlių iš Čekoslo
vakijos. Darbininkai, tarnautojai 
ii- studentai ištisais būriais sten
giasi patekti į Austriją. Pabėgė
liams didelių sunkumų sudaro, 
kad, vakarinę Austrijos dalį no
rėdami pasiekti, jie turi pereiti 
Sovietų okupuotą rytinę Aust
rijos zoną.

TIKISI PASTATYTI ATOMI
NES ENERGIJOS VAROMUS 

LĖKTUVUS
Iš Vašingtono pranešama, jog 

atominės energijos varomų lėk
tuvų srity yra padaryta žymi pa
žanga. Esą vilties, jog ateity su 
vienu svaru varomosios medžia
gos lėktuvas galės 80 kartų ap- 
skristi pasaulį.

Specialistų pareiškimu, atomi
nės energijos varomas lėktuvas 
ne tik galės ilgai skristi, bet ir 
išvystyti labai didelį greitį.

I 4 VAL. 40 MINUČIŲ PER 
ATLANTĄ

Anglų dviejų motorų spraus- 
minis lėktuvas perskrido At
lantą iš šiaurinės Airijos į JAV 
nauju rekordiniu laiku — per 
4 vai. 40 minučių. Ligšiolinį re
kordą jis pralenkė visa puse va
landos. Be to tai pirmas spraus- 
minis lėktuvas, perskridęs At
lantą, nepapildydamas savo kuro 
atsargų. Manoma, kad šis lėktu
vo tipas gali būti panaudotas 
JAV karo pajėgų kaip bombone
šis.

NAUJAS MŪSŲ LAIKŲ 
PALAIMINTASIS

Šv. Petro bazilikoj vasario 16 
d. buvo iškilmingai paskelbtas 
palaimintuoju Tėvas Alberikas 
Crescitelli. Naujas Palaimintasis 
yra mūsų laikų žmogus, gimęs 
1863 m. Jausdamas misijonie- 
riaus pašaukimą, jaunas įstojo į 
Pontifikalinį Užsienio Misijų In
stitutą, kuriame pasirengė misi
jų darbui. Po sunkios ir vargi
nančios kelionės 1888 m. T. 
Crescitelli pasiekė jam paskirtas 
misijų sritis Kinijoj. Gyventojų 
tamsumas ir visiškai nesidomėji- 
mas religiniais klausimais reika
lavo herojiško pasiaukojimo. 
Be to, misijonieriaus labai neap
kentė įvairių pagonių sektų pa
sekėjai, jie užpuolė T. Crescitelli 
1900 m. liepos 21 d. ir po ilgų 
žiauriausių kankinimą jį nužudė. 
Norėdami nuslėpti nusikaltime 
pėdsakus, budeliai misijonieriaus 
kūną supjaustė gabalais ir sume
tė į upę...Bet kai laikai aprimo, T. 
Crescitelli misijų srityse pradėjo 
nepaprastai gausėti atsivertimai. 
Atsivertė net kai kurie iš jį nu
kankinusių budelių.

PAKEISTAS KINŲ VADAS 
KORĖJOS FRONTE

Patikimi šaltiniai praneša, kad 
Korėjoje kovojančių kinų vadas 
gen. Lin Piao gavo kitas parei
gas Kinijos pietuose. Jo vietą 
Korėjoj užėmęs gen. Peng Teh- 
huai, iki šiol ėjęs visų Korėjos 
ginkluotų pajėgų vyriausio va
do pavaduotojo pareigas.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

• National Production Autho
rity paskelbė, jog nuo kovo 1 d. 
suvaržomas arba visai draudžia
mas gumos vartojimas 30.000 
rūšių gaminių.

• Europos Tarybos patariamo
jo organo pirm. P. H. Spaak 
iškėlė reikalavimą, kad būti] pa
darytas sprendimas dėl JAV da
linių siuntimo į Europą, nes ne
aiški padėtis blogai veikia Euro
pos nuotaikas.

• Indijos vyriausybė, bijoda
ma, kad neįsiveržtų į kraštą iš 
užsienio komunistų agentai, įsa
kė užsiregistruoti visiems tibe- 
tiečiams, kurie atbėgo po komu
nistų invazijos i Tibetą.

• Čekoslovakijoj vėl pradėta 
duoną parduoti tik su kortelė
mis. Be kortelių galima taip pat 
pirkti, bet žymiai brangesne kai
na, kas naudinga didelius atlygi
nimus gaunantiems komunistų 
pareigūnams, bet labai apsunki
na darbininkiją.

• Vakarų Vokietijos atstovai 
pasitarimuose dėl Vokietijos 
ginklavimo pareiškė pageidavi
mą, kad Vakarų Vokietijos gin
klavimo reikalų sprendimas bū
tų paskubintas.

• Dėl Sovietų tvirtinimo, kad 
jie mažiau turi kariuomenės 
kaip Vakarai, Prancūzijos vy
riausybė pareiškė, jog tai neati
tinka tiesos. Prancūzų žiniomis 
Sovietai turi sumobilizavęs 4-5 
klases po 1.200.000 vyrų, taigi 
apie 5.000.000 karių.

• Prez. Trumanas ir gynybos 
sekretorius gen. Marshallis, ati
darydami JAV Raud. Kryžiaus 
vajų, kreipėsi į gyventojus, ra
gindami šią pavojingą tautai va
landą visom išgalėm paremti R. 
Kryžiaus darbą.

• Japonijos ministerio pirmi
ninko biuras pranešė, kad pas
kutinio skaičiavimo duomenimis, 
Japonijoj yra 83.199.637 gyven
iniai.

SIEKIA KRIKŠČIONIŲ BAŽ
NYČIOS VIENYBES S*

Aleksandrijos graikų - orto
doksų (skizmatikų) patriarchas 
paskelbė savo pasiryžimą su
šaukti ant Sinajaus kalno susi
rinkimą visų skizmatinių bažny
čių vyskupų, nes, jo nuomone, tie 
motyvai, dėl kurių šios bažnyios 
amžių bėgyje suskilo, jau yra 
praėję, šiuo Aleksandrijos pat
riarcho žygiu būtų padarytas ne
mažas žingsnis į bažnyčių vieny
bę, į kurią paskutiniais laikais 
daug kur linkstama.

REIKALINGI CIVILINEI 
GYNYBAI SAVANORIAI

Civilinės Gynybos direktorius 
Arthur W. Wallander prašo as
menis, mokančius svetimas kal
bas savanoriškai stoti Civilinės 
Gynybos tarnybon. Jis pažymi, 
kad tarp svetima kalba kalban
čių žmonių reikalingi tam tikri 
instruktoriai - patarėjai, kalbą, 
be anglų kalbos, dar viena ar 
keliom svetimom kalbom. Jų 
pareiga teikti instrukcijas, kaip 
laikytis orinio puolimo metu; or
ganizuoti apylinkėj savanorius, 
stoti į atsarginę policiją, ugnia- 
gesybos ar šalpos darbą.

Moterys yra tiek pat reikalin
gos, kaip ir vyrai. Moterys, ku
rios laisvos, kai dauguma vyrų 
dirba, ypatingai gali pasitar
nauti orinio puolimo metu kaip 
slaugės ar šalpos darbininkės. 
Jos gali sušvelnint gyventojų pa
niką, paramindamos ir pamoky- 
damos kaimynus jų kalbama 
kalba.

Dėl to registruokitės kiekvie
noj ugniagesių ar policijos būsti
nėj, ligoninėj, šalpos biure ar a- 
pylinkės verbavimo centre.

Norintieji gali užsiregistruoti 
ir “Amerikoj”. Jų pavardės ir 
adresai bus įteikti atitinkamoms 
įstaigoms.

— Prez. Trumanas davė nu
rodymų J. F. Dulles, kad būtų 
daromi žygiai kaip galima grei
čiau sudaryti su Japonija taikos 
sutartį.

—■ Iš Indijos pranešama, kad 
Kinijos komunistai atgabeno į 
Tibeto rytinį frontą naujus mo
demiškai ginkluotus dalinius.
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lAJ REZISTENCIJA SOVIETŲ ARMIJOJ
Jau pačioj pradžioj, , kai tik | kietijoj esančiuose daliniuose 

Sovietai įsiveržė į Europą, stebė- pradeda reikštis rezistencinis są- 
tojai nurodė, kad Stalinas yra jūdis. Dabar apie tai pasirodo 
padarę stambią klaidą: parodė ir daugiau dėmesio vertų ,žinių. 
Europai Sovietus, o Sovietų I Sovietų karys, ilgiau pabuvęs 
žmonėms Europą. Dabar ši min- Į Vakaruose ir susipažinęs ne tik 
tis pradeda gana ryškiai pasitei- su kaimo bei miesto gyvenimu, 
sinti. Prieš kiek laikę “Ameri- bet ir su Vakarų idėjomis, pa- 
kos” korespondentas iš Švedijos matė, jog Vakarų pasaulis toli 
buvo trumpai pranešęs, kad Vo- [ gražu ne toks, kokį jį vaizduoja 

i bolševikinė propoganda. Nors 
Sovietai tuojau pat šiuose dali
niuose labai sustiprino “politinį 
švietimą”, bet neteko ilgai lauk
ti, kad jų karių tarpe pradėjo 
reikštis nenoras grįžti atgal į 
tarybinį “rojų.”

Ligi šiol daug tūkstančių jau 
yra dezertyravę ir, pabėgę į Va- 

j karus, bando čia kaip nors pra- 
| dėti naują gyvenimą. Kiti—pra
dedant eiliniais kareiviais ir bai
giant generolais — pradėjo bur
tis į slaptą rezistencinę organi
zaciją, siekdami ne tik patys iš-
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Šiomis dienomis spaudoje gau- kų. kas Vakaruose laikoma kaip būdu vyriausybė paėmė 81,25% , 
su žinių, kad komunistinė Kini- tik pačia tikriausia kontrrevoliu- o žemdirbiams liko 18,75%. Iš 
jos vyriausybė imasi drastiško cine apraiška, 
savo partijos valymo ir kruvinų 
priemonių prieš dabartinio reži
mo priešus.

Informuotų sluogsnių žinio
mis, šių priemonių imtis Kinijos 
komunistus paskatino vis dides
niu mastu besireiškianti komu
nistų valdymu nusivylusių kinų 
kontrrevoliucija. Kinijos gyven
tojai imasi prieš komunistinius 
valdovus ginklo ir kai kuriuose 
krašto regijonuose jau turi net 
valdžią savo rankose.

Kai Pekingo vyriausybė skel
bia, kad Kinijoj yra 400.000 
“banditų”, Čiang-Kai-Šeko į- 
staigos tvirtina jų esant 1.600.- 
000. Atsargiomis Vakarų žinio
mis jų skaičius siekia 5-600.000. 

Didžiausia jų koncentracija 
šiuo metu yra pietinėj Kinijoj. 
Kweichow, Hunnan, Hupeh 
Chekiang, Honan ir Auwhei pro 
vineijose yra Europos valstybil 
dydžio plotų, kuriuos ir šiandiei 
tebevaldo antikomunistinė ka 
riuomenė. Tai daugiausia liku
čiai Čiang-Kai-Šeko armijos, o rinkėjams, o 50% į vadinamus 
kai kur dar net iš nepriklausomų j atsargų sandelius. Taip pat ir 
“karo lordų” laikų, kurie tiek 
pat priešingi komunistams, kiek 
priešingi buvo ir čiang-Kai-Še- 
kui. Bet svarbiausia antikomu- 
nistų tvirtovė yra Kwangsi pro
vincijos apylinkėse, kur, komu
nistų pranešimu, tik lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais buvę likvi
duota 43.699 “banditai.”

Iš prieškomunistinių susibūri
mų, kurie organizuoja ir veda 
šią kovą, pirmoj eilėj minėtinas 1 metų gale. 
“Triad” sambūris, turįs jau 300 bazg- prieš karą buvusi 
metų istoriją ir daug prisidėjęs1 grade, dabar perkelta į 
prie įvairių Kinijoj vykusių re-' 
voliucijų. Jo svarbiausias tikslas 
kovoti su svetimųjų viešpatavi- 

jau atsiranda net karinės Sovie- Į-mu Kinijoj. Tad jie ir puola da
tų valdžios būstinėje Karlshorste bartinius Kinijos valdovus, kurie 
ir jokiom pastangom kaltininkų I padeda Kinijoj įsigalėti rusams, 
nepavyksta susekti. Praėjusią jje praėjusiais metais suor- 
vasarą šių atsišaukimų buvo sė-i 
te prisėta Sovietų karo mokyk
la Potsdame. Jau šiais metais 
tūkstančiai šių atsišaukimų pa
sirodė Sovietų įgulų kareivinėse. 
Leipcige ir kituose Vokietijos 
rytinės zonos miestuose ne tik 
platinami minėtieji atsišaukimai, 
bet ir kryžkelės aplipdomos 
priešsovietiniais plakatais. Vy
riausybės įsakymas kareiviams, 
kad tuojau praneštų, kas tuos 
lapelius kareivinėse platina, taip 
pat neduoda jokių vaisių.

Visa tai rodo, kad šiandien So
vietų kareivis Europoje jau nebe 
1945 m. raudonarmietis. Jis jau Į 
turi savo nuomonę ir bando eiti ginkluoti partizanai sudaro ne
savo keliu, visai nekreipdamas mažą pajėgą. Bet jų reikšmė vis 
dėmesio, ką jam politrukas pa- auga, kai jie vis daugiau para- 
sakoja. j mos susilaukia iš Kinijos ūkinin-

i . . _ ....to ir žemes nuomininkai pama-
Šiai raidai būdingas reiškinys tė, kad naujieji valdovai juos dar 

yra visa eilė ūkininkų stikilimų labiau išnaudoja, kaip buvusieji 
Chekiang provincijoj. j žemės savininkai. Tai ir iššaukė

Pradžioj raudonieji čia buvo jau minėtus maištus, kurių me- 
labai palankiai sutikti, ir var- Į tu prieš žemdirbinius turėjo bū- 
gingų žemės nuomininkų suda- ti panaudota 25-oji armija, 
rytos kaimų tarybos buvo pra
dėjusios dalinti žemes, 
buvo labai nuvilti, kai komunis
tai šią žemės reformą daryti at
sisakė ir liepė jiems ir toliau pa
dėti žemės savininkams suvalyti 
derlių. Planuodami žemės kolek
tyvizaciją, komunistai nenori 
varguomenei išdalinti žemę, ku
rią vėliau atimant, galima laukti 
didelio pasipriešinimo.

Be to, komunistai žiauriai 
juos* dai- apiplėšė. Iš kiekvienų 
100 svarų ryžių derliaus turėjo 
žemės savininkui tekti 25 sva
rai, o likusieji 75 padalinti tarp 
vyriausybės ir nuomininkų. Bet 
praėjusią vasarą buvo išleistas 
naujas potvarkis — žemės savi
ninkas 30% savo dalies turi ati
duoti komunistiniams mokesčių

Antroji nepasitenkinimo ir 
Bet jie j kylančios kontrrevoliucijos prie

žastis yra jaunų vyrų ir moterų 
mobilizacija į kariuomenę bei 
darbo batalijonus.

Žmonės laukė, kada pagaliau 
bus baigtas nuo 1937 m. be per
traukos vykęs krašte karas. Bet 
dabartinis Mao-Tse-Tungo įsiki
šimas į Korėjos ir Indokinijos 
kovas visas tas viltis išsklaidė, 
ir žmonėms vėl stovi prieš akis 
metų metai karo. Vėl jie turi 
naujiems kariautojams tiekti sa
vo kraują ir pinigą. Dėl to daug 
jaunų vyrų, vengdami karines 
tarnybos, bėga į kalnus ir dedasi 
prie partizanų.

Tuo būdu komunistiniam re
žimui pavojus vis auga, o kontr
revoliucinės jėgos didėja.

Tai aiškiai mato ir komunis
tų vadai, kurie, matydami, kad 
vis tiek visuomenės simpatijų 
savo pusėn nepatrauks ir kad 
praranda net tas, kurias turėjo, 
dabar vis plačiau imasi teroro 
savo valdžiai išlaikyti.

Tuo būdu kova vis labiau įsi
tempia ir ilgainiui turės prieiti 
prie lemiamo momento — arba 
teroras palauš masių pasiprieši
nimą, arba komunistai bus nu
šluoti.

Optimistai mano, kad komu
nistai jokiu būdu negalės atlai
kyti milijoninių masių spaudimo 
ir komunistinė santvarka neiš
vengiamai turės žlugti. O kartą 
prasidėjęs, tas procesas bus ne
sulaikomas ir kituose komunis
tiniuose kraštuose, neišskiriant 
nė Sovietų. Bet atsargesnieji y- 
ra nuomonės, kad komunisti
niam terorui nepakankamai or
ganizuotos masės negalės atsi
spirti, ir komunizmą galės Kini
joj sužlugdyti tik išorinis ir vidi
nis jo puolmas. Vis dėlto šis 
kontrrevoliucinis sąjūdis laiko
mas vienu svarbiausių veiksnių, 
kurie nulems, vedant Kinijos iš
laisvinimo kovą.

Vad. “LTRS Aukšč. tarybos 
.prezidiumo pirmininkas” J. Pa- 
.•leckis, negalėdamas atsidžiaugti 
Stalino saulės dovanomis, 1950 
m. *TB” Nr. 49 apie ją taip sam
protauja: “Visa tai, apie ką sva
jojo lietuvių tauta, visos tos! 
puikiosios Stalino konstitucijose 
įrašytos teisės į darbą, į mokslą, 
poilsį, į nemokamą gydymą, į 
aprūpinimą senatvėje ■ 
jos įgyvendintos mūsų respubli
koje. Lietuvių tauta plačiai nau- 
dbjosi šiomis teisėmis, kurdama 
laimingą gyvenimą.”

Tačiau kiek tokiuose pareiš
kimuose, kuriais reikia manyti ir 
pats autorius netiki, jei jis yra 
iš tikro jo autorius, esama tie
sos — parodo kad ir šis .papras
tas pavyzdys, paskelbtas "Tie
sos” Nr. 304 Jurbarko rajono 
socialinio skyriaus vedėjos Albi
nos Butkutės:' “Br. Jurevičius, 
kuris nuo 1945 m. iki 1950 m. 
dirbo Vilkijos tarybiniame ūky
je, susirgo plaučiiį1 'džiova ir jam 
turėjo būti paskirta pensija. 
Pensijos paskyrimui Jurevičiui 
trūko tiktai vieno dokumento a- 
pie jo paskutinių 12 mėn. uždar
bį, prieš nutraukiant darbą Vil
kijos taryb. ūkyje. Ir čia prasi
dėjo nesibaigiantis susirašinėji
mas.”

“Raštai ėjo po rašto į taryb. 
ūkio direktorių, į Vilkijos vyk. 
k-to pirmininką, Kom. partijos 
Vilkijos rajono k-tą, etc. ir re
zultatai — pil. Jurevičiui dėl 
tokio užvilkimo neteko 3 mėne
sių pensijos.” Kitur džiova gydo
ma sanatorijose,' tuo tarpti bol
ševikai ją nori “likviduoti” pen
sijos paskyrimu. Bet ir tų tenka 
tiek ilgai laukti, jog ne vienas 
neturėdamas ‘stipresnių pečių” 
per tą laiką spėja ir numirti. To
kių pavyzdžių yra ne vienas, bet 
tūkstančiai.

kytojų — DP ir pačių belgų. Ke
lionei tarpininkauti siūlosi b-vė, 
kuri jau vežė ėstus ir latvius.

— Tie emigrantai, kurie lai
komi Prancūzijoj (o tuo pačiu ir 
kt. kraštuose) jau įkurdintais, 
negali tikėtis, kaip informuoja
ma, patekti į JAV pagal DP bi- 
lių. Jie gaus ten emigruoti tik 
pagal lietuvių kvotą be jokio pir
mumo.

— Esant įtemptai tarptautinei 
padėčiai, Prancūzijos lietuviai į- 
spėti, kad būtų santūrūs, nepasi
duotų gandams ir visuomet tu
rėtų tvarkoj savo asmens doku
mentus.

— Dr. K. Graužinis, Lietuvos 
Ministeris P. Amerikai, Argenti
nos Liet. B-nės Laik. Organiz. 
Komitetui nusiuntė sveikinimą ir 
pareiškė padėką dėl visiško so
lidarumo ir paramos VLIKui, 
Pasiuntiniams ir Am. Lietuvių

— Prof. J. Kaminskas, Tautos 
Fondo valdytojas, Prancūzijos 
lietuviams, per 1950 m. 2-jį pus
metį suaukojusiems ne 15.000 
frankų, kaip jiems buvo nusta
tyta, bet 30,825, per buv. L. -Š. 
Dr-jos pirmininkę p. O. Bačkienę 
atsiuntė nuoširdžią padėką. 
Stambiausią 5.000 fr. auką įne
šė gyv. Maroke inž. K. Pabedins
kas, paskum Caen skyrius —5,- 
700, Paryžius — 3.750, P. Paš
kevičius iš Bozelio — 1000 etc.

— Į Belgijos LB krašto valdy
bos atsišaukimą, kad nariai į- 
neštų kas mėnuo bent po 10 fr., 
pirmasis atsiliepė p. Jaronis, su
mokėdamas nario įnašą iš anks
to už 1951 m. 5 
taip visi atliktų 
tuomet nereiktų 
rinkliavų Tautos
rio ir Eisdeno apylinkių lietuviai Tarybai lietuvybės išlaikymo ir 
Kalėdų švenčių proga iš savo Tėvynės išlaisvinimo darbe, 
kuklaus uždarbio pasiuntė ligo- reikšdamas viltį, jog netolimoj

1 ateity vėl išvysime savo Tėvynę 
laisvą.

— Švedija priėmė 150 tbc li
gonių su jų šeimų nariais. Tarp 
jų į Švediją pateko ir pora lie
tuvių iš Gautingos. Dabar 50 tbc 
ligonių žada priimti Šveicarija, 
kur BALFo tarpininkavimu taip 
pat gali būti įkurdinti* keli lietu
viai. Tbc ligonių žada priimti at
eity ir Airija.

mėnesius. Jei 
savo pareigą, 
daryti jokių

Fondui. Zolde-

niams lietuviams į Vokietiją 
siuntinėlių, tuo įrodydami, jog 
anglių dulkės nesutepė lietuviško 
solidarumo jausmo. Chatalet a- 
pylinkės lietuvių beliko visai 
maža, bet veik visi gyvena nuo- 
muojamuose namuose.

— Šveicarijos LB Valdyba iš
leido savo informacinį biuletinį 
“Šveicarijos Lietuvių Žinios”, 
redaguojamą Dr. A. Geručio, t

— Kanados vyriausybė pasi
ryžusi šiais metais priimti 150.- 
000 naujų ateivių, nuo vasario 1 
d. pradėjo teikti paskolas emi
gruojantiems iš D. Britanijos ir 
V. Europos jų kelionės išlai
doms apmokėti. Emigrantas, no
rįs gauti tokią paskolą, turi pa
sižadėti darbdaviui išdirbti 1 me
tus Kanadoje ir nepalikti darbo
vietė tol, kol grąžins Kanados 
vyriausybei gautąją paskolą. Ji 
turi būti grąžinama per 2 me
tus. Paskolos reikalu kreipiama
si į artimiausią Kanados konsu
latą. Paskolai gauti yra 2 sąly
gos: pasižadėti paskolą grąžint 
ir tuoj įmokėti minimum 30 dol 
transporto išlaidoms. Tuo pa
lengvinimu žada pasinaudoti ka; 
kurie Prancūzijos lietuviai h 
daug Belgijos lietuvių. Kaip pra
neša “G. Šalis”, Kanados emig- 
rac. biuras tiesiog lūžta nuo lan-

BRAZILIJA

. I asauiją, bicnuiuiii iiv un pacyb 
vl^?s sivaduoti iš teroristinio Sovietų vocni i nil-1

valdymo, bet išvaduoti ir save 
kraštą.

Kaip esami duomenys rodo, ši 
organizacija ypač smarkiai išsi
plėtusi Vokietijos rytinėj zonoj. 
Ten jau nėra žymesnės vietovės 
ir svarbesnės įstaigos, kur ji ne
turėtų savo žmonių ir kur nepa- 

i siektų jos akis. Ji jau prieina 
prie slaptų NKVD bylų, turi vi
sus duomenis apie Sovietų pajė
gas šioje srityje bei jų judėjimą 
ir turi taip pat kelius toms ži- 
noims perduoti savo agentūrai 
Wilmersdorfe, vakarinėje Ber
lyno daly. Iš čia tos žinios tuojau 
perduodamos sąjūdžio centrui 
Hamburge.

Šio sąjūdžio dėka vakarų Ber
lyno RIAS radijo stotis greitu 
laiku paskelbia daugelio Sovietų 
šnipų pavardes, nors jos žinomos 
tik labai mažam asmenų skai
čiui. Rusų kalba atsišaukimai

nuomininkai iš savo dalies turė
jo 20% atiduoti mokesčių rin
kėjams ir 50% į sandelius. Tuo

SOVIETŲ PASIRUOŠIMAI 
PABALTIJY.

Karo laivyno bazių statyba 
Pabaltijy, kaip praneša 
tern. Agency savo š. m. 
ny vol. 5, buvo baigta 
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LIETUVOJ VĖL BUVO VYK
DOMOS DEPORTACIJOS

ELTA savo biuleteny duoda 
tokią jos gautos laiško ištrauką, 
vaizduojančią paskutiniuosius į- 
vykius Lietuvoje:

“Vakar (I. 8 d.) vėl gavau per 
Ameriką laiškelį iš Lietuvos. Ra
šo, kad gyvenimas labai sunkus, 
kad Pažaislin perkelta psichiat
rinė ligoninė, šiaip nieko įdo
mesnio.

Naujų Metų dieną per Ameri
ką gavau iš Kauno pažįstamo ir 
visai patikimo asmens laišką, ra
šytą lapkričio 22 d. Rašo, kad 
tada kaip tik vyko nauja išveži
mų banga. Aprašytas būdas 
(mums jau gerai žinomas), ta
čiau nieko neužsiminta, ar daug 
išvežiama. Bendrai apie Lietu
vą sako, kad jau dabar parvykę 
jos nebepažintume —“tokią pa
žangą padarėme.”

Mini, kad Kaune yra gyvas ir 
darbuojasi kun. Dvaranauskas, 
MIC. Rašo, kad yra “mūsų visų 
pasiilgę, ir tiki, kad mes nors 
senus mūsų kaulus galėsime pa
guldyti Lietuvoje, dar atsikvėpę 
Tėvynės oru.”

Lietuvių mokyklą baigė pusant
ro šimto vaikų

Šv. Pranciškaus seserų veda
moji Sao Paulo mokykla vasario 
15 d. pradėjo naujus mokslo 
metus. į mokyklą užsiregistravo 
daugiau kaip 450 mokinių. Iš jų 
tik 25% yra brazilų. Kadangi 
1941 m. statytos patalpos pasi- 
da.'ė mokyklai per ankštos, pa
mokos atliekamos trimis pamai
nomis 8-11 vai., 11-2 vai. ir 2-5 
vai.

Čia mokyklinis amžius prasi- 
leda nuo 7 metų. Tad keturių 
skyrių pradžios mokyklą vaikai 
įaigia 11-12 m. amžiaus. Po to 

dauguma jų pradeda dirbti fab
rikuose. Vaikų darbas Brazilijoj 
yra leidžiamas. Maža dalelė lan- 
;o valdines aukštesnes mokyk- 
'as. Kad ilgiau mokinius savo 
mokykloje palaikytų, seserys į 
steigė komercinius kursus — 
Instituto Sao Miguel Arcanjo. Jį 
baigę, mokiniai gauna geresnių 
darbų prekyboj ir įstaigose.

šiemet gruodžio mėn. šv. Juo
zapo lietuvių mokyklą baigė 
149 mokiniai. Atostogos tęsės' 
iki vasario 15 d. Liepos mėnuc 
yra šalčiausias Brazilijoj ir, ka
dangi mokyklos nėra apšildo
mos, tai ir visą šį mėnesį būni 
atostogos. >

Seserims, kadangi jos yra sve 
timtautės ir svetimšalės, Brazi 
lijoj neleidžiama mokyti portu
galų kalbos, istorijos ir geogra
fijos. šiems dalykams dėstyti 
samdomos brazdės mokytojos, 
kurioms algą moka vyriausybė

Sao Paulo vidurmiestyje sese 
rys pranciškietės veda mokyki? 
JAV piliečių vaikams, kurių tė 
vai dirba fabrikuose arba jiem: 
vadovauja, šioj mokykloj yr< 
astuoni skyriai kaip JAV.

Dėl lėšų trūkumo ir kitų sun
kumų šiomis dienomis buvo už
daryta Šv. Pranciškaus mokyk
la, kurią lankė daugiau kaip 300 
mokinių, gyvenančių Villa Be
toj. Patalpos priklauso D. U. L. 
R. Apgailėtinas įvykis.

- M. M. A.

LAIKRAŠČIŲ IR KNYGŲ 
LEIDĖJAMS

Sunkiomis sąfygomis Ameri
koje atgaivinta Lietuvių Biblio
grafinė Tarnyba. Šios Tarnybos 
vadovas p. A. J. Ružancovas, 1 
kuris jau tremtyje savo inicia
tyva rinko ir sistematizavo bib
liografinę medžiagą, ir čia, A- 
merikoje, tęsia šį darbą, leisda
mas “Knygų Lentyną”, kurioje 
egistruoja ir skelbia visus lie

tuvių leidinius (knygas ir laik
raščius), taip pat ir laikraščių 
straipsnius. Visa bibliografinė 
medžiaga ir leidiniai renkami ir 
>augojami Lietuvių Bibliografi
jos Archyve Šveicarijoje.

įvertindama lietuvių biblio
grafinių įstaigų reikšmę lietuvių 
kultūrai ir lietuvybei išsaugoti, 
Amerikos Lietuvių Taryba pra
šo visus lietuviškų knygų ir pe- 
rijodikos leidėjus po 1 egz. savo 
’eidinių siųsti: 1) A. J. Ružan- 
?ovui, Lithuanian Bibliography 
Service, 602 Harvey St., Dan
ville, Ill. ir 2) D-rui A. Geru
čiui, Archives Bibliographiques 
Lithuaniennes, Karl Spitteler- 
>tr. 22, Berne, Switzerland.

Amerikos Lietuvių Taryba

ganizavo 120.000 prieškomunis- 
tinių partizanų, kurie rugsėjo 
mėn. buvo užėmę net Happo uos
tą, kur prie jų prisijungė du 
trečdaliai komunistines milicijos 
dalinių.

Reikšminga jėga yra ir “Va
karų Kwangsi Tautinio Išsilais
vinimo Armija”, vadovaujama 
buvusio nacionalistų armijos 
karininko Su-Ju-Wen.

Kiti partizanų junginiai tie
siog palaiko ryšius su Čiang- 
Kai-Šeko štabu ir jo didele da
lim aprūpinami ginklais ir net 
maistu.

Jau ii' tik dėl jų skaičiaus tie

P. In- 
biulete- 
pereitų 
laivyno 
Lenin- 
Taliną.

1 Leningradas bus atsarginė bazė 
su didžiausiomis visoj Baltijos 
jūroj laivų statyklomis.

Talino uostas gerokai praplės
tas. į uostą iš degamųjų skalū
nų kasyklų š. Estijoj atvesti naf- 
nų kasyklų š. Estijoj atvesti naf- 
buvo labai slepiami ir juos įvyk
dė kacetininkai. Naftos vamz
džiai toliau pravesti ir į Paldis- 
kio uostą, Sovietų Baltijos j. lai
vyno operacinę bazę.

Paldiskis šiuo metu yra pa
verstas stipriausiu karo uostu 
visam Pabaltijy. Požemiuose į- 
taisyti sandėliai, elektros jėgai
nės, dirbtuvės ir gyv. būstai 
personalui, nekalbant jau apie 
specialius po uolomis įtaisytus 
tunelius povand. laivams. įeiti ’ 
juos galima maždaug už 2 km. ■ 
šiaurės vakarus nuo seniau buv 
uosto.

ITALIJA
Vysk. V. Podolskis pakviestas 

Šv. Kazimiero Kolegijos 
rektorium

žiniomis iš Romos, vysk. V. 
Podolsjds Poritifikalinės Aukštų
jų Mokyklų Kongregacijos pa
kviestas Romos Lietuvių Šv. Ka
zimiero Kolegijos rektorium. 
Prel. L. Tulaba perima kolegijos 
vicerektoriaus pareigas. Vysk. 
V. Podolskis kovo 9 d. galutinai 
išvyksta Iš Vokietijos į Romą 
perimti savo naujųjų pareigų.
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PeaojDoaiouaji Ipyona HTC.
Kameradl Freund!

Wenn dlr Verhaltung uod Untergang droht. wenn der blullge 
Stallnsche Terror aidi anschldd. didi ru vemlchten. dann denke 
darao. dal das russlsdie Emigranlenkomltee In Wettberlln elne Ver- 
Iretung erotinei hat.

Das Komltee hllfl Jedem, der vor pollhrdier VertolgUng geflllditet 
lit. Der Verfolgte erhllt Im VVesien das Recht aul pollthches Ašy), 
weldiei Ihm von den Westmlchten aid Grund bestehender Gesetre 
erteilt wlrd.

Adresu der Vertretung. ,B*(lln-Wllmersdorl. GleselerstraBe 13. 
TėL: 87 87 75 (S-Bahn Hobenzollerndamm. U-Bahu Fehrbelllner Plati).

. Tod din Tyrannenl
Freiheit den Sdialfėndent

/Revolullonlre Gruppe des NTS.

Rezistencinės Sovietų karių organizacijos platinamas lapelis, 
kuriame Sovietų kariams nurodoma, kur bėgti ir kreiptis pagal
bos, atsidūrus pavojuje patekti į NKVD rankas.

Į VISUS LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ AUTORIUS IR LEIDĖJUI: 
BEI LAIKRARŠČIŲ IR BIU 

LETENIŲ REDAKTORIUS

Po šio karo Romoje įsteigt; 
Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija 
gražiai tarpsta. Tuo galėjo įsi
tikinti visi, kurie Šventaisiais 
Metais ar kita proga lankėsi ko
legijoje. Šiuo metu ji yra vienin
telė Europoje, . o gal ir visame 
pasaulyje, grynai lietuvių kultū
rinė, dvasinė ir tautinė įstaiga

Tačiau daugelis joje apsilan
kiusiųjų pasigesdavo gausesniu 
lietuvišku leidiniu. Jų manymu 
Lietuvių šv. Kazimiero kolegijoj 
kaip centre, turėtų būti visi lie 
tuviški leidiniai:' knygos, laik
raščiai etc., po šio karo išleisti 
Europoje, Amerikoje ir kitose 
pasaulio dalyse. Kolegijos Vado
vybė, tam širdingai pritardama, 
deja, neturi lėšų visiems lietuviš
kiems leidiniams, knygoms, laik
raščiams etc. užsakyti. Todėl y- 
ra priversta kreiptis į Jus, lietu
viškos spaudos Mylėtojus: rašy
tojus, leidėjus, redaktorius, pra
šydama kolegijai siuntinėti savo 
turimų ar leisimų leidinių po vie
ną egzempliorių. Prašoma siųsti 
šiuo adresu: Collegio Lituano a 
San Casimiro, Via Casalmonfe- 
rrato 20, Roma—Italia.

Šia proga širdingai dėkojame 
iki šiol siuntusiems savo leidi
nius.

Visi lietuviški laikraščiai pra
šomi šį atsišaukimą persispaus
dinti.

Lietuvių šv. Kazimiero 
Kolegijos Romoje

VADOVYBĖ

įsigykite didelės vertės knygą
Jau pradedama ruošti spau- 

Jai žymaus foto menininko Vy
tauto Augustino Lietuvos vaiz
dai. Tai didelio formato (12x8 
jol.) leidinys, kuriame tilps 
laugiau kaip šimtas vaizdų. 
Kiekvienas vaizdas bus atspaus- 
lintas atskiriame puslapyje. 
Leidinio įvadas ir kiti tekstai 
spausdinami lietuvių ir anglų 
laibomis. Leidinys spausdina
mas geriausiame, specialiai pri- 
aikintame popieriuje ir bus į- 
•ištas į kietus meniškus virše- 
ius.

Šiame leidinyje vaizdais atsi- 
įpindės visas Nepriklausomos 
sietuvos kūrybinis darbas — 
aetuvos miestų išaugimas, mo
dernioji statyba, ekonominis bei 
ikinis išaugimas. Taip pat tilps 
.ietuvos istoriniai paminklai bei 
os gamtovaizdžiai, šis vertin
gas veikalas bus ne tik vaizdus 
savo Tėvynės prisiminimas, bet 
jis puikiai tiks ir svetimtaučiams 
supažindinti su Lietuva. Kiek
vieno patriotiškai galvojančio 
lietuvio pareiga yra tą leidinį iš 
anksto užsiprenumeruoti ir tuo 
prisidėti prie jo greitesnio pasi
rodymo.

Dėl šio leidinio spaudos bran
gumo jo tiražas bus leidžiamas 
tokio dydžio, kiek bus prenu
meratorių. Norintieji šį leidinį 
įsigyti, malonėkite nedelsdami 
jį užsisakyti. Užsisakiusiems ir 
pinigus sumokėjusiems iš anks
to, jo kaina bus tik 3 dol., o už
sisakiusiems ir pinigus pasiža
dėjusiems sumokėti leidiniui iš
ėjus — 4 dol.

Užsakymus ir prenumeratos 
pinigus prašome siųsti leidyklos 
administratoriui šiuo adresu: 
Povilas Ališauskas, 140-02 84th 
Drive, Jamaica, N. Y.

Leidykla VAGA
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Pijaus XII darbai per 12 m
T.

“Romoje yra daug gražių da
lykų, bet svarbiausias yra po
piežius”, ištarė vienas darbinin
kas po 1943 m. Sekminių au
diencijos, kurioje dalyvavo dau
giau kaip 20.000 darbininkų, po 
to, kai buvo girdėjęs popiežiaus 
kalbą, ginančią darbo žmones. 
Taip pat ir pagonis Siamo kara
lius Chulalongkorn, po audien
cijos Vatikane laikraštininkams 
pareiškė: “Visur buvau priimtas 
su didžiausia pagarba, bet tik 
vienintelėje vietoje pajutau tė
višką širdį: Romoje pas popie
žių.”

Iš tiesų, kas yra turėjęs lai
mės pamatyti popiežių. Vatikane 
ar šv. Petro bazilikoje, tas ne
gali nepakartoti to darbininke 
ar pagonies žodžių: pamatyti po
piežių Romoje, reiškia pamatyt 
viską, nes šv. Tėvas yra visų tė
vas, visų globėjas, nesvarbu, ku
rios tautos ar rasės bebūtume, 
nesvarbu net, kurio tikėjimo. Jis 
visus priima, visus laimina, vi
siems randa paguodos, pasvei
kinimo ir patarimo žodį. Vokie
čiams jis kalba vokiškai, prancū
zams prancūziškai, kitiems ita
liškai, angliškai, ispaniškai, por
tugališkai ar lotyniškai. Tai Pi
jus XII, kuris buvo išrinktas 
Kristaus vietininku 1939 m. ko
vo 2 d., jo gimtadienyje.

Tai buvo prieš 12 metų, žmo
gaus gyvenime būtų mažas lai
kotarpis, bet popiežiavime —jau 
gana ilgas. Tai aukos, darbų, at
sakomybės metai.

Minint jo išrinkimo metines, 
yra proga peržvelgti šio popie
žiaus svarbiausius darbus, atlik
tus per 12 metų, nes tik iš darbų 
galima spręsti, ką jis yra nuvei
kęs ir kiek gero yra atnešęs 
žmonijai, nekalbant apie intimų 
popiežiaus apaštalavimą ir Ka
talikų Bažnyčios valdymą.

: ,,>t Jau rytojaus dieną po išrinki
mo, Pijus XII linki visam pasau
liui taikos: sąžinės, šeimos ir 
valstybių taikos. Tai jo progra
ma: nešti kiekvienam asmeniui, 
šeimoms ir valstybėms Kristaus 
taiką. Gi vainikavimo dieną 
(1939 m. kovo 12) jis pasisako, 
kad nenorėjo ir nesitikėjo būti 
išrinktas į tokią aukštą garbę 
(to nesitikėjo ir daugelis katali
kų, nes nėra įprasta išrinkti Va
tikano valstybės sekretorių). 
Jis, nepasitikėdamas savo gabu
mais ir jėgomis, prašo malonių 
iš Visagalio ir konklavės globė
jos Gerosios Patarėjos — Mari
jos gerai atlikti šiai sunkiai pa
reigai ir Petro laivelį vairuoti 
per pasaulio audringą jūrą į 
taikos uostą. Todėl prašo, kad 
visi padėtų ir bendrautų maldo
je pagal šv. Povilo šūkį: “Ve- 
ritatem facientes in charitate” 
(Efez. 4,15). Reiškia, visiems 
reikia veikti dėl tiesos meilėje, 
kad visi žmonės būtų laimingi 
šioje žemėje ir visi būtų išga
nyti.

Iš tiesų, ši programa buvo 
vykdoma per šiuos 12 metų. Po
piežius kiekviena proga stengėsi 
iškelti asmens laisvę ir jo teises 
visuomenėje. Jo socialinės kal
bos 1941 ir 1943 mm. Sekminių 
dienose ir pagrindinė 1942 m. 
Kūčių kalba yra dokumentai, 
kurie bylos ir ateityje apie po
piežiaus kovą už asmens teises, 
ypatingai darbininko teises.

Šeimos atžvilgiu Pijus XII yra 
daugiausia apaštalavęs. Jis įve
dė specialias audiencijas kiek
vieną trečiadienį, kuriose pasa
kydavo kalbą atvykusiems Ro
mon jaunavedžiams praleisti 
“medaus mėnesį.” Tik besiarti
nantis karo frontas ir nuolatiniai 
bombardavimai šį apaštalavimą 
nutraukė, nes popiežius nenorė
jo, kad pavojus užkluptų tūks
tantinę-minią Romoje.

šis popiežius ypatingai skelbė 
taiką visoms tautoms. Dar pir
maisiais popiežiavimo metais, 
praėjusio karo išvakarėse, 1939 
m. rugpiūčio 24 dieną, per radi
jo kalbėjo visoms tautoms ir jų 
vadams ragindamas surasti tai
kos būdas, nes “nieko nepraran
dama su taika, o viskas gali žū
ti su karu.” Vadai nepaklausė ir
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rugsėjo 1 d. pradėjo karą. Po
piežiaus žodžiai išsipildė: karas 
taikos neatnešė. Priešingai, 
daug sugriauta, daug žmonių iš
žudyta, daug palikta be namų, 
be tėvynės. Bet dar ne viskas. 
Popiežius kiekvienais metais 
rugsėjo pirmą kalbėdavo tau
toms, prašydamas kuo greičiau
siai baigti karo veiksmus, o Kū
čių dienose nurodydavo, kokie 
turi būti taįkos principai, jei no
rima, kad Kalėdų šventės taika 
klestėtų geros valios žmonėse. 
Jis skelbė teisę į nepriklausomy
bę kiekvienai tautai: didelei ar 
mažai, galingai ar bejėgei. Ant- 
tra, laisvai ir bendrai nutartas 
nusiginklavimas. Trečia, įsteigti 
tautų sąjungą, kuri iš tiesų ga
rantuotų nutarimų vykdymus. 
Ketvirta, nuoširdus, taikingas ir 
protingas pertvarkymas visų 
traktatų, pagai teisingus kiek
vienos tautos reikalavimus, ir 
penkta, įnešti į tautas ir jų va
lams atsakomybės, teisybės ir 
meilės dvasią, kad įstatymų rai
dė būtų vykdoma. Tam pasiekti 
reikia, pagal Pijų XII, panaikin
ti tarp tautų neapykantą ir jos 
skleidėjus, panaikinti nepasitikė
jimą kaimyninėmis tautomis, 
niekada nenaudoti klaidingo 
principo, kad “teisė yra pas ga
lingesnį”, panaikinti pasaulinėje 
ekonomijoje nelygybes ir netei
singumus, ir pagaliau, pergalėti 
tautines egoistines mintis, nes 
kiekviena tauta turi teisę gy’ven- 
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Atplėšus 
ir Palen-

Lietuva

(Tęsinys)
Su karalium Žygimantu Au

gustu (mirusiu 1572 m.) besi
artinąs Jogailiečių dinastijos 
baigimasis vertė lenkų politikus 
forsuoti (pagreitinti ir pagriež- 
tinti) savo žygius Lietuvos at
žvilgiu. Per pusantro šimtmečio 
Lietuvos santvarkai kiek priar
tėjus prie lenkiškosios, lenkišku 
pavyzdžiu bekylant bajorijai, 
paskutiniajam lietuviškos dinas
tijos atstovui, kiaurai sulenkėjus 
ir silpnavališkai pasidavus Len
kijos politikų įtakai, valstybi
niai Lietuvos reikalai daugiau
siai buvo atstovaujami ir ginami 
nepamiršusių dar vytautinių 
tradicijų jos ponų (diduomenės), 
kurie prieš lenkų akciją, parem
tą karaliaus autoritetu, išnau
dojančią sunkią Lietuvos padėtį 
prieš Maskvos agresingumą ir 
taikančią į materialinę Lietuvos 
ir jos ponų galią — pietines ir 
vakarines jos erdves, po ilgo po
litinio ir kultūrinio priešinimosi 
nebeatsilaikė ir ne be dramati
nių patriotinių momentų gavo 
prievartai nusilenkti, 
nuo Lietuvos Valuinės 
kės sritis, sumažėjusi
buvo priversta 1569 m. bendra
me su lenkais Liublino Seime 
prisiimti, vieton personalinės, re
alinę Lietuvos ir Lenkijos uniją 
su bendrai renkamu karalium 
(jis ir didysis Lietuvos kuni
gaikštis), bendru didikų senatu 
ir bendru bajorų seimu (parla
mentu) pasilaikius sau atskirą 
vyriausybę, pasaulietinę ir baž
nytinę administraciją, savo ka
riuomenę, teismus (Lietuvos 
Statutą) ir savarankišką visą 
vidinį gyvenimą. Toji “dviejų 
tautų unija” (unia obojga naro- 
dow), valstybiškai surišusi Lie
tuvos ir Lenkijos bajoriją, kad 
ir dar labiau suvaržė politinį 
Lietuvos reiškimąsi ir de facto 
palenkė jos reikalus Lenkijos 
reikalams, sulygindama Lietu
vos bajorus su Lenkijos bajorais, 
tuo pat gerokai susilpnino lietu
viškąjį bajorų savaimingumą ir 
jų lietuviškąjį spalvingumą, bet 
Lietuvos diduomenės (Goštau- Į 
tų, Radvilų, Chodkevičių, Sapie- 
hų, Pacų) lietuviškas valstybinis 
nusistatymas, tebepalaikomas 
bajorų, beveik ligi XVIII a. pa
baigos tebeatlaikė valstybinį 
dualizmą, neleisdamas Didžiajai 
Lietuvos Kunigaikštijai virsti . ..............
paprasta Lenkų valstybės pro- j ga besireiškiančius bendrame

ti ir naudotis žemės gerybėmis. 
Popiežius taip pat duoda naujos 
santvarkos moralinius principus: 
pirma, negali būti pažeista tau
tų laisvė; antra, negali būti nai
kinamos tautų mažumos ar jų 
kalba bei kultūra; trečia, žemės 
turtai neturi tarnauti vienos ar 
kitos tautos egoistiniam norui, 
kada kitos tautos, neturėdamos 
tų turtų, yra priverstos vergau
ti; ketvirta, negali būti kalbos 
apie visuotinius karus ar ne
kontroliuotą ginklavimąsi, ir 
penkta, tautoje negali būti pri
leistas Bažnyčios ar tikėjimo 
persekiojimas. Tik įgyvendinus 
šiuos Pijaus XII reikalavimus, 
pasaulinė taika gali būti garan
tuota.

Bet popiežius, būdamas geras 
kalbėtojas ir diplomatas, ne 
vien žodžiais kovojo dėl asmens, 
šeimos ir tautų gerovės. Jis ir 
veikė. Jis stengėsi pagerinti dip
lomatinius santykius su įvairio
mis valstybėmis, kad galėtų per 
savo pasiuntinius rūpintis žmo
nių gerove. Karo pradžioje į- 
steigia informacijų įstaigas, kad 
žmonės turėtų galimybę susi
žinoti ai’ susirasti savo pažįsta
mus. Savo pasiuntiniams įsako 
lankyti belaisvių vietas, rinkti 
žinias apie asmenis, ktirias ga
lėtų ' pranešti giminėms apie jų 
artimuosius. Pasiuntiniai daž
niausiai nenueidavo su tuščiomis 
rankomis. Be paguodos žodžio 
nunešdavo ir dovanų. Prancūzi- 
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sa-vincija. Politinis Lietuvos 
vaimingumas net nesuderinamai 
su • 1569 m. unijos dvasia dar 
1588 m., III-joje Lietuvos Statu
to redakcijoje, lietuviu buvo dar 
labiau pabrauktas, o Statutas 
daugiau kai per 300 metų sudarė 
tautinę Lietuvos bajorų evangeli
ją, taip jog šie net savo vaikus 
krikštydavo ant Statuto pasigul
dę. Politinės Lietuvos bajorų o- 
pinijos (nusisttymo) nustatyto
jai, tikresni už karalių Lietuvos 
valdovai, jos didikai ne tik ka
ralių renkant savarankiškai pa- 
sireikšdami savo politiniais žy
giais, bet ir vėliau, karaliaus ir 
lenkų užsienio ar vidaus politi
kos atžvilgiu, stengdavosi atlai
kyti savus (Lietuvos) reikalus ir 
pozicijas, kiti net (Radvilos) 
XVII-jo a. pradžioje prieš kara
lių sukildami, dargi (pusėje 
XVII-jo a. didžioji Lietuvos di
dikų dalis su tais pat Radvilomis 
priekyje) mėgindami nutraukti 
Lietuvos uniją su Lenkija ir su
daryti Lietuvos uniją su Švedi
ja. Lietuvos gyvenimo vairuoto
jai budriai žiūrėjo, kad Lenkija 
kur nepažeistų Lietuvos teisių, 
pav., kad karalius neskirtų len
kų Lietuvos Vyskupais ar kitais 
kuriais jos aukštais pareigūnais. 
Tačiau gyvi, judrūs ir landūs 
lenkų bajorai ne tik sugebėdavo 
(vedybomis, karine tarnyba, ka
riniais nuopelnais ar kuriuo kitu 
būdu) įsigyventi Lietuvoje, Di
džiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje 
virsti jos pilnateisiais saviškiais 
(“lietuviais”), bet ir tų bajorų 
kultūros išorinis ir lengvai pri
limpąs žibčingumas (blyskotli- 
wosc), linkimas į puošnumą ir 
pompastinę frazeologiją, vis sti
prėjąs individualinis ir visuome
ninis egotizmas, liberumvetinis 
(“co to ja”) ir kitoks pakriki
mas (fantazja szlachecka), 
drauge nesvietiškas savyje įsi
mylėjimas (net “Polska nie- 
rządem stoi”), griežtas pasitikė
jimas savim, išdidus kitų nieki- 

■ nimas ir mozūriškas smarkumas 
tarpusavio santykiuose ir kitų 
atžvilgiu užkrečiamai veikė ir 
Lietuvos bajorus, palengva ne
tik linkstančius į lenkų bajorų 
kultūrą, bet ir vis labiau besi
skiriančius su vytautinėmis su- 
siklausimo ir drausmingumo 

tradicijomis, nebetaip savaimin- 

ja, Belgija, Olandija, Norvegija, 
Graikija, Pabaltijo valstybės, 
Etiopija, Filipinų salos ir kitos 
valstybės pajuto popiežiaus gai
lestingą meilės darbą. Belais
viai, kurios tautos bebūtų, pri
simena popiežiaus dovanas, ypa
tingai knygutes su užrašu: 
“Captivis e quarts gente solan- 
dis. Pius PP. XII.” 1943 m. lie
pos 19 d., po pirmo Romos bom
bardavimo, Pijus XII išvažiuoja 
iš Vatikano valstybės ir aplanko 
nuskriaustuosius žmones. Tą pa
tį padarė ir rugpjūčio 13 d. Žmo
nės neišlaikė ašarų, pamatę, kad 
baltasis popiežiaus rūbas yra su
teptas krauju. Jis išreikalauja, 
kad Roma būtų paskelbta atviru 
miestu. Jo dėka Roma nematė 
ir karo veiksmų gatvėse. Gi žmo
nės, tremtiniai, pabėgėliai buvo 
šelpiami, maitinami, parvežami 
į namus.

Visa tai, kas paminėta, yra 
dalelė tų gerų popiežiaus darbų. 
Trumpumo dėliai nenorime mi
nėti net keletos atskirų pavyz
džių. Taip pat neminėsime jo iš
leistų enciklikų, jo darbuotės 
paskutiniais metais, kurie buvo 
metai pilni darbų, ypatingai kai 
šventieji Metai sutraukė minias 
žmonių į Romą; gi šie visi norė
jo pamatyti popiežių, išgirsti jo 
žodį, gauti palaiminimą. Nerei
kalingas būtų priminimas ir Ma
rijos Dangun Paimtosios Dogmos 
paskelbimo iškilmių. *

Taigi, 12 Pijaus XII popiežia
vimo metų bendroji apžvalga, 
savaime sukelia mumyse nuste
bimą ir pagarbą dabartiniam po
piežiui. Gi meilės darbai iššaukia 
kiekvieno širdyje meilę Kristaus 
Vietininkui, paklusnumą jo 
mokslui.

savo “atskirą

politiniame ir visuomeniniame 
gyvenime, lenkams čia užlei
džiančius iniciatyvą ir pirmavi
mą, tik Lietuvos reikalais vis 
tebetariančius 
nuomonę.”.

Kai įpusėjus XVIII-jo a. Lie
tuvos-Lenkijos valstybei ir jos 
nepriklausomybei iš kaimynų ė- 
męs kilti ir aiškėti pavojus ver
tė tvirtinti visuomenės gaivumą, 
pajėgingumą ir atsparumą ne 
tik kariuomenės didinimu ir ad
ministracijos, švietimo bei kito
kiomis reformomis, bet ir griež
tesne vienybe, kaip Lenkijos, 
taip ir Lietuvos bajorų visuome
nėje nebuvo čia vienodo nusi
statymo, nepasiekta tikros vie
nybės. Nors efektingiausiai iš
reiškusi pažangiąsias visuome
nės tendencijas 1791 m. gegužės 
3 d. Varšuvos Seimo konstituci
ja, liubliniškę dviejų tautų uniją, 
pavertusi centralizuotąją pavel- 
domąją vienos tautos karalyste 
(jeden narod, jeden krol), tad 
baigusi su Lietuvos ir Lenkijos 
dualizmu, dėl visuomeninio savo 
pažangumo ir momento rimtu
mo buvo palaikyta ir pasirašyta 
taip pat ir susirūpinusių bendru 
dvitautės valstybės likimu Lie
tuvos atstovų, bet ir gegužės 3 
d. konstituci ja nestengė galuti
nai likviduoti valstybinį dualiz
mą, palikdama Lietuvai savą 
Statutą ir t.t. Lietuvos atstovų 
dalis sakėsi prieš Lietuvos sava
rankiškumo naikinimą, o kai 
1792 m. šios konstitucijos prie
šai susimetė Targovicos konfe- 
deracijon, jų tarpe daugiausiai 
randame Lietuvos vyrų, kurie 
atstato ir jos savarankiškumą, 
valstybinį Lietuvos' ir Lenkijos 
dualizmą, tik abi tautos čia pat 
(1795 m.) ir baigia savo valsty
binį gyvenimą, krisdamos plėš
rių savo kaimynų auka.

XVI a. sustiprindama su Lie
tuva unijos saitus, bet drauge 
atplėšdama nuo jos plačius pie
tinius rusėniškus plotus, Lenkija 
ją nusilpnino ne tik savo, bet ir 
Maskvos atžvilgiu, tik ir pati 
gavo dabar ginti nuo Maskvos 
tiek sau paveržtas, tiek ir Lie
tuvai tebetikusias rusėniškas sri
tis. Tiesa, karaliaus Stepono 
Batoro (vengro) ryžtingumas, 
vėliau (XVII a. pradžioje) Lie
tuvos ir Lenkų kariuomenės va
dų Chodkevičiaus, žolkiewskio 
ir kitų sumanumas ir karinė pa
tirtis taip buvo prispaudę mas
kolius, jog šie net valdovus buvo

BALTAM LELIJOS ŽIED2 KARALIUS IR ŽMOGUS
- Daug yra šventųjų, žinome. 
Visi jie nepaprasto gyvenimo ir 
būdo. Tačiau ne visi jie mums 
lygiai artimi, šv. Kazimieras 
yra mums artimiausias, nes tai 
Lietuvos laukų lelijos žiedas, tai 
“baltam lelijos žiede karalius ir 
žmogus”, — anot poeto žodžių. 
Dėl daugelio priežasčių šv. Ka
zimieras yra mums savas, svar
biausia:

1. Šv. Kazimieras — Lietuvos 
šventasis, lietuvis. Nors šventa
sis (gyvenęs 1458-1484) gimė 
Krokuvos karališkuose rūmuose, 
nors jis Lenkijoje augo, brendo 
ir “tik paskutinius savo jaunys
tės metus išgyveno Lietuvoje” 
(S. Sužiedėlis), tačiau nei len
kiško kraujo, nei lenkiškos dva
sios jis neturėjo. Jo motina Elz
bieta Habsburgaitė buvo Aus
trijos hercogo ir vokiečių impe
ratoriaus Albrechto 
našlaitė. Šventojo 
Kazimieras — buvo 
tuvis, gryniausios 
kilmės: Jogaila ir Sofija Alšėnai- 
tė buvo jo tėvai, šventojo sene
liai. Iš senelių ir tėvo pusės šv. 
Kazimieras buvo lietuvis, moti
na buvo austrė. Nors motina šv. 
Kazimierui turėjo didesnės įta
kos, negu tėvas, bet būdo savy
bes šventasis paveldėjo iš savo 
tėvo: santūrumą, lietuvišką ra
mumą ir taikingumą. Tos būdo 
savybės sūnuje buvo nuskaid
rintos gilaus pamaldumo, dva
sios kūdikiškumo ir tiesumo...

Lietuvis myli gamtą, jos gro
žį ir jos paslaptis. Lietuvis savo 
sielos gelmėse yra lyriškas, jaus
mingas, kartais dramatiškas, 

II duktė, 
tėvas irgi 
tikras lie- 
lietuviškos

priversti imti lenkų ir lietuvių 
Maskvoje jiems pastatomus, ir 
tuo dvitautė valstybės buvo be- 
tvirtinanti Didžiosios Lietuvos 
kunigaikščių, daužusio kardu į 
Maskvos vartus Algirdo ir di
džiojo Vytauto ryžtingą po
litiką prieš Maskvą. Tačiau ne- 
sbderinti su kits kitu karalių 
Vazų dinastijos, Lietuvos ir 
Lenkijos reikalai, jų karių pasi
leidimas ir bajorų visuomenės 
didiesiems uždaviniams spręsti 
nepriaugimas padėjo priešui at
sigauti, nusikratyti lenkiškai lie
tuviškos invazijos ir po kiek lai
ko net revanšuoties iš Lietuvos 
jos sostinės Vilniaus 6-mečiu 
pasiveržimu (1655 - 1661 m.)

Savanaudė, netolerantinga 
lenkų politika kadaise Lietuvai 
priklausiose Ukrainos juodžemio 
erdvėse ne tik sukėlė šiosios ru
senus prieš Lenkiją, bet ir pa
stūmėjo juos į Maskvos pusę, ku
ri ėjo jiems pravoslaviškos jų 
tikybos gynėja. Nors Lietuvos 
tebevaldomose gudiškai rusė- 
niškose srityse tradicinis lietuvių 
sugebėjimas sugyventi su kita
taučiais ir kitatikiais, kad ir 
kiek paveikiamas lenkų įtakos, 
nebuvo virtęs tokiuo kitų nepa- 
kenčiamumu ir persekiojimu, 
kokį gavo pakelti lenkiškos Uk
rainos rusenai, tik vis dėlto ir 
čia gudų buvo jau jaučiamas 
“lenkiškas” bajorų išdidumas ir 
atsiribojimas nuo prastuome
nės, kurie skaldė politinį Lietu
vos sričių ir gyventojų vienin
gumą ir lengvino maskoliams jų 
agresingą politiką jos atžvilgiu.

Tuo būdu, nesusipratusi Va
karuose apginti giminingų slavų 
nuo germanizacijos, pati nema
žai gavusi vokiečių įtakos ir ne
sugebėjusi tvirtai apsidrausti 
nuo jų Drang nach Osten, Len
kija pasirodė nesubrendusi ir 
didžiajai Rytų politikai, siaura- 
regiškai apdraskė ir susilpnino 
Lietuvą, nustumdama ją į šalį 
nepasekė jos sumaninga ir ryž
tinga “slaviškąja politika”, tik 
savo bajorų neapdairumu ir pa- 
dykimu atstūmė nuo savęs savo 
nelenkiškus slavus ir tuo padėjo 
juos laimėti “slaviškajai” Mas
kvos politikai. Maskva “atsiė
mė” iš Lenkijos ir Lietuvos vie
nas po kitų rusėniškai - ukrai- 
niškas ir rusėniškai - gudiškas 
sritis, paskiau “atsiėmė” lietu
viškąjį, tad tik jau ne slaviškąjį, 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti- j 
jos branduolį su Vilniumi, Gar
dinu ir Kaunu, o jau XIX a. 
perėmė ir vokiečių XVIII a. pa
baigoje pasiimtąją Lietuvos už-
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kariai prie Dauguvos kovojo su 
daug gąjingesniu priešu, jis pa
sirodė mūsų kariams lietuvių 
tautos valstybiniu simboliu — 
Vytimi, ir kova stebuklingu bū
du buvo laimėta. Tas įvykis yra 
užregistruotas ne tik istorijos 
šaltiniuose, bet ir bažnytinėje 
tradicijoje, kunigų maldų kny
gose, brevijoriuose.

2. Šventasis, vos 25 metų am
žiaus jaunuolis, jau buvo su
brendęs dangui, jis buvo tas, a- 
not poeto, baltasis lelijos-skais- 
tumo žiedas, kuriame tilpo jo 
karališkoji ir žmogiškoji asme
nybė. Tegu tas žiedas labai tra
pus, bet be jo gaivinančio kva
po nuvystų žmogus ir tauta. 
Kaip mūsų viešai paskelbtas 
pirmasis šventasis, taip ir mes, 
Dievo malonės dėka, puošime 
tuo lelijos žiedu savo kelius ir 
kryžkeles.

3. šv. Kazimieras buvo kara
lius. Tai reiškia, kad esame ka
rališkos tautos žmonės. Ir tas 
garbingas šventojo mums paliki
mas bus viso krikščioniškojo 
pasaulio minimas tol, kol gy
vuos Katalikų Bažnyčia, iki pa
saulio pabaigos. Tas mums ne 
tik garbė, bet ir šventas įparei
gojimas likti karališkos, ’didin
gos sielos žmonėmis. Nesame ka
raliai savo prigimtimi — nebūti
na, bet būkime karališki savo 
darbuose ir žygiuose, kiek tai 
mums įmanoma, kiek sugebame. 
Nekitaip ir mūsų šventasis el
gėsi... Jo pavyzdys mus žavi, jo 
darbai mus įpareigoja!

kaip ir pati gamta, jos aplinka. 
Todėl lietuvis mėgsta vienumą ir 
susibūrimus; mėgsta mistiką, vi
suomeninį veikimą ir plataus 
masto svetingumą. Lietuvis ge
rai jausis prie berželio svyruonė
lio, prie kenčiančio Rūpintojėlio 
vienumoje; ne mažiau jam arti
ma bus ošiančios girios ir lais
vi, skaidraus džiaugsmo kupini 
gyvenimo keliai... Todėl Lietuva 
svetingumo ir dainų kraštas. 
Lietuvis dainuoja ne tik jaukia
me pobūvyje, bet ir prie sun
kaus darbo: girnas sukdamas, 
javus kadaise spragilais kulda- 
mas arbo sodrią pievų žolelę ant 
šono klodamas. Lietuvoj daina 
jautriai bei galingai skambėjo 
šiaudinėse pastogėse ir iškilmin- 
se salėse; ji skambėjo laukuose 
ir tyliais vakarais aidėjo vien
kiemiuose bei kaimuose — visur, 
kur tik sutartinė buvo įmano
ma. Joks kitas kraštas neturi to
kių plataus masto dainos tradi
cijų.

Tas lyriškumas, gamtos, žmo
gaus ir dainos meilė buvo ir šv. 
Kazimiero savybė. Jis visa tai 
praturtino, suteikdamas ant
gamtinį charakterį. Jis kūrė 
giesmes. Giedojo Tvėrėjui, dan
giškajai Motinai ir gamtai. Ypa
čiai Marijos garbei jis yra sukū
ręs nuostabią giesmę — “Omni 
die”, kuri, kaip lakštutės čiulbė
jimas, labai žavėdavusi jo senelį 
Jogailą ir kitus.

Šv. Kazimieras yra lietuvis ne 
tik savo būdu, bet ir meile Lie-

SOCIALINIS DRAUDIMAS
D. L. KOPELLMAN,

Manager of the Social Security Office at 258 Broadway, 
Brooklyn 11, N. Y.

Nėra abejonės, kad jūs esate 
girdėję, jog pagal naująjį soc. 
draudimo įstatymą ne pelno 
tikslais veikiančių organizacijų 
tarnautojai turi teisę į senatvės 
ir gyvybės draudimą. Ne pelno 
tikslais veikiančių organizacijų 
aptartis yra paimta iš federali
nio pajamų mokesčių įstatymo, 
kuris šią organizacijų grupę a- 
pibūdina šitaip:

“Draugijos ir bet kurios ben
druomenės kasos bei fondai, or
ganizuoti ir veikiantieji išskir
tinai religiniais labdaros, moks
liniais, literatūros ar pedagogi
niais tikslais, arba kovai su 
žiauriu vaikų ar gyvulių trakta
vimu, kurių netto pajamos ar 
pajamų dalis neina privačių ak
cininkų ar asmenų naudai ir 
kurių veiklos svarbiausioji da
lis nėra skleidimas propogandos 
ar kitais būdais stengimasis pa
veikti įstatymų leidžiamuosius 
organus.”

Pagal 1950 pataisytąjį soc. 
draudimo įstatymą tokių 
nizacįjų tarnautojai tam 
mis sąlygomis gali įeiti 
draudimą.

Viena sąlyga yra, kad 
nizacija, kuriai jie dirba, 
tų mokėti soc. draud. mokesčių 
darbdavio mokamą dalį. Tai ji 
atlieka, atsisakydama nuo pri
vilegijos nemokėti mokesčių ir 
apie tai specialiu raštu praneš
dama vidaus mokesčių kolekto
riui. Antra sąlyga yra, kad bent 
du trečdaliai organizacijos tar
nautojų, turinčių teisę į draudi
mą, pasirašytą pareiškimą, kad 

orga- 
tikro- 
į soc.

orga- 
sutik-

nemunę (Suvalkiją) ir Balstogi- 
ją, net ir žymią pačios Lenkijos 
dalį su Varšuva, vakarinę ir pie
tinę Lenkiją gaudama palikti 
prie anksčiau pasigriebusių vo
kiečių (Prūsų ir Austrijos), tik 
ir XX a. neatsisakydama min
ties jų sau “revindikuoti” (Ru
sijos sumanymai I-jo Pasaulinio 
Karo metu). Tik stipri, plati ir 
galinga Lietuvos valstybė būtų 
sugebėjusi ne tik save išgelbėti 
nuo pražūties, bet ir pridengti 
Lenkiją nuo Rytų pavojaus, lei
džiant jai Vakaruose tvirčiau 
atsistoti kaip galingai slaviškai

I valstybei — vakarinių, o gal ir 
pietinių slavų skydui prieš ger
manizmą ir turkizmą.

(Bus daugiau)

jie nori būti apdrausti. Jei šios 
abi sąlygos išpildytos, pasira
šiusieji tarnautojai gauna soc. 
draudimą. Nepasirašiusieji lieka 
už soc. draudimo ribų. Tačiau 
kiekvienas naujas organizacijos 
tarnautojas, pasamdytas po ka
lendorinio ketvirčio, kuriame 
pareiškimas buvo padarytas, į- 
eina į soc. draudimą.

Bet jei šios organizacijos ir 
išpildo abi sąlygas, tam tikri 
darbai yra išskirti iš soc. drau
dimo, pav., dvasininkų tiesiogi
nis (sielovados) darbas arba re
liginių ordinų narių pildymas šių 
ordinų nustatytų pareigų.

Kai kurioms ne pelno tikslais 
veikiančioms organizacijoms su
tartys nereikalingos. Tarp tų 
yra daugelis privačių bei fede- 
ralinių žemės ūkio ir darbo (la
bor) grupių ir savanoriškų šal
pos organizacijų tarnautojai. 
Statybos ir paskolų sąjungos, 
savitarpio taupymo draugijos ir 
kooperatiniai bankai taip pat 
įeina į šią grupę, o taip pat ir 
šalpos brolijos, biznio ir civili
nės sąjungos, prekybos rūmai, 
real estate sąjungos, draugijų 
klubai, verslininkų sąjungos ir 
panašios organizacijos.

Šitokių organizacijų tarnauto
jai yra privalomai apdrausti, jei 
tarnautojas kalendoriniam ket
virty uždirba 50 dol. ar daugiau.

Darbas, kurį atlieka universi
tetui ar kolegijai jos reguliarūs 
studentai, į soc. draudimą neįei
na. Taip pat neapdraudžiamas 
darbas ligoninėj dirbančio in- 
ternisto, baigusio medicinos mo
kykloj keturių metų kursą. Į 
soc. draudimą neįeina ir med. 
seserų mokyklą lankančių stu
denčių darbas ligoninėj ar mo
kykloj. Iš soc. draudimo išskir
tas ir namų ruošos darbas re
guliariai studijuojančių asme
nų, atliekamas kolegijos klubui, * 
draugijai ar korporacijai.

KARALIAUČIUS PRIJUNG
TAS PRIE SOVIETŲ 

SĄJUNGOS

Sovietų Aukščiausioji Taryba 
padarė nutarimą, kuriuo Kara
liaučius su Įsručiu ir Tilže galu
tinai įjungiami, kaip “Kalinin
grado sritis” į Sovietų Sąjungą. 
Prie tarybinės Lietuvos prijung
ta tik Klaipėdos kraštas.



4 AMERIKA Kovo 2, 1951

Vatikano valstybe SURINKO “TAG DAY” RINKLIAVOJ

šis tas iš Vatikano valstybės 
istorijos

Vatikano valstybės plotas — 
44 ha. Tai mažiausia pasaulio 
valstybė, bet valstybė su visais 
nepriklausomos valstybės ele
mentais. Ji betarpiškai jungiasi 
su Romos miestu, dar aiškiau 
kalbant — yra Romos miesto 
dalis. Nedideli Vatikano žemiški 
plotai, nedidelis ir žemiškas tu
rinys. šv. Petro bazilika, rūmai 
su priklausomais jiems kitais 
trobesiais, muzejai, gelžkelio 
stotis, radio stotis ir sodnai.

Vatikanui grąžino nepriklau
somybę ir suverenumą tarp A- 
paštališkojo Sosto ir Italų vals
tybės sudaryta 1929 m. vasario 
m. 11 d. Laterano sutartis.

Ligi XIX amžiaus Romos 
miestas su aplinkinėmis žemė- 
ris buvo nepriklausoma Bažnyti
nė valstybė. Pirmutinis tos vals
tybės suverenines teises panie
kino ir sulaužė Napoleonas Bo
napartas, o paskui — Italų vals- 
stybės Subaudijos dinastija. 
1870 m. spalio m. 20 d. Piemon- 
to kariuomenė jėga paėmė Ro
mos miestą ir panaikino Bažny
tinės valstybės nepriklausomybę. 
Tuometinis popiežius Pijus IX. 
protestuodamas prieš padarytą 
smūrtą, užsidarė Vatikano rū
muose ir pasiskelbė Viktoro E- 
manuelio I kaliniu.

Į kilusį tarp Italijos valstybės 
ir Apaštališkojo Sosto konflik
tą įsikišo Austrija ir Prancūzija. 
Italija, tų dviejų valstybių spau
džiama, garantavo popiežiui lais
vą Vatikano teritorijos naudoji
mą, laisvą savo Apaštališkosios 
pasiuntinybės vykdymą, laisvą 
toj teritorijoj popiežiaus rinkimą 
- konklavę ir laisvą popiežiaus 
susisiekimą su pasauliu. Tos lais
vės — nedidelis nepriklausomy- : 
bės šešėlis. Jos buvo suteiktos 
tokia forma, kad vienašališkai 
kiekvieną valandą lengvai galėjo 
būti sulaužytos ar ir visai at
šauktos. Pirmiau minėta Latera
no sutartis ne tik tas visas lais
ves patvirtino, bet ir pripažino 
Vatikano teritoriją nepriklauso
ma ir visai suverenine valstybe.

Nuo Laterano sutarties meto 
Šv. Tėvas yra vėl valstybės val
dovas. Kaipo toks jis sudaro sa
vo vyriausybę, skiria savo atsto
vus kitoms valstybėms ir kitų 
valstybių atstovus priima pas 
save. Pagaliau, kaip valstybės 
galva, jis turi teisę savo piliečius 
šaukti į kariuomenę, leisti savo 
pinigus, pašto ženklus, turėti vy
riausybę ir įvairias kitas valsty
bei reikalingas valstybines įstai
gas. Laterano sutartis kiek pra
plėtė Vatikano teritoriją. Ji į- 
jungė į ją kai kurias bazilikas, 
esančias Romoje už Vatikano ri
bų, vasarinę popieriaus reziden
ciją Castel Gandolfo, kurią šiais 
metais praplėtė nauja sutartimi 
apie 10 ha. žemės plotu, kuria
me statoma nauja galingoji ra
dio stotis.

Šventasis Tėvas, atgavęs vals
tybės galvos — valdovo teises, 
tuo pat metu kaip buvęs pasilie
ka ir Romos Katalikų Bažnyčios 
Galva bei Romos miesto vysku- 
pu-ordinaru. Romos miesto vys
kupo pareigas jis atlieka per vi
karą - kardinolą. Savo valsty
bei valdyti jis yra sukūręs vy
riausybę — Šventąją Kolegiją, 
kurią sudaro kardinolai ir Vals
tybės sekretorius, kuriam pri
klauso visi kiti paskiri sekreto- 
riai-ministeriai. Tuo būdu Vals
tybės sekretorius yra pirmasis 
ministeris arba ministeris pir
mininkas. Jis eina taip pat ir už
sienio reikalų ministerio parei
gas. Be to, jo žinioj yra finan
sai, Vatikano valstybės turtai ir 
popiežiaus rezidencija.

j Vatikano pareigūnai
Pirmąją vietą Šv. Tėvo rūmų 

hierarchų tarpe užima kardino
lai ir vadinami rūmų (palatino) 
prelatai, t. y. tie, kurie turi tei
sės gyventi popiežiaus rūmuose 
ir kurie sudaro artimiausią jo

vo sosto asistentais. Tai yra’tybės Galvai, kiek kaip Bažny- 
aukščihusia garbės tarnyba, ku
rią gali pasiekti dvasiškis.

Tos garbės ir privilegijų gali 
pasiekti ir pasauliečiai, bet tik 
iš dviejų šeimų — Orsinių ir Ko- 
lonnų. Tai senų tradicijų likutis. 
Tom dviem šeimom ta garbė pa
siliko iš žilos senovės laikų. Pri
skirti prie Šv. Tėvo asmens rū
mų prelatai (palatinai) sudaro 
jo artimiausią aplinką. Žymiau
sias jų tarpe vietas užima:

1. Popiežiaus rūmų prefektas. 
Tarp kita ko jo žinio yra ir po
piežiaus gyvenamosios patalpos.

2. Rūmų ceremonijų viršinin
kas. Jis taip pat sudaro priima
mų Šv. Tėvo audiencijose asme
nų sąrašus.

3. Jo Šventenybės auditorius. 
Jis yra Šv. Tėvo išpažinties 
klausytojas ir asmeninis jo pata
rėjas.

4. Šventųjų rūmų ministras. 
Tą vietą visuomet užima domi
ninkonas. Jo pareiga — rūpintis 
visa Vatikano valstybės ribose 
spauda.

Be paminėtų pareigūnų yra 
dar visa eilė vadinamų slaptų 
šambelanų tarnybų, yra dvasiš
kių ir pasauliečių. Iš dvasiškių 
pažymėsiu tik vadinamąjį Slap
tąjį Išmaldininką. Tas aukštasis 
pareigūnas, tarp kita ko, duoda 
mirties valandai visuotinų atlai
dų raštą - brevę, kuris išrašomas 
po Šv. Tėvo paveikslu. Tokių 
paveikslų daug kas ir lietuvių 
turi. Ne vienam teko jų matyti 
tarp kitų paveikslų garbingoje 
vietoj ant sienų lietuvių katali
kų butuose.

šambelanai pasauliečiai eina 
savo pareigas rūmų salėse, gre
ta popiežiaus gyvenamųjų patal
pų. Jų yra dvi rūšys: slaptieji 
šambelanai - pakamariniai ir 
dalyvaujantieji — “cameriere di 
čapa e spada.” Pirmąją vietą 
jų tarpe užima “šventojo Hospi- 
ciumo Mistras.” Jo pareiga —su- 
tikinėti suverenus prie laiptų, 
vedančių į popiežiaus 
mentus.

Yra dar neetatinių 
šambelanų kategorija, 
giau garbės hegu tarnybos vie
ta. Kas jų atvyksta į Romą, turi 
pareigos prisistatyti Vatikano 
rūmuose ir eiti iš eilės etatinių 
šambelanų pareigas. Neetatinių 
šambelanų skaičius neribotas. 
Jie gyvena viso pasaulio kraš
tuose .

Nuo XVI amžiaus popiežiai 
turi savąją asmens kilniųjų 
gvardija, kuri juos lydi kiekvie
name jų oficialiniame pasirody
me. Kam teko Vatikane lankytis, 
ją lengvai galėjo pastebėti, nes 
kiekvieno patraukia akį jų saty
rinės ir raudonos spalvos unifor
mos su šalmų blizgančiomis 
skiauturėmis. Ta gvardija atsira
do 1555 metais. Ji buvo suda
ryta iš ištikimų popiežiaus rite
rių, kurie tuomet buvo vadinami 
“la colomba”. Ta gvardija išliko 
ligi mūsų laikų. Ji sudaroma iš 
Romos miesto kilniųjų. Dabar 
tos gvardijos yra 50 vyrų.

Kilniųjų armijai visai prilygsta 
rūmų - palatinų garbės gvardi
ja.

Yra dar šveicarų gvardija ir 
žandarmerija, šveicarų gvardie
čius lengva pažinti iš jų dryžų 
Mykolo Angelo kompozicijos u- 
niformų su kirvais — alebardo
mis prie peties.

žandarmerijos uniforma yra 
būdinga XIX amžiui. Ji buvo 
sudaryta 1816 m. iš karabinerię, 
kurie tikrai didvyriškai kovėsi 
su Bažnytinės valstybės uzur
patorių kariuomene prie Castel- 
fidardo ir Mentanos.

Ir šveicarų gvardija ir žan
darmerija savo įvairias pareigas 
atlieka prie Vatikano valstybės 
sienų ir Vatikano rūmuose.

Paminėjau tik kai kurias Va
tikano valstybės tarnybas. (Jų 
yra daug daugiau. Jų visų nėra 
galimybės išskaičiuoti. Jos visos 
yra iš anų senų laikų, kai Baž
nytinė valstybė buvo nepriklau
soma. Jos visos yra istorijos pa-

GERA PRADŽIA

aparta

slaptųjų
Tai dau-

čios Galvai. Tačiau pravertės 
dar paminėti sikstiniškės kop
lyčios choras ir trimitininkai. 
Trimitininkai savo sidabriniais 
trimitais—fanfaromis trimituo
ja iškilmingą maršą, sukurtą 
grafo Silveri 1846 m., pranešda
mi tuo būdu Bažnyčios Galvos 
įžengimą į baziliką. Choras gi 
gieda iškilmingų pamaldų metu. 
Ir trimitininkai ir choras yra 
žinomi visame pasaulyje. Jie 
konkurentų dar neturi. Didysis 
muzikologas Pijus X ir vieną ir 
kitą ištobulino ir sustiprino.

Vatikano teritorijos praeitis
Vaikščiojant po Vatikano' 

valstybės žemę ar skaitant apie 
ją, kyla klausimas: kas yra Va
tikano Valstybė ir kokia jos pra
eitis.

Vatikanas yra tas plotas že
mės, kuriame telpa Šv. Tėvo ir 
jo dvasiškių rūmai, bažnyčios, 
koplyčios ir visos tos įstaigos ir 
tarnybos, kurios buvo pirmiau 
paminėtos. Vatikanas užima tą 
Tiberio pakrantės lygumos dalį, 
kurią atriboja nuo kitų vietovių 
Mario ir Janiculum kalneliai. 
Šioj vietoj anoj žiloj senovėj, pir
mame po Kristaus gimirpo am
žiuje, Neronas su savo žmona 
Agripina užveisė labai gražų di
delį sodną. Imperatorius Kaligu- ; 
la ten pat pastatydino savo gar
sųjį cirką. Ten Romos minių 
džiaugsmui buvo draskomi lau
kinių žvėrių šimtais pirmieji 
krikščionys. Ten buvo prikry- 
žiuotas žemyn galva ir Kristaus 
įpėdinis apaštalas Šv. Petras.

Imperatorius Konstantinas 
Didysis, priėmęs krikščionių ti
kėjimą, (303 m.), toj pačioj vie
toj pastatydino puikią baziliką, 
šalia tos bazilikos netrukus bu
vo pastatydinti ir rūmai vysku
pui. XII amžiaus popiežiai—Eu
genijus III, Celestinas III ir 
Inocentas III, norėdami perkelti 
savo sodybą iš Laterano į Vati
kaną, minėtus trobesius padidi
no ir pagražino, tačiau Vatika
ne apsigyveno popiežiai tik pa
sibaigus Aviniono nelaisvei 1377 
m.

Renesanso laikų didieji popie
žiai Julius II, Leonas II ir Pijus 
III ir baziliką ir savo rūmus žy
miai padidino ir pagražino. 
Tiems darbams jie panaudojo 
garsius architektus ir meninin
kus: Rafaelį, Antonijų, Giottą, 
Mykolą Angelą, kurio kūryba y- 
ra kopula ant Šv. Petro bazilikos 
ir kitos garsenybės. XVII am
žiuje prie Šv. Petro bazilikos 
buvo pastatydinta Berninio puiki 
kolumnada. Ištisais šimtmečiais 
popiežiai telkė savo sostinėj ver
tingiausius meno kūrinius, ar
chyvus ir knygas, norėdami su
kurti čia dvasinės kultūros židi
nį, kuris spinduliuotų visam pa
sauliui ir skverbtųsi į.kiekvieną 
širdį. Dėl to Vatikanas atidarė 
plačiai savo duris kiekvienam, 
kas nuoširdžiai nori jį pažinti. 
Blogis drąsiai ir plačiai siaučia 
po pasaulį. Jis teršia žmonių 
širdis puikybe ir neapykanta. Jis 
taip pat atkakliai kovoja su vie
natiniu tikrojo Dievo, vadinasi, 
ir Amžinojo Gėrio Įpėdiniu — 
Popiežium. Ta kova auga ir stip
rėja. Mūsų laikais ėmėsi jai va
dovauti raudonoji Maskva. Ta- 
čiaus Kristaus vietininkas ran
kų nenuleidžia ir nepraranda 
laimėjimo vilties. Stovėdamas 
Bažnyčios budrioje sargyboje, 
jis žino, kad daug žus galiūnų ir 
valdovų, daug audrų praūš per 
pasaulį, bet šv. Petro laivelis ne
nuskęs ir pasieks taikos ir lai
mėjimo krantą. M. K.
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aplinką. Iš šių gi. vėl į pirmųjų datas. Kaip jau esame matę tų 
vietą iškyla tie kardinolai ir vys- tarnybų daugelis yra reikalin- 
kupai, kurie paskiriami Šv. Tė-; gos šv. Tėvui ne tiek kaip Vals-

PADĖKA
Širdingą padėką reiškiu auto

riui Naumiestiškiui už sutikimą 
pasinaudoti veikalu “Baisusis 
Birželis”, Brooklyno 41 vyčių 
kuopai, p. J. Boley už malonų 
tarpininkavimą ir visiems ki
tiems, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie veikalo pa
statymo Rochestery. Mano nuo
širdžiausias lietuviškas AČIŪ.

Rež. J. Kaributas

Lietuvių Sporto Klubo abu 
futbolo vienetai pereitą sekma
dienį, vasario mėn. 25 d., laimė
jo pirmąsias N. Y. State Cup ir 
Dr. Manning Cup rungtynes.

LSK I prisistatė teisėjui tokia
me sąstate: Bagdonas; Mileris, 
Simanavičius; Madziliauskas, 
Saldaitis, Steponavičius; Saba
liauskas, Adomavičius, Jokūbai
tis, Gražys. Dėl sužeidimo DA- 
FB rinktinės rungtynių metu 
Kalašinskas žaisti negalėjo.

Lietuvių priešininkas —Morn
ing Star (EDSL lentelėje stovįs 
II vietoje), žaidęs pavėjui tuoj 
po teisėjo švilpuko pradėjo stip
rų Bagdono vartų spaudimą ir 
jo gerai nukreipti 2 baudos smū
giai laimei nepasiekė tikslo. Tik 
19 min. priešininko antpuolis 
užbaigiamas gražiu įvarčiu LSK 
nenaudai (0:1). Lietuviai susi
kaupia ir pradeda atkakliai ko
voti dėl kiekvieno kamuolio, bet 
nelaimei žaidimas vedamas (dėl 
vėjo įtakos) daugiausia dešinių - 
jame krašte, kur Meilui vis ne
pavykdavo susitvarkyti su padė
timi, todėl ir įvarčio reikėjo 
laukti net iki 36 min., kada iš 
susigrūdimo prie priešininko 
vartų Adomavičius, išsivadavęs 
iš tuzino trukdančių kojų, iš 2 
metrų (atstumas pagal LSK 
skonį!) fiksuoja išlyginimo įvartį, 
taigi 1:1. 38 min. vėl Adomavi
čius kerta nesulaikomą persva
ros įvartį—2:1. Įdomu stebėti 
priešininko reakciją, kai M. Star 
žaidikai, parkritę ant žemės, sa
votiškai aimanuodami, raitėsi. 
Ir... atrodo tai padėjo, nes 44 
min. jiems pasiseka pasekmę iš
lyginti — 2:2. Toks ir liko kėli
nio rezultatas.

Antrame kėliny lietuviai žai
džia pavėjui ir visas žaidimo 
svoris griūva ant Gražio krašto. 
Gražūs deriniai ir puikus kombi
nuotas žaidimas reiškiasi LSK 
eilėse, bet vis tas nelemtas pa
pratimas šaudyti į vartus tik iš 
arti (1-6 m) sužlugdo daugelį 
tikrų progų. Tik 48 min. Saba
liauskas iš gražiai Gražio pakel
to kampinio persveria pasekmę 
lietuvių naudai 3:2, o Jokūbaitis, 
apvedęs priešininko gynikus 
(51 min.) kelia pasekmę iki 
4:2. Tolimesnėj žaidimo eigoj 
priešininkas taip prispaudžiamas 
prie savo vartų, kad net LSK 
gynikai — Simonavičius, Mileris 
ir Saldaitis išbando savo šūvių 
tikslumą į vartus, 
žaidimas 
aikštelėje 
kantrybės 
reikalauti 
liauskas (73 min.), gavęs puikų 
Adomavičiaus padavimą, skelia 
žiūrovų malonumui 5 “gabalą”, 
o Jokūbaitis (78 min.) ambicin
gai užbaigia įvarčių seriją —6:2. 
Taigi visas centro puolikų treje
tukas solidariai pasidalina šių 
rungtynių ‘grobį”, įšaudami po 
2 įvarčius. Kalašinsko nebuvi
mas vis dėlto jautėsi vieneto 
žaidime. Vertas pagyrimo buvo 
Saldaičio, Simanavičiaus, Ma- 
dziliausko, Milerio ir Sabaliaus
ko žaidimas. Sunkią dieną turė
jo Jokūbaitis.

Priešžaismyje, žaisdami dėl 
Dr. Manning taurės (rezervinių, 
A ir B klasių vienetų1 turnyras) 
susitiko LSK Rezerv. (antroji 
komanda) su German-Hunga- 
rians Res. ir “jaunesnieji” atsi
lygino už “vyresniesiems” (LSK 
I) padarytą skriaudą, nugalėda
mi vengrų vienetą: 3:0 pasekme. 
LSK Res. atstovavo: Skobeika; 
Kubilius, Kiveris; Lapurka, Kli- 
gys II, Kligys I; Daukša (Petri
kas), Gricevičius, Labutis, Bag- 
džius, Alg. Ošlapas (Beleckas). 
Įvarčių autoriai: Labutis — 1:0, 
Gricevičius (iš 18 m. baudos) — 
2:0, ir vėl Labutis, pataisęs A. 
Ošlapo šūvį—3:0.

Gaila, kad šios gražios kovos 
pasižiūrėti susirinko negausus 
būrelis sporto entuziastų.

Sp. V.

TARPMIESTINĖS ŠACHMATŲ 
RUNGTYNĖS BOSTONAS- 

BROOKLYNAS
Šį šeštadienį, kovo mėn. 3 d., 

Lietuvių Atletų Klubo inicijaty- 
va suorganizuotos pirmosios 
didesnio masto tarpmiestinės 
šachmatų rungtynės Bostonas- 
Brooklynas, kurios įvyks Bosto
ne, Naujajame Lietuvių Piliečių 
Klube, 368 Brodway, So. Boston. 
Rungtynių pradžia 7 vai. vak.. 
Brooklyno rinktinė sudaryta iš 
šių šachmatininkų: Repečkos, 
Staknio, Merkevičiaus, Trojano, 
Vilpišausko, Galmino, Šukio, 
Kondroto ir Zeidoto. Mykolas 
Paškevičius dėl tarnybinių ap
linkybių vykti negali.

SPORTAS ŠĮ SAVAITGALĮ

šeštadienį, kovo mėn. 3 d.: 
LAK II pirmenybių rungtynės 
prieš stipriausią Church ligos 
varžovą St. John’s Lutheran, 
YMCA salėje, Marcy Ave. Rung
tynių pradžia 6:45 vai.

Sekmadienį, kovo m. 4 d.: 
LSK I ir Rezervinė komandos 
žaidžia draugiškas rungtynes 
prieš DAFB “Oberliga” meisterį 
Eintracht F. C., Eintracht Ovai. 
Važiuoti iš Lorimer stoties (sub
way) GG traukiniu iki Steinway 
stoties (2 stotys į Flushing pusę 
nuo Queens Plaza) ir iš ten 
Steinway autobusu (Astoria 
kryptimi) iki paskutinės stoties.

DĖKUI! DĖKUI!
žodžiai veržiasi iš mūsų

Nuolatinis 
priešininko baudos 

išveda žiūrovus iš 
ir publika pradeda 

5-ojo įvarčio. Saba-

-Šie 
širdžių padėkoti Philadelphijos 
rėmėjams ir geradariams, rė- 
musiems Villa Juozapo Marijos 
Bunco Party, sausio 21 d. Jau 
ne pirmas kartas, kad mums 
tenka pasidžiaugti mūsų gerašir
džių prietelių duosnumu ir geru
mu. Štai neperseniai mūsų gerie
ji prieteliai surengė didelę Bun
co Party ir visą pelną skyrė Vi
lla Juozapo Marijos Akademijai.

Giliausią padėką reiškiame 
rengimo komisijai, o ypač poniai 
A. Gilienei, pirmininkei, ir jo
sios padėjėjoms ponioms ir pa
nelėms J. Markūnaitei, S. Mar
kūnui, S. Jakelwicz, W. Yext, 
S. Mankus, M. Fiedler, F. Balin, 
H. Adams, A. Murza, V. Jurgai
tis, A. Jurgaitis, A. Cheleden ir 
E. Kapuscinskas. Mes gerai su
prantame, kiek daug brangaus 
laiko ir pasiaukojimo ši komisi
ja įdėjo į šį darbą. Jųjų triūso 
pasekmės tiesiog stebėtinos.

Dėkojame visiems Ir visoms 
aukojusiems dovanas ar pinigus. 
Dėkojame taip pat visiems, ku
rie atsilankė į šią pramogą ir 
gausiais parėmė. Komisijos da
lyvavusių bendros jėgos davė 
tikrai gražaus pelno.

Dėkingumo žodį AČIŪ jungia
me su Dieve Jus laimink. Taip, 
mes giliai įvertiname Jūsų dar
bą, paramą, gilų užjautimą mū
sų reikalų ir ypatingai jūsų di
dį nuoširdumą. Melšime Viešpatį 
atsilyginti jums daugeriopai. Iš 
dieviškosios Jėzaus Širdies teiš
silieja gausus šaltinis malonių ir 
palaimos, o jūsų kilnios širdys 
tepajunta tą šventą džiaugsmą, 
kuris viešaptauja gailestingose 
širdyse. Jūs ir jūsų reikalai bus 
nuolat minimi Seselių maldose.

Švento Kazimiero Seserys 
Juozapo Marijos Viloje

Maspetho parapijos Postas:
Mrs. Jokubauskas — $56.55; 

Vikt. Višniauskienė — 55.70; 
Pov. Kubilius — 44.72; Kunic- 
kienė (Konick) — 34.24; Br. 
Jasinskas — 32.60; Jozefą Pau
lauskienė — 23.69; Mrs. Savic
kas — 23.48; Ver. Valantiejus
— 21.63; Alek. Vaselka -21.- 
42; Prelatas J. Balkunas — 17.- 
60; Janina Daunorienė 18.- 
10; Antanas Daunoras — 16.- 
88; Kazys Vainius — 14.99; 
Juozas Černius — 14.92; Vismi
nas — 12.90; Suz. Gedvilaitė — 
12.69; Mrs. Tuska — 12.69; Že
maitytė — 10.55; Juoz. Kivyta
— 10.40; Ant. Kivytienė — 10.- 
40; Mrs. Drilingienė — 10.39; 
Ona Ciplis — 10.30; Dana Vasi
liauskaitė — 9.98; Mrs. Jasins
kas — 9.81; Diana Žvirblius — 
9.52; Petronėlė Šimkiūtė — 9.- 
33; Mary Varnės — 8.96;~>Eęt- 
ras Venclovas — 8.84; Suzana 
Simonavičiūtė — 8.74; Jos. Ba- 
jalis — 8.55; Gabriele Alksninis
— 8.50; Karolis Witkus — 8.- 
46; Reg. Vancaitė — 7.62; Ge
ne Gedspudaitė — 7.43; Pr. Jo
čys —7.43; Pranė Matusiavi- 
čienė — 7.27; Pranė Venclovie
nė — 7.01; Karečka — 6.18; 
Vac. Alksninis — 5.56; Petras 
Bogužas — 4.82; Kaz. Budris— 
4:80; Jeanette Urban — 4.08; 
Pr. Ražickienė — 3.92; John 
Varnės — 3.83; Kostas Maciu
levičius — 3.23; Mrs. Alb. Ku- 
chinskas — 3.09; Jonas Simo
navičius — 2.65; Tamošauskienė
— 2.28; Antanas Dėdinas —2.- 
25; Ališauskaitė — 1.90; Mrs. 
Bajalis — 1.53; Ona Bogužas— 
1.15; Ter. Ražickaitė — 0.44.

Maspetho parapijos kunigai: 
kun. J. G. Kartavičius, kun. 
P. Lekešis, kun. Paulauskas, 
kun. Senkus — 117.57; Viešpa
ties Atsimainymo parapija Mas- 
pethe — 16.71.

Įteiktos atskiros aukos: D.C. 
Brusack — 5:00; Mrs. Brusokie- 
nė — 5.00; Mrs. Kanapinskienė
— 5.00; Vytautas Žilinskas — 
5.00; Jos. Bernatavičius — 3.00.

Maspetho parapijos postui va
dovavo pats prel. J. Balkūnas, 
kuris ne vien per pamokslus sa
vo bažnyčioje, bet ir per J. Gin- 
kaus radijo ir susirinkimuose 
labai nuoširdžiai kvietė lietuvius 
dalyvaut rinkliavoje. Jam talki
ninkavo jo pagelbininkai kuni
gai, p. Visminas ir kit.

Maspetho poste aukų viso 
rinkta $823.28.

Bronxe — 13.54; Ona ir Stasys 
Skurvydai —10.00; Jurgis Kiau
nė — 4.70; kun. Pranas Rauga
las — 4.05; Helen Kulber —2.- 
06; Helen Taft — 0.43.

New Jersey
Izabelė Dilienė — $41.59; 

Barbora Kungytė — 17.86; Ade
lė Laukžemytė — 11.00; Mar
celė Svetikienė — 11.00; Zenius 
Jurevičius — 9.27; Zigmas Kun- 
gys — 9.00: Balys Šarkenis —8.- 
46; Frances Lazdynienė — 8.00; 
Aleksandra Masionienė — 7.36; 
Antanas Masionis — 6.83; Elena 
Skirmantienė — 6.02; Elena 
Laukžemytė— 5.88; Julius Veb- 
lauskas 5.88; Agota Visminas— 
5.81; Ona Grimalauskienė —5.- 
50; Josephine Hodell — 5.41; 
Pranas Vilimas — 5.38; Aloy- 
sius Rudzitas— 5.06; Anelė Bal- 
batienė — 5.00; Vladas Jančaus- 
kas — 5.00; Stanley Zurlis — 4.- 
48; A. Pietarienė — 4.46; Kos
tas Liaudanskas — 4.42; Anta
nas Rugys — 4.00; Povilas Za- 
lubas — 4.00; Antanina Adomai
tienė — 3.90; A. Buzerienė— 
3.73; Magdalena Bruzenas —3.- 
34; Stasė Gaubienė — 3.17; 
Nora Vet -Zemelytė — 3.10; An
na Bogatcheff — 3.00; Kazys 
Šipaila —3.00; Stasys Skripkus
— 3.00; M. Gerulienė — 2.90; 
Antanas Gerulis — 2.51; Pra
nas Skirmantas — 2.45; Jobas 
Karalius— 2.37; Juozas Prapuo
lenis— 2.00; Vytautas Sakalaus
kas — 2.00; Vaclovas Šlepako- 
vas — 1.66; Stasys Venckus — 
1.00.

K. Barzdukas ir J. Šilkaitis 
surinko aukų — $17.76.

Įteiktos atskiros aukos: A. 
Berzinskas — 5.00; J. Baltru
šaitis — 2.00; Kun. P. Basta- 
kys — 2.00; O. Biekšienė — 
2.00; P. Jokūbaitis — 2.00; Br. 
Liskus — 2.00; K. Vec-Zemelis
— 2.00; Br. Baublys — 1.00; K. 
Degutis — 1.00; M. Klimas — 
1.00; Pr. Petrulis — 1.00; P. 
Remeikienė — 1.00; V. Saka
lauskas — 1.00; J. Statkevičius 
—1.00; A. Subačius — 1.00.
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Vajaus proga papildomai . 
gautos aukos:

Jonas Sprainaitis (BALF 86 
Skyr.) — $68.60; Judy ir Ed
ward Dobrovolskis — 15.00; 
Lietuvių Demokratų Klubas

KVIEČIAME

Išnuomojami du atskiri apšil
domi kambariai su virtuve.

114 - 43 118th St, 
Ozone Park, N. Y. (9)

t I E T U V I U

DIENOS
MODERNIŠKAS ILIUSTRUOTAS 

LIETUVIŲ MAGAZINAS
Adresas: 9204 So. Broadway, 

Los Angeles 3, Calif.
Kaina—$3.00 metams visam pasaulyje.

EGLUTĘ UŽSISAKYTI
patogu Apreiškimo parapijos 

mokykloj šeštadieniais 9-13 vai.
šeštadieninė Lietuvių

Mokykla Brooklyne

EVergreen 7-1423

J. KUMPIKO
ELEKTRO MOTORU 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.

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS 

245 Union Ave., Brooklyn, N^Y. 
taiso laikrodžius ir juvėliiiitlš' 

dalykus.
Darba atliekamas greitai, 

sąžiningai ir nebrangiai.

Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekviena^ 
turėjęs progos su Ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ¥ 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvoc

Todėl

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

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

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKĄ,” patark kitiem* j* 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar fl* 
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
■fa metams kainuoja tik.......................... *3.00

Užsienyje .........    *3.50
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis "Amerikoj* 

numerius susipažinimui

Brooklyn417 Grand Street
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Ateitininkės organizuoja reko
lekcijas. Mergaitės ateitininkės, 
kurioms vadovauja Česlovą Šid
lauskaitė, ruošiasi dideliu būriu 
dalyvauti uždarose mergaičių re
kolekcijose. Rekolekcijos įvyks 
š. m. kovo 9, |0 ir 11 d., Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne, R.F.D. 
2, Putnam, Conn. Rekolekcijas 
ves vienas iš Ateitininkų vadų 
— kun. prof. St. Yla. Mergaitės 
ateitininkės yra šių rekolekcijų 
organizatorės.

Sodaliečių rekolekcijos. Hart
fordo Sodaliečių iniciatyva ruo
šiamos š. m. kovo 16, 17 ir 18 
d.d., Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne, Putnam, Conn, užda
ros mergaitėms rekolekcijos, 
šias rekolekcijas ves Tėv. A. 
Jurgelaitis, O. P. anglų kalba. 
Rekolekcijos prasidės penktadie
nį vakare 8:30 vai. ir baigsis 
sekmadienį vidudienį. Atlygini
mas už visą rekolekcijų laiką 
$5.00. Dar galima į šias reko
lekcijas užsiregistruoti šiuo ad
resu: Rv. Sister Superior, Ima- 
maculate Conception Convent, 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Lietuvaitės gavo viešą pagyri
mą. Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Vienuolyno pensijonato mer
gaitės Katalikų Adakėmijoje 
Putname išlaikė labai gerai pus
metinius egzaminus ir gavo vie
šą pagyrimą tiek už mokslą, tiek

Bayonne, N. J.
Minėjom Lietuvos Nepriklauso

mybės paskelbimo sukaktį.
Šiais metais Lietuvos Nepri

klausomybės paskelbimo 33 me
tų sukaktį mūsų parapija pami
nėjo nedarydama įprastinio su
sirinkimo salėje, bet ne mažiau 
gražiai ir įspūdingai. Ypač gra
žiai pasirodė vyčiai.

Vasario 18 d., sekmadienį, 
mūsų parapijos klebonas kun. M. 
Kemėšis paskyrė visus savo pa
mokslus, angliškai ir lietuviškai, 

...tam reikalui. Po sumos tą.sek
madienį prie išstatyto Švenč. 
Sakramento buvo atkalbėta mal
da už Tėvynę.

Sekantį sekmadienį, vasario 
25 d., mūsų parapijos Vyčiai 
užprašė šv. Mišias — sumą 10:- 
30 vai. už Lietuvą ir ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos, aukodami 
ją už Tėvynę ir kenčiančius jos 
vaikus. Prie jų prisidėjo ir kiti 
pamaldų dalyviai. Sumos metu 
buvo pasakyta minėjimui pritai- 

’’ kintas pamokslas. Po sumos, 
kaip ir pereitą sekmadienį, prie 
išstatyto švenč. Sakramento bu
vo atkalbėta malda už Lietuvą.

Be to, šių sukaktuvių proga 
abu Bayonnės laikraščiai, bū
tent, “The Bayonne Times” ii 
“The Bayonne Facts” įdėjo su
kaktuvėmis pritaikintus straips
nius. Pirmame — pats laikraš- 
•člo redaktorius parašė labai įdo
mų straipsnį, pavadintą “Lietu
va simbolis”, o antrame— buvo 
atspausdintas Vyčių pasiųstas 
straipsnis, kuriame jie protes
tuoja prieš Lietuvai padarytą 
skriaudą ir reikalauja jos atitai- 

. symo.
Mes, Bayonnės katalikai-lie- 

tuviai, esame įsitikinę, kad šian
dien, daugiau negu bet kada, tu- 

• rime daug glaudžia bendrauti su 
Didžiuoju Šeimininku ir Valdo
vu, Kurio rankose yra ir mū
sų Tėvynės - Lietuvos likimas.

už gražų elgesį. Jos duoda gra
žų pavyzdį kitoms akademiją 
lankančioms mergaitėms.

Kun. prof. St. Yla buvo susir
gęs siaučiančia influenza. Dabar 
jau sveikata gerėja. Ligonį buvo 
atlankęs kun. kleb. J. Valantie- 
jus.

Susirūpinta padidinti mergai
čių stovyklos patalpas. N. A. 
Nekalto Prasidėjimo Seserų Gil- 
dos Centro Valdyba savo posė
dyje vasario 22 dieną svarstė, 
kaip pagelbėti seselėms padidinti 
mergaičių stovyklos patalpas. 
Jei stovyklos patalpos nebūtų 
padidintos, tai šįmet apie 50 
mergaičių prarastų progą pasi
mokyti lietuvių kalbos bei pail
sėti seselių .globoje.

Dvi seserys našlaitės vienuolės 
studijuoja kolegijoj. Dvi seserys 
Elena ir Irena Imbrasaitės'prieš 
kelis metus įstojo į N. Pr. švč. 
P. Marijos Seserų Kongregaciją. 
Jos abi dabar jau po įžadų vie
nuolės (Sės. M. Veronika ir Sės. 
M. Kristafora) studijuoja An- 
hurst kolegijoj. X

Uždaros moterims rekolekci
jos Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne, Putnam, Conn. įvyks bir
želio 15, 16 ir 17 d.

Mergaičių stovykla prasidės 
liepos 1 dieną, ir baigsis liepos 
29 dieną.

Lietuvių susiartinimo šventė- 
piknikas bus liepos. 29 dieną, 
paskutinį liepos mėn. sekmadie
nį.

Seselių Rėmėjų Seimas. Nau
josios Anglijos Nekalto Prasidė
jimo Seserų Rėmėjų Seimas į- 
vyks š. m. gegužės 20 dieną, Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyne, 
Putnam, Conn.

16 vasario paminėjimas Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyne, 
Putnam, Conn, šįmet buvo ypač 
įspūdingas. Pensijonato mergai
tės savo Lietuvos prisiminimais 
perkėlė dalyvius į Lietuvą, o 
gražiai įscenizuota daina “Oi 
Lietuva motinėlė” visus sugrau
dino. Taip pat minėjime buvo 
pagerbti kovotojai dėl Lietuvos 
laisvės pulk. J. Andrašūnas ir V. 
Matikiūnas. Minėjime dalyvavo 
visi apylinkės vaikai, norėta y- 
ppč jų sielose įspausti vasario 16 
dieną.

laisvinimo reikalams sudėjo dau
giau kaip 800 dolerių, žymiai 
daugiau, kaip praėjusiais metais.

Vasarių 18 d. 9:30 vai. ryto 
vienoj didelėj Miami bažnyčioj 
buvo suruoštos iškilmingos lie
tuvių pamaldos, kuriose vietos 
ir net tolimesnių kolonijų lietu
viai labai gausiai dalyvavo. Pa
mokslą pasakė prel. J. Balkū
nas. Pamaldų metu choras gie
dojo lietuviškas giesmes, o joms 
baigiantis sugiedojo Lietuvos 
himną.

Joseph Marshall

Bridgeport, Conn.
Paminėjome Lietuvos Nepri

klausomybės sukaktį.
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė vasario 17 d. parapijos 
svetainėje praėjo labai gražiai. 
Iškilmes pradėjo parapijos cho
ras, vadov. A. Stanišausko, su
giedodamas Amerikos ir Lietu
vos himnus ir J. Naujalio “Jau
nimo giesmę.” Po to atsistojimu 
buvo pagerbti žuvusieji už Ame
rikos ir Lietuvos laisvę. Pager
bimo metu E. Janiunienė per
skaitė Maldą už Tėvynės laisvę 
ir choras sugiedojo “Marija, Ma
rija.”

Kalbas minėjime pasakė kun. 
J. V. Kazlauskas, H. Blazas, J. 
Karys ir J. Tysliava. Solo padai
navo Ona Janušas Šimkaus “Oi 
greičiau, greičiau” ir Ona Radvi
laitė Šimkaus “Kur bakūžė sa
manota.” Eilėraščius padekla
mavo B. Lambergaitė ir A. Do- 
meikiūtė. ’ ,

Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinkta $116. Kadangi dėl di
delio lietaus publikos buvo ma
žoka, tai ir’aukų mažiau pavy
ko surinkti.

Po iškilmingo minėjimo buvo 
vakarienė, kuriai ypač pasidar
bavo K. Višniauskienė, O. Ma- 
čiukaitienė, A. Tuskienė, Valiulis- 
Mikuckis ir J. Stanislauskas.

Minėjimas per radiją
Vasario 16 d. vietos radijo sto

tis taip pat paskyrė laiko Lietu
vos Nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti. Buvo anglų kalba per
skaityta J. Kario paruošta pa
skaita, kurią perskaitė F. Balt
rušaitis.

no mielą Tėviškę. “Ramutės 
sapną”—vaizdelį—pravedė mok. 
I. Pabilionienė. Tautinius šokius 
vedė M. Aukštuolis, kuriam tal
kininkavo jaunimas ir “Lituani
kos" sporto klubas. Montažą 
“Daina apie Lietuvą” (žodžiai 
žtirnl. J. Cicėno) išpildė choras, 
vadovaujant muz. M. Leškiui.

K. L. M.

Omaha, Nebr.

- » Kovo mėn. 9 d., penktadienį, 
8:15 vai. vakare po Kryžiaus 
Kelių mūsų parapijos VyčiaLpa- 
rapijos salėje, 15 E. 23 St., ruo
šia, kiną (movies). Bus rodomos 
2- labai įdomios religinės filmos:
l. “Monte Cassino stebuklas”, 
apie Šv. Benediktą ir garsųjį 
'Monte Cassino vienuolyną Ita- 
lijoj£, kurį amerikiečių karo 
lėktuvai praėjusiame kare sunai
kino, ir 2—“Marija Magdalena”. 
Bilietai suaugusiems tik 50 cen
tų, o mokyklos vaikams iki 15
m. amžiaus — 25 centai. Nuo- 

i širdžiai kviečiami ir kaimynai. x
Rekolekcijos mūsų parapijos 

lietuviams prasidės kovo 11 d. 
ir baigsis kovo 18 d. vakare. Re
kolekcijų vedėjas — pranciško- 

.... nas Tėvas Dyburys, O.F.M.
3L. .. ... '

Marianapolis, Conn
Minės koegijos 25 m. sukaktį
šiais metais Marianapolis 

(Marijos Miestas) švenčia dvi
dešimt penkių metų savo Kole
gijos sukaktį. Marianapolio Ko
legija yra žinoma kaip lietuviš- 
ga mokslo įstaiga auklėti jau
niems lietuviams krikščioniškoje 
ir lietuviškoje dvasioje. Šios su- 
kąkties proga Marianapolis ruo- 
šiasi įvesti Marijos Šventę, kuri 
būtų švenčiama kiekvienais me
tais antrąjį rugsėjo sekmadienį. 
Tai būtų artimiausias sekma
dienis po 8-tos — Marijos Gimi
mo šventės.

Šįmet Marianapolis šią Mari
jos Šventę iškilmingai minės 
rugsėjo 9-tą dieną — sekmadie
nį. Ta proga bus minima ir 700 
metų karaliaus Mindaugo bei 
Lietuvos krikšto sukaktis, šiose 
iškilmėse kviečiama dalyvauti 
visa lietuviškoji visuomenė, ku
riai yra bangi Marija ir Lietu
va.

MIAMI, FLA.

Gražiai paminėta Vasario 16
Miami lietuviai vasario 16 d. 

gražiai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo su
kaktį. I minėjimą atsilankė dau
giau kaip trys šimtai asmenų. 
Kalbas pasakė miesto majoras 
Wifflam Wolfarth, kuris pareiš
kė lietuviams daug šiltų simpati
jų nef palinkėjo, kad Lietuva 
vėl atgautų laisvę, ir prel. J. 
Balkūnas, kuris ypač iškėlė bol
ševikų Lietuvoje Vykdomus žiau
rumus. Programoj dalyvavo o- 
per. sblist. ,A. Dambrauskaitė, 
Miami lietuvių mišrus bei mote
rų chorai ir tautinių šokių šokė
jai. Minėjimo dalyviai Lietuvos

“Daina apie Lietuvą”
Susikaupimas Vasario 16-sios 

praėjo įspūdingai. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje vasario 18 
d. 11 vai. įvyko pamaldos. Daly
vaujant lietuviams iš visos Ne- 
braskos valstybės, kun. J. Taut
kus šv. Mišių aukoje siuntė 
Aukščiausiajam prašymus, kad 
toji Dievo atneštoji pasaulin 
Taika greičiau įsiviešpatautų 
brangioj mūsų Tėvynėje Lietu
voje. Lietuvių choras, vedamas 
muz. M. Leškio, naujomis gies
mėmis visus jungė maldai už Tė
vynę. Prie altoriaus Aukos iš 
šalių tiesės organizacijų vėlia
vos.

Po pietų, 4 vai., šv. Antano 
parapijos salėje vyko iškilmin
gasis posėdis. Išpuoštoje scenoje, 
vėliavoms budint, pasirodė gar
bingieji svečiai su savo raminan
čiais paguodos žodžiais. Prof. 
Dr. K. Alminas savo paskaitoje 
palietė lietuvių gyvenimą Lietu
voje. Jis pareiškė: ‘Lietuva buvo 
tamsi ir juoda, bet per 20 lais
vės metų ji tapo šviesi ir laimin
ga. Dabar skęsta kančiose.” J. 
E. Omahos Arkv. Gerald T. Ber- 
gan palinkėjo sėkmės. Kun. J. 
Jusevičius, lietuvių tremtinių 
Tėvas, šv. Antano parapijos kle
bonas, paryškino J. E. Ark. G. 
T. Bergan rūpesčius ir jo teikia
mą lietuviams pagalbą. Šia pro
ga jie įteikė mielajam svečiui 
paveikslą, lietuvaičių išsiuvinėtą 
drobėje, vaizduojantį kryžių tarp 
gėlių. Sveikino latvių ats. Dr. 
Fricis Tilmanis, o taip pat mies
to majoras Glenn Cunningham, 
gražiai atsiliepdamas apie lietu
vius. Gauta buvo raštu sveikini
mai gubernatoriaus Vai Peter
son, senatorių Kenneth S. Wher
ry ir Hugh Butler ir kongresma- 
no Howard Buffett. Šiam posė
džiui vadovavo p. Felix Petru- 
čionis. 1

Meninė dalis vaizdais priarti

Worcester, Mass.
Vasario 16-tosios minėjimas 

šv. Kazimiero parapijoje
Sekmadienį, vasario 18 d., 4 

vai. pp., parapijos salėje įvyko 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimas. Tos iškil
mės sutraukė sausakimšai pilną 
parapijos salę patriotingai nusi
teikusių parapijiečių. Minėjimo 
programą vedė šv. Kazimiero 
parapijos klebonas; kun. A. Pet
raitis, kuris, atidarydamas iškil
mes, tarė trumpą žodį ir sukal
bėjo maldą už Lietuvą.

iPrmąją programos dalį atliko 
šv. Kazimiero parapijos pradi
nės mokyklos mokiniai, vado
vaujami auklėtojų seselių kazi- 
mieriečių. Mokiniai suvaidino 
vaizdelį “Valio, Lietuva!”, pa
šoko tautinių šokių, pasakė ei
lių, suvaidino melofarsą “Jei 
klausysite, pamokysiu” ir sudai
navo šias dainas: Kur Nemunas 
ir Dauguva, Lietuviais esame 
mes gimę ir Leiskit į tėvynę. 
Vaikai savo programą labai gra
žiai atliko, ir nors jautėsi, kad 
didesnę tos programos dalyvių 
dalį sudarė jau čia gimę vaikai, 
bet jie žodžius tarė taip taisyk
lingai ir su tokia išraiška, kad 
jų atliktoji programa visiems 
paliko malonų ir gilų įspūdį. Tai 
yra klebono ir parapijos mokyk
lą vedančių seselių nuopelnas, 
kad jų vedamosios mokyklos 
auklėtiniai sugebėjo'nuteikti da
lyvius tikra 16-tosios vasario iš
kilmių nuotaika.

Antrąją programos dalį suda
rė iškilmėms pritaikintos kalbos. 
Pirmasis kalbėjo neseniai iš 
tremties atvykęs p. K. Girtau
tas, iškeldamas Nepriklausomy
bės paskelbimo5 akto svarbą mū
sų tautai ir brblių amerikiečių 
darbus bei aukas kovoje dėl Lie
tuvos laisvės, paramą valstybei 
atstatyti ir suteiktą pagalbą 
tremtyje atsidūrusiems bro
liams. Po jo kalbėjo Marianapo
lio vyresnysis ir kolegijos rekto
rius kun. J. Petrauskas. Jis pa
brėžė, kad kovai dėl laisvės ir 
valstybės atstatymui reikės ne 
tik lėšų, bet ir tam tinkamai pa
ruoštų žmonių, tai yra, moksliš
kai paruošto ir patriotingai iš
auklėto jaunimo, o to tikslo kaip 
tik ir siekianti Tėvų Marijonų 
vedamoji Marianapolio mokykla, 
tai jis šventės proga kvietė jau
nimą į tą mokyklą.

Trečiąją programos dalį atli- 
ko parapijos choras, sudainuo
damas šias populiariąsias mūsų 
dainas: Oi laksto vanagėlis, Kur 
tas šaltinėlis, Vai liuli, liuli ir 
Kaip gi nemylėti man kampelio 
šito. Chorą vedė parapijos var
gonininkas, p. J. žemaitis, o abi 
vokalines programas pianu pa
lydėjo p-lė Olga Keršytė.

Po šios programos dalies, kle
bonas kun. A. Petraitis pranešė, 
kad vienas parapijietis, nenorė
jęs savo vardo skelbti, šventęs 
proga iš savo kuilių santaupų 
paskyręs du tūkstančius dolerių 
lietuviškoms įstaigoms: tūkstan
tį seselėms kazimierietėms ir 
tūkstantį Tėvams Marijonams. 
Buvo padaryta rinkliava ir sur 
rinkta apie du šimtu BALFo rei
kalams. Po to kalbėjo iš tremties

atvykęs p. Leonas Leknickas, 
pritiktinai iš Hartfordo atvykęs 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
sūnus Nėris Šimkus, kuris savo 
svariu žodžiu ir laisva laikysena 
daug kam priminė savo garsųjį 
tėvą. Po jo kalbėjo rašytojas J. 
Aistis. Paskutinysis kalbėjo ži
nomas Worcester veikėjas, adv. 
A. Mileris. Pirmiausiai jis pa
skaitė savo paties suredaguotą 
rezoliuciją JAV valdžios parei
gūnams, reikalaujančią daryti 
žygių, kad Lietuvoje nebūtų pa
minamos žmogaus teisės. Tą 
rezoliuciją iškilmių dalyviai pri
ėmė griausmingu plojimu. Ne 
gana to, jis dar pasakė patriotin- 
gą ir jaudinančią kalbą, kuri ne 
vienam ašaras ištraukė.

Iškilmės užtruko tris valan
das. Jas užbaigė parapijos klebo
nas kun. A. Petraitis, sukalbėda
mas maldą. Prieš išsiskiriant 
buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai.

Los Angeles, Calif.
Miesto burmistras paskelbė 

Lietuvių Dieną
Vasario 16 d. Los Angeles 

lietuvių delegacija, susidedanti 
iš garbės konsulo J. J. Bielskio, 
prof. M. Biržiškos, “Lietuvių 
Dienų” red. Juozo Vitėno ir 
ALT valdybos — J. Milerio, M. 
Aftukienės, A. Deringienės, nu
vyko pas miesto burmistrą Flet
cher Bowron su prašymu, kač 
vasario 16-ji būtų paskelbta Lie
tuvių Diena. Prašymas buvo pa
tenkintas ir paskelbimo aktas 
buvo perskaitytas lietuvių vi
suomenei, minint nepriklauso
mybės šventę vasario 17 d. Pat
riotic Hall. Toks aktas yra pir
mas Pacific lietuvių gyvenime.

Vasario 16-tos minėjimas 
buvo sėkmingas

ALT-to rengtas Vasario 16- 
tos minėjimas, įvykęs šeštadienį, 
vasario 17, Patriotic Hall, praė
jo gana sėkmingai. Svarbiausiu 
kalbėtoju buvo prof. Mykolas 
Biržiška, o programos vedėju 
gen. Stasys Raštikis. Sveikino 
garbės konsulas J. J. Bielskis, 
miesto burmistro atstovas, uk
rainiečių atstovas Novak ir gudų 
atstovas (pasveikino lietuviš
kai). Apie amerikiečių nevyku
sią užsienio politiką papasakojo 
buvęs Europoje okupacinės val
džios patarėjas. Aukų surinkta 
apie penkis šimtus dolerių.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 

Newark 5, N. J.

ŪJ------------------------------------------------
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

, 1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

ModemHka laidojimo ištaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salč 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį 

ffi---------------- ----------------------------- -o

LIET. TREMTINIŲ DRAUGIJA RENGIA

BROLIŲ MOTUZŲ-BELECKŲ

LIETUVOS SPALVOTŲ FILMŲ 
RODYMU

Sekmadienį, kovo 11 d., 6 vai. vakaro
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

North 5th SL ir Havemeyer St.

Pelnas skiriamas Lietuvių Gimnazijai Diepholze, Vokietijoje, 
šelpti. įžanga 75c., vaikams 25c.

Visi naujai atvykę lietuviai kviečiami pažiūrėti šių filmų, kurios 
garsino mūsų Lietuvą plačiai išeivijoje ir amerikiečiams, kada mes 
gyvenom Nepriklausomoj Lietuvoj. Mums tremty atsidūrus, šios 
filmoš skelbė žiauraus okupanto žudymus ir kankinimus, kurie 
privertė mus palikti savo tėvynę ir gyventi varge ir skurde.

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

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

Tel. WAverly 6-3325 

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

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

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar v 
Užsieniu Šalyse. «

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksu pavieniams, pavienių (j 
bizniu, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yofko miesto fi 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- Z 
kuoti bfle teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris Y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių f) 
ir mažų, visoje šalyie ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. « 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 2 
naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. Z

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

RAŠYKITE: S

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS) J
111 Alnslie Street Brooklyn 11, N. T. (į

Telefonas: EV 4-3049 S

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-922*

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietą

Šventadieniais susitarus
'feL EVergreen T-MtS

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta 3

Brooklvno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

į—-------------------- ------

Tel. NEwton 9-4464

■+

■—■+

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

į F. W. Shalins
(Šalinskas)

talsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
*•' ■■ II ■■ U — l> ■■ I M —I — I —l><

Estate of A. J. Valhntiejus 
VERONICA R. VALANT1EJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 — 72nd, Street . Maspeth, N. Y.
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"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

"AMERIKA"
417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS
“Amerika Pirtyje” Brooklyno scenoje

Maspetho Žinios
, — Vasario 10 d. susituokė A. 

Machel su J. M. Smith.
—r Vasario 4 d. pakrikštyti: 

Vinco ir Agotos Ąlonių sūnus 
Vincents Philip, Kazimiero ir 
Antoinette Balčiūnų dukrelė Ar
lene - Angela ir Fredericho ir 
Chatherine Schoppman sūnus 
Frederick - Peter. Vasario 18 
d. pakrikštyta Edvardo ir Ger
trūdos Kasparų dukrelė Carol- 
Helena.

— Serga Maspetho parapijie
čiai E. Minotienė, O. Petrulienė, 
M. Čeponienė, J. Simanavičius, 
V. Beraitis, M. Krasinskienė ir 
Vashterienė.

— Palaidoti: vasario 6 d. a.a. 
Jonas Lukas, vasario 8 d. a.a. 
Juozas Balevičius, vasario 14 d. 
a.a. Juozas Dirgis, vasario 17 d. 
a.a. Mildred Pepel ir vasario 24 
d. a.a. Petras Stelmokas.
• — Vasario 18 d. šv. Onos so- 
dalicija surengė gerai pavykusį 
laimėjimų vakarą.

— Vasario 24 d. katalikai ve
teranai rodė visiems patikusią 
filmą.

— Šv. Kazimiero dieną, kovo 
4 d., Lietuvos Vyčių apskritis 
dalyvaus Maspetho bažnyčioje 
11 vai. savo mišiose ir bendrai 
eis prie šv. Komunijos. Po pa
maldų bus pusryčiai ir konfe
rencija parapijos salėje.,

— Šv. Kazimiero dieną Mas
petho parap. skelbia maldą už 
•Lietuvą diena, švč. Sakramentas 
bus išstatytas po paskutinių mi
šių ir laikomas ligi 7:30 vai. va
karo, kada bus Šv. Valanda. Vi
si parapijiečiai ir tikintieji kvie
čiami tą dieną pasimelsti už 
kenčiančią Lietuvą.

— Visų parapijos draugijų 
valdybos kviečiamos susirinkti 
penktadienio vakare po pamal
dų j parapijos salę. Bus pasiitari- 
mas prel. J. Balkūno kunigys
tės 25 m. sukakties minėjimo 
reikalu.

Angelų Karalienes 
Parapija

— Velykų sekmadienį prasi
dės 40 Valandų atlaidai. Taigi 
bus daug giedojimo. Dėl to cho
ristai kviečiami penktadienių' 
vakarais 8 vai. uoliai lankytis į 
repeticijas. Taip pat kviečiami ir 
nauji nariai stoti į chorą, ypač 
naujai atvykusieji.

— Maldos Apaštalavimo drau
gija sekmadienį, kovo 4 d., ruo
šia laimėjimų vakarą su kavute 
ir užkandžiais parapijos salėje. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Įžanga 60 
centų. Pelnas skiriamas kleboni
jos pataisymui.

PASKAITA SU FILMĄ
Kovo 11 d. 4:30 vai. vakaro 

Angelų Karalienės parapijos sa
lėje bus paskaita iš šv. Povilo 
gyvenimo, paįvairinta filmos 
vaizdais, šį kartą bus rodomos 
dvi spalvuotos filmos.

Paskaitą skaitys ir filmą ro
dys kun. Vyt. Pikturna. Filmos 
rodymo išlaidoms padengti nuo 
suaugusio asmens bus imama 20 
centų įėjimo mokesčio. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Šv. Vardo Draugija

Apreiškimo Parapija

IŠ LIETUVIU KATALIKŲ 
VEIKLOS

Vasario 23 dieną, 8:30 vai. va
kare, Apreiškimo parapijos sa
lėje įvyko L.R.K. Federacijos 
New Yorko apskrities susirinki
mas, kurį vedė S. K. Lukas, o 
raštininkavo Pr. Naujokaitis.

Iš buvusio šios apylinkės ka
talikų seimelio pranešimą pada
re pirmininkas S. K. Lukas ir 
sekretorius P. Naujokaitis. Pini
ginę apyskaitą davė iždininkas 
A. Bačiuška.

Buvo plačiai išsikalbėta šios a- 
pylinkės veikimo reikalais. Se
kantis susirinkimas bus kovo 30 
dieną, 8 vai. vakare toj pačioj 
vietoj. Valdyba prašo visus ka
talikiškas draugijas atsiųsti savo 
atstovus ir įteikti savo valdybų 
narių vardus bei adresus.

Šiame susirinkime Federaci
jai savo metinius mokesčius už
simokėjo Apreiškimo parapijos 
Tretininkų, Maldos Apaštalavi
mo ir Švento Vardo dr-jos, o An
gelų Karalienės parapijos Treti- 
pinkų, Amžinojo Rožančiaus, 
Moterų S-gos 24 kp. ir Gyvojo 
Rožančiaus draugijos. Iš Great 
Neck, L. I. N. Y. Federacijos 51 
skyrius savo mokesčius prisiun
tė per A. Vasiliauską laišku. Ki
tos draugijos yra prašomos kaip 
galint greičiau užsimokėti, kad 
būtų galima kartu visų mokes
čius j centrą pasiųsti.

— Sekmadienį, kovo 4 d. Mo
terų sąjungos 29 kp. rengia lai
mėjimų vakarą parapijos apati
nėje salėje.

— šeštadienį įvyko a.a. Ka
rolio Brusoko laidotuvės.

— Pirmadienį, vasario 26 d., 
įvyko iškilmingos laidotuvės a. 
a. Rozalijos Diržienės, kuri buvo 
gana veikli parapijos narė.

— Sekmadienį, kovo 11 d., Šv. 
Vardo draugijos nariai per 8 
vai. mišias eis prie bendros Ko
munijos. Kaip kasmet kovo 
mėn. taip ir šiemet Šv. Vardo 
draugijos nariai aukoja Šv. Ko
muniją už Lietuvą. Po mišių bus 
Komunijos pusryčiai.

—Sekmadienį, kovo 4 d., pra
sideda misijos moterims ir mer
gaitėms. Misijoms vadovaus vie
nuolis pranciškonas Tėvas Pla
cidas Barisa.

Brooklyno Vaidintojų Trupė 
vasario mėn. 25 d. turėjo pirmą 
viešą pasirodymą su Keturakio 
komedija “Amerika Pirtyje”. 
Spektaklis praėjo gyvai ir su 
tam tikru iškilmingumo bruožu. 
Buvo atžymėta 50 metų sukak
tis nuo pirmojo to veikalo vai
dinimo, pagerbtas autorius ir 
nusipelnę pirmųjų vaidinimų da- 
lyvai. Įvado žodį tarė trupės va
dovas ir veikalo režisierius V. 
Žukauskas, kartu pasveikinda
mas salėje esančią autoriaus 
žmona p. Vilkutaitienę. Atsimi
nimus apie pirmuosius vaidini
mus papasakojo vienas seniau
siųjų vaidinimų dalyvis brookly- 
niškis notaras Juozas Ambrazie
jus.

Kalbant apie vaidinimą, pir
moje eilėje tenka išskirti Be
kampi — H. Dūdą, davusį iš
baigtą nusigyvenusio ūkininko 
tipą ir jo dukterį Agotą — A. 
Mikulskytę, turinčius neabejoti
nų vaidybinių gabumų. Užtikrin
tas savimi buvo ūkininkaitis An
tanas — V. Žebertavičius ir 
piršlys — R. Kezys. Bekampienę 
— L. Kašiubaitė vadino gerai, 
tik norėtųsi ją matyti kiek se
nesnę. Siuvėjas Vincas — A. Ze- 
lenkevičius pradžioje vaidino 
labai “atsargiai”, bet paskui su
sirado save ir antrame veiksme 
buvo visai įdomus. Scenos su 
Agota buvo gyvos. Piemenukas 
A. Ratkelis, nors teturėjo tik 
porą frazių, bet per pusę veiks
mo įšsilalkė nenuobodžiauda
mas. Atskirai tenka sustoti ties 
V. Kidoliu, vaidinusiu žydą 
Faibčiką. Šitas vaidmuo pas Ke- 
turakį yra vienas pagrindinių,

duodantis veikalui komedijingu- 
mą. Deja, čia jis buvo blankokas 
ir šykštus judesiuose. Trečiame 
veiksme užstodavo Bekampienę 
ir piršlį. O kas svarbiausia, tai 
vietomis suveldavo sakinius ir 
sunku buvo suprasti, ką jis kal
ba. Pavyzdžiui, tokia svarbi vie
ta, kurs jis sako, kad Agota yra 
uždaryta pirtyje, liko neūžak- 
centuota ir nepriėjo iki publikos, 
šitie trūkumėliai yra nesunkiai 
pataisomi ir anaiptol spektaklio 
darnumo negriauna. Nors veika
las senas ir taip sakant ‘atsili
kęs nuo gyvenimo”, bet režisie
riaus V. Žukausko ir dekorato
riaus C. Januso rankose atjau
nėjo ir žiūrimas su įdomumu. 
Turint galvoje mėgėjų teatrą, 
vaidinimas yra pilnai pavykęs ir 
vertėtų parodyti daugiau kartų 
ir kitose vietose.

Ukrainiečių salė buvo sausa
kimša ir nemažai publikos nega
lėjo pamatyti vaidinimo. Tas ro
do, kad New Yorko visuomenė 
labai yra pasiilgusi savojo teat
ro. ir Brooklyno Vaidintojų Tru
pė su jos energingu vadovu V. 
Žukausku tenka tik pasveikinti, 
kad pralaužė ledus ir parodė, 
jog, turint pasiryžimo, šis tas ap
čiuopiamo galima nuveikti ir 
šioje srityje, grįžus iš fabriko po 
8 valandų darbo dienos.

“AITVARAI” VYKSTA Į 
WATERBURY

Pian. A. Mrozinsko vadovau
jamas “Aitvarų” kvartetas atei
nantį sekmadienį, kovo 4 d., 
vyksta koncertuoti į Waterbury. 
Koncerte dalyvaus taip pat dai
nininkė Jacikevičienė ir dramos 
akt. Žukauskas.

Šv. Jurgio parapija
Pamaldos už a.a. kun. V. Pinkų

Kovo 10 d., šeštadienį, 10 vai. 
įvyks iškilmingos pamaldos už 
a.a. kun. V. Pinklius vėlę. Šv. 
Mišios bus atlaikytos prie visų 
keturių altorių, o prie didžiojo 
su aslsta. Mišias laikys abu bro
liui kunigai Pažoreckal, kun. 
P. Raugalas h' kun. V. Masiulis. 
Ceremonijų vedėju bus kleb. 
kun. A. Petrauskas. Šioms iš
kilmėms bus paruoštos ir spe
cialus giedojimas, kuriuo rūpi
nasi varg. J. Brundza.

Kadangi a.a. kun. V. Pinkus 
buvo beveik visiems Brooklyno 
lietuviams gerai pažįstamas, rei
kia tikėtis, jog į šias pamaldas 
lietuviai gausiai atsilankys pasi
melsti už vęlionį, kuris buov ne 
tk puikus pamokslininkas, bet ii' 
tvirtas lietuvis.

Misijos
Kovo 11 d. prasidės šv. Jur

gio parap. misijos, kurias ves 
pranciškonas kun. Graušlys.

Išnuomojamas vyrui apšildo
mas kambarys su virluve ir bal- 

.. dais. Kreiptis: 9715 137 Avė., 
' (10)'Ozone Park. Tel. VI 8-2532.

į EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS

Išnuomuojami du šviesūs 
kambariai su virtuve. 339 Wil- 
'son Ave., Brooklyn 21, N. Y.

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

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

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

INCOME TAX
Federal ir State pajamų mokesčių 

raportų paruošimo, blankų tinkamu- 
mp užpildymo reikalu, malonėkite 
kreiptis žemiau pažymėtu adresu, 
kur gausite ir reikalingus blankus 
(formas).

J. P. M A C I U L I S
REAL ESTATE & INSURANCE

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

! I STagg 1-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS U 
KONTBAKTORIAI

• i Atlieka mūrinių namų sienų U- Į; 
*Į lyginimą, plasteriavima, iallgat- >■
• ■ vių oemeatavima ir Irt. darbus.

Ml MAUJEB 8T, '•
BBMNDLYN 6, M. Y.

.g. ,y ,.y, ,g. ,g. <g. ,y, .y. ,g.., ..y.. y... .g. .g.. *

PARDUODAMI NAMAI 
IR BIZNIAI

WILLIAMSBURG: 4 šeimų mūri
nis su 18 kambarių, maudynėmis, 
štymu, — 5250.—; 16 šeimų kampinis 
mūrinis, nuomas 3400,—pard. 17.500.

WOODHAVEN: 2 šeimų mūrinis su 
10 kambarių, aliejum apšildomas, ga-- 
ražas—7500.—

MASPETH: 2 šeimų kampinis, mū
rinis, aliejum šildomas, garažai. — 
14.500.

Z I N I S
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, 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 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t 

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

Tel. EVergreen 4-9293

j®®«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

L POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

Pulki Salė šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. T,

Tel. EVergreen 4-9737

ZUPP’S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETI VISKĄ UŽEIGA 

-----  NEBRANGU — ir — SMAGU-----
Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KON1AKO ir kitokių rūiiu

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Enter, 
office

SIUVĖJŲ DĖMESIUI
Lietuvių Kriaučių Neprigul- 

mingo Klubo ekstra susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, kovo 
(March) 8 d. 7:30 vai. vakaro 
Brooklyn Labor Lyceum salėje, 
494-955 Willoughby Ave., prie 
Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

šis susirinkimas šaukiamas 
pašalpų ir kitiems reikalams ap
tarti. Kiekvieno nario pareiga 
susirinkime dalyvauti, nes bus 
svarstomi labai svarbūs dalykai.

Atvykstant į susirinkimą, rei
kia turėti nario knygelę. Be jos 
nebus leidžiama susirinkime da
lyvauti. t

J. Bikulčius

“AMERIKAI” AUKOJO:
Sinkevičienė, K.

Maspeth, N. Y. 2.00 
Rabikauskas, A. •

Maspeth, N. Y. 2.00
Kučinskas, Matas

Brooklyn, N. Y. 1.00
A.L.R.K. Federacijos 51 kuopa

Great Neck, N. Y. $5.00 
Galčius, Kasperas

Maspeth, N. Y. 2.00
Alaburdienė, A.

Brooklyn, N. Y. 2.00
Burnovaitė, R.

Brooklyn, N. Y. 1.00
Aukojusiems nuoširdžiai dė

koja.
“Amerikos” Administracija

Sumokėjo prenumeratos mo
kestį už negalinčius užsimokėti 
lietuvius tremtinius, gyvenan
čius Vokietijoje ir kituose Euro
pos kraštuose: 
Mikulskienė, U.

• Brooklyn, N. Y. $7.00
Radzivanienė, B.

Brooklyn, N. Y. 3.50

LIET. KAT. DARBININKŲ 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
narių susirinkimas įvyks kovo 9 
d. 8 vai. vakaro ‘Amerikos” pa
talpose.

Bus duota vakarienės apy
skaita, ir aptarti tolimesnės klu
bo veiklos reikalai.

Visi nairai kviečiami susirin
kime dalyvauti.

Valdyba

Išnuomojami du dideli meb
liuoti kambariai su virtuve po
rai be vaikų. 200 So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. Kreiptis į Mrs. 
Swanson. (9)

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Šiemet šv. Kazimiero minėji

mą New Yorko ateitininkai su
jungia su savo sąjūdžio 40 metų 
sukakties paminėjimu. Ta dvigu
ba šventė įvyksta kovo 4 d., sek
madienį. šventės programa nu
matyta tokia:

11 vai. Apreiškimo par. baž
nyčioje pamaldos.

4 vai. p.p. Apreiškimo par. sa
lėje įvyko iškilmingas posėdis— 
Akademija — pagerbti Lietuvos 
Jaunimo Globėjui . Šv. Kazimie
rui ir paminėti 40-ties Ateitinin- 
kijos metų sukaktį. Per iškilmin
gąją dalį jaunieji ateitininkai 
bus pakelti į vyresniuosius. Prof. 
S. Sužiedėlis skaitys pritaikytą 
progai paskaitą.

Akademija bus užbaigta me
nine programos dalimi — lite
ratūros ir muzikos valandėle.

Visuomenė maloniai kviečiami 
atsilankyti, Įėjimas laisvas.

Rengėjai.

GRAŽIAI PAVYKUSI 
VAKARIENE

Liet. Kat. Darbininkų Klubas 
praėjusi sekmadieni savo dvejų 
metų sukakčiai paminėti Apreiš
kimo parap. salėje suruošė vaka
rienę, j kurią atsilankė gražus 
būrys klubo narių ir svečių. Bu
vo pasakyta visa eilė kalbų, ku
riose buvo apžvelgta šiandieni
niai darbininkijos uždaviniai ir 
reikalas lietuviams katalikams 
darbininkams tvirčiau susiorga
nizuoti. Pobūvį paįvairino muz. 
Visminas su savo dainininkais, 
kurie gražiai padainavo visą eilę 
dainų, ir A. Gražiūnas, paskai
tęs linksmą feljetoną.

Atšventęs savo dviejų metų 
sukaktį, klubas pasiryžęs ateity
žymiai išplėsti savo veiklą ir į 
savo eiles sutelkti visus New 
Yorko liet, katalikus darbinin
kus.

j Stephen Bredesjr. I
Į ADVOKATAS

• 197 Havemeyer Street
• Brooklyn 11, N. Y.

i Tel. EVergreen 7-9394

V.VAVAW.WAVAWAW.V

:■ John W. Anseli :■
S LIETUVIS ADVOKATAS į 

;> 15 Park Row, New York;! 

j' Telefonai: ?
5 Ofiso Tel. Namų Tel.! J
5 WO 2-3497 NE 9-5680j!

VWWWWWWVWWWWWVWWV

KAS NORI PIRKTI
namą ir morgičius. Namas 
dviem šeimom, 54-24 69 Lane, 
Maspeth,"NT. Y. Morgičlai $3,000 
ir $4,500, 6% ir yra geras in- 
vestimentas. Pardavimo prie
žastis — pinigų reikalas naujai 
statybai.

Kreiptis: J. Stankus, 84-48 
63rd Road, Rego Park, L. I. 
Tel. NE 9-5916

PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, 
gerose vietose ir prie gero susisieki
mo, b

WOODHAVEN — 2 šeimoms, 11 
kambarių, atskiras, arti parko, atski
rai apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesių kam
barių, geram stovy — $12.500.

RIDGEWOOD — 8 šeimoms po 5 
šviesius kambarius, mūrinis, geros j- 
plaukos, arti parko — $14,500.

3 šeimoms, mūrinis, šviesūs kam
bariai — $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. VASTUNAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. GLemnore 5-7285

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

s I
f Phone STagg 2-3108

ANTON A P I’ E L
JERSEY PORK

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

LIETUVIŠKOS DESROS — SKANŪS SKILANDŽIAI

Prašome atsilankyti ir pasitikrinti.

| LIETUVIŲ UŽEIGA :
[UI MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS g 

« COOPER BAR & GRILL į

101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y. į
Tel. G L. 2-8589 |j

llll Savininkai: FRANK MILAS iflj
mi JOHN L. RIMŠA lą

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
iu su bagažu ir daiktais.Skambinti CYpress 9-787!)

Biuras veikia nuo 6 v. ryto iki K) vak. 7 dienas per savaitę.
TRANSPORTATION BUREAU

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.
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HY 7-4554 - 4555

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

PIGIAU, NEGU KADA BUVO 

PARDUODAMA! 
N

Televizijos Aparatai
RCA Vidor T100

Tik $169.95 '
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų 

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mui ir įsitikinti, 
sad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N, ZAYAN, nes tik per JI gausite didžiausią nuolaidą w
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